
ב"ה יום שני יו"ד שבט ה'תשע"ג

 רישום כמנויים
ל"דבר מלכות"

לכל הרוצים והמעוניינים

שלום וברכה!

בתקופה הקרובה תחל התארגנות שונה בהפצת ה"דבר מלכות"

 כל המעוניין ב"דבר מלכות" יירשם באתר
http://www.dvarmalchus.org/Register.asp 

Israel@DvarMalchus.org :או ישלח אימייל ל

 וימלא את הפרטים הנחוצים

שבוע  מידי  בודדת  מלכות"  "דבר  חוברת  לביתו  לקבל  המעוניין  כל 
יחוייב ב - 25 ש"ח לחודש.

כל המעוניין לקבל כמויות גדולות כפי שהיה עד עכשיו )על ידי העיתון 
ידיעות אחרונות כרגיל( יצטרך להזמין לפחות 5 חוברות "דבר מלכות" 

לשבוע כאשר העלות החדשית לכל חוברת תהיה 10 ש"ח לחודש.

נא לשים לב: כרגע עד שיתבהר המצב הרי משלוחים הביתה הם רק 
לחוברת אחת )אלא אם רוצים כמה משלוחים לאותה כתובת( ואילו 
האפשרות כמו שהייתה עד היום על ידי העיתון ידיעות אחרונות היא 
מ - 5 חוברות והלאה. וכמובן צריכים לציין ולסכם עם אותם חנויות 

שיסכימו לקבל עבורכם. ולשלוח לנו את הכתובת שלהם.

בשאר חלקי העולם נודיע ספציפית לכל מקום ומקום.

היות ואנו רק גוף בשר ודם ויכול להיות שתהיה תקופת הרצה שאיננו 
בטוחים שהכול יהיה כפי שצריך כך שאם תהיינה טעויות אנו מבקשים 

מראש את סליחתכם.



הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

ז' - י"ג אדר ה'תשע"ג
שבוע פרשת תצוה - זכור

(17 - 23 February 13)
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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג

ב"ה יום שני יו"ד שבט ה'תשע"ג

שלום וברכה!

כדי לעודד את הלימוד והעיון ב"דבר מלכות" 

הרי בקרוב נצא בעז"ה עם 

פרסי עידוד ומלגות 
מידי חודש בחודשו

לאלו שיירשמו כמנויים ויכתבו באופן רציני 

על מה שמופיע ב"דבר מלכות".

המלגות יהיו על תורתו של הרבי בסכומים:
₪ 10,000

₪ 5,000
₪ 2,000

 על שאר דברי התורה
יינתנו בעז"ה מלגות חדשיות בסכומים הבאים:

₪ 5,000
₪ 3,000
₪ 1,000

 מעבר לכך תהיה הגרלה לכל המנויים בארץ ישראל על

3 כרטיסי טיסה לרבי.

כל האמור לעיל ייעשה רק לאחר בדיקה וכו' שתעמוד בחוקי המדינה 
וכו' ועל כך תינתן בעז"ה ידיעה מאוחר יותר.

בהצלחה 
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סדר הנחת תפילין 
אף על פי שיכולים להניח תפילין במשך כל היום כולו )מנץ החמה, או עלות השחר, עד צאת הכוכבים או שקיעת החמה(, הרי הזמן המובחר 

להנחת תפילין בזמן תפילת שחרית, כמנהג ישראל שמניחים תפילין ומתפללים בהם )משיחת י"א שבט תשכ"ח(.

ג
oilitz zgpd xcq

xweaa cin ogipdl aeyg j` - dngd zriwy cr meid xi`dyn dpnf

z` xekfi df ici lre 'eke dcen df gqep . . . xnel envr libxdl aeh

:eilr avipd 'd

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

.Eúðeîà äaø .äìîça§¤§¨©¨¡¨¤

xgyd zekxa lk z` xnel devn

äøåúä úëøá

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

Ceøaeða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨

äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä ìkî¦¨¨©¦§¨©¨¤¨¨©¨

:äøBzä ïúBð ,éé§¨¥©¨

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

:íäì øBîà ìûøNé éða-úà eëøáú äk øîàì¥ŸŸ§¨«£¤§¥¦§¨¥¨¨¤«

éìà åéðt | ýåýé øàé :EøîLéå ýåýé EëøáéàOé :jpçéå E §¨«¤§§Ÿ̈§¦§§¤«¨¥§Ÿ̈¨¨¥¤¦«ª¤«¨¦¨

éìà åéðt | ýåýé:íBìL Eì íNéå E §Ÿ̈¨¨¥¤§¨¥§¨«

:íëøáà éðàå ìûøNé éða-ìr éîL-úà eîNå§¨¤§¦©§¥¦§¨¥©«£¦£¨«£¥«

ïéìéôú úçðä úåëøá

lr ode ci ly oilitzd lr od mipeekn dzxin`a) ,dpey`xd dkxad

ly zxeaiwd xixy lr drevxd wecid iptl zxn`p (y`x ly oilitzd

ci lr oilitzd z` gipn l`ny cia azekd ,xhi`) zil`nyd cid

.sebd xarl zehep oilitzdy ote`a (oini

CeøaeðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨

:ïélôz çéðäì eðeöå åéúBöîa§¦§¨§¦¨§¨¦©§¦¦

ciÎly oilitz zgpd oia xaic m` wx) zxn`p dipyd dkxad

y`xd lr drevxd wecid iptl (y`xÎlyl

CeøaeðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨

:ïélôz úåöî ìr eðeöå åéúBöîa§¦§¨§¦¨©¦§©§¦¦

òîù úàéø÷
:ãçà éé ,eðéýìû éé ,ìàøNé òîL§©¦§¨¥§¨¡Ÿ¥§¨¤¨
:ãrå íìBòì Búeëìî ãBák íL Ceøä¥§©§§¨¨¤
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lwind oetxh iax zrck ux`l uega mixcd xkya ipal weqtl ie`x
:`xnbd daiyn .mxka zeyik iabl,äøBú éða ïðéàL éôìyie §¦¤¥¨§¥¨

zewxi x`ya s` lwdl e`eai ,wxil zeyik oeinc zngny yeygl
.mxka drixfl mixeq`d

zepey zerc d`iane ,`iypn ax ly eizeaeyza dwiqtn `xnbd

:mxka zeyik zrixf oipraòøæéîì éòác ïàî éàä ,áø æéøëî©§¦©©©§¨¥§¦§©
òøæéì àîøëa àúeLk.rxfiy mxka zeyik rexfl dvexy in - §¨§©§¨¦§©

mle`àãéñç íøîò áø,[ciqgd-]déåléò ãébðîzkn dwln did - ©©§¨£¦¨§©¥¦¨¥
eli`e .mxka zeyik rxfy inl opaxcn zecxnáéäé ,àéLøLî áø©§¨§§¨¨¦

déìel ozep did ±déì òøæå ,éøëð ÷Bðéúì äèeøtitl ,mxka zeyik ¥§¨§¦¨§¦§¨©¥
xkfpk ux`l uega mxka zeyik rexfl xzen oicd xwirny xaqy
z`f zeyrl ywia lwdl epnn ecnliy dvx `ly itl j` ,lirl

.eizgz rexfl ixkp cli gelyle iepiya
:`xnbd zl`eydéì ïzéìå[oziy-].ìàøNé ÷Bðéúì:`xnbd daiyn §¦¥¥§¦¦§¨¥

l`xyiCøñéîì éúàlcbiyk s` ok zeyrl `eai `ny yeygl yi - ¨¥§¦§©
:`xnbd zl`ey .xzen xacdy xeaqiy meyn ,zeevna aiigzie

.éøëð ìBãâì déì ïzéìåz` d`exd `ny yeygl yi :`xnbd daiyn §¦¥¥§¨¨§¦
edyrnìàøNéa éôelçéàì éúàaeygle ,l`xyia etilgdl `eai - ¨¥§¦©¥§¦§¨¥

zeyik zrixfy jkn wiqie ,lecb l`xyi `iyxyn ax jkl glyy
.zxzen mxka

ezaeyz z` d`iane ,`iypn ax ly eizeaeyzl zxfeg `xnbd
oipra el`yy dn lre :ziyilyd dl`ylúî,aeh meia,eäì çìL ¥¨©§

déa e÷qòúé àì úîaeh meiaïéàãeäé àì[micedi-]ïéànøà àìå ¥Ÿ¦§©§¥Ÿ§¨¦§Ÿ£©¨¦
,[miinx`-].éðL áBè íBéa àìå ïBLàø áBè íBéa àì:`xnbd dywn Ÿ§¦§Ÿ§¥¦

éðéàd jk m`d -,oicd `eøîàäå[xn` ixde-]úìéL øa äãeäé éaø ¥¦§¨¨©©¦§¨©¦©
ïBòîc àzLéðë éáa äåä àãáeò ,éqà éaø øîàziaa did dyrn - ¨©©¦©¦§¨£¨§¥§¦§¨§¨

,[dxeawl oiznd zn mc`y] oern xird ly zqpkdCeîqä áBè íBéa§©¨
,úaMì©©¨
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המשך ביאור למס' שבת ליום שלישי עמ' א



,xekf zyxt ,devz zyxt zay .c"qa
e"kyz'd ,xc` b"i
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

ÔÈ·‰Ï ּכתיב האפֹוד ׁשּגּבי ואפֹוד, חׁשן ונׂשא 1ענין ¿»ƒְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּכתפיו  ׁשּתי על ה' לפני ׁשמֹותם את ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָֹאהרן

ּכתיב  החׁשן ּגּבי וכן ּבני 2לזּכרֹון, ׁשמֹות את אהרן ונׂשא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשּמדּיק  ּוכפי ה'. לפני לזּכרֹון גֹו' לּבֹו על גֹו' ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָיׂשראל

צדק' ה'צמח אדמּו"ר הּמאה 3כ"ק ׁשנת היא (ׁשהּׁשנה ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
החּלּוק  טעם להבין ׁשּצרי ׁשּלֹו), ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָלהסּתּלקּותֿהּלּולא
רק  הּׁשבטים י"ב ׁשמֹות היּו ׁשּבאפֹוד לחׁשן, האפֹוד ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבין

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אבנים, ׁשּתי האבן 4על על מּׁשמֹותם ׁשּׁשה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
הּׁשנית, האבן על הּנֹותרים הּׁשּׁשה ׁשמֹות ואת ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהאחת

אבנים  י"ב על הּׁשבטים י"ב ׁשמֹות היּו וגם,5ּובחׁשן . ְְְֲִִֶַַַַָָָֹ
וכּו', אדם לראּובן אחר, אבן מין ׁשבט לכל היה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּבחׁשן

יׁשּפה  ּולבנימין ׁשהם האבנים 6ליֹוסף ׁשּתי היּו ּובאפֹוד , ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹ
ׁשהם  אבני ׁשּתי אחד, ּכפל 7מּמין מהּו להבין צרי וגם . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

לזּכרֹון, אהרן עלֿידי יׂשראל ּבני ׁשמֹות ּדנׂשיאת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹהענין
ּבחׁשן. לּבֹו על והן ּבאפֹוד, ּכתפֹו על ְְִֵֵֵֵֶַַַָֹהן

ּבזה e˜e„˙ב) ּבין 8הענין החּלּוק ּכללּות ּדהּנה, , ¿«ְְְִִִֵֵֶַָָָָ
ׁש הּוא, לחׁשן אהרן האפֹוד (ׁשהיה האפֹוד ֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

על  (ׁשהיה והחׁשן אחֹורים, ּבחינת הּוא מאחֹוריו) ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹחֹוגר
ּפנים  ּבחינת הּוא ּבעבֹודה,9לּבֹו) וענינֹו . ְְְֲִִִִַָָָָ
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יב.1) כח, כט.2)פרשתנו וש"נ.3)שם, ואילך. קנז ע' ח"א תרל"ג בסה"מ ואילך. א'תרנו ע' פרשתנו באוה"ת זה שם,4)ד"ה

כא.5)יו"ד. ד).6)שם, כה, ראה פ' (לקו"ת פ"ב" במדבר ופ' תצוה ס"פ וברבות המקדש כלי מהל' פ"ט הרמב"ם שם,7)"כמ"ש

ואילך.8)ט. א'תרסו ע' שם אוה"ת ראה – לקמן ואילך.9)בהבא א'תרסז ע' שם באוה"ת ונתבאר הובא – ב רלא, זח"ב ראה

ואילך. א'תרמב ס"ע שם באוה"ת ונתבאר הובא – ו. כח, פרשתנו יפות פנים וראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,„BÙ‡Â ÔLÁ ÔÈÚ ÔÈ·‰Ïהדברים פנימיות ‰‡BÙ„עלֿפי ÈabL ¿»ƒƒ¿«…∆¿≈∆«≈»≈

·È˙k1ÂÈÙ˙k ÈzL ÏÚ '‰ ÈÙÏ Ì˙BÓL ˙‡ Ô¯‰‡ ‡NÂ ¿ƒ¿»»«¬…∆¿»ƒ¿≈«¿≈¿≈»
·È˙k ÔLÁ‰ Èab ÔÎÂ ,ÔB¯kÊÏ2Èa ˙BÓL ˙‡ Ô¯‰‡ ‡NÂ ¿ƒ»¿≈«≈«…∆¿ƒ¿»»«¬…∆¿¿≈

'‰ ÈÙÏ ÔB¯kÊÏ 'B‚ BaÏ ÏÚ 'B‚ Ï‡¯NÈ שני היותם שעם ומכאן ƒ¿»≈«ƒ¿ƒ»ƒ¿≈
 ֿ מכנה להם יש שונים, בגדים

Î"˜משותף. ˜i„nL ÈÙÎe¿ƒ∆¿«≈
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡3 «¿«∆«∆∆

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

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

ÔÈ·‰Ïתרכ"ו  CÈ¯vL ,(∆»ƒ¿»ƒ
˜elÁ‰ ÌÚË ההבדלÔÈa «««ƒ≈

„BÙ‡aL ,ÔLÁÏ „BÙ‡‰»≈«…∆∆»≈
ÌÈË·M‰ ·"È ˙BÓL eÈ‰»¿«¿»ƒ
BÓk ,ÌÈ·‡ ÈzL ÏÚ ˜«̄«¿≈¬»ƒ¿

·e˙kL4 על בציווי בתורה ∆»
לכתוב האפוד, «MLƒ‰עשיית

Ì˙BÓMÓ עשר שנים של ƒ¿»
‰‡Á˙השבטים Ô·‡‰ ÏÚ«»∆∆»∆»

‰MM‰ ˙BÓL ˙‡Â¿∆¿«ƒ»
Ô·‡‰ ÏÚ ÌÈ¯˙Bp‰«»ƒ«»∆∆
eÈ‰ ÔLÁ·e ,˙ÈM‰«≈ƒ«…∆»
ÌÈË·M‰ ·"È ˙BÓL¿«¿»ƒ

‡·ÌÈכתובים  ·"È ÏÚ5 «¬»ƒ
גם Ì‚Â,נפרדות. להבין צריך ¿«

של  הפנימית המשמעות את

והאפוד  החושן בין נוסף הבדל

ÔÈÓ Ë·L ÏÎÏ ‰È‰ ÔLÁa«…∆»»¿»≈∆ƒ
Ì„‡ Ô·e‡¯Ï ,¯Á‡ Ô·‡∆∆«≈ƒ¿≈…∆
Ì‰L ÛÒBÈÏ ,'eÎÂ¿¿≈…«

‰tLÈ ÔÈÓÈ·Ïe6, כך ¿ƒ¿»ƒ»¿≈
שונה  מסוג אבןֿטובה על כתוב היה שבט כל של ‰eÈשהשם „BÙ‡·e»≈»

Ì‰L È·‡ ÈzL ,„Á‡ ÔÈnÓ ÌÈ·‡‰ ÈzL7 כל של שהשמות כך ¿≈»¬»ƒƒƒ∆»¿≈«¿≈…«
סוג. מאותו אבנים על כתובים היו השבטים עשר ÔÈ·‰Ïשנים CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ

והאפוד החושן של הפנימי בתוכן נוסף ÈNc‡˙דבר ÔÈÚ‰ ÏÙk e‰Ó«∆∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

BÙ˙k ÏÚ Ô‰ ,ÔB¯kÊÏ Ô¯‰‡ È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓL¿¿≈ƒ¿»≈«¿≈«¬…¿ƒ»≈«¿≈
ÔLÁa BaÏ ÏÚ Ô‰Â ,„BÙ‡a,מיוחד עניין מהם אחד בכל יש שבוודאי »≈¿≈«ƒ«…∆

מהו. להבין וצריך מהשני, שונה

‰Êa ÔÈÚ‰ ˙„e˜e צדק',8·) ה'צמח אדמו"ר של הנזכר המאמר עלֿפי ¿«»ƒ¿»»∆
˜elÁ‰ ˙eÏÏk ,‰p‰c¿ƒ≈¿»«ƒ

הכללי ‰‡BÙ„ההבדל ÔÈa≈»≈
„BÙ‡‰L ,‡e‰ ÔLÁÏ«…∆∆»≈

Ô¯‰‡ ‰È‰L)הכהן¯‚BÁ ∆»»«¬…≈
˙ÈÁa ‡e‰ (ÂÈ¯BÁ‡Ó≈¬»¿ƒ«
‰È‰L) ÔLÁ‰Â ,ÌÈ¯BÁ‡¬«ƒ¿«…∆∆»»
˙ÈÁa ‡e‰ (BaÏ ÏÚ«ƒ¿ƒ«

ÌÈt9,בחסידות כמבואר »ƒ
אלוקית  וחיות אור של השפעה

וגילוי, קירוב בדרך להיות יכולה

הסתר  בדרך או "פנים" בבחינת

(וכמו  "אחוריים" בבחינת וריחוק

כב, פרק התניא, בספר שכתוב

חיות  מקבל הקדושה שצד

ואילו  "פנים". מבחינת אלוקית

האחר, הצד הסטראֿאחרא,

אחוריים  "מבחינת חיות מקבל

כאדם  אחוריים ופירוש דקדושה

ברצונו  שלא לשונאו דבר הנותן

כי  כתפו כלאחר לו שמשליכו

אותו, משנאתו ממנו פניו מחזיר

הוא  פנים בחינת למעלה כך

וחפצו  העליון הרצון פנימיות

להשפיע  ה' חפץ אשר האמיתי

מסטרא  אליו הקרוב לכל חיות

הסטראֿאחרא  אבל דקדושה

אשר  ה' תועבת היא והטומאה

חיות  לה משפיע ואינו שנא

דשדי  כמאן כיֿאם חסֿושלום בה חפץ אשר האמיתי וחפצו הרצון מפנימיות

המונח  והחושן ברצונו"). שלא לשונאו כתפו] אחר שמשליך [כמי כתפוי בתר

מאחוריו  שמקומו והאפוד "פנים" מבחינת השפעה כנגד הוא הכהן של לפניו

"אחוריים". מבחינת השפעה כנגד הוא

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

 מפתח  כללי

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

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

  להבין ענין חושן ואפודה "מאמר ד)ג

ה  ..................................... ו"כתש'ה, אדר ג"י, תצוהפרשת  שבת

    תצוה פ"ששיחת )ד

 אי  ........................................... ו"כתש'ה, אדר ג"י, פרשת זכור

  תצוהפרשת   –לקוטי שיחות)ה

טו  .........................................................................א ירך כ )ק"בלה(

  על התורה לוי יצחק מתוך פניני)ו

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

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

יט .......................... תרגום מאידיש, כגחוברת  ל שניאורסאהן"ז

כ ............................תצוה פרשת   –ילקוט גאולה ומשיח)ח

כב ........................תצוה פרשת לשבוע חומש שיעור יומי )ט

מה ...........................תצוה פרשת לשבוע שיעורי תהלים )י

  )מוגה( תניאה ם בספרעורישי)יא

ומ ..................................................תצוה פרשת לשבוע  

נו ............................תצוה פרשת לשבוע  "יום יוםה"לוח )יב

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

 

:חזקמהדורת  ם –"שיעורי רמב

סד  ........................תצוה פרשת לשבוע  פרקים ליום' ג –)יד

פו  ........................תצוה פרשת לשבוע  פרק אחד ליום –)טו

צה ...........................תצוה פרשת לשבוע  ותצוספר המ –)טז

נביאים וכתובים  )יז

דק ..............................................ד ע פרק יםתהל,  ט-חפרק  מלכים א

 בבא קמא מסכת  –משניות)יח

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

 

 

יגק ................................................................יומא מסכת  עקבעין י)יט

עם ביאורים   שבתמסכת )כ

יד ק ........................................................ מגק עד דף זלקמדף 

: ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

  עם הערות וציונים שבתשולחן ערוך הלכות )כא

מוק ............................................................... ר הזקן"אדמו

 הלכות שבת שולחן ערוך)כב

מוק ............................................................... ר הזקן"אדמו

 אור התור)כג

מזק ............................................................... ר הזקן"ואדמ

  שערי אורה)כד

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

 ו"תרטד-"צ תרי"מאמרי הצ  –צ"מאמרי הצ)כה

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

  ב"תרל תורת שמואל)כו

נק .............................................................. ש"ר מוהר"אדמו

  ב"תער שיעורים בהמשך המאמרים –)כז

נאק .......................................................... ב"ר מוהרש"אדמו

 ם קונטרסיםהמאמריספר )כח

נבק .......................................................... צ''ר מוהריי''אדמו

  בוריםילקוטי ד)כט

נגק ........................................................... צ''ר מוהריי''אדמו

 ר הזקן"דברי ימי חיי אדמו)ל

נדק .........................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

 אגרות קודש )לא

נדק .........................................................................צ "ר מוהריי"אדמו

נזק ...............................................חומש לקריאה בציבור )לב

סדק ..................................תצוה פרשת לשבוע לוח זמנים )לג

סהק .........................לשבת קודש הדלקת נרות מצות סדר )לד

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



ה

,xekf zyxt ,devz zyxt zay .c"qa
e"kyz'd ,xc` b"i
(‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰)

ÔÈ·‰Ï ּכתיב האפֹוד ׁשּגּבי ואפֹוד, חׁשן ונׂשא 1ענין ¿»ƒְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּכתפיו  ׁשּתי על ה' לפני ׁשמֹותם את ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָֹאהרן

ּכתיב  החׁשן ּגּבי וכן ּבני 2לזּכרֹון, ׁשמֹות את אהרן ונׂשא ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
ׁשּמדּיק  ּוכפי ה'. לפני לזּכרֹון גֹו' לּבֹו על גֹו' ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָיׂשראל

צדק' ה'צמח אדמּו"ר הּמאה 3כ"ק ׁשנת היא (ׁשהּׁשנה ְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
החּלּוק  טעם להבין ׁשּצרי ׁשּלֹו), ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָלהסּתּלקּותֿהּלּולא
רק  הּׁשבטים י"ב ׁשמֹות היּו ׁשּבאפֹוד לחׁשן, האפֹוד ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹּבין

ׁשּכתּוב  ּכמֹו אבנים, ׁשּתי האבן 4על על מּׁשמֹותם ׁשּׁשה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
הּׁשנית, האבן על הּנֹותרים הּׁשּׁשה ׁשמֹות ואת ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהאחת

אבנים  י"ב על הּׁשבטים י"ב ׁשמֹות היּו וגם,5ּובחׁשן . ְְְֲִִֶַַַַָָָֹ
וכּו', אדם לראּובן אחר, אבן מין ׁשבט לכל היה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּבחׁשן

יׁשּפה  ּולבנימין ׁשהם האבנים 6ליֹוסף ׁשּתי היּו ּובאפֹוד , ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹ
ׁשהם  אבני ׁשּתי אחד, ּכפל 7מּמין מהּו להבין צרי וגם . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ

לזּכרֹון, אהרן עלֿידי יׂשראל ּבני ׁשמֹות ּדנׂשיאת ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹהענין
ּבחׁשן. לּבֹו על והן ּבאפֹוד, ּכתפֹו על ְְִֵֵֵֵֶַַַָֹהן

ּבזה e˜e„˙ב) ּבין 8הענין החּלּוק ּכללּות ּדהּנה, , ¿«ְְְִִִֵֵֶַָָָָ
ׁש הּוא, לחׁשן אהרן האפֹוד (ׁשהיה האפֹוד ֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

על  (ׁשהיה והחׁשן אחֹורים, ּבחינת הּוא מאחֹוריו) ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹחֹוגר
ּפנים  ּבחינת הּוא ּבעבֹודה,9לּבֹו) וענינֹו . ְְְֲִִִִַָָָָ
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יב.1) כח, כט.2)פרשתנו וש"נ.3)שם, ואילך. קנז ע' ח"א תרל"ג בסה"מ ואילך. א'תרנו ע' פרשתנו באוה"ת זה שם,4)ד"ה

כא.5)יו"ד. ד).6)שם, כה, ראה פ' (לקו"ת פ"ב" במדבר ופ' תצוה ס"פ וברבות המקדש כלי מהל' פ"ט הרמב"ם שם,7)"כמ"ש

ואילך.8)ט. א'תרסו ע' שם אוה"ת ראה – לקמן ואילך.9)בהבא א'תרסז ע' שם באוה"ת ונתבאר הובא – ב רלא, זח"ב ראה

ואילך. א'תרמב ס"ע שם באוה"ת ונתבאר הובא – ו. כח, פרשתנו יפות פנים וראה

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,„BÙ‡Â ÔLÁ ÔÈÚ ÔÈ·‰Ïהדברים פנימיות ‰‡BÙ„עלֿפי ÈabL ¿»ƒƒ¿«…∆¿≈∆«≈»≈

·È˙k1ÂÈÙ˙k ÈzL ÏÚ '‰ ÈÙÏ Ì˙BÓL ˙‡ Ô¯‰‡ ‡NÂ ¿ƒ¿»»«¬…∆¿»ƒ¿≈«¿≈¿≈»
·È˙k ÔLÁ‰ Èab ÔÎÂ ,ÔB¯kÊÏ2Èa ˙BÓL ˙‡ Ô¯‰‡ ‡NÂ ¿ƒ»¿≈«≈«…∆¿ƒ¿»»«¬…∆¿¿≈

'‰ ÈÙÏ ÔB¯kÊÏ 'B‚ BaÏ ÏÚ 'B‚ Ï‡¯NÈ שני היותם שעם ומכאן ƒ¿»≈«ƒ¿ƒ»ƒ¿≈
 ֿ מכנה להם יש שונים, בגדים

Î"˜משותף. ˜i„nL ÈÙÎe¿ƒ∆¿«≈
'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯"eÓ„‡3 «¿«∆«∆∆

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

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

ÔÈ·‰Ïתרכ"ו  CÈ¯vL ,(∆»ƒ¿»ƒ
˜elÁ‰ ÌÚË ההבדלÔÈa «««ƒ≈

„BÙ‡aL ,ÔLÁÏ „BÙ‡‰»≈«…∆∆»≈
ÌÈË·M‰ ·"È ˙BÓL eÈ‰»¿«¿»ƒ
BÓk ,ÌÈ·‡ ÈzL ÏÚ ˜«̄«¿≈¬»ƒ¿

·e˙kL4 על בציווי בתורה ∆»
לכתוב האפוד, «MLƒ‰עשיית

Ì˙BÓMÓ עשר שנים של ƒ¿»
‰‡Á˙השבטים Ô·‡‰ ÏÚ«»∆∆»∆»

‰MM‰ ˙BÓL ˙‡Â¿∆¿«ƒ»
Ô·‡‰ ÏÚ ÌÈ¯˙Bp‰«»ƒ«»∆∆
eÈ‰ ÔLÁ·e ,˙ÈM‰«≈ƒ«…∆»
ÌÈË·M‰ ·"È ˙BÓL¿«¿»ƒ

‡·ÌÈכתובים  ·"È ÏÚ5 «¬»ƒ
גם Ì‚Â,נפרדות. להבין צריך ¿«

של  הפנימית המשמעות את

והאפוד  החושן בין נוסף הבדל

ÔÈÓ Ë·L ÏÎÏ ‰È‰ ÔLÁa«…∆»»¿»≈∆ƒ
Ì„‡ Ô·e‡¯Ï ,¯Á‡ Ô·‡∆∆«≈ƒ¿≈…∆
Ì‰L ÛÒBÈÏ ,'eÎÂ¿¿≈…«

‰tLÈ ÔÈÓÈ·Ïe6, כך ¿ƒ¿»ƒ»¿≈
שונה  מסוג אבןֿטובה על כתוב היה שבט כל של ‰eÈשהשם „BÙ‡·e»≈»

Ì‰L È·‡ ÈzL ,„Á‡ ÔÈnÓ ÌÈ·‡‰ ÈzL7 כל של שהשמות כך ¿≈»¬»ƒƒƒ∆»¿≈«¿≈…«
סוג. מאותו אבנים על כתובים היו השבטים עשר ÔÈ·‰Ïשנים CÈ¯ˆ Ì‚Â¿«»ƒ¿»ƒ

והאפוד החושן של הפנימי בתוכן נוסף ÈNc‡˙דבר ÔÈÚ‰ ÏÙk e‰Ó«∆∆»ƒ¿»ƒ¿ƒ«

BÙ˙k ÏÚ Ô‰ ,ÔB¯kÊÏ Ô¯‰‡ È„ÈŒÏÚ Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓL¿¿≈ƒ¿»≈«¿≈«¬…¿ƒ»≈«¿≈
ÔLÁa BaÏ ÏÚ Ô‰Â ,„BÙ‡a,מיוחד עניין מהם אחד בכל יש שבוודאי »≈¿≈«ƒ«…∆

מהו. להבין וצריך מהשני, שונה

‰Êa ÔÈÚ‰ ˙„e˜e צדק',8·) ה'צמח אדמו"ר של הנזכר המאמר עלֿפי ¿«»ƒ¿»»∆
˜elÁ‰ ˙eÏÏk ,‰p‰c¿ƒ≈¿»«ƒ

הכללי ‰‡BÙ„ההבדל ÔÈa≈»≈
„BÙ‡‰L ,‡e‰ ÔLÁÏ«…∆∆»≈

Ô¯‰‡ ‰È‰L)הכהן¯‚BÁ ∆»»«¬…≈
˙ÈÁa ‡e‰ (ÂÈ¯BÁ‡Ó≈¬»¿ƒ«
‰È‰L) ÔLÁ‰Â ,ÌÈ¯BÁ‡¬«ƒ¿«…∆∆»»
˙ÈÁa ‡e‰ (BaÏ ÏÚ«ƒ¿ƒ«

ÌÈt9,בחסידות כמבואר »ƒ
אלוקית  וחיות אור של השפעה

וגילוי, קירוב בדרך להיות יכולה

הסתר  בדרך או "פנים" בבחינת

(וכמו  "אחוריים" בבחינת וריחוק

כב, פרק התניא, בספר שכתוב

חיות  מקבל הקדושה שצד

ואילו  "פנים". מבחינת אלוקית

האחר, הצד הסטראֿאחרא,

אחוריים  "מבחינת חיות מקבל

כאדם  אחוריים ופירוש דקדושה

ברצונו  שלא לשונאו דבר הנותן

כי  כתפו כלאחר לו שמשליכו

אותו, משנאתו ממנו פניו מחזיר

הוא  פנים בחינת למעלה כך

וחפצו  העליון הרצון פנימיות

להשפיע  ה' חפץ אשר האמיתי

מסטרא  אליו הקרוב לכל חיות

הסטראֿאחרא  אבל דקדושה

אשר  ה' תועבת היא והטומאה

חיות  לה משפיע ואינו שנא

דשדי  כמאן כיֿאם חסֿושלום בה חפץ אשר האמיתי וחפצו הרצון מפנימיות

המונח  והחושן ברצונו"). שלא לשונאו כתפו] אחר שמשליך [כמי כתפוי בתר

מאחוריו  שמקומו והאפוד "פנים" מבחינת השפעה כנגד הוא הכהן של לפניו

"אחוריים". מבחינת השפעה כנגד הוא
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 מפתח  כללי

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

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

  להבין ענין חושן ואפודה "מאמר ד)ג

ה  ..................................... ו"כתש'ה, אדר ג"י, תצוהפרשת  שבת

    תצוה פ"ששיחת )ד

 אי  ........................................... ו"כתש'ה, אדר ג"י, פרשת זכור

  תצוהפרשת   –לקוטי שיחות)ה

טו  .........................................................................א ירך כ )ק"בלה(

  על התורה לוי יצחק מתוך פניני)ו

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

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

יט .......................... תרגום מאידיש, כגחוברת  ל שניאורסאהן"ז

כ ............................תצוה פרשת   –ילקוט גאולה ומשיח)ח

כב ........................תצוה פרשת לשבוע חומש שיעור יומי )ט

מה ...........................תצוה פרשת לשבוע שיעורי תהלים )י

  )מוגה( תניאה ם בספרעורישי)יא

ומ ..................................................תצוה פרשת לשבוע  

נו ............................תצוה פרשת לשבוע  "יום יוםה"לוח )יב

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

 

:חזקמהדורת  ם –"שיעורי רמב

סד  ........................תצוה פרשת לשבוע  פרקים ליום' ג –)יד

פו  ........................תצוה פרשת לשבוע  פרק אחד ליום –)טו

צה ...........................תצוה פרשת לשבוע  ותצוספר המ –)טז

נביאים וכתובים  )יז

דק ..............................................ד ע פרק יםתהל,  ט-חפרק  מלכים א

 בבא קמא מסכת  –משניות)יח

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

 

 

יגק ................................................................יומא מסכת  עקבעין י)יט

עם ביאורים   שבתמסכת )כ

יד ק ........................................................ מגק עד דף זלקמדף 

: ד"נשיאי חברבותינו מתורת 

  עם הערות וציונים שבתשולחן ערוך הלכות )כא

מוק ............................................................... ר הזקן"אדמו

 הלכות שבת שולחן ערוך)כב

מוק ............................................................... ר הזקן"אדמו

 אור התור)כג

מזק ............................................................... ר הזקן"ואדמ

  שערי אורה)כד

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

 ו"תרטד-"צ תרי"מאמרי הצ  –צ"מאמרי הצ)כה

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

  ב"תרל תורת שמואל)כו

נק .............................................................. ש"ר מוהר"אדמו

  ב"תער שיעורים בהמשך המאמרים –)כז

נאק .......................................................... ב"ר מוהרש"אדמו

 ם קונטרסיםהמאמריספר )כח

נבק .......................................................... צ''ר מוהריי''אדמו

  בוריםילקוטי ד)כט

נגק ........................................................... צ''ר מוהריי''אדמו

 ר הזקן"דברי ימי חיי אדמו)ל

נדק .........................................................  צ''ר מוהריי''אדמו

 אגרות קודש )לא

נדק .........................................................................צ "ר מוהריי"אדמו

נזק ...............................................חומש לקריאה בציבור )לב

סדק ..................................תצוה פרשת לשבוע לוח זמנים )לג

סהק .........................לשבת קודש הדלקת נרות מצות סדר )לד



cet`eו oyeg oiipr oiadl

ּכמֹו10ׁשאפֹוד  אחֹור, ּבבחינת ׁשהיא העבֹודה על מֹורה ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָ
העבֹודה 11ׁשּכתּוב  ׁשהיא  ּתלכּו, אלקיכם הוי' אחרי ֱֲֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

מּתאוֹות  לּבֹו נהּפ ׁשּלא הינּו, ּבלבד, אתּכפיא ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָֹּבבחינת
ורק  לאלקּות, ּותׁשּוקה חפץ לֹו אין ועדין כּו', הּזה ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹעֹולם

וחׁשן  כּו', עצמֹו את ּומכריח העבֹודה 10ּכֹופה על מֹורה ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָֹ
הּבהמית  ּדנפׁש הּמּדֹות ׁשּנתהּפכּו אתהּפכא, ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָׁשּבבחינת
היא  זֹו ׁשעבֹודה האלקית, נפׁש מדרגת מהּות ּכפי ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹלהיֹות
יׂשראל  ּבני ׁשמֹות את אהרן נׂשיאת וענין ּפנים. ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּבחינת
ב' על יׂשראל לבני הּנתינתּֿכח הּוא והחׁשן האפֹוד ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹעל
ענין  ועלּֿדר) ואתהּפכא ּדאתּכפיא העבֹודה ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָאֹופּני
העלאת  ׁשּפעּלת אּלא אהרן, ׁשעלֿידי הּנרֹות ְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֻהעלאת
האפֹוד  נׂשיאת ּופעּלת האלקית, לנפׁש ּבנֹוגע היא ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻהּנרֹות

הּבהמית  נפׁש לברּור ּבנֹוגע היא ׁשּלא 12והחׁשן והינ ּו, .( ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹ
אחֹורים, ׁשּבבחינת ּבעבֹודה נמצאים ׁשּכאׁשר ְְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָמּבעי
ּכמֹו כּו', אהרן ּבפעּלת צֹור יׁש אתּכפיא, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָֹֻּבחינת
ּכתפיו  ׁשּתי על ה' לפני ׁשמֹותם את אהרן ונׂשא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשּכתּוב
ׁשּבבחינת  ּבעבֹודה נמצאים ּכאׁשר ּגם אּלא ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָלזּכרֹון,
ּבני  ׁשמֹות את אהרן ונׂשא ּכתיב אתהּפכא, ּבחינת ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹּפנים,
לפני  להעלֹותם ה', לפני לזּכרֹון גֹו' לּבֹו על גֹו' ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָיׂשראל

למעלה  הוי'13הוי', ׁשם מּבחינת .14מעלה  ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָ
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מגוכי"ק.10) – בשוה"ג קסו ע' תרל"ג סה"מ גם ה.11)ראה יג, ראה א'תרסגֿח.12)פ' ע' א'תרנט. ע' שם אוה"ת שם. לקו"ת

קי. ע' תרס"ח סה"מ ג'עה. ע' ח') (כרך שם.13)שם דבחי'14)לקו"ת לעבודה באים האפוד בבחי' העבודה שע"י אחרת, ברשימה

כח). שם, (פרשתנו האפוד מעל החושן יזח שלא באופן האפוד חשב אל ודבוק מחובר הי' שהחושן מה שזהו החושן,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‰„B·Úa BÈÚÂ,זמן ובכל מקום בכל אדם של ה' BÙ‡L10„בעבודת ¿ƒ¿»»¬»∆≈

,¯BÁ‡ ˙ÈÁ·a ‡È‰L ‰„B·Ú‰ ÏÚ ‰¯BÓ נמוכה בדרגה עבודה ∆«»¬»∆ƒƒ¿ƒ«»
באלוקות "אחוריים" בבחינת הוא לאלוקות האדם של הקשר שבה ¿BÓkיחסית

·e˙kL11,eÎÏz ÌÎÈ˜Ï‡ 'ÈÂ‰ È¯Á‡ רומז "אחרי" הכתוב ולשון ∆»«¬≈¬»»¡…≈∆≈≈
שהאדם  בדרגה ה' לעבודת

רק  לאלוקות ומתחבר מתקשר

עם  (ולא "אחוריים" בבחינת

יותר) הנעלית "פנים" בחינת

˙ÈÁ·a ‰„B·Ú‰ ‡È‰L∆ƒ»¬»ƒ¿ƒ«
,„·Ïa ‡ÈÙk˙‡ האדם כאשר ƒ¿«¿»ƒ¿«

להתגבר  ומצליח יצרו את כופה

תאוותיו  שמעמדו ‰eÈ,על «¿
כזה  עדיין הוא הרוחני ומצבו

˙BÂ‡zÓ BaÏ Ct‰ ‡lL∆…∆¿«ƒƒ«¬
,'eÎ ‰f‰ ÌÏBÚ שלו והתאוות »«∆

בתוקף BÏהן ÔÈ‡ ÔÈ„ÚÂ«¬«ƒ≈
,˙e˜Ï‡Ï ‰˜eL˙e ıÙÁ≈∆¿»∆¡…
˙‡ ÁÈ¯ÎÓe ‰ÙBk ˜¯Â¿«∆«¿ƒ«∆

'eÎ BÓˆÚ נגרר אינו ולמעשה «¿
דרגה  שזו וכיון התאוות, אחר

בחינת  נקראת היא יחסית, נמוכה

האפוד  בענין ונרמזת "אחוריים"

מאחוריו  לובש הגדול שהכהן

ÔLÁÂ10 לובש הגדול שהכהן ¿…∆
‰B·Ú„‰מלפניו ÏÚ ‰¯BÓ∆«»¬»

יותר »ÈÁ·aL∆ƒ¿ƒ˙הנעלית
eÎt‰˙pL ,‡Ît‰˙‡ƒ¿«¿»∆ƒ¿«¿
˙ÈÓ‰a‰ LÙc ˙Bcn‰«ƒ¿∆∆««¬ƒ
והפכו  טבען מצד שהן כפי

,˙È˜Ï‡‰ LÙ ˙‚¯„Ó ˙e‰Ó ÈÙk ˙BÈ‰Ï כבר שהאדם בלבד זו ולא ƒ¿¿ƒ««¿≈«∆∆»¡…ƒ
כמו  לטוב התהפכו עצמה הבהמית הנפש שכוחות אלא תאוות מתאווה לא

האלוקית  ÌÈtהנפש ˙ÈÁa ‡È‰ BÊ ‰„B·ÚL.החושן בעניין ונרמזת ∆¬»ƒ¿ƒ«»ƒ
ÔLÁ‰Â „BÙ‡‰ ÏÚ Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓL ˙‡ Ô¯‰‡ ˙‡ÈN ÔÈÚÂ¿ƒ¿«¿ƒ««¬…∆¿¿≈ƒ¿»≈«»≈¿«…∆

השמ  למה מובן והן ומעתה החושן על הן פעמיים, נכתבו ישראל בני של ות

מאחור  והן מלפנים הן עליו שמותם את נושא שאהרן העובדה כי האפוד, על

‰„B·Ú‰ ÈpÙB‡ '· ÏÚ Ï‡¯NÈ È·Ï ÁkŒ˙È˙p‰ ‡e‰«¿ƒ«…«ƒ¿≈ƒ¿»≈««≈»¬»
‡Ît‰˙‡Â ‡ÈÙk˙‡c'ה לעבודת כוח נותנת האפוד על השמות נשיאת ¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿«¿»

בבחינת  ה' לעבודת כוח נותנת החושן על השמות ונשיאת "אתכפיא" בבחינת

‰B¯p˙"אתהפכא" ˙‡ÏÚ‰ ÔÈÚ C¯cŒÏÚÂ) במשכן המנורה של ¿«∆∆ƒ¿««¬»««≈
,Ô¯‰‡ È„ÈŒÏÚL נרות שבעה במנורה שיש העובדה בחסידות שכמבואר ∆«¿≈«¬…

שונות  דרגות בשבע ה' לעבודת כוח נתינת יש אהרן ידי שעל לכך רומזת

ישראל  בבני ידי ‡l‡שקיימות שעל כוח הנתינת בין מהותי הבדל שיש ∆»
האפוד  ועל החושן על השמות נשיאת ידי שעל כוח לנתינת הנרות העלאת

‡È‰ ˙B¯p‰ ˙‡ÏÚ‰ ˙lÚtLישראל לבני כוח LÙÏנתינת Ú‚Ba ∆¿À««¬»««≈ƒ¿≈«¿∆∆
,˙È˜Ï‡‰'ה עבודת היינו »¡…ƒ

האלוקית  הנפש שעלֿידי

„BÙ‡‰ ˙‡ÈN ˙lÚÙe¿À«¿ƒ«»≈
‡È‰ ÔLÁ‰Â לבני כוח נתינת ¿«…∆ƒ

LÙישראל ¯e¯·Ï Ú‚Ba¿≈«¿≈∆∆
˙ÈÓ‰a‰12 האדם עבודת ««¬ƒ

שבה  הטוב את ולהפריד  ְִלברֹור

ולהעלותה  שבה הרע מן

).לקדושה 
,eÈ‰Â בני ששמות העובדה ¿«¿

על  רק כתובים היו לא ישראל

החושן  על גם אלא האפוד

ÈÚaÓמלמדת ‡lL צריך אין ∆…ƒ»≈
ÌÈ‡ˆÓלומר ¯L‡kL∆«¬∆ƒ¿»ƒ

ה' בעבודת נמוכה בדרגה עדיין

רוחנית B·Úa„‰ועוסקים »¬»
,ÌÈ¯BÁ‡ ˙ÈÁ·aL שהיא ∆ƒ¿ƒ«¬«ƒ

עבודת »ÈÁa¿ƒ˙כאמור
‡ÈÙk˙‡,בלבדC¯Bˆ LÈ ƒ¿«¿»≈∆

,'eÎ Ô¯‰‡ ˙lÚÙa מי שהרי ƒ¿À««¬…
זקוק  בוודאי ירוד הרוחני שמצבו

על  יתגבר שאכן כדי וסיוע לעזר

שלו e˙kL·התאוות BÓk¿∆»
Ì˙BÓL ˙‡ Ô¯‰‡ ‡NÂ¿»»«¬…∆¿»
ÂÈÙ˙k ÈzL ÏÚ '‰ ÈÙÏƒ¿≈«¿≈¿≈»

,ÔB¯kÊÏ התניא ו מספר לעיל (כמצוטט אחוריים בחינת הם הכתפיים הרי ¿ƒ»
לו  שמשליכו לשונאו דבר הנותן "כאדם היא אחוריים מבחינת שהשפעה

כתפו") ÌÈ‡ˆÓכלאחר ¯L‡k Ìb ‡l‡'ה בעבודת גבוהה בדרגה ∆»««¬∆ƒ¿»ƒ
ÌÈt ˙ÈÁ·aL ‰„B·Úa,לאלוקות ‡˙‰Ît‡,וקירוב ˙ÈÁa כאשר «¬»∆ƒ¿ƒ«»ƒ¿ƒ«ƒ¿«¿»

האלוקית  הנפש כמו לטוב הפכה כבר הבהמית ‡‰¯Ôהנפש ‡NÂ ·È˙k¿ƒ¿»»«¬…
'B‚ BaÏ ÏÚ 'B‚ Ï‡¯NÈ Èa ˙BÓL "פנים"‡˙ בבחינת לפניו היינו ∆¿¿≈ƒ¿»≈«ƒ

,'‰ ÈÙÏ ÔB¯kÊÏ כשנמצאים גם כוח הנתינת של עניינה מה ומבאר ומוסיף ¿ƒ»ƒ¿≈
שהיא ה' בעבודת כך כל גבוהה ‰ÈÂ',בדרגה ÈÙÏ Ì˙BÏÚ‰Ï כדיוק ¿«¬»ƒ¿≈¬»»

היינו  ה'" לפני "לזכרון החושן על ישראל בני שמות נשיאת לגבי הכתוב לשון

היינו  ה'" "לפני לבחינת עד והתעלות לאלוקות התקרבות לתוספת כוח נתינת

‰ÏÚÓÏ13‰ÏÚÓ גבוה יותר ‰ÈÂ'הרבה ÌL ˙ÈÁaÓ14. ¿«¿»«¿»ƒ¿ƒ«≈¬»»
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ׁשבט ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ג) לכל היתה ׁשּבחׁשן הּטעם יּובן ¿«ƒ∆ְְֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
חלּוקֹות  והיּו ּבפניֿעצמּה, מיחדת ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָֻאבן

מּזֹו הּדגלים זֹו ּגֹון (לפי ּובגונן ׁשענין 15ּבמינן ּדכיון ,( ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָ
ּברּור  ענין ׁשהּוא ּדאתהּפכא, העבֹודה על מֹורה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהחׁשן
ּכל  לכן לאֹור, ׁשּנהפכים הּבהמית נפׁש ּכחֹות ּפרטי ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכל
מהּותֹו אפן לפי היינּו ותארֹו, ּבגֹונֹו חלּוק ואחד ְְְְְֳִֶֶֶַַָָָָֹאחד
וטֹוב  לאֹור מתהּפ הּוא הרי ּכזה ׁשּבאפן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּומדרגתֹו,

וׁשבט 16כּו' ׁשבט  ׁשּכל ּבאפן היא זֹו ׁשעבֹודה והינּו, ,ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
יעלה  י"ב 17ּבמסּלתֹו ּכנגד אבנים י"ב היּו ולכן , ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָ

אלכסֹון  ּגבּולי י"ב ׁשהם עכׁשו 18הּׁשבטים, ׁשּגם ּוכמֹו , ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָ
הּמיחד  ּבּׁשער ׁשבט ּכל ּתפּלת לעלּית ׁשערים י"ב ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֻיׁש

כּו' הּׁשבטים 19אליו ׁשי"ב ּכׁשם הּנה יֹותר, [ּובפרטּיּות ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
אבני  ּגם ּכ ׁשבטים, ג' מחנה ּובכל מחנֹות לד' ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָנחלקּו
 ֿ מה אבנים]. ג' טּור ּובכל טּורים, לד' נחלקּו ְְְְֲִִֶֶַַָָֹהחׁשן
העבֹודה  על ׁשּמֹורה אחֹור, ּבחינת ּבאפֹוד, ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּׁשאיןּֿכן
מיחדת  אבן ׁשבט לכל ׁשּיהיה ׁשּי לא ּבלבד, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּדאתּכפיא
הּׁשבט, ׁשּבאֹותֹו האלקית נפׁש מדרגת ּפרטי על ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּמֹורה
עדין  נתהּפכה לא הּבהמית הּנפׁש ׁשהּוא האבן ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהרי
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ב.15) ב, במדבר פרש"י קכ.16)ראה ע' תרס"ח סה"מ גם 17.54)ראה ע' חכ"ג לקו"ש גם א'תרסד.18)ראה ע' שם אוה"ת

ג.19)ובכ"מ. שמה, פרשתנו תו"ח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÚh‰ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ בני ‚) שמות היו בו לאפוד שבניגוד לכך ¿«ƒ∆»«««

הרי אבן, כל על שמות שישה של קבוצות בשתי כתובים ∆…»∆ÔLÁaLישראל
,dÓˆÚŒÈÙa ˙„ÁÈÓ Ô·‡ Ë·L ÏÎÏ ‰˙È‰ עשרה שתים שהיו כך »¿»¿»≈∆∆∆¿À∆∆ƒ¿≈«¿»

ונבדלותB˜eÏÁ˙האבניםeÈ‰Âאבנים BfÓשונות BÊ בתורה שמפורש כפי ¿»¬ƒ
ÔÈÓaהאבן ÔÂ‚·eבסוג ¿ƒ»ƒ¿»»

האבן ÔBbבצבע ÈÙÏ)¿ƒ
ÌÈÏ‚c‰15 כל של האבן צבע «¿»ƒ

הדגל  לצבע בהתאם היה שבט

ישראל  שבני בעת שבט אותו של

רש"י  כפירוש במדבר, היו

במדב  הדגלים:בפרשת לגבי ר

מפה  אות, לו יהיה דגל "כל

זה  של צבעו בו. תלוייה צבועה

אחד  כל צבע זה, של כצבעו לא

בחושן" הקבועה אבנו ),כגוון
‰¯BÓ ÔLÁ‰ ÔÈÚL ÔÂÈÎc¿≈»∆ƒ¿««…∆∆
,‡Ît‰˙‡c ‰„B·Ú‰ ÏÚ«»¬»¿ƒ¿«¿»
לקדושה  הבהמית הנפש הפיכת

Ïk ¯e¯a ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«≈»
LÙ ˙BÁk ÈË¯tƒ¿≈…∆∆
ÌÈÎÙ‰pL ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆∆¡»ƒ

,¯B‡Ï חושך של ההפיכה ¿
רק  לא היא לאור הבהמית הנפש

ופרט  פרט כל אלא כללי באופן

משתנה  שלה ובתכונות בכוחות

ומתהפך  הקצה אל הקצה מן

הפרטים  כל וכך לאור מחושך

ומאחר  לקדושה עולה והיא לרע הטוב בין ההבדל שניכר היינו מתבררים, שבה

כוחות  לנפש יש (שהרי לשני אחד כוח של וההפיכה הבירור דומה שאינו

ומיוחדת) שונה תכונה יש מהם אחד שלכל ועוד רגש שכל, של ≈«ÔÎÏשונים
„Á‡Â „Á‡ Ïkהחושן ונבדל eÏÁ˜מאבני B¯‡˙Â,שונה BB‚a בצבע »∆»¿∆»»¿¿»√

שלו ובצורה B˙‚¯„Óe,שלו B˙e‰Ó ÔÙ‡ ÈÙÏ eÈÈ‰ המסויים הכוח של «¿¿ƒ…∆««¿≈»
המיוחדת  הכוח נתינת היא בפרט זו אבן על השם שנשיאת הבהמית הנפש של

לטוב מרע הזה המסויים הכוח והפיכת בירור של המיוחדת ∆…¿∆ÔÙ‡aLלעבודה
'eÎ ·BËÂ ¯B‡Ï Ct‰˙Ó ‡e‰ È¯‰ ‰Êk16, אופן יש כוח לכל כי »∆¬≈ƒ¿«≈¿¿

העבודה  אופן דומה אינו (ולמשל, לטוב מתהפך הוא שבאמצעותו עבודה

מחושך  והפיכתו הבהמית הנפש של השכל לבירור הדרוש הרוחנית הנפשית

המידות) והעלאת בירור של העבודה לאופן BÊלאור ‰„B·ÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆¬»
לאור מחושך הבהמית הנפש של ה"אתהפכא" ÏkLעבודת ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆∆»

‰ÏÚÈ B˙lÒÓa Ë·LÂ Ë·L17, סוף ים שבקריעת ז"ל חכמינו כדברי ≈∆¿≈∆ƒ¿ƒ»«¬∆
כל  כי לגזרים") סוף ים "לגוזר (ככתוב שונים מעברים עשר לשנים נבקע הים

עבודתו  של המיוחד לאופי בהתאם לו, המיוחדת במסילה עלה ושבט שבט

השבטיםהרוחנית  משאר השונה ‰eÈהמיוחדת ÔÎÏÂבחושןÌÈ·‡ ·"È ¿»≈»¬»ƒ
מזו זו È"·שונות „‚k¿∆∆

ÌÈË·M‰ מזה זה השונים «¿»ƒ
הרוחנית, עבודתם ≈∆Ì‰Lבאופי

ÔBÒÎÏ‡ ÈÏe·b ·"È18, ¿≈¬«¿
המידות  ששת התכללות היינו

הוד  נצח, תפארת, גבורה, (חסד,

הוא  העניין ומקור בזו. זו יסוד)

נקראות  שם יצירה' ב'ספר

ששת  שם על 'קצוות' המידות

דבר) ובכל (שבעולם הקצוות

מזרח, הצדדים ארבעת שהם

ומטה  מעלה דרום, צפון, מערב,

"רום" יצירה' ב'ספר (הנקראים

לששת  המקבילים ו"תחת")

ששה  של והמפגש המידות,

זוויות  י"ב יוצר קצוות

ב'לקוטי  ונתבאר אלכסוניות.

לגבי  מסעי, (פרשת תורה'

ישראל) בארץ הנחלה חלוקת

קשורים  אלכסון גבולי שי"ב

השבטים ÌbLלי"ב BÓÎe¿∆«
ÂLÎÚ לנו כשאין הזה בזמן «¿»

כהונה בבגדי ואפוד ≈LÈחושן
ÌÈ¯ÚL ·"ÈשוניםÂÈÏ‡ „ÁÈn‰ ¯ÚMa Ë·L Ïk ˙lÙz ˙iÏÚÏ ¿»ƒ«¬ƒ«¿ƒ«»≈∆««««¿À»≈»

'eÎ19ÌÈË·M‰ ·"ÈL ÌLk ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e] מסעם בעת ƒ¿»ƒ≈ƒ≈¿≈∆«¿»ƒ
ÌÈË·L,במדבר '‚ ‰ÁÓ ÏÎ·e ˙BÁÓ '„Ï e˜ÏÁ כמפורש ∆¿¿¿«¬¿»«¬∆¿»ƒ

במדבר, בפרשת ÌÈ¯eË,בתורה '„Ï e˜ÏÁ ÔLÁ‰ È·‡ Ìb Ck»««¿≈»…∆∆¿¿¿ƒ
ÌÈ·‡ '‚ ¯eË ÏÎ·e שבטים עשר לשנים הכללית החלוקה שמלבד היינו ¿»¬»ƒ

של  מחנות לארבע נוספת חלוקה קיימת מיוחד, עניין יש מהם אחד שלכל

שבטים  BnL¯‰שלושה ,¯BÁ‡ ˙ÈÁa ,„BÙ‡a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .[«∆≈≈»≈¿ƒ«»∆∆
,„·Ïa ‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰ ÏÚ מאשר נמוכה יותר בדרגה עבודה שהיא «»¬»¿ƒ¿«¿»ƒ¿«

גדולה  והתעלות לאור החושך הפיכת אין ובה "אתהפכא" בבחינת העבודה

CiL ‡Ïייתכן ÏÚלא ‰¯BnL ˙„ÁÈÓ Ô·‡ Ë·L ÏÎÏ ‰È‰iL …«»∆ƒ¿∆¿»≈∆∆∆¿À∆∆∆»«
,Ë·M‰ B˙B‡aL ˙È˜Ï‡‰ LÙ ˙‚¯„Ó ÈË¯t,בחושן שהיה כפי ƒ¿≈«¿≈«∆∆»¡…ƒ∆¿«≈∆

ÏÏkÈÏ ÔÈ„Ú ‰Ît‰˙ ‡Ï ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ ‡e‰L Ô·‡‰ È¯‰L∆¬≈»∆∆∆«∆∆««¬ƒ…ƒ¿«¿»¬«ƒƒ»≈

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



ז e"kyz'd ,xc` b"i ,xekf zyxt ,devz zyxt zay

ׁשבט ÊŒÈtŒÏÚÂ‰ג) לכל היתה ׁשּבחׁשן הּטעם יּובן ¿«ƒ∆ְְֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
חלּוקֹות  והיּו ּבפניֿעצמּה, מיחדת ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָֻאבן

מּזֹו הּדגלים זֹו ּגֹון (לפי ּובגונן ׁשענין 15ּבמינן ּדכיון ,( ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָ
ּברּור  ענין ׁשהּוא ּדאתהּפכא, העבֹודה על מֹורה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהחׁשן
ּכל  לכן לאֹור, ׁשּנהפכים הּבהמית נפׁש ּכחֹות ּפרטי ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּכל
מהּותֹו אפן לפי היינּו ותארֹו, ּבגֹונֹו חלּוק ואחד ְְְְְֳִֶֶֶַַָָָָֹאחד
וטֹוב  לאֹור מתהּפ הּוא הרי ּכזה ׁשּבאפן ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹּומדרגתֹו,

וׁשבט 16כּו' ׁשבט  ׁשּכל ּבאפן היא זֹו ׁשעבֹודה והינּו, ,ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
יעלה  י"ב 17ּבמסּלתֹו ּכנגד אבנים י"ב היּו ולכן , ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָ

אלכסֹון  ּגבּולי י"ב ׁשהם עכׁשו 18הּׁשבטים, ׁשּגם ּוכמֹו , ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָ
הּמיחד  ּבּׁשער ׁשבט ּכל ּתפּלת לעלּית ׁשערים י"ב ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָֻיׁש

כּו' הּׁשבטים 19אליו ׁשי"ב ּכׁשם הּנה יֹותר, [ּובפרטּיּות ְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
אבני  ּגם ּכ ׁשבטים, ג' מחנה ּובכל מחנֹות לד' ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָנחלקּו
 ֿ מה אבנים]. ג' טּור ּובכל טּורים, לד' נחלקּו ְְְְֲִִֶֶַַָָֹהחׁשן
העבֹודה  על ׁשּמֹורה אחֹור, ּבחינת ּבאפֹוד, ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּׁשאיןּֿכן
מיחדת  אבן ׁשבט לכל ׁשּיהיה ׁשּי לא ּבלבד, ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּדאתּכפיא
הּׁשבט, ׁשּבאֹותֹו האלקית נפׁש מדרגת ּפרטי על ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּמֹורה
עדין  נתהּפכה לא הּבהמית הּנפׁש ׁשהּוא האבן ְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשהרי
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ב.15) ב, במדבר פרש"י קכ.16)ראה ע' תרס"ח סה"מ גם 17.54)ראה ע' חכ"ג לקו"ש גם א'תרסד.18)ראה ע' שם אוה"ת

ג.19)ובכ"מ. שמה, פרשתנו תו"ח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÚh‰ Ô·eÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ בני ‚) שמות היו בו לאפוד שבניגוד לכך ¿«ƒ∆»«««

הרי אבן, כל על שמות שישה של קבוצות בשתי כתובים ∆…»∆ÔLÁaLישראל
,dÓˆÚŒÈÙa ˙„ÁÈÓ Ô·‡ Ë·L ÏÎÏ ‰˙È‰ עשרה שתים שהיו כך »¿»¿»≈∆∆∆¿À∆∆ƒ¿≈«¿»

ונבדלותB˜eÏÁ˙האבניםeÈ‰Âאבנים BfÓשונות BÊ בתורה שמפורש כפי ¿»¬ƒ
ÔÈÓaהאבן ÔÂ‚·eבסוג ¿ƒ»ƒ¿»»

האבן ÔBbבצבע ÈÙÏ)¿ƒ
ÌÈÏ‚c‰15 כל של האבן צבע «¿»ƒ

הדגל  לצבע בהתאם היה שבט

ישראל  שבני בעת שבט אותו של

רש"י  כפירוש במדבר, היו

במדב  הדגלים:בפרשת לגבי ר

מפה  אות, לו יהיה דגל "כל

זה  של צבעו בו. תלוייה צבועה

אחד  כל צבע זה, של כצבעו לא

בחושן" הקבועה אבנו ),כגוון
‰¯BÓ ÔLÁ‰ ÔÈÚL ÔÂÈÎc¿≈»∆ƒ¿««…∆∆
,‡Ît‰˙‡c ‰„B·Ú‰ ÏÚ«»¬»¿ƒ¿«¿»
לקדושה  הבהמית הנפש הפיכת

Ïk ¯e¯a ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«≈»
LÙ ˙BÁk ÈË¯tƒ¿≈…∆∆
ÌÈÎÙ‰pL ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ∆∆¡»ƒ

,¯B‡Ï חושך של ההפיכה ¿
רק  לא היא לאור הבהמית הנפש

ופרט  פרט כל אלא כללי באופן

משתנה  שלה ובתכונות בכוחות

ומתהפך  הקצה אל הקצה מן

הפרטים  כל וכך לאור מחושך

ומאחר  לקדושה עולה והיא לרע הטוב בין ההבדל שניכר היינו מתבררים, שבה

כוחות  לנפש יש (שהרי לשני אחד כוח של וההפיכה הבירור דומה שאינו

ומיוחדת) שונה תכונה יש מהם אחד שלכל ועוד רגש שכל, של ≈«ÔÎÏשונים
„Á‡Â „Á‡ Ïkהחושן ונבדל eÏÁ˜מאבני B¯‡˙Â,שונה BB‚a בצבע »∆»¿∆»»¿¿»√

שלו ובצורה B˙‚¯„Óe,שלו B˙e‰Ó ÔÙ‡ ÈÙÏ eÈÈ‰ המסויים הכוח של «¿¿ƒ…∆««¿≈»
המיוחדת  הכוח נתינת היא בפרט זו אבן על השם שנשיאת הבהמית הנפש של

לטוב מרע הזה המסויים הכוח והפיכת בירור של המיוחדת ∆…¿∆ÔÙ‡aLלעבודה
'eÎ ·BËÂ ¯B‡Ï Ct‰˙Ó ‡e‰ È¯‰ ‰Êk16, אופן יש כוח לכל כי »∆¬≈ƒ¿«≈¿¿

העבודה  אופן דומה אינו (ולמשל, לטוב מתהפך הוא שבאמצעותו עבודה

מחושך  והפיכתו הבהמית הנפש של השכל לבירור הדרוש הרוחנית הנפשית

המידות) והעלאת בירור של העבודה לאופן BÊלאור ‰„B·ÚL ,eÈ‰Â¿«¿∆¬»
לאור מחושך הבהמית הנפש של ה"אתהפכא" ÏkLעבודת ÔÙ‡a ‡È‰ƒ¿…∆∆»

‰ÏÚÈ B˙lÒÓa Ë·LÂ Ë·L17, סוף ים שבקריעת ז"ל חכמינו כדברי ≈∆¿≈∆ƒ¿ƒ»«¬∆
כל  כי לגזרים") סוף ים "לגוזר (ככתוב שונים מעברים עשר לשנים נבקע הים

עבודתו  של המיוחד לאופי בהתאם לו, המיוחדת במסילה עלה ושבט שבט

השבטיםהרוחנית  משאר השונה ‰eÈהמיוחדת ÔÎÏÂבחושןÌÈ·‡ ·"È ¿»≈»¬»ƒ
מזו זו È"·שונות „‚k¿∆∆

ÌÈË·M‰ מזה זה השונים «¿»ƒ
הרוחנית, עבודתם ≈∆Ì‰Lבאופי

ÔBÒÎÏ‡ ÈÏe·b ·"È18, ¿≈¬«¿
המידות  ששת התכללות היינו

הוד  נצח, תפארת, גבורה, (חסד,

הוא  העניין ומקור בזו. זו יסוד)

נקראות  שם יצירה' ב'ספר

ששת  שם על 'קצוות' המידות

דבר) ובכל (שבעולם הקצוות

מזרח, הצדדים ארבעת שהם

ומטה  מעלה דרום, צפון, מערב,

"רום" יצירה' ב'ספר (הנקראים

לששת  המקבילים ו"תחת")

ששה  של והמפגש המידות,

זוויות  י"ב יוצר קצוות

ב'לקוטי  ונתבאר אלכסוניות.

לגבי  מסעי, (פרשת תורה'

ישראל) בארץ הנחלה חלוקת

קשורים  אלכסון גבולי שי"ב

השבטים ÌbLלי"ב BÓÎe¿∆«
ÂLÎÚ לנו כשאין הזה בזמן «¿»

כהונה בבגדי ואפוד ≈LÈחושן
ÌÈ¯ÚL ·"ÈשוניםÂÈÏ‡ „ÁÈn‰ ¯ÚMa Ë·L Ïk ˙lÙz ˙iÏÚÏ ¿»ƒ«¬ƒ«¿ƒ«»≈∆««««¿À»≈»

'eÎ19ÌÈË·M‰ ·"ÈL ÌLk ‰p‰ ,¯˙BÈ ˙eiË¯Ù·e] מסעם בעת ƒ¿»ƒ≈ƒ≈¿≈∆«¿»ƒ
ÌÈË·L,במדבר '‚ ‰ÁÓ ÏÎ·e ˙BÁÓ '„Ï e˜ÏÁ כמפורש ∆¿¿¿«¬¿»«¬∆¿»ƒ

במדבר, בפרשת ÌÈ¯eË,בתורה '„Ï e˜ÏÁ ÔLÁ‰ È·‡ Ìb Ck»««¿≈»…∆∆¿¿¿ƒ
ÌÈ·‡ '‚ ¯eË ÏÎ·e שבטים עשר לשנים הכללית החלוקה שמלבד היינו ¿»¬»ƒ

של  מחנות לארבע נוספת חלוקה קיימת מיוחד, עניין יש מהם אחד שלכל

שבטים  BnL¯‰שלושה ,¯BÁ‡ ˙ÈÁa ,„BÙ‡a ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó .[«∆≈≈»≈¿ƒ«»∆∆
,„·Ïa ‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰ ÏÚ מאשר נמוכה יותר בדרגה עבודה שהיא «»¬»¿ƒ¿«¿»ƒ¿«

גדולה  והתעלות לאור החושך הפיכת אין ובה "אתהפכא" בבחינת העבודה

CiL ‡Ïייתכן ÏÚלא ‰¯BnL ˙„ÁÈÓ Ô·‡ Ë·L ÏÎÏ ‰È‰iL …«»∆ƒ¿∆¿»≈∆∆∆¿À∆∆∆»«
,Ë·M‰ B˙B‡aL ˙È˜Ï‡‰ LÙ ˙‚¯„Ó ÈË¯t,בחושן שהיה כפי ƒ¿≈«¿≈«∆∆»¡…ƒ∆¿«≈∆
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cet`eח oyeg oiipr oiadl

ּכאן  ויׁש מּמׁש, האלקית נפׁש מהּות ּכפי ולהיֹות ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹליּכלל
ּכּולם  אצל ׁשהיא ּדאתּכפיא, לעבֹודה נתינתּֿכח ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹרק
ׁשל  אחד סּוג על הּׁשבטים י"ב ּכל היּו ולכן ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָּבׁשוה,

ּדוקא 20אבנים  ׁשהם אבני היּו האפֹוד ׁשאבני והּטעם . ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
ּבאפן  ּוממׁשלה ׁשליטה להיֹות ׁשּתּוכל ׁשהּכח לפי ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּוא,
ּביֹותר, עליֹון מּמקֹום נמׁש להיֹות צרי אתּכפיא, ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָׁשל

מׁשה  אֹותּיֹות ׁשהם ּכי, הּׁשֹוהם, ּבאבני מרּמז זה ,21וענין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֻ
ועֹוד  ּדאתּכפיא. לעבֹודה הּכח נמׁש ּדוקא ְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָֹׁשעלֿידֹו

ּדיֹוסף  האבן הּוא החׁשן) (ּבאבני הּׁשֹוהם ׁשאבן ,22זאת, ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
הּׁשבטים, מּמדרגת למעלה היא יֹוסף מדרגת ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָוהרי
 ֿ (מה ּדאצילּות יחּודאֿעיּלאה מּבחינת היא ְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָׁשּנׁשמתֹו

הּבריאה) מעֹולם הם  הּׁשבטים ׁשאר ּומּׁשם 23ּׁשאיןּֿכן , ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
ּדאתּכפיא. לעבֹודה הּכח ְְְְֲִִַַַַָָָֹנמ ׁש

מלחמת LÈÂד) ּבענין ּגם מצינּו ׁשעלּֿדרֿזה להֹוסיף, ¿≈ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָ
זכֹור  ּפרׁשת ּבדרּוׁשי ּכּמבאר ׁשּבצאת 24עמלק, ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ּבבחינת  העבֹודה אצלם היתה מּמצרים יׂשראל ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָּבני
ׁשּנאמר  מה (ׁשּזהּו ּדאתּכפיא העבֹודה ׁשּזֹוהי 25אחֹורים, ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

היה  עדין יׂשראל ׁשּבנפׁשֹות ׁשהרע מּפני העם, ּברח ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּכי
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18

והתכללות 20) והעלאת למאור, שמן בחי' הוא מלמעלה דההמשכה הנרות בהעלאת "כמו קכא: ע' ריש תרס"ח סה"מ גם ראה

מדרי' י"ב היא וההעלאה א', אור בחי' הוא בהבירור לסייע .. מלמעלה ההמשכה נה"ב בבירור כמו"כ .. נרות שבעה הוא הנרות

אתה 21)כו'". כו' ראש את שאו ע"פ כמ"ש י"ל "והמכוון (ושם: א'תרמו ס"ע פרשתנו באוה"ת הובא – ס"ד א' למאו"א י"נ

הגם  השהם, אבני שתי והן .. דמטרוניתא ושושבינא דמלכא שושבינא ואהרן, אתה .. ע"י הוא .. נש"י להעלות שכדי .. ואהרן

ס"ה). לקמן מהמבואר ולהעיר – וכו'". ואהרן משה הוא נאמר הרי משה, אותיות הקודמת:22)שהם שבהערה אוה"ת גם ראה

עמו". יוסף  עצמות את משה ויקח מ"ש ע"פ רמב,23)"ונודע ויחי תו"ח ואילך. קצב ע' ח"א תקס"ה הזקן אדמו"ר מאמרי ראה

ואילך. ובכ"מ.24)ד ד. פד, פרשתנו תו"א ה.25)ראה יד, בשלח

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,LnÓ ˙È˜Ï‡‰ LÙ ˙e‰Ó ÈÙk ˙BÈ‰ÏÂ העלייה של זה ולעניין ¿ƒ¿¿ƒ«∆∆»¡…ƒ«»

של  "מסילה" יש אחד לכל כי השבטים בין הבדלים יש בקדושה וההתכללות

האלוקית, נפשו של המיוחדת ולמהות לתוכן (בהתאם לו מיוחדת עלייה

האלוקית  בנפש ונכללת עולה לא הבהמית הנפש כאשר אבל לעיל) כמבואר

ÁkŒ˙È˙ ˜¯ Ô‡k LÈ≈»«¿ƒ«…«
,‡ÈÙk˙‡c ‰„B·ÚÏ«¬»¿ƒ¿«¿»
,‰ÂLa ÌÏek Ïˆ‡ ‡È‰L∆ƒ≈∆»¿»∆
האדם  מצד הבדלים בה אין כי

של  כללי עניין היא אלא

הרע  היצר על ≈«¿ÔÎÏÂהתגברות
È"·באפוד Ïk eÈ‰»»

„Á‡ ‚eÒ ÏÚ ÌÈË·M‰«¿»ƒ«∆»
ÌÈ·‡ ÏL20. ∆¬»ƒ

ÌÚh‰Â לכך È·‡Lהפנימי ¿«««∆«¿≈
eÈ‰ „BÙ‡‰ אבנים רק לא »≈»

אלא  השבטים לכל סוג מאותו

אלה היו עצמו ≈¿»‡·Èבזה
,‡e‰ ‡˜Âc Ì‰L שיש כיוון …««¿»

עניינם  בין פנימית ושייכות קשר

לעבודה  השוהם אבני של

האפוד  בעניין המרומזת הרוחנית

Ák‰L ÈÙÏ יהודי לכל שניתן ¿ƒ∆«…«
BÈ‰Ï˙מלמעלה  ÏÎezL לו ∆«ƒ¿

‰ÏLÓÓe ‰ËÈÏL יצרו על ¿ƒ»∆¿»»
הבהמית ÏLונפשו ÔÙ‡a¿…∆∆

,‡ÈÙk˙‡ עבודה זוהי שאמנם ƒ¿«¿»
מהעבודה  נמוכה יותר בדרגה

על  מיוחדת כוח בנתינת צורך ויש גדולה עבודה זו זאת ובכל אתהפכא, של

זה  וכוח Ê‰זה ÔÈÚÂ ,¯˙BÈa ÔBÈÏÚ ÌB˜nÓ CLÓ ˙BÈ‰Ï CÈ¯»̂ƒƒ¿ƒ¿»ƒ»∆¿¿≈¿ƒ¿»∆
אתכפייא  של לעבודה כוח הנתינת Èk,מקור ,Ì‰BM‰ È·‡a Ên¯Ó¿À»¿«¿≈««ƒ

‰LÓ ˙Bi˙B‡ Ì‰L21B„ÈŒÏÚL רבינו , משה ידי CLÓעל ‡˜Âc …«ƒ…∆∆«»«¿»ƒ¿»
לאדם  ובא מלמעלה ÈÙk˙‡c‡.ויורד ‰„B·ÚÏ Ák‰«…««¬»¿ƒ¿«¿»

,˙‡Ê „BÚÂ פנימית ושייכות קשר לו שיש השוהם באבני נוסף עניין גם ויש ¿…
אתכפייא  של ‰ÔLÁלעבודה È·‡a) Ì‰BM‰ Ô·‡L לכל הייתה שבו ∆∆∆««¿«¿≈«…∆
לו  מיוחדת אבן ÛÒBÈcשבט Ô·‡‰ ‡e‰ (22ÛÒBÈ ˙‚¯„Ó È¯‰Â , »∆∆¿≈«¬≈«¿≈«≈

˙‚¯„nÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ שאר ‰È‡כל B˙ÓLpL ,ÌÈË·M‰ ƒ¿«¿»ƒ«¿≈««¿»ƒ∆ƒ¿»ƒ

˙eÏÈˆ‡c ‰‡lÈÚŒ‡„eÁÈ ˙ÈÁaÓ שכל זה במובן ה' באחדות ƒ¿ƒ«ƒ»ƒ»»«¬ƒ
וכאילו  חשיבות וכל ערך כל להם ואין לפניו בטלים הנבראים וכל העולמות

האצילות  שבעולם והמוחלט העמוק והביטול שונות, דרגות יש קיימים אינם

יצירה, בריאה, אצילות, הכלליים העולמות ארבעת מבין ביותר העליון (העולם

עליון", "יחוד נקרא עשייה)

יותר  בדרגה מהביטול בשונה

תתאה", "יחודא שנקרא נמוכה

המיוחדת  והמעלה תחתון. יחוד

היא  השבטים שאר על יוסף של

הוא  נשמתו ושורש שמקור

עילאה" "יחודא זו, מדרגה

האצילות »(Œ‰Óשבעולם
ÌÈË·M‰ ¯‡L ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿»«¿»ƒ

‰‡È¯a‰ ÌÏBÚÓ Ì‰ הנמוך ≈≈»«¿ƒ»
האצילות, מעולם בדרגתו

היה  שלכן בחסידות וכמבואר

משנה  להיות יוסף של בכוחו

בהנהגת  ולעסוק במצרים למלך

לו  יפריע זה שכל מבלי מצרים

באלוקות, ודבוק בטל להיות

יוכלו  שהשבטים כדי אבל

ובדביקות  בביטול להישאר

להיות  צריכים היו הם שלהם

ולא  גושן בארץ ולגור צאן רועי

ענייני  עם קרוב במגע לבוא

23ÌMÓe)העולם  מ"יחודא , ƒ»
האצילות, שבעולם עילאה"

יוסף, ÈÙk˙‡c‡.בחינת ‰„B·ÚÏ Ák‰ CLÓƒ¿»«…««¬»¿ƒ¿«¿»
˙ÓÁÏÓ ÔÈÚa Ìb eÈˆÓ ‰ÊŒC¯cŒÏÚL ,ÛÈÒB‰Ï LÈÂ („¿≈¿ƒ∆«∆∆∆»ƒ«¿ƒ¿«ƒ¿∆∆

ÈLe¯„a ¯‡·nk ,˜ÏÓÚשבת של החסידות BÎÊ¯מאמרי ˙L¯t24 ¬»≈«¿…»ƒ¿≈»»«»
ÌÏˆ‡ ‰˙È‰ ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ˆaLבהתחלה‰„B·Ú‰ ∆¿≈¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«ƒ»¿»∆¿»»¬»
‡ÈÙk˙‡c ‰„B·Ú‰ È‰BfL ,ÌÈ¯BÁ‡ ˙ÈÁ·aבלבד‰Ó e‰fL) ƒ¿ƒ«¬«ƒ∆ƒ»¬»¿ƒ¿«¿»∆∆«

¯Ó‡pL25ממצרים היציאה ‰ÌÚ,לגבי Á¯a Èk תמוה הוא "דלכאורה ∆∆¡«ƒ»«»»
מוכרח  היה לא לעולם חפשי לשלחם לפרעה אמרו אילו וכי כזאת הייתה למה

לברוח  ישראל בני צריכים היו למה כן ואם לא) פרק (תניא לשלחם?"

היא הבריחה סיבת אלא Ï‡¯NÈממצרים? ˙BLÙaL Ú¯‰L ÈtÓƒ¿≈∆»«∆¿«¿ƒ¿»≈
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e"kyz'd ,xc` b"i ,xekf zyxt ,devz zyxt zay

כּו' ּבלבד),26ּבתקּפֹו אתּכפיא ּבבחינת היתה ועבֹודתם , ְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָ
ׁשּמלחמת  וזהּו כּו'. להם לנּגד יכֹול עמלק היה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּלכן

ּדוקא  מׁשה אנׁשי ֿ ידי על להיֹות צריכה היתה ,27עמלק ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
להיֹות  צרי ּדאתּכפיא לעבֹודה ׁשהּכח לעיל ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹּכאמּור

כּו'. ּביֹותר עליֹון מּמקֹום  ְְְִִֵֶָָנמׁש

יצא LÈÂה) ׁשּזהֿעּתה הּמאמר עם זה ענין לקּׁשר ¿≈ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
מׁשה  הּוא הּמתחיל' 'ּדּבּור לגאּלה, ְְִִִִֶַַָָֹֻמּגלּות

ׁשמיּסד 28ואהרן  א ֹו צדק', מה'צמח ׁשהּוא (וכּנראה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֻ
ׁשּתכן  ּכיון צדק', ה'צמח מאמר על ֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעלּֿכל-ּפנים
ּב'אֹור  צדק' ה'צמח ׁשל ּבּמאמר נמצא ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּדברים

ׁשּכתּוב 29הּתֹורה' מה מבאר ׁשּבֹו ּומׁשה 30), אהרן הּוא ְֲֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
מארץ  יׂשראל ּבני את הֹוציאּו להם הוי' אמר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאׁשר
להֹוציא  מצרים מל ּפרעה אל המדּברים הם גֹו' ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹמצרים
להבין  ּדצרי ואהרן, מׁשה הּוא מּמצרים י ׂשראל ּבני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹאת
אהרן  הּוא ּכתיב יׂשראל ּבני את להֹוציא ׁשאצל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהענין,
ּכתיב  ּפרעה אל ּדּבּורם ואצל מׁשה), לפני (אהרן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֹּומׁשה
הּבאּור  ּונקּודת לאהרן). קֹודם (מׁשה ואהרן מׁשה ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַֹֹֹֹהּוא

מצרים,31ּבזה  מארץ יׂשראל ּבני את להֹוציא ׁשּכדי , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ּוגבּולים  מיצרים מּבחינת האלקית נפׁש הֹוצאת ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּדהינּו
ׁשהרע  מּפני העם, ּברח ּכי ּכתיב מצרים ׁשּביציאת ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ[ּכּנ"ל
מגּמתם  רק כּו', ּבתקּפֹו היה עדין יׂשראל ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּבנפׁשֹות
 ֿ הּסטרא מּגלּות האלקית נפׁשם לצאת היתה ְְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָָָָֹוחפצם
[ּכּידּוע  להעלאה ּדאהרן הּנתינתּֿכח ּדי לזה כו'], ְְְֲֲֲִֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹאחרא
ונגלה  נראה ׁשּיהיה לפעל הּוא אהרן ׁשל ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַָֹֹׁשענינֹו
ּב'לּקּוטי  (ּכּמבאר נראה אֹותּיֹות ׁשאהרן ׁשּזהּו ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹאלקּות,

ּבהעלֹות ּפרׁשת לבני 32ּתֹורה' הּנתינתּֿכח וזֹוהי ,( ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹ
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ט e"kyz'd ,xc` b"i ,xekf zyxt ,devz zyxt zay

כּו' ּבלבד),26ּבתקּפֹו אתּכפיא ּבבחינת היתה ועבֹודתם , ְְְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָָ
ׁשּמלחמת  וזהּו כּו'. להם לנּגד יכֹול עמלק היה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָׁשּלכן

ּדוקא  מׁשה אנׁשי ֿ ידי על להיֹות צריכה היתה ,27עמלק ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹ
להיֹות  צרי ּדאתּכפיא לעבֹודה ׁשהּכח לעיל ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹּכאמּור

כּו'. ּביֹותר עליֹון מּמקֹום  ְְְִִֵֶָָנמׁש

יצא LÈÂה) ׁשּזהֿעּתה הּמאמר עם זה ענין לקּׁשר ¿≈ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ
מׁשה  הּוא הּמתחיל' 'ּדּבּור לגאּלה, ְְִִִִֶַַָָֹֻמּגלּות

ׁשמיּסד 28ואהרן  א ֹו צדק', מה'צמח ׁשהּוא (וכּנראה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֻ
ׁשּתכן  ּכיון צדק', ה'צמח מאמר על ֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעלּֿכל-ּפנים
ּב'אֹור  צדק' ה'צמח ׁשל ּבּמאמר נמצא ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּדברים

ׁשּכתּוב 29הּתֹורה' מה מבאר ׁשּבֹו ּומׁשה 30), אהרן הּוא ְֲֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
מארץ  יׂשראל ּבני את הֹוציאּו להם הוי' אמר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאׁשר
להֹוציא  מצרים מל ּפרעה אל המדּברים הם גֹו' ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַֹמצרים
להבין  ּדצרי ואהרן, מׁשה הּוא מּמצרים י ׂשראל ּבני ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹאת
אהרן  הּוא ּכתיב יׂשראל ּבני את להֹוציא ׁשאצל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהענין,
ּכתיב  ּפרעה אל ּדּבּורם ואצל מׁשה), לפני (אהרן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֹּומׁשה
הּבאּור  ּונקּודת לאהרן). קֹודם (מׁשה ואהרן מׁשה ְְְֲֲֵֵֶֶַַַַֹֹֹֹהּוא

מצרים,31ּבזה  מארץ יׂשראל ּבני את להֹוציא ׁשּכדי , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ּוגבּולים  מיצרים מּבחינת האלקית נפׁש הֹוצאת ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּדהינּו
ׁשהרע  מּפני העם, ּברח ּכי ּכתיב מצרים ׁשּביציאת ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ[ּכּנ"ל
מגּמתם  רק כּו', ּבתקּפֹו היה עדין יׂשראל ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָׁשּבנפׁשֹות
 ֿ הּסטרא מּגלּות האלקית נפׁשם לצאת היתה ְְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָָָָֹוחפצם
[ּכּידּוע  להעלאה ּדאהרן הּנתינתּֿכח ּדי לזה כו'], ְְְֲֲֲִֶַַַַַַַַַָָָָָֹֹאחרא
ונגלה  נראה ׁשּיהיה לפעל הּוא אהרן ׁשל ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַָֹֹׁשענינֹו
ּב'לּקּוטי  (ּכּמבאר נראה אֹותּיֹות ׁשאהרן ׁשּזהּו ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹאלקּות,
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‰Ê ÔÈÚ ¯M˜Ï LÈÂ (‰¿≈¿«≈ƒ¿»∆
‰zÚŒ‰fL ¯Ó‡n‰ ÌÚƒ««¬»∆∆«»
אמירת  בעת תשכ"ו בשנת

eÏbÓ˙המאמר ‡ˆÈ»»ƒ»
'ÏÈÁ˙n‰ ¯eac' ,‰l‡‚Ïƒ¿À»ƒ««¿ƒ

Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡e‰28 …∆¿«¬…
ÁÓˆ'‰Ó ‡e‰L ‰‡¯pÎÂ)¿«ƒ¿∆∆≈«∆«
ŒÏÚ „qÈÓL B‡ ,'˜„∆̂∆∆¿À»«

ÌÈ¯·c‰ ÔÎzL ÔÂÈk ,'˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ¯Ó‡Ó ÏÚ ÌÈtŒÏk»»ƒ««¬««∆«∆∆≈»∆…∆«¿»ƒ
זה B‡'a¯שבמאמר '˜„ˆ ÁÓˆ'‰ ÏL ¯Ó‡na ‡ˆÓƒ¿»««¬»∆«∆«∆∆¿

'‰¯Bz‰29·e˙kL ‰Ó ¯‡·Ó BaL וארא30), בפרשת ‰e‡בתורה «»∆¿»≈«∆»
Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ e‡ÈˆB‰ Ì‰Ï 'ÈÂ‰ ¯Ó‡ ¯L‡ ‰LÓe Ô¯‰‡«¬……∆¬∆»«¬»»»∆ƒ∆¿≈ƒ¿»≈
ÌÈ¯ˆÓ CÏÓ ‰Ú¯t Ï‡ ÌÈ¯a„Ó‰ Ì‰ 'B‚ ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒ≈«¿«¿ƒ∆«¿…∆∆ƒ¿«ƒ

,Ô¯‰‡Â ‰LÓ ‡e‰ ÌÈ¯ˆnÓ Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï ובמאמר ¿ƒ∆¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿»ƒ…∆¿«¬…
השאלה את שואל ‡˙זה ‡ÈˆB‰Ï Ïˆ‡L ,ÔÈÚ‰ ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆM¿»ƒ¿»ƒ»ƒ¿»∆≈∆¿ƒ∆

Ï‡¯NÈ Èaממצרים ישראל בני את להוציא השליחות ‰e‡לעניין ·È˙k ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ
‰Ú¯t Ï‡ Ì¯eac Ïˆ‡Â ,(‰LÓ ÈÙÏ Ô¯‰‡) ‰LÓe Ô¯‰‡«¬……∆«¬…ƒ¿≈…∆¿≈∆ƒ»∆«¿…
פרעה  לפני הדיבור תיאור לעניין

LÓ‰בפועל ‡e‰ ·È˙k¿ƒ…∆
Ì„B˜ ‰LÓ) Ô¯‰‡Â¿«¬……∆≈

(Ô¯‰‡Ï טעם מה להבין ויש ¿«¬…
השינוי?

‰Êa ¯e‡a‰ ˙„e˜e31, ¿««≈»∆
הנזכר, ≈¿∆È„kLבמאמר

Ï‡¯NÈ Èa ˙‡ ‡ÈˆB‰Ï¿ƒ∆¿≈ƒ¿»≈
eÈ‰c ,ÌÈ¯ˆÓ ı¯‡Ó≈∆∆ƒ¿«ƒ¿«¿
הרוחניתֿהפנימית  במשמעות

˙‡ˆB‰ ושחרורLÙ »«∆∆
ÌÈ¯ˆÈÓ ˙ÈÁaÓ ˙È˜Ï‡‰»¡…ƒƒ¿ƒ«≈»ƒ

ÌÈÏe·‚e לה יהיו שלא ¿ƒ
רצונה  על והגבלות הפרעות

באלוקות  לדבוק ושאיפתה

ÌÈ¯ˆÓ ˙‡ÈˆÈaL Ï"pk««∆ƒƒ«ƒ¿«ƒ
ÈtÓ ,ÌÚ‰ Á¯a Èk ·È˙k¿ƒƒ»«»»ƒ¿≈

‰LÏ‡¯NÈ ˙BLÙaL Ú¯ ∆»«∆¿«¿ƒ¿»≈
˜¯ ,'eÎ Bt˜˙a ‰È‰ ÔÈ„Ú¬«ƒ»»¿»¿«
‰˙È‰ ÌˆÙÁÂ Ì˙n‚Ó¿«»»¿∆¿»»¿»
˙È˜Ï‡‰ ÌLÙ ˙‡ˆÏ¿≈«¿»»¡…ƒ
‡¯Á‡Œ‡¯Ëq‰ ˙eÏbÓƒ»«ƒ¿»«¬»

,['ÂÎ מצרים שיציאת ונמצא

אתכפייא  של העבודה היא

לטוב, הרע הפיכת לפני בלבד,

ÁkŒ˙È˙p‰ Èc ‰ÊÏ»∆««¿ƒ«…«
‰‡ÏÚ‰Ï Ô¯‰‡c כמבואר ¿«¬…¿«¬»»

האדם  שהתקרבות בחסידות

בשני  להיות יכולה לאלוקות

"המשכה" בדרך – אופנים

מלמעלה  אלוקית והתגלות

של  "העלאה" בדרך או למטה

העלאה  בבחינת היא "אתכפייא" ועבודת למעלה, מלמטה עצמו מצד האדם

אהרן מבחינת היא לכך כוח ‰e‡[והנתינת Ô¯‰‡ ÏL BÈÚL Úe„ik«»«∆ƒ¿»∆«¬…
˙Bi˙B‡ Ô¯‰‡L e‰fL ,˙e˜Ï‡ ‰Ï‚Â ‰‡¯ ‰È‰iL ÏÚÙÏƒ¿…∆ƒ¿∆ƒ¿∆¿ƒ¿∆¡…∆∆∆«¬…ƒ

E˙BÏÚ‰a ˙L¯t '‰¯Bz ÈËewÏ'a ¯‡·nk) ‰‡¯32 אהרן כיצד ƒ¿∆«¿…»¿ƒ≈»»»«¿«¬¿
למעלה), מלמטה העלאה בדרך אלוקות התגלות של È‰BÊÂפועל עבודתו ¿ƒ
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cet`eי oyeg oiipr oiadl

ּתהיה  ואחרּֿכ ההעלאה], ענין אצלם ׁשּיהיה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָיׂשראל
ּומׁשה  אהרן הּוא נאמר ולכן מׁשה, עלֿידי ְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹההמׁשכה
מארץ  יׂשראל ּבני את הֹוציאּו להם הוי' אמר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאׁשר
להעלֹות  ּכדי אבל מׁשה. ואחרּֿכ ּתחּלה אהרן ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹמצרים,
יֹותר, עליֹונה מדרגה צרי לזה הּבהמית, נפׁש את ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּגם
המדּברים  הם נאמר זה  ועל ּדוקא, מׁשה עלֿידי ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹוהינּו,
ׁשּבנֹוגע  ואהרן, מׁשה הּוא גֹו' מצרים מל ּפרעה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹאל
הּנה  כּו', הּגּסּות ׁשבירת ענין ׁשהּוא לפרעה, ְְְְִִִִֵֶַַַַַַֹלּדּבּור
ּפעּלת  ּבאה לאחריֿזה ורק ּדוקא, מׁשה הּוא ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהעּקר

כּו' ּבענין 33אהרן לעיל האמּור עלּֿדר ה ּוא זה וענין . ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
(ּדלא  הּבהמית נפׁש ּברּור ענין ׁשהּוא והאפֹוד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהחׁשן
ׁשּבׁשביל  האלקית), לּנפׁש ׁשּׁשּי הּנרֹות העלאת ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּכמֹו
ּבנתינתּֿכח  צֹור יׁש האפֹוד) (ענין ּדאתּכפיא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהעבֹודה

מׁשה) אֹותּיֹות (ׁשהם רּבנּו מּמׁשה .34מיחדת ְִִֵֶֶֶֶַַֹֹֹֻ
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ב'תתק.33) ס"ע שם אוה"ת גם (המו"ל).34)ראה המאמר סיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰‰ÏÚ‡‰],אהרן ÔÈÚ ÌÏˆ‡ ‰È‰iL Ï‡¯NÈ È·Ï ÁkŒ˙È˙p‰«¿ƒ«…«ƒ¿≈ƒ¿»≈∆ƒ¿∆∆¿»ƒ¿«««¬»»

CkŒ¯Á‡Â העלאה של עניין שהיא אתכפייא בדרך העבודה התחלת לאחר ¿««»
‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰zלמטה Ó‡¯מלמעלה ÔÎÏÂ ,‰LÓ È„ÈŒÏÚ לגבי ƒ¿∆««¿»»«¿≈…∆¿»≈∆¡«

זו ‡˙עבודה e‡ÈˆB‰ Ì‰Ï 'ÈÂ‰ ¯Ó‡ ¯L‡ ‰LÓe Ô¯‰‡ ‡e‰«¬……∆¬∆»«¬»»»∆ƒ∆
ı¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈≈∆∆

‰lÁz Ô¯‰‡ ,ÌÈ¯ˆÓ כי ƒ¿«ƒ«¬…¿ƒ»
בדרך  היא העבודה התחלת

העלאה  שעניינה אתכפייא

‰LÓ CkŒ¯Á‡Â באה שממנו ¿««»…∆
הנעלית  לעבודה כוח הנתינת

והמשכה. אתהפכא בדרך יותר,

˙‡ Ìb ˙BÏÚ‰Ï È„k Ï·‡¬»¿≈¿«¬«∆
,˙ÈÓ‰a‰ LÙ אותה ולהפוך ∆∆««¬ƒ

לטוב ˆ¯CÈמרע ‰ÊÏ נתינה »∆»ƒ
BÈ˙¯,של ‰BÈÏÚ ‰‚¯„Ó«¿≈»∆¿»≈

‰LÓ È„ÈŒÏÚ ,eÈ‰Â¿«¿«¿≈…∆
,‡˜Âc ממנו כוח שהנתינת «¿»

כוח  הנתינת מאשר יותר נעלית

‰Ìמאהרן ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«≈
CÏÓ ‰Ú¯t Ï‡ ÌÈ¯a„Ó‰«¿«¿ƒ∆«¿…∆∆
‰LÓ ‡e‰ 'B‚ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ…∆

,Ô¯‰‡Â כך ואחר תחילה משה ¿«¬…
כיון  eacÏ¯אהרן Ú‚BaL∆¿≈««ƒ

ÔÈÚ ‡e‰L ,‰Ú¯ÙÏ¿«¿…∆ƒ¿«

,'eÎ ˙eqb‰ ˙¯È·L'ה לרצון תתבטל היא שגם כפרעה קשה קליפה של ¿ƒ«««
‰ÊŒÈ¯Á‡Ï ˜¯Â ,‡˜Âc ‰LÓ ‡e‰ ¯wÚ‰ ‰p‰ פעל שמשה לאחר ƒ≈»ƒ»…∆«¿»¿«¿«¬≈∆

השבירה עיקר eÎ'את Ô¯‰‡ ˙lÚt ‰‡a33. »»¿À««¬…
„BÙ‡‰Â ÔLÁ‰ ÔÈÚa ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ C¯cŒÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«∆∆»»¿≈¿ƒ¿«»…∆¿»≈
LÙ ¯e¯a ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«≈∆∆
BÓk ‡Ïc) ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿…¿
CiML ˙B¯p‰ ˙‡ÏÚ‰«¬»««≈∆«»
,(˙È˜Ï‡‰ LÙpÏ«∆∆»¡…ƒ
‰„B·Ú‰ ÏÈ·LaL∆ƒ¿ƒ»¬»
(„BÙ‡‰ ÔÈÚ) ‡ÈÙk˙‡c¿ƒ¿«¿»ƒ¿«»≈
ÁkŒ˙È˙a C¯Bˆ LÈ≈∆ƒ¿ƒ«…«
ea¯ ‰LnÓ ˙„ÁÈÓ¿À∆∆ƒ…∆«≈

(‰LÓ ˙Bi˙B‡ Ì‰L)34 …«ƒ…∆
הקליפה  שבירת לעניין גם וכך

של  ביטול שהיא כיוון פרעה, של

לא  ועדיין בתוקף שהיא קליפה

צורך  יש לקדושה, התהפכה

מלמעלה  רב כוח של בהמשכה

משה  של עניינו שזהו למטה

והתקרבות  העלאה לעניין (ואילו

מלמטה  האלוקית הנפש של

בנתינת  די העלאה, בדרך למעלה

בהעלאת  אהרן של מעבודת כוח

הנרות).
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ּתהיה  ואחרּֿכ ההעלאה], ענין אצלם ׁשּיהיה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָיׂשראל
ּומׁשה  אהרן הּוא נאמר ולכן מׁשה, עלֿידי ְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹההמׁשכה
מארץ  יׂשראל ּבני את הֹוציאּו להם הוי' אמר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאׁשר
להעלֹות  ּכדי אבל מׁשה. ואחרּֿכ ּתחּלה אהרן ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹמצרים,
יֹותר, עליֹונה מדרגה צרי לזה הּבהמית, נפׁש את ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּגם
המדּברים  הם נאמר זה  ועל ּדוקא, מׁשה עלֿידי ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹוהינּו,
ׁשּבנֹוגע  ואהרן, מׁשה הּוא גֹו' מצרים מל ּפרעה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹאל
הּנה  כּו', הּגּסּות ׁשבירת ענין ׁשהּוא לפרעה, ְְְְִִִִֵֶַַַַַַֹלּדּבּור
ּפעּלת  ּבאה לאחריֿזה ורק ּדוקא, מׁשה הּוא ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהעּקר

כּו' ּבענין 33אהרן לעיל האמּור עלּֿדר ה ּוא זה וענין . ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
(ּדלא  הּבהמית נפׁש ּברּור ענין ׁשהּוא והאפֹוד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהחׁשן
ׁשּבׁשביל  האלקית), לּנפׁש ׁשּׁשּי הּנרֹות העלאת ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּכמֹו
ּבנתינתּֿכח  צֹור יׁש האפֹוד) (ענין ּדאתּכפיא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהעבֹודה

מׁשה) אֹותּיֹות (ׁשהם רּבנּו מּמׁשה .34מיחדת ְִִֵֶֶֶֶַַֹֹֹֻ
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ב'תתק.33) ס"ע שם אוה"ת גם (המו"ל).34)ראה המאמר סיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰‰ÏÚ‡‰],אהרן ÔÈÚ ÌÏˆ‡ ‰È‰iL Ï‡¯NÈ È·Ï ÁkŒ˙È˙p‰«¿ƒ«…«ƒ¿≈ƒ¿»≈∆ƒ¿∆∆¿»ƒ¿«««¬»»

CkŒ¯Á‡Â העלאה של עניין שהיא אתכפייא בדרך העבודה התחלת לאחר ¿««»
‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰zלמטה Ó‡¯מלמעלה ÔÎÏÂ ,‰LÓ È„ÈŒÏÚ לגבי ƒ¿∆««¿»»«¿≈…∆¿»≈∆¡«

זו ‡˙עבודה e‡ÈˆB‰ Ì‰Ï 'ÈÂ‰ ¯Ó‡ ¯L‡ ‰LÓe Ô¯‰‡ ‡e‰«¬……∆¬∆»«¬»»»∆ƒ∆
ı¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈≈∆∆

‰lÁz Ô¯‰‡ ,ÌÈ¯ˆÓ כי ƒ¿«ƒ«¬…¿ƒ»
בדרך  היא העבודה התחלת

העלאה  שעניינה אתכפייא

‰LÓ CkŒ¯Á‡Â באה שממנו ¿««»…∆
הנעלית  לעבודה כוח הנתינת

והמשכה. אתהפכא בדרך יותר,

˙‡ Ìb ˙BÏÚ‰Ï È„k Ï·‡¬»¿≈¿«¬«∆
,˙ÈÓ‰a‰ LÙ אותה ולהפוך ∆∆««¬ƒ

לטוב ˆ¯CÈמרע ‰ÊÏ נתינה »∆»ƒ
BÈ˙¯,של ‰BÈÏÚ ‰‚¯„Ó«¿≈»∆¿»≈

‰LÓ È„ÈŒÏÚ ,eÈ‰Â¿«¿«¿≈…∆
,‡˜Âc ממנו כוח שהנתינת «¿»

כוח  הנתינת מאשר יותר נעלית

‰Ìמאהרן ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«≈
CÏÓ ‰Ú¯t Ï‡ ÌÈ¯a„Ó‰«¿«¿ƒ∆«¿…∆∆
‰LÓ ‡e‰ 'B‚ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ…∆

,Ô¯‰‡Â כך ואחר תחילה משה ¿«¬…
כיון  eacÏ¯אהרן Ú‚BaL∆¿≈««ƒ

ÔÈÚ ‡e‰L ,‰Ú¯ÙÏ¿«¿…∆ƒ¿«

,'eÎ ˙eqb‰ ˙¯È·L'ה לרצון תתבטל היא שגם כפרעה קשה קליפה של ¿ƒ«««
‰ÊŒÈ¯Á‡Ï ˜¯Â ,‡˜Âc ‰LÓ ‡e‰ ¯wÚ‰ ‰p‰ פעל שמשה לאחר ƒ≈»ƒ»…∆«¿»¿«¿«¬≈∆

השבירה עיקר eÎ'את Ô¯‰‡ ˙lÚt ‰‡a33. »»¿À««¬…
„BÙ‡‰Â ÔLÁ‰ ÔÈÚa ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ C¯cŒÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«∆∆»»¿≈¿ƒ¿«»…∆¿»≈
LÙ ¯e¯a ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«≈∆∆
BÓk ‡Ïc) ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿…¿
CiML ˙B¯p‰ ˙‡ÏÚ‰«¬»««≈∆«»
,(˙È˜Ï‡‰ LÙpÏ«∆∆»¡…ƒ
‰„B·Ú‰ ÏÈ·LaL∆ƒ¿ƒ»¬»
(„BÙ‡‰ ÔÈÚ) ‡ÈÙk˙‡c¿ƒ¿«¿»ƒ¿«»≈
ÁkŒ˙È˙a C¯Bˆ LÈ≈∆ƒ¿ƒ«…«
ea¯ ‰LnÓ ˙„ÁÈÓ¿À∆∆ƒ…∆«≈

(‰LÓ ˙Bi˙B‡ Ì‰L)34 …«ƒ…∆
הקליפה  שבירת לעניין גם וכך

של  ביטול שהיא כיוון פרעה, של

לא  ועדיין בתוקף שהיא קליפה

צורך  יש לקדושה, התהפכה

מלמעלה  רב כוח של בהמשכה

משה  של עניינו שזהו למטה

והתקרבות  העלאה לעניין (ואילו

מלמטה  האלוקית הנפש של

בנתינת  די העלאה, בדרך למעלה

בהעלאת  אהרן של מעבודת כוח

הנרות).
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.e"kyz'd ,xc` b"i ,xekf zyxt ,devz t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

זו.‡. שנה כבקביעות תצוה, פרשת גם וביניהם פרשיות, בכמה להיות יכולה זכור פרשת

בהשגחה  שכולם העולם מעניני במכלֿשכן פרטית, בהשגחה אלא מקרה, בדרך אינם התורה עניני שכל וכיון
יש 1פרטית  בודאי תצוה, פרשת עם ביחד באה זכור פרשת שכאשר מובן, הרי התורה, בעניני הוא שכן ובודאי ,

כדלקמן. בתושב"כ, בגלוי מודגשת ביניהם שהשייכות ועד עניניהם, בתוכן ושייכות קשר

בזה:·. והביאור
נר להעלות וגו' תצוה "ואתה נאמר: תצוה פרשת בפרשת cinzבהתחלת וגם לדורותם". עולם חוקת גו'

" - התמידיות ענין מודגש "xekfזכור עמלק", לך עשה אשר gkyzאת `l"2זכרון להיות שצריך היינו, ,icinz3.

לכך שנוסף גםoexkfdyולהעיר, הנה תמידי, הו"ע מצוהziignדעמלק היא אע"פ zicinzעמלק כי, -
העולם" את ובלבל סנחריב ש"בא כל 4שלאחרי תחי' "לא הציווי (ועד"ז עמלק מחיית מצות לקיים אפשר אי

זכרם"5נשמה" אבד ש"כבר לפי האומות), לז' קיום 6בנוגע את שמונעת וחיצונית צדדית סיבה רק זה הרי ,
עלי'" דרביע הוא "ארי' (ע"ד בפועל היא 7המצוה - קיים עמלק הי' אילו - עמלק דמחיית המצוה עצם אבל ,(

תמידית  בעצמו 8מצוה שכותב אף המצוות, במנין עמלק מחיית מצות מונה שהרמב"ם הטעם וזהו שבמנין 9.
אפשרות  נמצאת שבו דור בכל נוהג שהוא "לפי - שעה לפי רק ולא בתמידות, שהם המצוות רק נכללו המצוות

דבר" .10לאותו

ענין‚. גם מודגש תצוה שבפרשת - ועיקר בפרשתoexkfdועוד כמ"ש xekf(כמו לאפוד, בנוגע הן "ושמת 11),
. ה' לפני שמותם את אהרן ונשא ישראל לבני זכרון אבני האפוד כתפות על האבנים שתי והן את לזכרון", .

כמ"ש  לחושן, תמיד".12בנוגע ה' לפני לזכרון גו' המשפט בחושן ישראל בני שמות את אהרן "ונשא
בחושן; והן באפוד הן זכירות, בשתי צורך יש אלא אחת, פעם בזכרון מסתפקת לא שהתורה יותר, ויומתק

תרס"ה  זכור בד"ה כמובא - דעמלק לזכרון בנוגע המדרש 13ועד"ז בבחיי 14מאמר זכירות 2(שהובא "שתי (
הענין  מהו מובן אינו שלכאורה (אף כו'" זכר את אמחה ומחה כו' עשה אשר את זכור בתורה, לכם כתבתי

דברים). סיפור בדרך אלא אינה הב' הזכירה ואילו א', זכירה רק נאמרה בהציווי הרי זכירות", ד"שתי 

המחי', הוא העיקר הלא ש"לכאורה שאף הנ"ל, זכור בד"ה המבואר ע"פ בזה, להוסיף של zegnlויש זרעו
גם תועלת יש מ"מ, dnvrlykעמלק", dxikfda שנמצא זה על בנפשו ודואג דעמלק, הרע בעיניו ורע "שזוכר -

. הזאת והדאגה כו', כזה רע עמלק"אופן קליפת ומאבד שובר ה"ז .15.

זכור  פרשת בשמיעת חייבות נשים שגם הדעה לבאר יש לפי 16[ועפ"ז עמלק, במחיית חייבות שאינן אף ,
בגמרא  כדאיתא למלחמה, שייכות אינן ונשים מלחמה, ע "י נעשית עמלק ואין 17שמחיית לכבוש דרכו ש"איש

. לכבוש דרכה וכבשה האשה גם18. כי, - כתיב" כו',zxikf(חסר) תועלת בו שיש עצמו בפני ענין הוא עמלק
נשים]. אצל גם שייך זה וענין

- תצוה שבפרשת והחושן האפוד בענין גם הוא envrlykוכן oexkfdy רש"י כפירוש פעולתו, שהחושן 19פועל
הדין. וקלקול עיוות על מכפר

וש"נ.1) ואילך. סקע"ט בהוספות טוב שם כתר ראה
תצא.2) ס"פ
ה"ה.3) פ"ה מלכים הל' רמב"ם ראה
וש"נ.4) א. כח, ברכות ראה
טז.5) כ, שופטים פ'
ה"ד.6) שם רמב"ם
בערכו 7) תלמודית אנציק' וראה ב. כב, שבועות ב. עח, עירובין

וש"נ. קפו). ע' ב (כרך
וש"נ.8) ואילך. 49 ע' חכ"ב התוועדויות ― מנחם תורת גם ראה
הג'.9) כלל בכללים סהמ"צ

קפז.10) מ"ע שם

יב.11) כח,
כט.12) שם,
ואילך.13) רי ס"ע תרס"ה סה"מ
ופס"ר14) דר"כ פסיקתא ה. תצא יל"ש תנחומא (פי"ב). זכור פ'

תצא. ס"פ
(15.(191 ס"ע (לקמן ס"ס פורים שיחת גם וראה ריט. ע' שם
קצב.16) ע' זעווין) (לרש"י בהלכה בהמועדים שנסמנו בס' ראה
ב.17) סה, יבמות
כח.18) א, בראשית
בארוכה19) נתבאר ― טוֿל כח, וש"נ.פרשתנו ס"ט. לקמן

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `nw sc zay(iying meil)

,zay zeklda `ax xn`y zetqep zekld dnk d`ian `xnbd
:dxifb meyn minkg exq` odayLéðéà áéúéì àì ,àáø øîà̈©¨¨Ÿ¥¦¦¦

àééçéìc déîetàote`a igld mewna ieand gzta mc` ayi `l - ©¥§¤§¨
,ecia utg yiyk ,igld z` d`ex epi`ydéì àøcðbéî àîìéc- ¦§¨¦©§§¨¥

d el lblbzi `nyõôç,miaxd zeyxl ecinééeúàì éúàå`eaie - ¥¤§¨¥§¨¥
epi`y ote`a igll jk lk jenq ayeiy oeiky ,ieanl eil` e`iadl
zeyxn qipkny `vnpe ,miaxd zeyxl epia xkid el oi` ,ea oigan

.cigid zeyxl miaxd
:ztqep dkldàáek Léðéà ãcöéì àì ,àáø øîàåmc` ccvi `l - §¨©¨¨Ÿ¦©¥¦¦¨

oeiky ,ux`d lr dti cnery cr jli`e jli` etgecy epiidc ,zibib
yeygl yi ,ea cenrl xyi mewn jixvyúBîeb ééeåLàì éúà àîìéc¦§¨¨¥§©§¥

myl xyi mewn zeyrl ick ,oiekzna zeneb zeeydl `eai `ny -
.jk

:ztqep dkldàøãeà Léðéà ÷Bcäéì àì ,àáø øîàåwcdi `l - §¨©¨¨Ÿ¦©¦¦§¨
,miken mc`àLéLc àîeôaick enzeql dwyn ekezay jt ita - §¨§¦¨

mikend mzqay meyn ,ygp epnn dzyi `ly ick e` jtyi `ly
miyyege ,ekezay dwynd zngn migl eidiéãéì éúà àîìéc¦§¨¨¥¦¥

äèéçñekxcy oeik ,mhgeql `eaie ahid mikend z` wcdi `ny - §¦¨
.jka

:`pdk ax mya zay zeklda ztqep dkldèéè ,àðäk áø øîà̈©©©£¨¦
íéðôaî Bñkñëî ,Bãâa éab ìòLmiptay cva ecba z` sytyn - ¤©©¥¦§§©§§¦¦§¦

xacd oi`y ,epnn hihd z` xiqne cbad z` jkxn jkae ,eteb cbpk
,cbad z` ynn qakn epi` lreta mbe ,cbad z` qakl dvexy gken

,exiqne hihd jxtn wx `l`õeçaî Bñkñëî ïéàåsytyl xeq`e - §¥§©§§¦©
d`xpe qeaikl dnecy iptn ,mrd cbpk uegay cva cbad z`

.oalnk
:`ziixan ef dkld lr dywn `xnbdéáéúéî,daiyid ipa eywd - ¥¦¥

,`ziixaa epipyå ,ïékñ áâa Bøøâî ,Bìòðî éab ìòL èéèhihìòL ¦¤©©¥¦§¨§¨§§©©¦§¤©
ñkñëé àlL ãáìáe ,ïøBtöa Bøøâî ,Bãâaz` sytyi `ly - ¦§§¨§§¦¤¦§©¤Ÿ§©§¥

.hihd z` xiqdl cbadéàî,`ziixad zpeek `id dn -åàìm`d - ©¨
df oi`,ììk ñkñëé àlLax ixack `lye ,xeq` miptan s`e ¤Ÿ§©§¥§¨
.`pdk

:`xnbd zvxzn,àì`l` ,llk sytyi `ly `ziixad zpeek oi` Ÿ
àlà ,õeçaî ñkñëé àlLwxíéðôaî.`pdk ax ixack ¤Ÿ§©§¥¦©¤¨¦¦§¦

:zaya hih zxixb oipra ztqep dkldéaø øîà ,eäáà éaø øîà̈©©¦£¨¨©©¦
ïéøøâî ,éàpé éaø øîà ,øæòìàn hihd z`Lãç ìòðîyyg oi`y ¤§¨¨¨©©¦©©§¨§¦¦§¨¨¨

,eptlwiyàì ìáàlrpnn,ïLéxaere epnn xerd z` slewy iptn £¨Ÿ¨¨
.'wgnn' xeqi` lr
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המשך ביאור למס' שבת ליום חמישי עמ' א



יי

cet`e oyeg oiipr oiadl

ּתהיה  ואחרּֿכ ההעלאה], ענין אצלם ׁשּיהיה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָיׂשראל
ּומׁשה  אהרן הּוא נאמר ולכן מׁשה, עלֿידי ְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹההמׁשכה
מארץ  יׂשראל ּבני את הֹוציאּו להם הוי' אמר ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאׁשר
להעלֹות  ּכדי אבל מׁשה. ואחרּֿכ ּתחּלה אהרן ְְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹֹמצרים,
יֹותר, עליֹונה מדרגה צרי לזה הּבהמית, נפׁש את ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּגם
המדּברים  הם נאמר זה  ועל ּדוקא, מׁשה עלֿידי ְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹוהינּו,
ׁשּבנֹוגע  ואהרן, מׁשה הּוא גֹו' מצרים מל ּפרעה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹאל
הּנה  כּו', הּגּסּות ׁשבירת ענין ׁשהּוא לפרעה, ְְְְִִִִֵֶַַַַַַֹלּדּבּור
ּפעּלת  ּבאה לאחריֿזה ורק ּדוקא, מׁשה הּוא ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהעּקר

כּו' ּבענין 33אהרן לעיל האמּור עלּֿדר ה ּוא זה וענין . ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
(ּדלא  הּבהמית נפׁש ּברּור ענין ׁשהּוא והאפֹוד ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹהחׁשן
ׁשּבׁשביל  האלקית), לּנפׁש ׁשּׁשּי הּנרֹות העלאת ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּכמֹו
ּבנתינתּֿכח  צֹור יׁש האפֹוד) (ענין ּדאתּכפיא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהעבֹודה

מׁשה) אֹותּיֹות (ׁשהם רּבנּו מּמׁשה .34מיחדת ְִִֵֶֶֶֶַַֹֹֹֻ
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ב'תתק.33) ס"ע שם אוה"ת גם (המו"ל).34)ראה המאמר סיום חסר

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰‰ÏÚ‡‰],אהרן ÔÈÚ ÌÏˆ‡ ‰È‰iL Ï‡¯NÈ È·Ï ÁkŒ˙È˙p‰«¿ƒ«…«ƒ¿≈ƒ¿»≈∆ƒ¿∆∆¿»ƒ¿«««¬»»

CkŒ¯Á‡Â העלאה של עניין שהיא אתכפייא בדרך העבודה התחלת לאחר ¿««»
‰ÎLÓ‰‰ ‰È‰zלמטה Ó‡¯מלמעלה ÔÎÏÂ ,‰LÓ È„ÈŒÏÚ לגבי ƒ¿∆««¿»»«¿≈…∆¿»≈∆¡«

זו ‡˙עבודה e‡ÈˆB‰ Ì‰Ï 'ÈÂ‰ ¯Ó‡ ¯L‡ ‰LÓe Ô¯‰‡ ‡e‰«¬……∆¬∆»«¬»»»∆ƒ∆
ı¯‡Ó Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈≈∆∆

‰lÁz Ô¯‰‡ ,ÌÈ¯ˆÓ כי ƒ¿«ƒ«¬…¿ƒ»
בדרך  היא העבודה התחלת

העלאה  שעניינה אתכפייא

‰LÓ CkŒ¯Á‡Â באה שממנו ¿««»…∆
הנעלית  לעבודה כוח הנתינת

והמשכה. אתהפכא בדרך יותר,

˙‡ Ìb ˙BÏÚ‰Ï È„k Ï·‡¬»¿≈¿«¬«∆
,˙ÈÓ‰a‰ LÙ אותה ולהפוך ∆∆««¬ƒ

לטוב ˆ¯CÈמרע ‰ÊÏ נתינה »∆»ƒ
BÈ˙¯,של ‰BÈÏÚ ‰‚¯„Ó«¿≈»∆¿»≈

‰LÓ È„ÈŒÏÚ ,eÈ‰Â¿«¿«¿≈…∆
,‡˜Âc ממנו כוח שהנתינת «¿»

כוח  הנתינת מאשר יותר נעלית

‰Ìמאהרן ¯Ó‡ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆∆¡«≈
CÏÓ ‰Ú¯t Ï‡ ÌÈ¯a„Ó‰«¿«¿ƒ∆«¿…∆∆
‰LÓ ‡e‰ 'B‚ ÌÈ¯ˆÓƒ¿«ƒ…∆

,Ô¯‰‡Â כך ואחר תחילה משה ¿«¬…
כיון  eacÏ¯אהרן Ú‚BaL∆¿≈««ƒ

ÔÈÚ ‡e‰L ,‰Ú¯ÙÏ¿«¿…∆ƒ¿«

,'eÎ ˙eqb‰ ˙¯È·L'ה לרצון תתבטל היא שגם כפרעה קשה קליפה של ¿ƒ«««
‰ÊŒÈ¯Á‡Ï ˜¯Â ,‡˜Âc ‰LÓ ‡e‰ ¯wÚ‰ ‰p‰ פעל שמשה לאחר ƒ≈»ƒ»…∆«¿»¿«¿«¬≈∆

השבירה עיקר eÎ'את Ô¯‰‡ ˙lÚt ‰‡a33. »»¿À««¬…
„BÙ‡‰Â ÔLÁ‰ ÔÈÚa ÏÈÚÏ ¯eÓ‡‰ C¯cŒÏÚ ‡e‰ ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆«∆∆»»¿≈¿ƒ¿«»…∆¿»≈
LÙ ¯e¯a ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«≈∆∆
BÓk ‡Ïc) ˙ÈÓ‰a‰««¬ƒ¿…¿
CiML ˙B¯p‰ ˙‡ÏÚ‰«¬»««≈∆«»
,(˙È˜Ï‡‰ LÙpÏ«∆∆»¡…ƒ
‰„B·Ú‰ ÏÈ·LaL∆ƒ¿ƒ»¬»
(„BÙ‡‰ ÔÈÚ) ‡ÈÙk˙‡c¿ƒ¿«¿»ƒ¿«»≈
ÁkŒ˙È˙a C¯Bˆ LÈ≈∆ƒ¿ƒ«…«
ea¯ ‰LnÓ ˙„ÁÈÓ¿À∆∆ƒ…∆«≈

(‰LÓ ˙Bi˙B‡ Ì‰L)34 …«ƒ…∆
הקליפה  שבירת לעניין גם וכך

של  ביטול שהיא כיוון פרעה, של

לא  ועדיין בתוקף שהיא קליפה

צורך  יש לקדושה, התהפכה

מלמעלה  רב כוח של בהמשכה

משה  של עניינו שזהו למטה

והתקרבות  העלאה לעניין (ואילו

מלמטה  האלוקית הנפש של

בנתינת  די העלאה, בדרך למעלה

בהעלאת  אהרן של מעבודת כוח

הנרות).
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.e"kyz'd ,xc` b"i ,xekf zyxt ,devz t"y zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

זו.‡. שנה כבקביעות תצוה, פרשת גם וביניהם פרשיות, בכמה להיות יכולה זכור פרשת

בהשגחה  שכולם העולם מעניני במכלֿשכן פרטית, בהשגחה אלא מקרה, בדרך אינם התורה עניני שכל וכיון
יש 1פרטית  בודאי תצוה, פרשת עם ביחד באה זכור פרשת שכאשר מובן, הרי התורה, בעניני הוא שכן ובודאי ,

כדלקמן. בתושב"כ, בגלוי מודגשת ביניהם שהשייכות ועד עניניהם, בתוכן ושייכות קשר

בזה:·. והביאור
נר להעלות וגו' תצוה "ואתה נאמר: תצוה פרשת בפרשת cinzבהתחלת וגם לדורותם". עולם חוקת גו'

" - התמידיות ענין מודגש "xekfזכור עמלק", לך עשה אשר gkyzאת `l"2זכרון להיות שצריך היינו, ,icinz3.

לכך שנוסף גםoexkfdyולהעיר, הנה תמידי, הו"ע מצוהziignדעמלק היא אע"פ zicinzעמלק כי, -
העולם" את ובלבל סנחריב ש"בא כל 4שלאחרי תחי' "לא הציווי (ועד"ז עמלק מחיית מצות לקיים אפשר אי

זכרם"5נשמה" אבד ש"כבר לפי האומות), לז' קיום 6בנוגע את שמונעת וחיצונית צדדית סיבה רק זה הרי ,
עלי'" דרביע הוא "ארי' (ע"ד בפועל היא 7המצוה - קיים עמלק הי' אילו - עמלק דמחיית המצוה עצם אבל ,(

תמידית  בעצמו 8מצוה שכותב אף המצוות, במנין עמלק מחיית מצות מונה שהרמב"ם הטעם וזהו שבמנין 9.
אפשרות  נמצאת שבו דור בכל נוהג שהוא "לפי - שעה לפי רק ולא בתמידות, שהם המצוות רק נכללו המצוות

דבר" .10לאותו

ענין‚. גם מודגש תצוה שבפרשת - ועיקר בפרשתoexkfdועוד כמ"ש xekf(כמו לאפוד, בנוגע הן "ושמת 11),
. ה' לפני שמותם את אהרן ונשא ישראל לבני זכרון אבני האפוד כתפות על האבנים שתי והן את לזכרון", .

כמ"ש  לחושן, תמיד".12בנוגע ה' לפני לזכרון גו' המשפט בחושן ישראל בני שמות את אהרן "ונשא
בחושן; והן באפוד הן זכירות, בשתי צורך יש אלא אחת, פעם בזכרון מסתפקת לא שהתורה יותר, ויומתק

תרס"ה  זכור בד"ה כמובא - דעמלק לזכרון בנוגע המדרש 13ועד"ז בבחיי 14מאמר זכירות 2(שהובא "שתי (
הענין  מהו מובן אינו שלכאורה (אף כו'" זכר את אמחה ומחה כו' עשה אשר את זכור בתורה, לכם כתבתי

דברים). סיפור בדרך אלא אינה הב' הזכירה ואילו א', זכירה רק נאמרה בהציווי הרי זכירות", ד"שתי 

המחי', הוא העיקר הלא ש"לכאורה שאף הנ"ל, זכור בד"ה המבואר ע"פ בזה, להוסיף של zegnlויש זרעו
גם תועלת יש מ"מ, dnvrlykעמלק", dxikfda שנמצא זה על בנפשו ודואג דעמלק, הרע בעיניו ורע "שזוכר -

. הזאת והדאגה כו', כזה רע עמלק"אופן קליפת ומאבד שובר ה"ז .15.

זכור  פרשת בשמיעת חייבות נשים שגם הדעה לבאר יש לפי 16[ועפ"ז עמלק, במחיית חייבות שאינן אף ,
בגמרא  כדאיתא למלחמה, שייכות אינן ונשים מלחמה, ע "י נעשית עמלק ואין 17שמחיית לכבוש דרכו ש"איש

. לכבוש דרכה וכבשה האשה גם18. כי, - כתיב" כו',zxikf(חסר) תועלת בו שיש עצמו בפני ענין הוא עמלק
נשים]. אצל גם שייך זה וענין

- תצוה שבפרשת והחושן האפוד בענין גם הוא envrlykוכן oexkfdy רש"י כפירוש פעולתו, שהחושן 19פועל
הדין. וקלקול עיוות על מכפר

וש"נ.1) ואילך. סקע"ט בהוספות טוב שם כתר ראה
תצא.2) ס"פ
ה"ה.3) פ"ה מלכים הל' רמב"ם ראה
וש"נ.4) א. כח, ברכות ראה
טז.5) כ, שופטים פ'
ה"ד.6) שם רמב"ם
בערכו 7) תלמודית אנציק' וראה ב. כב, שבועות ב. עח, עירובין

וש"נ. קפו). ע' ב (כרך
וש"נ.8) ואילך. 49 ע' חכ"ב התוועדויות ― מנחם תורת גם ראה
הג'.9) כלל בכללים סהמ"צ

קפז.10) מ"ע שם

יב.11) כח,
כט.12) שם,
ואילך.13) רי ס"ע תרס"ה סה"מ
ופס"ר14) דר"כ פסיקתא ה. תצא יל"ש תנחומא (פי"ב). זכור פ'

תצא. ס"פ
(15.(191 ס"ע (לקמן ס"ס פורים שיחת גם וראה ריט. ע' שם
קצב.16) ע' זעווין) (לרש"י בהלכה בהמועדים שנסמנו בס' ראה
ב.17) סה, יבמות
כח.18) א, בראשית
בארוכה19) נתבאר ― טוֿל כח, וש"נ.פרשתנו ס"ט. לקמן

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `nw sc zay(iying meil)

,zay zeklda `ax xn`y zetqep zekld dnk d`ian `xnbd
:dxifb meyn minkg exq` odayLéðéà áéúéì àì ,àáø øîà̈©¨¨Ÿ¥¦¦¦

àééçéìc déîetàote`a igld mewna ieand gzta mc` ayi `l - ©¥§¤§¨
,ecia utg yiyk ,igld z` d`ex epi`ydéì àøcðbéî àîìéc- ¦§¨¦©§§¨¥

d el lblbzi `nyõôç,miaxd zeyxl ecinééeúàì éúàå`eaie - ¥¤§¨¥§¨¥
epi`y ote`a igll jk lk jenq ayeiy oeiky ,ieanl eil` e`iadl
zeyxn qipkny `vnpe ,miaxd zeyxl epia xkid el oi` ,ea oigan

.cigid zeyxl miaxd
:ztqep dkldàáek Léðéà ãcöéì àì ,àáø øîàåmc` ccvi `l - §¨©¨¨Ÿ¦©¥¦¦¨

oeiky ,ux`d lr dti cnery cr jli`e jli` etgecy epiidc ,zibib
yeygl yi ,ea cenrl xyi mewn jixvyúBîeb ééeåLàì éúà àîìéc¦§¨¨¥§©§¥

myl xyi mewn zeyrl ick ,oiekzna zeneb zeeydl `eai `ny -
.jk

:ztqep dkldàøãeà Léðéà ÷Bcäéì àì ,àáø øîàåwcdi `l - §¨©¨¨Ÿ¦©¦¦§¨
,miken mc`àLéLc àîeôaick enzeql dwyn ekezay jt ita - §¨§¦¨

mikend mzqay meyn ,ygp epnn dzyi `ly ick e` jtyi `ly
miyyege ,ekezay dwynd zngn migl eidiéãéì éúà àîìéc¦§¨¨¥¦¥

äèéçñekxcy oeik ,mhgeql `eaie ahid mikend z` wcdi `ny - §¦¨
.jka

:`pdk ax mya zay zeklda ztqep dkldèéè ,àðäk áø øîà̈©©©£¨¦
íéðôaî Bñkñëî ,Bãâa éab ìòLmiptay cva ecba z` sytyn - ¤©©¥¦§§©§§¦¦§¦

xacd oi`y ,epnn hihd z` xiqne cbad z` jkxn jkae ,eteb cbpk
,cbad z` ynn qakn epi` lreta mbe ,cbad z` qakl dvexy gken

,exiqne hihd jxtn wx `l`õeçaî Bñkñëî ïéàåsytyl xeq`e - §¥§©§§¦©
d`xpe qeaikl dnecy iptn ,mrd cbpk uegay cva cbad z`

.oalnk
:`ziixan ef dkld lr dywn `xnbdéáéúéî,daiyid ipa eywd - ¥¦¥

,`ziixaa epipyå ,ïékñ áâa Bøøâî ,Bìòðî éab ìòL èéèhihìòL ¦¤©©¥¦§¨§¨§§©©¦§¤©
ñkñëé àlL ãáìáe ,ïøBtöa Bøøâî ,Bãâaz` sytyi `ly - ¦§§¨§§¦¤¦§©¤Ÿ§©§¥

.hihd z` xiqdl cbadéàî,`ziixad zpeek `id dn -åàìm`d - ©¨
df oi`,ììk ñkñëé àlLax ixack `lye ,xeq` miptan s`e ¤Ÿ§©§¥§¨
.`pdk

:`xnbd zvxzn,àì`l` ,llk sytyi `ly `ziixad zpeek oi` Ÿ
àlà ,õeçaî ñkñëé àlLwxíéðôaî.`pdk ax ixack ¤Ÿ§©§¥¦©¤¨¦¦§¦

:zaya hih zxixb oipra ztqep dkldéaø øîà ,eäáà éaø øîà̈©©¦£¨¨©©¦
ïéøøâî ,éàpé éaø øîà ,øæòìàn hihd z`Lãç ìòðîyyg oi`y ¤§¨¨¨©©¦©©§¨§¦¦§¨¨¨

,eptlwiyàì ìáàlrpnn,ïLéxaere epnn xerd z` slewy iptn £¨Ÿ¨¨
.'wgnn' xeqi` lr
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e"kyz'dיי ,xc` b"i ,xekf zyxt ,devz t"y zgiy

יש „. הזכרון, ענין על יתירה הדגשה יש תצוה בפרשת היא זכור שפרשת זו שנה שבקביעות לכך ונוסף
- הפורים לימי נכנסים לאחרי' ומיד פורים, בערב היא זכור שפרשת זו, שנה בקביעות מעלה לאחרי cinyעוד

oexkfd(עמלק של (מזרעו המן מחיית גם באה זכור, בפרשת הפורים.lretaדעמלק בימי
בזה  :20והענין

ושמחה 21כתיב  משתה ונעשים, מגילה, בקריאת "נזכרים, רש"י: ומפרש ונעשים", נזכרים האלה "והימים
הגמרא  פירוש גם ישנו אבל ומתנות"; מנות לתת טוב זכור,22ויום בפרשת בתורה הקריאה על קאי ש"נזכרים"

מהקריאה  (החל בפועל המחי' ישנה שבהם עצמם, הפורים ימי על קאי "נעשים" ואילו הזכרון, ענין רק ישנו שאז
בעמלק" הלחם "צא אלא עמלק", לך עשה אשר את "זכור רק לא - ).23בתורה

(בשבת  ה"נזכרים" בין הפסק יש הפורים, לימי זכור שבת בין ימים כמה של הפסק כשיש כלל, בדרך ובכן,
ונעשי  ש"נזכרים - זו שנה בקביעות המעלה וזוהי הפורים); (בימי ל"נעשים" שברגע זכור) זל"ז, בסמיכות ם"

הפורים. שבימי ד"נעשים" הענין מיד מתחיל זכור, בשבת ש"נזכרים" שלאחרי

אבל, שבת, בערב להיות חל פורים כאשר - השבת ליום פורים של בהסמיכות אופן עוד שיש ולהעיר,
בגמרא  כדאיתא שלפני', בשבת אלא לפורים, הסמוכה בשבת זכור פרשת קורין אין זו, שחל 24בקביעות "פורים :

. שלפני') (לשבת זכור פרשת מקדימין אמר רב שבת, בערב כך,להיות לזכירה", עשי' תיקדום דלא היכי כי .
lecbשיש wqtd.הפורים בימי לעשי' זכור בשבת הזכירה בין

עצמה" בשבת להיות "חל שפורים הקביעות אופן גם יש קביעות 24וכמו"כ להיות יכולה לא שעכשיו [דאף
פסח" בד"ו "לא הכלל היפך שני, ביום פסח יחול שאז כיון כמה 25כזו, - הראי' ע"פ מקדשים שהיו בזמן הרי ,

השבת], ביום דפורים הקביעות גם להיות יכולה היתה - שני לבית בסמיכות שהי' פורים, לאחרי שנה מאות
נחמן  רב לדעת זכירה 24אבל, שתקדם כדי שלפנ"ז), לשבת זכור פרשת (קריאת מקדימין רב אמר בזו "אף ,

דעיירות" נחמן).26לעשי' כרב שהלכה - הגמרא דברי (ומשמעות

היא  זכור ששבת זו, שנה בקביעות - היא הפורים לימי זכור דפרשת להסמיכות היחידה שהאפשרות ונמצא,
פורים. ערב

באים (שמהזכירה בעיניך קל זה דבר יהא cineואל skiz שבברכת המיוחדת המעלה זוהי שהרי - לעשי')
דברו"27כהנים  ירוץ מהרה ש"עד וכמ"ש 28, מהירות, של באופן מלמעלה באה שההשפעה נכון 29, "כי

כו' לטובה שהם כפי השקדים בענין וכמו לעשותו", האלקים וממהר האלקים מעם שזוהי 27הדבר והיינו, ,
תיכף  למטה ההמשכה באה ולכן והסתרים, העלמות שם שייך שלא ביותר, נעלה ממקום שבאה המשכה

ומיד.

בשבת ‰. דעמלק שמהזכרון פורים, בערב היא זכור פרשת ששבת זו שנה שבקביעות שהמעלה להוסיף, ויש
תצוה: בפרשת הקביעות עם גם קשורה - הפורים בימי בפועל המן למחיית מיד באים

בחסידות  המבואר בו"30ובהקדים למרוד "מכוין ואעפ"כ רבונו" את ש"יודע הוא עמלק של (לא 31שענינו
("אשר  קרירות של בתנועה הוא הרי אלקות, גילוי כשיש גם הנה ולכן, למרוד), שמכוין אלא שמורד, בלבד זו

תגא 32קרך" בלא חוצפה - יתירה וחוצפה עזות מצד הוא זה וכל כו', מזה מתפעל שאינו ודעת,33), טעם ללא ,
הגבלות. ללא בו), נמצא שאינו מקום אין (שהרי ההתפשטות ובכל התוקף בתכלית

האדם?! בעבודת (והמן) עמלק את למחות המלחמה ענין להיות יכול כיצד מובן: אינו ועפ"ז

כאשר  אבל ההפכי; באופן שכלית הסברה ע"י לפעול יכולים אזי שכל, ע"פ היא ההתנגדות כאשר בשלמא

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

ס"ע 20) (לקמן ואילך סס"ג פורים שיחת ראה הענין לשלימות
ואילך). 193

כח.21) ט, אסתר
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וש"נ. .38 הערה
ופסיקתא).32) תנחומא (ע"פ יח כה, תצא
סע"א.33) קה, סנהדרין ראה

e"kyz'd ,xc` b"i ,xekf zyxt ,devz t"y zgiy

יכולים  כיצד - השכל היפך זה אם גם לקדושה, לנגד אלא אינה כוונתו שכל היינו, שכל, ע"פ אינה ההתנגדות
עליו?! לפעול

בתניא  שמבואר לי'"34ומה ש"מבטשין היעוצה העצה הרי 35שישנה - כו' ורוגז רעש בקול עליו להרעים ,
ית' רצונו על לעבור יכולים ואינם תפקידם, את משנים שאינם הטמאות, קליפות לשלש בנוגע רק ולכן 36זה ,

רבונו  את ש"יודע עמלק לקליפת בנוגע מועילה אינה זו עצה אבל כו'; הביטוש ע"י עליהם לפעול יכולים
האדם? בעבודת עמלק ומחיית דמלחמת הענין את לפעול אפשר איך וא"כ, בו". למרוד ומכוין

.Â בד"ה מהמבואר (ס"ג ) (כנ"ל פורים לפני זכור פרשת קריאת ע"י שנעשית הפעולה שזוהי - הוא הענין אך
רש"י  שמבאר כפי כשלעצמה), בהזכירה גם תועלת שיש תרס"ה עמלק 37זכור מחיית "לסמוך הוא הדבר שטעם

הזכרון  אצלו צ"ל המן", ד"מחיית הענין בעבודתו לפעול יוכל מישראל אחד שכל שכדי והיינו, המן", למחיית
אנשים" לנו "בחר ליהושע: שאמר רבינו, משה ע"י לראשונה שנעשה כפי עמלק" משה 23ד"מחיית אנשי ,

.38דוקא 
בזה: וההסברה

היהדות, נקודת על לא אבל כו', שליטה לו להיות יכולה ששם הגלויים, בכחות רק מגעת דעמלק ההתנגדות
קל  אפילו מישראל, כאו"א אצל בשלימות תמיד ישנו זה שענין וההשגה, מהדעת שלמעלה האמונה שזהו"ע

בתניא  כמבואר השם, קדושת על נפשו מוסר הוא גם שלכן .39שבקלים,

משה  בחי' את מעורר יהודי כאשר כי, - דוקא משה אנשי אנשים", לנו "בחר עמלק במלחמת מ"ש וזהו
שזוה 40שבנפשו  עמלק., את ולמחות לבטל בכחו יש אזי וההשגה, מהדעת שלמעלה האמונה נקודת י

בהקדמת  צורך יש המן, דמחיית הענין הפורים בימי בעבודתו לפעול יוכל מישראל אחד שכל כדי ולכן,
שבכאו"א  משה בחי' נתעורר שעי"ז רבינו, משה ע"י נפעל זה שענין עמלק, מחיית אודות זכור פרשת קריאת

המן. דמחיית הענין בעבודתו לפעול יכול זה ובכח מישראל,

ושמואל  רב פלוגתת לבאר יש לפורים 24ועפ"ז בנוגע גם נחמן, רב ולדעת שבת, בערב שחל לפורים בנוגע
לעשי' זכירה שתקדם הצורך בגלל שלפנ"ז, לשבת זכור פרשת קריאת מקדימין אם עצמה, בשבת להיות שחל

בנוגע lkאצל שישנה משה של כח הנתינת מספיקה שמואל, שלדעת - בעיירות) גם אלא במוקפין, רק (לא בנ"י
zellklשל לעבודתו בנוגע גם משה של כח בנתינת צורך יש ההלכה, היא שכן רב, לדעת ואילו `yiבנ"י, lk
ihxt.מישראל

.Ê:תצוה בפרשת זכור דפרשת הקביעות מצד - מיוחדת הדגשה ניתוסף זה ובכל
ההתקשרות שזהו"ע גו'", אליך "ויקחו נאמר: תצוה פרשת רבינו,בהתחלת משה אל בנ"י של וההתמסרות

בעבודתו  מישראל אחד לכל דמשה כח בנתינת ניתוסף .41שעי"ז

בנתינת  יותר עוד ניתוסף אזי זכור, פרשת גם קורין תצוה שבפרשת באופן היא הקביעות שכאשר מובן, ומזה
עמלק. דמחיית הענין בעבודתו לפעול מישראל אחד לכל דמשה כח

יהי' ומיד שתיכף - ונעשים" ד"נזכרים להסמיכות בנוגע זו שנה קביעות במעלת לעיל האמור ע"פ - והעיקר
דור" מדור בעמלק לה' ל"מלחמה בנוגע ד"נעשים" התרגום 42הענין וכפירוש דמשיחא",43, "דרא גם נכלל שבזה

ממש. דידן בעגלא צדקנו, משיח בביאת

***

.Á מדובר תצוה בפרשת שגם זכור, לפרשת תצוה דפרשת השייכות אודות (ס"ג) לעיל להמדובר בהמשך
המשפט". ל"חושן בנוגע רש"י פירוש על גם להתעכב יש - והחושן האפוד ע"י ה'" לפני ה"זכרון אודות
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יכולים  כיצד - השכל היפך זה אם גם לקדושה, לנגד אלא אינה כוונתו שכל היינו, שכל, ע"פ אינה ההתנגדות
עליו?! לפעול

בתניא  שמבואר לי'"34ומה ש"מבטשין היעוצה העצה הרי 35שישנה - כו' ורוגז רעש בקול עליו להרעים ,
ית' רצונו על לעבור יכולים ואינם תפקידם, את משנים שאינם הטמאות, קליפות לשלש בנוגע רק ולכן 36זה ,

רבונו  את ש"יודע עמלק לקליפת בנוגע מועילה אינה זו עצה אבל כו'; הביטוש ע"י עליהם לפעול יכולים
האדם? בעבודת עמלק ומחיית דמלחמת הענין את לפעול אפשר איך וא"כ, בו". למרוד ומכוין

.Â בד"ה מהמבואר (ס"ג ) (כנ"ל פורים לפני זכור פרשת קריאת ע"י שנעשית הפעולה שזוהי - הוא הענין אך
רש"י  שמבאר כפי כשלעצמה), בהזכירה גם תועלת שיש תרס"ה עמלק 37זכור מחיית "לסמוך הוא הדבר שטעם

הזכרון  אצלו צ"ל המן", ד"מחיית הענין בעבודתו לפעול יוכל מישראל אחד שכל שכדי והיינו, המן", למחיית
אנשים" לנו "בחר ליהושע: שאמר רבינו, משה ע"י לראשונה שנעשה כפי עמלק" משה 23ד"מחיית אנשי ,

.38דוקא 
בזה: וההסברה

היהדות, נקודת על לא אבל כו', שליטה לו להיות יכולה ששם הגלויים, בכחות רק מגעת דעמלק ההתנגדות
קל  אפילו מישראל, כאו"א אצל בשלימות תמיד ישנו זה שענין וההשגה, מהדעת שלמעלה האמונה שזהו"ע

בתניא  כמבואר השם, קדושת על נפשו מוסר הוא גם שלכן .39שבקלים,

משה  בחי' את מעורר יהודי כאשר כי, - דוקא משה אנשי אנשים", לנו "בחר עמלק במלחמת מ"ש וזהו
שזוה 40שבנפשו  עמלק., את ולמחות לבטל בכחו יש אזי וההשגה, מהדעת שלמעלה האמונה נקודת י

בהקדמת  צורך יש המן, דמחיית הענין הפורים בימי בעבודתו לפעול יוכל מישראל אחד שכל כדי ולכן,
שבכאו"א  משה בחי' נתעורר שעי"ז רבינו, משה ע"י נפעל זה שענין עמלק, מחיית אודות זכור פרשת קריאת

המן. דמחיית הענין בעבודתו לפעול יכול זה ובכח מישראל,

ושמואל  רב פלוגתת לבאר יש לפורים 24ועפ"ז בנוגע גם נחמן, רב ולדעת שבת, בערב שחל לפורים בנוגע
לעשי' זכירה שתקדם הצורך בגלל שלפנ"ז, לשבת זכור פרשת קריאת מקדימין אם עצמה, בשבת להיות שחל

בנוגע lkאצל שישנה משה של כח הנתינת מספיקה שמואל, שלדעת - בעיירות) גם אלא במוקפין, רק (לא בנ"י
zellklשל לעבודתו בנוגע גם משה של כח בנתינת צורך יש ההלכה, היא שכן רב, לדעת ואילו `yiבנ"י, lk
ihxt.מישראל

.Ê:תצוה בפרשת זכור דפרשת הקביעות מצד - מיוחדת הדגשה ניתוסף זה ובכל
ההתקשרות שזהו"ע גו'", אליך "ויקחו נאמר: תצוה פרשת רבינו,בהתחלת משה אל בנ"י של וההתמסרות

בעבודתו  מישראל אחד לכל דמשה כח בנתינת ניתוסף .41שעי"ז

בנתינת  יותר עוד ניתוסף אזי זכור, פרשת גם קורין תצוה שבפרשת באופן היא הקביעות שכאשר מובן, ומזה
עמלק. דמחיית הענין בעבודתו לפעול מישראל אחד לכל דמשה כח

יהי' ומיד שתיכף - ונעשים" ד"נזכרים להסמיכות בנוגע זו שנה קביעות במעלת לעיל האמור ע"פ - והעיקר
דור" מדור בעמלק לה' ל"מלחמה בנוגע ד"נעשים" התרגום 42הענין וכפירוש דמשיחא",43, "דרא גם נכלל שבזה

ממש. דידן בעגלא צדקנו, משיח בביאת
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.Á מדובר תצוה בפרשת שגם זכור, לפרשת תצוה דפרשת השייכות אודות (ס"ג) לעיל להמדובר בהמשך
המשפט". ל"חושן בנוגע רש"י פירוש על גם להתעכב יש - והחושן האפוד ע"י ה'" לפני ה"זכרון אודות

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

8

9

פכ"ט.34)
א.35) קסח, זח"ג
פכ"ד.36) תניא ראה
א.37) כט, מגילה ― ומפסיקין ד"ה
ב.38) פג, פרשתנו תו"א ראה
פי"חֿיט.39)

רפמ"ב.40) תניא ראה
מנחם 41) תורת .177 ע' תרפ"ט סה"מ א. פב, שם תו"א גם ראה

וש"נ. ואילך. לד ע' אדר סה"מ
בשלח.42) ס"פ
עה"פ.43) תיב"ע



e"kyz'dיי ,xc` b"i ,xekf zyxt ,devz t"y zgiy

לחלק  ששייך תורה", של "יינה גם רש"י בפירוש יש רש"י, בפירוש הפשט לימוד על שנוסף - ובהדגשה
בדפוס  גם שנתפרסם ועד הזקן, רבינו ע"י שנתגלה כפי התורה, פנימיות שבתורה, בדורות 44הסוד (משא"כ

זאת). גילו לא שידעו, אלו ואפילו זאת, ידעו לא שלפנ"ז

שה"יינה  כיון ואדרבה, כתובים, של פשוטם שהוא רש"י בפירוש הפשוט לפירוש בסתירה זה אין וכמובן,
ה"יינה  את למצוא שבשביל ומובן, הכתובים, בפשטות הפשוט הפירוש מתוך נלקח רש"י שבפירוש תורה" של

אגרא" צערא "לפום הכלל ע"פ הרי כו', ביגיעה צורך יש הכתובים פשטות פירוש מתוך תורה" מובן,45של ,
ריבוי  בו שיש בגלל שדוקא בבלי, דתלמוד המעלה (ע"ד התורה בפנימיות יותר עמוקים לענינים באים שעי"ז

כו' והשקו"ט הושיבני"46הקושיות "במחשכים נקרא זה שבגלל ועד ירושלמי 47, לגבי כבבלי הלכה הנה ,48.(

.Ë הפסוק 49הביאור על רש"י דבריו 50בפירוש שמברר משפט ד"א הדין. קלקול על "שמכפר משפט", "חשן
הפסוק . על לפירושו בהשוואה דבריו", ומברר  שמפרש דברים בירור לשון "הוא 51. התומים", ואת האורים "את

הי' שני ובמקדש דבריו, את ומתמם דבריו מאיר הוא ידו שעל החשן כפלי בתוך נותנו שהי' המפורש שם כתב
קרוי  הוא הכתב אותו שם ועל בתוכו, הי' לא השם אותו אבל בגדים, מחוסר להיות גדול לכהן אפשר שאי החשן,

שנאמר  אם 52משפט, ידו על ונוכחים נשפטים שהם "דבר ישראל", בני משפט "את האורים", במשפט לו ושאל
המשפט", סליחת ע"ש משפט נקרא הדין מעוותי על מכפר שהחשן אגדה מדרש ולפי לעשות, לא או דבר לעשות

"חשן רש"י מפרש קלקולhtynשבתחילה על "שמכפר ע"ש ,"oicd לשון הוא כפשוטו ש "משפט" כיון - "
החשן 53דין  עצם על נוסף דבר שהם מובן שמזה ותומים", ד"אורים הענין ניתוסף שבה הפרשה בסיום ואילו ;

ה"משפט" ענין רק תלוי ובהם בגדים), מחוסר הכה"ג הי' לא ותומים, אורים היו שלא שני בבית גם 54(שלכן,

כו'". ידו על ונוכחים נשפטים שהם "דבר הוא ה)משפט" ב"(חשן העיקרי שהפירוש רש"י ומכריע מסיק -

בעולם. החשן בפעולת רק הוא והחסרון בשלימותו, קיים החשן עצם הי' שני בבית גם תורה": של וה"יינה
"חשן") (אותיות ה"נחש" ענין ישנו שבגילוי הגלות, בזמן משיח)55ועד"ז (בגימטריא והחשן בהעלם,56, הוא

ונדפס  שליט"א, אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה - בעולם ויפעל שיתגלה (משיח), החשן את לגלות היא והעבודה
הבא). בעמוד (ולקמן ואילך 133 ע' חי"א בלקו"ש

***

.È.ואפוד חושן ענין להבין ד"ה שיחה) (כעין מאמר

***

.‡È"'גו תשא "כי - מנחה בתפלת לקרוא שמתחילים הפרשה אודות .57דובר 
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ב"היום44) (נעתק 197 ס"ע תרצ"ז שבט).סה"ש כט יום"
מכ"א.45) פ"ה אבות
ועוד.46) ואילך. צ ע' תרס"ו המשך ראה
א.47) כד, סנהדרין וראה ו. ג, איכה
וש"נ.48) רנ). (ע' ס"ד הלכה ערך ט) (כרך תלמודית אנציק' ראה
שליט"א 49) אדמו"ר כ"ק התייחס רש"י, בפירוש הביאור במהלך

שמסוגלים  כאלו שיש היתכן המבלבל: לדבר המוסגר) (במאמר
ואמר, ענינים. "געשמאקע" שמבארים בשעה בה ולישון ַלהירדם
המשך  (ראה בחסידות המבואר ע"פ ― זכות לימוד עליהם שמצא
שהעונג  שקולים, קוין הם וצער שתענוג ועוד) ואילך. קז ע' תרס"ו
שלא  מי ולכן, אגרא", צערא "לפום וכמארז"ל הצער, ערך לפי הוא
שגם  פלא זה אין שמעם), ולא שנרדם (בגלל מהקושיות צער לו הי'
שכן, וכיון מזה!... מתענג אינו התירוץ, לשמוע אותו כשמעירים

אותם. להעיר צורך ואין תענוג, מתוך לישון להמשיך הם יכולים
טו.50) כח, פרשתנו
ל.51) שם,
כא.52) כז, פינחס
כהונה 53) בגדי עוד יש כי, מספיק, אינו זה שפירוש אלא

אינם  ואעפ"כ, וש"נ), א. טז, ערכין (ראה כפרה של ענין שפועלים
(פרשתנו  הוא כהונה בגדי של ענינם שעיקר ובפרט זה. שם על נקראים

סע"ב. קיג, (שבת בגמרא שמצינו [כפי ולתפארת" "לכבוד בֿמ) שם,
במו  הרמב"ם וכמ"ש מכבדותא", למאני קרי יוחנן ש"ר' (ח"ג וש"נ) "נ

ויופי  אבריו בשלימות אלא כו' ההמון אצל מכובד האדם שאין פמ"ה)
צריך  הי' (שלא הדין קלקול של ענין על לכפר הצורך ואילו בגדיו],
יו"ד) לג, (ברכה הוא שענינם הכהנים מעלת מצד מלכתחילה, להיות

זה הרי ― גו'") ליעקב משפטיך הכבוד "יורו רש"י היפך מוסיף ולכן .
הפשוטה  המשמעות זה שאין וכיון כו'", דבריו שמברר משפט "ד"א
לשונות  ג' משמש ש"המשפט ולהוכיח להאריך צריך "משפט", של

וכו'".
"חשן54) נאמר שכאן נוסף, דיוק לתרץ יש משפט"ה ועפ"ז

ולעיל הידיעה), הפשוט (בה"א התירוץ על (נוסף משפט" "חשן נאמר
משפט") "חשן נזכר שכבר לאחרי הב', בפעם מופיעה הידיעה שה"א

"חשן הלשון כי, המשפט ה ― ענין לולי גם כאשר רק שייך משפט"
"ארון (וכמו ה"חשן" של מציאותו להיות ה ישנה שיכול כיון ברית",

"שולחן וכן סתם, ארון שולחן ה גם גם להיות שיכול כיון ערוך",
הם ה"משפט") (ענין ותומים שהאורים כיון נוסף סתם), עצם דבר על

החשן.
פרשתנו.55) להרח"ו וטעהמ"צ שעהמ"צ
בפרשתנו.56) אנך חומת בערכו. מאו"א
(57) לע"ע לידינו הגיע ).המו"ל לא

devz zyxt zegiy ihewl`i jxk

ואת 1בפסוק ‡. האורים את המשפט חשן אל "ונתת
[- התומים ואת האורים "[את רש"י: מפרש גו'" התומים
שע"י  החשן כפלי בתוך נותנו שהי' המפורש שם כתב הוא
הי' שני ובמקדש דבריו. את ומתמם דבריו מאיר הוא
אותו  אבל בגדים מחוסר להיות גדול לכהן שא"א החשן
משפט  קרוי הוא הכתב אותו שם ועל בתוכו, הי' לא השם

האורים".2שנא' במשפט לו ושאל
להבין: וצריך

ולפי"ז  – מקרא של פשוטו לפרש רש"י של דרכו א)
החושן  הי' איך באריכות) – (ובפרט כאן הפי' מובן אינו

לכהן ipydבמקדש "שא"א הדבר טעם מוסיף ועוד !?
?3וכו'"

שהוא  הכתוב תיבות לפרש בכ"מ רש"י כוונת ב)
שייך מה ועפ"ז – הכתב o`kמעתיקם אותו "וע"ש ביאורו

הפסוק  בפי' דמקומו האורים", במשפט לו ושאל שנא' כו'
ההוא?

מקומו שאין בלבד זו לא ביאור o`kג) אדרבה, אלא, ,
חשן  קרוי הוא אם לפנ"ז: רש"י למ"ש הוא בסתירה זה

htyn גם יחסר הכתב בהעדר הרי הכתב, אותו ע"ש (רק)
ה  כ"חשן לומר htynבענינו מקום שיש ונמצא – "

הכה"ג  הי' החשן, בתוך הכתב אז הי' שלא שני, דבמקדש
לפנ"ז  רש"י ממ"ש היפך בגדים", ?4"מחוסר

(שבפסוק ·. ישראל" בני "משפט על בפירושו להלן
אם  ידו על ונוכחים נשפטים שהם "דברים רש"י: כ' זה)

אג  מדרש ולפי לעשות. לא או דבר שהחשן לעשות דה
סליחת  שם על משפט נק' הדין מעוותי על מכפר

המשפט".
קשה: זה בפירושו וגם

זו  (בפ' לפנ"ז רש"י אמרם כבר אלו פירושים ב' א)

עוד 5עצמה  כאן עליהם חוזר ולמה משפט"), "[חשן] על
הפעם?

הפוך  בסדר הפירושים ב' נאמרו הקודם בפירושו ב)
הדין. קלקול על "שמכפר (א) להלן): שנאמרו (ממה
כו' אמת והבטחתו דבריו שמברר משפט, "ד"א (ב) ואח"כ

– דבריו" ומברר שמפרש דברים בירור לשון

דבריו  בסדר השינוי מצד הקושי על נוסף הרי
על לתמוה יש פרט), בכל הבאה dxizqd(המדויקים

זה: שינוי בעקבות

כעיקר  תופס אותו – לראשונה רש"י שמעמידו הפי'
הפירוש  קביעות מחליף – הסדר חילוף וא"כ פירושו,

השני 6העיקרי  פירושו את מביא הוא שלקמן גם ומה .
" `dcbבתור yxcn הפשט ע"ד זה פירושו שאין ז.א. ,"

המקרא" דברי המיישבת "אגדה בדרך כ"א [כי 7לגמרי
הפשט) ע"ד כולו (שכל הראשון בפירושו הקושי מחמת
הפשט  ע"ד שאינו אגדה" "מדרש פי' להביא מוכרח
כפי' הביאו משפט", "חשן על לעיל, ובפירושו לגמרי],

oey`x!?(ועיקרי)

בכ"ז:‚. והביאור
פרטי  כל מבוארים הפרשה והמשך שבתחלת לאחר

כסיומה  בה נאמר החשן, עשיית גו'8ואופני אהרן "ונשא :
ענין  כל לכאו' נגמר שבזה – גו'" לבו על המשפט בחשן
חשן  אל "ונתת בכתוב: ממשיך אח"כ אבל החשן:
את  אהרן ונשא גו' התומים ואת האורים את המשפט

גו'". בנ"י משפט

כל  בין החושן בפרשת נכלל לא האו"ת שענין ומזה
מובן  לעצמו, מיוחד כענין לאחרי' בא אלא פרטיו,
מ(מעשה) חלק אינם שהאו"ת המקראות סדר בפשטות

החשן  עצם על הנוסף דבר אלא עצמו .9החשן
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ל.1) כח, פרשתנו
כא.2) כז, פנחס
האו"ת 3) ע"ש משפט שנקרא דאעפ"י רש"י דכוונת שאאפ"ל מובן ומזה

ציווי  דהוא רש"י מתרץ וע"ז שני, בבית או"ת בלא החשן הי' איך קשה וא"כ
ליישב  רש"י של ענינו אין שהרי – טו) שם, (תצוה לדוד כבמשכיל – בפ"ע
בבית  האו"ת הי' שלא ב) כא, (יומא בגמרא בלמדו עשרה חמש לבן הנודע
פשוטו  הוא מפרש שהרי במקרא, שפירש מה ע"פ היא הקושיא אם גם שני
מן  חסר בפ"ע) ציווי (שהוא התירוץ עיקר דלפי"ז – לזה [נוסף מקרא של

הספר].
דמ"מ 4) צ"ל בכתוב בפ"ע ציווי שהוא דלפי (שם) לדוד במשכיל ומ"ש

משפט  קרוי האו"ת שע"ש לומר לרש"י דחקו מה דא"כ מובן, אינו מעכב, אינו
במשפט  לו ושאל שנאמר דזה מעכב. אינו דמ"מ לתרץ אח"כ ושיצטרך

משפט. חשן – החשן נקרא שעש"ז הוכחה אינו האורים
ו.5) כח,
שבא 6) לפי האו"ת על קאי שמשפט הפי' כאן הקדים שרש"י לתרץ ואין

משפט: קרוי הוא הכתב אותו שע"ש לפנ"ז למ"ש בהמשך
לפרש  צריך לראש לכל – בנ"י" "משפט חדש ד"ה הוא שברש"י כיון א)

שלהן. הסדר פי על אלו תיבות
אותו  "וע"ש אח"כ מ"ש באו"ת לפירושו נוגע אינו שלכאורה כיון ב)
"משפט  על בפירושו זה ענין גם להביא לרש"י הו"ל משפט" קרוי הוא הכתב

שני. פירוש ובתור – בנ"י"
ובכ"מ.7) כד. ג, שם וראה ח. ג, בראשית פרש"י
כט.8) כח,
הוא 9) החשן מעשה עניני שאר בין הזכירו שלא שמה כ' כאן ברמב"ן



טו
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ואת 1בפסוק ‡. האורים את המשפט חשן אל "ונתת
[- התומים ואת האורים "[את רש"י: מפרש גו'" התומים
שע"י  החשן כפלי בתוך נותנו שהי' המפורש שם כתב הוא
הי' שני ובמקדש דבריו. את ומתמם דבריו מאיר הוא
אותו  אבל בגדים מחוסר להיות גדול לכהן שא"א החשן
משפט  קרוי הוא הכתב אותו שם ועל בתוכו, הי' לא השם

האורים".2שנא' במשפט לו ושאל
להבין: וצריך

ולפי"ז  – מקרא של פשוטו לפרש רש"י של דרכו א)
החושן  הי' איך באריכות) – (ובפרט כאן הפי' מובן אינו

לכהן ipydבמקדש "שא"א הדבר טעם מוסיף ועוד !?
?3וכו'"

שהוא  הכתוב תיבות לפרש בכ"מ רש"י כוונת ב)
שייך מה ועפ"ז – הכתב o`kמעתיקם אותו "וע"ש ביאורו

הפסוק  בפי' דמקומו האורים", במשפט לו ושאל שנא' כו'
ההוא?

מקומו שאין בלבד זו לא ביאור o`kג) אדרבה, אלא, ,
חשן  קרוי הוא אם לפנ"ז: רש"י למ"ש הוא בסתירה זה

htyn גם יחסר הכתב בהעדר הרי הכתב, אותו ע"ש (רק)
ה  כ"חשן לומר htynבענינו מקום שיש ונמצא – "

הכה"ג  הי' החשן, בתוך הכתב אז הי' שלא שני, דבמקדש
לפנ"ז  רש"י ממ"ש היפך בגדים", ?4"מחוסר

(שבפסוק ·. ישראל" בני "משפט על בפירושו להלן
אם  ידו על ונוכחים נשפטים שהם "דברים רש"י: כ' זה)

אג  מדרש ולפי לעשות. לא או דבר שהחשן לעשות דה
סליחת  שם על משפט נק' הדין מעוותי על מכפר

המשפט".
קשה: זה בפירושו וגם

זו  (בפ' לפנ"ז רש"י אמרם כבר אלו פירושים ב' א)

עוד 5עצמה  כאן עליהם חוזר ולמה משפט"), "[חשן] על
הפעם?

הפוך  בסדר הפירושים ב' נאמרו הקודם בפירושו ב)
הדין. קלקול על "שמכפר (א) להלן): שנאמרו (ממה
כו' אמת והבטחתו דבריו שמברר משפט, "ד"א (ב) ואח"כ

– דבריו" ומברר שמפרש דברים בירור לשון

דבריו  בסדר השינוי מצד הקושי על נוסף הרי
על לתמוה יש פרט), בכל הבאה dxizqd(המדויקים

זה: שינוי בעקבות

כעיקר  תופס אותו – לראשונה רש"י שמעמידו הפי'
הפירוש  קביעות מחליף – הסדר חילוף וא"כ פירושו,

השני 6העיקרי  פירושו את מביא הוא שלקמן גם ומה .
" `dcbבתור yxcn הפשט ע"ד זה פירושו שאין ז.א. ,"

המקרא" דברי המיישבת "אגדה בדרך כ"א [כי 7לגמרי
הפשט) ע"ד כולו (שכל הראשון בפירושו הקושי מחמת
הפשט  ע"ד שאינו אגדה" "מדרש פי' להביא מוכרח
כפי' הביאו משפט", "חשן על לעיל, ובפירושו לגמרי],

oey`x!?(ועיקרי)

בכ"ז:‚. והביאור
פרטי  כל מבוארים הפרשה והמשך שבתחלת לאחר

כסיומה  בה נאמר החשן, עשיית גו'8ואופני אהרן "ונשא :
ענין  כל לכאו' נגמר שבזה – גו'" לבו על המשפט בחשן
חשן  אל "ונתת בכתוב: ממשיך אח"כ אבל החשן:
את  אהרן ונשא גו' התומים ואת האורים את המשפט

גו'". בנ"י משפט

כל  בין החושן בפרשת נכלל לא האו"ת שענין ומזה
מובן  לעצמו, מיוחד כענין לאחרי' בא אלא פרטיו,
מ(מעשה) חלק אינם שהאו"ת המקראות סדר בפשטות

החשן  עצם על הנוסף דבר אלא עצמו .9החשן
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ל.1) כח, פרשתנו
כא.2) כז, פנחס
האו"ת 3) ע"ש משפט שנקרא דאעפ"י רש"י דכוונת שאאפ"ל מובן ומזה

ציווי  דהוא רש"י מתרץ וע"ז שני, בבית או"ת בלא החשן הי' איך קשה וא"כ
ליישב  רש"י של ענינו אין שהרי – טו) שם, (תצוה לדוד כבמשכיל – בפ"ע
בבית  האו"ת הי' שלא ב) כא, (יומא בגמרא בלמדו עשרה חמש לבן הנודע
פשוטו  הוא מפרש שהרי במקרא, שפירש מה ע"פ היא הקושיא אם גם שני
מן  חסר בפ"ע) ציווי (שהוא התירוץ עיקר דלפי"ז – לזה [נוסף מקרא של

הספר].
דמ"מ 4) צ"ל בכתוב בפ"ע ציווי שהוא דלפי (שם) לדוד במשכיל ומ"ש

משפט  קרוי האו"ת שע"ש לומר לרש"י דחקו מה דא"כ מובן, אינו מעכב, אינו
במשפט  לו ושאל שנאמר דזה מעכב. אינו דמ"מ לתרץ אח"כ ושיצטרך

משפט. חשן – החשן נקרא שעש"ז הוכחה אינו האורים
ו.5) כח,
שבא 6) לפי האו"ת על קאי שמשפט הפי' כאן הקדים שרש"י לתרץ ואין

משפט: קרוי הוא הכתב אותו שע"ש לפנ"ז למ"ש בהמשך
לפרש  צריך לראש לכל – בנ"י" "משפט חדש ד"ה הוא שברש"י כיון א)

שלהן. הסדר פי על אלו תיבות
אותו  "וע"ש אח"כ מ"ש באו"ת לפירושו נוגע אינו שלכאורה כיון ב)
"משפט  על בפירושו זה ענין גם להביא לרש"י הו"ל משפט" קרוי הוא הכתב

שני. פירוש ובתור – בנ"י"
ובכ"מ.7) כד. ג, שם וראה ח. ג, בראשית פרש"י
כט.8) כח,
הוא 9) החשן מעשה עניני שאר בין הזכירו שלא שמה כ' כאן ברמב"ן
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שם  כתב "הוא שהאו"ת מפרש שרש"י לאחרי ולכן
בתוך  נותנו שהי' החשןהמפורש eciכפלי lry מאיר הוא

עצמו  מהחשן חלק הנם שהאו"ת נראה דמזה כו'", דבריו
או"ת  בו שנותנים בזה קשורה החשן של שלימותו –10-

הנ"ל. הכתובים מסדר להמובן בסתירה זהו הרי

הי' שני "ובמקדש זו): קושיא (ליישב רש"י וממשיך
השם  אותו אבל בגדים מחוסר להיות לכה"ג שא"א החשן
מעצם  חלק אינם שהאו"ת מוכח דמזה בתוכו", הי' לא
בעת  גם בגדים" "מחוסר הכה"ג  הי' לא שהרי – החשן

בלעדם. החשן שהי'

" מאחר ביאור: דורש עצמו זה (האו"ת)i"ryאמנם
בשלימות  המעכב דבר יהיו לא באמת למה כו'" מאיר הוא
המעכב  פרט הוא מהם (שכ"א חלקיו שאר כמו החשן,
ענין  לכאו' הנם שהאו"ת ובפרט החשן), של ענינו בכללות
שם  "ועל דבריו: בהמשך רש"י מבאר ולכן בהחשן? עיקרי

קרוי הוא הכתב ענין htynאותו שרק היינו וכו'",
תלוי  החשן, עצם על נוסף דבר שהוא ה"משפט",

החשן, ועצם גוף אבל האו"ת, של שלם cbadב"הכתב" ,
האו"ת  בלא גם בגדים"11הוא "מחוסר הכה"ג .12ואין

על  הציווי בכתובים נתפרש שבתחילה הטעם גם וזהו
נשלמה  שבזה ולהורות פרטיו, וכל עצמו החשן מעשה

החושן ענינו envrפרשת ומבאר הכתוב מסיים בשלימותו,
לזכרון  גו' בני שמות את אהרן "ונשא החשן: של ותכליתו
שהוא  האו"ת על הציווי בא אח"ז ורק תמיד"; ה' לפני

החשן htynd"(חשן) עצם על נוסף (דבר וענינו:13" – (
את אהרן ונשא גו' אהרן לב על גו'".htyn"והיו בנ"י

בתחילת „. הנ"ל לפירושו ובהמשך בהתאם והנה
נקרא  דאו"ת הכתב אותו שע"ש בו (שמוכיח הפסוק

בפירושו – ג"כ רש"י מפרש מ"ש oey`xd"משפט") –

שהם "דבר בנ"י": משפט "את בפסוק mihtypלהלן
שפי' כפי האו"ת, על קאי ד"משפט" והיינו וכו'", ונוכחים

שהכריע במה רש"י של טעמו ומתבאר דקרא; o`kברישא
זה  פי' לפי רק כי העיקרי הוא זה להסביר,14שפירוש ניתן

מעצם  אינם שהאו"ת הכתובים, המשך ליישב בכדי

וכנ"ל. החושן,
אין  שעדיין משפט" ב"חשן לעיל בפירש"י משא"כ

פשוט  – האו"ת על קאי ד"משפט" שהענין לפרש הכרח

מאשר  – דין מל' – כפשוטו ד"משפט" הענין לפרש טפי
של  הפשוטה במשמעותו שאינו דברים" "בירור לפרשו

קלקול  על "שמכפר הפי': את רש"י מקדים ולכן "משפט".
על מקרא של בפשוטו העיקר הוא כי ורק `xzהדין" ,

פי' (בתור כו'".ipyאח"כ דבריו שמברר משפט "ד"א :(

ש"משפט" לומר שקשה – עצמו זה מטעם אמנם
ידו  על ונוכחים נשפטים ו"שהם דברים" "בירור פירושו

טרם  גם המשפט" "חשן בשם נק' שהחשן כיון וגם כו'",
האו"ת  את בתוכו בפירושו 15שנתנו מסתפק רש"י אין -

האו"ת, היינו בנ"י" ש"משפט דידן) פסוק (על הראשון

על  ש"מכפר שם על "משפט" נק' דהחושן שני פי' ומוסיף
"משפט" של פירושו יותר מיושב דלפי"ז הדין", מעוותי

כמשמעו. –

המשך  בפשטות להולמו קשה זה שפי' דמאחר אלא

האו"ת  ענין הכתוב כלל לא למה (דא"כ וכנ"ל – הכתובים
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ולא  מעשה בהם ישראל לקהל ולא לאומנין הי' ולא אומן מעשה היו לא "כי
בקד  כתבם והוא הגבורה מפי למשה מסור סוד הוא אבל כלל, והיו נדבה ושה

שמים". מעשה
שאר  בין האו"ת (כתיבת) עשיית נזכרה שלא מה רק מתרץ זה אמנם
גו'" אהרן "ונשא בפסוק הכתוב הפסיק למה מובן אינו עדיין אבל העשיות,

האומנין. מעשה רק ולא החשן של ענינו כל נגמר שכבר משמע שמזה
פרשתנו 10) ראב"ע וראה כאן. ברמב"ן (הובא ראב"ע פי' לפי משא"כ

שיעשו  הצורות על כו' וזהב כסף אומן מעשה "הם שהאו"ת ג) ח, צו ו. כח,
היו  כשלא החשן בתוך מונח שהי' אלא בפ"ע דבר ה"ה כו'" הכוכבים בעלי
נזכרה  לא למה קשה שלפירושו אלא שם). פרשתנו ראב"ע (ראה בו משתמשין

(שם). ברמב"ן שהקשה וכמו עשייתו
האו"ת)11) על קאי שמשפט (ולא משפט" "חשן נק' החשן מ"מ אבל

כו', דבריו שמאיר האו"ת פעולת ע"ש (או שבתוכו האו"ת ע"ש כן שנק' אלא
גם  משפט נקרא יהי' שהחשן יתכן ולכן מאירות), היו שבחשן האותיות כי
האורים  את המשפט חשן אל "ונתת כאן (כמפו' האו"ת את לתוכו שנתנו קודם
ענינו  עצם על נוסף ענין שהוא (אלא החשן מעניני זהו כי גו'"), התומים ואת

ב)). כח, (פרשתנו ולתפארת" לכבוד גו' קודש "בגדי –
"תכשיט 12) הוא שחשן ד) כח, (פרשתנו שפי' לשיטתו אזיל שרש"י וי"ל

הרמב"ם  בן ר"א פי' לפי משא"כ בהאו"ת, תלוי אינו הרי זה וענין הלב", כנגד
אצל  התשובה מהירות שטעמו חש מן שגזרתו אבא אבי "ואמר שם): (פרשתנו

נק' החשן ואדרבה מהחשן חלק הן האו"ת הרי כו'" ותומים באורים השאלה
שמם. על

ל): שם, (פרשתנו פי' כי לשיטתו אזיל הרמב"ם בן ר"א שגם וי"ל
(וראה  כו'" לאבנים תוארים ותומים) (האורים שהם אומרים ז"ל "והחכמים
באוצה"ג  הובאו – ורנ"ג ורש"ג (רה"ג הגאונים שיטת שכ"ה כאן שלמה תורה
פי' וראה כט. פרשתנו לק"ט מדרש "רז"ל". בשם הרלב"ג א). ד, ברכות
על  נקרא ולכן החשן עיקר הם שהאו"ת מובן וא"כ א), קכב, ב"ב רגמ"ה

.16 הערה לקמן וראה שמם.
הראשונה)13) בפעם חשן (כשנזכר הפרשה שבתחלת מה גם יומתק ובזה

אח"כ  נאמר שהרי בשמם, שם שמקצר מפני זה (ואין סתם "חשן" נאמר
כשמפרט  ואח"כ ענינם, עצם רק מזכיר הפרשה בתחילת כי – תשבץ") "וכתנת

משפט". "חשן נק' החשן מעשה
מעוותי 14) על שמכפר פי' שמשפט הפי' שלפי כ' (שם) לדוד במשכיל

המשפט  ענין גם זה לפי' כי מעכבים, אינם שהאו"ת מה טפי שפיר אתי הדין
צ"ל  זה לפי דאדרבה מובן אינו אבל האו"ת. ע"ש אינו משפט) (שבחשן
החשן  חלקי לשאר בינו לחלק תיתי דמהיכא עצמו, מהחשן חלק הם שהאו"ת
כל  יתיישבו לא פירושו שלפי לזה [נוסף כו'" דבריו מאיר הוא "שע"י כיון
האו"ת  ע"ש משפט שנקרא להפי' שאדרבה כבפנים ועכצ"ל הנ"ל]. הקושיות

רש"י. ל' וכמשמעות מעכבים, שאינם מה מתיישב
קצת.15) הוא דוחק עדיין מ"מ אבל .11 הערה לעיל ראה
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זה  שפירושו רש"י, כתב לכן – החשן) מעשי שאר בין
היות דעם אגדה": מדרש "לפי הוא `'השני hxtay קרוב

מתיישב  אינו זה לעומת הרי – המקרא לפשט יותר הוא
zellka בתור רש"י מעתיקו ולכן כולה. והפרשה הכתובים

הכתוב.ipyפי' של

הי' איך ההלכה, ע"ד גם מובן רש"י של שיטתו ולפי
מחוסר  הי' והרי האו"ת כשחסרו שני בבית עובד הכה"ג

כ"א 16בגדים  החשן לעצם נוגע אינו האו"ת חסרון כי ?
בהעדרם, בגדים מחוסר הכה"ג אין ולכן ה"משפט", לענין

בפירושו  עצמו רש"י .17כמ"ש

שלפנינו:‰. בפרש"י תורה" של מ"יינה
בחסידות  מקדש 18מבואר שבין העיקרי שהחילוק

דברים  ה' חסרו משו"ז (אשר השני מקדש לבין הראשון
שני  האלקות 19במקדש גילוי במדריגת כ"כ הי' לא (

בינה  בחי' גילוי הי' השני במקדש גם כי עצמו, שבמקדש
בהמשכת  הי' החילוק שעיקר כ"א הראשון, במקדש כמו

בינה בחי' יכולת oileabaגילוי הי' לא שני שבבית ,
בגבולין. ולא עצמו לגבי אלא בינה בחי' להמשיך

החשן  להחשן: בנוגע גם הענין הוא כן פרש"י ולפי

(שע"י  ה"משפט" שענין אלא שני, בבית גם הי' עצמו
mlerdeנשפטים i"paהחשן של פעולתו היינו ,(mlera,

בשלימותו  קיים הי' החשן עצם אז; שחסר הוא זה ענין
שני  בבית .20גם

f"cre ארז"ל הגלות: בזמן גם אותיות 21הוא ש"חשן"
ר' בשם מבואר גיסא ולאידך הקדמוני. נחש - "נחש"

(מבעהתו"ס) בזמן 22אפרים והנה "משיח". בגי' ש"חשן" ,
המשכא  התגברות שסיבתם – חטאינו מפני (שבא הגלות

והחשן 23דחויא  בגילוי, הוא ה"נחש" ענין הרי נפה"א) על
גם  ה"חשן" שישנו והיינו בהעלם; הוא משיח) (בגימט'
היא  וזאת – בהעלם נמצא שהוא אלא הגלות בזמן
(בגי' החשן את ולגלות לפענח הגלות בזמן עבודתינו

"חשן בבחי' שיהי' עד מהעלמו, –htynמשיח) "
בעולם. וענינו פעולתו שתתגלה

החשן  שגילוי "משיח" בגי' הוא "חשן" הנה ועי"ז
ובקרוב  – המשיח גילוי לידי מביא משפט") "חשן (בבחי'

ממש.
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בית 16) הל' הראב"ד והשגות רמב"ם ב. כא, יומא – ואורים תוד"ה ראה
ב"ב  רשב"ם ה"י. פ"י המקדש כלי הל' רמב"ם שם. ובנו"כ רפ"ד הבחירה

ד. טז, אחרי רע"ב לגזבר. ד"ה ב קלג,
ש"עשו  (שם) הרמב"ם כדעת ההלכה (ע"ד וכו' לרש"י ס"ל שלא ומה
כו' בהם נשאלין היו "שלא אלא בגדים" שמונה להשלים כדי או"ת שני בבית
שם) (יומא הגמרא כמשמעות דלא זהו כי י"ל – רוה"ק" שם היתה שלא מפני
בנוגע  אבל מסייעא" לא סיוע הוה מיהוה "אין שם מבואר לאש בנוגע רק כי
שבע  (באר מפרשים כמה כ' ולהרמב"ם כלל*. היו שלא משמע הדברים לשאר
כח, פרשתנו והקבלה הכתב שם. ביהב"ח הל' המשנה מרכבת א. מח, סוטה
,(12 שבהערה וכו' הגאונים (כשיטת האו"ת** הם החשן שאבני שס"ל ל)

בהם. נשאלין היו שלא אלא שני בבית היו שהאו"ת לומר מוכרח ולכן
הכתובים  פשטות כי – הפשט ע"ד גם כן לרש"י ס"ל שלא מה מובן וא"כ
האורים  את המשפט חשן אל "ונתת כמ"ש החשן אבני היו לא שהאו"ת הוא
לפנ"ז. בכתוב המבואר החשן אבני ענין כל לאחרי זה ונכתב גו'", התומים ואת

הגמרא 17) בפי' גם המפורש) שם הוא (שהאו"ת לשיטתו אזיל ורש"י
כתיבא  דלא ש"מלתא ב) ה, (שם בפי' זו לשיטתו אזיל וגם א). עג, (יומא
לאו"ת, הכוונה המילואים)" בימי (שמעכבים מנ"ל (דמילואים) ענינא בהאי
והערה  12 הערה לעי' (ראה החשן אבני הם שהאו"ת להסוברים משא"כ
שפי' שהמאירי וי"ל המילואים. בימי (גם) שמעכבים ודאי הרי הקודמת)
(יומא  בפירושו לשיטתו אזיל האיפה" ועשירית מכנסיים "לבישת שהכוונה
. הבגדים ענין להשלים או"ת בו שעשו אעפ"י שני שבבית וזהו שכ': ב) עא,

הרמב"ם  (עדמ"ש הקדש רוח בהם היתה שלא מפני בהם נשאלין היו לא מ"מ .
אבני  הם האו"ת שלשיטתו 16 הערה וכדלעיל הנ"ל פ"י המקדש כלי בהל'
ברוך  רבינו ב' מהדו"ק רי"ד ותוס' ר"ת ב' הרא"ש תוס' גם וראה החשן).

שבעה. לפרישת ב) (ה, ביומא שהכוונה
"פניו  א) עג, (יומא הגמרא בפי' גם לשיטתם אזלי והרמב"ם שרש"י וי"ל
או"ת  "כלפי כלפי): ד"ה (שם פי' שרש"י שכינה", כלפי הנשאל) הכה"ג (של
השם  הוא כי שכינה בשם האו"ת לקרוא יתכן כי החשן". שבתוך המפורש ושם
כלי  (הל' מפרש כנ"ל) האו"ת הם החשן (שאבני לשיטתו והרמב"ם המפורש.

הא  היינו שכינה שכלפי הי"א) פ"י רון.המקדש
בגמרא  מפ' כנ"ל) הרמב"ם בשיטת (שהולך המאירי שגם מה יומתק  ובזה

הרמב"ם. כדעת הארון היינו שכינה שכלפי ב) עא, (שם
וראה 18) ב. רמד, התקיעות שער אדה"ז סידור ג. נז, לר"ה דרושים לקו"ת

א. ז, האמונה שער
ט.19) ח, שהש"ר וש"נ. ה"ב. פ"ג הוריות ירושלמי ב. כא, יומא
החשן 20) שאבני (16 והע' 12 (שבהע' והרמב"ם הגאונים לדעת ומכ"ש

ראב"ע  דעת לפי משא"כ שני. בבית בהחשן כלל חסרון הי' לא הרי האו"ת הם
שם). (אחרי

תצוה.21) פ' להרח"ו המצות וטעמי המצות שער
בפרשתנו.22) אנך חומת בערכו. אור מאורי
ובכ"מ.23) פל"א. תניא

.
oil`yp eid `ly `l` ,eid mnvr z"e`dy xnel llk 'inz oi` z"e`l rbepay (a) .z"e`l rbepa d"d ± y`l rbepa ok uxzl gxkeny ixg`l (`) :l"i 'qeze m"anxd zrcle *

.`wec y`n dywn okle "`riiqn `l reiq"y y`d rah jtid edfy y`l rbepa k"`yn ,ok xnel c"q dywnd mb okle ,oda
ik ,my q"ya x`eandl (df hxta t"kr) xzeq epi` m"anxdle ,ipy ziaa efpbpy mixac 'd oia z"e`d aiyg `lc (e jzlrda) `negpze (c"ei ,e"ht jzlrda) x"acna d`xe

.dxqg `l mze`ivny dpeekd x"acnaae ,mda oil`yp eid `ly dpeekd q"yay l"i
mixac 'dy wiicn (my) `negpze x"acnaay dn x`eai dfae"efpbp"dfipb oeyl ik ,exqgy wx xn`p (19 dxrd onwl onqp) mixac 'dd oia z"e`d epnpy zenewna k"`ynyibcn

mze`ivnyx"acnaa mb mixac 'dd oia eze` dpen n"ne ,riiqn `l reiq ded dedinc y`l rbepa `xnba x`eandl dnec f"i`e) m"anxd zhiyl z"e`d aiyg `l okle xqg 'id
dfipb ly oipr 'id t"kr my ik ,l"pd `negpzaezlertay`denvreid `ly wxy z"e`a k"`yn ,oil`yp.zenilya epi`y 'it (l"i wgeca t"kry) "xqg" k"`yn ,(mda

mipa` xteg ygp xinye" :(a"in h"t dheq) n"dita gken oke .oyga ozpizpn `l mb z"e`d z` (h"t ycwnd ilk 'ld) dpedk icba ziiyr oipra xikfd `ly dfn gkencke **
mya "oyg" 'ita ezhiyl lif`c l"ic cer my d`xe .eia` m"anxd zhiya jledy xazqne z"dr eyexita epa `"x 'it oky 12 dxrda d`xe ."mineze mixe` egzt eaeia`

eia`.



יז devz zyxt - zegiyÎihewl

זה  שפירושו רש"י, כתב לכן – החשן) מעשי שאר בין
היות דעם אגדה": מדרש "לפי הוא `'השני hxtay קרוב

מתיישב  אינו זה לעומת הרי – המקרא לפשט יותר הוא
zellka בתור רש"י מעתיקו ולכן כולה. והפרשה הכתובים

הכתוב.ipyפי' של

הי' איך ההלכה, ע"ד גם מובן רש"י של שיטתו ולפי
מחוסר  הי' והרי האו"ת כשחסרו שני בבית עובד הכה"ג

כ"א 16בגדים  החשן לעצם נוגע אינו האו"ת חסרון כי ?
בהעדרם, בגדים מחוסר הכה"ג אין ולכן ה"משפט", לענין

בפירושו  עצמו רש"י .17כמ"ש

שלפנינו:‰. בפרש"י תורה" של מ"יינה
בחסידות  מקדש 18מבואר שבין העיקרי שהחילוק

דברים  ה' חסרו משו"ז (אשר השני מקדש לבין הראשון
שני  האלקות 19במקדש גילוי במדריגת כ"כ הי' לא (

בינה  בחי' גילוי הי' השני במקדש גם כי עצמו, שבמקדש
בהמשכת  הי' החילוק שעיקר כ"א הראשון, במקדש כמו

בינה בחי' יכולת oileabaגילוי הי' לא שני שבבית ,
בגבולין. ולא עצמו לגבי אלא בינה בחי' להמשיך

החשן  להחשן: בנוגע גם הענין הוא כן פרש"י ולפי

(שע"י  ה"משפט" שענין אלא שני, בבית גם הי' עצמו
mlerdeנשפטים i"paהחשן של פעולתו היינו ,(mlera,

בשלימותו  קיים הי' החשן עצם אז; שחסר הוא זה ענין
שני  בבית .20גם

f"cre ארז"ל הגלות: בזמן גם אותיות 21הוא ש"חשן"
ר' בשם מבואר גיסא ולאידך הקדמוני. נחש - "נחש"

(מבעהתו"ס) בזמן 22אפרים והנה "משיח". בגי' ש"חשן" ,
המשכא  התגברות שסיבתם – חטאינו מפני (שבא הגלות

והחשן 23דחויא  בגילוי, הוא ה"נחש" ענין הרי נפה"א) על
גם  ה"חשן" שישנו והיינו בהעלם; הוא משיח) (בגימט'
היא  וזאת – בהעלם נמצא שהוא אלא הגלות בזמן
(בגי' החשן את ולגלות לפענח הגלות בזמן עבודתינו

"חשן בבחי' שיהי' עד מהעלמו, –htynמשיח) "
בעולם. וענינו פעולתו שתתגלה

החשן  שגילוי "משיח" בגי' הוא "חשן" הנה ועי"ז
ובקרוב  – המשיח גילוי לידי מביא משפט") "חשן (בבחי'

ממש.
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בית 16) הל' הראב"ד והשגות רמב"ם ב. כא, יומא – ואורים תוד"ה ראה
ב"ב  רשב"ם ה"י. פ"י המקדש כלי הל' רמב"ם שם. ובנו"כ רפ"ד הבחירה

ד. טז, אחרי רע"ב לגזבר. ד"ה ב קלג,
ש"עשו  (שם) הרמב"ם כדעת ההלכה (ע"ד וכו' לרש"י ס"ל שלא ומה
כו' בהם נשאלין היו "שלא אלא בגדים" שמונה להשלים כדי או"ת שני בבית
שם) (יומא הגמרא כמשמעות דלא זהו כי י"ל – רוה"ק" שם היתה שלא מפני
בנוגע  אבל מסייעא" לא סיוע הוה מיהוה "אין שם מבואר לאש בנוגע רק כי
שבע  (באר מפרשים כמה כ' ולהרמב"ם כלל*. היו שלא משמע הדברים לשאר
כח, פרשתנו והקבלה הכתב שם. ביהב"ח הל' המשנה מרכבת א. מח, סוטה
,(12 שבהערה וכו' הגאונים (כשיטת האו"ת** הם החשן שאבני שס"ל ל)

בהם. נשאלין היו שלא אלא שני בבית היו שהאו"ת לומר מוכרח ולכן
הכתובים  פשטות כי – הפשט ע"ד גם כן לרש"י ס"ל שלא מה מובן וא"כ
האורים  את המשפט חשן אל "ונתת כמ"ש החשן אבני היו לא שהאו"ת הוא
לפנ"ז. בכתוב המבואר החשן אבני ענין כל לאחרי זה ונכתב גו'", התומים ואת

הגמרא 17) בפי' גם המפורש) שם הוא (שהאו"ת לשיטתו אזיל ורש"י
כתיבא  דלא ש"מלתא ב) ה, (שם בפי' זו לשיטתו אזיל וגם א). עג, (יומא
לאו"ת, הכוונה המילואים)" בימי (שמעכבים מנ"ל (דמילואים) ענינא בהאי
והערה  12 הערה לעי' (ראה החשן אבני הם שהאו"ת להסוברים משא"כ
שפי' שהמאירי וי"ל המילואים. בימי (גם) שמעכבים ודאי הרי הקודמת)
(יומא  בפירושו לשיטתו אזיל האיפה" ועשירית מכנסיים "לבישת שהכוונה
. הבגדים ענין להשלים או"ת בו שעשו אעפ"י שני שבבית וזהו שכ': ב) עא,

הרמב"ם  (עדמ"ש הקדש רוח בהם היתה שלא מפני בהם נשאלין היו לא מ"מ .
אבני  הם האו"ת שלשיטתו 16 הערה וכדלעיל הנ"ל פ"י המקדש כלי בהל'
ברוך  רבינו ב' מהדו"ק רי"ד ותוס' ר"ת ב' הרא"ש תוס' גם וראה החשן).

שבעה. לפרישת ב) (ה, ביומא שהכוונה
"פניו  א) עג, (יומא הגמרא בפי' גם לשיטתם אזלי והרמב"ם שרש"י וי"ל
או"ת  "כלפי כלפי): ד"ה (שם פי' שרש"י שכינה", כלפי הנשאל) הכה"ג (של
השם  הוא כי שכינה בשם האו"ת לקרוא יתכן כי החשן". שבתוך המפורש ושם
כלי  (הל' מפרש כנ"ל) האו"ת הם החשן (שאבני לשיטתו והרמב"ם המפורש.

הא  היינו שכינה שכלפי הי"א) פ"י רון.המקדש
בגמרא  מפ' כנ"ל) הרמב"ם בשיטת (שהולך המאירי שגם מה יומתק  ובזה

הרמב"ם. כדעת הארון היינו שכינה שכלפי ב) עא, (שם
וראה 18) ב. רמד, התקיעות שער אדה"ז סידור ג. נז, לר"ה דרושים לקו"ת

א. ז, האמונה שער
ט.19) ח, שהש"ר וש"נ. ה"ב. פ"ג הוריות ירושלמי ב. כא, יומא
החשן 20) שאבני (16 והע' 12 (שבהע' והרמב"ם הגאונים לדעת ומכ"ש

ראב"ע  דעת לפי משא"כ שני. בבית בהחשן כלל חסרון הי' לא הרי האו"ת הם
שם). (אחרי

תצוה.21) פ' להרח"ו המצות וטעמי המצות שער
בפרשתנו.22) אנך חומת בערכו. אור מאורי
ובכ"מ.23) פל"א. תניא

.
oil`yp eid `ly `l` ,eid mnvr z"e`dy xnel llk 'inz oi` z"e`l rbepay (a) .z"e`l rbepa d"d ± y`l rbepa ok uxzl gxkeny ixg`l (`) :l"i 'qeze m"anxd zrcle *

.`wec y`n dywn okle "`riiqn `l reiq"y y`d rah jtid edfy y`l rbepa k"`yn ,ok xnel c"q dywnd mb okle ,oda
ik ,my q"ya x`eandl (df hxta t"kr) xzeq epi` m"anxdle ,ipy ziaa efpbpy mixac 'd oia z"e`d aiyg `lc (e jzlrda) `negpze (c"ei ,e"ht jzlrda) x"acna d`xe

.dxqg `l mze`ivny dpeekd x"acnaae ,mda oil`yp eid `ly dpeekd q"yay l"i
mixac 'dy wiicn (my) `negpze x"acnaay dn x`eai dfae"efpbp"dfipb oeyl ik ,exqgy wx xn`p (19 dxrd onwl onqp) mixac 'dd oia z"e`d epnpy zenewna k"`ynyibcn

mze`ivnyx"acnaa mb mixac 'dd oia eze` dpen n"ne ,riiqn `l reiq ded dedinc y`l rbepa `xnba x`eandl dnec f"i`e) m"anxd zhiyl z"e`d aiyg `l okle xqg 'id
dfipb ly oipr 'id t"kr my ik ,l"pd `negpzaezlertay`denvreid `ly wxy z"e`a k"`yn ,oil`yp.zenilya epi`y 'it (l"i wgeca t"kry) "xqg" k"`yn ,(mda

mipa` xteg ygp xinye" :(a"in h"t dheq) n"dita gken oke .oyga ozpizpn `l mb z"e`d z` (h"t ycwnd ilk 'ld) dpedk icba ziiyr oipra xikfd `ly dfn gkencke **
mya "oyg" 'ita ezhiyl lif`c l"ic cer my d`xe .eia` m"anxd zhiya jledy xazqne z"dr eyexita epa `"x 'it oky 12 dxrda d`xe ."mineze mixe` egzt eaeia`

eia`.
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ג. "בראשית" ב'-ראשית, חכמה ובינה
כתיב1 כי בי"ה הוי' צור עולמים, שבריאת העולמות 

הוא בי"ה2 שקאי על חכמה ובינה3.
והיינו  בבינה5.  עשית  בחכמ',  כולם  שאמר4  כמו 

מעשה בראשית.
ב' ראשית, הוא ה"ב" ראשים דחכמה ובינה6.

לקוטי לוי יצחק, הערות לספר זהר שמות-דברים עמוד רעג

"שאר-בית",  נוט'  "בראשית"  בתיבת  רמז  ד. 
שהחכמה בונה בינה

מחכמה ולמטה הוא שם הויה דתיקון וכו', כי חכמה 
הוא י' של שם7, בינה ה' של שם.

והנה ענין זה מה שמיו"ד דחכמה נמשך ה' דבינה, 
שחכמה הוא הבונה אותה, הוא ע"ד ענין המזון והשאר8 
בינה  חי'  הזה  המזון9  ידי  שעל  לאשתו.  נותן  שהבעל 
הוא  וחכמה  בינה  כי  בעלי',  תחי'  והחכמה  כמ"ש10 

בחינת איש ואשה.
איש, אש11 י' – חכמה.

אשה, אש ה' – בינה.
שא"ר  הוא  בראשית12  שתיבת  בראשית,  ענין  והוא 
והוא  ראשית,  הנקראת  חכמה14  הוא  בראשית  בי"ת13, 

שאר בית היינו המזון.
שאר הנמשך מחכמה.

לבית והיכל דבינה.
לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר שמות-דברים עמוד עה

1( ישעי'כו, ד.
2( ראה מנחות כט:

3( ראה תניא אגרת התשובה פרק ד', וז"ל: "כי היו"ד שהיא בחי' נקודה 
לבד מרמזת לחכמתו ית' שהיא בבחי' העלם והסתר קודם שבאה לבחי' 
התפשטות  לבחי'  שבאה  ואחר  וההבנה...  ההשגה  וגילוי  התפשטות 
וגילוי ההשגה וההבנה לעלמין סתימין נכללות ונרמזת באות ה"א שיש 
לה בחי' התפשטות לרוחב המורה ומרמז על הרחבת הביאור וההבנה" 

ע"ש.
4( תהלים קד, כד.

5( ראה זוהר ח"ג דף מג, א. לקוטי תורה דרושים ליום הכפורים סט, א. 
)תורת מנחם ספר המאמרים תשי"ז עמוד ז. תשכ"א עמוד רג(.

6( ראה מאמרי אדמו"ר האמצעי דרושי חתונה חלק א'עמוד קצ.
7( ראה תניא אגרת התשובה פ"ד. )הלשון מובא לעיל סימן ג הערה 3(.

8( )שמות כא, י( "שארה כסותה ועונתה לא יגרע". וראה כתובות מז: 
שארה אלו מזונות וכו'.

9( ראה בפנים בלקוטי לוי יצחק, מה שמזון מספרו "חסד א-ל".
10( קהלת ז, יב.

11( ראה סוטה יז.
12( "בראשית" הוא אותיות "שאר-בית".

13( ראה פרי עץ חיים שער יום הכיפורים פרק ג'.
גם לקמן  )ראה  ה'.  ברא  בראשית, בחוכמא  ירושלמי,  ראה תרגום   )14

סוף סימן כו(.

ה. רמז בפ' על העשר ספירות
בראשית, הוא חכמה15.

אתהן  וברא  וכמו  ופותח,  נוקב  מלשון  ברא, 
בחרבותם16.

אלקים, הוא בינה.
 – שבראשית  היינו  אלקים,  ברא  בראשית  ופירוש 
כמאמר17  דבינה,  אלקים  ופתח  שנקב  ברא,  חכמה, 

בחכמה פותח שערים, דבינה.
את השמים, הוא18 ז"א.

ואת הארץ, קאי על19 מלכות20.
לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר בראשית עמוד ה

15( ראה תרגום ירושלמי "בראשית" בחוכמא ברא ה'. )ראה גם לקמן 
סוף סימן כו(.

16( יחזקאל כג, מז.
17( ברכת תפלת ערבית.

18( ראה לקוטי תורה פרשת האזינו עג, א.
19( ראה לקוטי תורה פרשת במדבר ה, ב. תורת מנחם – ספר המאמרים 

מלוקט חלק א' עמוד ער ואילך. חלק ד' עמוד קסח.
חג"ת  חב"ד  שהם  בחי'דוקא  עשר  ע"י  צ"ל  השפעה  כל  "הנה   )20
נהי"ם, ומבשרי אחזה )איוב יט, כו( כמו בהשפעת השכל לזולתו צריך 
ג"כ שיומשך ע"י עשר בחי' אלו, והיינו מה שצריך להשכיל ולהתבונן 
בתחלה בעצמו בכח חכמתו ובינתו בההשכלה ההיא ולהעמיק בדעתו 
החכמה  המחברת  היא  זו  דהעמקה  ההשכלה,  ומהות  באיכות  היטב 
והבינה, והיינו שמביא נקודת החכמה לידי השגה דבינה, וגם עי"ז נתפס 

ונקלט אצלו ההשכלה בטוב.
אי  הרי  זאת  לולי  כי  בההשפעה  ורצון  אהבה  לו  להיות  צריך  וגם 
נכנסים  וגם דברים היוצאים מן הלב דוקא אז הם  לו להשפיע,  אפשר 
שיוגבלו  א"ע  לצמצם  הגבורה  מדת  גם  להיות  וצריך  השומע*,  ללב 
ויתבוללו הענינים אלו  יתערבו  דברי ההשכלה בההשפעה הזאת שלא 
באלו, כי מצד האהבה והרצון מאיר האור בתוקף, ומה גם מצד תוקף 
סדר  ובלא  בריבוי,  להיות ההשפעה  יכול  הרי  הלב  התפעלות התגלות 
הגבורה  צ"ל מדת  ולזאת  לקבל,  יכול  הי'המקבל  ולא  כך,  כל  והדרגה 
והצמצום, לצמצם מדת האהבה וההתגלות ובפרט התפעלות הלב בכדי 

שתהי'ההשפעה בהגבלה וסדר והדרגה.
מדת  הוא  ע"ז  הנה  והדרגה  בסדר  ג"כ  יהי'  שהצמצום  בכדי  אמנם 
והרצון  שיהי'האהבה  היינו  וגבורה,  החסד  את  וליחד  לזווג  התפארת 

בההשפעה והצמצום ע"ד המיצוע והמועיל לפי חושי וכלי המקבל.
והנה השפעת המשפיע אל המקבל הוא באופן כזה דכאשר המקבל יגדל 
יהי' בכחו להשפיע, וזהו כליות שהן** יועצות איך להשפיע באופן כזה 
שיושלם הכוונה פנימית שלו, וע"ד מלמד להועיל שהוא ע"ד תן לחכם 
ויחכם עוד )משלי ט, ט. וראה אגרות קודש אדמו"ר מהוריי"צ ח"ב ע' 
שסד ואילך( בכח עצמו, ויסוד הוא התקשרות המשפיע בהמקבל. וכן 
הוא בכל דבר השפעה צ"ל ע"י עשר בחי' אלו דוקא במזיגה והרכבה 

נכונה.
וכן הוא בבריאת והתהוות העולם הי'צ"ל ג"כ עשר מדרי'אלו שהם עשר 

ספירות". )תורת מנחם – דרושי חתונה עמוד ח(.
"שירת  ב.  סט,  בשל"ה  הובא  יג.  שער  תם  לרבינו  הישר  ספר  ראה   )*

ישראל" לר"מ אבן עזרא עמוד קנו.
**( "נצח והוד". ראה תניא - אגרת הקודש ע' קכב, ב. ביאורי הזוהר 
לאדמו"ר האמצעי צא, ג. ספר המאמרים עטר"ת עמוד קע. תרפ"ה עמוד 

קיז.

מתוך פניני לוי יצחק על התורה
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כג  חוברת

עוף  מרק ושמה פרשה
המזון. סוגי כל את לאכול בעלי של ביכולתו היה לא כבר זה בשלב

הוא  זאת, מלבד רוחו. לפי לחיות יכול היה – מבריא היה אילו ממחלתו. להבריא מאודו בכל רצה בעלי

סיבות  כל בשל להשפעתו. נזקקים ושהם להם חיונית שנוכחותו ואומרים בהחלמתו, רוצים רבים שאנשים ראה

לרפואתו. לסייע עשויה שהיתה פעולה כל לעשות עצמו את בעלי אילץ  אלו

השוחט, אל הבאתו העוף, קניית ממש: של בעיה זו היתה שם עוף. מרק לאכול לבעלי הורה הרופא

שלמה. מלאכה היה מאלו אחד כל – הבישול ולאחרֿמכן

רבינוב  ביתנו 48ה. אל מביתו ללכת כדי מוכן. כשהוא העוף את אלינו והביא הדרוש, כל את בעצמו עשה

ולפעמים  פעמיים ביתנו אל מלבוא אחד יום החסיר לא הוא אך הר, במעלה ולעלות גשר לעבור צורך היה

הלילה. חצות אחר אחתֿשתיים בשעה ביתנו את עוזב כשהוא שלוש,

להעלות  כדי גפרורים ברשותנו היו לא קרובות ולעתים אותו, לחמם צורך היה – העוף את מביא שהיה לאחר

הבית. בחצר שעמדה בכירה אש באמצעותם

בצורת  מגולגל עיתון, דף לוקחים היו כזה במקרה אצלנו. רק היתה לא בגפרורים מחסור של זו בעיה –

בחזרה  רצים הנייר, את שם מדליקים גפרורים, ברשותו שהיו מהשכנים מי לבית הרחוב את חוצים חצוצרה,

כך  עשה למחרת בכירה. אש מעלים זו אש ובאמצעות בדרך, יכבה שלא כדי רבה במהירות הבוער הנייר עם

התנאים  את לתאר היא כוונתי אך קלֿערך, עניין זהו עיתון. דף כשבידו מטרה לאותה אלינו והגיע עצמו, השכן

– שם. חיינו שבהם

להאכילו  כדי בעלי ליד מתיישב היה לאחרֿמכן העוף. ובו הסיר את מביא כשהיה הירשע, אותו עשה זאת גם

שהוא  כף כל עם להירשע הוא גורם נחתֿרוח כמה ראה בעלי גדולה! כה באהבה זאת עשה הוא המרק. את

מאוד. לו קשה כבר היה הדבר אבל המרק, את אכל ולכן אוכל,

לשולחנו" סמוך ביתֿהכסא לו שיש כל - עשיר מוכרחים 59"איזה כך ולצורך עשירים, היינו לא זו מבחינה .

השני. בחדר זו למטרה מתאים מתקן אפוא התקנתי הבית. בחצר למדי מרוחק למקום ללכת היינו

שימלא  אחר אדם אבל בו, בטיפול להשקיע שעלי הרבים הכוחות את לראות לו שקשה לי לומר נהג בעלי

היה. לא – מקומי את

בןֿלילה  סורגים התקנת
הפרופסור  הורה – אוויר לשאוף לצאת עוד ביכולתו עוד היה ולא למיטתו, רתוק כבר היה שבעלי בשלב

החדר. אל ייכנס צח שאוויר כדי פתוחים, הבית כשחלונות שיישן

פשוט  ברזל, סורגי בהם להתקין היה ההכרח מן – בלילה גם פתוחים החלונות את להשאיר יהיה שניתן כדי

גנבים. נגד

להשיג  היה ניתן כאלה דברים הנמנעות. מן היה – סורגים ממנה שיתקין מלאכה ובעל ברזל עשת להשיג

פרטי. באופן לא אבל ממשל, פקידי עבור רק

כבר  נשלמה בבוקר עשר בשעה ולמחרת ערב, לפנות התקבלה הסורגים את להתקין ההוראה למעשה,

הברזל, עם בעצמו לביתנו נסע המפעל, ממנהל הברזל את השיג יהודי, צבאי, במפעל בכיר מפקח המלאכה!

הסורגים. את מיד והתקין פועל, אתו מביא כשהוא

ולכל  אותם? עשו ממה הסורגים? את השיגו מניין שאלות: ושואלים נעצרים היו ברחוב העוברים הגויים

ב.59) כה, שבת

רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן

המשך בעמוד אא



כ

חשן  יעשו  אשר  הבגדים  ואלה   – ד  כח, 
ואבנט  מצנפת  תשבץ  וכתנת  ומעיל  ואפוד 

ועשו בגדי קדש לאהרן אחיך ולבניו לכהנו לי

דבזמן  פליאה(,  )מדרש  הנעלם  מדרש  ביאור 
ושולח   – הדיוט  כהן  בבחי'  כביכול  הקב"ה  הגלות 
מצנפת  "אבנט  שהם  הדיוט  דכהן  בגדים  הד'  בגלות 
"ובפשעכם  בסוד  אמכ"ם  ר"ת  מכנסים"  כתונת 
בבחי'  הקב"ה  לע"ל  הגאולה  ובזמן  אמכ"ם",  שולחה 
כהן גדול דמשמש בשמונה בגדים, וזהו סוד "אמח"ץ 
ראש אויביכם", אמח"ץ ר"ת "איפוד מעיל חושן ציץ"

מן  נשאלתי  וגו'.  ואפוד  חשן  יעשו  אשר  הבגדים  ואלה 
נר"ו )בעל מגיני  יושע  ש"ב הגאון הגדול המפורסם מוהר"ר 

שלמה( מושל בגבורתו בק"ק קראקא יצ"ו.
מה שמצאנו במדרש הנעלם וז"ל המדרש ככתבו וכלשונו. 
אמכם  שולחה  ובפשעיכם  בהון  אתקיים  חייבין  ישראל  כד 
ואשתאר אמחץ, דא הוא אמחץ ראש אויביכם. וכד יתהדרו 
דא  בשעתא  לאתראה  אמכם  אתהדר  בתיובתא  ישראל 
אשתלימו ח' בגדים דלביש כהנא רבא ביומא דכיפורא עכ"ל 

המדרש הנעלם בזוהר חדש. וקשה להולמו.
ז"ל המדרש הזה הוא  והגאון מהר"ן מקראקא כתב עליו 
ממנו,  גבורים  צודו  כי  צדק,  מורה  ביאת  עד  וסתום  חתום 

אפילו פירוש המלות עכ"ל מהר"ן בעל מגלה עמוקות.
הוא  הזה  שהמדרש  ויבין  יראה  שוה  שכל  לו  שיש  ומי 
היטיב  להם  לבאר  ושאלוני  דרשוני  קדושים  וכמה  עמוק. 
ואהבת עולם  ובשרי  וכו', מגודל אהבתי' דמר בהיותו עצמי 
בקיצור  ועניינם  המלות  מלבאר  אמרי  אכחיד  לא  אהבתיו, 

מופלג, ולא הסוד, כי קצרה היריעה מהכיל סודו.
האי  שאל  ל"ט(  )דף  דסנהדרין  בגמרא  דאמרינן  והוא 
והקשו  וכו'  טבל  במאי  למשה  קברי'  כי  כהן  אלקיכם  מינא 
בתוספות ולמה לא הקשה היאך טימא את עצמו הואיל והוא 

כהן ותירצו דישראל נקראו בנים למקום, עכ"ל.
והנה פליאה דעת ממני נשגבה בעיני על המבוכה גדולה 
שישראל  משום  אמרו  איך  הצרפתיים,  רבותינו  על  שקשה 
למימר.  איכא  מאי  גדול  כהן  הדיוט,  כהן  תינח  בנים,  נקראו 

ואיך יתכן שהקב"ה ית' בכלל כהן הדיוט ח"ו.
אמנם כן הוא שיש בזה סוד, אך הנה זה מפורסם בזוהר 
שמגודל  המקובלים  בכל  וכן  מספר,  לאין  מקומות  בכמה 
ככהן  עצמו  את  עושה  כביכול  הקב"ה  ישראל,  של  חיבתן 
טומאה  למקום  לילך  יכולת  כביכול  לו  שיהי'  כדי  הדיוט 
וכו'. א"כ מתורץ תמיהתי על התוס' דהיאך  גילולים  מליאה 
טימא הקב"ה למשה, הא כהן גדול אסור לטמא אפילו לבן, 

תריץ הקב"ה כביכול מתוך חיבתו עשה עצמו ככהן הדיוט.
וידוע מכתבי האר"י ז"ל כאשר ישראל חוטאים אז הקב"ה 
עושה את עצמו כמו כהן הדיוט ומשמש רק בארבעה בגדים. 
והדבר הזה שנוי ומשולש בכתבי המקובלים קטנים וגדולים 

איש על מחנהו ואיש על דגלו.
הנה ידוע כהן גדול הי' משמש בשמנה בגדים, כהן הדיוט 
אבנט  גדול  כהן  ששימש  הבגדים  ואלו  בגדים,  בארבעה 

הדיוט  אבל  ציץ,  חושן  מעל  אפוד  מכנסים  כתונת  מצנפת 
שימש רק בארבעה בגדים.

והנה כשהם חוטאים וחייבים, אז הקב"ה שולח ד' בגדים 
שהם ר"ת אמכ"ם, א'בנט מ'צנפת כ'תונת מ'כנסים. ומשמש 
רק בד' בגדים היתירים, שהוא ר"ת של אמח"ץ, א'יפוד מ'עיל 

ח'ושן צ'יץ.
והנה הסוד במדרש הנעלם הנ"ל. הכי פירושו כד ישראל 
מכח  ר"ל  אמכם.  שולחה  ובפשעיכם  בהון  אתקיים  חייבין, 
פשעיכם וחטאתיכם אנכי שולח הד' בגדים, הרמוזים במלת 
מ'כנסים. ור"ל כי  כ'תונת  מ'צנפת  א'בנט  אמכ"ם שהם ר"ת 
כאשר ישראל זכאין אזי הוא יתברך משמש בשמנה בגדים 
אזי  חייבין,  כד  לאפוקי  למטה.  בבהמ"ק  ביוה"כ  גדול  ככהן 
ד'  ונשארין  כנ"ל.  ד' בגדים המרומזים במלת אמכ"ם  שולח 
בגדים שהוא ר"ת אמח"ץ א'יפוד מ'עיל ח'ושן צ'יץ, כמו שכהן 
הדיוט משמש רק בד' בגדים, כמו כן הוא יתברך משמש בד' 
בגדים, )אף שבגדיו יתברך המרומז במלת אמח"ץ אינם של 
זה שמשמש רק  לענין  יתברך  הוא  כהן הדיוט מ"מ נשתווה 
נפש  שונאי  ראש  מוחץ  שהקב"ה  ומרמז  דוק(.  בגדים  בד' 

ישראל מחץ ראש על ארץ רבה.
וכד יתחזרון בתיובתא אז יתחזר אמכ"ם לאתראה פירוש 
כאשר יחזרו בתשובה, אז ד' בגדים המרומזים במלת אמכ"ם 
כנ"ל יוחזר למקומה וארמון על משפטו ישב. אז בשעתא דא 
אשתלימו שמנה בגדים דלביש כהנא רבא ביומא דכיפורא, 
יוחזר  ממילא  וצדיקים,  זכאין  ישראל  שיהיו  בשעה  אז  ר"ל 
בגדים  ד'  עם  ויתחברו  אמכ"ם,  במלת  המרומזים  בגדים  ד' 
אמח"ץ, והוא פלאי והוא רחום יכפר. כ"ד  המרומזים במלת 

ש"ב ואהובו שמשון במרנא ורבנא מוהר"ר פסח.
הג"ה מרבי פסח ברבי יצחק מגיד מישרים דזולקווא

הנה זה יותר משנה שהמדרש הזה עלה בידי מן ש"ב הנ"ל 
כד  כתוב  הי'  ושם  מהמבורג(  העשיל  יהושע  ב"ר  משה  )ר' 
ישראל בגלותא וכו'. במקום הכתוב כאן בפנים כד חייבין וכו'. 
גם אח"כ הי' כתוב לשם וכד יתהדרון לאתרייהו יתהדר אמכם 
וכו'. וכתב בשם דודי כוונת אמכם אמחץ בקיצור מופלג שהם 
הר"ת של בגדי כהן גדול וכו' והשמיט כל הכתוב לכאן עפ"י 
הקדמות, כי הי' נעלם ממנו. ובקש מאתי שאבאר לו בביאור 

פסח פירוש לפירושו של דודי להבינו למה הוא כדין.
וכתבתי לו בס"ד עפ"י ההמצאה שהמצאתי וכביר מצאה 
ידי הקדמה מופלאה מהזוהר ומשארי ספרי המקובלים. וז"ל 
לעילא,  גדול  כהן  דאית  מקומות  בכמה  בזוהר  מבואר  שם, 
ואית כהן דלאו איהו גדול עיין סבא משפטים, ובזוהר ויקרא 
)עמוד שכ"א( על פסוק גדול ה' ומהולל מאוד בעיר אלקינו 
אז  בא"י  דהיינו  אלקינו  בעיר  גדול,  איהו  אימתי  מפרש  וגו' 
הוא ית' נקרא גדול ע"ש כוונתו. לפ"ז אפשר לומר דכביכול 
דוקא בא"י. אבל בר מארעא  גדול  כהן  הקב"ה מכונה בשם 
דישראל אינו מכונה בשם כהן גדול דהא גדול בעיר אלקינו 

כתיב דוקא.
עוד איתא בזוהר נשא )עמוד ר"ן הובא ג"כ ברקנטי תצוה( 
אתגלי  דקנא  מהאי  בזוהר  נרמז  כה"ג  בגדי  שמנה  סוד  וז"ל 
דקנא דכהנא רבא עילאה, דנחית לדקנא דכהנא רבא תתאה 

מתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת תצוה

כלשהו. תירוץ לספק צורך היה מהם אחד
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אתם!"... ולא אני אותם
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כי

כהן  לרבות  יחד  גם  יחד,  גם  אחים  שבת  דכתיב  מנלן  וכו'. 
גדול של מטה, שכל זמן שכהן גדול שלמטה משמש בכהונה 
גדולה,  בכהונה  משמש  דלעילא  גדול  כהן  כביכול  גדולה, 

עכ"ל. הרי להדיא דברינו הנ"ל.
ובהאר"י ז"ל בפירוש הזוהר פנחס כתב כהן גדול )אבא(, 
כהן סגן )בחסד(, כהן הדיוט )בנצח( גם המגיד פרשת תצוה 
רומזים  כהן הדיוט  בגדי  רומזים בחסד,  גדול  כהן  בגדי  כתב 

לנצח וכו' עכ"ל.
ובזה ישבתי קושיית התוספות על הגמרא )סנהדרין לט( 
שאל מינא אלקיכם כהן הוא וכו' והקשו ה"ל להקשות האיך 
ז"ל הלא  וכו'. והקשה מהרש"א  טימא ותרצו שנקראו בנים 
ותירץ  לבן,  אפילו  לטמא  שאסור  גדול  לכהן  מכונה  יתברך 
ז"ל דהוי כמת מצוה, עכ"ל. אבל לדברינו הנ"ל מפורש  הוא 

היטיב.
ולדעתי זה הוא ביאור המדרש רבה שאמר הקב"ה למשה 
אם אתה בא לא"י את נקבר ע"י בשר ודם, אבל בחו"ל אתה 
נקבר על ידי, עכ"ל. ולכאורה הוא תמוה מאד יציבא בארעא 
וגיורא בשמי שמיא. אבל ברור לפי הנ"ל, דבא"י מכונה הוא 
ית' לכהן גדול ואז אי אפשר לטמא את עצמו כדין כהן גדול 
שאסור לטמא אפילו לבן, משא"כ בחו"ל דהוא יתברך מכונה 

כהן דלאו גדול אז רשאי לטמא למשה.
פסוק  על  אמור  פרשת  בזוהר  מאמר  ג"כ  מתורץ  ובזה 
ולאחותו הבתולה הקרובה אשר לא היתה לאיש לה יטמא, 
זמין  מבצרה,  בגדים  חמוץ  מאדום  בא  זה  מי  פתח  אבא  ר' 
בסגיאו  לון  לסאבא  וכו',  אדום  על  נוקמא  ללבשא  הקב"ה 
דכתיב  למה  וכ"כ  אגאלתי  מלבושי  וכל  דכתיב  דקטולייא, 
דא  לאיש,  היתה  לא  אשר  אליו  הקרובה  הבתולה  ולאחותו 
דנוקמין  לבושין  באינון  יטמא  לה  שדה,  איש  דכתיב  עשו 

דזמין לאיסתאבא בין אינון אוכלסין וכו' עכ"ל המצטרך.
ולכאורה האיך יטמא הוא ית', הלא כהן גדול אסור לטמויי 
אפילו לקרובים והאי קרא בכהן הדיוט הוא דכתיב, אלא ע"כ 
לומר כנ"ל דבר מארעא דישראל אין הוא יתברך מכונה בשם 

גדול כי אם גדול ה' בעיר אלקינו, אז הוא גדול, וק"ל.

פסוק  על  לו(  )יחזקאל  בילקוט  מ"ש  מתורץ  ג"כ  ובזה 
במת  כי  מת,  טומאת  לא  לפני.  דרכם  היתה  הנדה  כטומאת 
אין כהן גדול עם מת בבית וכו', אבל עם נדה הוא בבית וכו', 
דדייק  מה  הנה  עכ"ל.  טומאתם  בתוך  אתם  השוכן  דכתיב 
ואנן  לבנו  לטמא  מותר  כהן  דסתם  היינו  גדול,  כהן  המדרש 
בניו של מקום כמ"ד בין כך ובין כך קרויים בנים. וא"כ אפילו 
הי' טומאת מת הי' רשאי לטמויי הוא יתברך. ע"ז דייק כהן 
הגדול דאז אסור אפילו לבנו לטמויי, ולכן הוא יתברך הראה 

חבתו ואמר טומאת הנדה.
דורש  והיאך  גדול,  לכהן  ית'  הוא  שמכונה  להדיא  הרי 
הזוהר ע"פ ולאחותו הבתולה וגו' לה יטמא על הקב"ה, והלא 
האי קרא בכהן הדיוט כתיב. אבל להנ"ל שפיר כל אחד על 
מקומו יבא בשלום, דהא קול אומר קרא בית ישראל יושבים 
על אדמתם וגו' שהיא א"י, ושם מכונה לכהן גדול, ע"כ אמר 
קרא  האי  משא"כ  במדרש,  הנ"ל  מטעם  הנדה  כטומאת 
ולאחותו הבתולה רומז אטומאה דעתיד הוא יתברך לעשות 
באדום, כמו שהתחיל ר' אבא פתח מי זה בא מאדום וגו' והוא 

חו"ל ושם הוא יתברך מכונה לכהן דלאו גדול וק"ל.
בא  שנה,  אחר  כמו  בס"ד,  הנ"ל  כל  לבי  על  שעלה  ואחר 
אלי בן דודי ה"ה האלוף המרומם התורני הרבני מוהר"ר פסח 
)ב"ר שמואל(, ושאלתי את פיו אולי נמצא בידו מזה מכתבי 
כתוב  וימצא  הנ"ל.  המדרש  על  שכל,  בשום  מפורש  דודינו 
נשאלתי  בפנים,  הצגתי  אשר  הלשון  בזה  הי"ד  דודי  שכתב 
שהקב"ה  הרמה  לדעתו  שכיוונתי  ות"ל  וכו',  הגאון  מש"ב 

כביכול בר מא"י לאו איהו כהן גדול וכנ"ל.
אמכ"ם,  שולחה  בפשעיכם  דר"ל  זה,  באופן  נראה  ולי 
כלומר בגלותא אז דמיון כהן הדיוט לו יתברך שמשמש בד' 
בגדים שסימנם אמכ"ם כנ"ל, ושם נמצא ד' בגדים אלו של 
והבגדים  אמכ"ם(,  שלחה  וזה  בגלות  )ששולחו  הדיוט  כהן 
ואח"כ  בגלות,  יצאו  ולא  נשארו  אמח"ץ  במלת  המרומזים 
אותיות  עם  ויתחברו  אמכ"ם  אותיות  מגלותא  יתהדרון 

אמח"ץ ויהיו כל שמנה בגדים ככהן גדול וק"ל.
ליקוטי שושנים – ניצוצי שמשון
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רשימת הרבנית הצדקנית מרת חנה ע"ה ז"ל שניאורסאהן
המשך מעמוד יי
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i"yx£‰eˆz ‰z‡Â∑CÊ∑,ׁשמרים ּבמנחֹות:ּבלי ׁשּׁשנינּו פו)ּכמֹו וכּו'''מגרּגרֹו(דף הּזית הּזיתים ∑È˙k˙.ּבראׁש ¿«»¿«∆»ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹ»ƒִֵַ
יהיה  ׁשּלא ּכדי ּבריחים, טֹוחנן ואינֹו ּבמכּתׁשת ּכֹותׁש ראׁשֹונה,היה טּפה ׁשהֹוציא ואחר ׁשמרים, מכניסן ּבֹו ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

למנחֹות  ּכתית ולא לּמאֹור" "ּכתית ׁשּנאמר: למנחֹות, וכׁשר למנֹורה ּפסּול הּׁשני והּׁשמן וטֹוחנן, ÏÚ‰Ï˙.לריחים ְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ¿«¬…
„ÈÓz ¯∑ ׁשלהבת ׁשּתהא עד מאליהמדליק כא)עֹולה ּתמיד,∑ÈÓz„.(שבת קרּוי ולילה לילה ׁשאּתה ּכל ּכמֹו ≈»ƒְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ»ƒְְְְִֶַַַָָָָָָ

כח)אֹומר ּבמנח (במדבר וכן ליֹום, מּיֹום אּלא ואינּה ּתמיד" נאמר"עֹולת חביתין ו)ת מחציתּה(ויקרא אּלא ואינּה "ּתמיד" ְְְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
הּפנים  ּבלחם האמּור "ּתמיד" אבל ּבערב, ּומחציתּה הּוא ּבּבקר לׁשּבת .מּׁשּבת ְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(127 'nr `i zegiy ihewl)

ׁשׁשׁשׁשמריםמריםמריםמרים כ)ּבּבּבּבלילילילי כז, ללּמדנּו(רש"י ׁשּבא לֹומר, ויׁש זר. ּדבר מּתערבת נקי ּפרּוׁשּה 'ׁש'ּז ידּוע והרי ּבזה, מחּדׁש מה לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשם  ּבּמדּבר, יׂשראל לבני נאמר זה צּוּוי עּמֹו: ונּמּוקֹו ויפה). נקי (זית הּזית על לא ׁשמרים), ּבלי צלּול, (ׁשמן הּׁשמן על קאי 'ְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹׁש'ּז

זית. עצי אין ּבּמדּבר ׁשהרי זיתים, ולא מּמצרים), (ׁשהביאּו ׁשמן ּברׁשּותם עזרא עזרא עזרא עזרא היה אבןאבןאבןאבן ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
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:ìàøNé éða úàî íúøãì§´ŸŸ½̈¥¥−§¥¬¦§¨¥«
i"yx£¯˜aŒ„Ú ·¯ÚÓ∑,מּדתּה לּה הארּכין,ּתן טבת ללילי לֹוג חצי חכמים וׁשערּו ּבקר, עד מערב ּדֹולקת ׁשּתהא ≈∆∆«…∆ְְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

ּכלּום  ּבכ אין יּותר ואם הּלילֹות, לכל עזרא עזרא עזרא עזרא .וכן אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִֵֵֵֵַָָָ

çë(à)éìà áø÷ä äzàåéçà ïøäà-úà Eåéða-úàå E §©¿̈©§¥´¥¤ÁÁ¤©«£¸Ÿ¨¦¹§¤¨¨´
àeäéáàå áãð ïøäà éì-Bðäëì ìàøNé éða CBzî Bzà¦À¦²§¥¬¦§¨¥−§©«£¦®©«£¾Ÿ¨¨¯©«£¦²

:ïøäà éða øîúéàå øæòìà¤§¨¨¬§¦«¨−̈§¥¬©«£«Ÿ
i"yx£EÈÏ‡ ·¯˜‰ ‰z‡Â∑ הּמׁשּכן מלאכת ׁשּתגמר עזרא עזרא עזרא עזרא .לאחר אבןאבןאבןאבן ¿«»«¿≈≈∆ְְְְִִֶֶֶַַַָֹ

CÏכ  Ôe·qÈÂ Ï‡¯NÈ Èa ˙È „wÙz z‡Â¿«¿¿«≈»¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿»
‡¯‰‡Ï ‡LÈ˙k ‡ÈÎ„ ‡˙ÈÊ ‡ÁLÓƒ¿»≈»«¿»»ƒ»¿«¿»»

:‡¯È„z ‡iÈˆB· ‡˜Ï„‡Ï¿«¿»»ƒ«»¿ƒ»

ÏÚcכא  ‡zÎ¯ÙÏ ‡¯aÓ ‡ÓÊ ÔkLÓa¿«¿«ƒ¿»ƒ»»¿»À¿»ƒ«
‡LÓ¯Ó È‰B·e Ô¯‰‡ d˙È ¯cÒÈ ‡˙e„‰Ò«¬»¿««»≈«¬…¿ƒ≈«¿»
Èa ÔÓ ÔB‰È¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ˜ ÈÈ Ì„˜ ‡¯Ùˆ „Ú««¿»√»¿»¿»»»¿»≈ƒ¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

È‰Baא  ˙ÈÂ CeÁ‡ Ô¯‰‡ ˙È C˙ÂÏ ·¯˜ z‡Â¿«¿»≈¿»»»«¬…»¿»¿ƒ
Ô¯‰‡ ÈÓ„˜ ‡LnLÏ Ï‡¯NÈ Èa BbÓ dnÚƒ≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«»»√»»«¬…
:Ô¯‰‡ Èa ¯Ó˙È‡Â ¯ÊÚÏ‡ ‡e‰È·‡Â ·„»»«¬ƒ∆¿»»¿ƒ»»¿≈«¬…

dxezd lr `xfr oa`

גויה  כל ראה יאוה. לבבך אם אמת לדעת
אחוה. וסודם ותומים ואורים בנוה. לנכבד

תצוה: ואתה בסדר בסתר
eˆz‰כ ‰z‡Â לדבק טעם ּבתחּלה אזּכיר . ¿«»¿«∆ְְְִִִֶֶַַַָ

ּכלי  ּכל לסּפר הׁשלים ּכאׁשר ּכי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָהּפרׁשה.
והּמכסה, והאהל והּמׁשּכן והּפרכת ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּקדׁש
לפרׁש החל  , והּמס והחצר העֹולה  ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָּומזּבח
ּבעצמם, עבֹודתם היא ּומה הּמׁשּכן, ְְְְְֲִִֵַַַָָָָָמׁשרתי
זית, ּבׁשמן נרֹות ׁשּיעלּו והחל אּתם. זר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאין
להיֹות  ראּויים המׁשרתים ואּלה זר. ּבׁשמן ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹלא
ּבמלּבּוׁשיהם. ּגם ּבמׁשּפחֹותם, ונבּדלים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָנּכרים 
הזּכיר  ּכן ואחר זה. אחר זה הּכתּוב ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָוהזּכיר
הּמּלּואים, ימי ׁשבעת ללמד חּיבים ְְְִִִִִֵֵֶַַַָֹׁשהם
ויעלּו יׁשרתּו ּכן ואחר וירּגילם. מׁשה ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָֹׁשּילּמדם
מזּבח  על לא העֹולה, מזּבח על הּתמיד ְְִִִַַַַַָָָֹעֹולֹות
קרנֹותיו  על ויכּפרּו עליו ׁשּיקטירּו רק ְְְִִֶַַַַַַָָָָָהּזהב.

וטעם ּבּׁשנה: eˆz‰אחת ‰z‡Â מצוה ׁשהיא . ְַַַַַָָ¿«»¿«∆ְִִֶָ

זית  ׁשמן ּתמיד לתת הּצּבּור, על ִִִִֵֶֶַַַָָָעֹולמית
הּׁשמן  ּבעבּור ּתׁשּתֹומם ואל ּתמיד. נר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָלהעל ֹות
הּמׁשחה. ׁשמן היה הּוא ּכי הּנׂשיאים, ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשהביאּו
מנהג  ויׁש הּצּבּור. חּיּוב לּמאֹור ׁשמן ְְִִִֵֶֶַַַָָרק
.הּז הּזית ׁשּיבחרּו זיתים, ׁשּׁשם ְְֲִִִִֵֶֶַַַַָּבמקֹומֹות
ׁשּלא  אֹו עּפּוׁש ּבהם ׁשאין הּגרּגרים ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָֹוהּטעם,
למאכל  ׁשמן יעׂשּו ּומּמּנּו קצתם, ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָנאכלה
ּכתית: לפני ז הּכתּוב, הזּכיר ּכן על ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָהּמלכים .

להעלֹו ּבּלילה: האֹור לצֹור להדליק לּמאֹור. ת. ְְְְְֲִֶַַַַַָָָ
לבערם  ּכתּוב ׁשלמה מנֹורת ועל ְְְְֲֵַַַַָָֹֹהּנרֹות.
ויׁש ולילה. לילה ּכל ּתמיד. וטעם ְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָּכּמׁשּפט:
ּתמיד. מצחֹו על והיה מּזאת, קׁשה ּתמיד ְְִִִִִַַָָָָָָֹמּלת 
יׂשימּו לעֹולם ראׁשֹו, על הּמצנפת הּוׂשם ְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹּכאׁשר

הּקדׁש: ציץ ִֶֶַָָֹעליה
אׁשר ‰e„Ú˙כא ÏÚ ארֹון על קצרה, ּדר . ֲֶ«»≈ְֲֶֶַָָ

הּכהן. ּבערּכ ּכמֹו ,יער ּכי יפת, אמר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהעד ּות.
מאירים  הּנרֹות להיֹות ׁשּיסּפיק ׁשמן ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַֹׁשּיער

ונכֹון  הּמערכה. נרֹות וככה ּבקר. ועד ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹמערב
הּנרֹות  היֹות ּבעבּור ,יער טעם להיֹות ְֱֲֲִֵַַַַַֹהּוא

זה: על אדּבר ועֹוד עּגּול. ְֲֲִִֵֶַַַּכחצי
הּכהנים z‡Â‰א ּכהן מׁשה היֹות ּבעבּור . ¿«»ֱֲֲִֵֶַַֹֹֹ

ּוכבר  .אלי הקרב טעם ּכן על ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָּבתחּלה,
לּׁשם, להקּדיׁשֹו אהרן נבחר לּמה ל ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹרמזּתי 
הּכהנים  ׁשּיהיּו נחׁשֹון. מׁשּפחת ּכבֹוד ְְְְֲֲִִִֶַַַַַֹּבעב ּור
על  לדּבר ואין יׂשראל. ּבני על ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָמכּפרים
לֹו יּתן ּומי היה, ּבֹורח ּכי אדֹוננּו ֲִִִֵֵֵֶַָָֹמׁשה
מׁשה  על יׂשראל ּכל טֹורח ּכי ועֹוד, ְְְִִִִֵֶַַָָֹעברית.
וי''ו  קׁשה. ּדבר  ּכל ולדּון הּמצֹות ְְְְִֶַַָָָָָָָללּמדם

ÈÏ B‰ÎÏּבנֹו ׂשדי. חיתֹו ּכוי''ו נֹוסף. , ¿«¬ƒְְְַָָָָ
ּבנים  אּולי אהרן, ּבני ׁשמֹות ּופירׁש ְְְֲִִֵֵַַָֹּבעֹור.
ּכי  ספק ואין מאּלה. חּוץ לֹו היּו ְֲִִֵֵֵֵֵֶָָאחרים
על  אהרן , מׁשּפחת  ּבּמדּבר למעלה ְְְְְֲִִַַַַַַָָָָֹרבתה
ּכּכתּוב  רּבֹות, ערים ליׂשראל להם נתנּו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָּכן

יהֹוׁשע: ְְֵֶַֻּבספר

devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'f oey`x meil inei xeriy

(á)éçà ïøäàì Lã÷-éãâá úéNòåãBáëì E §¨¦¬¨¦§¥−Ÿ¤§©«£´Ÿ¨¦®§¨−
:úøàôúìe עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¦§¨«¤

(â)çeø åéúàlî øLà áì-éîëç-ìk-ìà øaãz äzàå§©À̈§©¥Æ¤¨©§¥¥½£¤¬¦¥¦−´©
:éì-Bðäëì BLc÷ì ïøäà éãâa-úà eNòå äîëç̈§¨®§¨º¤¦§¥¯©«£²Ÿ§©§−§©«£¦«

i"yx£ÈÏŒB‰ÎÏ BLc˜Ï∑,הּוא ׁשרּות ּכהּנה, ּולׁשֹון לי. ּכהן ׁשּיהא הּבגדים, ידי על ּבכהּנה להכניסֹו לקּדׁשֹו, ¿«¿¿«¬ƒְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֻֻ
ּבלע"ז  עזרא עזרא עזרא עזרא .שנטריא"ה אבןאבןאבןאבן ְַַ

(ã)úðúëe ìéòîe ãBôàå ïLç eNòé øLà íéãâaä älàå§¥̧¤©§¨¦¹£¤´©«£À³¤§¥Æ§¦½§¬Ÿ¤
éçà ïøäàì Lã÷-éãâá eNòå èðáàå úôðöî õaLzE ©§¥−¦§¤´¤§©§¥®§¨¸¦§¥¹Ÿ¤§©«£¬Ÿ¨¦²

:éì-Bðäëì åéðáìe§¨−̈§©«£¦«
i"yx£ÔLÁ∑ הּלב ּכנגד ׁשמעּתי∑BÙ‡Â„.ּתכׁשיט לבוש)לא אֹומר (שהוא ולּבי ּתבניתֹו. ּפרּוׁש ּבּבריתא מצאתי ולא , …∆ְְִֵֶֶַַ¿≈ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹ

על  ּכׁשרֹוכבֹות הּׂשרֹות ׁשחֹוגרֹות פרצינ"ט, ׁשּקֹורין סינר ּכמין איׁש, ּגב ּכרחב רחּבֹו מאחֹוריו, לֹו חגּור ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלי
מעׂשהּו ּכ ׁשּנאמר:הּסּוסים. ו)מּלמּטה, ב אפׁשר (שמואל ואי היא. חגֹורה ׁשהאפֹוד למדנּו, ּבד". אפ ֹוד חגּור "ודוד ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

נאמר: ׁשהרי לבּדּה, חגֹורה אּלא ּבֹו ׁשאין ח)לֹומר ּבחׁשב (ויקרא אֹותֹו "וּיחּגר ּכ ואחר האפֹוד", את עליו "וּיּתן ְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
אפׁשר  ואי לבּדֹו, ּתכׁשיט ׁשם והאפֹוד החגֹור הּוא ׁשהחׁשב למדנּו, אפֹודא'. 'ּבהמין אּונקלֹוס: ותרּגם ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהאפֹוד",
לבד, ׁשם ׁשהאפֹוד למדנּו האפֹוד, ּכתפֹות ׁשּתי נאמר ׁשהרי אפֹוד, קרּוי הּוא ׁשּבֹו הּכתפֹות ׁשּתי ׁשם ׁשעל ְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָלֹומר

ׁשם  על אפֹוד קרּוי מּטה ׁשל הּסינר ׁשם ׁשעל אֹומר אני לכ לבד. ׁשם והחׁשב לבד, ׁשם ׁשאֹופדֹווהּכתפֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: ּכמֹו ּבֹו, ועֹוד (שם)ּומקּׁשטֹו ּבֹו. קבּועֹות והּכתפֹות הימּנּו, ׁשּלמעלה חגֹור הּוא והחׁשב ּבֹו". לֹו "וּיאּפד ְְְְְְְְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ

כן: ּכמֹו ותרּגם דבּוץ'. 'ּכרדֹוט ּבד", אפֹוד חגּור "ודוד יֹונתן ׁשּתרּגם לבּוׁש, מין ׁשהּוא ראיה ׁשּיׁש לּבי, לי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאֹומר
אבׁשלֹום:"מעילים", אחֹות ּתמר ּבמעׂשה יג)ּכרּדֹוטין, ב מעילים"(שמואל הּבתּולֹות הּמל ּבנֹות ּתלּבׁשן כן ."ּכי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ÏÈÚÓe∑ העליֹון חלּוק קרּוי ּומעיל לבׂשרֹו, סמּו ׁשהּכּתנת אּלא הּכּתנת, וכן חלּוק, ּכמין עׂשּויין ∑ıaLz.הּוא ¿ƒְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻֻ«¿≈ֲִ
ּכמֹו ּומרּגלּיֹות, טֹובֹות אבנים קביעת למֹוׁשב זהב, ּבתכׁשיטי העׂשּויֹות ּגּמֹות ּכמין הם וה ּמׁשּבצֹות לנֹוי, ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻמׁשּבצֹות

קׁשטונ"ש  אֹותֹו קֹוראין ּובלע"ז זהב", מׁשּבצֹות "מּוסּבֹות האפֹוד: ּבאבני ּכּפת∑ÙˆÓ˙.ׁשּנאמר ּכֹובע ּכמין ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָƒ¿∆∆ְִִַַ
ּומתרגמינן  'מגּבעֹות' להם קֹורא אחר ּבמקֹום ׁשהרי קופי"א, כה)ּכֹובעיןׁשּקֹורין יומא על ∑Ë·‡Â.(עיין חגֹורה היא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ¿«¿≈ֲִַָ

ּבאבנט  אֹותֹו וּיחּגר הּכּתנת את עליו "וּיּתן לביׁשתן: ּבסדר ׁשּמצינּו ּכמֹו הּמעיל, על חגֹורה היא והאפֹוד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻֻהּכּתנת,
האפֹוד" את עליו וּיּתן הּמעיל את אֹותֹו לׁשמי,∑L„˜ŒÈ„‚a.וּילּבׁש המקּדׁשת אֹותם מּתרּומה עזרא עזרא עזרא עזרא .יעׂשּו אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָƒ¿≈…∆ְְְֲִִִֶֶַַָָֻ

(ä)ïîbøàä-úàå úìëzä-úàå áäfä-úà eç÷é íäå§¥Æ¦§´¤©¨½̈§¤©§¥−¤§¤¨«©§¨¨®
-úàå:LMä-úàå éðMä úòìBz §¤©¬©©¨¦−§¤©¥«

i"yx£eÁ˜È Ì‰Â∑ לב חכמי את אֹותם מהן לעׂשֹות הּתכלת, ואת הּזהב את הּמתנּדבים מן יקּבלּו הּבגדים, ׁשּיעׂשּו ¿≈ƒ¿ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .הּבגדים  אבןאבןאבןאבן ְִַָ

ÈÏ˜¯ב  CeÁ‡ Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï „aÚ˙Â¿«¿≈¿≈¿»¿«¬…»ƒ»
:ÔÁaL˙Ïe¿À¿¿»

ÈÓÏL‡c˙ג  ‡aÏ ÈÓÈkÁ Ïk ÌÚ ÏlÓz z‡Â¿«¿¿«≈ƒ»«ƒ≈ƒ»ƒ«¿≈ƒ
Ô¯‰‡ ÈLe·Ï ˙È Ôe„aÚÈÂ ‡˙ÓÎÁ Áe¯ dnÚƒ≈«»¿¿»¿«¿¿»¿≈«¬…

:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ d˙eLc˜Ï¿«»≈¿«»»√»»

BÙ‡Â„‡ד  ‡LeÁ Ôe„aÚÈ Èc ‡iLe·Ï ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«»ƒ«¿¿¿»¿≈»
‡ÈÓ‰Â ‡zÙˆÓ ‡ˆn¯Ó ‡ezÎÂ ‡ÏÈÚÓe¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»ƒ¿∆¿»¿∆¿»»
CeÁ‡ Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿≈¿»¿«¬…»

:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒ¿«»»√»»

ÈÂ˙ה  ‡ÏÎz ˙ÈÂ ‡·‰c ˙È Ôe·qÈ Ôep‡Â¿ƒƒ¿»«¬»¿»ƒ¿»¿»
:‡ˆea ˙ÈÂ È¯B‰Ê Ú·ˆ ˙ÈÂ ‡Âb¯‡«¿¿»»¿»¿«¿ƒ¿»»

dxezd lr `xfr oa`

˜„Lב È„‚· ˙ÈNÚÂ ּבעבּור ּכן נקראּו . ¿»ƒ»ƒ¿≈…∆ְְֲִֵַ
,ּדר על אֹו הּקדׁש. ּבמקֹום ּבהם ְְְִֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּיׁשרתּו
אהרן  ּובגדי ּבבגדיהם. העם את יקּדׁשּו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹולא

הּנזּכרים: Ù˙Ïe‡¯˙ּכּלם „B·ÎÏׁשּיתּפארּו . ְִִַָָֻ¿»¿ƒ¿∆∆ְֲִֶָ
ּכאּלה:ּבהם. ׁשּילּבׁש מּיׂשראל אחד אין ּכי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

לב z‡Â‰ג אל ׁשב מּלאתיו, וי''ו . ¿«»ִִֵֵֶָָ
למעלה l‡Â‰ד ׁשהיה החׁשן, ּבתחּלה הזּכיר . ¿≈∆ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ

ּכן  ואחר מהמעיל. למעלה ׁשהּוא ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָמהאפֹוד ,
על  והּמצנפת אֹותֹו. החֹוגר והאבנט ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּכתנת 
ּבּמים, אהרן רחץ ּכאׁשר היה וכן ְֲֲִֵֶַַַַַָָָֹֹראׁשֹו.

עּתה  להזּכירם צֹור ואין ּבד. מכנסי ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָולבׁש
ללּבֹוׁש אדם ּכל מנהג ּכי מעׂשה, ּבׁשעת ְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹולא
ואחר  הּכתנת, הלּביׁשֹו מׁשה והּנה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹמכנסים.
הּמצנפת  על וׂשם ראׁשֹו, על הּמצנפת ׂשם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכן
- הּזה ּבּפסּוק הזּכיר ולא הּקדׁש. נזר ְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֹציץ
נזר  ציץ את - ּכהּונה ּבגדי סֹופר ְְִִֵֵֵֶֶֶָׁשהּוא
ּבעבּור  הזּכירּו וקדמֹונינּו ּבגד. אינֹו ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹהּקדׁש,
האּורים  ואין ּכהּונה. ּבגדי ׁשמנה ְְְְִִִֵֵַָָָָֹהרּבים,
קלפים. ולא אבנים ולא ּבגדים. ְְְְְֲִִִִַָָָֹֹוהּתּומים,
הלּביׁשֹו ּכן ואחר ּבאבנט. אֹותֹו חגר ּכן ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָואחר

ּכי  ּבֹו. לֹו וּיאּפד האפֹוד, ּכן ואחר ְְְִִֵֵֶַַַַָֹהּמעיל.
אפֹוד. נקרא החׁשב ּובעבּור מהאפֹוד. ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהחׁשב
ואל  הּזה. ּבּפסּוק  ׁשהּוא הּסדר על ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָוהּנה
ּבמעׂשה, ּבאחרֹונה ּכתּוב ׁשּתמצא ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָּתׁשּתֹומם
ּפרּוׁשֹו, ּכי ראׁשֹו. על הּמצנפת את ְִִֵֶֶֶֶַַַָֹוּיׂשם
ּבלבׁשֹו הּזהב, ציץ עם הּמצנפת ׂשם ְְְְִִִֶֶַַָָָָָּוכבר
ּוכבר  ּבגדים, וּילּביׁשּוהּו וכמֹוהּו, ְְְְְִִֶַַַָָָֹהּכתנת.
הּצניף  וּיׂשימּו ּכתּוב, ּבתחּלה ּכי ְְִִִִִִִַַָָָָהלּביׁשּוהּו.

ראׁשֹו: על ַַָֹהּטהֹור
הם:Ì‰Âה נאמנים העֹוׂשים, לב חכמי . ¿≈ְֱִִֵֵֵֶַָָ
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(á)éçà ïøäàì Lã÷-éãâá úéNòåãBáëì E §¨¦¬¨¦§¥−Ÿ¤§©«£´Ÿ¨¦®§¨−
:úøàôúìe עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¦§¨«¤

(â)çeø åéúàlî øLà áì-éîëç-ìk-ìà øaãz äzàå§©À̈§©¥Æ¤¨©§¥¥½£¤¬¦¥¦−´©
:éì-Bðäëì BLc÷ì ïøäà éãâa-úà eNòå äîëç̈§¨®§¨º¤¦§¥¯©«£²Ÿ§©§−§©«£¦«

i"yx£ÈÏŒB‰ÎÏ BLc˜Ï∑,הּוא ׁשרּות ּכהּנה, ּולׁשֹון לי. ּכהן ׁשּיהא הּבגדים, ידי על ּבכהּנה להכניסֹו לקּדׁשֹו, ¿«¿¿«¬ƒְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֻֻ
ּבלע"ז  עזרא עזרא עזרא עזרא .שנטריא"ה אבןאבןאבןאבן ְַַ

(ã)úðúëe ìéòîe ãBôàå ïLç eNòé øLà íéãâaä älàå§¥̧¤©§¨¦¹£¤´©«£À³¤§¥Æ§¦½§¬Ÿ¤
éçà ïøäàì Lã÷-éãâá eNòå èðáàå úôðöî õaLzE ©§¥−¦§¤´¤§©§¥®§¨¸¦§¥¹Ÿ¤§©«£¬Ÿ¨¦²

:éì-Bðäëì åéðáìe§¨−̈§©«£¦«
i"yx£ÔLÁ∑ הּלב ּכנגד ׁשמעּתי∑BÙ‡Â„.ּתכׁשיט לבוש)לא אֹומר (שהוא ולּבי ּתבניתֹו. ּפרּוׁש ּבּבריתא מצאתי ולא , …∆ְְִֵֶֶַַ¿≈ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָֹֹ

על  ּכׁשרֹוכבֹות הּׂשרֹות ׁשחֹוגרֹות פרצינ"ט, ׁשּקֹורין סינר ּכמין איׁש, ּגב ּכרחב רחּבֹו מאחֹוריו, לֹו חגּור ׁשהּוא ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלי
מעׂשהּו ּכ ׁשּנאמר:הּסּוסים. ו)מּלמּטה, ב אפׁשר (שמואל ואי היא. חגֹורה ׁשהאפֹוד למדנּו, ּבד". אפ ֹוד חגּור "ודוד ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

נאמר: ׁשהרי לבּדּה, חגֹורה אּלא ּבֹו ׁשאין ח)לֹומר ּבחׁשב (ויקרא אֹותֹו "וּיחּגר ּכ ואחר האפֹוד", את עליו "וּיּתן ְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹ
אפׁשר  ואי לבּדֹו, ּתכׁשיט ׁשם והאפֹוד החגֹור הּוא ׁשהחׁשב למדנּו, אפֹודא'. 'ּבהמין אּונקלֹוס: ותרּגם ְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהאפֹוד",
לבד, ׁשם ׁשהאפֹוד למדנּו האפֹוד, ּכתפֹות ׁשּתי נאמר ׁשהרי אפֹוד, קרּוי הּוא ׁשּבֹו הּכתפֹות ׁשּתי ׁשם ׁשעל ְְְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָלֹומר

ׁשם  על אפֹוד קרּוי מּטה ׁשל הּסינר ׁשם ׁשעל אֹומר אני לכ לבד. ׁשם והחׁשב לבד, ׁשם ׁשאֹופדֹווהּכתפֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: ּכמֹו ּבֹו, ועֹוד (שם)ּומקּׁשטֹו ּבֹו. קבּועֹות והּכתפֹות הימּנּו, ׁשּלמעלה חגֹור הּוא והחׁשב ּבֹו". לֹו "וּיאּפד ְְְְְְְְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹ

כן: ּכמֹו ותרּגם דבּוץ'. 'ּכרדֹוט ּבד", אפֹוד חגּור "ודוד יֹונתן ׁשּתרּגם לבּוׁש, מין ׁשהּוא ראיה ׁשּיׁש לּבי, לי ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָאֹומר
אבׁשלֹום:"מעילים", אחֹות ּתמר ּבמעׂשה יג)ּכרּדֹוטין, ב מעילים"(שמואל הּבתּולֹות הּמל ּבנֹות ּתלּבׁשן כן ."ּכי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ

ÏÈÚÓe∑ העליֹון חלּוק קרּוי ּומעיל לבׂשרֹו, סמּו ׁשהּכּתנת אּלא הּכּתנת, וכן חלּוק, ּכמין עׂשּויין ∑ıaLz.הּוא ¿ƒְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻֻ«¿≈ֲִ
ּכמֹו ּומרּגלּיֹות, טֹובֹות אבנים קביעת למֹוׁשב זהב, ּבתכׁשיטי העׂשּויֹות ּגּמֹות ּכמין הם וה ּמׁשּבצֹות לנֹוי, ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֻמׁשּבצֹות

קׁשטונ"ש  אֹותֹו קֹוראין ּובלע"ז זהב", מׁשּבצֹות "מּוסּבֹות האפֹוד: ּבאבני ּכּפת∑ÙˆÓ˙.ׁשּנאמר ּכֹובע ּכמין ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָƒ¿∆∆ְִִַַ
ּומתרגמינן  'מגּבעֹות' להם קֹורא אחר ּבמקֹום ׁשהרי קופי"א, כה)ּכֹובעיןׁשּקֹורין יומא על ∑Ë·‡Â.(עיין חגֹורה היא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ¿«¿≈ֲִַָ

ּבאבנט  אֹותֹו וּיחּגר הּכּתנת את עליו "וּיּתן לביׁשתן: ּבסדר ׁשּמצינּו ּכמֹו הּמעיל, על חגֹורה היא והאפֹוד ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻֻהּכּתנת,
האפֹוד" את עליו וּיּתן הּמעיל את אֹותֹו לׁשמי,∑L„˜ŒÈ„‚a.וּילּבׁש המקּדׁשת אֹותם מּתרּומה עזרא עזרא עזרא עזרא .יעׂשּו אבןאבןאבןאבן ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָƒ¿≈…∆ְְְֲִִִֶֶַַָָֻ

(ä)ïîbøàä-úàå úìëzä-úàå áäfä-úà eç÷é íäå§¥Æ¦§´¤©¨½̈§¤©§¥−¤§¤¨«©§¨¨®
-úàå:LMä-úàå éðMä úòìBz §¤©¬©©¨¦−§¤©¥«

i"yx£eÁ˜È Ì‰Â∑ לב חכמי את אֹותם מהן לעׂשֹות הּתכלת, ואת הּזהב את הּמתנּדבים מן יקּבלּו הּבגדים, ׁשּיעׂשּו ¿≈ƒ¿ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .הּבגדים  אבןאבןאבןאבן ְִַָ

ÈÏ˜¯ב  CeÁ‡ Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï „aÚ˙Â¿«¿≈¿≈¿»¿«¬…»ƒ»
:ÔÁaL˙Ïe¿À¿¿»

ÈÓÏL‡c˙ג  ‡aÏ ÈÓÈkÁ Ïk ÌÚ ÏlÓz z‡Â¿«¿¿«≈ƒ»«ƒ≈ƒ»ƒ«¿≈ƒ
Ô¯‰‡ ÈLe·Ï ˙È Ôe„aÚÈÂ ‡˙ÓÎÁ Áe¯ dnÚƒ≈«»¿¿»¿«¿¿»¿≈«¬…

:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ d˙eLc˜Ï¿«»≈¿«»»√»»

BÙ‡Â„‡ד  ‡LeÁ Ôe„aÚÈ Èc ‡iLe·Ï ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«»ƒ«¿¿¿»¿≈»
‡ÈÓ‰Â ‡zÙˆÓ ‡ˆn¯Ó ‡ezÎÂ ‡ÏÈÚÓe¿ƒ»¿ƒ»¿«¿»ƒ¿∆¿»¿∆¿»»
CeÁ‡ Ô¯‰‡Ï ‡L„e˜ ÈLe·Ï Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿≈¿»¿«¬…»

:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ È‰B·ÏÂ¿ƒ¿ƒ¿«»»√»»

ÈÂ˙ה  ‡ÏÎz ˙ÈÂ ‡·‰c ˙È Ôe·qÈ Ôep‡Â¿ƒƒ¿»«¬»¿»ƒ¿»¿»
:‡ˆea ˙ÈÂ È¯B‰Ê Ú·ˆ ˙ÈÂ ‡Âb¯‡«¿¿»»¿»¿«¿ƒ¿»»

dxezd lr `xfr oa`

˜„Lב È„‚· ˙ÈNÚÂ ּבעבּור ּכן נקראּו . ¿»ƒ»ƒ¿≈…∆ְְֲִֵַ
,ּדר על אֹו הּקדׁש. ּבמקֹום ּבהם ְְְִֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּיׁשרתּו
אהרן  ּובגדי ּבבגדיהם. העם את יקּדׁשּו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹֹולא

הּנזּכרים: Ù˙Ïe‡¯˙ּכּלם „B·ÎÏׁשּיתּפארּו . ְִִַָָֻ¿»¿ƒ¿∆∆ְֲִֶָ
ּכאּלה:ּבהם. ׁשּילּבׁש מּיׂשראל אחד אין ּכי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

לב z‡Â‰ג אל ׁשב מּלאתיו, וי''ו . ¿«»ִִֵֵֶָָ
למעלה l‡Â‰ד ׁשהיה החׁשן, ּבתחּלה הזּכיר . ¿≈∆ְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹ

ּכן  ואחר מהמעיל. למעלה ׁשהּוא ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָמהאפֹוד ,
על  והּמצנפת אֹותֹו. החֹוגר והאבנט ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּכתנת 
ּבּמים, אהרן רחץ ּכאׁשר היה וכן ְֲֲִֵֶַַַַַָָָֹֹראׁשֹו.

עּתה  להזּכירם צֹור ואין ּבד. מכנסי ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָולבׁש
ללּבֹוׁש אדם ּכל מנהג ּכי מעׂשה, ּבׁשעת ְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹולא
ואחר  הּכתנת, הלּביׁשֹו מׁשה והּנה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹֹמכנסים.
הּמצנפת  על וׂשם ראׁשֹו, על הּמצנפת ׂשם ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּכן
- הּזה ּבּפסּוק הזּכיר ולא הּקדׁש. נזר ְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֹציץ
נזר  ציץ את - ּכהּונה ּבגדי סֹופר ְְִִֵֵֵֶֶֶָׁשהּוא
ּבעבּור  הזּכירּו וקדמֹונינּו ּבגד. אינֹו ּכי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַֹהּקדׁש,
האּורים  ואין ּכהּונה. ּבגדי ׁשמנה ְְְְִִִֵֵַָָָָֹהרּבים,
קלפים. ולא אבנים ולא ּבגדים. ְְְְְֲִִִִַָָָֹֹוהּתּומים,
הלּביׁשֹו ּכן ואחר ּבאבנט. אֹותֹו חגר ּכן ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָואחר

ּכי  ּבֹו. לֹו וּיאּפד האפֹוד, ּכן ואחר ְְְִִֵֵֶַַַַָֹהּמעיל.
אפֹוד. נקרא החׁשב ּובעבּור מהאפֹוד. ְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָהחׁשב
ואל  הּזה. ּבּפסּוק  ׁשהּוא הּסדר על ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָוהּנה
ּבמעׂשה, ּבאחרֹונה ּכתּוב ׁשּתמצא ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָּתׁשּתֹומם
ּפרּוׁשֹו, ּכי ראׁשֹו. על הּמצנפת את ְִִֵֶֶֶֶַַַָֹוּיׂשם
ּבלבׁשֹו הּזהב, ציץ עם הּמצנפת ׂשם ְְְְִִִֶֶַַָָָָָּוכבר
ּוכבר  ּבגדים, וּילּביׁשּוהּו וכמֹוהּו, ְְְְְִִֶַַַָָָֹהּכתנת.
הּצניף  וּיׂשימּו ּכתּוב, ּבתחּלה ּכי ְְִִִִִִִַַָָָָהלּביׁשּוהּו.

ראׁשֹו: על ַַָֹהּטהֹור
הם:Ì‰Âה נאמנים העֹוׂשים, לב חכמי . ¿≈ְֱִִֵֵֵֶַָָ



devzכי zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'f oey`x meil inei xeriy

(å)LLå éðL úòìBz ïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà eNòå§¨−¤¨«¥®ŸÂ̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈©¯©¨¦²§¥¬
:áLç äNòî øæLî̈§−̈©«£¥¬¥«

i"yx£„Ù‡‰Œ˙‡ eNÚÂ∑ ויׁשּגה ּפרקים, ּפרּוׁשן הרי הּמקראֹות, סדר על והחׁשן האפֹוד מעׂשה לפרׁש ּבאתי אם ¿»∆»≈…ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
הּמקראֹות. סדר על אפרׁש ּכ ואחר ּבֹו, הּקֹורא ירּוץ למען ׁשהּוא ּכמֹות מעׂשיהם ּכֹותב אני לכ ּבצרּופן, ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָהּקֹורא
ּכמּדת  רחּבֹו מאּציליו. למּטה לּבֹו ּכנגד מאחֹוריו, אֹותֹו וחֹוגר סּוסים, רֹוכבֹות נׁשים ׁשל סינר ּכמין עׂשּוי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָהאפֹוד
ּולכאן, לכאן ּומארי אֹורג מעׂשה רחּבֹו ּפני על ּבראׁשֹו מחּבר והחׁשב עקביו, עד ּומּגיע ויֹותר אדם ׁשל ּגּבֹו ְְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻרחב
ּכתפים, הבּדלת ׁשעּור מּזֹו זֹו מרחקֹות לׂשמאל ואחת לימין אחת ּבחׁשב, מחּברֹות והּכתפֹות ּבֹו, ולחּגר להּקיף ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹֻֻּכדי
עׂשּויֹות  רצּועֹות ׁשּתי ּכמין והן ּכתפיו ׁשני על לֹו עֹומדֹות ּוכׁשּזֹוקפן, סינר. ׁשל רחּבֹו קצֹות לׁשני הּכהן, ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹמאחֹורי
הּׁשהם  ואבני מעט, מּכתפיו למּטה לפניו ונקּפלֹות ּומּכאן, מּכאן צּוארֹו אצל לזקפן ׁשעּור ּכדי ארּכֹות האפֹוד, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֻמּמין

לפני  ּבראׁשיהם נתּונֹות והּמׁשּבצֹות ׂשמאל, ּכתף על ואחת ימין ּכתף על אחת ּבהם, עבֹותֹות קבּועֹות ּוׁשּתי ּכתפיו, ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
הּׁשרׁשרֹות  ראׁשי ּוׁשני לׂשמאל, ואחת לימין אחת העליֹון, רחּבֹו קצֹות ּבׁשני ׁשּבחׁשן טּבעֹות ּבׁשּתי ּתחּובֹות ְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹהּזהב

ראׁשי  ׁשני וכן לימין, ּבמׁשּבצֹות החׁשן ּתקּועים נמצא, ׂשמאל. ׁשּבכתף ּבמׁשּבצֹות ּתקּועין הּׂשמאלּיֹות הּׁשרׁשרֹות ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
ּבׁשּתי  טּבעֹות ׁשּתי ּוכנגּדם ּבתחּתיתֹו, החׁשן קצֹות ּבׁשני טּבעֹות ׁשּתי ועֹוד מּלפניו, לּבֹו על האפֹוד ּבמׁשּבצ ֹות ְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹּתלּוי
על  זה ׁשֹוכבים האפֹוד, טּבעֹות מּול אל החׁשן, וטּבעֹות ּבחׁשב, המחּבר הּתחּתֹון ּבראׁשֹו מּלמּטה האפֹוד ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹֻּכתפֹות

נד זה  יהא ולא האפֹוד לחׁשב ּדבּוק החׁשן ּתחּתית ׁשּיהא והחׁשן, האפֹוד ּבטּבעֹות ּתחּוב ּתכלת ּבפתיל ּומרּכסן ְְְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ
וחֹוזר  הֹול ÊLÓ¯.ונבּדל, LLÂ ÈL ˙ÚÏBz ÔÓb¯‡Â ˙ÏÎz ·‰Ê∑.וחּוט חּוט ּבכל ׁשזּורין הּללּו מינים חמׁשת ְְְִֵֵָ»»¿≈∆¿«¿»»««»ƒ¿≈»¿»ְְְֲִִִֵֶַָָ

ּתכלת, ׁשל חּוטין ׁשׁש עם זהב ׁשל חּוט אֹותן: וטֹווין מהם, ּפתילים וקֹוצצין ּדּקים טּסים ּכמין הּזהב את מרּדדין ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָהיּו
זהב  ׁשל וחּוט ׁשּׁשה ּכפּול חּוטן הּמינין ׁשּכל ּבּׁשׁש. וכן ׁשני, ּבתֹולעת וכן ארּגמן ׁשל חּוטין ׁשׁש עם זהב ׁשל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָוחּוט

את ׁשֹוזר ּכ ואחר ואחד , אחד ּכל יֹומא,עם ּבמּסכת מפרׁש וכן ּוׁשמֹונה, עׂשרים ּכפּול חּוטן נמצא ּכאחד, ּכּלם ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֻ
ּובתֹו הּתכלת ּבתֹו הּזהב) ּפתילי (את לעׂשֹות ּפתילים וקּצץ הּזהב, ּפחי את "וירּקעּו הּזה: הּמקרא מן ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָולמד

ּומין  מין ּכל עם ׁשזּור זהב ׁשל ׁשחּוט למדנּו, וגֹו'". LÁ·.הארּגמן ‰NÚÓ∑,קירֹות ׁשּתי אריגת ׁשהיא ּפרׁשּתי ּכבר ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָ«¬≈…≈ְְְֲִִִִֵֵֶַַָ
לזֹו זֹו ּדֹומֹות עבריה ׁשני צּורת עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשאין אבןאבןאבןאבן ְֲֵֵֶֶַָָָ

Âb¯‡Â‡ו  ‡ÏÎz ‡·‰c ‡„BÙ‡ ˙È Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿»≈»«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»
:ÔÓ‡ „·BÚ ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê Ú·¿̂«¿ƒ¿ƒ«√»

dxezd lr `xfr oa`

וטעם ולא ‰‡BÙ„ו מהחׁשן, ּגדֹול הּוא ּכי . ְַַ»≈ְִֵֶַָֹֹ
ּבדבר  קׁשֹות ׁשאלֹות יׁש החׁשב. מעל ְְִִֵֵֵֵֶַַַַָיּזח
אפֹוד  רק עׂשה לא מׁשה ּכי והחׁשן. ְִֵֵֶֶַַָָָֹֹֹהאפֹוד 
אפֹוד  ואינּנּו ּבידֹו. ירד אפֹוד  ּכתּוב והּנה ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָאחד.
הּגיׁשה  ּכמֹו הּידּוע . האפֹוד ּכתּוב אין ּכי ְִִֵֵֶַַַָָָָֹמׁשה ,
הֹוריד, אמר ולא ירד ּכתּוב לּמה ועֹוד, ְְִֵַַָָָָָָֹהאפֹוד.
ׁשמנים  ּכתּוב וׁשם היה, מקרה ּכי יראה ְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹּכי

אפֹו נֹוׂשא ּפרׁשּואיׁש רּבים ּומפרׁשים ּבד. ד ְְְִִִֵֵֵַָָ
לב  ׂשמּו ולא אפֹוד. לׂשאת ראּויים ׁשהיּו ְְִֵֵֵֶֶָָָֹזה,
מּמיני  מין הּוא, ּבד האפֹוד ּכי האמת. ֱִִִִֵֵֶַַַָָָלדעת
זהב  רק ּבד, היה  לא  מׁשה ואפֹוד ְְִִֵֶַַָָָָֹֹּפׁשּתים.
הּכל. עם ו ׁשׁש ׁשני, ותֹולעת וארּגמן ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹּותכלת
ׁשהיּו הּמׁשּפט, ּבחׁשן רק ׁשֹואלים היּו ְְְֲִִֶֶַַָָָֹֹולא
ּכתּוב  וככה והּתּומים. האּורים עֹולים ְְִִִַָָָָָָעליו
מן  טענה ואין ה'. לפני האּורים ְְְְְִִִִֵֵַָָָּבמׁשּפט
והאּורים  עּמֹו, ּדבק חׁשן ּכי האפֹוד, ְִִִִֵֵֶַָָָָֹהּגיׁשה
לאּורים  הּכהן עּמֹוד עד ּכתּוב וכן החׁשן. ְְִִֵֵֶַַַַָֹֹעם
ראינּו והּנה .ואּורי ּתּמי וכתּוב ְְְְִִִֵֶֶָָֻֻּולתּמים.
אביתר. אפֹוד ּפי על ּדוד את הּׁשם ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשענה
ּבאּורים, ׁשאל לּמלחמה, ּבלכּתֹו ׁשאּול ְְְְִִִֵֶַַָָָָָוהּנה
האפֹוד  עם הּמׁשּפט ּבחֹוׁשן ׁשהיּו הם ְְִִֵֵֵֶֶַָָָהם
אביתר, ּבאפֹוד ּבצקלג ׁשאל ּדוד והּנה ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָוהארֹון.
מּזאת, ׁשאלה וקׁשה מׁשה. אפֹוד אינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶָָָֹֹוהּנה
ּכתּוב  הּנה ּכי חׁשן. אבני אינם האּורים ְִִִִֵֵֵֶַָָָֹּכי

החרׁש מעׂשה וזהּו אבן. מּלּואת ּבֹו ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּומּלאת
למׁשה, אמר ּכן ואחר מׁשה. מעׂשה לא ְְֲֵֵֶֶַַַַָֹֹֹהּוא,
ואת  האּורים את הּמׁשּפט חׁשן אל ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹונתּת
אבן, טּורי  ד' ּכתּוב האפ ֹוד ּובמע ׂשה ְֲִֵֵֵֶֶַַָָֻהּתּמים .
עליו  ויּתן מׁשה על ואמר הּטּורים. ְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹוהזּכיר
ואת  האּורים את החׁשן אל וּיּתן החׁשן, ְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹאת
האבנים  אין הּפׁשט, ּדר על והּנה ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּתּמים.
היא  הּׁשאלה  ּכי הּמתמימים. ולא ְְְְִִִִִִֵַַַַָֹהּמאירים
והּנה  הם. מה ידענּו לא והּנה ותּומים. ְְְְְִִִִֵֵֵַַָֹּבאּורים
ּגם  הּׁשבטים. ׁשמֹות אֹותּיֹות מֹועילֹות  ְְִִִֵַַָאין
רק  הּמׁשּפט חׁשן  נקרא לא ּכי האב ֹות. ְְְִִִֶַַָָָָֹֹׁשמֹות
אחרת, ׁשאלה וע ֹוד עליו. ׁשהם האּורים ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָּבעבּור
עצמם  הם האּורים ּכי לֹומר נּוכל לא ְִִִֵַַַָָֹּכי
ּכי  ועֹוד, ּולתּמים. לאּורים ּכתּוב ּכי ְְְִִִִִַָֻֻהּתּמים,
והּנה  רּבים. לׁשֹון ּתּומים ּגם האּורים, ְְִִִִִֵַַַָמּלת
האּורים  ּכי אמר ׁשלמה ורּבינ ּו הם. רּבים  ְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹּדברים
ראה  ואיּלּו המפרׁש. ׁשם ּכתבי היּו ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹוהּתּומים 
עמֹוק  וסֹוד ּככה. אמר לא האי, רּבנּו ְְֵַַַַָָָָֹּתׁשּובת

קצ  ארמֹוז רק והחׁשן. האפֹוד ּדבר ת הּוא ְְְְֵֶֶַַַָָֹ
עליֹון. ּדעת ידע ׁשהּוא מי יבינהּו אּולי ְְִִֵֵֶֶַַַַַהּסֹוד,
העבֹותֹות  ׁשּתי הּסֹוד. אל לבא ׁשּיּוכל ְְֲֵֶֶֶַַַַָָֹוהּפתח
הּוא  האפֹוד, וחׁשב מׁשּבצֹות ב' על ְְְְִֵֵֶַַָהּנת ּונֹות
ּכתף  על  הּׁשּׁשה ּכן  על אמצעיתֹו. על  ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּמיׁשֹור
הם  ּכן על הּמחׁשבה. ּכפי הם ואּלה ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָהּׁשנית.

ׁשמֹותם  ועל יׂשראל, ּבני מסּפר על אחת , ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָּבאבן
הּמׁשּפט  רק  הּׁשנּיים. הּׁשּׁשה וככה ְְְְְִִִִַַַַָָָָָּכתֹולדֹותם.
למראה  החּלּוק  ּכפי רק  ּבּלב. החּלּוק ּכפי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַאינּנּו
החׁשן  את  וירּכסּו אמר הּנטּיה, ּובעבּור ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹהעין.
ּתכלת. ּבפתיל  האפֹוד טּבעֹות אל ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָמּטּבעֹותיו 
והּתּומים  האּורים היּו ׁשם ּכי ּכפּול, החׁשן  ְְִִִֶַַָָָָָָֹוהיה
אל  מחּוץ יּתנּום אז .הּצֹור עת עד ְְִִִֵֶֶַַָׁשמּורים
אחד. ּומעין ׁשוֹות, ׁשהם אבני והּנה ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהחׁשן.
לזּכרֹון. הם הּׁשהם ּכי החׁשן. אבני ּככה ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹואין
ּומּלת  החׁשן. אבני על יׂשראל ּבני ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹּומׁשּפט
ותּומים  אֹור. ראיתי חּמֹותי מּגזרת ְְִִִִִִִַַָאּורים,
זהב  הּתּומים, לא והאּורים, ּתמימים. ְְִִִִֵֶַָָָֹׁשהם
ּגמּורֹות  ּבראיֹות ידּוע והּמסּפר היּו. ְְְְִִֶֶַַָָָָָוכסף
אפֹודים  והּנה יבין. והּמׂשּכיל והּׁשפל. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָמהעליֹון
רק  חׁשב. להם ויׁש הּכהנים, עם היּו ְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹרּבים
רגיל  היה ואׁשר אּורים. ולא חׁשן ׁשם אין ְֲִִִֵֶֶַָָָָֹֹּכי
חׁשן  על ׁשהיּו והּתּומים האּורים ְְְִִִֵֶֶַַָָֹּבדברי
האפֹוד  מּדמיֹון לּׁשֹואל להׁשיב יּוכל ְְְִִִִֵֵַַַָָָהּמׁשּפט,
לגּלֹות  הֹואלּתי ואיּלּו עת. ּבכל לא רק ְְְְְִִֵַַַַָֹלב ּדֹו,
הּמכּתב  ּכפי לכתבֹו יכלּתי לא הּסֹוד, ְְְְְִִִֶַַָָָֹֹזה
יבינּנּו לא ּכי ּכּלֹו, הּספר ּבפירּוׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַֹֻׁשחּברּתי
מלאכת  וסֹוד הּמּדֹות, ספר למד ׁשּלא ְְִִֵֶֶֶֶַַָֹמי
האפֹוד  ּבצּורת להארי צֹור ואין ְְְֲִִֵֵֶַַַָָׁשמים.

והּטּבעֹות: ְְֶַַַָֹוהחׁשן
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(æ):øaçå åéúBö÷ éðL-ìà Bl-äéäé úøáç úôúë ézL§¥¯§¥´Ÿ«Ÿ§ÀŸ¦«§¤²¤§¥¬§−̈§ª¨«
i"yx£'B‚Â ˙Ù˙Î ÈzL∑ּומּגּבֹו הּנׁשים, סינר ּדגמת מלמעלה, ל ֹו ּוצמּודה החגֹורה היא האפֹוד וחׁשב מּלמּטה הּסינר ¿≈¿≈…¿ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ

ׁשּתי  על וזֹוקפן וכתף, ּכתף ּכל ּכנגד אחת רחבֹות, רצּועֹות ׁשּתי ּכמין חתיכֹות ׁשּתי ּבחׁשב מחּברֹות היּו ּכהן ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשל
נֹופלֹות, ׁשאין לּבֹו, ּכנגד מּלפניו נאחזין החׁשן לטּבעֹות חּבּורן ידי ועל החזה, ּכנגד לפניו ׁשּנקּפלֹות עד ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּכתפֹותיו

אחת  ּבכל אחת ּבהן, קבּועֹות ׁשהם אבני ּוׁשּתי ּכתפיו, ּכנגד והֹולכֹות זקּופֹות והיּו ּבענין, ׁשּמפרׁש ‡ÈLŒÏ.ּכמֹו ְְְְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ∆¿≈
ÂÈ˙Bˆ˜∑,קודי"ׁש ׁשּקֹורין האּצילים ּכנגד עד וגבהֹו ּכהן, ׁשל ּגּבֹו ּכנגד אּלא רחּבֹו היה ׁשּלא אפֹוד, ׁשל רחּבֹו אל ¿»ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
מד)ׁשּנאמר אּלא (יחזקאל מּמתניהם, למּטה ולא מאּציליהם למעלה לא זיעה, ּבמקֹום חֹוגרין אין ּבּיזע", יחּגרּו "לא : ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

אּציליהם  עּמֹו,∑aÁÂ¯.ּכנגד יארּגם ולא ּבחׁשב, למּטה ּבמחט אֹותם יחּבר האפֹוד ּכתפֹות ׁשּתי אֹותן עם האפֹוד ְִֵֶֶֶַ¿À»ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
אֹורּג מחּברם אּלא ּכ ואחר לבד .ם ְְְְְֶַַַַָָָָ

(ç)áäæ äéäé epnî eäNòîk åéìò øLà Búcôà áLçå§¥³¤£ª¨Æ£¤´¨½̈§©«£¥−¦¤´¦«§¤®¨À̈
:øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

i"yx£B˙cÙ‡ ·LÁÂ∑ּומקּׁשטֹו לּכהן ּומתּקנהּו מאּפדֹו הּוא ידֹו ׁשעל ÂÈÏÚ.וחגֹור  ¯L‡∑,הּסינר ּבׂשפת למעלה ¿≈∆¬À»ְְְְְְֲֵֵֶַַַַַַָֹ¬∆»»ְְְִִַַַָָ
החגֹורה  ּומחמׁשת ∑e‰NÚÓk.היא חֹוׁשב מעׂשה החׁשב, אריגת ּכ מינים, ּומחמׁשת חֹוׁשב מעׂשה הּסינר, ּכאריגת ֲִַָ¿«¬≈ֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

È‰È‰.הּמינים  epnÓ∑ויחּברּנּו לבד יארּגּנּו ולא ארּוג יהיה .עּמֹו ִִַƒ∆ƒ¿∆ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹ

(è)úBîL íäéìò zçzôe íäL-éðáà ézL-úà zç÷ìå§¨´©§½̈¤§¥−©§¥®Ÿ©¦©§¨´£¥¤½§−
ìàøNé éða: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¥¬¦§¨¥«

(é)äMMä úBîL-úàå úçàä ïáàä ìò íúîMî äML¦¨Æ¦§Ÿ½̈©−¨¤´¤¨«¤¨®§¤§º©¦¨¯
:íúãìBúk úéðMä ïáàä-ìò íéøúBpä©«¨¦²©¨¤¬¤©¥¦−§«§Ÿ¨«

i"yx£˙kÌ˙B„ÏB∑:ׁשּנֹולדּו יׂששכר,ּכּסדר ואׁשר, ּגד הּׁשנּיה: ועל האחת. על ונפּתלי  ּדן יהּודה, לוי, ׁשמעֹון, ראּובן, ¿¿»ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ואחת  אחת ּבכל אֹותּיֹות כ"ה ּתֹולדּתֹו, ּבמקֹום ּכתּוב הּוא ׁשּכן מלא, ּובנימין יֹוסף, .זבּולן, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ

(àé)íúç éçezt ïáà Løç äNòîézL-úà çzôz ©«£¥´¨©»¤¼¤¼¦¥´ŸÀ̈§©©Æ¤§¥´
áäæ úBöaLî úañî ìàøNé éða úîL-ìò íéðáàä̈«£¨¦½©§−Ÿ§¥´¦§¨¥®ª«©²Ÿ¦§§¬¨−̈

:íúà äNòz©«£¤¬Ÿ¨«
i"yx£Ô·‡ L¯Á ‰NÚÓ∑ ּפּתח נקּוד הּוא ּולפיכ ׁשּלאחריו, לּתיבה הּוא ּדבּוק זה, 'חרׁש' אבנים. ׁשל אמן מעׂשה «¬≈»«∆∆ְְֲֲֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

וכן: מד)ּבסֹופֹו, וכן:(ישעיה עצים. ׁשל חרׁש קו", נטה עצים יב)"חרׁש ּדבּוקים (שם אּלה ּכל מעצד", ּברזל "חרׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
Ì˙Á.ּופתּוחים  ÈÁezt∑ ּכגלף מפרׁש ּכתב חֹותמי ּכתרּגּומֹו: ׁשחֹורצין ּכמֹו ּבתֹוכן האֹותּיֹות חרּוצֹות דעזקא, ְִƒ≈…»ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ

ּומפרׁש נּכר ּכתב אּגרֹות לחּתם ׁשהם BˆaLÓ˙.ּבׁשמֹות ּכמֹו∑ÓLŒÏÚ˙.טּבעֹות, ˙aÒÓ∑ האבנים מּקפֹות ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹ«¿…ְְִÀ«…ƒ¿¿ֲִָָָֻ
זהב, סֹובבת ּבמׁשּבצֹות הּמׁשּבצת נמצאת ּבּמׁשּבצֹות. ּומׁשּקעּה האבן למּדת ּגּמא ּכמין ּבזהב, האבן מֹוׁשב ׁשעֹוׂשה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ

האפֹוד  ּבכתפֹות הּמׁשּבצֹות ּומחּבר סביב, האבן .את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ÔÈ¯zז  ÏÚ dÏ ÔB‰È ÔÙtÏÓ ÔÈt˙k ÔÈz¯z«¿≈«¿ƒ¿«¿»¿≈«¿≈
:ÛÙÏ˙ÈÂ È‰B¯ËÒƒ¿ƒ¿ƒ¿»«

È‰Èח  dpÓ È‰B„·BÚk È‰BÏÚ Èc dewz ÔÈÓ‰Â¿∆¿«ƒ≈ƒ¬ƒ¿»ƒƒ≈¿≈
ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ

:¯ÈÊL¿ƒ

ÛBÏ‚˙Âט  ‡Ï¯e· È·‡ ÔÈz¯z ˙È ·q˙Â¿ƒ«»«¿≈«¿≈¿»¿ƒ¿
:Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿»«¿≈ƒ¿»≈

ÈÂ˙י  ‡„Á ‡·‡ ÏÚ ÔB‰˙‰ÓMÓ ‡zLƒ»ƒ¿»»¿««¿»¬»¿»
‡˙È˙ ‡·‡ ÏÚ e¯‡zL‡„ ‡zL ˙‰ÓL¿»«ƒ»¿ƒ¿»»««¿»ƒ¿≈»

:ÔB‰˙„Ïe˙k¿¿»¿

ÛÏ‚kיא  L¯ÙÓ ·˙k ‡·Ë Ô·‡ ÔÓ‡ „·BÚ«√«∆∆»»¿«¿»«ƒ¿…
˙‰ÓL ÏÚ ‡i·‡ ÔÈz¯z ˙È ÛBÏ‚z Ô˜ÊÚc¿ƒ¿»ƒ¿»«¿≈«¿«»«¿»«
„aÚz ·‰„c Ôˆn¯Ó ÔÚwLÓ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿««¿≈

:ÔB‰˙È»¿

dxezd lr `xfr oa`

‰Ì‰Mט Ô·‡Â.ּבּורלא ּובארמית, לבנה. . ¿∆∆«…«ְְֲִַָָָָ
ּבברּור  ּדר לנּו ואין ּבלאֹור. י ׁשמעאל, ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָּול ׁשֹון
ּתרּגמם  הּגאֹון ּכי הּמּלּואים. אבני ְְְִִִִֵַַַַַָָָלדעת
ּכי  עליה. ׁשּיסמ קּבלה לֹו אין ּכי ְְִִִִֵֶֶַָָָָֹּכרצֹונֹו,
אדֹום. רק ואינֹו לבן. סּפיר, ׁשּתרּגם ראינּו ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָהּנה
ידּוע  ּכי ּבראׁשֹונים, ׁשּכתּוב  מאֹודם טענה ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָואין 
ואדֹום  ּוברקת הּלבן העינים. ּגֹוני הם חמׁש ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכי

האדם וירק  היֹות  ּבעבּור והּנה וׁשחֹור. ְְְֱֲִֵַָָָָָֹ
,נפ ותרּגם רּבים. מינים על יּמצא ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהאמצעי,
עיניה. ּבּפּו וּתׂשם ּבעבּור, ׁשחֹור. ְֲִֵֶֶַַַָָָּכדמּות
ּכי  ׁשרׁש. ,נפ נּו''ן יהיה ׁשּלא יּתכן, לא ְְִִִֵֶֶֶֶֶָֹֹֹֹוזה 
ספרּדי  ּגדֹול וחכם אֹודם. מׁשקל על ְְְִִֶַַַָָָָהּוא
ׁשהּוא  אלמם הּנקרא הּוא יהלֹום ּכי ְְֲִִֶַַַַַָָאמר,
הֹולם  מּגזרת הּבדלח. ונֹוקב האבנים ּכל ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹׁשֹובר

אחלמה, ּגם  יצהר. ּכיּו''ד נֹוסף והּיּו''ד ְְְְִַַַַַָָָָּפעם.
ההּוא  ׁשהאבן מי ׁשּכל אבן. והּוא חלמה. ְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאל 
לתמּה ואין חלֹומֹות. יראה לעֹולם ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָֹּבאצּבעֹו,
ואבן. אבן ּכל ּבתֹולדת יּמצא ּכח ּכי זה, ְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹעל 
והּמעמדת  הּברזל. את הּמֹוׁשכת אבן יׁש ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַּכי
לעֹולם  והּנׁשּברת מהחֹומץ. והּבֹורחת הּדם. ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָאת

מׁשּלׁש: ְַָֻעל



כה devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'f oey`x meil inei xeriy

(æ):øaçå åéúBö÷ éðL-ìà Bl-äéäé úøáç úôúë ézL§¥¯§¥´Ÿ«Ÿ§ÀŸ¦«§¤²¤§¥¬§−̈§ª¨«
i"yx£'B‚Â ˙Ù˙Î ÈzL∑ּומּגּבֹו הּנׁשים, סינר ּדגמת מלמעלה, ל ֹו ּוצמּודה החגֹורה היא האפֹוד וחׁשב מּלמּטה הּסינר ¿≈¿≈…¿ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָֻ

ׁשּתי  על וזֹוקפן וכתף, ּכתף ּכל ּכנגד אחת רחבֹות, רצּועֹות ׁשּתי ּכמין חתיכֹות ׁשּתי ּבחׁשב מחּברֹות היּו ּכהן ְְְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשל
נֹופלֹות, ׁשאין לּבֹו, ּכנגד מּלפניו נאחזין החׁשן לטּבעֹות חּבּורן ידי ועל החזה, ּכנגד לפניו ׁשּנקּפלֹות עד ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּכתפֹותיו

אחת  ּבכל אחת ּבהן, קבּועֹות ׁשהם אבני ּוׁשּתי ּכתפיו, ּכנגד והֹולכֹות זקּופֹות והיּו ּבענין, ׁשּמפרׁש ‡ÈLŒÏ.ּכמֹו ְְְְְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹ∆¿≈
ÂÈ˙Bˆ˜∑,קודי"ׁש ׁשּקֹורין האּצילים ּכנגד עד וגבהֹו ּכהן, ׁשל ּגּבֹו ּכנגד אּלא רחּבֹו היה ׁשּלא אפֹוד, ׁשל רחּבֹו אל ¿»ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
מד)ׁשּנאמר אּלא (יחזקאל מּמתניהם, למּטה ולא מאּציליהם למעלה לא זיעה, ּבמקֹום חֹוגרין אין ּבּיזע", יחּגרּו "לא : ְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹ

אּציליהם  עּמֹו,∑aÁÂ¯.ּכנגד יארּגם ולא ּבחׁשב, למּטה ּבמחט אֹותם יחּבר האפֹוד ּכתפֹות ׁשּתי אֹותן עם האפֹוד ְִֵֶֶֶַ¿À»ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹ
אֹורּג מחּברם אּלא ּכ ואחר לבד .ם ְְְְְֶַַַַָָָָ

(ç)áäæ äéäé epnî eäNòîk åéìò øLà Búcôà áLçå§¥³¤£ª¨Æ£¤´¨½̈§©«£¥−¦¤´¦«§¤®¨À̈
:øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz§¥¯¤§©§¨¨²§©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«

i"yx£B˙cÙ‡ ·LÁÂ∑ּומקּׁשטֹו לּכהן ּומתּקנהּו מאּפדֹו הּוא ידֹו ׁשעל ÂÈÏÚ.וחגֹור  ¯L‡∑,הּסינר ּבׂשפת למעלה ¿≈∆¬À»ְְְְְְֲֵֵֶַַַַַַָֹ¬∆»»ְְְִִַַַָָ
החגֹורה  ּומחמׁשת ∑e‰NÚÓk.היא חֹוׁשב מעׂשה החׁשב, אריגת ּכ מינים, ּומחמׁשת חֹוׁשב מעׂשה הּסינר, ּכאריגת ֲִַָ¿«¬≈ֲֲֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ

È‰È‰.הּמינים  epnÓ∑ויחּברּנּו לבד יארּגּנּו ולא ארּוג יהיה .עּמֹו ִִַƒ∆ƒ¿∆ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָֹ

(è)úBîL íäéìò zçzôe íäL-éðáà ézL-úà zç÷ìå§¨´©§½̈¤§¥−©§¥®Ÿ©¦©§¨´£¥¤½§−
ìàøNé éða: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¥¬¦§¨¥«

(é)äMMä úBîL-úàå úçàä ïáàä ìò íúîMî äML¦¨Æ¦§Ÿ½̈©−¨¤´¤¨«¤¨®§¤§º©¦¨¯
:íúãìBúk úéðMä ïáàä-ìò íéøúBpä©«¨¦²©¨¤¬¤©¥¦−§«§Ÿ¨«

i"yx£˙kÌ˙B„ÏB∑:ׁשּנֹולדּו יׂששכר,ּכּסדר ואׁשר, ּגד הּׁשנּיה: ועל האחת. על ונפּתלי  ּדן יהּודה, לוי, ׁשמעֹון, ראּובן, ¿¿»ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
ואחת  אחת ּבכל אֹותּיֹות כ"ה ּתֹולדּתֹו, ּבמקֹום ּכתּוב הּוא ׁשּכן מלא, ּובנימין יֹוסף, .זבּולן, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻ

(àé)íúç éçezt ïáà Løç äNòîézL-úà çzôz ©«£¥´¨©»¤¼¤¼¦¥´ŸÀ̈§©©Æ¤§¥´
áäæ úBöaLî úañî ìàøNé éða úîL-ìò íéðáàä̈«£¨¦½©§−Ÿ§¥´¦§¨¥®ª«©²Ÿ¦§§¬¨−̈

:íúà äNòz©«£¤¬Ÿ¨«
i"yx£Ô·‡ L¯Á ‰NÚÓ∑ ּפּתח נקּוד הּוא ּולפיכ ׁשּלאחריו, לּתיבה הּוא ּדבּוק זה, 'חרׁש' אבנים. ׁשל אמן מעׂשה «¬≈»«∆∆ְְֲֲֲֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

וכן: מד)ּבסֹופֹו, וכן:(ישעיה עצים. ׁשל חרׁש קו", נטה עצים יב)"חרׁש ּדבּוקים (שם אּלה ּכל מעצד", ּברזל "חרׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָ
Ì˙Á.ּופתּוחים  ÈÁezt∑ ּכגלף מפרׁש ּכתב חֹותמי ּכתרּגּומֹו: ׁשחֹורצין ּכמֹו ּבתֹוכן האֹותּיֹות חרּוצֹות דעזקא, ְִƒ≈…»ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹ

ּומפרׁש נּכר ּכתב אּגרֹות לחּתם ׁשהם BˆaLÓ˙.ּבׁשמֹות ּכמֹו∑ÓLŒÏÚ˙.טּבעֹות, ˙aÒÓ∑ האבנים מּקפֹות ְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹ«¿…ְְִÀ«…ƒ¿¿ֲִָָָֻ
זהב, סֹובבת ּבמׁשּבצֹות הּמׁשּבצת נמצאת ּבּמׁשּבצֹות. ּומׁשּקעּה האבן למּדת ּגּמא ּכמין ּבזהב, האבן מֹוׁשב ׁשעֹוׂשה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֻ

האפֹוד  ּבכתפֹות הּמׁשּבצֹות ּומחּבר סביב, האבן .את ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ÔÈ¯zז  ÏÚ dÏ ÔB‰È ÔÙtÏÓ ÔÈt˙k ÔÈz¯z«¿≈«¿ƒ¿«¿»¿≈«¿≈
:ÛÙÏ˙ÈÂ È‰B¯ËÒƒ¿ƒ¿ƒ¿»«

È‰Èח  dpÓ È‰B„·BÚk È‰BÏÚ Èc dewz ÔÈÓ‰Â¿∆¿«ƒ≈ƒ¬ƒ¿»ƒƒ≈¿≈
ıe·e È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«¿ƒ

:¯ÈÊL¿ƒ

ÛBÏ‚˙Âט  ‡Ï¯e· È·‡ ÔÈz¯z ˙È ·q˙Â¿ƒ«»«¿≈«¿≈¿»¿ƒ¿
:Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL Ô‰ÈÏÚ¬≈∆¿»«¿≈ƒ¿»≈

ÈÂ˙י  ‡„Á ‡·‡ ÏÚ ÔB‰˙‰ÓMÓ ‡zLƒ»ƒ¿»»¿««¿»¬»¿»
‡˙È˙ ‡·‡ ÏÚ e¯‡zL‡„ ‡zL ˙‰ÓL¿»«ƒ»¿ƒ¿»»««¿»ƒ¿≈»

:ÔB‰˙„Ïe˙k¿¿»¿

ÛÏ‚kיא  L¯ÙÓ ·˙k ‡·Ë Ô·‡ ÔÓ‡ „·BÚ«√«∆∆»»¿«¿»«ƒ¿…
˙‰ÓL ÏÚ ‡i·‡ ÔÈz¯z ˙È ÛBÏ‚z Ô˜ÊÚc¿ƒ¿»ƒ¿»«¿≈«¿«»«¿»«
„aÚz ·‰„c Ôˆn¯Ó ÔÚwLÓ Ï‡¯NÈ Èa¿≈ƒ¿»≈¿«¿»¿«¿»ƒ¿««¿≈

:ÔB‰˙È»¿

dxezd lr `xfr oa`

‰Ì‰Mט Ô·‡Â.ּבּורלא ּובארמית, לבנה. . ¿∆∆«…«ְְֲִַָָָָ
ּבברּור  ּדר לנּו ואין ּבלאֹור. י ׁשמעאל, ְְְְְִֵֵֵֶֶָָָּול ׁשֹון
ּתרּגמם  הּגאֹון ּכי הּמּלּואים. אבני ְְְִִִִֵַַַַַָָָלדעת
ּכי  עליה. ׁשּיסמ קּבלה לֹו אין ּכי ְְִִִִֵֶֶַָָָָֹּכרצֹונֹו,
אדֹום. רק ואינֹו לבן. סּפיר, ׁשּתרּגם ראינּו ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָהּנה
ידּוע  ּכי ּבראׁשֹונים, ׁשּכתּוב  מאֹודם טענה ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָואין 
ואדֹום  ּוברקת הּלבן העינים. ּגֹוני הם חמׁש ְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכי

האדם וירק  היֹות  ּבעבּור והּנה וׁשחֹור. ְְְֱֲִֵַָָָָָֹ
,נפ ותרּגם רּבים. מינים על יּמצא ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהאמצעי,
עיניה. ּבּפּו וּתׂשם ּבעבּור, ׁשחֹור. ְֲִֵֶֶַַַָָָּכדמּות
ּכי  ׁשרׁש. ,נפ נּו''ן יהיה ׁשּלא יּתכן, לא ְְִִִֵֶֶֶֶֶָֹֹֹֹוזה 
ספרּדי  ּגדֹול וחכם אֹודם. מׁשקל על ְְְִִֶַַַָָָָהּוא
ׁשהּוא  אלמם הּנקרא הּוא יהלֹום ּכי ְְֲִִֶַַַַַָָאמר,
הֹולם  מּגזרת הּבדלח. ונֹוקב האבנים ּכל ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹׁשֹובר

אחלמה, ּגם  יצהר. ּכיּו''ד נֹוסף והּיּו''ד ְְְְִַַַַַָָָָּפעם.
ההּוא  ׁשהאבן מי ׁשּכל אבן. והּוא חלמה. ְְִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָאל 
לתמּה ואין חלֹומֹות. יראה לעֹולם ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָֹּבאצּבעֹו,
ואבן. אבן ּכל ּבתֹולדת יּמצא ּכח ּכי זה, ְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹעל 
והּמעמדת  הּברזל. את הּמֹוׁשכת אבן יׁש ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַּכי
לעֹולם  והּנׁשּברת מהחֹומץ. והּבֹורחת הּדם. ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָאת

מׁשּלׁש: ְַָֻעל



devzכו zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'g ipy meil inei xeriy

(áé)ïøkæ éðáà ãôàä úôúk ìò íéðáàä ézL-úà zîNå§©§º̈¤§¥´¨«£¨¦À©µ¦§´Ÿ¨«¥½Ÿ©§¥¬¦¨−Ÿ
-ìò ýåýé éðôì íúBîL-úà ïøäà àNðå ìàøNé éðáì¦§¥´¦§¨¥®§¨¨Á©«£¸Ÿ¤§¹̈¦§¥¯§Ÿ̈²©

:ïøkæì åéôúë ézL§¥¬§¥−̈§¦¨«Ÿ
i"yx£Ô¯kÊÏ∑,לפניו ּכתּובים הּׁשבטים הּוא ּברּו הּקדֹוׁש רֹואה צדקתם ׁשּיהא .ויזּכר ¿ƒ»…ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ

ß xc` 'g ipy mei ß

(âé):áäæ úöaLî úéNòå§¨¦¬¨¦§§−Ÿ¨¨«
i"yx£˙ˆaLÓ ˙ÈNÚÂ∑ החׁשן ּובפרׁשת צרּכן, מקצת אּלא זֹו, ּבפרׁשה עּתה ל ּפרׁש ולא ׁשּתים, מׁשּבצֹות, מעּוט ¿»ƒ»ƒ¿¿…ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

ּפרּוׁשן  ל .ּגֹומר ְֵֵָ

(ãé)äNòî íúà äNòz úìaâî øBäè áäæ úøLøL ézLe§¥³©§§ŸÆ¨¨´¨½¦§¨²Ÿ©«£¤¬Ÿ−̈©«£¥´
:úöaLnä-ìò úúáòä úøLøL-úà äzúðå úáò£®Ÿ§¨«©¨²¤©§§¬Ÿ¨«£Ÿ−Ÿ©©¦§§«Ÿ

i"yx£·‰Ê ˙¯L¯L∑ ׁשלׁשלאֹות.˙Ïa‚Ó∑ אֹותם ּתעׂשה החׁשן ּגבּול Ú·˙.לסֹוף ‰NÚÓ∑ חּוטין קליעת מעׂשה «¿¿…»»ְְַָƒ¿»…ְְֲֶֶַַָֹ«¬≈¬…ְֲִִֵַַ
ׁשעֹוׂשין ּכאֹותן ּוכפלים, נקבים מעׂשה לערּדסקאֹות,ולא ׁשעֹוׂשין ּכאֹותן אּלא אינשינשייר"ׁשלבֹורֹות, (ביצה ׁשּקֹורין ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

L¯L¯˙.כב) ˙‡ ‰z˙Â∑ עׂשּיתן צּואת מקֹום הּוא זה ולא הּללּו, מׁשּבצֹות על עבת, מעׂשה העׂשּויֹות עבֹותֹות, ׁשל ¿»«»∆«¿¿…ְְְְֲֲֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
וא  קביעּותן. צּואת ולא ׁשרׁשרֹות צּוּוי,ׁשל לׁשֹון ּכאן האמּור "ונתּתה" ואין צּוּוי, לׁשֹון ּכאן האמּור "ּתעׂשה" ין ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ולא קביעּותן, ועל עׂשּיתן על ּומצּוהּו חֹוזר החׁשן ּבפרׁשת ּכי עתיד, לׁשֹון מקצת אּלא להֹודיע אּלא ּכאן נכּתב ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ
לכׁשּתעׂשה  ל יזקקּו הּללּו הּמׁשּבצֹות ,ל לֹומר זאת ל וכתב האפֹוד. עם לעׂשֹות ׁשּצּוה הּמׁשּבצֹות ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻצר

הּללּו הּמׁשּבצֹות על ּתּתנם החׁשן, על מגּבלת עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשרׁשרֹות אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָֹֹ

(åè)ãôà äNòîk áLç äNòî ètLî ïLç úéNòå§¨¦¹¨³¤¦§¨Æ©«£¥´¥½§©«£¥¬¥−Ÿ
øæLî LLå éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz áäæ epNòz©«£¤®Â̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈§©¯©¨¦²§¥¬¨§−̈

:Búà äNòz©«£¤¬Ÿ«
i"yx£ËtLÓ ÔLÁ∑ דרישנמ"ט אמת, והבטחתֹו ּדבריו ׁשּמברר מׁשּפט, אחר: ּדבר הּדין. קלקּול על ׁשּמכּפר …∆ƒ¿»ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ענׁש אם מיתה, ענׁש אם הּדין, וענׁש הּדין ּוגמר הּדין, ּבעלי טענֹות ּדברי לׁשֹונֹות: ג' מׁשּמׁש ׁשהּמׁשּפט ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹֹֹּבלע"ז,
ּדברים, ּברּור לׁשֹון מׁשּמׁש וזה, ממֹון. ענׁש אם ּדבריו מּכֹות, ּומברר ‡Ù„.ׁשּמפרׁש ‰NÚÓk∑ חֹוׁשב מעׂשה ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ¿«¬≈≈…ֲֵֵַ

מינין  .ּומחמׁשת ֲִִֵֵֶ

(æè):Baçø úøæå Bkøà úøæ ìeôk äéäé òeáø̈¬©¦«§¤−¨®¤¬¤¨§−§¤¬¤¨§«
i"yx£BaÁ¯ ˙¯ÊÂ Bk¯‡ ˙¯Ê∑ ּכנגד לפניו לֹו ּומּטל ּבכתפֹות ּכפּול, ּתלּוי אהרן", לב על "והיּו ׁשּנאמר: לּבֹו, ∆∆»¿¿∆∆»¿ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

ּכמֹו וטּבעֹות, ּבׁשרׁשרֹות ּבהן ּתלּוי והחׁשן מעט, לפניו ויֹורדֹות ונקּפלֹות ּכתפיו, על מאחֹוריו הּבאֹות ְְְְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹהאפֹוד
ּבענין  .ׁשּמפרׁש ְְִֶָָָֹ

(æé)íãà øeè ïáà íéøeè äòaøà ïáà úàlî Bá úàlîe¦¥¨¬Æ¦ª´©¤½¤©§¨−̈¦´¨®¤À³Ÿ¤
:ãçàä øehä ú÷øáe äãèt¦§¨Æ¨¤½¤©−¨«¤¨«

‡BÙ„‡יב  Èt˙k ÏÚ ‡È·‡ ÔÈz¯z ˙È ÈeL˙e¿«ƒ»«¿≈«¿«»«ƒ¿≈≈»
˙È Ô¯‰‡ ÏBhÈÂ Ï‡¯NÈ È·Ï ‡¯Î„ È·‡«¿≈»¿»»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«¬…»
È‰Bt˙k ÔÈ¯z ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙‰ÓL¿»»¿√»¿»«¿≈ƒ¿ƒ

:‡¯Î„Ï¿»¿»»

c„‰·:יג  Ôˆn¯Ó „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¿»ƒ¿»

aÚz„יד  ÔÓÁ˙Ó ÈÎc ·‰c ÔÈkz ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒƒ¿«¿≈¿«¿»«¿≈
‡˙ÏÈ„‚ ‡ikz ˙È Ôz˙Â eÏÈ„b „·BÚ ÔB‰˙È»¿«¿ƒ¿ƒ≈»ƒ«»¿ƒ»»

:‡˙ˆn¯Ó ÏÚ«¿«¿»»

BÚk·„טו  ÔÓ‡ „·BÚ ‡Èc ÔLÁ „aÚ˙Â¿«¿≈∆ƒ»«√»¿«
Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â ‡ÏÎz ‡·‰c dp„aÚz ‡„BÙ‡≈»«¿¿ƒ≈«¬»ƒ¿»¿«¿¿»»¿«

:d˙È „aÚz ¯ÈÊL ıe·e È¯B‰Ê¿ƒ¿ƒ«¿≈»≈

dÈ˙Ù:טז  ‡z¯ÊÂ dk¯‡ ‡z¯Ê ÛÈÚ È‰È Úa¯Ó¿««¿≈ƒ∆¿»À¿≈¿∆¿»¿»≈

ÔÈ¯„Òיז  ‡Úa¯‡ ‡·‡ ˙eÓÏL‡ da ÌÏL˙Â¿«¿≈≈«¿»«¿»«¿¿»ƒ¿ƒ
Ô˜¯·e Ô˜¯È Ô˜ÓÒ ‰‡Ó„˜ ‡¯„Ò ‡·Ë Ô·‡∆∆»»ƒ¿»«¿»»«¿»«¿»«¿»

:„Á ‡¯„Òƒ¿»«

dxezd lr `xfr oa`

ּומּלת החׁשן.B¯L¯L˙יד ּבמעׂשה רּבֹות ּומּלֹות ּגבלּות, מּלת הּקדׁש ּבלׁשֹון ּולפרׁש ּגבלּות. ׁשרׁשֹות הּוא, ׁשוה יכּפלּוהּו, לא ואם הׁשי''ן. ּכפּול . ִַ«¿¿ְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹ
קׁשה: חׁשן, מּלת ִֶַַָָֹּגם

devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'g ipy meil inei xeriy

i"yx£B· ˙‡lÓe∑ מּלּואים ּבלׁשֹון אֹותן קֹורא להן, המתּקנֹות הּמׁשּבצֹות ּגּמֹות ממּלאֹות ׁשהאבנים ׁשם .על ƒ≈»ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ

(çé):íìäéå øétñ Côð éðMä øehäå§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ

(èé)ì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íL §©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨

(ë)áäæ íéöaLî äôLéå íäLå LéLøz éòéáøä øehäå§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬§−Ÿ©§¨«§¥®§ª¨¦¬¨¨²
:íúàelîa eéäé¦«§−§¦«Ÿ¨«

i"yx£·‰Ê ÌÈˆaLÓ∑זהּו האבן, ּבעבי ׁשּיתמּלא ׁשעּור ּבעמק זהב מׁשּבצֹות מּקפים ּבמּלּואתם, הּטּורים יהיּו ¿À»ƒ»»ְְְְְְֳִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻ
יֹותר  ולא ּפחֹות לא המׁשּבצֹות, עמק יהיה אבנים ׁשל עבין מּלּוי ּכׁשעּור ּבמּלּואֹותם, .לׁשֹון ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

(àë)äøNò íézL ìàøNé-éða úîL-ìò ïééäz íéðáàäå§Â¨«£¨¦Â¦«§¤¹¨©§¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¥¬¤§¥−
ì ïééäz BîL-ìò Léà íúBç éçezt íúîL-ìòéðL ©§Ÿ¨®¦¥³¨Æ¦´©§½¦«§¤¾¨¦§¥¬

:èáL øNò̈−̈¨«¤
i"yx£BÓLŒÏÚ LÈ‡∑,ּתֹולדֹותם ּכּלם ּכסדר וכן לׁשמעֹון, ּפטדה לראּובן, אדם האבנים: .סדר ƒ«¿ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻ

(áë)áäæ úáò äNòî úìáb úLøL ïLçä-ìò úéNòå§¨¦¯¨©©²¤©§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ¨−̈
:øBäè̈«

i"yx£ÔLÁ‰ ÏÚ∑ ּבענין למּטה ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבטּבעֹותיו, לקבעם החׁשן, אילן ∑L¯L˙.ּבׁשביל ׁשרׁשי לׁשֹון ««…∆ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹ«¿…ְְִֵָָ
ׁשּתי  והן ּבאפֹוד, ּתלּוי יהיה ׁשּבהם לחׁשן, מאחיזין יהיּו אּלּו אף ּבארץ. ּולהּתקע להאחז לאילן ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹהּמאחיזין
ׁשהרי"ׁש ואמר ׁשרׁשים, לׁשֹון סרּוק ּבן מנחם ּפתר ׁשרׁשרֹות, ואף הּמׁשּבצֹות. ּבענין למעלה, האמּורֹות ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָׁשרׁשרֹות

ּכׁשלׁשלת  עברית ּבלׁשֹון ׁשרׁשרת אּלא ּדבריו, את רֹואה ואיני ׁשּבריקם. ּומ"ם ׁשּבׁשלׁשם מ"ם ּכמֹו ּבלׁשֹון יתרה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
קצה,∑Ï·b˙.מׁשנה  לׁשֹון ּגבּול וכל החׁשן, ּבגבּול ׁשּיהיּו ּבּטּבעֹות ׁשּתתקעם למעלה, האמּור מגּבלֹות הּוא ְִָ«¿Àְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּבלע"ז  Ú·˙.אשומי"ל ‰NÚÓ∑ קליעה .מעׂשה ְַַ«¬≈¬…ְֲִֵַָ

(âë)ézL-úà zúðå áäæ úBòaè ézL ïLçä-ìò úéNòå§¨¦̧¨Æ©©½¤§¥−©§´¨¨®§¨«©À̈¤§¥Æ
:ïLçä úBö÷ éðL-ìò úBòahä©©¨½©§¥−§¬©«¤

i"yx£ÔLÁ‰ ÏÚ∑מהּו ּכן ׁשאם עליו, עׂשּיתן ּתחּלת ׁשּתהא לֹומר יּתכן ולא ּבֹו, לקבעם ּכדי החׁשן, לצר ««…∆ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ
על  'וע ׂשית הּמקרא: ּבתחּלת לכּתב לֹו היה ּבֹו? נתּונים ּכבר והלא הּטּבעֹות", ׁשּתי את "ונתּת ואֹומר: ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשחֹוזר

החׁשן  אּתהקצֹות צרי ּבׁשרׁשרֹות ואף זהב'?! טּבעֹות ּכן ׁשּתי ‰ÔLÁ.לפּתר ˙Bˆ˜ ÈLŒÏÚ∑ ּפאֹות לׁשּתי ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ«¿≈¿«…∆ְִֵֵ
האפֹוד  ּכתפֹות מּול הּבאים ולּׂשמאלית לּימנית הּצּואר, .ׁשּכנגד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

(ãë)úòahä ézL-ìò áäfä úúáò ézL-úà äzúðå§¨«©À̈¤§¥Æ£Ÿ´Ÿ©¨½̈©§¥−©©¨®Ÿ
:ïLçä úBö÷-ìà¤§−©«¤

i"yx£·‰f‰ ˙˙·Ú ÈzLŒ˙‡ ‰z˙Â∑.ּבחׁשן קּבּוען מקֹום ּפרׁש ולא למעלה, הּכתּובֹות ּגבלת" "ׁשרׁשת הן הן ¿»«»∆¿≈¬……«»»ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹֻ
לא  פקּודי" "אּלה ּבפרׁשת ׁשהרי הראׁשֹונֹות, הן ׁשהן ל ותדע ּבּטּבעֹות, אֹותן ּתֹוחב ׁשּיהא ל מפרׁש ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹעכׁשו,

.הכּפלּו ְְֻ

(äë)ézL-ìò ïzz úúáòä ézL úBö÷ ézL úàå§¥̧§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¦¥−©§¥´
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úBôúk-ìò äzúðå úBöaLnä©¦§§®§¨«©¨²©¦§¬¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«

ÊÈÊ·LÂיח  ÔÈc‚¯ÓÊ‡ ‡Èz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ¿«¿ƒ
:ÌBÏ‰·ÒÂ¿ƒ¿¬

ÔÈÚÂיט  ‡È˜¯Ë È¯Èk˜ ‰‡˙ÈÏz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿≈≈«¿¿»¿≈
:‡Ï‚Ú∆¿»

È¯ËÙeכ  ‡Ï¯e·e ‡nÈ Ìe¯k ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«»¿»«¿≈≈
:ÔB‰˙eÓÏL‡a ÔB‰È ·‰„c Ôˆn¯Ó¿«¿«ƒ¿«¿¿«¿»¿

Ï‡¯NÈכא  Èa ˙‰ÓL ÏÚ ÔÈÂ‰È ‡i·‡Â¿«¿«»¿∆¿»«¿»«¿≈ƒ¿»≈
L¯ÙÓ ·˙k ÔB‰˙‰ÓL ÏÚ È¯ÒÚ Èz¯z«¿≈∆¿≈«¿»»¿¿«¿»«
ÔÈ¯˙Ï ÔÈÂ‰z dÓL ÏÚ ¯·b ‡˜ÊÚc ÛBÏ‚kƒ¿¿ƒ¿»¿««¿≈¿∆¿»ƒ¿≈

:ÔÈË·L ¯ÒÚ¬«ƒ¿ƒ

BÚ·„כב  ÔÓÁ˙Ó ÔÈkz ‡LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿»ƒƒ¿«¿»«
:ÈÎc ·‰c eÏÈ„b¿ƒ¿«¿≈

c„‰·כג  Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z ‡LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿»«¿≈ƒ¿»ƒ¿»
È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙˜ÊÚ ÔÈz¯z ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈ƒ¿»»«¿≈ƒ¿≈

:‡LeÁ¿»

ÔÈ¯zכד  ÏÚ ·‰„c ÔÏÈ„b ÔÈz¯z ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈¿ƒ»ƒ¿««¿≈
:‡LeÁ È¯ËÒÏ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»¿ƒ¿≈¿»

Ôzzכה  È‰B¯ËÒ ÔÈz¯z ÏÚc ÔÏÈ„b ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿ƒ»¿««¿≈ƒ¿ƒƒ≈
‡„BÙ‡ Èt˙k ÏÚ Ôz˙Â ‡˙ˆn¯Ó ÔÈz¯z ÏÚ««¿≈¿«¿»»¿ƒ≈«ƒ¿≈≈»

:È‰Bt‡ Ï·˜Ï»√≈«ƒ



כז devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'g ipy meil inei xeriy

i"yx£B· ˙‡lÓe∑ מּלּואים ּבלׁשֹון אֹותן קֹורא להן, המתּקנֹות הּמׁשּבצֹות ּגּמֹות ממּלאֹות ׁשהאבנים ׁשם .על ƒ≈»ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻֻ

(çé):íìäéå øétñ Côð éðMä øehäå§©−©¥¦®¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ

(èé)ì éLéìMä øehäå:äîìçàå BáL íL §©−©§¦¦®¤¬¤§−§©§¨«¨

(ë)áäæ íéöaLî äôLéå íäLå LéLøz éòéáøä øehäå§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬§−Ÿ©§¨«§¥®§ª¨¦¬¨¨²
:íúàelîa eéäé¦«§−§¦«Ÿ¨«

i"yx£·‰Ê ÌÈˆaLÓ∑זהּו האבן, ּבעבי ׁשּיתמּלא ׁשעּור ּבעמק זהב מׁשּבצֹות מּקפים ּבמּלּואתם, הּטּורים יהיּו ¿À»ƒ»»ְְְְְְֳִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻ
יֹותר  ולא ּפחֹות לא המׁשּבצֹות, עמק יהיה אבנים ׁשל עבין מּלּוי ּכׁשעּור ּבמּלּואֹותם, .לׁשֹון ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹ

(àë)äøNò íézL ìàøNé-éða úîL-ìò ïééäz íéðáàäå§Â¨«£¨¦Â¦«§¤¹¨©§¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¥¬¤§¥−
ì ïééäz BîL-ìò Léà íúBç éçezt íúîL-ìòéðL ©§Ÿ¨®¦¥³¨Æ¦´©§½¦«§¤¾¨¦§¥¬

:èáL øNò̈−̈¨«¤
i"yx£BÓLŒÏÚ LÈ‡∑,ּתֹולדֹותם ּכּלם ּכסדר וכן לׁשמעֹון, ּפטדה לראּובן, אדם האבנים: .סדר ƒ«¿ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֹֻ

(áë)áäæ úáò äNòî úìáb úLøL ïLçä-ìò úéNòå§¨¦¯¨©©²¤©§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ¨−̈
:øBäè̈«

i"yx£ÔLÁ‰ ÏÚ∑ ּבענין למּטה ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּבטּבעֹותיו, לקבעם החׁשן, אילן ∑L¯L˙.ּבׁשביל ׁשרׁשי לׁשֹון ««…∆ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹ«¿…ְְִֵָָ
ׁשּתי  והן ּבאפֹוד, ּתלּוי יהיה ׁשּבהם לחׁשן, מאחיזין יהיּו אּלּו אף ּבארץ. ּולהּתקע להאחז לאילן ְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹהּמאחיזין
ׁשהרי"ׁש ואמר ׁשרׁשים, לׁשֹון סרּוק ּבן מנחם ּפתר ׁשרׁשרֹות, ואף הּמׁשּבצֹות. ּבענין למעלה, האמּורֹות ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָׁשרׁשרֹות

ּכׁשלׁשלת  עברית ּבלׁשֹון ׁשרׁשרת אּלא ּדבריו, את רֹואה ואיני ׁשּבריקם. ּומ"ם ׁשּבׁשלׁשם מ"ם ּכמֹו ּבלׁשֹון יתרה ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
קצה,∑Ï·b˙.מׁשנה  לׁשֹון ּגבּול וכל החׁשן, ּבגבּול ׁשּיהיּו ּבּטּבעֹות ׁשּתתקעם למעלה, האמּור מגּבלֹות הּוא ְִָ«¿Àְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּבלע"ז  Ú·˙.אשומי"ל ‰NÚÓ∑ קליעה .מעׂשה ְַַ«¬≈¬…ְֲִֵַָ

(âë)ézL-úà zúðå áäæ úBòaè ézL ïLçä-ìò úéNòå§¨¦̧¨Æ©©½¤§¥−©§´¨¨®§¨«©À̈¤§¥Æ
:ïLçä úBö÷ éðL-ìò úBòahä©©¨½©§¥−§¬©«¤

i"yx£ÔLÁ‰ ÏÚ∑מהּו ּכן ׁשאם עליו, עׂשּיתן ּתחּלת ׁשּתהא לֹומר יּתכן ולא ּבֹו, לקבעם ּכדי החׁשן, לצר ««…∆ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ
על  'וע ׂשית הּמקרא: ּבתחּלת לכּתב לֹו היה ּבֹו? נתּונים ּכבר והלא הּטּבעֹות", ׁשּתי את "ונתּת ואֹומר: ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹׁשחֹוזר

החׁשן  אּתהקצֹות צרי ּבׁשרׁשרֹות ואף זהב'?! טּבעֹות ּכן ׁשּתי ‰ÔLÁ.לפּתר ˙Bˆ˜ ÈLŒÏÚ∑ ּפאֹות לׁשּתי ְְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹ«¿≈¿«…∆ְִֵֵ
האפֹוד  ּכתפֹות מּול הּבאים ולּׂשמאלית לּימנית הּצּואר, .ׁשּכנגד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

(ãë)úòahä ézL-ìò áäfä úúáò ézL-úà äzúðå§¨«©À̈¤§¥Æ£Ÿ´Ÿ©¨½̈©§¥−©©¨®Ÿ
:ïLçä úBö÷-ìà¤§−©«¤

i"yx£·‰f‰ ˙˙·Ú ÈzLŒ˙‡ ‰z˙Â∑.ּבחׁשן קּבּוען מקֹום ּפרׁש ולא למעלה, הּכתּובֹות ּגבלת" "ׁשרׁשת הן הן ¿»«»∆¿≈¬……«»»ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹֹֻ
לא  פקּודי" "אּלה ּבפרׁשת ׁשהרי הראׁשֹונֹות, הן ׁשהן ל ותדע ּבּטּבעֹות, אֹותן ּתֹוחב ׁשּיהא ל מפרׁש ְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹעכׁשו,

.הכּפלּו ְְֻ

(äë)ézL-ìò ïzz úúáòä ézL úBö÷ ézL úàå§¥̧§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¦¥−©§¥´
:åéðt ìeî-ìà ãôàä úBôúk-ìò äzúðå úBöaLnä©¦§§®§¨«©¨²©¦§¬¨«¥−Ÿ¤¬¨¨«

ÊÈÊ·LÂיח  ÔÈc‚¯ÓÊ‡ ‡Èz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»ƒ¿»»ƒ¿»«¿ƒ¿«¿ƒ
:ÌBÏ‰·ÒÂ¿ƒ¿¬

ÔÈÚÂיט  ‡È˜¯Ë È¯Èk˜ ‰‡˙ÈÏz ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»«¿≈≈«¿¿»¿≈
:‡Ï‚Ú∆¿»

È¯ËÙeכ  ‡Ï¯e·e ‡nÈ Ìe¯k ‰‡ÚÈ·¯ ‡¯„ÒÂ¿ƒ¿»¿ƒ»»¿«»¿»«¿≈≈
:ÔB‰˙eÓÏL‡a ÔB‰È ·‰„c Ôˆn¯Ó¿«¿«ƒ¿«¿¿«¿»¿

Ï‡¯NÈכא  Èa ˙‰ÓL ÏÚ ÔÈÂ‰È ‡i·‡Â¿«¿«»¿∆¿»«¿»«¿≈ƒ¿»≈
L¯ÙÓ ·˙k ÔB‰˙‰ÓL ÏÚ È¯ÒÚ Èz¯z«¿≈∆¿≈«¿»»¿¿«¿»«
ÔÈ¯˙Ï ÔÈÂ‰z dÓL ÏÚ ¯·b ‡˜ÊÚc ÛBÏ‚kƒ¿¿ƒ¿»¿««¿≈¿∆¿»ƒ¿≈

:ÔÈË·L ¯ÒÚ¬«ƒ¿ƒ

BÚ·„כב  ÔÓÁ˙Ó ÔÈkz ‡LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿»ƒƒ¿«¿»«
:ÈÎc ·‰c eÏÈ„b¿ƒ¿«¿≈

c„‰·כג  Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z ‡LeÁ ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«¿»«¿≈ƒ¿»ƒ¿»
È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ ‡˙˜ÊÚ ÔÈz¯z ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈ƒ¿»»«¿≈ƒ¿≈

:‡LeÁ¿»

ÔÈ¯zכד  ÏÚ ·‰„c ÔÏÈ„b ÔÈz¯z ˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»«¿≈¿ƒ»ƒ¿««¿≈
:‡LeÁ È¯ËÒÏ ‡˙˜ÊÚƒ¿»»¿ƒ¿≈¿»

Ôzzכה  È‰B¯ËÒ ÔÈz¯z ÏÚc ÔÏÈ„b ÔÈz¯z ˙ÈÂ¿»«¿≈¿ƒ»¿««¿≈ƒ¿ƒƒ≈
‡„BÙ‡ Èt˙k ÏÚ Ôz˙Â ‡˙ˆn¯Ó ÔÈz¯z ÏÚ««¿≈¿«¿»»¿ƒ≈«ƒ¿≈≈»

:È‰Bt‡ Ï·˜Ï»√≈«ƒ



devzכח zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'g ipy meil inei xeriy

i"yx£˙Bˆ˜ ÈzL ˙‡Â∑ ואחת אחת ּכל ׁשל ראׁשיהם ב' העבֹותֹות, ׁשּתי ‰BˆaLn˙.ׁשל ÈzLŒÏÚ Ôzz∑ הן ¿≈¿≈¿ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָƒ≈«¿≈«ƒ¿¿ֵ
ׁשּיתקע  מפרׁש עכׁשו, מקֹומן. ואת צרּכן את ּפרׁש ולא האפֹוד, ּופרׁשת החׁשן ּפרׁשת ּבין למעלה, הּכתּובֹות ְְְְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהן
ּתֹוקע  הימנית ׁשרׁשרֹות: ראׁשי ׁשני הּצּואר, אצל ולׂשמאל לימין החׁשן, ּבטּבעֹות הּתחּובֹות העבֹותֹות ראׁשי ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹּבהן

הּׂשמאלית  ׁשרׁשרֹות ראׁשי ׁשני ׂשמאל, ּבׁשל וכן ימין, ׁשל BÙ˙k˙.הּמׁשּבצֹות ∑z˙Â‰.ּבּמׁשּבצֹות ÏÚ ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ¿»«»ְְִַ«ƒ¿
„BÙ‡‰∑ ׂשפת ועדין ּתלּוי. הּוא ּובהן יּפל, ׁשּלא החׁשן את מחזיקין האפֹוד ּכתפֹות נמצאּו ּבזֹו. ואחת ּבזֹו אחת »≈ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹֹ

לתחּתיתֹו טּבעֹות ב' עֹוד הצר לכ יפה, לֹו ּדבּוקה ואינּה ּכרסֹו, על ונֹוקׁשת ּובאה הֹולכת הּתחּתֹונה ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹהחׁשן
והֹול ׁשּמפרׁש ÂÈt.ּכמֹו ÏeÓ Ï‡∑ אּלא הּמעיל, ׁשּכלּפי הּכתפֹות ּבעבר הּמׁשּבצֹות יּתן ׁשּלא אפֹוד, ׁשל ְְְֵֵֶָ∆»»ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ּפנים  קרּוי אינֹו נראה, ׁשאינֹו עבר אֹותֹו ּכי אפֹוד, ׁשל ּפניו מּול קרּוי והּוא החּוץ, ׁשּכלּפי העליֹון .ּבעבר ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

(åë)úBö÷ éðL-ìò íúà zîNå áäæ úBòaè ézL úéNòå§¨¦À¨§¥Æ©§´¨½̈§©§¨´Ÿ½̈©§¥−§´
:äúéa ãBôàä øáò-ìà øLà BúôN-ìò ïLçä©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤¨«¥−¨«§¨

i"yx£ÔLÁ‰ ˙Bˆ˜ ÈL ÏÚ∑ ולׂשמאל לימין הּתחּתֹונֹות, ּפאֹותיו ׁשּתי ‰‡BÙ„.הן ¯·Ú Ï‡ ¯L‡ B˙ÙN ÏÚ «¿≈¿«…∆ְְְְְִִֵֵֵַַָָֹ«¿»¬∆∆≈∆»≈
‰˙Èa∑ האחד סימנין: ׁשני ל ּכנגד הרי אינֹו ׁשעליֹונֹו האפֹוד, ּכנגד ׁשהּוא ּתחּתיתֹו, ׁשל קצוֹות ּבׁשני ׁשּיּתנם »¿»ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָ

ׁשּכלּפי  החׁשן ּבעבר יקּבעם ׁשּלא סימן נתן ועֹוד מתניו. על נתּון והאפֹוד הּוא, לּצּואר סמּו ׁשהרי ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֹהאפֹוד,
לּכהן  חֹוגרֹו האפֹוד ׁשחׁשב האפֹוד, לצד הּוא העבר ואֹותֹו "ּביתה", ׁשּנאמר: ּפנים, ׁשּכלּפי ּבעבר אּלא ְְְְְְֱִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהחּוץ,

עליו  ׁשֹוכבין ּוקצֹותיו החׁשן, קצֹות ּכנגד עד ּומּכאן, מּכאן ּכרסֹו ּוקצת מתניו, על הּכהן לפני הּסינר .ונקּפל ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

(æë)ézL-ìò íúà äzúðå áäæ úBòaè ézL úéNòå§¨¦»¨»§¥´©§´¨¨¼§¨«©¨´Ÿ¿̈©§¥Á
Bzøaçî únòì åéðt ìenî ähîlî ãBôàä úBôúë¦§¸¨«¥³¦§©̧¨Æ¦´¨½̈§ª©−©§©§®

:ãBôàä áLçì ìònî¦©¾©§¥−¤¨«¥«
i"yx£‰hÓlÓ „BÙ‡‰ ˙BÙ˙Î ÈzL ÏÚ∑ ּכתפיו על הּבאים העליֹונים האפֹוד ּכתפֹות ּבראׁשי נתּונֹות ׁשהּמׁשּבצֹות «¿≈ƒ¿»≈ƒ¿«»ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

מחּבר  ׁשהּוא הּׁשני ּבראׁשן ליּתן צּוה והּטּבעֹות לפניו, ויֹורדֹות ונקּפלֹות ּגרֹונֹו, ׁשּנאמר:ּכנגד והּוא לאפֹוד, ְְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֻ
ׁשהּמחּברת מעט, החגֹורה מן למעלה ּבאפֹוד, חּבּורן למקֹום סמּו מחּברּתֹו", ואּלּו"לעּמת החגֹורה, לעּמת ְְְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָֻֻ

ּפתיל  ונֹותן החׁשן, סֹוף ּכנגד והן האפֹוד", לחׁשב "מּמעל ׁשּנאמר: הּוא הּכתפֹות, זקיפת ּבגבּה מעט ְְְְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹנתּונים
הֹול החׁשן ּתחּתית יהא ׁשּלא ולׂשמאל, לימין ּפתיל ּבאֹותֹו ורֹוכסן החׁשן, ּובטּבעֹות הּטּבעֹות ּבאֹותן ְְְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹּתכלת

יפה  הּמעיל על מיּׁשב ונמצא ּכרסֹו, על ונֹוקׁש לאחֹור וחֹוזר ÂÈt.לפנים ÏenÓ∑ החיצֹון .ּבעבר ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻƒ»»ִֵֶַָ

(çë)ïLçä-úà eñkøéåáéúëåúòáèîéø÷-ìà åéúòahî §¦§§´¤©ÂÂ¤¦©§Ÿº̈¤
ãBôàä áLç-ìò úBéäì úìëz ìéúôa ãBôàä úòaè©§³Ÿ¨«¥Æ¦§¦´§¥½¤¦«§−©¥´¤¨«¥®

:ãBôàä ìòî ïLçä çfé-àìå§«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥«
i"yx£eÒk¯ÈÂ∑וכן חּבּור, לא)לׁשֹון וכן(תהלים רׁשעים, חבלי חּבּורי איׁש", מד)"מרכסי לבקעה",(ישעיה "והרכסים ¿ƒ¿¿ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֻ

ועמּקה, זקּופה הּגיא סמיכתן ׁשּמּתֹו ּגדֹול, ּבקׁשי אּלא ׁשּביניהם לּגיא לירד אפׁשר ׁשאי לזה, זה הּסמּוכים ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹֻהרים
ליל ונֹוחה מיׁשֹור לבקעת ‰‡BÙ„.יהיּו ·LÁŒÏÚ ˙BÈ‰Ï∑ האפֹוד חׁשב אל ּדבּוק החׁשן ÁfÈ.להיֹות ‡ÏÂ∑ ְְְְִִִֵֵַָƒ¿«≈∆»≈ְִֵֵֶֶֶַָָֹ¿…ƒ«

לברט  ּבן ּדּונׁש ּכדברי הּוא, ערבי ולׁשֹון נּתּוק, עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִֵֶַַַָָ

ÔB‰˙Èכו  ÈeL˙e ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿«ƒ»¿
‡¯·ÚÏ Èc d˙ÙÒ ÏÚ ‡LeÁ È¯ËÒ ÔÈ¯z ÏÚ«¿≈ƒ¿≈¿»«ƒ¿≈ƒ¿ƒ¿»

:ÂÈ‚lÓ ‡„BÙ‡„¿≈»ƒ¿»

ÏÚכז  ÔB‰˙È Ôz˙Â ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯z „aÚ˙Â¿«¿≈«¿≈ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ≈»¿«
È‰Bt‡ Ï·˜lÓ Ú¯lÓ ‡„BÙ‡ Èt˙k ÔÈz¯z«¿≈ƒ¿≈≈»ƒ¿«ƒ»√≈«ƒ
:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰Ï ÈÂlÚÓ ÈÙBÏ ˙Èa Ï·˜Ï»√≈≈≈≈ƒ»≈¿∆¿«≈»

ÊÚÏ˜˙‡כח  d˙˜ÊÚÓ ‡LeÁ ˙È ÔecÁÈÂ¿∆¿»¿»≈ƒ¿¿≈¿ƒ¿¿»
ÔÈÓ‰ ÏÚ ÈÂ‰ÓÏ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁa ‡„BÙ‡„¿≈»¿»ƒ¿∆¿»¿≈¡≈«∆¿«
:‡„BÙ‡ ÈÂlÚÓ ‡LeÁ ˜¯t˙È ‡ÏÂ ‡„BÙ‡≈»¿»ƒ¿»≈¿»≈ƒ»≈≈»

dxezd lr `xfr oa`

ּומּלת עּוּות:eÒk¯ÈÂכח ּכדר איׁש, מרכסי מּגזרת . ִַ¿ƒ¿¿ְְְִִִִֵֵֶֶַֻ

devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'h iyily meil inei xeriy

(èë)ètLnä ïLça ìàøNé-éða úBîL-úà ïøäà àNðå§¨¨´©«Â£ÂŸ¤§¸§¥«¦§¨¥¹§¯¤©¦§¨²
ãéîz ýåýé-éðôì ïøkæì Lãwä-ìà Bàáa Baì-ìò: ©¦−§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¦§¥«§Ÿ̈−¨¦«

(ì)íénzä-úàå íéøeàä-úà ètLnä ïLç-ìà zúðå§¨«©º̈¤´¤©¦§À̈¤¨«¦Æ§¤©ª¦½
ïøäà àNðå ýåýé éðôì Bàáa ïøäà áì-ìò eéäå§¨Æ©¥´©«£½Ÿ§Ÿ−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨´©«Â£ÂŸ

ýé éðôì Baì-ìò ìàøNé-éða ètLî-úà:ãéîz ýå ¤¦§©̧§¥«¦§¨¥¯©¦²¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦«
i"yx£ÌÈnz‰Œ˙‡Â ÌÈ¯e‡‰Œ˙‡∑ מאיר הּוא ידֹו ׁשעל החׁשן, ּכפלי ּבתֹו נֹותנֹו ׁשהיה הּמפרׁש ׁשם ּכתב הּוא ∆»ƒ¿∆«Àƒְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּדבריו את ּומתּמם עג)ּדבריו, אבל (יומא ּבגדים, מחּסר להיֹות ּגדֹול לכהן אפׁשר ׁשאי החׁשן, היה ׁשני ּובמקּדׁש . ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ
ׁשּנאמר מׁשּפט, קרּוי הּוא הּכתב אֹותֹו ׁשם ועל ּבתֹוכֹו, היה לא הּׁשם כז)אֹותֹו האּורים"(במדבר ּבמׁשּפט לֹו "וׁשאל :. ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

Ï‡¯NÈŒÈa ËtLÓŒ˙‡∑המדרׁש ּולפי לעׂשֹות. לא אֹו ּדבר לעׂשֹות אם ידֹו, על ונֹוכחים נׁשּפטים ׁשהם ּדבר ∆ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ
הּמׁשּפט  סליחת ׁשם על מׁשּפט נקרא הּדין, מעּותי על מכּפר ׁשהחׁשן .אּגדה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(133 'nr `i zegiy ihewl)

ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹוככככֹוֹוֹוֹו היההיההיההיה לאלאלאלא ההההּׁשּׁשּׁשּׁשםםםם אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו אבלאבלאבלאבל .... .... החהחהחהחׁשׁשׁשׁשןןןן היההיההיההיה ׁשׁשׁשׁשניניניני ל)ּוּוּוּובמקבמקבמקבמקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁש כח, ּדהּנה (רׁש"י לבאר, ויׁש זה. ּדבר מזּכיר מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
האּורים  נתינת ּובין החׁשן מעׂשה ּבין מפריד ׁשהּכתּוב מּזה אמנם, ּתפקידֹו. את החׁשן מּלא ידֹו על ׁשּכן מהחׁשן, חלק היה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹהּׁשם

ּבתֹור עצמֹו, ׁשהחׁשן ,ּכרח ועל מהחׁשן. חלק ׁשאינם מׁשמע ּכּכּכּכההההּנּנּנּנההההותּומים מּבית ּבּבּבּבגדגדגדגד רׁש"י מסּתּיע ּכ ועל ּבּׁשם, ּתלּוי אינֹו – ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ
ּכחׁשן ּתפקידֹו ואּלּו ּבּׁשם.ממממׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטטטטׁשני; ּתלּוי ּכן עזרא עזרא עזרא עזרא – אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ß xc` 'h iyily mei ß

(àì):úìëz ìéìk ãBôàä ìéòî-úà úéNòå§¨¦²¨¤§¦¬¨«¥−§¦¬§¥«¤
i"yx£„BÙ‡‰ ÏÈÚÓŒ˙‡∑עליו נּתן ÏÎz˙.לחגֹורה ׁשהאפֹוד ÏÈÏk∑ מערב אחר מין ׁשאין ּתכלת, ּכּלֹו ∆¿ƒ»≈ֲִֵֶַָָָָָ¿ƒ¿≈∆ְְִֵֵֵֶֶַָֹֻ

עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבֹו אבןאבןאבןאבן

(áì)áéáñ åéôì äéäé äôN BëBúa BLàø-éô äéäå§¨¨¬¦«Ÿ−§®¨¿̈¦«§¤Á§¦̧¨¦¹
:òøwé àì Bl-äéäé àøçú éôk âøà äNòî©«£¥´Ÿ¥À§¦¬©§¨²¦«§¤−¬Ÿ¦¨¥«©

i"yx£BL‡¯ŒÈÙ ‰È‰Â∑ הּצּואר ּבית ּפתיחת הּוא ּבגבהֹו, הּמעיל ּכפּול ∑BÎB˙a.ּפי לגּוּה", "ּכפיל ּכתרּגּומֹו: ¿»»ƒ…ְְְְִִִֵַַַַָָ¿ְְְִֵַַָָ
ּבמחט  ולא אֹורג מעׂשה והיה ּכפילתֹו, לׂשפה לֹו להיֹות ˙Á¯‡.לתֹוכֹו, ÈÙk∑ ּפיהם ׁשּלהם ׁשהּׁשריֹונים למדנּו, ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹ¿ƒ«¿»ְְִִִֶֶֶֶַַָָ

לתֹוכן  Ú¯wÈ.ּכפּול ‡Ï∑.יּקרע ׁשּלא יּזח ּכדי "ולא וכן: ׁשּבּתֹורה, לאוין מּמנין ׁשּזה ּבלאו, עֹובר והּקֹורעֹו ְָָ…ƒ»≈«ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הארֹון  ּבבּדי הּנאמר מּמּנּו", יסּורּו "לא וכן .החׁשן", ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

(âì)éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz éðnø åéìeL-ìò úéNòå§¨¦´¨©À̈¦Ÿ¥Æ§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©¨¦½
:áéáñ íëBúa áäæ éðîòôe áéáñ åéìeL-ìò©−̈¨¦®©«£Ÿ¥¬¨¨²§−̈¨¦«

i"yx£Èn¯∑ ּתרנגלת ּכביצת העׂשּויים רּמֹונים ּכמין היּו וחלּולים Ê‰·.עגּלים ÈÓÚÙe∑ ענּבלים עם זגין ƒ…≈ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֹֻ«¬…≈»»ְִִִִָָ
È·Ò·.ׁשּבתֹוכם  ÌÎB˙a∑ הּמעיל ּבׁשּולי ותלּוי ּדבּוק אחד ּפעמֹון רּמֹונים ׁשני ּבין סביב, .ּביניהם ְֶָ¿»»ƒְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ÔLÁaכט  Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ˙È Ô¯‰‡ ÏBhÈÂ¿ƒ«¬…»¿»«¿≈ƒ¿»≈¿∆
‡¯Îe„Ï ‡L„e˜Ï dÏÚÓa daÏ ÏÚ ‡Ècƒ»«ƒ≈¿≈¬≈¿¿»¿¿»»

:‡¯È„z ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ»

inz‡ל  ˙ÈÂ ‡i¯e‡ ˙È ‡Èc ÔLÁa Ôz˙Â¿ƒ≈¿∆ƒ»»«»¿»À«»
ÏBhÈÂ ÈÈ Ì„˜ dÏÚÓa Ô¯‰‡„ ‡aÏ ÏÚ ÔB‰ÈÂƒ«ƒ»¿«¬…¿≈¬≈√»¿»¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ daÏ ÏÚ Ï‡¯NÈ È·„ ‡Èc ˙È Ô¯‰‡«¬…»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈«ƒ≈√»¿»

:‡¯È„z¿ƒ»

ÏÎz‡:לא  ¯ÈÓb ‡„BÙ‡„ ‡ÏÈÚÓ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¿ƒ»¿≈»¿ƒƒ¿»

È‰Èלב  ‡¯Bz de‚Ï ÏÈÙk dLÈ¯ ÌeÙ È‰ÈÂƒ≈≈≈»ƒ¿«≈»¿≈
ÌeÙk ÈÁÓ „·BÚ ¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÙÏ ÛwÓ««¿≈¿¿«»≈¿

:ÚÊa˙È ‡Ï dÏ È‰È ÔÈ¯Lƒ¿»¿≈≈»ƒ¿¿»

ÏÎz‡לג  ÈBn¯ È‰BÏBÙÈL ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«ƒƒƒ≈ƒ¿»
¯BÁÒ È‰BÏBÙÈL ÏÚ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ«ƒƒ¿
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ÔB‰ÈÈa ‡·‰„c ÔÈbÊÂ ¯BÁÒ¿¿«ƒ¿«¬»≈≈¿¿

dxezd lr `xfr oa`

ּוגזרֹותיו z˙Âל הּׁשם ּדיני מׁשּפט, טעם . ¿»«»ְְִִֵֵֵַַַַָ
ּבאּורים ׁשֹואלים ּכן ּבעבּור ּכי ְֲֲֲִִִִֵַָהעתידֹות.

ְִותּומים:

ּכדמּות ÈNÚÂ˙לא מנטר, מעיל ּתרּגם הּגאֹון . ¿»ƒ»ְְְְִִִִֵַַָ
הּמעיל. ּבתֹו ראׁשֹו ּפי רק סרּבל. ְְְְִִִַַַַָָֹהּנקרא
הּמעיל, סביב רּמֹון ּכי אמרּו ז''ל ְְְְְִִִִֵַַַָוקדמֹונינּו

ּכי  אמרּו, אחרים ּכי רּמֹונים. ׁשני ּבין ְְֲֲִִִִִֵֵֵַָּופעמֹון
הרּמֹונים, ּבתֹו הם רק נראים. אינם ְְֲִִִִִֵֵַַַָָהּפעמ ֹונים

קֹול: יׁשמיעּו ְְִַָוׁשם



כט devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'h iyily meil inei xeriy

(èë)ètLnä ïLça ìàøNé-éða úBîL-úà ïøäà àNðå§¨¨´©«Â£ÂŸ¤§¸§¥«¦§¨¥¹§¯¤©¦§¨²
ãéîz ýåýé-éðôì ïøkæì Lãwä-ìà Bàáa Baì-ìò: ©¦−§Ÿ´¤©®Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¦§¥«§Ÿ̈−¨¦«

(ì)íénzä-úàå íéøeàä-úà ètLnä ïLç-ìà zúðå§¨«©º̈¤´¤©¦§À̈¤¨«¦Æ§¤©ª¦½
ïøäà àNðå ýåýé éðôì Bàáa ïøäà áì-ìò eéäå§¨Æ©¥´©«£½Ÿ§Ÿ−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨´©«Â£ÂŸ

ýé éðôì Baì-ìò ìàøNé-éða ètLî-úà:ãéîz ýå ¤¦§©̧§¥«¦§¨¥¯©¦²¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦«
i"yx£ÌÈnz‰Œ˙‡Â ÌÈ¯e‡‰Œ˙‡∑ מאיר הּוא ידֹו ׁשעל החׁשן, ּכפלי ּבתֹו נֹותנֹו ׁשהיה הּמפרׁש ׁשם ּכתב הּוא ∆»ƒ¿∆«Àƒְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

ּדבריו את ּומתּמם עג)ּדבריו, אבל (יומא ּבגדים, מחּסר להיֹות ּגדֹול לכהן אפׁשר ׁשאי החׁשן, היה ׁשני ּובמקּדׁש . ְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֹֻ
ׁשּנאמר מׁשּפט, קרּוי הּוא הּכתב אֹותֹו ׁשם ועל ּבתֹוכֹו, היה לא הּׁשם כז)אֹותֹו האּורים"(במדבר ּבמׁשּפט לֹו "וׁשאל :. ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ

Ï‡¯NÈŒÈa ËtLÓŒ˙‡∑המדרׁש ּולפי לעׂשֹות. לא אֹו ּדבר לעׂשֹות אם ידֹו, על ונֹוכחים נׁשּפטים ׁשהם ּדבר ∆ƒ¿«¿≈ƒ¿»≈ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ
הּמׁשּפט  סליחת ׁשם על מׁשּפט נקרא הּדין, מעּותי על מכּפר ׁשהחׁשן .אּגדה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(133 'nr `i zegiy ihewl)

ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹוככככֹוֹוֹוֹו היההיההיההיה לאלאלאלא ההההּׁשּׁשּׁשּׁשםםםם אאאאֹוֹוֹוֹותתתתֹוֹוֹוֹו אבלאבלאבלאבל .... .... החהחהחהחׁשׁשׁשׁשןןןן היההיההיההיה ׁשׁשׁשׁשניניניני ל)ּוּוּוּובמקבמקבמקבמקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁש כח, ּדהּנה (רׁש"י לבאר, ויׁש זה. ּדבר מזּכיר מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ֲֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ
האּורים  נתינת ּובין החׁשן מעׂשה ּבין מפריד ׁשהּכתּוב מּזה אמנם, ּתפקידֹו. את החׁשן מּלא ידֹו על ׁשּכן מהחׁשן, חלק היה ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹהּׁשם

ּבתֹור עצמֹו, ׁשהחׁשן ,ּכרח ועל מהחׁשן. חלק ׁשאינם מׁשמע ּכּכּכּכההההּנּנּנּנההההותּומים מּבית ּבּבּבּבגדגדגדגד רׁש"י מסּתּיע ּכ ועל ּבּׁשם, ּתלּוי אינֹו – ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ
ּכחׁשן ּתפקידֹו ואּלּו ּבּׁשם.ממממׁשׁשׁשׁשּפּפּפּפטטטטׁשני; ּתלּוי ּכן עזרא עזרא עזרא עזרא – אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ß xc` 'h iyily mei ß

(àì):úìëz ìéìk ãBôàä ìéòî-úà úéNòå§¨¦²¨¤§¦¬¨«¥−§¦¬§¥«¤
i"yx£„BÙ‡‰ ÏÈÚÓŒ˙‡∑עליו נּתן ÏÎz˙.לחגֹורה ׁשהאפֹוד ÏÈÏk∑ מערב אחר מין ׁשאין ּתכלת, ּכּלֹו ∆¿ƒ»≈ֲִֵֶַָָָָָ¿ƒ¿≈∆ְְִֵֵֵֶֶַָֹֻ

עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבֹו אבןאבןאבןאבן

(áì)áéáñ åéôì äéäé äôN BëBúa BLàø-éô äéäå§¨¨¬¦«Ÿ−§®¨¿̈¦«§¤Á§¦̧¨¦¹
:òøwé àì Bl-äéäé àøçú éôk âøà äNòî©«£¥´Ÿ¥À§¦¬©§¨²¦«§¤−¬Ÿ¦¨¥«©

i"yx£BL‡¯ŒÈÙ ‰È‰Â∑ הּצּואר ּבית ּפתיחת הּוא ּבגבהֹו, הּמעיל ּכפּול ∑BÎB˙a.ּפי לגּוּה", "ּכפיל ּכתרּגּומֹו: ¿»»ƒ…ְְְְִִִֵַַַַָָ¿ְְְִֵַַָָ
ּבמחט  ולא אֹורג מעׂשה והיה ּכפילתֹו, לׂשפה לֹו להיֹות ˙Á¯‡.לתֹוכֹו, ÈÙk∑ ּפיהם ׁשּלהם ׁשהּׁשריֹונים למדנּו, ְְְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹ¿ƒ«¿»ְְִִִֶֶֶֶַַָָ

לתֹוכן  Ú¯wÈ.ּכפּול ‡Ï∑.יּקרע ׁשּלא יּזח ּכדי "ולא וכן: ׁשּבּתֹורה, לאוין מּמנין ׁשּזה ּבלאו, עֹובר והּקֹורעֹו ְָָ…ƒ»≈«ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הארֹון  ּבבּדי הּנאמר מּמּנּו", יסּורּו "לא וכן .החׁשן", ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ

(âì)éðL úòìBúå ïîbøàå úìëz éðnø åéìeL-ìò úéNòå§¨¦´¨©À̈¦Ÿ¥Æ§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©¨¦½
:áéáñ íëBúa áäæ éðîòôe áéáñ åéìeL-ìò©−̈¨¦®©«£Ÿ¥¬¨¨²§−̈¨¦«

i"yx£Èn¯∑ ּתרנגלת ּכביצת העׂשּויים רּמֹונים ּכמין היּו וחלּולים Ê‰·.עגּלים ÈÓÚÙe∑ ענּבלים עם זגין ƒ…≈ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֶַַַָָֹֻ«¬…≈»»ְִִִִָָ
È·Ò·.ׁשּבתֹוכם  ÌÎB˙a∑ הּמעיל ּבׁשּולי ותלּוי ּדבּוק אחד ּפעמֹון רּמֹונים ׁשני ּבין סביב, .ּביניהם ְֶָ¿»»ƒְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ÔLÁaכט  Ï‡¯NÈ Èa ˙‰ÓL ˙È Ô¯‰‡ ÏBhÈÂ¿ƒ«¬…»¿»«¿≈ƒ¿»≈¿∆
‡¯Îe„Ï ‡L„e˜Ï dÏÚÓa daÏ ÏÚ ‡Ècƒ»«ƒ≈¿≈¬≈¿¿»¿¿»»

:‡¯È„z ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ»

inz‡ל  ˙ÈÂ ‡i¯e‡ ˙È ‡Èc ÔLÁa Ôz˙Â¿ƒ≈¿∆ƒ»»«»¿»À«»
ÏBhÈÂ ÈÈ Ì„˜ dÏÚÓa Ô¯‰‡„ ‡aÏ ÏÚ ÔB‰ÈÂƒ«ƒ»¿«¬…¿≈¬≈√»¿»¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ daÏ ÏÚ Ï‡¯NÈ È·„ ‡Èc ˙È Ô¯‰‡«¬…»ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈«ƒ≈√»¿»

:‡¯È„z¿ƒ»

ÏÎz‡:לא  ¯ÈÓb ‡„BÙ‡„ ‡ÏÈÚÓ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¿ƒ»¿≈»¿ƒƒ¿»

È‰Èלב  ‡¯Bz de‚Ï ÏÈÙk dLÈ¯ ÌeÙ È‰ÈÂƒ≈≈≈»ƒ¿«≈»¿≈
ÌeÙk ÈÁÓ „·BÚ ¯BÁÒ ¯BÁÒ dÓeÙÏ ÛwÓ««¿≈¿¿«»≈¿

:ÚÊa˙È ‡Ï dÏ È‰È ÔÈ¯Lƒ¿»¿≈≈»ƒ¿¿»

ÏÎz‡לג  ÈBn¯ È‰BÏBÙÈL ÏÚ „aÚ˙Â¿«¿≈«ƒƒƒ≈ƒ¿»
¯BÁÒ È‰BÏBÙÈL ÏÚ È¯B‰Ê Ú·ˆe ‡Âb¯‡Â¿«¿¿»»¿«¿ƒ«ƒƒ¿
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ÔB‰ÈÈa ‡·‰„c ÔÈbÊÂ ¯BÁÒ¿¿«ƒ¿«¬»≈≈¿¿

dxezd lr `xfr oa`

ּוגזרֹותיו z˙Âל הּׁשם ּדיני מׁשּפט, טעם . ¿»«»ְְִִֵֵֵַַַַָ
ּבאּורים ׁשֹואלים ּכן ּבעבּור ּכי ְֲֲֲִִִִֵַָהעתידֹות.

ְִותּומים:

ּכדמּות ÈNÚÂ˙לא מנטר, מעיל ּתרּגם הּגאֹון . ¿»ƒ»ְְְְִִִִֵַַָ
הּמעיל. ּבתֹו ראׁשֹו ּפי רק סרּבל. ְְְְִִִַַַַָָֹהּנקרא
הּמעיל, סביב רּמֹון ּכי אמרּו ז''ל ְְְְְִִִִֵַַַָוקדמֹונינּו

ּכי  אמרּו, אחרים ּכי רּמֹונים. ׁשני ּבין ְְֲֲִִִִִֵֵֵַָּופעמֹון
הרּמֹונים, ּבתֹו הם רק נראים. אינם ְְֲִִִִִֵֵַַַָָהּפעמ ֹונים

קֹול: יׁשמיעּו ְְִַָוׁשם
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adf igERzM F` mipFOxM LAW oipwix¥¨¦¤§§¦¦§©¥¨¨

סביבסביבסביבסביב:::: ּבּבּבּבתתתתֹוֹוֹוֹוכםכםכםכם זהבזהבזהבזהב ּוּוּוּופעמניפעמניפעמניפעמני סביבסביבסביבסביב עלעלעלעל־־־־ׁשׁשׁשׁשּוּוּוּוליוליוליוליו .... .... ּתּתּתּתכלתכלתכלתכלת ררררּמּמּמּמניניניני עלעלעלעל־־־־ׁשׁשׁשׁשּוּוּוּוליוליוליוליו לג)ועועועועׂשׂשׂשׂשיתיתיתית (כח, ְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
ּדבּוק". אחד ּפעמֹון רּמֹונים ׁשני ּבין סביב, ּביניהם – סביב "ּבתֹוכם רׁש"י: ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּופירׁש

ּתּפּוחי  ּכמין יעׂשם חלּולים, ּכרּמֹונים עׂשּויים היּו לּמה לנֹוי, ואם ּכלּום. מׁשּמׁשין הרּמֹונים היּו לא "אם־ּכן הרמּב"ן על־זה ְְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹוהקׁשה
(ּברּמֹונים)". ּבהם טמּונין "והּפעמֹונים מפרׁש ולכן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָזהב",

נעׂשים  היּו אם הרמּב"ן ולפי היּו, חלּולים הרּמֹונים רׁש"י לפי צּורתם. להיֹות צרי היה מה לנֹוי, היּו הרּמֹונים אם ּדנחלקּו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָונמצא,
זהב". ּכ"ּתּפּוחי לעׂשֹותם צריכים היּו ְְְֲִִֵַַָָָָלנֹוי,

יׂשראל, ּבבני  הּבחינֹות ּכל נרמזּו ּובבגדיו יׂשראל, ּכלל ׁשל ׁשלּוחם היה הּכהן־גדֹול ּדהּנה לקֹונֹו, האדם ּבעבֹודת לבאר ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹונראה
."ׁשּב "ריקנין יׂשראל ּבבני ּתחּתֹונה הכי הּדרּגה ׁשל מעלתם נרמזה המעיל' ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָּוב'ׁשּולי

ולכן  ּכרּמֹון" מצֹות מלאים ׁשּב ריקנין ׁש"אפילּו ׁשּלהם ה"נֹוי" מעלת מרּמזים המעיל' ּב'ׁשּולי - מקרא" ׁשל "ּפׁשּוטֹו - ְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָלרׁש"י
רּמֹונים. ּבצּורת ה"ריקנין" ְְְִִִִֵַָָנרמזּו

חן" ליֹודעי . . נעימים "ּדברים ּגם יׁשנם ׁשּבפרּוׁשֹו לרמּב"ן, הּתֹורה)א על לפירּוׁשֹו ּב"פתיחה" הרמּב"ן לגּלֹות (לׁשֹון הרּמֹונים ּתכלית אם ְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
מצֹות") "מלא (ורק "ריקן" אינֹו ּבפנימּיּותֹו יהּודי ׁשּכל להראֹות זהב, ּתּפּוחי ּבצּורת לעׂשֹותם צריכים היּו ׁשּב"ריקנין", וה"נֹוי" ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹהּיפי

ה'. עֹובד זהב", "ּתּפּוח הּוא מציאּותֹו ּכל ְִֵֶַַָָָָאלא

(ãì)ìéònä éìeL-ìò ïBnøå áäæ ïîòt ïBnøå áäæ ïîòt©«£³Ÿ¨¨Æ§¦½©«£¬Ÿ¨−̈§¦®©¥¬©§¦−
:áéáñ̈¦«

i"yx£'B‚Â ÔBn¯Â ·‰Ê ÔÓÚt∑אצלֹו ורּמֹון זהב, .ּפעמֹון «¬…»»¿ƒ¿ְְֲִֶַָָ

(äì)ì ïøäà-ìò äéäå-ìà Bàáa BìB÷ òîLðå úøL §¨¨¬©©«£−Ÿ§¨¥®§¦§©´ÂÂ§Ÿ¸¤
:úeîé àìå Búàöáe ýåýé éðôì Lãwä©¹Ÿ¤¦§¥¯§Ÿ̈²§¥−§¬Ÿ¨«

i"yx£˙eÓÈ ‡ÏÂ∑ מן אחד מחּסר יּכנס אם הא מיתה. יתחּיב לא לֹו, יהיּו אם הן: ׁשֹומע אּתה לאו מּכלל ¿…»ְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ׁשמים  ּבידי מיתה חּיב הּללּו, .הּבגדים ְִִִִֵַַַַָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 337 'nr f"hg y"ewl t"r)

llMdn cg` s` `ivFn Fpi` lFcB odMŸ¥¨¥¦©¤¨¥©§¨

ימימימימּוּוּוּותתתת:::: ולאולאולאולא .... .... אלאלאלאל־־־־ההההּקּקּקּקדדדדׁשׁשׁשׁש ּבּבּבּבבאבאבאבאֹוֹוֹוֹו קקקקֹוֹוֹוֹוללללֹוֹוֹוֹו לה)ונונונונׁשׁשׁשׁשמעמעמעמע (כח, ְְְְְְְְְְְְִִִִַַַַֹֹ ֶֶֶֶַַַַֹֹֹֹ ְְְְֶֶֶֶֹֹֹֹ ָָָָֹֹֽֽֽֽ
רחמנא־ליצלן? ימּות" מ"ולא ההפ נתחּיב זה ׁשּבלי עד קֹולֹו" ּב"ונׁשמע ההכרח ּגדל טעם מה ּבאּור ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָֹֹוצרי

מּכל־מקֹום  ּובבּטּול, ּדּקה ּבדממה הּכל ׁשּבקדּׁשה ה'" ּברעׁש "לא ׁשּבדר־ּכלל ּדאף חסידּות ּבדרּוׁשי המבאר על־ּפי לֹומר ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻויׁש
רחמנא־ליצלן, מּמות הּבֹורח ּוכדגמת ּגדֹול, ּברעׁש עבֹודתֹו לכן והּטמאה, הּמות מּמקֹום ּבבריחה ׁשעבֹודתֹו מּכיון ּתׁשּובה' ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֻֻה'ּבעל

ּגדֹול. רעׁש ּבקֹול ְֵֶַַַָׁשּבֹורח
המעיל' ּב'ׁשּולי הּנרמזים נמּוכֹות הכי ּבדרּגֹות ׁשּנמצאים אּלּו אף לּקדׁש, ּוכׁשּנכנס יׂשראל. ּכלל ׁשל ׁשלּוחֹו הּוא הּכהן־גדֹול ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹוהּנה

עּמֹו. ְִִִָנכנסים
יׂשראל, ּכל ׁשל ׁשליחּותם ׁשעֹוׂשה מראה ּבזה רעׁש, עׂשּו המעיל' ׁשּב'ׁשּולי ׁשהּפעמֹונים הּקדׁש" אל ּבבֹואֹו קֹולֹו "נׁשמע אם ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹולכן

עּמֹו. נכללים ּתׁשּובה' ה'ּבעלי ְְְֲִִִֵַַַָָוגם
אזי  ּגדֹול, רעׁש ּבקֹול ׁשעבֹודתם אּלּו את ּבעבֹודתֹו עּמֹו לכלֹול רֹוצה ׁשאינֹו מראה ּדבזה קֹולֹו" "נׁשמע לא חס־וׁשלֹום אם ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֹא
מ"ולא  ההפ מּזה מׁשּתלׁשל ּומּמילא ּכהּנתֹו, ּובטלה ּגדֹולה, ּבכהּונה לכהן ראּוי אינֹו ואם־ּכן יׂשראל, ּכל ׁשל ׁשלּוחֹו ׁשאינֹו ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻמראה

וק"ל. רחמנא־ליצלן ְֲִַַָָָימּות"

(åì)íúç éçezt åéìò zçzôe øBäè áäæ õév úéNòå§¨¦¬¨¦−¨¨´¨®¦©§¨³¨¨Æ¦¥´Ÿ½̈
:ýåýéì Lã÷−Ÿ¤©«Ÿ̈«

i"yx£ıÈˆ∑(ה לאזן (סוכה מאזן הּמצח על מּקיף אצּבעֹות, ׁשני רחב היה, זהב ׁשל טס עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכמין אבןאבןאבןאבן ƒְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹֹ

BÓ¯Â‡לד  ‡·‰„„ ‡‚Ê ‡Bn¯Â ‡·‰„„ ‡bÊ«»¿«¬»¿ƒ»«»¿«¬»¿ƒ»
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡ÏÈÚÓ ÈÏBÙÈL ÏÚ«ƒ≈¿ƒ»¿¿

˜dÏלה  ÚÓzLÈÂ ‡LnLÏ Ô¯‰‡ ÏÚ È‰ÈÂƒ≈««¬…¿«»»¿ƒ¿¿«»≈
‡ÏÂ d˜tÓ·e ÈÈ Ì„˜ ‡L„e˜Ï dÏÚÓa¿≈¬≈¿¿»√»¿»¿ƒ¿≈¿»

:˙eÓÈ¿

È‰BÏÚלו  ÛBÏ‚˙Â ÈÎc ·‰„c ‡ˆÈˆ „aÚ˙Â¿«¿≈ƒ»ƒ¿«¿≈¿ƒ¿¬ƒ
:ÈÈÏ L„˜ L¯ÙÓ ·˙k¿«¿»«…∆«»

dxezd lr `xfr oa`

ˆıÈלו ˙ÈNÚÂהּגאֹון ּתרּגמּה והיא . עצאבה, ¿»ƒ»ƒְְְִִַָָ
ּכי  ּכתר, ּכדמּות ואינ ּנה הּמצנפת. על ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָנתּונה

אין  הּפׁשט, ּדר על ּכי לבּדֹו. הּמצח על ְְִֵֵֶֶַַַַַַָהּוא
ּכדמּות  הּמגּבעֹות ּכי מצנפת. ּכדמּות ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָהּמגּבע ֹות

על  הארצֹות ּבאּלה הּזכרים ׁשּיׂשימּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָאּלה
והּמצנפת  ּגבֹוהים. והם הראׁש ׁשּיכּסּו ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹֹהראׁש,

devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'h iyily meil inei xeriy

(æì)nä-ìò äéäå úìëz ìéút-ìò Búà zîNåúôðö §©§¨³ŸÆ©§¦´§¥½¤§¨−̈©©¦§¨®¤
:äéäé úôðönä-éðt ìeî-ìà¤¬§¥«©¦§¤−¤¦«§¤«

i"yx£˙ÏÎz ÏÈ˙t ÏÚ∑אֹומר הּוא אחר לט)ּובמקֹום "והיה (שמות ּכאן: ּכתיב ועֹוד ּתכלת", ּפתיל עליו "וּיּתנּו : «¿ƒ¿≈∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
קדׁשים ּובׁשחיטת אהרן", מצח על "והיה אֹומר: הּוא ּולמּטה הּמצנפת", יט)על נראה (זבחים היה 'ׂשערֹו ׁשנינּו: , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּכל  ּבּה להּכנס עמּקה ואינּה הראׁש, ּבגבּה למעלה ׁשהּמצנפת למדנּו, ּתפּלין'. מּניח ׁשּׁשם – לּמצנפת ציץ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻּבין
ׁשּׁשה. ּובאמצעֹו ראׁשים, ּבׁשני ּבֹו ּותלּויין ּבּנקבים היּו והּפתילים מּלמּטה והּציץ הּמצח, עד מקֹומֹות הראׁש ּבג' ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ונמצאּו ׁשלׁשּתן, הערף מאחֹורי הּפתילים ראׁשי וקֹוׁשר ּכנגּדֹו, מּבפנים ואחד מּבחּוץ אחד מלמעלה, ּפתיל ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּללּו
על  והֹול הּׁשנים ראׁשי עם קׁשּור ׁשּבראׁשֹו האמצעי ּופתיל הּקדקד, את מּקיפין ראׁשיו, ּופתילי הּטס אר ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּבין
והיה  הּמצנפת", על "והיה אֹומר הּוא האמצעי ּפתיל ועל ּכֹובע, ּכמין עׂשּוי נמצא מלמעלה. הראׁש רחב ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּפני
מצחֹו, ּכנגד ּתלּוי והּטס נֹופל, ׁשאינֹו מחזיקֹו האמצעי והּפתיל הּמצנפת, על ּכֹובע ּכמין ראׁשֹו על הּציץ ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹנֹותן

מלמעלה  הּמצנפת על ּופתיל הּפתיל על וציץ הּציץ, על ּפתיל הּמקראֹות: ּכל עזרא עזרא עזרא עזרא .ונתקּימּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָ

(çì)íéLãwä ïåò-úà ïøäà àNðå ïøäà çöî-ìò äéäå§¨¨»©¥´©©«£Ÿ¼§¨¨̧©«£¹Ÿ¤£´Ÿ©¢¨¦À
äéäå íäéLã÷ úðzî-ìëì ìàøNé éða eLéc÷é øLà£¤³©§¦¸Æ§¥´¦§¨¥½§¨©§−Ÿ¨§¥¤®§¨¨³

:ýåýé éðôì íäì ïBöøì ãéîz Bçöî-ìò©¦§Æ¨¦½§¨¬¨¤−¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£Ô¯‰‡ ‡NÂ∑ נמצא עון. ׁשל הּמּׂשא את נֹוׂשא אהרן מּמׁשמעֹו: זז אינֹו כן ּפי על ואף סליחה, לׁשֹון ¿»»«¬…ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

הּקדׁשים  מן העון ‰ÌÈL„w.מסּלק ÔÂÚŒ˙‡∑ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ּבטמאה, ׁשּקרבּו החלב ועל הּדם על (מנחות לרּצֹות ְִִֶַָָָָֹֻ∆¬…«√»ƒְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
יחׁשב".כה) "לא נאמר: הרי נֹותר, עון ואם ירצה". "לא נאמר: ּכבר הרי ּפּגּול, עון אם נֹוׂשא? הּוא עון זה אי :ְְֱֱֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹֹ

אינֹו הא הּמקריבים, עון ולא נאמר, הּקדׁשים" "עון ׁשהרי טמא, ׁשהקריב הּכהן עון על ׁשּיכּפר לֹומר ְְְְְֱֲֲֲֲֳִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹואין
הּקרּבן  להכׁשיר אּלא ÈÓz„.מרּצה, BÁˆÓŒÏÚ ‰È‰Â∑אינֹו ׁשהרי ּתמיד, מצחֹו על ׁשּיהא לֹומר אפׁשר אי ְְְְִֶֶַַַָָָ¿»»«ƒ¿»ƒְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּבאֹותּה עֹובד ּגדֹול ּכהן היה ׁשּלא מצחֹו, על אינֹו אפּלּו להם לרּצֹות 'ּתמיד', אּלא העבֹודה, ּבׁשעת אּלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹעליו
מלּמד  ּתמיד", מצחֹו "על נדרׁש: מרּצה, אינֹו לאו, ואם ּומרּצה, מכּפר מצחֹו, על עֹודהּו האֹומר: ּולדברי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשעה.

מּמּנּו ּדעּתֹו יסיח ׁשּלא מצחֹו, על ּבעֹודֹו ּבֹו .ׁשּממׁשמׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

(èì)èðáàå LL úôðöî úéNòå LL úðúkä zöaLå§¦©§¨Æ©§´Ÿ¤¥½§¨¦−¨¦§¤´¤¥®§©§¥¬
:í÷ø äNòî äNòz©«£¤−©«£¥¬Ÿ¥«

i"yx£zˆaLÂ∑ׁשׁש ׁשל וכּלם מׁשּבצֹות, מׁשּבצֹות אֹותם .עׂשה ¿ƒ«¿»ְְְְְֲִִֵֵֶָָֻ

ÏÚלז  È‰ÈÂ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁ ÏÚ d˙È ÈeL˙e¿«ƒ»≈«»ƒ¿∆¿»ƒ≈«
:È‰È ‡zÙˆÓ Èt‡ Ï·˜Ï ‡zÙˆÓƒ¿∆¿»»√≈«≈ƒ¿∆¿»¿≈

‡‰¯Ôלח  ÏBhÈÂ Ô¯‰‡„ È‰BÈÚ ˙Èa ÏÚ È‰ÈÂƒ≈«≈≈ƒ¿«¬…¿ƒ«¬…
Ï‡¯NÈ Èa ÔeLc˜È Èc ‡iL„e˜ ˙ÈÂÚ ˙È»¬»«¿«»ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»≈
È‰BÈÚ ˙Èa ÏÚ È‰ÈÂ ÔB‰ÈL„e˜ ˙zÓ ÏÎÏ¿»«¿«¿≈ƒ≈«≈≈ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ÔB‰Ï ‡ÂÚ¯Ï ‡¯È„z¿ƒ»¿«¬»¿√»¿»

zÙˆÓ‡לט  „aÚ˙Â ‡ˆe· ‡ezk ın¯˙e¿«≈ƒ»»¿«¿≈ƒ¿∆¿»
:¯iˆ „·BÚ „aÚz ‡ÈÓ‰Â ‡ˆe·„¿»¿∆¿»»«¿≈««»

dxezd lr `xfr oa`

לבּדֹו הראׁש סביב צנּוף ארֹו ּדק ּבגד ְְִִֶֶַַָָָֹהיא
הּנׁשים  ּבראׁש ׁשּיׁש הּמצנפת לּה ּתדמה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹמעט,
ּובספרד  יׁשמעאל ּבארץ ּכי הּמקֹומֹות. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּבאּלה 
היא  הּמצנפת ּובאגדד, ּובבל ּומצרים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָואפריקא
ראׁש על ולא הּנכּבדים, הּזכרים מן הראׁש ְְְִִִִַַַַָָָֹֹֹעל 
על  זהב ציץ עֹוׂשים הּגדֹולים והּׂשרים ְְִִִִִַַַָָָָאּׁשה.
ל הזּכרּתי ּוכבר הּמצח. מקֹום על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָהּמצנפת,
ּכמנהג  אינֹו ותכׁשיטיהם יׂשראל ארץ מנהג ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּכי
לתּקן  ׁשלמה רּבנּו והּוצר הּמקֹומֹות. ְְְְְֵֵֵֶַַַַֹֹאּלה
ּדר ועל ּתכלת. ּפתילֹות ּבׁשלׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹהּמקראֹות,
ׁשּיעמֹוד  אחד, לפתיל רק צֹור אין ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָהּפׁשט

הּמצח. על ׁשהּוא הּמצנפת ּפני על ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַהּציץ
{לז} ÏÚוטעם B˙B‡ zÓNÂÏÈ˙t˙ÏÎz. ְַַ¿«¿»«¿ƒ¿≈∆

מּׁשני  קׁשּור הּציץ ׁשהיה ּתכלת. ּפתיל ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָעם
על  הּוא הּמצנפת ּפני ּכי ספק ואין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָצדדין.

אחר  ּובמקֹום הראׁש. על לא הּמצח, ְְֵֵַַַַָָֹֹמקֹום
על  לתת ּתכלת, ּפתיל עליו ויּתנּו ְְְִִֵֵֶַַָָָָּכתּוב
מּלת  על  ּתתמּה ואל  הּמצח. מקֹום ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַהּמצנפת
הּנׁשים. על האנׁשים  וּיבֹואּו ּכמֹוהּו, ּכי ֲִִִַַַַָָָָָעל,
ׁשני  על ה'. לפני ּתנּופה הּבּכּורים לחם ְְְִִִֵֵֶֶַַַָעל
ּככה. ורּבים החזה. על החלב את ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכבׂשים.
היתה  הּמצנפת  ּכי לעֹולם, ּתמצא לא ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹוהּנה
ויׁש לבניו. והּמגּבעֹות לבּדֹו. לאהרן ְְְְְְֲִֵַַַַָָָֹרק
הּמצנפת  ּכי ּגבעֹות. מּגזרת מגּבעֹות ּכי ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָאֹומרים
צנֹוף  ּכתּוב וכן אֹותֹו. ועֹוטה הראׁש ְְֵֶֶָָָָֹעֹוטרת
צנֹוף  ּדר והּיֹודע עטה. ועט צנפה, ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹיצנפ
הּׁשפלה  זאת לא זאת ּפירּוׁש ידע ְְִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹהּמצנפת,
והּנה  היא. אּומנּות ּכי הׁשּפל. והּגבֹוּה ְְְְִִִֵֵַַַַַָָהגּבּה
את  ונתּת ראׁשֹו, על  הּמצנפת וׂשמּת ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹּכתּוב
נקרא  הּציץ והּנה הּמצנפת. על הּקדׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹנזר

הּכל  אּולי נזרֹו. יציץ ועליו וכמֹוהּו, ְְְִִֶֶַַָָָָֹנזר.
ציץ  מן מּגזרת מציץ וככה , נראה. ּדבר , ְְְִִִִִִֵֶַָָָָ

ּבּמח  ׁשהם הּנקבים ּבׁשנים ּכי ודע ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹהחרכים .
הרגׁשֹות. החמׁש ּכח יתחּבר ׁשם הּמצח, ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹעל
על  הּמחׁשבה. ּתחל וׁשם הּדמּות. ּכח ְְְֲֵַַַַַָָָָָֹוׁשם
הּקדׁשים. עֹון את לׂשאת הּציץ, על ּכתּוב ֲֳִִֵֵֶַַַָָָּכן 
ואמר  ּכהגן . הּמקּדׁשים מחׁשבת היה לא  ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹאּולי
ּתׁשּבץ, ּוכתנת ּבתחּלה, אהרן ּכתנת על ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹהּכת ּוב,
ּבניו. ּכתנת ּכן ולא לבּדּה. מׁשּבצת ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻׁשהיא
אמר  וככה אהרן. לכבֹוד עׂשּוי ְְְְֲִֵַַַַָָָָֹוהּתׁשּבץ
ׁשהיא  הידּועה הּכתנת עליו וּיּתן ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבּמעׂשה,
ּכמֹו ּכּתנֹות, וּילּביׁשם ּבניו ועל ְְְְֳִֵֶֶַַַַָָֻֻהמׁשּבצת.
ּתרּגם  סעדיה ורּבי כּוּתנֹות. ּתעׂשה אהרן ְְְְְְֲֲֳִִִֵֵֶַַַַָֹולבני
הּמטּבע  צּורת  ּכדמּות והּוא ּתעּין . ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָוׁשּבצּת,

העּגּול: ּבתֹו עׂשּוי ְְִָָָמרּוּבע,



לי devz zyxt - gk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'h iyily meil inei xeriy

(æì)nä-ìò äéäå úìëz ìéút-ìò Búà zîNåúôðö §©§¨³ŸÆ©§¦´§¥½¤§¨−̈©©¦§¨®¤
:äéäé úôðönä-éðt ìeî-ìà¤¬§¥«©¦§¤−¤¦«§¤«

i"yx£˙ÏÎz ÏÈ˙t ÏÚ∑אֹומר הּוא אחר לט)ּובמקֹום "והיה (שמות ּכאן: ּכתיב ועֹוד ּתכלת", ּפתיל עליו "וּיּתנּו : «¿ƒ¿≈∆ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ
קדׁשים ּובׁשחיטת אהרן", מצח על "והיה אֹומר: הּוא ּולמּטה הּמצנפת", יט)על נראה (זבחים היה 'ׂשערֹו ׁשנינּו: , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּכל  ּבּה להּכנס עמּקה ואינּה הראׁש, ּבגבּה למעלה ׁשהּמצנפת למדנּו, ּתפּלין'. מּניח ׁשּׁשם – לּמצנפת ציץ ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻּבין
ׁשּׁשה. ּובאמצעֹו ראׁשים, ּבׁשני ּבֹו ּותלּויין ּבּנקבים היּו והּפתילים מּלמּטה והּציץ הּמצח, עד מקֹומֹות הראׁש ּבג' ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָֹ

ונמצאּו ׁשלׁשּתן, הערף מאחֹורי הּפתילים ראׁשי וקֹוׁשר ּכנגּדֹו, מּבפנים ואחד מּבחּוץ אחד מלמעלה, ּפתיל ְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּללּו
על  והֹול הּׁשנים ראׁשי עם קׁשּור ׁשּבראׁשֹו האמצעי ּופתיל הּקדקד, את מּקיפין ראׁשיו, ּופתילי הּטס אר ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּבין
והיה  הּמצנפת", על "והיה אֹומר הּוא האמצעי ּפתיל ועל ּכֹובע, ּכמין עׂשּוי נמצא מלמעלה. הראׁש רחב ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹּפני
מצחֹו, ּכנגד ּתלּוי והּטס נֹופל, ׁשאינֹו מחזיקֹו האמצעי והּפתיל הּמצנפת, על ּכֹובע ּכמין ראׁשֹו על הּציץ ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹנֹותן

מלמעלה  הּמצנפת על ּופתיל הּפתיל על וציץ הּציץ, על ּפתיל הּמקראֹות: ּכל עזרא עזרא עזרא עזרא .ונתקּימּו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָ

(çì)íéLãwä ïåò-úà ïøäà àNðå ïøäà çöî-ìò äéäå§¨¨»©¥´©©«£Ÿ¼§¨¨̧©«£¹Ÿ¤£´Ÿ©¢¨¦À
äéäå íäéLã÷ úðzî-ìëì ìàøNé éða eLéc÷é øLà£¤³©§¦¸Æ§¥´¦§¨¥½§¨©§−Ÿ¨§¥¤®§¨¨³

:ýåýé éðôì íäì ïBöøì ãéîz Bçöî-ìò©¦§Æ¨¦½§¨¬¨¤−¦§¥¬§Ÿ̈«
i"yx£Ô¯‰‡ ‡NÂ∑ נמצא עון. ׁשל הּמּׂשא את נֹוׂשא אהרן מּמׁשמעֹו: זז אינֹו כן ּפי על ואף סליחה, לׁשֹון ¿»»«¬…ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹ

הּקדׁשים  מן העון ‰ÌÈL„w.מסּלק ÔÂÚŒ˙‡∑ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ּבטמאה, ׁשּקרבּו החלב ועל הּדם על (מנחות לרּצֹות ְִִֶַָָָָֹֻ∆¬…«√»ƒְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
יחׁשב".כה) "לא נאמר: הרי נֹותר, עון ואם ירצה". "לא נאמר: ּכבר הרי ּפּגּול, עון אם נֹוׂשא? הּוא עון זה אי :ְְֱֱֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֹֹ

אינֹו הא הּמקריבים, עון ולא נאמר, הּקדׁשים" "עון ׁשהרי טמא, ׁשהקריב הּכהן עון על ׁשּיכּפר לֹומר ְְְְְֱֲֲֲֲֳִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָֹֹֹֹֹואין
הּקרּבן  להכׁשיר אּלא ÈÓz„.מרּצה, BÁˆÓŒÏÚ ‰È‰Â∑אינֹו ׁשהרי ּתמיד, מצחֹו על ׁשּיהא לֹומר אפׁשר אי ְְְְִֶֶַַַָָָ¿»»«ƒ¿»ƒְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּבאֹותּה עֹובד ּגדֹול ּכהן היה ׁשּלא מצחֹו, על אינֹו אפּלּו להם לרּצֹות 'ּתמיד', אּלא העבֹודה, ּבׁשעת אּלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹֹעליו
מלּמד  ּתמיד", מצחֹו "על נדרׁש: מרּצה, אינֹו לאו, ואם ּומרּצה, מכּפר מצחֹו, על עֹודהּו האֹומר: ּולדברי ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשעה.

מּמּנּו ּדעּתֹו יסיח ׁשּלא מצחֹו, על ּבעֹודֹו ּבֹו .ׁשּממׁשמׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

(èì)èðáàå LL úôðöî úéNòå LL úðúkä zöaLå§¦©§¨Æ©§´Ÿ¤¥½§¨¦−¨¦§¤´¤¥®§©§¥¬
:í÷ø äNòî äNòz©«£¤−©«£¥¬Ÿ¥«

i"yx£zˆaLÂ∑ׁשׁש ׁשל וכּלם מׁשּבצֹות, מׁשּבצֹות אֹותם .עׂשה ¿ƒ«¿»ְְְְְֲִִֵֵֶָָֻ

ÏÚלז  È‰ÈÂ ‡zÏÎ˙„ ‡ËeÁ ÏÚ d˙È ÈeL˙e¿«ƒ»≈«»ƒ¿∆¿»ƒ≈«
:È‰È ‡zÙˆÓ Èt‡ Ï·˜Ï ‡zÙˆÓƒ¿∆¿»»√≈«≈ƒ¿∆¿»¿≈

‡‰¯Ôלח  ÏBhÈÂ Ô¯‰‡„ È‰BÈÚ ˙Èa ÏÚ È‰ÈÂƒ≈«≈≈ƒ¿«¬…¿ƒ«¬…
Ï‡¯NÈ Èa ÔeLc˜È Èc ‡iL„e˜ ˙ÈÂÚ ˙È»¬»«¿«»ƒ¿«¿¿≈ƒ¿»≈
È‰BÈÚ ˙Èa ÏÚ È‰ÈÂ ÔB‰ÈL„e˜ ˙zÓ ÏÎÏ¿»«¿«¿≈ƒ≈«≈≈ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ÔB‰Ï ‡ÂÚ¯Ï ‡¯È„z¿ƒ»¿«¬»¿√»¿»

zÙˆÓ‡לט  „aÚ˙Â ‡ˆe· ‡ezk ın¯˙e¿«≈ƒ»»¿«¿≈ƒ¿∆¿»
:¯iˆ „·BÚ „aÚz ‡ÈÓ‰Â ‡ˆe·„¿»¿∆¿»»«¿≈««»

dxezd lr `xfr oa`

לבּדֹו הראׁש סביב צנּוף ארֹו ּדק ּבגד ְְִִֶֶַַָָָֹהיא
הּנׁשים  ּבראׁש ׁשּיׁש הּמצנפת לּה ּתדמה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹמעט,
ּובספרד  יׁשמעאל ּבארץ ּכי הּמקֹומֹות. ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּבאּלה 
היא  הּמצנפת ּובאגדד, ּובבל ּומצרים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָואפריקא
ראׁש על ולא הּנכּבדים, הּזכרים מן הראׁש ְְְִִִִַַַַָָָֹֹֹעל 
על  זהב ציץ עֹוׂשים הּגדֹולים והּׂשרים ְְִִִִִַַַָָָָאּׁשה.
ל הזּכרּתי ּוכבר הּמצח. מקֹום על ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָהּמצנפת,
ּכמנהג  אינֹו ותכׁשיטיהם יׂשראל ארץ מנהג ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּכי
לתּקן  ׁשלמה רּבנּו והּוצר הּמקֹומֹות. ְְְְְֵֵֵֶַַַַֹֹאּלה
ּדר ועל ּתכלת. ּפתילֹות ּבׁשלׁש ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֹהּמקראֹות,
ׁשּיעמֹוד  אחד, לפתיל רק צֹור אין ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָהּפׁשט

הּמצח. על ׁשהּוא הּמצנפת ּפני על ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַהּציץ
{לז} ÏÚוטעם B˙B‡ zÓNÂÏÈ˙t˙ÏÎz. ְַַ¿«¿»«¿ƒ¿≈∆

מּׁשני  קׁשּור הּציץ ׁשהיה ּתכלת. ּפתיל ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָעם
על  הּוא הּמצנפת ּפני ּכי ספק ואין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָצדדין.

אחר  ּובמקֹום הראׁש. על לא הּמצח, ְְֵֵַַַַָָֹֹמקֹום
על  לתת ּתכלת, ּפתיל עליו ויּתנּו ְְְִִֵֵֶַַָָָָּכתּוב
מּלת  על  ּתתמּה ואל  הּמצח. מקֹום ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַהּמצנפת
הּנׁשים. על האנׁשים  וּיבֹואּו ּכמֹוהּו, ּכי ֲִִִַַַַָָָָָעל,
ׁשני  על ה'. לפני ּתנּופה הּבּכּורים לחם ְְְִִִֵֵֶֶַַַָעל
ּככה. ורּבים החזה. על החלב את ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּכבׂשים.
היתה  הּמצנפת  ּכי לעֹולם, ּתמצא לא ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹוהּנה
ויׁש לבניו. והּמגּבעֹות לבּדֹו. לאהרן ְְְְְְֲִֵַַַַָָָֹרק
הּמצנפת  ּכי ּגבעֹות. מּגזרת מגּבעֹות ּכי ְְְְְִִִִִִִֶֶַַָָאֹומרים
צנֹוף  ּכתּוב וכן אֹותֹו. ועֹוטה הראׁש ְְֵֶֶָָָָֹעֹוטרת
צנֹוף  ּדר והּיֹודע עטה. ועט צנפה, ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָֹֹיצנפ
הּׁשפלה  זאת לא זאת ּפירּוׁש ידע ְְִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֹהּמצנפת,
והּנה  היא. אּומנּות ּכי הׁשּפל. והּגבֹוּה ְְְְִִִֵֵַַַַַָָהגּבּה
את  ונתּת ראׁשֹו, על  הּמצנפת וׂשמּת ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹּכתּוב
נקרא  הּציץ והּנה הּמצנפת. על הּקדׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹנזר

הּכל  אּולי נזרֹו. יציץ ועליו וכמֹוהּו, ְְְִִֶֶַַָָָָֹנזר.
ציץ  מן מּגזרת מציץ וככה , נראה. ּדבר , ְְְִִִִִִֵֶַָָָָ

ּבּמח  ׁשהם הּנקבים ּבׁשנים ּכי ודע ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָֹהחרכים .
הרגׁשֹות. החמׁש ּכח יתחּבר ׁשם הּמצח, ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹעל
על  הּמחׁשבה. ּתחל וׁשם הּדמּות. ּכח ְְְֲֵַַַַַָָָָָֹוׁשם
הּקדׁשים. עֹון את לׂשאת הּציץ, על ּכתּוב ֲֳִִֵֵֶַַַָָָּכן 
ואמר  ּכהגן . הּמקּדׁשים מחׁשבת היה לא  ְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹאּולי
ּתׁשּבץ, ּוכתנת ּבתחּלה, אהרן ּכתנת על ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹהּכת ּוב,
ּבניו. ּכתנת ּכן ולא לבּדּה. מׁשּבצת ְְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻׁשהיא
אמר  וככה אהרן. לכבֹוד עׂשּוי ְְְְֲִֵַַַַָָָָֹוהּתׁשּבץ
ׁשהיא  הידּועה הּכתנת עליו וּיּתן ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבּמעׂשה,
ּכמֹו ּכּתנֹות, וּילּביׁשם ּבניו ועל ְְְְֳִֵֶֶַַַַָָֻֻהמׁשּבצת.
ּתרּגם  סעדיה ורּבי כּוּתנֹות. ּתעׂשה אהרן ְְְְְְֲֲֳִִִֵֵֶַַַַָֹולבני
הּמטּבע  צּורת  ּכדמּות והּוא ּתעּין . ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָוׁשּבצּת,

העּגּול: ּבתֹו עׂשּוי ְְִָָָמרּוּבע,



devzלי zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i iriax meil inei xeriy

(î)íéèðáà íäì úéNòå úðzë äNòz ïøäà éðáìå§¦§¥³©«£ŸÆ©«£¤´ª¢½Ÿ§¨¦¬¨¨¤−©§¥¦®
:úøàôúìe ãBáëì íäì äNòz úBòaâîe¦§¨Æ©«£¤´¨¤½§¨−§¦§¨«¤

i"yx£˙zÎ ‰NÚz Ô¯‰‡ È·ÏÂ∑ יֹותר:ארּבעה ולא הּללּו מצנפת,ּבגדים היא – ּומגּבעֹות ואבנט ּכּתנת ¿ƒ¿≈«¬…«¬∆À√…ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
ּבּפרׁשה  למּטה הּכתּובים .ּומכנסים ְְְִִִַַַַָָָָָ

(àî)éçà ïøäà-úà íúà zLaìäåBzà åéða-úàå E §¦§©§¨³Ÿ¨Æ¤©«£´Ÿ¨¦½§¤¨−̈¦®
:éì-eðäëå íúà zLc÷å íãé-úà úàlîe íúà zçLîe¨«©§¨̧Ÿ¹̈¦¥¨¯¤¨¨²§¦©§¨¬Ÿ−̈§¦«£¦«

i"yx£Ô¯‰‡Œ˙‡ Ì˙‡ zLaÏ‰Â∑ ואבנט מצנפת ּוכתנתּֿתׁשּבץ, ּומעיל ואפֹוד חׁשן ּבאהרן: האמּורים אֹותם ¿ƒ¿«¿»…»∆«¬…ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ּבכּלם  למּטה הּכתּובים ּומכנסים ‡Bz.וציץ, ÂÈaŒ˙‡Â∑ ּבהם אֹותם ‡˙Ì.הּכתּובים zÁLÓe∑ אהרן את ְְְְְִִִִַַַָָָֻ¿∆»»ƒְִֶַָָ»«¿»…»ֲֶַֹ

ּבניו, הּמׁשחה ואת ‡˙Ì„ÈŒ.ּבׁשמן ˙‡lÓe∑ מחזק להיֹות לדבר נכנס ּכׁשהּוא הּוא, חּנּו לׁשֹון ידים, מּלּוי ּכל ְְְִֶֶֶַָָָƒ≈»∆»»ְְְְְְִִִִִֶַָָָָָָֻ
ׁשּקֹורין  עֹור, ׁשל יד ּבית ּבידֹו הּׁשּליט נֹותן ּדבר, ּפקידת על אדם ּכׁשּממּנין לע"ז, ּובלׁשֹון והלאה. יֹום מאֹותֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָּבֹו

ווירסטי"ר (האנדשו"ה)גוואנט"ו מסירה לאֹותּה וקֹורין ּבּדבר, מחזיקֹו הּוא ידֹו ועל ידים , מּלּוי עזרא עזרא עזרא עזרא .והּוא אבןאבןאבןאבן ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָ

(áî)íéðúnî äåøò øNa úBqëì ãá-éñðëî íäì äNòå©«£¥³¨¤Æ¦§§¥½̈§©−§©´¤§¨®¦¨§©¬¦
:eéäé íéëøé-ãòå§©§¥©−¦¦«§«

i"yx£Ì‰Ï ‰NÚÂ∑ ּולבניו הדיֹוט ∑ŒÈÒÎÓ·„.לאהרן לכהן וארּבעה ּגדֹול לכהן ּבגדים ח' עזרא עזרא עזרא עזרא .הרי אבןאבןאבןאבן «¬≈»∆ְְֲַָָֹƒ¿¿≈»ְְְְְְֲִֵֵֵֶַָָָָֹֹ

(âî)ða-ìòå ïøäà-ìò eéäåíàáa åé|Bà ãòBî ìäà-ìà §¨Á©©«£¸Ÿ§©¨¹̈§Ÿ¨´¤´Ÿ¤¥À´
ì çaænä-ìà ízLâáeúîå ïåò eàNé-àìå Lãwa úøL §¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥´©½Ÿ¤§«Ÿ¦§¬¨−Ÿ¨¥®

:åéøçà Bòøæìe Bì íìBò úwçª©¬¨²−§©§¬©«£¨«
i"yx£Ô¯‰‡ŒÏÚ eÈ‰Â∑לֹו הראּויין אהרן על האּלה, הּבגדים ּבהם ∑ÂÈaŒÏÚÂ.ּכל ‡Ï‰‡ŒÏ.האמּורים Ì‡·a ¿»««¬…ְְֲִִֵֶַַַָָָָֹ¿«»»ֲִֶָָ¿…»∆…∆

„ÚBÓ∑ לּמׁשּכן וכן ּבמיתה ∑e˙ÓÂ.להיכל, ּבגדים מחּסר ׁשהמׁשּמׁש למדּת, BÏ.הא ÌÏBÚŒ˙wÁ∑ מקֹום ּכל ≈ְְִֵֵַַָָ»≈ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻÀ«»ָָ
ּבֹו לעּכב ּולדֹורֹות, מּיד ּגזרה הּוא עֹולם", "חּקת עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּנאמר: אבןאבןאבןאבן ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָֻ

ß xc` 'i iriax mei ß

èë(à)ïäëì íúà Lc÷ì íäì äNòz øLà øácä äæå§¤̧©¨¹̈£¤̧©«£¤¬¨¤²§©¥¬Ÿ−̈§©¥´
:íîéîz íéðL íìéàå ø÷a-ïa ãçà øt ç÷ì éì¦®§Â©Â©´¤¨¯¤¨¨²§¥¦¬§©−¦§¦¦«

i"yx£Á˜Ï∑ אחד ּפתרֹון ולהן לקיחה ׁשל ואחת קיחה ׁשל אחת הן: ּגזרֹות ּוׁשּתי קח, ‡Á„.ּכמֹו ¯t∑ לכּפר ¿«ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ«∆»ְֵַ
ה  מעׂשה ּפר עגל,על עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשהּוא אבןאבןאבןאבן ֲֵֵֶֶַַַָ

(á)úBvî é÷é÷øe ïîMa úìeìa úvî úlçå úBvî íçìå§¤´¤©À§©³Ÿ©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤§¦¥¬©−
:íúà äNòz íéhç úìñ ïîMa íéçLî§ª¦´©¨®¤¬Ÿ¤¦¦−©«£¤¬Ÿ¨«

ÔB‰Ïמ  „aÚ˙Â ÔÈezk „aÚz Ô¯‰‡ È·ÏÂ¿ƒ¿≈«¬…«¿≈ƒƒ¿«¿≈¿
¯˜ÈÏ ÔB‰Ï „aÚz ÔÈÚ·BÎÂ ÔÈÈÓ‰∆¿»ƒ¿»ƒ«¿≈¿ƒ»

:ÔÁaL˙Ïe¿À¿¿»

È‰Baמא  ˙ÈÂ CeÁ‡ Ô¯‰‡ ˙È ÔB‰˙È LaÏ˙Â¿«¿≈»¿»«¬…»¿»¿ƒ
ÔB‰a¯˜ ˙È ·¯˜˙e ÔB‰˙È Èa¯˙e dnÚƒ≈¿«≈»¿¿»≈»À¿«¿

:ÈÓ„˜ ÔeLnLÈÂ ÔB‰˙È Lc˜˙e¿«≈»¿ƒ«¿√»»

ıe·cמב  ÔÈÒÎÓ ÔB‰Ï „·ÚÂ¯Na ‰‡qÎÏ ¿ƒ≈¿ƒ¿¿ƒ¿¿«»»¿«
:ÔB‰È Ôk¯È „ÚÂ Ôˆ¯ÁÓ ‡˙È¯Ú∆¿¿»≈«¿»¿««¿»¿

ÔB‰ÏÚÓaמג  È‰Ba ÏÚÂ Ô¯‰‡ ÏÚ ÔB‰ÈÂƒ««¬…¿«¿ƒ¿≈«¿
‡Áa„ÓÏ ÔB‰·¯˜Ó· B‡ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ¿«¿«ƒ¿»¿ƒ¿»¿¿«¿¿»
‡·BÁ ÔeÏa˜È ‡ÏÂ ‡L„e˜· ‡LnLÏ¿«»»¿¿»¿»¿«¿»
:È‰B¯˙· È‰B·ÏÂ dÏ ÌÏÚ ÌÈ˜ Ôe˙eÓÈÂƒ¿»»»≈¿ƒ¿ƒ«¿ƒ

Lc˜Ï‡א  ÔB‰Ï „aÚ˙ Èc ‡Ób˙t ÔÈ„Â¿≈ƒ¿»»ƒ«¿≈¿¿«»»
È¯Bz ¯a „Á ¯Bz ·Ò ÈÓ„˜ ‡LnLÏ ÔB‰˙È»¿¿«»»√»»«»«≈

:ÔÈÓÏL ÔÈ¯z ÔÈ¯Î„Â¿ƒ¿ƒ¿≈«¿ƒ

ÁLÓaב  ÔÏÈÙc ÔÈ¯Èht ÔÈˆÈ¯‚e ¯Èht ÌÁÏe¿≈«ƒ¿ƒƒ«ƒƒ¿ƒ»ƒ¿«
‡zÏÒ ÁLÓa ÔÈÁÈLÓc ÔÈ¯Èht ÔÈ‚BtÒ‡Â¿∆¿ƒ«ƒƒƒ¿ƒƒƒ¿»À¿»

:ÔB‰˙È „aÚz ÔÈhÁƒƒ«¿≈»¿

dxezd lr `xfr oa`

‡EÈÁמא Ô¯‰‡ ˙‡ Ì˙B‡ zLaÏ‰Â מּלת . ¿ƒ¿«¿»»∆«¬…»ƒִַ
והּמצנפת  המׁשּבצת הּכתנת ּכֹוללת ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֻאֹותם,
הּכּתנֹות  ּכֹוללת ּגם אהרן. ּבגדי ׁשהם ְְְֲֳִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֻוהאבנט,
ׁשהם  והּמגּבעֹות והאבנטים מׁשּבצֹות, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻׁשאינן

ּבניו: יטּמאּנּו:zLc˜Âּבגדי טמא ּכמֹו ּבּדבר. . ְִֵָָ¿ƒ«¿»ְְְֵֶַַַָָ

‰a„מב ÈÒÎÓeיּכׁשל ׁשּלא קצרים, יהיּו . ƒ¿¿≈«»ְְִִִֵֶָָֹ
ֶָּבהם:

הּנרֹות:Ì‡B·aמג להעלֹות אֹו להקטיר . ¿»ְְְֲִֵַַַ
Ì‰Ïא ‰NÚz ¯L‡ ‰ÊÂ.ּולבניו לאהרן . ¿∆¬∆«¬∆»∆ְְֲַָָֹ

לעם  צק ּכמֹו לקח. אֹו קח ּבין הפרׁש ְְְֵֵֵֶַַַָָאין

ׁשהזּכיר  ּבעבּור מים. ּבֹו יצק וגם ְְֲִִִֵֶַַַַַָֹוּיאכלּו.
וככה  ּגדֹול. אינּנּו ּכי יֹורה ּבקר. ּבן ּפר ְִִֵֶֶֶַָָָָָעם
מהּכבׂש. ּגדֹול והאיל עּזים. ׂשעיר יֹונה. ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבני
ולּכבׂש ההין, ׁשליׁשית ׁשהּוא הּנס ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָוהעד,

ְִִרביעיתֹו:

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` 'i iriax meil inei xeriy

i"yx£˙BvÓ È˜È˜¯e ˙vÓ ˙lÁÂ ˙BvÓ ÌÁÏÂ∑ היא מּצֹות' 'לחם ּורקיקין, וחּלֹות רבּוכה, מינין: ג' אּלּו הרי ¿∆∆«¿«…«…¿ƒ≈«ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָ
לחם  'חּלת ּבענין. למּטה ּבאים הּקרּויה הּמינין וכל והרקיקין, החּלֹות ּכנגד ּברבּוכה ׁשמן ׁשּנֹותן ׁשם על ׁשמן', ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

חּלֹות עׂשר עו)עׂשר ÔÓMa.(מנחות ˙ÏeÏa∑,קמח ּובֹוללןּכׁשהן ׁשמן ּבהן עה)יֹוצק ÔÓMa.(שם ÌÈÁLÓ∑ אחר ֶֶֶֶַ¿…«∆∆ְְֵֵֶֶֶֶֶַָָ¿Àƒ«»∆ַַ
ׁשּלנּו ּכנּו"ן עׂשּויה ׁשהיא יונית, ּכ"ף ּכמין מֹוׁשחן .(שם)אפּיתן ְְְְֲֲִִִִֶֶָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(239 'nr ek zegiy ihewl)

יוניתיוניתיוניתיונית ּכּכּכּכ""""ףףףף ּכּכּכּכמיןמיןמיןמין ב)ממממֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשחןחןחןחן כט, ּומפרׁש(רש"י מארי מה ּולׁשם נּו"ן, אֹות ּכצּורת היא ׁשהּמׁשיחה ּבקּצּור לֹומר לֹו היה לכאֹורה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּכמין היא ׁשהּמׁשיחה לֹומר, ויׁש יונית". ּכ"ף ּבאֹות ּכּכּכּכ""""ף ף ף ף "ּכמין מתחילֹות ּו'כהּנה' 'ּכהן' הּמּלים ׁשּכן הּכהּנה, על לרמז ּכדי יונית ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻ

"ּכמין היא ׁשהּמׁשיחה מדּגיׁש ולכן ּדוקאּכּכּכּכ""""ף ף ף ף ּכ"ף; ז)יונית" פסוק אברבנאל עזרא עזרא עזרא עזרא .(וראה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ

(â)ìqa íúà záø÷äå ãçà ìñ-ìò íúBà zúðå§¨«©¨³¨Æ©©´¤½̈§¦§©§¨¬Ÿ−̈©¨®
:íìéàä éðL úàå øtä-úàå§¤̧©½̈§¥−§¥¬¨«¥¦«

i"yx£Ì˙‡ z·¯˜‰Â∑,הּמׁשּכן חצר הקמתֹואל עזרא עזרא עזרא עזרא .ּביֹום אבןאבןאבןאבן ¿ƒ¿«¿»…»ְְֲֲִֶַַָָָ

(ã)ãòBî ìäà çút-ìà áéø÷z åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ©§¦½¤¤−©´Ÿ¤¥®
:íéna íúà zöçøå§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦

i"yx£zˆÁ¯Â∑ טבילת הּגּוף זֹו .ּכל ¿»«¿»ְִַַָ

(ä)-úà ïøäà-úà zLaìäå íéãâaä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤©§¨¦À§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ¤
ïLçä-úàå ãôàä-úàå ãôàä ìéòî úàå úðzkä©ª½Ÿ¤§¥Æ§¦´¨«¥½Ÿ§¤¨«¥−Ÿ§¤©®¤

:ãôàä áLça Bì zãôàå§¨«©§¨´½§¥−¤¨«¥«Ÿ
i"yx£z„Ù‡Â∑ סביבֹותיו והּסינר החגֹורה ותּקן עזרא עזרא עזרא עזרא .קּׁשט אבןאבןאבןאבן ¿»«¿»ְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

(å)Lãwä øæð-úà zúðå BLàø-ìò úôðönä zîNå§©§¨¬©¦§¤−¤©Ÿ®§¨«©¨²¤¥¬¤©−Ÿ¤
:úôðönä-ìò©©¦§¨«¤

i"yx£L„w‰ ¯Ê∑ הּציץ ּפתילין ∑Ùˆn‰ŒÏÚ˙.זה ּוׁשני האמצעי, הּפתיל ידי על למעלה ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ≈∆«…∆ִֶַ««ƒ¿»∆ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכֹובע  ּכמין הּמצנפת על נֹותנֹו הּוא הערף, מאחֹורי ׁשלׁשּתן הּקׁשּורין עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּבראׁשֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

(æ)zçLîe BLàø-ìò z÷öéå äçLnä ïîL-úà zç÷ìå§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈§¨«©§−̈©Ÿ®¨«©§−̈
:BúàŸ«

i"yx£B˙‡ zÁLÓe∑(כהנים יונית (תורת ּכ"ף ּכמין זֹו מׁשיחה ׁשמןאף נֹותן ּומחּברן . עיניו ריסי ּובין ראׁשֹו על »«¿»…ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבאצּבעֹו אבןאבןאבןאבן ְְֶָ

ÔB‰˙Èג  ·¯˜˙e „Á ‡lÒ ÏÚ ÔB‰˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»¿««»«¿»≈»¿
:ÔÈ¯Îc ÔÈ¯z ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙ÈÂ ‡lÒa¿«»¿»»¿»¿≈ƒ¿ƒ

ÔkLÓד  Ú¯˙Ï ·¯˜z È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿««¿«
:‡iÓa ÔB‰˙È ÈÁÒ˙Â ‡Ófƒ¿»¿«¿≈»¿¿«»

È˙ה  Ô¯‰‡ ˙È LaÏ˙Â ‡iLe·Ï ˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿«»¿«¿≈»«¬…»
˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ÏÈÚÓ ˙ÈÂ ‡ezkƒ»¿»¿ƒ≈»¿»≈»¿»

:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰a dÏ Ô˜˙˙Â ‡LeÁ¿»¿«¿≈≈¿∆¿«≈»

ÏÈÏk‡ו  ˙È Ôz˙Â dLÈ¯ ÏÚ ‡zÙˆÓ ÈeL˙e¿«ƒƒ¿∆¿»«≈≈¿ƒ≈»¿ƒ»
:‡zÙˆÓ ÏÚ ‡L„e˜c¿¿»«ƒ¿∆¿»

¯dLÈז  ÏÚ ˜È¯˙e ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«≈≈
:d˙È Èa¯˙e¿«ƒ»≈

dxezd lr `xfr oa`

BlÁ˙ב .ÌÁÏÂ.מּצֹות רקיקי והעד, עבֹות. . ¿∆∆«ְְִֵֵַָָ
ּומּלת ÔÓMaוהזּכיר ּכּמׁשּפט. זית ׁשמן הּוא . ְְִִ«∆∆ְִִִֶֶַַַָ

ׁשהּוסר  סמי''ד. הּוא ערבי, ּבלׁשֹון ְֲִֶֶַָָסֹולת
עֹוׂשים  יׁשמעאלים ּובארץ מהחּטה. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹהּפסלת 
מּגזרת  ּפירׁשּו ורּבים מּמּנּו. נכּבד לחם ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּכן.
ה'. אּבירי ּכל סלה .מחּקי ׁשֹוגים ּכל ִִִִֵֶַַָָָָָֻסלית 

ויׁש .לבית מּכלת חּטים ּכמֹוהּו, ּכי ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹואמר
טחּונֹות: ְְִאֹומרים

‡Ì˙Bג z·¯˜‰Â להיֹותם ּכמׁשּפטן. ּבּסל והם . ¿ƒ¿«¿»»ְְְְִִֵַַָָָ
והאילים: הּפר וככה מֹועד. אהל ּפתח אל ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשם

מכּסה zÁ˜ÏÂה הּוא ּכי מלּבּוׁש, החׁשן נקרא . ¿»«¿»ְְְִִֶֶַַַָֹ
הּלב: ּכנגד ְֵֶֶַַָהּמקֹום

הּמצנפת zÓNÂו ׁשּיׂשים רחֹוק אינּנּו ּגם . ¿«¿»ְִִֵֶֶֶֶַַָָ
הּמצנפת  הּפרׁשה ּבתחּלת והז ּכיר ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָּבאחרֹונה.

מּמּנּו: נכּבדה היא ּכי האבנט, ְְְִִִִִֵֵֶַָָָלפני
¯‡BLז ÏÚ הּוא ּכי לבּדֹו, אהרן ראׁש על . «…ְֲִַַַֹֹ

ׂשּומֹו לפני היה זה והּנה  הּמׁשיח. ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹהּכהן
לבּדֹו. יּצֹוק הראׁש על ּכי ראׁשֹו, על ְְִִִֶֶַַַַָֹֹהּמצנפת
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i"yx£˙BvÓ È˜È˜¯e ˙vÓ ˙lÁÂ ˙BvÓ ÌÁÏÂ∑ היא מּצֹות' 'לחם ּורקיקין, וחּלֹות רבּוכה, מינין: ג' אּלּו הרי ¿∆∆«¿«…«…¿ƒ≈«ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָ
לחם  'חּלת ּבענין. למּטה ּבאים הּקרּויה הּמינין וכל והרקיקין, החּלֹות ּכנגד ּברבּוכה ׁשמן ׁשּנֹותן ׁשם על ׁשמן', ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָ

חּלֹות עׂשר עו)עׂשר ÔÓMa.(מנחות ˙ÏeÏa∑,קמח ּובֹוללןּכׁשהן ׁשמן ּבהן עה)יֹוצק ÔÓMa.(שם ÌÈÁLÓ∑ אחר ֶֶֶֶַ¿…«∆∆ְְֵֵֶֶֶֶֶַָָ¿Àƒ«»∆ַַ
ׁשּלנּו ּכנּו"ן עׂשּויה ׁשהיא יונית, ּכ"ף ּכמין מֹוׁשחן .(שם)אפּיתן ְְְְֲֲִִִִֶֶָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(239 'nr ek zegiy ihewl)

יוניתיוניתיוניתיונית ּכּכּכּכ""""ףףףף ּכּכּכּכמיןמיןמיןמין ב)ממממֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשחןחןחןחן כט, ּומפרׁש(רש"י מארי מה ּולׁשם נּו"ן, אֹות ּכצּורת היא ׁשהּמׁשיחה ּבקּצּור לֹומר לֹו היה לכאֹורה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּכמין היא ׁשהּמׁשיחה לֹומר, ויׁש יונית". ּכ"ף ּבאֹות ּכּכּכּכ""""ף ף ף ף "ּכמין מתחילֹות ּו'כהּנה' 'ּכהן' הּמּלים ׁשּכן הּכהּנה, על לרמז ּכדי יונית ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻ

"ּכמין היא ׁשהּמׁשיחה מדּגיׁש ולכן ּדוקאּכּכּכּכ""""ף ף ף ף ּכ"ף; ז)יונית" פסוק אברבנאל עזרא עזרא עזרא עזרא .(וראה אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ

(â)ìqa íúà záø÷äå ãçà ìñ-ìò íúBà zúðå§¨«©¨³¨Æ©©´¤½̈§¦§©§¨¬Ÿ−̈©¨®
:íìéàä éðL úàå øtä-úàå§¤̧©½̈§¥−§¥¬¨«¥¦«

i"yx£Ì˙‡ z·¯˜‰Â∑,הּמׁשּכן חצר הקמתֹואל עזרא עזרא עזרא עזרא .ּביֹום אבןאבןאבןאבן ¿ƒ¿«¿»…»ְְֲֲִֶַַָָָ

(ã)ãòBî ìäà çút-ìà áéø÷z åéða-úàå ïøäà-úàå§¤©«£³Ÿ§¤¨¨Æ©§¦½¤¤−©´Ÿ¤¥®
:íéna íúà zöçøå§¨«©§¨¬Ÿ−̈©¨«¦

i"yx£zˆÁ¯Â∑ טבילת הּגּוף זֹו .ּכל ¿»«¿»ְִַַָ

(ä)-úà ïøäà-úà zLaìäå íéãâaä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤©§¨¦À§¦§©§¨³¤©«£ŸÆ¤
ïLçä-úàå ãôàä-úàå ãôàä ìéòî úàå úðzkä©ª½Ÿ¤§¥Æ§¦´¨«¥½Ÿ§¤¨«¥−Ÿ§¤©®¤

:ãôàä áLça Bì zãôàå§¨«©§¨´½§¥−¤¨«¥«Ÿ
i"yx£z„Ù‡Â∑ סביבֹותיו והּסינר החגֹורה ותּקן עזרא עזרא עזרא עזרא .קּׁשט אבןאבןאבןאבן ¿»«¿»ְְְֲִִֵֵַַַַָָָ

(å)Lãwä øæð-úà zúðå BLàø-ìò úôðönä zîNå§©§¨¬©¦§¤−¤©Ÿ®§¨«©¨²¤¥¬¤©−Ÿ¤
:úôðönä-ìò©©¦§¨«¤

i"yx£L„w‰ ¯Ê∑ הּציץ ּפתילין ∑Ùˆn‰ŒÏÚ˙.זה ּוׁשני האמצעי, הּפתיל ידי על למעלה ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ≈∆«…∆ִֶַ««ƒ¿»∆ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
ּכֹובע  ּכמין הּמצנפת על נֹותנֹו הּוא הערף, מאחֹורי ׁשלׁשּתן הּקׁשּורין עזרא עזרא עזרא עזרא .ׁשּבראׁשֹו אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

(æ)zçLîe BLàø-ìò z÷öéå äçLnä ïîL-úà zç÷ìå§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈§¨«©§−̈©Ÿ®¨«©§−̈
:BúàŸ«

i"yx£B˙‡ zÁLÓe∑(כהנים יונית (תורת ּכ"ף ּכמין זֹו מׁשיחה ׁשמןאף נֹותן ּומחּברן . עיניו ריסי ּובין ראׁשֹו על »«¿»…ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ
עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבאצּבעֹו אבןאבןאבןאבן ְְֶָ

ÔB‰˙Èג  ·¯˜˙e „Á ‡lÒ ÏÚ ÔB‰˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»¿««»«¿»≈»¿
:ÔÈ¯Îc ÔÈ¯z ˙ÈÂ ‡¯Bz ˙ÈÂ ‡lÒa¿«»¿»»¿»¿≈ƒ¿ƒ

ÔkLÓד  Ú¯˙Ï ·¯˜z È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡ ˙ÈÂ¿»«¬…¿»¿ƒ¿»≈ƒ¿««¿«
:‡iÓa ÔB‰˙È ÈÁÒ˙Â ‡Ófƒ¿»¿«¿≈»¿¿«»

È˙ה  Ô¯‰‡ ˙È LaÏ˙Â ‡iLe·Ï ˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿«»¿«¿≈»«¬…»
˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ˙ÈÂ ‡„BÙ‡ ÏÈÚÓ ˙ÈÂ ‡ezkƒ»¿»¿ƒ≈»¿»≈»¿»

:‡„BÙ‡ ÔÈÓ‰a dÏ Ô˜˙˙Â ‡LeÁ¿»¿«¿≈≈¿∆¿«≈»

ÏÈÏk‡ו  ˙È Ôz˙Â dLÈ¯ ÏÚ ‡zÙˆÓ ÈeL˙e¿«ƒƒ¿∆¿»«≈≈¿ƒ≈»¿ƒ»
:‡zÙˆÓ ÏÚ ‡L„e˜c¿¿»«ƒ¿∆¿»

¯dLÈז  ÏÚ ˜È¯˙e ‡˙e·¯„ ‡ÁLÓ ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»¿ƒ«≈≈
:d˙È Èa¯˙e¿«ƒ»≈

dxezd lr `xfr oa`

BlÁ˙ב .ÌÁÏÂ.מּצֹות רקיקי והעד, עבֹות. . ¿∆∆«ְְִֵֵַָָ
ּומּלת ÔÓMaוהזּכיר ּכּמׁשּפט. זית ׁשמן הּוא . ְְִִ«∆∆ְִִִֶֶַַַָ

ׁשהּוסר  סמי''ד. הּוא ערבי, ּבלׁשֹון ְֲִֶֶַָָסֹולת
עֹוׂשים  יׁשמעאלים ּובארץ מהחּטה. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹהּפסלת 
מּגזרת  ּפירׁשּו ורּבים מּמּנּו. נכּבד לחם ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָּכן.
ה'. אּבירי ּכל סלה .מחּקי ׁשֹוגים ּכל ִִִִֵֶַַָָָָָֻסלית 

ויׁש .לבית מּכלת חּטים ּכמֹוהּו, ּכי ְְְְִִִֵֵֶַַָָֹואמר
טחּונֹות: ְְִאֹומרים

‡Ì˙Bג z·¯˜‰Â להיֹותם ּכמׁשּפטן. ּבּסל והם . ¿ƒ¿«¿»»ְְְְִִֵַַָָָ
והאילים: הּפר וככה מֹועד. אהל ּפתח אל ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשם

מכּסה zÁ˜ÏÂה הּוא ּכי מלּבּוׁש, החׁשן נקרא . ¿»«¿»ְְְִִֶֶַַַָֹ
הּלב: ּכנגד ְֵֶֶַַָהּמקֹום

הּמצנפת zÓNÂו ׁשּיׂשים רחֹוק אינּנּו ּגם . ¿«¿»ְִִֵֶֶֶֶַַָָ
הּמצנפת  הּפרׁשה ּבתחּלת והז ּכיר ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָּבאחרֹונה.

מּמּנּו: נכּבדה היא ּכי האבנט, ְְְִִִִִֵֵֶַָָָלפני
¯‡BLז ÏÚ הּוא ּכי לבּדֹו, אהרן ראׁש על . «…ְֲִַַַֹֹ

ׂשּומֹו לפני היה זה והּנה  הּמׁשיח. ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹהּכהן
לבּדֹו. יּצֹוק הראׁש על ּכי ראׁשֹו, על ְְִִִֶֶַַַַָֹֹהּמצנפת
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(ç)úðzk ízLaìäå áéø÷z åéða-úàå: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¤¨−̈©§¦®§¦§©§−̈ª¢«Ÿ

(è)íäì zLáçå åéðáe ïøäà èðáà íúà zøâçå§¨«©§¨ÁŸ¨̧©§¥¹©«£´Ÿ¨À̈§¨«©§¨³¨¤Æ
úàlîe íìBò úwçì äpäk íäì äúéäå úòaâî¦§¨½Ÿ§¨«§¨¬¨¤²§ª−̈§ª©´¨®¦¥¨¬

:åéða-ãéå ïøäà-ãé©©«£−Ÿ§©¨¨«
i"yx£Ì‰Ï ‰˙È‰Â∑ עֹולם לכהּנת זה, ידים ידי ∑lÓe‡˙.מּלּוי האּלה על ÂÈaŒ„ÈÂ.הּדברים Ô¯‰‡Œ„È∑ ¿»¿»»∆ְִִִֶַַָָֻƒ≈»ְְִֵֵֶַַָָ««¬…¿«»»

הּכהּנה ּבמּלּוי  עזרא עזרא עזרא עזרא .ּופקּדת אבןאבןאבןאבן ְְְִַַָֻֻ

(é)ïøäà Cîñå ãòBî ìäà éðôì øtä-úà záø÷äå§¦§©§¨Æ¤©½̈¦§¥−´Ÿ¤¥®§¨©̧©«£¯Ÿ
øtä Làø-ìò íäéãé-úà åéðáe: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ©¨«

(àé):ãòBî ìäà çút ýåýé éðôì øtä-úà zèçLå§¨«©§¨¬¤©−̈¦§¥´§Ÿ̈®¤−©¬Ÿ¤¥«
i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∑ הּפתח ּבחצר ׁשּלפני עזרא עזרא עזרא עזרא .הּמׁשּכן אבןאבןאבןאבן ∆«…∆≈ְְֲִִֵֶֶַַַַַָ

(áé)çaænä úðø÷-ìò äzúðå øtä ícî zç÷ìå§¨«©§¨Æ¦©´©½̈§¨«©¨²©©§¬Ÿ©¦§¥−©
:çaænä ãBñé-ìà CtLz ícä-ìk-úàå Eòaöàa§¤§¨¤®§¤¨©¨´¦§½Ÿ¤§−©¦§¥«©

i"yx£˙¯˜ŒÏÚ∑(נג מּמׁש(זבחים ּבּקרנֹות הּדם ∑Ìc‰ŒÏkŒ˙‡Â.למעלה ‰ÁaÊn.ׁשירי „BÒÈŒÏ‡∑(דמדות ג' (פרק ««¿…ְְְַַַָָָ¿∆»«»ְֵַָָ∆¿«ƒ¿≈«
הארץ  מן אּמה ׁשעלה לאחר סביב, סביב לֹו עׂשּוי קּבּול ּבית ּבליטת עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכמין אבןאבןאבןאבן ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ

(âé)úàå áøwä-úà äqëîä áìçä-ìk-úà zç÷ìå§¨«©§À̈¤¨©¥»¤»©«§©¤´¤©¤¼¤¼§¥À
øLà áìçä-úàå úéìkä ézL úàå ãákä-ìò úøúiä©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ§¤©¥−¤£¤´

:äçaænä zøè÷äå ïäéìò£¥¤®§¦§©§−̈©¦§¥«¨
i"yx£·¯w‰Œ˙‡ ‰qÎÓ‰ ·ÏÁ‰∑ טיל"א ׁשּקֹורין הּכרס, ׁשעל הּקרּום ‰i˙¯˙.הּוא ˙‡Â∑,דכבדא טרּפׁשא הּוא «≈∆«¿«∆∆«∆∆ְִֵֶֶַַַָ¿≈«…∆∆ְְְְַַָָ

אובר"ׁש הּכבד ∑k‰ŒÏÚ·„.ׁשּקֹורין מן עּמּהאף כהנים)יּטל עזרא עזרא עזרא עזרא .(תורת אבןאבןאבןאבן ִֶ««»≈ִִִֵַַָָֹ

(ãé)Làa óøNz BLøt-úàå Bøò-úàå øtä øNa-úàå§¤§©³©¨Æ§¤Ÿ́§¤¦§½¦§´Ÿ¨¥½
:àeä úàhç äðçnì õeçî¦−©©«£¤®©−̈«

i"yx£L‡a Û¯Nz∑זֹו אּלא נׂשרפת, חיצֹונה חּטאת מצינּו עזרא עזרא עזרא עזרא .לא אבןאבןאבןאבן ƒ¿…»≈ְִִִֶֶֶַָָָָֹ

ÔÈezk:ח  ÔepLaÏ˙Â ·¯˜z È‰Ba ˙ÈÂ¿»¿ƒ¿»≈¿«¿≈ƒƒƒ

Ô˜˙˙Âט  È‰B·e Ô¯‰‡ ÔÈÈÓ‰ ÔB‰˙È Ê¯Ê˙e¿»≈»¿∆¿»ƒ«¬…¿ƒ¿«¿«
ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ‡z‰k ÔB‰Ï È‰˙e ÔÈÚ·Bk ÔB‰Ï¿»ƒ¿≈¿¿À¿»ƒ¿»»»
:È‰B·„ ‡a¯˜Â Ô¯‰‡„ ‡a¯˜ ·¯˜˙e¿»≈À¿»»¿«¬…¿À¿»»ƒ¿ƒ

ÓÊ‡י  ÔkLÓ Ì„˜Ï ‡¯Bz ˙È ·¯˜˙e¿»≈»»ƒ√»«¿«ƒ¿»
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ CBÓÒÈÂ¿ƒ¿«¬…¿ƒ»¿≈«≈

:‡¯Bz»

ÔkLÓיא  Ú¯˙Ï ÈÈ Ì„˜ ‡¯Bz ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»»√»¿»ƒ¿««¿«
:‡ÓÊƒ¿»

˜¯˙יב  ÏÚ Ôz˙Â ‡¯B˙„ ‡ÓcÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿»¿»¿ƒ≈««¿«
„BLÈ˙ ‡Óc Ïk ˙ÈÂ CÚaˆ‡a ‡Áa„Ó«¿¿»¿ƒ¿»»¿»»¿»≈

:‡Áa„Óc ‡„BÒÈÏƒ»¿«¿¿»

ÈÂ˙יג  ‡eb ˙È ÈÙÁc ‡a¯z Ïk ˙È ·q˙Â¿ƒ«»»«¿»¿»≈»«»¿»
˙ÈÂ ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ÏÚc ‡¯ˆÁƒ¿»ƒ««¿»¿»«¿≈»¿»¿»

:‡Áa„ÓÏ ˜Èq˙Â Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z«¿»ƒ¬≈∆¿«≈¿«¿¿»

‡dÏÎeיד  ˙ÈÂ dkLÓ ˙ÈÂ ‡¯B˙„ ‡¯Òa ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿»¿»«¿≈¿»¿≈
‡˙‡hÁ ‡˙È¯LÓÏ ‡¯aÓ ‡¯ea „È˜Bzƒ¿»ƒ»»¿«¿ƒ»«»»

:‡e‰

dxezd lr `xfr oa`

הּזקן, על יֹורד הראׁש על הּטֹוב ּכּׁשמן ְֵֶֶַַַַַָָָָֹוכתּוב,
אהרן: ְֲַַֹזקן

È¯˜z·ח ÂÈa ˙‡Â:מֹועד אהל ּפתח אל . ¿∆»»«¿ƒֵֶֶֶַֹ
‡·Ëט Ì˙B‡ z¯‚ÁÂ אהרן אבנט ּכֹולל . ¿»«¿»»«¿≈ְֲֵֵַַֹ

אֹותם, ׁשהזּכיר ואחר הּמכנסים. וכן ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָּובניו.
וּתראהּו וּתפּתח ּכמֹו ּובניו . אהרן לבאר ְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֹהֹוסיף

ּומּלת הּילד: אהיה zL·ÁÂאת לא ּכמֹו . ִֶֶֶַַ¿»«¿»ְְֶֶֹ
ּכמֹוlÓe‡˙חֹובׁש: ארמית, הּמתרּגם ּדעת . ֵƒ≈»ְְְֲִֵַַַַָ

ידכם  מּלאּו ּבמּלת ּנעׂשה מה רק ידיו. ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָּומּלא ּו
אמרּו, ואחרים חּיּוב . יד ּפרׁשֹו, והּגאֹון ְְְֲִִֵֵַַַַָָהּיֹום.

ּׁשל  להיֹותם מּלּואים ּורגילים.ּכי מלאים מים ְְְְִִִִִִִִֵָָ
ידיו: ּומלאּו ּבמּלת יעׂשּו מה ְְְֲִִֵַַַָָָוהּנה

הּטעם,z·¯˜‰Âי והּנה זה. הזּכיר ּכבר . ¿ƒ¿«¿»ְְְִִִֵֶַַַָ
ּובניו  אהרן יסמ הּפר, את ּתקריב ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָֹֹּכאׁשר
לבּדֹו אהרן וסמ טעם ּכי  אֹומרים, ויׁש ְְְְֲִִֵַַַַַָָָֹעליו.
אהרן  וסמכּו ּכתּוב האיל ועל ּבניו, ּכן ְְְְֲִֵַַַַַָָָָָֹואחר
יחּדיו, ׁשּיסמכּו היה, ּכא ׁשר הּטעם והּנה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָּובניו.

זה: לפני זה ְִֵֶֶֹלא
‰t¯יא ˙‡ zËÁLÂ וטעם ׁשחטֹו. מׁשה . ¿»«¿»∆«»ְְֶַַָֹ

'‰ ÈÙÏ.הּמערבי ּבאמצע היה הארֹון ּכי . ƒ¿≈ְֲִִֶַַַָָָָָָ

העֹולה: מזּבח ּוכנגדֹו הּקטרת. מזּבח ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָֹּוכנגדֹו
הּׁשֹופCBtLz:יב הּכהן . ƒ¿ֵֵַַֹ
ויׁשzÁ˜ÏÂיג אליה. ולּׂשעיר לּפר אין . ¿»«¿»ְְְִֵֵַַַָָָ

וגם  נכספה מּגזרת ּכליֹות, נקראּו ּכי ְְְְְְְְִִִִִִַַָָאֹומרים ,
למׁשּגל: הּתאוה ּכח ׁשם ּכי נפׁשי. ְְְְֲִִִַַַַָָָָָֹּכלתה

Na¯יד ˙‡Âּופירׁש והּנתחים. הראׁש ּכֹולל . ¿∆¿«ְְִִֵֵַָָֹ
יׂשרפּוהּו. ּכן ואחר ירחצּוהּו סברא, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָּדר

ּומּלת האמּורים. ׁשהיא hÁ‡˙והקטיר ּבעבּור . ְְִִִִֵַָ«»ֲִֶַ
האׁשם. וככה ּכן. נקראת  החּטאת לכּפר ְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָָקרבה
מעליו: חטא יסירּו הּמזּבח, את וחּטאּו ּכן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָעל

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i iying meil inei xeriy

(åè)-úà åéðáe ïøäà eëîñå çwz ãçàä ìéàä-úàå§¤¨©¬¦¨«¤−̈¦®̈§¨̧§¹©«£¯Ÿ¨¨²¤
ìéàä Làø-ìò íäéãé: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

(æè)-ìò z÷øæå Bîc-úà zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§−̈¤¨¨®¦§¨«©§¨Æ¤¨½§¨«©§¨¬©
:áéáñ çaænä©¦§¥−©¨¦«

i"yx£z˜¯ÊÂ∑(נב מּתנה ּבכלי,(זבחים טעּון קרּבן ואין ּולכאן, לכאן ׁשּיראה ּכדי הּקרן ּכנגד וזֹורק ּבּמזרק אֹוחז ¿»«¿»ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּולמּטה, הּמזּבח מחצי ּדמם ׁשּמּתן אצּבע, ולא קרן טעּונין אינן זבחים ׁשאר אבל ּבלבד, חּטאת אּלא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבאצּבע

וזֹורק  ּבארץ עֹומד אּלא ּבּכבׁש, עֹולה מּתנֹות ∑È·Ò·.ואינֹו ב' אּלא 'סביב' ׁשאין קדׁשים, ּבׁשחיטת מפרׁש ּכ ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ»ƒְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
איל הּקרן צּדי ּבׁשני נראית מּתנה וכל ּבאלכסֹון, ׁשּכנגּדּה ּבּקרן והאחת, זֹו, זוית ּבקרן האחת, ארּבע: ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָׁשהן

'סביב'ואי  קרּוי לכ סביב, רּוחֹות ּבד' נתּון הּדם נמצא, .עזרא עזרא עזרא עזרא .ל אבןאבןאבןאבן ְְְִִִֵַָָָָָָָָָ

(æé)zúðå åéòøëe Baø÷ zöçøå åéçúðì çzðz ìéàä-úàå§¤̧¨©½¦§©¥−©¦§¨¨®§¨«©§¨³¦§Æ§¨½̈§¨«©¨¬
:BLàø-ìòå åéçúð-ìò©§¨−̈§©Ÿ«

i"yx£ÂÈÁ˙ŒÏÚ∑,נתחיו הּנתחים עם ׁשאר על עזרא עזרא עזרא עזרא .מּוסף אבןאבןאבןאבן «¿»»ְְְִִַַָָָָָ

(çé)ýåýéì àeä äìò äçaænä ìéàä-ìk-úà zøè÷äå§¦§©§¨³¤¨¨©̧¦Æ©¦§¥½¨Ÿ¨¬−©«Ÿ̈®
:àeä ýåýéì äMà çBçéð çéø¥´©¦½©¦¤¬©«Ÿ̈−«

i"yx£ÁBÁÈ ÁÈ¯∑,לפני רּוח רצֹוני נחת ונעׂשה אׁש,∑‡M‰.ׁשאמרּתי ׁשעל לׁשֹון אברים הקטרת והיא ≈«ƒ«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָƒ∆ְְְִִֵֵֶַַַָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .האׁש אבןאבןאבןאבן ֵָ

ß xc` `"i iying mei ß

(èé)íäéãé-úà åéðáe ïøäà Cîñå éðMä ìéàä úà zç÷ìå§¨´©§½̈¥−¨©´¦©¥¦®§¨©̧©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−
:ìéàä Làø-ìò עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¬Ÿ¨¨«¦

(ë)Ceðz-ìò äzúðå Bîcî zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§¨´¤¨©À¦§¨«©§¨³¦¨Æ§¨«©¿̈©§Á
íãé ïäa-ìòå úéðîéä åéða ïæà Ceðz-ìòå ïøäà ïæà̧Ÿ¤©«£¹Ÿ§©§¸³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ
ícä-úà z÷øæå úéðîéä íìâø ïäa-ìòå úéðîéä©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®§¨«©§¨¯¤©¨²

:áéáñ çaænä-ìò©©¦§¥−©¨¦«
i"yx£Cez∑(צו פרשת כהנים, טנדרו"ס (תורת ׁשּקֹורין האזן, ׁשּבתֹו האמצעי ּגדר הּסחּוס, הּוא :.Ì„È Ô‰a∑,הּגּודל ¿ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ…∆»»ַָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .האמצעי ּובּפרק  אבןאבןאבןאבן ְִֶֶֶַָָ

‡‰¯Ôטו  ÔeÎÓÒÈÂ ·qz „Á ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«ƒ»¿ƒ¿¿«¬…
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e:‡¯Îc ¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

B¯Ê˙Â˜טז  dÓc ˙È ·q˙Â ‡¯Îc ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«»¿≈¿ƒ¿
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿¿

debיז  ÏÈlÁ˙e È‰B¯·‡Ï ‚lÙz ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿«≈¿≈»ƒ¿«ƒ«≈
:dLÈ¯ ÏÚÂ È‰B¯·‡ ÏÚ Ôz˙Â È‰BÚ¯Îe¿»ƒ¿ƒ≈«≈»ƒ¿«≈≈

‰e‡יח  ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡¯Îc Ïk ˙È ˜Èq˙Â¿«≈»»ƒ¿»¿«¿¿»¬»»
ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»

:‡e‰

‡‰¯Ôיט  CBÓÒÈÂ ‡È˙ ‡¯Îc ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ¿«¬…
:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

ÏÚכ  Ôz˙Â dÓ„Ó ·q˙Â ‡¯Îc ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿≈¿ƒ≈«
È‰B·„ ‡„e‡ Ìe¯ ÏÚÂ Ô¯‰‡„ ‡„e‡ Ìe¯¿»¿«¬…¿«¿»ƒ¿ƒ
ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÔB‰È„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈¿«ƒ»¿«
ÏÚ ‡Óc ˙È ˜B¯Ê˙Â ‡ÈnÈc ÔB‰ÈÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ƒ¿«¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»¿»«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

dxezd lr `xfr oa`

ׁשּירצה:Â‡˙טו מהן איזה מהּׁשנים, האחד . ¿∆ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
(eÎÂ').טז zËÁLÂÁaÊn‰ ÏÚ על לא . ¿»«¿»¿««ƒ¿≈«ַֹ

לא  הּדם, ּכל יזרק ׁשם והּנה הּמזּבח. ְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹֹקרנֹות
הּיסֹוד: ְַַעל

‰‡ÏÈיז ˙‡Â.ׁשּינּתחּנּו הּפר על הזּכיר לא . ¿∆»«ƒְְְִִֶֶַַַָֹ

לא  ּכן על נׂשרף. הּוא ּכאׁשר ּכלּו ּכן ְֲִֵֵֶַַַַָֹעל
ּכרעיו: ּבצּוּוי:zˆÁ¯Âהזּכיר . ְְִִָָ¿»«¿»ְִ

Ïkיח ˙‡ z¯Ë˜‰ÂÏÈ‡‰ הזּכיר לא ּכן על . ¿ƒ¿«¿»∆»»«ƒְִִֵַֹ
והחלבים: ְְֲִַַָָָהאליה

הּמּלּואים:zÁ˜ÏÂיט איל הּוא הּׁשני זה . ¿»«¿»ִִִֵֵֶַַ

אמר,zËÁLÂ.Cezכ והּגאֹון רע. לֹו אין . ¿»«¿»¿ְֵֵַַַָָ
האזן: ּבעּגּול הּדבק הרÔ‰a.ּבהנֹות ורּבים, . ְִֵֶַַָָָֹ…∆ְְִַֹ

ׁשנים  ׁשם יהיּו והּנה הּלׁשֹון. מׁשקל על ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָואינ ּנּו
יזרק  הּׁשני ודם ּבׁשמֹות: ּככה ורּבים ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹמׁשקלים.

הּנׁשאר: הּדם רק הראׁשֹון, ְְִִַַַַָָָּכּדם



לה devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i iying meil inei xeriy

(åè)-úà åéðáe ïøäà eëîñå çwz ãçàä ìéàä-úàå§¤¨©¬¦¨«¤−̈¦®̈§¨̧§¹©«£¯Ÿ¨¨²¤
ìéàä Làø-ìò íäéãé: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦

(æè)-ìò z÷øæå Bîc-úà zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§−̈¤¨¨®¦§¨«©§¨Æ¤¨½§¨«©§¨¬©
:áéáñ çaænä©¦§¥−©¨¦«

i"yx£z˜¯ÊÂ∑(נב מּתנה ּבכלי,(זבחים טעּון קרּבן ואין ּולכאן, לכאן ׁשּיראה ּכדי הּקרן ּכנגד וזֹורק ּבּמזרק אֹוחז ¿»«¿»ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּולמּטה, הּמזּבח מחצי ּדמם ׁשּמּתן אצּבע, ולא קרן טעּונין אינן זבחים ׁשאר אבל ּבלבד, חּטאת אּלא ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹּבאצּבע

וזֹורק  ּבארץ עֹומד אּלא ּבּכבׁש, עֹולה מּתנֹות ∑È·Ò·.ואינֹו ב' אּלא 'סביב' ׁשאין קדׁשים, ּבׁשחיטת מפרׁש ּכ ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ»ƒְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹ
איל הּקרן צּדי ּבׁשני נראית מּתנה וכל ּבאלכסֹון, ׁשּכנגּדּה ּבּקרן והאחת, זֹו, זוית ּבקרן האחת, ארּבע: ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָׁשהן

'סביב'ואי  קרּוי לכ סביב, רּוחֹות ּבד' נתּון הּדם נמצא, .עזרא עזרא עזרא עזרא .ל אבןאבןאבןאבן ְְְִִִֵַָָָָָָָָָ

(æé)zúðå åéòøëe Baø÷ zöçøå åéçúðì çzðz ìéàä-úàå§¤̧¨©½¦§©¥−©¦§¨¨®§¨«©§¨³¦§Æ§¨½̈§¨«©¨¬
:BLàø-ìòå åéçúð-ìò©§¨−̈§©Ÿ«

i"yx£ÂÈÁ˙ŒÏÚ∑,נתחיו הּנתחים עם ׁשאר על עזרא עזרא עזרא עזרא .מּוסף אבןאבןאבןאבן «¿»»ְְְִִַַָָָָָ

(çé)ýåýéì àeä äìò äçaænä ìéàä-ìk-úà zøè÷äå§¦§©§¨³¤¨¨©̧¦Æ©¦§¥½¨Ÿ¨¬−©«Ÿ̈®
:àeä ýåýéì äMà çBçéð çéø¥´©¦½©¦¤¬©«Ÿ̈−«

i"yx£ÁBÁÈ ÁÈ¯∑,לפני רּוח רצֹוני נחת ונעׂשה אׁש,∑‡M‰.ׁשאמרּתי ׁשעל לׁשֹון אברים הקטרת והיא ≈«ƒ«ְְְְֲִִֶַַַַַַָָָƒ∆ְְְִִֵֵֶַַַָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .האׁש אבןאבןאבןאבן ֵָ

ß xc` `"i iying mei ß

(èé)íäéãé-úà åéðáe ïøäà Cîñå éðMä ìéàä úà zç÷ìå§¨´©§½̈¥−¨©´¦©¥¦®§¨©̧©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−
:ìéàä Làø-ìò עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©¬Ÿ¨¨«¦

(ë)Ceðz-ìò äzúðå Bîcî zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå§¨«©§¨´¤¨©À¦§¨«©§¨³¦¨Æ§¨«©¿̈©§Á
íãé ïäa-ìòå úéðîéä åéða ïæà Ceðz-ìòå ïøäà ïæà̧Ÿ¤©«£¹Ÿ§©§¸³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ
ícä-úà z÷øæå úéðîéä íìâø ïäa-ìòå úéðîéä©§¨¦½§©¬Ÿ¤©§−̈©§¨¦®§¨«©§¨¯¤©¨²

:áéáñ çaænä-ìò©©¦§¥−©¨¦«
i"yx£Cez∑(צו פרשת כהנים, טנדרו"ס (תורת ׁשּקֹורין האזן, ׁשּבתֹו האמצעי ּגדר הּסחּוס, הּוא :.Ì„È Ô‰a∑,הּגּודל ¿ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ…∆»»ַָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .האמצעי ּובּפרק  אבןאבןאבןאבן ְִֶֶֶַָָ

‡‰¯Ôטו  ÔeÎÓÒÈÂ ·qz „Á ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»«ƒ»¿ƒ¿¿«¬…
LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e:‡¯Îc ¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

B¯Ê˙Â˜טז  dÓc ˙È ·q˙Â ‡¯Îc ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«»¿≈¿ƒ¿
:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó ÏÚ««¿¿»¿¿

debיז  ÏÈlÁ˙e È‰B¯·‡Ï ‚lÙz ‡¯Îc ˙ÈÂ¿»ƒ¿»¿«≈¿≈»ƒ¿«ƒ«≈
:dLÈ¯ ÏÚÂ È‰B¯·‡ ÏÚ Ôz˙Â È‰BÚ¯Îe¿»ƒ¿ƒ≈«≈»ƒ¿«≈≈

‰e‡יח  ‡˙ÏÚ ‡Áa„ÓÏ ‡¯Îc Ïk ˙È ˜Èq˙Â¿«≈»»ƒ¿»¿«¿¿»¬»»
ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ÈÈ Ì„√̃»¿»¿ƒ¿«»»¿«¬»À¿»»√»¿»

:‡e‰

‡‰¯Ôיט  CBÓÒÈÂ ‡È˙ ‡¯Îc ˙È ·q˙Â¿ƒ«»ƒ¿»ƒ¿»»¿ƒ¿«¬…
:‡¯Îc LÈ¯ ÏÚ ÔB‰È„È ˙È È‰B·e¿ƒ»¿≈«≈ƒ¿»

ÏÚכ  Ôz˙Â dÓ„Ó ·q˙Â ‡¯Îc ˙È ÒBk˙Â¿ƒ»ƒ¿»¿ƒ«ƒ¿≈¿ƒ≈«
È‰B·„ ‡„e‡ Ìe¯ ÏÚÂ Ô¯‰‡„ ‡„e‡ Ìe¯¿»¿«¬…¿«¿»ƒ¿ƒ
ÏÚÂ ‡ÈnÈc ÔB‰È„È ÔBÈÏ‡ ÏÚÂ ‡ÈnÈc¿«ƒ»¿«ƒ¿¿≈¿«ƒ»¿«
ÏÚ ‡Óc ˙È ˜B¯Ê˙Â ‡ÈnÈc ÔB‰ÈÏ‚¯ ÔBÈÏ‡ƒ¿«¿≈¿«ƒ»¿ƒ¿»¿»«

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ‡Áa„Ó«¿¿»¿¿

dxezd lr `xfr oa`

ׁשּירצה:Â‡˙טו מהן איזה מהּׁשנים, האחד . ¿∆ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
(eÎÂ').טז zËÁLÂÁaÊn‰ ÏÚ על לא . ¿»«¿»¿««ƒ¿≈«ַֹ

לא  הּדם, ּכל יזרק ׁשם והּנה הּמזּבח. ְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹֹקרנֹות
הּיסֹוד: ְַַעל

‰‡ÏÈיז ˙‡Â.ׁשּינּתחּנּו הּפר על הזּכיר לא . ¿∆»«ƒְְְִִֶֶַַַָֹ

לא  ּכן על נׂשרף. הּוא ּכאׁשר ּכלּו ּכן ְֲִֵֵֶַַַַָֹעל
ּכרעיו: ּבצּוּוי:zˆÁ¯Âהזּכיר . ְְִִָָ¿»«¿»ְִ

Ïkיח ˙‡ z¯Ë˜‰ÂÏÈ‡‰ הזּכיר לא ּכן על . ¿ƒ¿«¿»∆»»«ƒְִִֵַֹ
והחלבים: ְְֲִַַָָָהאליה

הּמּלּואים:zÁ˜ÏÂיט איל הּוא הּׁשני זה . ¿»«¿»ִִִֵֵֶַַ

אמר,zËÁLÂ.Cezכ והּגאֹון רע. לֹו אין . ¿»«¿»¿ְֵֵַַַָָ
האזן: ּבעּגּול הּדבק הרÔ‰a.ּבהנֹות ורּבים, . ְִֵֶַַָָָֹ…∆ְְִַֹ

ׁשנים  ׁשם יהיּו והּנה הּלׁשֹון. מׁשקל על ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָואינ ּנּו
יזרק  הּׁשני ודם ּבׁשמֹות: ּככה ורּבים ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹמׁשקלים.

הּנׁשאר: הּדם רק הראׁשֹון, ְְִִַַַַָָָּכּדם



devzלו zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i iying meil inei xeriy

(àë)äçLnä ïîMîe çaænä-ìò øLà ícä-ïî zç÷ìå§¨«©§º̈¦©¨¸£¤¬©©¦§¥»©»¦¤´¤©¦§¨¼
åéðá éãâa-ìòå åéða-ìòå åéãâa-ìòå ïøäà-ìò úéfäå§¦¥¨³©©«£ŸÆ§©§¨½̈§©¨¨²§©¦§¥¬¨−̈

Bzà åéðá éãâáe åéðáe åéãâáe àeä Lã÷å Bzà: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦®§¨©¬Æ§¨½̈¨¨²¦§¥¬¨−̈¦«

(áë)áìçä-úàå äéìàäå áìçä ìéàä-ïî zç÷ìå| §¨«©§¨´¦Â̈©Â¦©¥̧¤§¨«©§¹̈§¤©¥´¤
úàå ãákä úøúé úàå áøwä-úà äqëîä|ézL ©§©¤´¤©¤À¤§¥̧Ÿ¤³¤©¨¥Æ§¥´§¥´

ék ïéîiä ÷BL úàå ïäéìò øLà áìçä-úàå úéìkä©§¨ÀŸ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½§¥−´©¨¦®¦²
:àeä íéàlî ìéà¥¬¦ª¦−«

i"yx£·ÏÁ‰∑הּקיבה אֹו הּדּקים, חלב מט)זה ּבוּיקרא∑ÈÏ‡‰Â‰.(חולין ׁשּמפרׁש ּכמֹו ּולמּטה, הּכליֹות ט)מן (ג «≈∆ִֵֵֶֶַַַָ¿»«¿»ְְְְְְִִֶַַַָָָָֹ
קרבה  אליה ׁשאין 'אליה', נאמר לא הּפר ּובאמּורי יֹועצֹות. ׁשהּכליֹות מקֹום יסירּנה", העצה "לעּמת ְְְְְְְֱֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻׁשּנאמר:

אליה  טעּונים אין ועז ׁשֹור אבל ואיל, וכבׂשה ּבכבׂש ‰ÔÈÓi.אּלא ˜BL ˙‡Â∑ הּימין ּבׁשֹוק הקטרה מצינּו לא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ¿≈«»ƒְְִִַַָָָָֹ
ּבלבד עם  זֹו אּלא ‰e‡.האמּורים, ÌÈ‡lÓ ÏÈ‡ Èk∑.ּבּכל ׁשהׁשלם ׁשלמּות, לׁשֹון הּכתּוב ׁשלמים מּגיד ְִִִֵֶָָָƒ≈ƒÀƒְְְְִִֵֶַַַַָָֹֻ

לֹו להיֹות החזה מצריכֹו אני לכ ולּבעלים. העבֹודה ּולעֹובד לּמזּבח, ׁשלֹום ׁשּמׂשימים ׁשלמים, ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהּמּלּואים
ּכּמפרׁש ּבעלים ׁשהם ּובניו, אהרן אכלּו והּׁשאר ּבּמּלּואים, ׁשּׁשּמׁש מׁשה וזהּו למנה, העבֹודה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹלעֹובד

עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבענין  אבןאבןאבןאבן ְִָָ

(âë)ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà íçì økëå§¦©̧¤¹¤©©À§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤¨®
:ýåýé éðôì øLà úBvnä ìqî¦©Æ©©½£¤−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£ÌÁÏ ¯kÎÂ∑ החּלֹות ÔÓL.מן ÌÁÏ ˙lÁÂ∑כהנים)הרבּוכהמּמין עה)∑È˜¯Â˜.(תורת הרקיקין,(מנחות מן ¿ƒ«∆∆ִַַ¿««∆∆∆∆ְִִָָ¿»ƒְִִִָ
ּתֹודה  לחמי ׁשּתרּומת ּבלבד, זֹו אּלא נקטרת זבח עם הּבא לחם ּתרּומת מצינּו ולא ומין. מין ׁשּבכל מעׂשר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹאחד

ּבלבד  חזה אּלא למנה, למׁשה היה לא ּומּזה וׁשֹוק, חזה עם לּכהנים נתּונה נזיר עזרא עזרא עזרא עזרא .ואיל אבןאבןאבןאבן ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹֹֹ

(ãë)zôðäå åéðá étk ìòå ïøäà étk ìò ìkä zîNå§©§¨´©½Ÿ©µ©¥´©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®§¥«©§¨¬
:ýåýé éðôì äôeðz íúàŸ¨²§−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£zÙ‰Â 'B‚Â Ô¯‰‡ Ètk ÏÚ∑ עסּוקין יד ׁשניהם ּתחת ידֹו מּניח ּכהן ּכיצד? הא והּכהן, הּבעלים ּבתנּופה, ««≈«¬…¿¿≈«¿»ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹֹ
ּכהן  ּומׁשה ּבעלים, ּובניו אהרן היּו ּובזה ּומניף, סב)∑Ùez‰.הּבעלים ּומביא (מנחות רּוחֹות מֹולי ׁשארּבע למי ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹ¿»ְְִִִֵֶַַ

ׁשּלֹו, והארץ ׁשהּׁשמים למי ּומֹוריד מעלה ּתרּומה, רעֹות. ורּוחֹות ּפרענּיֹות ּומבּטלת מעּכבת ּותנּופה ׁשּלֹו, ְְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֻֻהעֹולם
רעים  טללים .ּומעּכבת ְְִִֶֶַָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã(175 'nr e zegiy ihewl)

ּכּכּכּכהןהןהןהן ּוּוּוּוממממׁשׁשׁשׁשהההה ּבּבּבּבעליםעליםעליםעלים,,,, ּוּוּוּובניובניובניובניו כד)אהרןאהרןאהרןאהרן כט, ׁשמֹות(רש"י ּבפרׁשת יד)ואּלּו "(ד, ּכהן יהיה ׁשאהרן ּבכ נענׁש ׁשּמׁשה ההההּלּלּלּלוי וי וי וי ּכתב ".ואואואואּתּתּתּתהההה ֲֲֲֲַַַַֹֹ ְְְְִִִִָָָָָָָָָָָָֹֹֹֹ ֶֶֶֶֹֹֹֹ ְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹֹ

ÁLnÓe‡כא  ‡Áa„Ó ÏÚ Èc ‡Óc ÔÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒ¿»ƒ««¿¿»ƒƒ¿»
ÏÚÂ È‰BLe·Ï ÏÚÂ Ô¯‰‡ ÏÚ Èc˙Â ‡˙e·¯„ƒ¿»¿«≈««¬…¿«¿ƒ¿«
‡e‰ Lc˜˙ÈÂ dnÚ È‰B· ÈLe·Ï ÏÚÂ È‰Ba¿ƒ¿«¿≈¿ƒƒ≈¿ƒ¿««

:dnÚ È‰B· ÈLe·Ïe È‰B·e È‰BLe·Ïe¿ƒ¿ƒ¿≈¿ƒƒ≈

a¯z‡כב  ˙ÈÂ ‡˙Èl‡Â ‡a¯z ‡¯Îc ÔÓ ·q˙Â¿ƒ«ƒƒ¿»«¿»¿«ƒ»¿»«¿»
ÔÈÏk ÔÈz¯z ˙ÈÂ ‡c·k ¯ˆÁ ˙ÈÂ ‡eb ˙È ÈÙÁ„¿»≈»«»¿»¬««¿»¿»«¿≈»¿»
È¯‡ ‡ÈnÈ„ ‡˜BL ˙ÈÂ Ô‰ÈÏÚ Èc ‡a¯z ˙ÈÂ¿»«¿»ƒ¬≈∆¿»»¿«ƒ»¬≈

:‡e‰ ‡a¯˜ ¯Îc¿«À¿»»

ÁLÓכג  ÌÁÏ„ ‡zˆ¯‚e „Á ÌÁÏ„ ‡zÙeƒ»ƒ¿≈«¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«
Ì„˜ Èc ‡i¯ÈhÙ„ ‡lqÓ „Á ‚BtÒ‡Â ‡„Á¬»¿∆¿«ƒ«»¿«ƒ«»ƒ√»

:ÈÈ¿»

È„‡כד  ÏÚÂ Ô¯‰‡„ ‡„È ÏÚ ‡lÎ ÈeL˙e¿«ƒ…»«¿»¿«¬…¿«¿»
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡ ÔB‰˙È ÌÈ¯˙e È‰B·„ƒ¿ƒ¿ƒ»¿¬»»√»¿»

dxezd lr `xfr oa`

אהרן zÁ˜ÏÂכא ּבגדי ּתחת אהרן על והּזית . ¿»«¿»ְְֲֲִִֵֵַַַַַָֹֹ
ּבגדיו: ְְַָָועל

על zÁ˜ÏÂכב אׁשר  הּוא הּנזּכר. החלב זה . ¿»«¿»ְֲִֵֶֶֶַַַָ

וּיקרא: ּבפרׁשת ּכּכתּוב הּצד BL˜הּקרב, . ְְִֶֶַַַַַָָָָָ
והּׁשֹוק  הּמּלּואים. מאיל נלקחּו והחזה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָהּימין
מּזבחי  ּולבניו לאהרן נתּונים  מהּיֹום יהיּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹוהחזה

הּמּלּואים, מאיל החזה רק יׂשראל. ּבני ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָׁשלמי 
הּכהנים: ּכהן הּוא ּכי יאכלּנּו, לבּדֹו ְְֲִִֵֶֶַַֹֹֹֹמׁשה

מּצֹות:kÎÂ¯כג ולחם זהּו . ¿ƒ«ְֶֶֶַ

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i iying meil inei xeriy
לֹומר: הּמּלּואים.אאאא....ויׁש ימי לאחר מּמּנּו ּפסקה ּכהן בבבב....הּכהּנה ׁשּנעׂשה לֹומר מסּתּבר אין אבל מּזרעֹו. אּלא הּכהּנה ּפסקה לא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻֻ

ּולאחר  הּמּלּואים; ימי למׁש ּכהּנה לֹו נּתנה מּכן לאחר ּכהּנה; לֹו נּתנה ולא נענׁש ׁשּבתחּלה נמצא זה לפי ׁשּכן הּמּלּואים, לימי ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻֻרק
מּמּנּו. נלקחה ׁשּוב עזרא עזרא עזרא עזרא מּכן אבןאבןאבןאבן ְְִִִֵֶָ

(äë)äìòä-ìò äçaænä zøè÷äå íãiî íúà zç÷ìå§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¦¨½̈§¦§©§¨¬©¦§¥−¨©¨«Ÿ¨®
:ýåýéì àeä äMà ýåýé éðôì çBçéð çéøì§¥³©¦¸©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦¤¬−©«Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚ‰ ÏÚ∑ׁשהעלית הראׁשֹון האיל ÁBÁÈ.עֹולה על ÁÈ¯Ï∑רצֹונֹו ונע ׂשה ׁשאמר למי רּוח, .לנחת «»…»ֱִִֵֶֶַַָָָָ¿≈«ƒ«ְְְְֲִֶַַַַַָָ
‰M‡∑ נּתן מקֹום ∑Ï‰'.לאׁש ׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשמֹו אבןאבןאבןאבן ƒ∆ְִֵַ«ְִֶָ

(åë)ïøäàì øLà íéàlnä ìéàî äæçä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤¤«¨¤À¥¥³©¦ª¦Æ£¤´§©«£½Ÿ
:äðîì Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz Búà zôðäå§¥«©§¨¬Ÿ²§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬§−§¨¨«

i"yx£‰Ùez∑ ּבלע"ז וינטלי"ר והבאה, הֹולכה עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ¿»ְְֲַַַָָָָ

(æë)úà zLc÷å|øLà äîeøzä ÷BL úàå äôeðzä äæç §¦©§º̈¥´£¥´©§À̈§¥Æ´©§½̈£¤¬
ðeäå óïøäàì øLàî íéàlnä ìéàî íøeä øLà ©−©«£¤´¨®¥¥Æ©¦ª¦½¥«£¤¬§©«£−Ÿ

:åéðáì øLàîe¥«£¤¬§¨¨«
i"yx£'B‚Â ‰Óe¯z‰ ˜BL ˙‡Â ‰Ùez‰ ‰ÊÁ ˙‡ zLc˜Â∑ והנפתם ּתרּומתם נֹוהגת להיֹות לדֹורֹות, קּדׁשם ¿ƒ«¿»≈¬≈«¿»¿≈«¿»¿ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָ

לאכל  ּולבניו" לאהרן "והיה אּלא: להקטרה, לא אבל ׁשלמים, ׁשל וׁשֹוק ּבחזה) (נ"א לׁשֹון ∑‰Ì¯e.ּכחזה ְְְְְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ»ְ
ּומֹוריד  עזרא עזרא עזרא עזרא .מעלה אבןאבןאבןאבן ֲִֶַ

(çë)ìàøNé éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïøäàì äéäå§¨¨Á§©«£¸Ÿ§¨¹̈§¨À̈¥¥Æ§¥´¦§¨¥½
éçáfî ìàøNé-éða úàî äéäé äîeøúe àeä äîeøú ék¦¬§−̈®§º̈¦«§¤̧¥¥³§¥«¦§¨¥Æ¦¦§¥´

:ýåýéì íúîeøz íäéîìL©§¥¤½§«¨−̈©«Ÿ̈«
i"yx£˙‡Ó ÌÏBÚŒ˜ÁÏÏ‡¯NÈ Èa∑ לּכהן יּתנּו הּׁשֹוק ואת החזה ואת לּבעלים, ‰e‡.ׁשהּׁשלמים ‰Óe¯˙ Èk∑ ¿»»≈≈¿≈ƒ¿»≈ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹƒ¿»

הּזה  וׁשֹוק .החזה ֶֶֶַָָ

(èë)åéøçà åéðáì eéäé ïøäàì øLà Lãwä éãâáe¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ¦«§¬§¨−̈©«£¨®
:íãé-úà íá-àlîìe íäá äçLîì§¨§¨´¨¤½§©¥−̈¤¨¨«

i"yx£ÂÈ¯Á‡ ÂÈ·Ï∑ ּבגדּלה ׁשּבא ּכמֹו∑ÁLÓÏ‰.אחריו למי ׂשררה, לׁשֹון ׁשהיא מׁשיחה ׁשּיׁש ּבהם, להתּגּדל ¿»»«¬»ְְֲִִֶַָָָֻ¿»¿»ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
יח) למׁשחה",(במדבר נתּתים ל" קה): ּבמׁשיחי"(תהלים ּתּגעּו "אל :.Ì„ÈŒ˙‡ Ì·Œ‡lÓÏe∑ הּוא הּבגדים ידי על ְְְְְְִִִִַַָָָ¿«≈»∆»»ְְִֵַַָ

ּגדֹולה מתלּבׁש עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבכהּנה אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵַָָֻ

ÏÚכה  ‡Áa„ÓÏ ˜Èq˙Â ÔB‰È„ÈÓ ÔB‰˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿ƒ≈¿«≈¿«¿¿»«
‡e‰ ‡a¯˜ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»À¿»»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Ô¯‰‡Ïכו  Èc ‡ia¯˜ ¯ÎcÓ ‡È„Á ˙È ·q˙Â¿ƒ«»∆¿»ƒ¿«À¿»«»ƒ¿«¬…
:˜ÏÁÏ CÏ È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡ d˙È ÌÈ¯˙e¿ƒ»≈¬»»√»¿»ƒ≈»»√»

BL˜‡כז  ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙È Lc˜˙e¿«≈»∆¿»«¬»»¿»»
¯ÎcÓ L¯Ùz‡ È„Â Ì¯z‡ Èc ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»ƒ¿«

:È‰B·Ï ÈcÓe Ô¯‰‡Ï ÈcÓ ‡ia¯À̃¿»«»ƒƒ¿«¬…ƒƒƒ¿ƒ

Èaכח  ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿«¬…¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈
È‰È ‡˙eL¯Ù‡Â ‡e‰ ‡˙eL¯Ù‡ È¯‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈«¿»»¿«¿»»¿≈
ÔB‰ÈL„e˜ ˙ÒÎpÓ Ï‡¯NÈ Èa ÔÓƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿≈

:ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙eL¯Ù‡«¿»¿√»¿»

È‰B·Ïכט  ÔB‰È Ô¯‰‡Ï Èc ‡L„e˜ ÈLe·Ïe¿≈¿»ƒ¿«¬…¿ƒ¿ƒ
˙È ÔB‰· ‡·¯˜Ïe ÔB‰· ‰‡k„Ï È‰B¯˙a«¿ƒ¿«»»¿¿»»»¿»

:ÔB‰a¯À̃¿»¿

dxezd lr `xfr oa`

‡Ì˙Bכד zÙ‰Â:ּבידם והם . ¿≈«¿»»ְְֵָָ
מעל zÁ˜ÏÂכה אחר , ּובמקֹום מּידם. ּכתּוב . ¿»«¿»ְִֵֵַַָָָָ

ׁשוה: והּדבר החי''ת.ÁÈÁBּכּפיהם. ּכפּול . ְֵֶֶַַָָָƒ«ֵַָ
זה: יבין האדם, נׁשמת סֹוד .‡M‰והּמבין ְְִִִֵֶַַָָָָƒ∆

האׁש: מן אחר, ּובמקֹום אׁש. מּגזרת ְְִִִֵֵֵַַַָָֹּתאר,
Ô¯‰‡Ïכו ¯L‡Ó zÁ˜ÏÂ,ּבניו הזּכיר ולא . ¿»«¿»≈¬∆¿«¬…ְְִִָָֹ

לחלק: למנה, ּומּלת העּקר. הּוא ְְִִִֵֶַָָָָּכי
ּכמֹוzLc˜Âכז הּונף ואין והלאה. מהּיֹום . ¿ƒ«¿»ְְְֵֵַַָָָ

ויהיה  יּונף. ולא למעלה, יּורם ּכי ְְְְְִִֶַַָָָֹהּורם,
הּׁשם: לכבֹוד הּׁשלמים מּזבח ׁשּירימּו ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּתרּומתם,

וטעם È„‚·eכט ּתחּתיו. הּמׁשּוח לבנֹו יהיּו . ƒ¿≈ְְְְִִַַַַַָָ
ÂÈ¯Á‡:ּבמֹותֹו . «¬»ְ



לז devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` `"i iying meil inei xeriy
לֹומר: הּמּלּואים.אאאא....ויׁש ימי לאחר מּמּנּו ּפסקה ּכהן בבבב....הּכהּנה ׁשּנעׂשה לֹומר מסּתּבר אין אבל מּזרעֹו. אּלא הּכהּנה ּפסקה לא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻֻ

ּולאחר  הּמּלּואים; ימי למׁש ּכהּנה לֹו נּתנה מּכן לאחר ּכהּנה; לֹו נּתנה ולא נענׁש ׁשּבתחּלה נמצא זה לפי ׁשּכן הּמּלּואים, לימי ְְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹֻֻרק
מּמּנּו. נלקחה ׁשּוב עזרא עזרא עזרא עזרא מּכן אבןאבןאבןאבן ְְִִִֵֶָ

(äë)äìòä-ìò äçaænä zøè÷äå íãiî íúà zç÷ìå§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¦¨½̈§¦§©§¨¬©¦§¥−¨©¨«Ÿ¨®
:ýåýéì àeä äMà ýåýé éðôì çBçéð çéøì§¥³©¦¸©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦¤¬−©«Ÿ̈«

i"yx£‰ÏÚ‰ ÏÚ∑ׁשהעלית הראׁשֹון האיל ÁBÁÈ.עֹולה על ÁÈ¯Ï∑רצֹונֹו ונע ׂשה ׁשאמר למי רּוח, .לנחת «»…»ֱִִֵֶֶַַָָָָ¿≈«ƒ«ְְְְֲִֶַַַַַָָ
‰M‡∑ נּתן מקֹום ∑Ï‰'.לאׁש ׁשל עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשמֹו אבןאבןאבןאבן ƒ∆ְִֵַ«ְִֶָ

(åë)ïøäàì øLà íéàlnä ìéàî äæçä-úà zç÷ìå§¨«©§¨´¤¤«¨¤À¥¥³©¦ª¦Æ£¤´§©«£½Ÿ
:äðîì Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz Búà zôðäå§¥«©§¨¬Ÿ²§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬§−§¨¨«

i"yx£‰Ùez∑ ּבלע"ז וינטלי"ר והבאה, הֹולכה עזרא עזרא עזרא עזרא .לׁשֹון אבןאבןאבןאבן ¿»ְְֲַַַָָָָ

(æë)úà zLc÷å|øLà äîeøzä ÷BL úàå äôeðzä äæç §¦©§º̈¥´£¥´©§À̈§¥Æ´©§½̈£¤¬
ðeäå óïøäàì øLàî íéàlnä ìéàî íøeä øLà ©−©«£¤´¨®¥¥Æ©¦ª¦½¥«£¤¬§©«£−Ÿ

:åéðáì øLàîe¥«£¤¬§¨¨«
i"yx£'B‚Â ‰Óe¯z‰ ˜BL ˙‡Â ‰Ùez‰ ‰ÊÁ ˙‡ zLc˜Â∑ והנפתם ּתרּומתם נֹוהגת להיֹות לדֹורֹות, קּדׁשם ¿ƒ«¿»≈¬≈«¿»¿≈«¿»¿ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָ

לאכל  ּולבניו" לאהרן "והיה אּלא: להקטרה, לא אבל ׁשלמים, ׁשל וׁשֹוק ּבחזה) (נ"א לׁשֹון ∑‰Ì¯e.ּכחזה ְְְְְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹֹֹ»ְ
ּומֹוריד  עזרא עזרא עזרא עזרא .מעלה אבןאבןאבןאבן ֲִֶַ

(çë)ìàøNé éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe ïøäàì äéäå§¨¨Á§©«£¸Ÿ§¨¹̈§¨À̈¥¥Æ§¥´¦§¨¥½
éçáfî ìàøNé-éða úàî äéäé äîeøúe àeä äîeøú ék¦¬§−̈®§º̈¦«§¤̧¥¥³§¥«¦§¨¥Æ¦¦§¥´

:ýåýéì íúîeøz íäéîìL©§¥¤½§«¨−̈©«Ÿ̈«
i"yx£˙‡Ó ÌÏBÚŒ˜ÁÏÏ‡¯NÈ Èa∑ לּכהן יּתנּו הּׁשֹוק ואת החזה ואת לּבעלים, ‰e‡.ׁשהּׁשלמים ‰Óe¯˙ Èk∑ ¿»»≈≈¿≈ƒ¿»≈ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹƒ¿»

הּזה  וׁשֹוק .החזה ֶֶֶַָָ

(èë)åéøçà åéðáì eéäé ïøäàì øLà Lãwä éãâáe¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´§©«£½Ÿ¦«§¬§¨−̈©«£¨®
:íãé-úà íá-àlîìe íäá äçLîì§¨§¨´¨¤½§©¥−̈¤¨¨«

i"yx£ÂÈ¯Á‡ ÂÈ·Ï∑ ּבגדּלה ׁשּבא ּכמֹו∑ÁLÓÏ‰.אחריו למי ׂשררה, לׁשֹון ׁשהיא מׁשיחה ׁשּיׁש ּבהם, להתּגּדל ¿»»«¬»ְְֲִִֶַָָָֻ¿»¿»ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
יח) למׁשחה",(במדבר נתּתים ל" קה): ּבמׁשיחי"(תהלים ּתּגעּו "אל :.Ì„ÈŒ˙‡ Ì·Œ‡lÓÏe∑ הּוא הּבגדים ידי על ְְְְְְִִִִַַָָָ¿«≈»∆»»ְְִֵַַָ

ּגדֹולה מתלּבׁש עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבכהּנה אבןאבןאבןאבן ְְְִִֵַָָֻ

ÏÚכה  ‡Áa„ÓÏ ˜Èq˙Â ÔB‰È„ÈÓ ÔB‰˙È ·q˙Â¿ƒ«»¿ƒ≈¿«≈¿«¿¿»«
‡e‰ ‡a¯˜ ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»À¿»»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Ô¯‰‡Ïכו  Èc ‡ia¯˜ ¯ÎcÓ ‡È„Á ˙È ·q˙Â¿ƒ«»∆¿»ƒ¿«À¿»«»ƒ¿«¬…
:˜ÏÁÏ CÏ È‰ÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡˙eÓ¯‡ d˙È ÌÈ¯˙e¿ƒ»≈¬»»√»¿»ƒ≈»»√»

BL˜‡כז  ˙ÈÂ ‡˙eÓ¯‡„ ‡È„Á ˙È Lc˜˙e¿«≈»∆¿»«¬»»¿»»
¯ÎcÓ L¯Ùz‡ È„Â Ì¯z‡ Èc ‡˙eL¯Ù‡„¿«¿»»ƒƒ»«¿ƒƒ«¿»ƒ¿«

:È‰B·Ï ÈcÓe Ô¯‰‡Ï ÈcÓ ‡ia¯À̃¿»«»ƒƒ¿«¬…ƒƒƒ¿ƒ

Èaכח  ÔÓ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï È‰ÈÂƒ≈¿«¬…¿ƒ¿ƒƒ¿»»»ƒ¿≈
È‰È ‡˙eL¯Ù‡Â ‡e‰ ‡˙eL¯Ù‡ È¯‡ Ï‡¯NÈƒ¿»≈¬≈«¿»»¿«¿»»¿≈
ÔB‰ÈL„e˜ ˙ÒÎpÓ Ï‡¯NÈ Èa ÔÓƒ¿≈ƒ¿»≈ƒƒ¿«¿≈

:ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙eL¯Ù‡«¿»¿√»¿»

È‰B·Ïכט  ÔB‰È Ô¯‰‡Ï Èc ‡L„e˜ ÈLe·Ïe¿≈¿»ƒ¿«¬…¿ƒ¿ƒ
˙È ÔB‰· ‡·¯˜Ïe ÔB‰· ‰‡k„Ï È‰B¯˙a«¿ƒ¿«»»¿¿»»»¿»

:ÔB‰a¯À̃¿»¿

dxezd lr `xfr oa`

‡Ì˙Bכד zÙ‰Â:ּבידם והם . ¿≈«¿»»ְְֵָָ
מעל zÁ˜ÏÂכה אחר , ּובמקֹום מּידם. ּכתּוב . ¿»«¿»ְִֵֵַַָָָָ

ׁשוה: והּדבר החי''ת.ÁÈÁBּכּפיהם. ּכפּול . ְֵֶֶַַָָָƒ«ֵַָ
זה: יבין האדם, נׁשמת סֹוד .‡M‰והּמבין ְְִִִֵֶַַָָָָƒ∆

האׁש: מן אחר, ּובמקֹום אׁש. מּגזרת ְְִִִֵֵֵַַַָָֹּתאר,
Ô¯‰‡Ïכו ¯L‡Ó zÁ˜ÏÂ,ּבניו הזּכיר ולא . ¿»«¿»≈¬∆¿«¬…ְְִִָָֹ

לחלק: למנה, ּומּלת העּקר. הּוא ְְִִִֵֶַָָָָּכי
ּכמֹוzLc˜Âכז הּונף ואין והלאה. מהּיֹום . ¿ƒ«¿»ְְְֵֵַַָָָ

ויהיה  יּונף. ולא למעלה, יּורם ּכי ְְְְְִִֶַַָָָֹהּורם,
הּׁשם: לכבֹוד הּׁשלמים מּזבח ׁשּירימּו ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּתרּומתם,

וטעם È„‚·eכט ּתחּתיו. הּמׁשּוח לבנֹו יהיּו . ƒ¿≈ְְְְִִַַַַַָָ
ÂÈ¯Á‡:ּבמֹותֹו . «¬»ְ
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(ì)àáé øLà åéðaî åézçz ïäkä íLaìé íéîé úòáL¦§©´¨¦À¦§¨¨¯©Ÿ¥²©§−̈¦¨¨®£¤¬¨²Ÿ
ì ãòBî ìäà-ìà:Lãwa úøL ¤¬Ÿ¤¥−§¨¥¬©«Ÿ¤

i"yx£ÌÈÓÈ ˙Ú·L∑ רצּופין.Ô‰k‰ ÌLaÏÈ∑ ּתחּתיו מּבניו יקּום ּכהן אׁשר להיֹות ּכׁשּימּנּוהּו ּגדֹולה, לכהּנה ƒ¿«»ƒְִƒ¿»»«…≈ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
ÚBÓ„.ּגדֹול  Ï‰‡ŒÏ‡ ‡·È ¯L‡∑(עג ולפנים (יומא לפני ליּכנס הּמּוכן ּכהן ּגדֹול,אֹותֹו ּכהן וזהּו הּכּפּורים, ּביֹום ָ¬∆»…∆…∆≈ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹ

ּבֹו אּלא ּכׁשרה הּכּפּורים יֹום עבֹודת ÂÈaÓ.ׁשאין ÂÈzÁz∑,מקֹומֹו את ממּלא ּבן ּגדֹול לכהן לֹו יׁש ׁשאם מלּמד, ְֲִִֵֵֶֶַַָָ«¿»ƒ»»ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹ
ּתחּתיו ּגדֹול ּכהן כהנים)ימּנּוהּו ÂÈaÓ.(תורת ÂÈzÁz Ô‰k‰∑.מּמׁש עֹובד ּפֹועל, לׁשֹון ּכהן לׁשֹון ּכל ראיה: מּכאן ְְֵַַָָֹ«…≈«¿»ƒ»»ְְְִֵֵֵַָָָָָֹ

לפניו  נמׁש ּתביר נּגּון ,עזרא עזרא עזרא עזרא .לפיכ אבןאבןאבןאבן ְְְְִִִִָָָָ

(àì)í÷îa BøNa-úà zìMáe çwz íéàlnä ìéà úàå§¥²¥¬©¦ª¦−¦®̈¦©§¨¬¤§¨−§¨¬Ÿ
:Lã÷̈«

i"yx£L„˜ Ì˜Óa∑,מֹועד אהל הּללּוּבחצר היּוׁשהּׁשלמים קדׁשים עזרא עזרא עזרא עזרא .קדׁשי אבןאבןאבןאבן ¿»…»…ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

(áì)øLà íçlä-úàå ìéàä øNa-úà åéðáe ïøäà ìëàå§¨©̧©«£³Ÿ¨¨Æ¤§©´¨©½¦§¤©¤−¤£¤´
:ãòBî ìäà çút ìqa©¨®¤−©¬Ÿ¤¥«

i"yx£„ÚBÓ Ï‰‡ Á˙t∑ ּכן קרּוי החצר עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכל אבןאבןאבןאבן ∆«…∆≈ֵֵֶָָָ

(âì)Lc÷ì íãé-úà àlîì íäa øtk øLà íúà eìëàå§¨«§³Ÿ¨Æ£¤´ª©´¨¤½§©¥¬¤¨−̈§©¥´
:íä Lã÷-ék ìëàé-àì øæå íúàŸ¨®§¨¬«ŸŸ©−¦¬Ÿ¤¥«

i"yx£Ì˙‡ eÏÎ‡Â∑ ּבעליהם ׁשהם לפי ּובניו, Ì‰a‡.אהרן ¯tk ¯L∑ זרּות ּכל lÓÏ‡.ותעּוב להם, ¿»¿…»ְֲֲִֵֵֶֶַַָָֹ¬∆À«»∆ְִֶָָָ¿«≈
Ì„ÈŒ˙‡∑ ולחם ‡˙Ì.הּללּוּבאיל Lc˜Ï∑ לכהּנה ונתקּדׁשּו ידיהם נתמּלאּו הּללּו הּמּלּואים ידי Èk.ׁשעל ∆»»ְְִֶֶַַָ¿«≈…»ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻƒ

Ì‰ L„˜∑,קדׁשים קדׁשי האֹוכל לזר אזהרה למדנּו ּומּכאן קדׁשים, מּׁשּום קדׁשי לּדבר טעם הּמקרא ׁשּנתן …∆≈ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָ
הם  עזרא עזרא עזרא עזרא .דקדׁש אבןאבןאבןאבן ְֵֶֹ

(ãì)ø÷aä-ãò íçlä-ïîe íéàlnä øNaî øúeé-íàå§¦¦¨¥º¦§©¯©¦ª¦²¦©¤−¤©©®Ÿ¤
:àeä Lã÷-ék ìëàé àì Làa øúBpä-úà zôøNå עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¨«©§¨³¤©¨Æ¨¥½¬Ÿ¥«¨¥−¦¬Ÿ¤«

(äì)äëúà éúéeö-øLà ìëk äëk åéðáìe ïøäàì úéNòå§¨¦¹¨§©«£³Ÿ§¨¨Æ½̈¨§¬Ÿ£¤¦¦−¦Ÿ¨®¨
:íãé àlîz íéîé úòáL¦§©¬¨¦−§©¥¬¨¨«

i"yx£‰Îk ÂÈ·Ïe Ô¯‰‡Ï ˙ÈNÚÂ∑ לא ּבענין, האמּור מּכל אחד ּדבר חּסר ׁשאם לעּכב, וכפל, הּכתּוב ׁשנה ¿»ƒ»¿«¬…¿»»»»ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָָָָֹ
ּפסּולה  ועבֹודתם ּכהנים, להיֹות ידיהם אֹותÎ˙‡∑‰.נתמּלאּו lÓz‡.ּכמֹו ÌÈÓÈ ˙Ú·L'B‚Â∑ הּזה ּבענין ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָֹ…»»ְְƒ¿«»ƒ¿«≈¿ְִֶַָָ

הּללּו, יֹום ּובּקרּבנֹות עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבכל אבןאבןאבןאבן ְְַַָָָָ

(åì)úàhçå íéøtkä-ìò íBiì äNòz úàhç øôe©̧©¹̈©«£¤³©Æ©©¦ª¦½§¦¥¨Æ
:BLc÷ì Búà zçLîe åéìò Eøtëa çaænä-ìò©©¦§¥½©§©¤§−¨¨®¨«©§¨¬Ÿ−§©§«

È‰B˙BÁzל  ‡‰k ÔepLaÏÈ ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ«¿≈ƒ«¬»¿ƒ
‡LnLÏ ‡ÓÊ ÔkLÓÏ ÏBÚÈ Èc È‰BaÓƒ¿ƒƒ≈¿«¿«ƒ¿»¿«»»

:‡L„e˜·¿¿»

d¯Òaלא  ˙È ÏM·˙e ·qz ‡ia¯˜ ¯Îc ˙ÈÂ¿»¿«À¿»«»ƒ»¿«≈»ƒ¿≈
:LÈc˜ ¯˙‡a«¬««ƒ

ÈÂ˙לב  ‡¯Îc ¯Òa ˙È È‰B·e Ô¯‰‡ ÏeÎÈÂ¿≈«¬…¿ƒ»¿«ƒ¿»¿»
:‡ÓÊ ÔkLÓ Ú¯˙Ï ‡lÒ· Èc ‡ÓÁÏ«¿»ƒ¿«»ƒ¿««¿«ƒ¿»

È˙לג  ‡·¯˜Ï ÔB‰a ¯tk˙È Èc ÔB‰˙È ÔeÏÎÈÈÂ¿≈¿»¿ƒƒ¿««¿¿»»»»
ÏeÎÈÈ ‡Ï ÈBlÁÂ ÔB‰˙È ‡Lc˜Ï ÔB‰a¯À̃¿»¿¿«»»»¿¿ƒ«»≈

:Ôep‡ ‡L„e˜ È¯‡¬≈¿»ƒ

Ú„לד  ‡ÓÁÏ ÔÓe ‡ia¯˜ ¯ÒaÓ ¯‡zLÈ Ì‡Â¿ƒƒ¿»«ƒ¿«À¿»«»ƒ«¿»«
‡Ï ‡¯ea ¯‡zL‡c ˙È „È˜B˙Â ‡¯Ù«̂¿»¿ƒ»¿ƒ¿»«¿»»

:‡e‰ ‡L„e˜ È¯‡ ÏÎ‡˙Èƒ¿¬≈¬≈¿»

Ècלה  ÏÎk ÔÈ„k È‰B·ÏÂ Ô¯‰‡Ï „aÚ˙Â¿«¿≈¿«¬…¿ƒ¿ƒ¿≈¿…ƒ
:ÔB‰a¯˜ ·¯˜z ÔÈÓBÈ ˙Ú·L C˙È ˙È„wÙ«≈ƒ»»ƒ¿«ƒ¿»≈À¿»¿

i¯etk‡לו  ÏÚ ‡ÓBÈÏ „aÚz ‡˙‡hÁ„ ‡¯B˙Â¿»¿«»»«¿≈¿»«ƒ«»
Èa¯˙e È‰BÏÚ C˙e¯tÎa ‡Áa„Ó ÏÚ Èk„˙e¿«≈««¿¿»¿«»»¬ƒ¿«≈

:d˙eLc˜Ï d˙È»≈¿«»≈

dxezd lr `xfr oa`

ּתחת Ú·L˙ל ּגדֹול ּבקמץ ילּבׁשם, מּלת . ƒ¿«ְְִִַַַַָָָָ
אמילם: ּכי ה' ּבׁשם וכמֹוהּו, ְְֲִִֵַָָָקטן.

וּיבן zÏM·eלא ּבּצּור. והּכית ּכמֹו ּבצּוּוי. . ƒ«¿»ְְְִִִִֶַַָ
הּבית: את ְִֶַַֹֹׁשלמה

מהּסל:ÏÎ‡Âלב הּנֹותר הּלחם ואת . ¿»«ְֵֶֶֶַַַַָ
‡Ì˙Bלג eÏÎ‡Â..¯tek ¯L‡.קצרה ּדר ¿»¿»¬∆«ְֶֶָָ

אחרת: ּבעבּור אֹותם, מּזרע ÊÂ¯ּומּלת ׁשאינֹו . ֲִֶֶַַַָ¿»ִֵֶֶַ
ֲַֹאהרן:

ימּלאּוÌ‡Âלד ּבֹו ּכי מּלּואים, האיל נקרא . ¿ƒְְְִִִִִַַָָ
ְֵֶידיהם:

אֹותÎ˙‡,‰לה מן מחּברת מּלה ּבאתנח. . …»»ְְְִִֶֶֶַָָֻ
ראיתי: אֹות ּכי ּומן הּתי''ו. ּתחת ּגדֹול ְְִִִִַַַַַָָָּבקמץ

devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` a"i iyiy meil inei xeriy

i"yx£ÌÈ¯tk‰ ÏÚ∑ ּתמּלא ימים "ׁשבעת ׁשּנאמר: ּולפי ותעּוב, זרּות מּכל הּמזּבח על לכּפר  הּכּפּורים, ּבׁשביל ««ƒÀƒְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ
לחּטּוי  ׁשהּוא ּפר ּכגֹון הּמזּבח, ּבׁשביל הּבא אבל והּלחם, האילים ּכגֹון ּבׁשבילם, הּבא ּדבר אּלא לי אין ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָידם",

הצר לכ ׁשמענּו, לא איׁשהּמזּבח התנּדב ׁשּמא ,הצר הּמזּבח ּכּפרת אֹומר: ּכהנים' 'ּתֹורת ּומדרׁש זה. מקרא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻֻ
והּמזּבח  הּמׁשּכן ּבמלאכת ּגזּול חּטּוי ∑hÁÂ‡˙.ּדבר קרּוי ּבאצּבע, הּנתּונים ּדמים מּתנת לׁשֹון zÁLÓe.ּותדּכי, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ¿ƒ≈»ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָ»«¿»

B˙‡∑ ּכ"ף ּכמין הּמׁשיחֹות וכל הּמׁשחה, עזרא עזרא עזרא עזרא .יונית ּבׁשמן אבןאבןאבןאבן …ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

(æì)äéäå Búà zLc÷å çaænä-ìò øtëz íéîé úòáL¦§©´¨¦À§©¥Æ©©¦§¥½©§¦©§−̈Ÿ®§¨¨³
:Lc÷é çaæna òâpä-ìk íéLã÷ Lã÷ çaænä©¦§¥̧©Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¨©Ÿ¥¬©©¦§¥−©¦§¨«

i"yx£L„˜ ÁaÊn‰ ‰È‰Â∑קּדׁשֹו עליו, ׁשעלה ּפסּול קרּבן אפּלּו יקּדׁש", ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל קדּׁשתֹו? היא ּומה ¿»»«ƒ¿≈«…∆ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ
ראּוי, ׁשאינֹו ּבין ראּוי ּבין אני ׁשֹומע יקּדׁש", ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל ׁשּנאמר: מּתֹו ירד. ׁשּלא להכׁשירֹו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹהּמזּבח

ונעבד  ּומקצה והּנרּבע, הרֹובע ּכגֹון: ּבּקדׁש, ּפסּולֹו היה ׁשּלא ּדבר לֹומר:ּכגֹון ּתלמּוד ּבהן? וכּיֹוצא והּטרפה ְְְְְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
אחריו הּסמּו ּתעׂשה" אׁשר צו)"וזה פרשת כהנים מּׁשּבא (תורת ונפסל ּכבר לֹו ׁשּנראה ראּויה, ּכל אף ראּויה, עֹולה מה , ְְְְְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

לזמּנֹו חּוץ ּבמחׁשבת וׁשּנׁשחט והּטמא והּיֹוצא הּלן ּכגֹון: ּבהןלעזרה, וכּיֹוצא למקֹומֹו נז)וחּוץ עזרא עזרא עזרא עזרא .(זבחים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ß xc` a"i iyiy mei ß

(çì)íéðL äðL-éða íéNák çaænä-ìò äNòz øLà äæå§¤¾£¤¬©«£¤−©©¦§¥®©§¨¦¯§¥«¨¨²§©¬¦
:ãéîz íBiì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©−¨¦«

(èì)éðMä Nákä úàå ø÷aá äNòz ãçàä Nákä-úà¤©¤¬¤¨«¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½
:íéaøòä ïéa äNòz עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦

(î)Cñðå ïéää òáø úéúk ïîLa ìeìa úìñ ïøOòå§¦¨¸Ÿ¹Ÿ¤¨¸§¤³¤¨¦Æ¤´©©¦½§¥¾¤
:ãçàä Nákì ïéé ïéää úòéáø§¦¦¬©¦−¨®¦©¤−¤¨«¤¨«

i"yx£˙ÏÒ Ô¯OÚÂ∑וחמׁש ּביצים מ"ג האיפה, È˙k˙.ּביצה עׂשירית ÔÓLa∑ אּלא 'ּכתית', נאמר לחֹובה לא ¿ƒ»……∆ְֲִִִֵֵֵֶָָָֹ¿∆∆»ƒְֱִֶֶַָָָֹ
ּכאן  לֹומר ּתלמּוד למנחֹות? לפסלֹו יכֹול למנחֹות, ולא למאֹור ּומׁשמע לּמאֹור", "ּכתית ׁשּנאמר לפי ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹלהכׁשיר,

ּבהן ּכׁשר ּבריחים הּטחּון ׁשאף ּכתית, צרי ׁשאין מנחֹות למעט אּלא לּמאֹור" "ּכתית נאמר ולא (מנחות "ּכתית", ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
‰‰ÔÈ.פו) Ú·¯∑ לֹוגין ּבראׁשלספלים,∑CÒÂ.ׁשלׁשה היּו ּכסף ׁשל ספלים ׁשני סּכה: ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ∆««ƒְִָֹ¿≈∆ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

הּמזּבח  ּגג על ונֹופל החטם ּדר ויֹוצא מקּלח והּוא לתֹוכֹו, הּיין נֹותן ּדּקים. חטמין ׁשני ּכמין ּומנּקבים  ְְְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹֻהּמזּבח
לּׁשיתין  יֹורד לארץ ּומּׁשם הּמזּבח מן יֹורד הּנחׁשת ּובמזּבח עֹולמים, ּבית עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבמזּבח אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

(àî)úçðîk íéaøòä ïéa äNòz éðMä Nákä úàå§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦§¦§©̧
:ýåýéì äMà ççéð çéøì dl-äNòz dkñðëe ø÷aä©³Ÿ¤§¦§¨Æ©«£¤½̈§¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£ÁÁÈ ÁÈ¯Ï∑ּכ ואחר ּבתחּלה, האברים הקרבתם: וסדר ּכליל, ּכּלּה נסכים ׁשּמנחת נאמר, הּמנחה על ¿≈«ƒ…«ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר כג)הּמנחה, ּומנחה"(ויקרא "עֹולה עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְֱִִֶֶַַָָָ

Lc˜˙eלז  ‡Áa„Ó ÏÚ ¯tÎz ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¿««««¿¿»¿«≈
·¯˜Èc Ïk ‡iL„e˜ L„˜ ‡Áa„Ó È‰ÈÂ d˙È»≈ƒ≈«¿¿»…∆¿«»»¿ƒ¿«

:Lc˜˙È ‡Áa„Óa¿«¿¿»ƒ¿«»

Èaלח  ÔÈ¯n‡ ‡Áa„Ó ÏÚ „aÚ˙ Èc ÔÈ„Â¿≈ƒ«¿≈««¿¿»ƒ¿ƒ¿≈
:‡¯È„z ‡ÓBÈÏ ÔÈ¯z ‡L¿»¿≈¿»¿ƒ»

‡Ó¯‡לט  ˙ÈÂ ‡¯Ùˆa „aÚz „Á ‡¯n‡ ˙È»ƒ¿»««¿≈¿«¿»¿»ƒ¿»
:‡iLÓL ÔÈa „aÚz ‡Èƒ̇¿»»«¿≈≈ƒ¿«»

LÈ˙k‡מ  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ‡B¯ÒÚÂ¿ƒ¿»À¿»¿ƒ»ƒ¿«»ƒ»
‡¯ÓÁ ‡È‰ ˙eÚ·¯ ‡kÒÂ ‡È‰ ˙eÚ·«̄¿ƒ»¿ƒ¿»«¿ƒ»«¿»

:„Á ‡¯Ó‡Ï¿ƒ¿»»

iLÓL‡מא  ÔÈa „aÚz ‡È˙ ‡¯Ó‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»»«¿≈≈ƒ¿«»
‡Ïa˜˙‡Ï dÏ „aÚz dkÒÎe ‡¯Ùˆ ˙ÁÓk¿ƒ¿««¿»¿ƒ¿««¿∆«¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

dxezd lr `xfr oa`

Ùe.ÌBiÏ¯לו ‰NÚz ימי מּׁשבעת יֹום ּבכל . ««¬∆«ְְְִִֵַָ
וטעם ‰ÌÈ¯etkהּמּלּואים: ÏÚ ׁשני על . ְִִַַַ««ƒƒְֵַ

צּוה  הּזה ּבּיֹום עׂשה ּכאׁשר וכתּוב, ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָהאילים.
עליכם: לכּפר לעׂשֹות ְֲֲֵֵֶַַה'

˜„ÌÈLלז L„˜:הּקדׁשים ּכאחד קדׁש .Ïk …∆»»ƒְֳִֶַַַָֹ»
Lc˜È ÁaÊna Ú‚Bp‰ יּגע אׁשר ּכל ּכמֹו . «≈««ƒ¿≈«ƒ¿»ְֲִֶַָ

הּלחם  על ּכי אֹומרים, יׁש יקּדׁש. ְְְִִִִֵֶֶַַַָָּבבׂשרּה
קדֹוׁשים. יהיּו לא אם יּגעּו ׁשּלא  ידּבר ְְְְְִִִִֵֶַַֹֹלבּדֹו

טמאים: יהיּו ׁשּלא ְְְִִֵֶַַַֹוהּטעם,
זה ÊÂ‰לח יּתנּו, זה וכן הּקרּבן. זה הּטעם . ¿∆ְְְִֵֶֶֶַַַַָָ

יעׂשה  מׁשה אֹותם. ּתעׂשה אׁשר וזה וכן ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָֹהּׁשעּור.
ּובניו. אהרן ּכן ואחר הּמּלּואים. ימי ׁשבעת ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹּככה 

‰N·kלט ה''א ‡˙ ּבעבּור הּכבׂש, ה''א . ∆«∆∆ֲֵֵֶֶַַ
מׁשה  ור' האחד. הּכבׂש את הּוא, ּכאּלּו ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹאחרת .

אחד: ּכבׂש הּכבׂש, את ּכי אמר, ִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהּכהן
מּדהÔB¯OÚÂמ ההין ּגם האיפה. עׂשירית . ¿ƒ»ֲִִִִֵַַָָָ

ְִִמצרית:
מּלתÂ‡˙מא .dkÒÎe:הּבקר אל ׁשב . ¿≈ִַ¿ƒ¿»ֶֶַָֹ



לט devz zyxt - hk - mebxz cg`e `xwn mipye xc` a"i iyiy meil inei xeriy

i"yx£ÌÈ¯tk‰ ÏÚ∑ ּתמּלא ימים "ׁשבעת ׁשּנאמר: ּולפי ותעּוב, זרּות מּכל הּמזּבח על לכּפר  הּכּפּורים, ּבׁשביל ««ƒÀƒְְְְְְְֱִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָ
לחּטּוי  ׁשהּוא ּפר ּכגֹון הּמזּבח, ּבׁשביל הּבא אבל והּלחם, האילים ּכגֹון ּבׁשבילם, הּבא ּדבר אּלא לי אין ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָידם",

הצר לכ ׁשמענּו, לא איׁשהּמזּבח התנּדב ׁשּמא ,הצר הּמזּבח ּכּפרת אֹומר: ּכהנים' 'ּתֹורת ּומדרׁש זה. מקרא ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָֹֹֻֻ
והּמזּבח  הּמׁשּכן ּבמלאכת ּגזּול חּטּוי ∑hÁÂ‡˙.ּדבר קרּוי ּבאצּבע, הּנתּונים ּדמים מּתנת לׁשֹון zÁLÓe.ּותדּכי, ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ¿ƒ≈»ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָ»«¿»

B˙‡∑ ּכ"ף ּכמין הּמׁשיחֹות וכל הּמׁשחה, עזרא עזרא עזרא עזרא .יונית ּבׁשמן אבןאבןאבןאבן …ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָ

(æì)äéäå Búà zLc÷å çaænä-ìò øtëz íéîé úòáL¦§©´¨¦À§©¥Æ©©¦§¥½©§¦©§−̈Ÿ®§¨¨³
:Lc÷é çaæna òâpä-ìk íéLã÷ Lã÷ çaænä©¦§¥̧©Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¨©Ÿ¥¬©©¦§¥−©¦§¨«

i"yx£L„˜ ÁaÊn‰ ‰È‰Â∑קּדׁשֹו עליו, ׁשעלה ּפסּול קרּבן אפּלּו יקּדׁש", ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל קדּׁשתֹו? היא ּומה ¿»»«ƒ¿≈«…∆ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֻ
ראּוי, ׁשאינֹו ּבין ראּוי ּבין אני ׁשֹומע יקּדׁש", ּבּמזּבח הּנֹוגע "ּכל ׁשּנאמר: מּתֹו ירד. ׁשּלא להכׁשירֹו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹהּמזּבח

ונעבד  ּומקצה והּנרּבע, הרֹובע ּכגֹון: ּבּקדׁש, ּפסּולֹו היה ׁשּלא ּדבר לֹומר:ּכגֹון ּתלמּוד ּבהן? וכּיֹוצא והּטרפה ְְְְְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻ
אחריו הּסמּו ּתעׂשה" אׁשר צו)"וזה פרשת כהנים מּׁשּבא (תורת ונפסל ּכבר לֹו ׁשּנראה ראּויה, ּכל אף ראּויה, עֹולה מה , ְְְְְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָ

לזמּנֹו חּוץ ּבמחׁשבת וׁשּנׁשחט והּטמא והּיֹוצא הּלן ּכגֹון: ּבהןלעזרה, וכּיֹוצא למקֹומֹו נז)וחּוץ עזרא עזרא עזרא עזרא .(זבחים אבןאבןאבןאבן ְְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

ß xc` a"i iyiy mei ß

(çì)íéðL äðL-éða íéNák çaænä-ìò äNòz øLà äæå§¤¾£¤¬©«£¤−©©¦§¥®©§¨¦¯§¥«¨¨²§©¬¦
:ãéîz íBiì עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©−¨¦«

(èì)éðMä Nákä úàå ø÷aá äNòz ãçàä Nákä-úà¤©¤¬¤¨«¤−̈©«£¤´©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½
:íéaøòä ïéa äNòz עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦

(î)Cñðå ïéää òáø úéúk ïîLa ìeìa úìñ ïøOòå§¦¨¸Ÿ¹Ÿ¤¨¸§¤³¤¨¦Æ¤´©©¦½§¥¾¤
:ãçàä Nákì ïéé ïéää úòéáø§¦¦¬©¦−¨®¦©¤−¤¨«¤¨«

i"yx£˙ÏÒ Ô¯OÚÂ∑וחמׁש ּביצים מ"ג האיפה, È˙k˙.ּביצה עׂשירית ÔÓLa∑ אּלא 'ּכתית', נאמר לחֹובה לא ¿ƒ»……∆ְֲִִִֵֵֵֶָָָֹ¿∆∆»ƒְֱִֶֶַָָָֹ
ּכאן  לֹומר ּתלמּוד למנחֹות? לפסלֹו יכֹול למנחֹות, ולא למאֹור ּומׁשמע לּמאֹור", "ּכתית ׁשּנאמר לפי ְְְְְְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹלהכׁשיר,

ּבהן ּכׁשר ּבריחים הּטחּון ׁשאף ּכתית, צרי ׁשאין מנחֹות למעט אּלא לּמאֹור" "ּכתית נאמר ולא (מנחות "ּכתית", ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹ
‰‰ÔÈ.פו) Ú·¯∑ לֹוגין ּבראׁשלספלים,∑CÒÂ.ׁשלׁשה היּו ּכסף ׁשל ספלים ׁשני סּכה: ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו ּכמֹו ∆««ƒְִָֹ¿≈∆ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻ

הּמזּבח  ּגג על ונֹופל החטם ּדר ויֹוצא מקּלח והּוא לתֹוכֹו, הּיין נֹותן ּדּקים. חטמין ׁשני ּכמין ּומנּקבים  ְְְְְְְְְְֳִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָֹֻהּמזּבח
לּׁשיתין  יֹורד לארץ ּומּׁשם הּמזּבח מן יֹורד הּנחׁשת ּובמזּבח עֹולמים, ּבית עזרא עזרא עזרא עזרא .ּבמזּבח אבןאבןאבןאבן ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹ

(àî)úçðîk íéaøòä ïéa äNòz éðMä Nákä úàå§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥´¨«©§¨®¦§¦§©̧
:ýåýéì äMà ççéð çéøì dl-äNòz dkñðëe ø÷aä©³Ÿ¤§¦§¨Æ©«£¤½̈§¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«

i"yx£ÁÁÈ ÁÈ¯Ï∑ּכ ואחר ּבתחּלה, האברים הקרבתם: וסדר ּכליל, ּכּלּה נסכים ׁשּמנחת נאמר, הּמנחה על ¿≈«ƒ…«ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֻ
ׁשּנאמר כג)הּמנחה, ּומנחה"(ויקרא "עֹולה עזרא עזרא עזרא עזרא .: אבןאבןאבןאבן ְְֱִִֶֶַַָָָ

Lc˜˙eלז  ‡Áa„Ó ÏÚ ¯tÎz ÔÈÓBÈ ˙Ú·Lƒ¿«ƒ¿««««¿¿»¿«≈
·¯˜Èc Ïk ‡iL„e˜ L„˜ ‡Áa„Ó È‰ÈÂ d˙È»≈ƒ≈«¿¿»…∆¿«»»¿ƒ¿«

:Lc˜˙È ‡Áa„Óa¿«¿¿»ƒ¿«»

Èaלח  ÔÈ¯n‡ ‡Áa„Ó ÏÚ „aÚ˙ Èc ÔÈ„Â¿≈ƒ«¿≈««¿¿»ƒ¿ƒ¿≈
:‡¯È„z ‡ÓBÈÏ ÔÈ¯z ‡L¿»¿≈¿»¿ƒ»

‡Ó¯‡לט  ˙ÈÂ ‡¯Ùˆa „aÚz „Á ‡¯n‡ ˙È»ƒ¿»««¿≈¿«¿»¿»ƒ¿»
:‡iLÓL ÔÈa „aÚz ‡Èƒ̇¿»»«¿≈≈ƒ¿«»

LÈ˙k‡מ  ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ‡zÏÒ ‡B¯ÒÚÂ¿ƒ¿»À¿»¿ƒ»ƒ¿«»ƒ»
‡¯ÓÁ ‡È‰ ˙eÚ·¯ ‡kÒÂ ‡È‰ ˙eÚ·«̄¿ƒ»¿ƒ¿»«¿ƒ»«¿»

:„Á ‡¯Ó‡Ï¿ƒ¿»»

iLÓL‡מא  ÔÈa „aÚz ‡È˙ ‡¯Ó‡ ˙ÈÂ¿»ƒ¿»ƒ¿»»«¿≈≈ƒ¿«»
‡Ïa˜˙‡Ï dÏ „aÚz dkÒÎe ‡¯Ùˆ ˙ÁÓk¿ƒ¿««¿»¿ƒ¿««¿∆«¿ƒ¿«»»

:ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ‡ÂÚ¯·¿«¬»À¿»»√»¿»

dxezd lr `xfr oa`

Ùe.ÌBiÏ¯לו ‰NÚz ימי מּׁשבעת יֹום ּבכל . ««¬∆«ְְְִִֵַָ
וטעם ‰ÌÈ¯etkהּמּלּואים: ÏÚ ׁשני על . ְִִַַַ««ƒƒְֵַ

צּוה  הּזה ּבּיֹום עׂשה ּכאׁשר וכתּוב, ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָהאילים.
עליכם: לכּפר לעׂשֹות ְֲֲֵֵֶַַה'

˜„ÌÈLלז L„˜:הּקדׁשים ּכאחד קדׁש .Ïk …∆»»ƒְֳִֶַַַָֹ»
Lc˜È ÁaÊna Ú‚Bp‰ יּגע אׁשר ּכל ּכמֹו . «≈««ƒ¿≈«ƒ¿»ְֲִֶַָ

הּלחם  על ּכי אֹומרים, יׁש יקּדׁש. ְְְִִִִֵֶֶַַַָָּבבׂשרּה
קדֹוׁשים. יהיּו לא אם יּגעּו ׁשּלא  ידּבר ְְְְְִִִִֵֶַַֹֹלבּדֹו

טמאים: יהיּו ׁשּלא ְְְִִֵֶַַַֹוהּטעם,
זה ÊÂ‰לח יּתנּו, זה וכן הּקרּבן. זה הּטעם . ¿∆ְְְִֵֶֶֶַַַַָָ

יעׂשה  מׁשה אֹותם. ּתעׂשה אׁשר וזה וכן ְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַָֹהּׁשעּור.
ּובניו. אהרן ּכן ואחר הּמּלּואים. ימי ׁשבעת ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹּככה 

‰N·kלט ה''א ‡˙ ּבעבּור הּכבׂש, ה''א . ∆«∆∆ֲֵֵֶֶַַ
מׁשה  ור' האחד. הּכבׂש את הּוא, ּכאּלּו ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹאחרת .

אחד: ּכבׂש הּכבׂש, את ּכי אמר, ִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהּכהן
מּדהÔB¯OÚÂמ ההין ּגם האיפה. עׂשירית . ¿ƒ»ֲִִִִֵַַָָָ

ְִִמצרית:
מּלתÂ‡˙מא .dkÒÎe:הּבקר אל ׁשב . ¿≈ִַ¿ƒ¿»ֶֶַָֹ
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(áî)ýåýé éðôì ãòBî-ìäà çút íëéúøãì ãéîz úìòŸ©³¨¦Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®
éìà øaãì änL íëì ãòeà øLà:íL E £¤̧¦¨¥³¨¤Æ½̈¨§©¥¬¥¤−¨«

i"yx£„ÈÓz∑,יֹום אל ּבנּתים מּיֹום יֹום יפסיק ÌÎÏ.ולא „Úe‡ ¯L‡∑אקּבעּנּו ׁשם ,אלי לדּבר מֹועד ּכׁשאקּבע »ƒְְְִִִֵֶַַֹ¬∆ƒ»≈»∆ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
הּמׁשּכן, מּׁשה ּוקם מׁשה עם מדּבר הּוא ּברּו הּקדֹוׁש היה הּנחׁשת מזּבח ׁשּמעל מּכאן, למדים מרּבֹותינּו ויׁש ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֹלבא.

ׁשּנאמר ּכמֹו הּכּפרת", "מעל אֹומרים: כה)ויׁש האמּור (שמות לכם" אּועד ו"אׁשר הּכּפרת", מעל אּת "ודּברּתי : ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹ
ּבּמקרא  הּנזּכר מֹועד אהל על אּלא הּמזּבח, על אמּור אינֹו עזרא עזרא עזרא עזרא .ּכאן אבןאבןאבןאבן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

(âî):éãáëa Lc÷ðå ìàøNé éðáì änL ézãòðå§«Ÿ©§¦¬−̈¨¦§¥´¦§¨¥®§¦§©−¦§Ÿ¦«
i"yx£‰nL Èz„ÚBÂ∑,ּבדּבּור עּמם ׁשם אתועד עבדיו עם לדּבר מועד מקֹום הּקֹובע ּכמל.Lc˜Â∑ הּמׁשּכן. ¿«¿ƒ»»ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ¿ƒ¿«ְִַָ

È„·Îa∑ מיתת לֹו רמז ּכאן ׁשּלי. ּבמכּבדים ּבמכּבדי, אּלא ּבכבדי, ּתקרי אל אּגדה: ּומדרׁש ּבֹו, ׁשכינתי ׁשּתׁשרה ƒ¿…ƒְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹֻֻ
מׁשה ׁשאמר וזהּו הקמת ֹו, ּביֹום אהרן י)ּבני "ונקּדׁש(ויקרא ּדּבר? והיכן אּקדׁש", ּבקרֹובי לאמר ה' ּדּבר אׁשר "הּוא : ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹ

.ּבכבדי" ְִִֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 166 'nr `"lg y"ewl t"r)

dWn KxC ± "iYcrFpe"§©§¦¤¤Ÿ¤

ייייׂשׂשׂשׂשראל ראל ראל ראל  לבנילבנילבנילבני ׁשׁשׁשׁשּמּמּמּמהההה ְְְְֹֹֽֽֽֽונעדונעדונעדונעדּתּתּתּתיייי ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
ׁשם" עבדיו עם לדּבר מּועד מקֹום הּקֹובע ּכמל ּבדּבּור עּמם רׁש"י)"אתּועד ּוּבפירּוׁש מג. (כט, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּבדּבּור  עּמם "אתּועד רׁש"י נקט ולּמה יׂשראל, ּבני אל הּקּב"ה ּדּבר ׁשּׁשם הּמקֹום היה מֹועד אהל ּדלכאֹורה רׁש"י ּבלׁשֹון לדּיק ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹויׁש
הּקּב"ה? אל יׂשראל ּבני ּגם ּדּברּו ׁשּׁשם ּדמׁשמע עבדיו" עם לדּבר . .ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ

לתפּלת  הּקבּוע הּמקֹום ׁשהיה ּתפּלה" ּבית "ּביתי ּגם ּבּכתּוב נקרא עֹולמים" ׁש"ּבית ּדכמֹו רׁש"י, מׁשמיענּו ּגּופא ּדהא לֹומר ְְְְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָויׁש
ׁשל  ּולדּבּור לתפּלה ּגם אלא יׂשראל ּבני אל הּקּב"ה לדּבּור רק לא הּקבּוע הּמקֹום היה מֹועד האהל כן ּכמֹו הּקּב"ה, אל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹֹיׂשראל

להקּב"ה יׂשראל הפסוק)ּבני על לאבן־עזרא הקצר פירוש עזרא עזרא עזרא עזרא .(וראה אבןאבןאבןאבן ְְִֵֵַָָָ

(ãî)ïøäà-úàå çaænä-úàå ãòBî ìäà-úà ézLc÷å§¦©§¦²¤¬Ÿ¤¥−§¤©¦§¥®©§¤©«£¯Ÿ
éì ïäëì Lc÷à åéða-úàå: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן §¤¨¨²£©¥−§©¥¬¦«

(äî)íäì éúééäå ìàøNé éða CBúa ézðëLå§¨´©§¦½§−§¥´¦§¨¥®§¨¦¬¦¨¤−
íéäìûì: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¥«Ÿ¦«

ÓÊ‡מב  ÔkLÓ Ú¯˙a ÔBÎÈ¯„Ï ‡¯È„˙ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ»¿»≈ƒ¿««¿«ƒ¿»
‡ÏlÓÏ Ônz ÔBÎÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡c ÈÈ Ì„√̃»¿»ƒ¡«≈≈¿ƒ¿«»¿«»»

:Ônz CnÚƒ»«»

Lc˜˙ÈÂמג  Ï‡¯NÈ È·Ï Ôn˙ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡Â∆¡«≈≈¿ƒ«»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ¿««
:È¯˜Èaƒ»ƒ

ÈÂ˙מד  ‡Áa„Ó ˙ÈÂ ‡ÓÊ ÔkLÓ ˙È Lc˜‡Â∆¡«≈»«¿«ƒ¿»¿»«¿¿»¿»
:ÈÓ„˜ ‡LnLÏ Lc˜‡ È‰Ba ˙ÈÂ Ô¯‰‡«¬…¿»¿ƒ¡«≈¿«»»√»»

ÈÂ‰‡Âמה  Ï‡¯NÈ Èa B‚a ÈzÎL È¯L‡Â¿«¿≈¿ƒ¿ƒ¿¿≈ƒ¿»≈¿∆¡≈
:dÏ‡Ï ÔB‰Ï¿∆¡»

dxezd lr `xfr oa`

ÌÎÈ˙¯„Ïמב „ÈÓz ˙ÏBÚ,ּככה יעׂשה . «»ƒ¿……≈∆ֲֶַָָ
עֹולֹות  הקריבּו לא ּכי ּכנען . ארץ אל  ְְְִִִֶֶֶַַָֹּבב ֹואם
עֹולת  וזהּו סיני. ּבמדּבר יֹום חמּׁשים ְְְֲִִִִֶַַַַרק
הּוׂשם  הּמׁשּכן ּכי סיני. ּבהר העׂשּויה ְְֲִִִִַַַַָָָָּתמיד
היּו מערבים ּכי הּמחנה. ּבקצה ההר ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹּבתחּתית
לדעת  החּלּו הּׁשני לחדׁש ּבאחד ּכי ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּׁשבטים.
ואחר  ּדגלים. לעׂשֹותם  וׁשבט ׁשבט ּכל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָמסּפר
היה  סיני, מהר ימים ׁשל ׁשת ּדר ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנסעּו
חֹונה  היה וכן הּמחנֹות. ּבתֹו נֹוסע ְְֲֵֵֶַַַָָָָהארֹון

וע  הּמחנֹות. הקריבּוּבתֹו לא הּסברא, ּדר ל ְְְְֲִִֶֶַַַַָָֹ
ויֹום  לבּדֹו, ּבסיני  רק ּוזבחים עֹולֹות ְְְְְִִִֵַַַָָיׂשראל
על  ּכתּוב ּכן ּכי הּׁשנית. ּבּׁשנה ִִִִֵֵַַַַָָָהּכּפּורים
מׁשה. את ה' צּוה ּכאׁשר וּיעׂש אהרן, ֲֲֲִֶֶֶַַַַַַָֹֹעבֹודת
ּבית  לי הּגׁשּתם ּומנחתם הּזבחים ּכתּוב ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָוכן
עמדּו יׂשראל ּכי ּבּמדּבר. ׁשנה ארּבעים ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָיׂשראל 

ׁשמנה  ּכמֹו ויׁשימֹון , יליל ּבתהּו ְְְְְִִִֵֶַָֹֹּבּמדּבר
חצי  יֹום ּבכל להם היה ּומאין ׁשנה. ְְֲִִִֵֶַָָָָָָֹּוׁשלׁשים
עּמהם  יֹוליכּו ואי יין. ּכן ּגם זית, ׁשמן ְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָהין 
להם, היה ּומאין הין. אלף עׂשר ארּבעה ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּכמֹו
ּבׁשּבת  וּתֹוספת יֹום. ּבכל ׁשנה ּבני ּכבׂשים ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָׁשני
ּובעירנּו, אנחנּו מּמּלת טענה ואין ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָּובמֹועדים.
הּׁשנה  ּובזאת  קנּו. ּבּיּׁשּוב וׁשם היּו, ּבּקדׁש ְְְִִֵַַָָָָָָֹּכי 
לכּלם  ויהי ועֹוג , סיחֹון וארץ מדין ְְְְְְִִִֶֶַָָָֻׁשללּו
אהל  נקרא לּמה טעם ּפרׁש והּנה רב. ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמקנה 

העדה:ÌÎÏמֹועד: קריאת וככה ליׂשראל. . ֵ»∆ְְְְִִֵֵַָָָָָ
EÈÏ‡ ¯a„Ï אׁשר אמר, ויפת ׁשם. לבּד . ¿«≈≈∆ְְְֲֶֶֶַַָָ

ורמז  לפעמים. ּולאהרן למׁשה לכם ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹאּועד
ונֹועדּתי  ועדּותֹו, ּתמיד. למׁשה ,אלי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹלדּבר

יׂשראל: לבני ְְִִֵֵָָָׁשּמה
È„B·Îaמג Lc˜Â היֹות ּבעבּור ּדעּתי, ּולפי . ¿ƒ¿«ƒ¿ƒְְֱֲִִַַ

ּכליו, ּכל ואת הּמׁשּכן הּכל, ּכֹולל מֹועד ְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹאהל 
הּמֹועד. מקֹום הּוא ּכלים , והּׁשלׁשה  ְְְִֵֵַַָָָֹהארֹון

על ׁשּיׁשב ּבכבֹודי, נקּדׁש האהל ְְְִִִֶֶַַָָָָָֹוהיה
ְִַהּכרּובים:

קדֹוׁשÈzLc˜Âמד יהיה הּכבֹוד , ּבעבּור והּנה . ¿ƒ«¿ƒְְֲִִֵֶַַָָ
לפתחֹו: ׁשהּוא והּמזּבח ּבכבֹוד. הּנקּדׁש ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹהאהל

Lc˜‡ ÂÈa ˙‡Â Ô¯‰‡ ˙‡Â מׁשרתי ׁשהם . ¿∆«¬…¿∆»»¬«≈ְְֵֵֶָ
קדֹוׁשים: והיּו והּמזּבח, ְְְְִִֵֶַַָָֹהאהל

ּבתֹוÎLÂÈzמה הּכבֹוד יׁשּכֹון אי יסּפר . ¿»«¿ƒְְְִֵֵַַָ
הּדגלים  ארּבעת ּכי הּדגלים . ּבהקים יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָּבני
לוּיה  מחנה ּבין  ּומחיצה הּפאֹות. ּבארּבע ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָהיּו
הּפאֹות, לארּבע היּו הם ּגם ּכי יׂשראל. ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַַָָלמחנה
ּבני  ּבתֹו האהל וׁשם מחיצה. ּכן ְְְְְִֵֵֶַַָָָֹואחר
מּמחנה  יצא לא קרי ּבעל  והּנה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹיׂשראל.
חּוץ  לׁשבת להם היה לא יד ּגם ְִֵֶֶֶַָָָָָָֹיׂשראל.

devz zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"i ycew zayl inei xeriy

(åî)ìà ýåýé éðà ék eòãéåýíúà éúàöBä øLà íäé §¨«§À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤̧¥¯¦Ÿ¨²
ì íéøöî õøàîìà ýåýé éðà íëBúá éðëLý:íäé ¥¤¬¤¦§©−¦§¨§¦´§¨®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎB˙· ÈÎLÏ∑ ּבתֹוכם אני לׁשּכן מנת עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן ¿»¿ƒ¿»ְְְֲִִַַָֹ

ß xc` b"i ycew zay ß

ì(à)äNòz íéhL éöò úøè÷ øè÷î çaæî úéNòå§¨¦¬¨¦§¥−©¦§©´§®Ÿ¤£¥¬¦¦−©«£¤¬
:BúàŸ«

i"yx£˙¯Ë˜ ¯Ë˜Ó∑ סּמים עׁשן קיטֹור עליו עזרא עזרא עזרא עזרא .להעלֹות אבןאבןאבןאבן ƒ¿«¿…∆ְֲֲִִַַַָָ

(á)Búî÷ íéúnàå äéäé òeáø Baçø änàå Bkøà änà©¨̧¨§¹§©¨³¨§Æ¨´©¦«§¤½§©¨©−¦«Ÿ¨®
åéúðø÷ epnî: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦¤−©§Ÿ¨«

(â)áéáñ åéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²¨¦−
:áéáñ áäæ øæ Bl úéNòå åéúðø÷-úàå§¤©§Ÿ¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«

i"yx£Bbb חנּיתם ∑‡˙ ּבכל אדמה חללֹו ממּלאים אּלא ּגג, לֹו היה לא העֹולה מזּבח אבל ּגג, לֹו היה Ê¯.זה ∆«ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ≈
·‰Ê∑ ּכהּנה לכתר הּוא עזרא עזרא עזרא עזרא .סימן אבןאבןאבןאבן »»ְְִֶֶָָֻ

ã)(Bl-äNòz áäæ úòaè ézLe|ézL ìò Bøæì úçzî §¥Á©§¸Ÿ¨¹̈©«£¤´¦©´©§¥À©µ§¥´
íécáì íézáì äéäå åécö éðL-ìò äNòz åéúòìö©§Ÿ½̈©«£¤−©§¥´¦¨®§¨¨Æ§¨¦´§©¦½

:änäa Búà úàNì̈¥¬Ÿ−¨¥«¨
i"yx£ÂÈ˙ÚÏˆ∑,זוּיֹות לׁשֹון היא צּדיו ּכאן ׁשּבׁשני זוּיֹותיו ׁשּתי על צּדיו", ׁשני "על ׁשּנאמר: לפי .ּכתרּגּומֹו, «¿…»ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

‰È‰Â∑ הּטּבעֹות ÌÈc·Ï.האּלה מעׂשה ÌÈz·Ï∑ הּטּבעת ּתהיה ּבית עזרא עזרא עזרא עזרא .לבד לכל אבןאבןאבןאבן ¿»»ֲֵֵֶַַַָָ¿»ƒ¿«ƒְְְִִֶַַַַַָָ

(ä)íúà úétöå íéhL éöò íécaä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©©¦−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈
áäæ: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¨«

(å)éðôì úãòä ïøà-ìò øLà úëøtä éðôì Búà äzúðå§¨«©¨³ŸÆ¦§¥´©¨½Ÿ¤£¤−©£´Ÿ¨«¥ª®¦§¥´
:änL Eì ãòeà øLà úãòä-ìò øLà úøtkä©©ÀŸ¤£¤Æ©¨´¥ª½£¤²¦¨¥¬§−¨«¨

‡È˜t˙מו  Èc ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ
ÈzÎL ‰‡¯L‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»»¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰ÈÈa≈≈¬»¿»¡»¬

˜Ë¯˙א  È‰BÏÚ ‡¯Ë˜‡Ï ‡Áa„Ó „aÚ˙Â¿«¿≈«¿¿»¿«¿»»¬ƒ¿…∆
:d˙È „aÚz ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÓÒea¿«»¿»≈ƒƒ«¿≈»≈

È‰Èב  Úa¯Ó dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡˙n‡«¿»À¿≈¿«¿»¿»≈¿««¿≈
:È‰B¯˜ dpÓ dÓe¯ ÔÈn‡ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈«ƒ≈ƒ≈«¿ƒ

È‰BÏ˙kג  ˙ÈÂ d¯b‡ ˙È ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿«¬≈»≈¿«¿≈»ƒ»≈¿»»¿ƒ
¯Èc dÏ „aÚ˙Â È‰B¯˜ ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿¿»«¿ƒ¿«¿∆≈≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„cƒ¿«¿¿

Ú¯lÓד  dÏ „aÚz ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿««¿∆≈ƒ¿«
ÔÈ¯z ÏÚ „aÚz d˙ÈÂÊ ÔÈz¯z ÏÚ d¯È„Ï¿≈≈««¿≈ƒ¿»≈«¿≈«¿≈
d˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡Ï È‰ÈÂ È‰B¯ËÒƒ¿ƒƒ≈¿«¿»«¬ƒ«»¿ƒ«»≈

:ÔB‰a¿

ÈÙÁ˙Âה  ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ¿«¬≈
:‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»

‡¯B‡ו  ÏÚ Èc ‡zÎ¯t Ì„˜ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈√»»À¿»ƒ«¬»
Èc ‡˙e„‰Ò ÏÚ Èc ‡z¯tk Ì„˜Ï ‡˙e„‰Ò„¿«¬»ƒ√»«À¿»ƒ««¬»ƒ

:Ônz CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡¬«≈≈¿ƒ»«»

dxezd lr `xfr oa`

יׂשראל  מחנה על ּבאה הּמצוה רק ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָלּתחּום.
תצא  ּכי וכן האֹויב . על לּמלחמה ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָּבצאתֹו
אנׁשים  יׂשראל, ּכל מחנה על ידּבר לא ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמחנה,
זכרים  הם לּמלחמה הּיֹוצאים  ּכי וטף. ְְְְִִִִִֵַַַָָָָנׁשים
ּכאׁשר  עּמהם הארֹון ּבנׂשאם והּנה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּומעּטים.
למקֹום  מחיצה לעׂשֹות יכלּו לא ּפנחס, ְְְְֲִִִַָָָָָֹעׂשה 

ָָהארֹון:
הֹוצאתי eÚ„ÈÂמו לא ּכי ידעּו אז הּטעם, . ¿»¿ְִִֵֵַַַָֹ

מׁשּכן, לי ׁשּיעׂשּו ּבעבּור רק מּמצרים ְְֲֲִִִִִֶַַַַָָאֹותם 
האלהים  את ּתעבדּון וזהּו ּבתֹוכם. ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָֹוׁשכנ ּתי

הּזה: ההר ֶַַָָעל
Ë˜Ó¯א .˙ÈNÚÂ ּומׁשלֹוח ּכמֹו הּמפעל. ׁשם . ¿»ƒ»ƒ¿«ְְְִִֵַַָ

ָמנֹות:
אּמה.‡n‰ב חצי הּׁשלחן על ּגבֹוּה הּמזּבח . «»ְְֲִִֵַַַַַַָָָֻ

ּכנגד  והיה הּמנֹורה. על ּגבֹוּה היה ּכן ְְְֵֶֶַַַַָָָָָָאּולי
למעלה: ּכנפים ּפֹורׂשים ׁשהם ְְְְְִִִֵֶַַַָָהּכרּובים

כן ÈtˆÂ˙ג ולא הּמזּבח, זה על ּגג הזּכיר . ¿ƒƒ»ְְְִִִֵֵֶַַַַֹ
זהב, מצּפה היֹותֹו ּובעבּור הּנחׁשת. ְְְְֱֲִֶֶַַַָָֹֻּבמזּבח
הּטהֹור. הּׁשלחן וככה, הּזהב. הּמזּבח ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָֻנקרא

הּטהֹורה: הּמנֹורה ְְְַַָָּכמֹו
ˆÂÈcד ÈzL ÏÚוה''א לבאר. ּתֹוספת .‰n‰a «¿≈ƒ»ְְֵֶֶָ»≈»

ּפרׁשּתי: ּכאׁשר מלעיל, הּמּלה ּכי ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָנֹוסף,
הארֹון:ÈNÚÂ˙ה ּכבּדי זהב, מצּפים הּבּדים . ¿»ƒ»ְְִִֵַַַָָָָֻ



מי devz zyxt - l - mebxz cg`e `xwn mipye xc` b"i ycew zayl inei xeriy

(åî)ìà ýåýé éðà ék eòãéåýíúà éúàöBä øLà íäé §¨«§À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤̧¥¯¦Ÿ¨²
ì íéøöî õøàîìà ýåýé éðà íëBúá éðëLý:íäé ¥¤¬¤¦§©−¦§¨§¦´§¨®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎB˙· ÈÎLÏ∑ ּבתֹוכם אני לׁשּכן מנת עזרא עזרא עזרא עזרא .על אבןאבןאבןאבן ¿»¿ƒ¿»ְְְֲִִַַָֹ

ß xc` b"i ycew zay ß

ì(à)äNòz íéhL éöò úøè÷ øè÷î çaæî úéNòå§¨¦¬¨¦§¥−©¦§©´§®Ÿ¤£¥¬¦¦−©«£¤¬
:BúàŸ«

i"yx£˙¯Ë˜ ¯Ë˜Ó∑ סּמים עׁשן קיטֹור עליו עזרא עזרא עזרא עזרא .להעלֹות אבןאבןאבןאבן ƒ¿«¿…∆ְֲֲִִַַַָָ

(á)Búî÷ íéúnàå äéäé òeáø Baçø änàå Bkøà änà©¨̧¨§¹§©¨³¨§Æ¨´©¦«§¤½§©¨©−¦«Ÿ¨®
åéúðø÷ epnî: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¦¤−©§Ÿ¨«

(â)áéáñ åéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè áäæ Búà úétöå§¦¦¨̧Ÿ¹¨¨´¨À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²¨¦−
:áéáñ áäæ øæ Bl úéNòå åéúðø÷-úàå§¤©§Ÿ¨®§¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«

i"yx£Bbb חנּיתם ∑‡˙ ּבכל אדמה חללֹו ממּלאים אּלא ּגג, לֹו היה לא העֹולה מזּבח אבל ּגג, לֹו היה Ê¯.זה ∆«ְְְְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹ≈
·‰Ê∑ ּכהּנה לכתר הּוא עזרא עזרא עזרא עזרא .סימן אבןאבןאבןאבן »»ְְִֶֶָָֻ

ã)(Bl-äNòz áäæ úòaè ézLe|ézL ìò Bøæì úçzî §¥Á©§¸Ÿ¨¹̈©«£¤´¦©´©§¥À©µ§¥´
íécáì íézáì äéäå åécö éðL-ìò äNòz åéúòìö©§Ÿ½̈©«£¤−©§¥´¦¨®§¨¨Æ§¨¦´§©¦½

:änäa Búà úàNì̈¥¬Ÿ−¨¥«¨
i"yx£ÂÈ˙ÚÏˆ∑,זוּיֹות לׁשֹון היא צּדיו ּכאן ׁשּבׁשני זוּיֹותיו ׁשּתי על צּדיו", ׁשני "על ׁשּנאמר: לפי .ּכתרּגּומֹו, «¿…»ְְְְְְְֱִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

‰È‰Â∑ הּטּבעֹות ÌÈc·Ï.האּלה מעׂשה ÌÈz·Ï∑ הּטּבעת ּתהיה ּבית עזרא עזרא עזרא עזרא .לבד לכל אבןאבןאבןאבן ¿»»ֲֵֵֶַַַָָ¿»ƒ¿«ƒְְְִִֶַַַַַָָ

(ä)íúà úétöå íéhL éöò íécaä-úà úéNòå§¨¦¬¨¤©©¦−£¥´¦¦®§¦¦¨¬Ÿ−̈
áäæ: עזרא עזרא עזרא עזרא אבןאבןאבןאבן ¨¨«

(å)éðôì úãòä ïøà-ìò øLà úëøtä éðôì Búà äzúðå§¨«©¨³ŸÆ¦§¥´©¨½Ÿ¤£¤−©£´Ÿ¨«¥ª®¦§¥´
:änL Eì ãòeà øLà úãòä-ìò øLà úøtkä©©ÀŸ¤£¤Æ©¨´¥ª½£¤²¦¨¥¬§−¨«¨

‡È˜t˙מו  Èc ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ È¯‡ ÔeÚcÈÂ¿ƒ¿¬≈¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ
ÈzÎL ‰‡¯L‡Ï ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡Ó ÔB‰˙È»¿≈«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿»»¿ƒ¿ƒ

:ÔB‰‰Ï‡ ÈÈ ‡‡ ÔB‰ÈÈa≈≈¬»¿»¡»¬

˜Ë¯˙א  È‰BÏÚ ‡¯Ë˜‡Ï ‡Áa„Ó „aÚ˙Â¿«¿≈«¿¿»¿«¿»»¬ƒ¿…∆
:d˙È „aÚz ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÓÒea¿«»¿»≈ƒƒ«¿≈»≈

È‰Èב  Úa¯Ó dÈ˙Ù ‡˙n‡Â dk¯‡ ‡˙n‡«¿»À¿≈¿«¿»¿»≈¿««¿≈
:È‰B¯˜ dpÓ dÓe¯ ÔÈn‡ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈«ƒ≈ƒ≈«¿ƒ

È‰BÏ˙kג  ˙ÈÂ d¯b‡ ˙È ÈÎc ·‰c d˙È ÈÙÁ˙Â¿«¬≈»≈¿«¿≈»ƒ»≈¿»»¿ƒ
¯Èc dÏ „aÚ˙Â È‰B¯˜ ˙ÈÂ ¯BÁÒ ¯BÁÒ¿¿¿»«¿ƒ¿«¿∆≈≈

:¯BÁÒ ¯BÁÒ ·‰„cƒ¿«¿¿

Ú¯lÓד  dÏ „aÚz ·‰„c Ô˜ÊÚ ÔÈz¯˙Â¿«¿≈ƒ¿«ƒ¿««¿∆≈ƒ¿«
ÔÈ¯z ÏÚ „aÚz d˙ÈÂÊ ÔÈz¯z ÏÚ d¯È„Ï¿≈≈««¿≈ƒ¿»≈«¿≈«¿≈
d˙È ÏhÓÏ ‡iÁÈ¯‡Ï ‡¯˙‡Ï È‰ÈÂ È‰B¯ËÒƒ¿ƒƒ≈¿«¿»«¬ƒ«»¿ƒ«»≈

:ÔB‰a¿

ÈÙÁ˙Âה  ÔÈhL ÈÚ‡c ‡iÁÈ¯‡ ˙È „aÚ˙Â¿«¿≈»¬ƒ«»¿»≈ƒƒ¿«¬≈
:‡·‰c ÔB‰˙È»¿«¬»

‡¯B‡ו  ÏÚ Èc ‡zÎ¯t Ì„˜ d˙È Ôz˙Â¿ƒ≈»≈√»»À¿»ƒ«¬»
Èc ‡˙e„‰Ò ÏÚ Èc ‡z¯tk Ì„˜Ï ‡˙e„‰Ò„¿«¬»ƒ√»«À¿»ƒ««¬»ƒ

:Ônz CÏ È¯ÓÈÓ ÔnÊ‡¬«≈≈¿ƒ»«»

dxezd lr `xfr oa`

יׂשראל  מחנה על ּבאה הּמצוה רק ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָלּתחּום.
תצא  ּכי וכן האֹויב . על לּמלחמה ְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָּבצאתֹו
אנׁשים  יׂשראל, ּכל מחנה על ידּבר לא ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמחנה,
זכרים  הם לּמלחמה הּיֹוצאים  ּכי וטף. ְְְְִִִִִֵַַַָָָָנׁשים
ּכאׁשר  עּמהם הארֹון ּבנׂשאם והּנה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּומעּטים.
למקֹום  מחיצה לעׂשֹות יכלּו לא ּפנחס, ְְְְֲִִִַָָָָָֹעׂשה 

ָָהארֹון:
הֹוצאתי eÚ„ÈÂמו לא ּכי ידעּו אז הּטעם, . ¿»¿ְִִֵֵַַַָֹ

מׁשּכן, לי ׁשּיעׂשּו ּבעבּור רק מּמצרים ְְֲֲִִִִִֶַַַַָָאֹותם 
האלהים  את ּתעבדּון וזהּו ּבתֹוכם. ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָֹוׁשכנ ּתי

הּזה: ההר ֶַַָָעל
Ë˜Ó¯א .˙ÈNÚÂ ּומׁשלֹוח ּכמֹו הּמפעל. ׁשם . ¿»ƒ»ƒ¿«ְְְִִֵַַָ

ָמנֹות:
אּמה.‡n‰ב חצי הּׁשלחן על ּגבֹוּה הּמזּבח . «»ְְֲִִֵַַַַַַָָָֻ

ּכנגד  והיה הּמנֹורה. על ּגבֹוּה היה ּכן ְְְֵֶֶַַַַָָָָָָאּולי
למעלה: ּכנפים ּפֹורׂשים ׁשהם ְְְְְִִִֵֶַַַָָהּכרּובים

כן ÈtˆÂ˙ג ולא הּמזּבח, זה על ּגג הזּכיר . ¿ƒƒ»ְְְִִִֵֵֶַַַַֹ
זהב, מצּפה היֹותֹו ּובעבּור הּנחׁשת. ְְְְֱֲִֶֶַַַָָֹֻּבמזּבח
הּטהֹור. הּׁשלחן וככה, הּזהב. הּמזּבח ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָֻנקרא

הּטהֹורה: הּמנֹורה ְְְַַָָּכמֹו
ˆÂÈcד ÈzL ÏÚוה''א לבאר. ּתֹוספת .‰n‰a «¿≈ƒ»ְְֵֶֶָ»≈»

ּפרׁשּתי: ּכאׁשר מלעיל, הּמּלה ּכי ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָנֹוסף,
הארֹון:ÈNÚÂ˙ה ּכבּדי זהב, מצּפים הּבּדים . ¿»ƒ»ְְִִֵַַַָָָָֻ
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i"yx£˙Î¯t‰ ÈÙÏ∑ מכּון הּכּפרת", "לפני לֹומר: ּתלמּוד לדרֹום? אֹו לצפֹון הארֹון מּכנגד מׁשּו ּתאמר ׁשּמא ƒ¿≈«»…∆ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹֻ
מּבחּוץ  הארֹון .ּכנגד ְִֶֶַָָ

(æ)ø÷aa ø÷aa íénñ úøè÷ ïøäà åéìò øéè÷äå§¦§¦¬¨¨²©«£−Ÿ§´Ÿ¤©¦®©´Ÿ¤©ÀŸ¤
:äpøéè÷é úøpä-úà Báéèéäa§¥«¦²¤©¥−Ÿ©§¦¤«¨

i"yx£B·ÈËÈ‰a∑ ּובקר ּבקר ּבכל מטיבן והיה ּבּלילה, ׁשּנׂשרפּו הּפתילֹות מּדׁשן הּמנֹורה ׁשל הּבזיכין נּקּוי .לׁשֹון ¿≈ƒְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹ
˙¯p‰∑ לׁשֹון ׁשהּוא העלאה, ׁשם ׁשּנאמר מּמקֹום חּוץ ּבּמנֹורה, האמּורֹות נרֹות ּכל וכן ּבלע"ז, לוצי"ׁש «≈…ְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

עזרא עזרא עזרא עזרא .הדלקה  אבןאבןאבןאבן ְַָָ

(ç)äpøéè÷é íéaøòä ïéa úøpä-úà ïøäà úìòäáe§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ¤©¥²Ÿ¥¬¨«©§©−¦©§¦¤®¨
:íëéúøãì ýåýé éðôì ãéîz úøè÷§¯Ÿ¤¨¦²¦§¥¬§Ÿ̈−§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£˙ÏÚ‰·e∑ להבּתן להעלֹות ּבין ∑p¯ÈË˜È‰.ּכׁשּידליקם מקטיר ּופרס ׁשחרית מקטיר ּפרס יֹום, ּבכל ¿«¬…ְְְְֲִֵֶַַַַָ«¿ƒ∆»ְְְְְֲִִִֵַַַָָָ
עזרא עזרא עזרא עזרא .הערּבים  אבןאבןאבןאבן ְִַַָ

(è)àì Cñðå äçðîe äìòå äøæ úøè÷ åéìò eìòú-àìŸ©«£¬¨¨²§¬Ÿ¤¨−̈§Ÿ¨´¦§¨®§¥¾¤¬Ÿ
:åéìò eëqú¦§−¨¨«

i"yx£ÂÈÏÚ eÏÚ˙Œ‡Ï∑ מזּבח Ê¯‰.זה על ˙¯Ë˜∑מּזֹו חּוץ לֹו זרֹות ּכּלן נדבה, ׁשל קטרת ÏÚÂ‰.ׁשּום …«¬»»ְִֵֶַַ¿…∆»»ְְִֶֶָָָָֹֻ¿…»
‰ÁÓe∑ עֹולה לחם ולא ׁשל היא ּומנחה ועֹוף, ּבהמה ׁשל עֹולה .ּומנחה. ƒ¿»ְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 458 'nr f"hg y"ewl t"r)

aNd zEIpFvig mr wx dfdÎmlFr ipiprA wqrd̈¥¤§¦§§¥¨©¤©¦¦¦©¥

ּוּוּוּומנחהמנחהמנחהמנחה ועלהועלהועלהועלה .... .... עליועליועליועליו ט)לאלאלאלא־־־־תעלתעלתעלתעלּוּוּוּו (ל, ֹֹֽֽֽֽ ְְְְֲֲֲֲַַַַָָָָָָָָֹֹֹֹ ְְְְִִִִָָָָָָָָֹֹ
הקדֹוׁשים ּבספרים ׁשּכתּוב מה ועוד)ידּוע ל. אות האותיות ש' של"ה פ"ו. האהבה שער חכמה ראשית לעׂשֹות (ראה צרי מּיׂשראל אחד ּדכל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ

ה'. ּבעבֹודת ּכן ּגם יׁשנם ּבּמׁשּכן ׁשהיּו העבֹודֹות ּדכל ונמצא .יתּבר לׁשבּתֹו ּומכֹון מׁשּכן ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָּבלּבֹו
החסידּות ּבתֹורת ועוד)ּומבאר ואילך. א תמג, שמות האמצעי, לאדמו"ר חיים תורת ההתעּסקּות (ראה היא ואחד אחד ּבכל הּקרּבנֹות ּדעבֹודת ְְְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

אֹותּה ּומעלים ּגׁשמית, ּבהמה ׁשּלֹוקחים הּקרּבנֹות על־דר ׁשהּוא ,יתּבר לקדּׁשתֹו להעלֹותם ׁשמים, לׁשם עֹולם־הזה עניני ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָֻעם
לה'". ניחֹוח "ריח ְִִֵַַַלהיֹות

הקדֹוׁש הּזהר ּכלׁשֹון היא הּקטרת א)ועבֹודת רפח, ג ּבּה(חלק העבֹודה הינּו הקב"ה, עם ההתקּׁשרּות אתקטרנא", קטירא "ּבחד ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֹ
הּתֹורה). לּמּוד (ּכגֹון עֹולם־הזה עניני עם ׁשּיכּות לֹו ואין לבּדֹו, הּקּב"ה עם קׁשּור ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָהאדם

ּבׁשביל  רק והּוא ּומנחה" עֹולה גֹו' עליו תעלּו "לא הּפנימי מזּבח מה־ׁשאין־ּכן ּבלבד, החיצֹון מזּבח על היא הּקרּבנֹות  עבֹודת ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹוהּנה
ְֶַֹהּקטרת.

לּבֹו, ּופנימּיּות האדם רגׁש ׁשהּוא מּיׂשראל, אחד ׁשּבכל הּפנימי ּדהּמזּבח לקֹונֹו, האדם ּבעבֹודת נפלאה הֹוראה ללמד יׁש ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹּומּזה
"מזּבח  עם רק להיֹות צריכה הּגׁשמּיים, הּדברים ּדהעלאת והעבֹודה עֹולם־הזה, עניני התערבּות ּבלי לבּדֹו, להקב"ה רק להיֹות ְְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָצרי

ּבלבד. להקב"ה ורק א הם ורגׁשֹותיו לּבֹו ּפנימּיּות ּכי לּבֹו, חיצֹונּיּות ׁשהּוא עזרא עזרא עזרא עזרא החיצֹון", אבןאבןאבןאבן ְְְְְִִִִִִִִִִֵֶַַַַַָ

Ùˆa¯ז  ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ Ô¯‰‡ È‰BÏÚ ¯Ë˜ÈÂ¿«¿«¬ƒ«¬…¿…∆¿ƒƒ¿«
:dp˜qÈ ‡iÈˆBa ˙È d˙e˜˙‡a ¯Ùˆaƒ¿«¿«¿»≈»ƒ«»«≈ƒ«

iLÓL‡ח  ÔÈa ‡iÈˆBa ˙È Ô¯‰‡ ˙e˜Ï„‡·e¿«¿»«¬…»ƒ«»≈ƒ¿«»
ÈÈ Ì„˜ ‡¯È„˙ ‡iÓÒea ˙¯Ë˜ dp˜qÈ«≈ƒ«¿…∆¿«»¿ƒ»√»¿»

:ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈

ÔÈ‡¯Îeט  ÔÈÓÒea ˙¯Ë˜ È‰BÏÚ Ôe˜q˙ ‡Ï»«¿¬ƒ¿…∆¿ƒ¿»ƒ
:È‰BÏÚ ÔeÎq˙ ‡Ï ‡kÒÂ ‡˙ÁÓe ‡˙ÏÚÂ«¬»»ƒ¿»»¿ƒ¿»»¿«¿¬ƒ

dxezd lr `xfr oa`

מחּוץ.z˙Âו הּפרכת לפני ..˙¯Btk‰ ÈÙÏ ¿»«»ְִִֵֶַָֹƒ¿≈««∆
נתּון: ּכנגּדּה ְְְֵֶֶָָׁשּיהא

אּולי ÈË˜‰Â¯ז ּבׂשמים. עם סּמים קטֹורת . ¿ƒ¿ƒְְִִִֶַַָ
ׁשּתי  ּבין להפריׁש אֹו העּקר. הם ְְְִִִֵֵֵַַַָָהּסּמים

סּמים: ּבלי ּבׂשמים האחד, ּכי ְְְִִִִֶֶַַָָָָהּמרקחֹות.
והּׁשמן:B·ÈËÈ‰aּופירּוׁש הּפתילה לתּקן . ֵ¿≈ƒְְְִֵֶֶַַַָ

הּפתילה,ÏÚ‰·e˙ח להב עלֹות ּבעבּור . ¿«¬…ְֲֲִַַַַָ
יֹוצא: ּפעל ּבהעלֹות, והּנה ּכן. ˜BË¯˙נקרא ְְְֲִִֵֵֵַַָֹ¿∆

„ÈÓz הזּכיר ּכן על עֹולֹות. ּבעׂשֹותם . »ƒְֲִִֵַַָ
ְֵֶלדֹורֹותיכם:

Ï.‰¯Ê‡ט ˙¯BË˜:ּכמתּכּונּתּה ׁשאינּנה . …¿∆»»ְְְֵֶֶַָָ
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עליו" וכּפר ה' לפני אׁשר ‰ÌÈ¯tk.הּמזּבח ˙‡hÁ∑ טמאת על המכּפרים הּכּפּורים יֹום ׁשל וׂשעיר ּפר הם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָ«««ƒÀƒְְְְִִִִֵֶַַַַַַָֻ
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אחרתאחרתאחרתאחרת לעבלעבלעבלעבֹוֹוֹוֹודהדהדהדה ולאולאולאולא ּבּבּבּבלבדלבדלבדלבד,,,, ההההּלּלּלּלללללּוּוּוּו ללללּדּדּדּדבריםבריםבריםברים מקמקמקמקּדּדּדּדׁשׁשׁשׁש י)ההההּמּמּמּמזזזזּבּבּבּבחחחח ל, ּכגֹון (רש"י ּגׁשמי, ּבדבר הּׁשּמּוׁש את מסּמלת קרּבן הקרבת ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ְְְְְְֲֲֲֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹ
מזּבח על להעׂשֹות צריכה זֹו ועבֹודה ה'. עבֹודת לצר ׁשמים, לׁשם ּוׁשתּיה, התלהבּות החיצהחיצהחיצהחיצֹוֹוֹוֹון ן ן ן אכילה ּבלי הּלב', ּב'חּצֹונּיּות היינּו , ְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָֹ

ּבלהט  היינּו הּלב, 'ּפנימּיּות' עם הּפנימי, הּמזּבח על לעׂשֹות יׁש הּמצֹות, וקּיּום לּמּוד ּתפּלה ּכגֹון רּוחנית, עבֹודה ואּלּו ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַַַָָָָיתרה.
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ÓcÓ‡י  ‡zLa ‡„Á È‰B¯˜ ÏÚ Ô¯‰‡ ¯tÎÈÂƒ«≈«¬…««¿ƒ¬»¿«»ƒ¿»
È‰BÏÚ ¯tÎÈ ‡zL· ‡„Á ‡i¯etk ˙‡hÁ««ƒ«»¬»¿«»¿«≈¬ƒ

:ÈÈ Ì„˜ ‡e‰ ÔÈL„e˜ L„˜ ÔBÎÈ¯„ÏÙÙÙ ¿»≈…∆¿ƒ√»¿»

íåâøú ãçàå àø÷î íéðùì äøèôäâî ÷øô ìà÷æçéá

éeîìkéå úéaä-úà ìàøNé-úéa-úà ãbä íãà-ïá äzà©¨´¤¨À̈©¥³¤¥«¦§¨¥Æ¤©©½¦§¦¨«§−

:úéðëz-úà eããîe íäéúBðBrîàéeùr-øLà ìkî eîìëð-íàå ¥«£«¥¤®¨«§−¤¨§¦«§¦¦§§º¦´Ÿ£¤¨ÀŸ

-ìk úàå åéúøeö-ìëå åéàáBîe åéàöBîe Búðeëúe úéaä úøeö©´©©¿¦§«¨¿«¨¿̈«¨¨´§¨«Ÿ¿̈§¥´¨

íäéðérì áúëe íúBà òãBä åéúøBz-ìëå åéúøeö-ìëå åéúwçªŸ¨Á§¨«Ÿ¨³§¨«Ÿ¨Æ©´½̈§−Ÿ§¥¥¤®

:íúBà eùrå åéúwç-ìk-úàå Búøeö-ìk-úà eøîLéåáéúàæ §¦§§º¤¨«¨²§¤¨ªŸ−̈§¨¬Ÿ¨«−Ÿ

áéáñ Bìáb-ìk øää Làø-ìr úéaä úøBz|íéLã÷ Lã÷ áéáñ ©´©¨®¦©´ŸÂ̈Â̈¨§ªº¨¦³¨¦Æ´Ÿ¤¨«¨¦½

:úéaä úøBz úàæ-äpäâéänà änà úBnàa çaænä úBcî älàå ¦¥−Ÿ©¬©¨«¦§¥̧¤¦³©¦§¥̧©Æ¨«©½©¨¬©−̈

úøæ áéáñ dúôN-ìà dìeáâe áçø-änàå änàä ÷éçå çôèå̈®Ÿ©§¥̧¨«©¹̈§©¨ÀŸ©§¨̧¤§¨¨³¨¦Æ¤¤́

:çaænä áb äæå ãçàäãéäðBzçzä äøærä-ãr õøàä ÷éçîe ¨«¤½̈§¤−©¬©¦§¥«©¥¥̧¨¹̈¤©¨«£¨¨³©©§¨Æ

äøærä-ãr äpèwä äøæräîe úçà änà áçøå úBnà íézL§©´¦©½§−Ÿ©©¨´¤¨®¥¨«£¨¨̧©§©¹̈©¨«£¨¨³

:änàä áçøå úBnà òaøà äìBãbäåèúBnà òaøà ìûøääå ©§¨Æ©§©´©½§−Ÿ©¨«©¨«§©«©§¥−©§©´©®

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,íäéúBðåòî eîìkéå (éìò íäì øtñzL úòa ék §¦¨§¥£Ÿ¥¤¦§¥¤§©¥¨¤©
ïBLàøä ïéðaa eøëfé ,ãéúòä Lc÷nä úéa ïéða¦§©¥©¦§¨¤¨¦¦¨§©¦§¨¨¦

.äæa eîìkéå íäéúBðåòa áøçpLúà eããîe ¤¤¡©©£Ÿ¥¤§¦¨§¨¤¨§¤
,úéðëzïëz úà íäì äøBî äzàL Eãé ìò eãcîéå ¨§¦§¦§§©¨§¤©¨¤¨¤¤Ÿ¤

.ïéðaä ïBaLç,eNò øLà ìkî eîìëð íàå (àé ¤§©¦§¨§¦¦§§¦Ÿ£¤¨
òãBä æà ,eNòL íéòøä íéNònä ìkî eîìké íà¦¦¨§¦¨©©£¦¨¨¦¤¨¨©
ïéðáa íäì úBNòì ãéúò éðàM äî úà íäì̈¤¤©¤£¦¨¦©£¨¤§¦§©

.Lc÷nä,Búðeëúeìå åéàz ïBaLç.åéúBëL ©¦§¨§¨¤§¨¨§¦§¨
,åéàáBîe åéàöBîeíéàöBiL ,íéçútä úcî ¨¨¨¨¦©©§¨¦¤§¦

.íkøc íéàáe,åéúBøeö ìëå.øãçå øãç ìk úøeö ¨¦©§¨§¨¨©¨¤¤§¤¤
,åéúBwç ìk úàåøãç ìëa LnzLäì éeàøM äî §¥¨ª¨©¤¨§¦§©¥§¨¤¤

.øãçå,åéúBøeö ìëå.úBøéwä ìòL íéçeztä úøeö §¤¤§¨¨©©¦¦¤©©¦
,åéúBøBz ìëå.íòäå íéðäkä úãéîò íB÷îáúëe §¨¨§£¦©©Ÿ£¦§¨¨§Ÿ

,íäéðéòì,íäéðéòì áúk älàä íéøácä ìk úà §¥¥¤¤¨©§¨¦¨¥¤§Ÿ§¥¥¤
.Ba eãîìiL éãk,íéLã÷ Lã÷ áéáñ áéáñ (áé §¥¤¦§§¨¦¨¦Ÿ¤¨¨¦

íiåìäå íéðäkä úBfçà ìL úBîB÷nä ìkL ïåék¥¨¤¨©§¤£ª©Ÿ£¦§©§¦¦
"Lãwä úîeøz" áeúkL Bîk ,"Lã÷" eàø÷ðl`wfgi) ¦§§Ÿ¤§¤¨§©©Ÿ¤

(gi,gn.íúnòì "íéLã÷ Lã÷" úéaä øä àøwé ïëì ,¨¥¦¨¥©©©¦Ÿ¤¨¨¦§ª¨¨
,çôèå änà änà (âé,íéçôè äML úa änàa ©¨©¨¨Ÿ©§©¨©¦¨§¨¦

.íéçôè äMîç úa änàa çôèå änà àéäL,änàä ÷éçå.íéçôè äMîç úa äèeLtä änàä úcîa äéä ,ãBñéä úiìò dáb ìáàänàå ¤¦©¨§¤©§©¨©£¦¨§¨¦§¥¨©¨£¨Ÿ©£¦©©§¨¨§¦©¨©¨©§¨©£¦¨§¨¦§©¨
,áçø.íéçôè äMîç úa änàa äúéä ,çaænä ìL ááBqä úñéðk áçø ìL änàä ïëå,ãçàä úøæ áéáñ dúôN ìà dìeáâeúBðøwä ïëå Ÿ©§¥¨©¨¤Ÿ©§¦©©¥¤©¦§¥©¨§¨§©¨©£¦¨§¨¦§¨¤§¨¨¨¦¤¤¨¤¨§¥©§¨

ézL änàä ék ,änà ìò änà úBðøwä eéä äæ éôìe .ïøwä òöîàî úçà úøæ ïø÷ ìk ìL äcnä äúéä ,úBptä òaøàa áéáqî dìeáâa eéäL¤¨¦§¨¦¨¦§©§©©¦¨§¨©¦¨¤¨¤¤¤¤©©¥¤§©©¤¤§¦¤¨©§¨©¨©©¨¦¨©¨§¥
.íéçôè äMîç úa änàa ïk íb eéäå .úBúøæ,çaænä áb äæåänà àeäL áäfä çaæî áb äéäé íéçôè äMîç úa änà ìL Bæ äcîáe §¨§¨©¥§©¨©£¦¨§¨¦§¤©©¦§¥©§¦¨¤©¨©£¦¨§¨¦¦§¤©¦§©©¨¨¤©¨

.änà ìò(ãé,õøàä ÷éçîe.ò÷øwäî ïBöéçä çaænä ìL ãBñéä úìçúäî,äðBzçzä äøæòä ãòìL äðBzçzä äèéìaä dáb óBñ ãò ©©¨¥¥¨¨¤¥©§¨©©§¤©¦§¥©©¦¥©©§©©¨£¨¨©©§¨©Ÿ©©§¦¨©©§¨¤
.çaænä ãBñéì áLçð àeäL ,çaænä,úçà änà áçøå.úçà änà çaænä ãBñé ìL äèéìaä áçøåäìBãbä äøæòä ãò äpèwä äøæòäîe ©¦§¥©¤¤¡¨¦©¦§¥©§Ÿ©©¨¤¨§Ÿ©©§¦¨¤§©¦§¥©©¨©©¥¨£¨¨©§©¨©¨£¨¨©§¨

,úBnà òaøà.dáb úBnà òaøà äéäé çaænä ìL "ááBq"ä âb ãò çaænä ãBñé ìL âbäî,änàä áçøåäéäé çaænä ìL ááBqä áçøå ©§©©¥©©¤§©¦§¥©©©©¥¤©¦§¥©¦§¤©§©©Ÿ©§Ÿ©¨©¨§Ÿ©©¥¤©¦§¥©¦§¤
.íéçôè äMîç úa änà áçøa íéðôì ñðëð(åè,ìàøääå.äìòîìe ááBqä ïî çaænä dáb àeä,úBnà òaøàíéðzpä íéîcä ,øîBìk ¦§¨¦§¦§Ÿ©©¨©£¦¨§¨¦§©©§¥Ÿ©©¦§¥©¦©¥§©§¨©§©©§©©¨¦©¦¨¦

dxezd lr `xfr oa`

La‰י ˙Á‡ .¯tÎÂ הּמׁשיח ּפר ּדם להזּכיר צֹור ואין ׁשנה. ּכל חּיּוב וזה הּׂשעיר. ודם הּפר ּדם על ּכּפּורים, וטעם הּׁשביעי. לחדׁש ּבעׂשֹור . ¿ƒ∆«««»»ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
מעּטים: לפרקים רק ּתמיד אינם ּכי ּבחטאם. הּצּבּור ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָאֹו
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:úéaä úøBz úàæ-äpäâéänà änà úBnàa çaænä úBcî älàå ¦¥−Ÿ©¬©¨«¦§¥̧¤¦³©¦§¥̧©Æ¨«©½©¨¬©−̈

úøæ áéáñ dúôN-ìà dìeáâe áçø-änàå änàä ÷éçå çôèå̈®Ÿ©§¥̧¨«©¹̈§©¨ÀŸ©§¨̧¤§¨¨³¨¦Æ¤¤́

:çaænä áb äæå ãçàäãéäðBzçzä äøærä-ãr õøàä ÷éçîe ¨«¤½̈§¤−©¬©¦§¥«©¥¥̧¨¹̈¤©¨«£¨¨³©©§¨Æ

äøærä-ãr äpèwä äøæräîe úçà änà áçøå úBnà íézL§©´¦©½§−Ÿ©©¨´¤¨®¥¨«£¨¨̧©§©¹̈©¨«£¨¨³

:änàä áçøå úBnà òaøà äìBãbäåèúBnà òaøà ìûøääå ©§¨Æ©§©´©½§−Ÿ©¨«©¨«§©«©§¥−©§©´©®

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,íäéúBðåòî eîìkéå (éìò íäì øtñzL úòa ék §¦¨§¥£Ÿ¥¤¦§¥¤§©¥¨¤©
ïBLàøä ïéðaa eøëfé ,ãéúòä Lc÷nä úéa ïéða¦§©¥©¦§¨¤¨¦¦¨§©¦§¨¨¦

.äæa eîìkéå íäéúBðåòa áøçpLúà eããîe ¤¤¡©©£Ÿ¥¤§¦¨§¨¤¨§¤
,úéðëzïëz úà íäì äøBî äzàL Eãé ìò eãcîéå ¨§¦§¦§§©¨§¤©¨¤¨¤¤Ÿ¤

.ïéðaä ïBaLç,eNò øLà ìkî eîìëð íàå (àé ¤§©¦§¨§¦¦§§¦Ÿ£¤¨
òãBä æà ,eNòL íéòøä íéNònä ìkî eîìké íà¦¦¨§¦¨©©£¦¨¨¦¤¨¨©
ïéðáa íäì úBNòì ãéúò éðàM äî úà íäì̈¤¤©¤£¦¨¦©£¨¤§¦§©

.Lc÷nä,Búðeëúeìå åéàz ïBaLç.åéúBëL ©¦§¨§¨¤§¨¨§¦§¨
,åéàáBîe åéàöBîeíéàöBiL ,íéçútä úcî ¨¨¨¨¦©©§¨¦¤§¦

.íkøc íéàáe,åéúBøeö ìëå.øãçå øãç ìk úøeö ¨¦©§¨§¨¨©¨¤¤§¤¤
,åéúBwç ìk úàåøãç ìëa LnzLäì éeàøM äî §¥¨ª¨©¤¨§¦§©¥§¨¤¤

.øãçå,åéúBøeö ìëå.úBøéwä ìòL íéçeztä úøeö §¤¤§¨¨©©¦¦¤©©¦
,åéúBøBz ìëå.íòäå íéðäkä úãéîò íB÷îáúëe §¨¨§£¦©©Ÿ£¦§¨¨§Ÿ

,íäéðéòì,íäéðéòì áúk älàä íéøácä ìk úà §¥¥¤¤¨©§¨¦¨¥¤§Ÿ§¥¥¤
.Ba eãîìiL éãk,íéLã÷ Lã÷ áéáñ áéáñ (áé §¥¤¦§§¨¦¨¦Ÿ¤¨¨¦

íiåìäå íéðäkä úBfçà ìL úBîB÷nä ìkL ïåék¥¨¤¨©§¤£ª©Ÿ£¦§©§¦¦
"Lãwä úîeøz" áeúkL Bîk ,"Lã÷" eàø÷ðl`wfgi) ¦§§Ÿ¤§¤¨§©©Ÿ¤

(gi,gn.íúnòì "íéLã÷ Lã÷" úéaä øä àøwé ïëì ,¨¥¦¨¥©©©¦Ÿ¤¨¨¦§ª¨¨
,çôèå änà änà (âé,íéçôè äML úa änàa ©¨©¨¨Ÿ©§©¨©¦¨§¨¦

.íéçôè äMîç úa änàa çôèå änà àéäL,änàä ÷éçå.íéçôè äMîç úa äèeLtä änàä úcîa äéä ,ãBñéä úiìò dáb ìáàänàå ¤¦©¨§¤©§©¨©£¦¨§¨¦§¥¨©¨£¨Ÿ©£¦©©§¨¨§¦©¨©¨©§¨©£¦¨§¨¦§©¨
,áçø.íéçôè äMîç úa änàa äúéä ,çaænä ìL ááBqä úñéðk áçø ìL änàä ïëå,ãçàä úøæ áéáñ dúôN ìà dìeáâeúBðøwä ïëå Ÿ©§¥¨©¨¤Ÿ©§¦©©¥¤©¦§¥©¨§¨§©¨©£¦¨§¨¦§¨¤§¨¨¨¦¤¤¨¤¨§¥©§¨

ézL änàä ék ,änà ìò änà úBðøwä eéä äæ éôìe .ïøwä òöîàî úçà úøæ ïø÷ ìk ìL äcnä äúéä ,úBptä òaøàa áéáqî dìeáâa eéäL¤¨¦§¨¦¨¦§©§©©¦¨§¨©¦¨¤¨¤¤¤¤©©¥¤§©©¤¤§¦¤¨©§¨©¨©©¨¦¨©¨§¥
.íéçôè äMîç úa änàa ïk íb eéäå .úBúøæ,çaænä áb äæåänà àeäL áäfä çaæî áb äéäé íéçôè äMîç úa änà ìL Bæ äcîáe §¨§¨©¥§©¨©£¦¨§¨¦§¤©©¦§¥©§¦¨¤©¨©£¦¨§¨¦¦§¤©¦§©©¨¨¤©¨

.änà ìò(ãé,õøàä ÷éçîe.ò÷øwäî ïBöéçä çaænä ìL ãBñéä úìçúäî,äðBzçzä äøæòä ãòìL äðBzçzä äèéìaä dáb óBñ ãò ©©¨¥¥¨¨¤¥©§¨©©§¤©¦§¥©©¦¥©©§©©¨£¨¨©©§¨©Ÿ©©§¦¨©©§¨¤
.çaænä ãBñéì áLçð àeäL ,çaænä,úçà änà áçøå.úçà änà çaænä ãBñé ìL äèéìaä áçøåäìBãbä äøæòä ãò äpèwä äøæòäîe ©¦§¥©¤¤¡¨¦©¦§¥©§Ÿ©©¨¤¨§Ÿ©©§¦¨¤§©¦§¥©©¨©©¥¨£¨¨©§©¨©¨£¨¨©§¨

,úBnà òaøà.dáb úBnà òaøà äéäé çaænä ìL "ááBq"ä âb ãò çaænä ãBñé ìL âbäî,änàä áçøåäéäé çaænä ìL ááBqä áçøå ©§©©¥©©¤§©¦§¥©©©©¥¤©¦§¥©¦§¤©§©©Ÿ©§Ÿ©¨©¨§Ÿ©©¥¤©¦§¥©¦§¤
.íéçôè äMîç úa änà áçøa íéðôì ñðëð(åè,ìàøääå.äìòîìe ááBqä ïî çaænä dáb àeä,úBnà òaøàíéðzpä íéîcä ,øîBìk ¦§¨¦§¦§Ÿ©©¨©£¦¨§¨¦§©©§¥Ÿ©©¦§¥©¦©¥§©§¨©§©©§©©¨¦©¦¨¦

dxezd lr `xfr oa`

La‰י ˙Á‡ .¯tÎÂ הּמׁשיח ּפר ּדם להזּכיר צֹור ואין ׁשנה. ּכל חּיּוב וזה הּׂשעיר. ודם הּפר ּדם על ּכּפּורים, וטעם הּׁשביעי. לחדׁש ּבעׂשֹור . ¿ƒ∆«««»»ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָֹ
מעּטים: לפרקים רק ּתמיד אינם ּכי ּבחטאם. הּצּבּור ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָאֹו



מי
:òaøà úBðøwä äìrîìe ìûéøàäîeæèäøNr íézL ìûéøàäå ¥¨«£¦¥´§©½§¨©§¨−©§©«§¨«£¦¥À§¥³¤§¥Æ

:åéráø úraøà ìà reáø áçø äøNr íézLa Cøàæéäøæräå ½Ÿ¤¦§¥¬¤§¥−®Ÿ©¨¾©¤−©§©¬©§¨¨«§¨«£¨º̈

äéráø úraøà ìà áçø äøNr òaøàa Cøà äøNr òaøà©§©¯¤§¥´ÀŸ¤§©§©³¤§¥Æ½Ÿ©¤−©§©´©§¨¤®¨

eäúìrîe áéáñ änà dì-÷éçäå änàä éöç dúBà áéáñ ìeábäå§©§Á¨¦̧¹̈£¦´¨«©À̈§©¥«¨³©¨Æ¨¦½©«£Ÿ¥−

:íéã÷ úBðtçéälà ýåýé éðãà øîà äk íãà-ïa éìà øîàiå §¬¨¦«©Ÿ́¤¥©À¤¨¨Æ³Ÿ¨©Æ£Ÿ¨´¡Ÿ¦½¥µ¤

åéìr ÷øæìå äìBò åéìr úBìräì BúBNrä íBéa çaænä úBwçª´©¦§¥½©§−¥«¨®§©«£³¨¨Æ½̈§¦§¬Ÿ¨−̈

:ícèéíéáøwä ÷Bãö òøfî íä øLà íiåìä íéðäkä-ìà äzúðå ¨«§¨«©¨´¤©«Ÿ£¦´©«§¦¦¿£¤´¥Á¦¤̧©¨¹©§Ÿ¦´

ì äåäé éðãà íàð éìà:úàhçì ø÷a-ïa øt éðúøLëzç÷ìå ¥©À§ª²£Ÿ¨¬¡Ÿ¦−§¨«§¥®¦©¬¤¨−̈§©¨«§¨«©§¨´

äøærä úBpt òaøà-ìàå åéúðø÷ òaøà-ìr äzúðå Bîcî¦¨À§¨«¸©¹̈©©§©³©§Ÿ¨Æ§¤©§©Æ¦´¨«£¨½̈

:eäzøtëå BúBà úàhçå áéáñ ìeábä-ìàåàëøtä úà zç÷ìå §¤©§−¨¦®§¦¥¨¬−§¦©§¨«§¨´©§½̈¥−©¨´

:Lc÷nì õeçî úéaä ã÷ôîa BôøNe úàhçäáëéðMä íBiáe ©«©¨®§¨Æ§¦§©´©©½¦¦−©¦§¨«©Æ©¥¦½

øLàk çaænä-úà eàhçå úàhçì íéîz íéfr-øérN áéø÷z©§¦²§¦«¦¦¬¨¦−§©®̈§¦§Æ¤©¦§¥½©©«£¤¬

:øta eàhçâëìéàå íéîz ø÷a-ïa øt áéø÷z àhçî EúBlëa ¦§−©¨«§©«§−¥«©¥®©§¦Æ©´¤¨¨´¨¦½§©¬¦

:íéîz ïàvä-ïîãëíéðäkä eëéìLäå ýåýé éðôì ízáø÷äå ¦©−Ÿ¨¦«§¦§©§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¦§¦̧©«Ÿ£¦³

ìr:ýåýéì äìò íúBà eìräå çìî íäéäëäNrz íéîé úráL £¥¤Æ¤½©§¤«¡¬¨²Ÿ−̈©«Ÿ̈«¦§©´¨¦½©«£¤¬

íéîéîz ïàvä-ïî ìéàå ø÷a-ïa øôe íBiì úàhç-øérN:eùré §¦«©−̈©®©¯¤¨¨²§©¬¦¦©−Ÿ§¦¦¬©«£«Ÿ

åë:åéãé eàìîe Búà eøäèå çaænä-úà eøtëé íéîé úráL¦§©´¨¦À§©§Æ¤©¦§¥½©§¦«£−Ÿ®¦§−¨¨«

æëíéðäkä eùré äàìäå éðéîMä íBiá äéäå íéîiä-úà elëéå¦«©−¤©¨¦®§¨¨Á©¸©§¦¦¹¨À̈§¨©«£¸Ÿ©«Ÿ£¦³

íàð íëúà éúàöøå íëéîìL-úàå íëéúBìBò-úà çaænä-ìr©©¦§¥̧©Æ¤«¥¤Æ§¤©§¥¤½§¨¦´¦¤§¤½§ª−

:ýåýé éðãà£Ÿ¨¬¡Ÿ¦«

àñ÷ 'îòá äñôãð øåëæ úùøôì äøèôä

çaænä âbî àeä íúeLø ìeáb ,çaænä úBðø÷a§©§©¦§¥©§§¨¦©©¦§¥©
"àø÷qä èeç" àeä íLå .úBnà òaøà ähîìe§©¨©§©©§¨©¦§¨
íéîc ïéáì äìòîì íéðzpä íéîc ïéa ìécáäì§©§¦¥¨¦©¦¨¦§©§¨§¥¨¦

.ähîì íéðzpäúBðøwä äìòîìe ìéàøàäîe ©¦¨¦§©¨¥¨£¦¥§©§¨©§¨
,òaøàúBðø÷ òaøà eéä çaænä âbî äìòîì ©§©§©§¨¦©©¦§¥©¨©§©§¨

.úBptä òaøàa(æèäøNò íézL ìéàøàäå §©§©©¦§¨£¦¥§¥¤§¥
,Cøàäéä ,äëøònä íB÷î àeäL çaænä çèL Ÿ¤¤©©¦§¥©¤§©©£¨¨¨¨

eäæå .änà äøNò íézL ìò änà äøNò íézL§¥¤§¥©¨©§¥¤§¥©¨§¤
òaøàå íéøNò äéä ïk íàå ,ãö ìëì Búéòöîàî¥¤§¨¦§¨©§¦¥¨¨¤§¦§©§©

.úBnà òaøàå íéøNò ìò úBnàúòaøà ìà ©©¤§¦§©§©©¤©§©©
,åéòáøänà äøNò íézL ããBî àeä òöîàänL §¨¨¤¥¨¤§©¥§¥¤§¥©¨

.ãö ìëì(æé,äøæòäåíB÷î íò çaænä âb §¨©§¨£¨¨©©¦§¥©¦§
.íéðäkä éìâø íB÷î íòå úBðøwäúòaøà ìà ©§¨§¦§©§¥©Ÿ£¦¤©§©©

,äéòáøòöîàäî änà äøNò òaøà ããBî àeäL §¨¤¨¤¥©§©¤§¥©¨¥¨¤§©
ìò úBnà äðBîLe íéøNò äéä ïk íàå .ãö ìëì§¨©§¦¥¨¨¤§¦§¤©©

.úBnà äðBîLe íéøNò,ìeábäåeéäL úBðøwä ¤§¦§¤©§©§©§¨¤¨
.úBptä òaøàa dì áéáqî dìeáâa,änàä éöç ¦§¨¦¨¦¨§©§©©¦£¦¨©¨

ïk íàå ,ãö ìëì òöîàäî áçø änà éöç eéä̈£¦©¨Ÿ©¥¨¤§©§¨©§¦¥
.änà ìò änà eéä,áéáñ änà dì ÷éçäå ¨©¨©©¨§©¥¨©¨¨¦

änà èìBa çaænä ìL ãBñéä äéäé ãéúòì ,øîBìk§©¤¨¦¦§¤©§¤©¦§¥©¥©¨
äéäL éôk àìå .íéããvä ìëì áéáqîàlL íãwî ¦¨¦§¨©§¨¦§Ÿ§¦¤¨¨¦Ÿ¤¤Ÿ

çøæî ãöáe íBøc ãöa èìBa ãBñé çaænì äéä̈¨©¦§¥©§¥§©¨§©¦§¨
ãéúòìå .ïéîéða úìçða äæ çèL äéä àlL íeMî¦¤Ÿ¨¨¤©¤§©£©¦§¨¦§¤¨¦

ì ãçéî Lc÷nä íB÷î äéäé àì.èáL íeL Ÿ¦§¤§©¦§¨§ª¨§¥¤
,íéã÷ úBðt eäúBìòîe,Ba íéìBòL Lákäå ©£¥§¨¦§©¤¤¤¦

("íéã÷") äðBt Ba äìBòä äéäiL éãk ,íBøca äéäé¦§¤©¨§¥¤¦§¤¨¤¤¨¦
.ïéîé Cøc íä úBiðtä ìkL ,çøæî ãöì(çéälà §©¦§¨¤¨©§¦¥¤¤¨¦¥¤

,çaænä úBwçéètLî íä ïläì íéøeîàä älà ª©¦§¥©¥¤¨£¦§©¨¥¦§§¥
.BúiNò úîìLä íBéa Bëðçì çaænä(èéíéðäkä ©¦§¥©§¨§§©§¨©£¦¨©Ÿ£¦

,íiåìä.éåì èáMî íéàaä íéðäkäòøfî ©§¦¦©Ÿ£¦©¨¦¦¥¤¥¦¦¤©
,÷BãöLnML ïBLàøä ìBãbä ïäkä äéä àeä ¨¨¨©Ÿ¥©¨¨¦¤¦¥

.BîL ìò eàø÷ð Cëéôì ,äîìL éîéa Lc÷nä úéáa§¥©¦§¨¦¥§ŸŸ§¦¨¦§§©§
,úàhçì ø÷a ïa øtìà äzúðå" ìò áñeî ©¤¨¨§©¨¨©§¨©¨¤

."'åâå íéðäkä(ëìàå åéúBðø÷ òaøà ìò ©Ÿ£¦©©§©©§¨§¤
,äøæòä úBpt òaøàçaænä úBðø÷ òaøà ìò ©§©¦¨£¨¨©©§©©§©¦§¥©

.çaænä âb ïéða ìL úBiåfä òaøà ìòåìàå §©©§©©¨¦¤¦§©©©¦§¥©§¤
,áéáñ ìeábä.çaænä ìeáâa àeäL ,ãBñéä ìò øîàð äfL ïëzé.(cec zcevn),eäzøtëå BúBà úàhçåeäwðúe çaænä úà øäèz äæa ©§¨¦¦¨¥¤¤¤¡©©©§¤¦§©¦§¥©§¦¥¨§¦©§¨¨¤§©¥¤©¦§¥©§©¥

.àaäìe ïàkî åéìò øtëì éeàø úBéäì äMã÷a Bñéðëäì(àë,úéaä ã÷ôîa.úéaì õeçî LBã÷ íB÷îa ,øîBìk .äìk úéaäL íB÷îa §©§¦¦§ª¨¦§¨§©¥¨¨¦¨§©¨§¦§©©©¦§¨¤©©¦¨¤§©§¨¨¦©©¦
(ãëáø÷äå,'ä éðôì íz.çaænä ìòL äøè÷ää àéä Bæ,çìî íäéìò íéðäkä eëéìLäåðaø÷ ìk ìò" äøBza áeúkk"çìî áéø÷z E §¦§©§¨¦§¥¦©©§¨¨¤©©¦§¥©§¦§¦©Ÿ£¦£¥¤¤©©¨©¨©¨¨§¨§©§¦¤©

.(bi,a `xwie)(äë,eNòé íéîéîz.ìéàä úàå øtä úà äìBò ïaø÷ì(åë,åéãé eàìîe.çaænä úà eëðçé äæa §¦¦©£§¨§©¨¤©¨§¤¨©¦¦§¨¨¨¤©§§¤©¦§¥©



מה

לשבוע פרשת תצוה תהלים  שיעורי 

יום ראשון - ז' אדר
מפרק לט

עד סוף פרק מג

יום רביעי - י' אדר
מפרק נה

עד סוף פרק נט

יום שני - ח' אדר
מפרק מד

עד סוף פרק מח

יום חמישי - י"א אדר
מפרק ס

עד סוף פרק סה

יום שלישי - ט' אדר
מפרק מט

עד סוף פסוק נד

יום שישי - י"ב אדר
מפרק סו

עד סוף פרק סח

שבת קודש - י"ג אדר
פרק כ 

מפרק סט עד סוף פרק עא

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 



`xcמו 'f oey`x mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  ז' ראשון יום
פרק לא  ,n 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...åúãåáò 'éäú úàæå,80 'nr cr.'åâå 'ä íëéðôì

Lôpä úçîN àéä ,äaø äçîNa åéîé ìk BúãBáò äéäz úàæå§Ÿ¦§¤£¨¨¨¨§¦§¨©¨¦¦§©©¤¤
,äéøeòðk äéáà úéa ìà äáLå ,áòúîä óebäî dúàöa- §¥¨¥©©§Ÿ¨§¨¨¤¥¨¦¨¦§¤¨

zrvazn ef dayd ,dligza dzidy enk ,dyxeyläøBzä úòLa¦§©©¨
,äãBáòäåytpd zxfeg ,'d zceara wqere dxez cnel `edyk - §¨£¨

dyxeya dcegiil
dyalzdy iptl ,dligzak

.sebaì"æø øîàîëe11: §©£©©©
.äáeLúa åéîé ìk úBéäì¦§¨¨¨¦§¨

-epiax w"k oeyl:
- oaen epi` dxe`klc"
lr - daeyz dyry xg`l
- "?daeyz dyri aey dn
cinzy ,`id dpeekd `l`
,dcearae dxeza weqri
ytpd zaydl mexbl
oipr dfy ,dyxeye dxewnl

.daeyzdäçîN Eì ïéàå§¥§¦§¨
úeìbäî úàök äìBãb§¨§¥¥©¨
Cìî ïa ìLîk ,äéáMäå§©¦§¨¦§©¤¤¤
úéáa ïçBèå äéáLa äéäL¤¨¨§¦§¨§¥§¥

íéøeñàä12dyw xq`n - ¨£¦
weqrl yxcp `ed ea
,zekxtne zeyw zeceara

,ätLàa ìeðîeeze`ne - §ª¨§©§¨
avnúéa ìà éLôçì àöéå§¨¨§¨§¦¤¥

.Cìnä åéáàel dpzipe - ¨¦©¤¤
dlecbd dgnyd ef ixd - izeklnd eia` zial xefgl zexyt`d
,zeevnde dxezd zceara ,l`xyi oa ly ezgny `dz ok ;xzeia
seba dzelbn ,jln oa `idy ,ytpd z` `iven `ed ,jk ici lr ik

.mler ly ekln - dyxeyl dxifgne ,mizegpd eipipraeóàå§©
ãîBò óebäL,oiicr -øäfa áeúkL Bîëe ,Báeòúå BöewLa ¤©¥§¦§¦§¤¨©Ÿ©

,"àéåçc àëLî" àø÷ðcxer" - "`iegc `kyn" `xwp sebdy - §¦§¨©§¨§¦§¨
d "ygp") "ygpdly etebe ,ixnbl ze`nhd zetilwd ylyl dpeek

xer" - "`iegc `kyn" ,okl `xwp ,"dbep" ztilwny icedi
("ygpd13.Ctäð àì úéîäaä Lôpä ìL dúeîöòå dúeäî ék¦¨¨§©§¨¤©¤¤©§¥¦Ÿ¤§©

äMãwa ììkì áBèìmirityn miaehd miyrnde zeevnd ,oky - §¦¨¥©§ª¨
eli`e .zinyb devn ziyrp mciÎlry zindad ytpd iyeal lr wx
mpi` ,dizegek :xnelk ,zindad ytpd ly dzenvre dzedn
dgnya zeidl leki `ed ,`eti` ,cvik ,"aeh"l jk ici lr miktdp
`ed zindad eytpe eteb zpigany rcei `edy drya ,dlecb

- !?zegp avn eze`a oiicr x`ypBLôð ø÷éz ,íB÷î ìkî¦¨¨¦©©§
dúçîNa çîNì ,åéðéòa,sebd zelbn dz`ivia ,ytpd zgny - §¥¨¦§Ÿ©§¦§¨¨

,dceare dxez iciÎlr zewl`a ycgn dzecg`zdeóebäî øúBé¥¥©
,äæápäxy`n - dzgnya genyl - eipira dxwi didz ytpdy - ©¦§¤

,dfapd eteb.óebä ïBáöòa Lôpä úçîN ìaìáìe áaøòì àlL¤Ÿ§©§¥§©§¥¦§©©¤¤§¦§©
didi ,zeavra zeidl daiq zniiw sebd zpigany had ilany -
zpigan dgnya z`f lka
eipira dxwiy ,ytpd

.daxdaBæ äðéça ,äpäå- §¦¥§¦¨
ytpdy ,dcear ly df ote`
dnvr zwzpn ziwl`d
ytpde sebd zelbn
zeevn iciÎlr ,zindad
zexnl ,miaeh miyrne
,ezezigpa x`yp sebdy
úàéöé úðéça àéä¦§¦©§¦©

da øîàpL ,íéøöî14: ¦§©¦¤¤¡©¨
,"íòä çøá ék"mry - ¦¨©¨¨

dxeva mixvnn `vi l`xyi
.dgixa lyàeä äøBàëìc§¦§¨

,úàæk äúéä änì ,deîz̈©¨¨¨§¨¨Ÿ
,mixvnn "gexal" -éëå§¦

äòøôì eøîà elà¦¨§§©§Ÿ
ìàì ,íìBòì éLôç íçlL §©§¨¨§¦§¨Ÿ

ì çøëî äéä?íçlL- ¨¨ª§¨§©§¨
ekzipy zeknd xyr ixg`
oia ul`p drxt did ,eilr
,`eti` ,recn ,mglyl dk
dylyl mi`veiy el xnel ,dnxr ly dxeva zeidl jixv df did

?gexal okn xg`le ,cala miniàlàdyrpd xac lk ik -lv` ¤¨
ipa .zeipgexa `edy itk xac eze`n exewn - zeinyba l`xyi ipa
eid zeipgexay zngn ,mixvn zelba zeinyba eid l`xyi
mixvnn mz`ivie ;mixvn ly d`nehde dtilwd zelba mdizenyp
:zeipgexa mixvn z`nehn mdizenyp z`ivin drap zeinyba
dxxgzyd ziwl`d mytpy jk dzid ,mixvnn mz`iviy xg`ne
,oky) oda dwacpy mixvn ztilwe z`neh ly "rx"d on geka
z`nehe ztilw mda oiicr ex`yp ,zindad mytpe mteb zpigan
- dgixa ly dxeva mzle`b dzid zeinyba mb okl - (mixvn

:"`ipz"d oeylaeìàøNé úBLôðaL òøäL éðtîmteb zpigan - ¦§¥¤¨©¤§©§¦§¨¥
,zindad mytpe,éìàîOä ììça Bt÷úa äéä ïéãò,alay - £©¦¨¨§¨§¤¨¨©§¨¦

rxd xvid lye zindad ytpd ly dnewn15,ä÷ñt àì ék¦Ÿ¨§¨
úàöì äúéä íöôçå íúnâî ÷ø ,äøBz ïzî ãò íúîäæª£¨¨©©©¨©§©¨¨§¤§¨¨§¨¨¥
,íéøöî úàîè àéä ,àøçà¯àøèqä úeìbî úéäìàä íLôð©§¨¨¡Ÿ¦¦¨©¦§¨¨¢¨¦ª§©¦§©¦

áéúëãëe ,Cøaúé Ba ä÷áãìe16íBéa éñeðîe éfòîe éfò 'ä" : §¨§¨¦§¨¥§¦§¦ª¦¨ª¦§¦§
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íéøîà éèå÷éì
éäú úàæåäúçîù àéä äáø äçîùá åéîé ìë åúãåáò

äéáà úéá ìà äáùå áòåúîä óåâäî äúàöá ùôðä
ìë úåéäì ì"æøàîëå äãåáòäå äøåúä úòùá äéøåòðë
úåìâäî úàöë äìåãâ äçîù êì ïéàå äáåùúá åéîé
úéáá ïçåèå äéáùá äéäù êìî ïá ìùîë äéáùäå
åéáà úéá ìà éùôçì àöéå äôùàá ìååðîå íéøåñàä
ù"îëå åáåòéúå åöå÷éùá ãîåò óåâäù óàå êìîä
ìù äúåîöòå äúåäî éë àéåçã àëùî àø÷ðã øäæá
î"î äùåã÷á ììëéì áåèì êôäð àì úéîäáä ùôðä
óåâäî øúåé äúçîùá çåîùì åéðéòá åùôð ø÷éú
ïåáöòá ùôðä úçîù ìáìáìå ááøòì àìù äæáðä
øîàðù íéøöî úàéöé 'éçá àéä åæ 'éçá äðäå .óåâä
úàæë äúéä äîì äåîú àåä 'øåàëìã íòä çøá éë äá
äéä àì íìåòì éùôç íçìùì äòøôì åøîà åìéà éëå
ìàøùé úåùôðáù òøäù éðôî àìà íçìùì çøëåî
íúîäåæ ä÷ñô àì éë éìàîùä ììçá åô÷úá äéä ïééãò
íùôð úàöì äúéä íöôçå íúîâî ÷ø äøåú ïúî ãò
åá ä÷áãìå íéøöî úàîåè àéä à"ñä úåìâî úéäìàä
éáâùî 'åâå äøö íåéá éñåðîå éæåòîå éæåò 'ä áéúëãëå 'úé
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א.11. קנג, שבת ˘ËÈÏ"‡:12.ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰."ה יא, שמות ורשב"ם כא. טז, שופטים ˘ËÈÏ"‡:13."ראה ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰
."136 ע' החקירה ס' - להצ"צ - ותפקחנה בד"ה בארוכה הענין ה.14."וכמבואר יד, ˘ËÈÏ"‡:15.שמות ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰ מתורץ "בזה

כו'". עין כהרף אפילו עיכבן שלא זה יט.16.ג"כ טז, ירמי'

xc` 'g ipy mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  ח' שני יום
,80 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáåùú 'éçá úåéäìå,`n 'nr cr:áì éçîùî

,"'Bâå äøödcear zxev dpyi :xnelk ,"dgixa" oeyl - "iqepn" - ¨¨§
,'d l` dgixa lyéabNî"¦§©¦

"'Bâå éñeðîe17àeäå" , §¦§§
"'Bâå éì ñBðî18.,ixd - ¨¦§

dgxa zeipgexay myk
,"rx"dn ziwl`d ytpd
,zeinyba mb did jk okl

."mrd gxa ik" ly ote`a d`a dle`bdy,ãéúòì ,ïëìå- §¨¥¤¨¦
,dcizrd dle`ba,õøàä ïî äàîhä çeø 'ä øéáòiLk- §¤©£¦©©ª§¨¦¨¨¤

rxd ik ,"rx"d on dgixa ly ef dxev zeipgexa didz `l `linne

ly dxeva dle`bd didz `l zeinyba mb okl ,ixnbl lhazi
- okly ,"dgixa"áéúk19: §¦

ék ,ïeëìú àì äñeðîáe"¦§¨Ÿ¥¥¦
."'Bâå 'ä íëéðôì CìäŸ¥¦§¥¤§

mixvnn d`ivid ,j` -
,dqepn ly dxeva dzid
zipgexd dceara mb jke

oiicr x`yp sebdy s`y ,icedi lyz`f lka z`vei ,ezezigpa
zeevn iciÎlr ,zindad ytpae seba dzelbn ziwl`d ytpd

.mixvn z`ivi zpiga idefy ,miaeh miyrne

Bæ äáeLz úðéça úBéäìådxez iciÎlr dyxeyl ytpd zayd - §¦§§¦©§¨
,zeevne,àaìc à÷îòî æò øúéå úàN øúéa,ald wnern -íâå §¤¤§¥§¤¤¨¥¨§¨§¦¨§©

Lôpä úçîN,ef "daeyz"l deelznd -äøBà úôñBza äéäz ¦§©©¤¤¦§¤§¤¤¨
äçîNådf ixd -äðeáúe úòc Baì ìà áéLé øLàkopeaziyk - §¦§¨©£¤¨¦¤¦©©§¨

,dpeazae zrca ,eala
Bîçðì,ald z` - §©£

,BðBâéå BðBáöòîmiraepd - ¥¤§¦
,ipgexd eavn zepeaygn
ïä :ìéòì økæpk øîàì¥Ÿ©¦§¨§¥¥

'eë úîàwegx ip`y - ¡¤
arezne ,d"awdn zilkza

,uweyneàì éðà Cà©£¦Ÿ
,éîöò úà éúéNò- ¨¦¦¤©§¦

ziwl`d ytpdy dcaerd
dfk avnl `eal zlbeqn
ytpae seba zelb ly
dze` zekyend ,zindad
`l - xzeia milty mipiprl
zeaiqpd z` izxvi ip`
,zeedzdl lkei dfk avny
z` yiald d"awd `l`
ytpae seba ziwl`d ytpd
zlbeqn `idy jk ,zindad

,dfk avnl `ealBøBàî ÷ìç ãéøBäì ,úàæk 'ä äNò änìå§¨¨¨¨¨Ÿ§¦¥¤¥
,Cøaúé,ziwl`d ytpd -ïéîìò ìk ááBñå àlîîälk - ¦§¨¥©§©¥§¥¨¨§¦

,zenlerd,áéLç àìk dén÷ àlëåerl lkde -aygp `l ezn §ª¨©¥§¨¨¦
,melklBLéaìäå,d"awd yiald ,dnypd z` ,xe`d z` - §¦§¦

"àéåçc àëLî"a"ygpd xer" ,xen`k ,`xwpd ,seba -ätè"å §©§¨§¦§¨§¦¨

"äçeøñ?jk d"awd dyr ,ok` ,dnl -Bæ äãéøé íà ék äæ ïéà §¨¥¤¦¦§¦¨
,ziwl`d ytpd ly -,äiìò Cøö àéä:dcixid ixg` `eazy - ¦Ÿ¤£¦¨

ìëå dâð útìwnL úéîäaä úéðeiçä Lôð ìk 'äì úBìòäì§©£©¨¤¤©¦¦©§¥¦¤¦§¦©Ÿ©§¨
,dlL äNòîe øeac äáLçî úðéça ïä ,äéLeáìelrzi mleky - §¤¨¥§¦©©£¨¨¦©£¤¤¨

,d"awd l`éãé ìò©§¥
øeac äNòîa ïúeLaìúä¦§©§¨§©£¤¦

äøBzä úáLçîeiciÎlr - ©£¤¤©¨
Îlre ,dxezd zeevn ziiyr
ipipra xedxdde xeaicd ici
dlrzn jk ici lry - dxez
,dzaygne zindad ytpd

,diyrne dxeaicBîëe]§
ïn÷ì øàaúiL20ïéðò ¤¦§¨¥§©¨¦§©

Bæ äàìòäytpd ly - ©£¨¨
diyeale zindad

éà ,úeëéøàaàéäL C- ©£¦¥¤¦
,ef d`lrdúàéøa úéìëz©§¦§¦©

àBôà ïk íàå ,[íìBòä̈¨§¦¥¥
äéäz úàæå ,äNòà úàæŸ¤¡¤§Ÿ¦§¤

éãìç éîé ìk éúnâî ìk- ¨§©¨¦¨§¥¤§¦
,iig ini jyn lkïäa ìëì§¨¨¤

xeaic ,daygna qipkdl -
,dxez ly dyrneéçeø éiç©¥¦

áeúkL Bîëe ,éLôðå21éìà" :eðéäc ,"àOà éLôð 'ä E13øM÷ì §©§¦§¤¨¥¤©§¦¤¨§©§§©¥
úBëìä éôeb ïä ïäå ,Cøaúé Bøeaãå BzáLçîa éøeaãå ézáLçî©£©§¦§¦¦§©£©§§¦¦§¨¥§¥¥¥£¨

,eðéðôì úBëeøòäly exeaice ezaygn od od ,dxezd zekld - ¨£§¨¥
xedxdde xeaicd iciÎlre ,d"awdmc`d xywn ,dxezd zeklda

,d"awd ly ezaygne exeaica ,ezaygne exeaic z`äNòî ïëå§¥©£¤
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

'ä øéáòéùë ãéúòì ïëìå 'åâå éì ñåðî àåäå 'åâå éñåðîå
éë ïåëìú àì äñåðîáå áéúë õøàä ïî äàîåèä çåø

.'åâå 'ä íëéðôì êìåä

øúéá åæ äáåùú 'éçá úåéäìå
äéäú ùôðä úçîù íâå àáìã à÷îåòî æò øúéå úàù
úòã åáì ìà áéùé øùàë äçîùå äøåà úôñåúá
'åë úîà ïä ì"ðë øîàì åðåâéå åðåáöòî åîçðì äðåáúå
úàæë 'ä äùò äîìå .éîöò úà éúéùò àì éðà êà
àìåëå ïéîìò ìë ááåñå àìîîä 'úé åøåàî ÷ìç ãéøåäì
äçåøñ äôèå àéåçã àëùîá åùéáìäå áéùç àìë 'éî÷
ìë 'äì úåìòäì äéìò êøåö àéä åæ äãéøé íà éë äæ ïéà
äéùåáì ìëå äâåð úôéì÷îù úéîäáä úéðåéçä ùôð
ïúåùáìúä é"ò äìù äùòîå øåáã äáùçî 'éçá ïä
ïéðò ïî÷ì ù"îëå] äøåúä úáùçîå øåáã äùòîá
[íìåòä úàéøá úéìëú àéäù êéà úåëéøàá åæ äàìòä
éîé ìë éúîâî ìë äéäú úàæå äùòà úàæ àåôéà ë"àå
éùôð 'ä êéìà ù"îëå éùôðå éçåø ééç ïäá ìëì éãìç
åúáùçîá éøåáãå éúáùçî øù÷ì åðééäã àùà
äùòî ïëå åðéðôì 'åëåøòä úåëìä éôåâ ïä ïäå 'úé åøåáãå

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

יט.17. טז, עולם.18.ירמי' אדון יב.19.פיוט נב, ולז.20.ישעי' לו לה, א.21.בפרקים כה, תהלים



מז xc` 'g ipy mei Ð `l wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  ח' שני יום
,80 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äáåùú 'éçá úåéäìå,`n 'nr cr:áì éçîùî

,"'Bâå äøödcear zxev dpyi :xnelk ,"dgixa" oeyl - "iqepn" - ¨¨§
,'d l` dgixa lyéabNî"¦§©¦

"'Bâå éñeðîe17àeäå" , §¦§§
"'Bâå éì ñBðî18.,ixd - ¨¦§

dgxa zeipgexay myk
,"rx"dn ziwl`d ytpd
,zeinyba mb did jk okl

."mrd gxa ik" ly ote`a d`a dle`bdy,ãéúòì ,ïëìå- §¨¥¤¨¦
,dcizrd dle`ba,õøàä ïî äàîhä çeø 'ä øéáòiLk- §¤©£¦©©ª§¨¦¨¨¤

rxd ik ,"rx"d on dgixa ly ef dxev zeipgexa didz `l `linne

ly dxeva dle`bd didz `l zeinyba mb okl ,ixnbl lhazi
- okly ,"dgixa"áéúk19: §¦

ék ,ïeëìú àì äñeðîáe"¦§¨Ÿ¥¥¦
."'Bâå 'ä íëéðôì CìäŸ¥¦§¥¤§

mixvnn d`ivid ,j` -
,dqepn ly dxeva dzid
zipgexd dceara mb jke

oiicr x`yp sebdy s`y ,icedi lyz`f lka z`vei ,ezezigpa
zeevn iciÎlr ,zindad ytpae seba dzelbn ziwl`d ytpd

.mixvn z`ivi zpiga idefy ,miaeh miyrne

Bæ äáeLz úðéça úBéäìådxez iciÎlr dyxeyl ytpd zayd - §¦§§¦©§¨
,zeevne,àaìc à÷îòî æò øúéå úàN øúéa,ald wnern -íâå §¤¤§¥§¤¤¨¥¨§¨§¦¨§©

Lôpä úçîN,ef "daeyz"l deelznd -äøBà úôñBza äéäz ¦§©©¤¤¦§¤§¤¤¨
äçîNådf ixd -äðeáúe úòc Baì ìà áéLé øLàkopeaziyk - §¦§¨©£¤¨¦¤¦©©§¨

,dpeazae zrca ,eala
Bîçðì,ald z` - §©£

,BðBâéå BðBáöòîmiraepd - ¥¤§¦
,ipgexd eavn zepeaygn
ïä :ìéòì økæpk øîàì¥Ÿ©¦§¨§¥¥

'eë úîàwegx ip`y - ¡¤
arezne ,d"awdn zilkza

,uweyneàì éðà Cà©£¦Ÿ
,éîöò úà éúéNò- ¨¦¦¤©§¦

ziwl`d ytpdy dcaerd
dfk avnl `eal zlbeqn
ytpae seba zelb ly
dze` zekyend ,zindad
`l - xzeia milty mipiprl
zeaiqpd z` izxvi ip`
,zeedzdl lkei dfk avny
z` yiald d"awd `l`
ytpae seba ziwl`d ytpd
zlbeqn `idy jk ,zindad

,dfk avnl `ealBøBàî ÷ìç ãéøBäì ,úàæk 'ä äNò änìå§¨¨¨¨¨Ÿ§¦¥¤¥
,Cøaúé,ziwl`d ytpd -ïéîìò ìk ááBñå àlîîälk - ¦§¨¥©§©¥§¥¨¨§¦

,zenlerd,áéLç àìk dén÷ àlëåerl lkde -aygp `l ezn §ª¨©¥§¨¨¦
,melklBLéaìäå,d"awd yiald ,dnypd z` ,xe`d z` - §¦§¦

"àéåçc àëLî"a"ygpd xer" ,xen`k ,`xwpd ,seba -ätè"å §©§¨§¦§¨§¦¨

"äçeøñ?jk d"awd dyr ,ok` ,dnl -Bæ äãéøé íà ék äæ ïéà §¨¥¤¦¦§¦¨
,ziwl`d ytpd ly -,äiìò Cøö àéä:dcixid ixg` `eazy - ¦Ÿ¤£¦¨

ìëå dâð útìwnL úéîäaä úéðeiçä Lôð ìk 'äì úBìòäì§©£©¨¤¤©¦¦©§¥¦¤¦§¦©Ÿ©§¨
,dlL äNòîe øeac äáLçî úðéça ïä ,äéLeáìelrzi mleky - §¤¨¥§¦©©£¨¨¦©£¤¤¨

,d"awd l`éãé ìò©§¥
øeac äNòîa ïúeLaìúä¦§©§¨§©£¤¦

äøBzä úáLçîeiciÎlr - ©£¤¤©¨
Îlre ,dxezd zeevn ziiyr
ipipra xedxdde xeaicd ici
dlrzn jk ici lry - dxez
,dzaygne zindad ytpd

,diyrne dxeaicBîëe]§
ïn÷ì øàaúiL20ïéðò ¤¦§¨¥§©¨¦§©

Bæ äàìòäytpd ly - ©£¨¨
diyeale zindad

éà ,úeëéøàaàéäL C- ©£¦¥¤¦
,ef d`lrdúàéøa úéìëz©§¦§¦©

àBôà ïk íàå ,[íìBòä̈¨§¦¥¥
äéäz úàæå ,äNòà úàæŸ¤¡¤§Ÿ¦§¤

éãìç éîé ìk éúnâî ìk- ¨§©¨¦¨§¥¤§¦
,iig ini jyn lkïäa ìëì§¨¨¤

xeaic ,daygna qipkdl -
,dxez ly dyrneéçeø éiç©¥¦

áeúkL Bîëe ,éLôðå21éìà" :eðéäc ,"àOà éLôð 'ä E13øM÷ì §©§¦§¤¨¥¤©§¦¤¨§©§§©¥
úBëìä éôeb ïä ïäå ,Cøaúé Bøeaãå BzáLçîa éøeaãå ézáLçî©£©§¦§¦¦§©£©§§¦¦§¨¥§¥¥¥£¨

,eðéðôì úBëeøòäly exeaice ezaygn od od ,dxezd zekld - ¨£§¨¥
xedxdde xeaicd iciÎlre ,d"awdmc`d xywn ,dxezd zeklda

,d"awd ly ezaygne exeaica ,ezaygne exeaic z`äNòî ïëå§¥©£¤
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

'ä øéáòéùë ãéúòì ïëìå 'åâå éì ñåðî àåäå 'åâå éñåðîå
éë ïåëìú àì äñåðîáå áéúë õøàä ïî äàîåèä çåø

.'åâå 'ä íëéðôì êìåä

øúéá åæ äáåùú 'éçá úåéäìå
äéäú ùôðä úçîù íâå àáìã à÷îåòî æò øúéå úàù
úòã åáì ìà áéùé øùàë äçîùå äøåà úôñåúá
'åë úîà ïä ì"ðë øîàì åðåâéå åðåáöòî åîçðì äðåáúå
úàæë 'ä äùò äîìå .éîöò úà éúéùò àì éðà êà
àìåëå ïéîìò ìë ááåñå àìîîä 'úé åøåàî ÷ìç ãéøåäì
äçåøñ äôèå àéåçã àëùîá åùéáìäå áéùç àìë 'éî÷
ìë 'äì úåìòäì äéìò êøåö àéä åæ äãéøé íà éë äæ ïéà
äéùåáì ìëå äâåð úôéì÷îù úéîäáä úéðåéçä ùôð
ïúåùáìúä é"ò äìù äùòîå øåáã äáùçî 'éçá ïä
ïéðò ïî÷ì ù"îëå] äøåúä úáùçîå øåáã äùòîá
[íìåòä úàéøá úéìëú àéäù êéà úåëéøàá åæ äàìòä
éîé ìë éúîâî ìë äéäú úàæå äùòà úàæ àåôéà ë"àå
éùôð 'ä êéìà ù"îëå éùôðå éçåø ééç ïäá ìëì éãìç
åúáùçîá éøåáãå éúáùçî øù÷ì åðééäã àùà
äùòî ïëå åðéðôì 'åëåøòä úåëìä éôåâ ïä ïäå 'úé åøåáãå
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יט.17. טז, עולם.18.ירמי' אדון יב.19.פיוט נב, ולז.20.ישעי' לו לה, א.21.בפרקים כה, תהלים



`xcמח 'h iyily mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  ט' שלישי יום
פרק לב  ,`n 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...äðäå .áì ÷øô,`n 'nr cr:úåëéøàá

,úBönä äNòîaxywzn ,dyrna zeevnd ziiyr iciÎlry - §©£¥©¦§
,d"awd ly dyrnd zpigal ,mc`ay dyrnd yealïëlL¤¨¥

äøBzä úàø÷ð22 ¦§¥©¨
Leøt ,"Lôð úáéLî"- §¦©¤¤¥

ytpd z` daiyndøB÷îì¦§¨
øîàð äæ ìòå ,dLøLå23: §¨§¨§©¤¤¡©

,epcnly dn lr -
gnyi - ipgexd eavne ecnrn z`tn eala xeay `edy dryay
eytp z` xifgi jk ici lre ,zeevne dxez iciÎlr envr z`

:weqta xn`p - dyxeye dxewnléçnNî íéøLé 'ä éãewt"¦¥§¨¦§©§¥
:"áìmb dlrzn ,zeevne dxez iciÎlry ,oeaygd iciÎlry - ¥

dwenre dlecb ,ely "daeyz"d didz - ,zewl`l zindad eytp
itl oky ,dgnye xe` xzei daxda didz ytpd zgnye ,xzei
,ok iptl xen`d oeaygd
cala ziwl`d eytp ixd
ytpde sebd zelbn `vz
,"rx"d on gxaze ,zindad
f`e - etweza oiicr `edy
zegp avna x`yp oiicr `ed zindad eytpe eteb zpigan ixd
dlrzz zindad eytp mby opeazi m` ,z`f znerl ;cexie
daxd xacd el siqei - zeevn eneiwe dxez ecenil iciÎlr

.dgny

.áì ÷øtribn mc`dy ixg`y ,owfd epax xiaqd ,`l wxt ,mcewd wxta ¤¤
eppi`y ipgexd eavnn eytp oeayg dyery iciÎlr ,"xayp al"le zexixnl

,ezeppeazd iciÎlr zizin` dgnyl ribdl lczyi - zeidl jixvy enk

,wegix zilkz d"awdn wegx `ed ,zindad ytpde sebd zpigan ,ok`y

,ziwl` ytp ixd ea yi la`

,ynn lrnn dwl` wlg `idy

ziwl`d ytpdy xg`ne

ytpde sebd zelba z`vnp

dilr dlecb zepngxe ,zindad

wqtd ila ,jk meyn ,lczyi -

ziwl`d ytpd z` le`bl

dyxeyl dxifgdle ef zelbn

dxezd meiw iciÎlr ,zewl`a

ef dxfge daiy - zeevnde

:dlecb ytpÎzgnyl d`ian

le .iaydne zelbdn d`ivid zgnyzegpd eavna x`yp sebdy zexn

`linne ,sebdn xzei daxd eipira dxwi zeidl ytpd dkixv - aehÎ`lde

.sebdn zraepd zeavrd iciÎlr xtez ef dgnyy xeq`éãé ìò ,äpäå§¦¥©§¥
,åéðéòa ñàîðå äæáð Bôeb úBéäì ,ìéòì íéøkæpä íéøácä íei÷- ¦©§¨¦©¦§¨¦§¥¦§¦§¤§¦§¨§¥¨

sebd dnk cr ,ytpd oeayg iciÎlr ,erpkzyda,cexiBúçîN ÷ø©¦§¨
dcáì Lôpä úçîN äéäzxfege zelbdn `vei `edy dnn - ¦§¤¦§©©¤¤§©¨

,miaeh miyrne zeevn iciÎlr ,iwl`d eyxeyläøLé Cøc Bæ éøä£¥¤¤§¨¨
"EBîk Eòøì záäàå" úåöî íei÷ éãéì àáì äl÷å1ìëì §©¨¨Ÿ¦¥¦¦§©§¨©§¨§¥£¨§¨

.ïè÷ ãòå ìBãbîì ìàøNiî Lôðzeevna lecbn lgd - ¤¤¦¦§¨¥§¦¨§©¨¨
mlek z` ,miaeh miyrnae zeevna ohwa dlke ,miaeh miyrnae

.envr z` ade` `edy enk aed`l eilrñàîð BôebL øçàî ék¦¥©©¤¦§¨
,Bìöà áòúîeenvr z` ad`i eteb cvny llk mewn oi`y ixd - §Ÿ¨¤§

xzei envr z` ad`iy llk mewn oi` ok ;zlefd z` xy`n xzei
eayga ,zlefd z` xy`nytpdyxy`n dbixcna dlrnl `id ely

,ixdy ,zlefd ly ytpd
òãBé éî çeøäå Lôpäå§©¤¤§¨©¦¥©
ïLøLa ïúìòîe ïúlãb§ª¨¨©£¨¨§¨§¨

,íéiç íé÷ìàa ïøB÷îe- §¨¥Ÿ¦©¦
leki `ed ,`eti` ,cvik
`ide daeyg eytpy zrcl
`ny ?zlefd ytpn dlrnl

?ixnbl jetd avndíbLa- §¤©
,mvra ik,úBîéàúî ïlkL¤ª¨©§¦

,zeey zenypd lk -
.zg` dbixcnaepiax w"k

xirndpd - r"ta `"e`k zewlegn la` zeni`zny dfn xzei cere" :
mr cgi j` ,zeni`zn zenypdy ,jk lr sqep :xnelk ."'ek cg` a`e
mvr ik) envrl xac `id dnyp lke dipydn zg` zelcap od jk
ozelcazd lr dxen dipyl zg` zeni`zn ody mixne` ep`y xacd

itk ixd - (ozecg`zd lr `leqgia xne`e jiynn owfd epaxy
- eppiprl,äðlëì ãçà áàåipa zeytp lkl cg` yxeye cg` a` - §¨¤¨§ª¨¨

l`xyi2.dplek" :dxen`d ezxrd miiqn epiax w"k."micg`zn -
`ed "cg` a`"y jka ,mcew xn`p xy`n xzei df ixd :xnelk

.zg` zecg` - "dplekl"Lnî "íéçà" ìàøNé ìk eàø÷ð ïëìå3, §¨¥¦§§¨¦§¨¥©¦©¨
;ãçà 'äa íLôð LøL ãvîjk ,cg` a` yi mig` daxdly enk - ¦©Ÿ¤©§¨©¤¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

'éô ùôð úáéùî äøåúä úàø÷ð ïëìù úåöîä äùòîá
:áì éçîùî íéøùé 'ä éãå÷ô 'îàð æ"òå äùøùå äøå÷îì

äðäå áì ÷øôåôåâ úåéäì ì"ðä 'éøáãä íåé÷ é"ò
åúçîù ÷ø åéðéòá ñàîðå äæáð
àáì äì÷å äøùé êøã åæ éøä äãáì ùôðä úçîù äéäú
ìàøùéî ùôð ìëì êåîë êòøì úáäàå úåöî íåé÷ éãéì
åìöà áòåúîå ñàîð åôåâù øçàî éë .ïè÷ ãòå ìåãâîì
ïøå÷îå ïùøùá ïúìòîå ïúìåãâ òãåé éî çåøäå ùôðäå
äðìåëì 'à áàå úåîéàúî ïìåëù íâùá .íééç 'é÷ìàá
íùôð ùøåù ãöî ùîî íéçà ìàøùé ìë åàø÷ð ïëìå
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ח.22. יט, ט.23.שם יט, יח.1.שם יט, בין 2.ויקרא הבדלים שישנם הרי הנפשות, של - ומעלתן" גדולתן יודע "מי אומר הוא כן לפני
הוא: הפירוש אלא מאוחדות? ואפילו שוות הנפשות שכל לכולנה", אחד ואב מתאימות "שכולן אומר הוא כך אחר ומיד הנפשות, מדריגות
מדריגה  בין הבדלים ישנם כאן - המדריגות של ההשתלשלות בסדר לרדת הנשמות מתחילות בה דאצילות", "בינה של השם חיים", ב"אלקים
"אב" - אחד" "אב בחינת שהיא ב"חכמה", בשורשן, נמצאות כשהנשמות אך, החילוקים. אופן יודעים אנו שאין מה אלא זה אין לשניה; אחת
שהיא  ואיך הנשמה לשורש ביחס - שני) (בפרק במשל (כמו לשניה אחת נשמה בין והתחלקות הבדל שום אין שם - "חכמה" בחינת הוא
לאחר  יורדת האב וכשטיפת נפרדים; אברים של ציור עדיין אין שם האב, מוח מטיפת הוא ששורשו ה"בן" - בהשתלשלות מכן לאחר יורדת
הנשמות  שכל - לכולנה" אחד "אב הנשמות שבשורש הרי והתחלקותם). השונים האברים של תבניתם להתהוות מתחילה שם האם, בבטן מכן

˘ËÈÏ"‡:3.מאוחדות. ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ˙¯Ú‰,הזקן רבנו מציין כאחים, מתוארים ישראל שבני מה - ח)" יג, לך (כהפי' דומין או קרובים "ולא

xc` 'h iyily mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ixyt` cvik xaqen jka .cg` yxeye cg` a` zenypd lkl yi
`id envr zad` ,?envr z` enk zlefd z` aed`l xacd ,dxe`kl
ik zizenvr dppi` ,zlefl dad`d eli`e ,zizenvre zirah ixd
xac xy`n xzei wfg cinz `ed izenvr xace ,zxvepd dad` m`

,`eti` ,cvik .ykxpe xvepd
zlefd z` aed`l leki `ed
?envr z` ade` `edy enk
zpigany ,xen`d itl ,`l`
md l`xyi ipa lk dnypd
yxeyn mi`a md ik ,mig`
,oky .xacd oaen ,cg`
mb ixd dnypd zpigan
dad` `id zlefl dad`d
dze`a ,zizenvre zirah
mig` oia dad`dy dcn
.zizenvre zirah `id
wx `ed xen`d lk ,mxa

,cala dnypd zpigan÷ø©
,z`f -,íé÷lçî íéôebäL¤©¦§ª¨¦

úBéäì øLôà éà ¯ äìôè íLôðå øwò íôeb íéNBòä ïëìå§¨¥¨¦¨¦¨§©§¨§¥¨¦¤§¨¦§
,íäéðéa úézîà äåçàå äáäàmda - ytpd ipipry xg`n - ©£¨§©§¨£¦¦¥¥¤

m` ik ,xwird eipira mpi` - zizenvre zirah `id zlefl dad`d
cg` miwelge micxtp - zlefde `ed ixd ,sebd zpigane ,sebd ipipr

,zizin` dad` mdipia xexyzy xyt` i`e ipydnàlà,dad` - ¤¨
.dcáì øáãa äéeìzäzeleabl m`zda dad`d zlaben ,f`y - ©§¨§¨¨§©¨

`linn dlha - lha ,dad`d z` mxebd "xac"dyke ,"xac"d
el yi ,lth - sebde eipira xwir `id ytpdy in eli`e .dad`d

,ixdly dcn dze`a ,zlefl zizenvr dad` ,ytpd zpigan
owfd epax xiaqi ,oldl .mig` oiay zirahde zizenvrd dad`d

cer oipr"xzeiefk devn meiw icil d`ian dgnydy ,l"pda lecb
) "dlek dxezd lk `idy -epiax w"k oeyldidi etebyk :xnelk .(

meiwl eze` `iai df ,cala ytpd cvn didz ezgnye ,eilr qe`n
dxezd z` z`hand efk devndlekzad` zevn ,ok` ,`ide -

oldle ,dnvrlyk ef devn zece` xaec o`k cr `l` - l`xyi
dxezd lk" `idy itk - l`xyi zad` - ef devn zece` xaeci

l"f epinkg ixac ,oky ."dlek4yxeye ceqi `id l`xyi zad`y ,
yxeye ceqi xnelk ,dxezd lklklipy .xaqd miyxec ,zeevnd

.mewnl mc` oiay zeevne ,exiagl mc` oiay zeevn :zeevna mibeq
meiwl ceqi meyn da yi l`xyi zad` cvik ,oiadl ,okl ,xyt`
zlefd zad`l yi zekiiy efi` ,mxa ;exiagl mc` oiay zeevnd lk

mewnl mc` oiay zeevna xidf didi dllbay jkl ,envr z` enk
zenec zeevn e` ,oilitz zevn ,lynl ,miiwi ,ef dad` llbay -
zad`e" zevn miiwl icky ,xen`d xaqdd itl ,`l` ?zexg`
xwir dnypd z` miyery iciÎlr `wec df ixd ,ie`xk "jenk jrxl
,xacd oaei - lth sebd z`e
ok` `ed df xac mvry
mc` oiay zeevnl mb ceqi
dxezd yxeye ceqi :mewnl
z` zelrdl `ed dlek
itke ,sebd lrn ytpd
.oldl xiaqi owfd epaxy

øîàL eäæå4ìò ï÷fä ìlä §¤¤¨©¦¥©¨¥©
ìk eäæ" :Bæ äåöî íei÷¦¦§¨¤¨

,dlk äøBzäzad`e"y - ©¨ª¨
ceqi `id "jenk jrxl
d`iand `ide ,dlek dxezd
ly zeevnd lk meiwl

,dxezdàLeøt Cãéàå§¦¨¥¨
."'eë àeäx`yd lk -

.ef devnl yexit mieedndéaâäì àeä äøBzä ìk LøLå ãBñé ék¦§§Ÿ¤¨©¨§©§¦©
ìëc àLøLå àøwò ãò äìòî äìòî óebä ìò Lôpä úBìòäìe§©£©¤¤©©©§¨©§¨©¦¨¨§¨§¨§¨

;ïéîìòdhnln d`lrd edfy ,zenlerd lk yxeye xwir cr - ¨§¦
;dlrnléLîäì íâå,ìàøNé úñðëa àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà¯øBà C §©§©§¦¥¨¦§¤¤¦§¨¥

ïn÷ì øàaúiL Bîk5eðéäc ,:drnyn "l`xyi zqpk" -øB÷îa §¤¦§¨¥§©¨§©§¦§
,à÷åc ãçàa ãçà éåäîì ,ìàøNé ìk úBîLð"cg`" didiy - ¦§¨¦§¨¥§¤¡¥¤¨§¤¨©§¨

"cg`" `idy itk "l`xyi zqpk" mr (seq oi` xe`ny zecg`)
,dhnl l`xyi zenypa zecg` zxxeyyk `wec ,xnelk ,`wecàìå§Ÿ

,úBîLpa íBìLå ñç ãeøt LiLkdlilg cexit xxeyyk ,f`y - §¤¥¥©§¨©§¨
,ik - dhnle l`xyi zqpka jynp seq oi` xe` oi` ,zenypa

éøa-àLã÷c,íéât øúàa àéøL àì àeä-C,"dxey" d"awd oi` - §ª§¨§¦¨©§¨©£©¨¦
zecg` ea oi`y mewn ,mebt mewna ,dlbzn epi` `ed xnelk

;d`lníéøîBàL Bîëe6øBàa ãçàk eðlk eðéáà eðëøa" : §¤§¦¨§¥¨¦ª¨§¤¨§
éðt,"Eeplek" epyiyk - ?"jipt xe`a epkxa" zeidl leki izni` - ¨¤

,cg`k micge`n eplek epgp`yk ,"cg`kíB÷îa øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥§¨
:úeëéøàa øçàjrxl zad`e" zevn ,ixd ,xen`l m`zda - ©¥©£¦

lk ly ozecg`e ozexywzd lr zqqean `idy xg`n ,"jenk
qgia zaiigne dtwz `id jkitl - l`xyi zenyplklcg`

zeywdl xyt` ,`l` .ekeza dnyp yi icedi lkl ixd ik ,l`xyin
jke - oze` `epyl devny micedi mpyiy zxne`d `xnbdn jk lr

:oldl "`ipz"d xne`
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íéøîà éèå÷éì
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מט xc` 'h iyily mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,ixyt` cvik xaqen jka .cg` yxeye cg` a` zenypd lkl yi
`id envr zad` ,?envr z` enk zlefd z` aed`l xacd ,dxe`kl
ik zizenvr dppi` ,zlefl dad`d eli`e ,zizenvre zirah ixd
xac xy`n xzei wfg cinz `ed izenvr xace ,zxvepd dad` m`

,`eti` ,cvik .ykxpe xvepd
zlefd z` aed`l leki `ed
?envr z` ade` `edy enk
zpigany ,xen`d itl ,`l`
md l`xyi ipa lk dnypd
yxeyn mi`a md ik ,mig`
,oky .xacd oaen ,cg`
mb ixd dnypd zpigan
dad` `id zlefl dad`d
dze`a ,zizenvre zirah
mig` oia dad`dy dcn
.zizenvre zirah `id
wx `ed xen`d lk ,mxa

,cala dnypd zpigan÷ø©
,z`f -,íé÷lçî íéôebäL¤©¦§ª¨¦

úBéäì øLôà éà ¯ äìôè íLôðå øwò íôeb íéNBòä ïëìå§¨¥¨¦¨¦¨§©§¨§¥¨¦¤§¨¦§
,íäéðéa úézîà äåçàå äáäàmda - ytpd ipipry xg`n - ©£¨§©§¨£¦¦¥¥¤

m` ik ,xwird eipira mpi` - zizenvre zirah `id zlefl dad`d
cg` miwelge micxtp - zlefde `ed ixd ,sebd zpigane ,sebd ipipr

,zizin` dad` mdipia xexyzy xyt` i`e ipydnàlà,dad` - ¤¨
.dcáì øáãa äéeìzäzeleabl m`zda dad`d zlaben ,f`y - ©§¨§¨¨§©¨

`linn dlha - lha ,dad`d z` mxebd "xac"dyke ,"xac"d
el yi ,lth - sebde eipira xwir `id ytpdy in eli`e .dad`d

,ixdly dcn dze`a ,zlefl zizenvr dad` ,ytpd zpigan
owfd epax xiaqi ,oldl .mig` oiay zirahde zizenvrd dad`d

cer oipr"xzeiefk devn meiw icil d`ian dgnydy ,l"pda lecb
) "dlek dxezd lk `idy -epiax w"k oeyldidi etebyk :xnelk .(

meiwl eze` `iai df ,cala ytpd cvn didz ezgnye ,eilr qe`n
dxezd z` z`hand efk devndlekzad` zevn ,ok` ,`ide -

oldle ,dnvrlyk ef devn zece` xaec o`k cr `l` - l`xyi
dxezd lk" `idy itk - l`xyi zad` - ef devn zece` xaeci

l"f epinkg ixac ,oky ."dlek4yxeye ceqi `id l`xyi zad`y ,
yxeye ceqi xnelk ,dxezd lklklipy .xaqd miyxec ,zeevnd

.mewnl mc` oiay zeevne ,exiagl mc` oiay zeevn :zeevna mibeq
meiwl ceqi meyn da yi l`xyi zad` cvik ,oiadl ,okl ,xyt`
zlefd zad`l yi zekiiy efi` ,mxa ;exiagl mc` oiay zeevnd lk

mewnl mc` oiay zeevna xidf didi dllbay jkl ,envr z` enk
zenec zeevn e` ,oilitz zevn ,lynl ,miiwi ,ef dad` llbay -
zad`e" zevn miiwl icky ,xen`d xaqdd itl ,`l` ?zexg`
xwir dnypd z` miyery iciÎlr `wec df ixd ,ie`xk "jenk jrxl
,xacd oaei - lth sebd z`e
ok` `ed df xac mvry
mc` oiay zeevnl mb ceqi
dxezd yxeye ceqi :mewnl
z` zelrdl `ed dlek
itke ,sebd lrn ytpd
.oldl xiaqi owfd epaxy

øîàL eäæå4ìò ï÷fä ìlä §¤¤¨©¦¥©¨¥©
ìk eäæ" :Bæ äåöî íei÷¦¦§¨¤¨

,dlk äøBzäzad`e"y - ©¨ª¨
ceqi `id "jenk jrxl
d`iand `ide ,dlek dxezd
ly zeevnd lk meiwl

,dxezdàLeøt Cãéàå§¦¨¥¨
."'eë àeäx`yd lk -

.ef devnl yexit mieedndéaâäì àeä äøBzä ìk LøLå ãBñé ék¦§§Ÿ¤¨©¨§©§¦©
ìëc àLøLå àøwò ãò äìòî äìòî óebä ìò Lôpä úBìòäìe§©£©¤¤©©©§¨©§¨©¦¨¨§¨§¨§¨

;ïéîìòdhnln d`lrd edfy ,zenlerd lk yxeye xwir cr - ¨§¦
;dlrnléLîäì íâå,ìàøNé úñðëa àeä¯Ceøa óBñ¯ïéà¯øBà C §©§©§¦¥¨¦§¤¤¦§¨¥

ïn÷ì øàaúiL Bîk5eðéäc ,:drnyn "l`xyi zqpk" -øB÷îa §¤¦§¨¥§©¨§©§¦§
,à÷åc ãçàa ãçà éåäîì ,ìàøNé ìk úBîLð"cg`" didiy - ¦§¨¦§¨¥§¤¡¥¤¨§¤¨©§¨

"cg`" `idy itk "l`xyi zqpk" mr (seq oi` xe`ny zecg`)
,dhnl l`xyi zenypa zecg` zxxeyyk `wec ,xnelk ,`wecàìå§Ÿ

,úBîLpa íBìLå ñç ãeøt LiLkdlilg cexit xxeyyk ,f`y - §¤¥¥©§¨©§¨
,ik - dhnle l`xyi zqpka jynp seq oi` xe` oi` ,zenypa

éøa-àLã÷c,íéât øúàa àéøL àì àeä-C,"dxey" d"awd oi` - §ª§¨§¦¨©§¨©£©¨¦
zecg` ea oi`y mewn ,mebt mewna ,dlbzn epi` `ed xnelk

;d`lníéøîBàL Bîëe6øBàa ãçàk eðlk eðéáà eðëøa" : §¤§¦¨§¥¨¦ª¨§¤¨§
éðt,"Eeplek" epyiyk - ?"jipt xe`a epkxa" zeidl leki izni` - ¨¤

,cg`k micge`n eplek epgp`yk ,"cg`kíB÷îa øàaúpL Bîëe§¤¦§¨¥§¨
:úeëéøàa øçàjrxl zad`e" zevn ,ixd ,xen`l m`zda - ©¥©£¦

lk ly ozecg`e ozexywzd lr zqqean `idy xg`n ,"jenk
qgia zaiigne dtwz `id jkitl - l`xyi zenyplklcg`

zeywdl xyt` ,`l` .ekeza dnyp yi icedi lkl ixd ik ,l`xyin
jke - oze` `epyl devny micedi mpyiy zxne`d `xnbdn jk lr

:oldl "`ipz"d xne`
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`xcנ 'i iriax mei Ð al wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  י' רביעי יום
,`n 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...éîù 'îâá ù"îå,82 'nr cr:[úáùã

àøîba áeúkM äîe7äåöî ¯ àèçL Bøáça äàBøL énL , ©¤¨©§¨¨¤¦¤¤©£¥¤¨¨¦§¨
eäàðNiL Baøì øîBì íâå ,BúàðNì`l ,`heg edyinyk ,ixd - ¦§Ÿ§©©§©¤¦§¨¥

itle ;eze` `epyl devn :jtidl `l` ,eze` aed`l oi`y cala ef
ixd ,lirl epcnly dn`id "jenk jrxl zad`e" zevnylklcg`

daeyzd - ?l`xyin
:`id ,ef dl`yleðéädn - ©§

devny `xnba xn`py
df ixd ,eze`pylBøáça©£¥

,úBöîe äøBúazlefdy - §¨¦§
df oaena "exag" `ed
dxez xney `ed mb edenky
"hxt"ay `l` ,zeevne
xaere lykp `ed miieqn

- dxiarepiax w"kexiaqn8

elit` `linae" :dxrda
,"oecf dler cenlz zbby
`hegdyk `wec :xnelk
dxez xney ,"exag" `ed
eze` `epyl devn ,zeevne
oa ezeida ,ik ,e`hg llba
mb el aygp ,(zeevne) dxez
ea lykp `edy ,dfk `hg

- efk dxnega zaygp ef dxiar ."oecf"k - "cenlz zbby" zngn
exaga`wec `"k witqn epi` 'oecf dler'e" - ,cala zeevne dxeza

) "jzinr z` gikez gked zevn ea miiw xakeepiax w"k oeyl,(
aygp - "oecf dler" bbeya e`hgy zexnl ,"exiag"a mb :xnelk
o`k didiy gxkdd on `l` ,eze` `epyl ick witqn df oi` ,oecfl

:sqep i`pz"Eúéîò úà çéëBz çëBä" úåöî Ba íi÷ øáëe9- §¨¦¥¦§©¥©¦©¤£¦¤
mixne` l"f epinkge10:"jzinr" lrEzàL íò,jil` deey - ¦¤¦§

úBöîáe äøBúa,e`hg lr eze` giked xak `edy zexnle - §¨§¦§
,Bàèçî áL àì ïë¯ét¯ìò¯óàå) "yexita oecf f"de" -w"k oeyl §©©¦¥Ÿ¨¥¤§

epiax,(.íéãøç øôña áeúkL Bîk.eze`pyl devn eze` -ìáà §¤¨§¥¤£¥¦£¨
Bøáç BðéàL éî] ,zeevnae dxeza -epiax w"k oeyl`linae" : ¦¤¥£¥

exiag" epi`y in ik ,["eze`pyl oi`e (l"tq) zebbyk - eizepecf
epinkg mixne` eilr ixd ,dxez oa epi`y ,xnelk ,"zevne dxeza
m` mb jkl m`zdae ,"zebbyk mdl zeyrp zepecf ux`d inr" :l"f
e`hgy oeikn ,eze` `epyl daiq jka oi` - oecfa dxiar xaer `ed

epi` `edy dn lr sqepe ,('l wxt seq lirl d`x) dbbyk aygp
mb `ed ,zeevnae dxeza exiag,Bìöà áø÷î Bðéàå-dfi`aoipr §¥§Ÿ̈¤§

,epnn cnli `edy dpkq oi`y jk ,didiyìlä øîà äæ ìò äpä¦¥©¤¨©¦¥
ï÷fä11,'eëå íBìL áäBà ,ïøäà ìL åéãéîìzî éåä" :scexe - ©¨¥¡¥¦©§¦¨¤©£Ÿ¥¨§

,melyúBiøaä úà áäBà¥¤©§¦
,"äøBzì ïáø÷îes` - §¨§¨©¨

,miyp` zece` xacn lldy
x`eza mze` x`zn `ed oi`
ik "miyp`" e` "mc` ipa"

,"zeixa" x`eza m`,øîBì©
'ä úøBzî íé÷Bçøä óàL¤©¨§¦¦©
íéàø÷ð ïëìå ,BúãBáòå©£¨§¨¥¦§¨¦

àîìòa "úBiøa" íLa- §¥§¦§¨§¨
mzlrn ,mzq "zeixa"
,jka z`hazn dcigid
mb - mze` `xa d"awdy

,dl`kéøöïëLîì C- ¨¦§¨§¨
,mze` "jeynl"éìáça§¤§¥

éàä élëå ,äáäà úBúBáò£©£¨§ª¥©
,df lk ici-lr -éìeàå§©

äøBúì ïáø÷ì ìëeé©§¨§¨§¨
àì ïäå ;'ä úãBáòåmbe - ©£©§¥Ÿ

dxezl dlilg eaxwzi `l mde ,gilvi `l m` mb :xnelk ,`l m`
,'d zcearle.íéòø úáäà úåöî øëN ãéñôä àìxacd mvra - Ÿ¦§¦§©¦§©©£©¥¦

xak - 'd zcearle dxezl mze` axwl lczyde mze` ade` `edy
.mirx zad` zevn miiwíçéëBäå åéìà íéáø÷îä íâålr - §©©§Ÿ̈¦¥¨§¦¨

,drxd mzbdpdòî eáL àìåíäéúBðBxen`ky -äåönL §Ÿ¨¥£¥¤¤¦§¨
íúàðNìzevn zniiw oi` aey mdiably ,oiicr xne` df oi` - ¦§Ÿ¨

,`l` ,"jenk jrxl zad`e".ïk íb íáäàì äåöîcvik ,mxa - ¦§¨§©£¨©¥
jk mr cgie ,mze` `epyl ,cgi mixacd ipy eidiy ixyt`aed`l

zeraep dad`de d`pydy xg`ny oldl "`ipz"d xiaqn - ,mze`
aehdn - dad`de ,mday rxdn - d`pyd :zecxtp zeaiq izyn

- dipyl zg` zexzeq od oi` - mday xzqend:úîà ïä ïäézLe§¥¤¥¡¤
:zizin` - d`pyde ,zizin` `id dad`d -äàðN,mdl -ãvî ¦§¨¦©

,íäaL òøä,`ehgl mze` `iand -äáäàå,mdl -úðéça ãvî ¨©¤¨¤§©£¨¦©§¦©
áBhä,xenb ryxa mb epyi - h"ie g"i wxta - lirl xen`ky - ©

`edy `l`,íäaL æeðbä,mda xzqene fepb -õBöéð àeäL ©¨¤¨¤¤¦
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íéøîà éèå÷éì
éîù 'îâá ù"îå
åáøì øîåì íâå åúåàðùì äåöî àèçù åøéáçá äàåøù

82íéé÷ øáëå úåöîå äøåúá åøéáçá åðééä .åäàðùéù
äøåúá êúàù íò êúéîò úà çéëåú çëåä úåöî åá
íéãøç 'ñá ù"îë åàèçî áù àì ë"ôòàå úåöîáå
øîà æ"ò äðä åìöà áøå÷î åðéàå åøéáç åðéàù éî ìáà
'åëå íåìù áäåà ïøäà ìù åéãéîìúî éåä ï÷æä ììä
óàù øîåì .äøåúì ïáø÷îå úåéøáä úà áäåà
úåéøá íùá 'éàø÷ð ïëìå åúãåáòå 'ä úøåúî íé÷åçøä
éàä éìåëå äáäà 'åúåáò éìáçá ïëùîì êéøö àîìòá
ãéñôä àì àì ïäå 'ä úãåáòå äøåúì ïáø÷ì ìëåé éìåàå
íçéëåäå åéìà íéáøå÷îä íâå íéòéø úáäà úåöî øëù
íáäàì äåöî íúåàðùì äåöîù íäéúåðåòî åáù àìå
äáäàå íäáù òøä ãöî äàðù úîà ïä ïäéúùå ë"â
íëåúáù úå÷ìà õåöéð àåäù íäáù æåðâä áåèä 'éçá ãöî
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ב.7. טז, ערכין ב; קיג, פסחים "היינו 8.ראה הזקן: רבנו  של בתשובתו להתעורר שיכול קושי כאן מטעים שליט"א אדמו"ר שכ"ק כנראה
לשנוא  אסור - וחוטא ועבודה, מתורה שרחוק מי ואילו חטאו. בגלל לשנאותו מצוה - ומצוות תורה שומר שדוקא ומצות". בתורה בחבירו

מכך? ההיפך לומר מסויימת סברא אין האם ˘ËÈÏ"‡:אותו? ¯"ÂÓ„‡ ˜"Î ÍÎ ÏÚ ¯ÈÚÓ ביחס החטא בגלל השנאה (על הטעם כאן לומר קשה
Â¯È·ÁÏ של הרעה מהנהגתו שילמד יותר גדולה הזדמנות כאן יש אליו, קרוב "חבירו", שבהיותו מפני שזהו חבירו) שאינו מי כלפי ולא דוקא,

בחבירו החשש (1 צ"ע: "עפ"ז שכן: - כזו מתוצאה להישמר כדי אותו, לשנוא עליו ולכן ÔÈÚחברו, ‰ÊÈ‡·(2 בתומ"צ. דוקא ולאו שיהי'
מפני לא לשנוא מ"ע שיש לומר קשה (3 שישנאהו. - והכרח וא"צ ממנו שיתרחק - ‰˘ÈÂ‡מספיק ˙ÂÎ˙לשמור ע"פ ÂÓˆÚכ"א מתקלה!

שנאתו) (ע"י מזיק ה"ז - משום·È‡„Âחסידות - חבירו באםÙÒ˜את רק לבוא שיוכל מנזק עצמו שיש,Ï‡הצלת אלא כדבעי! ביצרו ילחם
תתחבר אל ע"י (שמירה) באווארעניש עוד כאן".Ú˘¯Ïכנ"ל, קאי לא שבזה אלא ועמיתו), חברו דוקא יז.9.(ולאו יט, ל,10.ויקרא שבועות

יב.11.א. א, אבות

xc` `"i iying mei Ð bl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  י"א חמישי יום
פרק לג  ,82 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...ãåò âì ÷øô,an 'nr cr:'ä íàð
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dcáì äðeîàä éãé ìò ék¦©§¥¨¡¨§©¨

"'d cegi" oipra -,izin`d
,lirl epcnly itkàáé̈Ÿ

.úBöî â"éøzä ìk íei÷ì§¦¨©©§©¦§
NN Baì äéäiLk ,eðéäc§©§§¤¦§¤¦¨
'ä ãeçéa Búðeîàa çîNå§¨¥©¤¡¨§¦
elàk ,äçîOä úéìëúa§©§¦©¦§¨§¦
äåöî ÷ø åéìò äúéä àìŸ¨§¨¨¨©¦§¨
dcáì àéäå ,dcáì Bæ§©¨§¦§©¨

úBîìBòä ìk úàéøáe Búàéøa úéìëzrci eli` ,lynl enk - ©§¦§¦¨§¦©¨¨¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

äæá ÷éîòéùë äðäå .'åëéøàá ù"ùîëå ä"á ñ"à øåà
áì ìëá ïðøå úìéâ óà åùôð ìâúå åáì çîùé äáøä
íéäìà úáø÷ àéä éë àéä äáø éë åæ äðåîàá ãàîå ùôðå
ìë úåàéøáå åúàéøá úéìëúå íãàä ìë äæå ùîî
'éðåúçúá åæ äøéã åì úåéäì 'éðåúçúå íéðåéìò úåîìåòä
úçîù äìåãâ äîë äðäå .úåëéøàá ïî÷ì ù"îë
íãå øùá êìîì åúåáø÷úäá íéùðà ìôùå èåéãä
úáø÷ì õ÷ ïéàì å"÷å åúéáá åîò åúà øãå ïñëàúîä
áøò øùà äæ àåä éî éë áéúëãëå ä"á÷ä ä"îî úøéãå

:'ä íàð éìà úùâì åáì

çáù ïúéì åð÷éú äæ ìòå
áåè äî åðéøùà øîåìå ø÷á ìëá 'úé åîùì äéãåäå
ùù íãàäù åîë øîåìë åðúùåøé äôé äîå 'åëå åð÷ìç

84ïë åá ìîò àìù ÷úò ïåä åì äìôðù äùåøéá çîùå
åðúùåøé ìò çåîùì åðì ùé õ÷ ïéàì ïëî øúåéå
'éôà øùà éúéîàä 'ä ãåçé àåä åðéúåáà åðìéçðäù
íéðåúçúá åúøéã àéä åæå åãáìî ãåò ïéà úçúî õøàá
÷å÷áç àá ìàøùéì åðúéð úåöî â"éøú ì"æø ù"æå
øîåìë äéçé åúðåîàá ÷éãöå øîàðù úçà ìò ïãéîòäå
é"ò éë äãáì äðåîàä àéä úçà äåöî ÷ø äðéà åìàë
åðééäã úåöî â"éøúä ìë íåé÷ì àáé äãáì äðåîàä
úéìëúá 'ä ãåçéá åúðåîàá çîùå ùù åáì äéäéùë
àéäå äãáì åæ äåöî ÷ø åéìò äúéä àì åìàë äçîùä
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`xcני b"i ycew zay mei Ð bl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

אדר  י"ג קודש שבת יום
,84 'nrn :dheyt dpyl xeriy dxen...çîùé úàæ ãåò,bn 'nr cr:åæ äðåîàá

ez`ixa zilkz `ide ,cala zg` devn eiabl zniiwy ,mc`d
miiwn xzeia dax dgny jezn did ixd ,zenlerd lk z`ixae
cegi"a dpen`d zevna genyl eilr dcn dze`a - devn dze`

,izin`d "'dçëa éøä£¥§Ÿ©
äçîNa BLôð úeiçå§©©§§¦§¨
BLôð älòúz Bæ äaø©¨¦§©¤©§
ìk ìò ,äìòî äìòîì§©§¨©§¨©¨
ìk íei÷ íéòðBnä©§¦¦¨

úéaî úBöî â"éøzä- ©©§©¦§¦©¦
etebn zeraepd zerxtd

,zindad eytpe.õeçîe- ¦
aaeqdn zeraepd zerxtd
zeripnd lky :epiide ,eze`
eytpe etebn zeraepd

.zeevnd b"ixz miiwln eze` erpni `l ,mlerd ipiprne zindad
mey oi`y ,"'d cegi" oipra dpen`d z` yg `edy xg`n ,oky

miiwl el rixtdl eciay xac mey oi`y ixd ,'d icrlan xac
ceqi `id "dpen`"d - okle ,d"awd ly epevx ody zeevne dxez

.zeevnd lk"äéçé Búðeîàa" øîàL eäæå:aezky enk - §¤¤¨©¤¡¨¦§¤
,"'igi ezpen`a wicve"

,à÷éc "äéçé",`wec - ¦§¤©§¨
Cøc ,íéúnä úiçúk¦§¦©©¥¦¤¤
BLôð äéçz Ck ,ìLî̈¨¨¦§¤©§
àéäå .Bæ äaø äçîNa§¦§¨©¨§¦
,úìtëîe äìeôk äçîN¦§¨§¨§ª¤¤
Lôpä úçîN ãálî ék¦¦§©¦§©©¤¤

úìkNnäytpd - ©©§¤¤
,dpiany'ä úáø÷a§¦§©

.Bnò-Bzà Búøéãåz` - §¦¨¦¦
"xc" ezeide ,'d zaxw
ixd ,ytpl dnevr dgny `id z`fy - enr ez` zg` dxica

,jk lr sqep

çð ìãâå 'ä úçîNa íéìôëa çîNé úàæ ãBòåéðôì çeø ú Ÿ¦§©§¦§©¦§¦§©§Ÿ¤©©©§¨¨
,Bæ äðeîàa Cøaúé,mc`d ytpay -àøçà¯àøèñ àéôkúàc ¦§¨¥¤¡¨§¦§©§¨¦§¨¨¢¨

àëBLç Ctäúàå Lnî©¨§¦§©¥£¨
,àøBäðì`xhq"dy dnn - ¦§¨

,ynn zitkp "`xg`
,xe`l jtdp jyegdeàeäL¤

íìBòaL úBtìwä CLçŸ¤©§¦¤¨¨
íéëéLçnä éøîçä äfä©¤©¨§¦©©£¦¦
Cøaúé BøBà ìò íéqëîe§©¦©¦§¨¥
Bîk ,"õ÷ úò ãò"©¥¥§

áeúkL9"CLçì íN õ÷" : ¤¨¥¨©Ÿ¤
seq didi ea onf ribiy -
zeqknd zetilwd jyegl

.dyecwd xe` lreðéäc]§©§
,"ïéîiä õ÷"dlbziyk - ¥©¨¦

,dlrnly "oini"døéáòiL¤©£¦
z` ,d"awd -äàîhä çeø©©ª§¨

ãBák äìâðå" ,õøàä ïî¦¨¨¤§¦§¨§
"åcçé øNa ìë eàøå ,'ä10, §¨¨¨¨©§¨

[ïn÷ì øàaúiL Bîëe11.eli`e ,lhazz dtilwdyk didi df lk - §¤¦§¨¥§©¨
,mc`dyk ,ixd ,dyecwd lr dqkn oiicr dtilwdyk ,dzr
jyeg z` jtede ,"dtilw"d z` xaey ,"'d cegi" oipra ezpen`a
.d"awdl ax gex zgp znixb meyn jka yi ,xe`l "dtilw"d
úBtì÷ àìîe àîè íénòä õøà øéåàL ,õøàì õeça èøôáe¦§¨§¨¨¤¤£¦¤¤¨©¦¨¥¨¥§¦

Cøaúé åéðôì äçîN ïéàå ,àøçà àøèñå,enk -äøBàk §¦§¨¨¢¨§¥¦§¨§¨¨¦§¨¥§¨
äçîNåly dlrnd sexiva -.à÷éc CLçä ïî àaä øBà ïBøúéa §¦§¨§¦§©¨¦©Ÿ¤©§¨

oipr ea hlwp ux`l uegayke - .xe`l jyegd zkitdn ,`wec -

.dlrnl zcgein dlecb dgny znixb meyn jka yi ,"'d zecg`"
xxeyd jyegd xzei lecby lkky ,`linn oaen ,jkl m`zda
xzei dlecb jk - mewna
zraepd dlrnl gex zgpd
"'d zecg`"a dpen`dn
mewn eze`a `vnpd icediy
`id dgnydy ,ixd .oin`n
lr ytpd zgny :dletk
dgnyde ,d"awdl dzaxw
gexÎzgpd znixb lr
.lekiak d"awdl dgnyde

áeúkL eäæå12çîNé" : §¤¤¨¦§©
,"åéNBòa ìàøNé- ¦§¨¥§¨

"eiyera"éî ìkL Leøt¥¤¨¦
Lé ¯ ìàøNé òøfî àeäL¤¦¤©¦§¨¥¥
,'ä úçîNa çîNì Bì¦§Ÿ©§¦§©

øLà,d"awd -çîNå NN £¤¨§¨¥©
íäL ,íéðBzçza Búøéãa§¦¨©©§¦¤¥
,mleray mi`xapd -

.Lnî úéîLb äiNò úðéçaokle .d"awdl dxic dnw mdae - §¦©£¦¨©§¦©¨
" xn`peiyeraxzeia dlecb `id dgnydy :xn`l ,diyr oeyl - "

mleray mi`xapd jeza znwen ,lekiak d"awdl dxicdy dfn
.diyrdì "åéNBòa" áeúkL eäæå,íéaø ïBL-dl`miyery §¤¤¨§¨§©¦

(cigi oeyl - "eyera l`xyi gnyi" xnel jixv did dxe`kl) eze`
àø÷pL ,àøçà àøèñå úBtì÷ àìnä éîLbä äfä íìBò àeäL¤¨©¤©©§¦©¨¥§¦§¦§¨¨¢¨¤¦§¨

"íéaøä úeLø"zeyx `l` ,mler ly ecigi ,cigid zeyx `le - §¨©¦
zeax ody ,zetilw ly,"àãeøôc éøeè"åcg` lky ,cexitd ixd - §¥¦¥¨
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íéøîà éèå÷éì

íéøîà éèå÷éì

çëá éøä úåîìåòä ìë úàéøáå åúàéøá úéìëú äãáì
äìòîì åùôð äìòúú åæ äáø äçîùá åùôð úåéçå
úéáî úåöî â"éøúä ìë íåé÷ íéòðåîä ìë ìò äìòî
úééçúë à÷ééã äéçé äéçé åúðåîàá øîàù åäæå .õåçîå
åæ äáø äçîùá åùôð äéçú êë ìùî êøã íéúîä
úçîù ãáìî éë úìôåëîå äìåôë äçîù àéäå

.åîò åúà åúøéãå 'ä úáø÷á úìëùîä ùôðä

úàæ ãåò
'úé åéðôì çåø úçð ìãåâå 'ä úçîùá íééìôëá çîùé
àëåùç êôäúàå ùîî à"ñ àéôëúàã åæ äðåîàá
éøîåçä æä"òáù úåôéì÷ä êùç àåäù àøåäðì
õ÷ ù"îë õ÷ úò ãò 'úé åøåà ìò íéñëîå íéëéùçîä
ïî äàîåèä çåø øéáòéù ïéîéä õ÷ åðééäã] êùçì íù
[ïî÷ì ù"îëå åéãçé øùá ìë åàøå 'ä ãåáë äìâðå õøàä
à"ñå úåôéì÷ àìîå àîè íøéåàù â"åò úåöøàá èøôáå
àáä øåà ïåøúéá äçîùå äøåàë 'úé åéðôì äçîù ïéàå
ìëù 'éô åéùåòá ìàøùé çîùé ù"æå .à÷ééã êùçä ïî
øùà 'ä úçîùá çåîùì åì ùé ìàøùé òøæî àåäù éî

âîúééîùâ äéùò 'éçá íäù 'éðåúçúá åúøéãá çîùå ùù
éîùâä æä"åò àåäù íéáø ïåùì åéùåòá ù"æå .ùîî
àãåøôã éøåèå íéáøä úåùø '÷ðù à"ñå úåôéì÷ àìîä
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xc` b"i ycew zay mei Ð bl wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

- eze` dyry in yi mdn cg` lke ,deab cxtp xd `ed envrl
"eiyer" xn`p okl) 'd `ed

,(miax oeylïëtäúàå§¦§©§¨
,àøBäðìmiktdp mde - ¦§¨

,xe`lúeLø" íéNòðå§©£¦§
,Cøaúé Bãeçéì "ãéçiä©¨¦§¦¦§¨¥

:Bæ äðeîàa- zizin`d "'d zecg`"a icedi ly ezpen` iciÎlr - ¤¡¨

xn`p okle ,"mler ly ecigi"l "cigid zeyx" dyrp df lk
,miax oeyl "eiyera"
`id dlrnl dgnydy
ipipr lky jkn cgeina
miktdp micxtpd diyrd
iciÎlr dyecwd xe`l

."'d zecg`" oipra dpen`d
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íéøîà éèå÷éì
'úé åãåçéì ãéçéä úåùø íéùòðå àøåäðì ïëôäúàå

:åæ äðåîàá
1

2

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr nw sc zay(iriax meil)

,dxakd jezl mipzepy da epipyy epzpyn ±àpz éàä ék àìc- §Ÿ¦©©¨
,`ziixaay df `pz zhiya zkled dpi`àéðúc,`ziixaaéaø §©§¨©¦

øwéò ìk äøáka ïéçébLî ïéà ,øîBà á÷òé ïa øæòéìàoi` ± ¡¦¤¤¤©£Ÿ¥¥©§¦¦©§¨¨¨¦¨
.llk dxaka miynzyn

äðùî
:zaya dnda lk`n zpkd oipra mitqep mipic zcnln epzpyn

ïéôøBbeay zixextrd on ezewpl zaya qea`d z`íètä éðôlî± §¦¦¦§¥©§¨
mr qea`ay zleqtd axrzz `ly ,eze` minhtny xeyd iptln

.elk`na uewie eiptl eiykr mipzepy mixeryde oazdïé÷lñîez` §©§¦
xeyd iptly oazdïéããöì,daexn `edykéòøä éðtî`ly ± ¦§¨¦¦§¥¨§¦

,ez`eva eptphie eilbxa epqxci.ïéøñBà íéîëçå .àñBc éaø éøác¦§¥©¦¨©£¨¦§¦
ïéìèBðoaze oixery,úaMa Bæ äîäa éðôì ïéðúBðå ,Bæ äîäa éðôlî §¦¦¦§¥§¥¨§§¦¦§¥§¥¨©©¨

`ly lehlh meyn xeq`e ,ie`x epi`y xac lhlhny mixne` oi`e
lhipd lk`na dvw dnda oi`y meyn ,`ed ie`x `l` ,jxevl

.dzxiag iptln

àøîâ
xeyd iptln qea`d on zixextrd z` mitxeb :dpyna epipy

y`edyk miccvl xeyd iptly oazd z` miwlqne ,eze` minhtn
.mixqe` minkge ,`qec iax ixac ,d`eva eptphi `ly ,daexn

:`qec iax lr minkg ewlgp oic dfi`a x`az `xnbdeäì àéòaéà- ¦©§¨§
m`d ,daiyid ipa ewtzqdéâéìt àLéøà ïðaølr ewlgp opax ± ©¨¨©¥¨§¦¦

xeq`y mixaeq mde ,zixextrd z` sexbl `qec iax xizdy `yixd
zixextrd z` sxebyke ,rwxw ly qea`dy minrty meyn ,dtxbl
mixeryd elti `ly ick rwxway zenebd z` zeeydl oiekzn

.okezléâéìt àôéqà Bàiax xizdy `tiqd lr ewlgp opaxy e` ± ©¥¨§¦¦
mixaeq mde ,xeyd eptphi `ly miccvl oazd z` wlql `qec
,xeyd lk`nl ie`x epi`e q`npy wlg ea yi xaky ,ewlql xeq`y

.elhlhl xeq`eéâéìt eäééåøzà Bàoia ,mdipya ewlgpy e` ± ©©§©§§¦¦
.`tiqa oiae `yixa

òîL àz,`ziixan wtqd heytl di`x rnye `eaàéðúc,`ziixaa ¨§©§©§¨
äæ ãçàå äæ ãçà ,íéøîBà íéîëçåiptly qea`ay zixextr oia ± ©£¨¦§¦¤¨¤§¤¨¤

,mhtd iptly oaz oiae mhtd.ïéããöì ep÷lñé àìewlgp opaxy ixd Ÿ§©§¤¦§¨¦
.`tiqa oiae `yixa oia

:oey`xd oica minkge `qec iax ewlgp dna zx`an `xnbdøîà̈©
ú÷Bìçî ,àcñç áø`weec `id minkge `qec iaxìL ñeáéàa ©¦§¨©£¤§¥¤

,ò÷ø÷,zeneb deyi `ny exfb m` ewlgpeìL ñeáéàa ìáà ©§©£¨§¥¤
,éìkl ,zeneb z`eeyd ly yyg ea oi`yøzeî ìkä éøác §¦¦§¥©Ÿ¨

.etxbl
:`xnbd dywnéøLc ïàîì àkéà éî ò÷ø÷ ìL ñeáéàåyi m`d ± §¥¤©§©¦¦¨§©§¨¥

,etxbl xizny inúBîeb éåLî à÷ àä`ny xefbl yi i`ce ixd ± ¨¨©§¥
,`xnbd zvxzn .zeneb deyiøîzéà éëä øîzéà éà àlà`l` - ¤¨¦¦§©¨¦¦§©

,minkge `qec iax ly zwelgnd xe`iaa `cqg ax mya xn`py dn
,xn`p jkú÷Bìçî ,àcñç áø øîà`weec `id minkge `qec iax ¨©©¦§¨©£¤

,éìk ìL ñeáéàaly yyg ea oi`y oeik etxbl xizn `qec iaxy §¥¤§¦
sexbl `eai `ny dxifb meyn mixqe` minkge ,zeneb z`eeyd

,rwxw ly qeai`ò÷ø÷ ìL ñeáéàa ìáàløeñà ìkä éøácsexbl £¨§¥¤©§©¦§¥©Ÿ¨
.zeneb deyi `ny ,zixextrd z`

:dpyna epipyïéìèBðåoaze mixeryäîäa éðôlîiptl mipzepe ef §§¦¦¦§¥§¥¨
zx`ane df oipra zeziixa izy d`ian `xnbd .zaya zxg` dnda

:mze`àãç àðz,zg` `ziixaa epipy ±ïéìèBðoaze mixeryéðôlî ¨¨£¨§¦¦¦§¥
ãéà àéðúå .òø äétL äîäa éðôì ïéðúBðå ,äôé äétL äîäaC± §¥¨¤¦¨¨¤§§¦¦§¥§¥¨¤¦¨©§©§¨¦¨

,zxg` `ziixaa epipyeïéðúBðå ,òø äétL äîäa éðôlî ïéìèBð§¦¦¦§¥§¥¨¤¦¨©§§¦
.äôé äétL äîäa éðôì¦§¥§¥¨¤¦¨¨¤
éãéàå éãéà ,ééaà øîàoiae dpey`xd `ziixad oia xnelk ,efe ef ± ¨©©©¥¦¦§¦¦

y ,zxaeq dipyd `ziixadïðéì÷L àøBz én÷ì àøîç énwî± ¦©¥£¨¨§©¥¨¨§¦©
e ,xeyd iptl mipzepe xengd iptln oaze mixery milhepàøBz énwî¦©¥¨

ïðéì÷L àì àøîç én÷ìick xeyd iptln oaze mixery milhep oi` ± §©¥£¨¨Ÿ¨§¦©
xengd dtl e`xw dpey`xd `ziixaay `l` ,xengd iptl mpzil

,jetidl dipyd `ziixaae 'rx' dxtd dtle 'dti'éðz÷c àäådne ± §¨§¨¨¥
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היום יום . . . נו

ה'תש"גז אדר איום ששי

חומש: תרומה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: ומקדושה זו . . . מעט מעט.

הּוא –  ׁשֶ ָכל ָמקֹום  ּבְ ְלֹפַעל –  ָהִביא  ְלַמַען  ּכֹל,  ִליַח ֲאדֹון  ׁשְ י הּוא  ּכִ ָלַדַעת,  ָעָליו  ָרֵאל  ִיׂשְ ּבְ ִאיׁש  ל  ּכָ
אֹור ּתֹוָרה ַוֲעבֹוָדה, ְוהּוא ַעל ְיֵדי ִקּיּום  ֵהם ְלָהִאיר ֶאת ָהעֹוָלם ּבְ ְבִריַאת ָהעֹוָלם, ׁשֶ ָנתֹו ּבִ ֵרְך ְוַכּוָ ְרצֹונֹו ִיְתּבָ

ת ִמּדֹות טֹובֹות. ָרׁשַ ּיֹות ְוַהׁשְ ִמְצֹות ַמֲעׂשִ

ה'תש"גז אדר שנייום ראשון

חומש: ויקרא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: פרק לו. והנה . . . 90 ואפסי עוד.

אז מען געהט אין גאס דארף מען טרַאכטען דברי תורה צי אין מחשבה צי אין דבור, 
דָאס ווענדט זיך, צי מען מעג ע"פ דין ריידען דָארטען דברי תורה. ָאבער אז ער געהט 
און איז ניט פארנומען אין דברי תורה, זָאגט איהם דער שטיין אויף וועמען ער טרעט: 

בולאך )גולם( ווָאס טרעסטו אויף מיר? מיט ווָאס ביסטו העכער פאר מיר?

ִאם  לּוי,  ּתָ ָבר  ַהּדָ ִדּבּור.  ּבְ אֹו  ָבה  ַמֲחׁשָ ּבְ אֹו  ּתֹוָרה,  ִדְבֵרי  ּבְ ְלַהְרֵהר  ָצִריְך   – ְרחֹוב  ּבָ הֹוְלִכים  ר  ֲאׁשֶ ּכַ
ִדְבֵרי ּתֹוָרה – ְמִטיָחה ּבֹו ָהֶאֶבן  ְבֵרי ּתֹוָרה. ַאְך ִאם הּוא הֹוֵלְך ְוֵאינֹו ָעסּוק ּבְ ם ּדִ ר ׁשָ ין, ְלַדּבֵ י ּדִ ר, ַעל ּפִ ֻמּתָ

ה ִהיא ֶעְליֹונּוְתָך ָעַלי? ּמֶ ה ּדֹוֵרְך ָעַלי? ּבַ ָעֶליָה הּוא ּדֹוֵרְך: ּגֶֹלם! ַמּדּוַע ַאּתָ

ה'תש"גח אדר אשבת

חומש: תרומה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: פרק כח. ואפילו . . . ממש עמו.

דער אלטער רבי הָאט ַאמָאל אריינגערופען א יונגערמַאן פון דעם מגיד'ס תלמידים, 
און הָאט איהם געזָאגט - מיט א ניגון, כדרכו - : "איך הָאב א מצוה פון ולמדתם אותם 
את בניכם, דו הָאסט א מצוה פון זן ומפרנס בני ביתו, לָאמיר זיך בייטען: איך וועל דיר 
געבען דו זָאלסט קענען מקיים זיין דיין מצוה, און דו לערען מיט מיין זון - דָאס איז 
געווען דער מיטעלער רבי - און הָאט איהם מבאר געווען סדר הלימוד: דָאס ערשטע 
לערענט מען אותיות א. ב . . . ווָאס איז אן אלף - א ּפינטעלע פון אויבען, א ּפינטעלע 
פון אונטען, א קו באמצע - דָאס איז אן אלף. א קינד מוז וויסען, אז דער אלף פון תורה 
איז דער יוד פון אויבען דער יוד פון אונטען מיט דעם קו פון אמונה ווָאס באהעפט זיי. 
נָאך א נוסחא איז דָא: "א יוד למעלה דָאס איז די נשמה, א איד למטה דָאס איז דער 

גוף און א קו של יראת שמים באמצע".

ִמְצַות  ֵיׁש  "ָעַלי   – ַדְרּכֹו  ּכְ ִנּגּון,  ּבְ  – לֹו  ְוָאַמר  יד,  ּגִ ַהּמַ ְלִמיֵדי  ִמּתַ ַאְבֵרְך  ַעם  ּפַ ֵאָליו  ן  ִזּמֵ ֵקן  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ
ֵדי  ּכְ ְלָך  ן  ֶאּתֵ ֲאִני  ף:  ִנְתַחּלֵ ָהָבה  יתֹו,  ּבֵ ֵני  ּבְ ּוְלַפְרֵנס  ָלזּון  ִמְצַות  ֵיׁש  ָעֶליָך  ֵניֶכם",  ּבְ ֶאת  ֹאָתם  ם  ְדּתֶ "ְוִלּמַ
ֵסֶדר  לֹו  ּוֵבֵאר   – ָהֶאְמָצִעי,  ַאְדמֹו"ר  ֶזה  ָהָיה   – ִני  ּבְ ִעם  ְלַמד  ה  ְוַאּתָ ָך,  ּלְ ׁשֶ ְצָוה  ַהּמִ ֶאת  ם  ְלַקּיֵ ּתּוַכל  ׁשֶ
ֶאְמַצע – זֹוִהי  ַחת, ַקו ּבָ ה ִמּתַ ַעל, ְנֻקּדָ ה ִמּמַ ית לֹוְמִדים אֹוִתּיֹות א־ב... ַמִהי "ָאֶלף"? – ְנֻקּדָ ּמּוד: ֵראׁשִ ַהּלִ
ַחת, ִעם ַקו ָהֱאמּוָנה  ּתַ ּמִ ַעל, ַה"ּיּוד" ׁשֶ ּמַ ּמִ ל ּתֹוָרה הּוא ַה"ּיּוד" ׁשֶ ָה"ָאֶלף" ׁשֶ ב ָלַדַעת, ׁשֶ "ָאֶלף". ֶיֶלד ַחּיָ

ָרם". ַחּבְ ּמְ ׁשֶ

יום 
ראשון

יום 
שני



נז היום יום . . . 
ִיְרַאת  ל  ׁשֶ ְוַקו  ַהּגּוף,  ֶזהּו   – ה  ְלַמּטָ "ְיהּוִדי"  ָמה,  ׁשָ ַהּנְ זֹוִהי  ְלַמְעָלה  ""יּוד"  נֹוֶסֶפת:  ְרָסה  ּגִ ָנה  ֶיׁשְ

ֶאְמַצע". ַמִים ּבָ ׁשָ

ה'תש"גח אדר שנייום שני

חומש: ויקרא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: והנה תכלית . . . מו במציאות.

ה ַאַחת ֵמֶאֶלף ֲאָנחֹות. ֱאלֵֹקינּו ַחי,  ֻעּלָ ָביו: טֹוָבה ּפְ ְכּתָ ֶאָחד ִמּמִ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ֹפַעל ְוָיְחְנָך ָהֱאלִֹקים. ֲעבֹוָדה ּבְ ֹקד ּבַ ה, ֲעֹזב ֶאת ָהֲאָנָחה ּוׁשְ ים ֵהּמָ ְותֹוָרה ּוִמְצֹות ִנְצִחּיִ

ה'תש"גט אדר איום ראשון

חומש: תצוה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: פרק כט. אך . . . לו וגסותן.

אז מען געהט אין גאס און מען טרַאכט משניות תניא, און מ'זיצט אין קרָאם )סטָאר( 
מיט א חומש, א תהלים, איז איצט איז דָאס טייערער, ווי אין דער צייט, ווען אין גאס 
)סטריט( איז געווען ליכטיג באור תורה. מ'טָאר ניט געהן אין גאס אליבא רקניא, מען 

דארף הָאבען תורה, מיט ווָאס צו געהן אין גאס.

ה ֶזה ָיָקר  ים ֲהֵרי ַעּתָ ִהּלִ ׁש, ּתְ ֲחנּות ִעם ֻחּמָ ִבים ּבַ ְנָיא, ְויֹוׁשְ ָניֹות, ּתַ ִבים ִמׁשְ ְרחֹוב ְוחֹוׁשְ הֹוְלִכים ּבָ ׁשֶ ּכְ
ֵיׁש  ֵריָקן".  ֵלב  "ַעל  ְרחֹוב  ּבָ ְך  ְלַהּלֵ ָאסּור  ּתֹוָרה.  אֹור  ּבְ מּוָאר  ָהָיה  ָהְרחֹוב  ׁשֶ ְזַמן  ּבִ ָהָיה  ׁשֶ ִפי  ִמּכְ יֹוֵתר 

ְרחֹוב. כּו ּבָ ּה ִיְתַהּלְ תֹוָרה, ִעּמָ ד ּבְ ְלִהְצַטּיֵ

ה'תש"גט אדר שנייום שלישי

חומש: ויקרא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: ולזה נתן . . . מו מהאר"י ז"ל.

ָקַמץ. חֹוָלם ְוֹלא ּבְ "ף ּבְ ָראָת - ַהּכָ ּבָ ת ּבֹוֵרא ְנָפׁשֹות אֹוְמִרים ַעל ּכֹל ַמה ּשֶׁ ִבְרּכַ ּבְ

אֹוֵמר ָהַרב ְוכֹוֵתב,  ר ִיְלֹמד ַמֲאָמֵרי ַהֲחִסידּות ׁשֶ ֲאׁשֶ יַע ַרק ּכַ ּבִ רּות, ָיכֹול ְלַהׂשְ ְ ׁשּוָקה ְלִהְתַקּשׁ ּגֶֹדל ַהּתְ
י[. י ]=ּדַ ְלַבד לֹא ַסּגִ ִנים ּבִ ת ּפָ ְרִאּיַ י ּבִ ּכִ

יום 
שלישי



היום יום . . . נח

ה'תש"גי אדר איום שני

חומש: תצוה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: והסיבה . . . לו בשר אדם.

ְנִגינֹות, ֲאָבְרָכה, ֶזה ֵחֶלק. ַח ּבִ ֶבל, ַלְמַנּצֵ זֹון ֹקֶדם ַמִים ַאֲחרֹוִנים אֹוְמִרים ַעל ַנֲהרֹות ּבָ ת ַהּמָ ִבְרּכַ ּבְ
ׁשּוב, ִלְבֵני ֹקַרח, ֲאָבְרָכה, ֶזה ֵחֶלק. ֲעלֹות ּבְ יר ַהּמַ ֲחנּון: ׁשִ ֵאין אֹוְמִרים ּבֹו ּתַ יֹום ׁשֶ ּבְ

ר ֵאַלי. ַאַחר ַמִים ַאֲחרֹוִנים ַוְיַדּבֵ

ה'תש"גי אדר שנייום רביעי

חומש: ויקרא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: וגם כבר . . . 92 מחייהו כו'.

ויקבל ברכת הפרידה  טרם הנסיעה ממקום מדורו יסדר א חסידישען פארבריינגען, 
מחבריו הטובים, וכמאמר הידוע: חסידים זעגענען זיך ניט, ווייל מען פָאהרט זיך קיינמאל 

ניט פַאנַאנדער, וואו מ'איז - איז מען איין משפחה.

ַהּטֹוִבים,  ֵמֲחֵבָריו  ֵרָדה  ַהּפְ ת  ְרּכַ ּבִ ל  ִויַקּבֵ ֲחִסיִדית,  ִהְתַוֲעדּות  ר  ְיַסּדֵ ְמדֹורֹו  קֹום  ִמּמְ ִסיָעה  ַהּנְ ֶטֶרם 
ֵהיָכן  ֵמֵרֵעהּו.  ִאיׁש  ]=ִמְתַרֲחִקים[  נֹוְסִעים  ֵאיָנם  ְלעֹוָלם  י  ּכִ ִנְפָרִדים,  לֹא  ֲחִסיִדים  דּוַע:  ַהּיָ ּוְכַמֲאָמר 

ָחה ַאַחת. ּפָ ִנְמָצִאים – ָאנּו ִמׁשְ ׁשֶ

ה'תש"גיא אדר איום שלישי

חומש: תצוה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: וכמאמר הלל . . . לו האדם עצמו.

אֹו  ַהְיִדיָעה  ר  ֶהְעּדֵ ֵני  ִמּפְ ן,  ְלַכּוֵ ָיָפה  ם  ְעּתָ ּדַ ֵאין  ׁשֶ ֵאּלּו  ר  ֲאׁשֶ ה,  ִפּלָ ּתְ ּבַ ׁשֶ נֹות  ּוָ ַהּכַ ִעְנַין  ּבְ ל  ּוְמֻקּבָ ָידּוַע 
תֹו  ִפּלָ ּתְ ִלְהיֹות  ָלִלית:  ּכְ ָנה  ּוָ ּכַ נּו  ַכּוְ ּיְ ׁשֶ יק  ַמְסּפִ ה,  ִפּלָ ַהּתְ ֵעת  ּבְ ָרִטּיֹות  ַהּפְ נֹות  ּוָ ּכַ ִלְזּכֹר  ֹכָחם  ּבְ ֵאין  ׁשֶ ֵני  ִמּפְ

ָלה. ִסְפֵרי ַקּבָ נֹות ַהְמֹבָארֹות ּבְ ּוָ ל ַהּכַ ֵרְך ִעם ּכָ ַמַעת ְלָפָניו ִיְתּבָ ִנׁשְ

ה'תש"גיא אדר שנייום חמישי
ֶקל. נּו. ַמֲחִצית ַהּשֶׁ ם. ְסִליחֹות, ָאִבינּו ַמְלּכֵ ר ֻמְקּדָ ֲעִנית ֶאְסּתֵ ּתַ

חומש: ויקרא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: רק שאח"כ . . . ארצך וגו'.

רּוָחִנּיּות, ַהְינּו  ּה ּוְמקֹוָרּה ָהַעְצִמי ּבְ ְרׁשָ ׁשָ ל ֲהָלָכה ּבְ ִרים: א( ֲהָבַנת ּכָ ֵני ִעְנָיִנים ִעּקָ ֲחִסידּות ּכֹוֶלֶלת ׁשְ
ֲעבֹוָדה,  ל ֲהָלָכה ּבָ ֲחִסידּות, ב( ֲהָבַנת ִעְנַין ּכָ ְמֹבָאר ּבַ ָכל עֹוָלם ְועֹוָלם ְלִפי ִעְנָינֹו ּכַ ְסִפירֹות ּוַמְדֵרגֹות ּבְ ּבִ
ַהְנָהַגת  ֲעבֹוָדה ּבְ ֶזה ִעְנָין ּבָ ל ָמקֹום ָצִריְך ִלְמֹצא ּבָ ֶכל ֱאלִֹקי ְוִדין ַהּתֹוָרה, ִמּכָ ִהיא ָחְכָמה ְוׂשֵ ֲהַגם ׁשֶ ַהְינּו ׁשֶ

י עֹוָלם ֶזה. ַחּיֵ ָהָאָדם ּבְ

יום 
רביעי

יום 
חמישי



נט היום יום . . . 

ה'תש"גיב אדר איום רביעי

חומש: תצוה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וא"כ הוא . . . 72 ספי"ג.

ָחְכָמָתם אֹו  ם ּבְ ֵ דֹוֵלי ַהּשׁ ֵהם ּגְ ים ׁשֶ ן ָאָדם ַיְרִחיב לֹו, ְוִלְפֵני ְגדֹוִלים ַיְנֶחּנּו". ֵיׁש ְלָך ֲאָנׁשִ ִתיב: "ַמּתָ ּכְ
ה לֹא זֹו  ת, ִהּנֵ ַהְחָזַקת ַהּדָ קּות ּבְ ֵאיֶזה ִהְתַעּסְ ּלֹו ּבְ ָהָאָדם נֹוֵתן ֶאת ָהָאָדם ׁשֶ ׁשֶ ן ָאָדם, ּכְ ָרם, ֲאָבל ַמּתָ ָעׁשְ ּבְ

י ִלְפֵני ְגדֹוִלים ַיְנֶחּנּו. א עֹוד ֹזאת ּכִ י ַיְרִחיב לֹו, ֶאּלָ ְלַבד ּכִ ּבִ

ה'תש"גיב אדר שנייום ששי

חומש: ויקרא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: פרק לז. והנה . . . בעבירה ח"ו.

דער ָאנהויב פון פרשת הקרבנות איז: אדם כי יקריב מכם קרבן לה'. עס הָאט דָאך 
געדארפט שטיין אדם מכם כי יקריב גו', זָאגט דער אלטער רבי: אדם כי יקריב, בכדי 
אז א מענש זָאל ווערען נעהנטער צו השי"ת איז מכם קרבן לה', פון אייך אליין דארף 
זיין דער קרבן, מקריב זיין זיין אייגענע בהמה, דעם יצר הרע ווָאס ווערט ָאנגערופען 

נפש הבהמית.

"ָאָדם  תּוב  ּכָ ִלְהיֹות  ָהָיה  ָצִריְך  ַלה'".  ן  ָקְרּבָ ם  ִמּכֶ ַיְקִריב  י  ּכִ "ָאָדם  ִהיא:  נֹות  ְרּבָ ַהּקָ ת  ָרׁשַ ּפָ ַהְתָחַלת 
ֲהֵרי  ֵרְך,  ִיְתּבָ ַלה'  ִיְתָקֵרב  ָאָדם  ׁשֶ ֵדי  ּכְ  – ַיְקִריב"  י  ּכִ "ָאָדם  ֵקן:  ַהּזָ ַאְדמֹו"ר  ּגֹו'"? אֹוֵמר  ַיְקִריב  י  ּכִ ם  ִמּכֶ
ֶצר  ָרִטית – ֶאת ַהּיֵ ֵהָמה" ַהּפְ ן, ְלַהְקִריב ֶאת ַה"ּבְ ְרּבָ ם ַעְצְמֶכם ָצִריְך ִלְהיֹות ַהּקָ ן ַלה'" – ִמּכֶ ם ָקְרּבָ "ִמּכֶ

ֲהִמית. ְקָרא ֶנֶפׁש ַהּבַ ּנִ ָהַרע ׁשֶ

ה'תש"גיג אדר איום חמישי

חומש: תצוה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ובפרט . . . 72 נגדי תמיד.

ֲחנּון. ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים ּתַ ּבְ

אאמו"ר אמר: בא מיר איז ברור, אז א חסידישער איד זיצט אין בית המדרש, און 
לערענט ָאדער חזר'ט א חסידות ברבים, איז א שמחה בא די זיידעס, און זייער שמחה 

איז מספיק פאר איהם, קינדער און קינד'ס קינדער רוב טוב בגשמיות וברוחניות.

ְדָרׁש, ְולֹוֵמד אֹו  ֵבית ַהּמִ ב ּבְ ר ְיהּוִדי ֲחִסיִדי יֹוׁשֵ ֲאׁשֶ ּכַ רּור ִלי, ׁשֶ "ּב[ ָאַמר: ּבָ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ָניו – רֹב טֹוב  ֶקת ֲעבּורֹו, ְלָבָניו ּוְבֵני ּבָ ְמָחָתם ַמְסּפֶ ְמָחה ֵאֶצל ְזֵקַני, ְוׂשִ ים, ֲהֵרי זֹו ׂשִ ַרּבִ חֹוֵזר ֲחִסידּות ּבָ

ִמּיּות ּוְברּוָחִנּיּות. ַגׁשְ ּבְ

יום 
שישי

שבת 
קודש



היום יום . . . ס

ה'תש"גיג אדר שני, פרשת זכורשבת
ַהְפטֹוָרה: ּכֹה ָאַמר ה'. אֹוְמִרים ָאב ָהַרֲחִמים, ֵאין אֹוְמִרים ִצְדָקְתָך. 

חומש: ויקרא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: ומעות . . . מז התפלה.

ויבוא עמלק וילחם עם ישראל ברפידים, שרפו ידיהם מדברי תורה. אז מ'ווערט שוואך 
אין תורה, ווָאס דער לימוד התורה איז דָאך על מנת לעשות ולקיים, קומט עמלק און 
קיהלט ָאּפ דעם אידען, וילחם עם ישראל, ר"ת יש ששים רבוא אותיות לתורה, - דכל 
אחד מישראל יש לו אות אחת בתורה, ולכן נהגו כל ישראל לכתוב אות בתורה, - און 
עמלק מאכט קאלט קדושת התורה. והעצה לזה בחר לנו אנשים, אנשי משה, ואתפשטותא 
דמשה בכל דרא, שבכל דור יש ראשי אלפי ישראל. וצא הלחם בעמלק ל' יחיד, לפי 

שהתורה היא נצחית בכל דור ובכל זמן ובכל מקום בשוה.

ּתֹוָרה,  ּבַ ים  ְתַרּפִ ּמִ ׁשֶ ּכְ ּתֹוָרה".  ְבֵרי  ִמּדִ ְיֵדיֶהם  ָרפּו  "ׁשֶ  – ְרִפיִדם"  ּבִ ָרֵאל  ִיׂשְ ִעם  ֶחם  ּלָ ַוּיִ ֲעָמֵלק,  ֹבא  "ַוּיָ
ָרֵאל"  ֶחם ִעם ִיׂשְ ּלָ א ֲעָמֵלק ּוְמָקֵרר ֶאת ַהְיהּוִדי; "ַוּיִ ם – ּבָ ּמּוד ַהּתֹוָרה ֲהֵרי הּוא ַעל ְמָנת ַלֲעׂשֹות ּוְלַקּיֵ ּלִ ׁשֶ
ּתֹוָרה, ְוָלֵכן ָנֲהגּו  ָרֵאל ֵיׁש לֹו אֹות ַאַחת ּבַ ׂשְ ָכל ֶאָחד ִמּיִ ים ִרּבֹוא אֹוִתּיֹות ַלּתֹוָרה, ּדְ ִ ּשׁ בֹות ֵיׁש ׁשִ י ּתֵ – ָראׁשֵ
ים",  ֲאָנׁשִ ָלנּו  ַחר  ָלֶזה – "ּבְ ְוָהֵעָצה  ַהּתֹוָרה.  ת  ַ ְקֻדּשׁ ן ֶאת  ְמַצּנֵ ַוֲעָמֵלק  ּתֹוָרה –  ּבַ ִלְכּתֹב אֹות  ָרֵאל  ִיׂשְ ל  ּכָ
ֲעָמֵלק"  ֵחם ּבַ ָרֵאל. "ְוֵצא ִהּלָ י ַאְלֵפי ִיׂשְ ָכל ּדֹור ֵיׁש ָראׁשֵ ּבְ ָרא, ׁשֶ ָכל ּדָ ה ּבְ ֹמשֶׁ טּוָתא ּדְ ׁשְ ה, ְוִאְתּפַ י ֹמשֶׁ ַאְנׁשֵ

ֶוה. ׁשָ ָכל ּדֹור ּוְבָכל ְזַמן ּוְבָכל ָמקֹום ּבְ ַהּתֹוָרה ִהיא ִנְצִחית ּבְ ְלׁשֹון ָיִחיד, ְלִפי ׁשֶ – ּבִ
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,øöçaxeq`e dvwen `edy iptn exneyl ezial eqipkdl leki epi`e ¤¨¥
,lehlhaäéìò çépî[wpx`d lr-]økkmgldìèìèîe ,÷Bðéz Bà ©¦©¨¤¨¦¨¦§©§§¨

.ezial eqipkne [wpx`d z`-],øöça äðéáì çëL ,÷çöé áø øîà̈©©¦§¨¨©§¥¨¤¨¥
,dvwen `idy iptn dxneyl ezial dqipkdl leki epi`eäéìò çépî©¦©¨¤¨

[dpiald lr-]økkmgldìèìèîe ,÷Bðéz Bà.ezial dqipkne mnr ¦¨¦§©§§¨
àé÷ñc eçëL úçà íòt ,éqà éaø øîà ,àìéL øa äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨©¦¨¨©©¦©¦©©©©¨§¦§§¨

[xer ly wy±]àéèøña úBòî äàìî,xirl xirn zkledd jxca ± §¥¨¨¦§©§¨
,miaxd zeyx `idyïðçBé éaø úà eìàLå eàáeick eyri dn ¨§¨£¤©¦¨¨

,xnzynd mewnl e`iadlïäì øîàå,opgei iaxäéìò eçépälr-] §¨©¨¤©¦¨¤¨
[wydøkkmglå ,÷Bðéz Bàjkäeìèìèmewnl [wyd z`-] ¦¨¦§©§§¨

.xnzynd
:df xzid xn`p izni` zx`an `xnbdàúëìä ,àøèeæ øî øîà̈©©§¨¦§§¨

àúzòîL éðä ìëklhlhl xzeny ,elld zerenyd lkk dkld ± §¨¨¥§©§¨¨
`weec ,xzid xac eilr gipnyk dvwençëBLaz` gkyy ote`a ± §¥©

,xnzyn mewnl elhlhl dvexe xnzyn epi`y mewna dvwend
.xzid xac zgpda elhlhl exizd `l ezrcn my egipd m` la`áø©

eléôà ,øîà éMàm`çëLmy eze`énðok mb ±[àì]exizd ©¦¨©£¦¨©©¦Ÿ
,xzid xac zgpda elhlhleøîà àìådvwen lhlhl xzeny §Ÿ¨§

zgpdaúîì àlà ,÷Bðéz Bà økkdnga lhend,ãáìa`edy ¦¨¦¤¨§¥¦§¨
.eilr xzid xac zgpda elhlhl exizd zeixad ceak meyne ,dvwen

:`axe iia` ly mbdpn z` d`ian `xnbdéôékà àtk çpî ééaà± ©©¥©©©¨©¦¥
ixner iab lr sk gipn diddid jke ,dvwen mdy ,exvwpy m

.mlhlhnäðBé øaà àðékñ çpî àáøxya iab lr oikq gipn did ± ¨¨©©©¦¨©©¨
,dvwen `ede ,giln epi`e lyean epi`y dpei oaåjkdìèìèîz`-] §§©§§¨

.[xyadøîàjk lré÷cøãc àúzòîL àôéøç änk ,óñBé áø± ¨©©¥©¨£¦¨§©§§¨§©§§¥
mdy mixeaqy ,`axe iia` xnelk ,zewepizd zreny dtixg dnk
,xeq` xacd `l` ,ok epi` zn`a j` ,ebdpy el` mibdpna mitixg

c meynïðaø øeîàc øîéàlhlhl xzeny minkgd exn` izni` ± ¥©§¨©¨¨
`weec ,eilr xzid xac zgpda dvwençëBLamewna dvwend z` §¥©

mewnl eplhlhi `l m` xacd z` ciqtdl lelre ,xnzyn epi`y

la` ,xnzyndäléçzëìxnzyn epi`y mewna egky `lyk - §©§¦¨
,oenn cqtd o`k oi`eøeîà éîelhlh ji`e ,xzeny exn` m`d ± ¦¨

.cqtd mewna `ly xzid xac zgpda dvwen `axe iia`
:dlrnl xen`d mbdpn lr `axe iia` ixac z` d`ian `xnbdøîà̈©

àðà áeLç íãàc åàì éà ,ééaàjixve ,ip` aeyg mc`y `l m` ± ©©¥¦¨§¨¨¨£¨
lwdl mixg` ipnn ecnli `ly ick oicd on xzend xaca xingdl

,mixeqi`aéì änì éôékà àtkmixnerd lr sk gipdl il dnl ± ©¨©¦¥¨¨¦
,lehlha mxizdleäééìò àâæéîì eæç àäaqdl miie`x md `ld ± ¨£§¦§¨£©§

.dvwen mpi`e ,mdilràðà áeLç íãàc åàì éà àðà ,àáø øîà± ¨©¨¨£¨¦¨§¨¨¨£¨
ecnli `ly invr lr xingdl jixve ip` aeyg mc`y `l m` ip`

,mixeqi`a lwdl ipnnéì änì äðBé øaà àðékñgipdl il dnl ± ©¦¨©©¨¨¨¦
p `le lyazd `ly dpei oa xya lr oikq,lehlha exizdl glnàä̈

àöîeàì éì éæç.dvwen epi`e ,ig elke`l il `ed ie`x `ld ± £¦¦§§¨
ie`xy iptn dvwen epi` ig xyay xn`y `ax ixaca dpc `xnbd

:`ax ixaca `xnbd zwiicn .ig elke`làîòè`ax xn`y mrhd ± ©£¨
meyn ,dvwen epi` ig xyayàöîeàì éæçc,ig elke`l ie`xy ±àä ©£¦§§¨¨

àöîeàì éæç àì,ig elke`l ie`x did `l m` la` ±àìxizn did Ÿ£¦§§¨Ÿ
cnerd xacy ,lezg zlik`l `ed ie`xy s`e ,elhlhl `ax
zlik`l oken aygp epi` ,zayd xg`l edelyaiy ,mc` zlik`l

:`xnbd ddnz .miig ilraàøîéîìjkn cenll ozip m`d -àáøc §¥§¨§¨¨
,déì àøéáñ äãeäé éaøkaygp epi` mc` zlik`l ie`xd xacy §©¦§¨§¦¨¥

,miig ilral okenì àáø øîàäådéònL[eze` zxynd eynyl±] §¨¨©¨¨§©¨¥
,aeh meiaì déòéî éãLe àæåeà øa éì éååèàøðeLmifee` oa il dlv ± §¦¦©©¨¨§¦¥¥§¨¨

,miirn lek`l mc` ipa jxc oi` aeh meiae ,lezgl eirn z` jlyde
mlhlhl `ax xizdy jkne ,lek`l mixg` mixac mdl yiy oeik
yi ,mc` lk`nl ecnr aeh mei axrny s` miig ilra lk`nl
aygp mc` lk`nl ie`xd xacy oerny iaxk xaeq `axy cenll
meyn ig xya lehlh xizdl jxved dnl ok m`e ,miig ilral oken

.lehlha xzed df mrh `ll mb `ld ,dlik`l el ie`xy
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המשך ביאור למס' שבת ליום שישי עמ' ב

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ג  אדר ז' ראשון יום בובות? לקנות מותר האם

:ÈŒË ˙ÂÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰úãBáò äNBòä̈¤£©
øeñà ...ä÷Bì ...Bãéa dàNò àlL ét-ìò-óà ¯ Bîöòì íéáëBk¨¦§©§©©¦¤Ÿ£¨¨§¨¤¨
àlL éãk ...íéáëBk úãBáò dðéàL ét-ìò-óàå ,éBðì úBøeö úBNòì©£§§©©¦¤¥¨£©¨¦§¥¤Ÿ

.íéáëBk úãBáòì íäL enãéå íéòBhä ïäá eòèé¦§¨¤©¦¦©¤¥©£©¨¦
עליו, לוקים אין מעשה בו שאין לאו הרי להקשות: יש
עשה  אחר אלא בידו" עשאה שלא "אע"פ לוקה כאן ומדוע

בשבילו?
בשליחותו, עושה שהשני מאחר כי משנה' ה'לחם ומבאר

חינוך' ה'מנחת עליו והקשה בעצמו. עושה כאילו זה (מצוה הרי

לחלק כז) הרמב"ם על היה שליחות, מצד הוא האיסור טעם אם :
שליח. נעשה אינו גוי שהרי לגוי, - עבורו שעשה ישראל בין
עבורו  עשה כשישראל וגם עבירה', לדבר שליח 'אין הרי ועוד:

למשלח! המעשה את לייחס אין
לו  לעשות לאחר הציווי עצם היא העבירה ביאר: ולכן
פי  על עשה גוי אם ולכן שליחות, מדין זה ואין עבודהֿזרה,

לוקה. ציוויו
משה' נה)וב'אגרות סי' או (יו"ד העשיה אינו שהאיסור ביאר

לו לעשות שהורה שלאחר העובדה אלא ברשותו,ddynהציווי
משום  שלוקה בפסח חמץ הקונה בדוגמת גמור מעשה שהיא
(שהיא  אצלו החמץ מציאות היא שהאיסור אף יראה', 'בל

לוקה. מעשה, באמצעות לכך שגרם כיון עשייה), בהעדר
צורות  לעשות "אסור הבאה, ההלכה שגם הוסיף זה ולפי
גם  הוא מדאורייתא האיסור זרה", עבודה שאינן ואע"פ לנוי
אותה  עשה שלא אף לרשותו ומכניסה הצורה את כשקונה

אסורה. הדבר על הבעלות עצם כי בעצמו,
בהן  יטעו שלא "כדי הוא שהטעם הרמב"ם שכתב ומה
רק  הוא שהאיסור כוונתו אין – לעבודה" שהן וידמו הטועים
לדיני  טעם נותן מקומות, בכמה שכדרכו אלא החשד, מחמת

שייך. לא הטעם כאשר גם קיים האיסור אך התורה,
שעובד  שיחשדו משום רק הוא שהאיסור סוברים יש אך
לחשד, מקום ואין אדם לצורות עובדים שאין בזמנינו ולכן להם,
לקנות  רבים מקילים זה סמך ועל צורות. להשהות מותר

לילדים בובות בבית ג,ולהשהות דעת יחווה ג. נז, שאלה העמק .סד)(ראה

ה'תשע"ג  אדר ח' שני יום נסקלת? לא הנידחת עיר מדוע

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰ïéçcnä øéòä éLðàå§©§¥¨¦©ª¨¦
éña ïéâøäð.ó ¤¡¨¦§©¦

העיר  כאשר אבל בסקילה, עונשו זרה עבודה שעבד יחיד
כל  לכן, בסייף". "נהרגין - זרה עבודה עבדה רובה) (או כולה
כיחידים  הם הרי זרה עבודה עבדו העיר אנשי מיעוט עוד

בסקילה ודינם זרה עבודה ה"ב)שעבדו אנשי (להלן רוב כאשר ורק
בסייף. נהרגין – מסוימים) (ובתנאים זרה עבודה עבדו העיר

לתמוה: ויש
בחמורה" נדון מיתות בשתי שנתחייב מי ש"כל הוא (הל'כלל

ה"ד) פי"ד מיתות:סנהדרין שתי נתחייבו הנדחת עיר שאנשי וכיון ,
בהיותם סקילה הרג,micigi(א) (ב) זרה. עבודה העובדים

שהיא  בחמורה, נידונים אינם למה – הנידחת עיר אנשי בהיותם
סקילה?

והביאור:

מתייחס  לא חרב" לפי העיר יושבי את תכה "הכה התורה דין
העיר' ל'יושבי אלא זרה עבודה שעבדו כיחידים העיר לאנשי

כי בתורdlhaכציבור, זרה micigiמציאותם עבודה שעבדו
של חדשה מציאות אין ה xeaivונעשו ולכן זרה. עבודה עובד

זרה, עבודה העובד היחיד עונש שהיא בסקילה אותם להעניש
עליהם  ויש היחיד דין מהם בטל הנידחת' 'עיר שנעשו משעה כי

בסייף. שעונשו ציבור דין
יחידים, דין מהם בטל זרה עבודה חטא שלגבי אף אמנם,
"מדיחי  ולכן יחידים, דין עליהם נשאר אחרות לעבירות בנוגע

העיר מאנשי חלק שהם למרות בסקילה" הנידחת (להלן העיר

ועונשם ה"ב), יחידים, בתור מציאותם בטלה לא זה לעניין כי
ה  בסקילה.gicnכעונש ,

(109 עמ' ט, שיחות (לקוטי

ה'תשע"ג  אדר ט' שלישי יום זרה  עבודה איסור חומרת

:È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰Bà íéáëBk úãBáò£©¨¦
.äàðäa øeñà døôà ,äôøNpL äøLà£¥¨¤¦§§¨¤§¨¨©£¨¨

התוספות  הנשרפין)וכתבו ד"ה לד,א שאשירה (תמורה זו, שהלכה
מהכתוב מקורה אסור, אפרה וגם לעולם יח)אסורה יג, (דברים

רש"י דעת וכן החרם". מן מאומה בידך ידבק א)"ולא פט, (חולין

נלמד  והדבר לעולם, אסור הוא שגם הנידחת עיר אפר לענין
ידבק'. 'ולא מהפסוק

שנינו  ב)והנה, נו, הכרם,(קידושין בכלאי בערלה, "המקדש :
רש"י  ופירש מקודשת". אינה ... ערופה ובעגלה הנסקל בשור

בהנאה. שאסורים משום בהם לקדש אפשר שאי

התוספות ב)והקשו כט, "כל (פסחים והרי מקודשת אינה מדוע :
באיסורי  גם לקדש אפשר כן ואם מותר" אפרם – הנשרפין
זו  ובהנאה באפרם, להשתמש יכול השריפה לאחר שהרי הנאה,

מקדש! הוא
אינו  פרוטה שוה אלו בדברים אין שכעת כיון א. ותרצו:
פרוטה. שוה בהם יהיה כן אולי בעתיד אם גם בהם לקדש יכול
אכן  פרוטה בשווי הנאה מהאפר להפיק ניתן יהיה בעתיד אם ב.
הנאה  באיסורי לקדש שאין שאמרו ומה ב'נשרפין', לקדש יכול

פרוטה. שוה בהם יהיה לא אפר כשיהיו גם כאשר הוא
התוספתא מדברי הרשב"א הקשה השני התירוץ (קידושין ועל



סי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr anw sc zay(iyiy meil)

,øöçaxeq`e dvwen `edy iptn exneyl ezial eqipkdl leki epi`e ¤¨¥
,lehlhaäéìò çépî[wpx`d lr-]økkmgldìèìèîe ,÷Bðéz Bà ©¦©¨¤¨¦¨¦§©§§¨

.ezial eqipkne [wpx`d z`-],øöça äðéáì çëL ,÷çöé áø øîà̈©©¦§¨¨©§¥¨¤¨¥
,dvwen `idy iptn dxneyl ezial dqipkdl leki epi`eäéìò çépî©¦©¨¤¨

[dpiald lr-]økkmgldìèìèîe ,÷Bðéz Bà.ezial dqipkne mnr ¦¨¦§©§§¨
àé÷ñc eçëL úçà íòt ,éqà éaø øîà ,àìéL øa äãeäé éaø øîà̈©©¦§¨©¦¨¨©©¦©¦©©©©¨§¦§§¨

[xer ly wy±]àéèøña úBòî äàìî,xirl xirn zkledd jxca ± §¥¨¨¦§©§¨
,miaxd zeyx `idyïðçBé éaø úà eìàLå eàáeick eyri dn ¨§¨£¤©¦¨¨

,xnzynd mewnl e`iadlïäì øîàå,opgei iaxäéìò eçépälr-] §¨©¨¤©¦¨¤¨
[wydøkkmglå ,÷Bðéz Bàjkäeìèìèmewnl [wyd z`-] ¦¨¦§©§§¨

.xnzynd
:df xzid xn`p izni` zx`an `xnbdàúëìä ,àøèeæ øî øîà̈©©§¨¦§§¨

àúzòîL éðä ìëklhlhl xzeny ,elld zerenyd lkk dkld ± §¨¨¥§©§¨¨
`weec ,xzid xac eilr gipnyk dvwençëBLaz` gkyy ote`a ± §¥©

,xnzyn mewnl elhlhl dvexe xnzyn epi`y mewna dvwend
.xzid xac zgpda elhlhl exizd `l ezrcn my egipd m` la`áø©

eléôà ,øîà éMàm`çëLmy eze`énðok mb ±[àì]exizd ©¦¨©£¦¨©©¦Ÿ
,xzid xac zgpda elhlhleøîà àìådvwen lhlhl xzeny §Ÿ¨§

zgpdaúîì àlà ,÷Bðéz Bà økkdnga lhend,ãáìa`edy ¦¨¦¤¨§¥¦§¨
.eilr xzid xac zgpda elhlhl exizd zeixad ceak meyne ,dvwen

:`axe iia` ly mbdpn z` d`ian `xnbdéôékà àtk çpî ééaà± ©©¥©©©¨©¦¥
ixner iab lr sk gipn diddid jke ,dvwen mdy ,exvwpy m

.mlhlhnäðBé øaà àðékñ çpî àáøxya iab lr oikq gipn did ± ¨¨©©©¦¨©©¨
,dvwen `ede ,giln epi`e lyean epi`y dpei oaåjkdìèìèîz`-] §§©§§¨

.[xyadøîàjk lré÷cøãc àúzòîL àôéøç änk ,óñBé áø± ¨©©¥©¨£¦¨§©§§¨§©§§¥
mdy mixeaqy ,`axe iia` xnelk ,zewepizd zreny dtixg dnk
,xeq` xacd `l` ,ok epi` zn`a j` ,ebdpy el` mibdpna mitixg

c meynïðaø øeîàc øîéàlhlhl xzeny minkgd exn` izni` ± ¥©§¨©¨¨
`weec ,eilr xzid xac zgpda dvwençëBLamewna dvwend z` §¥©

mewnl eplhlhi `l m` xacd z` ciqtdl lelre ,xnzyn epi`y

la` ,xnzyndäléçzëìxnzyn epi`y mewna egky `lyk - §©§¦¨
,oenn cqtd o`k oi`eøeîà éîelhlh ji`e ,xzeny exn` m`d ± ¦¨

.cqtd mewna `ly xzid xac zgpda dvwen `axe iia`
:dlrnl xen`d mbdpn lr `axe iia` ixac z` d`ian `xnbdøîà̈©

àðà áeLç íãàc åàì éà ,ééaàjixve ,ip` aeyg mc`y `l m` ± ©©¥¦¨§¨¨¨£¨
lwdl mixg` ipnn ecnli `ly ick oicd on xzend xaca xingdl

,mixeqi`aéì änì éôékà àtkmixnerd lr sk gipdl il dnl ± ©¨©¦¥¨¨¦
,lehlha mxizdleäééìò àâæéîì eæç àäaqdl miie`x md `ld ± ¨£§¦§¨£©§

.dvwen mpi`e ,mdilràðà áeLç íãàc åàì éà àðà ,àáø øîà± ¨©¨¨£¨¦¨§¨¨¨£¨
ecnli `ly invr lr xingdl jixve ip` aeyg mc`y `l m` ip`

,mixeqi`a lwdl ipnnéì änì äðBé øaà àðékñgipdl il dnl ± ©¦¨©©¨¨¨¦
p `le lyazd `ly dpei oa xya lr oikq,lehlha exizdl glnàä̈

àöîeàì éì éæç.dvwen epi`e ,ig elke`l il `ed ie`x `ld ± £¦¦§§¨
ie`xy iptn dvwen epi` ig xyay xn`y `ax ixaca dpc `xnbd

:`ax ixaca `xnbd zwiicn .ig elke`làîòè`ax xn`y mrhd ± ©£¨
meyn ,dvwen epi` ig xyayàöîeàì éæçc,ig elke`l ie`xy ±àä ©£¦§§¨¨

àöîeàì éæç àì,ig elke`l ie`x did `l m` la` ±àìxizn did Ÿ£¦§§¨Ÿ
cnerd xacy ,lezg zlik`l `ed ie`xy s`e ,elhlhl `ax
zlik`l oken aygp epi` ,zayd xg`l edelyaiy ,mc` zlik`l

:`xnbd ddnz .miig ilraàøîéîìjkn cenll ozip m`d -àáøc §¥§¨§¨¨
,déì àøéáñ äãeäé éaøkaygp epi` mc` zlik`l ie`xd xacy §©¦§¨§¦¨¥

,miig ilral okenì àáø øîàäådéònL[eze` zxynd eynyl±] §¨¨©¨¨§©¨¥
,aeh meiaì déòéî éãLe àæåeà øa éì éååèàøðeLmifee` oa il dlv ± §¦¦©©¨¨§¦¥¥§¨¨

,miirn lek`l mc` ipa jxc oi` aeh meiae ,lezgl eirn z` jlyde
mlhlhl `ax xizdy jkne ,lek`l mixg` mixac mdl yiy oeik
yi ,mc` lk`nl ecnr aeh mei axrny s` miig ilra lk`nl
aygp mc` lk`nl ie`xd xacy oerny iaxk xaeq `axy cenll
meyn ig xya lehlh xizdl jxved dnl ok m`e ,miig ilral oken
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ה'תשע"ג  אדר ז' ראשון יום בובות? לקנות מותר האם

:ÈŒË ˙ÂÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰úãBáò äNBòä̈¤£©
øeñà ...ä÷Bì ...Bãéa dàNò àlL ét-ìò-óà ¯ Bîöòì íéáëBk¨¦§©§©©¦¤Ÿ£¨¨§¨¤¨
àlL éãk ...íéáëBk úãBáò dðéàL ét-ìò-óàå ,éBðì úBøeö úBNòì©£§§©©¦¤¥¨£©¨¦§¥¤Ÿ

.íéáëBk úãBáòì íäL enãéå íéòBhä ïäá eòèé¦§¨¤©¦¦©¤¥©£©¨¦
עליו, לוקים אין מעשה בו שאין לאו הרי להקשות: יש
עשה  אחר אלא בידו" עשאה שלא "אע"פ לוקה כאן ומדוע

בשבילו?
בשליחותו, עושה שהשני מאחר כי משנה' ה'לחם ומבאר

חינוך' ה'מנחת עליו והקשה בעצמו. עושה כאילו זה (מצוה הרי

לחלק כז) הרמב"ם על היה שליחות, מצד הוא האיסור טעם אם :
שליח. נעשה אינו גוי שהרי לגוי, - עבורו שעשה ישראל בין
עבורו  עשה כשישראל וגם עבירה', לדבר שליח 'אין הרי ועוד:

למשלח! המעשה את לייחס אין
לו  לעשות לאחר הציווי עצם היא העבירה ביאר: ולכן
פי  על עשה גוי אם ולכן שליחות, מדין זה ואין עבודהֿזרה,

לוקה. ציוויו
משה' נה)וב'אגרות סי' או (יו"ד העשיה אינו שהאיסור ביאר

לו לעשות שהורה שלאחר העובדה אלא ברשותו,ddynהציווי
משום  שלוקה בפסח חמץ הקונה בדוגמת גמור מעשה שהיא
(שהיא  אצלו החמץ מציאות היא שהאיסור אף יראה', 'בל

לוקה. מעשה, באמצעות לכך שגרם כיון עשייה), בהעדר
צורות  לעשות "אסור הבאה, ההלכה שגם הוסיף זה ולפי
גם  הוא מדאורייתא האיסור זרה", עבודה שאינן ואע"פ לנוי
אותה  עשה שלא אף לרשותו ומכניסה הצורה את כשקונה

אסורה. הדבר על הבעלות עצם כי בעצמו,
בהן  יטעו שלא "כדי הוא שהטעם הרמב"ם שכתב ומה
רק  הוא שהאיסור כוונתו אין – לעבודה" שהן וידמו הטועים
לדיני  טעם נותן מקומות, בכמה שכדרכו אלא החשד, מחמת

שייך. לא הטעם כאשר גם קיים האיסור אך התורה,
שעובד  שיחשדו משום רק הוא שהאיסור סוברים יש אך
לחשד, מקום ואין אדם לצורות עובדים שאין בזמנינו ולכן להם,
לקנות  רבים מקילים זה סמך ועל צורות. להשהות מותר

לילדים בובות בבית ג,ולהשהות דעת יחווה ג. נז, שאלה העמק .סד)(ראה

ה'תשע"ג  אדר ח' שני יום נסקלת? לא הנידחת עיר מדוע

:‡ ‰ÎÏ‰ ,„ ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰ïéçcnä øéòä éLðàå§©§¥¨¦©ª¨¦
éña ïéâøäð.ó ¤¡¨¦§©¦

העיר  כאשר אבל בסקילה, עונשו זרה עבודה שעבד יחיד
כל  לכן, בסייף". "נהרגין - זרה עבודה עבדה רובה) (או כולה
כיחידים  הם הרי זרה עבודה עבדו העיר אנשי מיעוט עוד

בסקילה ודינם זרה עבודה ה"ב)שעבדו אנשי (להלן רוב כאשר ורק
בסייף. נהרגין – מסוימים) (ובתנאים זרה עבודה עבדו העיר

לתמוה: ויש
בחמורה" נדון מיתות בשתי שנתחייב מי ש"כל הוא (הל'כלל

ה"ד) פי"ד מיתות:סנהדרין שתי נתחייבו הנדחת עיר שאנשי וכיון ,
בהיותם סקילה הרג,micigi(א) (ב) זרה. עבודה העובדים

שהיא  בחמורה, נידונים אינם למה – הנידחת עיר אנשי בהיותם
סקילה?

והביאור:

מתייחס  לא חרב" לפי העיר יושבי את תכה "הכה התורה דין
העיר' ל'יושבי אלא זרה עבודה שעבדו כיחידים העיר לאנשי

כי בתורdlhaכציבור, זרה micigiמציאותם עבודה שעבדו
של חדשה מציאות אין ה xeaivונעשו ולכן זרה. עבודה עובד

זרה, עבודה העובד היחיד עונש שהיא בסקילה אותם להעניש
עליהם  ויש היחיד דין מהם בטל הנידחת' 'עיר שנעשו משעה כי

בסייף. שעונשו ציבור דין
יחידים, דין מהם בטל זרה עבודה חטא שלגבי אף אמנם,
"מדיחי  ולכן יחידים, דין עליהם נשאר אחרות לעבירות בנוגע

העיר מאנשי חלק שהם למרות בסקילה" הנידחת (להלן העיר

ועונשם ה"ב), יחידים, בתור מציאותם בטלה לא זה לעניין כי
ה  בסקילה.gicnכעונש ,

(109 עמ' ט, שיחות (לקוטי

ה'תשע"ג  אדר ט' שלישי יום זרה  עבודה איסור חומרת

:È ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰Bà íéáëBk úãBáò£©¨¦
.äàðäa øeñà døôà ,äôøNpL äøLà£¥¨¤¦§§¨¤§¨¨©£¨¨

התוספות  הנשרפין)וכתבו ד"ה לד,א שאשירה (תמורה זו, שהלכה
מהכתוב מקורה אסור, אפרה וגם לעולם יח)אסורה יג, (דברים

רש"י דעת וכן החרם". מן מאומה בידך ידבק א)"ולא פט, (חולין

נלמד  והדבר לעולם, אסור הוא שגם הנידחת עיר אפר לענין
ידבק'. 'ולא מהפסוק

שנינו  ב)והנה, נו, הכרם,(קידושין בכלאי בערלה, "המקדש :
רש"י  ופירש מקודשת". אינה ... ערופה ובעגלה הנסקל בשור

בהנאה. שאסורים משום בהם לקדש אפשר שאי

התוספות ב)והקשו כט, "כל (פסחים והרי מקודשת אינה מדוע :
באיסורי  גם לקדש אפשר כן ואם מותר" אפרם – הנשרפין
זו  ובהנאה באפרם, להשתמש יכול השריפה לאחר שהרי הנאה,

מקדש! הוא
אינו  פרוטה שוה אלו בדברים אין שכעת כיון א. ותרצו:
פרוטה. שוה בהם יהיה כן אולי בעתיד אם גם בהם לקדש יכול
אכן  פרוטה בשווי הנאה מהאפר להפיק ניתן יהיה בעתיד אם ב.
הנאה  באיסורי לקדש שאין שאמרו ומה ב'נשרפין', לקדש יכול

פרוטה. שוה בהם יהיה לא אפר כשיהיו גם כאשר הוא
התוספתא מדברי הרשב"א הקשה השני התירוץ (קידושין ועל
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ז) וביושביה...ד, הנידחת בעיר ופירותיה, באשירה "המקדש :
הנשרפין מן שאלו פי על ש"אף נמצא מקודשת", yieאינה

zycewn dpi` ± dhext deeyn xzei oxt`a דברי היפך ,"
הנאה  איסורי של באפר פרוטה שווי יש שאם התוספות

מקודשת?
המלך' יא)וה'שער ג, ומצה אף (חמץ אשירה בעצי "הרי מיישב:

וכתבו  אסור, דאפרן בברייתא קתני הא הנשרפין, מן שהן פי על
."... ידבק' 'ולא דכתיב משום טעמא דהאי תמורה בסוף התוס'
מהפסוק  (הנלמד מיוחד איסור יש הנידחת ועיר באשירה כלומר,
יותר  בו יש אם גם ולכן, בהנאה. אסור האפר שגם ידבק") "ולא

מוקדשת. אינה פרוטה משווה

ה'תשע"ג  אדר י' רביעי יום למצוות? טעם לחפש אין מתי

:‡ ‰ÎÏ‰ ,·È ˜¯Ù ‰¯Ê ‰„Â·Ú ˙ÂÎÏ‰éúàt ïéçlâî ïéà¥§©§¦©£¥
úàt eôéwú àì" :øîàpL íéáëBë éãáBò ïéNBò eéäL Bîk Làøä̈Ÿ§¤¨¦§¥¨¦¤¤¡©Ÿ©¦§©

.íëLàøŸ§¤
ה'טור' קפא)כתב סי' שהתורה (יו"ד - הרמב"ם שכתב הטעם כי

זרה  עבודה עובדי עושים שכך מפני הראש פאות גילוח אסרה
כי  למצוות, טעם לבקש צריכים אנו ו"אין בתורה מפורש אינו -
ה'בית  וביאר טעמם". נדע לא אם אף עלינו הם מלך מצוות

הרמ (שם)יוסף' מדברי היא: כך הטור טעם שכוונת שמחדש ב"ם
לקיימה, מצווים נהיה לא טעמה נדע לא שאם משמע זו למצוה
לא  אם אף לעשותה ועלינו היא מלך מצוות אלא כן הדבר ואין

טעמה. נדע
רצה  שהרמב"ם הדעת על יעלה וכי יוסף': ה'בית זה על ותמה
יחוש  ו"מי טעמה, נדע כן אם אלא המצווה לקיים שאין לומר
חיובי  "כל לדעתו גם וודאי אלא ממנו?", יותר התורה לכבוד
למצווה  טעם למצוא שאפשר כל אלא הם", מלך גזירת התורה

טעמה. את נפרש
הט"ז סק"א)וכתב שם שהטור (יו"ד ושלום "חס אלו: דברים על

כל  המצוה את לקיים צריכים שאין הרמב"ם, בדעת כן יחשוב
הדברים: מתפרשים כך אלא הטעם" את יודעים אנו שאין

מפני  הוא הראש פאות לגלח שהאיסור הסביר הרמב"ם
להתיר  יש כן ואם כך, לעשות וכמריהם זרה עבודה עובדי שדרך
כי  מלכות', 'שלום משום נדרש הדבר כאשר הראש פאות לגלח
"מי  כי ואמרו הגויים חוקות משום האסור דבר התירו זה לצורך
- להם ולדמות במלבושיהם ללבוש וצריך למלכות קרוב שהוא

בכל" ס"ב)מותר קעח סי' .(יו"ד
הותר  לעכו"ם להידמות האיסור ולדעתו הטור חולק כך ועל
הגויים  חוקות משום האסור בדבר רק מלכות' 'שלום משום
משום  שהוא בו מפורש שלא הראש פאות גילוח איסור ואילו
לומר  אפשר ואי מלכות. שלום משום להתירו אין הגויים, חוקות
האיסור  שטעם מעצמנו נפרש אחר טעם יודעים אנו ואין שהיות
"אין  כי - מלכות) שלום משום (ונתיר הגויים חוקות משום הוא
אף  עלינו הם המלך מצוות כי למצוות טעם לבקש צריכים אנו
שלום  משום הפאות גילוח להתיר ואין טעמן" נדע לא אם

מלכות.

ה'תשע"ג  אדר י"א חמישי יום 'קרקפתא'? מיהו

:‰ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰ììëa äéä íà ¯ íéðBðéaä©¥¦¦¨¨¦§©
,Bàèç éôk BúBà ïéðc ,íìBòî ïélôz çépä àlL ,ïälL úBðBò äöçî¤¡¨£¤¨¤¤Ÿ¦¦©§¦¦¥¨¨¦§¦¤§

.àaä íìBòì ÷ìç Bì-Léå§¤¥¤¨¨©¨
בגמרא הדברים א)מקור יז, דלא (ר"ה ש"קרקפתא נאמר שם

הר"ן וכתב בגופן". ישראל "פושעי בכלל הוא תפילין" (שם מנח

הרי"ף) מדפי א קיימן ד, שלא שבגופו עשה מצות לשאר הדין הוא ":
אחריו  המזון על בירך ולא שמע קריאת קרא שלא כגון מעולם,

מעולם".
במצות  מיוחד דין שהוא נראה מהראשונים כמה מדברי אך

הרא"ש כתב וכן כח)תפילין. סי' תפילין בגופן (הל' ישראל "פושעי :
מצוות  בכל גדול לך שאין תפילין... מנח דלא קרקפתא היינו
כולה  התורה כל שהוקשה תפילין, ממצות יותר שבתורה עשה

תפילין". במצות ליזהר אדם כל צריך לכך לתפילין...
הר"ן דברי קיימן (שם)ועל ש"לא במי רק נאמר שהדבר

mlern מכלל יצא אחת פעם אפילו המצוה קיים שאם היינו ,"
הרא"ש הביא סי'זה, פ"א "קרקפתא ה)(ר"ה גרס הרי"ף שאמנם

תפילין מנח דלא mlerlדלא "קרקפתא היא לפנינו הגרסא אך ,"

רק  המצוה את ביטל אם גם שזהו ומשמע תפילין", מנח
לפעמים.

שהדין  הר"ן לדעת בזו: זו תלויות המחלוקות שתי ולכאורה
לא  אם רק שהוא לפרש בהכרח המצוות, שאר לגבי גם נאמר
פעם  אפילו שנמנע מי שגם נאמר אם כי מעולם, המצוה קיים
אין  בגופם, ישראל פושעי בכלל הוא כלשהי מצוה מלקיים אחת
עוונות, ומחצה זכויות מחצה שבידו 'בינוני' של מושג כלל
אם  אך כרשע. נחשב אחת עשה מצות ביטל אם אפילו שהרי
המצוה  המבטל שאפילו לפרש יתכן בתפילין מיוחד דין זהו

ישראל. כפושעי נחשב אחת פעם
תפילין הניח "שלא הרמב"ם כדעת mlernובדברי מבואר "

במענה  תפילין', 'מבצע על בהכריזו הרבי ביאר וכן הר"ן.
- אחת פעם תפילין הנחת של התועלת גודל מהי לשאלה

תפיל  מנח דלא ברור "קרקפתא דין ופסק מיוחד, דין לו יש ין
שמניח  ידי שעל אומרת, זאת מעולם, הניח שלא דהיינו ברמב"ם

זה". מסוג הוא יוצא אחת פעם תפילין
(272 עמ' ו, שיחות (לקוטי
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ה'תשע"ג  אדר י"ב שישי יום מצב  בכל חופשית בחירה

:‚ ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰,eäiìà éîéa ìàøNé ïëå§¥¦§¨¥¦¥¥¦¨
:øîàpL ,äáeLz òLôì íéaønä ïúBàî òðî ,òLôì eaøäL éôì§¦¤¦§¦§Ÿ©¨©¥¨©©§¦¦§Ÿ©§¨¤¤¡©

.äáeLzä ïäî zòðî :øîBìk ,"úépøçà íaì úà úañä äzàå"§©¨£¦Ÿ¨¤¦¨£Ÿ©¦§©¨©§¨¥¤©§¨
הטבעיות  הנטיות על גם להתגבר יהודי יכול הבחירה בכוח
ואוהבים  מתאוים חולות, שנפשותיהם אדם "בני ואף שלו,

הטובה" הדרך ושונאים הרעות רפ"ב)הדעות דעות הל' הרמב"ם (לשון

טובה בדרך ולהתנהג נטייתם על להתגבר הכוח להם (ראה יש

לו...") נתונה אדם לכל "רשות רפ"ה: .לעיל
בזה: והביאור

כך  שאכן מוגמרת עובדה איננה מלידה, האדם של נטיה
"חומר אלא לחסרון"okenיהיה, או בשמונה למעלה הרמב"ם (לשון

אלא רפ"ח)פרקים  זו, נטיה על להתגבר יכול האדם בחירתו ובכוח ,
צדיק  יהיה אם הנולד האדם על במפורש גוזר היה הקב"ה שאם
זאת. לשנות האדם של בחירתו ביכולת היה לא – רשע או

בחסידות ג)וכמבואר יד, תולדות חיים הגמרא (תורת לשון דיוק פי על
הובא  ב, טז, פ"א)(נדה רשעבתניא או xn`w"צדיק `l אם" כי – "

צדיק  שיהיה אומר יגזור ו"אם יהיה" כך בדיבור, אומר יגזור
רשע". יהיה שלא בהכרח

לבם  את הסבות "אתה שכאשר לומר, מקום היה זה ולפי
כלומר לעשות zrpnאחורנית, אפשרות שום אין התשובה" מהן

בתניא המבואר שכדוגמת לומר יש באמת אבל (אגרת תשובה,

פי"א) היינו התשובה תשובה" לעשות בידו מספיקין ש"אין מי שגם
דחק  "אם אבל קשיים, עליו מערימים ואף לו, מסייעים שלא
תשובתו", מקבלין תשובה ועשה יצרו על ונתגבר ונתחזק
אבל  בחיצוניות רק הוא התשובה" מהן "מנעת בענייננו,
תשובה  אצלם לעורר היא הכוונה אדרבה, הרי הענין, בפנימיות

יצרו'. על ויתגבר ויתחזק ו'ידחוק יותר עמוקה
(46 ובהע' ואילך 65 עמ' ו, שיחות (לקוטי

ה'תשע"ג  אדר י"ג קודש שבת ובעלי־תשובה  צדיקים

:„ ‰ÎÏ‰ ,Ê ˜¯Ù ‰·Â˘˙ ˙ÂÎÏ‰íB÷î :íéîëç eøîà̈§£¨¦¨
.Ba ãîòì ïéìBëé ïéøeîb íé÷écö ïéà ,ïéãîBò äáeLz-éìòaL¤©£¥§¨§¦¥©¦¦§¦§¦©£Ÿ

יוחנן  ר' לדעת בדבר: מחלוקת מצינו ב) לד, (ברכות בגמרא
אבהו  רבי לדעת אבל תשובה, מבעלי גדולים גמורים צדיקים
תשובה. בעלי במקום עומדים אינם גמורים צדיקים אפילו

אבהו. רבי כדעת הרמב"ם והכריע
בהלכה' 'המועדים בספר עט)וכתב הגאון (עמ' בשם

המקדש  זו: בהלכה הוא הרמב"ם להכרעת שהמקור הרוגאצו'בי
זו  הרי גמור רשע הוא אפילו צדיק שאני מנת "על האשה את

בלבו" תשובה הרהר שמא מספק, ב)מקודשת מט, ואם (קידושין .
תהא  מדוע תשובה, מבעל יותר גדולה מעלתו שצדיק נאמר
'שאני  היה התנאי והרי בלבו, תשובה הרהר אם אפילו מקודשת

פ  כל "שעל מכאן אלא תשובה, בעל אלא אינו והוא נים צדיק'
לפי  וממילא, מהצדיק, במדרגתו פחות התשובה בעל אין
מוכרחים  דרגה], באותה אינם תשובה ובעל [שצדיק הגמרא

ממנו". יותר גדול שהוא לומר
גדול  שבעלֿתשובה נאמר אם הרי עיון: צריכה זו והוכחה

הוא דין גיסא: לאידך קשה א)מצדיק מט, המקדש (שם שכאשר
קטן  בייחוס מיוחס שהוא עצמו על (שאמר לשבח" "הטעה
גדול  בעלֿתשובה ואם מקודשת. אינה באמת), שהוא מכפי

מקודשת! ואינה לשבח" "הטעה שהמקדש נמצא מצדיק
מבעלֿתשובה  נעלה צדיק האם זו מהלכה להוכיח אין ואכן,
ו'בעל  'צדיק' של המושאל בשם מדברת הגמרא כי להיפך או
בנוגע  הסוגיא בתחילת שמוכח (כפי בניֿאדם בלשון תשובה'
וכרבי  חרסום בן אלעזר כרבי אומרים "אין – 'עשיר' להגדרת

ש  כל אלא עזריה, בן exirאלעזר ipa מפני אותו מכבדים
'צדיק', נקרא תשובה' 'בעל גם בניֿאדם ובלשון עושרו"),
נחשב  אדם בני שבלשון כיון הרי תשובה, בעל ומשנעשה

ומקודשת. התנאי נתקיים 'צדיק'
(45 הע' 186 עמ' יז, ;363 עמ' יד, שיחות (לקוטי
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סי
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ה'תשע"ג  אדר ז' ראשון יום

dxf dcFar zFkld¦§£¨¨¨
miFBd zFTge
dxfdcearzekld-rcndxtq

§ª©¦
ותׁשע  עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות וחמּׁשים אחת ּבכללן ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָיׁש
ׁשּלא  (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹֹוארּבעים
הּלב  הרהּור אחר לתּור ׁשּלא (ב) זרה; עבֹודה אחר ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָֹלפנֹות
אֹותּה יעבד ׁשּלא (ד) לגּדף; ׁשּלא (ג) העינים; ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹּוראּית
לעׂשֹות  ׁשּלא (ו) לּה; יׁשּתחוה ׁשּלא (ה) עבֹודתּה; ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכדר
(ח) לאחרים; אפּלּו ּפסל לעׂשֹות ׁשּלא (ז) לעצמֹו; ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַֹּפסל
אחרים  להּדיח ׁשּלא (ט) לנֹואי; אפּלּו צּורֹות לעׂשֹות ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַֹֹׁשּלא
(יב) לבנֹותּה; ׁשּלא (יא) הּנּדחת; עיר לׂשרף (י) ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹֹאחריה;
לעבדּה; יחיד להסית ׁשּלא (יג) ממֹונּה; מּכל להנֹות ְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָֹֹׁשּלא
(טז) ׂשנאתֹו; לעזב ׁשּלא (טו) הּמסית; לאהב ׁשּלא ְֱֲִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֹ(יד)
ׁשּלא  (יח) זכּות; עליו ללּמד ׁשּלא (יז) להּצילֹו; ְְְִֵֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּלא
(כ) ּבׁשמּה; להתנ ּבא ׁשּלא (יט) חֹובה; עליו מּללּמד ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹיּמנע
להתנּבא  ׁשּלא (כא) ּבׁשמּה; הּמתנּבא מן לׁשמע ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹֹׁשּלא
נביא  מהריגת לגּור ׁשּלא (כב) ה'; ּבׁשם ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹּבׁשקר,
ׁשּלא  (כד) זרה; עבֹודה ּבׁשם לּׁשבע ׁשּלא (כג) ְֲִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשקר;
ׁשּלא  (כו) יּדעֹוני; לעׂשֹות ׁשּלא (כה) אֹוב; ְֲֲִִֶֶַַֹֹלעׂשֹות
ׁשּלא  (כח) מּצבה; להקים ׁשּלא (כז) ;לּמל ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹלהעביר
(ל) אׁשרה; לּטע ׁשּלא (כט) מׂשּכית; אבן על ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹלהׁשּתחוֹות
ׁשּלא  (לא) ּבׁשבילּה; הּנעׂשה וכל זרה עבֹודה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹלאּבד
להנֹות  ׁשּלא (לב) מׁשּמׁשיה; ּובכל זרה ּבעבֹודה ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלהנֹות
זרה; עבֹודה לעֹובדי ּברית לכרת ׁשּלא (לג) נעבד; ְְְְְֱֲִִִֵֶֶָָָָֹֹּבצּפּוי
(לו) ּבארצנּו; יׁשבּו ׁשּלא (לה) עליהן; לחן ׁשּלא ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָֹֹֹ(לד)
לנחׁש; ׁשּלא (לז) ּובמלּבּוׁשן; ּבמנהגֹותן להּדּמֹות ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא
לחּבר  ׁשּלא (מ) לעֹונן; ׁשּלא (לט) לקסם; ׁשּלא ְְְִֵֶֶֶַֹֹֹֹֹ(לח)
לׁשאל  ׁשּלא (מב) הּמתים; אל לדרׁש ׁשּלא (מא) ְְִִִֵֶֶֶֶֶַֹֹֹֹחבר;
לכּׁשף; ׁשּלא (מד) ּביּדעֹוני; לׁשאל ׁשּלא (מג) ְְְְְִִִֵֶֶַֹֹֹּבאֹוב;
ּפאת  להׁשחית ׁשּלא (מו) ראׁש; ּפאת להּקיף ׁשּלא ְְְְְִִֶֶַַַַֹֹֹ(מה)
ּתעּדה  ׁשּלא (מח) אּׁשה; עדי איׁש יעּדה ׁשּלא (מז) ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹזקן;
ׁשּלא  (נ) קעקע; לכּתב ׁשּלא (מט) איׁש; עדי ְֲֲִִִִֶֶַַָֹֹֹאּׁשה
ּכל  ּובאּור מת. על קרחה לעׂשֹות ׁשּלא (נא) ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹלהתּגֹודד;

אּלּו. ּבפרקים - האּלּו ְְִִִֵֵַָָהּמצוֹות

א  ¤¤ּפרק
הראשון]אנֹוׁשּבימי ‡. אדם בן שת טעּות [בן האדם ּבני טעּו ְֱִֵֵָָָָָ

ונבערה ואנֹוׁש[נכסלה]ּגדֹולה, הּדֹור; אֹותֹו חכמי עצת ְְְְֱֲֲִֵֶַַַָָ
טעּותם  היתה וזֹו הּטֹועים. מן והאל עצמֹו, הֹואיל אמרּו, : ְְְְְִִִֵַַָָָָָָ

וגלּגּלים אּלּו ּכֹוכבים ּונתנם ּברא העֹולם, את להנהיג אּלּו ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
- לפניו המׁשּמׁשין ׁשּמׁשין והן ּכבֹוד, להם חלק ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָּבּמרֹום,

רצֹון  וזהּו ּכבֹוד. להם ולחלק ּולפארם, לׁשּבחם הם ְְְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֹראּויין
ּולכּבד לגּדל הּוא, ּברּו ּכמֹו[את]האל וכּבדֹו, ׁשּגּדלֹו מי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

הּוא  וזה לפניו, והעֹומדים עבדיו לכּבד רֹוצה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּמל
התחילּו לּבם, על זה ּדבר ׁשעלה ּכיון .מל ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּכבֹודֹו
ּולׁשּבחם  קרּבנֹות, להן ּולהקריב היכלֹות, לּכֹוכבים ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָלבנֹות
רצֹון  להּׂשיג ּכדי - למּולם ּולהׁשּתחֹות ּבדברים, ְְְְְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָּולפארם
היּו וכ זרה. עבֹודה עּקר היה וזה הרעה. ּבדעּתם ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָָהּבֹורא,
ׁשם  ׁשאין אֹומרים ׁשהן לא עּקרּה, הּיֹודעים עֹובדיה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹאֹומרים
ירא לא "מי אֹומר: ׁשּירמיה הּוא זה. ּכֹוכב אּלא ְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹאלֹוּה
ּובכל  הּגֹוים חכמי בכל ּכי יאתה, ל ּכי הּגֹוים, ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָמל
הבלים  מּוסר ויכסלּו, יבערּו ּובאחת ,ּכמֹו מאין ְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָמלכּותם
;לבּד האל הּוא ׁשאּתה יֹודעים הּכל ּכלֹומר, - הּוא" ְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹעץ
הּוא. רצֹונ ההבל ׁשּזה ׁשּמדּמים ּוכסילּותם, טעּותם ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָאבל

ׁשקר,·. נביאי אדם ּבבני עמדּו הּימים, ׁשארכּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָואחר
אֹו ּפלֹוני', ּכֹוכב 'עבדּו להם: ואמר להם צּוה ׁשהאל ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָואמרּו
היכל, לֹו ּובנּו ,וכ ּכ לֹו ונּסכּו לֹו והקריבּו הּכֹוכבים, ְְְְְְִִֵַַַָָָָָ'ּכל
והּקטּנים  הּנׁשים העם, ּכל לֹו להׁשּתחֹות ּכדי צּורתֹו ְְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָועׂשּו
ואֹומר: מּלּבֹו, ׁשּבדה צּורה להם ּומֹודיע הארץ'. עם ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָּוׁשאר
ּבנבּואתֹו'. ׁשהֹודיעּוהּו הּפלֹוני הּכֹוכב צּורת היא ְְִִִִֶַַַָָ'זֹו
האילנֹות  ותחת ּבהיכלֹות צּורֹות לעׂשֹות זֹו ּדר על ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָוהתחילּו
להם; ּומׁשּתחוים ּומתקּבצים הּגבעֹות, ועל ההרים ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּובראׁשי
וראּוי  ּומרעה, מטיבה הּצּורה ׁשּזֹו העם, לכל ְְְְְְִִֵֶַָָָָָָָואֹומרים
'ׁשּבעבֹודה  להם: אֹומרים והּכֹומרין מּמּנה. ּוליראה ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָלעבדּה
.'וכ ּכ ּתעׂשּו ואל ,וכ ּכ 'ועׂשּו ותצליחּו', ּתרּבּו ְְְְְְֲֲִִַַַַָָָָזֹו
אֹו עצמֹו ׁשה ּכֹוכב ולֹומר לעמד אחרים ּכֹוזבים ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָֹוהתחילּו
'עבדּוני  להם: ואמר עּמהם ּדּבר הּמלא אֹו עצמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּגלּגל
ּתעׂשּו ואל ,ּכ 'ועׂשּו עבֹודתֹו, ּדר להם והֹודיע ,'וכ ְְְְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָּבכ
הּצּורֹות  את לעבד העֹולם, ּבכל זה ּדבר ּופׁשט .'ְֲֶֶַַַָָָָָָָֹּכ
להן. ּולהׁשּתחֹות להן, ּולהקריב מּזֹו, זֹו מׁשּנֹות ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַָָֻּבעבֹודֹות
ּכל  מּפי והּנֹורא הּנכּבד הּׁשם נׁשּתּכח הּימים, ׁשארכּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָוכיון
הארץ  עם ּכל ונמצאּו הּכירּוהּו; ולא ּומּדעּתם, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹהּיקּום
ואבן  עץ ׁשל הּצּורה אּלא יֹודעים אינם והּקטּנים, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָוהּנׁשים
להן  להׁשּתחֹות מּקטנּותן ׁשּנתחּנכּו ּבנין, ׁשל ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָוההיכל
ּכגֹון  ּבהם, ׁשהיּו והחכמים ּבׁשמן. ּולהּׁשבע ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָּולעבדן,
אּלא  אלֹוּה ׁשם ׁשאין מדּמין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּכֹומרים
ולדמּותן  ּבגללם האּלּו הּצּורֹות ׁשּנעׂשּו והּגלּגּלים ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּכֹוכבים

דמותן] ולא [לפי מּכירֹו ׁשם היה לא העֹולמים, צּור אבל .ְֲִִַָָָָָָֹֹ
יחידים  אּלא וׁשם יֹודעֹו, ונח ּומתּוׁשלח חנֹו ּכגֹון ּבעֹולם, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹ

מתּגלּגל העֹולם היה זֹו, ּדר ועל עד [נמשך]ועבר. ,והֹול ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
הּׁשלֹום. עליו אבינּו אברהם ׁשהּוא עֹולם, ׁשל עּמּודֹו ְִֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנֹולד

שנים]ׁשּנגמל ּכיון‚. ג' בן אימו, [=כינוי זהאיתן [מחלב ְִֵֵֶֶַָָ
לׁשֹוטטלאבות] התחיל ולחׁשב ּבדעּתֹו[לחפש], קטן, והּוא ְְְְְְְִִֵַַָָֹ

ּתמּה: והיה ּובּלילה; הּזה ּבּיֹום הּגלּגל ׁשּיהיה אפׁשר, היא' ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָ
ׁשאי  לפי אֹותֹו? יסּבב ּומי מנהיג? לֹו יהיה ולא ּתמיד, ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָֹנֹוהג
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מֹודיע  ולא מלּמד לֹו היה ולא עצמֹו'! את ׁשּיסּבב ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאפׁשר
זרה  עבֹודה עֹובדי ּבין ּכׂשּדים ּבאּור מׁשקע אּלא ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֻּדבר,
והּוא  זרה, עבֹודה עֹובדים העם וכל ואּמֹו ואביו ְְְְְְֲִִִִִַָָָָָָָהּטּפׁשים.
ּדר ׁשהּׂשיג עד ּומבין, מׁשֹוטט ולּבֹו עּמהם. עֹובד ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהיה

הּצ קו והבין ׁשםהאמת, ׁשּיׁש וידע הּנכֹונה; מּדעּתֹו [-דק ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
הּכל,שישנו] ּברא והּוא הּגלּגל, מנהיג והּוא אחד, ְְְְֱִֶַַַַַַָָָֹאלֹוּה

טֹועים, העם ׁשּכל וידע מּמּנּו. חּוץ אלֹוּה הּנמצא ּבכל ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָואין
לטעֹות להם ׁשּגרם טעותם]ודבר שורש ׁשעֹובדים [ידע זה , ְְְִִֶֶֶֶַָָָָ

ּובן  מּדעּתם; האמת ׁשאבד עד הּצּורֹות, ואת הּכֹוכבים ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאת
ׁשנה וידע,ארּבעים ׁשהּכיר ּכיון ּבֹוראֹו. את אברהם הּכיר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּתׁשּובֹות להׁשיב קושיות]התחיל אּור [להקשות ּבני על ְְְְִִִֵַָ
האמת, ּדר זֹו ׁש'אין ולֹומר עּמהם, ּדין ולער ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכׂשּדים,
להֹודיע  והתחיל הּצלמים, את וׁשבר ּבּה'. הֹולכים ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשאּתם
ראּוי  ולֹו העֹולם, לאלֹוּה אּלא לעבד ראּוי ׁשאין ְֱֲֵֶֶֶַַָָָָָָָֹלעם,
הּברּואים  ּכל ׁשּיּכירּוהּו ּכדי - ּולנּס ּולהקריב ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָלהׁשּתחֹות
יטעּו ׁשּלא ּכדי הּצּורֹות, ּכל ולׁשּבר לאּבד וראּוי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּבאים;
אּלא  אלֹוּה ׁשם ׁשאין מדּמים ׁשהם אּלּו ּכמֹו העם, ּכל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבהן
להרגֹו הּמל ּבּקׁש ּבראיֹותיו, עליהם ׁשּגבר ּכיון ;אּלּו. ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

לחרן. ויצא נס, לֹו ּגדֹול נעׂשה ּבקֹול ולקרֹות לעמד והתחיל ְְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָֹ
ראּוי  ולֹו העֹולם, לכל אחד אלֹוּה ׁשּיׁש ּולהֹודיעם העם, ְְְְֱִֵֶֶַָָָָָָָָָלכל
לעיר  מעיר העם ּומקּבץ וקֹורא מהּל והיה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֹלעבד.
קֹורא, והּוא ּכנען, לארץ ׁשהּגיע עד לממלכה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּומּממלכה

וכיון  עֹולם". אל ה' ּבׁשם ׁשם "וּיקרא העם ׁשּנאמר: ׁשהיּו ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
אחד  לכל מֹודיע היה ּדבריו, על לֹו וׁשֹואלין אליו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָמתקּבצין

עד האמת, לדר ׁשּיחזירהּו עד ּדעּתֹו ּכפי קּבצּוׁשּנת ואחד ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבלּבם  וׁשתל אברהם. ּבית אנׁשי והם ּורבבֹות, אלפים ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָאליו

הּגדֹול ּבנֹוהעּקר ליצחק והֹודיעֹו ספרים. ּבֹו וחּבר ,הּזה, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
מלּמד יצחק האמת]ּומחזירויׁשב הֹודיעֹו[לדרך ויצחק ; ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ

אליו. הּנלוים ּכל ּומחזיר מלּמד ויׁשב ללּמד, ּומּנהּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹליעקב
ראׁש, ּומּנהּו לוי והבּדיל ּכּלם, ּבניו לּמד אבינּו ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָֹֹֻויעקב
אברהם; מצות ולׁשמר ה', ּדר ללּמד ּביׁשיבה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהֹוׁשיבֹו
ׁשּלא  ּכדי ממּנה, לוי מּבני יפסיקּו ׁשּלא ּבניו את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻוצּוה
יעקב  ּבבני ּומתּגּבר הֹול הּדבר והיה הּלּמּוד. ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹיׁשּתּכח

אּמה  ּבעֹולם ונעׂשת עליהם, יֹודעתּובּנלוים ה',ׁשהיא את ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
מעׂשיהן  ללמד וחזרּו ּבמצרים, ליׂשראל הּימים ׁשארכּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעד
ּבמצות  ׁשעמד לוי, מּׁשבט חּוץ - ּכמֹותן זרה עבֹודה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹולעבד
קט  וכמעט זרה. עבֹודה לוי ׁשבט עבד לא ּומעֹולם ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹאבֹות;
לטעּות  יעקב ּבני וחֹוזרין נעקר, אברהם ׁשּׁשתל והעּקר ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהיה,

ּותעּיֹו הּׁשבּועה העּמים את ּומּׁשמרֹו אֹותנּו, ה' ּומאהבת תן. ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ
אבינּו ּכללאברהם ׁשל ורּבן רּבנּו מׁשה עׂשה הּנביאים,, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

לנחלה, ּביׂשראל ה' ּובחר רּבנּו, מׁשה ׁשּנתנּבא ּכיון ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּוׁשלחֹו.
מׁשּפט  ּיהיה ּומה עבֹודתֹו, ּדר והֹודיען ּבמצוֹות ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָהכּתירן

אחריה. הּטֹועין וכל זרה ְֲֲִֶַַָָָָָעבֹודה

ב ּפרק ¤¤
זרה עּקר ‡. ּבעבֹודה לעבד הּצּוּוי ׁשּלא מּכל , אחד ֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ

אחד הּברּואים ולא ּכֹוכב, ולא ּגלּגל, ולא ,מלא לא - ְְְְְְִֶַַַַָָָֹֹֹֹ

על  ואף מהם. הּנבראים מּכל אחד ולא היסֹודֹות, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמארּבע
הּנברא  עֹובד והּוא האלהים, הּוא ׁשה' יֹודע ׁשהעֹובד ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפי
עֹובד  זה הרי - ּתחּלה ּדֹורֹו ואנׁשי אנֹוׁש ׁשעבד ּדר על ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּזה
ואמרה: עליו ּתֹורה ׁשהזהירה הּוא זה, וענין זרה. ְְְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָָעבֹודה
אׁשר  וגֹו' הּׁשמׁש את וראית הּׁשמימה, עיני ּתּׂשא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ"ּופן
ּתׁשּוט  ׁשּמא ּכלֹומר, העּמים"; לכל אתם אלהי ה' ְְֱִֶֶַַַָָָָָֹֹֹחלק

לּב בליבך]ּבעין את [תחשוב הּמנהיגים הן ׁשאּלּו ותראה , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַ
חּיים  להיֹותן העֹולם לכל אֹותם ה' ׁשחלק והם ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָהעֹולם,
ׁשראּוי  ותאמר עֹולם, ׁשל ּכמנהגֹו ונפסדים ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹוהוים
"הּׁשמרּו ואמר: צּוה זה ּובענין ּולעבדן. להן ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָלהׁשּתחוֹות
הּלב  ּבהרהּור ּתטעּו ׁשּלא ּכלֹומר, - לבבכם" יפּתה ּפן ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹלכם

סרסּור  להיֹותן אּלּו, הּבֹורא.[סוכן]לעבד ּובין ּביניכם ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָֹ
היאספרים ·. ּבעבֹודתּה, זרה עבֹודה עֹובדי חּברּו רּבים ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָ

ּומה עבֹודתּה ּברּועּקר הּקדֹוׁש צּונּו ּומעׂשיה. ּמׁשּפטיה ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ
ולא  ּבּה, נהרהר ולא ּכלל, הּספרים ּבאֹותן לקרֹות ׁשּלא ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹֹהּוא,

מּדבריה  ואפּלּוּבדבר אסּור,. - הּצּורה ּבדמּות להסּתּכל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ
"ּופן  נאמר: זה ּובענין האלילם". אל ּתפנּו "אל ְְְֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
על  ּתׁשאל ׁשּלא - יעבדּו" איכה לאמר, לאלהיהם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹֹּתדרׁש
עֹובד; אּתה ׁשאין ּפי על ואף היא, היא עבֹודתּה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּדר
ׁשהן  ּכמֹו ולעׂשֹות אחריה להּפנֹות ל ּגֹורם זה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּדבר

אני". ּגם ּכן "ואעׂשה ׁשּנאמר: ְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָעֹוׂשין,
יּפנה וכל ‚. ׁשּלא והּוא הן, אחד ּבענין האּלּו הּלאוין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ויחקור] ּבדר[יתענין אחריה הּנפנה וכל זרה; עבֹודה ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָאחר
מעׂשה ּבֹו עֹוׂשה מנת ׁשהּוא על מכוסה פסל גילה [כגון ֲֶֶֶַ

ׁשאסּור לראותו] הּוא ּבלבד זרה עבֹודה ולא לֹוקה. זה הרי ,ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹ
ּכ אּלא ּבמחׁשבה, אחריה לֹולהּפנֹות ׁשּגֹורמת מחׁשבה ל ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ׁשּלא  אנּו מזהרים - הּתֹורה מעּקרי עּקר לעקר ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֻלאדם
ונּמׁש ונחׁשב לכ ּדעּתנּו נּסיח ולא לּבנּו, על ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹֹלהעלֹותּה
ּכל  ולא קצרה, אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּפני הּלב; הרהּורי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאחר
אדם  ּכל יּמׁש ואם ּבריֹו; על האמת להּׂשיג יכֹולֹות ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָֻהּדעֹות
קצר  לפי העֹולם את מחריב נמצא לּבֹו, מחׁשבֹות ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹאחר
יחׁשב  ּופעמים זרה; עבֹודה אחר יתּור ּפעמים ּכיצד? ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָֹּדעּתֹו.

ׁשּמא הּבֹורא, אינֹו[אחד]ּביחּוד ׁשּמא מה [אחד]הּוא , ְִֵֵֶֶַַָָ
ּלפנים מה ּלמּטה, מה העולם]ּלמעלה שנברא מה [קודם ְְְְִַַַַַָָָ

הימים]ּלאחֹור אמת [אחרית היא ׁשּמא ּבּנבּואה, ּופעמים ; ְְְֱִִֶֶַָָָָ
ׁשּמא  הּׁשמים מן היא ׁשּמא ּבּתֹורה, ּופעמים אינּה; ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּמא
על  האמת ׁשּידע עד ּבהן ׁשּידּון הּמּדֹות יֹודע ואינֹו ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאינּה.
ּתֹורה, הזהירה זה ענין על מינּות. לידי יֹוצא ונמצא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֻּבריֹו,
אׁשר  עיניכם, ואחרי לבבכם אחרי תתּורּו "ולא ּבּה: ְְְְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹונאמר
ּדעּתֹו אחר מּכם אחד ּכל יּמׁש לא ּכלֹומר, - זנים" ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאּתם
חכמים: אמרּו ּכ האמת. מּׂשגת ׁשּמחׁשבּתֹו וידּמה ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּקצרה,
ולאו  זנּות. זֹו עיניכם", "ואחרי מינּות; זֹו לבבכם", ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָ"אחרי
הּבא, העֹולם מן לטרדֹו לאדם ּגֹורם ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָזה,

מלקּות. ּבֹו ְֵַאין
זרה,מצות „. היא,[שקולה]עבֹודה ּכּלן הּמצוֹות ּכל ּכנגד ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻ

ּומּפי  - וגֹו'" הּמצֹות ּכל את תעׂשּו ולא תׁשּגּו, "וכי ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָֹׁשּנאמר:
למדּו הא [ממרע"ה]הּׁשמּועה מדּבר. הּכתּוב זרה ׁשּבעבֹודה , ְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָ
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מֹודיע  ולא מלּמד לֹו היה ולא עצמֹו'! את ׁשּיסּבב ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאפׁשר
זרה  עבֹודה עֹובדי ּבין ּכׂשּדים ּבאּור מׁשקע אּלא ְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֻּדבר,
והּוא  זרה, עבֹודה עֹובדים העם וכל ואּמֹו ואביו ְְְְְְֲִִִִִַָָָָָָָהּטּפׁשים.
ּדר ׁשהּׂשיג עד ּומבין, מׁשֹוטט ולּבֹו עּמהם. עֹובד ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָהיה

הּצ קו והבין ׁשםהאמת, ׁשּיׁש וידע הּנכֹונה; מּדעּתֹו [-דק ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
הּכל,שישנו] ּברא והּוא הּגלּגל, מנהיג והּוא אחד, ְְְְֱִֶַַַַַַָָָֹאלֹוּה

טֹועים, העם ׁשּכל וידע מּמּנּו. חּוץ אלֹוּה הּנמצא ּבכל ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָואין
לטעֹות להם ׁשּגרם טעותם]ודבר שורש ׁשעֹובדים [ידע זה , ְְְִִֶֶֶֶַָָָָ

ּובן  מּדעּתם; האמת ׁשאבד עד הּצּורֹות, ואת הּכֹוכבים ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאת
ׁשנה וידע,ארּבעים ׁשהּכיר ּכיון ּבֹוראֹו. את אברהם הּכיר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

ּתׁשּובֹות להׁשיב קושיות]התחיל אּור [להקשות ּבני על ְְְְִִִֵַָ
האמת, ּדר זֹו ׁש'אין ולֹומר עּמהם, ּדין ולער ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכׂשּדים,
להֹודיע  והתחיל הּצלמים, את וׁשבר ּבּה'. הֹולכים ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשאּתם
ראּוי  ולֹו העֹולם, לאלֹוּה אּלא לעבד ראּוי ׁשאין ְֱֲֵֶֶֶַַָָָָָָָֹלעם,
הּברּואים  ּכל ׁשּיּכירּוהּו ּכדי - ּולנּס ּולהקריב ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָלהׁשּתחֹות
יטעּו ׁשּלא ּכדי הּצּורֹות, ּכל ולׁשּבר לאּבד וראּוי ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹֹהּבאים;
אּלא  אלֹוּה ׁשם ׁשאין מדּמים ׁשהם אּלּו ּכמֹו העם, ּכל ְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבהן
להרגֹו הּמל ּבּקׁש ּבראיֹותיו, עליהם ׁשּגבר ּכיון ;אּלּו. ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

לחרן. ויצא נס, לֹו ּגדֹול נעׂשה ּבקֹול ולקרֹות לעמד והתחיל ְְְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָֹ
ראּוי  ולֹו העֹולם, לכל אחד אלֹוּה ׁשּיׁש ּולהֹודיעם העם, ְְְְֱִֵֶֶַָָָָָָָָָלכל
לעיר  מעיר העם ּומקּבץ וקֹורא מהּל והיה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֹלעבד.
קֹורא, והּוא ּכנען, לארץ ׁשהּגיע עד לממלכה, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָּומּממלכה

וכיון  עֹולם". אל ה' ּבׁשם ׁשם "וּיקרא העם ׁשּנאמר: ׁשהיּו ְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ
אחד  לכל מֹודיע היה ּדבריו, על לֹו וׁשֹואלין אליו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָמתקּבצין

עד האמת, לדר ׁשּיחזירהּו עד ּדעּתֹו ּכפי קּבצּוׁשּנת ואחד ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבלּבם  וׁשתל אברהם. ּבית אנׁשי והם ּורבבֹות, אלפים ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָאליו

הּגדֹול ּבנֹוהעּקר ליצחק והֹודיעֹו ספרים. ּבֹו וחּבר ,הּזה, ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
מלּמד יצחק האמת]ּומחזירויׁשב הֹודיעֹו[לדרך ויצחק ; ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ

אליו. הּנלוים ּכל ּומחזיר מלּמד ויׁשב ללּמד, ּומּנהּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹליעקב
ראׁש, ּומּנהּו לוי והבּדיל ּכּלם, ּבניו לּמד אבינּו ְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָֹֹֻויעקב
אברהם; מצות ולׁשמר ה', ּדר ללּמד ּביׁשיבה ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹוהֹוׁשיבֹו
ׁשּלא  ּכדי ממּנה, לוי מּבני יפסיקּו ׁשּלא ּבניו את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֻוצּוה
יעקב  ּבבני ּומתּגּבר הֹול הּדבר והיה הּלּמּוד. ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָֹיׁשּתּכח

אּמה  ּבעֹולם ונעׂשת עליהם, יֹודעתּובּנלוים ה',ׁשהיא את ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
מעׂשיהן  ללמד וחזרּו ּבמצרים, ליׂשראל הּימים ׁשארכּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעד
ּבמצות  ׁשעמד לוי, מּׁשבט חּוץ - ּכמֹותן זרה עבֹודה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹולעבד
קט  וכמעט זרה. עבֹודה לוי ׁשבט עבד לא ּומעֹולם ְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹאבֹות;
לטעּות  יעקב ּבני וחֹוזרין נעקר, אברהם ׁשּׁשתל והעּקר ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהיה,

ּותעּיֹו הּׁשבּועה העּמים את ּומּׁשמרֹו אֹותנּו, ה' ּומאהבת תן. ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ
אבינּו ּכללאברהם ׁשל ורּבן רּבנּו מׁשה עׂשה הּנביאים,, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

לנחלה, ּביׂשראל ה' ּובחר רּבנּו, מׁשה ׁשּנתנּבא ּכיון ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּוׁשלחֹו.
מׁשּפט  ּיהיה ּומה עבֹודתֹו, ּדר והֹודיען ּבמצוֹות ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָהכּתירן

אחריה. הּטֹועין וכל זרה ְֲֲִֶַַָָָָָעבֹודה

ב ּפרק ¤¤
זרה עּקר ‡. ּבעבֹודה לעבד הּצּוּוי ׁשּלא מּכל , אחד ֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ

אחד הּברּואים ולא ּכֹוכב, ולא ּגלּגל, ולא ,מלא לא - ְְְְְְִֶַַַַָָָֹֹֹֹ

על  ואף מהם. הּנבראים מּכל אחד ולא היסֹודֹות, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹמארּבע
הּנברא  עֹובד והּוא האלהים, הּוא ׁשה' יֹודע ׁשהעֹובד ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפי
עֹובד  זה הרי - ּתחּלה ּדֹורֹו ואנׁשי אנֹוׁש ׁשעבד ּדר על ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּזה
ואמרה: עליו ּתֹורה ׁשהזהירה הּוא זה, וענין זרה. ְְְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָָעבֹודה
אׁשר  וגֹו' הּׁשמׁש את וראית הּׁשמימה, עיני ּתּׂשא ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָ"ּופן
ּתׁשּוט  ׁשּמא ּכלֹומר, העּמים"; לכל אתם אלהי ה' ְְֱִֶֶַַַָָָָָֹֹֹחלק

לּב בליבך]ּבעין את [תחשוב הּמנהיגים הן ׁשאּלּו ותראה , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַ
חּיים  להיֹותן העֹולם לכל אֹותם ה' ׁשחלק והם ְְְִִֵֶַַָָָָָָָָהעֹולם,
ׁשראּוי  ותאמר עֹולם, ׁשל ּכמנהגֹו ונפסדים ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֹוהוים
"הּׁשמרּו ואמר: צּוה זה ּובענין ּולעבדן. להן ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָָלהׁשּתחוֹות
הּלב  ּבהרהּור ּתטעּו ׁשּלא ּכלֹומר, - לבבכם" יפּתה ּפן ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹלכם

סרסּור  להיֹותן אּלּו, הּבֹורא.[סוכן]לעבד ּובין ּביניכם ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַָֹ
היאספרים ·. ּבעבֹודתּה, זרה עבֹודה עֹובדי חּברּו רּבים ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָָ

ּומה עבֹודתּה ּברּועּקר הּקדֹוׁש צּונּו ּומעׂשיה. ּמׁשּפטיה ְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ
ולא  ּבּה, נהרהר ולא ּכלל, הּספרים ּבאֹותן לקרֹות ׁשּלא ְְְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹֹֹהּוא,

מּדבריה  ואפּלּוּבדבר אסּור,. - הּצּורה ּבדמּות להסּתּכל ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָ
"ּופן  נאמר: זה ּובענין האלילם". אל ּתפנּו "אל ְְְֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּנאמר:
על  ּתׁשאל ׁשּלא - יעבדּו" איכה לאמר, לאלהיהם ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹֹּתדרׁש
עֹובד; אּתה ׁשאין ּפי על ואף היא, היא עבֹודתּה ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּדר
ׁשהן  ּכמֹו ולעׂשֹות אחריה להּפנֹות ל ּגֹורם זה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּדבר

אני". ּגם ּכן "ואעׂשה ׁשּנאמר: ְֱֱִִֵֶֶֶֶַַָעֹוׂשין,
יּפנה וכל ‚. ׁשּלא והּוא הן, אחד ּבענין האּלּו הּלאוין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹ

ויחקור] ּבדר[יתענין אחריה הּנפנה וכל זרה; עבֹודה ְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָאחר
מעׂשה ּבֹו עֹוׂשה מנת ׁשהּוא על מכוסה פסל גילה [כגון ֲֶֶֶַ

ׁשאסּור לראותו] הּוא ּבלבד זרה עבֹודה ולא לֹוקה. זה הרי ,ְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָֹ
ּכ אּלא ּבמחׁשבה, אחריה לֹולהּפנֹות ׁשּגֹורמת מחׁשבה ל ְְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

ׁשּלא  אנּו מזהרים - הּתֹורה מעּקרי עּקר לעקר ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹֻלאדם
ונּמׁש ונחׁשב לכ ּדעּתנּו נּסיח ולא לּבנּו, על ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָֹֹלהעלֹותּה
ּכל  ולא קצרה, אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּפני הּלב; הרהּורי ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאחר
אדם  ּכל יּמׁש ואם ּבריֹו; על האמת להּׂשיג יכֹולֹות ְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָָָֻהּדעֹות
קצר  לפי העֹולם את מחריב נמצא לּבֹו, מחׁשבֹות ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹאחר
יחׁשב  ּופעמים זרה; עבֹודה אחר יתּור ּפעמים ּכיצד? ְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָֹּדעּתֹו.

ׁשּמא הּבֹורא, אינֹו[אחד]ּביחּוד ׁשּמא מה [אחד]הּוא , ְִֵֵֶֶַַָָ
ּלפנים מה ּלמּטה, מה העולם]ּלמעלה שנברא מה [קודם ְְְְִַַַַַָָָ

הימים]ּלאחֹור אמת [אחרית היא ׁשּמא ּבּנבּואה, ּופעמים ; ְְְֱִִֶֶַָָָָ
ׁשּמא  הּׁשמים מן היא ׁשּמא ּבּתֹורה, ּופעמים אינּה; ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּמא
על  האמת ׁשּידע עד ּבהן ׁשּידּון הּמּדֹות יֹודע ואינֹו ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאינּה.
ּתֹורה, הזהירה זה ענין על מינּות. לידי יֹוצא ונמצא ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָֻּבריֹו,
אׁשר  עיניכם, ואחרי לבבכם אחרי תתּורּו "ולא ּבּה: ְְְְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹונאמר
ּדעּתֹו אחר מּכם אחד ּכל יּמׁש לא ּכלֹומר, - זנים" ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹאּתם
חכמים: אמרּו ּכ האמת. מּׂשגת ׁשּמחׁשבּתֹו וידּמה ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּקצרה,
ולאו  זנּות. זֹו עיניכם", "ואחרי מינּות; זֹו לבבכם", ְְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָ"אחרי
הּבא, העֹולם מן לטרדֹו לאדם ּגֹורם ׁשהּוא ּפי על אף ְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָזה,

מלקּות. ּבֹו ְֵַאין
זרה,מצות „. היא,[שקולה]עבֹודה ּכּלן הּמצוֹות ּכל ּכנגד ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֻ

ּומּפי  - וגֹו'" הּמצֹות ּכל את תעׂשּו ולא תׁשּגּו, "וכי ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָֹׁשּנאמר:
למדּו הא [ממרע"ה]הּׁשמּועה מדּבר. הּכתּוב זרה ׁשּבעבֹודה , ְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָ
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ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל ּכֹופר - זרה ּבעבֹודה הּמֹודה ׁשּכל ְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻלמדּת,
מאדם  הּנביאים, ּׁשּנצטּוּו מה ּובכל הּנביאים, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָּובכל

ה'ועד[הראשון] צּוה אׁשר הּיֹום "מן ׁשּנאמר: העֹולם, סֹוף ְֱֲִִֶֶֶַַַָָָ
ּבכל  מֹודה זרה, ּבעבֹודה הּכֹופר וכל לדרתיכם". ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹוהלאה

ּכּלן. הּמצוֹות ּכל עּקר והיא ּכּלּה; ְְִִִַַַָָָָֻֻהּתֹורה
ּדבר,יׂשראל ‰. לכל ּכגֹוי הּוא הרי - זרה עבֹודה ׁשעבד ְְְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָ

ּומׁשּמד  סקילה; ּבּה ׁשּיׁש עברה ׁשעֹובר ּכיׂשראל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֻואינֹו
ּכּלּה הּתֹורה לכל מׁשּמד הּוא הרי זרה, הּמינים לעבֹודה וכן . ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָֻֻ

מקּבלים  ואין הּדברים. מן לדבר ּכיׂשראל אינן ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָמּיׂשראל,
יׁשּובּון, לא ּבאיה "ּכל ׁשּנאמר: - לעֹולם ּבתׁשּובה ְְְֱִֶֶֶַָָָָָָֹאֹותם
אחר  הּתרים הם והּמינים, חּיים". ארחֹות יּׂשיגּו ְְְִִִִִֵַַַַַַָָֹולא
ׁשּנמצאּו עד ׁשאמרנּו, ּבּדברים ּבסכלּות, לּבם ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָמחׁשבֹות

ּבנפׁש ּבׁשאט להכעיס, ּתֹורה ּגּופי על ּביד [בזלזול]עֹוברים ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
ּולהׁשיב  עּמהן לסּפר ואסּור עֹון. ּבזה ׁשאין ואֹומרים ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָרמה,

ּב ּפתח אל ּתקרב "ואל ׁשּנאמר: ּכלל, ּתׁשּובה יתּה".עליהן ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
זרה לעבֹודה מין, דינה ּומחׁשבת - בהמה שוחט [ואם ֲֲִֶֶַַָָָ

ע"ז] .כתקרובת
.Â ׁשּלא ּכל ּפי על אף - אמת ׁשהיא זרה ּבעבֹודה הּמֹודה ֱֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ

והּנֹורא; הּנכּבד הּׁשם את ּומגּדף מחרף זה הרי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָעבדּה,
הּׁשם  את המגּדף ואחד זרה, עבֹודה העֹובד שווים ואחד -] ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

בחומרתם] רמה,שניהם ביד ּתעׂשה אׁשר "והּנפׁש ׁשּנאמר: -ְְֱֲֲֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ּתֹולין  לפיכ מגּדף". הּוא ה' את - הּגר ּומן האזרח ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמן
נסקלין. ּוׁשניהם המגּדף, את ׁשּתֹולין ּכמֹו זרה, עבֹודה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעֹובד
ׁשּׁשניהן  זרה, עבֹודה ּבהלכֹות המגּדף ּדין ּכללּתי זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּומּפני

הן. ּבעּקר ְִִֵָָּכֹופרין
.Êהמגּדף:ואּלּו ּדיני עד הן סקילה, חּיב המגּדף אין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָ

אלף  ׁשהּוא אֹותּיֹות ארּבע ׁשל המיחד הּׁשם את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּיפרׁש
ויבר יּוד, נּון יקלל]ּדלת ׁשאינם [- הּׁשמֹות מן ּבׁשם אֹותֹו ְִִֵֵֵֵֶֶַָָָ

הם]נמחקין שמות מֹות [ז' - ה' ׁשם "ונקב ׁשּנאמר: - ְְֱִִֵֵֶֶַָֹ
הּכּנּויים  ׁשאר ועל סקילה; חּיב המיחד הּׁשם על ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָֻיּומת",

וכו'] רחום חנון ּבאזהרה [כגון ׁשּמפרׁש,[לאו], מי ויׁש . ְְְְִֵֵֶַָָָ
הי  ואו הי יּוד ׁשם על אּלא חּיב ׁשעל ׁשאינֹו אֹומר, ואני ; ֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

נסקל. הּוא ְְִֵֶָׁשניהם
.Á ׁשּנאמר אזהרה מּנין? מגּדף תקּלל".ׁשל לא "אלהים : ְְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

יֹוסי' את יֹוסי 'יּכה ּבּכּנּוי העדים את ּדנין ויֹום יֹום ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבכל
בגלל  - ה' לשם כתחליף אלקים) (גי' 'יוסי' בשם [משתמשים

שכזו] נוראה בהתבטאות את הקושי מֹוציאין - הּדין נגמר .ְִִִִֶַַ
לֹו: ואֹומרים ׁשּבעדים הּגדֹול את וׁשֹואלים לחּוץ, האדם ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּכל
עֹומדים  והּדּינים אֹומר, והּוא ּבפרּוׁש'! ּׁשּׁשמעּת מה ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָֹ'אמר

וקֹורעין רגליהם, מאחין[בגדיהם]על מקום ולא תופרים [לא ְְְְְִִֵֶַַַֹ
לעולם] ּכמֹותֹוהקריעה אני 'אף אֹומר: הּׁשני והעד .ְְֲִִֵֵֵַַָ

מהן  ואחד אחד ּכל צרי רּבים, עדים היּו ואם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשמעּתי'.
ׁשמעּתי'. 'ּכזה ְִֶַַָָלֹומר:

.Ë ּדּבּורמגּדף ּכדי ּבתֹו ּבֹו עליך ׁשחזר "שלום אמירת [כדי ְְְִֵֵֶַַָ
ׁשּגּדף רבי"] מי נסקל. ּבעדים, ׁשּגּדף ּכיון אּלא ּכלּום, אינֹו ,ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָ

אֹותֹו. והֹורגין ּבֹו ּפֹוגעין קּנאין זרה, עבֹודה ּבׁשם הּׁשם ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָאת

עד  נסקל; אינֹו - ּדין לבית ּובא קּנאים, הרגּוהּו לא ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹואם
הּׁשמֹות  מן ּבׁשם המיחדים.ׁשּיבר ְְְִִֵֵֵֶַַָָֻ

.È לקרע ּכל חּיב הּׁשם, ּברּכת ואפּלּוהּׁשֹומע ּברּכת ; על ְְְֲִִִִֵֵַַַַַַַַַָָֹ
לקרע הּכּנּוי  הּׁשֹומע,חּיב ואחד מּיׂשראל. ׁשּיׁשמעּנה והּוא, ; ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

חּיב  אינֹו הּגֹוי, מן הּׁשֹומע אבל הּׁשֹומע. מן הּׁשֹומע ֲִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָאֹו
ׁשרבׁשקה  מּפני אּלא וׁשבנא, אליקים קרע ולא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹלקרע;
אחד  ידיהם את סֹומכים והּדּינים העדים ּכל היה. ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻמׁשּמד
ׁשאּתה  ,ּבראׁש ּדמ' לֹו: ואֹומר המגּדף, ראׁש על ְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָֹֹאחד
עליו, ׁשּסֹומכים מי ּדין, ּבית הרּוגי ּבכל ואין .'ל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּגרמּת
את  הּׁשמעים ּכל "וסמכּו ׁשּנאמר: ּבלבד, מגּדף ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאּלא

ְֵֶידיהם".

ג ּפרק ¤¤
ּכרת ּכל ‡. חּיב ּבזדֹון, ּברצֹונֹו זרה עבֹודה ואם העֹובד ; ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָ

מביא  ּבׁשגגה, עבד ואם נסקל. והתראה, עדים ׁשם ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָָָהיּו
קבּועה לקרבן]חּטאת בהמה מביא עשיר בין עני .[בין ְַָָ

וצלם עבֹודֹות ·. צלם לכל זרה, עבֹודה עֹובדי קבעּו הרּבה ְְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּכגֹון  - זה ּכעבֹודת אינּה זה ועבֹודת וצּורה, צּורה ְְְֲֲֵֶֶַַַַָָָָּולכל

לֹו עצמ ֹו אדם ׁשּיפער ׁשעבֹודתֹו לפניו]ּפעֹור, צרכיו ;[ויעשה ְְְֲִֶֶַָָָֹ
יסּקל אֹו אבנים, לֹו ׁשּיזרק ׁשעבֹודתֹו [יפנה]ּומרקּוליס, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֹ

לׁשאר  ּתּקנּו אּלּו ּכגֹון עבֹודֹות והרּבה אבנים. ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַָָָָמּלפניו
אבן  ׁשּזרק אֹו למרקּוליס, עצמֹו הּפֹוער ,לפיכ ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָצלמים.
ׁשּנאמר: עבֹודתֹו, ּדר אֹותֹו ׁשּיעבד עד ּפטּור; - ְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָֹלפעֹור
ּגם  ּכן ואעׂשה אלהיהם, את האּלה הּגֹוים יעבדּו ְְֱֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ"איכה
ּדרכי  לידע ּדין ּבית צריכין הענין, זה ּומּפני ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָאני".

עבֹודההעבֹודֹות  עֹובד סֹוקלין ׁשאין ׁשּזֹו; ׁשּידעּו עד זרה, ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
עבֹודתּה. ּדר ֲִֶֶָָהיא

ׁשּכתּוב ואזהרה ‚. הּוא ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו עבֹודֹות :ׁשל ְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָ
חּוץ  עבֹודֹות, ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ּבּמה תעבדם". ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָֹ"ולא
ּבאחת  העֹובד אבל ;ּומנּס ּומקּטר וזֹובח ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָמּמׁשּתחוה
חּיב, - זרה עבֹודה מיני מּכל לאחד אּלּו עבֹודֹות ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמארּבע
ׁשּנּס הרי ּכיצד? .ּבכ עבֹודתֹו ּדר ׁשאין ּפי על ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָואף
לאלהים  "זבח ׁשּנאמר: חּיב, - למרקּוליס ׁשּזבח אֹו ְְְֱֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹלפעֹור

יומת]יחרם" היתה[- עבֹודֹות ּבכלל זביחה ["ויעבוד . ְְְֲֳִִַָָָָָ
אחרים"] יצאת?אלוקים ולּמה במיוחד], ל:[פורטה לֹומר ְְַָָָָ

לּׁשם ּבּה ׁשעֹובדין מיחדת ּזביחה המקדש]מה וחּיב [בבית , ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
עבֹודתּה ּדר היתה ּבין עליה, סקילה אחר לאל ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּזֹובח
מיחדת  ׁשהיא עבֹודה ּכל אף ּבזביחה; אינּה אֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֻּבזביחה,
עבֹודתּה ּדר ׁשהיתה ּבין אחר, לאל ּבּה עבד אם - ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלּׁשם
"לא  נאמר: לכ עליה. חּיב - ּבכ ׁשאינּה ּבין ְְְֱֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבכ
ּדר אין אפּלּו ההׁשּתחויה, על לחּיב אחר", לאל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָתׁשּתחוה
- ּומנּס וזֹורק ;ּומנּס למקּטר, הּדין והּוא .ּבכ ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָעבֹודתֹו

הּוא. ֶָאחד
צֹואהספת „. בפיה]לּה לה עביט[הניח לּה ׁשּנּס אֹו [כלי], ִִֵֶַָָָָָ

ׁשחט  חּיב. - רגלים מימי ּכן ׁשל אם אּלא ּפטּור, - חגב לּה ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּבכ עבֹודתּה אבר היתה מחּסרת ּבהמה לּה ׁשחט אם וכן ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֻ
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זרה  עבֹודה .ּבכ עבֹודתּה ּדר היתה ּכן אם אּלא ּפטּור, -ְְֲֲִֵֶֶֶָָָָָָָָָָ
ונאסרת. חּיב, - ּבפניה מּקל ׁשבר - ּבמּקל אֹותּה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשעֹובדין
הּמּקל  זריקת ׁשאין נאסרת; ואינּה חּיב, - לפניה מּקל ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָזרק

הּמּקל ׁשהרי הּדם, זריקת והּדם [נשאר]ּכעין ׁשהּוא, ּכמֹות ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ּבאלֹוּה, זרה עבֹודה מיני מּכל אחד עליו המקּבל ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמתּפּזר.
וכל  אּת', 'אלי לּה: ואמר לבנה הגּביּה אפּלּו סקילה; ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָחּיב

חּיב  - זה ּבדּבּור ּדּבּור,ּכּיֹוצא ּכדי ּבתֹו ּבֹו חזר ואפּלּו ; ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ
נסקל. אּלא ּכלּום, חזרתֹו אין - אלי' זה 'אין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָואמר:

-העֹובד ‰. ּבּזיֹון ּדר עׂשה ואפּלּו ּכדרּכּה, זרה עבֹודה ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
אבן חּיב  זרק אֹו לבּזֹותֹו, ּכדי לפעֹור עצמֹו הּפֹוער ּכיצד? . ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

ּומביא  חּיב, - ּבכ ועבֹודתֹו הֹואיל - לבּזֹותֹו ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָלמרקּוליס
ׁשגגתֹו. על ְְִַָָָקרּבן

.Â מּפני העֹובד זֹו ּבצּורה ׁשחׁשק ּכגֹון מאהבה, זרה  עבֹודה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
ׁשּמא  לּה, מּיראתֹו ׁשעבדּה אֹו ּביֹותר, נאה ׁשהיתה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָמלאכּתּה

לֹו -ּתרע ּומרעה מטיבה ׁשהיא עֹובדיה מדּמים ׁשהן ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּכדר עבדּה ואם סקילה; חּיב ּבאלֹוּה, עליו קּבלּה ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָאם

מאהבה עבֹודֹות מארּבע ּבאחת אֹו מּיראה {עבֹודתּה ,}אֹו ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָ
המגּפף והמכּבד [מחבק]ּפטּור. לּה, והמנּׁשק זרה, עבֹודה ְְְְְֲֵֵֵַַַַַַָָָָָ

מים]והמרּבץ[במטאטא] והּס[מזלף לּה, והּמרחיץ לפניה, ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָ
ובשמים] ּכבֹוד [שמן ּבדברי ּכּיֹוצא וכל והּמנעיל, ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָוהּמלּביׁש

ּודברים  תעבדם"; "ולא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהאּלּו
ּבכל  אחת אּלּו, על לֹוקה אינֹו כן ּפי על ואף הן. עבֹודה ל ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ

ּבאחד  עבֹודתּה ּדר היתה ואם ּבפרּוׁש; ׁשאינן לפי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָמהן,
חּיב. - לעבדּה ועׂשהּו האּלּו, הּדברים ְְְְִִֵַַָָָָָָָָמּכל

.Ê ויּטלּנּו,יׁשב יׁשּוח לא - זרה עבֹודה ּבפני ּברגלֹו קֹוץ לֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ
לא  - ּבפניה מעֹות לֹו נתּפּזרּו לּה; ּכמׁשּתחוה ׁשּנראה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּפני
ואחר  יׁשב, אּלא לּה; ּכמׁשּתחוה ׁשּנראה מּפני ויּטלם, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיׁשּוח

יּטל  ּכ. ִָֹ
.Á פנים]ּפרצּופֹות מים[פרצופי ּבפני [מפיהם]המקּלחֹות ְְְְִִֵַַַַ

ׁשּנראה  מּפני ויׁשּתה, ּפיהן על ּפיו יּניח לא - זרה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹעבֹודה
זרה. לעבֹודה ְֲִֵַַָָָּכמנּׁשק

.Ë ּבידֹוהעֹוׂשה עׂשאּה ׁשּלא ּפי על אף - לעצמֹו זרה עבֹודה ְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֹ
לבקשתו] עשאה אומן לֹוקה,[אלא - עבדּה ׁשּלא ּפי על ואף ,ְֲִֶֶַַָָֹ

העֹוׂשה  וכן ּתמּונה". וכל פסל ל תעׂשה "לא ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
לֹוקה, - לגֹוי אֹותּה עׂשה אפּלּו - לאחרים ּבידֹו זרה ְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָעבֹודה

לכם" תעׂשּו לא מּסכה "ואלהי העֹוׂשה ׁשּנאמר: ,לפיכ . ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ׁשּתים. לֹוקה לעצמֹו, ּבידֹו זרה ְְְְֲִֶַַָָָָעבֹודה

.È צּורֹותאסּור ׁשאינּה[אדם]לעׂשֹות ּפי על ואף לנֹואי, ְְֲִֵֶַַַָָ
ואלהי  כסף אלהי אּתי, תעׂשּון "לא ׁשּנאמר: זרה, ֱֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹעבֹודה
זהב  וׁשל ּכסף ׁשל צּורֹות ּכלֹומר, - לכם" תעׂשּו לא ְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָֹזהב
ׁשהם  וידּמּו הּטֹועים ּבהן יטעּו ׁשּלא ּכדי לנֹואי, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשהן

האדם [זרה]לעבֹודה צּורת אּלא לנֹואי, לצּור אסּור ואין . ְְֲֵֶַַָָָָָָָ
צּורת  ּבאבן, ולא ּבסיד ולא ּבעץ לא צרין, אין לפיכ ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹּבלבד.
והּכּיּור  הּצּיּור ּכגֹון ּבֹולטת, הּצּורה ׁשּתהיה והּוא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהאדם;

אם [קישוטים] אבל לֹוקה. צר, ואם ּבהן; וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּבטרקלין
סּמנין ׁשל צּורה אֹו מׁשקעת, הּצּורה ּכגֹון [צבע]היתה , ְְְִֶַַַַָָָָָֻ

ׁשרֹוקמין  צּורֹות אֹו והּטבלּיֹות, הּלּוחֹות ּגּבי ׁשעל ְְְִִֵֶֶַַַַַַהּצּורֹות
מּתרֹות. אּלּו הרי - ְֲִֵֵָָֻּבאריג

.‡È היתה טּבעת אם - אדם צּורת ׁשהּוא חֹותם עליה ׁשּיׁש ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
להּניחּה אסּור  - ּבֹולטת ּבּה[בביתו]הּצּורה לחּתם ּומּתר [כי , ְְִֶֶַַַָָָָָֹֻ

חקיקה] להּניחּה,יוצרת מּתר - ׁשֹוקעת הּצּורה היתה ואם ;ְְְִִַַַַָָָָָֻ
ּבֹולטת. הּצּורה ּבֹו ּתעׂשה ׁשהּנחּתם מּפני ּבּה, לחּתם ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹואסּור
ּומּזלֹות  ּכֹוכבים ּולבנה חּמה ּדמּות לצּור אסּור ְְְִֵַַָָָָָָָוכן

תעׂשּון "לא ׁשּנאמר: ּכדמּות ּומלאכים, ּתעׂשּון לא - אּתי" ְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַָֹֹ
הּלּוח  על ואפּלּו ּבּמרֹום, לפני המׁשּמׁשים [שאינן ׁשּמׁשין ְְְֲִִִַַַַַַַַַָָָ

האדם,בולטות] מן חּוץ חּיה נפׁש ּוׁשאר הּבהמֹות צּורֹות .ְְִֵֶֶַַָָָָָ
אֹותם, לצּור מּתר - ּבהן וכּיֹוצא ּודׁשאים אילנֹות ְְְִִֵֶַָָָָָָֻוצּורֹות

ּבֹולטת. הּצּורה היתה ְֲִֶֶַַָָָואפּלּו

ה'תשע"ג  אדר ח' שני יום

ד ּפרק ¤¤
מּיׂשראלמּדיחי ‡. זרה]עיר נסקלין [לעבודה אּלּו הרי -, ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָ

על יֹוׁשבי אף את הּדיחּו אּלא זרה, עבֹודה עבדּו ׁשּלא ּפי ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ּבסיף; נהרגין הּמּדחין, העיר ואנׁשי אֹותּה. ׁשעבדּו עד ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻעירם
ּבאלֹוּה. עליהם ׁשּקּבלּוה אֹו זרה, עבֹודה ׁשעבדּו ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָוהּוא
."ּפי על יּׁשמע "לא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? למּדיח ְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָֹואזהרה

ׁשנים אין ·. מּדיחיה ׁשּיהיּו עד הּנּדחת, עיר נעׂשית העיר ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ
ׁשנים  על יתר "יצאּואֹו ׁשּנאמר: ויהיּו, בלּיעל"; ּבני אנׁשים ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

,מּקרּב" ׁשּנאמר: העיר, ּומאֹותּה ׁשבט מאֹותֹו ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמּדיחיה
הּמּדחין  ויהיּו רּבּה, ׁשּיּדיחּו ועד עירם"; יֹוׁשבי את ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻֻוּיּדיחּו
ׁשבט, ׁשל רּבֹו הּדח אם אבל ׁשבט. ׁשל רּבֹו ועד ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻֻמּמאה
ּכפר  לא - העיר" "יֹוׁשבי ׁשּנאמר: ּכיחידים, אֹותם ְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָֹּדנין
ׁשל  ורּבֹו קטן, ּכפר מּמאה ּפחֹות וכל ּגדֹול; ּכר ולא ְְְְְִֵֶַָָָָָָָָָֹֻקטן,
אֹו קטּנים, אֹו נׁשים הּדיחּוה אם וכן ּגדֹול. ּכר ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָׁשבט
אֹו מאליהן, ׁשהּדחּו אֹו מעּוטּה, ׁשהּדח אֹו יחיד, ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻׁשהּדיחּה
הּנּדחת, עיר ּדין ּבּה ּדנין אין - לּה מחּוצה מּדיחיה ִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהיּו
מי  ּכל סֹוקלין זרה: עבֹודה ׁשעבדּו ּכיחידים הן הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָָאּלא

ּדין. ּבית הרּוגי ּכׁשאר ליֹורׁשיהן ּוממֹונן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשעבד,
ׁשבעים אין ‚. ׁשל הּגדֹול ּדין ּבית אּלא הּנּדחת עיר ּדין ּדנין ְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

האּׁשה  את אֹו ההּוא האיׁש את "והֹוצאת ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָואחד,
"ׁשערי אל הּזה, הרע הּדבר את עׂשּו אׁשר יחידים ההוא - ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

וׁשער ׁשער ּכל ׁשל ּדין ּבבית עיר]נהרגין שבכל כ"ג ,[של ְְֱִִֵֶֶַַַַָָ
הּגדֹול. ּדין ּבבית אּלא נהרגין המרּבין ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֻואין

הּנּדחת אין „. עיר נעׂשית מקלט מערי ׁשּנאמר:אחת , ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
ׁשּלא "ּבאח  לפי הּנּדחת, עיר נעׂשית ירּוׁשלים ולא ;"ערי ת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ

ּבּספר הּנּדחת עיר עֹוׂשין ואין לׁשבטים. ,[בגבול]נתחּלקה ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָ
ּבית  ואין יׂשראל. ארץ את ויחריבּו ּגֹוים יּכנסּו ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכדי
אם  אבל זֹו; ּבצד זֹו הּנּדחֹות עירֹות ׁשלׁש עֹוׂשה אחד ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹּדין

עֹוׂשה. מרחקֹות, ְֶָָֻהיּו
ּבלׁשֹון אין ‰. מּדיחיה ׁשּיּדיחּוה עד הּנּדחת, עיר עֹוׂשין ְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

נל' אֹו ונזּבח', נל' אֹו ונעבד', נל' להן: ויאמרּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹרּבים

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



סז
dxf dcear zekld - rcnd xtq - xc` 'g ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy

wfg zxecdn jezn
זרה  עבֹודה .ּבכ עבֹודתּה ּדר היתה ּכן אם אּלא ּפטּור, -ְְֲֲִֵֶֶֶָָָָָָָָָָ
ונאסרת. חּיב, - ּבפניה מּקל ׁשבר - ּבמּקל אֹותּה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשעֹובדין
הּמּקל  זריקת ׁשאין נאסרת; ואינּה חּיב, - לפניה מּקל ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָזרק

הּמּקל ׁשהרי הּדם, זריקת והּדם [נשאר]ּכעין ׁשהּוא, ּכמֹות ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ּבאלֹוּה, זרה עבֹודה מיני מּכל אחד עליו המקּבל ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמתּפּזר.
וכל  אּת', 'אלי לּה: ואמר לבנה הגּביּה אפּלּו סקילה; ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָחּיב

חּיב  - זה ּבדּבּור ּדּבּור,ּכּיֹוצא ּכדי ּבתֹו ּבֹו חזר ואפּלּו ; ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ
נסקל. אּלא ּכלּום, חזרתֹו אין - אלי' זה 'אין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָואמר:

-העֹובד ‰. ּבּזיֹון ּדר עׂשה ואפּלּו ּכדרּכּה, זרה עבֹודה ְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָ
אבן חּיב  זרק אֹו לבּזֹותֹו, ּכדי לפעֹור עצמֹו הּפֹוער ּכיצד? . ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

ּומביא  חּיב, - ּבכ ועבֹודתֹו הֹואיל - לבּזֹותֹו ּכדי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָלמרקּוליס
ׁשגגתֹו. על ְְִַָָָקרּבן

.Â מּפני העֹובד זֹו ּבצּורה ׁשחׁשק ּכגֹון מאהבה, זרה  עבֹודה ְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
ׁשּמא  לּה, מּיראתֹו ׁשעבדּה אֹו ּביֹותר, נאה ׁשהיתה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָמלאכּתּה

לֹו -ּתרע ּומרעה מטיבה ׁשהיא עֹובדיה מדּמים ׁשהן ּכמֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
ּכדר עבדּה ואם סקילה; חּיב ּבאלֹוּה, עליו קּבלּה ְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָאם

מאהבה עבֹודֹות מארּבע ּבאחת אֹו מּיראה {עבֹודתּה ,}אֹו ְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָָ
המגּפף והמכּבד [מחבק]ּפטּור. לּה, והמנּׁשק זרה, עבֹודה ְְְְְֲֵֵֵַַַַַַָָָָָ

מים]והמרּבץ[במטאטא] והּס[מזלף לּה, והּמרחיץ לפניה, ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָ
ובשמים] ּכבֹוד [שמן ּבדברי ּכּיֹוצא וכל והּמנעיל, ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַָָוהּמלּביׁש

ּודברים  תעבדם"; "ולא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר - ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹהאּלּו
ּבכל  אחת אּלּו, על לֹוקה אינֹו כן ּפי על ואף הן. עבֹודה ל ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַָ

ּבאחד  עבֹודתּה ּדר היתה ואם ּבפרּוׁש; ׁשאינן לפי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָמהן,
חּיב. - לעבדּה ועׂשהּו האּלּו, הּדברים ְְְְִִֵַַָָָָָָָָמּכל

.Ê ויּטלּנּו,יׁשב יׁשּוח לא - זרה עבֹודה ּבפני ּברגלֹו קֹוץ לֹו ְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָֹ
לא  - ּבפניה מעֹות לֹו נתּפּזרּו לּה; ּכמׁשּתחוה ׁשּנראה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹמּפני
ואחר  יׁשב, אּלא לּה; ּכמׁשּתחוה ׁשּנראה מּפני ויּטלם, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָיׁשּוח

יּטל  ּכ. ִָֹ
.Á פנים]ּפרצּופֹות מים[פרצופי ּבפני [מפיהם]המקּלחֹות ְְְְִִֵַַַַ

ׁשּנראה  מּפני ויׁשּתה, ּפיהן על ּפיו יּניח לא - זרה ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹעבֹודה
זרה. לעבֹודה ְֲִֵַַָָָּכמנּׁשק

.Ë ּבידֹוהעֹוׂשה עׂשאּה ׁשּלא ּפי על אף - לעצמֹו זרה עבֹודה ְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָָֹ
לבקשתו] עשאה אומן לֹוקה,[אלא - עבדּה ׁשּלא ּפי על ואף ,ְֲִֶֶַַָָֹ

העֹוׂשה  וכן ּתמּונה". וכל פסל ל תעׂשה "לא ְְְְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
לֹוקה, - לגֹוי אֹותּה עׂשה אפּלּו - לאחרים ּבידֹו זרה ְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָעבֹודה

לכם" תעׂשּו לא מּסכה "ואלהי העֹוׂשה ׁשּנאמר: ,לפיכ . ְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ׁשּתים. לֹוקה לעצמֹו, ּבידֹו זרה ְְְְֲִֶַַָָָָעבֹודה

.È צּורֹותאסּור ׁשאינּה[אדם]לעׂשֹות ּפי על ואף לנֹואי, ְְֲִֵֶַַַָָ
ואלהי  כסף אלהי אּתי, תעׂשּון "לא ׁשּנאמר: זרה, ֱֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹעבֹודה
זהב  וׁשל ּכסף ׁשל צּורֹות ּכלֹומר, - לכם" תעׂשּו לא ְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָֹזהב
ׁשהם  וידּמּו הּטֹועים ּבהן יטעּו ׁשּלא ּכדי לנֹואי, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשהן

האדם [זרה]לעבֹודה צּורת אּלא לנֹואי, לצּור אסּור ואין . ְְֲֵֶַַָָָָָָָ
צּורת  ּבאבן, ולא ּבסיד ולא ּבעץ לא צרין, אין לפיכ ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹּבלבד.
והּכּיּור  הּצּיּור ּכגֹון ּבֹולטת, הּצּורה ׁשּתהיה והּוא ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהאדם;

אם [קישוטים] אבל לֹוקה. צר, ואם ּבהן; וכּיֹוצא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּבטרקלין
סּמנין ׁשל צּורה אֹו מׁשקעת, הּצּורה ּכגֹון [צבע]היתה , ְְְִֶַַַַָָָָָֻ

ׁשרֹוקמין  צּורֹות אֹו והּטבלּיֹות, הּלּוחֹות ּגּבי ׁשעל ְְְִִֵֶֶַַַַַַהּצּורֹות
מּתרֹות. אּלּו הרי - ְֲִֵֵָָֻּבאריג

.‡È היתה טּבעת אם - אדם צּורת ׁשהּוא חֹותם עליה ׁשּיׁש ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
להּניחּה אסּור  - ּבֹולטת ּבּה[בביתו]הּצּורה לחּתם ּומּתר [כי , ְְִֶֶַַַָָָָָֹֻ

חקיקה] להּניחּה,יוצרת מּתר - ׁשֹוקעת הּצּורה היתה ואם ;ְְְִִַַַַָָָָָֻ
ּבֹולטת. הּצּורה ּבֹו ּתעׂשה ׁשהּנחּתם מּפני ּבּה, לחּתם ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹואסּור
ּומּזלֹות  ּכֹוכבים ּולבנה חּמה ּדמּות לצּור אסּור ְְְִֵַַָָָָָָָוכן

תעׂשּון "לא ׁשּנאמר: ּכדמּות ּומלאכים, ּתעׂשּון לא - אּתי" ְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַָֹֹ
הּלּוח  על ואפּלּו ּבּמרֹום, לפני המׁשּמׁשים [שאינן ׁשּמׁשין ְְְֲִִִַַַַַַַַַָָָ

האדם,בולטות] מן חּוץ חּיה נפׁש ּוׁשאר הּבהמֹות צּורֹות .ְְִֵֶֶַַָָָָָ
אֹותם, לצּור מּתר - ּבהן וכּיֹוצא ּודׁשאים אילנֹות ְְְִִֵֶַָָָָָָֻוצּורֹות

ּבֹולטת. הּצּורה היתה ְֲִֶֶַַָָָואפּלּו

ה'תשע"ג  אדר ח' שני יום

ד ּפרק ¤¤
מּיׂשראלמּדיחי ‡. זרה]עיר נסקלין [לעבודה אּלּו הרי -, ְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָ

על יֹוׁשבי אף את הּדיחּו אּלא זרה, עבֹודה עבדּו ׁשּלא ּפי ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ּבסיף; נהרגין הּמּדחין, העיר ואנׁשי אֹותּה. ׁשעבדּו עד ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֻעירם
ּבאלֹוּה. עליהם ׁשּקּבלּוה אֹו זרה, עבֹודה ׁשעבדּו ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַָָָָָוהּוא
."ּפי על יּׁשמע "לא לֹומר: ּתלמּוד מּנין? למּדיח ְְְְִִִִִַַַַַַַַָָָֹואזהרה

ׁשנים אין ·. מּדיחיה ׁשּיהיּו עד הּנּדחת, עיר נעׂשית העיר ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָ
ׁשנים  על יתר "יצאּואֹו ׁשּנאמר: ויהיּו, בלּיעל"; ּבני אנׁשים ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

,מּקרּב" ׁשּנאמר: העיר, ּומאֹותּה ׁשבט מאֹותֹו ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמּדיחיה
הּמּדחין  ויהיּו רּבּה, ׁשּיּדיחּו ועד עירם"; יֹוׁשבי את ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֻֻוּיּדיחּו
ׁשבט, ׁשל רּבֹו הּדח אם אבל ׁשבט. ׁשל רּבֹו ועד ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻֻמּמאה
ּכפר  לא - העיר" "יֹוׁשבי ׁשּנאמר: ּכיחידים, אֹותם ְְֱִִִִִֵֶֶַָָָָֹּדנין
ׁשל  ורּבֹו קטן, ּכפר מּמאה ּפחֹות וכל ּגדֹול; ּכר ולא ְְְְְִֵֶַָָָָָָָָָֹֻקטן,
אֹו קטּנים, אֹו נׁשים הּדיחּוה אם וכן ּגדֹול. ּכר ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָׁשבט
אֹו מאליהן, ׁשהּדחּו אֹו מעּוטּה, ׁשהּדח אֹו יחיד, ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻֻׁשהּדיחּה
הּנּדחת, עיר ּדין ּבּה ּדנין אין - לּה מחּוצה מּדיחיה ִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהיּו
מי  ּכל סֹוקלין זרה: עבֹודה ׁשעבדּו ּכיחידים הן הרי ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָָאּלא

ּדין. ּבית הרּוגי ּכׁשאר ליֹורׁשיהן ּוממֹונן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשעבד,
ׁשבעים אין ‚. ׁשל הּגדֹול ּדין ּבית אּלא הּנּדחת עיר ּדין ּדנין ְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

האּׁשה  את אֹו ההּוא האיׁש את "והֹוצאת ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָואחד,
"ׁשערי אל הּזה, הרע הּדבר את עׂשּו אׁשר יחידים ההוא - ְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָ

וׁשער ׁשער ּכל ׁשל ּדין ּבבית עיר]נהרגין שבכל כ"ג ,[של ְְֱִִֵֶֶַַַַָָ
הּגדֹול. ּדין ּבבית אּלא נהרגין המרּבין ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֻואין

הּנּדחת אין „. עיר נעׂשית מקלט מערי ׁשּנאמר:אחת , ְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
ׁשּלא "ּבאח  לפי הּנּדחת, עיר נעׂשית ירּוׁשלים ולא ;"ערי ת ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ

ּבּספר הּנּדחת עיר עֹוׂשין ואין לׁשבטים. ,[בגבול]נתחּלקה ְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָ
ּבית  ואין יׂשראל. ארץ את ויחריבּו ּגֹוים יּכנסּו ׁשּלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָֹּכדי
אם  אבל זֹו; ּבצד זֹו הּנּדחֹות עירֹות ׁשלׁש עֹוׂשה אחד ְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹּדין

עֹוׂשה. מרחקֹות, ְֶָָֻהיּו
ּבלׁשֹון אין ‰. מּדיחיה ׁשּיּדיחּוה עד הּנּדחת, עיר עֹוׂשין ְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

נל' אֹו ונזּבח', נל' אֹו ונעבד', נל' להן: ויאמרּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָֹֹרּבים
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ּונקּבל  נל' אֹו ונׁשּתחוה', נל' אֹו ,'ּוננּס נל' אֹו ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַּונקּטר',
אֹו עבֹודתּה, ּדר אֹותּה ועבדּו ׁשֹומעים, והם ְְְְֱֲִֵֶֶֶַָָָָּבאלֹוּה';

עבֹודֹות מארּבע ּבאלֹוּה.[המנויות]ּבאחת אֹותּה ׁשּקּבלּו אֹו , ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָ
האּלּו, הּתנאים ּכל ּובמּדיחיה ּבּה נתקּימּו ׁשּלא הּנּדחת ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹעיר
ׁשעבד  ואחד אחד ּבכל ּומעידין מתרין להן? עֹוׂשים ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָהיא
ליֹורׁשיהן. ּוממֹונן ּכיחידין; אֹותן וסֹוקלין זרה, עבֹודה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָמהן

.Âעיר והיא לעׂשֹות ראּויה ׁשּתהא ּבזמן הּנּדחת, עיר ּדין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָ
עד  וחֹוקרין, ודֹורׁשין ׁשֹולחין הּגדֹול ּדין ּבית ְְְְְִִִִִֵַַַַַָהּנּדחת?
וחזרּו רּבּה, אֹו העיר ּכל ׁשהּדחה ּברּורה ּבראיה ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָָָָֻֻׁשּידעּו

זרה  חכמים,לעבֹודה ּתלמידי ׁשני להן ׁשֹולחין ּכ אחר . ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
מּוטב  ּתׁשּובה, ועׂשּו חזרּו אם ּולהחזירן. אֹותן ;להזהיר ְְְְְְְִִִַַָָָָָָ

ּבאּולּתן עמדּו לעלֹות ואם יׂשראל לכל מצּוין ּדין ּבית - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָ
עד  מלחמה, עּמהם ועֹורכין עליהן צרין והן לּצבא, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָעליהן
ּדינין  ּבּתי להם מרּבין מּיד העיר, ּכׁשּתּבקע העיר. ְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּתּבקע
עבֹודה  ׁשעבד עדים ׁשני עליו ׁשּבאּו מי ּכל אֹותן. ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָודנים
ּכל  נמצאּו אם אֹותֹו: מפריׁשין ּבֹו, ׁשהתרּו אחר ְְְְִִִִִֶַַַָָָזרה
נמצאּו נּצֹול; העיר ּוׁשאר אֹותן, סֹוקלין - מעּוטּה ְְְְְִִִִִִָָָָָהעֹובדים
ּדינם, ׁשם וגֹומרין הּגדֹול ּדין לבית אֹותן מעלין - ְְְֲִִִִֵַַָָָָָֻרּבּה
אׁשר  אדם נפׁש ּכל את ּומּכין ּבסיף. ׁשעבדּו אּלּו ּכל ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָוהֹורגין
נמצאּו ואם ּכּלּה; הּדחה אם ונׁשים, טף חרב, לפי ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָֻֻּבּה
לפי  עֹובדים ׁשל והּטף הּנׁשים ּכל את מּכים רּבּה, ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֻהעֹובדים
את  סֹוקלין רּבּה, ׁשהּדחּו ּבין ּכּלּה ׁשהּדחה ּובין ְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָֻֻֻֻחרב.

רחֹובּה ּתֹו אל ׁשללּה ּכל ּומקּבצין מרכזית]מּדיחיה. .[ככר ְְְְִִֶֶַַָָָָָ
ּבֹונין  לּה, חּוצה רחֹובּה היה רחֹוב; לּה עֹוׂשין רחֹוב, לּה ְְְִִֵָָָָָָָאין
ּתֹו "אל ׁשּנאמר: לתֹוכּה, ׁשּיּכנס עד מּמּנּו חּוץ ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָחֹומה

וׂשֹור  ּבּה. אׁשר חּיה נפׁש ּכל והֹורגין ּכל רחבּה". את פין ְְְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָֹ
ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ּוׁשרפתּה ּבאׁש; הּמדינה עם ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשללּה

ׁשללּה". ּכל ואת העיר את באׁש ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָ"וׂשרפּת
.Ê ׁשּלא נכסי העיר יֹוׁשבי ׁשאר והם ׁשּבתֹוכּה, הּצּדיקים ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

ׁשם, ויׁשבּו הֹואיל ׁשללּה; ּבכלל נׂשרפין - רּבּה עם ְְְְְְִִִִִַָָָָָָֻֻהּדחּו
אבד  ׁשהּוא ממֹונן ּבכל מּמּנה הּנהנה וכל לֹוקה. אחת,- ְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

החרם". מן מאּומה ּביד ידּבק "ולא ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
.Á זכה;ועיר ּבנכסיה הּמחזיק ּכל עדיה, ׁשהּוזּמּו הּנּדחת ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

הּוזּמּו ׁשהרי ּבֹו, להנֹות אחד ּומּתר ׁשּכל ּבּה? זכה ולּמה . ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻ
נבנית  ואינּה ּדינּה. ׁשּנגמר מּׁשעה ממֹונֹו הפקיר ּכבר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָואחד
תּבנה  "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - אֹותּה הּבֹונה וכל ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָָָֹלעֹולם;
תּבנה  "לא ׁשּנאמר: - ּופרּדסים ּגּנֹות לעׂשֹותּה ּומּתר ְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻעֹוד".

מדינה ּתּבנה לא ׁשהיתה.[עיר]עֹוד", ּכמֹות ְְְִִֶֶָָָָֹ
.Ë ּבע ׁשּירה עברה אם למקֹום, מּמקֹום הּנּדחת העֹוברת יר ְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ

ּבסיף, נהרגין - יֹום ׁשלׁשים ׁשם ׁשהת אם - עּמּה ְְְְֱִִִִִֶַָָָָָָֹֻוהּדחה
ליֹורׁשיהן  ּוממֹונם ּבסקילה, הן - לאו ואם אבד; .ּוממֹונם ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ

.È מדינהנכסי -[עיר]אנׁשי ּבתֹוכּה מפקדין ׁשהיּו אחרת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻ
יחזרּו אּלא נׂשרפין, אין - אחריּות עליהן ׁשּקּבלּו ּפי על ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאף
נכסי  חברּתּה. ׁשלל ולא "ׁשללּה", ׁשּנאמר: ְְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלבעליהן,
נקּבצּו אם - אחרת ּבמדינה מפקדין ׁשהיּו ׁשהּדחּו ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָָָָָֻֻהרׁשעים

שללה]עּמּה כל שריפת אין [בעת לאו, ואם ּבכללּה; נׂשרפין , ְְְִִִִִֵָָָָָ
ליֹורׁשיהן. יּנתנּו אּלא אֹותן, ְְְְְִִֵֶֶַָָָמאּבדין

.‡È,אחרת,ּבהמה עיר ׁשל וחציּה הּנּדחת עיר ׁשל חציּה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
מּתרת, - ּכן ׁשהיא ועּסה אסּורה. זֹו הרי - ּבתֹוכּה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֻׁשהיתה

העּסה  לחלק ׁשאפׁשר .לפי ְְְִִֶֶַָָָֹ
.·È ּבהנאה ּבהמה אסּורה - ׁשּנׁשחטה הּנּדחת עיר ,ׁשל ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ׁשל  ּבין אנׁשים ׁשל ּבין הראׁש, ׂשער ׁשּנׁשחט. הּנסקל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּכׁשֹור
הּוא  הרי - נכרית ּפאה ׁשל אבל ּבהנאה; מּתר - ׁשּבּה ְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻנׁשים

וא  ׁשללּה, סּור.מּכלל ְְְִַָָָ
.‚È מּתרין ּפרֹות - ׁשּבתֹוכּה .המחּברים "ּתקּבץ ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻֻ

ּפרֹות  יצאּו ּוׂשרפה; קּבּוץ אּלא מחּסר ׁשאינֹו מי וׂשרפּת", .ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻ
הּדין, והּוא ּוׂשרפה. וקּבּוץ ּתליׁשה מחּסרין ׁשהן ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֻֻהמחּברין,
מּתרֹות, ׁשהן עצמן האילנֹות לֹומר צרי ואין הראׁש. ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻלׂשער
מזּבח  קדׁשי - ׁשּבתֹוכּה ההקּדׁשֹות יֹורׁשיהן. ׁשל הן ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָוהרי
הּבית, ּבדק קדׁשי ּתֹועבה"; רׁשעים, "זבח ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָימּותּו,
ׁשלל  ולא "ׁשללּה", ׁשּנאמר: - אֹותּה ׂשֹורפין ּכ ואחר ְְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֹיּפדּו

ִַָׁשמים.
.„È בהמה]והּמעׂשרהּבכֹור הרי [מעשר ּתמימין, - ׁשּבתֹוכּה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָ

ּבכלל  הן הרי מּומין, ּובעלי וימּותּו; מזּבח קדׁשי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָהם
ליד  הּגיעּו אם - ׁשּבתֹוכּה הּתרּומֹות ונהרגין. ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָ"ּבהמּתּה",
יׂשראל  ּביד הן עדין ואם נכסיו; ׁשהן מּפני ירקבּו, - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹּכהן
ׁשמים, נכסי ׁשהן  מּפני אחרת, מדינה ׁשל לכהן יּנתנּו -ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

הּגּוף. קדּׁשת ְְַַָָֻֻּוקדּׁשתן
.ÂË ׁשּבתֹוכּהמעׂשר הּקדׁש וכתבי ׁשני, מעׂשר וכסף ׁשני, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

יּגנזּו אּלּו הרי -. ְֲִֵֵָ
.ÊË עֹולה ּכל ּכמקריב זה הרי - הּנּדחת ּבעיר ּדין העֹוׂשה ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשּמסּלק ּכליל  אּלא עֹוד, ולא ;"אלהי לה' "ּכליל ׁשּנאמר: , ְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
אּפֹו", מחרֹון ה' יׁשּוב "למען ׁשּנאמר: מּיׂשראל, אף ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָחרֹון
רחמים, ל "ונתן ׁשּנאמר: ורחמים, ּברכה עליהם ְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּומביא

."והרּב ְְְְִִֶַורחמ

ה ּפרק ¤¤
מּיׂשראל הּמסית ‡. זה אחד הרי - אּׁשה ּבין איׁש ּבין , ְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ

עבֹודה  הּמסית ולא הּמּוסת עבד ׁשּלא ּפי על אף ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹנסקל,
הדיֹוט, הּמסית ׁשהיה ּבין לעבד. ׁשהֹורהּו מּפני אּלא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹזרה;

יחיד  הּמּוסת ׁשהיה ּבין נביא, ׁשהיה אֹוּבין אּׁשה, אֹו איׁש ִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ
ּבסקילה. מיתתֹו - ְְִִִִִָָיחידים

מּדיח הּמסית ·. זה הרי - העיר אנׁשי רב נקרא את ואינֹו , ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ּבסקילה. מיתתֹו נביא, העיר רב ׁשהּדיח זה היה ְִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹ'מסית'.
עד  הּנּדחת, עיר ּכאנׁשי ואינם ּכיחידים, הן הרי ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָוהּנּדחים,
עבֹודה  לי 'אמרה האֹומר: ואחד ׁשנים. הּמּדיחים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשּיהיּו
עבדּו הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לי 'אמר ׁשאמר: אֹו עבדּוה', ְְִִִֶַַַָָָָָָָזרה:
רב  אחריו הּדחּו ואם ׁשהּדיח; נביא זה הרי - זרה' ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֻעבֹודה
ּבלׁשֹון  ּבין רּבים ּבלׁשֹון ּבין ׁשהסית, הּמסית נסקל. ְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָהעיר,
עבֹודה  'אעבד לחברֹו: האֹומר ּכיצד? נסקל. זה הרי - ְֱֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹיחיד
ׁשּדר ּפלֹונית', ּבעבֹודה ונעבד נל' ואעבד', אל' ְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹזרה',
נל' ואזּבח', אל' 'אזּבח', ּבּה; להעבד זרה עבֹודה ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאֹותּה
אל' ,'אנּס' ּונקּטר'; נל' ואקּטר', אל' 'אקּטר', ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַונזּבח';
נל' ואׁשּתחוה', אל' 'אׁשּתחוה', ;'ּוננּס נל' ,'ְְְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַואנּס
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עדיו  הן הרי לׁשנים, הסית מסית. זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָונׁשּתחוה'
עצמם] עליו [הניסתים ּומעידין ּדין, לבית אֹותֹו מביאין והן ;ְְְְִִִִִֵֵָָ

אֹותֹו. וסֹוקלין להן, אמר ְְִֶֶַָָָׁשּכ
הּואואין ‚. - לאחד אמר התראה. צרי [האחד הּמסית ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ

עד הניסת] עליו ּומערים ,'ּבכ רֹוצים חברים לי 'יׁש ְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָאֹומר:
ׁשנ  ּבפני להסית ׁשּיסית הּמסית רצה לא אם להרגֹו. ּכדי ים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ

לֹו להכמין מצוה עדים]לׁשנים, מיתֹות [להחביא חּיבי ּכל ; ְְְְִִִִִֵַַַָָָ
לֹו? מכּמנין ּכיצד מּזה. חּוץ - עליהן מכּמנין אין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּבּתֹורה,
ׁשּיראּו ּכדי אפל ּבמקֹום ּומעמידן ׁשנים, מביא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּמּוסת
אֹומר  והּוא אֹותם. יראה ולא ּדבריו, ויׁשמעּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹהּמסית
לֹו, אֹומר והּוא ּביחּוד'; לי ּׁשאמרּת מה 'אמר ְְְֱִִִֵֵֶַַַָָֹלּמסית:
ונל ׁשּבּׁשמים, אלהינּו את נּניח היא' מׁשיבֹו: ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹוהּמּוסת
- ׁשּׁשתק אֹו ּבֹו, חזר אם האבנים'? ואת העצים את ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹונעבד
- לנּו' יפה וכ חֹובתנּו, היא ּכ' לֹו: אמר ואם ְְִִֵֶַָָָָָָָּפטּור;
אֹותֹו. וסֹוקלין ּדין, לבית אֹותֹו מביאין ּברחּוק ׁשם ְְְְְְִִִִִִֵָָהעֹומדים

להרגֹומצוה „. הּמּוסת ּבֹוּביד ּתהיה יד" ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָ
הּמסית, את לאהב לּמּוסת ואסּור וגֹו'". להמיתֹו ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹבראׁשֹונה
ּתעזב  "עזב ּבּׂשֹונא: ׁשּנאמר ּולפי לֹו". תאבה "לא ְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֹׁשּנאמר:

עֹוזב אּתה יכֹול "ולא [עוזר]עּמֹו", לֹומר: ּתלמּוד לזה? ְְִֵֶַַַָָָֹ
יכֹול  ,"רע ּדם על תעמד "לא ׁשּנאמר: ּולפי אליו". ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹתׁשמע
תחֹוס  "לא לֹומר: ּתלמּוד זה? ׁשל ּדמֹו על עֹומד אּתה ְֵֵֶֶַַַַָָָֹאין

עליו" ולא עינ" ׁשּנאמר: זכּות, עליו ללּמד לּמּוסת ואסּור . ְְְְְֱֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
מּמּנה, לׁשּתק רּׁשאי אינֹו - חֹובה לֹו ידע ואם ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹתחמל";
מּנין? הּמסית להדיֹוט ואזהרה עליו". תכּסה "ולא ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
לעׂשֹות". יֹוספּו ולא ויראּון, יׁשמעּו יׂשראל "וכל ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:

עבדּוהּמסית ‰. אם - 'עבדּוני' להם: ואמר לעבדֹו, אחרים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ
מּמּנּו ׁשּקּבלּו ּפי על אף - עבדּוהּו לא ואם נסקל; ְְְֲִִִִִֶֶַַָָֹאֹותֹו,

נסקל  אינֹו 'הן', לֹו איׁשואמרּו לעבֹודת הסית אם אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָ
ואמר: מּמּנּו, קּבל אם - זרה עבֹודה מיני לׁשאר אֹו ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאחר,
ׁשניהם  עבד, לא ׁשעדין ּפי על אף - ונעבד' נל ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ'הן,
ולא  לֹו, תאבה "לא ׁשּנאמר: והּמּוסת, הּמסית ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹנסקלין,

ואבה ׁשמע הא - אליו" רצה]תׁשמע חּיב.[- , ְְִֵַַַָָָָָָ
.Â האֹומר:נביא זה ּכיצד? זרה, עבֹודה ּבׁשם הּמתנּבא ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּמצוה  ּפלֹוני, 'ּכֹוכב אֹו ּפלֹונית' זרה עבֹודה לי ְְְְֲִִִִֶָָָָָָָ'אמרה
אפּלּו .'וכ ּכ לעׂשֹות 'ׁשּלא אֹו ,'וכ ּכ את לעׂשֹות ּכּון ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹ

הּטה  את ּולטהר הּטמא את לטּמא התרּוההלכה אם - ֹור ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
נחנק  זה הרי ׁשנים, ּבפני ּבׁשם ּבֹו ידּבר "ואׁשר ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

מּכלל  ׁשּלֹו, ואזהרה ההּוא". הּנביא ּומת - אחרים ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹאלהים
תזּכירּו". לא אחרים אלהים "וׁשם ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַֹֹׁשּנאמר:

.Ê ּותׁשּובה ואסּור ּדין זרה,לער עבֹודה ּבׁשם מתנּבא עם ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹ
אין  - מעצמֹו עׂשה ואם ּומֹופת; אֹות מּמּנּו ׁשֹואלין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָואין
ּבאֹותֹות  המחּׁשב וכל ּבֹו. מהרהרין ואין עליו, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָמׁשּגיחין
תׁשמע  "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עבר - הן אמת ׁשּמא ְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלֹו

הּׁשקר נביא וכן ההּוא". הּנביא ּדברי שלא אל מה [המתנבא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ
ולא שמע] ה' ּבׁשם ׁשּנתנּבא ּפי על אף ּבחנק, מיתתֹו -ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּגרע ולא ה']הֹוסיף יזיד [במצוות אׁשר הּנביא א" ׁשּנאמר: , ְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹ

ידּבר  ואׁשר לדּבר, צּויתיו לא אׁשר את ּבׁשמי, ּדבר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹלדּבר
ההּוא". הּנביא ּומת - אחרים אלהים ְֱֲִִִֵֵֵַַָֹּבׁשם

.Á הּנבּואה,אחד ּבמראה ׁשמע ּׁשּלא מה מי הּמתנּבא אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
והּוא  נאמר לֹו זה ׁשּדבר ואמר חברֹו נביא ּדברי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּׁשמע

הר  - ּבֹו ּבחנק.נתנּבא ּומיתתֹו ׁשקר, נביא זה י ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָ
.Ë מעלתֹוּכל מּפני ׁשקר נביא מהריגת עצמֹו ,הּמֹונע ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ּבלא  עֹובר זה הרי - הּנבּואה ּבדרכי הֹול הּוא ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַָֹׁשהרי
וכן  מּמּנּו". תגּור לא הּנביא, ּדּברֹו "ּבזדֹון ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹתעׂשה,
מּדבריו  וירא הּפֹוחד אֹו חֹובה, עליו מּללּמד עצמֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהּמֹונע
ׁשקר, נביא ּדנין ואין מּמּנּו". תגּור "לא ּבכלל הּוא הרי -ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ואחד. ׁשבעים ׁשל ּדין ּבבית ְְְִִִֵֶֶֶָָאּלא
.È לֹוקה הּנֹודר - ּבּה והּנׁשּבע זרה, עב ֹודה ׁשּנאמר:ּבׁשם , ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

לעצמֹו, ּבּה הּנׁשּבע אחד תזּכירּו"; לא אחרים אלהים ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ"וׁשם
ּביראתֹו לּגֹוי להׁשּביע ואסּור לגֹוי. ּבּה הּנׁשּבע [אלוה ואחד ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָ

-שלו] ׁשבּועה ּדר ׁשּלא זרה עבֹודה ׁשם להזּכיר ואפּלּו .ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
תזּכירּו". "לא ׁשּנאמר: ְֱִֶֶַַָֹאסּור,

.‡È ׁשמרלא' לחברֹו: אדם עבֹודה [המתן]יאמר ּבצד לי ְְֲֲִֵַַַָָָֹֹֹ
ּבכתבי  הּכתּובה זרה עבֹודה וכל ּבּה. וכּיֹוצא ּפלֹונית', ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָזרה

ׁשמּה להזּכיר מּתר - וגד,הּקדׁש ּונבֹו, ּובל, ּפעֹור, ּכגֹון: , ְְְְְְְִֵֶַַַָָֹֻ
וׁשּיקּימּו ׁשּיּדרּו לאחרים לגרם ואסּור ּבהן. [-וכּיֹוצא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבׁשמּהישבעו] הּנֹודר אּלא לֹוקה ואינֹו זרה; עבֹודה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָּבׁשם
ּבׁשמּה. הּנׁשּבע והּוא ּבׁשמּה, ְְְְְְִִִֵַַַָָָוהמקּים

ו  ¤¤ּפרק
המתים]אֹובהעֹוׂשה ‡. אל יּדעֹוני[שואל עתידות אֹו [מנבא ְִִֶָ

עדים בכישוף] ׁשם היּו ואם ּכרת; חּיב ּבזדֹון, ְְְִִִֵֵַָָָָָּברצֹונֹו
קבּועה חּטאת מביא ׁשֹוגג, היה נסקל. בין והתראה, עני [בין ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָ

לקרבן] בהמה מביא ׁשהּוא עשיר זה האֹוב? מעׂשה ּכיצד .ֲֵֵֶֶַַָ
ּבידֹו הדס ׁשל ׁשרביט ואֹוחז ידּועה, קטרת ּומקטיר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹעֹומד

ּבּלאט מדּבר והּוא אצלם,[בלחש]ּומניפֹו, ידּועים ּבדברים ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָ
הּׁשֹואל  ׁשּיׁשמע באוב]עד לשאול מדּבר [הבא אחד ּכאּלּו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ

האוב]עּמֹו בעל ּבדברים [עם ׁשֹואל ּׁשהּוא מה על ּומׁשיבֹו ְְִִִִֵֶַַָ
לאזן  נּכר אינֹו ּוכאּלּו מאד, עד נמּו ּבקֹול הארץ ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹמּתחת
מת  ׁשל ּגלּגלת הּלֹוקח וכן ּבֹו. מרּגיׁש ּבמחׁשבה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאּלא

ּבּה ּומנחׁש לּה משונים]ּומקטיר ומעשים עד [בלחשים , ְְִֵַַַָָ
מאד, עד ׁשפל ׁשחיֹו מּתחת יֹוצא קֹול ּכאּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשּיׁשמע
נסקל. מהן, אחד והעֹוׂשה הן; אֹוב מעׂשה אּלּו, ּכל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּומׁשיבֹו.

הּיּדעֹוני ּכיצד ·. 'יּדּוע'מעׂשה ׁשּׁשמֹו עֹוף עצם מּניח ? ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַ
ׁשּיּפל  עד אחרֹות, מעׂשּיֹות ועֹוׂשה קטרת ּומקטיר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַֹֹּבפיו,

הנפילה]ּכנכּפה במחלת ּדברים [החולה ּבפיו וידּבר ְְְְִִִִֵֶַָ
ואזהרה  הן. זרה עבֹודה מיני אּלּו, וכל להיֹות. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשעתידים
הּיּדעֹונים". ואל האבת אל ּתפנּו "אל ׁשּנאמר: מּנין? ְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלהן

לּמלהּנֹותן ‚. אליל]מּזרעֹו ּכרת;[שם חּיב ּבזדֹון, ּברצֹונֹו ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ
- והתראה ּבעדים עׂשה ואם קבּועה. חּטאת מביא ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָּבׁשֹוגג,

לּמל  מּזרעֹו יּתן "אׁשר ׁשּנאמר: עם נסקל, יּומת; מֹות , ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּנאמר: מּנין? ׁשּלֹו ואזהרה באבן". ירּגמהּו ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהארץ

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



סט
dxf dcear zekld - rcnd xtq - xc` 'g ipy mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy

wfg zxecdn jezn
עדיו  הן הרי לׁשנים, הסית מסית. זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָונׁשּתחוה'

עצמם] עליו [הניסתים ּומעידין ּדין, לבית אֹותֹו מביאין והן ;ְְְְִִִִִֵֵָָ
אֹותֹו. וסֹוקלין להן, אמר ְְִֶֶַָָָׁשּכ

הּואואין ‚. - לאחד אמר התראה. צרי [האחד הּמסית ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
עד הניסת] עליו ּומערים ,'ּבכ רֹוצים חברים לי 'יׁש ְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָאֹומר:

ׁשנ  ּבפני להסית ׁשּיסית הּמסית רצה לא אם להרגֹו. ּכדי ים, ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
לֹו להכמין מצוה עדים]לׁשנים, מיתֹות [להחביא חּיבי ּכל ; ְְְְִִִִִֵַַַָָָ

לֹו? מכּמנין ּכיצד מּזה. חּוץ - עליהן מכּמנין אין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשּבּתֹורה,
ׁשּיראּו ּכדי אפל ּבמקֹום ּומעמידן ׁשנים, מביא ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּמּוסת
אֹומר  והּוא אֹותם. יראה ולא ּדבריו, ויׁשמעּו ְְְְְְְִִִֵֵֶַָָָֹהּמסית
לֹו, אֹומר והּוא ּביחּוד'; לי ּׁשאמרּת מה 'אמר ְְְֱִִִֵֵֶַַַָָֹלּמסית:
ונל ׁשּבּׁשמים, אלהינּו את נּניח היא' מׁשיבֹו: ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָֹוהּמּוסת
- ׁשּׁשתק אֹו ּבֹו, חזר אם האבנים'? ואת העצים את ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹונעבד
- לנּו' יפה וכ חֹובתנּו, היא ּכ' לֹו: אמר ואם ְְִִֵֶַָָָָָָָּפטּור;
אֹותֹו. וסֹוקלין ּדין, לבית אֹותֹו מביאין ּברחּוק ׁשם ְְְְְְִִִִִִֵָָהעֹומדים

להרגֹומצוה „. הּמּוסת ּבֹוּביד ּתהיה יד" ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָ
הּמסית, את לאהב לּמּוסת ואסּור וגֹו'". להמיתֹו ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹבראׁשֹונה
ּתעזב  "עזב ּבּׂשֹונא: ׁשּנאמר ּולפי לֹו". תאבה "לא ְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֹׁשּנאמר:

עֹוזב אּתה יכֹול "ולא [עוזר]עּמֹו", לֹומר: ּתלמּוד לזה? ְְִֵֶַַַָָָֹ
יכֹול  ,"רע ּדם על תעמד "לא ׁשּנאמר: ּולפי אליו". ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹתׁשמע
תחֹוס  "לא לֹומר: ּתלמּוד זה? ׁשל ּדמֹו על עֹומד אּתה ְֵֵֶֶַַַַָָָֹאין

עליו" ולא עינ" ׁשּנאמר: זכּות, עליו ללּמד לּמּוסת ואסּור . ְְְְְֱֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
מּמּנה, לׁשּתק רּׁשאי אינֹו - חֹובה לֹו ידע ואם ְְְִִִֵֶַַַַָָָֹֹתחמל";
מּנין? הּמסית להדיֹוט ואזהרה עליו". תכּסה "ולא ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
לעׂשֹות". יֹוספּו ולא ויראּון, יׁשמעּו יׂשראל "וכל ְְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:

עבדּוהּמסית ‰. אם - 'עבדּוני' להם: ואמר לעבדֹו, אחרים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ
מּמּנּו ׁשּקּבלּו ּפי על אף - עבדּוהּו לא ואם נסקל; ְְְֲִִִִִֶֶַַָָֹאֹותֹו,

נסקל  אינֹו 'הן', לֹו איׁשואמרּו לעבֹודת הסית אם אבל . ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָ
ואמר: מּמּנּו, קּבל אם - זרה עבֹודה מיני לׁשאר אֹו ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָאחר,
ׁשניהם  עבד, לא ׁשעדין ּפי על אף - ונעבד' נל ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֹ'הן,
ולא  לֹו, תאבה "לא ׁשּנאמר: והּמּוסת, הּמסית ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹנסקלין,

ואבה ׁשמע הא - אליו" רצה]תׁשמע חּיב.[- , ְְִֵַַַָָָָָָ
.Â האֹומר:נביא זה ּכיצד? זרה, עבֹודה ּבׁשם הּמתנּבא ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשּמצוה  ּפלֹוני, 'ּכֹוכב אֹו ּפלֹונית' זרה עבֹודה לי ְְְְֲִִִִֶָָָָָָָ'אמרה
אפּלּו .'וכ ּכ לעׂשֹות 'ׁשּלא אֹו ,'וכ ּכ את לעׂשֹות ּכּון ְְֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָֹ

הּטה  את ּולטהר הּטמא את לטּמא התרּוההלכה אם - ֹור ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
נחנק  זה הרי ׁשנים, ּבפני ּבׁשם ּבֹו ידּבר "ואׁשר ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

מּכלל  ׁשּלֹו, ואזהרה ההּוא". הּנביא ּומת - אחרים ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹאלהים
תזּכירּו". לא אחרים אלהים "וׁשם ְְֱֱֲִִִֵֵֶֶַַֹֹׁשּנאמר:

.Ê ּותׁשּובה ואסּור ּדין זרה,לער עבֹודה ּבׁשם מתנּבא עם ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָֹ
אין  - מעצמֹו עׂשה ואם ּומֹופת; אֹות מּמּנּו ׁשֹואלין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָואין
ּבאֹותֹות  המחּׁשב וכל ּבֹו. מהרהרין ואין עליו, ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָמׁשּגיחין
תׁשמע  "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עבר - הן אמת ׁשּמא ְְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלֹו

הּׁשקר נביא וכן ההּוא". הּנביא ּדברי שלא אל מה [המתנבא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ
ולא שמע] ה' ּבׁשם ׁשּנתנּבא ּפי על אף ּבחנק, מיתתֹו -ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָֹ

ּגרע ולא ה']הֹוסיף יזיד [במצוות אׁשר הּנביא א" ׁשּנאמר: , ְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָֹ

ידּבר  ואׁשר לדּבר, צּויתיו לא אׁשר את ּבׁשמי, ּדבר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹלדּבר
ההּוא". הּנביא ּומת - אחרים אלהים ְֱֲִִִֵֵֵַַָֹּבׁשם

.Á הּנבּואה,אחד ּבמראה ׁשמע ּׁשּלא מה מי הּמתנּבא אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
והּוא  נאמר לֹו זה ׁשּדבר ואמר חברֹו נביא ּדברי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּׁשמע

הר  - ּבֹו ּבחנק.נתנּבא ּומיתתֹו ׁשקר, נביא זה י ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָ
.Ë מעלתֹוּכל מּפני ׁשקר נביא מהריגת עצמֹו ,הּמֹונע ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָ

ּבלא  עֹובר זה הרי - הּנבּואה ּבדרכי הֹול הּוא ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַָֹׁשהרי
וכן  מּמּנּו". תגּור לא הּנביא, ּדּברֹו "ּבזדֹון ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹתעׂשה,
מּדבריו  וירא הּפֹוחד אֹו חֹובה, עליו מּללּמד עצמֹו ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָהּמֹונע
ׁשקר, נביא ּדנין ואין מּמּנּו". תגּור "לא ּבכלל הּוא הרי -ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ואחד. ׁשבעים ׁשל ּדין ּבבית ְְְִִִֵֶֶֶָָאּלא
.È לֹוקה הּנֹודר - ּבּה והּנׁשּבע זרה, עב ֹודה ׁשּנאמר:ּבׁשם , ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

לעצמֹו, ּבּה הּנׁשּבע אחד תזּכירּו"; לא אחרים אלהים ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֹ"וׁשם
ּביראתֹו לּגֹוי להׁשּביע ואסּור לגֹוי. ּבּה הּנׁשּבע [אלוה ואחד ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָ

-שלו] ׁשבּועה ּדר ׁשּלא זרה עבֹודה ׁשם להזּכיר ואפּלּו .ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
תזּכירּו". "לא ׁשּנאמר: ְֱִֶֶַַָֹאסּור,

.‡È ׁשמרלא' לחברֹו: אדם עבֹודה [המתן]יאמר ּבצד לי ְְֲֲִֵַַַָָָֹֹֹ
ּבכתבי  הּכתּובה זרה עבֹודה וכל ּבּה. וכּיֹוצא ּפלֹונית', ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָזרה

ׁשמּה להזּכיר מּתר - וגד,הּקדׁש ּונבֹו, ּובל, ּפעֹור, ּכגֹון: , ְְְְְְְִֵֶַַַָָֹֻ
וׁשּיקּימּו ׁשּיּדרּו לאחרים לגרם ואסּור ּבהן. [-וכּיֹוצא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ

ּבׁשמּהישבעו] הּנֹודר אּלא לֹוקה ואינֹו זרה; עבֹודה ְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָּבׁשם
ּבׁשמּה. הּנׁשּבע והּוא ּבׁשמּה, ְְְְְְִִִֵַַַָָָוהמקּים

ו  ¤¤ּפרק
המתים]אֹובהעֹוׂשה ‡. אל יּדעֹוני[שואל עתידות אֹו [מנבא ְִִֶָ

עדים בכישוף] ׁשם היּו ואם ּכרת; חּיב ּבזדֹון, ְְְִִִֵֵַָָָָָּברצֹונֹו
קבּועה חּטאת מביא ׁשֹוגג, היה נסקל. בין והתראה, עני [בין ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָ

לקרבן] בהמה מביא ׁשהּוא עשיר זה האֹוב? מעׂשה ּכיצד .ֲֵֵֶֶַַָ
ּבידֹו הדס ׁשל ׁשרביט ואֹוחז ידּועה, קטרת ּומקטיר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹעֹומד

ּבּלאט מדּבר והּוא אצלם,[בלחש]ּומניפֹו, ידּועים ּבדברים ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָ
הּׁשֹואל  ׁשּיׁשמע באוב]עד לשאול מדּבר [הבא אחד ּכאּלּו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָ

האוב]עּמֹו בעל ּבדברים [עם ׁשֹואל ּׁשהּוא מה על ּומׁשיבֹו ְְִִִִֵֶַַָ
לאזן  נּכר אינֹו ּוכאּלּו מאד, עד נמּו ּבקֹול הארץ ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹמּתחת
מת  ׁשל ּגלּגלת הּלֹוקח וכן ּבֹו. מרּגיׁש ּבמחׁשבה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֻאּלא

ּבּה ּומנחׁש לּה משונים]ּומקטיר ומעשים עד [בלחשים , ְְִֵַַַָָ
מאד, עד ׁשפל ׁשחיֹו מּתחת יֹוצא קֹול ּכאּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹׁשּיׁשמע
נסקל. מהן, אחד והעֹוׂשה הן; אֹוב מעׂשה אּלּו, ּכל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּומׁשיבֹו.

הּיּדעֹוני ּכיצד ·. 'יּדּוע'מעׂשה ׁשּׁשמֹו עֹוף עצם מּניח ? ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַ
ׁשּיּפל  עד אחרֹות, מעׂשּיֹות ועֹוׂשה קטרת ּומקטיר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַֹֹּבפיו,

הנפילה]ּכנכּפה במחלת ּדברים [החולה ּבפיו וידּבר ְְְְִִִִֵֶַָ
ואזהרה  הן. זרה עבֹודה מיני אּלּו, וכל להיֹות. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשעתידים
הּיּדעֹונים". ואל האבת אל ּתפנּו "אל ׁשּנאמר: מּנין? ְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּלהן

לּמלהּנֹותן ‚. אליל]מּזרעֹו ּכרת;[שם חּיב ּבזדֹון, ּברצֹונֹו ְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ
- והתראה ּבעדים עׂשה ואם קבּועה. חּטאת מביא ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָּבׁשֹוגג,

לּמל  מּזרעֹו יּתן "אׁשר ׁשּנאמר: עם נסקל, יּומת; מֹות , ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּנאמר: מּנין? ׁשּלֹו ואזהרה באבן". ירּגמהּו ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהארץ
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"לא  אֹומר: הּוא ּולהּלן ,"לּמל להעביר תּתן לא ּומּזרע"ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָֹֹֹ
מדליק  עֹוׂשין? היּו ּכיצד ּבאׁש". ּובּתֹו ּבנֹו מעביר ב ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָיּמצא

מקצת ולֹוקח ּגדֹולה, מ-]אׁש ּומֹוסרֹו[ילדיו]זרעֹו[חלק ְְְְְִֵֵַַָָ
לאביו  הּבן נֹותנין הּכֹומרין ואֹותן האׁש, עֹובדי ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָלּכֹומרין
הּוא  הּבן ואבי ּברׁשּותן, ּבאׁש להעבירֹו ּבידן ׁשּנמסר ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָאחר
ּברגלֹו ּומעבירֹו הּכֹומרין, ּברׁשּות האׁש על ּבנֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָׁשּמעביר

בידיו] וזרעו ברגלו מהלך ּבתֹו[האב אחר לצד ְְִֵַַַמּצד
ּבניהן  ׁשּׂשֹורפין ּכדר לּמל ׂשֹורפֹו ׁשהּוא לא ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹֹהּׁשלהבת;
היתה  ּבלבד ּבהעברה אּלא אחרת, זרה לעבֹודה ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּובנֹותיהן
לעבֹודה  זֹו עבֹודה העֹוׂשה ,לפיכ .'מל' ׁשּׁשמֹו זה ְְֲֲֲִֶֶֶֶַַָָָָֹעבֹודת

ּפטּור. ,מּמל חּוץ אחרת ִֶֶֶַָָָֹזרה
ויעבירֹואינֹו„. לּמל ׁשּימסר עד סקילה, אֹו ּכרת חּיב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

העברה ּדר ּבאׁש בידיו]ּברגלֹו זרעו ונושא ברגליו ;[עובר ְְֲֵֶֶַַָָָ
ׁשּלא  והעביר ׁשּמסר אֹו מסר, ולא העביר העביר, ולא ְְְֱֱֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹמסר
זרעֹו מקצת ׁשּימסר עד חּיב, ואינֹו ּפטּור. - העברה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּדר
מקצת  - "לּמל נתן מּזרעֹו "ּכי ׁשּנאמר: מקצתֹו, ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹויּניח

ּכּלֹו לא .זרעֹו, ְַֹֻ
ּפסּול אחד ‰. זרע ואחד ּכׁשר, ּובנֹותיו,זרע ּבניו אחד , ְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

חּיב, הּוא ירכֹו יֹוצאי ּכל על - ּבניהם ּובני ּבניהם ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואחד
אֹו אחיֹותיו אֹו אחיו העביר אם אבל זרעֹו. ׁשהן ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָמּפני
מּזרעֹו, אחד העביר ּפטּור. - עצמֹו ׁשהעביר אֹו ְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָאבֹותיו,

ּפטּור. - סּומא ׁשהיה אֹו יׁשן ְֵֶָָָָָוהּוא
.Â מתקּבצין מּצבה הּכל ׁשּיהיּו ּבנין היא - ּתֹורה ׁשאסרה ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

ה' את לעבד ואפּלּו עבֹודה אצלּה, עֹובדי ּדר היה ׁשּכן , ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
"ולאזרה  ׁשּנאמר: ,."אלהי ה' ׂשנא אׁשר מּצבה, ל תקים ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

מׂשּכית אבן וכן לֹוקה. מּצבה, הּמקים יפה וכל [אבן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ
חמדה'] ׁשהּוא ו'שכיית ּפי על אף - ּבּתֹורה ֲִֶַַַָָָהאמּורה

לא  מׂשּכית "ואבן ׁשּנאמר: לֹוקה, לּׁשם, עליה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹמׁשּתחוה
ּדר היה ׁשּכ מּפני עליה". להׁשּתחֹות ּבארצכם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָתּתנּו
אין  לפיכ עליה, להׁשּתחֹות לפניה אבן להּניח זרה, ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָעבֹודה
על  ורגליו ידיו ׁשּיפׁשט עד לֹוקה, ואינֹו לה'. ּכן ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹעֹוׂשין
האמּורה  הׁשּתחויה היא ׁשּזֹו - עליה מּטל ּכּלֹו ונמצא ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָֻֻהאבן,

ַָּבּתֹורה.
.Ê,ּבּמקּדׁש אבל הארצֹות; ּבׁשאר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִִֶַַָָָָָָּבּמה

תּתנּו "לא ׁשּנאמר: האבנים, על לה' להׁשּתחֹות ְְְֱֲֲִִִֶֶַַַַָָָֹֻמּתר
אּתם  אין "ּבארצכם" - עליה" להׁשּתחֹות ְְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָּבארצכם
האבנים  על מׁשּתחוים אּתם אבל האבנים, על ְְֲֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַַָָָָָמׁשּתחוים

יׂשראל [מסותתות]המפּצלֹות ּכל נהגּו זה ּומּפני ׁשּבּמקּדׁש. ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ
מיני  אֹו ּבאבנים, הרצּופֹות ּכנסּיֹות ּבבּתי מחצלֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָלהּציע
מצא  לא ואם האבנים. ּובין ּפניהם ּבין להבּדיל ותבן, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹקׁש
ּומׁשּתחוה, אחר למקֹום הֹול - האבן ּובין ּבינֹו מבּדיל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּדבר

ּבאבן. ּפניו ידּביק ׁשּלא ּכדי ּומּטה, צּדֹו על ׁשֹוחה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹאֹו
.Á ידים הּמׁשּתחוה ּפּׁשּוט ּבלא המפּצלֹות האבנים על לה' ְְְֲֲִִִִֶַַַַַַָָָָֹֻ

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין אּלא לֹוקה, אינֹו - [מלקות ורגלים ְְְִִֵֶֶַַַַַַָ
ידים מדרבנן] ּבפּׁשּוט הּמׁשּתחוה אחד - זרה לעבֹודה אבל .ְְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ

מּׁשעה  - ורגלים ידים ּפּׁשּוט ּבלא הׁשּתחויה אֹו ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַַָָָָָֹורגלים,
נסקל. לּה, ּבּקרקע ּפניו ְְְִִֶַַַָָָָֹׁשּיכּבׁש

.Ë סרק אצל אילןהּנֹוטע אילן ּבין העזרה, ּבכל אֹו הּמזּבח ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ויפי  לּמקּדׁש, לנֹואי ׁשעׂשאֹו ּפי על אף - מאכל אילן ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבין
עץ  ּכל אׁשרה ל תּטע "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, זה הרי - ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹלֹו
- זרה עבֹודה ּדר היה ׁשּזה מּפני ;"אלהי ה' מזּבח ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹאצל
העם. ׁשם ׁשּיתקּבצּו ּכדי ׁשּלּה, מזּבח ּבצד אילנֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנֹוטעין

.È אכסדריֹותואסּור מרוח לעׂשֹות הפתוחות [מרפסות ְְְֲַַַָָ
ּבחצרֹות;רביעית] ׁשעֹוׂשין ּכדר ּבּמקּדׁש עץ על ׁשל אף ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ

ׁשּנאמר: יתרה, הרחקה - נטּוע עץ ואינֹו ּבנין, ׁשהּוא ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפי
מן  הּיֹוצאֹות והּסככֹות האכסדריֹות ּכל אּלא עץ"; ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ"ּכל

עץ. ׁשל לא היּו, אבן ׁשל - ּבּמקּדׁש ׁשהיּו ְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּכתלים

ה'תשע"ג  אדר ט' שלישי יום

ז ּפרק ¤¤
זרה מצות ‡. עבֹודה לאּבד היא וכל עׂשה ּומׁשּמׁשיה, , ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָ

ּכל  את ּתאּבדּון "אּבד ׁשּנאמר: - ּבׁשבילּה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָהּנעׂשה
מזּבחתיהם  - להם תעׂשּו ּכה אם "ּכי ונאמר: ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹהּמקמֹות",

לר  מצוה יׂשראל, ּובארץ ׁשּנאּבד ּתּתצּו". עד אחריה ּדף ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ארצנּו מּכל כבשנום]אֹותּה שלא ממקומות ּבחּוצה [אף אבל ; ְְֲִֵַָָָָ

ׁשּנכּבׁש מקֹום ּכל אּלא אחריה, לרּדף מצּוין אנּו אין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻלארץ,
את  "ואּבדּתם ׁשּנאמר: ׁשּבֹו, זרה עבֹודה ּכל נאּבד ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָאֹותֹו,
לרּדף  מצּוה אּתה יׂשראל ּבארץ - ההּוא" הּמקֹום מן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻׁשמם

לארץ. ּבחּוצה אחריהן לרּדף מצּוה אּתה ואין ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻאחריהן,
ּומׁשּמׁשיה עבֹודה ·. עצמּה, ׁשּלּהזרה ותקרבת בשר , [כגון ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֹ

לה] ּבהנאה,שמקריבים אסּור - ּבׁשבילּה הּנעׂשה וכל ,ְְֲֲִִֶַַַָָָָָ
ּבאחד  הּנהנה וכל ."ּבית אל תֹועבה תביא "ולא ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:
תֹועבה  תביא "ולא מּׁשּום אחת - ׁשּתים לֹוקה אּלּו, ְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹמּכל
מן  מאּומה ּביד ידּבק "ולא מּׁשּום ואחת ,"ּבית ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָֹאל

ֵֶַהחרם".
אפּלּוּבהמה ‚. אסּורה; ּכּלּה זרה, לעבֹודה ׁשהקריבּוה ְְֲֲֲִִִֵֶַָָָָָָָֻ

אסּור ּפרׁשּה הּכל - ועֹורּה ּוטלפיה, וקרניה, ועצמֹותיה, , ְְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
העֹור  ׁשּזה ּבֹו ׁשּיֹודע סימן ּבעֹור היה אם ,לפיכ ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבהנאה.
קרע  ׁשּקֹורעין עֹוׂשין ׁשהיּו ּכגֹון הּוא, זרה עבֹודה ְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹּתקרבת

ּכנגד  ׁשהן עגל העֹורֹות אֹותן ּכל הרי - הּלב ּומֹוציאין הּלב ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבהנאה; אסּורין ,ְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹּכ

יׂשראל?מה „. ׁשל זרה לעבֹודה ּגֹוי, ׁשל זרה עבֹודה ּבין ְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
מּיד  ּבהנאה אסּורה ּגֹוי, ׁשל זרה "ּפסילי עבֹודה ׁשּנאמר: , ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

וׁשל  אלֹוּה; לֹו נעׂשה מּׁשּפסלֹו ּבאׁש", ּתׂשרפּון ְְְְֱֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאלהיהם
ׁשּתעבד  עד ּבהנאה אסּורה אינּה ׁשּנאמר:יׂשראל, "וׂשם , ְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

עבֹודתּה. ׁשהן ׁשּבּסתר, ּדברים לּה ׁשּיעׂשה עד ְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבּסתר",
אינן  - יׂשראל ׁשל ּבין ּגֹוי ׁשל ּבין זרה, עבֹודה ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָּומׁשּמׁשי

זרה. לעבֹודה ּבהן ׁשּיׁשּתּמׁשּו עד ְְֲֲִִֶֶַַַָָָָאסּורין
לֹוקה,העֹוׂשה ‰. ׁשהּוא ּפי על אף - לאחרים זרה עבֹודה ֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָ

מּפני  מּיד; אסּורה ׁשהיא לגֹוי, עׂשאּה ואפּלּו מּתר, ְְְֲֲֲִִִִֵֶַָָָָָָֻׂשכרֹו
האחרֹון ּומּכֹוׁש ׁשּתּגמר, עד נאסרת אחרונה]ׁשאינּה [מכה ֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ

ּגרּוטאֹות הּלֹוקח ּפרּוטה. ׁשוה ּבֹו אין - [שברי ׁשּגֹומרּה ְְְֵֵֶֶַַָָָָ
מעֹות מתכות] נתן אם - זרה עבֹודה ּבהן ּומצא הּגֹוים, ֲִִִֶַַָָָָָָָָמן
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אף  מעֹות, נתן ולא מׁש אם וכן לּגֹוי; יחזירם ,מׁש ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹולא
ונתן  מׁש הּוא; טעּות ּכמּקח קֹונה, ּבגֹוי ׁשּמׁשיכה ּפי ְְְְִִִֶַַַַָָָָָעל

הּמלח לים יֹוליכם ׁשּיר [לאבדם]מעֹות, וגר ּגֹוי וכן את . ׁשּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
זרה, עבֹודה אּתה 'טל לּגֹוי: לֹומר הּגר יכֹול - ּגֹוי ֲֲִֵֶַַַַָָָָָֹאביהן
לרׁשּות  מּׁשּבאּו ואם ּפרֹות'; ואני ,נס יין 'אּתה מעֹות', ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָואני

אסּור. ֵַָהּגר,
.Â וצּורֹות צּורֹות ּבהנאה; מּתרין לנֹואי, ּגֹוים אֹותן ְְֲִִֶַָָָָָֻׁשע ׂשּו

הּצּורֹות  ּכל ּכיצד? אסּורין. זרה, לעבֹודה אֹותן ֲֲִִֵֶַַַָָָָָׁשעֹוׂשין
ׁשהן  ׁשחזקתן מּפני ּבהנאה, אסּורים - ּבּכפרים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּנמצאֹות

זרה  לעבֹודה ּבּמדינהעׂשּויין והּנמצאֹות היּו[בעיר]. אם - ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָ
אֹו מּקל צּורת הּצּורה ּביד והיה הּמדינה, ּפתח על ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָעֹומדין
ׁשהּוא  חזקתֹו - וטּבעת עטרה אֹו סיף אֹו ּכּדּור אֹו ְְֲִִֶֶַַַַַָָָצּפֹור
ּבחזקת  זה הרי - לאו ואם ּבהנאה; ואסּור זרה, ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָלעבֹודה

ּומּתר. ְָֻלנֹואי,
.Ê הּגרּוטאֹות,צלמים ּבתֹו אֹו ּבּׁשוקים מׁשלכים הּנמצאים ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָֻ

צלמים  ׁשברי לֹומר צרי ואין מּתרין; אּלּו אבל הרי . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֻ
,מׁשל מאבריה אבר אֹו רגלּה אֹו זרה עבֹודה יד ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻהּמֹוצא
מן  האבר ׁשּזה ּבוּדאי וידע הֹואיל - ּבהנאה אסּור זה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהרי
ׁשּבּטלּוה  לֹו ׁשּיּודע עד ּבאּסּורּה, היא הרי הּנעבדת, ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּצּורה

ִַהּגֹוים.
.Á ּודרקֹוןהּמֹוצא ּולבנה חּמה צּורת ועליהן [מין ּכלים ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ׁשנינחש] ּבגדי אֹו וזהב ּכסף ּכלי היּו אם משי - [בגדי ְְְִִִֵֵֶֶָָָָ
שני] הּטּבעֹות צבועים ועל הּנזמים על חקּוקים ׁשהיּו אֹו ,- ְְֲִִֶַַַַַָָָ

ׁשחזקתן  מּפני מּתרין, - הּכלים ׁשאר ועל אסּורין; אּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻהרי
לנֹואי  חזקתן הּכלים, על הּנמצאֹות הּצּורֹות ׁשאר וכן ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָלנֹואי.

ִָֻּומּתרין.
.Ë ּומׁשּמׁשיה עבֹודה אֹוסרים זרה, - ׁשּלּה הּתקרבת וכל , ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

נֹואי, ׁשל ּבצּורֹות ׁשּנתערבה זרה עבֹודה ּכיצד? ׁשהן. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבכל
אם  וכן הּמלח; לים הּכל יֹולי - אלפים ּבכּמה אחת ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹאפּלּו
מן  חתיכה אֹו ּכֹוסֹות, ּבכּמה זרה עבֹודה ׁשל ּכֹוס ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָנתערב

לביתּה ׁשּנכנס ע"ז]הּבׂשר הּכל [בית יֹולי - חתיכֹות ּבכּמה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹ
לבּוב עֹור וכן הּמלח; היכר לים סימן הלב, נגד חור בו [שיש ְְֵֶַַָָ

- לע"ז ּבהנאה.]ש'הוקרב' אסּור הּכל עֹורֹות, ּבכּמה ְְֲִֵֶַַַָָָָָֹׁשּנתערב
ּתקרבת  אֹו מּמׁשּמׁשיה, אחד אֹו זרה, עבֹודה ּומכר ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹעבר
ׁשהן  ּבכל ואֹוסרין ּבהנאה; אסּורין הּדמים הרי - ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּלּה
ׁשאּתה  ּכל - ּכמהּו" חרם "והיית ׁשּנאמר: זרה, ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּכעבֹודה
הּוא  הרי ותקרבּתּה, מׁשּמׁשיה ּומּכל זרה מעבֹודה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָמביא

ָָּכמֹוה.
.È ּבהנאה עבֹודה אסּור אפרּה ׁשּנׂשרפה, אׁשרה אֹו .זרה ְְְֲֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָ

מּפני וגחלת מּתרת, והּׁשלהבת אסּורה; זרה, עבֹודה ׁשל ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
מּתר. ספקּה, ּוספק אסּור; זרה, עבֹודה ספק מּמׁש. ּבּה ְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֻׁשאין

ּבאֹוצר ׁשּנפל זרה עבֹודה ׁשל ּכֹוס מלא [מחסן]ּכיצד? ְֲֵֵֶֶַַָָָָָָ
מׁשּמׁשיה  וכל זרה ׁשעבֹודה מּפני אסּורים, ּכּלן - ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָֻּכֹוסֹות

ּפרׁש ׁשהן; ּבכל ונפל אֹוסרים הּתערבת, מן אחד ּכֹוס ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
זרה  עבֹודה ׁשל  טּבעת מּתרין. אּלּו הרי - ׁשנים ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻלכֹוסֹות
- הּגדֹול לּים מהן ׁשּתים ונפלּו טּבעֹות, ּבמאה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנתערבה

הּׁשּתים  ּבכלל היתה הּטּבעת אֹותּה אֹומר, ׁשאני הּכל; ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹֻהּתרּו
אחד  למקֹום ארּבעים ונחלקּו, ּבמאה נתערבה ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּנפלּו.
אחרֹות  לטּבעֹות ּכּלן הארּבעים ונפלּו אחר, למקֹום ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֻוׁשּׁשים
ּברב  - האסּורה הּטּבעת אֹותּה אֹומר, ׁשאני מּתרֹות; ּכּלן -ֲֲִֵֶַַַַָָָָָָֹֻֻ

אסּורֹות. ּכּלן אחרֹות, לטּבעֹות הּׁשּׁשים נפלּו ְְֲֲִִִֵַַָָָֻהיא;
.‡È זרה]האׁשרה לעבודה הנטוע ׁשהיתה [אילן ּבין - ְֲֵֵֶָָָָ

ליׁשב  אסּור - ּתחּתיה מּנחת זרה עבֹודה ׁשהיתה ּבין ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻנעבדת,
הּׂשריגים ּבצל ליׁשב ּומּתר קֹומתּה, והעלים [ענפים]ּבצל ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻ

ואם  ואם ׁשּלּה. ּתחּתיה; לעבר לֹו אסּור אחרת, ּדר לֹו יׁש ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּכ ּתחּתיה עֹובר אחרת, ּדר ׁשם רץ.אין ׁשהּוא ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

.·È לאּמןאפרֹוחים צריכין ואינן ּבּה, הם]ׁשּקּננּו [שגדולים ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָ
אסּורין, - לאּמן ׁשּצריכין והאפרֹוחים והּביצים מּתרין; -ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֻ
מּתר, - ׁשּבראׁשּה עצמֹו והּקן להן. ּבסיס ּכמֹו האׁשרה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשהרי

אחר. מּמקֹום עציו מביא ׁשהעֹוף ְִִִֵֵֵֵֶַָָָמּפני
.‚È ּבהנאה נטל אסּורים עצים, הּתּנּור מּמּנה את ּבהן הּסיק . ֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

יּצן ּבֹו.[יקורר]- ויאפה הּתר ׁשל ּבעצים יּסיק ּכ ואחר , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ
נתערבה  ּבהנאה. אסּורה הּפת - צּננֹו ולא הּפת, את ּבֹו ְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָָָֹאפה
יהנה  ׁשּלא ּכדי הּמלח לים הּפת אֹותּה ּדמי יֹולי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבאחרֹות

מּתרֹות. הּכּכרֹות ּוׁשאר ְִַָָָָֻּבּה,
.„È ּכדּכדנטל מעץ]מּמּנה עשויה האורגים ּבֹו[מחט וארג ְְִֶַַַָָָֹ

ּדמי  יֹולי אחרים, ּבבגדים נתערב ּבהנאה; אסּור הּבגד, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאת
לּטע  ּומּתר מּתרין. הּבגדים ּוׁשאר הּמלח, לים הּבגד ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻאֹותֹו
ּבין  לצל, צריכין ׁשהן החּמה ּבימֹות ּבין - ירקֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּתחּתיה
עם  אסּור ׁשהּוא האׁשרה ׁשּצל מּפני הּגׁשמים; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבימֹות
וכל  לצמח, אּלּו לירקֹות ּגֹורמין נאסרת, ׁשאינּה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּקרקע
מקֹום. ּבכל מּתר זה הרי לֹו, ּגֹורמין מּתר ודבר אסּור ְְְֲִֵֶֶָָָָָָָָָֻֻׁשּדבר

ז  עבֹודה ּבזבל ׁשּזּבלּה ׂשדה ,אֹותּה;לפיכ לזרע מּתר רה, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ
ּבכרׁשיני ׁשּפּטמּה קטניות]ּופרה וכן [מין ּתאכל. זרה, עבֹודה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.ÂË זרה ּבׂשר לעבֹודה להקריבן ׁשהכינּום ּפרֹות אֹו יין אֹו ְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

עבֹודה  לבית אֹותן ׁשהכניסּו ּפי על אף ּבהנאה נאסרּו לא -ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לפניה  ׁשּיקריבּום עד זרה,זרה, עבֹודה לפני הקריבּום ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

אּלּו הרי והֹוציאּום, ׁשחזרּו ּפי על ואף ּתקרבת, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֹנעׂשּו
מים  אפּלּו זרה, עבֹודה ּבבית הּנמצא וכל לעֹולם. ְְְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָָָאסּורין
ׁשהּוא  ּכל מּמּנּו והאֹוכל הּתֹורה; מן ּבהנאה אסּור - ,ּומלח ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ֶלֹוקה.
.ÊË אם הּמֹוצא - זרה עבֹודה ּבראׁש ּומעֹות וכלים ּכסּות ְְְֲִִֵֵַָָָָֹ

ּכבֹוד, ּדר מצאן ואם מּתרין; אּלּו הרי ּבּזיֹון, ּדר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻמצאן
ּבצּוארּה, ּתלּוי מעֹות ּכיס מצא ּכיצד? אסּורין. אּלּו ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָהרי
הרי  - ראׁשּה על ּכפּוי ּכלי ראׁשּה, על ּומּנחת מקּפלת ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻֻּכסּות
מצא  ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּזיֹון; ּדר ׁשהּוא מּפני מּתר, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻזה

הּמזּבח לגּבי קרב ּבֹו ׁשּכּיֹוצא ּדבר המקדש]ּבראׁשּה ,[בבית ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
חּוץ  ׁשּמצאן ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה אסּור. זה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהרי
ּכבֹוד  ּדר ּבין - ּבפנים מצאם אם אבל עבֹודתֹו; ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָלמקֹום
ראּוי  ׁשאינֹו ּדבר ּבין לּמזּבח הראּוי ּדבר ּבין ּבּזיֹון, ּדר ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבין

מי  אפּלּו אסּור, ּבפנים הּנמצא ּכל - ּופעֹור לּמזּבח ּומלח. ם ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָ
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אף  מעֹות, נתן ולא מׁש אם וכן לּגֹוי; יחזירם ,מׁש ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָֹֹולא
ונתן  מׁש הּוא; טעּות ּכמּקח קֹונה, ּבגֹוי ׁשּמׁשיכה ּפי ְְְְִִִֶַַַַָָָָָעל

הּמלח לים יֹוליכם ׁשּיר [לאבדם]מעֹות, וגר ּגֹוי וכן את . ׁשּו ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
זרה, עבֹודה אּתה 'טל לּגֹוי: לֹומר הּגר יכֹול - ּגֹוי ֲֲִֵֶַַַַָָָָָֹאביהן
לרׁשּות  מּׁשּבאּו ואם ּפרֹות'; ואני ,נס יין 'אּתה מעֹות', ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָואני

אסּור. ֵַָהּגר,
.Â וצּורֹות צּורֹות ּבהנאה; מּתרין לנֹואי, ּגֹוים אֹותן ְְֲִִֶַָָָָָֻׁשע ׂשּו

הּצּורֹות  ּכל ּכיצד? אסּורין. זרה, לעבֹודה אֹותן ֲֲִִֵֶַַַָָָָָׁשעֹוׂשין
ׁשהן  ׁשחזקתן מּפני ּבהנאה, אסּורים - ּבּכפרים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּנמצאֹות

זרה  לעבֹודה ּבּמדינהעׂשּויין והּנמצאֹות היּו[בעיר]. אם - ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָ
אֹו מּקל צּורת הּצּורה ּביד והיה הּמדינה, ּפתח על ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָעֹומדין
ׁשהּוא  חזקתֹו - וטּבעת עטרה אֹו סיף אֹו ּכּדּור אֹו ְְֲִִֶֶַַַַַָָָצּפֹור
ּבחזקת  זה הרי - לאו ואם ּבהנאה; ואסּור זרה, ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָלעבֹודה

ּומּתר. ְָֻלנֹואי,
.Ê הּגרּוטאֹות,צלמים ּבתֹו אֹו ּבּׁשוקים מׁשלכים הּנמצאים ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָֻ

צלמים  ׁשברי לֹומר צרי ואין מּתרין; אּלּו אבל הרי . ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַָָָָֻ
,מׁשל מאבריה אבר אֹו רגלּה אֹו זרה עבֹודה יד ְְֲֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻהּמֹוצא
מן  האבר ׁשּזה ּבוּדאי וידע הֹואיל - ּבהנאה אסּור זה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָהרי
ׁשּבּטלּוה  לֹו ׁשּיּודע עד ּבאּסּורּה, היא הרי הּנעבדת, ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּצּורה

ִַהּגֹוים.
.Á ּודרקֹוןהּמֹוצא ּולבנה חּמה צּורת ועליהן [מין ּכלים ְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָ

ׁשנינחש] ּבגדי אֹו וזהב ּכסף ּכלי היּו אם משי - [בגדי ְְְִִִֵֵֶֶָָָָ
שני] הּטּבעֹות צבועים ועל הּנזמים על חקּוקים ׁשהיּו אֹו ,- ְְֲִִֶַַַַַָָָ

ׁשחזקתן  מּפני מּתרין, - הּכלים ׁשאר ועל אסּורין; אּלּו ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻהרי
לנֹואי  חזקתן הּכלים, על הּנמצאֹות הּצּורֹות ׁשאר וכן ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָלנֹואי.

ִָֻּומּתרין.
.Ë ּומׁשּמׁשיה עבֹודה אֹוסרים זרה, - ׁשּלּה הּתקרבת וכל , ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

נֹואי, ׁשל ּבצּורֹות ׁשּנתערבה זרה עבֹודה ּכיצד? ׁשהן. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָּבכל
אם  וכן הּמלח; לים הּכל יֹולי - אלפים ּבכּמה אחת ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹאפּלּו
מן  חתיכה אֹו ּכֹוסֹות, ּבכּמה זרה עבֹודה ׁשל ּכֹוס ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָנתערב

לביתּה ׁשּנכנס ע"ז]הּבׂשר הּכל [בית יֹולי - חתיכֹות ּבכּמה ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹ
לבּוב עֹור וכן הּמלח; היכר לים סימן הלב, נגד חור בו [שיש ְְֵֶַַָָ

- לע"ז ּבהנאה.]ש'הוקרב' אסּור הּכל עֹורֹות, ּבכּמה ְְֲִֵֶַַַָָָָָֹׁשּנתערב
ּתקרבת  אֹו מּמׁשּמׁשיה, אחד אֹו זרה, עבֹודה ּומכר ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹעבר
ׁשהן  ּבכל ואֹוסרין ּבהנאה; אסּורין הּדמים הרי - ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּלּה
ׁשאּתה  ּכל - ּכמהּו" חרם "והיית ׁשּנאמר: זרה, ְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּכעבֹודה
הּוא  הרי ותקרבּתּה, מׁשּמׁשיה ּומּכל זרה מעבֹודה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָמביא

ָָּכמֹוה.
.È ּבהנאה עבֹודה אסּור אפרּה ׁשּנׂשרפה, אׁשרה אֹו .זרה ְְְֲֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָ

מּפני וגחלת מּתרת, והּׁשלהבת אסּורה; זרה, עבֹודה ׁשל ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
מּתר. ספקּה, ּוספק אסּור; זרה, עבֹודה ספק מּמׁש. ּבּה ְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָָֻׁשאין

ּבאֹוצר ׁשּנפל זרה עבֹודה ׁשל ּכֹוס מלא [מחסן]ּכיצד? ְֲֵֵֶֶַַָָָָָָ
מׁשּמׁשיה  וכל זרה ׁשעבֹודה מּפני אסּורים, ּכּלן - ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָֻּכֹוסֹות

ּפרׁש ׁשהן; ּבכל ונפל אֹוסרים הּתערבת, מן אחד ּכֹוס ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
זרה  עבֹודה ׁשל  טּבעת מּתרין. אּלּו הרי - ׁשנים ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָֻלכֹוסֹות
- הּגדֹול לּים מהן ׁשּתים ונפלּו טּבעֹות, ּבמאה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנתערבה

הּׁשּתים  ּבכלל היתה הּטּבעת אֹותּה אֹומר, ׁשאני הּכל; ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָֹֻהּתרּו
אחד  למקֹום ארּבעים ונחלקּו, ּבמאה נתערבה ְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָׁשּנפלּו.
אחרֹות  לטּבעֹות ּכּלן הארּבעים ונפלּו אחר, למקֹום ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָֻוׁשּׁשים
ּברב  - האסּורה הּטּבעת אֹותּה אֹומר, ׁשאני מּתרֹות; ּכּלן -ֲֲִֵֶַַַַָָָָָָֹֻֻ

אסּורֹות. ּכּלן אחרֹות, לטּבעֹות הּׁשּׁשים נפלּו ְְֲֲִִִֵַַָָָֻהיא;
.‡È זרה]האׁשרה לעבודה הנטוע ׁשהיתה [אילן ּבין - ְֲֵֵֶָָָָ

ליׁשב  אסּור - ּתחּתיה מּנחת זרה עבֹודה ׁשהיתה ּבין ְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻנעבדת,
הּׂשריגים ּבצל ליׁשב ּומּתר קֹומתּה, והעלים [ענפים]ּבצל ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻ

ואם  ואם ׁשּלּה. ּתחּתיה; לעבר לֹו אסּור אחרת, ּדר לֹו יׁש ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּכ ּתחּתיה עֹובר אחרת, ּדר ׁשם רץ.אין ׁשהּוא ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

.·È לאּמןאפרֹוחים צריכין ואינן ּבּה, הם]ׁשּקּננּו [שגדולים ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָ
אסּורין, - לאּמן ׁשּצריכין והאפרֹוחים והּביצים מּתרין; -ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָֻ
מּתר, - ׁשּבראׁשּה עצמֹו והּקן להן. ּבסיס ּכמֹו האׁשרה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻׁשהרי

אחר. מּמקֹום עציו מביא ׁשהעֹוף ְִִִֵֵֵֵֶַָָָמּפני
.‚È ּבהנאה נטל אסּורים עצים, הּתּנּור מּמּנה את ּבהן הּסיק . ֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

יּצן ּבֹו.[יקורר]- ויאפה הּתר ׁשל ּבעצים יּסיק ּכ ואחר , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֻ
נתערבה  ּבהנאה. אסּורה הּפת - צּננֹו ולא הּפת, את ּבֹו ְְְְֲֲִִֶַַַַַָָָָָָָֹאפה
יהנה  ׁשּלא ּכדי הּמלח לים הּפת אֹותּה ּדמי יֹולי - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבאחרֹות

מּתרֹות. הּכּכרֹות ּוׁשאר ְִַָָָָֻּבּה,
.„È ּכדּכדנטל מעץ]מּמּנה עשויה האורגים ּבֹו[מחט וארג ְְִֶַַַָָָֹ

ּדמי  יֹולי אחרים, ּבבגדים נתערב ּבהנאה; אסּור הּבגד, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָאת
לּטע  ּומּתר מּתרין. הּבגדים ּוׁשאר הּמלח, לים הּבגד ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֻֻאֹותֹו
ּבין  לצל, צריכין ׁשהן החּמה ּבימֹות ּבין - ירקֹות ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּתחּתיה
עם  אסּור ׁשהּוא האׁשרה ׁשּצל מּפני הּגׁשמים; ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָּבימֹות
וכל  לצמח, אּלּו לירקֹות ּגֹורמין נאסרת, ׁשאינּה ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּקרקע
מקֹום. ּבכל מּתר זה הרי לֹו, ּגֹורמין מּתר ודבר אסּור ְְְֲִֵֶֶָָָָָָָָָֻֻׁשּדבר

ז  עבֹודה ּבזבל ׁשּזּבלּה ׂשדה ,אֹותּה;לפיכ לזרע מּתר רה, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ
ּבכרׁשיני ׁשּפּטמּה קטניות]ּופרה וכן [מין ּתאכל. זרה, עבֹודה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.ÂË זרה ּבׂשר לעבֹודה להקריבן ׁשהכינּום ּפרֹות אֹו יין אֹו ְְֱֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

עבֹודה  לבית אֹותן ׁשהכניסּו ּפי על אף ּבהנאה נאסרּו לא -ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לפניה  ׁשּיקריבּום עד זרה,זרה, עבֹודה לפני הקריבּום ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

אּלּו הרי והֹוציאּום, ׁשחזרּו ּפי על ואף ּתקרבת, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֹנעׂשּו
מים  אפּלּו זרה, עבֹודה ּבבית הּנמצא וכל לעֹולם. ְְְְֲֲֲִִִִֵַַָָָָָָאסּורין
ׁשהּוא  ּכל מּמּנּו והאֹוכל הּתֹורה; מן ּבהנאה אסּור - ,ּומלח ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ֶלֹוקה.
.ÊË אם הּמֹוצא - זרה עבֹודה ּבראׁש ּומעֹות וכלים ּכסּות ְְְֲִִֵֵַָָָָֹ

ּכבֹוד, ּדר מצאן ואם מּתרין; אּלּו הרי ּבּזיֹון, ּדר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֻמצאן
ּבצּוארּה, ּתלּוי מעֹות ּכיס מצא ּכיצד? אסּורין. אּלּו ְֲֲִִֵֵֵַַָָָָָָהרי
הרי  - ראׁשּה על ּכפּוי ּכלי ראׁשּה, על ּומּנחת מקּפלת ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻֻּכסּות
מצא  ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּבּזיֹון; ּדר ׁשהּוא מּפני מּתר, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֻזה

הּמזּבח לגּבי קרב ּבֹו ׁשּכּיֹוצא ּדבר המקדש]ּבראׁשּה ,[בבית ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
חּוץ  ׁשּמצאן ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה אסּור. זה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָהרי
ּכבֹוד  ּדר ּבין - ּבפנים מצאם אם אבל עבֹודתֹו; ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָלמקֹום
ראּוי  ׁשאינֹו ּדבר ּבין לּמזּבח הראּוי ּדבר ּבין ּבּזיֹון, ּדר ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבין

מי  אפּלּו אסּור, ּבפנים הּנמצא ּכל - ּופעֹור לּמזּבח ּומלח. ם ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָ
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אסּור  ּבחּוץ, ּבין ּבפנים ּבין עּמהן הּנמצא ּכל - ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּומרקּוליס
עּמֹו ׁשהיא הּנראית אבן ּכל - מרקּוליס אבני וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבהנאה.

לו] סמוכה ּבהנאה.[- אסּורה ,ֲֲַָָָ
.ÊÈ ׁשּלא עבֹודה ּבהם נהנין - ּגּנה אֹו מרחץ לּה ׁשהיה זרה ְֱֲִִֶֶֶֶֶָָָָָָָָָֹ

טובה]ּבטֹובה להם מחזיקין ּבטֹובה.[אין ּבהם נהנין ואין , ְְְֱִֵֶֶָָָ
הּכֹומרין, ּבטֹובת ואפּלּו ּבהן נהנין - ולאחרים לּה ְְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָהיה

ׂשכר. יּתן ׁשּלא ְִִֵֶַָָֹּובלבד
.ÁÈ מּפני מרחץ ּבּה, לרחץ מּתר - זרה עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש ְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָֹֻ

"אלהיהם" ׁשּנאמר: לעבֹודה, לא לנֹואי ׁשם נעׂשת -ׁשהיא ְֱֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
אֹותן, ׁשּמבּזין ּבזמן ולא אלהּות, מנהג ּבּה ׁשּנֹוהגין ְְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָֹֹּבזמן

הּביב על עֹומדת ׁשהיא זֹו שופכין]ּכגֹון ליציאת והּכל [חריץ , ְְִִֶֶֶַַַֹ
לּכנס  אסּור ,ּבכ עבֹודתּה ּדר היתה ואם ּבפניה. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָמׁשּתינין

ּבֹו.
.ËÈ ּבּהסּכין ׁשּׁשחט זרה עבֹודה מּפני ׁשל מּתר, זה הרי - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

מסּכנת ּבהמה היתה ואם מקלקל; למות]ׁשהּוא הרי [נוטה - ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֻ
מהנאת  הּתּקּון זה והרי מתּקן, ׁשהּוא מּפני אסּורה, ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָזֹו
ׁשהּוא  מּפני ּבׂשר, ּבּה לחּת אסּור וכן זרה. עבֹודה ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹמׁשּמׁשי

מּתר. והׁשחתה, הפסד ּדר חת ואם ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמתּקן;

ח ּפרק ¤¤
ּתפּוסתּכל ‡. ּבֹו אדם[מגע]ׁשאין וגבעות]יד הרים ,[כגון ְֵֶַַָָָ

עׂשהּו חיים]ולא בעלי מּתר [כגון זה הרי נעבד, אם - ְֱֲִֵֶֶַָָָֹֻ
הּגבעֹות, ואת ההרים, את העֹובדים הּגֹוים ,לפיכ ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָּבהנאה.
הּמעינֹות  ואת לפרֹות, מּתחּלתן הּנטּועין האילנֹות ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָואת
ּבהנאה; מּתרין אּלּו הרי - הּבהמה ואת לרּבים, ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻהּנֹובעים
ואֹותּה ּגדילתן, ּבמקֹום ׁשּנעבדּו הּפרֹות אֹותן לאכל ְְְְֱֱִִֵֶֶֶַָָָָָֹֻּומּתר
זרה, לעבֹודה ׁשהקצת ּבהמה ל ֹומר, צרי ואין ְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֻהּבהמה.
ׁשהקצּוה  ּבין לעבדּה, ׁשהקצּוה ּבין ּבאכילה; מּתרת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשהיא
ׁשאין  אמּורים, ּדברים ּבּמה מּתרת. זֹו הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻלהקריבּה
זרה; עבֹודה לׁשם מעׂשה ּבּה עׂשה ּבׁשּלא נאסרת? ְְְֱֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהּבהמה
ּכגֹון  ּכיצד? אסרּה. ׁשהּוא, ּכל מעׂשה ּבּה עׂשה אם ְֲֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָאבל

סימן ּבּה וושט]ׁשּׁשחט או אֹותּה[קנה עׂשה זרה. לעבֹודה ֲִֶַַָָָָָָָָָ
זרה  לעבֹודה ע"ז]חליפין תמורת בהמה וכן [קיבל אסרּה, - ְֲֲֲִִֵַָָָָָ

זרה  עבֹודה ּכדמי ׁשּנעׂשת מּפני חליפין; ּבּמה חליפי . ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
חברֹו ּבהמת ׁשחט אם אבל עצמֹו; ּבבהמת אמּורים? ְְְֱֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָּדברים
אֹוסר  אדם ׁשאין נאסרה, לא - החליפּה אֹו זרה ְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹלעבֹודה
חפר  אסרּה; לא עֹולם, לקרקע הּמׁשּתחוה ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּדבר

ׁשיחין ּבֹורֹות בקרקע]ּבּה ארוכים [חצובות ּומערֹות[חריצים ְִִָָ
אסרּה.בסלע] זרה, עבֹודה ְֲֲֵָָָָָלׁשם

הּגלמים ·. לים]ׁשעקרן מחוץ להן,[והוציאם והׁשּתחוה ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָ
הר  אבני אסרן. להן, והׁשּתחוה ּבידֹו נטלן אסרן; ְְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָָֹלא

ממקומם]ׁשּנּדלּדלּו ׁשהרי [נעקרו מּתרֹות, - ּבמקֹומן ועבדן , ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָֻ
אדם. יד ּתפּוסת ּבהן ְֵֶַַָָָאין

ולא [העמיד]ׁשּזקףיׂשראל ‚. לּה, להׁשּתחֹות לבנה ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
ׁשּזקיפתּה ּבהנאה, אסרּה - לּה והׁשּתחוה ּגֹוי ּובא ְְְְֲֲֲֲִִִֶַַַָָָָָָָָָָהׁשּתחוה,

ּובאמעׂשה  ּביצה, זקף אם וכן אסרּה.; - לּה והׁשּתחוה ּגֹוי ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

הׁשּתחוה  אסרּה; - לּה והׁשּתחוה ּבּה, וכּיֹוצא ּדלעת ְְְְְֲֲֲִִֵַַַַַַָָָָָָָחת
מערה האחר וחצי הּדלעת, זה [מחובר]לחצי הרי - ּבֹו ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ
ּכמֹו החצי זה ׁשּמא מּספק, הּנעבד [בית]אסּור לחצי .יד ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

היא  וזֹו ּבהנאה; אסּור - נעבד ׁשּיהא מּתחּלה ׁשּנטעֹו ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָאילן
ּופסלֹו וגּדעֹו נטּוע, אילן היה ּבּתֹורה. האמּורה ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָ"אׁשרה"

הברי[קיצצו] אפּלּו זרה, עבֹודה בקרקע לׁשם ענף [כפף ְְֲֲִִִֵָָָ
בעפר] אחר]והרּכיבוכיסהו מעץ אילן,[ענף ׁשל ּבגּופֹו ְְְִִִֶָ

ׂשריגים אסּורים [ענפים]והֹוציא והם הּׂשריגים, את ּכֹורת - ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָ
על  אף - לאילן הּמׁשּתחוה וכן מּתר. האילן, ּוׁשאר ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻּבהנאה;
והּלּולבין  והעלים הּׂשריגים ּכל - ּגּופֹו נאסר ׁשּלא ְְֱִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹּפי
אסּורין  אּלּו הרי נעבד, ׁשהּוא זמן ּכל ׁשּיֹוציא ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָוהּפרֹות
ואֹומרים  ּפרֹותיו, את מׁשּמרין הּגֹוים ׁשהיּו אילן ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבהנאה.
ּפלֹונית, זרה עבֹודה לבית ׁשכר מהן לעׂשֹות מּוכנים ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָׁשהם
האילן  זה הרי - אידם ּביֹום אֹותֹו וׁשֹותין ׁשכר, מהן ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָָָועֹוׂשין
עֹוׂשין  ּולפיכ אׁשרה, ׁשהּוא ׁשּסתמֹו מּפני ּבהנאה; ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאסּור

אׁשרה. ׁשל חּקּה היא ׁשּזֹו ,ּכ ְֲִֵֵֶֶָָָָֻּבפרֹותיו
ׁשהיא אילן „. זמן ּכל - זרה עבֹודה ּתחּתיו ׁשּמעמידין ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָ

זה  הרי - זרה עבֹודה מּתחּתיו נּטלה ּבהנאה; אסּור ְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָּתחּתיו,
הּנעבד  הּוא עצמֹו האילן ׁשאין מּפני אֹותֹומּתר, ׁשּבנה ּבית . ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ

לבית  הּמׁשּתחוה וכן נעבד, עצמֹו הּבית ׁשּיהא מּתחּלה ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָהּגֹוי
וכּירֹו וסּידֹו ּבנּוי, היה ּבהנאה. אסּור זה הרי - [קישטו]ּבנּוי ְְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָ

והחּדּוׁש ּׁשחּדׁש, מה נֹוטל - ׁשּנתחּדׁש עד זרה עבֹודה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלׁשם
מּתר. הּבית, ּוׁשאר לעבדֹו; ׁשעׂשהּו מּפני ּבהנאה, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֻאסּור
הּבית  ׁשם, ׁשהיא זמן ּכל - הּבית לתֹו זרה עבֹודה ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָהכניס
ׁשחצבּה אבן וכן הּבית. הּתר הֹוציאּה, ּבהנאה; ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻאסּור
וצּירּה חצּובה, היתה ּבהנאה. אסּורה לעבדּה, ְְְְְְֲֲֲִִִַָָָָָָָָָָמּתחּלה
צרי ואין האבן, ּבגּוף וכּיר צּיר אפּלּו - ׁשּתעבד ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָוכּירּה
ּבהנאה, אסּור והּוא ּׁשחּדׁש, מה נֹוטל - עליה סּיד אם ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָלֹומר

מּתר. האבן, ּוׁשאר ׁשּיעבד; ונעׂשה ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֻהֹואיל
זמן אבן ‰. ּכל אסּורה זֹו הרי זרה, עבֹודה עליה ׁשהעמיד ְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

מּתרת  האבן זרה, עבֹודה סּלק עליה; ּביתֹוׁשהיא ׁשהיה מי . ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻ
זרה עבֹודה לבית להם]סמּו אחד אסּור [וקיר - ונפל , ְְֲֵַָָָָָָ

ׁשּלֹו לתֹו ּכֹונס עֹוׂשה? הּוא ּכיצד ד'לבנֹותֹו. [מרחיק ְְִֵֵֶֶַ
ּכדי אמות] צֹואה, אֹו קֹוצים ממּלאהּו - הרוח ואֹותֹו ּובֹונה; ,ְְְְִֵֵֶֶַַָָ

עבֹודה  וׁשל ׁשּלֹו הּכתל היה זרה. עבֹודה ּבבית ירחיב ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
וׁשל  ּבהנאה; מּתר ׁשּלֹו, מחצה למחצה: מחצה יּדֹון ְְֱֱֱֲִֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֻזרה,
ּבהנאה  אסּור הּכל ועפרֹו, ועציו אבניו - אסּור זרה, .עבֹודה ְֲֲֲֲֵַַַָָָָָָָָָָָֹ

.Â אסּורים ּכיצד ׁשהן ּדברים ּוׁשאר זרה עבֹודה מאּבד ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ׁשֹוחק ׁשּלּה? ותקרבת מׁשּמׁשיה ּכגֹון וזֹורה [טוחן]ּבגללּה, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

אֹו הּמלח לרּוח, לים ּומטיל .ׂשֹורף ְִֵֵֶַַַָָ
.Ê ּובהמה ּדבר הרים ּכגֹון ׁשּנעבד, אדם, יד ּתפּוסת  ּבֹו ׁשאין ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

צּפּוייו ּבהנאה, מּתר עצמֹו ׁשהּנעבד ּפי על אף - [אם ואילן ְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָֻ
מצופים] -הם מהן ׁשהּוא ּבכל והּנהנה ּבהנאה; ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָאסּורין

צּפּויי  וכל עליהם". וזהב ּכסף תחמד "לא ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹלֹוקה,
מׁשּמׁשיה. ּבכלל הן הרי זרה, ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָעבֹודה

.Á ליד עבֹודה ׁשּתבֹוא קדם ּגֹוים ׁשּבּטלּוה ּגֹוים, ׁשל זרה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ
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אלהיהם יׂשראל  "ּפסילי ׁשּנאמר: ּבהנאה, מּתרת זֹו הרי - ְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ
אלהּות; ּבהם נֹוהגין והן לידינּו ּכׁשּבאּו ּבאׁש", ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹּתׂשרפּון

מּתרין. אּלּו הרי ּבּטלּום, אם ְֲֲִִִֵֵָָֻאבל
.Ë היה עבֹודה אפּלּו לעֹולם; ּבטלה אינּה יׂשראל, ׁשל זרה ְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָָָ

אסּורה  אּלא ּכלּום, מֹועיל ּבּטּולֹו אין ׁשּתפּות, ּבּה ְְֲִִֵֶָָָָֻלגֹוי
לעֹולם  ּגֹוי ּבהנאה ׁשל זרה עבֹודה וכן ּגניזה. ּוטעּונה , ְְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָ

ּבּטּולֹו אין - הּגֹוי ּבּטלּה ּכ ואחר יׂשראל, ליד ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּבאת
יׂשראל  ואין לעֹולם. ּבהנאה אסּורה אּלא ּכלּום, ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָמֹועיל

הּגֹוי ּברׁשּות ואפּלּו זרה, עבֹודה לבטל מבּטל רשות לו [שנתן ְְֲֲִִֵַַַָָָ
וגֹוי אלילו] זרה. עבֹודה מבּטל אינֹו ׁשֹוטה, אֹו קטן ּגֹוי .ְְֲֵֵֶַָָָָָ

ּבעל  אחרים, ּגֹוים ׁשל ּבין ׁשּלֹו, ּבין - זרה עבֹודה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּבּטל
ּבטלה; זֹו הרי - ּכ על יׂשראל ׁשאנסֹו ּפי על אף ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכרחֹו,
מי  אבל זרה; עבֹודה עֹובד המבּטל הּגֹוי ׁשּיהא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּובלבד
ּבּטל  זרה, עבֹודה המבּטל ּבּטּול. ּבּטּולֹו אין עֹובד, ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשאינֹו
אסּורה  והיא מּתרין, מׁשּמׁשיה מׁשּמׁשיה, ּבּטל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻמׁשּמׁשיה;
זרה, עבֹודה ותקרבת ׁשּיבטלּה. עד ׁשהיתה, ּכמֹו ְְְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּבהנאה

לעֹולם. ּבטלה ְְֵֵָָָאינּה
.È ראׁשּכיצד חטמּה, ראׁש אזנּה, ראׁש קטע מבּטלּה? ְְְְֵַַַָָָָָָֹֹֹ

ּפחסּה אֹו[מיעכה]אצּבעּה, חּסרּה, ׁשּלא ּפי על אף ּבפניה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מׁשּכנּה, אם אבל ּבטלה. זֹו הרי - יׂשראל לצֹורף ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָׁשּמכרּה
עליה  ׁשּנפלה אֹו צֹורף, ׁשאינֹו ליׂשראל אֹו לגֹוי מכרּה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאֹו

ּפּנּה ולא הא מּפלת גל ּתבעּהבנים][את ולא לסטים ּגנבּוה , ְְְְְִִִֶַָָָָָֹֹֹ
ּגררּה[חיפשה] ּבפניה, הׁשּתין ּבפניה, רקק אותה], זרק [גרר , ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָ

ּבטלה. אינּה זֹו הרי - הּצֹואה את ְֲֵֵֵֶַָָָָּבּה
.‡È מּתרת עבֹודה - ׁשלֹום ּבׁשעת עֹובדיה ׁשהּניחּוה זרה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ּבּטלּוה  ׁשהרי ּבׁשעת ּבהנאה, אסּורה מלחמה; ׁשּלא - מּפני , ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
מאליה  ׁשּנׁשּברה זרה עבֹודה הּמלחמה. מּפני אּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָהּניחּוה
הּמֹוצא  ,לפיכ ׁשּיבּטלּוה; עד ּבהנאה, אסּורים ׁשבריה -ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
לא  ׁשּמא ּבהנאה, אסּורין אּלּו הרי - זרה עבֹודה ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשברי

ּפרקים ׁשל היתה ואם הּגֹוים. חלקים]ּבּטלּוה מכמה ,[עשויה ְְְְִִִִֶַָָָָ
ּופרק  ּפרק ּכל לבּטל צרי - להחזירּה יכֹול ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָוהדיֹוט
אחד  אבר ׁשּבּטל ּכיון - להחזירּה יכֹול אינֹו ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמּפרקיה;

הּׁשברים. ּכל ּבטלּו ְְִִֶַָָָָמּמּנה,
.·È עד מזּבח ּבהנאה, אסּור הּוא עדין - ׁשּנפּגם זרה עבֹודה ְְֲֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָ

ּובימֹוס הּגֹוים; ּביד רּבֹו לע"ז]ׁשּיּנתץ בסיס ׁשּנפּגם,[אבן ְְִִִִֵֶֶַַַָֻ
הּוא  זה אי אבן מּתר. ּבימֹוס, מזּבח? הּוא זה ואי ּבימֹוס ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֻ

אבני מבּטלין וכיצד הרּבה. אבנים מזּבח, זרה אחת; [עבודה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָ
חּפהששמה] אֹו ּבנין, ּבהן ׁשּבנה ּכיון ּבהן [ריצף]מרקּוליס? ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּכיצד  ּבהנאה. מּתרין הן הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא הּדרכים, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻאת
קרסם האׁשרה? את זרד[קטף]מבּטלין עלה, [קצץ]מּמּנה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

יֹונק רך]מּמּנה ׁשּׁשפיּה[ענף אֹו ׁשרביט, אֹו מּקל מּמּנה נטל , ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
היא [שייפה] - לצרּכּה ׁשפיּה ּבטלה. זֹו הרי - לצרּכּה ְְְְְְֲִֵֵֶָָָָָָָֹׁשּלא

ּוׁשפייה השיוף]אסּורה, בעת שמתקלפים מּתרין.[הנסרים ְֲִֶָָָָֻ
היא  ּבין לצרּכֹו, ּבין לצרּכּה ּבין - יׂשראל ׁשל היתה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָואם
אין  יׂשראל, ׁשל זרה ׁשעבֹודה לעֹולם; אסּורין ׁשפייה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּובין

לעֹולם. ּבּטּול ְִָָלּה

ט ּפרק ¤¤
אידיהם ׁשלׁשה ‡. לפני לּקח [חגם]ימים אסּור ּגֹוים, ׁשל ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

הּמתקּים ּדבר להם ולמּכר לזמן]מהם וללוֹות [המשתמר , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשעל  אֹו ׁשּבׁשטר מלוה מהן ולּפרע ּולפרען ּולהלוֹותם, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמהן
ׁשהּוא  מּפני מהן, נפרעין ּפה על מלוה אבל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמׁשּכֹון.

מּיד  ּכגֹון ּכמּציל מתקּים, ׁשאינֹו ּדבר להן למּכר ּומּתר ם; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
ּבארץ  אמּורים? ּדברים ּבּמה אידם. יֹום עד ותבׁשיל, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָירקֹות
אידם  יֹום אּלא אסּור אינֹו ארצֹות, ּבׁשאר אבל ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָיׂשראל;
זה  הרי ימים, הּׁשלׁשה ּבאֹותן עּמהן ונתן ונׂשא עבר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּבלבד.
זה  הרי אידם, ּביֹום עּמהם ונֹותן והּנֹוׂשא ּבהנאה; ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמּתר

ּבהנאה. ֲַָָָאסּור
ּדֹורֹוןואסּור ·. ּכן [מתנה]לׁשלח אם אּלא אידֹו, ּביֹום לגֹוי ְְְְִִֵֵֶַָָֹ

ּגֹוי  וכן עֹובדּה. ואינֹו זרה, ּבעבֹודה מֹודה ׁשאינֹו לֹו ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָנֹודע
ואם  מּמּנּו; יקּבלּנּו לא אידם, ּביֹום ליׂשראל ּדֹורֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּׁשלח

לאיבה יסרב]חׁשׁש עד [אם - ּבֹו נהנה ואינֹו ּבפניו, נֹוטלֹו , ְְְְֱֵֵֶֶַַָָָָ
ּבּה. מֹודה ואינֹו זרה עבֹודה עֹובד אינֹו הּגֹוי ׁשּזה לֹו ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיּודע

אֹוהיה ‚. ׁשלׁשה רּבים, ימים הּגֹוים אֹותם ׁשל אידם ְִִִֵֶַַָָָָָָֹ
וכּלן  הן, אחד ּכיֹום הּימים אֹותן ּכל - עׂשרה אֹו ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָֻארּבעה

ׁשּלפניהן  ימים ׁשלׁשה עם .אסּורין ְְֲִִִִֵֶֶָָֹ
אידם הּנֹוצרים .„ יֹום ראׁשֹון ויֹום הם, זרה עבֹודה עֹובדי - ְְְֲִִֵֵֵַָָָָ

יֹום  יׂשראל, ּבארץ עּמהם ולתת לׂשאת אסּור ,לפיכ ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָהּוא.
יֹום  לֹומר צרי ואין וׁשּבת; ׁשּבת ׁשּבכל ׁשּׁשי ויֹום ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָחמיׁשי
עּמהם  נֹוהגים וכן מקֹום. ּבכל אסּור ׁשהּוא עצמֹו, ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָראׁשֹון

אידיהם. ְֵֵֶָּבכל
ּומקריבין יֹום ‰. ,מל להן להעמיד הּגֹוים ּבֹו ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָׁשּמתּכּנסין

ּכׁשאר  הּוא והרי הּוא, אידם יֹום - לאלהיהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹּומקּלסין
לעבֹודה אידיהן  ּומֹודה לעצמֹו, איד עֹוׂשה ׁשהּוא ּגֹוי אבל . ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

אֹו זקנֹו ּתגלחת ּביֹום ּבֹו, ׁשּנֹולד ּבּיֹום ּומקּלסּה ׁשּלֹו, ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָזרה
מּבית  ּבֹו ׁשּיצא אֹו הּים מן ּבֹו ׁשעלה ּבּיֹום ְִִִֵֶֶַַָָָָָּבלֹוריתֹו,

לבנֹו מׁשּתה ּבֹו ׁשעׂשה ּבּיֹום וכּיֹוצא [לנישואיו]האסּורים, , ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
וכן  ּבלבד. האיׁש ואֹותֹו הּיֹום אֹותֹו אּלא אסּור אין - ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּבאּלּו
העֹוׂשים  אֹותם איד, אֹותֹו ויעׂשּו מת ּבֹו להן ׁשּימּות ְֲִֵֵֶֶַָָָָיֹום
ּומקטירין  ּכלים ּבּה ׁשּׂשֹורפין מיתה וכל הּיֹום; אֹותֹו ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָאסּורין
אסּור, האיד יֹום אין זרה. עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש ּבידּוע ְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹקטרת,
ואֹוכלין  ּבֹו ׁשּׂשמחים הּגֹוים אבל ּבלבד; ּבֹו לעֹובדין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָאּלא
אבל  ,הּמל ּכבֹוד מּפני אֹו מנהג, אֹותֹו ּומׁשּמרין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָוׁשֹותין
עּמהן. ולתת לׂשאת מּתרין אּלּו הרי - ּבֹו מֹודין אין ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֻהם

.Â למּכר ּדברים אסּור זרה, עבֹודה מּמיני למין מיחדין ׁשהן ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָֹֻ
ּודברים  לעֹולם. הּמקֹום ׁשּבאֹותֹו זרה עבֹודה אֹותּה ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָָלעֹובדי
הּגֹוי  ּפרׁש ואם סתם; אֹותם למּכר מּתר לּה מיחדין ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻֻׁשאינן
אם  אּלא לֹו, למּכר אסּור זרה, לעבֹודה אֹותם קֹונה ְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹׁשהּוא
חסר  מקריבין ׁשאין לפי זרה, לעבֹודה מּלהקריבֹו ּפסלֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכן

זרה  .לעבֹודה ֲַָָָ
.Êמיחדין,היּו ׁשאין ּדברים עם המיחדין ּדברים מערבים ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹֻֻ

זּכה לבֹונה לע"ז]ּכגֹון -[המשמשת ׁשחרה לבֹונה ּבכלל ְְְְְִַַָָָָֹ
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אלהיהם יׂשראל  "ּפסילי ׁשּנאמר: ּבהנאה, מּתרת זֹו הרי - ְְֱֱֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻ

אלהּות; ּבהם נֹוהגין והן לידינּו ּכׁשּבאּו ּבאׁש", ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹּתׂשרפּון
מּתרין. אּלּו הרי ּבּטלּום, אם ְֲֲִִִֵֵָָֻאבל

.Ë היה עבֹודה אפּלּו לעֹולם; ּבטלה אינּה יׂשראל, ׁשל זרה ְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָָָ
אסּורה  אּלא ּכלּום, מֹועיל ּבּטּולֹו אין ׁשּתפּות, ּבּה ְְֲִִֵֶָָָָֻלגֹוי

לעֹולם  ּגֹוי ּבהנאה ׁשל זרה עבֹודה וכן ּגניזה. ּוטעּונה , ְְְְֲֲִֵֶַָָָָָָָָ
ּבּטּולֹו אין - הּגֹוי ּבּטלּה ּכ ואחר יׂשראל, ליד ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָׁשּבאת
יׂשראל  ואין לעֹולם. ּבהנאה אסּורה אּלא ּכלּום, ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָָָָָמֹועיל

הּגֹוי ּברׁשּות ואפּלּו זרה, עבֹודה לבטל מבּטל רשות לו [שנתן ְְֲֲִִֵַַַָָָ
וגֹוי אלילו] זרה. עבֹודה מבּטל אינֹו ׁשֹוטה, אֹו קטן ּגֹוי .ְְֲֵֵֶַָָָָָ

ּבעל  אחרים, ּגֹוים ׁשל ּבין ׁשּלֹו, ּבין - זרה עבֹודה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּבּטל
ּבטלה; זֹו הרי - ּכ על יׂשראל ׁשאנסֹו ּפי על אף ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכרחֹו,
מי  אבל זרה; עבֹודה עֹובד המבּטל הּגֹוי ׁשּיהא ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָּובלבד
ּבּטל  זרה, עבֹודה המבּטל ּבּטּול. ּבּטּולֹו אין עֹובד, ְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשאינֹו
אסּורה  והיא מּתרין, מׁשּמׁשיה מׁשּמׁשיה, ּבּטל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻמׁשּמׁשיה;
זרה, עבֹודה ותקרבת ׁשּיבטלּה. עד ׁשהיתה, ּכמֹו ְְְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּבהנאה

לעֹולם. ּבטלה ְְֵֵָָָאינּה
.È ראׁשּכיצד חטמּה, ראׁש אזנּה, ראׁש קטע מבּטלּה? ְְְְֵַַַָָָָָָֹֹֹ

ּפחסּה אֹו[מיעכה]אצּבעּה, חּסרּה, ׁשּלא ּפי על אף ּבפניה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָֹ
מׁשּכנּה, אם אבל ּבטלה. זֹו הרי - יׂשראל לצֹורף ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶָָָָָָׁשּמכרּה
עליה  ׁשּנפלה אֹו צֹורף, ׁשאינֹו ליׂשראל אֹו לגֹוי מכרּה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָאֹו

ּפּנּה ולא הא מּפלת גל ּתבעּהבנים][את ולא לסטים ּגנבּוה , ְְְְְִִִֶַָָָָָֹֹֹ
ּגררּה[חיפשה] ּבפניה, הׁשּתין ּבפניה, רקק אותה], זרק [גרר , ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָ

ּבטלה. אינּה זֹו הרי - הּצֹואה את ְֲֵֵֵֶַָָָָּבּה
.‡È מּתרת עבֹודה - ׁשלֹום ּבׁשעת עֹובדיה ׁשהּניחּוה זרה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ּבּטלּוה  ׁשהרי ּבׁשעת ּבהנאה, אסּורה מלחמה; ׁשּלא - מּפני , ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ
מאליה  ׁשּנׁשּברה זרה עבֹודה הּמלחמה. מּפני אּלא ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָהּניחּוה
הּמֹוצא  ,לפיכ ׁשּיבּטלּוה; עד ּבהנאה, אסּורים ׁשבריה -ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
לא  ׁשּמא ּבהנאה, אסּורין אּלּו הרי - זרה עבֹודה ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשברי

ּפרקים ׁשל היתה ואם הּגֹוים. חלקים]ּבּטלּוה מכמה ,[עשויה ְְְְִִִִֶַָָָָ
ּופרק  ּפרק ּכל לבּטל צרי - להחזירּה יכֹול ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָוהדיֹוט
אחד  אבר ׁשּבּטל ּכיון - להחזירּה יכֹול אינֹו ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמּפרקיה;

הּׁשברים. ּכל ּבטלּו ְְִִֶַָָָָמּמּנה,
.·È עד מזּבח ּבהנאה, אסּור הּוא עדין - ׁשּנפּגם זרה עבֹודה ְְֲֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָ

ּובימֹוס הּגֹוים; ּביד רּבֹו לע"ז]ׁשּיּנתץ בסיס ׁשּנפּגם,[אבן ְְִִִִֵֶֶַַַָֻ
הּוא  זה אי אבן מּתר. ּבימֹוס, מזּבח? הּוא זה ואי ּבימֹוס ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֻ

אבני מבּטלין וכיצד הרּבה. אבנים מזּבח, זרה אחת; [עבודה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָ
חּפהששמה] אֹו ּבנין, ּבהן ׁשּבנה ּכיון ּבהן [ריצף]מרקּוליס? ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּכיצד  ּבהנאה. מּתרין הן הרי - ּבאּלּו וכּיֹוצא הּדרכים, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻאת
קרסם האׁשרה? את זרד[קטף]מבּטלין עלה, [קצץ]מּמּנה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

יֹונק רך]מּמּנה ׁשּׁשפיּה[ענף אֹו ׁשרביט, אֹו מּקל מּמּנה נטל , ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
היא [שייפה] - לצרּכּה ׁשפיּה ּבטלה. זֹו הרי - לצרּכּה ְְְְְְֲִֵֵֶָָָָָָָֹׁשּלא

ּוׁשפייה השיוף]אסּורה, בעת שמתקלפים מּתרין.[הנסרים ְֲִֶָָָָֻ
היא  ּבין לצרּכֹו, ּבין לצרּכּה ּבין - יׂשראל ׁשל היתה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָָואם
אין  יׂשראל, ׁשל זרה ׁשעבֹודה לעֹולם; אסּורין ׁשפייה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָָּובין

לעֹולם. ּבּטּול ְִָָלּה

ט ּפרק ¤¤
אידיהם ׁשלׁשה ‡. לפני לּקח [חגם]ימים אסּור ּגֹוים, ׁשל ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ

הּמתקּים ּדבר להם ולמּכר לזמן]מהם וללוֹות [המשתמר , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
ׁשעל  אֹו ׁשּבׁשטר מלוה מהן ולּפרע ּולפרען ּולהלוֹותם, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָמהן
ׁשהּוא  מּפני מהן, נפרעין ּפה על מלוה אבל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּמׁשּכֹון.

מּיד  ּכגֹון ּכמּציל מתקּים, ׁשאינֹו ּדבר להן למּכר ּומּתר ם; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
ּבארץ  אמּורים? ּדברים ּבּמה אידם. יֹום עד ותבׁשיל, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָירקֹות
אידם  יֹום אּלא אסּור אינֹו ארצֹות, ּבׁשאר אבל ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָָיׂשראל;
זה  הרי ימים, הּׁשלׁשה ּבאֹותן עּמהן ונתן ונׂשא עבר ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹּבלבד.
זה  הרי אידם, ּביֹום עּמהם ונֹותן והּנֹוׂשא ּבהנאה; ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻמּתר

ּבהנאה. ֲַָָָאסּור
ּדֹורֹוןואסּור ·. ּכן [מתנה]לׁשלח אם אּלא אידֹו, ּביֹום לגֹוי ְְְְִִֵֵֶַָָֹ

ּגֹוי  וכן עֹובדּה. ואינֹו זרה, ּבעבֹודה מֹודה ׁשאינֹו לֹו ְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָנֹודע
ואם  מּמּנּו; יקּבלּנּו לא אידם, ּביֹום ליׂשראל ּדֹורֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּׁשלח

לאיבה יסרב]חׁשׁש עד [אם - ּבֹו נהנה ואינֹו ּבפניו, נֹוטלֹו , ְְְְֱֵֵֶֶַַָָָָ
ּבּה. מֹודה ואינֹו זרה עבֹודה עֹובד אינֹו הּגֹוי ׁשּזה לֹו ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיּודע

אֹוהיה ‚. ׁשלׁשה רּבים, ימים הּגֹוים אֹותם ׁשל אידם ְִִִֵֶַַָָָָָָֹ
וכּלן  הן, אחד ּכיֹום הּימים אֹותן ּכל - עׂשרה אֹו ְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָֻארּבעה

ׁשּלפניהן  ימים ׁשלׁשה עם .אסּורין ְְֲִִִִֵֶֶָָֹ
אידם הּנֹוצרים .„ יֹום ראׁשֹון ויֹום הם, זרה עבֹודה עֹובדי - ְְְֲִִֵֵֵַָָָָ

יֹום  יׂשראל, ּבארץ עּמהם ולתת לׂשאת אסּור ,לפיכ ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָהּוא.
יֹום  לֹומר צרי ואין וׁשּבת; ׁשּבת ׁשּבכל ׁשּׁשי ויֹום ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָחמיׁשי
עּמהם  נֹוהגים וכן מקֹום. ּבכל אסּור ׁשהּוא עצמֹו, ְְְֲִִִֵֶֶַָָָָראׁשֹון

אידיהם. ְֵֵֶָּבכל
ּומקריבין יֹום ‰. ,מל להן להעמיד הּגֹוים ּבֹו ְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַָׁשּמתּכּנסין

ּכׁשאר  הּוא והרי הּוא, אידם יֹום - לאלהיהן ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָֹּומקּלסין
לעבֹודה אידיהן  ּומֹודה לעצמֹו, איד עֹוׂשה ׁשהּוא ּגֹוי אבל . ְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

אֹו זקנֹו ּתגלחת ּביֹום ּבֹו, ׁשּנֹולד ּבּיֹום ּומקּלסּה ׁשּלֹו, ְְְְְִֶֶַַַַַָָָָזרה
מּבית  ּבֹו ׁשּיצא אֹו הּים מן ּבֹו ׁשעלה ּבּיֹום ְִִִֵֶֶַַָָָָָּבלֹוריתֹו,

לבנֹו מׁשּתה ּבֹו ׁשעׂשה ּבּיֹום וכּיֹוצא [לנישואיו]האסּורים, , ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָ
וכן  ּבלבד. האיׁש ואֹותֹו הּיֹום אֹותֹו אּלא אסּור אין - ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָּבאּלּו
העֹוׂשים  אֹותם איד, אֹותֹו ויעׂשּו מת ּבֹו להן ׁשּימּות ְֲִֵֵֶֶַָָָָיֹום
ּומקטירין  ּכלים ּבּה ׁשּׂשֹורפין מיתה וכל הּיֹום; אֹותֹו ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָאסּורין
אסּור, האיד יֹום אין זרה. עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש ּבידּוע ְְֲֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹקטרת,
ואֹוכלין  ּבֹו ׁשּׂשמחים הּגֹוים אבל ּבלבד; ּבֹו לעֹובדין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָאּלא
אבל  ,הּמל ּכבֹוד מּפני אֹו מנהג, אֹותֹו ּומׁשּמרין ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָוׁשֹותין
עּמהן. ולתת לׂשאת מּתרין אּלּו הרי - ּבֹו מֹודין אין ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָֻהם

.Â למּכר ּדברים אסּור זרה, עבֹודה מּמיני למין מיחדין ׁשהן ְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָֹֻ
ּודברים  לעֹולם. הּמקֹום ׁשּבאֹותֹו זרה עבֹודה אֹותּה ְְְְְֲִֵֶַָָָָָָָלעֹובדי
הּגֹוי  ּפרׁש ואם סתם; אֹותם למּכר מּתר לּה מיחדין ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻֻׁשאינן
אם  אּלא לֹו, למּכר אסּור זרה, לעבֹודה אֹותם קֹונה ְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹׁשהּוא
חסר  מקריבין ׁשאין לפי זרה, לעבֹודה מּלהקריבֹו ּפסלֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָּכן

זרה  .לעבֹודה ֲַָָָ
.Êמיחדין,היּו ׁשאין ּדברים עם המיחדין ּדברים מערבים ְְְְְִִִִִִֵֶַָָָָָָֹֻֻ

זּכה לבֹונה לע"ז]ּכגֹון -[המשמשת ׁשחרה לבֹונה ּבכלל ְְְְְִַַָָָָֹ
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לבּדּה הּזּכה ילּקט ׁשּמא חֹוׁשׁשין ואין סתם, הּכל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹמֹוכר

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן זרה; ְֲֵֵֶַַָָָָֹלעבֹודה
.Á ידיהן ּכׁשם ּבהן ׁשּמחּזקין ּדברים לּגֹוים מֹוכרין ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

לרּבים, נזק ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר להם מֹוכרין אין ּכ - זרה ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָלעבֹודה
זין ּוכלי ואריֹות, ּדּבים מלחמה]ּכגֹון ּוכבלים [כלי ְְְֲִִִֵַַָָֻ

למכרֹו ׁשאסּור וכל הּזין. את להם מׁשחיזין ואין ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָוׁשלׁשליֹות.
אסּור  וכן לגֹוי; למּכר החׁשּוד ליׂשראל למכרֹו אסּור ְְְְְְְְִִֵֵֶָָָָָֹלגֹוי,

יׂשראל. ללסטים נזק ּכלי ְְְְְִִִִֵֵֶֶָֹלמּכר
.Ëהּגֹוים היּו ּביני ׁשֹוכנים מּתר יׂשראל - ּברית להם וכרתּו , ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֻ

ׁשעֹוׂשים  מּפני וגיסֹותיו; הּמל לעבדי זין ּכלי למּכר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹלהם
מגּנים  ונמצאּו להּצילּה, הּמדינה צרי עם מלחמה ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָָָּבהם
זרה  עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש עיר ּבתֹוכם. ׁשרּויין אנּו ׁשהרי - ְְֲֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָָעלינּו
חּוצה  היה לתֹוכּה. להּכנס ואסּור לּה, ח ּוצה להּל מּתר -ְְְְִֵֵַָָָָָָָָָֻ

ּבתֹוכּה. להּל מּתר זרה, עבֹודה ְְֲֵַָָָָָָֻלּה
.Èּבּההמהּל ׁשּיׁש ּבעיר לעבר לֹו אסּור למקֹום, מּמקֹום ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ

זרה  מיחדת עבֹודה ׁשהּדר ּבזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
מקֹום אליו]לאֹותֹו להגיע ניתן דרכה ׁשם [רק יׁש אם אבל ; ְֲִֵָָָ

ונקרה אחרת מקרה]ּדר מּתר.[קרה ּבזֹו, והל ְְְִֶֶֶֶַַָָָָֻ
.‡È ּכּפהואסּור הּגֹוים, עם ּבּה[חדר]לבנֹות ׁשּמעמידים ְְֲִִִִִִֶַַָָָ

הּוא  ּבֹונה אבל מּתר. ׂשכרּה ּובנה, עבר ואם זרה; ְְֲֲִֶַָָָָָָָָָָֻעבֹודה
הּכּפה. אֹותּה ּבּה ׁשּיׁש החצר אֹו הּטרקלין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָלכּתחּלה,

.·È מעּטרֹות עיר חנּיֹות ּבּה והיּו זרה, עבֹודה ּבּה ׁשּיׁש ְְֲֲִֵֶָָָָָָָֻֻ
ּבהן [מקושטות] להנֹות אסּור המעּטרֹות, - מעּטרֹות ְְְֵֵֶֶַָָָָָָֻֻוׁשאינן

זרה  עבֹודה ׁשּבגלל ׁשחזקתן, מּפני ּׁשּבתֹוכן, מה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבכל
ׁשל  חנּיֹות ּבהנאה. מּתרֹות מעּטרֹות, וׁשאינן ְְְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָֻֻֻנתעּטרּו;

זרה. עבֹודה ׁשּמהּנה מּפני לׂשכרן, אסּור - זרה ְְְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָָָעבֹודה
.‚È ּבהנאה,הּמֹוכר אסּורים ּדמיו - זרה לעבֹודה ּביתֹו ֲֲֲִֵֵַַַָָָָָָָ

וגזלּו יׂשראל ׁשאנסּו ּגֹוים אבל הּמלח; לים אֹותן ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָויֹולי
וכֹותב מּתרין; ּדמיו זרה, עבֹודה ּבֹו והעמידּו [שטר ּביתֹו ְְֱֲִִֵֵֶָָָָָָֻ

ׁשּלהםמכירה] ּבערּכאֹות דיניהם]ּומעלה בית בפני .[חותם ְְֲֶֶֶַַָָ
.„È להספד]וחלילין המשמשים נשיפה זרה,[כלי עבֹודה ׁשל ֲֲִִֶַָָָ

מהם  ולֹוקחין ּגֹוים, ׁשל ליריד הֹולכין ּבהן. לסּפד ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָֹאסּור
ּוכרמים; ׂשדֹות ּובּתים ּבגיּותן, ּוׁשפחֹות ועבדים ְְְְֲִִִֵַָָָָָָָֹּבהמה
מּידם  ּכמּציל ׁשהּוא מּפני ׁשּלהן, ּבערּכאֹות ּומעלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוכֹותב

ראיה] בידו מּבעל [שתהיה ּבלֹוקח אמּורים? ּדברים ּבּמה .ְְֲִִִֵֶַַַַָ
הּתּגר מן ׁשם הּלֹוקח אבל מכס. נֹותן ׁשאינֹו [סוחר]הּבית ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

זרה, לעבֹודה והּמכס מכס, נֹותן ׁשהּוא מּפני אסּור; -ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
אם  - הּתּגר מן ולקח עבר זרה. עבֹודה מהּנה זה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָונמצא

נֹוׁשר לקח, ּולמּטה;[מפיל]ּבהמה הארּכּבה מן ּפרסֹותיה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֻ
מּתכֹות, ּוכלי מעֹות לקח ירקבּו; לקח, וכלים ּכסּות ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָואם

מעלין לא עבדים, לקח הּמלח; לים אם יֹוליכם הבור [מן ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָֹ
לתוכו] מֹורידיןנפלו .[לבור]ולא ְִִֹ

.ÂË להנֹות ּגֹוי אסּור לבּתֹו, אֹו לבנֹו מׁשּתה ְְְִִִֵֶֶָָָָׁשעׂשה
- ׁשם מּׁשּלֹו ולׁשּתֹות הּיׂשראלי לאכל ואפּלּו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹמּסעּודתֹו;

אכלֹו הּגֹוים ּובמסּבת הֹואיל לאכל אסּור, אסּור ּומאימתי . ְֱֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ימי  וכל הּסעּודה, צרכי ּולהכין לעסק מּׁשּיתחיל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹאצלֹו?
סעּודה  עׂשה ואם יֹום. ׁשלׁשים הּמׁשּתה ּולאחר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹהּמׁשּתה,

אסּור, - יֹום ׁשלׁשים לאחר אפּלּו הּנּׂשּואין, מחמת ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָֹאחרת
זרה  עבֹודה מּפני - הּזה ההרחק וכל חדׁש. עׂשר ׁשנים ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹעד

אחריה]הּוא ימשך מּזבחֹו[שלא ואכלּת ,ל "וקרא ׁשּנאמר: ,ְְְְְֱִִֶֶַַָָָָ
והזנּו אלהיהן, אחרי בנתיו וזנּו ,לבני מּבנתיו ולקחּת -ְְְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹ

."ּבני ֶֶָאת
.ÊË ׁשּמגּדלת ּבת מּפני נכרית, ׁשל ּבנּה את ּתניק לא יׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

היא  מיּלדת אבל הּנכרית. את ּתיּלד ולא זרה; לעבֹודה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבן
איבה מּׁשּום ּבת [שנאה]ּבׂשכר, את מיּלדת והּנכרית . ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּברׁשּותּה - ּבנּה את ּומניקה היהודיה]יׂשראל, ּכדי [ברשות , ְְְְְִִִֵֵֶָָָָ
ּתהרגּנּו. ְֶֶַַֹׁשּלא

.ÊÈ כוכבים]לתרּפּותההֹולכין עבודת לׂשאת [בית אסּור , ְְְִֵַַָָ
והּבאין עּמהן. משם]ולתת יהיּו[חוזרין ׁשּלא והּוא, מּתרין; , ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹֻ

ּבזה זה חבורות]קׁשּורין ׁשּמא [חבורות קׁשּורין, היּו ׁשאם - ְְִִִֶֶֶֶָָָ
לׂשאת  מּתר ּבהליכה - לתרּפּות ההֹול ויׂשראל לחזר. ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֻּדעּתן
מׁשּמד  יׂשראל אסּור. ּובחזירה, ּבֹו; יחזר ׁשּמא עּמֹו, ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻולתת

אסּור  ּבחזירה, ּבין ּבהליכה ּבין -. ֲֲִִֵֵַַָָָ
.ÁÈ לׂשאת יׂשראל אסּור ּבחזירה ּגֹוים, ׁשל ליריד ׁשהל ְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

עּמֹו עבֹודה ולתת ּודמי ׁשם, להן מכר זרה עבֹודה ׁשּמא , ְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ
ּומּפני  מּתרין. ּגֹוי, ּוביד ּבהנאה; אסּורים יׂשראל ּביד ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָֻזרה
נֹוׂשאין  ואין הּתרּפּות, מן הּבא הּגֹוי עם ונֹותנין נֹוׂשאין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָזה,
לא  המׁשּמד, עם ולא הּתרּפּות, מן הּבא יׂשראל עם ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֹֹֻונֹותנין

ּבחזירתֹו. ולא ְֲֲִִַַָָֹּבהליכתֹו

ה'תשע"ג  אדר י' רביעי יום

י  ¤¤ּפרק
זרה אין ‡. עבֹודה לעֹובדי ּברית ׁשּנעׂשה ּכֹורתין ּכדי , ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָ

להם עּמהן תכרת "לא ׁשּנאמר: - לעבדם אֹותם ונּניח ׁשלֹום ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
לרחם  ואסּור יהרגּו. אֹו מעבֹודתּה, יחזרּו אּלא ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָּברית";
עֹובד  ראה אם ,לפיכ תחּנם". "ולא ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹעליהם,
לקּוח  ראהּו יעלּנּו; לא ּבּנהר, טֹובע אֹו אֹובד זרה ֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹעבֹודה
לבֹור, לדחפֹו אֹו ּבידֹו, לאּבדֹו אבל יּצילּנּו. לא ְְְְְֲֳִֶַַָָָָֹלמּות,
ּבּמה  מלחמה. עּמנּו עֹוׂשה ׁשאינֹו מּפני אסּור, - ּבזה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא

יׂשראל מֹוסרי אבל ּבגֹוי. אמּורים? ,[מלשינים]ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵָָָ
ּולהֹורידן  ּביד, לאּבדן מצוה - והאּפיקֹורֹוסים ְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָוהּמינים,
העם  את ּומסירין ליׂשראל, מצרין ׁשהן מּפני ׁשחת; ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָלבאר
ּוביתֹוס  וצדֹוק ותלמידיו, הּנֹוצרי ּכיׁשּוע ה', ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָמאחרי

רעה]ותלמידיהן לתרבות שיצאו חכמים "וׁשם [תלמידי - ְְְִֵֵֶַ
ירקב". ְְִִַָרׁשעים

אפּלּומּכאן ·. זרה, עבֹודה עֹובדי לרּפאת ׁשאסּור למד, אּתה ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
איבה ּבׂשכר  מּׁשּום חֹוׁשׁש ׁשהיה אֹו מהן, מתירא היה ואם . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָ

ּתֹוׁשב וגר אסּור. ּבחּנם אבל ּבׂשכר; מרּפא ז'- [שקיבל ְְְְֲִֵֵַָָָָָָ
ּבחּנם.מצוות] אֹותֹו מרּפאין להחיֹותֹו, מצּוה ואּתה הֹואיל -ְְְְְְְִִִֶַַַָָֻ

ּובסּוריא אין ‚. יׂשראל. ּבארץ וׂשדֹות ּבּתים להם מֹוכרין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָ
דוד] שכבש ׂשדֹות.[ארצות לא אבל ּבּתים, להם מֹוכרין -ְֲִִֶָָָָֹ

יעׂשם  ׁשּלא ּובלבד יׂשראל, ּבארץ ּבּתים להם ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּומׂשּכירין
להם  מׂשּכירין ואין מּׁשלׁשה. ּפחֹות ׁשכּונה ואין - ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹׁשכּונה
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החמירּו מה ּומּפני ׂשדֹות. להם מׂשּכירין ּובסּוריא, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָׂשדֹות;
הּמעׂשרֹות, מן מפקיעּה - ׁשּתים ּבּה ׁשּיׁש מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבׂשדה?

וׂש ּבּתים להם למּכר ּומּתר ּבּקרקע. חניה להם דֹות ונֹותן ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
ארצנּו. ׁשאינּה מּפני לארץ, ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָּבחּוצה

הּתירּואף „. ּדירה לבית לא להׂשּכיר, ׁשהּתירּו ,ּבמקֹום ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹ
תביא  "ולא ונאמר: זרה, עבֹודה לתֹוכּה מכניס ׁשהּוא ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמּפני
אֹוצר  לעׂשֹותם ּבּתים, להם מׂשּכיר אבל ;"ּבית אל ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָתֹועבה

ּבהם [מחסן] וכּיֹוצא ּותבּואה ּפרֹות להם מֹוכרין ואין .ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָ
על  לֹו מֹוכר אֹו מּׁשּיקץ, הּוא מֹוכר אבל לקרקע; ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֻּבמחּבר
ּבמחּבר? להם מֹוכרין אין מה ּומּפני וקֹוצץ. לקץ ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻמנת
ׁשאם  ּבּקרקע; חניה להם ּתּתן לא תחּנם", "ולא ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
אסּור  וכן היא. עראי יׁשיבת יׁשיבתן קרקע, להם יהיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלא
קל  ּבצּורתֹו'; זה ּגֹוי נאה 'ּכּמה לֹומר: ואפּלּו ּבׁשבחן, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָלסּפר
מּדבריהם, ּדבר ׁשּיחּבב אֹו מעׂשיו, ּבׁשבח ׁשּיסּפר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוחמר
מּפני  ,ּבעיני חן להם יהיה לא - תחּנם" "ולא ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹׁשּנאמר:
לּתן  ואסּור הרעים. מּמעׂשיו וללמד עּמֹו להּדבק ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹׁשּגֹורם
ׁשּנאמר: - ּתֹוׁשב לגר הּוא נֹותן אבל חּנם; מּתנֹות ְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָלהם
לנכרי", מכר אֹו ואכלּה, ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ"לּגר

ּבנתינה. לא ְְִִִִָָֹּבמכירה,
ׁשלֹום מפרנסים ‰. ּדרכי מּפני יׂשראל, ענּיי עם ּגֹוים ;ענּיי ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָ

ענ  ּבידי ממחין ּדרכי ואין מּפני ּופאה, ׁשכחה ּבלקט ּגֹוים ּיי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּדרכי  מּפני אידם, ּביֹום ואפּלּו ּבׁשלֹומם, וׁשֹואלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָׁשלֹום.

ׁשלֹום להן ּכֹופלין ואין שלום"]ׁשלֹום; ולא ["שלום לעֹולם. ְְְְִֵֶָָָָֹ
מצאֹו ׁשלֹום; לֹו לתת אידֹו ּביֹום נכרי ׁשל לביתֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָיּכנס

ראׁש. וכבד רפה ּבׂשפה ׁשלֹום לֹו נֹותן ְְֵֶַָָָָָֹֹּבּׁשּוק,
.Â יׂשראל אין ׁשּגלּו ּבזמן אּלא אמּורים, האּלּו הּדברים ּכל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּתּקיפה  הּגֹוים ׁשּיד ּבזמן אֹו האּמֹות, ׁשּיד לבין ּבזמן אבל . ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻ
עֹובד  ּגֹוי להּניח לנּו אסּור העֹולם, אּמֹות על ּתּקיפה ְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֻיׂשראל
מּמקֹום  עֹובר אֹו עראי, יׁשיבת יֹוׁשב אפּלּו ּבינינּו; זרה ְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָעבֹודה
עליו  ׁשּיקּבל עד אּלא ּבארצנּו, יעבר לא לסחֹורה, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלמקֹום
,"ּבארצ יׁשבּו "לא ׁשּנאמר: - נח ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹׁשבע
ּגר  זה הרי מצוֹות, ׁשבע עליו קּבל ואם ׁשעה. לפי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאפּלּו
אבל  נֹוהג; ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב, ּגר מקּבלין ואין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּתֹוׁשב.

ּבלבד. צדק ּגר אּלא מקּבלין אין הּיֹובל, ּבזמן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּלא

יא ּפרק ¤¤
הּגֹוים אין ‡. ּבחּקֹות לא הֹולכין - להם מּדּמין ולא , ְְְִִִִֵֶַַָֹֹֻ

תלכּו "ולא ׁשּנאמר: ּבהן, וכּיֹוצא ּבּׂשער, ולא ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבּמלּבּוׁש,
ונאמר: תלכּו", לא "ּובחּקתיהם ונאמר: הּגֹוי", ְְְְֱֱֵֵֵֶֶֶַַַֹֹֹֻֻּבחּקת
הּוא  אחד ּבענין הּכל אחריהם". ּתּנקׁש ּפן ,ל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ"הּׁשמר
מהם  מבּדל הּיׂשראלי יהיה אּלא - להם יּדּמה ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻמזהיר:

מבּדל [ניכר]וידּוע ׁשהּוא ּכמֹו מעׂשיו, ּובׁשאר ּבמלּבּוׁשֹו ְְְְְְֲִֶַַַָָָָֻ
ּובדעֹותיו ּבמּדעֹו ומידותיו]מהם אֹומר:[תורתו הּוא וכן . ְְְֵֵֵֵֶַָָ

המיחד  ּבמלּבּוׁש ילּבׁש לא העּמים". מן אתכם ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹֻ"ואבּדל
ציצית יגּדל ולא המצח]להן, שמעל שער ציצית [קצוות ּכמֹו ְְְִִִִֵֶַָֹ

ׁשהן  ּכמֹו ּבאמצע הּׂשער ויּניח הּצדדין מן יגּלח ולא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹראׁשם,
מּכנגד  הּׂשער יגּלח ולא 'ּבלֹורית'; הּנקרא הּוא וזה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹעֹוׂשין,

הּפרע ויּניח לאזן מאזן ארוכות]ּפניו שערות [קבוצת ְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּכבנין  מקֹומֹות יבנה ולא עֹוׂשין, ׁשהן ּכדר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָֹמּלאחריו
ׁשהן  ּכמֹו רּבים ּבהן ׁשּיּכנסּו ּכדי זרה עבֹודה ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהיכלֹות

לֹוקה  - ּבהן וכּיֹוצא מאּלּו אחת העֹוׂשה וכל .עֹוׂשין. ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
קרֹוב ּגֹוי ·. ׁשהּגיע ּכיון - מּיׂשראל מסּתּפר ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהיה

ׁשֹומט רּוח, לכל אצּבעֹות ׁשלׁש ידֹו.[מסלק]לבלֹוריתֹו את ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ
מלכיהם יׂשראל ‚. לפני ליׁשב וצר לּמלכּות, קרֹוב ,ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ללּבׁש מּתר זה הרי - להם ידמה ׁשּלא למי ּגנאי לֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻוהיה
עֹוׂשין. ׁשהן ּכדר ּפניו ּכנגד ּולגּלח ׁשּלהם, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּכמלּבּוׁשים

תנחׁשּו"אין „. "לא ׁשּנאמר: ּכגֹוים, הּוא מנחׁשין ּכיצד . ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַֹ
אֹו מּפי', ּפּתי ונפלה 'הֹואיל ׁשאֹומרים: אּלּו ּכגֹון ְְְְִִִִִִִֵֶַָָהּנחּוׁש?
אל ׁשאם הּיֹום, ּפלֹוני למקֹום הֹול איני מּידי, מּקלי ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ'נפל
יֹוצא  איני מימיני, ׁשּועל ועבר 'הֹואיל נעׂשים'; חפצי ְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָאין
אּלּו וכן רּמאי'. אדם יפּגעני יצאתי, ׁשאם הּיֹום, ּביתי ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּפתח
יהיה  ו'לא ,'ּכ 'יהיה ואֹומרים: העֹופֹות צפצּוף ְְְְְְְִִִִִֶֶֶָָֹׁשּׁשֹומעים
וכן  ּפלֹוני'. ּדבר לעׂשֹות ו'רע ּפלֹוני', ּדבר לעׂשֹות 'טֹוב ,'ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָּכ
ּתרנגֹול', ּכמֹו ׁשּקראת זֹו ּתרנגלת 'ׁשחֹוט ׁשאֹומרים: ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָֹאּלּו

ערבית ׁשּקרא זה כעורב]'ּתרנגֹול הּמׂשים [קרא וכן ׁשחט'. , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
יאר  'אם סימנים: ּדבר לעצמֹו אעׂשה וכ ּכ ּדבר לי ע ְְְֱֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ

אברהם. עבד ּכאליעזר אעׂשה', לא לי יארע לא ואם ְְְֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּפלֹוני,
מעׂשה  העֹוׂשה וכל אסּור; הּכל האּלּו, ּבּדברים ּכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹוכל

לֹוקה. אּלּו, מּדברים ּדבר ְְִִִֵֵֶָָָמּפני
עלי'מי ‰. היתה טֹוב סימן ׁשּבניתי, זֹו 'ּדירה [מאז ׁשאמר: ְִִִִִֶֶַַָָָָָָָ

בעסקי] ׁשּקניתי הצלחתי זֹו ּובהמה ׁשּנׂשאתי זֹו 'אּׁשה ,ְִִִִֵֶֶָָָָָ
הּׁשֹואל  וכן העׁשרּתי', ׁשּקניתיה ּומעת היתה, ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמברכת
מן  ּפסּוק לֹו אמר אם למד'? אּתה ּפסּוק 'איזה ְִִִֵֵֶַַָָָָָלתינֹוק:

ויאמר: יׂשמח וכּיֹוצא הּברכֹות, אּלּו ּכל - טֹוב' סימן 'זה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ
אּלא  מּלעׂשֹות, נמנע  ולא מעׂשיו ּכּון ולא הֹואיל מּתר; ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻּבהן,

מּתר. זה הרי - היה ׁשּכבר לדבר לעצמֹו סימן זה ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻעׂשה
.Â הּמעׂשּיֹות,איזה מּׁשאר מעׂשה העֹוׂשה זה קֹוסם? הּוא ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּיּׁשם כמשתומם]ּכדי הּדברים [יתנהג מּכל מחׁשבּתֹו ותּפנה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
מסביבתו] להיֹות,[יתנתק ׁשעתידין ּדברים ׁשּיאמר עד ,ְְֲִִִִֶֶַַָֹ

ׁשּיאמר  אֹו הוה', 'אינֹו אֹו להיֹות', עתיד ּפלֹוני 'ּדבר ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹויאמר:
יׁש .מּכ והּזהרּו ,ּכ לעׂשֹות ׁשהּוא ׁשראּוי הּקֹוסמין מן ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

ׁשּגֹוהר מי מהן ויׁש ּבאבנים, אֹו ּבחֹול [מתכופף]ממׁשמׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָ
אֹו ּברזל ׁשל ּבמראה ׁשּמסּתּכל מי ויׁש וצֹועק, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלארץ
ונׁשען  ּבידֹו מּקל ׁשאֹוחז מי ויׁש ואֹומרים. ּומדּמין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָעׁשׁשית
ׁשהּנביא  הּוא - ּומדּבר מחׁשבּתֹו ׁשּתּפנה עד ּבֹו ּומּכה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָעליו,

לֹו". יּגיד ּומקלֹו יׁשאל, ּבעצֹו "עּמי ְְְִִִֵֵַַַָאֹומר:
.Ê לּקֹוסם,אסּור ׁשהּׁשֹואל אּלא לּקֹוסם; ולׁשאל לקסם, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

מרּדּות מּכת אֹותֹו מדרבנן]מּכין הּקֹוסם [מלקות אבל ; ְֲִֵַַַַַָ
לֹוקה, - ּבהן וכּיֹוצא אּלּו מּכל מעׂשה עׂשה אם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעצמֹו,

קסמים". קסם . . .ב יּמצא "לא ְְֱִִֵֵֶֶַָָֹֹׁשּנאמר:
.Á ׁשאֹומרים איזה העּתים, נֹותני אּלּו מעֹונן? הּוא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָ

האסטרולוגיה]ּבאצטגנינּות רע,[חכמת ּפלֹוני 'יֹום ׁשּלהן: ְְְְִִִֶֶַַָ
מלאכה  ּבֹו לעׂשֹות ראּוי ּפלֹוני 'יֹום טֹוב', ּפלֹוני ְְְְֲִִַָָָויֹום
ּפלֹוני'. לדבר רע ּפלֹוני 'חדׁש אֹו ּפלֹונית' 'ׁשנה ְְְְְִִִִֶַָָָָֹּפלֹונית',
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החמירּו מה ּומּפני ׂשדֹות. להם מׂשּכירין ּובסּוריא, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָׂשדֹות;
הּמעׂשרֹות, מן מפקיעּה - ׁשּתים ּבּה ׁשּיׁש מּפני ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּבׂשדה?

וׂש ּבּתים להם למּכר ּומּתר ּבּקרקע. חניה להם דֹות ונֹותן ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
ארצנּו. ׁשאינּה מּפני לארץ, ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָּבחּוצה

הּתירּואף „. ּדירה לבית לא להׂשּכיר, ׁשהּתירּו ,ּבמקֹום ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹ
תביא  "ולא ונאמר: זרה, עבֹודה לתֹוכּה מכניס ׁשהּוא ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹמּפני
אֹוצר  לעׂשֹותם ּבּתים, להם מׂשּכיר אבל ;"ּבית אל ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָתֹועבה

ּבהם [מחסן] וכּיֹוצא ּותבּואה ּפרֹות להם מֹוכרין ואין .ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָ
על  לֹו מֹוכר אֹו מּׁשּיקץ, הּוא מֹוכר אבל לקרקע; ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֻּבמחּבר
ּבמחּבר? להם מֹוכרין אין מה ּומּפני וקֹוצץ. לקץ ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָֹֻמנת
ׁשאם  ּבּקרקע; חניה להם ּתּתן לא תחּנם", "ולא ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּנאמר:
אסּור  וכן היא. עראי יׁשיבת יׁשיבתן קרקע, להם יהיה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹלא
קל  ּבצּורתֹו'; זה ּגֹוי נאה 'ּכּמה לֹומר: ואפּלּו ּבׁשבחן, ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָלסּפר
מּדבריהם, ּדבר ׁשּיחּבב אֹו מעׂשיו, ּבׁשבח ׁשּיסּפר ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹוחמר
מּפני  ,ּבעיני חן להם יהיה לא - תחּנם" "ולא ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹׁשּנאמר:
לּתן  ואסּור הרעים. מּמעׂשיו וללמד עּמֹו להּדבק ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹׁשּגֹורם
ׁשּנאמר: - ּתֹוׁשב לגר הּוא נֹותן אבל חּנם; מּתנֹות ְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָלהם
לנכרי", מכר אֹו ואכלּה, ּתּתנּנה ּבׁשערי אׁשר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ"לּגר

ּבנתינה. לא ְְִִִִָָֹּבמכירה,
ׁשלֹום מפרנסים ‰. ּדרכי מּפני יׂשראל, ענּיי עם ּגֹוים ;ענּיי ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָ

ענ  ּבידי ממחין ּדרכי ואין מּפני ּופאה, ׁשכחה ּבלקט ּגֹוים ּיי ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָ
ּדרכי  מּפני אידם, ּביֹום ואפּלּו ּבׁשלֹומם, וׁשֹואלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָׁשלֹום.

ׁשלֹום להן ּכֹופלין ואין שלום"]ׁשלֹום; ולא ["שלום לעֹולם. ְְְְִֵֶָָָָֹ
מצאֹו ׁשלֹום; לֹו לתת אידֹו ּביֹום נכרי ׁשל לביתֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָיּכנס

ראׁש. וכבד רפה ּבׂשפה ׁשלֹום לֹו נֹותן ְְֵֶַָָָָָֹֹּבּׁשּוק,
.Â יׂשראל אין ׁשּגלּו ּבזמן אּלא אמּורים, האּלּו הּדברים ּכל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּתּקיפה  הּגֹוים ׁשּיד ּבזמן אֹו האּמֹות, ׁשּיד לבין ּבזמן אבל . ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֻ
עֹובד  ּגֹוי להּניח לנּו אסּור העֹולם, אּמֹות על ּתּקיפה ְְִִִֵֵַַַַָָָָָָֻיׂשראל
מּמקֹום  עֹובר אֹו עראי, יׁשיבת יֹוׁשב אפּלּו ּבינינּו; זרה ְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָעבֹודה
עליו  ׁשּיקּבל עד אּלא ּבארצנּו, יעבר לא לסחֹורה, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלמקֹום
,"ּבארצ יׁשבּו "לא ׁשּנאמר: - נח ּבני ׁשּנצטּוּו מצוֹות ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹׁשבע
ּגר  זה הרי מצוֹות, ׁשבע עליו קּבל ואם ׁשעה. לפי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאפּלּו
אבל  נֹוהג; ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא ּתֹוׁשב, ּגר מקּבלין ואין ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּתֹוׁשב.

ּבלבד. צדק ּגר אּלא מקּבלין אין הּיֹובל, ּבזמן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹׁשּלא

יא ּפרק ¤¤
הּגֹוים אין ‡. ּבחּקֹות לא הֹולכין - להם מּדּמין ולא , ְְְִִִִֵֶַַָֹֹֻ

תלכּו "ולא ׁשּנאמר: ּבהן, וכּיֹוצא ּבּׂשער, ולא ְְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבּמלּבּוׁש,
ונאמר: תלכּו", לא "ּובחּקתיהם ונאמר: הּגֹוי", ְְְְֱֱֵֵֵֶֶֶַַַֹֹֹֻֻּבחּקת
הּוא  אחד ּבענין הּכל אחריהם". ּתּנקׁש ּפן ,ל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ"הּׁשמר
מהם  מבּדל הּיׂשראלי יהיה אּלא - להם יּדּמה ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻמזהיר:

מבּדל [ניכר]וידּוע ׁשהּוא ּכמֹו מעׂשיו, ּובׁשאר ּבמלּבּוׁשֹו ְְְְְְֲִֶַַַָָָָֻ
ּובדעֹותיו ּבמּדעֹו ומידותיו]מהם אֹומר:[תורתו הּוא וכן . ְְְֵֵֵֵֶַָָ

המיחד  ּבמלּבּוׁש ילּבׁש לא העּמים". מן אתכם ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹֻ"ואבּדל
ציצית יגּדל ולא המצח]להן, שמעל שער ציצית [קצוות ּכמֹו ְְְִִִִֵֶַָֹ

ׁשהן  ּכמֹו ּבאמצע הּׂשער ויּניח הּצדדין מן יגּלח ולא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹראׁשם,
מּכנגד  הּׂשער יגּלח ולא 'ּבלֹורית'; הּנקרא הּוא וזה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹעֹוׂשין,

הּפרע ויּניח לאזן מאזן ארוכות]ּפניו שערות [קבוצת ְְִֵֶֶֶַַַַָָֹֹ
ּכבנין  מקֹומֹות יבנה ולא עֹוׂשין, ׁשהן ּכדר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָֹמּלאחריו
ׁשהן  ּכמֹו רּבים ּבהן ׁשּיּכנסּו ּכדי זרה עבֹודה ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהיכלֹות

לֹוקה  - ּבהן וכּיֹוצא מאּלּו אחת העֹוׂשה וכל .עֹוׂשין. ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
קרֹוב ּגֹוי ·. ׁשהּגיע ּכיון - מּיׂשראל מסּתּפר ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשהיה

ׁשֹומט רּוח, לכל אצּבעֹות ׁשלׁש ידֹו.[מסלק]לבלֹוריתֹו את ְְְִִֵֶֶַָָָָֹ
מלכיהם יׂשראל ‚. לפני ליׁשב וצר לּמלכּות, קרֹוב ,ׁשהיה ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ללּבׁש מּתר זה הרי - להם ידמה ׁשּלא למי ּגנאי לֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻוהיה
עֹוׂשין. ׁשהן ּכדר ּפניו ּכנגד ּולגּלח ׁשּלהם, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּכמלּבּוׁשים

תנחׁשּו"אין „. "לא ׁשּנאמר: ּכגֹוים, הּוא מנחׁשין ּכיצד . ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַֹ
אֹו מּפי', ּפּתי ונפלה 'הֹואיל ׁשאֹומרים: אּלּו ּכגֹון ְְְְִִִִִִִֵֶַָָהּנחּוׁש?
אל ׁשאם הּיֹום, ּפלֹוני למקֹום הֹול איני מּידי, מּקלי ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ'נפל
יֹוצא  איני מימיני, ׁשּועל ועבר 'הֹואיל נעׂשים'; חפצי ְֲֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָאין
אּלּו וכן רּמאי'. אדם יפּגעני יצאתי, ׁשאם הּיֹום, ּביתי ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּפתח
יהיה  ו'לא ,'ּכ 'יהיה ואֹומרים: העֹופֹות צפצּוף ְְְְְְְִִִִִֶֶֶָָֹׁשּׁשֹומעים
וכן  ּפלֹוני'. ּדבר לעׂשֹות ו'רע ּפלֹוני', ּדבר לעׂשֹות 'טֹוב ,'ְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָּכ
ּתרנגֹול', ּכמֹו ׁשּקראת זֹו ּתרנגלת 'ׁשחֹוט ׁשאֹומרים: ְְְְְְְִֵֶֶֶַַָָֹאּלּו

ערבית ׁשּקרא זה כעורב]'ּתרנגֹול הּמׂשים [קרא וכן ׁשחט'. , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָ
יאר  'אם סימנים: ּדבר לעצמֹו אעׂשה וכ ּכ ּדבר לי ע ְְְֱֱִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ

אברהם. עבד ּכאליעזר אעׂשה', לא לי יארע לא ואם ְְְֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּפלֹוני,
מעׂשה  העֹוׂשה וכל אסּור; הּכל האּלּו, ּבּדברים ּכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹוכל

לֹוקה. אּלּו, מּדברים ּדבר ְְִִִֵֵֶָָָמּפני
עלי'מי ‰. היתה טֹוב סימן ׁשּבניתי, זֹו 'ּדירה [מאז ׁשאמר: ְִִִִִֶֶַַָָָָָָָ

בעסקי] ׁשּקניתי הצלחתי זֹו ּובהמה ׁשּנׂשאתי זֹו 'אּׁשה ,ְִִִִֵֶֶָָָָָ
הּׁשֹואל  וכן העׁשרּתי', ׁשּקניתיה ּומעת היתה, ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמברכת
מן  ּפסּוק לֹו אמר אם למד'? אּתה ּפסּוק 'איזה ְִִִֵֵֶַַָָָָָלתינֹוק:

ויאמר: יׂשמח וכּיֹוצא הּברכֹות, אּלּו ּכל - טֹוב' סימן 'זה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹ
אּלא  מּלעׂשֹות, נמנע  ולא מעׂשיו ּכּון ולא הֹואיל מּתר; ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹֻּבהן,

מּתר. זה הרי - היה ׁשּכבר לדבר לעצמֹו סימן זה ְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻעׂשה
.Â הּמעׂשּיֹות,איזה מּׁשאר מעׂשה העֹוׂשה זה קֹוסם? הּוא ְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ׁשּיּׁשם כמשתומם]ּכדי הּדברים [יתנהג מּכל מחׁשבּתֹו ותּפנה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
מסביבתו] להיֹות,[יתנתק ׁשעתידין ּדברים ׁשּיאמר עד ,ְְֲִִִִֶֶַַָֹ

ׁשּיאמר  אֹו הוה', 'אינֹו אֹו להיֹות', עתיד ּפלֹוני 'ּדבר ְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹויאמר:
יׁש .מּכ והּזהרּו ,ּכ לעׂשֹות ׁשהּוא ׁשראּוי הּקֹוסמין מן ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

ׁשּגֹוהר מי מהן ויׁש ּבאבנים, אֹו ּבחֹול [מתכופף]ממׁשמׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָ
אֹו ּברזל ׁשל ּבמראה ׁשּמסּתּכל מי ויׁש וצֹועק, ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָלארץ
ונׁשען  ּבידֹו מּקל ׁשאֹוחז מי ויׁש ואֹומרים. ּומדּמין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָעׁשׁשית
ׁשהּנביא  הּוא - ּומדּבר מחׁשבּתֹו ׁשּתּפנה עד ּבֹו ּומּכה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָעליו,

לֹו". יּגיד ּומקלֹו יׁשאל, ּבעצֹו "עּמי ְְְִִִֵֵַַַָאֹומר:
.Ê לּקֹוסם,אסּור ׁשהּׁשֹואל אּלא לּקֹוסם; ולׁשאל לקסם, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ

מרּדּות מּכת אֹותֹו מדרבנן]מּכין הּקֹוסם [מלקות אבל ; ְֲִֵַַַַַָ
לֹוקה, - ּבהן וכּיֹוצא אּלּו מּכל מעׂשה עׂשה אם ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָעצמֹו,

קסמים". קסם . . .ב יּמצא "לא ְְֱִִֵֵֶֶַָָֹֹׁשּנאמר:
.Á ׁשאֹומרים איזה העּתים, נֹותני אּלּו מעֹונן? הּוא ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָ

האסטרולוגיה]ּבאצטגנינּות רע,[חכמת ּפלֹוני 'יֹום ׁשּלהן: ְְְְִִִֶֶַַָ
מלאכה  ּבֹו לעׂשֹות ראּוי ּפלֹוני 'יֹום טֹוב', ּפלֹוני ְְְְֲִִַָָָויֹום
ּפלֹוני'. לדבר רע ּפלֹוני 'חדׁש אֹו ּפלֹונית' 'ׁשנה ְְְְְִִִִֶַָָָָֹּפלֹונית',
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.Ë הֹודיע אסּור אּלא מעׂשה עׂשה ׁשּלא ּפי על אף לעֹונן, ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ודברי  אמת ּדברי ׁשהן מדּמין ׁשהּסכלים הּכזבים ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאֹותן
מלאכּתֹו וכּון האצטגנינּות, מּפני מעׂשה העֹוׂשה וכל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחכמה.

ׁשמים  הֹוברי ׁשּקבעּו העת ּבאֹותֹו הליכתֹו [אסטרולוגים]אֹו ְְְֲִִֵֵֶַָָָָ
לֹוקה, זה הרי את - האֹוחז וכן תעֹוננּו". "ולא ׁשּנאמר: ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ

והּוא  ּתּמהֹון מעׂשה ׁשעׂשה הרֹואים ּבפני ּומדּמה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהעינים,
ולֹוקה. מעֹונן, ּבכלל זה הרי - עׂשה ְְְֲִֵֵֶֶַָָֹלא

.È חֹובראיזה חבר"]הּוא ּבדברים ["וחובר ׁשּמדּבר זה ? ְְִִֵֵֵֶֶֶַָ
עם לׁשֹון בעלמא]ׁשאינן ענין[הברות להן ,[משמעות]ואין ְְְִֵֵֶֶַָָָ

עד  מֹועילין, הּדברים ׁשאֹותן ּבסכלּותֹו ּדעּתֹו על ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָּומעלה
העקרב, על אֹו הּנחׁש על וכ ּכ ׁשהאֹומר אֹומרים ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשהן
מהן; נּזֹוק אינֹו האיׁש, על וכ ּכ והאֹומר מּזיק; ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאינֹו
ּבּדברים  וכּיֹוצא סלע, אֹו מפּתח ׁשּמדּבר ּבעת ּבידֹו ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָואֹוחז
אֹו ּכלּום, ּבידֹו ׁשּיאחז עצמֹו והחֹובר אסּור. הּכל - ְְְְֱֵֵֶֶַַַָָָֹֹהאּלּו
זה  הרי - ּבאצּבעֹו הראה אפּלּו ּדּבּורֹו, עם מעׂשה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשעׂשה
אם  אבל חבר". וחבר . . .ב יּמצא "לא ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹלֹוקה,
היה  ולא ראׁש, ולא אצּבע לא הניד ולא ּבלבד, ּדברים ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹֹֹאמר
הּקֹולֹות, אֹותן החֹובר עליו ׁשאמר אדם וכן ּכלּום, ְְְֵֵֶַַַָָָָָָָּבידֹו
אֹותֹו מּכין - הנאה ּבזה לֹו ׁשּיׁש ּומדּמה לפניו יֹוׁשב ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָוהּוא
אֹותן  וכל החֹובר. ּבסכלּות ׁשּנׁשּתּתף מּפני מרּדּות, ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָמּכת
היטיב  וגם ירעּו, "לא המכערים, המׁשּנים והּׁשמֹות ְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָֹֹֻהּקֹולֹות

אֹותם". ֵָאין
.‡È מקֹום מי על ללחׁש מּתר נחׁש, אֹו עקרב ׁשּנׁשכֹו ְְְְִִֶַַָָָָָֹֻ

אף  לּבֹו; ּולחּזק ּדעּתֹו ליּׁשב ּכדי ּבׁשּבת, ואפּלּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָהּנׁשיכה,
הּתירּו הּוא, ּומסּכן הֹואיל - ּכלּום מֹועיל הּדבר ׁשאין ּפי ְְִִִִִֵֶַַָָָֻעל

עליו  ּדעּתֹו ּתּטרף ׁשּלא ּכדי .לֹו, ְְִֵֵֶַָָָֹ
.·Èהּתֹורה הּלֹוחׁש מן ּפסּוק וקֹורא הּמּכה הּקֹורא על וכן , ְְִֵֵֵֵַַַַַַָָָ

על  ּתפּלין אֹו ּתֹורה ספר והּמּניח יּבעת, ׁשּלא הּתינֹוק ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹעל
מנחׁשים  ּבכלל ׁשהם להם ּדי לא - ׁשּייׁשן ּבׁשביל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּקטן
עֹוׂשין  ׁשהן ּבּתֹורה, הּכֹופרים ּבכלל ׁשהם אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוחֹוברים,
ׁשּנאמר: נפׁשֹות, רפאּות אּלא ואינן ּגּוף, רפאּות ּתֹורה ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָּדברי
מזמֹור  אֹו ּפסּוקין ׁשּקרא הּבריא אבל ."לנפׁש חּיים ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָ"ויהיּו
ּונזקים  מּצרֹות ויּנצל קריאתן, זכּות עליו ׁשּתגן ּכדי ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָמּתלים,

מּתר  זה הרי -. ֲֵֶָֻ
.‚È ּדֹורׁשאיזה עצמֹוהּוא את הּמרעיב זה הּמתים? אל ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַ

ויֹודיעֹו ּבחלֹום, הּמת ׁשּיבֹוא ּכדי הּקברֹות, ּבבית ולן ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָוהֹול
מלּבּוׁשים  לֹובׁשים ׁשהם אחרים, ויׁש עליו. ּיׁשאל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָמה
ויׁשנים  ידּועה, קטרת ּומקטירין ּדברים, ואֹומרים ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָֹידּועים,
ׁשל  ּכללֹו ּבחלֹום. עּמֹו ויסּפר ּפלֹוני, מת ׁשּיבֹוא ּכדי - ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלבּדן
לֹוקה, - ויֹודיעֹו הּמת ׁשּיבֹוא ּכדי מעׂשה העֹוׂשה ּכל ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּדבר:

הּמתים" אל ודרׁש . . .ב יּמצא "לא .ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ
.„È יּדעֹוני אסּור ּבעל אֹו אֹוב ּבעל "לא לׁשאל ׁשּנאמר: , ְְֱִִִֶֶַַַַַָֹֹ

אֹוב  ׁשּבעל למד, נמצאת ויּדעני". אֹוב וׁשאל . . .ב ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹיּמצא
ּומּכין  ּבאזהרה, - ּבהן והּנׁשאל ּבסקילה. - עצמן ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָויּדעֹוני
מאמרן, ּכפי ועׂשה מעׂשיו ּכּון ואם מרּדּות; מּכת ְְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָאֹותֹו

ֶלֹוקה.
.ÂË,סקילה המכּׁשף ּכׁשפים.חּיב מעׂשה ׁשעׂשה והּוא, ; ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

לא  והּוא ׁשעׂשה ׁשּיראה והּוא העינים, את האֹוחז ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאבל
וזה  מעׂשה. עׂשה ׁשּלא מּפני מרּדּות, מּכת לֹוקה - ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹעׂשה
לאזהרת  ׁשּנּתן לאו יּמצא", "לא ּבכלל ּבמכּׁשף ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּנאמר
לא  "מכּׁשפה ׁשּנאמר: עליו, לֹוקין ואין הּוא, ּדין ּבית ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹמיתת

ְֶַתחּיה".
.ÊË ׁשהטעּוּודברים והן הן; וכזב  ׁשקר ּדברי ּכּלן, האּלּו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָֻ

ּכדי  הארצֹות, לגֹויי הּקדמֹונים זרה עבֹודה עֹובדי ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָּבהן
חכמים [ינהרו]ׁשּינהּו ׁשהם ליׂשראל, ראּוי ואין אחריהן. ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

הּלב  על להעלֹות ולא האּלּו, ּבהבלים להּמׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻמחּכמים,
ּתעלה  ּבהן קסם ׁשּיׁש ולא ּביעקב , נחׁש לא "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

אֹותם  יֹורׁש אּתה אׁשר האּלה הּגֹוים "ּכי ונאמר: ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּביׂשראל",
ל נתן כן לא - ואּתה יׁשמעּו; קסמים ואל מעננים אל -ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹ
ּומחּׁשב  ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו, ּבדברים הּמאמין ּכל ."אלהי ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹה'
- אֹותן אסרה הּתֹורה אבל חכמה, ודברי אמת ׁשהן ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָּבלּבֹו
הּנׁשים  ּובכלל הּדעת, ּומחּסרי הּסכלים מן אּלא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻאינֹו
ּותמימי  החכמה ּבעלי אבל ׁשלמה. ּדעּתן ׁשאין ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָוהּקטּנים
ׁשאסרה  הּדברים אּלּו ׁשּכל - ּברּורֹות ּבראיֹות ידעּו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהּדעת,
ּבהן  ׁשּנמׁשכּו והבל ּתהּו אּלא חכמה, ּדברי אינם ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹּתֹורה,
אמרה  זה ּומּפני ּבגללן. האמת ּדרכי ּכל ונטׁשּו הּדעת, ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָחסרי
עם  ּתהיה "ּתמים ההבלים: אּלּו ּכל על ּכׁשהזהירה ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּתֹורה,

."אלהי ֱֶֹה'

יב ּפרק ¤¤
ּפאתיאין ‡. עֹוׂשים הראׁש[פאות]מגּלחין ׁשהיּו ּכמֹו , ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ

ּפאת עֹובדי תּקיפּו "לא ׁשּנאמר: - וכמריהן זרה עבֹודה ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשני  המגּלח ,לפיכ ּופאה; ּפאה ּכל על וחּיב ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹראׁשכם".

והתראה [רקותיו]צדעיו אחת ּבבת אפּלּו לֹוקה , - אחת ְְְְֲִֶַַַַַַָָָָ
הראׁש, ּכל ׂשער ּומּניח ּבלבד הּפאֹות המגּלח אחד ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָָֹׁשּתים.
הּפאֹות, וגּלח הֹואיל - ּכאחד הראׁש ּכל המגּלח ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹואחד
האיׁש אבל המגּלח; ּבאיׁש אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָלֹוקה.
את  והמגּלח למגּלח. סּיע ּכן אם אּלא לֹוקה אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָהּמתּגּלח,

לֹוקה. ֶַָָהּקטן,
-האּׁשה ·. ׁשנתּגּלחה אֹו האיׁש, ראׁש ּפאת ׁשּגּלחה ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹ

את ּפטּורה  תׁשחית ולא ראׁשכם, ּפאת תּקיפּו "לא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ
ּתּקיף; ּבבל יׁשנֹו ּתׁשחית, ּבבל ׁשּיׁשנֹו ּכל ;"זקנ ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָֹּפאת
,לפיכ זקן. לּה ׁשאין לפי ּתׁשחית, ּבבל אינּה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָואּׁשה

ּבהּקפה. אסּורין זקן, להם ויׁש הֹואיל - ְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָהעבדים
ואחד ּכל ‚. אנׁשים אחד - ׁשּבּתֹורה תעׂשה לא מצוֹות ְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ּכהן  יּטּמא ּובל ּתּקיף, ּובל ּתׁשחית מּבל חּוץ חּיבים; ְִִִִִִֵַַַַַַַָָָֹנׁשים,
-לּמתים  ּתדירה ואינּה לזמן, מּזמן ׁשהיא עׂשה מצות וכל . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ

הּיֹום מּקּדּוׁש חּוץ ּפטּורֹות; השבת]נׁשים מּצה [יום ואכילת , ְֲִִִִַַַַָָ
והקהל ּוׁשחיטתֹו, הּפסח ואכילת הּפסח, [בסוכות ּבלילי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ

השמיטה] שנת וׂשמחהמקץ חּיבֹות.[ברגל], ׁשהּנׁשים - ְְִִֶַַָָָ
ספקטמטּום „. הן הרי ספקי ואנּדרֹוגינֹוס, זכר [ספקי ְְְְֲִֵֵֵַָֻ

ּבכל נקיבה] האּׁשה וחמרי האיׁש חמרי עליהן נֹותנין -ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָ
לֹוקין. אינם עברּו, ואם ּבּכל; וחּיבין ְְְִִִֵַַָָָָֹמקֹום,

היא אף ‰. הרי ראׁשּה, ּפאת לגּלח מּתרת ׁשהאּׁשה ּפי על ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֻ
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לּה אסּור קטן, ּפאת ואפּלּו הּזכר; ראׁש ּפאת לגּלח ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָָֹאסּורה
לֹו .לגּלח ְֵַַ

.Â ׁשעּור;ּופאה חכמים ּבּה נתנּו לא ּבּצדע, ׁשּמּניחים זֹו ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּומּתר מּזקנינּווׁשמענּו ׂשערֹות. מארּבעים ּפחֹות מּניח ׁשאין , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻ

הׁשחתה [לגזוז]ללקט אּלא נאסר, לא ּבמסּפרים; הּפאֹות ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ
ְַַּבתער.

.Êזקנם ּדר להׁשחית היה זרה עבֹודה אסרה ּכמרי לפיכ , ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָ
הּזקן  להׁשחית העליֹון ּתֹורה לחי - ּבֹו יׁש ּפאֹות וחמׁש . ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ

מּׂשמאל, הּתחּתֹון ּולחי העליֹון ּולחי מּימין, הּתחּתֹון ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָֹּולחי
הּזקן הסנטר]וׁשּבלת ואם [שער ּופאה; ּפאה ּכל על ולֹוקה . ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ּבתער  ׁשּיגּלחּנּו עד חּיב ואינֹו חמׁש. לֹוקה ּכאחת, ּכּלן ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻנטלן
ּבֹו ׁשּיׁש ּגּלּוח ,"זקנ ּפאת את תׁשחית "ולא ׁשּנאמר: -ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
ואין  ּפטּור. ּבמסּפרים, זקנֹו ּגּלח אם ,לפיכ ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהׁשחתה;
זקנּה, להׁשחית מּתרת - ואּׁשה ׁשּיסּיע. עד לֹוקה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻהּמתּגּלח
ּפטּורה. האיׁש, זקן הׁשחיתה ואם זקן; ׂשער לּה יׁש ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָאם

.Á ּגּבי הּׂשפם ׁשעל הּׂשער והּוא ּבתער, לגּלחֹו מּתר - ְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָֻ
הּתחּתֹונה  הּׂשפה מן המדלּדל הּׂשער וכן העליֹונה; .הּׂשפה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ

מּתר ׁשהּוא ּפי על השפם]ואף  יׂשראל [לגלח נהגּו לא , ְְֲִִֵֶַַָָָֹֻ
ּוׁשתּיה. אכילה יעּכב ׁשּלא עד קצתֹו, לגּלח אּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלהׁשחיתֹו,

.Ë ּובית העברת הּׁשחי ּבית ּכגֹון הּגּוף, מּׁשאר הּׂשער ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
סֹופרים; מּדברי אּלא הּתֹורה, מן אסּור אינֹו - ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָהערוה

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]והּמעבירֹו, ּבּמה [מלקות . ְְֲִִֶַַַַַַַ
נׁש אּלא אֹותֹו מעבירין ׁשאין ּבמקֹום אמּורים? -ּדברים ים ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָ

נׁשים  ּתּקּון עצמֹו יתּקן ׁשּלא ׁשּמעבירין ּכדי ּבמקֹום אבל ; ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
להעביר  ּומּתר אֹותֹו. מּכין אין העביר, אם - האנׁשים ְֱֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻהּׂשער

מקֹום. ּבכל ּבמסּפרים, אברים ׁשאר ְְְְְִִִֵַַָָָָָׂשער
.È עדי[תתקשט]ּתעּדהלא ּכגֹון [קישוטי]אּׁשה האיׁש, ְְֲִִִֶַָָֹ

ׁשריֹון ּתלּבׁש אֹו ּכֹובע, אֹו מצנפת ּבראׁשּה [מגן ׁשּתׂשים ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ
יעּדה מלחמה] ולא ּכאיׁש; ראׁשּה ׁשּתגּלח אֹו ּבֹו, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹֹוכּיֹוצא

וחלי צבעֹונין ּבגדי ׁשּילּבׁש ּכגֹון אּׁשה, עדי [תכשיט]איׁש ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַָ
אֹותֹו מׂשימין ואין הּכלים אֹותן לֹובׁשין ׁשאין ּבמקֹום ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָזהב,
עדי  ׁשעדה איׁש הּמדינה. ּכמנהג הּכל הּנׁשים; אּלא ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהחלי,
ׂשערֹות  המלּקט לֹוקין. - איׁש עדי ׁשעדת ואּׁשה ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָאּׁשה,
ׂשערה  מּׁשּילּקט - מּזקנֹו אֹו מראׁשֹו הּׁשחרֹות, מּתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹלבנֹות
ׂשערֹו צבע אם וכן אּׁשה. עדי ׁשעדה מּפני לֹוקה; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחת,
טמטּום  לֹוקה. אחת, לבנה ׂשערה מּׁשּיצּבע - ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֻׁשחר

עֹוטף אינֹו - ראׁשֹו[מתלבש]ואנּדרֹוגינֹוס מגּלה ולא ּכאּׁשה, ְְְְְְִִֵֵֶַַָֹֹ
לֹוקה  אינֹו ּכן, עׂשה ואם .ּכאיׁש; ְְִִֵֵֶָָ

.‡È ּבּתֹורה "ּכתבת האמּורה על קעקע" ׁשּיׂשרט הּוא - ְְֲֲִֶֶַַַַָָָֹֹ
ּכחל הּׂשריטה מקֹום וימּלא הנשים ּבׂשרֹו, שנותנות [צבע ְְְִִֵַַַָָֹ

צבעֹוניןבעיניהן] ׁשאר אֹו ּדיֹו הרֹוׁשמין [צבעים]אֹו ְְְְִִִָָ
ניכר] עצמן [שרישומם הרֹוׁשמין הּגֹוים מנהג הּוא וזה ;ְְְְִִִֶַַַָָ

ּומרׁשם  לּה מכּור עבד ׁשהּוא ּכלֹומר ׁשּלהן, זרה ְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻלעבֹודה
אחר  הרֹוׁשמין מּדברים ּבאחד ׁשּירׁשם ּומעת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלעבֹודתּה.
לֹוקה. - אּׁשה ּבין איׁש ּבין הּגּוף, מן מקֹום זה ּבאי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּיׂשרט,

ּכתב [שרט]ּכתב ולא ּבצבע ׁשרׁשם אֹו ּבצבע, רׁשם ולא ְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

"ּוכתבת  ׁשּנאמר: ויקעקע, ׁשּיכּתב עד ּפטּור, - ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבׂשריטה
ׁשּכתבּו זה אבל ּבכֹותב. אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָקעקע".
ּכדי  סּיע, ּכן אם אּלא חּיב אינֹו - ּבֹו וקעקעּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָּבבׂשרֹו

לֹוקה. אינֹו ּכלּום, עׂשה לא אם אבל מעׂשה; ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיעׂשה
.·È לֹוקה הּׂשֹורט - הּמת על אחת ׁשּנאמר:ׂשריטה , ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָ

ו  יׂשראל, אחד ּבבׂשרכם"; תּתנּו לא לנפׁש, אחד "וׂשרט ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ׂשריטֹות  חמׁש אֹו מתים, חמּׁשה על אחת ׂשריטה ׂשרט ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹּכהן.
אחת  ּכל על ּבֹו ׁשהתרּו והּוא, חמׁש; לֹוקה - אחד מת ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָעל

ְַַואחת.
.‚È ׂשֹורטים ּגדידה הּגֹוים ׁשהיּו ּוכׁשם היא. אחת ּוׂשריטה, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

הּצער  מּפני מתיהם על ּבעצמם ּבבׂשרם חֹובלין היּו ּכ - ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּבחרבֹות  ּכמׁשּפטם "וּיתּגדדּו ׁשּנאמר: זרה, ְְְְֱֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹלעבֹודה
תתּגדדּו": "לא ׁשּנאמר: ּתֹורה, אסרה זה ּגם ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָֹֹּוברמחים".
לֹוקה. ּבכלי, ׂשרט ּבין ּבידֹו ׂשרט ּבין - הּמת ׁשעל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא

ּפטּור. ּבידֹו, מלקּות; חּיב ּבכלי, - זרה ְְְְֲִִַַַָָָָָָולעבֹודה
.„È ּבעיר ּובכלל ּדינין ּבּתי ׁשני יהיּו ׁשּלא זֹו, אזהרה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

זה אחת  ׁשּדבר - אחר ּבמנהג נֹוהג וזה ּבמנהג, נֹוהג זה , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּתעׂשּו לא תתּגדדּו", "לא ׁשּנאמר: ּגדֹולה, למחלקת ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹּגֹורם

אגּדֹות. ֲֲֻֻאגּדֹות
.ÂË תׂשימּוהּקֹורח "ולא ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּמת על קרחה ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

למת" עיניכם ּבין ׁשּקרח קרחה ּכהן ואחד יׂשראל אחד . ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
לֹוק  אינֹו הּמת, חמׁשעל אֹו ארּבע הּקֹורח אחת. אּלא ה ְֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

ׁשהתרּו והּוא - הּקרחֹות ּכמנין לֹוקה אחד, מת על ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָקרחֹות
הטּביל  ּבסם. אֹו ּבידֹו, הּקֹורח אחד וקרחה. קרחה ּכל על ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָּבֹו
ּבראׁשֹו מקֹומֹות ּבחמּׁשה והּניחן ּבסם, אצּבעֹותיו ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹחמׁש
ׁשהיא  ּפי על אף - קרחֹות חמׁש וקרח הֹואיל - אחת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָּבבת
וחּיב  ּכאחת. ּבאין ּכּלן ׁשהרי חמׁש; לֹוקה אחת, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻהתראה
קרחה  יקרחּו "לא ׁשּנאמר: העינים, ּכבין הראׁש ּכל ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹעל
ּכגריס  מראׁשֹו ׁשּיראה ּכדי הּקרחה? ׁשעּור וכּמה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּבראׁשם".

פול]ּפנּוי ׂשער[חצי שערות]ּבלא 36 של .[שטח ְֵָָֹ
.ÊË ׁשּנפל,הּקֹורח ּביתֹו על ּבבׂשרֹו, הּׂשֹורט אֹו ראׁשֹו, ְִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

על  אּלא לֹוקה ואינֹו ּפטּור; - ּבּים ׁשּטבעה ספינתֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָועל
זרה  לעבֹודה הּׂשֹורט אֹו ּבלבד, ּבראׁשֹוהּמת קרחה הּקֹורח . ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹ

ּכתבת  והּכֹותב חברֹו, ּבבׂשר ׂשריטה והּׂשֹורט חברֹו, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹׁשל
ׁשּׁשניהן  ּבזמן - מסּיע חברֹו והיה חברֹו, ׁשל ּבבׂשרֹו ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָקעקע
הּמזיד  - מזיד ואחד ׁשֹוגג אחד לֹוקין; ׁשניהן ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמזידין,

ּפטּור. והּׁשֹוגג לֹוקה, ְְִֵֵֶֶַָמּׁשניהן

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  אדר י"א חמישי יום
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והּוא  אחת, עׂשה ה',מצות לפני מחטאֹו החֹוטא ׁשּיׁשּוב ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
-ויתוּדה. ּבגללּה עּמּה הּנגררים ועּקרים זֹו מצוה ּובאּור ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָ
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לּה אסּור קטן, ּפאת ואפּלּו הּזכר; ראׁש ּפאת לגּלח ְְְֲֲִֵַַַַַַָָָָָָָֹאסּורה

לֹו .לגּלח ְֵַַ
.Â ׁשעּור;ּופאה חכמים ּבּה נתנּו לא ּבּצדע, ׁשּמּניחים זֹו ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּומּתר מּזקנינּווׁשמענּו ׂשערֹות. מארּבעים ּפחֹות מּניח ׁשאין , ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻ
הׁשחתה [לגזוז]ללקט אּלא נאסר, לא ּבמסּפרים; הּפאֹות ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹ

ְַַּבתער.
.Êזקנם ּדר להׁשחית היה זרה עבֹודה אסרה ּכמרי לפיכ , ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָָָָ

הּזקן  להׁשחית העליֹון ּתֹורה לחי - ּבֹו יׁש ּפאֹות וחמׁש . ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
מּׂשמאל, הּתחּתֹון ּולחי העליֹון ּולחי מּימין, הּתחּתֹון ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָֹּולחי

הּזקן הסנטר]וׁשּבלת ואם [שער ּופאה; ּפאה ּכל על ולֹוקה . ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ּבתער  ׁשּיגּלחּנּו עד חּיב ואינֹו חמׁש. לֹוקה ּכאחת, ּכּלן ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻנטלן
ּבֹו ׁשּיׁש ּגּלּוח ,"זקנ ּפאת את תׁשחית "ולא ׁשּנאמר: -ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹ
ואין  ּפטּור. ּבמסּפרים, זקנֹו ּגּלח אם ,לפיכ ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהׁשחתה;
זקנּה, להׁשחית מּתרת - ואּׁשה ׁשּיסּיע. עד לֹוקה, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֻהּמתּגּלח
ּפטּורה. האיׁש, זקן הׁשחיתה ואם זקן; ׂשער לּה יׁש ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָאם

.Á ּגּבי הּׂשפם ׁשעל הּׂשער והּוא ּבתער, לגּלחֹו מּתר - ְְְְֵֵֶַַַַַַַָָָָֻ
הּתחּתֹונה  הּׂשפה מן המדלּדל הּׂשער וכן העליֹונה; .הּׂשפה ְְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָֻ

מּתר ׁשהּוא ּפי על השפם]ואף  יׂשראל [לגלח נהגּו לא , ְְֲִִֵֶַַָָָֹֻ
ּוׁשתּיה. אכילה יעּכב ׁשּלא עד קצתֹו, לגּלח אּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹלהׁשחיתֹו,

.Ë ּובית העברת הּׁשחי ּבית ּכגֹון הּגּוף, מּׁשאר הּׂשער ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָ
סֹופרים; מּדברי אּלא הּתֹורה, מן אסּור אינֹו - ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָהערוה

מרּדּות  מּכת אֹותֹו מּכין מדרבנן]והּמעבירֹו, ּבּמה [מלקות . ְְֲִִֶַַַַַַַ
נׁש אּלא אֹותֹו מעבירין ׁשאין ּבמקֹום אמּורים? -ּדברים ים ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָ

נׁשים  ּתּקּון עצמֹו יתּקן ׁשּלא ׁשּמעבירין ּכדי ּבמקֹום אבל ; ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
להעביר  ּומּתר אֹותֹו. מּכין אין העביר, אם - האנׁשים ְֱֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻהּׂשער

מקֹום. ּבכל ּבמסּפרים, אברים ׁשאר ְְְְְִִִֵַַָָָָָׂשער
.È עדי[תתקשט]ּתעּדהלא ּכגֹון [קישוטי]אּׁשה האיׁש, ְְֲִִִֶַָָֹ

ׁשריֹון ּתלּבׁש אֹו ּכֹובע, אֹו מצנפת ּבראׁשּה [מגן ׁשּתׂשים ְְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ
יעּדה מלחמה] ולא ּכאיׁש; ראׁשּה ׁשּתגּלח אֹו ּבֹו, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹֹוכּיֹוצא

וחלי צבעֹונין ּבגדי ׁשּילּבׁש ּכגֹון אּׁשה, עדי [תכשיט]איׁש ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַַָ
אֹותֹו מׂשימין ואין הּכלים אֹותן לֹובׁשין ׁשאין ּבמקֹום ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָזהב,
עדי  ׁשעדה איׁש הּמדינה. ּכמנהג הּכל הּנׁשים; אּלא ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהחלי,
ׂשערֹות  המלּקט לֹוקין. - איׁש עדי ׁשעדת ואּׁשה ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָאּׁשה,
ׂשערה  מּׁשּילּקט - מּזקנֹו אֹו מראׁשֹו הּׁשחרֹות, מּתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹֹלבנֹות
ׂשערֹו צבע אם וכן אּׁשה. עדי ׁשעדה מּפני לֹוקה; ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאחת,
טמטּום  לֹוקה. אחת, לבנה ׂשערה מּׁשּיצּבע - ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֻׁשחר

עֹוטף אינֹו - ראׁשֹו[מתלבש]ואנּדרֹוגינֹוס מגּלה ולא ּכאּׁשה, ְְְְְְִִֵֵֶַַָֹֹ
לֹוקה  אינֹו ּכן, עׂשה ואם .ּכאיׁש; ְְִִֵֵֶָָ

.‡È ּבּתֹורה "ּכתבת האמּורה על קעקע" ׁשּיׂשרט הּוא - ְְֲֲִֶֶַַַַָָָֹֹ
ּכחל הּׂשריטה מקֹום וימּלא הנשים ּבׂשרֹו, שנותנות [צבע ְְְִִֵַַַָָֹ

צבעֹוניןבעיניהן] ׁשאר אֹו ּדיֹו הרֹוׁשמין [צבעים]אֹו ְְְְִִִָָ
ניכר] עצמן [שרישומם הרֹוׁשמין הּגֹוים מנהג הּוא וזה ;ְְְְִִִֶַַַָָ

ּומרׁשם  לּה מכּור עבד ׁשהּוא ּכלֹומר ׁשּלהן, זרה ְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻלעבֹודה
אחר  הרֹוׁשמין מּדברים ּבאחד ׁשּירׁשם ּומעת ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלעבֹודתּה.
לֹוקה. - אּׁשה ּבין איׁש ּבין הּגּוף, מן מקֹום זה ּבאי ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּיׂשרט,

ּכתב [שרט]ּכתב ולא ּבצבע ׁשרׁשם אֹו ּבצבע, רׁשם ולא ְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

"ּוכתבת  ׁשּנאמר: ויקעקע, ׁשּיכּתב עד ּפטּור, - ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבׂשריטה
ׁשּכתבּו זה אבל ּבכֹותב. אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָקעקע".
ּכדי  סּיע, ּכן אם אּלא חּיב אינֹו - ּבֹו וקעקעּו ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָּבבׂשרֹו

לֹוקה. אינֹו ּכלּום, עׂשה לא אם אבל מעׂשה; ְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיעׂשה
.·È לֹוקה הּׂשֹורט - הּמת על אחת ׁשּנאמר:ׂשריטה , ְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָ

ו  יׂשראל, אחד ּבבׂשרכם"; תּתנּו לא לנפׁש, אחד "וׂשרט ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹ
ׂשריטֹות  חמׁש אֹו מתים, חמּׁשה על אחת ׂשריטה ׂשרט ְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹּכהן.
אחת  ּכל על ּבֹו ׁשהתרּו והּוא, חמׁש; לֹוקה - אחד מת ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָעל

ְַַואחת.
.‚È ׂשֹורטים ּגדידה הּגֹוים ׁשהיּו ּוכׁשם היא. אחת ּוׂשריטה, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

הּצער  מּפני מתיהם על ּבעצמם ּבבׂשרם חֹובלין היּו ּכ - ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּבחרבֹות  ּכמׁשּפטם "וּיתּגדדּו ׁשּנאמר: זרה, ְְְְֱֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֹלעבֹודה
תתּגדדּו": "לא ׁשּנאמר: ּתֹורה, אסרה זה ּגם ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָָֹֹּוברמחים".
לֹוקה. ּבכלי, ׂשרט ּבין ּבידֹו ׂשרט ּבין - הּמת ׁשעל ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא

ּפטּור. ּבידֹו, מלקּות; חּיב ּבכלי, - זרה ְְְְֲִִַַַָָָָָָולעבֹודה
.„È ּבעיר ּובכלל ּדינין ּבּתי ׁשני יהיּו ׁשּלא זֹו, אזהרה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֹ

זה אחת  ׁשּדבר - אחר ּבמנהג נֹוהג וזה ּבמנהג, נֹוהג זה , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּתעׂשּו לא תתּגדדּו", "לא ׁשּנאמר: ּגדֹולה, למחלקת ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹּגֹורם

אגּדֹות. ֲֲֻֻאגּדֹות
.ÂË תׂשימּוהּקֹורח "ולא ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּמת על קרחה ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

למת" עיניכם ּבין ׁשּקרח קרחה ּכהן ואחד יׂשראל אחד . ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
לֹוק  אינֹו הּמת, חמׁשעל אֹו ארּבע הּקֹורח אחת. אּלא ה ְֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ

ׁשהתרּו והּוא - הּקרחֹות ּכמנין לֹוקה אחד, מת על ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָקרחֹות
הטּביל  ּבסם. אֹו ּבידֹו, הּקֹורח אחד וקרחה. קרחה ּכל על ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָּבֹו
ּבראׁשֹו מקֹומֹות ּבחמּׁשה והּניחן ּבסם, אצּבעֹותיו ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָֹחמׁש
ׁשהיא  ּפי על אף - קרחֹות חמׁש וקרח הֹואיל - אחת ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָּבבת
וחּיב  ּכאחת. ּבאין ּכּלן ׁשהרי חמׁש; לֹוקה אחת, ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻהתראה
קרחה  יקרחּו "לא ׁשּנאמר: העינים, ּכבין הראׁש ּכל ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹעל
ּכגריס  מראׁשֹו ׁשּיראה ּכדי הּקרחה? ׁשעּור וכּמה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּבראׁשם".

פול]ּפנּוי ׂשער[חצי שערות]ּבלא 36 של .[שטח ְֵָָֹ
.ÊË ׁשּנפל,הּקֹורח ּביתֹו על ּבבׂשרֹו, הּׂשֹורט אֹו ראׁשֹו, ְִֵֵֵֶַַַַַָָֹ

על  אּלא לֹוקה ואינֹו ּפטּור; - ּבּים ׁשּטבעה ספינתֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָועל
זרה  לעבֹודה הּׂשֹורט אֹו ּבלבד, ּבראׁשֹוהּמת קרחה הּקֹורח . ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָֹ

ּכתבת  והּכֹותב חברֹו, ּבבׂשר ׂשריטה והּׂשֹורט חברֹו, ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹׁשל
ׁשּׁשניהן  ּבזמן - מסּיע חברֹו והיה חברֹו, ׁשל ּבבׂשרֹו ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָקעקע
הּמזיד  - מזיד ואחד ׁשֹוגג אחד לֹוקין; ׁשניהן ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמזידין,

ּפטּור. והּׁשֹוגג לֹוקה, ְְִֵֵֶֶַָמּׁשניהן

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ג  אדר י"א חמישי יום

-rcndxtq
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והּוא  אחת, עׂשה ה',מצות לפני מחטאֹו החֹוטא ׁשּיׁשּוב ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָ
-ויתוּדה. ּבגללּה עּמּה הּנגררים ועּקרים זֹו מצוה ּובאּור ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָ
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אם ּכל ‡. - תעׂשה לא ּבין עׂשה ּבין ׁשּבּתֹורה, הּמצוֹות ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ
ּבׁשגגה  ּבין ּבזדֹון ּבין מהן, אחת על אדם ּכׁשּיעׂשה עבר - ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

הּוא, ּברּו האל לפני להתוּדֹות חּיב מחטאֹו, ויׁשּוב ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָּתׁשּובה
חּטאתם  את והתוּדּו . . יעׂשּו ּכי אּׁשה אֹו "איׁש ְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
ּכיצד  עׂשה. מצות - זה ּווּדּוי ּדברים. וּדּוי זה עׂשּו", ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָאׁשר

אֹומר:מתוּדה  ?,לפני ּפׁשעּתי עויתי חטאתי ה', 'אּנא ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
איני  ּולעֹולם ּבמעׂשי, ּובׁשּתי נחמּתי והרי ,וכ ּכ ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָֹועׂשיתי
הּמרּבה  וכל וּדּוי; ׁשל עּקרֹו הּוא זה זה'. לדבר ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָחֹוזר
ּבעלי  וכל מׁשּבח. זה הרי זה, ּבענין ּולהארי ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֻלהתוּדֹות
אֹו ׁשגגתן על קרּבנֹותיהן ׁשּמביאין ּבעת - ואׁשמֹות ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחּטאֹות
ּתׁשּובה, ׁשּיעׂשּו עד ּבקרּבנן, להן מתּכּפר אין זדֹונן, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָעל
עליה". חטא אׁשר "והתוּדה ׁשּנאמר: ּדברים, וּדּוי ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָויתוּדּו
מתּכּפר  אין - מלקּות ּומחּיבי ּדין, ּבית מיתֹות מחּיבי ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָֻֻוכן

ּבלקּיתן  אֹו ּבמיתתן ּתׁשּובהלהן ׁשּיעׂשּו עד וכן , ויתוּדּו. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
מה  לֹו ׁשּׁשּלם ּפי על אף - ממֹונֹו הּמּזיק אֹו ּבחברֹו ֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַָהחֹובל
מּלעׂשֹות  ויׁשּוב ׁשּיתוּדה עד לֹו, מתּכּפר אין - לֹו חּיב ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָּׁשהּוא

האדם". חּטאת "מּכל ׁשּנאמר: לעֹולם, ְֱִֶֶֶַַָָָָָָֹּכזה
הכיפורים]הּמׁשּתּלחׂשעיר ·. ביום ׁשהּוא [לעזאזל לפי - ְְִִִֵֶַַַָ

ּכל ּכּפרה  לׁשֹון על עליו מתוּדה ּגדֹול ּכהן יׂשראל, לכל ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּנאמר: יׂשראל".יׂשראל, ּבני עֹונת ּכל את עליו "והתוּדה ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

הּקּלֹות  ׁשּבּתֹורה, עברֹות  ּכל על מכּפר הּמׁשּתּלח ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָׂשעיר
ׁשהֹודע  ּבין ּבׁשגגה, ׁשעבר ּבין ּבזדֹון ׁשעבר ּבין ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוהחמּורֹות,
הּמׁשּתּלח; ּבׂשעיר מתּכּפר הּכל - לֹו הֹודע ׁשּלא ּבין ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָֹֹלֹו
אין  ּתׁשּובה, עׂשה לא אם אבל ּתׁשּובה. ׁשעׂשה ְְְֲִֵֶָָָָָָָֹוהּוא,
הן  ּומה הּקּלֹות, הן ּומה הּקּלֹות. על אּלא לֹו מכּפר ְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָהּׂשעיר
ּבית  מיתת עליהן ׁשחּיבין העברֹות הן החמּורֹות, ֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָהחמּורֹות?
ּבּה ׁשאין ּפי על אף - וׁשקר ׁשוא ּוׁשבּועת ּכרת; אֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּדין

החמּורֹות  מן היא הרי תעׂשה,ּכרת, לא מצוֹות ּוׁשאר . ְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָֹ
הּקּלֹות. הן - ּכרת ּבהן ׁשאין עׂשה ְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָּומצוֹות

-ּבזמן ‚. ּכּפרה מזּבח לנּו ואין קּים, הּמקּדׁש ּבית ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
העברֹות;אין  ּכל על מכּפרת הּתׁשּובה ּתׁשּובה. אּלא ׁשם ְְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּכל רׁשע מזּכירין אפּלּו אין - ּבאחרֹונה ּתׁשּובה ועׂשה ימיו, ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָָָ
ּביֹום  ּבּה יּכׁשל לא הרׁשע "ורׁשעת ׁשּנאמר: רׁשעֹו, ׁשם ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלֹו

הּכּפּורים יֹום ׁשל ועצמֹו מרׁשעֹו". של ׁשּובֹו הוויתו [עצם ְְְִִִֵֶַַ
הקדוש] לּׁשבים היום יכּפר ,מכּפר הּזה בּיֹום "ּכי ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ

ֲֵֶעליכם".
ועצמֹואף „. הּכל, על מכּפרת ׁשהּתׁשּובה ּפי יֹום על ׁשל ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַַָֹ

מכּפר  ּבׁשעתן-הּכּפּורים מתּכּפרין ׁשהן עברֹות מיד]יׁש -], ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ
עבר  ּכיצד? זמן. לאחר אּלא מתּכּפרין ׁשאין עברֹות ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָויׁש
אינֹו - ּתׁשּובה ועׂשה ּכרת, ּבּה ׁשאין עׂשה מצות על ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָאדם
ּבנים  "ׁשּובּו נאמר: ּובאּלּו מּיד, לֹו ׁשּמֹוחלין עד מּׁשם ְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָָזז
תעׂשה  לא מצות על עבר מׁשּובתיכם". ארּפא ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשֹובבים,
ּתׁשּובה  - ּתׁשּובה ועׂשה ּדין, ּבית מיתת ולא ּכרת ּבּה ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָֹׁשאין

גמורה]ּתֹולה לא והיא הכפרה, מכּפר,[את הּכּפּורים ויֹום ְְִִֵַַָ
עליכם". יכּפר הּזה בּיֹום "ּכי נאמר: ּכרתֹות ּובאּלּו על עבר ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָ

הּכּפּורים  ויֹום ּתׁשּובה - ּתׁשּובה ועׂשה ּדין, ּבית ְְְְִִִִֵַָָָָּומיתֹות
אין  ּולעֹולם הּכּפרה, לֹו ּגֹומרין עליו הּבאין ויּסּורין ְְְִִִִִֵַַַָָָָָָּתֹולין,
ּובאּלּו יּסּורין; עליו ׁשּיבֹואּו עד ּגמּורה, ּכּפרה לֹו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָמתּכּפר
ּדברים  ּבּמה עֹונם". ּובנגעים ּפׁשעם, ּבׁשבט "ּופקדּתי ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָנאמר:
המחּלל  אבל ׁשעבר. ּבעת הּׁשם את חּלל ּבׁשּלא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹאמּורים?
הּכּפּורים  יֹום והּגיע ּתׁשּובה ׁשעׂשה ּפי על אף - הּׁשם ְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָאת
לֹו מתּכּפר אינֹו יּסּורין, עליו ּובאּו ּבתׁשּובתֹו עֹומד ְְְִִִִֵֵֵַָָָָוהּוא
הּכּפּורים  ויֹום ּתׁשּובה אּלא ׁשּימּות, עד ּגמּורה ְְְִִֶֶַַַָָָָָָּכּפרה
"ונגלה  ׁשּנאמר: מכּפרת, ּומיתה ּתֹולין, ׁשלׁשּתן ְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָָויּסּורין
ּתמתּון". עד לכם, הּזה העֹון יכּפר אם צבאֹות, ה' ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָֻֻּבאזני,

ב ּפרק ¤¤
ּבֹו,איזֹו‡. ׁשעבר ּדבר לידֹו ׁשּבא זה ּגמּורה? ּתׁשּובה היא ְְְִֵֶֶֶַָָָָָָָ

לא  הּתׁשּובה, מּפני עׂשה ולא ּופרׁש לעׂשֹותֹו, ּבידֹו ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹֹואפׁשר
ּכח  מּכׁשלֹון ולא ּבעברה,מּיראה אּׁשה על ׁשּבא הרי ּכיצד? . ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹ

ּובכח  ּבּה ּבאהבתֹו עֹומד והּוא עּמּה, נתיחד זמן ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָֹּולאחר
ּבעל  הּוא זה - עבר ולא ּופרׁש ּבּה, ׁשעבר ּובּמדינה ְְִֶֶַַַַַַָָָָָֹּגּופֹו,
ּבֹוראי את "ּוזכר אֹומר: ׁשּׁשלמה הּוא ּגמּורה. ְְְְְֵֶֶֶָָֹֹֹּתׁשּובה
ׁשאי  ּובעת זקנּותֹו, ּבימי אּלא ׁשב לא ואם ."ּבחּורֹותי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹּבימי

ּׁשהיה מה לעׂשֹות לֹו ׁשאינּהאפׁשר ּפי על אף - עֹוׂשה ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
לֹו היא מֹועלת מעּלה, אפּלּוּתׁשּובה הּוא. ּתׁשּובה ּובעל , ְְְֲִִֶֶַַָָָֻ

ועׂשה ימיו, ּכל -עבר ּבתׁשּובתֹו ּומת מיתתֹו ּביֹום ּתׁשּובה ְְְְִִֵַָָָָָָָָָ
הּׁשמׁש", תחׁש לא אׁשר "עד ׁשּנאמר: נמחלין, עֹונֹותיו ְְֱֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכל
קדם  וׁשב ּבֹוראֹו זכר ׁשאם מּכלל, - הּמיתה יֹום ְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא

לֹו. נסלח ְִֶַָׁשּימּות,
הּתׁשּובה ּומה ·. הּוא היא ויסירּנּו? חטאֹו, החֹוטא ׁשּיעזב ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹ

ׁשּנאמר:מּמחׁשבּתֹו, עֹוד, יעׂשהּו ׁשּלא ּבלּבֹו "יעזב ויגמר ְְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹֹֹ
ׁשעבר  על יתנחם וכן מחׁשבֹותיו", און ואיׁש ּדרּכֹו, ,רׁשע ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

"ּכי על ׁשּנאמר: ספקּתי הּודעי ואחרי נחמּתי, ׁשּובי אחרי ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
עליו ויעיד ;"עצמו]יר על עד ּתעלּומֹות[יעשה [את יֹודע ְֲִֵֵַַָָָָ

החטא הקב"ה] לזה יׁשּוב נאמר לעֹולם ׁשּלא "ולא ׁשּנאמר: , ְְְְֱֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
אׁשר ידינּו, למעׂשה 'אלהינּו' וצריעֹוד יתֹום". ירחם ּב ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶַַָָָֹֻ

ּבׂשפתיו  אּלּולהתוּדֹות ענינֹות ולֹומר ּבלּבֹו., ׁשּגמר ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
זה ּכל ‚. הרי - לעזב ּבלּבֹו ּגמר ולא ּבדברים, הּמתוּדה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

ּבידֹו וׁשרץ לטֹובל עד ּדֹומה מֹועלת הּטבילה ׁשאין , ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָ
ירחם". ועֹוזב, "ּומֹודה אֹומר: הּוא וכן הּׁשרץ; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָֻׁשּיׁשלי
הּזה  העם חטא "אּנא, ׁשּנאמר: החטא, את לפרט ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹוצרי

גדלה, זהב".חטאה אלהי להם וּיעׂשּו ְֱֲֲֵֶַַָָָָָָֹֹ
הּׁשב מּדרכי „. להיֹות ּבבכי הּתׁשּובה, ה', לפני ּתמיד צֹועק ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָ

מן  הרּבה ּומתרחק ּכחֹו, ּכפי צדקה ועֹוׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹּובתחנּונים,
ואיני  אחר, 'ׁשאני ּכלֹומר: - ׁשמֹו ּומׁשּנה ּבֹו, ׁשחטא ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּדבר
ּכּלן  מעׂשיו ּומׁשּנה - הּמעׂשים' אֹותן ׁשעׂשה האיׁש ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָֻאֹותֹו

ׁשּגלּות - מּמקֹומֹו וגֹולה יׁשרה, ּולדר עֹון,לטֹובה מכּפרת ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
רּוח. ּוׁשפל ענו ולהיֹות להּכנע לֹו ׁשּגֹורמת ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָמּפני

להם,וׁשבח ‰. ּפׁשעיו ויֹודיע ּברּבים ׁשּיתוּדה לּׁשב, ּגדֹול ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
להם: ואֹומר לאחרים, חברֹו ּובין ׁשּבינֹו עברֹות ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָּומגּלה
ׁשב  הּיֹום והריני ,וכ ּכ לֹו ועׂשיתי לפלֹוני חטאתי ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָָ'אמנם
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וכ  אין ונחם'. - ּפׁשעיו מכּסה אּלא מֹודיע, ואינֹו הּמתּגאה ל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
יצליח" לא ּפׁשעיו "מכּסה ׁשּנאמר: ּגמּורה, ּבּמה ּתׁשּובתֹו . ְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

ׁשּבינֹו אבל לחברֹו. אדם ׁשּבין ּבעברֹות אמּורים? ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּדברים
היא  ּפנים ועּזּות חטאֹו, לפרסם צרי אינֹו - הּמקֹום ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָלבין

ּופֹורט  הּוא, ּברּו האל לפני ׁשב אּלא ּגּלם; אם חטאיו לֹו ְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָ
סתם  רּבים ּבפני עליהן ּומתוּדה פירוט]לפניו, וטֹובה [ללא . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּכסּוי  ּפׁשע נׂשּוי "אׁשרי ׁשּנאמר: עֹונֹו, נתּגּלה ׁשּלא לֹו ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹהיא
ֲָָחטאה".

.Â לעֹולם אף יפה והּצעקה ׁשהּתׁשּובה ּפי ּבעׂשרת על , ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּביֹותר  יפה היא הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש ׁשּבין ,הּימים ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

מתקּבלת, היא קראּוהּוּומּיד ּבהּמצאֹו, ה' "ּדרׁשּו ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָ
ּביחיד  אמּורים? ּדברים ּבּמה קרֹוב". ּבצּבּור ּבהיֹותֹו אבל ; ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָ

ּתׁשּובה ׁשעֹוׂשין זמן ּכל נענין,- הן ׁשלם ּבלב וצ ֹועקין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָ
אליו". קראנּו ּבכל אלהינּו, "ּכה' ְְֱֱֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:

.Ê ליחיד יֹום לּכל, ּתׁשּובה זמן  הּוא - ּולרּבים,הּכּפּורים ְְְְִִִִַַַַָָֹ
קץ חּיבין [גמר]והּוא ,לפיכ ליׂשראל; ּוסליחה מחילה ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָ

ּולה  ּתׁשּובה לעׂשֹות וּדּוי הּכל ּומצות הּכּפּורים. ּביֹום תוּדֹות ְְְְְֲִִִִִַַַַַָֹ
ׁשּמא  ׁשּיאכל, קדם הּיֹום מערב ׁשּיתחיל - הּכּפּורים ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹיֹום
קדם  ׁשהתוּדה ּפי על ואף ׁשּיתוּדה. קדם ּבּסעּודה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹיחנק
וחֹוזר  ערבית; הּכּפּורים יֹום ּבלילי ּומתוּדה חֹוזר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹׁשּיאכל,
והיכן  ּובנעילה. ּובמנחה, ּובמּוסף, ּבׁשחרית, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּומתוּדה
ּתפּלתֹו ּבאמצע צּבּור, ּוׁשליח ּתפּלתֹו; אחר יחיד, ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָמתוּדה?

רביעית. ְְִִִָָּבברכה
.Á הּוּדּוי;' . . חטאנּו. אנחנּו 'אבל - יׂשראל ּכל ּבֹו ׁשּנהגּו ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָ

הּוּדּוי  עּקר זה והּוא הּכּפּורים ּביֹום עליהן ׁשהתוּדה עברֹות . ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
ּפי  על אף אחר, הּכּפּורים ּביֹום עליהן ּומתוּדה חֹוזר -ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַ
אדע, אני פׁשעי "ּכי ׁשּנאמר: ּבתׁשּובתֹו, עֹומד ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּוא

תמיד". נגּדי ְְִִִֶַָָוחטאתי
.Ë עברֹות אין אּלא מכּפרין, הּכּפּורים יֹום ולא הּתׁשּובה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּבעל  אֹו אסּור ּדבר ׁשאכל מי ּכגֹון לּמקֹום, אדם ְִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּבין
לחברֹו, אדם ׁשּבין עברֹות אבל ּבהן. וכּיֹוצא אסּורה ְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבעילה
וכּיֹוצא  ּגֹוזלֹו אֹו חברֹו את המקּלל אֹו ּבחברֹו חֹובל ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַּכגֹון
ּׁשהּוא  מה לחברֹו ׁשּיּתן עד לעֹולם, לֹו נמחל אינֹו - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבהן

לֹו עלחּיב אף וירּצהּו. חּיב , ׁשהּוא ממֹון לֹו ׁשהחזיר ּפי ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
לרּצֹותֹו צרי מּמּנּולֹו, לֹוולׁשאל לא ׁשּימחל ואפּלּו ; ְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹֹֹ

ולפּגע  לפּיסֹו צרי ּבדברים, אּלא חברֹו את ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹהקניט
-[להפציר] לֹו למחל חברֹו רצה לא לֹו. ׁשּימחל עד ְְֲִִֵֶַָָֹֹֹּבֹו

ּבֹו ּופֹוגעין מרעיו, אדם ּבני ׁשלׁשה ׁשל ׁשּורה לֹו ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֹמביא
ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה לֹו מביא להן, נתרּצה לא מּמּנּו. ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹּומבּקׁשין
החֹוטא. הּוא מחל, ׁשּלא וזה לֹו; והֹול מּניחֹו רצה, ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא
ׁשּימחל  עד ּפעמים, אלף אפּלּו ּובא הֹול - רּבֹו היה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹואם

לֹו.
.È אכזרי לפי להיֹות לאדם יהיה ׁשאסּור אּלא יתּפּיס, ולא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

החֹוטא  מּמּנּו ׁשּמבּקׁש ּובׁשעה לכעס, וקׁשה לרצֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנֹוח
לֹו הצר ואפּלּו חפצה; ּובנפׁש ׁשלם ּבלב מֹוחל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹלמחל,
זרע  ׁשל ּדרּכם הּוא וזה יּטר. ולא יּקם לא הרּבה, לֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹוחטא
אּלא  ּכן, אינן לב ערלי הּגֹוים אבל הּנכֹון. ולּבם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָיׂשראל,

הּגבעֹונים,[כעסו]"ועברתֹו על אֹומר הּוא וכן נצח"; ׁשמרה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
יׂשראל  מּבני לא - "והּגבענים נתּפּיסּו: ולא מחלּו ׁשּלא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹֹלפי

ֵָהּמה".
.‡È מחילה החֹוטא מּמּנּו ׁשּיבּקׁש קדם חברֹו ּומת לחברֹו, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

לפניהם: ואֹומר קברֹו, על ּומעמידן אדם ּבני עׂשרה מביא -ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
'וכ ּכ לֹו ׁשעׂשיתי זה ולפלֹוני יׂשראל אלהי לה' .'חטאתי ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

לֹו יֹודע היה לא ליֹורׁשיו; יחזירֹו ממֹון, לֹו חּיב היה ְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹואם
ויתוּדה. ּדין, ּבבית יּניחּנּו - ְְְִִִֵֵֶֶַַיֹורׁש

ג ּפרק ¤¤
מי ּכל ‡. ועֹונֹות: זכּיֹות לֹו יׁש האדם, מּבני ואחד אחד ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

יתרֹות  ׁשעֹונֹותיו ּומי צּדיק; עֹונֹותיו, על יתרֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשּזכּיֹותיו
ּבינֹוני  למחצה, מחצה רׁשע; זכּיֹותיו, אם על - הּמדינה וכן . ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

צּדקת; זֹו הרי עֹונֹותיהם, על מרּבֹות יֹוׁשביה ּכל זכּיֹות ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָֻֻהיּו
העֹולם  ּכל וכן רׁשעה. זֹו הרי מרּבין, עֹונֹותיהם היּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָֻואם

ֻּכּלֹו.
מת אדם ·. הּוא מּיד - זכּיֹותיו על מרּבין ׁשעֹונֹותיו ְְֲִִֵֶַָָָָָֻֻ

ׁשעֹונֹותיה ּברׁשעֹו מדינה וכן ."עֹונ רב "על ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּכי  ועמרה סדם "זעקת ׁשּנאמר: אֹובדת, היא מּיד - ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻמרּבין

מּיד רּבה". - מרּבין עֹונֹותיהם היּו אם ּכּלֹו, העֹולם ּכל וכן ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָֻֻ
נׁשחתין, וׁשּקּול הן האדם". רעת רּבה ּכי ה' "וּירא ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּגדלן  לפי אּלא והעֹונֹות, הּזכּיֹות מנין לפי אינֹו זכּות זה יׁש : ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
טֹוב"; ּדבר ּבֹו נמצא "יען ׁשּנאמר: עֹונֹות, ּכּמה ּכנגד ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהיא
אחד, "וחֹוטא ׁשּנאמר: זכּיֹות, ּכּמה ּכנגד ׁשהּוא עֹון ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻויׁש
אל  ׁשל ּבדעּתֹו אּלא ׁשֹוקלין ואין הרּבה". טֹובה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָיאּבד

עֹורכין היא הּיֹודע והּוא ּכנגד [שוקלים]ּדעֹות, הּזכּיֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַֻ
ֲָהעֹונֹות.

על ּכל ‚. ׁשּנחם ותההמי ׁשעׂשה, על [התחרט]הּמצוֹות ְְִִִֶֶַַַַָָָָָ
לא  אּולי ּבעׂשּיתן? הֹועלּתי 'ּומה ּבלּבֹו: ואמר ְְְְֲִִִַַַַַַָָָֹֻהּזכּיֹות,
ׁשּום  לֹו מזּכירין ואין ּכּלן, את אּבד זה הרי - אֹותן'! ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻעׂשיתי
ּביֹום  תּצילּנּו לא הּצּדיק "צדקת ׁשּנאמר: ּבעֹולם, ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָֹזכּות
ׁשּׁשֹוקלין  ּכׁשם הראׁשֹונֹות. על ּבתֹוהה אּלא זה, אין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָרׁשעֹו";
וׁשנה, ׁשנה ּבכל ּכ - מיתתֹו ּבׁשעת ּוזכּיֹותיו אדם ְְְְֲִִַָָָָָָָָָָֻעֹונֹות

העֹולם  מּבאי ואחד אחד ּכל עֹונֹות ּביֹום עםׁשֹוקלין זכּיֹותיו ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָֻ
ּומי  לחּיים; נחּתם צּדיק, ׁשּנמצא מי הּׁשנה: ראׁש ׁשל ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹטֹוב
יֹום  עד לֹו ּתֹולין והּבינֹוני, למיתה. נחּתם רׁשע, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּנמצא
נחּתם  לאו, ואם לחּיים; נחּתם ּתׁשּובה, עׂשה אם ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָהּכּפּורים:

ְִָלמיתה.
אף „ הּׁשנה . ּבראׁש ׁשֹופר ׁשּתקיעת ּפי -הּכתּוב ּגזרתעל ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

ּכלֹומר רמז  ּבֹו, מּׁשנתכם יׁש יׁשנים עּורּו עּורּו והקיצּו,: ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ
ּבתׁשּובה, וחזרּו ּבמעׂשיכם וחּפׂשּו מּתרּדמתכם; ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָנרּדמים
הּזמן, ּבהבלי האמת את הּׁשֹוכחים אּלּו ּבֹוראכם. ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָוזכרּו

יֹועיל [מתמסרים]וׁשֹוגים לא אׁשר וריק ּבהבל ׁשנתם ּכל ְְְֲִִִֶֶֶָָָָֹ
ּדרכיכם  והיטיבּו לנפׁשֹותיכם, הּביטּו - יּציל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹולא
ּומחׁשבּתֹו הרעה, ּדרּכֹו מּכם אחד ּכל ויעזב ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּומעלליכם;

אדם  ּכל צרי ,לפיכ טֹובה. לא ּכל אׁשר עצמֹו ׁשּיראה ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ
העֹולם  ּכל וכן חּיב, וחציֹו זּכאי חציֹו ּכאּלּו ּכּלּה, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהּׁשנה
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וכ  אין ונחם'. - ּפׁשעיו מכּסה אּלא מֹודיע, ואינֹו הּמתּגאה ל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

יצליח" לא ּפׁשעיו "מכּסה ׁשּנאמר: ּגמּורה, ּבּמה ּתׁשּובתֹו . ְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּבינֹו אבל לחברֹו. אדם ׁשּבין ּבעברֹות אמּורים? ְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּדברים
היא  ּפנים ועּזּות חטאֹו, לפרסם צרי אינֹו - הּמקֹום ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָלבין

ּופֹורט  הּוא, ּברּו האל לפני ׁשב אּלא ּגּלם; אם חטאיו לֹו ְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָָ
סתם  רּבים ּבפני עליהן ּומתוּדה פירוט]לפניו, וטֹובה [ללא . ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּכסּוי  ּפׁשע נׂשּוי "אׁשרי ׁשּנאמר: עֹונֹו, נתּגּלה ׁשּלא לֹו ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹהיא
ֲָָחטאה".

.Â לעֹולם אף יפה והּצעקה ׁשהּתׁשּובה ּפי ּבעׂשרת על , ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָָ
ּביֹותר  יפה היא הּכּפּורים ויֹום הּׁשנה ראׁש ׁשּבין ,הּימים ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

מתקּבלת, היא קראּוהּוּומּיד ּבהּמצאֹו, ה' "ּדרׁשּו ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַָָָ
ּביחיד  אמּורים? ּדברים ּבּמה קרֹוב". ּבצּבּור ּבהיֹותֹו אבל ; ְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָ

ּתׁשּובה ׁשעֹוׂשין זמן ּכל נענין,- הן ׁשלם ּבלב וצ ֹועקין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָ
אליו". קראנּו ּבכל אלהינּו, "ּכה' ְְֱֱֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:

.Ê ליחיד יֹום לּכל, ּתׁשּובה זמן  הּוא - ּולרּבים,הּכּפּורים ְְְְִִִִַַַַָָֹ
קץ חּיבין [גמר]והּוא ,לפיכ ליׂשראל; ּוסליחה מחילה ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָ

ּולה  ּתׁשּובה לעׂשֹות וּדּוי הּכל ּומצות הּכּפּורים. ּביֹום תוּדֹות ְְְְְֲִִִִִַַַַַָֹ
ׁשּמא  ׁשּיאכל, קדם הּיֹום מערב ׁשּיתחיל - הּכּפּורים ְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹיֹום
קדם  ׁשהתוּדה ּפי על ואף ׁשּיתוּדה. קדם ּבּסעּודה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹיחנק
וחֹוזר  ערבית; הּכּפּורים יֹום ּבלילי ּומתוּדה חֹוזר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַֹׁשּיאכל,
והיכן  ּובנעילה. ּובמנחה, ּובמּוסף, ּבׁשחרית, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּומתוּדה
ּתפּלתֹו ּבאמצע צּבּור, ּוׁשליח ּתפּלתֹו; אחר יחיד, ְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָמתוּדה?

רביעית. ְְִִִָָּבברכה
.Á הּוּדּוי;' . . חטאנּו. אנחנּו 'אבל - יׂשראל ּכל ּבֹו ׁשּנהגּו ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָָָ

הּוּדּוי  עּקר זה והּוא הּכּפּורים ּביֹום עליהן ׁשהתוּדה עברֹות . ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָ
ּפי  על אף אחר, הּכּפּורים ּביֹום עליהן ּומתוּדה חֹוזר -ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַ
אדע, אני פׁשעי "ּכי ׁשּנאמר: ּבתׁשּובתֹו, עֹומד ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּוא

תמיד". נגּדי ְְִִִֶַָָוחטאתי
.Ë עברֹות אין אּלא מכּפרין, הּכּפּורים יֹום ולא הּתׁשּובה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ

ּבעל  אֹו אסּור ּדבר ׁשאכל מי ּכגֹון לּמקֹום, אדם ְִֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּבין
לחברֹו, אדם ׁשּבין עברֹות אבל ּבהן. וכּיֹוצא אסּורה ְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבעילה
וכּיֹוצא  ּגֹוזלֹו אֹו חברֹו את המקּלל אֹו ּבחברֹו חֹובל ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַּכגֹון
ּׁשהּוא  מה לחברֹו ׁשּיּתן עד לעֹולם, לֹו נמחל אינֹו - ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבהן

לֹו עלחּיב אף וירּצהּו. חּיב , ׁשהּוא ממֹון לֹו ׁשהחזיר ּפי ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָ
לרּצֹותֹו צרי מּמּנּולֹו, לֹוולׁשאל לא ׁשּימחל ואפּלּו ; ְְְְֲִִִִִֶֶַַָֹֹֹ

ולפּגע  לפּיסֹו צרי ּבדברים, אּלא חברֹו את ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹהקניט
-[להפציר] לֹו למחל חברֹו רצה לא לֹו. ׁשּימחל עד ְְֲִִֵֶַָָֹֹֹּבֹו

ּבֹו ּופֹוגעין מרעיו, אדם ּבני ׁשלׁשה ׁשל ׁשּורה לֹו ְְְִִֵֵֵֵֶָָָָָֹמביא
ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה לֹו מביא להן, נתרּצה לא מּמּנּו. ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹּומבּקׁשין
החֹוטא. הּוא מחל, ׁשּלא וזה לֹו; והֹול מּניחֹו רצה, ְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֹלא
ׁשּימחל  עד ּפעמים, אלף אפּלּו ּובא הֹול - רּבֹו היה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹואם

לֹו.
.È אכזרי לפי להיֹות לאדם יהיה ׁשאסּור אּלא יתּפּיס, ולא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

החֹוטא  מּמּנּו ׁשּמבּקׁש ּובׁשעה לכעס, וקׁשה לרצֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹנֹוח
לֹו הצר ואפּלּו חפצה; ּובנפׁש ׁשלם ּבלב מֹוחל ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֹלמחל,
זרע  ׁשל ּדרּכם הּוא וזה יּטר. ולא יּקם לא הרּבה, לֹו ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹוחטא
אּלא  ּכן, אינן לב ערלי הּגֹוים אבל הּנכֹון. ולּבם ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָיׂשראל,

הּגבעֹונים,[כעסו]"ועברתֹו על אֹומר הּוא וכן נצח"; ׁשמרה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָ
יׂשראל  מּבני לא - "והּגבענים נתּפּיסּו: ולא מחלּו ׁשּלא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹֹלפי

ֵָהּמה".
.‡È מחילה החֹוטא מּמּנּו ׁשּיבּקׁש קדם חברֹו ּומת לחברֹו, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ

לפניהם: ואֹומר קברֹו, על ּומעמידן אדם ּבני עׂשרה מביא -ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָ
'וכ ּכ לֹו ׁשעׂשיתי זה ולפלֹוני יׂשראל אלהי לה' .'חטאתי ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ

לֹו יֹודע היה לא ליֹורׁשיו; יחזירֹו ממֹון, לֹו חּיב היה ְְְְִִֵַַַָָָָָָָֹואם
ויתוּדה. ּדין, ּבבית יּניחּנּו - ְְְִִִֵֵֶֶַַיֹורׁש

ג ּפרק ¤¤
מי ּכל ‡. ועֹונֹות: זכּיֹות לֹו יׁש האדם, מּבני ואחד אחד ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻ

יתרֹות  ׁשעֹונֹותיו ּומי צּדיק; עֹונֹותיו, על יתרֹות ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֻׁשּזכּיֹותיו
ּבינֹוני  למחצה, מחצה רׁשע; זכּיֹותיו, אם על - הּמדינה וכן . ְְְְֱֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻ

צּדקת; זֹו הרי עֹונֹותיהם, על מרּבֹות יֹוׁשביה ּכל זכּיֹות ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַָָָֻֻהיּו
העֹולם  ּכל וכן רׁשעה. זֹו הרי מרּבין, עֹונֹותיהם היּו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָָֻואם

ֻּכּלֹו.
מת אדם ·. הּוא מּיד - זכּיֹותיו על מרּבין ׁשעֹונֹותיו ְְֲִִֵֶַָָָָָֻֻ

ׁשעֹונֹותיה ּברׁשעֹו מדינה וכן ."עֹונ רב "על ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּכי  ועמרה סדם "זעקת ׁשּנאמר: אֹובדת, היא מּיד - ְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻמרּבין

מּיד רּבה". - מרּבין עֹונֹותיהם היּו אם ּכּלֹו, העֹולם ּכל וכן ְְֲִִִֵֵֶָָָָָָָֻֻ
נׁשחתין, וׁשּקּול הן האדם". רעת רּבה ּכי ה' "וּירא ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּגדלן  לפי אּלא והעֹונֹות, הּזכּיֹות מנין לפי אינֹו זכּות זה יׁש : ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
טֹוב"; ּדבר ּבֹו נמצא "יען ׁשּנאמר: עֹונֹות, ּכּמה ּכנגד ְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהיא
אחד, "וחֹוטא ׁשּנאמר: זכּיֹות, ּכּמה ּכנגד ׁשהּוא עֹון ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻויׁש
אל  ׁשל ּבדעּתֹו אּלא ׁשֹוקלין ואין הרּבה". טֹובה ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָיאּבד

עֹורכין היא הּיֹודע והּוא ּכנגד [שוקלים]ּדעֹות, הּזכּיֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַֻ
ֲָהעֹונֹות.

על ּכל ‚. ׁשּנחם ותההמי ׁשעׂשה, על [התחרט]הּמצוֹות ְְִִִֶֶַַַַָָָָָ
לא  אּולי ּבעׂשּיתן? הֹועלּתי 'ּומה ּבלּבֹו: ואמר ְְְְֲִִִַַַַַַָָָֹֻהּזכּיֹות,
ׁשּום  לֹו מזּכירין ואין ּכּלן, את אּבד זה הרי - אֹותן'! ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻעׂשיתי
ּביֹום  תּצילּנּו לא הּצּדיק "צדקת ׁשּנאמר: ּבעֹולם, ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָֹזכּות
ׁשּׁשֹוקלין  ּכׁשם הראׁשֹונֹות. על ּבתֹוהה אּלא זה, אין ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָרׁשעֹו";
וׁשנה, ׁשנה ּבכל ּכ - מיתתֹו ּבׁשעת ּוזכּיֹותיו אדם ְְְְֲִִַָָָָָָָָָָֻעֹונֹות

העֹולם  מּבאי ואחד אחד ּכל עֹונֹות ּביֹום עםׁשֹוקלין זכּיֹותיו ְְְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָֻ
ּומי  לחּיים; נחּתם צּדיק, ׁשּנמצא מי הּׁשנה: ראׁש ׁשל ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹטֹוב
יֹום  עד לֹו ּתֹולין והּבינֹוני, למיתה. נחּתם רׁשע, ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּנמצא
נחּתם  לאו, ואם לחּיים; נחּתם ּתׁשּובה, עׂשה אם ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָהּכּפּורים:

ְִָלמיתה.
אף „ הּׁשנה . ּבראׁש ׁשֹופר ׁשּתקיעת ּפי -הּכתּוב ּגזרתעל ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָֹ

ּכלֹומר רמז  ּבֹו, מּׁשנתכם יׁש יׁשנים עּורּו עּורּו והקיצּו,: ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָ
ּבתׁשּובה, וחזרּו ּבמעׂשיכם וחּפׂשּו מּתרּדמתכם; ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָנרּדמים
הּזמן, ּבהבלי האמת את הּׁשֹוכחים אּלּו ּבֹוראכם. ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָוזכרּו

יֹועיל [מתמסרים]וׁשֹוגים לא אׁשר וריק ּבהבל ׁשנתם ּכל ְְְֲִִִֶֶֶָָָָֹ
ּדרכיכם  והיטיבּו לנפׁשֹותיכם, הּביטּו - יּציל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹולא
ּומחׁשבּתֹו הרעה, ּדרּכֹו מּכם אחד ּכל ויעזב ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּומעלליכם;

אדם  ּכל צרי ,לפיכ טֹובה. לא ּכל אׁשר עצמֹו ׁשּיראה ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָָָֹ
העֹולם  ּכל וכן חּיב, וחציֹו זּכאי חציֹו ּכאּלּו ּכּלּה, ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהּׁשנה
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-(ּכּלֹו אחד חטא חטא חּיב; וחציֹו זּכאי חציֹו הכריע ), הרי ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻ

ּכּלֹו העֹולם ּכל את והכריע וגרםעצמֹו חֹובה, להן לכף ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻ
והכריע  עצמֹו את הכריע הרי - אחת מצוה עׂשה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָהׁשחתה;
והּצלה. ּתׁשּועה להן וגרם זכּות, לכף ּכּלֹו העֹולם ּכל ְְְְְֶֶַַַָָָָָָָָֻאת
עצמֹו, ׁשּצּדק זה - עֹולם" יסֹוד "וצּדיק, ׁשּנאמר: הּוא ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַָזה
ּכל  נהגּו זה, ענין ּומּפני והּצילֹו. ּכּלֹו העֹולם ּכל את ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָֻהכריע
ולעסק  טֹובים ּובמעׂשים ּבצדקה להרּבֹות יׂשראל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָֹּבית
ימֹות  מּכל יתר הּכּפּורים, יֹום ועד הּׁשנה מראׁש ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹּבמצוֹות
אּלּו, ימים ּבעׂשרת ּבּלילה לקּום ּכּלם ונהגּו ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָֻהּׁשנה.

ּתחנּוני  ּבדברי ּכנסּיֹות ּבבּתי ּכּבּוׁשין ּולהתּפּלל ודברי ם ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵַַָ
הּיֹום.[מוסר] ׁשּיאֹור ֵֶַַעד

מחּׁשבין ּבׁשעה ‰. אין זכּיֹותיו, עם אדם עֹונֹות ׁשּׁשֹוקלין ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֻ
ואיל מּׁשליׁשי אּלא ׁשני, ולא ּבֹו ׁשחטא עֹון ּתחּלת .עליו ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹ

- זכּיֹותיו על מרּבין ואיל מּׁשליׁשי עֹונֹותיו נמצאּו ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָֻֻאם
ואם  הּכל. על אֹותֹו ודנין מצטרפין, העֹונֹות ׁשני ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹאֹותן
- ואיל ׁשליׁשי מעֹון אׁשר עֹונֹותיו ּכנגד זכּיֹותיו ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻנמצאּו

ראׁשֹון[מוחלין]מעבירים ראׁשֹון עֹונֹותיו על ּכל ["מוותרים" ֲֲִִִִַָָ
הראשונות] ׁשּכבר הפעמיים ראׁשֹון, נחׁשב ׁשהּׁשליׁשי לפי ;ְְְְִִִִֶֶֶַָָ

נמחל  ׁשּכבר ראׁשֹון, הּוא הרי הרביעי וכן הּׁשנים; ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָנמחלּו
ּביחיד, אמּורים? ּדברים  ּבּמה ס ֹופן. עד וכן ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָהּׁשליׁשי;
ּגבר". עם ׁשלֹוׁש ּפעמים אל יפעל אּלה ּכל "הן ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: ּוׁשליׁשי, וׁשני ראׁשֹון עֹון להן ּתֹולין - הּצּבּור ְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָָאבל
אׁשיבּנּו". לא ארּבעה ועל יׂשראל, ּפׁשעי ׁשלׁשה ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ"על
.ואיל מרביעי להן מחּׁשבין זֹו, ּדר על להם ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּוכׁשּמחּׁשבין
הּניח  ׁשּלא ׁשּלהן עֹונֹות מחצה ּבכלל היה אם - ְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּבינֹונים
לעֹולם  חלק לֹו ויׁש חטאיו, ּכפי אֹותֹו ּדנין - מעֹולם ְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָּתפּלין
ּכפי  אֹותן ּדנין - מרּבין ׁשעֹונֹותיהן הרׁשעים ּכל וכן ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֻהּבא;
להן  יׁש יׂשראל ׁשּכל הּבא; לעֹולם חלק להן ויׁש ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹחּטאתיהן,

ּפ על אף הּבא, לעֹולם ּכּלם חלק ועּמ" ׁשּנאמר: - ׁשחטאּו י ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
ארץ  ּכלֹומר: מׁשל , - זֹו ארץ ארץ"; יירׁשּו לעֹולם ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָצּדיקים,
יׁש העֹולם, אּמֹות חסידי וכן הּבא. העֹולם והּוא ְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָֻהחּיים;

הּבא  לעֹולם חלק .להן ֵֶֶַָָָָ
.Âואֹובדין,ואּלּו נכרתין אּלא הּבא, לעֹולם חלק להן ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

עֹולמים: ּולעֹולמי לעֹולם וחּטאתם רׁשעם ּגדל על ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹונּדֹונין
והּכֹופרים  ּבּתֹורה, והּכֹופרים והאּפיקֹורֹוסים, ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָהּמינים,
והּמׁשּמדים, הּגֹואל, ּבביאת והּכֹופרים הּמתים, ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַָֻּבתחּית
עברֹות  והעֹוׂשה צּבּור, מּדרכי והּפֹורׁשים הרּבים, ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּומחטיאי

ּכיהֹויקים ּבפרהסיא רמה יהודה]ּביד והּמֹוסרין,[מלך , ְְְְְְִִִֶַַָָָָָ
ּדמים, וׁשֹופכי ׁשמים, לׁשם ׁשּלא הּצּבּור על אימה ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹּומּטילי

ערלתֹו והּמֹוׁש הרע, לׁשֹון הוא]ּובעלי שמהול יכירו .[שלא ְְֲֵֵַַַָָָָ
.Ê אלֹוּה,חמּׁשה ׁשם ׁשאין האֹומר 'מינים': הּנקראים הן ְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

מנהיג  לעֹולם ׁשנים ואין הם אבל מנהיג, ׁשם ׁשּיׁש והאֹומר ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
ּגּוף  ׁשהּוא אּלא אחד, רּבֹון ׁשם ׁשּיׁש והאֹומר יתר; ּובעל אֹו ְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

וכן  לּכל; וצּור ראׁשֹון לבּדֹו ׁשאינֹו האֹומר וכן ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָֹּתמּונה;
מליץ להיֹות ּכדי זּולתֹו, אלֹוּה רּבֹון [יושר]העֹובד ּובין ּבינֹו ְְֱִִִֵֵֵֵֵַָָ

מין. הּוא אּלּו, מחמּׁשה אחד ּכל ֲִִִֵֵֶָָָָָהעֹולמים.
.Á האֹומר ׁשלׁשה 'אּפיקֹורֹוסים': הּנקראין ׁשם הן ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

מּדע ׁשם ואין ּכלל, ללב [חכמה]נבּואה מהּבֹורא ׁשּמּגיע ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
והאֹומר  רּבנּו; מׁשה ׁשל נבּואתֹו והּמכחיׁש האדם; ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבני
אּלּו מּׁשלׁשה אחד ּכל אדם. ּבני מעׂשה יֹודע הּבֹורא ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשאין
ׁשאין  האֹומר ּבּתֹורה: הּכֹופרים הן ׁשלׁשה אּפיקֹורֹוס. הן -ְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
אם  אחת, ּתבה אפּלּו אחד, ּפסּוק אפּלּו - ה' מעם ֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָהּתֹורה

עצמֹו' מּפי אמרֹו 'מׁשה ּבּתֹורה אמר: ּכֹופר זה הרי וכן , ; ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּבפרּוׁשּה, מּגידיה הּכֹופר והכחיׁש ּפה, ׁשּבעל ּתֹורה והיא ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

החליף [חכמיה] ׁשהּבֹורא והאֹומר ּוביּתֹוס; צדֹוק ּכגֹון ,ְְְְִֵֵֶֶַַָָ
ּפי  על אף זֹו, ּתֹורה ּבטלה ּוכבר אחרת, ּבמצוה זֹו ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָמצוה

והה  הּנֹוצרים ּכגֹון ה', מעם היתה אחד ׁשהיא ּכל גרים. ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבּתֹורה. ּכֹופר - אּלּו ְִֵֵַָָֹמּׁשלׁשה

.Ë המׁשּמדים ׁשנים והמׁשּמד הם אחת, לעברה המׁשּמד : ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָֻֻֻ
הּתֹורה עצמֹולכל ׁשהחזיק זה - אחת לעברה המׁשּמד ּכּלּה. ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֻֻ

אפּלּו והרּגל, ּבּה ונתּפרסם ּבזדֹון, עברה אֹותּה ְְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָֻלעׂשֹות
אֹו ׁשעטנז ללּבׁש ּתמיד ׁשהחזק ּכגֹון הּקּלֹות, מן ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹֻהיתה
אצלֹו העֹולם מן זֹו מצוה ּבטלה ּכאּלּו ונמצא ּפאה, ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָלהּקיף
להכעיס  ׁשּיעׂשה והּוא, ּדבר; לאֹותֹו מׁשּמד זה הרי -ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָֻ

בלבד] תאוותו למלאות ולא הּתֹורה,[הקב"ה, לכל והמׁשּמד .ְְְַַָָָֻ
ּבהן, וידּבק ׁשמד ׁשּגֹוזרין ּבׁשעה הּגֹוים לדתי החֹוזר ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָּכגֹון
ונרּדפים, ׁשפלים ׁשהן ּביׂשראל להּדּבק לֹו ּבצע 'מה ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹויאמר:
לכל  מׁשּמד זה הרי - ּתּקיפה' ׁשּידן ּבאּלּו ׁשּידּבק לֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻטֹוב

ּכּלּה. ַָָֻהּתֹורה
.È ּגדֹול,מחטיאי ּבדבר ׁשהחטיא אחד ּכיצד? הרּבים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

אפּלּוּכירבעם  קל, ּבדבר ׁשהחטיא ואחד ּוביּתֹוס; וצדֹוק ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָ
- ׁשּיחטאּו עד אחרים האֹונס ואחד עׂשה; מצות ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָלבּטל
אֹו זרה; עבֹודה ׁשּיעבדּו עד יׂשראל הֹורג ׁשהיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּכמנּׁשה,

א  ּכיׁשּוע.ׁשהטעה - והּדיחם חרים ְְְֲִִִִֵֵֶַָָ
.‡Èעברֹות,הּפֹורׁש עבר ׁשּלא ּפי על אף - צּבּור מּדרכי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

ולא  ּבכללן, מצוֹות עֹוׂשה ואינֹו יׂשראל מעדת נבּדל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹאּלא
ּבתעניתן  מתעּנה ולא ּבצרתן ּכאחד נכנס ּבדרּכֹו הֹול אּלא , ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

הּבא. לעֹולם חלק לֹו אין - מהן אינֹו ּוכאּלּו הארץ, ְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָמּגֹויי
ּבין  קּלֹות, ׁשעׂשה ּבין - ּכיהֹויקים רמה ּביד עברֹות ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹוׂשה
הּנקרא  הּוא וזה הּבא; לעֹולם חלק לֹו אין - חמּורֹות ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשעׂשה

ּבּתֹורה' ּפנים ּבׁש'מגּלה ולא ּפניו וגּלה מצחֹו ׁשהעז מּפני , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ
ּתֹורה. ְִִֵָמּדברי

.·È אֹוׁשנים להרגֹו ּגֹוים ּביד חברֹו הּמֹוסר הּמֹוסרין: הם ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָ
אּנסלהּכֹותֹו ּביד אֹו ּגֹוים ּביד חברֹו ממֹון והּמֹוסר [בעל , ְְְְֲִֵֵַַַַַָָ
הּבא.זרוע] לעֹולם חלק להן אין ׁשניהן, - ּכגֹוי ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשהּוא

.‚È הרֹודה מּטילי זה - ׁשמים לׁשם ׁשּלא הּצּבּור על אימה ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
לכבֹוד  וכּונתֹו הרּבה, מּמּנּו ּופֹוחדין יראין והן ּבחזקה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָצּבּור

הּגֹוים. מלכי ּכגֹון ׁשמים, לכבֹוד לא חפציו, וכל ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹעצמֹו
.„È ועׂשרים ּכל מארּבעה ואחד ׁשּמנינּואחד אּלּו אנׁשים ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָ

לעֹו חלק להן אין יׂשראל, ׁשהן ּפי על אף ויׁש- הּבא. לם ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
ׁשהרגיל  חכמים אמרּו כן ּפי על ואף מאּלּו, קּלֹות ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָעברֹות
ּולהּזהר  מהן להתרחק ּכדי הּבא, לעֹולם חלק  לֹו אין ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהן
ּבכּנּוי, לחברֹו והּקֹורא חברֹו, את המכּנה הן: ואּלּו ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַמהן.
והמבּזה  חברֹו, ּבקלֹון והּמתּכּבד ּברּבים, חברֹו ּפני ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָוהּמלּבין
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הּמֹועדֹות, את והמבּזה רּבֹותיו, והמבּזה חכמים, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּתלמידי
אחד  ׁשּכל אמּורים, ּדברים ּבּמה הּקדׁשים. את ְְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהמחּלל
אבל  ּתׁשּובה. ּבלא ּבׁשּמת הּבא? לעֹולם חלק לֹו אין ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹמאּלּו
מּבני  זה הרי - ּתׁשּובה ּבעל והּוא ּומת מרׁשעֹו, ׁשב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָאם
אפּלּו הּתׁשּובה. ּבפני ׁשעֹומד ּדבר ל ׁשאין הּבא; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעֹולם
לעֹולם  חלק לֹו יׁש - ׁשב ּובאחרֹונה ימיו, ּכל ּבעּקר ֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָּכפר
- ה' אמר ולּקרֹוב, לרחֹוק ׁשלֹום "ׁשלֹום ׁשּנאמר: ְְֱֶֶַַַַָָָָָָהּבא,
ּבהן  וכּיֹוצא והמׁשּמדים והּפֹוׁשעים הרׁשעים ּכל ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻּורפאתיו".

ּבמטמֹונּיֹות ׁשחזרּו ּבין ּבגלּוי ּבין ּבתׁשּובה, [בסתר]ׁשחזרּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
ּפי  על אף ׁשֹובבים"; ּבנים "ׁשּובּו ׁשּנאמר: אֹותן, מקּבלין -ְְֱִִִִֶֶַַַַָָָ

ּבּסתר ׁשהרי הּוא, ׁשֹובב -ׁשעדין ּבגלּוי ולא חֹוזר ּבלבד ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ּבתׁשּובה. אֹותֹו ְְְִִַָמקּבלין

ה'תשע"ג  אדר י"ב שישי יום

ד ּפרק ¤¤
הּתׁשּובה עׂשרים ‡. את מעּכבין ּדברים ארּבעה וארּבעה . ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ

ּברּו הּקדֹוׁש אין מארּבעּתן, אחד והעֹוׂשה ּגדֹול, עֹון - ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמהן
מסּפיק חטאֹו.[מסייע]הּוא ּגדל לפי ּתׁשּובה, לעׂשֹות ּבידֹו ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹ

המעּכב  זה, עֹון ּובכלל הרּבים; את הּמחטיא (א) הן: ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָואּלּו
טֹובה  מּדר חברֹו והּמּטה (ב) מצוה. מּלעׂשֹות הרּבים ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאת

מסית ּכגֹון רעה, זרה]לדר לעבודה .[רבים]ּומּדיח[יחיד ְְִִֵֶֶַַָָ
הֹואיל  - ּבידֹו ממחה ואינֹו רעה, ּבתרּבּות ּבנֹו הרֹואה ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָ(ג)
ּכמחטיא  ונמצא ּפֹורׁש, היה ּבֹו מחה אּלּו ּברׁשּותֹו, ְְְְְְִִִִִֵַָָָָּובנֹו
ּבאחרים  למחֹות ּבידֹו ׁשאפׁשר ּכל - זה עֹון ּובכלל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָאֹותֹו;
אֹותן  יּניח אּלא ּבהן, מחה ולא יחידים ּבין רּבים ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבין
האֹומר: זה, ּובכלל ואׁשּוב'; 'אחטא והאֹומר: (ד) ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָּבכׁשלֹונן.

מכּפר'. הּכּפּורים ויֹום ְְְִִֵֶַַָ'אחטא,
ּבפני ּומהן ·. הּתׁשּובה ּדרכי הּנֹועלין ּדברים חמּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ׁשּבזמן עֹוׂשיהן  לפי - הּצּבּור מן הּפֹורׁש (א) הן: ואּלּו ; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַ
ּבּזכּיֹות  עּמהן זֹוכה ואינֹו עּמהן, יהיה ולא ּתׁשּובה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשּיעׂשּו
ׁשּמחלקּתֹו לפי - חכמים ּדברי על והחֹולק (ב) ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֻׁשעֹוׂשין.
(ג) הּתׁשּובה. ּדרכי יֹודע ואינֹו מהן, לפרׁש לֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּגֹורמת
רֹודף  אינֹו ּבעיניו, ׁשּנתּבּזּו ׁשּכיון - הּמצוֹות על ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּמלעיג

(ד) יזּכה? ּבּמה יעׂשה, לא ואם עֹוׂשן; ולא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹאחריהן
ּולטרדֹו לדחפֹו להן ּגֹורם זה ׁשּדבר - רּבֹותיו ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוהמבּזה
לֹו ּומֹורה מלּמד ימצא לא ׁשּנטרד ּובזמן ּוכגחזי, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכיׁשּוע
לֹו הּניח לא ׁשהרי - הּתֹוכחֹות את והּׂשֹונא (ה) האמת. ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּדר
ׁשּבזמן  לתׁשּובה, ּגֹורמת ׁשהּתֹוכחה הּתׁשּובה, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּדר
ּבתׁשּובה, חֹוזר אֹותֹו, ּומכלימין חטאיו לאדם לֹו ְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָׁשּמֹודיעין
הייתם", "ממרים ּתׁשּכח", אל "זכר, ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָֹּכמֹו
יׁשעיהּו וכן חכם". ולא נבל, "עם לב", לכם ה' נתן ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹ"ולא
ׁשֹור  "ידע חֹוטא", ּגֹוי "הֹוי ואמר: יׂשראל את ְְִִֵֵֶַַַָָָהֹוכיח
ּומצח ,ערּפ ּברזל וגיד אּתה, קׁשה ּכי "מּדעּתי, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָקֹונהּו",
"קרא  ׁשּנאמר: לחּטאים, להֹוכיח האל צּוהּו וכן ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנחּוׁשה";

ליׂשראל, הֹוכיחּו הּנביאים ּכל וכן ."ּתחׂש אל עד בגרֹון, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹ
וקהל  קהל ּבכל להעמיד צרי ,לפיכ ּבתׁשּובה. ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָָׁשחזרּו

להן, ואֹוהב מּנעּוריו ׁשמים וירא וזקן ּגדֹול חכם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָמּיׂשראל
את  ׁשּׂשֹונא וזה ּבתׁשּובה. ּומחזירן לרּבים מֹוכיח ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהא
יעמד  לפיכ ּדבריו; ׁשֹומע ולא לּמֹוכיח ּבא אינֹו ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹהּתֹוכחֹות,

טֹובים. ּבעיניו ׁשהם ְְִֵֵֶַָָֹּבחּטאתיו,
ׁשּיׁשּוב ּומהם ‚. לֹו אפׁשר אי אֹותן העֹוׂשה ּדברים, חמּׁשה ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ

ואינֹו לחברֹו, אדם ׁשּבין עֹונֹות ׁשהן לפי ּגמּורה, ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָּתׁשּובה
למחל  מּמּנּו יׁשאל אֹו לֹו ׁשּיחזיר ּכדי לֹו, ׁשחטא חברֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹיֹודע

ידּוע,לֹו אדם קּלל ולא - הרּבים את המקּלל (א) הן: ואּלּו ;ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשאינֹו לפי - ּגּנב עם והחֹולק (ב) ּכּפרה. מּמּנּו ׁשּיׁשאל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכדי
לֹו ּומביא רּבים ּגֹונב הּגּנב אּלא היא, מי ׁשל זֹו ּגנבה ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָיֹודע
(ג) אֹותֹו. ּומחטיא הּגּנב, יד מחּזק ׁשהּוא ועֹוד, לֹוקח; ְְְְִֵֵֶַַַַַַָוהּוא
- לבעליה ׁשּיחזירה עד עליה מכריז ואינֹו אבדה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָוהּמֹוצא
(ד) יחזיר. למי יֹודע אינֹו ּתׁשּובה, ּכׁשּיעׂשה זמן, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָלאחר

ּבני }ׁשד {והאֹוכל אּלּו - ואלמנֹות ויתֹומים ענּיים (שור) ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָֹ
לעיר, מעיר וגֹולין ּומפרסמין, ידּועין ואינן הן אמללין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָֻֻאדם
לֹו. ויחזירּנּו הּוא מי ׁשל זה ׁשד ׁשּידע ּכדי מּכיר, להם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹאין
הּגיעה  היכן עד יֹודע אינֹו - ּדין להּטֹות ׁשחד והמקּבל ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹ(ה)
רגלים  לֹו יׁש ׁשהּדבר ׁשּיחזיר, ּכדי ּכחּה הּוא וכּמה זֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּטיה

קל] בסיס לו אֹותֹו.[יש ּומחטיא זה, יד מחּזק ׁשהּוא ועֹוד ;ְְְִֵֶֶַַַ
לׁשּוב ּומהן „. חזקתֹו אין אֹותן העֹוׂשה ּדברים, חמּׁשה ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

חֹוטא  ונמצא האדם, רב ּבעיני קּלים ּדברים ׁשהן לפי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹמהן,
חטא  זה ׁשאין ידּמה מּסעּודה והּוא האֹוכל (א) הן: ואּלּו ; ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ

לבעליה מסּפקת אך ׁשאינּה נימוס מחמת אורח המזמין [עני ְְִֵֶֶֶֶַָָָ
די] אין עצמו חטא,לו ׁשּלא מדּמה והּוא ּגזל, אבק ׁשּזה -ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ

והּמׁשּתּמׁש (ב) ּברׁשּותן'. אּלא אכלּתי 'ּכלּום ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹויאמר:
ּכגֹון [משכונו]ּבעבֹוטֹו אּלא אינֹו עני ׁשל ׁשהעבֹוט - עני ׁשל ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ּגזלּתי  לא והרי חסרים, 'אינן ּבלּבֹו: ויאמר ּומחרׁשה, ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֹֹקרּדם
ּבכ ׁשאין ּדעּתֹו על מעלה - ּבעריֹות והּמסּתּכל (ג) ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָאֹותֹו'.
אינֹו והּוא קרבּתי'?! אֹו ּבעלּתי?! 'וכי אֹומר: ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָּכלּום,
ׁשל  לגּופן ּגֹורמת ׁשהיא ּגדֹול, עֹון העינים ׁשראּית ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָיֹודע,
עיניכם". ואחרי לבבכם אחרי תתּורּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹעריֹות,
לפי  חֹוטא, ׁשאינֹו ּבלּבֹו אֹומר - חברֹו ּבקלֹון והּמתּכּבד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַ(ד)
אּלא  ּבּיׁשֹו, ולא ּבׁשת, לֹו הּגיעה ולא עֹומד, חברֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹֹׁשאין
חכמתֹו, אֹו חברֹו מעׂשה למּול וחכמתֹו הּטֹובים מעׂשיו ְְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָָָער
והחֹוׁשד  (ה) ּבזּוי. וחברֹו מכּבד ׁשהּוא מּכללן ׁשּיראה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּכדי
'מה  אֹומר: ׁשה ּוא לפי חטא, ׁשאינֹו ּבלּבֹו אֹומר - ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶּכׁשרים
עׂשה', לא אֹו עׂשה ׁשּמא חׁשד אּלא ׁשם יׁש וכי לֹו? ְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָֹעׂשיתי
ּכבעל  ּבדעּתֹו ּכׁשר אדם ׁשּמׂשים עֹון ׁשּזה יֹודע אינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהּוא

ֲֵעברֹות.
ּתמיד,ּומהן ‰. אחריהן יּמׁש אֹותן העֹוׂשה ּדברים, חמּׁשה ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

מהן  לפרׁש קׁשין ׁשּמא והן מהן להּזהר אדם צרי ,לפיכ ; ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ
וא  מאד; עד רעֹות ּדעֹות ּכּלן והן ּבהן, (א)ידּבק הן: ּלּו ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻ

מחׁשבה  ּובעל (ד) חמה. ּובעל (ג) הרע. ולׁשֹון (ב) ְְֲִֵַַַַַַָָָָָרכילּות.
מּמעׂשיו, למד ׁשהּוא מּפני - לרׁשע והּמתחּבר (ה) ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָרעה.
כסילים, "ורעה ׁשלמה: ׁשאמר הּוא ּבלּבֹו; נרׁשמין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹֹוהם
אדם  ּכל ׁשּצרי ּדברים ּדעֹות ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָירֹוע".

ּתׁשּובה. לבעל וחמר קל ּתמיד, ּבהן ְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹלנהג
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הּמֹועדֹות, את והמבּזה רּבֹותיו, והמבּזה חכמים, ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָּתלמידי
אחד  ׁשּכל אמּורים, ּדברים ּבּמה הּקדׁשים. את ְְְֲֳִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהמחּלל
אבל  ּתׁשּובה. ּבלא ּבׁשּמת הּבא? לעֹולם חלק לֹו אין ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹמאּלּו
מּבני  זה הרי - ּתׁשּובה ּבעל והּוא ּומת מרׁשעֹו, ׁשב ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָאם
אפּלּו הּתׁשּובה. ּבפני ׁשעֹומד ּדבר ל ׁשאין הּבא; ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהעֹולם
לעֹולם  חלק לֹו יׁש - ׁשב ּובאחרֹונה ימיו, ּכל ּבעּקר ֲִֵֵֶַַָָָָָָָָָָָּכפר
- ה' אמר ולּקרֹוב, לרחֹוק ׁשלֹום "ׁשלֹום ׁשּנאמר: ְְֱֶֶַַַַָָָָָָהּבא,
ּבהן  וכּיֹוצא והמׁשּמדים והּפֹוׁשעים הרׁשעים ּכל ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻּורפאתיו".

ּבמטמֹונּיֹות ׁשחזרּו ּבין ּבגלּוי ּבין ּבתׁשּובה, [בסתר]ׁשחזרּו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָ
ּפי  על אף ׁשֹובבים"; ּבנים "ׁשּובּו ׁשּנאמר: אֹותן, מקּבלין -ְְֱִִִִֶֶַַַַָָָ

ּבּסתר ׁשהרי הּוא, ׁשֹובב -ׁשעדין ּבגלּוי ולא חֹוזר ּבלבד ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ּבתׁשּובה. אֹותֹו ְְְִִַָמקּבלין

ה'תשע"ג  אדר י"ב שישי יום

ד ּפרק ¤¤
הּתׁשּובה עׂשרים ‡. את מעּכבין ּדברים ארּבעה וארּבעה . ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָ

ּברּו הּקדֹוׁש אין מארּבעּתן, אחד והעֹוׂשה ּגדֹול, עֹון - ְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמהן
מסּפיק חטאֹו.[מסייע]הּוא ּגדל לפי ּתׁשּובה, לעׂשֹות ּבידֹו ְְְְְֲִִֶֶַַָָֹ

המעּכב  זה, עֹון ּובכלל הרּבים; את הּמחטיא (א) הן: ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָואּלּו
טֹובה  מּדר חברֹו והּמּטה (ב) מצוה. מּלעׂשֹות הרּבים ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאת

מסית ּכגֹון רעה, זרה]לדר לעבודה .[רבים]ּומּדיח[יחיד ְְִִֵֶֶַַָָ
הֹואיל  - ּבידֹו ממחה ואינֹו רעה, ּבתרּבּות ּבנֹו הרֹואה ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָ(ג)
ּכמחטיא  ונמצא ּפֹורׁש, היה ּבֹו מחה אּלּו ּברׁשּותֹו, ְְְְְְִִִִִֵַָָָָּובנֹו
ּבאחרים  למחֹות ּבידֹו ׁשאפׁשר ּכל - זה עֹון ּובכלל ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָאֹותֹו;
אֹותן  יּניח אּלא ּבהן, מחה ולא יחידים ּבין רּבים ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבין
האֹומר: זה, ּובכלל ואׁשּוב'; 'אחטא והאֹומר: (ד) ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָּבכׁשלֹונן.

מכּפר'. הּכּפּורים ויֹום ְְְִִֵֶַַָ'אחטא,
ּבפני ּומהן ·. הּתׁשּובה ּדרכי הּנֹועלין ּדברים חמּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

ׁשּבזמן עֹוׂשיהן  לפי - הּצּבּור מן הּפֹורׁש (א) הן: ואּלּו ; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַ
ּבּזכּיֹות  עּמהן זֹוכה ואינֹו עּמהן, יהיה ולא ּתׁשּובה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻׁשּיעׂשּו
ׁשּמחלקּתֹו לפי - חכמים ּדברי על והחֹולק (ב) ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֻׁשעֹוׂשין.
(ג) הּתׁשּובה. ּדרכי יֹודע ואינֹו מהן, לפרׁש לֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹּגֹורמת
רֹודף  אינֹו ּבעיניו, ׁשּנתּבּזּו ׁשּכיון - הּמצוֹות על ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָוהּמלעיג

(ד) יזּכה? ּבּמה יעׂשה, לא ואם עֹוׂשן; ולא ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹאחריהן
ּולטרדֹו לדחפֹו להן ּגֹורם זה ׁשּדבר - רּבֹותיו ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוהמבּזה
לֹו ּומֹורה מלּמד ימצא לא ׁשּנטרד ּובזמן ּוכגחזי, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּכיׁשּוע
לֹו הּניח לא ׁשהרי - הּתֹוכחֹות את והּׂשֹונא (ה) האמת. ְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּדר
ׁשּבזמן  לתׁשּובה, ּגֹורמת ׁשהּתֹוכחה הּתׁשּובה, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָּדר
ּבתׁשּובה, חֹוזר אֹותֹו, ּומכלימין חטאיו לאדם לֹו ְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָׁשּמֹודיעין
הייתם", "ממרים ּתׁשּכח", אל "זכר, ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב ְְְְֱִִִֶֶַַַַָָֹּכמֹו
יׁשעיהּו וכן חכם". ולא נבל, "עם לב", לכם ה' נתן ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹ"ולא
ׁשֹור  "ידע חֹוטא", ּגֹוי "הֹוי ואמר: יׂשראל את ְְִִֵֵֶַַַָָָהֹוכיח
ּומצח ,ערּפ ּברזל וגיד אּתה, קׁשה ּכי "מּדעּתי, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָקֹונהּו",
"קרא  ׁשּנאמר: לחּטאים, להֹוכיח האל צּוהּו וכן ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָנחּוׁשה";

ליׂשראל, הֹוכיחּו הּנביאים ּכל וכן ."ּתחׂש אל עד בגרֹון, ְְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָֹ
וקהל  קהל ּבכל להעמיד צרי ,לפיכ ּבתׁשּובה. ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָָׁשחזרּו

להן, ואֹוהב מּנעּוריו ׁשמים וירא וזקן ּגדֹול חכם ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָָמּיׂשראל
את  ׁשּׂשֹונא וזה ּבתׁשּובה. ּומחזירן לרּבים מֹוכיח ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּיהא
יעמד  לפיכ ּדבריו; ׁשֹומע ולא לּמֹוכיח ּבא אינֹו ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָָֹֹהּתֹוכחֹות,

טֹובים. ּבעיניו ׁשהם ְְִֵֵֶַָָֹּבחּטאתיו,
ׁשּיׁשּוב ּומהם ‚. לֹו אפׁשר אי אֹותן העֹוׂשה ּדברים, חמּׁשה ְְֲִִִֵֶֶֶֶָָָָָָ

ואינֹו לחברֹו, אדם ׁשּבין עֹונֹות ׁשהן לפי ּגמּורה, ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָּתׁשּובה
למחל  מּמּנּו יׁשאל אֹו לֹו ׁשּיחזיר ּכדי לֹו, ׁשחטא חברֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹיֹודע

ידּוע,לֹו אדם קּלל ולא - הרּבים את המקּלל (א) הן: ואּלּו ;ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
ׁשאינֹו לפי - ּגּנב עם והחֹולק (ב) ּכּפרה. מּמּנּו ׁשּיׁשאל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכדי
לֹו ּומביא רּבים ּגֹונב הּגּנב אּלא היא, מי ׁשל זֹו ּגנבה ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָיֹודע
(ג) אֹותֹו. ּומחטיא הּגּנב, יד מחּזק ׁשהּוא ועֹוד, לֹוקח; ְְְְִֵֵֶַַַַַַָוהּוא
- לבעליה ׁשּיחזירה עד עליה מכריז ואינֹו אבדה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָוהּמֹוצא
(ד) יחזיר. למי יֹודע אינֹו ּתׁשּובה, ּכׁשּיעׂשה זמן, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָלאחר

ּבני }ׁשד {והאֹוכל אּלּו - ואלמנֹות ויתֹומים ענּיים (שור) ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָֹ
לעיר, מעיר וגֹולין ּומפרסמין, ידּועין ואינן הן אמללין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָֻֻאדם
לֹו. ויחזירּנּו הּוא מי ׁשל זה ׁשד ׁשּידע ּכדי מּכיר, להם ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹאין
הּגיעה  היכן עד יֹודע אינֹו - ּדין להּטֹות ׁשחד והמקּבל ְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָֹ(ה)
רגלים  לֹו יׁש ׁשהּדבר ׁשּיחזיר, ּכדי ּכחּה הּוא וכּמה זֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹהּטיה

קל] בסיס לו אֹותֹו.[יש ּומחטיא זה, יד מחּזק ׁשהּוא ועֹוד ;ְְְִֵֶֶַַַ
לׁשּוב ּומהן „. חזקתֹו אין אֹותן העֹוׂשה ּדברים, חמּׁשה ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָ

חֹוטא  ונמצא האדם, רב ּבעיני קּלים ּדברים ׁשהן לפי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹמהן,
חטא  זה ׁשאין ידּמה מּסעּודה והּוא האֹוכל (א) הן: ואּלּו ; ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ

לבעליה מסּפקת אך ׁשאינּה נימוס מחמת אורח המזמין [עני ְְִֵֶֶֶֶַָָָ
די] אין עצמו חטא,לו ׁשּלא מדּמה והּוא ּגזל, אבק ׁשּזה -ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָֹ

והּמׁשּתּמׁש (ב) ּברׁשּותן'. אּלא אכלּתי 'ּכלּום ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹויאמר:
ּכגֹון [משכונו]ּבעבֹוטֹו אּלא אינֹו עני ׁשל ׁשהעבֹוט - עני ׁשל ְֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָ

ּגזלּתי  לא והרי חסרים, 'אינן ּבלּבֹו: ויאמר ּומחרׁשה, ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹֹֹקרּדם
ּבכ ׁשאין ּדעּתֹו על מעלה - ּבעריֹות והּמסּתּכל (ג) ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָאֹותֹו'.
אינֹו והּוא קרבּתי'?! אֹו ּבעלּתי?! 'וכי אֹומר: ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֶַַָָּכלּום,
ׁשל  לגּופן ּגֹורמת ׁשהיא ּגדֹול, עֹון העינים ׁשראּית ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָיֹודע,
עיניכם". ואחרי לבבכם אחרי תתּורּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹעריֹות,
לפי  חֹוטא, ׁשאינֹו ּבלּבֹו אֹומר - חברֹו ּבקלֹון והּמתּכּבד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַ(ד)
אּלא  ּבּיׁשֹו, ולא ּבׁשת, לֹו הּגיעה ולא עֹומד, חברֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָֹֹֹׁשאין
חכמתֹו, אֹו חברֹו מעׂשה למּול וחכמתֹו הּטֹובים מעׂשיו ְְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָָָער
והחֹוׁשד  (ה) ּבזּוי. וחברֹו מכּבד ׁשהּוא מּכללן ׁשּיראה ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻּכדי
'מה  אֹומר: ׁשה ּוא לפי חטא, ׁשאינֹו ּבלּבֹו אֹומר - ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶּכׁשרים
עׂשה', לא אֹו עׂשה ׁשּמא חׁשד אּלא ׁשם יׁש וכי לֹו? ְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָֹעׂשיתי
ּכבעל  ּבדעּתֹו ּכׁשר אדם ׁשּמׂשים עֹון ׁשּזה יֹודע אינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָוהּוא

ֲֵעברֹות.
ּתמיד,ּומהן ‰. אחריהן יּמׁש אֹותן העֹוׂשה ּדברים, חמּׁשה ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ

מהן  לפרׁש קׁשין ׁשּמא והן מהן להּזהר אדם צרי ,לפיכ ; ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ
וא  מאד; עד רעֹות ּדעֹות ּכּלן והן ּבהן, (א)ידּבק הן: ּלּו ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻ

מחׁשבה  ּובעל (ד) חמה. ּובעל (ג) הרע. ולׁשֹון (ב) ְְֲִֵַַַַַַָָָָָרכילּות.
מּמעׂשיו, למד ׁשהּוא מּפני - לרׁשע והּמתחּבר (ה) ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָרעה.
כסילים, "ורעה ׁשלמה: ׁשאמר הּוא ּבלּבֹו; נרׁשמין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹֹוהם
אדם  ּכל ׁשּצרי ּדברים ּדעֹות ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָירֹוע".

ּתׁשּובה. לבעל וחמר קל ּתמיד, ּבהן ְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹלנהג
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.Â את ּכל ׁשּמעּכבין ּפי על אף - ּבהן וכּיֹוצא הּדברים אּלּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

אדם  עׂשה אם אּלא הּתׁשּובה; את מֹונעין אין ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָהּתׁשּובה,
לעֹולם  חלק לֹו ויׁש ּתׁשּובה, ּבעל זה הרי - מהן ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָּתׁשּובה

ַָהּבא.

ה ּפרק ¤¤
לֹורׁשּות ‡. נתּונה אדם לדרּכל עצמֹו להּטֹות רצה אם : ְְְְְִֶֶַַָָָָָָ

עצמֹוטֹובה להּטֹות רצה ואם ּבידֹו; הרׁשּות צּדיק, ולהיֹות ְְְְְְְִִִַַַָָָָָ
ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּוא ּבידֹו. הרׁשּות רׁשע, ולהיֹות רעה ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָלדר
הן  ּכלֹומר: - ורע" טֹוב לדעת מּמּנּו, ּכאחד היה האדם ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ"הן
לֹו ּדֹומה ׁשני מין ואין ּבעֹולם, אחד היה אדם ׁשל זה ְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָמין

ּובמחׁשבּתֹו ּבדעּתֹו מעצמֹו הּוא ׁשּיהא הענין, יֹודע ּבזה ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָ
מה ּכל ועֹוׂשה והרע חפץ הּטֹוב ׁשּיעּכב ּׁשהּוא מי לֹו ואין , ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הרע. אֹו הּטֹוב מּלעׂשֹות ידֹו יׁשלח על "ּפן הּוא, ׁשּכן וכיון ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ָידֹו".

האּמֹות אל ·. טּפׁשי ׁשאֹומרים זה ּדבר ּבמחׁשבּת יעבר ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ
ּגלמי על [בערי]ורב ּגֹוזר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש יׂשראל, ּבני ְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָֹ

ּכן; הּדבר אין רׁשע. אֹו צּדיק להיֹות ּברּיתֹו מּתחּלת ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָהאדם
רׁשע  אֹו רּבנּו ּכמׁשה צּדיק להיֹות ראּוי ואדם אדם ּכל ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָאּלא
ּכילי  אֹו אכזרי, אֹו רחמן אֹו סכל, אֹו חכם אֹו ְְְְִִַַַָָָָָָָָָּכירבעם,

ׁשֹוע[קמצן] הּדעֹות[פזרן]אֹו ּכל ׁשאר וכן ואין [מידות]; . ְְְֵֵֵַַָָ
מּׁשני  לאחד ׁשּמֹוׁשכֹו מי ולא עליו, ּגֹוזר ולא ׁשּיכּפהּו מי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹלֹו
ּדר לאיזה נֹוטה ּומּדעּתֹו מעצמֹו הּוא אּלא ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּדרכים,
הרעֹות  תצא לא עליֹון "מּפי אֹומר: ׁשּירמיה הּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשּירצה.
להיֹות  לא האדם על ּגֹוזר הּבֹורא אין ּכלֹומר: - ְְְִֵֵֵַַַַָָָֹוהּטֹוב"
הּוא  החֹוטא זה נמצא הּוא, ׁשּכן וכיון רע. להיֹות ולא  ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹטֹוב,
מה  על ּולקֹונן לבּכֹות לֹו ראּוי ּולפיכ עצמֹו; על ְְְְְִִִִֵַַַַָָהפסיד
"מה  אחריו: ׁשּכתּוב הּוא רעה. ּוגמלּה לנפׁשֹו, ְְְֲֶֶַַַָָָָָָָָּׁשעׂשה
הֹואיל  ואמר: וחזר חטאיו". על ּגבר חי, אדם ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָּיתאֹונן
לחזר  לנּו ראּוי הרעֹות, ּכל עׂשינּו ּומּדעּתנּו ּבידינּו, ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָָָֹּורׁשּותנּו
ׁשּכתּוב  הּוא ּבידינּו. עּתה ׁשהרׁשּות רׁשענּו, ולעזב ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּבתׁשּובה

ה'". עד ונׁשּובה ונחקרה, דרכינּו "נחּפׂשה ְְְְְְֲֵַַַַָָָָָָֹאחריו:
והּמצוה ועּקר ‚. הּתֹורה עּמּוד והּוא הּוא, ּגדֹול עּקר - זה ְְְְִִִֶַַַָָָָָ

הּטֹוב, ואת החּיים את הּיֹום, לפני נתּתי "ראה, ׁשּנאמר: -ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
הרע" ואת הּמות לפניכם ואת נֹותן אנכי "ראה, וכתּוב: , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹ

וכל  ּבידכם; ׁשהרׁשּות ּכלֹומר, - ּוקללה" ּברכה ְְְְְְְֶֶֶַַָָָָָָהּיֹום
ּבין  עֹוׂשה, - האדם ּבני מּמעׂשה לעׂשֹות האדם ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּיחּפץ
והיה  יּתן, "מי נאמר: הענין זה ּומּפני רעים. ּבין ְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָטֹובים
האדם  ּבני ּכֹופה הּבֹורא ׁשאין ּכלֹומר, - להם" זה ְְְֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָלבבם
מסּור  לּבם אּלא רעה, אֹו טֹובה לעׂשֹות עליהם ּגֹוזר ְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹולא

ֶָלהם.
אֹואּלּו„. רׁשע, אֹו צּדיק להיֹות האדם על ּגֹוזר האל היה ְִִִֵֵַַָָָָָָָָ

לדר ּתֹולדּתֹו ּבעּקר האדם את ׁשּמֹוׁש ּדבר ׁשם היה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָאּלּו
הּמּדעֹות מן למּדע אֹו הּדרכים, החכמות]מן מן אֹו[חכמה , ְְִִִַַַַַָָ

ּכמֹו[מידה]לדעה הּמעׂשים, מן למעׂשה אֹו הּדעֹות, מן ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָ
ׁשמים הֹוברי הּטּפׁשים מּלּבם בכוכבים]ׁשּבֹודים -[החוזים ְְִִִִִִֵֶַַָָ

ואל  ,ּכ 'עׂשה הּנביאים, ידי על לנּו מצּוה היה ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהיא

רׁשעכם', אחרי ּתלכּו ואל ּדרכיכם, 'הטיבּו ,'ּכ ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּתעׂשה
ּתמׁש ּתֹולדּתֹו אֹו עליו, נגזר ּכבר ּברּיתֹו מּתחּלת ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָֹוהּוא
לכל  היה ּמקֹום ּומה מּמּנּו? לזּוז לֹו אפׁשר ׁשאי לדבר ְְְִִֶֶֶַָָָָָָָָאֹותֹו

נ  מׁשּפט ואיזה ּדין ּובאיזה ּכּלּה, אֹוהּתֹורה הרׁשע מן פרע ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ
מׁשּפט?! יעׂשה לא הארץ ּכל הׁשֹופט לּצּדיק? ׂשכר ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹמׁשּלם
מה  ּכל עֹוׂשה האדם יהיה היא ותאמר: ּתתמּה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹואל
ּדבר  ּבעֹולם יעׂשה וכי לֹו, מסּורים מעׂשיו ויהיּו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשּיחּפץ,
אׁשר  "ּכל אֹומר: והּכתּוב חפצֹו?! ּובלא קֹונֹו ּברׁשּות ְְְְֲִֵֶֶֶַָֹֹֹׁשּלא
יעׂשה  ּבחפצֹו ׁשהּכל ּדע, ּובארץ"! ּבּׁשמים עׂשה, ה' ,חפץ ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ

הּיֹוצר  ׁשחפץ ּכׁשם ּכיצד? לנּו. מסּורין ׁשּמעׂשינּו ּפי על ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָואף
יֹורדים  והארץ והּמים למעלה, עֹולין והרּוח האׁש ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָלהיֹות
להיֹות  העֹולם ּברּיֹות ׁשאר וכן ּבעּגּול, סֹובב והּגלּגל ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָלמּטה,
ּבידֹו, רׁשּותֹו האדם להיֹות חפץ ּככה - ּבֹו ׁשחפץ ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָּכמנהגן
,מֹוׁש ולא ּכֹופה לא לֹו יהיה ולא לֹו, מסּורין מעׂשיו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָֹֹֹוכל
ׁשהאדם  ּכל עֹוׂשה האל לֹו ׁשּנתן ּובדעּתֹו מעצמֹו הּוא ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָאּלא
עׂשה  אם מעׂשיו: לפי האדם את ּדנין לפיכ לעׂשֹות. ְְֲֲִִִִֶַַָָָָָָָָָיכֹול
ׁשהּנביא  הּוא לֹו. מרעין רעה, עׂשה ואם לֹו; מטיבין ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָטֹובה,
ּבחרּו הּמה "ּגם לכם"; ּזאת היתה "מּידכם ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאֹומר:
.ּבילדּות ּבחּור "ׂשמח ׁשלמה: אמר זה ּובענין ְְְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹּבדרכיהם".
ּכלֹומר, - ּבּמׁשּפט" האלהים יביא אּלה ּכל על ּכי ודע, . .ְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָָֹ

הּדין. את לּתן אּתה ועתיד לעׂשֹות, ּכח ּביד ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּדע
הּואּתאמר ׁשּמא ‰. ּברּו הּקדֹוׁש והלא מה : ּכל יֹודע ֲֵֶַַַַַָָָָֹֹ

ידע? לא אֹו רׁשע, אֹו צּדיק ׁשּזה ידע ׁשּיהיה! קדם ְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּׁשּיהיה
ואם  צּדיק! יהיה ׁשּלא אפׁשר אי צּדיק, יהיה ׁשהּוא ידע ְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹאם
ידע  לא הרי רׁשע, ׁשּיהיה ואפׁשר צּדיק ׁשּיהיה ׁשּידע ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּתאמר

ּבריֹו על ּדע הּדבר זֹו. ׁשאלה ׁשּתׁשּובת מארץ, מּדּה,"ארּכה ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻ
ּתלּויים  רמים והררים ּגדֹולים עּקרים וכּמה ים", מּני ְְְְֲִִִִִִִִַַָָָָָָָּורחבה
אֹומר. ׁשאני זה ּבדבר ּולהבין לידע אּתה צרי אבל ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּבּה;
ׁשהּקדֹוׁש הּתֹורה, יסֹודי מהלכֹות ׁשני ּבפרק ּבארנּו ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכבר
אדם  ּכבני מּמּנּו, חּוץ ׁשהיא ּבדעה יֹודע אינֹו הּוא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּברּו
אחד; - ודעּתֹו ׁשמֹו יתּבר הּוא אּלא ׁשנים, ודעּתן ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשהן
ּוכׁשם  ּבריֹו. על זה ּדבר להּׂשיג יכֹולה אדם ׁשל ּדעּתֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻואין

הּבֹורא אמּתת ולמצא להּׂשיג ּבאדם ּכח ,[מהות]ׁשאין ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
ּבאדם  ּכח אין ּכ - וחי" האדם, יראני לא "ּכי ְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֹׁשּנאמר:

ּדעּתֹו ולמצא ידיעתו]להּׂשיג ׁשהּנביא [אופן הּוא ּבֹורא. ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹ
ּדרכי". ּדרכיכם ולא מחׁשבֹותיכם, מחׁשבֹותי לא "ּכי ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹאֹומר:

ּברּווכיון  הּקדֹוׁש ידע היא לידע ּכח ּבנּו אין הּוא, ׁשּכן ְֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּמעׂשה  ספק, ּבלא נדע אבל והּמעׂשים. הּברּואים ּכל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּוא
ּגֹוזר  ולא מֹוׁשכֹו, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ואין האדם; ּביד ְְְְֵֵַַָָָָָָָָֹהאדם
קּבלת  מּפני ולא .ּכ לעׂשֹות ׁשּלא ולא ּכ לעׂשֹות לא ְְְֲֲִֵֶַַַַָָָָָֹֹֹֹעליו
מּדברי  ּברּורֹות ּבראיֹות אּלא זה, ּדבר נדע ּבלבד ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּדת

זה  ּומּפני ּכל החכמה. על האדם את ׁשּדנין ּבּנבּואה, נאמר ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּדברי  ׁשּכל העּקר וזה רע. ואם טֹוב אם מעׂשיו, ּכפי ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמעׂשיו

ּבֹו. ּתלּויין ְְִַָהּנבּואה

ו ּפרק ¤¤
נראין ּפסּוקים ‡. ׁשהן הּנביאים, ּובדברי ּבּתֹורה יׁש הרּבה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָ
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ּדעּתן  על ויעלה האדם, רב ּבהן ונכׁשלין זה, עּקר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכסֹותרין
אֹו טֹובה לעׂשֹות האדם על ּגֹוזר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ֲֵֵֶֶַַַָָָָָָמהן,
אׁשר  לכל להּטֹותֹו לֹו מסּור אדם ׁשל לּבֹו וׁשאין ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָרעה,

אֹותן ירצה  ּכל ּפרּוׁש ּתדע ׁשּמּמּנּו ּגדֹול, עּקר מבאר והריני . ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מדינה  אנׁשי אֹו חֹוטא, אחד ׁשאדם ּבזמן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּפסּוקים.
ּכמֹו ּוברצֹונֹו, מּדעּתֹו ׁשעׂשה חטא החֹוטא ועֹוׂשה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָחֹוטאין,
יֹודע  הּוא ּברּו והּקדֹוׁש מּמּנּו; להּפרע ראּוי - ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהֹודענּו
חטאֹו על מּמּנּו ׁשּנפרעין נֹותן ׁשהּדין חטא יׁש יּפרע. ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהיא
ׁשּבניו  הּקטּנים; ּבבניו אֹו ּבממֹונֹו אֹו ּבגּופֹו הּזה, ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָּבעֹולם
מצוֹות, לכלל הּגיעּו ולא ּדעת ּבהן ׁשאין הּקטּנים אדם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשל
ׁשּיעׂשה  עד יּומת", ּבחטאֹו "איׁש ּכתּוב: - הן ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּכקנינֹו
הּבא, לעֹולם מּמּנּו ׁשּנפרעין נֹותן ׁשהּדין חטא ויׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ"איׁש".
ׁשּנפרעין  חטא ויׁש הּזה. ּבעֹולם נזק ׁשּום עליו עֹובר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָואין

הּבא  ולעֹולם הּזה, ּבעֹולם .מּמּנּו ְִֶֶַַָָָָָ
אבל ּבּמה ·. ּתׁשּובה; עׂשה ׁשּלא ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹ

ּכתריס הּתׁשּובה ּתׁשּובה, עׂשה הּפרענּות.[מגן]אם לפני ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֻ
ּתׁשּובה  עֹוׂשה הּוא ּכ ּומּדעּתֹו, ּברצֹונֹו חֹוטא ׁשאדם ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָּוכׁשם

ּומּדעּתֹו. ְְִִַּברצֹונֹו
עד ואפׁשר ‚. הרּבה, חטאים אֹו ּגדֹול חטא האדם ׁשּיחטא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

הּדין  החֹוטא ׁשּיּתן מּזה הּפרעֹון ׁשּיהיה האמת, ּדּין לפני ְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּדר מּמּנּו ׁשּמֹונעין ּומּדעּתֹו, ּברצֹונֹו ׁשעׂשה אּלּו חטאיו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָעל
ׁשּימּות  ּכדי מרׁשעֹו, לׁשּוב רׁשּות לֹו מּניחין ואין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָהּתׁשּובה
על  אֹומר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש הּוא ׁשעׂשה. ּבחטאים ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹויאבד
לֹו". ורפא - וׁשב . . הּזה. העם לב "הׁשמן יׁשעיהּו: ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָידי
ּובֹוזים  האלהים, ּבמלאכי מלעבים "וּיהיּו אֹומר: הּוא ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵַַַָֹוכן
עד  ּבעּמֹו ה' חמת עלֹות עד ּבנביאיו, ּומּתעּתעים ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָּדבריו,
עד  לפׁשע, והרּבּו ּברצֹונם חטאּו ּכלֹומר, - מרּפא" ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָֹלאין

לפיכ הּמרּפא. ׁשהיא הּתׁשּובה מהן למנע ּכתּוב ׁשּנתחּיבּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
מעצמֹו ׁשחטא לפי - ּפרעה" לב את אחּזק "ואני ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבּתֹורה:
"הבה  ׁשּנאמר: ּבארצֹו, הּגרים ליׂשראל והרע ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּתחּלה

לֹו" ׁשּנפרעין נתחּכמה עד הּתׁשּובה, מּמּנּו למנע הּדין נתן , ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹ
לּבֹו.מּמּנּו. את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש חּזק היה לפיכ ולּמה ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

ּוכבר  ּתׁשּובה', ועׂשה 'ׁשּלח, לֹו: ואֹומר מׁשה ּביד לֹו ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָׁשֹולח
ׁשּנאמר: מׁשּלח, אּתה ׁשאין הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ְֱֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאמר
זאת  ּבעבּור "ואּולם, וגֹו'", ידעּתי ,ועבדי ְְְְֲֲִֶַַַַָָָָֹ"ואּתה
ׁשּמֹונע  ׁשּבזמן העֹולם, לבאי להֹודיע ּכדי ?"ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהעמדּתי
אּלא  לׁשּוב, יכֹול אינֹו לחֹוטא, הּתׁשּובה הּוא ּברּו ְֵֵֶַַַָָָָָָהּקדֹוׁש
עֹונֹות  לפי סיחֹון, וכן ּברצֹונֹו. ּבּתחּלה ׁשעׂשה ּברׁשעֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָימּות
ה' הקׁשה "ּכי ׁשּנאמר: הּתׁשּובה, למנעֹו נתחּיב לֹו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשהיּו
לפי  הּכנענים, וכן לבבֹו". את ואּמץ רּוחֹו, את ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹאלהי
עם  מלחמה ׁשעׂשּו עד הּתׁשּובה מהן מנע ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּתֹועבֹותיהן
לקראת  לּבם את לחּזק היתה ה' מאת "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיׂשראל,
ּבימי  יׂשראל וכן החרימם". למען יׂשראל, את ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמלחמה
לפׁשע  הּמרּבים מאֹותן מנע לפׁשע, ׁשהרּבּו לפי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹאלּיהּו,
ּכלֹומר, אחרּנית", לּבם את הסּבת "ואּתה ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹּתׁשּובה,
על  ּגֹוזר האל ׁשאין אֹומר, נמצאת הּתׁשּובה. מהן ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמנעּת
ולא  ּבארצֹו, לחטא סיחֹון על ולא ליׂשראל, להרע ְְְְְְְְְִִֵַַַַַָָֹֹֹֹּפרעה

זרה; עבֹודה לעבד יׂשראל על ולא להתעיב, הּכנענים ְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָָֹֹעל
הּתׁשּובה. מהן למנע נתחּיבּו וכּלן מעצמן, חטאּו ּכּלן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻֻאּלא

מאת ּובענין „. ּבתפּלֹותיהן והּצּדיקים הּנביאים ׁשֹואלין זה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ה', "הֹורני, ּדוד: ׁשאמר ּכמֹו האמת, ּדר על לעזרם ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָה'

"האמ ּדרּכ ּדר חטאי ימנעּוני אל ּכלֹומר: ׁשּמּמּנה - ת, ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
נדיבה  "ורּוח ׁשאמר: זה וכן .ׁשמ ויחּוד ּדרּכ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָאדע
לי  יגרמּו ואל ,חפצי לעׂשֹות רּוחי ּתּניח ּכלֹומר: ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָתסמכני",
עד  ּבידי, הר ׁשּות ּתהיה אּלא הּתׁשּובה, למנעני ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָחטאי
הּדֹומה  ּכל זֹו, ּדר ועל האמת. ּדר ואדע ואבין ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאחזר

אּלּו. ְִִֵלפסּוקים
יֹורה ּומה ‰. ּכן על ה', ויׁשר "טֹוב ּדוד, ׁשאמר זה הּוא ְִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבּדר ּדרּכֹו"?חּטאים ענוים וילּמד ּבּמׁשּפט, ענוים ידר , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ּומחזירין  ה', ּדרכי להם מֹודיעים נביאים להן ׁשּׁשלח ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָזה
ׁשּמּדה  ּולהבין; ללמד ּכח ּבהם ׁשּנתן ועֹוד, ּבתׁשּובה. ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹאֹותן
והּצדק, החכמה ּבדרכי נמׁש ׁשהּוא זמן ׁשּכל אדם, ּבכל ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָזֹו
לּטהר, 'ּבא חכמים: ׁשאמרּו והּוא אֹותן. ורֹודף להן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמתאּוה
והלא  הּדבר. על נעזר עצמֹו ימצא ּכלֹומר: - אֹותֹו' ְְְְְֱֲִִֶַַַַַַָָָָֹמסּיעין
הּמצרים  על ּגזר הרי אתם", ועּנּו "ועבדּום ּבּתֹורה: ְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֹּכתּוב
נכר  אלהי אחרי וזנה הּזה, העם "וקם וכתּוב: רע; ְְְֱֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹלעׂשֹות
נפרע  ולּמה זרה. עבֹודה לעבד יׂשראל על ּגזר הרי ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹהארץ",

לפימהן  הּוא ? ׁשּיהיה הּידּוע, ּפלֹוני איׁש על ּגזר ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
עבֹודה  ׁשעבדּו הּזֹונין מאֹותן ואחד אחד ּכל אּלא ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהּזֹונה;
הֹודיעֹו ולא עֹובד. היה לא לעבד, רצה לא אּלּו - ְֲִִֵַָָָָָָֹֹֹֹזרה
לאֹומר: ּדֹומה? זה למה הא עֹולם. ׁשל מנהגֹו אּלא ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהּבֹורא,
יאמר  זה מּפני לא - ּורׁשעים' צּדיקים ּבהן יהיה הּזה, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ'העם
הּקדֹוׁש ׁשהֹודיע מּפני רׁשע, ׁשּיהיה עליו נגזר 'ּכבר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָהרׁשע:

למׁשה  הּוא ׁשּנאמר:ּברּו ּכענין ּביׂשראל'; רׁשעים ׁשּיהיּו ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
הארץ" מּקרב אביֹון יחּדל לא אחד "ּכי שכל מוכרח [אין ְְִִֶֶֶֶֶַָָֹ

אביון] הּמצרים יהיה מאֹותן ואחד אחד ּכל הּמצרים, וכן .ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבידֹו הרׁשּות להן, להרע רצה לא אּלּו ליׂשראל, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוהּמרעים
זרעֹו ׁשּסֹוף הֹודיעֹו אּלא ידּוע, איׁש על ּגזר ׁשּלא -ְִִֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבאדם  ּכח ׁשאין אמרנּו, ּוכבר להם. לא ּבארץ ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלהׁשּתעּבד
להיֹות. ׁשעתידין ּדברים הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ידע היא ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָלידע

ה'תשע"ג  אדר י"ג קודש שבת יום

ז ּפרק ¤¤
יׁשּתּדל הֹואיל ‡. ׁשּבארנּו, ּכמֹו לֹו נתּונה אדם ּכל ּורׁשּות ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

מחטאיו  ּכּפיו ולנער ּתׁשּובה לעׂשֹות והּוא אדם ׁשּימּות ּכדי , ְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
הּבא. העֹולם לחּיי ׁשּיזּכה ּכדי ּתׁשּובה, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָּבעל

למּות,לעֹולם ·. נֹוטה הּוא ּכאּלּו עצמֹו את אדם יראה ְְְְִִֶֶֶַָָָָ
ּבׁשעתֹו ימּות בחטאו]וׁשּמא עֹומד [כשעומד ונמצא ְְְְִִֵֶָָָָ

'ּכׁשאזקין  יאמר: ולא מּיד, מחטאיו יׁשּוב ,לפיכ ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹּבחטאיו;
ׁשּיזקין. קדם ימּות ׁשּמא - אֹומר אׁשּוב' ׁשּׁשלמה הּוא ְְִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

לבנים" בגדי יהיּו עת "ּבכל .ּבחכמתֹו: ְְְְְְִִֵֶָָָָָ
ּבהן ּתאמר,ואל ‚. ׁשּיׁש מעברֹות אּלא הּתׁשּובה ׁשאין ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

לׁשּוב  אדם ׁשּצרי ּכׁשם ּוגנבה. וגזל זנּות ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָמעׂשה,
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wfg zxecdn jezn
ּדעּתן  על ויעלה האדם, רב ּבהן ונכׁשלין זה, עּקר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹּכסֹותרין
אֹו טֹובה לעׂשֹות האדם על ּגֹוזר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ֲֵֵֶֶַַַָָָָָָמהן,
אׁשר  לכל להּטֹותֹו לֹו מסּור אדם ׁשל לּבֹו וׁשאין ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָרעה,

אֹותן ירצה  ּכל ּפרּוׁש ּתדע ׁשּמּמּנּו ּגדֹול, עּקר מבאר והריני . ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
מדינה  אנׁשי אֹו חֹוטא, אחד ׁשאדם ּבזמן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהּפסּוקים.
ּכמֹו ּוברצֹונֹו, מּדעּתֹו ׁשעׂשה חטא החֹוטא ועֹוׂשה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָחֹוטאין,
יֹודע  הּוא ּברּו והּקדֹוׁש מּמּנּו; להּפרע ראּוי - ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשהֹודענּו
חטאֹו על מּמּנּו ׁשּנפרעין נֹותן ׁשהּדין חטא יׁש יּפרע. ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהיא
ׁשּבניו  הּקטּנים; ּבבניו אֹו ּבממֹונֹו אֹו ּבגּופֹו הּזה, ְְְְִֶֶַַַָָָָָָָּבעֹולם
מצוֹות, לכלל הּגיעּו ולא ּדעת ּבהן ׁשאין הּקטּנים אדם ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשל
ׁשּיעׂשה  עד יּומת", ּבחטאֹו "איׁש ּכתּוב: - הן ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָּכקנינֹו
הּבא, לעֹולם מּמּנּו ׁשּנפרעין נֹותן ׁשהּדין חטא ויׁש ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ"איׁש".
ׁשּנפרעין  חטא ויׁש הּזה. ּבעֹולם נזק ׁשּום עליו עֹובר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָואין

הּבא  ולעֹולם הּזה, ּבעֹולם .מּמּנּו ְִֶֶַַָָָָָ
אבל ּבּמה ·. ּתׁשּובה; עׂשה ׁשּלא ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָֹ

ּכתריס הּתׁשּובה ּתׁשּובה, עׂשה הּפרענּות.[מגן]אם לפני ְְְְְִִִִֵַַָָָָָֻ
ּתׁשּובה  עֹוׂשה הּוא ּכ ּומּדעּתֹו, ּברצֹונֹו חֹוטא ׁשאדם ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָּוכׁשם

ּומּדעּתֹו. ְְִִַּברצֹונֹו
עד ואפׁשר ‚. הרּבה, חטאים אֹו ּגדֹול חטא האדם ׁשּיחטא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

הּדין  החֹוטא ׁשּיּתן מּזה הּפרעֹון ׁשּיהיה האמת, ּדּין לפני ְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ּדר מּמּנּו ׁשּמֹונעין ּומּדעּתֹו, ּברצֹונֹו ׁשעׂשה אּלּו חטאיו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָעל
ׁשּימּות  ּכדי מרׁשעֹו, לׁשּוב רׁשּות לֹו מּניחין ואין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָהּתׁשּובה
על  אֹומר הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש הּוא ׁשעׂשה. ּבחטאים ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹויאבד
לֹו". ורפא - וׁשב . . הּזה. העם לב "הׁשמן יׁשעיהּו: ְְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָידי
ּובֹוזים  האלהים, ּבמלאכי מלעבים "וּיהיּו אֹומר: הּוא ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵַַַָֹוכן
עד  ּבעּמֹו ה' חמת עלֹות עד ּבנביאיו, ּומּתעּתעים ְְְְְֲֲִִִִַַַַַָָָּדבריו,
עד  לפׁשע, והרּבּו ּברצֹונם חטאּו ּכלֹומר, - מרּפא" ְְְְְְְְִִִֵֵַַַַָָֹלאין

לפיכ הּמרּפא. ׁשהיא הּתׁשּובה מהן למנע ּכתּוב ׁשּנתחּיבּו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
מעצמֹו ׁשחטא לפי - ּפרעה" לב את אחּזק "ואני ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבּתֹורה:
"הבה  ׁשּנאמר: ּבארצֹו, הּגרים ליׂשראל והרע ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּתחּלה

לֹו" ׁשּנפרעין נתחּכמה עד הּתׁשּובה, מּמּנּו למנע הּדין נתן , ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹ
לּבֹו.מּמּנּו. את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש חּזק היה לפיכ ולּמה ְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

ּוכבר  ּתׁשּובה', ועׂשה 'ׁשּלח, לֹו: ואֹומר מׁשה ּביד לֹו ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַָָׁשֹולח
ׁשּנאמר: מׁשּלח, אּתה ׁשאין הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ְֱֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאמר
זאת  ּבעבּור "ואּולם, וגֹו'", ידעּתי ,ועבדי ְְְְֲֲִֶַַַַָָָָֹ"ואּתה
ׁשּמֹונע  ׁשּבזמן העֹולם, לבאי להֹודיע ּכדי ?"ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהעמדּתי
אּלא  לׁשּוב, יכֹול אינֹו לחֹוטא, הּתׁשּובה הּוא ּברּו ְֵֵֶַַַָָָָָָהּקדֹוׁש
עֹונֹות  לפי סיחֹון, וכן ּברצֹונֹו. ּבּתחּלה ׁשעׂשה ּברׁשעֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָימּות
ה' הקׁשה "ּכי ׁשּנאמר: הּתׁשּובה, למנעֹו נתחּיב לֹו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשהיּו
לפי  הּכנענים, וכן לבבֹו". את ואּמץ רּוחֹו, את ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַָֹאלהי
עם  מלחמה ׁשעׂשּו עד הּתׁשּובה מהן מנע ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּתֹועבֹותיהן
לקראת  לּבם את לחּזק היתה ה' מאת "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָיׂשראל,
ּבימי  יׂשראל וכן החרימם". למען יׂשראל, את ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמלחמה
לפׁשע  הּמרּבים מאֹותן מנע לפׁשע, ׁשהרּבּו לפי ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹאלּיהּו,
ּכלֹומר, אחרּנית", לּבם את הסּבת "ואּתה ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹּתׁשּובה,
על  ּגֹוזר האל ׁשאין אֹומר, נמצאת הּתׁשּובה. מהן ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמנעּת
ולא  ּבארצֹו, לחטא סיחֹון על ולא ליׂשראל, להרע ְְְְְְְְְִִֵַַַַַָָֹֹֹֹּפרעה

זרה; עבֹודה לעבד יׂשראל על ולא להתעיב, הּכנענים ְְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַַָָָָֹֹעל
הּתׁשּובה. מהן למנע נתחּיבּו וכּלן מעצמן, חטאּו ּכּלן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻֻאּלא

מאת ּובענין „. ּבתפּלֹותיהן והּצּדיקים הּנביאים ׁשֹואלין זה ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ה', "הֹורני, ּדוד: ׁשאמר ּכמֹו האמת, ּדר על לעזרם ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָה'

"האמ ּדרּכ ּדר חטאי ימנעּוני אל ּכלֹומר: ׁשּמּמּנה - ת, ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
נדיבה  "ורּוח ׁשאמר: זה וכן .ׁשמ ויחּוד ּדרּכ ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָאדע
לי  יגרמּו ואל ,חפצי לעׂשֹות רּוחי ּתּניח ּכלֹומר: ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָתסמכני",
עד  ּבידי, הר ׁשּות ּתהיה אּלא הּתׁשּובה, למנעני ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָחטאי
הּדֹומה  ּכל זֹו, ּדר ועל האמת. ּדר ואדע ואבין ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשאחזר

אּלּו. ְִִֵלפסּוקים
יֹורה ּומה ‰. ּכן על ה', ויׁשר "טֹוב ּדוד, ׁשאמר זה הּוא ְִֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבּדר ּדרּכֹו"?חּטאים ענוים וילּמד ּבּמׁשּפט, ענוים ידר , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ
ּומחזירין  ה', ּדרכי להם מֹודיעים נביאים להן ׁשּׁשלח ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָזה
ׁשּמּדה  ּולהבין; ללמד ּכח ּבהם ׁשּנתן ועֹוד, ּבתׁשּובה. ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹאֹותן
והּצדק, החכמה ּבדרכי נמׁש ׁשהּוא זמן ׁשּכל אדם, ּבכל ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָזֹו
לּטהר, 'ּבא חכמים: ׁשאמרּו והּוא אֹותן. ורֹודף להן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָמתאּוה
והלא  הּדבר. על נעזר עצמֹו ימצא ּכלֹומר: - אֹותֹו' ְְְְְֱֲִִֶַַַַַַָָָָֹמסּיעין
הּמצרים  על ּגזר הרי אתם", ועּנּו "ועבדּום ּבּתֹורה: ְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֹּכתּוב
נכר  אלהי אחרי וזנה הּזה, העם "וקם וכתּוב: רע; ְְְֱֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָָָֹלעׂשֹות
נפרע  ולּמה זרה. עבֹודה לעבד יׂשראל על ּגזר הרי ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָָֹהארץ",

לפימהן  הּוא ? ׁשּיהיה הּידּוע, ּפלֹוני איׁש על ּגזר ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
עבֹודה  ׁשעבדּו הּזֹונין מאֹותן ואחד אחד ּכל אּלא ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהּזֹונה;
הֹודיעֹו ולא עֹובד. היה לא לעבד, רצה לא אּלּו - ְֲִִֵַָָָָָָֹֹֹֹזרה
לאֹומר: ּדֹומה? זה למה הא עֹולם. ׁשל מנהגֹו אּלא ְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהּבֹורא,
יאמר  זה מּפני לא - ּורׁשעים' צּדיקים ּבהן יהיה הּזה, ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ'העם
הּקדֹוׁש ׁשהֹודיע מּפני רׁשע, ׁשּיהיה עליו נגזר 'ּכבר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָהרׁשע:

למׁשה  הּוא ׁשּנאמר:ּברּו ּכענין ּביׂשראל'; רׁשעים ׁשּיהיּו ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָ
הארץ" מּקרב אביֹון יחּדל לא אחד "ּכי שכל מוכרח [אין ְְִִֶֶֶֶֶַָָֹ

אביון] הּמצרים יהיה מאֹותן ואחד אחד ּכל הּמצרים, וכן .ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ּבידֹו הרׁשּות להן, להרע רצה לא אּלּו ליׂשראל, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוהּמרעים
זרעֹו ׁשּסֹוף הֹודיעֹו אּלא ידּוע, איׁש על ּגזר ׁשּלא -ְִִֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבאדם  ּכח ׁשאין אמרנּו, ּוכבר להם. לא ּבארץ ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹלהׁשּתעּבד
להיֹות. ׁשעתידין ּדברים הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ידע היא ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָלידע

ה'תשע"ג  אדר י"ג קודש שבת יום

ז ּפרק ¤¤
יׁשּתּדל הֹואיל ‡. ׁשּבארנּו, ּכמֹו לֹו נתּונה אדם ּכל ּורׁשּות ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ

מחטאיו  ּכּפיו ולנער ּתׁשּובה לעׂשֹות והּוא אדם ׁשּימּות ּכדי , ְְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
הּבא. העֹולם לחּיי ׁשּיזּכה ּכדי ּתׁשּובה, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָּבעל

למּות,לעֹולם ·. נֹוטה הּוא ּכאּלּו עצמֹו את אדם יראה ְְְְִִֶֶֶַָָָָ
ּבׁשעתֹו ימּות בחטאו]וׁשּמא עֹומד [כשעומד ונמצא ְְְְִִֵֶָָָָ

'ּכׁשאזקין  יאמר: ולא מּיד, מחטאיו יׁשּוב ,לפיכ ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָֹֹּבחטאיו;
ׁשּיזקין. קדם ימּות ׁשּמא - אֹומר אׁשּוב' ׁשּׁשלמה הּוא ְְִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ

לבנים" בגדי יהיּו עת "ּבכל .ּבחכמתֹו: ְְְְְְִִֵֶָָָָָ
ּבהן ּתאמר,ואל ‚. ׁשּיׁש מעברֹות אּלא הּתׁשּובה ׁשאין ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

לׁשּוב  אדם ׁשּצרי ּכׁשם ּוגנבה. וגזל זנּות ּכגֹון ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָמעׂשה,
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wfg zxecdn jezn
ּבדעֹות לחּפׂש צרי הּוא ּכ - לֹו,[מידות]מאּלּו ׁשּיׁש רעֹות ְְִֵֵֵֵֵֶַָָָ

ּומן  הּקנאה, ּומן האיבה, ּומן הּכעס, מן מהן: ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָולׁשּוב
ההתל ּומן והּכבֹוד,[ליצנות]הּתחרּות, הּממֹון ּומרדיפת , ְְֲִִֵֵֵַַַַַָָָ

לחזר  צרי הּכל מן - ּבהן וכּיֹוצא הּמאכלֹות, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּומרדיפת
מעׂשה; ּבהן ׁשּיׁש מאֹותן קׁשים העֹונֹות, ואּלּו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבתׁשּובה.
הּוא  וכן לפרׁש. הּוא קׁשה ּבאּלּו, נׁשקע ׁשאדם ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּבזמן

מחׁשבֹותיו". און ואיׁש ּדרּכֹו, רׁשע "יעזב ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹאֹומר:
הּצּדיקים,אל „. מּמעלת מרחק ׁשהּוא ּתׁשּובה, ּבעל ידּמה ְְְֲִִִֶֶַַַַַַַַָָֻ

אהּוב  אּלא ּכן! הּדבר אין ׁשעׂשה. והחּטאֹות העֹונֹות ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָמּפני
הּבֹורא, לפני הּוא עֹוד,ונחמד ולא מעֹולם; חטא לא ּוכאּלּו ְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ

טעם טעם ׁשהרי הרּבה, ׁשּׂשכרֹו מּמּנּואּלא ּופרׁש החטא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
יצרֹו ׁשּבעליוכבׁש 'מקֹום חכמים: אמרּו עֹומדין . ּתׁשּובה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָ

יכֹולין  ּגמּורין צּדיקים אין ּכלֹומר ּבֹו'לעמד ּבֹו, מעלתן ,; ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָֹ
ּכֹובׁשין  ׁשהן מּפני מעֹולם, חטאּו ׁשּלא אּלּו מּמעלת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּגדֹולה

מהן. יתר ְִֵֵֶָָיצרן
הּתׁשּובה ּכל ‰. על צּוּו ּכּלן נגאלין,הּנביאים יׂשראל ואין ; ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָֻ

ּבתׁשּובה  יׂשראל אּלא ׁשּסֹוף ּתֹורה, הבטיחה ּוכבר לעׂשֹות . ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ּומּיד  ּגלּותן, ּבסֹוף ׁשּנאמר:ּתׁשּובה נגאלין, ּכי הן "והיה ְְְְֱִִִִֵֶֶַָָָָָָָ

וׁשבּת וגֹו' הּדברים ּכל עלי וגֹו'יבאּו אלהי ה' וׁשב עד ְְְְְְֱִֶֶַַַָָָָָָֹֹ
וגֹו'". ׁשבּות את אלהי ְְְֱֶֶֹה'

.Â ׁשּנאמר:ּתׁשּובה ּגדֹולה - לּׁשכינה האדם את ׁשּמקרבת ְְְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
עדי, ׁשבּתם "ולא ונאמר: ,"אלהי ה' עד יׂשראל, ְְְְֱֱִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ"ׁשּובה,
ּתׁשּוב" אלי ה', נאם יׂשראל, ּתׁשּוב "אם ונאמר: ה'", ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָֻֻנאם
מקרבת  הּתׁשּובה ּתדּבק. ּבי ּבתׁשּובה, ּתחזר אם ּכלֹומר, -ְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָֹ
מׁשּקץ  הּמקֹום, לפני ׂשנּוי זה היה אמׁש הרחֹוקים: ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻאת
וכן  וידיד. קרֹוב ונחמד, אהּוב הּוא והּיֹום ותֹועבה, ְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָֻּומרחק
את  מרחק הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ׁשּבּלׁשֹון מֹוצא, ְֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּתה

יחיד [החוטאים]החּטאים ּבין הּׁשבים, את הּוא מקרב ּבּה - ְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
עּמי  לא להם, יאמר אׁשר ּבמקֹום "והיה ׁשּנאמר: רּבים, ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּבין
ּברׁשעתֹו: ּביכניה ונאמר חי", אל ּבני להם, יאמר ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָאּתם,
"אם  ּבימיו", יצלח לא ּגבר ערירי הּזה, האיׁש את ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹ"ּכתבּו

יהּודה, מל יהֹויקים ּבן ּכניהּו ימיני".יהיה יד על חֹותם ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָ
נאם  ההּוא, "ּבּיֹום ּבנֹו: ּבזרּבבל נאמר ּבגלּותֹו, ׁשּׁשב ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻוכיון
ה', נאם עבּדי, ׁשאלּתיאל ּבן זרּבבל אּקח צבאֹות, ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֻֻה'

ּכחֹותם". ְְִַַָוׂשמּתי
.Ê זה ּכּמה היה אמׁש הּתׁשּובה! מעלת מה'מעּלה מבּדל ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻֻ

ּביניכם  מבּדילים היּו "עֹונֹותיכם ׁשּנאמר: יׂשראל, ְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹאלהי
תרּבּו ּכי "ּגם ׁשּנאמר: נענה, ואינֹו צֹועק אלהיכם"; ְְְֱֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַֹלבין

וטֹורפין מצוֹות ועֹוׂשה ׁשֹומע"; אינּני אֹותן [זורקים]תפּלה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ
גם  "מי חצרי", רמס מּידכם זאת בּקׁש "מי ׁשּנאמר: ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבפניו,
ואכלּו זבחיכם, על ספּו "עלתיכם ּדלתים", ויסּגר ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹּבכם

מדּבק  הּוא והּיֹום הּדבקים בׂשר". "ואּתם ׁשּנאמר: ּבּׁשכינה, ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻ
מּיד ּבה' ונענה צ ֹועק טרם אלהיכם"; "והיה ׁשּנאמר: , ְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ

ואני ּבנחת יקראּו, אֹותן ּומקּבלין מצוֹות ועֹוׂשה אענה"; ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָ
ולא  ."מעׂשי את האלהים רצה כבר "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹוׂשמחה,
מנחת  לה' "וערבה ׁשּנאמר: להם, ׁשּמתאּוים אּלא ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָעֹוד,

קדמֹונּיֹות". ּוכׁשנים עֹולם ּכימי וירּוׁשלים, ְְְִִִִִֵַַָָָָיהּודה

.Á להיֹות ּבעלי ּדרּכן אם ּתׁשּובה, ּביֹותר; וענוים ׁשפלים ְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָ
להם: ואמרּו הראׁשֹונים, ּבמעׂשיהם הּכסילים אֹותן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָחרפּו
אל  - 'וכ ּכ אֹומר היית ואמׁש ,וכ ּכ עֹוׂשה היית ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָ'אמׁש

לב]ירּגיׁשּו ישימו ויֹודעים [אל ּוׂשמחים, ׁשֹומעין אּלא להן; ְְְְְִִִִֵֶֶַָָ
ׁשעברּו מּמעׂשיהם ּבׁשים ׁשהם זמן וׁשּכל להם, זכּות ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּזֹו
ּגדֹול  וחטא מתּגּדלת. ּומעלתם מרּבה זכּותם מהן, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻונכלמין
אֹו הראׁשֹונים', מעׂשי 'זכר ּתׁשּובה: לבעל לֹומר ְְְֲִִֶַַַַָָֹהּוא
וענינים  ּדברים להזּכיר אֹו לבּיׁשֹו, ּכדי ּבפניו ְְְְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָלהזּכירן
עליו  ּומזהר אסּור, הּכל עׂשה. מה להזּכירֹו ּכדי להם ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻהּדֹומין
"ולא  ׁשּנאמר: ּתֹורה, עליה ׁשהזהירה ּדברים הֹונית ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבכלל

מאלהי ויראת עמיתֹו, את איׁש ה'".[כי]תֹונּו אני ְֱֲֲִִִֵֵֶֶָָֹ

ח ּפרק ¤¤
לּצּדיקים הּטֹובה ‡. והן הּצפּונה הּבא; העֹולם חּיי היא , ְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָ

הּוא החּיים רעה. עּמּה ׁשאין והּטֹובה מות, עּמהן ׁשאין ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
מּפי  - ימים" והארכּת ,ל ייטב "למען ּבּתֹורה: ְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשּכתּוב

ׁשּכּלֹו[ממרע"ה]הּׁשמּועה לעֹולם ,"ל ייטב "למען למדּו: ְְְְִֶַַַַָָָָֻ
ימים" "והארכּת חּיי טֹוב; הּוא וזה ;אר ׁשּכּלֹו לעֹולם , ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֻ

ויהיּו זה, לנעם ׁשּיזּכּו הּוא - הּצּדיקים ׂשכר הּבא. ְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָֹהעֹולם
אּלּו, לחּיים יזּכּו ׁשּלא הּוא - הרׁשעים ּופרעֹון זֹו; ְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹּבטֹובה
הּוא  אּלּו, לחּיים זֹוכה ׁשאינֹו מי וכל וימּותּו. יּכרתּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
ואֹובד  ּברׁשעֹו, נכרת אּלא לעֹולם, חֹויה ׁשאינֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָהּמת
"הּכרת  ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, הּכתּוב הּכרת הּוא וזה ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּכבהמה.
ּבעֹולם  "הּכרת", למדּו: הּׁשמּועה מּפי ההיא"; הּנפׁש ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתּכרת
ׁשּפרׁשה  הּנפׁש ׁשאֹותּה ּכלֹומר, הּבא; לעֹולם "ּתּכרת", ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּזה,
אּלא  הּבא, העֹולם לחּיי זֹוכה אינּה - הּזה ּבעֹולם הּגּוף ְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָמן

נכרתה. הּבא העֹולם מן ְְִִַַָָָָּגם
העֹולם · ּוגוּיה . ּגּוף ּבֹו אין - נפׁשֹות [שלד]הּבא אּלא , ְְִֵֶַַָָָָָ

ּבֹו ואין הֹואיל הּׁשרת. ּכמלאכי ּגּוף ּבלא ּבלבד, ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָֹהּצּדיקים
הּדברים  מּכל ּדבר ולא ׁשתּיה ולא אכילה לא ּבֹו אין ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹֹֹּגוּיֹות,
ּבֹו יארע ולא הּזה. ּבעֹולם להן צריכין האדם ּבני ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּגּופֹות
יׁשיבה  ּכגֹון הּזה, ּבעֹולם לּגּופֹות ׁשּמארעין הּדברים מן ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּדבר
אמרּו ּכ ּבהן. וכּיֹוצא ּוׂשחֹוק ועצב ּומיתה וׁשנה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָועמידה
ולא  אכילה לא ּבֹו אין - הּבא העֹולם הראׁשֹונים: ְֲֲִִִִֵַָָָָָָֹֹחכמים
ועטרֹותיהן  יֹוׁשבין צּדיקים אּלא ּתׁשמיׁש, ולא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשתּיה
ׁשם  ׁשאין ל נתּברר הרי הּׁשכינה. מּזיו ונהנין ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּבראׁשיהן,
'צּדיקים  ׁשאמרּו וזה ּוׁשתּיה. אכילה ׁשם ׁשאין לפי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָּגּוף,

ּדר  על הּצּדיקים יֹוׁשבין', נפׁשֹות ּכלֹומר, - אמרּו החידה  ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָ
'עטרֹותיהן  ׁשאמרּו זה וכן יגע. ולא עמל ּבלא ׁשם, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹמצּויין
העֹולם  לחּיי זכּו ׁשּבגללּה ׁשּידעּו, ּדעה ּכלֹומר, - ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבראׁשיהן'

ׁשּלהן  העטרה והיא עּמהן, מצּויה ּכעניןהּבא, ׁשאמר , ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ
אֹומר: הּוא והרי אּמֹו". ּלֹו ׁשעּטרה "ּבעטרה ְְֲֲִִֵֵֶַָָָָֹֹׁשלמה:
ׁשּתנּוח  ּכדי ּגּוף הּׂשמחה ואין ראׁשם", על עֹולם ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹ"וׂשמחת
ּומה  הּדעה. היא ּכאן, חכמים ׁשאמרּו עטרה ּכ הראׁש; ְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹעל
ּומּׂשיגין  ׁשּיֹודעין הּׁשכינה'? מּזיו 'ונהנין ׁשאמרּו, זה ְְְְֱִִִִִִִֶֶֶֶַַָָהּוא

והן [מהות]מאמּתת יֹודעין ּׁשאינן מה הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
הּׁשפל. האפל ֵֵַַָָָּבּגּוף
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צריכה ּכל ‚. ׁשהיא הּנׁשמה אינּה זה, ּבענין האמּורה 'נפׁש' ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ
מהּבֹורא  ׁשהּׂשיגה הּדעה ׁשהיא הּנפׁש, צּורת אּלא ִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָלּגּוף,

הּנפרדֹות הּדעֹות והּׂשיגה ּכחּה, ּוׁשאר [המלאכים]ּכפי ְְְְִִִִֵַַָָָָֹ
ומרכבה]הּמעׂשים בראשית ׁשּבארנּו[מעשה הּצּורה והיא . ְְֲִִֵֶַַַַָ

הּנקראת  היא הּתֹורה; יסֹודי מהלכֹות רביעי ּבפרק ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָענינּה
ׁשאין  מות, עּמהן ׁשאין לפי - אּלּו חּיים זה. ּבענין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ'נפׁש',
'צרֹור  נקראּו ּגּוף, ׁשם ואין הּגּוף מּמארעֹות אּלא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹהּמות
החּיים" ּבצרֹור צרּורה אדני נפׁש "והיתה ׁשּנאמר: .החּיים', ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשאין  והּטֹובה מּמּנּו, למעלה ׂשכר ׁשאין הּגדֹול הּׂשכר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזהּו
הּנביאים. ּכל לּה ׁשהתאּוּו והיא טֹובה; ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָאחריה

מׁשל וכּמה „. ּדר לּה קראּו קדׁשֹו,ׁשמֹות ּומקֹום ה', הר : ְְְְֵֶֶַַָָָָָָ
ה', והיכל ה', ונעם ה', ואהל ה', וחצרֹות הּקדׁש, ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹודר
לטֹובה  מׁשל ּדר לּה קראּו והחכמים ה'. וׁשער ה', ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָּובית
מקֹום  ּבכל לּה וקֹורין 'סעּודה'; לּצּדיקים, המזּמנת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻזֹו

הּבא'. ַָָָ'העֹולם
ׁשּתּכרת ׁשאין[הענישה]הּנקמה ‰. - מּמּנה ּגדֹולה נקמה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּתּכרת  "הּכרת ׁשּנאמר: החּיים, לאֹותן ּתזּכה ולא ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּנפׁש
אֹותֹו ׁשּקֹוראין הּוא האבדן, וזה בּה". עֹונּה ההיא, ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָהּנפׁש
ו'תפּתה' ו'אבּדֹון', ׁשחת', 'ּבאר מׁשל , ּדר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּנביאים

לֹו,[מדורה] קֹוראין והׁשחתה ּכליה לׁשֹון וכל ו'עלּוקה'; ,ְְְְְְֲִַַָָָָָָ
וההפ  לעֹולם, ּתקּומה אחריה ׁשאין הּכליה ׁשהיא סד לפי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

לעֹולם. חֹוזר ְֵֵֶָׁשאינֹו
.Â הּמצוֹות ׁשּמא ׂשכר ׁשאין ּותדּמה זֹו, טֹובה ּבעיני ּתקל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

וׁשֹותה  אֹוכל להיֹות אּלא האמת, ּבדרכי ׁשלם האדם ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוהוית
ורקמה  ׁשׁש ּבגדי ולֹובׁש נאֹות צּורֹות ּובֹועל טֹובֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָמאכלֹות
הּדֹומים  ּודברים וזהב ּכסף ּבכלי ּומׁשּתּמׁש ׁשן ּבאהלי ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָוׁשֹוכן

האוילים לאּלּו, הּטּפׁשים הערבים אּלּו ׁשּמדּמין ּכמֹו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַָָ
ׁשּכל  ידעּו, ּדעה ּובעלי החכמים אבל ּבזּמה. ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּׁשטּופים
ּתֹוחלת  ּבהם ואין הן, והבל הבאי ּדברי האּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּדברים

מּפני [תקווה] אּלא הּזה, ּבעֹולם אצלנּו ּגדֹולה טֹובה ואינּה .ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
הן, הּגּוף צרכי האּלּו, הּדברים וכל ּוגוּיה; ּגּוף ּבעלי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשאנּו
הּגּוף, צר מּפני אּלא ּומחּמדּתן להן מתאּוה הּנפׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹואין
ּגּוף, ׁשם ׁשאין ּובזמן ּבריֹו. על ויעמד חפצֹו ׁשּימצא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻּכדי
ׁשּתהיה  הּגדֹולה הּטֹובה ּבטלין. האּלּו הּדברים ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנמצאּו
להּׂשיגּה הּזה ּבע ֹולם ּדר ׁשּום אין הּבא, ּבעֹולם הּנפׁש ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּה
טֹובת  אּלא הּזה ּבעֹולם יֹודעין אנּו ׁשאין אֹותּה, ּולידע ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּה
מאד, עד ּגדֹולה הּטֹובה אֹותּה אבל מתאּוין; אנּו ולּה ְְְְֲִִַַַַָָָָָָֹהּגּוף,

ער לּה מׁשל.[דמיון]ואין ּדר אּלא הּזה עֹולם ׁשל ּבטֹובֹות ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
ׁשּנער האמת, ּבדר הּבא [נדמה]אבל ּבעֹולם הּנפׁש טֹובת ְֱֲֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּכן; אינֹו ּובמׁשּתה, ּבמאכל הּזה ּבעֹולם הּגּוף טֹובת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָּכמֹו
ואין  ער ואין חקר, אין עד ּגדֹולה הּטֹובה אֹותּה ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאּלא
,ּליראי צפנּת אׁשר טּוב רב "מה ּדוד: ׁשאמר הּוא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּדמיֹון.

ּב".ּפ לחֹוסים עלּת ְִַַָָָ
.Ê הּבא וכּמה העֹולם לחּיי והתאּוה ּדוד ׁשּנאמר:המה , ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּכבר  חּיים". ּבארץ ה' ּבטּוב לראֹות האמנּתי ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָ"לּולא
ּכח  אין הּבא העֹולם ׁשּטֹובֹות הראׁשֹונים, חכמים ֲִִִִֵֶַַָָָָָֹהֹודיעּונּו
ועצמּה ויפיּה ּגדלּה יֹודע ואין ּבריּה, על להּׂשיגּה ְְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָָָָָּבאדם

ׁשּמתנּבאין  הּטֹובֹות וׁשּכל לבּדֹו; הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָאּלא
ׁשּנהנין  ּגּוף, ׁשל לדברים אּלא אינן ליׂשראל, הּנביאים ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבהן
הּממׁשלה  ׁשּתחזר ּבזמן הּמׁשיח, הּמל ּבימֹות יׂשראל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבהן
ודמיֹון, ער לּה אין הּבא, העֹולם חּיי טֹובֹות אבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָליׂשראל.

אֹותּה יפחתּו ׁשּלא ּכדי הּנביאים, ּדּמּוה ערכה]ולא -] ְְְְֲִִִִֵֶַָָֹֹ
אלהים  ראתה, לא "עין אֹומר: ׁשּיׁשעיהּו הּוא ְְְֱִִִֵֶַַַָָָָֹֹּבּדמיֹון.
ראתה  ׁשּלא הּטֹובה ּכלֹומר, לֹו"; למחּכה יעׂשה - ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹזּולת
ׁשּמחּכה  לאדם האלהים אֹותּה עׂשה אּלא נביא, עין ְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹאֹותּה
אּלא  נתנּבאּו לא ּכּלן הּנביאים "ּכל חכמים: אמרּו ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹֻלֹו.

הּמׁשיח  אבללימֹות אלהים , ראתה, לא עין - הּבא העֹולם ֱֲִִִִַַַַָָָָָָָָֹֹ
."ְָזּולת

.Á ׁשאינֹוזה מּפני לא - הּבא' 'העֹולם חכמים אֹותֹו ׁשּקראּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
העֹולם. אֹותֹו יבֹוא ּכ ואחר אֹובד, העֹולם וזה עּתה, ְְֵֶַַַָָָָָָָָמצּוי
רב  "מה ׁשּנאמר: ועֹומד, מצּוי הּוא הרי אּלא ּכן! הּדבר ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאין

"ּליראי צפנּת אׁשר ,הּבא',טּוב 'העֹולם קראּוהּו ולא . ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹ
העֹולם  חּיי אחר לאדם לֹו ּבאין החּיים ׁשאֹותן מּפני ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאּלא
אדם  לכל הּנמצא הּוא וזה ונפׁש, ּבגּוף ּבֹו קּימין ׁשאנּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהּזה

ִָָּבראׁשֹונה.

ט  ¤¤ּפרק
ׁשּנזּכה ׁשּנֹודעמאחר ‡. והּטֹובה מצוֹות ׁשל ׂשכרן ׁשּמּתן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

העֹולם  חּיי היא - ּבּתֹורה הּכתּובה ה' ּדר ׁשמרנּו אם ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָלּה
והּנקמה ,הּבא  ימים"; והארכּת ,ל ייטב "למען ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

הּכתּובֹות  הּצדק ארחֹות ׁשעזבּו הרׁשעים מן ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּנֹוקמין
ההיא, הּנפׁש ּתּכרת "הּכרת ׁשּנאמר: הּכרת, היא - ֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּתֹורה
אם  ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל ׁשּכתּוב זה הּוא מה בּה"; ְֲִֶֶַַָָָָָָֻעֹונּה
אֹותן  וכל אתכם, יקרה ּתׁשמעּו לא ואם לכם, יּגיע ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹּתׁשמעּו
וׁשלֹום, ּומלחמה ורעב, ׂשבע ּכגֹון - הּזה ּבעֹולם ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹהּדברים
מעׂשה  והצלחת וגלּות, הארץ ויׁשיבת וׁשפלּות, ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָּומלכּות
אמת  הּדברים אֹותן ּכל הּברית? ּדברי ּכל ּוׁשאר ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהפסדֹו,
יּגיעּו הּתֹורה, מצוֹות ּכל עֹוׂשין ׁשאנּו ּובזמן ויהיּו, ְְְְִִִִִֶַַַָָָָהיּו,
עליהן, עֹוברין ׁשאנּו ּובזמן ּכּלן; הּזה העֹולם טֹובֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאלינּו
אֹותן  אין כן, ּפי על ואף הּכתּובֹות. הרעֹות אֹותנּו ְְְִִֵֵַַַָָָָָּתקרא

הן  הרעֹות,הּטֹובֹות, אֹותן ולא מצוֹות; ׁשל ׂשכרן מּתן סֹוף ְְְִֵֶַַַָָָָָֹ
ּכ אּלא הּמצוֹות. ּכל על מעֹובר ׁשּנֹוקמין הּנקמה סֹוף ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהן

הּצע ּתֹורה [הצעת]הּוא לנּו נתן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּדברים: ְִֵֶַַַַָָָָָָ
ויֹודעֹו ּבּה, הּכתּוב ּכל העֹוׂשה וכל חּיים, עץ -זֹו, ה' [את ְְְִֵֶַַָָָָָ

התורה] העֹולם ע"י לחּיי ּבּה זֹוכה - נכֹונה ּגמּורה ְְְֵֵֶַָָָָָָּדעה
והבטיחנּו זֹוכה. הּוא חכמתֹו, וגדל מעׂשיו ּגדל ּולפי ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹהּבא;
ונהּגה  נפׁש, ּובטֹובת ּבׂשמחה אֹותּה נעׂשה ׁשאם ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבּתֹורה,
אֹותנּו הּמֹונעין הּדברים ּכל מּמּנּו ׁשּיסיר - ּתמיד ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָּבחכמתּה
ויׁשּפיע  ּבהן, וכּיֹוצא ורעב ּומלחמה חלי ּכגֹון ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמּלעׂשֹותּה,
הּתֹורה, את לעׂשֹות ידינּו את המחּזקים הּטֹובֹות ּכל ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָלנּו
ּכל  נעסק ׁשּלא ּכדי - וזהב ּכסף ורּבֹות וׁשלֹום ׂשבע ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹּכגֹון

ללמד ימינּו ּפנּויין נׁשב אּלא להן, צרי ׁשהּגּוף ּבדברים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
הּבא. העֹולם לחּיי ׁשּנזּכה ּכדי הּמצוה, ולעׂשֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבחכמה,
הּזה: העֹולם ּבטֹובֹות ׁשהבטיח אחר ּבּתֹורה, אֹומר הּוא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָוכן
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wfg zxecdn jezn
צריכה ּכל ‚. ׁשהיא הּנׁשמה אינּה זה, ּבענין האמּורה 'נפׁש' ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָ

מהּבֹורא  ׁשהּׂשיגה הּדעה ׁשהיא הּנפׁש, צּורת אּלא ִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָלּגּוף,
הּנפרדֹות הּדעֹות והּׂשיגה ּכחּה, ּוׁשאר [המלאכים]ּכפי ְְְְִִִִֵַַָָָָֹ

ומרכבה]הּמעׂשים בראשית ׁשּבארנּו[מעשה הּצּורה והיא . ְְֲִִֵֶַַַַָ
הּנקראת  היא הּתֹורה; יסֹודי מהלכֹות רביעי ּבפרק ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָענינּה
ׁשאין  מות, עּמהן ׁשאין לפי - אּלּו חּיים זה. ּבענין ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָ'נפׁש',
'צרֹור  נקראּו ּגּוף, ׁשם ואין הּגּוף מּמארעֹות אּלא ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָֹהּמות
החּיים" ּבצרֹור צרּורה אדני נפׁש "והיתה ׁשּנאמר: .החּיים', ְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשאין  והּטֹובה מּמּנּו, למעלה ׂשכר ׁשאין הּגדֹול הּׂשכר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזהּו
הּנביאים. ּכל לּה ׁשהתאּוּו והיא טֹובה; ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָאחריה

מׁשל וכּמה „. ּדר לּה קראּו קדׁשֹו,ׁשמֹות ּומקֹום ה', הר : ְְְְֵֶֶַַָָָָָָ
ה', והיכל ה', ונעם ה', ואהל ה', וחצרֹות הּקדׁש, ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַַֹֹֹודר
לטֹובה  מׁשל ּדר לּה קראּו והחכמים ה'. וׁשער ה', ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָּובית
מקֹום  ּבכל לּה וקֹורין 'סעּודה'; לּצּדיקים, המזּמנת ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֻזֹו

הּבא'. ַָָָ'העֹולם
ׁשּתּכרת ׁשאין[הענישה]הּנקמה ‰. - מּמּנה ּגדֹולה נקמה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ

ּתּכרת  "הּכרת ׁשּנאמר: החּיים, לאֹותן ּתזּכה ולא ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּנפׁש
אֹותֹו ׁשּקֹוראין הּוא האבדן, וזה בּה". עֹונּה ההיא, ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָהּנפׁש
ו'תפּתה' ו'אבּדֹון', ׁשחת', 'ּבאר מׁשל , ּדר ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָהּנביאים

לֹו,[מדורה] קֹוראין והׁשחתה ּכליה לׁשֹון וכל ו'עלּוקה'; ,ְְְְְְֲִַַָָָָָָ
וההפ  לעֹולם, ּתקּומה אחריה ׁשאין הּכליה ׁשהיא סד לפי ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

לעֹולם. חֹוזר ְֵֵֶָׁשאינֹו
.Â הּמצוֹות ׁשּמא ׂשכר ׁשאין ּותדּמה זֹו, טֹובה ּבעיני ּתקל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ

וׁשֹותה  אֹוכל להיֹות אּלא האמת, ּבדרכי ׁשלם האדם ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָוהוית
ורקמה  ׁשׁש ּבגדי ולֹובׁש נאֹות צּורֹות ּובֹועל טֹובֹות ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָמאכלֹות
הּדֹומים  ּודברים וזהב ּכסף ּבכלי ּומׁשּתּמׁש ׁשן ּבאהלי ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָוׁשֹוכן

האוילים לאּלּו, הּטּפׁשים הערבים אּלּו ׁשּמדּמין ּכמֹו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַָָ
ׁשּכל  ידעּו, ּדעה ּובעלי החכמים אבל ּבזּמה. ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּׁשטּופים
ּתֹוחלת  ּבהם ואין הן, והבל הבאי ּדברי האּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָהּדברים

מּפני [תקווה] אּלא הּזה, ּבעֹולם אצלנּו ּגדֹולה טֹובה ואינּה .ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
הן, הּגּוף צרכי האּלּו, הּדברים וכל ּוגוּיה; ּגּוף ּבעלי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשאנּו
הּגּוף, צר מּפני אּלא ּומחּמדּתן להן מתאּוה הּנפׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹואין
ּגּוף, ׁשם ׁשאין ּובזמן ּבריֹו. על ויעמד חפצֹו ׁשּימצא ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻּכדי
ׁשּתהיה  הּגדֹולה הּטֹובה ּבטלין. האּלּו הּדברים ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָנמצאּו
להּׂשיגּה הּזה ּבע ֹולם ּדר ׁשּום אין הּבא, ּבעֹולם הּנפׁש ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּבּה
טֹובת  אּלא הּזה ּבעֹולם יֹודעין אנּו ׁשאין אֹותּה, ּולידע ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּה
מאד, עד ּגדֹולה הּטֹובה אֹותּה אבל מתאּוין; אנּו ולּה ְְְְֲִִַַַַָָָָָָֹהּגּוף,

ער לּה מׁשל.[דמיון]ואין ּדר אּלא הּזה עֹולם ׁשל ּבטֹובֹות ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
ׁשּנער האמת, ּבדר הּבא [נדמה]אבל ּבעֹולם הּנפׁש טֹובת ְֱֲֲֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ּכן; אינֹו ּובמׁשּתה, ּבמאכל הּזה ּבעֹולם הּגּוף טֹובת ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָּכמֹו
ואין  ער ואין חקר, אין עד ּגדֹולה הּטֹובה אֹותּה ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאּלא
,ּליראי צפנּת אׁשר טּוב רב "מה ּדוד: ׁשאמר הּוא ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּדמיֹון.

ּב".ּפ לחֹוסים עלּת ְִַַָָָ
.Ê הּבא וכּמה העֹולם לחּיי והתאּוה ּדוד ׁשּנאמר:המה , ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָ

ּכבר  חּיים". ּבארץ ה' ּבטּוב לראֹות האמנּתי ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָ"לּולא
ּכח  אין הּבא העֹולם ׁשּטֹובֹות הראׁשֹונים, חכמים ֲִִִִֵֶַַָָָָָֹהֹודיעּונּו
ועצמּה ויפיּה ּגדלּה יֹודע ואין ּבריּה, על להּׂשיגּה ְְְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָָָָָָָּבאדם

ׁשּמתנּבאין  הּטֹובֹות וׁשּכל לבּדֹו; הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָאּלא
ׁשּנהנין  ּגּוף, ׁשל לדברים אּלא אינן ליׂשראל, הּנביאים ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבהן
הּממׁשלה  ׁשּתחזר ּבזמן הּמׁשיח, הּמל ּבימֹות יׂשראל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבהן
ודמיֹון, ער לּה אין הּבא, העֹולם חּיי טֹובֹות אבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָליׂשראל.

אֹותּה יפחתּו ׁשּלא ּכדי הּנביאים, ּדּמּוה ערכה]ולא -] ְְְְֲִִִִֵֶַָָֹֹ
אלהים  ראתה, לא "עין אֹומר: ׁשּיׁשעיהּו הּוא ְְְֱִִִֵֶַַַָָָָֹֹּבּדמיֹון.
ראתה  ׁשּלא הּטֹובה ּכלֹומר, לֹו"; למחּכה יעׂשה - ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָֹזּולת
ׁשּמחּכה  לאדם האלהים אֹותּה עׂשה אּלא נביא, עין ְֱִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹאֹותּה
אּלא  נתנּבאּו לא ּכּלן הּנביאים "ּכל חכמים: אמרּו ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹֻלֹו.

הּמׁשיח  אבללימֹות אלהים , ראתה, לא עין - הּבא העֹולם ֱֲִִִִַַַַָָָָָָָָֹֹ
."ְָזּולת

.Á ׁשאינֹוזה מּפני לא - הּבא' 'העֹולם חכמים אֹותֹו ׁשּקראּו ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
העֹולם. אֹותֹו יבֹוא ּכ ואחר אֹובד, העֹולם וזה עּתה, ְְֵֶַַַָָָָָָָָמצּוי
רב  "מה ׁשּנאמר: ועֹומד, מצּוי הּוא הרי אּלא ּכן! הּדבר ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאין

"ּליראי צפנּת אׁשר ,הּבא',טּוב 'העֹולם קראּוהּו ולא . ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹ
העֹולם  חּיי אחר לאדם לֹו ּבאין החּיים ׁשאֹותן מּפני ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאּלא
אדם  לכל הּנמצא הּוא וזה ונפׁש, ּבגּוף ּבֹו קּימין ׁשאנּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהּזה

ִָָּבראׁשֹונה.

ט  ¤¤ּפרק
ׁשּנזּכה ׁשּנֹודעמאחר ‡. והּטֹובה מצוֹות ׁשל ׂשכרן ׁשּמּתן ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

העֹולם  חּיי היא - ּבּתֹורה הּכתּובה ה' ּדר ׁשמרנּו אם ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָלּה
והּנקמה ,הּבא  ימים"; והארכּת ,ל ייטב "למען ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָ

הּכתּובֹות  הּצדק ארחֹות ׁשעזבּו הרׁשעים מן ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשּנֹוקמין
ההיא, הּנפׁש ּתּכרת "הּכרת ׁשּנאמר: הּכרת, היא - ֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּתֹורה
אם  ּכּלּה, הּתֹורה ּבכל ׁשּכתּוב זה הּוא מה בּה"; ְֲִֶֶַַָָָָָָֻעֹונּה
אֹותן  וכל אתכם, יקרה ּתׁשמעּו לא ואם לכם, יּגיע ְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹּתׁשמעּו
וׁשלֹום, ּומלחמה ורעב, ׂשבע ּכגֹון - הּזה ּבעֹולם ְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָֹהּדברים
מעׂשה  והצלחת וגלּות, הארץ ויׁשיבת וׁשפלּות, ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָּומלכּות
אמת  הּדברים אֹותן ּכל הּברית? ּדברי ּכל ּוׁשאר ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהפסדֹו,
יּגיעּו הּתֹורה, מצוֹות ּכל עֹוׂשין ׁשאנּו ּובזמן ויהיּו, ְְְְִִִִִֶַַַָָָָהיּו,
עליהן, עֹוברין ׁשאנּו ּובזמן ּכּלן; הּזה העֹולם טֹובֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאלינּו
אֹותן  אין כן, ּפי על ואף הּכתּובֹות. הרעֹות אֹותנּו ְְְִִֵֵַַַָָָָָּתקרא

הן  הרעֹות,הּטֹובֹות, אֹותן ולא מצוֹות; ׁשל ׂשכרן מּתן סֹוף ְְְִֵֶַַַָָָָָֹ
ּכ אּלא הּמצוֹות. ּכל על מעֹובר ׁשּנֹוקמין הּנקמה סֹוף ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהן

הּצע ּתֹורה [הצעת]הּוא לנּו נתן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הּדברים: ְִֵֶַַַַָָָָָָ
ויֹודעֹו ּבּה, הּכתּוב ּכל העֹוׂשה וכל חּיים, עץ -זֹו, ה' [את ְְְִֵֶַַָָָָָ

התורה] העֹולם ע"י לחּיי ּבּה זֹוכה - נכֹונה ּגמּורה ְְְֵֵֶַָָָָָָּדעה
והבטיחנּו זֹוכה. הּוא חכמתֹו, וגדל מעׂשיו ּגדל ּולפי ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹהּבא;
ונהּגה  נפׁש, ּובטֹובת ּבׂשמחה אֹותּה נעׂשה ׁשאם ְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבּתֹורה,
אֹותנּו הּמֹונעין הּדברים ּכל מּמּנּו ׁשּיסיר - ּתמיד ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָּבחכמתּה
ויׁשּפיע  ּבהן, וכּיֹוצא ורעב ּומלחמה חלי ּכגֹון ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹמּלעׂשֹותּה,
הּתֹורה, את לעׂשֹות ידינּו את המחּזקים הּטֹובֹות ּכל ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָלנּו
ּכל  נעסק ׁשּלא ּכדי - וזהב ּכסף ורּבֹות וׁשלֹום ׂשבע ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹּכגֹון

ללמד ימינּו ּפנּויין נׁשב אּלא להן, צרי ׁשהּגּוף ּבדברים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
הּבא. העֹולם לחּיי ׁשּנזּכה ּכדי הּמצוה, ולעׂשֹות ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבחכמה,
הּזה: העֹולם ּבטֹובֹות ׁשהבטיח אחר ּבּתֹורה, אֹומר הּוא ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָוכן

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



פו
minxge mikxr zekld - d`ltd xtq - xc` 'f oey`x mei - meil cg` wxt m"anx ixeriy

wfg zxecdn jezn
נעזב  ׁשאם ּבּתֹורה, הֹודיענּו וכן וגֹו'". ּלנּו ּתהיה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹ"ּוצדקה
"וּיׁשמן  ׁשּנאמר: ּכענין הּזמן, ּבהבלי ונעסק מּדעּתנּו ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּתֹורה
טֹובֹות  ּכל העֹוזבים מן יסיר האמת ׁשּדּין - וּיבעט" ְְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָֻיׁשרּון
ּכל  עליהן ּומביא לבעט, ידיהם חּזקּו ׁשהן הּזה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹהעֹולם
ׁשּיאבדּו ּכדי הּבא, העֹולם מּלקנֹות אֹותן ׁשּמֹונעין ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹהרעֹות
ה' את עבדּת לא אׁשר "ּתחת ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב הּוא ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹּברׁשעם.
ּפרּוׁש נמצא ."ּב ה' יׁשּלחּנּו אׁשר ,איבי את ועבדּת ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹוגֹו'
עבדּתם  אם ּכלֹומר, זֹו: ּדר על והּקללֹות, הּברכֹות אֹותן ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָּכל
הּברכֹות  לכם מׁשּפיע - ּדרּכֹו ּוׁשמרּתם ּבׂשמחה, ה' ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָאת

להתחּכם  ּפנּויים ׁשּתהיּו עד הּקללֹות, ּומרחיק ּבּתֹורה האּלּו ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
לעֹולם  ל וייטב הּבא, העֹולם לחּיי ׁשּתזּכּו ּכדי ּבּה, ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֹולעסק
זֹוכין  ונמצאתם ,אר ׁשּכּלֹו לעֹולם ימים ותארי טֹוב, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָֹֻֻׁשּכּלֹו
לחּיי  הּמביאים הּזה, ּבעֹולם טֹובים לחּיים העֹולמֹות, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָלׁשני
- טֹובים ּומעׂשים חכמה הּיֹום יקנה לא ׁשאם הּבא; ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹהעֹולם
ודעת  וחׁשּבֹון מעׂשה אין "ּכי ׁשּנאמר: יזּכה ּבּמה לֹו ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַאין
ּבמאכל  ּוׁשגיתם ה' את עזבּתם ואם ּבׁשאֹול". ְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָוחכמה
האּלּו הּקללֹות ּכל עליכם מביא - להן ודֹומה ּוזנּות ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּומׁשקה
ולא  ּופחד, ּבבהלה ימיכם ׁשּיכלּו עד הּברכֹות, ּכל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּומסיר
ּכדי  הּמצוֹות, לעׂשֹות ׁשלם ּגּוף ולא ּפנּוי לב לכם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹיהיה
ׁשני  ׁשאּבדּתם ונמצאתם הּבא. העֹולם מחּיי ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּתאבדּו

ּובמלחמה  ּבחלי הּזה ּבעֹולם טרּוד ׁשאדם ׁשּבזמן ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹעֹולמֹות:
זֹוכין  ׁשּבהן ּבמצוה ולא ּבחכמה לא מתעּסק אינֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹּורעבֹון,

הּבא. העֹולם ְֵַַָָָלחּיי
התאּוּוּומּפני ·. ימֹות זה וחכמיהם, נביאיהם יׂשראל, ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

הּמׁשיח, מּנחת הּמל ׁשאינּה הרׁשעה מּמלכּות ׁשּינּוחּו ּכדי ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
ּכהגן  ּובּמצוֹות ּבּתֹורה לעסק וירּבּולהן מרגֹוע להם וימצאּו , ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

ׁשּיזּכּו ּכדי הּבא ּבחכמה, העֹולם הּימים לחּיי ׁשּבאֹותן לפי . ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
והחכמה הּדעת ׁשּנאמר ּתרּבה - מלאה והאמת "ּכי הארץ : ְְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
ונאמר: ה'", את ואיׁשּדעה רעהּו את איׁש עֹוד ילּמדּו "ולא ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָֹ

אחיו" ונאמר:את מּבׂשרכם", האבן לב את ."והסירתי ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ׁשּיעמד הּמל ׁשאֹותֹו יתר מּפני יהיה חכמה ּבעל ּדוד, מּזרע ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

רּבנּו ממׁשה קרֹוב הּוא ּגדֹול ונביא ּולפיכמּׁשלמה, ילּמד ; , ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ
ה', ּדר אֹותן ויֹורה העם לׁשמעֹו,ּכל הּגֹוים ּכל ויבֹואּו ְְְְִֶֶֶַָָָָָָָ

ה' ּבית הר יהיה נכֹון הּימים, ּבאחרית "והיה ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּנאמר:
ׁשאין  האחרֹונה והּטֹובה ּכּלֹו הּׂשכר וסֹוף ההרים". ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּבראׁש
ימֹות  אבל הּבא; העֹולם חּיי הּוא ּגרעֹון, ולא הפסק ְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָֹלּה

אּלא הּמׁשיח  ,הֹול ּכמנהגֹו ועֹולם הּזה, העֹולם הּוא - ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָ
הראׁשֹונים: חכמים אמרּו ּוכבר ליׂשראל. ּתחזר ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשהּמלכּות
מלכּיֹות  ׁשעּבּוד אּלא הּמׁשיח, לימֹות הּזה העֹולם ּבין ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ'אין

ְִַּבלבד'.
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הּוא,‡. לפּדֹותּה עליו מצוה - אחּזתֹו ׂשדה ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֻהּמקּדיׁש

השדה]ׁשהאדֹון אֹותֹו.[בעל ּכֹופין אין רצה, לא ואם קֹודם; ְִִֵֵֶָָָָֹ
ׁשאם  - נֹוהגת יֹובל ׁשּמצות ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָּבּמה
אבל  ׁשּבארנּו. ּכמֹו לּכהנים, ּתצא יגאלּנה, ולא יֹובל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹיּגיע
אּלא  לּכהנים, יֹוצאת אינּה ׁשהרי הּיֹובלֹות, ׁשּבטלּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּבזמן
ּתחּלה  ּבּה לפּתח האדֹון את ּכֹופין - לעֹולם להּפדֹות ְְְְִִִִֶַָָָָָָָֹסֹופּה

ראשונית] מחיר ּכׁשאר [בהצעת ּבׁשויּה נפּדית והיא ,ְְְְְִִִֵָָָ
יגאל; אֹותּה, וגֹואל עליו ׁשּמֹוסיף מי נמצא אם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָההקּדׁשֹות.
ואינֹו ּׁשאמר. מה ויּתן ,'הּגיעת' לֹו: אֹומרין לאו, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָואם
ׁשּמֹוסיף  החמׁש ׁשּיהיה ּכדי ּפרּוטֹות, מארּבע ּבפחֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּפֹותח

ְָּפרּוטה.
ללוֹות,·. אֹו מּׂשדֹותיו, אחרֹות  ׂשדֹות למּכר האדֹון ְְְֲִִִֵָָָָָָֹרצה

ּבזמן  ּבין ּבידֹו, הרׁשּות - ׁשהקּדיׁש זֹו ׂשדה לפּדֹות ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָּכדי
נֹוהג  הּיֹובל ׁשאין ּבזמן ּבין נֹוהג, לכל ׁשהּיֹובל קֹודם והּוא ; ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָ

ּבמֹוכר  ּכן ּׁשאין מה - ּגֹואל חציּה, לגאל רצה אם וכן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹאדם.
מּבהקּדׁש.[לחבירו]להדיֹוט ּבהדיֹוט חמר וזה ; ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַֹ

ׁשאר ‚. אֹו ׁשּלֹו, טמאה ּבהמה את אֹו ּביתֹו, את ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָהּמקּדיׁש
רע. ּובין טֹוב ּבין ּבׁשוייהן, נערכין אּלּו הרי - ְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָמּטלטלין
מֹוסיף  - יֹורׁשֹו אֹו אׁשּתֹו, אֹו הּמקּדיׁש, אֹותן ּפדה ְְְְִִִִַַָָָואם
לבדק  והּדמים ראׁשֹון. לפּתח הּבעלים את וכֹופין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹחמׁש;
מּבּתי  ׁשהיה ּבין חֹומה, ערי ּבבּתי הּבית ׁשהיה ּבין ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָהּבית.

פרוזה]החצרים בעיר לעֹולם.[בית נגאל זה הרי - ְְֲֲִִֵֵֶַָָ
וקם „. חֹומה, עיר ּבית היה אם - ההקּדׁש מּיד אחד ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָּגאלֹו

נחלט  - חדׁש עׂשר ׁשנים הּגֹואל לפודה ּביד [משתייך ְְְֵֵֶֶַַָָָֹ
ּביד לצמיתות] והּוא הּיֹובל והּגיע החצרים, ּבית היה ואם ;ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָ

ּבּיֹובל. לבעליו חֹוזר - ְִֵֵֵַַָָהּגֹואל
על ‰. אף - הּבית לבדק ּתמימה טהֹורה ּבהמה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּמקּדיׁש

עׂשה על ׁשעבר לקרבן]ּפי להקדישה לו ּׁשעׂשה [שהיה מה , ֲִֵֶֶַַַָָָ
ּומערי ּתמימה; ּכׁשהיא ונפּדית עליה, קדּׁשה וחלה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֻעׂשּוי,
הּפֹודה  ואין הּבית. לבדק יּפלּו והּדמים ּבדמיה, הּכהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאֹותּה
ּׁשהיא  למה לּמזּבח, להקריבּה מנת על אּלא ּפֹודה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָאֹותּה
מזּבח  מידי יֹוצא אינֹו לּמזּבח, הראּוי ּדבר ׁשּכל - ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָראּויה

ְָלעֹולם.
.Â הּבית לבדק ּתמימים להקּדיׁש ׁשאסּור ׁשּנאמר:ּומּנין ? ְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָ

מּפי  אתֹו"; ּתעׂשה נדבה - וקלּוט ׂשרּוע וׂשה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָֹ"וׁשֹור
מראין  הּדברים וכן הּבית. לבדק נדבה למדּו, ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּׁשמּועה
לּמזּבח. מּום ּבעל מקריבין ׁשאין ּדמים, קדּׁשת אּלא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֻׁשאינּה
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ואין  הּבית, לבדק נדבה ע ֹוׂשה אּתה אֹותֹו - "אתֹו" ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹונאמר:
הּב ולאו הּבית. לבדק נדבה ּתמימים עֹוׂשה מּכלל אּתה א ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּכעׂשה. הּוא הרי ֲֲֲֵֵֵַעׂשה,
.Ê סתם נכסיו את ׁשהקּדיׁש אֹו סתם, ּבהמּתֹו את ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָהּמקּדיׁש

הּמזּבח  ּגּבי על להקריב הראּויה ּתמימה ּבהמה ּכל רֹואין: -ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
עֹולֹות; אֹותן ויקריבּו עֹולֹות, לצרכי יּמכרּו הּזכרים -ְְְְְְִִִֵַַָָָָ
ׁשלמים; אֹותן ויקריבּו ׁשלמים, לצרכי יּמכרּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָוהּנקבֹות

הּבית  לבדק יּפלּו - הּבית.והּדמים לבדק הקּדׁשֹות ׁשּסתם , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
לה', קרּבן מּמּנה יקריבּו אׁשר ּבהמה "ואם נאמר: זה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָועל
הראּוי  ּכל ּכלֹומר: - קדׁש" יהיה לה', מּמּנּו יּתן אׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּכל

יקרב. הּמזּבח, ּגּבי על ְְְִִִֵֵַַַַַַלקרב
.Á ּוסלתֹות ׁשמנים יינֹות ּבהן והיּו סתם, נכסיו ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָהקּדיׁש

אֹותֹו לצרכי יּמכרּו - הּמזּבח ּגּבי על לּקרב הראּויין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָועֹופֹות
ויקרבּו זכרים, ּבהן יּלקח והּדמים אֹותן; ויקריבּו ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָהּמין,

.עֹולֹות 
.Ë הּתמימה הּבהמה ּודמי עצמן, אּלּו ּדמי יקרבּו מה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָּומּפני

הּבית  לבדק נפל יּפלּו אם לּמזּבח, הּקדֹוׁשה ׁשהּבהמה לפי ? ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
והּׁשמן  והּיין והּסלת ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ּפדיֹון לּה יׁש מּום ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּה
את  "והעמיד ׁשּנאמר: ּפדיֹון, להן אין ׁשּנפסלּו, ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָוהעֹופֹות
ׁשּיׁשנֹו ּכל - אֹותּה" הּכהן והערי הּׁשם, לפני ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּבהמה
העמדה  ּבכלל וׁשאינֹו ּפדיֹון; לֹו יׁש והערכה, העמדה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבכלל

ּפדיֹון. לֹו אין ְְֲִֵַָָוהערכה,
.È והי סתם, נכסיו לאּמנין הקּדיׁש ׁשּנֹותנין הּקטרת ּבהן תה ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ

הקטורת] ברקיחת ויּקחּו[העוסקים ׁשּיחזרּו עד ְְְְְִִֶַַָָּבׂשכרן,
ּבׂשכרן, לאּמנין ּתּנתן זֹו הרי - ּבׁשקלים ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻאֹותּה,
ּבנכסיו  ׁשם יׁש אם עֹוׂשין וכן הּקטרת. ּבמֹותר ׁשעֹוׂשין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּכמֹו

הּקטרת. מּסממני ְְִֵֶֶַַָָֹאחד
.‡È ונפסלה מּום ּבּה ונפל לּמזּבח, ּתמימה ּבהמה ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָהּמקּדיׁש

ונפּדית  נערכת זֹו הרי ּבהמה - ּכל "ואם נאמר: זה ועל ; ְְְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
את  והעמיד - לה' קרּבן מּמּנה יקריבּו לא אׁשר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹטמאה,

ּכמֹותּה. אחר קרּבן ּבדמיה ויביא וגֹו'; ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָהּבהמה"
.·È,טהֹורה ּבין טמאה ּבין - ּבחּיים ּבהמה הּמקּדיׁש ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָּכל
ּבהן [לשם-]ּבין ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ּבין הּבית ּבדק קדׁשי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

לּקרב הראּויה ּתמימה אֹו הבית]מּום, לבדק ּכמֹו[-שהקדישה ְְְִִֵָָָָ
"והעמיד  ׁשּנאמר: ּבּדין, העמדה צריכה זֹו הרי - ְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנתּבאר
ׁשּתער קדם הּבהמה מתה אם ,לפיכ הּבהמה"; ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאת
אם  אבל ּתּקבר. אּלא ׁשּמתה, אחר אֹותּה ּפֹודין אין ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָותּפדה,
ּכׁשאר  ּתּפדה זֹו הרי הּבית, לבדק נבלה אֹו ׁשחּוטה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהקּדיׁש

.מּטלטלין  ְְִִַ
.‚È הרי - מפרּכסת היא ועדין ׁשנים, רב אֹו ׁשנים ּבּה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹׁשחט

ונערכת  ּדבריה, לכל ּכחּיה "והעמיד היא ּבכלל היא והרי ; ְְְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּתמּות. עד ,"ְֱִֶֶַָוהערי

.„Èּגּופּה נתקּדׁש זֹו הרי לדמיה, ּתמימה ּבהמה .הּמקּדיׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
עצמּה היא לּמזּבח', הקּדׁש זֹו ּבהמה 'ּדמי האֹומר: ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּכיצד?
ׁשל  רגלּה 'ּדמי ואמר: לדמיו, מאבריה אחד הקּדיׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּתקרב.
קדּׁשה  ּפׁשטה אם ספק זֹו הרי - לּמזּבח' הקּדׁש זֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻּפרה

תּפדה. ולא ּתקרב ּולפיכ ּפׁשטה, לא אֹו ְְְְְִִִֶַָָָָָֹֹֻּבכּלּה

.ÂË,אֹותּה ׁשּיקריב למי ּכּלּה אֹותּה מֹוכרין עֹוׂשין? ְְְְִִִִֵֶַַָָָֻוכיצד
אבר  אֹותֹו מּדמי חּוץ חּלין, ׁשהּנׁשמה ודמיה אבר היה ואם . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ
ּבכּלּה קדּׁשה ּפׁשטה ּבֹו, כולה]ּתלּויה כהקדיש .[ונחשב ְְְְָָָָָֻֻ

.ÊËוהקּדיׁש לּקרב, ראּויה ׁשאינּה מּום ּבעלת ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהיתה
ׁשאין  ּובין ּבֹו, ּתלּויה ׁשהּנׁשמה ּבין - לדמיו מאבריה ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָאבר
ּבלבד  אבר אֹותֹו ּדמי אּלא נתקּדׁש לא - ּבֹו ּתלּויה .הּנׁשמה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

הקּדׁש לּבּה 'ּדמי אֹו זֹו', ּפרה רגל 'ּדמי ׁשאמר: ּכגֹון ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכיצד?
ּבּה. ׁשּתפין והקּדׁש הּוא - ְְְִִֵֵֶַַָָֻלּמזּבח'

.ÊÈהקּדׁש זה חמֹור 'לב אֹו זה', עבד 'ראׁש האֹומר: ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹוכן
חּיב אינֹו - לּמזּבח' הקּדׁש 'ראׁשי ׁשאמר: אֹו אּלא לּמזּבח', ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ראׁשֹו מחציתו]ּבדמי אבר [וממילא אֹותֹו יׁשוה ּכּמה ורֹואין ; ְְְִִִֵֵֶֶַָֹ
בו] תלויה הנשמה ּבדמיו [כשאין ויביא נמּכר, היה ְְְִִִָָָָָָאּלּו

ְָָקרּבן.
.ÁÈ מזּבח ּבקדׁשי אמּורים? ּדברים ּבדק ּבּמה ּבקדׁשי אבל . ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

אֹו הקּדׁש', 'ּכבדֹו אֹו זה' חמֹור ראׁש 'ּדמי האֹומר: - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָֹהּבית
אבר  והּוא הֹואיל - הקּדׁש' 'ּכבדֹו אֹו זה' עבד ראׁש ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֹ'ּדמי
הקּדׁש ׁשּכל ּכּלֹו; ּבדמי חּיב זה הרי ּבֹו, ּתלּויה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשהּנׁשמה

הּוא. ּדמים קדּׁשת הּבית, ְִִֶֶַַַָֻּבדק
.ËÈ ואם קרּבן; ּבערּכֹו מביא לּמזּבח', עלי 'ערּכי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאֹומר:

ּבהּׂשג  נּדֹון אם - ספק הּדבר הרי ׁשלם, לער מּׁשגת ידֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאין
יד, ּבהּׂשג נּדֹון אינֹו אֹו ,ער ּבלׁשֹון והֹוציאֹו הֹואיל ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָיד,

נדר  ולּמזּבח -הֹואיל לּמזּבח אחּזתֹו ׂשדה הּמקּדיׁש וכן . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֻ
ויׁש לּמזּבח; עֹולֹות ּבהם יביאּו והּדמים נפּדית, זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהרי
ּפֹודין  אֹו ּבּה, הּקצּוב ּבער אֹותּה ּפֹודין אם - ספק ִִִֵֵֶַַָָָָָָָּבּדבר
וכּיֹוצא  אּלּו ּבכל ודנין הקּדיׁש. ולּמזּבח הֹואיל ּבׁשויּה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָאֹותּה

להחמיר. ְְִֶַָּבהן,

ה'תשע"ג  אדר ח' שני יום

ו ּפרק ¤¤
'חרם ‡. אֹו הּבית', לבדק הקּדׁש זה 'הרי האֹומר: ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחד

אמר  אם נכסיו, ּבכל וכן לּׁשמים'; 'חרם אֹו הּבית', ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלבדק
'הקּד נכסיו לּׁשמים'ּכל 'חרם אֹו הּבית', לבדק 'חרם אֹו ׁש', ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

סתם, 'חרם' אמר אם אבל הּבית. לבדק יּפלּו אּלּו הרי -ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
"ּכל  ׁשּנאמר: לּכהנים, חרמים ׁשּסתם - לּכהנים אּלּו ְֱֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהרי

יהיה". ל - ּביׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶָחרם
ּומּׁשפחֹותיו ·. ּומעבדיו ּומּבקרֹו, מּצאנֹו אדם ְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹמחרים

ולא  ּבהמּתֹו, ּכל יחרים לא אבל אחּזתֹו. ּומּׂשדה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹֻהּכנענּיים,
מּׁשאר  לֹו ׁשּיׁש מין ּכל ולא ׂשדֹותיו, ּכל ולא עבדיו, ְְְְֲִִֵֶָָָָָָָֹֹּכל

ואם הּמּטלטלין  ּובהמה"; מאדם לֹו, אׁשר "מּכל ׁשּנאמר: - ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
אּלּו הרי - נכסיו ּכל החרים אפּלּו הּכל, את ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהחרים
הּבית. לבדק ׁשהחרים ּבין לּכהנים, ׁשהחרים ּבין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֻמחרמין;

מה ‚. ּכל לֹוקחין - נכסיו ּכל הקּדיׁש אֹו ׁשהחרים מי ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָוכל
לֹו ּכלי ּׁשּיׁש לֹומר צרי ואין ׁשּבראׁשֹו, ּתפּלין ואפּלּו , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

חרם. אֹו הקּדׁש הּכל - ּובגדיו ְְֵֵֶֶַָָָֹֻאּמנּותֹו
.„- ׁשמים ׁשחרמי ׁשמים? לחרמי ּכהנים חרמי ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמה

ויצאּו הּבית, לבדק הּדמים ויּפלּו ּבׁשוייהן, ונפּדין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהקּדׁש,
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wfg zxecdn jezn
ואין  הּבית, לבדק נדבה ע ֹוׂשה אּתה אֹותֹו - "אתֹו" ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹונאמר:

הּב ולאו הּבית. לבדק נדבה ּתמימים עֹוׂשה מּכלל אּתה א ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָ
ּכעׂשה. הּוא הרי ֲֲֲֵֵֵַעׂשה,

.Ê סתם נכסיו את ׁשהקּדיׁש אֹו סתם, ּבהמּתֹו את ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָהּמקּדיׁש
הּמזּבח  ּגּבי על להקריב הראּויה ּתמימה ּבהמה ּכל רֹואין: -ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָ
עֹולֹות; אֹותן ויקריבּו עֹולֹות, לצרכי יּמכרּו הּזכרים -ְְְְְְִִִֵַַָָָָ
ׁשלמים; אֹותן ויקריבּו ׁשלמים, לצרכי יּמכרּו ְְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָוהּנקבֹות

הּבית  לבדק יּפלּו - הּבית.והּדמים לבדק הקּדׁשֹות ׁשּסתם , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ
לה', קרּבן מּמּנה יקריבּו אׁשר ּבהמה "ואם נאמר: זה ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָועל
הראּוי  ּכל ּכלֹומר: - קדׁש" יהיה לה', מּמּנּו יּתן אׁשר ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּכל

יקרב. הּמזּבח, ּגּבי על ְְְִִִֵֵַַַַַַלקרב
.Á ּוסלתֹות ׁשמנים יינֹות ּבהן והיּו סתם, נכסיו ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָהקּדיׁש

אֹותֹו לצרכי יּמכרּו - הּמזּבח ּגּבי על לּקרב הראּויין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָועֹופֹות
ויקרבּו זכרים, ּבהן יּלקח והּדמים אֹותן; ויקריבּו ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָהּמין,

.עֹולֹות 
.Ë הּתמימה הּבהמה ּודמי עצמן, אּלּו ּדמי יקרבּו מה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָּומּפני

הּבית  לבדק נפל יּפלּו אם לּמזּבח, הּקדֹוׁשה ׁשהּבהמה לפי ? ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ
והּׁשמן  והּיין והּסלת ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ּפדיֹון לּה יׁש מּום ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּה
את  "והעמיד ׁשּנאמר: ּפדיֹון, להן אין ׁשּנפסלּו, ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָוהעֹופֹות
ׁשּיׁשנֹו ּכל - אֹותּה" הּכהן והערי הּׁשם, לפני ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹהּבהמה
העמדה  ּבכלל וׁשאינֹו ּפדיֹון; לֹו יׁש והערכה, העמדה ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבכלל

ּפדיֹון. לֹו אין ְְֲִֵַָָוהערכה,
.È והי סתם, נכסיו לאּמנין הקּדיׁש ׁשּנֹותנין הּקטרת ּבהן תה ְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹֻ

הקטורת] ברקיחת ויּקחּו[העוסקים ׁשּיחזרּו עד ְְְְְִִֶַַָָּבׂשכרן,
ּבׂשכרן, לאּמנין ּתּנתן זֹו הרי - ּבׁשקלים ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֻאֹותּה,
ּבנכסיו  ׁשם יׁש אם עֹוׂשין וכן הּקטרת. ּבמֹותר ׁשעֹוׂשין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּכמֹו

הּקטרת. מּסממני ְְִֵֶֶַַָָֹאחד
.‡È ונפסלה מּום ּבּה ונפל לּמזּבח, ּתמימה ּבהמה ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָהּמקּדיׁש

ונפּדית  נערכת זֹו הרי ּבהמה - ּכל "ואם נאמר: זה ועל ; ְְְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
את  והעמיד - לה' קרּבן מּמּנה יקריבּו לא אׁשר ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹטמאה,

ּכמֹותּה. אחר קרּבן ּבדמיה ויביא וגֹו'; ְְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָהּבהמה"
.·È,טהֹורה ּבין טמאה ּבין - ּבחּיים ּבהמה הּמקּדיׁש ְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָּכל
ּבהן [לשם-]ּבין ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ּבין הּבית ּבדק קדׁשי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

לּקרב הראּויה ּתמימה אֹו הבית]מּום, לבדק ּכמֹו[-שהקדישה ְְְִִֵָָָָ
"והעמיד  ׁשּנאמר: ּבּדין, העמדה צריכה זֹו הרי - ְְְֱֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנתּבאר
ׁשּתער קדם הּבהמה מתה אם ,לפיכ הּבהמה"; ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאת
אם  אבל ּתּקבר. אּלא ׁשּמתה, אחר אֹותּה ּפֹודין אין ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָותּפדה,
ּכׁשאר  ּתּפדה זֹו הרי הּבית, לבדק נבלה אֹו ׁשחּוטה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהקּדיׁש

.מּטלטלין  ְְִִַ
.‚È הרי - מפרּכסת היא ועדין ׁשנים, רב אֹו ׁשנים ּבּה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹׁשחט

ונערכת  ּדבריה, לכל ּכחּיה "והעמיד היא ּבכלל היא והרי ; ְְְְְְֱֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּתמּות. עד ,"ְֱִֶֶַָוהערי

.„Èּגּופּה נתקּדׁש זֹו הרי לדמיה, ּתמימה ּבהמה .הּמקּדיׁש ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
עצמּה היא לּמזּבח', הקּדׁש זֹו ּבהמה 'ּדמי האֹומר: ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּכיצד?
ׁשל  רגלּה 'ּדמי ואמר: לדמיו, מאבריה אחד הקּדיׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּתקרב.
קדּׁשה  ּפׁשטה אם ספק זֹו הרי - לּמזּבח' הקּדׁש זֹו ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֻּפרה

תּפדה. ולא ּתקרב ּולפיכ ּפׁשטה, לא אֹו ְְְְְִִִֶַָָָָָֹֹֻּבכּלּה

.ÂË,אֹותּה ׁשּיקריב למי ּכּלּה אֹותּה מֹוכרין עֹוׂשין? ְְְְִִִִֵֶַַָָָֻוכיצד
אבר  אֹותֹו מּדמי חּוץ חּלין, ׁשהּנׁשמה ודמיה אבר היה ואם . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻ
ּבכּלּה קדּׁשה ּפׁשטה ּבֹו, כולה]ּתלּויה כהקדיש .[ונחשב ְְְְָָָָָֻֻ

.ÊËוהקּדיׁש לּקרב, ראּויה ׁשאינּה מּום ּבעלת ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָהיתה
ׁשאין  ּובין ּבֹו, ּתלּויה ׁשהּנׁשמה ּבין - לדמיו מאבריה ְְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָאבר
ּבלבד  אבר אֹותֹו ּדמי אּלא נתקּדׁש לא - ּבֹו ּתלּויה .הּנׁשמה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

הקּדׁש לּבּה 'ּדמי אֹו זֹו', ּפרה רגל 'ּדמי ׁשאמר: ּכגֹון ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכיצד?
ּבּה. ׁשּתפין והקּדׁש הּוא - ְְְִִֵֵֶַַָָֻלּמזּבח'

.ÊÈהקּדׁש זה חמֹור 'לב אֹו זה', עבד 'ראׁש האֹומר: ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹוכן
חּיב אינֹו - לּמזּבח' הקּדׁש 'ראׁשי ׁשאמר: אֹו אּלא לּמזּבח', ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ראׁשֹו מחציתו]ּבדמי אבר [וממילא אֹותֹו יׁשוה ּכּמה ורֹואין ; ְְְִִִֵֵֶֶַָֹ
בו] תלויה הנשמה ּבדמיו [כשאין ויביא נמּכר, היה ְְְִִִָָָָָָאּלּו

ְָָקרּבן.
.ÁÈ מזּבח ּבקדׁשי אמּורים? ּדברים ּבדק ּבּמה ּבקדׁשי אבל . ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

אֹו הקּדׁש', 'ּכבדֹו אֹו זה' חמֹור ראׁש 'ּדמי האֹומר: - ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָֹהּבית
אבר  והּוא הֹואיל - הקּדׁש' 'ּכבדֹו אֹו זה' עבד ראׁש ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֹ'ּדמי
הקּדׁש ׁשּכל ּכּלֹו; ּבדמי חּיב זה הרי ּבֹו, ּתלּויה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשהּנׁשמה

הּוא. ּדמים קדּׁשת הּבית, ְִִֶֶַַַָֻּבדק
.ËÈ ואם קרּבן; ּבערּכֹו מביא לּמזּבח', עלי 'ערּכי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאֹומר:

ּבהּׂשג  נּדֹון אם - ספק הּדבר הרי ׁשלם, לער מּׁשגת ידֹו ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָאין
יד, ּבהּׂשג נּדֹון אינֹו אֹו ,ער ּבלׁשֹון והֹוציאֹו הֹואיל ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָיד,

נדר  ולּמזּבח -הֹואיל לּמזּבח אחּזתֹו ׂשדה הּמקּדיׁש וכן . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֻ
ויׁש לּמזּבח; עֹולֹות ּבהם יביאּו והּדמים נפּדית, זֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהרי
ּפֹודין  אֹו ּבּה, הּקצּוב ּבער אֹותּה ּפֹודין אם - ספק ִִִֵֵֶַַָָָָָָָּבּדבר
וכּיֹוצא  אּלּו ּבכל ודנין הקּדיׁש. ולּמזּבח הֹואיל ּבׁשויּה ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָאֹותּה

להחמיר. ְְִֶַָּבהן,

ה'תשע"ג  אדר ח' שני יום

ו ּפרק ¤¤
'חרם ‡. אֹו הּבית', לבדק הקּדׁש זה 'הרי האֹומר: ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחד

אמר  אם נכסיו, ּבכל וכן לּׁשמים'; 'חרם אֹו הּבית', ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָלבדק
'הקּד נכסיו לּׁשמים'ּכל 'חרם אֹו הּבית', לבדק 'חרם אֹו ׁש', ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ

סתם, 'חרם' אמר אם אבל הּבית. לבדק יּפלּו אּלּו הרי -ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
"ּכל  ׁשּנאמר: לּכהנים, חרמים ׁשּסתם - לּכהנים אּלּו ְֱֲֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹהרי

יהיה". ל - ּביׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶָחרם
ּומּׁשפחֹותיו ·. ּומעבדיו ּומּבקרֹו, מּצאנֹו אדם ְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֹמחרים

ולא  ּבהמּתֹו, ּכל יחרים לא אבל אחּזתֹו. ּומּׂשדה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹֹֻהּכנענּיים,
מּׁשאר  לֹו ׁשּיׁש מין ּכל ולא ׂשדֹותיו, ּכל ולא עבדיו, ְְְְֲִִֵֶָָָָָָָֹֹּכל

ואם הּמּטלטלין  ּובהמה"; מאדם לֹו, אׁשר "מּכל ׁשּנאמר: - ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
אּלּו הרי - נכסיו ּכל החרים אפּלּו הּכל, את ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹהחרים
הּבית. לבדק ׁשהחרים ּבין לּכהנים, ׁשהחרים ּבין ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֻמחרמין;

מה ‚. ּכל לֹוקחין - נכסיו ּכל הקּדיׁש אֹו ׁשהחרים מי ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָוכל
לֹו ּכלי ּׁשּיׁש לֹומר צרי ואין ׁשּבראׁשֹו, ּתפּלין ואפּלּו , ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָֹ

חרם. אֹו הקּדׁש הּכל - ּובגדיו ְְֵֵֶֶַָָָֹֻאּמנּותֹו
.„- ׁשמים ׁשחרמי ׁשמים? לחרמי ּכהנים חרמי ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹמה

ויצאּו הּבית, לבדק הּדמים ויּפלּו ּבׁשוייהן, ונפּדין ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהקּדׁש,
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אּלא  לעֹולם, ּפדיֹון להן אין - ּכהנים וחרמי לחּלין. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻהּנכסים

ּכּתרּומה  לּכהנים "לא נּתנין אֹומר: הּוא ּכהנים חרם ועל ; ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֹ
יּגאל" ולא לּבעלים.יּמכר יּגאל ולא לאחר, יּמכר לא - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָֹֹֹ

נּתנין ‰. אּלּו הרי - מּטלטלין אֹו קרקע הּמחרים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָואחד
מׁשמר  ׁשּבאֹותֹו ּכל לּכהן - ּכהנים חרמי ׁשהחרים. ּבׁשעה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ

ּדבריהם, לכל הקּדׁש הן הרי - הּבעלים ּבבית ׁשהן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָזמן
- לּכהן נתנן לה'"; הּוא קדׁשים קדׁש חרם, "ּכל ְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּביׂשראל, חרם "ּכל ׁשּנאמר: ּדבריהן, לכל ּכחּלין הם ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻהרי

יהיה". ְְִֶל
.Â,הּיֹובל אחר ּבּה ׁשּזכה חרם ׂשדה לֹו ׁשהיתה ְְֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכהן

הּכהנים  לאחיו ויצאה מחרמת, זֹו הרי - ׁשּנאמר:והחרימּה , ְְְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
ּכׂשדה  לֹו, חרמֹו ׁשּׂשדה מלּמד - אחּזתֹו" ּתהיה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֻ"לּכהן

מחרמת. ּתהיה - החרימּה ׁשאם ליׂשראל, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶָָָֻֻאחּזה
.Ê היה אפּלּו - לֹוקח והקּדיׁשּה חרמֹו, ׂשדה הּכהן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹמכר

ׂשדה  זֹו הרי - ׁשהחרימּוה הראׁשֹונים הּבעלים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהּלֹוקח
ּבּיֹובל  ׁשּמכרּה לּכהן וחֹוזרת אֹומקנה, קרקע אבל . ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ׁשהרי  אֹותן, מחרימין אינן - ּולוּיים ּכהנים ׁשל ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹמּטלטלין
ּבׂשדיהן: אֹומר ּומּטלטלין הּוא להם", הּוא עֹולם אחּזת "ּכי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻ

ּומּׂשדה  לֹו אׁשר "מּכל ׁשּנאמר: ּכחרמין, לקרקעֹות ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֻהקׁשּו
ֲָֻאחּזתֹו".

.Áמזּבח קדׁשי -]הּמקּדיׁש להקריבה שעליו קרבן [בהמת ְְְִִֵֵַַַָ
הּבהמה  ותער עליהן, חל ההקּדׁש הרי - הּבית ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלבדק
למה  ּתקרב והּבהמה הּבית, לבדק ּדמיה ויּפלּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָותּפדה,
לּמזּבח, הּבית ּבדק קדׁשי הּמקּדיׁש אבל ּבּתחּלה. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָּׁשהיתה
- לּכהנים החרימּה אֹו 'ׁשלמים', אֹו עֹולה' זֹו 'הרי ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹואמר:
קדׁשי  על חל החרם ולא מזּבח הקּדׁש ואין ּכלּום, עׂשה ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלא

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין הּבית; ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּבדק
.Ëּוׁשחטֹו יֹום', ׁשלׁשים לאחר הקּדׁש זה 'ׁשֹור ְְְְִֵֵֶֶַַָָֹהאֹומר:

לּמזּבח, הקּדיׁשֹו ּבהנאה; מּתר זה הרי - יֹום ׁשלׁשים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹֻּבתֹו
לּמזּבח  הקּדׁש זה הקּדׁשהרי זה 'הרי אמר: אם אבל . ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

עד]מעכׁשו ימות לא ּבתֹו[אם ּוׁשחטֹו יֹום', ׁשלׁשים לאחר ְְְְְִֵַַַָָֹ
ּבתֹו הקּדיׁשֹו ואם ּבהנאה; אסּור זה הרי - יֹום ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹׁשלׁשים

מקּדׁש. אינֹו לּמזּבח, ְְְִִֵֵַַַָֹֻהּׁשלׁשים
.È ּגזּברין עּכּוב אּלא ּבּה אין הּבית, לבדק עֹולה ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָהקּדיׁש

שוויה]ּבלבד  להעריך נדרשים הגזברים הקרבתה .[שלפני ְִַ
עבר  אם ,לפיכ ׁשּתּפדה. עד ּתּׁשחט ׁשּלא סֹופרים ְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּומּדברי

ּכׁשרה. זֹו הרי - ְְֲֵֵָָָּוׁשחטּה
.‡È ּבין קּלים, קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין אדם ְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָמחרים

ּבדק חרמי ּבין ּכהנים ׁשהּוא הּבית חרמי קדׁשים היּו ואם . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
לבדק  ּבין לּכהנים ּבין ּדמיהן את נֹותן ּבאחריּותן, ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹחּיב

ּׁשהן. למה ׁשּיּפדּו, אחר הּקדׁשים אֹותן ויקרבּו ְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהּבית;
.·Èנדבה באחריותה]היּו חייב ּפֹודין [שלא ּכיצד והחרימן, ְְְִִֵֶַָָָָ

להעלֹותּה זֹו, ּבבהמה לּתן רֹוצה אדם 'ּכּמה אֹומרין: ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָאֹותן?
ׁשעּור אֹותֹו הּנֹותן וכל ּבּה', חּיב ׁשאינֹו אחר]עֹולה ,[אפילו ְִֵֵֶַַָָָָ

ׁשהיתה. ּכמֹו נדבה זֹו ּבהמה ְְְְְִֵֶַָָָָָיקריב
.‚È ׁשהיה ּבין לּׁשמים, ּבהמה ּבכֹור את ׁשהחרים ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָיׂשראל

מחרם  זה הרי - מּום ּבעל ׁשהיה ּבין צריּתמים ואין ; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻ
לידֹו. ׁשּבא אחר לּׁשמים, הּכהן החרימֹו אם ְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹלֹומר,

.„È לּתן רֹוצה אדם 'ּכּמה אֹומרין: אֹותֹו? ּפֹודין ְְִִִֵֵֶַַָָָוכיצד
הרׁשּות ותהיה לֹו ׁשּיהיה ּכדי זה, ּבידֹו[=האפשרות]ּבבכֹור ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶָָ

אֹותֹו הּנֹותן ּכל לרעֹו'. אֹו לקרֹובֹו ׁשּירצה, ּכהן לכל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָֹלּתנֹו
הּדמים  ויּפלּו ׁשּירצה; ּכהן לכל ויּתנּנּו הּבכֹור יּקח ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹׁשעּור,

הּבית. ְִֶֶַַלבדק
.ÂË,נדבה ׁשלמי ּכמחרים זה הרי - הּמעׂשר את ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמחרים

ּבאחריּותֹו חּיב ׁשאינֹו .לפי ְְֲִֵֶַַָָ
.ÊËׁשקלֹו השקל]הּמקּדיׁש מחצית הרי [מטבע הּבית, לבדק ְְְֲִִִֵֶֶַַַַ

אם  אבל קדׁש; אינן הּבית, לבדק ּבּכּורים הקּדיׁש קדׁש. ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹזה
קדׁש. אּלּו הרי לידֹו, ׁשּבאּו אחר הּכהן ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹהקּדיׁשן

.ÊÈּבֹו ׁשּתפין והּכהנים הּוא וׁשפחתֹו, עבּדֹו חצי ;הּמחרים ְְְְְֲֲִִִִִַַַַָָֹֻ
קדׁש ּכּלֹו עבּדֹו, חצי לּׁשמים החרים אֹו הקּדיׁש אם ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָֹֻאבל
אֹו הּכנענּיים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ה ּמקּדיׁש וכל ׁשּבארנּו. ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָּכמֹו
קדׁש; ּגּופן הרי - עבדים ּבהן והיּו נכסיו ּכל ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹהּמקּדיׁש

ׁשּיּפדּו. עד ּבהם, להנֹות אסּור ְִִֵֶֶַָָָָָלפיכ
.ÁÈ ּולהֹוציא מאחרים, ּדמיהן לּקח רּׁשאין הּגזּברין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָואין

לחרּות בהקדש]אֹותן כזלזול יתפרש שלא מֹוכרין [כדי אּלא ; ְִֵֶַָָ
רצּו. אם לחרּות, אֹותן מֹוציאין ואחרים לאחרים, ֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָאֹותן

.ËÈקדׁש ּפרנסתֹו על הּיתר ּכל עבּדֹו, ידי וכיצד הּמקּדיׁש . ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ
והּוא  ּופֹורע; ועֹוׂשה ואֹוכל, לֹווה זה? עבד מתּפרנס ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַהּוא
עׂשה  ׁשאם - ויפרע ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות ּפחֹות ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיעׂשה

הקּדׁש. קנה ראׁשֹון ראׁשֹון ְְִִִֵֶָָָּבפרּוטה,
.Îאּל הקּדיׁש לא - עצמֹו את הּוא הּמקּדיׁש והרי ּדמיו, א ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

לא  ׁשהרי ולאכל, לעׂשֹות לֹו ּומּתר עצמֹו; ּבדמי ְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻחּיב
ּכעבד  ּגּופֹו .נתקּדׁש ְִֵֶֶַָ

.‡Îׁשּלֹו ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם ּכגֹון אין ּכיצד? . ְְִֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׂשדה  אֹו העברּיים, וׁשפחתֹו ועבּדֹו ּובּתֹו, ּבנֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָׁשהחרים
ּדבר  מקּדיׁש אדם ׁשאין מחרמין, אינן אּלּו הרי - ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻמקנתֹו

ׁשּלֹו. ּגּופֹו ֵֶֶׁשאין
.·Îּברׁשּותֹו ׁשאינֹו ּדבר מקּדיׁש אדם לֹואין היה ּכיצד? . ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

הּבעלים  אין - אצלֹו ׁשהּוא זה ּבֹו וכפר אחר, ּביד ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּפּקדֹון
ּברׁשּות  הּוא הרי ּבֹו, ּכפר לא אם אבל להקּדיׁשֹו; ְְְְֲֲִִִִֵַַָָֹיכֹולין

ׁשהּוא. מקֹום ּבכל ְְֶָָָָּבעליו
.‚Îׁשּגזלּה קרקע אבל ּבמּטלטלין. אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָּבּמה

יכֹול  זה הרי - ּבדּינין להֹוציאּה יכֹול אם - ּבּה וכפר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָאחר,
עצמּה, ׁשהּקרקע הֹוציאּה: לא ׁשעדין ּפי על ואף ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָֹלהקּדיׁשּה,

ּבעליה  ּברׁשּות היא .הרי ְְֲִִֵֶָָ
.„Î אין ׁשניהן - הּבעלים נתיאׁשּו ולא חברֹו, את ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹהּגֹוזל

להקּדיׁש ׁשאינֹויכֹולין לפי וזה ׁשּלֹו, ׁשאינֹו לפי זה : ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְִֵֵֶַָֹּברׁשּותֹו.

.‰Î ּובא ּבהן, וכּיֹוצא ּביצים אֹו ּדלּועין מֹוכר ׁשהיה ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָמי
ואחת  אחת ּכל ּדמי היּו אם - לֹו והל אחת ונטל ְְְְִֵֵַַַַַַַַַָָָָלֹוקח
להקּדיׁש יכֹול הּמֹוכר ואין ׁשּפסק; ּכמי זה הרי קצּובין, ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמהן

ּברׁשּותֹו אינּה ׁשהרי זֹו, נמכרה]ּדלעת אין [שכבר ואם . ְְְֲִִֵֵֵֶַַָ
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ּברׁשּותֹו ׁשעדין מקּדׁשת, זֹו הרי - והקּדיׁשּה קצּובין, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֻהּדמים
לשלם]היא כמה הקונה שידע לקחּה[עד לא ׁשּלקחּה, ׁשּזה : ְְִֶֶֶָָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגזלה. ְְֵֵֵֶֶֶַָָֹּדר
.ÂÎ לעֹולם ּבא ׁשּלא ּדבר מקּדיׁש אדם 'מה אין ּכיצד? . ְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

מצֹודתי הדייגים]ּׁשּתעלה 'מה[רשת קדׁש', הּים ּׁשּתֹוציא מן ְֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹ
ּכלּום. אמר לא - חרם' הּפרֹות מן זֹו ְִֵֵֶֶַַָָֹׂשדה

.ÊÎמּמ לכׁשאּקחּנה ל ׁשּמכרּתי זֹו 'ׂשדה לחברֹו: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהאֹומר
מקּדׁשת  אינּה - מּמּנּו ּולקחּה ׁשּכׁשהקּדיׁשּהמקּדׁשת', לפי , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָֻֻ
לרׁשּותֹו. ּבאת ְִָֹלא

.ÁÎ עֹוׂשה זֹו הרי - אׁשּתֹו ידי מעׂשה הּמקּדיׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָוכן
חּלין  והּמֹותר -ואֹוכלת, לעֹוׂשיהן' ידי 'יקּדׁשּו לּה: אמר . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ

הא  קדׁש; ידיה מעׂשה ּכל הרי לֹו, מׁשעּבדין והן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻהֹואיל
ׁשעֹוׂשה  ּפרֹות ׁשּכל קדׁש', זה 'אילן לאֹומר: ּדֹומה? זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹלמה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן קדׁש. ְְֵֵֶֶַַָָֹֹלהּבא
.ËÎׁש זֹו 'ׂשדה לחברֹו: לכׁשאּקחּנה האֹומר ,ל מֹוכר אני ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

עּתה  ׁשהרי ּכׁשּיּקחּנה, מקּדׁשת זֹו הרי - ּתתקּדׁש' ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻמּמ
להקּדיׁשּה ּתהי ּבידֹו לכׁשאפּדּנה ,ל ׁשּמׁשּכנּתי זֹו 'ׂשדה . ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

ואפּלּו לפּדֹותּה: ּבידֹו ׁשהרי ּתקּדׁש, אֹותּה ּכׁשּיפּדה - ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹקדׁש'
אחר  לפּדֹותּה ּבידֹו ׁשהרי קצּוב, לזמן ממׁשּכנת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהיתה

ְַַהּזמן.
.Ï,קדׁש זה הרי - והקּדיׁשֹו וחזר לחברֹו, ּבית ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹהּמׂשּכיר

מעל  הּׂשֹוכר, ּבֹו ּדר ואם הּׂשכירּות; .ּופקעה ְְְִִֵַַַָָָָ
.‡Ï ׁשּלא ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין ּפי על ׁשאף לי, ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹיראה

חּיב  זה הרי - להקּדיׁשֹו' עלי 'הרי אמר אם לעֹולם, ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבא
נדר  מּׁשּום לעֹולם, ּכׁשּיבֹוא -להקּדיׁשֹו הקּדיׁש לא ואם ; ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָֹ

ּדברֹו" יחל ו"לא לׁשּלמֹו" תאחר "לא מּׁשּום עֹובר זה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָֹֹהרי
הּנדרים. ּכׁשאר יעׂשה", מּפיו, הּיצא "ּככל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹּומּׁשּום

.·Ï מצֹודתי ׁשּתעלה ּכל להקּדיׁש עלי 'הרי האֹומר: ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד?
זֹו' ׂשדה ׁשּתֹוציא ּפרֹות לענּיים לּתן עלי 'הרי הּים', ,מן ֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

זֹו', ּבׁשנה ׁשאׂשּתּכר ּכל לּׁשבּויים לּתן אֹו להחרים עלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ'הרי
מה  ּבהן לעׂשֹות חּיב זה הרי - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוכל
הּוא, נדרים ּבכלל - ּבֹו וכּיֹוצא וזה לידֹו. ּכׁשּיבֹואּו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּׁשאמר,

הקּדׁשֹות. ּבכלל ְְִֵֶַֹלא
.‚Ï זה לדבר אׁשר ראיה "וכל אבינּו: יעקב ּׁשאמר מה - ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ׁשם  ּלי נדרּת "אׁשר ונאמר: ,"ל אעּׂשרּנּו עּׂשר לי, ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּתּתן
נזיר', ׁשאהיה עד העֹולם מן אּפטר 'לא האֹומר והרי ֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹנדר".
- ּבנזיר נדר לא ׁשעדין ּפי על ואף ּבנזירּות, לנהג ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹֹחּיב
וכזה  ּבֹו, ּכּיֹוצא וזה להּנזר. חּיב ּבנזיר, ׁשּיּדר ואמר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהֹואיל

לדּון. ָָראּוי
.„Ïהקּדׁש אינֹו טעּות, ׁשחר הקּדׁש 'ׁשֹור האֹומר: ּכיצד? . ְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

אינֹו - לבן ויצא הקּדׁש', הּוא הרי ראׁשֹון מּביתי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּיצא
הקּדׁש', הּוא הרי ראׁשֹון ּבידי ׁשּיעלה זהב 'ּדינר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהקּדׁש;
ּבידי  ׁשּתעלה יין ׁשל 'חבית הקּדׁש; אינֹו - ּכסף ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָועלה
הּׁשמן  מן יקר ׁשהּיין ּבין - ׁשמן ׁשל ועלת הקּדׁש', ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָראׁשֹונה
הקּדׁש. אינּה - הּיין מן יקר ׁשהּׁשמן ּבין מקֹום, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבאֹותֹו
וכן  הקּדׁש. הּׁשנּיה הרי - ּכזֹו' 'זֹו ואמר: אחרת, ּבּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהתּפיס

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

ה'תשע"ג  אדר ט' שלישי יום

ז ּפרק ¤¤
ּבעבדים ‡. ולא ּבקרקעֹות, לא אֹותן ּפֹודין אין - ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹההקּדׁשֹות

הקׁשּו והושוו]ׁשהרי ׁשאין [הוסמכו ּבׁשטרֹות ולא לקרקעֹות, ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָֹֻ
ממֹון הוכחה]ּגּופן רק הּכסף".[ומהווים את "ונתן ׁשּנאמר: , ְֱֶֶֶֶֶַַַָָָ

ואפּלּו ּכסף; ׁשּׁשוין הּמּטלטלין ׁשאר ואחד הּכסף, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד
.[קליפות]סּבין  ִֻ

חמׁש·. מֹוסיף קדׁשיו, הּפֹודה עצמֹו,ּכל הּמקּדיׁש ואחד ; ְְְֳִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
ואף  ׁשּבארנּו. ּכמֹו חמׁש מֹוסיפין - ה ּיֹורׁש אֹו אׁשּתֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַֹאֹו
- ׁשּמֹוסיף והחמׁש הּמּטלטלין. מן אּלא יהיה לא ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹהחמׁש,

להן. אחד ודין עצמֹו, ּכהקּדׁש הּוא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָהרי
את ‚. ׁשּנתן מאחר אּלא מעּכב; החמׁש אין קדׁשיו, ְֳֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּפֹודה

ּבֹו להנֹות ּומּתר לחּלין, הקּדׁש יצא - סֹופרים הּקרן ּומּדברי . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻֻ
יּתן; ולא יפׁשע, ׁשּמא - החמׁש ׁשּיּתן עד להנֹות, לֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשאסּור
ּפי  על ואף לאכל, לֹו הּתירּו ׁשּבת, ענג מּפני - ּבּׁשּבת ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹאבל

אֹותֹו. ּתֹובעין הּגזּברין והרי החמׁש, נתן לא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשעדין
הּמקּדיׁש„. ּפדה אם - ונפּדּו מּום, ּבהן ׁשּנפל מזּבח ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָקדׁשי

ההקּדׁשֹות  ּכׁשאר חמׁש מֹוסיף ׁשּפדה עצמֹו, והּמקּדיׁש ; ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבּה הּמתּכּפר לא חמׁש, ׁשּמֹוסיף הּוא [מקריב לעצמֹו, ְְְִִֵֶֶַַַָֹֹ

ּבתֹוספת הקרבן] ׁשחּיב הּוא ראׁשֹון, והקּדׁש ׁשּפדאּה. ,ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָ
ׁשּנאמר: חמׁש, עליו מֹוסיף אינֹו ׁשני, הקּדׁש אבל ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹחמׁש;

ּכס  חמיׁשית ויסף ּביתֹו, את יגאל הּמקּדיׁש ערּכ"ואם ף ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
הּמתּפיס. לא הּמקּדיׁש, - ְְִִַַַַָָֹעליו"

ּבדק ‰. ּבקדׁשי ּבין ׁשנּיה, ּבהמה על ּבהמה חּלל אם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָלפיכ
ׁשהמיר אֹו מּום, ּבהן ׁשּנפל מזּבח ּבקדׁשי ּבין [החליף הּבית, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

אחרת] בבהמה לקרבן הכשרה ּכׁשהּוא בהמה - מזּבח ְְְְִֵֵֶַָּבקדׁשי
- לעצמֹו הּתמּורה, את אֹו עליה ׁשחּלל הּׁשנּיה את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּפֹודה

חמׁש. מֹוסיף ִֵֶֹאינֹו
.Â עליו והֹוסיף מּום, ּבֹו ונפל ּבֹו, להתּכּפר אׁשם ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָהּמפריׁש

אחר ּבאׁשם ונתּכּפר אחרת, ּבהמה על וחּללֹו [שלישי,חמׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
השנייה] הבהמה נאבדה ונּתקהכי קרבן], מדין [נעקרה ְְִָ

קרבנו]הּבהמה הקריב שכבר לאחר עליה [שמצאה ׁשחּלל ְִֵֵֶֶַָָָ
ותפדה]לרעּיה מום בה שיפול עד ׁשּיתּבאר [שתרעה ּכמֹו ְְְִִִֵֶָָ

הֹואיל  חמׁש, עליה מֹוסיף אם ספק היא הרי - ְֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹּבמקֹומֹו
אינֹו אֹו אחרת, ּוקדּׁשה אחר ּגּוף היא והרי עֹולה קרּבן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻוהיא
הראׁשֹון  הקּדׁש מּכח ּבאה ׁשהיא מּפני חמׁש, עליה ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹמֹוסיף

חמׁש. עליו הֹוסיף ְִֶֶָָָֹׁשּכבר
.Ê ּתֹורה ּדנה ׁשּלא - ּתמּורה עֹוׂשין אין הּבית, ּבדק ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹקדׁשי

מזּבח  ּבקדׁשי אּלא חּלין ּבתמּורה, ּבהמת לפניו היּו ּכיצד? . ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
'זֹו אֹו זֹו', חליפת 'זֹו ואמר: הּבית, ּבדק קדׁשי ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָּובהמת
ּתחת  זֹו 'הרי אמר: אם אבל ּכלּום. אמר לא - זֹו' ְְֲֲִֵַַַַַָָָֹּתמּורת
ויצאת  קּימין; ּדבריו - זֹו' על מחּללת זֹו 'הרי אֹו ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֻזֹו',

הּׁש ונתּפסה לחּלין, הראׁשֹונה נּיה.הּבהמה ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֻ
.Á ּבהן ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ואחד הּבית, ּבדק קדׁשי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחד

עבר  ואם ּבׁשוייהן; אּלא לכּתחּלה, אֹותן ּפֹודין אין - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּום
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ּברׁשּותֹו ׁשעדין מקּדׁשת, זֹו הרי - והקּדיׁשּה קצּובין, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֻהּדמים

לשלם]היא כמה הקונה שידע לקחּה[עד לא ׁשּלקחּה, ׁשּזה : ְְִֶֶֶָָָָֹ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּגזלה. ְְֵֵֵֶֶֶַָָֹּדר

.ÂÎ לעֹולם ּבא ׁשּלא ּדבר מקּדיׁש אדם 'מה אין ּכיצד? . ְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
מצֹודתי הדייגים]ּׁשּתעלה 'מה[רשת קדׁש', הּים ּׁשּתֹוציא מן ְֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

ּכלּום. אמר לא - חרם' הּפרֹות מן זֹו ְִֵֵֶֶַַָָֹׂשדה
.ÊÎמּמ לכׁשאּקחּנה ל ׁשּמכרּתי זֹו 'ׂשדה לחברֹו: ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָהאֹומר

מקּדׁשת  אינּה - מּמּנּו ּולקחּה ׁשּכׁשהקּדיׁשּהמקּדׁשת', לפי , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָֻֻ
לרׁשּותֹו. ּבאת ְִָֹלא

.ÁÎ עֹוׂשה זֹו הרי - אׁשּתֹו ידי מעׂשה הּמקּדיׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַַָוכן
חּלין  והּמֹותר -ואֹוכלת, לעֹוׂשיהן' ידי 'יקּדׁשּו לּה: אמר . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻ

הא  קדׁש; ידיה מעׂשה ּכל הרי לֹו, מׁשעּבדין והן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻהֹואיל
ׁשעֹוׂשה  ּפרֹות ׁשּכל קדׁש', זה 'אילן לאֹומר: ּדֹומה? זה ְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹלמה

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן קדׁש. ְְֵֵֶֶַַָָֹֹלהּבא
.ËÎׁש זֹו 'ׂשדה לחברֹו: לכׁשאּקחּנה האֹומר ,ל מֹוכר אני ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ

עּתה  ׁשהרי ּכׁשּיּקחּנה, מקּדׁשת זֹו הרי - ּתתקּדׁש' ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻמּמ
להקּדיׁשּה ּתהי ּבידֹו לכׁשאפּדּנה ,ל ׁשּמׁשּכנּתי זֹו 'ׂשדה . ְְְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָ

ואפּלּו לפּדֹותּה: ּבידֹו ׁשהרי ּתקּדׁש, אֹותּה ּכׁשּיפּדה - ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹקדׁש'
אחר  לפּדֹותּה ּבידֹו ׁשהרי קצּוב, לזמן ממׁשּכנת ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻהיתה

ְַַהּזמן.
.Ï,קדׁש זה הרי - והקּדיׁשֹו וחזר לחברֹו, ּבית ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹהּמׂשּכיר

מעל  הּׂשֹוכר, ּבֹו ּדר ואם הּׂשכירּות; .ּופקעה ְְְִִֵַַַָָָָ
.‡Ï ׁשּלא ּדבר מקּדיׁש אדם ׁשאין ּפי על ׁשאף לי, ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹיראה

חּיב  זה הרי - להקּדיׁשֹו' עלי 'הרי אמר אם לעֹולם, ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבא
נדר  מּׁשּום לעֹולם, ּכׁשּיבֹוא -להקּדיׁשֹו הקּדיׁש לא ואם ; ְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָֹ

ּדברֹו" יחל ו"לא לׁשּלמֹו" תאחר "לא מּׁשּום עֹובר זה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָֹֹהרי
הּנדרים. ּכׁשאר יעׂשה", מּפיו, הּיצא "ּככל ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָֹּומּׁשּום

.·Ï מצֹודתי ׁשּתעלה ּכל להקּדיׁש עלי 'הרי האֹומר: ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד?
זֹו' ׂשדה ׁשּתֹוציא ּפרֹות לענּיים לּתן עלי 'הרי הּים', ,מן ֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

זֹו', ּבׁשנה ׁשאׂשּתּכר ּכל לּׁשבּויים לּתן אֹו להחרים עלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ'הרי
מה  ּבהן לעׂשֹות חּיב זה הרי - אּלּו ּבדברים ּכּיֹוצא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹוכל
הּוא, נדרים ּבכלל - ּבֹו וכּיֹוצא וזה לידֹו. ּכׁשּיבֹואּו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָּׁשאמר,

הקּדׁשֹות. ּבכלל ְְִֵֶַֹלא
.‚Ï זה לדבר אׁשר ראיה "וכל אבינּו: יעקב ּׁשאמר מה - ְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ

ׁשם  ּלי נדרּת "אׁשר ונאמר: ,"ל אעּׂשרּנּו עּׂשר לי, ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּתּתן
נזיר', ׁשאהיה עד העֹולם מן אּפטר 'לא האֹומר והרי ֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹנדר".
- ּבנזיר נדר לא ׁשעדין ּפי על ואף ּבנזירּות, לנהג ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹֹחּיב
וכזה  ּבֹו, ּכּיֹוצא וזה להּנזר. חּיב ּבנזיר, ׁשּיּדר ואמר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהֹואיל

לדּון. ָָראּוי
.„Ïהקּדׁש אינֹו טעּות, ׁשחר הקּדׁש 'ׁשֹור האֹומר: ּכיצד? . ְְֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

אינֹו - לבן ויצא הקּדׁש', הּוא הרי ראׁשֹון מּביתי ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָׁשּיצא
הקּדׁש', הּוא הרי ראׁשֹון ּבידי ׁשּיעלה זהב 'ּדינר ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהקּדׁש;
ּבידי  ׁשּתעלה יין ׁשל 'חבית הקּדׁש; אינֹו - ּכסף ׁשל ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָועלה
הּׁשמן  מן יקר ׁשהּיין ּבין - ׁשמן ׁשל ועלת הקּדׁש', ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָראׁשֹונה
הקּדׁש. אינּה - הּיין מן יקר ׁשהּׁשמן ּבין מקֹום, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבאֹותֹו
וכן  הקּדׁש. הּׁשנּיה הרי - ּכזֹו' 'זֹו ואמר: אחרת, ּבּה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהתּפיס

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

ה'תשע"ג  אדר ט' שלישי יום

ז ּפרק ¤¤
ּבעבדים ‡. ולא ּבקרקעֹות, לא אֹותן ּפֹודין אין - ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹההקּדׁשֹות

הקׁשּו והושוו]ׁשהרי ׁשאין [הוסמכו ּבׁשטרֹות ולא לקרקעֹות, ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָֹֻ
ממֹון הוכחה]ּגּופן רק הּכסף".[ומהווים את "ונתן ׁשּנאמר: , ְֱֶֶֶֶֶַַַָָָ

ואפּלּו ּכסף; ׁשּׁשוין הּמּטלטלין ׁשאר ואחד הּכסף, ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד
.[קליפות]סּבין  ִֻ

חמׁש·. מֹוסיף קדׁשיו, הּפֹודה עצמֹו,ּכל הּמקּדיׁש ואחד ; ְְְֳִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
ואף  ׁשּבארנּו. ּכמֹו חמׁש מֹוסיפין - ה ּיֹורׁש אֹו אׁשּתֹו, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַֹאֹו
- ׁשּמֹוסיף והחמׁש הּמּטלטלין. מן אּלא יהיה לא ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹהחמׁש,

להן. אחד ודין עצמֹו, ּכהקּדׁש הּוא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָהרי
את ‚. ׁשּנתן מאחר אּלא מעּכב; החמׁש אין קדׁשיו, ְֳֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּפֹודה

ּבֹו להנֹות ּומּתר לחּלין, הקּדׁש יצא - סֹופרים הּקרן ּומּדברי . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻֻ
יּתן; ולא יפׁשע, ׁשּמא - החמׁש ׁשּיּתן עד להנֹות, לֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשאסּור
ּפי  על ואף לאכל, לֹו הּתירּו ׁשּבת, ענג מּפני - ּבּׁשּבת ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹאבל

אֹותֹו. ּתֹובעין הּגזּברין והרי החמׁש, נתן לא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשעדין
הּמקּדיׁש„. ּפדה אם - ונפּדּו מּום, ּבהן ׁשּנפל מזּבח ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָקדׁשי

ההקּדׁשֹות  ּכׁשאר חמׁש מֹוסיף ׁשּפדה עצמֹו, והּמקּדיׁש ; ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבּה הּמתּכּפר לא חמׁש, ׁשּמֹוסיף הּוא [מקריב לעצמֹו, ְְְִִֵֶֶַַַָֹֹ

ּבתֹוספת הקרבן] ׁשחּיב הּוא ראׁשֹון, והקּדׁש ׁשּפדאּה. ,ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָ
ׁשּנאמר: חמׁש, עליו מֹוסיף אינֹו ׁשני, הקּדׁש אבל ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹחמׁש;

ּכס  חמיׁשית ויסף ּביתֹו, את יגאל הּמקּדיׁש ערּכ"ואם ף ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָ
הּמתּפיס. לא הּמקּדיׁש, - ְְִִַַַַָָֹעליו"

ּבדק ‰. ּבקדׁשי ּבין ׁשנּיה, ּבהמה על ּבהמה חּלל אם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָלפיכ
ׁשהמיר אֹו מּום, ּבהן ׁשּנפל מזּבח ּבקדׁשי ּבין [החליף הּבית, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

אחרת] בבהמה לקרבן הכשרה ּכׁשהּוא בהמה - מזּבח ְְְְִֵֵֶַָּבקדׁשי
- לעצמֹו הּתמּורה, את אֹו עליה ׁשחּלל הּׁשנּיה את ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָּפֹודה

חמׁש. מֹוסיף ִֵֶֹאינֹו
.Â עליו והֹוסיף מּום, ּבֹו ונפל ּבֹו, להתּכּפר אׁשם ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָהּמפריׁש

אחר ּבאׁשם ונתּכּפר אחרת, ּבהמה על וחּללֹו [שלישי,חמׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
השנייה] הבהמה נאבדה ונּתקהכי קרבן], מדין [נעקרה ְְִָ

קרבנו]הּבהמה הקריב שכבר לאחר עליה [שמצאה ׁשחּלל ְִֵֵֶֶַָָָ
ותפדה]לרעּיה מום בה שיפול עד ׁשּיתּבאר [שתרעה ּכמֹו ְְְִִִֵֶָָ

הֹואיל  חמׁש, עליה מֹוסיף אם ספק היא הרי - ְֲִִִִִֵֵֶֶָָָֹּבמקֹומֹו
אינֹו אֹו אחרת, ּוקדּׁשה אחר ּגּוף היא והרי עֹולה קרּבן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻוהיא
הראׁשֹון  הקּדׁש מּכח ּבאה ׁשהיא מּפני חמׁש, עליה ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹמֹוסיף

חמׁש. עליו הֹוסיף ְִֶֶָָָֹׁשּכבר
.Ê ּתֹורה ּדנה ׁשּלא - ּתמּורה עֹוׂשין אין הּבית, ּבדק ְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹקדׁשי

מזּבח  ּבקדׁשי אּלא חּלין ּבתמּורה, ּבהמת לפניו היּו ּכיצד? . ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
'זֹו אֹו זֹו', חליפת 'זֹו ואמר: הּבית, ּבדק קדׁשי ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָּובהמת
ּתחת  זֹו 'הרי אמר: אם אבל ּכלּום. אמר לא - זֹו' ְְֲֲִֵַַַַַָָָֹּתמּורת
ויצאת  קּימין; ּדבריו - זֹו' על מחּללת זֹו 'הרי אֹו ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָֻזֹו',

הּׁש ונתּפסה לחּלין, הראׁשֹונה נּיה.הּבהמה ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָֻ
.Á ּבהן ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ואחד הּבית, ּבדק קדׁשי ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָאחד

עבר  ואם ּבׁשוייהן; אּלא לכּתחּלה, אֹותן ּפֹודין אין - ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּום
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ּדינר  מאה ׁשוה הקּדׁש אפּלּו מּׁשוייהן, ּפחֹות על ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָוחּללן
ּומּתר  לחּלין, ויצא ּפדּוי זה הרי - ּפרּוטה ׁשוה על ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֻֻׁשחּללֹו

ּבֹו וחּיב להנֹות ּדמים, חקירת צרי ׁשהּוא סֹופרים ּומּדברי . ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָָ
ּדמיו. את ְְִֶַָָלהׁשלים

.Ë,מּום ּבּה ׁשּנפל מזּבח קדׁשי ּבהמת לֹו היתה ְְְֱִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד?
ואמר: חמּׁשה, ׁשּׁשוה חּלין ּובהמת עׂשרה, ׁשוה היא ְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻוהרי
אבל  לחּלין; ויצאת נפּדית, זֹו הרי - זֹו' על מחּללת זֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָֻֻ'הרי

החמּׁשה  להׁשלים הראׁשֹונה צרי הּבהמה היתה אם וכן . ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָ
ּולהעבד, להּגזז לחּלין יצאת זֹו הרי - הּבית ּבדק ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֻקדׁשי
צרי סֹופרים מּדברי אבל ּתֹורה; ּדין ּתחּתיה הּׁשנּיה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָותּכנס
יׁשלים  אֹו ׁשוה, עליה ׁשחּלל זֹו היתה אם ּדמים ְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָחקירת

ֶָָּדמיה.
.È אחר ּבאּו אפּלּו - ּבדמיה ׁשּזֹו ואמרּו ׁשלׁשה, אֹותּה ְְְְֲִֶֶַַָָָָָָָֹׁשמּו

חֹוזר  אינֹו יפה', היתה הקּדׁש 'ׁשל ואמרּו: מאה הֹואיל ּכן : ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָָ
ׁשמּו אם אבל ּבּה. החמירּו לא מּדבריהם, הּדמים ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוחקירת
ׁשהּוא  ּבכל הקּדׁש ׁשהּונה ואמרּו ׁשלׁשה ּובאּו ׁשנים, ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָָָֹאֹותּה

חֹוזר. -ֵ
.‡È אכסרה ההקּדׁש את ּפֹודין שטחי]אין אּלא [אומדן , ְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

על  ההקּדׁש יד ּפדה, ואם ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּדמים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבחקירת
'טּלית  הקּדׁש', ׁשל זֹו ּפרה ּתחת זֹו 'ּפרה ּכיצד? ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהעליֹונה.
ההקּדׁש ויד ּפדּוי, הקּדׁשֹו - הקּדׁש' ׁשל זֹו טּלית ּתחת ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָזֹו

יפה הּׁשנּיה היתה אם העליֹונה; הראׁשֹונה [=יקרה]על מן ְְְִִִִֶַַָָָָָָָָָ
- יפה אינּה ואם וׁשֹותקין; הּגזּברין אֹותּה לֹוקחין ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָּביֹותר,
אם  אבל חמׁש. ּומֹוסיף ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדמים את ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמׁשלים
ּופרה  הקּדׁש, ׁשל טּלית ּתחת סלעים ּבעׂשר זֹו 'טּלית ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאמר:
ׁשל  היתה אפּלּו - הקּדׁש' ׁשל ּפרה ּתחת סלעים ּבעׂשר ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָזֹו
ונֹותן  חמׁש מֹוסיף זה הרי עׂשרה, וׁשּלֹו חמּׁשה ׁשוה ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹהקּדׁש
ּוׁשנּיה, ּפדה. קצּובים ּבדמים ׁשהרי ּומחצה: סלעים ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָׁשני

ׁשּבארנּו. ּכמֹו חמׁש טעּונה ְְְֵֵֶֶַָָֹאינּה
.·Èּבמנה מׁש - ההקּדׁש מּיד מנה]הּפֹודה לשלם ,[בשביל ְְִֵֶֶֶַַַַָָ

מאתים, נֹותן - ּבמאתים ׁשעמד עד הּדמים לּתן הסּפיק ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹולא
הּוא  הּכסף ּבנתינת לֹו", וקם הּכסף, את "ונתן ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּנאמר:
עד  הּדמים את לּתן הסּפיק ולא ּבמאתים, מׁשכֹו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹׁשּלֹו.

הדיֹוט ּכח יהיה לא מאתים; נֹותן - ּבמנה [שקונה ׁשעמד ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ונתחּיב במשיכה] ּבמׁשיכה קנה והרי הקּדׁש, מּכח ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹחמּור

ִַָּבּדמים.
.‚È עד למׁשכֹו, הסּפיק ולא הּדמים, ונתן ּבמאתים, ְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָֹּפדה

ׁשּלֹו, את ּומֹוׁש הּכסף; ּבנתינת קנה ּכבר - ּבמנה ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשעמד
ּבמאתים  ההקּדׁש ולא וזכה הּדמים, ונתן ּבמנה, ּפדהּו . ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

ּפדּוי, ּׁשּפדה מה - ּבמאתים ׁשעמד עד למׁשכֹו, ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָהסּפיק
'לא  ּכאן, אֹומרין ואין נתן: ׁשּכבר הּמנה אּלא נֹותן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹואינֹו
אינֹו ההדיֹוט ׁשאפּלּו - הקּדׁש' מּכח חמּור הדיֹוט ּכח ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹיהיה

ׁשּפרע מי ׁשּיקּבל עד ּבֹו, לחזר המבול..יכֹול דור [מאנשי ְֲִֵֶֶַַַַָָֹ
בדיבורו] עומד שאינו ממי יפרע ּבמקֹומֹו;הוא ׁשּיתּבאר ְְְִִֵֶָּכמֹו

ׁשּפרע. מי לקּבל ראּוי ההקּדׁש ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָואין

.„È ׁשטרי אֹו אּׁשה, ּכתּבת עליו והיתה נכסיו, ּכל ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָֻהּמקּדיׁש
מן  ּכתּבתּה לגּבֹות יכֹולה האּׁשה אין - חֹובֹות ְְְֲִִִֵֵַָָָָָֻּבעלי

חֹובֹו את חֹוב ּבעל ולא מפקיע ההקּדׁש, ׁשההקּדׁש : ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹ
הּקרקע [=מסיר] ההקּדׁש ּכׁשּימּכר אבל ׁשּקדם. ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹהּׁשעּבּוד

לגּבֹות  ולאּׁשה חֹוב לבעל יׁש - לחּלין הּׂשדה ותצא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻׁשּלֹו,
זֹו. קרקע על עֹומד ׁשעּבּודּה ׁשהרי הּפֹודה, ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָמן

.ÂË:לראׁשֹון ׁשּכתבה לקֹוחֹות לׁשני ּדֹומה? זה למה ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָהא
'עּמ לי אין ּודברים נכס]'ּדין ממך -[לגבות לּׁשני: ּומכר , ְִִִִִֵֵַַָָָ

טֹורפת הּׁשני.[=גובה]ׁשהיא מן ִִִֵֶֶֶַ
.ÊË אֹוו האּׁשה את מׁשּביעין האיׁש? זה קרקע ּפֹודין כיצד ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָ

מּנכסים  לּפרע הּבא ּכל ּכדר ּתחּלה, חֹובֹות ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבעלי
ּבּבקר מׁשעּבדים  יֹום ׁשּׁשים עליה מכריזין ּכ ואחר ; ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻ

ּבׂשדה  לּתן רֹוצה אדם ּכּמה ואֹומרין: ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּובערב,
ּכתּבתּה לאּׁשה לּתן מנת על לה]זֹו, המגיע את [שמקבל ְְִִֵַָָָָָֻ

חֹובֹו את חֹוב חסרות]ּולבעל מטבעות אפילו ואחר [שמקבל . ְְֶַַַַ
ׁשּלא  ּכדי ּבדינר אפּלּו הּלֹוקח אֹותּה ולֹוקח אֹותּה, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּפֹודין
ּומגּבה  הּפֹודה חֹוזר - ּפדיֹון' ּבלא יֹוצא 'הקּדׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַֹֹיאמרּו
החֹוב  היה ואפּלּו חֹובֹו, את חֹוב לבעל אֹו ּכתּבתּה ְְֲִִֶַַַַָָָָָָֻלאּׁשה
הרֹוצה  אֹותּה, ּפֹודה ּכ מנת על ּתׁשעים: ׁשוה והּׂשדה ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָמאה

החֹוב היה אם אבל ּכגֹון [פי-]לפּדֹותּה. הּׂשדה, ּבדמי ׁשנים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
- מאתים אּׁשה ּוכתּבת חֹוב עליו ויׁש מאה ׁשוה ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָָֻׁשהיתה
ּפֹודין  אּלא הּכתּבה, אֹו החֹוב לּתן מנת על אֹותּה ּפֹודין ְְִִִֵֵֶַַַָָָָֻאין

סתם מפסיד]אֹותּה חוב התנּו[ובעל ׁשאם בפני , [הגזברים, ְְִִֶָָ
שיש] ּכללהלוקח, נפּדית אינּה פודים]לּתן, יימצאו .[שלא ְְִִֵֵֵָָ

.ÊÈ וגבת אׁשּתֹו, את ּגרׁש ּכ ואחר נכסיו, ּכל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָהּמקּדיׁש
ׁשּיּדירּנה  עד ּגֹובה אינּה - ההקּדׁש מן הּפֹודה מן ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכתּבתּה

קנּוניא ׁשּמא רמאות]הנאה, ואין [תכנית ההקּדׁש; על עׂשּו ְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָ
על  ויּׁשאל הקּדׁשּתי, ּבטעּות אֹומר היה רצה אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָאֹומרין

לֹו. חֹוזר והיה לחכם ְְְֵֵֶָָָָהקּדׁשֹו
.ÁÈ חֹוב לפלֹוני 'מנה ׁשהקּדיׁש: אחר לֹומר נאמן אין ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָוכן

על עלי', קנּוניא יעׂשּו ׁשּמא - הּוא' ּפלֹוני ׁשל זה 'ּכלי אֹו: ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָ
ּפי ההקּדׁש על ּגֹובה אינֹו חֹוב, ּבעל ּביד ׁשטר היה ואפּלּו ; ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו חֹובֹות ּבעלי ּכל ׁשּגֹובין ּכדר אּלא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָזה
.ËÈ ּבבריא אמּורים? ּדברים ׁשהקּדיׁשּבּמה החֹולה אבל . ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָ

- ּבידי' לפלֹוני 'מנה ׁשהקּדיׁש: ּבׁשעה ואמר נכסיו, ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָָּכל
מיתתֹו, ּבׁשעת ההקּדׁש על ערמה עֹוׂשה אדם ׁשאין ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָנאמן;
אמר: אם לפיכ למּות. הֹול הּוא ׁשהרי - לאחרים ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָוחֹוטא

'ּתנּו' אמר לא ואם ׁשבּועה; ּבלא נֹוטל לֹו', אֹותּה [לא 'ּתנּו ְְְְְִֵַָָָֹֹ
ו] בלבד, אמירתו היה מספיקה ּכן אם אּלא לֹו, נֹותנין ְִִֵֵֶָָָאין

הּצּואה. מּפני ההקּדׁש מן נֹוטל זה הרי מקּים, ׁשטר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּבידֹו
הרי  אּלא לֹו, ׁשֹומעין אין - 'ּתנּו' אמר ׁשהקּדיׁש אחר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָואם
וגֹובה  נׁשּבע - ׁשטרֹו נתקּים אם חֹובֹות: ּבעלי ּכׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָהּוא

ההקּדׁש. מן לא הּפֹודה, ְִִֵֶֶַַֹמן
.Îאֹו הקּדיׁשן, אֹו נכסיו, את ׁשהפקיר קֹול עליו ׁשּיצא ְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָָמי

ּברּורה  ראיה ׁשם ׁשּתהיה עד לֹו, חֹוׁשׁשין אין - .החרימן ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָ
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ה'תשע"ג  אדר י' רביעי יום

ח  ¤¤ּפרק
על ‡. ולבּדק לחּפׂש נפנין ּדין ּבית ּבאדר, עׂשר ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבחמּׁשה

צּבּור  ודֹורׁשין צרכי עליהן ּובֹודקין הקּדׁשֹות; עניני ועל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָ
את  וגֹובין החרמין, ואת ההקּדׁשֹות את ּופֹודין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָוחֹוקרין,
הּכל  ׁשּיהיה ּכדי - ּבהן החּיב מּכל הּדמים ואת ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהערכין

אלהינּו. ּבית את לחּזק ׁשקלים, ּתרּומת עם ְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָֹעתיד
ּבקיאין ·. ּבׁשלׁשה אּלא ההקּדׁשֹות, את ּפֹודין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹאין

מחּיבי [=מומחים] ׁשּממׁשּכנין מּטלטלין ּכׁשּגֹובין וכן ;ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ּבּה וכּיֹוצא ּבהמה ּוכׁשּמעריכין ּבׁשלׁשה. אֹותם ׁשמין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹערכין,
ּכׁשּמעריכין  אבל ּבׁשלׁשה. אֹותּה ׁשמין מּטלטלין, ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָָָֹמּׁשאר
הּקרקע  מן אדם ערכי לגּבֹות הזקקּו אם אֹו הּקרקעֹות, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻאת
ּכהן: מהן ואחד ּבעׂשרה, אּלא אֹותן מעריכין אין - ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלֹו
ּדמי  אֹו עלי, ּדמי האֹומר וכן ּבּפרׁשה. ּכתּוב "ּכהן" ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹׁשהרי
ּכּמה  אֹותֹו ּכׁשּׁשמין - רגלי ּדמי אֹו ידי, ּדמי אֹו עלי, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּפלֹוני
ואחד  ּבעׂשרה, ׁשמין - רגלֹו אֹו ידֹו ּדמי ּכּמה אֹו ׁשוה, ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָהּוא

ּכהן. ֵֵֶֹמהן
קרקעֹות ‚. ׁשהיּו ּבין ההקּדׁש, מידי ההקּדׁשֹות את ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּכׁשּפֹודין

לפּדֹות  הּבאין ּכל ּבפני עליהן מכריזין - מּטלטלין אמר אֹו . ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּבעׂשרים, אחד ואמר סלעים', ּבעׂשר ׁשּלי הן 'הרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאחד:
אחד  ואמר ּבארּבעים, אחד ואמר ּבׁשלׁשים, אחד ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹואמר
מּנכסיו  ממׁשּכנין - לבּדֹו חמּׁשים ׁשל ּבֹו חזר ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָּבחמּׁשים,

ונֹותנ  ונמצא עׂשר, ארּבעים; ׁשּנתן לזה ההקּדׁשֹות אֹותן ין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבֹו חזר מּזה. וארּבעים מּזה עׂשר חמּׁשים, נֹוטל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָההקּדׁש
את  ונֹותנין ע ׂשר, מּנכסיו ממ ׁשּכנין - ארּבעים ׁשל כן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאחרי
הראׁשֹון  ּבֹו חזר הראׁשֹון. עד וכן הּׁשלׁשים; לבעל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹההקּדׁש
ּומֹוכרין  ׁשנּיה, ּפעם ההקּדׁש על מכריזין - עׂשר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּנתן
העׂשר  ּבעל מּׁשל נפרעין מעׂשר, ּבפחֹות נפּדה אם ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאֹותֹו:

הּמֹותר .[=ההפרש]את ֶַָ
אם „. אבל זה; אחר זה ּבׁשחזרּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָּבּמה

מׁשּלׁשין ּכאחת, ּכּלן ּכיצד?[=מחלקים]חזרּו ּבׁשוה. ּביניהם ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ
ּבעׂשרים, הּׁשני ואמר ּבעׂשר', ׁשּלי הּוא 'הרי הראׁשֹון: ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאמר
והּׁשני  הּׁשליׁשי ּבֹו וחזר ועׂשרים, ּבארּבע הּׁשליׁשי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָואמר
ׁשני  מּנכסי ּוממׁשּכנין ּבעׂשר, לראׁשֹון אֹותֹו נֹותנין - ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָּכאחד
ארּבע  ּגֹובה ההקּדׁש ונמצא ּבׁשבע; ׁשליׁשי ּומּנכסי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּבׁשבע
ההקּדׁש ונמּכר ּכאחת, ׁשלׁשּתן חזרּו אם וכן ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָועׂשרים.

מּׁשלׁשּתן אחד ּכל מּנכסי ממׁשּכנין - סלעים]ּבׁשלׁש .[שבע ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹ
לעֹולם. זֹו ּדר על ְְֵֶֶַָוכן

חמׁש;‰. מֹוסיפין ׁשהן מּפני אדם, לכל קֹודמין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהּבעלים
עּלּוין על חמׁש מֹוסיפין הּפֹודין,[התוספת]ואין ׁשאר ׁשל ְְִִִִֵֶֶַַָָֹ

הּבעלים: אמרּו ּכיצד? ּתחּלה. הם ׁשּנֹותנין מה על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאּלא
ׁשּלי  הּוא 'הרי ואמר: אחר ּובא ּבעׂשרים', ׁשּלנּו זה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ'הרי
חמׁש מֹוסיפין ׁשהם מּפני קֹודמין, הּבעלים - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹּבעׂשרים'

ּבא ועׂשרים. חמׁש ּבאחת ונֹותנין ׁשּלי הּוא 'הרי ואמר: אחד ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מֹוכרין  ּכלּום, הֹוסיפּו ולא הּבעלים ׁשתקּו אם - ְְְְְְְִִִִִֶַָָֹועׂשרים'

על  הּבעלים הֹוסיפּו ואם ועׂשרים. ּבחמׁש להם ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָאֹותֹו
ׁשׁש נֹותנין אּלּו הרי - אחת ּפרּוטה אפּלּו ואחת, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָהעׂשרים
ׁשּנתנּו ּופרּוטה ועׂשרים אחד אחת: ּופרּוטה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָועׂשרים
ׁשּנתנּו הּמּתן חמׁש מּׁשּום ּבֹו חּיבין ׁשהן וחמׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמעצמן,
ּבעׂשרים  ׁשּלי הּוא 'הרי ואמר: הּׁשני ּבא אם וכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּתחּלה.
רביעי  ּובא וׁשל ׁש', 'ּבעׂשרים ואמר: ׁשליׁשי ּובא ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָֹּוׁשנים',
'ּבעׂשרים  ואמר: חמיׁשי ּובא וארּבע', 'ּבעׂשרים ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָואמר:
אחת  ּפרּוטה אפּלּו וחמׁש העׂשרים על הן והֹוסיפּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָוחמׁש',
ּופרּוטה  ועׂשרים חמׁש ּופרּוטה: ׁשלׁשים לּתן אֹותן ּכֹופין -ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹ
ׁשאין  לפי - ּבֹו חּיבין ׁשהן חמׁש ׁשל וחמׁש מעצמן, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנתנּו
מה  חמׁש אּלא זה, ׁשל עּלּויֹו על חמׁש מֹוסיפין ְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּבעלים

רצּו. אם האחרֹון ּׁשּנתן מה על מֹוסיפין ּתחּלה ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָּׁשּנתנּו
.Âׁשמּו ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ההקּדׁש[העריכו]ּבּמה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשהּוא  ואמרּו ׁשלׁשה, אֹותֹו ׁשמּו אם אבל ממחין; ְְְְְֲִִֶָָָָָֹֹֻׁשלׁשה
אפּלּו עּלּויֹו, על הּבעלים והֹוסיפּו האחרֹון, ּׁשּנתן מה ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָׁשוה
אחרֹון, ׁשל עּלּויֹו על חמׁש מֹוסיפין הן הרי - אחת ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹּפרּוטה

ּופרּוטה. ודינר ּוׁשלׁשים אחד ְְְְְִִִֶָָָֹונֹותנין
.Ê,עׂשרים ּתחּלה הּבעלים ונתנּו ההקּדׁש, נׁשֹום ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהרי

הֹוסיפּו ולא הּבעלים וׁשתקּו ועׂשרים, חמׁש ונתן אחר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּובא
קֹודמין  הּבעלים - חמׁשּכלּום לּתן חּיבין הם ׁשאף : ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

הּוא  ועׂשרים, ׁשׁש ונתן אחר ּבא החמׁש. מּפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹועׂשרים,
אפּלּו והֹוסיפּו הּבעלים רצּו ואם אחת קֹודם; נֹותנין ּפרּוטה, ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָ

לעֹולם. זֹו ּדר ועל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּופרּוטה ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָֹּוׁשלׁשים
.Á- הּזה ּבּזמן מחרימין ולא מעריכין ולא מקּדיׁשין ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַֹֹאין

ּבדקֹו את לחּזק ּכדי ּבחטאינּו, מקּדׁש ׁשם ואם ׁשאין . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּדלת  נֹועל ּבהמה, היתה אם - החרים אֹו הערי אֹו ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָהקּדיׁש

ּכסּות היּו ואם מאליה; ׁשּתמּות עד ּכלים,[=בגד]ּבפניה אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
יׁשליכן  מּתכֹות, ּכלי אֹו מעֹות היּו ואם ׁשּירקבּו; עד ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמּניחן

לאּבדן. ּכדי הּמלח ים הּגדֹול ְְְֵֶַַַַַָָָָלּים
.Ëוילכּו ּפֹודהּו לּמצוֹות, ׁשּנכנס  עבד החרים אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַהקּדיׁש

ואם  הּזה; זמן ׁשל וערכין ּדמים ּכׁשאר הּמלח לים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהּדמים
מעלין לא ּגֹוי, עבד ממיתה]היה להצילו הבור ולא [מן ְֲִֶֶַָָֹֹ
להרגו]מֹורידין .[לבור ִִ

.Èואפּלּו לכּתחּלה, הּזה ּבּזמן ההקּדׁשֹות לפּדֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֻמּתר
ּדנּו וחכמים הּמלח. לים הּפרּוטה את ּומׁשלי ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָּבפרּוטה;
הּדבר. לפרסם ּכדי לזה, קרֹוב אֹו זּוזים ּבארּבעה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיּפדה

ּבזמן ּכמֹואבל ּבׁשויֹו אּלא לכּתחּלה יּפדה לא הּמקּדׁש, ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.‡È נּתנין מי אּלּו הרי סתם, מּטלטלין הּזה ּבּזמן ׁשהחרים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
מקֹום  ּבאֹותֹו הּנמצאין ׂשדה לּכהנים החרים אם אבל . ְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֹ

חרם: אינּה - לּכהנים ׁשהחרימּה אֹו סתם, יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּבארץ
החרים  נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא נֹוהגת, חרמים ׂשדה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשאין
היא  הרי - הּזה ּבּזמן ואפּלּו לארץ, ּבחּוץ קרקע ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹלּכהנים

לּכהנים. ותּנתן יׂשראל, ּבארץ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּכמּטלטלין
.·È מצוֹות והערכין והחרמין ׁשההקּדׁשֹות ּפי על וראּוי אף , ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ולא  יצרֹו לכף ּכדי אּלּו, ּבדברים עצמֹו להנהיג לאדם ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֹלֹו
ּכילי ה'[=קמצן]יהיה את "ּכּבד נביאים: ּׁשּצּוּו מה ויקּים , ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַ
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ה'תשע"ג  אדר י' רביעי יום

ח  ¤¤ּפרק
על ‡. ולבּדק לחּפׂש נפנין ּדין ּבית ּבאדר, עׂשר ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבחמּׁשה

צּבּור  ודֹורׁשין צרכי עליהן ּובֹודקין הקּדׁשֹות; עניני ועל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָ
את  וגֹובין החרמין, ואת ההקּדׁשֹות את ּופֹודין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָוחֹוקרין,
הּכל  ׁשּיהיה ּכדי - ּבהן החּיב מּכל הּדמים ואת ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹהערכין

אלהינּו. ּבית את לחּזק ׁשקלים, ּתרּומת עם ְְְֱִִִֵֵֵֶַַָָֹעתיד
ּבקיאין ·. ּבׁשלׁשה אּלא ההקּדׁשֹות, את ּפֹודין ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֹאין

מחּיבי [=מומחים] ׁשּממׁשּכנין מּטלטלין ּכׁשּגֹובין וכן ;ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָ
ּבּה וכּיֹוצא ּבהמה ּוכׁשּמעריכין ּבׁשלׁשה. אֹותם ׁשמין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹערכין,
ּכׁשּמעריכין  אבל ּבׁשלׁשה. אֹותּה ׁשמין מּטלטלין, ְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָָָֹמּׁשאר
הּקרקע  מן אדם ערכי לגּבֹות הזקקּו אם אֹו הּקרקעֹות, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻאת
ּכהן: מהן ואחד ּבעׂשרה, אּלא אֹותן מעריכין אין - ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּלֹו
ּדמי  אֹו עלי, ּדמי האֹומר וכן ּבּפרׁשה. ּכתּוב "ּכהן" ְְֲֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹׁשהרי
ּכּמה  אֹותֹו ּכׁשּׁשמין - רגלי ּדמי אֹו ידי, ּדמי אֹו עלי, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָּפלֹוני
ואחד  ּבעׂשרה, ׁשמין - רגלֹו אֹו ידֹו ּדמי ּכּמה אֹו ׁשוה, ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָהּוא

ּכהן. ֵֵֶֹמהן
קרקעֹות ‚. ׁשהיּו ּבין ההקּדׁש, מידי ההקּדׁשֹות את ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָּכׁשּפֹודין

לפּדֹות  הּבאין ּכל ּבפני עליהן מכריזין - מּטלטלין אמר אֹו . ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
ּבעׂשרים, אחד ואמר סלעים', ּבעׂשר ׁשּלי הן 'הרי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָאחד:
אחד  ואמר ּבארּבעים, אחד ואמר ּבׁשלׁשים, אחד ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹואמר
מּנכסיו  ממׁשּכנין - לבּדֹו חמּׁשים ׁשל ּבֹו חזר ְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָּבחמּׁשים,

ונֹותנ  ונמצא עׂשר, ארּבעים; ׁשּנתן לזה ההקּדׁשֹות אֹותן ין ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּבֹו חזר מּזה. וארּבעים מּזה עׂשר חמּׁשים, נֹוטל ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָההקּדׁש
את  ונֹותנין ע ׂשר, מּנכסיו ממ ׁשּכנין - ארּבעים ׁשל כן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאחרי
הראׁשֹון  ּבֹו חזר הראׁשֹון. עד וכן הּׁשלׁשים; לבעל ְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹההקּדׁש
ּומֹוכרין  ׁשנּיה, ּפעם ההקּדׁש על מכריזין - עׂשר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשּנתן
העׂשר  ּבעל מּׁשל נפרעין מעׂשר, ּבפחֹות נפּדה אם ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָאֹותֹו:

הּמֹותר .[=ההפרש]את ֶַָ
אם „. אבל זה; אחר זה ּבׁשחזרּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָּבּמה

מׁשּלׁשין ּכאחת, ּכּלן ּכיצד?[=מחלקים]חזרּו ּבׁשוה. ּביניהם ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ
ּבעׂשרים, הּׁשני ואמר ּבעׂשר', ׁשּלי הּוא 'הרי הראׁשֹון: ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָאמר
והּׁשני  הּׁשליׁשי ּבֹו וחזר ועׂשרים, ּבארּבע הּׁשליׁשי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָואמר
ׁשני  מּנכסי ּוממׁשּכנין ּבעׂשר, לראׁשֹון אֹותֹו נֹותנין - ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָּכאחד
ארּבע  ּגֹובה ההקּדׁש ונמצא ּבׁשבע; ׁשליׁשי ּומּנכסי ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּבׁשבע
ההקּדׁש ונמּכר ּכאחת, ׁשלׁשּתן חזרּו אם וכן ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָועׂשרים.

מּׁשלׁשּתן אחד ּכל מּנכסי ממׁשּכנין - סלעים]ּבׁשלׁש .[שבע ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹ
לעֹולם. זֹו ּדר על ְְֵֶֶַָוכן

חמׁש;‰. מֹוסיפין ׁשהן מּפני אדם, לכל קֹודמין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהּבעלים
עּלּוין על חמׁש מֹוסיפין הּפֹודין,[התוספת]ואין ׁשאר ׁשל ְְִִִִֵֶֶַַָָֹ

הּבעלים: אמרּו ּכיצד? ּתחּלה. הם ׁשּנֹותנין מה על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָאּלא
ׁשּלי  הּוא 'הרי ואמר: אחר ּובא ּבעׂשרים', ׁשּלנּו זה ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ'הרי
חמׁש מֹוסיפין ׁשהם מּפני קֹודמין, הּבעלים - ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹּבעׂשרים'

ּבא ועׂשרים. חמׁש ּבאחת ונֹותנין ׁשּלי הּוא 'הרי ואמר: אחד ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מֹוכרין  ּכלּום, הֹוסיפּו ולא הּבעלים ׁשתקּו אם - ְְְְְְְִִִִִֶַָָֹועׂשרים'

על  הּבעלים הֹוסיפּו ואם ועׂשרים. ּבחמׁש להם ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָאֹותֹו
ׁשׁש נֹותנין אּלּו הרי - אחת ּפרּוטה אפּלּו ואחת, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָהעׂשרים
ׁשּנתנּו ּופרּוטה ועׂשרים אחד אחת: ּופרּוטה ְְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָועׂשרים
ׁשּנתנּו הּמּתן חמׁש מּׁשּום ּבֹו חּיבין ׁשהן וחמׁש ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹמעצמן,
ּבעׂשרים  ׁשּלי הּוא 'הרי ואמר: הּׁשני ּבא אם וכן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּתחּלה.
רביעי  ּובא וׁשל ׁש', 'ּבעׂשרים ואמר: ׁשליׁשי ּובא ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָֹּוׁשנים',
'ּבעׂשרים  ואמר: חמיׁשי ּובא וארּבע', 'ּבעׂשרים ְְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָואמר:
אחת  ּפרּוטה אפּלּו וחמׁש העׂשרים על הן והֹוסיפּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָוחמׁש',
ּופרּוטה  ועׂשרים חמׁש ּופרּוטה: ׁשלׁשים לּתן אֹותן ּכֹופין -ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹ
ׁשאין  לפי - ּבֹו חּיבין ׁשהן חמׁש ׁשל וחמׁש מעצמן, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנתנּו
מה  חמׁש אּלא זה, ׁשל עּלּויֹו על חמׁש מֹוסיפין ְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּבעלים

רצּו. אם האחרֹון ּׁשּנתן מה על מֹוסיפין ּתחּלה ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָּׁשּנתנּו
.Âׁשמּו ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ההקּדׁש[העריכו]ּבּמה ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשהּוא  ואמרּו ׁשלׁשה, אֹותֹו ׁשמּו אם אבל ממחין; ְְְְְֲִִֶָָָָָֹֹֻׁשלׁשה
אפּלּו עּלּויֹו, על הּבעלים והֹוסיפּו האחרֹון, ּׁשּנתן מה ְְֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָׁשוה
אחרֹון, ׁשל עּלּויֹו על חמׁש מֹוסיפין הן הרי - אחת ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹּפרּוטה

ּופרּוטה. ודינר ּוׁשלׁשים אחד ְְְְְִִִֶָָָֹונֹותנין
.Ê,עׂשרים ּתחּלה הּבעלים ונתנּו ההקּדׁש, נׁשֹום ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהרי

הֹוסיפּו ולא הּבעלים וׁשתקּו ועׂשרים, חמׁש ונתן אחר ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּובא
קֹודמין  הּבעלים - חמׁשּכלּום לּתן חּיבין הם ׁשאף : ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

הּוא  ועׂשרים, ׁשׁש ונתן אחר ּבא החמׁש. מּפני ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹועׂשרים,
אפּלּו והֹוסיפּו הּבעלים רצּו ואם אחת קֹודם; נֹותנין ּפרּוטה, ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָ

לעֹולם. זֹו ּדר ועל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּופרּוטה ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָֹּוׁשלׁשים
.Á- הּזה ּבּזמן מחרימין ולא מעריכין ולא מקּדיׁשין ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַֹֹאין

ּבדקֹו את לחּזק ּכדי ּבחטאינּו, מקּדׁש ׁשם ואם ׁשאין . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּדלת  נֹועל ּבהמה, היתה אם - החרים אֹו הערי אֹו ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָהקּדיׁש

ּכסּות היּו ואם מאליה; ׁשּתמּות עד ּכלים,[=בגד]ּבפניה אֹו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָ
יׁשליכן  מּתכֹות, ּכלי אֹו מעֹות היּו ואם ׁשּירקבּו; עד ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמּניחן

לאּבדן. ּכדי הּמלח ים הּגדֹול ְְְֵֶַַַַַָָָָלּים
.Ëוילכּו ּפֹודהּו לּמצוֹות, ׁשּנכנס  עבד החרים אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַהקּדיׁש

ואם  הּזה; זמן ׁשל וערכין ּדמים ּכׁשאר הּמלח לים ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָהּדמים
מעלין לא ּגֹוי, עבד ממיתה]היה להצילו הבור ולא [מן ְֲִֶֶַָָֹֹ
להרגו]מֹורידין .[לבור ִִ

.Èואפּלּו לכּתחּלה, הּזה ּבּזמן ההקּדׁשֹות לפּדֹות ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָֻמּתר
ּדנּו וחכמים הּמלח. לים הּפרּוטה את ּומׁשלי ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָּבפרּוטה;
הּדבר. לפרסם ּכדי לזה, קרֹוב אֹו זּוזים ּבארּבעה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּיּפדה

ּבזמן ּכמֹואבל ּבׁשויֹו אּלא לכּתחּלה יּפדה לא הּמקּדׁש, ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָֹ
ְֵֶַׁשּבארנּו.

.‡È נּתנין מי אּלּו הרי סתם, מּטלטלין הּזה ּבּזמן ׁשהחרים ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
מקֹום  ּבאֹותֹו הּנמצאין ׂשדה לּכהנים החרים אם אבל . ְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֹ

חרם: אינּה - לּכהנים ׁשהחרימּה אֹו סתם, יׂשראל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּבארץ
החרים  נֹוהג. ׁשהּיֹובל ּבזמן אּלא נֹוהגת, חרמים ׂשדה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָׁשאין
היא  הרי - הּזה ּבּזמן ואפּלּו לארץ, ּבחּוץ קרקע ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָֹלּכהנים

לּכהנים. ותּנתן יׂשראל, ּבארץ ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹּכמּטלטלין
.·È מצוֹות והערכין והחרמין ׁשההקּדׁשֹות ּפי על וראּוי אף , ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ולא  יצרֹו לכף ּכדי אּלּו, ּבדברים עצמֹו להנהיג לאדם ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֹֹלֹו
ּכילי ה'[=קמצן]יהיה את "ּכּבד נביאים: ּׁשּצּוּו מה ויקּים , ְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַ
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ולא  הערי ולא הקּדיׁש לא אם כן, ּפי על אף - "ְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַֹֹֹמהֹונ
ואמרה: העידה הּתֹורה הרי ּכלּום; ּבכ אין מעֹולם, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָהחרים

חטא". ב יהיה לא - לנּדר תחּדל ְְְְְְִִִֵֶֶַֹֹ"וכי
.‚È נכסיו ּכל יחרים, ולא אדם יקּדיׁש לא והעֹוׂשה לעֹולם ; ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָֹֹ

אׁשר  "מּכל אֹומר: הּוא ׁשהרי - הּכתּוב ּדעת על עבר ֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָזה,
חסידּות, זֹו ואין חכמים. ׁשּבארּו ּכמֹו לֹו, אׁשר ּכל לא ְְֲֲֲֲִִֵֵֶֶָָֹלֹו",
לּברּיֹות; ויצטר ממֹונֹו, ּכל מאּבד זה ׁשהרי - ׁשטּות ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָאּלא
חסיד  חכמים: אמרּו ּבֹו וכּיֹוצא ּובזה עליו. מרחמין ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָואין

מבּלי מּכלל ממֹונֹועֹולם [=מחריבי]ׁשֹוטה המפּזר ּכל אּלא . ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָ
נביאים  ׁשּצּוּו ּכמֹו ויהיה מחמׁש; יֹותר יפּזר לא ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹּבמצוֹות,
ּבדברי  ּבין עֹולם, ּבדברי ּבין - ּבמׁשּפט" ּדבריו ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָ"מכלּכל
ּתֹורה  חסה הרי - ּבהן חּיב ׁשאדם ּבּקרּבנֹות אפּלּו ְֲֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָָתֹורה.

יד מּסת ּכפי ׁשּיביא ואמרה הּממֹון, [=יכולתו על ְְְִִִֶַַַָָָָָ
מחמת הכלכלית] אּלא ּבהן נתחּיב ׁשּלא לדברים וחמר קל ;ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

ּכמּתנת  "איׁש ׁשּנאמר: לֹו. ּכראּוי אּלא ינּדר ׁשּלא - ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹנדרֹו
."ל נתן אׁשר אלהי ה' ּכברּכת ְְֱֲִֶֶַַָָָֹידֹו,

ּומנין  ׁשּדי. ּבעזרת ׁשּׁשי, ספר נגמר ּדסּיען. רחמנא ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָּברי
ׁשבּועֹות, הלכֹות וארּבעים: ׁשלׁשה זה, ספר ׁשל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָֹּפרקים
ּפרקים; עׂשר ׁשלׁשה נדרים, הלכֹות ּפרקים; עׂשר ְְְְְְִִִִֵָָָָָָָָֹׁשנים
וחרמים, ערכים הלכֹות ּפרקים; עׂשרה נזירּות, ְְְְֲֲֲִִִִִִַָָָָָהלכֹות

ּפרקים. ְְִָָׁשמֹונה

עֹולם  אל ה' .ּבׁשם ְֵֵָ

בחרּתי  פּקּודי ּכי לעזרני, יד .ּתהי ְְְְְִִִִִֵֶָָָָ

ה'תשע"ג  אדר י"א חמישי יום
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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 ְְְְִִִֵֶַָׁשּבּגבּולין,

-mirxfxtq
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פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֹיׁש
אֹו ּתבּואה לזרע ׁשּלא (ב) ּכלאים; זרעים לזרע ׁשּלא ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֹֹֹֹ(א)
ׁשּלא  (ד) ּכלאים; ּבהמה להרּביע ׁשּלא (ג) ּבּכרם; ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹירק
ללּבׁש ׁשּלא (ה) ּכאחד; ּבהמה ּבכלאי מלאכה ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹלעׂשֹות

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְְִִִִִֵֵֵַָּכלאים.

א  ¤¤ּפרק
ׁש‡. לֹוקה,הּזֹורע - יׂשראל ּבארץ ּכאחד זרעים מיני ני ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ּכלאים"; תזרע לא ׂשד" ְְְֱִִִֶֶַַָָֹׁשּנאמר:
המנּכׁש·. אֹו הּזֹורע, מסביבות ואחד מיותרים צמחים [מסיר ְְֵֵֶַַַַָ

ּוׂשעֹורה הכלאים] אחת חּטה ׁשהיתה ּכגֹון - המחּפה אֹו ,ְְְְִֶֶַַַַָָָָ
וחּפה  הארץ, על מּנחין אחת ועדׁשה אחד ּפֹול אֹו ְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָֻאחת,
לֹוקה. זה הרי - ּבכלי ּבין ּברגלֹו ּבין ּבידֹו ּבין ּבעפר, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאֹותן
ּבעציץ  הּזֹורע אבל נקּוב; ּבעציץ אֹו ּבארץ, הּזֹורע ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָואחד

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין נקּוב, ְִֵֶַַַַָׁשאינֹו
ּכלאי ‚. לֹו לזרע לגֹוי לֹומר ּומּתר לגֹוי, ּכלאים לזרע ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָֹֹֻאסּור

עֹוקר זרעים  אּלא ּבׂשדהּו, זרעים ּכלאי לקּים לאדם ואסּור . ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ
ּכלאי  לזרע ליׂשראל ּומּתר לֹוקה. אינֹו קּים, ואם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֻאֹותן;
לכּתחּלה, הּזרעים לערב ואפּלּו לארץ; ּבחּוצה ּבידֹו, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָָָזרעים

קּבלה. ּדברי אּלּו, ּודברים מּתר. - לארץ ּבחּוצה ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָָָָֻּולזרען
הראּויין „. זרעים אּלא זרעים, ּכלאי מּׁשּום אסּור ְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָאין

אדם  העּקרין למאכל מן ּבהן וכּיֹוצא הּמרים, עׂשבים אבל ; ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
אין [=שורשים] - ּבהן וכּיֹוצא לרפּואה, אּלא ראּויין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאינן

זרעים  ּכלאי מּׁשּום .ּבהן ְְִִִֵֶָָ
ּבכלל ‰. הן הרי האילנֹות, לא ּכלאי ׂשד" ּׁשּנאמר: מה ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

ׁשהרּכיב  ּכגֹון ּבאילן, אילן הּמרּכיב ּכיצד? ּכלאים". ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָתזרע
זה [=ענף]יחּור הרי - ּבתּפּוח אתרֹוג אֹו ּבאתרֹוג, ּתּפּוח ׁשל ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַ

לארץ; ּבחּוצה ּבין ּבארץ ּבין מקֹום, ּבכל הּתֹורה מן ְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָלֹוקה
מקֹום. ּבכל לֹוקה - ּבירק אילן אֹו ּבאילן, ירק הּמרּכיב ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָָוכן

.Â ּכלאים אילנֹו לֹו ׁשּירּכיב הּגֹוי להּניח ליׂשראל .ואסּור ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָ
זרעי  לערב מּתר וכן ּכאחד; אילן, וזרע זרעים לזרע ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻֻּומּתר
אּלא  ּבאילנֹות, ּכלאים ל ׁשאין - ּכאחד ּולזרען ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָאילנֹות

ּבלבד. ְְִַַָָהרּכבה
.Ê אף - ּכלאים אילנֹות הּמרּכיב וכן ּכלאים, זרעים ְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָהּזֹורע

לזה  ואפּלּו ּבאכילה, מּתרין אּלּו הרי - לֹוקה ׁשהּוא ּפי ֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻעל
לּטע  ּומּתר ּבלבד. זריעתן אּלא נאסר ׁשּלא ּוזרען; ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹֻׁשעבר
ׁשהרּכב  הּירק מּזרע ולזרע ּכלאים, ׁשהרּכב האילן מן ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֻֻיחּור

ְִִַּכלאים.
.Á הּוא מהן, האחד חלקים: לׁשלׁשה נחלקין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹהּזרעֹונין

'ּתבּואה' והּכּסמין,הּנקרא החּטים, - מינין חמּׁשה והיא ; ְְְְְֲִִִִִִִִַַַָָָֻ
הּנקרא  הּוא מהן, והּׁשני והּׁשּפֹון. ׁשּועל, וׁשּבלת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוהּׂשעֹורין,
- הּתבּואה מן חּוץ לאדם, הּנאכל זרעֹון ּכל והם ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָ'קטנּיֹות';
והארז, והּדחן, והעדׁשים, והאפּונים, הּפֹול, ְְְְְֲֲִִֶַַַָָָָֹֹּכגֹון
מהן, והּׁשליׁשי ּבהן. וכּיֹוצא והּסּפיר, והּפרגין, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻוהּׁשמׁשמין,
ראּויין  ׁשאינן הּזרעֹונין ׁשאר והן ּגּנה'; 'זרעֹוני הּנקרא ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָהּוא
זרע  ּכגֹון - אדם מאכל הּזרע אֹותֹו ׁשל והּפרי אדם, ְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַַָָָָלמאכל
וכּיֹוצא  לפת, וזרע והּקּצח, החציר וזרע והּׁשּומין, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָהּבצלים
ּכל  ּכׁשּיּזרעּו ּגּנה. זרעֹוני ּבכלל הּוא הרי ּפׁשּתן, וזרע ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבהם;
ׁשּלא  זמן ּכל ּכּלֹו הּצמח נקרא - ויצמחּו אּלּו, זרעֹונים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻמיני

'ירק'. ונקרא 'ּדׁשא', הּזרע, ְְִִֶֶֶַַָָָָנּכר
.Ë ּכגֹון ׂשדֹות, מהן לזרע ׁשּדרּכן זרעֹונים ּגּנה מּזרעֹוני ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹויׁש

והחרּדל  ויׁשהּפׁשּתן זרעים'. 'מיני הּנקראין הן ואּלּו ; ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
אּלא  מהן לזרע אדם ּבני ּדר ׁשאין זרעים ּגּנה ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹמּזרעֹוני
והּתרדין  והּצנֹון הּלפת ּכגֹון קטּנֹות, ערּוגֹות ְְְְְְֲֲִֶֶַַַַָערּוגֹות
הן  ואּלּו ּבהן; וכּיֹוצא והּמרֹור והּכרּפס והּכסּבר ְְְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָֻוהּבצלים

ירקֹות'. 'מיני ְְִִִֵַָָהּנקראין
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ה'תשע"ג  אדר י"ב שישי יום

ב  ¤¤ּפרק
מעׂשרים ‡. אחד היה אם - אחר זרע ּבֹו ׁשּנתערב ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָזרע

ועׂשרים  ּבׁשלׁש ׁשּנתערבה חּטים ׁשל סאה ּכגֹון ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹוארּבעה,
ׂשעֹורים  ׁשל עד סאה המערב, את לזרע אסּור זה הרי - ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

לֹוקה. זרע, ואם הּׂשעֹורים; על יֹוסיף אֹו החּטין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָׁשּימעט
מעׂשרים ·. לאחד מצטרף הּזרע, עם ּכלאים ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוכל

ּבּהוארּבעה  ׁשּנתערב חּטים, ׁשל סאה ועׂשרים ׁשלׁש ּכיצד? . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
- ּפֹולים קּבין ּוׁשני עדׁשים, קּבין ּוׁשני ׂשעֹורין, קּבין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָׁשני
ויבר  ּתערבת, ׁשל סאה ׁשּימעט עד הּכל, יזרע לא זה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹהרי
והּפֹול, והעדׁשים ׁשהּׂשעֹורים החּטים; על יֹוסיף אֹו ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָמקצתּה

החּטים. עם ּכלאים ְִִִִִַַָֻּכּלן
ּדברים‚. ּבזה,ּבּמה זה ּתבּואה מיני ּבׁשּנתערבּו אמּורים? ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

אֹו ּבקטנּיֹות, ּתבּואה  ׁשּנתערבה אֹו ּבזה, זה קטנּיֹות מיני ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָאֹו
מהן  אחד ׁשּנתערב ּגּנה זרעֹוני אבל ּבתבּואה. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָקטנּיֹות
מּמה  וארּבעה מעׂשרים אחד ׁשעּורן ּבקטנּיֹות, אֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבתבּואה
ׁשל  ּבסאה נתערב אם הּמין: מאֹותֹו סאה ּבבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּׁשּזֹורעין
על  יֹוסיף אֹו ׁשּימעט עד יזרע, לא - קטנית אֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַָֹּתבּואה

.הּתבּואה  ְַָ
זֹורעין „. החרּדל והרי ּבתבּואה, ׁשּנתערב חרּדל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכיצד?

מעׂשרים מּמּנּו אחד מּמּנּו נתערב אם - סאה ּבית ּבכל קב ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
חּיב  קטנית, ׁשל אֹו ּתבּואה ׁשל ּבסאה הּקב מן ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָוארּבעה
סאתים  מּמּנּו זֹורעין ּגּנה מּזרעֹוני זה מין היה אם וכן ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָלמעט;
ׁשל  סאה ּבכל קב חצי מּמּנּו נתערב אם - סאה ּבית ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבכל

ימעט  קטנית, ׁשל אֹו .ּתבּואה ְְְִִֵֶַָ
ׁשלׁשת ‰. היה אם - ּפׁשּתן זרע ּבּה ׁשּנתערב ּתבּואה ,ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹלפיכ

למעט; צרי אינֹו לאו, ואם ימעט; זה הרי סאה, ּבכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָרבעים
ּפׁשּתן  זרע סאים ׁשלׁש ּבֹו זֹורעין סאה ׁשּבית ּדרלפי ועל . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

האחרים. הּזרעים ּבכל מׁשערין ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָזה,
.Â נתּכּון ּובׁשּלא לערב, נתּכּון ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּבּמה

ׁשּנתערבּו. מינין הּׁשני ּבזרע לזרע זרע לערב נתּכּון אם אבל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
אחת  חּטה היתה אפּלּו - ׁשּנתערבּו מינין הּׁשני לזרע אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאחר,
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן לזרעּה. אסּורה ׂשעֹורים, ׁשל ּכרי ּבתֹו. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹ

.Ê- ּכלאים ּבֹו ראה ּוכׁשּצמח הּמינין, מן מין ׂשדהּו ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּזֹורע
זה  הרי - ּבּׂשדה וארּבעה מעׂשרים אחד האחר הּמין היה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאם

ׁשּמא [יעקור]ילּקט העין, מראית מּפני ׁשּימעטּנּו, עד , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּצמח  האחר הּמין ׁשהיה ּבין ּבכּונה'; זרע 'ּכלאים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹיאמרּו:
ּבתבּואה  ּגּנה זרעֹוני אֹו וקטנית, ּבתבּואה וקטנית ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵָָָָּתבּואה
אינֹו מּכאן, ּפחֹות הּצֹומח היה ואם ּגּנה. ּובזרעֹוני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָוקטנית

למעטֹו. ְֲִַָצרי
.Á אבל לחׁשד; מקֹום ׁשּיׁש ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה

ׁשאין מראין ׁשהּדברים הּׂשדה,ּבזמן ּבעל ׁשל מּדעּתֹו זה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
למעט  אֹותֹו מחּיבין אין - עלּו מאליהן .אּלא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָ

.Ë ותלּתן איסטיס, ספיחי ּבּה ׁשעלּו ּתבּואה ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּכיצד?
אדם  למאכל ׁשּזהׁשּזרעּה - עׂשבים מיני ּבּה [מצב ׁשעלּו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ו-] מזיק הנוסף הזרע שהרי בכוונה, נגרם לא ְִַמפסיד שבוודאי
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָֹהּוא.

.È זרּועה ּבׁשהיתה אדם? למאכל זרּועה ׁשהּתלּתן יּודע ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּובּמה
ערּוגֹות  הּגרנֹות ערּוגֹות מקֹום וכן סביב. ּגבּול לּה ועׂשה , ְְְְְֲֲִֵַָָָָָ

הּדבר  ׁשהרי - לעקר אֹותֹו מחּיבין אין הרּבה, מינין ּבֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשעלּו
הסיר  ואם הּגרנֹות; ּבמקֹום צמח ׁשּיצמח רֹוצה ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָידּוע,
ּגּלה  ׁשהרי אחד', מּמין חּוץ הּכל 'עקר לֹו: אֹומרין - ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹמקצתן

הּׁשאר. ּבקּיּום רֹוצה ׁשהּוא ְְְִֶֶַַָּדעּתֹו
.‡Èסּדן ּבתֹו ירקֹות נֹוטעין הענפים]אין חיתוך ׁשל [מקום ְְְִֵֶַָָ

מדברית]ׁשקמה ּוצנֹון [תאנה לפת אגּדת הּטֹומן ּבּה. וכּיֹוצא . ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֻ
מקצת  היּו אם - הּגפן ּתחת אפּלּו האילן, ּתחת ּבהן ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוכּיֹוצא

מגּל ואם אינֹוין,העלין ּבהׁשרׁשתן. רֹוצה אינֹו ׁשהרי חֹוׁשׁש; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ
מּׁשּום  חֹוׁשׁש - מגּלין העלין היּו ׁשּלא אֹו אגּדה, ְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹֻֻאינן

ְִִַּכלאים.
.·È ּבארץ העּקרין ונׁשארּו הּזרע, וקצר זרּועה, ׁשהיתה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָׂשדה

לא  - ׁשנים ּכּמה אחר אּלא צמח מֹוציאין ׁשאין ּפי על אף -ִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
העּקרין  ׁשּיעקר עד אחר, מין ׂשדה ּבאֹותּה זֹורע .יהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

.‚È קדם ׂשעֹורים לזרעּה ונמל חּטים, זרּועה ׂשדהּו ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹהיתה
ויתליעּו החּטים ׁשּיּפסדּו עד לּה ימּתין - החּטים ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַָָׁשּיצמחּו

רוהּבארץ  ׂשדהּו היתה אם ימים ׁשלׁשה ּכמֹו ואחר [במים], , ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹ
צרי ואינֹו האחר. הּמין ויזרע ּבמחרׁשה, אֹותן יהּפ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּכ
אּלא  נעקרה; ׁשּלא חּטה ּתּׁשאר ׁשּלא עד ּכּלּה, את ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻלהּפ
ּכדי  הּמטר קדם אֹותּה ׁשחֹורׁשין ּכדר הּׂשדה את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹחֹורׁש

ְִֶֶׁשּתרוה.
.„È,יהּפ - ׂשעֹורים לזרעּה נמל ּכ ואחר החּטים, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָצמחּו

את  וקרסמה לתֹוכּה, ּבהמּתֹו הֹוריד ואם יזרע; ּכ ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָואחר
אחר  מין ׁשם לזרע מּתר זה הרי - .הּצֹומח ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֻ

.ÂË יֹוצא אדם וכל הּכלאים; על מׁשּמעין ּבאדר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָּבאחד
ּבֹו, עׂשר ּובחמּׁשה הּכלאים. מן אֹותן ּומנּקין ּולׂשדהּו, ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָלגּנתֹו

לבּדק  ּומסּבבין ּדין, ּבית ׁשלּוחי .יֹוצאין ְְְְְִִִִֵֵַֹ
.ÊË ּבּתים ּבעלי והיּו ּומׁשליכין, עֹוקרין היּו ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָּבראׁשֹונה

את  מפקירין ׁשּיהיּו התקינּו ׂשדֹותיהן. להן ׁשּמנּקין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׂשמחין
אחר, מין ּבּה ׁשּימצאּו והּוא - ּכלאים ּבּה ׁשּמצאּו הּׂשדה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכל

ּבּה. יּגעּו לא מּכן, ּפחֹות אבל וארּבעה; מעׂשרים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאחד
.ÊÈ לראֹות הּפסח, מֹועד ׁשל ּבחּלֹו ּדין ּבית ׁשלּוחי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַֻוחֹוזרין

לצמוח]האפיל המאחרים ׁשהנּצּו[הזרעים וכלאים ׁשּיצא. ְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
מּיד;[ביצבצו] עליהן יֹוצאין אּלא להן, ממּתינים אין -ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

וארּבעה. מעׂשרים אחד ּבּה יׁש אם הּׂשדה, ּכל את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּומפקירין

ה'תשע"ג  אדר י"ג קודש שבת יום

ג  ּפרק
יום שישי ֿ ש "ק י "ב ֿ י "ג אדר 
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לצּורֹות ‡. נפרד האחד הּמין ׁשּיהיה ּבּזרעים, מינין ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָיׁש

עד  הארץ, ׁשעֹובדין והעבֹודה הּמק ֹומֹות ׁשּנּוי מּפני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהרּבה,
הֹואיל  לזה, זה ּדֹומין ׁשאין ּפי על ואף מינין; ּכׁשני ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּיראה

ּבזה. זה ּכלאים אינן אחד, מין ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָוהן
ׁשניהן ·. וצּורת לזה זה ּדֹומין ׁשהן מינין, ׁשני ּבּזרעים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָויׁש
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ב  ¤¤ּפרק
מעׂשרים ‡. אחד היה אם - אחר זרע ּבֹו ׁשּנתערב ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָזרע

ועׂשרים  ּבׁשלׁש ׁשּנתערבה חּטים ׁשל סאה ּכגֹון ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָֹוארּבעה,
ׂשעֹורים  ׁשל עד סאה המערב, את לזרע אסּור זה הרי - ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

לֹוקה. זרע, ואם הּׂשעֹורים; על יֹוסיף אֹו החּטין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָׁשּימעט
מעׂשרים ·. לאחד מצטרף הּזרע, עם ּכלאים ׁשהּוא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹוכל

ּבּהוארּבעה  ׁשּנתערב חּטים, ׁשל סאה ועׂשרים ׁשלׁש ּכיצד? . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
- ּפֹולים קּבין ּוׁשני עדׁשים, קּבין ּוׁשני ׂשעֹורין, קּבין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָׁשני
ויבר  ּתערבת, ׁשל סאה ׁשּימעט עד הּכל, יזרע לא זה ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹהרי
והּפֹול, והעדׁשים ׁשהּׂשעֹורים החּטים; על יֹוסיף אֹו ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָָמקצתּה

החּטים. עם ּכלאים ְִִִִִַַָֻּכּלן
ּדברים‚. ּבזה,ּבּמה זה ּתבּואה מיני ּבׁשּנתערבּו אמּורים? ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָ

אֹו ּבקטנּיֹות, ּתבּואה  ׁשּנתערבה אֹו ּבזה, זה קטנּיֹות מיני ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָאֹו
מהן  אחד ׁשּנתערב ּגּנה זרעֹוני אבל ּבתבּואה. ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָקטנּיֹות
מּמה  וארּבעה מעׂשרים אחד ׁשעּורן ּבקטנּיֹות, אֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָּבתבּואה
ׁשל  ּבסאה נתערב אם הּמין: מאֹותֹו סאה ּבבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָּׁשּזֹורעין
על  יֹוסיף אֹו ׁשּימעט עד יזרע, לא - קטנית אֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַָֹּתבּואה

.הּתבּואה  ְַָ
זֹורעין „. החרּדל והרי ּבתבּואה, ׁשּנתערב חרּדל ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּכיצד?

מעׂשרים מּמּנּו אחד מּמּנּו נתערב אם - סאה ּבית ּבכל קב ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
חּיב  קטנית, ׁשל אֹו ּתבּואה ׁשל ּבסאה הּקב מן ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָוארּבעה
סאתים  מּמּנּו זֹורעין ּגּנה מּזרעֹוני זה מין היה אם וכן ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָלמעט;
ׁשל  סאה ּבכל קב חצי מּמּנּו נתערב אם - סאה ּבית ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבכל

ימעט  קטנית, ׁשל אֹו .ּתבּואה ְְְִִֵֶַָ
ׁשלׁשת ‰. היה אם - ּפׁשּתן זרע ּבּה ׁשּנתערב ּתבּואה ,ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹלפיכ

למעט; צרי אינֹו לאו, ואם ימעט; זה הרי סאה, ּבכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָרבעים
ּפׁשּתן  זרע סאים ׁשלׁש ּבֹו זֹורעין סאה ׁשּבית ּדרלפי ועל . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

האחרים. הּזרעים ּבכל מׁשערין ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָזה,
.Â נתּכּון ּובׁשּלא לערב, נתּכּון ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹּבּמה

ׁשּנתערבּו. מינין הּׁשני ּבזרע לזרע זרע לערב נתּכּון אם אבל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
אחת  חּטה היתה אפּלּו - ׁשּנתערבּו מינין הּׁשני לזרע אֹו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹאחר,
ּבזה  ּכּיֹוצא ּכל וכן לזרעּה. אסּורה ׂשעֹורים, ׁשל ּכרי ּבתֹו. ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹ

.Ê- ּכלאים ּבֹו ראה ּוכׁשּצמח הּמינין, מן מין ׂשדהּו ְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּזֹורע
זה  הרי - ּבּׂשדה וארּבעה מעׂשרים אחד האחר הּמין היה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָאם

ׁשּמא [יעקור]ילּקט העין, מראית מּפני ׁשּימעטּנּו, עד , ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּצמח  האחר הּמין ׁשהיה ּבין ּבכּונה'; זרע 'ּכלאים ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹיאמרּו:
ּבתבּואה  ּגּנה זרעֹוני אֹו וקטנית, ּבתבּואה וקטנית ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵָָָָּתבּואה
אינֹו מּכאן, ּפחֹות הּצֹומח היה ואם ּגּנה. ּובזרעֹוני ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָוקטנית

למעטֹו. ְֲִַָצרי
.Á אבל לחׁשד; מקֹום ׁשּיׁש ּבזמן אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּבּמה

ׁשאין מראין ׁשהּדברים הּׂשדה,ּבזמן ּבעל ׁשל מּדעּתֹו זה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
למעט  אֹותֹו מחּיבין אין - עלּו מאליהן .אּלא ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָ

.Ë ותלּתן איסטיס, ספיחי ּבּה ׁשעלּו ּתבּואה ּכגֹון ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָּכיצד?
אדם  למאכל ׁשּזהׁשּזרעּה - עׂשבים מיני ּבּה [מצב ׁשעלּו ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ו-] מזיק הנוסף הזרע שהרי בכוונה, נגרם לא ְִַמפסיד שבוודאי
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ְֵֵֶַָֹהּוא.

.È זרּועה ּבׁשהיתה אדם? למאכל זרּועה ׁשהּתלּתן יּודע ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּובּמה
ערּוגֹות  הּגרנֹות ערּוגֹות מקֹום וכן סביב. ּגבּול לּה ועׂשה , ְְְְְֲֲִֵַָָָָָ

הּדבר  ׁשהרי - לעקר אֹותֹו מחּיבין אין הרּבה, מינין ּבֹו ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשעלּו
הסיר  ואם הּגרנֹות; ּבמקֹום צמח ׁשּיצמח רֹוצה ׁשאינֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָידּוע,
ּגּלה  ׁשהרי אחד', מּמין חּוץ הּכל 'עקר לֹו: אֹומרין - ְְֲֲִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹמקצתן

הּׁשאר. ּבקּיּום רֹוצה ׁשהּוא ְְְִֶֶַַָּדעּתֹו
.‡Èסּדן ּבתֹו ירקֹות נֹוטעין הענפים]אין חיתוך ׁשל [מקום ְְְִֵֶַָָ

מדברית]ׁשקמה ּוצנֹון [תאנה לפת אגּדת הּטֹומן ּבּה. וכּיֹוצא . ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָֻ
מקצת  היּו אם - הּגפן ּתחת אפּלּו האילן, ּתחת ּבהן ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוכּיֹוצא

מגּל ואם אינֹוין,העלין ּבהׁשרׁשתן. רֹוצה אינֹו ׁשהרי חֹוׁשׁש; ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֻ
מּׁשּום  חֹוׁשׁש - מגּלין העלין היּו ׁשּלא אֹו אגּדה, ְֲִִִֵֵֶֶָָָָֹֻֻאינן

ְִִַּכלאים.
.·È ּבארץ העּקרין ונׁשארּו הּזרע, וקצר זרּועה, ׁשהיתה ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָׂשדה

לא  - ׁשנים ּכּמה אחר אּלא צמח מֹוציאין ׁשאין ּפי על אף -ִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹ
העּקרין  ׁשּיעקר עד אחר, מין ׂשדה ּבאֹותּה זֹורע .יהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

.‚È קדם ׂשעֹורים לזרעּה ונמל חּטים, זרּועה ׂשדהּו ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹהיתה
ויתליעּו החּטים ׁשּיּפסדּו עד לּה ימּתין - החּטים ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַָָׁשּיצמחּו

רוהּבארץ  ׂשדהּו היתה אם ימים ׁשלׁשה ּכמֹו ואחר [במים], , ְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָֹ
צרי ואינֹו האחר. הּמין ויזרע ּבמחרׁשה, אֹותן יהּפ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָּכ
אּלא  נעקרה; ׁשּלא חּטה ּתּׁשאר ׁשּלא עד ּכּלּה, את ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻלהּפ
ּכדי  הּמטר קדם אֹותּה ׁשחֹורׁשין ּכדר הּׂשדה את ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹחֹורׁש

ְִֶֶׁשּתרוה.
.„È,יהּפ - ׂשעֹורים לזרעּה נמל ּכ ואחר החּטים, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָצמחּו

את  וקרסמה לתֹוכּה, ּבהמּתֹו הֹוריד ואם יזרע; ּכ ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָואחר
אחר  מין ׁשם לזרע מּתר זה הרי - .הּצֹומח ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָֹֻ

.ÂË יֹוצא אדם וכל הּכלאים; על מׁשּמעין ּבאדר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָּבאחד
ּבֹו, עׂשר ּובחמּׁשה הּכלאים. מן אֹותן ּומנּקין ּולׂשדהּו, ְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָָָלגּנתֹו

לבּדק  ּומסּבבין ּדין, ּבית ׁשלּוחי .יֹוצאין ְְְְְִִִִֵֵַֹ
.ÊË ּבּתים ּבעלי והיּו ּומׁשליכין, עֹוקרין היּו ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָּבראׁשֹונה

את  מפקירין ׁשּיהיּו התקינּו ׂשדֹותיהן. להן ׁשּמנּקין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָׂשמחין
אחר, מין ּבּה ׁשּימצאּו והּוא - ּכלאים ּבּה ׁשּמצאּו הּׂשדה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכל

ּבּה. יּגעּו לא מּכן, ּפחֹות אבל וארּבעה; מעׂשרים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאחד
.ÊÈ לראֹות הּפסח, מֹועד ׁשל ּבחּלֹו ּדין ּבית ׁשלּוחי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַֻוחֹוזרין

לצמוח]האפיל המאחרים ׁשהנּצּו[הזרעים וכלאים ׁשּיצא. ְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
מּיד;[ביצבצו] עליהן יֹוצאין אּלא להן, ממּתינים אין -ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָ

וארּבעה. מעׂשרים אחד ּבּה יׁש אם הּׂשדה, ּכל את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּומפקירין

ה'תשע"ג  אדר י"ג קודש שבת יום

ג  ּפרק
יום שישי ֿ ש "ק י "ב ֿ י "ג אדר 
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לצּורֹות ‡. נפרד האחד הּמין ׁשּיהיה ּבּזרעים, מינין ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָיׁש

עד  הארץ, ׁשעֹובדין והעבֹודה הּמק ֹומֹות ׁשּנּוי מּפני ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָהרּבה,
הֹואיל  לזה, זה ּדֹומין ׁשאין ּפי על ואף מינין; ּכׁשני ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּיראה

ּבזה. זה ּכלאים אינן אחד, מין ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָוהן
ׁשניהן ·. וצּורת לזה זה ּדֹומין ׁשהן מינין, ׁשני ּבּזרעים ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָויׁש
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wfg zxecdn jezn
צּו להיֹות ׁשני קרֹובה והן הֹואיל כן, ּפי על ואף אחת; רה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ

זה  עם זה אסּורין אּלּו הרי .מינין, ֲֲִִִִֵֵֶֶ
ׂשדה,‚. עלׁשי עם והעלׁשין ּגּלים, חזרת עם החזרת ְְֲֲֳִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻּכיצד?

והחרּדל  הרים, ּכסּבר עם והּכסּבר ׂשדה, ּכרׁשי עם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻֻוהּכרׁשין
- הרמּוצה הּדלעת עם הּמצרית ּודלעת מצרי, חרּדל ְְְְְְִִִִִִַַַַַַַָָָעם

ּבזה  זה ּכלאים עם אינן והּׂשעֹורים הּזּונין, עם החּטים וכן . ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ
הּסּפיר, עם והּפֹול הּׁשּפֹון, עם והּכּסמין ׁשּועל, ְְְִִִִִִֶַַַַַָֹֻׁשּבלת
עם  והּקּׁשּות הּׁשעּועית, עם לבן ּופֹול הּטפח, עם ְְְְְִִִִִַַַַַָָָֹֻוהּפרקדן

הּתרֹובתֹור עם והּכרּוב והּתרדין מדברי][כרובהּמלפפֹון, , ְְְְְְְְִִַַַַָָ
הּנּפּוס  עם הּצנֹון אבל זה. עם זה ּכלאים אינן - הּלעֹונין ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָעם

ללפת] ּדלעת [דומה עם יונית ּודלעת הּלפסן, עם והחרּדל ,ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָ
לזה, זה ׁשּדֹומין ּפי על אף - הרמּוצה ּדלעת עם אֹו ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָמצרית

ּבזה. זה ּכלאים אּלּו ְֲִִֵֵֶֶַָהרי
ּבפרֹות „. אֹו ּבעלין לזה זה ׁשּדֹומין מינין ׁשני - ּבאילן ,וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ

עם  הּתּפּוח ּכיצד? ּכלאים. אּלּו הרי מינין, ׁשני והן ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַהֹואיל
אף  - הרימין עם והּׁשיזפין הּׁשקדים, עם והּפרסקין ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָהחזרּור,
האּגסין  אבל ּבזה; זה ּכלאים הן הרי לזה, זה ׁשּדֹומין ּפי ְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָעל
זה  ּכלאים אינן - עזרּורין עם והּפריׁשין הּקרּוסטמלין, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָֻֻעם

ּבזה.
יום שבת קודש י "ג אדר 

ֶָ
ׁשהם ‰. ּפי על אף - אחרֹות ואילנֹות זרעים ׁשם יׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָוכן

זה, ׁשל לעלין ּדֹומין זה ׁשל ועלין הֹואיל ּבטבען, מינין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָׁשני
ׁשּיראּו עד ּגדֹול ּדמיֹון זה ׁשל לפרי ּדֹומה זה ׁשל ּפרי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָאֹו

אחד  מּמין ּגונין זה;ּכׁשני עם זה לכלאים להן חׁשׁשּו לא - ְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
העין. מראית אחר אּלא ּבכלאים הֹולכין ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָׁשאין

.Â מּפני ּבזה, זה ּכלאים אינן - הּצנֹון עם הּלפת ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּכיצד?
אינן  - הּנּפּוס עם והּלפת זה; ׁשל לפרי ּדֹומה זה ׁשל ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָׁשּפרי
עם  צנֹון אבל לעלין. ּדֹומין ׁשהעלין מּפני ּבזה, זה ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָּכלאים
ּדֹומה  והּפרי לזה, זה ּדֹומין ׁשהעלין ּפי על אף - ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָהּנּפּוס
מּטעם  רחֹוק זה ּפרי וטעם הֹואיל ּכלאים, אּלּו הרי - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָלּפרי

ּבאּלּו ּכּיֹוצא ּכל וכן ּביֹותר. זה .ּפרי ְְְִֵֵֵֵֶַָֹ
.Ê עם זה ּכלאים ׁשהן זרעים מיני ׁשני ּבין מרחיקין ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָוכּמה

נראין  אם אבל מּזה; זה מבּדלין נראין ׁשּיהיּו ּכדי ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶֶָָֻזה?
אסּור  זה הרי ּבערּבּובית, .ׁשּנזרעּו ְְְְְֲִִֵֶֶַָ

.Á הּׂשדה ּגדל לפי הּכל - הּזאת ּבהרחקה יׁש רּבים ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹוׁשעּורין
הּיֹונקֹות וׁשּלּוח העלין, רחב ּולפי .[השורשים]הּנזרעת, ְְְְִִִִֶַַַַַַָֹ

.Ë מין זרּועה ׁשהיתה ׂשדהּו לזרע ּכיצד? ּובּקׁש ּתבּואה, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
ּבית  ּביניהן מרחיק - אחרת ּבׂשדה אחר ּתבּואה מין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבצּדּה

וחצי רבע  אּמֹות ע ׂשר על אּמה וחצי אּמֹות ּכעׂשר והּוא , ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
היה  לא ואם הּצד. מן ּבין האמצע מן ּבין מרּבע, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֻאּמה
קרֹובין  ׁשּיהיּו עד לֹוקה, ואינֹו אסּור; הּזה, ּכּׁשעּור ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָּביניהן

טפחים. ׁשּׁשה ְְִִָָּבתֹו
.È ירק זרּועה ׂשדהּו ירק היתה ׂשדה ּבצּדּה לזרע ּובּקׁש , ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָָֹ

טפחים  ׁשּׁשה הּׂשדֹות ׁשּתי ּבין מרחיק - ּדלעת אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָאחר,
ּופחֹות  הּצד. מן ּבין האמצע מן ּבין מרּבע, טפחים ׁשּׁשה ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻעל
ּבתֹו קרֹובין ׁשּיהיּו עד לֹוקה, ואינֹו אסּור; זה, ְְְְִִִִֵֶֶֶַָמּׁשעּור

ֶַטפח.

.‡È והּׁשנּיה ּתבּואה, זרּועה הּׂשדֹות מּׁשּתי אחת ְְְְְְִִֵַַַַָָָָָָהיתה
רבע  ּבית ּביניהן מרחיק - ּדלעת אֹו ירק .ׁשּבצּדּה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

.·È,אמּורים ּדברים האּלּו?ּבּמה ּבּׁשעּורין להרחקה ׁשּצרי ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ורצה  ירק, זרּועה ׂשדהּו היתה אם אבל ׂשדֹות. ׁשּתי ְְְְֲִֵֵֵָָָָָָָָָָּבין
ּבין  לעׂשֹות ּדּיֹו - אחר מּמין ירק ׁשל ׁשּורה ּבצּדּה ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹלזרע

ּתלם הּׁשּורה ּובין טפחים [חפירה]הּׂשדה ׁשּׁשה ארּכֹו אחד, ְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּכעמקֹו. ורחּבֹו ְְְְְִַָָּבלבד

.‚È ׁשּורה היתה ּבתֹוכּה לזרע ורצה ּתבּואה, זרּועה ׂשדהּו ְְְְְְִֵַָָָָָָָָָֹ
ׁשּלּה ׁשהעלין ּדלּועין, ׁשל ׁשּורה אפּלּו - ירק ׁשל ְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָאחת
ואם  טפחים; ׁשּׁשה ּביניהן מרחיק - ּומסּתּבכין ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָֻארּכין
- ּבּה ונסּתּבכּו לּתבּואה ונכנסּו ּדלעת ׁשל העלין ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָנמׁשכּו
העלין  יתערבּו ׁשּלא עד הּדלעת, ׁשּלפני הּתבּואה מן .יעקר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹ

מּמין  וׁשּורה זה , מּמין ׁשּורה זרע ׁשאם לֹומר, צרי ְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָואין
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו אחד, ּתלם ּביניהן להיֹות ׁשּדּיֹו - ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָאחר

.„È מין והיה להן, הראּויה הרחקה הּמינין ׁשני ּבין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהרחיק
הּתבּואה, על ּתבּואה ׁשּנטת ּבין - זה מין ּגּבי על נֹוטה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָזה
על  ּתבּואה אֹו הּתבּואה, על ירק אֹו ירק, ּגּבי על ירק ְְֵַַַַַָָָָָָָָאֹו

ּכּׁשעּור  הרחיק ׁשהרי מּתר, הּכל - יונית,הּירק מּדלעת חּוץ ; ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹֻ
ּכמֹו מּלפניה יעקר - נטת אם ,לפיכ הרּבה; נמׁשכת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשהיא

ְֵֶַׁשּבארנּו.
.ÂËּבּור הּמינין ׁשני ּבין שוממה]היה ניר[שדה אֹו [שדה , ְִִִֵֵַָָ

ּגּפהחרושה] אֹו אבנים], מערימת ּגדר [גדר אֹו ,ּדר אֹו , ֵֶֶַָָ
עׂשרה  עמק ׁשהּוא חריץ אֹו טפחים, עׂשרה ּגבֹוּה ְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָֹׁשהּוא
אֹו הארץ, על מס ׁשהּוא אילן אֹו ארּבעה, ורחב ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָטפחים
לסמ מּתר זה הרי - ארּבעה ורחב עׂשרה ּגבֹוּה ׁשהּוא ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֻסלע

ה  לּצד האחד והּמין מאּלּו, אחד לצד הֹואיל הּמין ּׁשני; ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
זה  מבּדלין נראין הן הרי ּביניהן, מבּדיל אּלּו מּכל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻואחד

ִֶמּזה.
.ÊË?הּמבּדיל ּדבר אֹו הרחקה ׁשּצרי אמּורים, ּדברים ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָּבּמה

- חּטים זרּועה ׂשדהּו היתה אם אבל ׂשדהּו. ּבתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָּבׁשּזרע
ׂשעֹורים  ּבצּדּה לזרע לחברֹו תזרע מּתר לא ׂשד" ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹֻ

נאמר  ולא ּכלאים, ׂשדהּו ׁשּיזרע אּלא האּסּור אין ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכלאים";
ּבתֹו זרע אפּלּו אּלא עֹוד, ולא ּכלאים". תזרע לא ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹ"הארץ
עד  הּׂשעֹורים זרע ּומׁש לחּטים, סמּו ׂשעֹורים ְְִִִִֵֶַַַַַָָָׂשדהּו
מּתר; זה הרי - ׂשעֹורים זרּועה ׁשהיא חברֹו לׂשדה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָֻׁשּסמכֹו
חברֹו. ׂשדה סֹוף ׁשהן ׂשדהּו, ׁשּבתֹו הּׂשעֹורים ׁשּנראּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָמּפני

.ÊÈ זרּועה ּבצּדּה חברֹו ּוׂשדה חּטים, זרּועה ׂשדהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָָהיתה
ׁשּלֹו, חּטים ּבצד ּפׁשּתן ׁשל אחד ּתלם לזרע לֹו מּתר - ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹֻחּטים
לזרע  העם ּדר ׁשאין יֹודע ׁשהרֹואה חברֹו; לׂשדה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹסמּו
אם  ׂשדהּו לבּדק אּלא זה נתּכּון ולא ּפׁשּתן, ׁשל אחד ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹּתלם
להׁשחתה  ּכזֹורע ונמצא לא, אם ּפׁשּתן לזרע היא .ראּויה ְְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָֹֹ

מּמין  ׁשהן אּלּו ׁשּורֹות ׁשּתי ּבין אחר מין לזרע אסּור ,ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹלפיכ
ׁשּלֹו. ּבתֹו ׁשּירחיק עד ְְִֶֶֶַַָאחד,

.ÁÈ מיני ׁשני זרּועין ׁשּבצּדּה חברֹו ּוׂשדה ׂשדהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶָָָָהיתה
אחד; ּתלם אפּלּו וחריע, חרּדל ּביניהן יזרע לא - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּתבּואה
ׁשּתי  היּו אם אבל אחד. ּתלם מאּלּו זֹורעין ׁשהעם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָמּפני
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אֹו חרּדל ּביניהן לזרע מּתר ירקֹות, מיני ׁשני זרּועין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻהּׂשדֹות
מן  חּוץ מין, לכל חריע אֹו חרּדל להּקיף ׁשּמּתר - ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָֻחריע
ׁשל  זוית היתה אם וכן אֹותּה. מּזיקין ׁשאינן מּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּתבּואה,
זה  הרי - ׂשדהּו ּבתֹו האחר זרע ׁשל ּבצלע נֹוגעת זה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָזרע

מּזה  זה מבּדלין נראין ׁשהן מּפני לֹומר,מּתר, צרי ואין . ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻֻ
- האחר זרע ׁשל ּבזוית נֹוגעת זה זרע ׁשל זוית היתה ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאם
מּתר  ׁשהּוא ׂשדה, ּבסֹוף ׁשּנגע ׂשדה ּכסֹוף נראין ׁשהם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻמּפני

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הבּדלה, ולא הרחקה ְְְְְְֵֶַַַָָָָֹֹּבלא



zeevnd xtq m"anx ixeriyb"ryz'd xc` b"iÎ'f -

ה'תשע"ג  אדר ז' ראשון יום

.ÂË .„ .‚ .· .‰ .Â .Ò .ÊÓ .È ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.„Î .‚Î ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÂÙ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― העׂשירית אל הּמצוה מּלפנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֻ
אֹותן  וללמֹוד לעּין ּכלֹומר: ּבעניניה, ּולהתעּסק זרה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָעבֹודה

ּפלֹונית ׁשרּוחנית מיּסדיה, ׁשאֹומרים וההבלים (gekההזיֹות ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָ
(miieqn oeilrּכ עֹוׂשה והיא ,וכ ּכ ּבאפן אֹותּה ְְִִִֶָָָָָָֹמֹורידים

,וכ ּכ לפניו ועֹומדים לֹו מקּטרים הּפלֹוני והּכֹוכב ;ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָוכ
ׁשהּמחׁשבה  אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא ּפלֹוני, מעׂשה עֹוׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּוא
ׁשמעֹורר  מּמה הּוא הּדמיֹונֹות ּבאֹותם והעּיּון אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּבדברים
על  הזהרנּו ׁשּבֹו והּפסּוק ּולעבדם. ּבהם לדרׁש ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻאתֿהּפתי

אלֿהאלילם" "אלּֿתפנּו אמרֹו: הּוא זה c)ענין ,hi `xwie). ְְְֱִִִִֶֶַָָָ
ספרא i)ּולׁשֹון ,miyecw zligz) אחריהן אּתה ּפֹונה "אם : ְְֲִִֵֶֶַַָָ

אֹומר: יהּודה "רּבי אמרּו: וׁשם אלהּות". אֹותן עֹוׂשה ְְְֱִֵֶַַָָָָָָאּתה
לראֹותן", הּפסל אלּֿתפנה ּבצּורת להסּתּכל אפּלּו ּכלֹומר: ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָ

חלק  יעסיק ׁשּלא ּכדי אסּור, ּבעׂשּיתֹו ּולהתּבֹונן ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהחיצֹונית
מחברֹו" אדם "ׁשֹואל ּובפרק מהם. ּבמּׁשהּו (zayמןֿהּזמן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

(.hnwהמהּל "ּכתב :(aezkd)הּצּורה `mc)ּתחת zxev) ותחת ְְְֵַַַַַַַָָ
minvr)הּדיֹוקנאֹות x`y ly) ּודיֹוקני ּבּׁשּבת; לקרֹותֹו אסּור ְְְְְִֵַַַָָָ

(dxf dcear ly) מּׁשּום ּבּה, להסּתּכל אסּור ּבחל אף ְְְְִִֵַַַָָָֹעצמּה
ּתלמּודא? מאי אלֿהאלילים'. 'אלּֿתפנּו cnlpׁשּנאמר: ji`) ְְֱֱִִִֶֶֶַַַַָָ

(df weqtאלּֿתפנּו' יֹוחנן: רּבי מּדעּתכם"אמר ― אל' ְְְִִִֶֶַַַַָָָ
(micea mz` xy` milad),עצמֹו זה ּבענין הּלאו נכּפל ְְְְְִִֶַַַָָָּוכבר

אמרֹו: והּוא זרה עבֹודה על הּמחׁשבה ּבאּסּור ְְְְֲֲִַַַַָָָָָָּכלֹומר
ועבדּתם" וסרּתם לבבכם ּפןֿיפּתה לכם i`,"הּׁשמרּו mixac) ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

(fh מן לסּור ל יגרם זה ּבּה, לחׁשב לּב ּתֹועה אם ּכלֹומר: ,ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹֹ
זה  ּבענין עֹוד ואמר ּבעבֹודתּה. ּולהתעּסק היׁשרה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּדר
 ֿ ואת אתֿהּׁשמׁש וראית הּׁשמימה עיני "ּופןּֿתּׂשא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעצמֹו:

וגֹו'" hi)הּירח ,c my) אדם ירים לבל הזהיר לא ּכי , ְְְִִִִֵַַַָָָָֹ
הּלב  ּבעין מּלהסּתּכל הזהיר אּלא ּבעיניו, לראֹותם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאתֿראׁשֹו
"ּופןּֿתדרׁש אמרֹו: וכן עֹובדיהם. להם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבמהּֿׁשּמיחסים
אלהיהם  את האּלה הּגֹוים יעבדּו איכה לאמר ְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלאלהיהם

ּגםֿאני" l)ואעׂשהּֿכן ,ai my) על מּלׁשאֹול שהזהיר ― ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָ
ּגֹורם  ׁשּכלֿזה לפי יעבדּנּה, ׁשּלא אףֿעלּֿפי עבֹודתּה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאיכּות
מלקּות. חּיב ― זה ענין על ׁשהעֹובר ודע אחריה. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָלטעֹות

מערּובין א' ּפרק ּבסֹוף זה נתּבאר ּכׁשאמרּו:(fi:)ּוכבר , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ

מאמרֹו: ראיה והביאּו ּתֹורה" ּדבר ּתחּומין ערּובי על ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָ"לֹוקין
מּמקֹומֹו" איׁש hk)"אלֿיצא ,fh zeny)היא ואמרּו: והקׁשּו ; ְְְְְִִִֵֵֵַַָ

לא? ּבלׁשֹון ּבא ולא "אל" ּבלׁשֹון ׁשּבא לאו על ְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹילקה
'אל' ּבלׁשֹון ּׁשּבא ּכלֿמה אם ואמרּו: קׁשיא ּבדר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻוהׁשיבּו
הכי  אלֿהאלילם" ּתפנּו "אל מעּתה אּלא עליו, לֹוקין ְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאין

jk)נּמי mpn`d) זה ׁשענין מּכאן מׁשמע הרי לאקי?! ּדלא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
עליו. ִָָלֹוקין

― המ"ז חפׁשּיים הּמצוה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ׁשהביאה  לּדעֹות המנּגדֹות ּדעֹות ׁשּנאמין עד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָּבמחׁשבֹותינּו,
ׁשּתעמֹוד  סיג לּה ונעׂשה אתֿמחׁשבּתנּו נגּביל אּלא ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּתֹורה,
יתעּלה: אמרֹו והּוא ואזהרֹותיה. הּתֹורה מצות והן ― ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאצלֹו

עיניכם" ואחרי לבבכם אחרי hl)"ולאֿתתּורּו ,eh xacna). ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
מינּות  זֹו ― לבבכם" אחרי תתּורּו "ולא ספרי: ְְְְְֲִִֵֵֶַַָֹּולׁשֹון

וגֹו' מּמות" מר אני "ּומֹוצא ׁשּנאמר: ek)ּכענין ,f zldw); ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָ
ׁשמׁשֹון  "וּיאמר ׁשּנאמר: זנּות, זֹו ― עיניכם" ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹ"ואחרי

וגֹו' b)אלֿאביו" ,ci mihtey)― זנּות זֹו ּבאמרם הּכּונה . ְְְְִֶַַָָָָָ
ּבהן  הּמחׁשבה והעסקת הּגּופנּיֹות והּתאות הּתענּוגֹות ְְְֲֲֲֲִִֶַַַַַַַַַַָָָָָֹרדיפת

ִָּתמיד.

― ׁשּׁשים הּמׁשלימה מּלּקֹוב הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
(llwl) ּׁשאֹומרים מה על יתעּלה ― הּגדֹול ְְִִֵֶֶֶַַַַַָאתֿהּׁשם

אֹותֹו ׁשמכּנים הענין וזהּו ― לעילא לעילא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָהּכֹופרים
(xedpÎibq oeyla) זה לאו על העֹובר וענׁש הּׁשם". ְְִֵֵֶֶַַַָָֹ"ּברּכת

יתעּלה: אמרֹו הּוא נסקל, ׁשהּוא הּתֹורה ּבלׁשֹון מפרׁש ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹהּוא
ּכלֿהעדה" ירּגמּוֿבֹו רגֹום יּומת מֹות ׁשםֿה' (xwie`"ונקב ְְְִֵֵֵָָָָָֹ

(fh ,ck על מיחדת אזהרה ּבּכתּוב ּבאה לא האזהרה, אבל .ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻ
וזּולתֹו, זה ענין הּכֹוללת אזהרה ּבאה אּלא לבּדֹו, זה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָחטא

תקּלל" לא "אלהים אמרֹו: fk)והּוא ,ak zeny) ּולׁשֹון . ְְְְֱִֵַָֹֹ
my)הּמכלּתא mihtyn zyxt) ונקב' אֹומר: ׁשהּוא "לפי : ְְְְִִֵֵֶַָֹ

― ׁשמענּו לא אזהרה ׁשמענּו, ענׁש יּומת' מֹות ְְְֵֶַַַָָָָָֹֹׁשםֿה'
ּובספרא תקּלל'". לא 'אלהים לֹומר: `xenּתלמּוד zyxt) ְְְְֱִִֵַַַָֹֹ

(myהמיחד הּׁשם "על :ÎzlcÎsl` :zeize` 'c oa yxetnd my) ְֵַַַָֻ
(f dkld a wxt m"ekr zekld) `dÎe`eÎ`dÎcei ,ceiÎoep―

הּכּנּויין ׁשאר ועל `l,ּבמיתה; :miwgnp opi`y zeny x`y) ְְְִִִַַָָ
(ze`av ,icy ,did` ,midl` ,del`ּבאזהרה ―(cala) e`l).( ְְַָָ

ּבּמכלּתא i`gei)ועֹוד oa oerny iaxc)"תקּלל לא "אלהים : ְְְְֱִִֵַַָֹֹ
מצוה  ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּׁשם". ּברּכת על לאֿתעׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלּתן
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צה
xc` 'f oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy

wfg zxecdn jezn
אֹו חרּדל ּביניהן לזרע מּתר ירקֹות, מיני ׁשני זרּועין ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֻהּׂשדֹות
מן  חּוץ מין, לכל חריע אֹו חרּדל להּקיף ׁשּמּתר - ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָָֻחריע
ׁשל  זוית היתה אם וכן אֹותּה. מּזיקין ׁשאינן מּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּתבּואה,
זה  הרי - ׂשדהּו ּבתֹו האחר זרע ׁשל ּבצלע נֹוגעת זה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָזרע

מּזה  זה מבּדלין נראין ׁשהן מּפני לֹומר,מּתר, צרי ואין . ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֻֻ
- האחר זרע ׁשל ּבזוית נֹוגעת זה זרע ׁשל זוית היתה ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאם
מּתר  ׁשהּוא ׂשדה, ּבסֹוף ׁשּנגע ׂשדה ּכסֹוף נראין ׁשהם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻמּפני

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הבּדלה, ולא הרחקה ְְְְְְֵֶַַַָָָָֹֹּבלא



zeevnd xtq m"anx ixeriyb"ryz'd xc` b"iÎ'f -

ה'תשע"ג  אדר ז' ראשון יום

.ÂË .„ .‚ .· .‰ .Â .Ò .ÊÓ .È ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.„Î .‚Î ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .ÂÙ˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― העׂשירית אל הּמצוה מּלפנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֻ
אֹותן  וללמֹוד לעּין ּכלֹומר: ּבעניניה, ּולהתעּסק זרה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָעבֹודה

ּפלֹונית ׁשרּוחנית מיּסדיה, ׁשאֹומרים וההבלים (gekההזיֹות ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָ
(miieqn oeilrּכ עֹוׂשה והיא ,וכ ּכ ּבאפן אֹותּה ְְִִִֶָָָָָָֹמֹורידים

,וכ ּכ לפניו ועֹומדים לֹו מקּטרים הּפלֹוני והּכֹוכב ;ְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָָוכ
ׁשהּמחׁשבה  אּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא ּפלֹוני, מעׂשה עֹוׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוהּוא
ׁשמעֹורר  מּמה הּוא הּדמיֹונֹות ּבאֹותם והעּיּון אּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּבדברים
על  הזהרנּו ׁשּבֹו והּפסּוק ּולעבדם. ּבהם לדרׁש ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻאתֿהּפתי

אלֿהאלילם" "אלּֿתפנּו אמרֹו: הּוא זה c)ענין ,hi `xwie). ְְְֱִִִִֶֶַָָָ
ספרא i)ּולׁשֹון ,miyecw zligz) אחריהן אּתה ּפֹונה "אם : ְְֲִִֵֶֶַַָָ

אֹומר: יהּודה "רּבי אמרּו: וׁשם אלהּות". אֹותן עֹוׂשה ְְְֱִֵֶַַָָָָָָאּתה
לראֹותן", הּפסל אלּֿתפנה ּבצּורת להסּתּכל אפּלּו ּכלֹומר: ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָ

חלק  יעסיק ׁשּלא ּכדי אסּור, ּבעׂשּיתֹו ּולהתּבֹונן ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהחיצֹונית
מחברֹו" אדם "ׁשֹואל ּובפרק מהם. ּבמּׁשהּו (zayמןֿהּזמן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

(.hnwהמהּל "ּכתב :(aezkd)הּצּורה `mc)ּתחת zxev) ותחת ְְְֵַַַַַַַָָ
minvr)הּדיֹוקנאֹות x`y ly) ּודיֹוקני ּבּׁשּבת; לקרֹותֹו אסּור ְְְְְִֵַַַָָָ

(dxf dcear ly) מּׁשּום ּבּה, להסּתּכל אסּור ּבחל אף ְְְְִִֵַַַָָָֹעצמּה
ּתלמּודא? מאי אלֿהאלילים'. 'אלּֿתפנּו cnlpׁשּנאמר: ji`) ְְֱֱִִִֶֶֶַַַַָָ

(df weqtאלּֿתפנּו' יֹוחנן: רּבי מּדעּתכם"אמר ― אל' ְְְִִִֶֶַַַַָָָ
(micea mz` xy` milad),עצמֹו זה ּבענין הּלאו נכּפל ְְְְְִִֶַַַָָָּוכבר

אמרֹו: והּוא זרה עבֹודה על הּמחׁשבה ּבאּסּור ְְְְֲֲִַַַַָָָָָָּכלֹומר
ועבדּתם" וסרּתם לבבכם ּפןֿיפּתה לכם i`,"הּׁשמרּו mixac) ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָ

(fh מן לסּור ל יגרם זה ּבּה, לחׁשב לּב ּתֹועה אם ּכלֹומר: ,ְְְְְִִִִֶֶַַָָֹֹ
זה  ּבענין עֹוד ואמר ּבעבֹודתּה. ּולהתעּסק היׁשרה ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּדר
 ֿ ואת אתֿהּׁשמׁש וראית הּׁשמימה עיני "ּופןּֿתּׂשא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָעצמֹו:

וגֹו'" hi)הּירח ,c my) אדם ירים לבל הזהיר לא ּכי , ְְְִִִִֵַַַָָָָֹ
הּלב  ּבעין מּלהסּתּכל הזהיר אּלא ּבעיניו, לראֹותם ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹאתֿראׁשֹו
"ּופןּֿתדרׁש אמרֹו: וכן עֹובדיהם. להם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבמהּֿׁשּמיחסים
אלהיהם  את האּלה הּגֹוים יעבדּו איכה לאמר ְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹלאלהיהם

ּגםֿאני" l)ואעׂשהּֿכן ,ai my) על מּלׁשאֹול שהזהיר ― ְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָ
ּגֹורם  ׁשּכלֿזה לפי יעבדּנּה, ׁשּלא אףֿעלּֿפי עבֹודתּה ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאיכּות
מלקּות. חּיב ― זה ענין על ׁשהעֹובר ודע אחריה. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָלטעֹות

מערּובין א' ּפרק ּבסֹוף זה נתּבאר ּכׁשאמרּו:(fi:)ּוכבר , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָ

מאמרֹו: ראיה והביאּו ּתֹורה" ּדבר ּתחּומין ערּובי על ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָ"לֹוקין
מּמקֹומֹו" איׁש hk)"אלֿיצא ,fh zeny)היא ואמרּו: והקׁשּו ; ְְְְְִִִֵֵֵַַָ

לא? ּבלׁשֹון ּבא ולא "אל" ּבלׁשֹון ׁשּבא לאו על ְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹילקה
'אל' ּבלׁשֹון ּׁשּבא ּכלֿמה אם ואמרּו: קׁשיא ּבדר ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֻוהׁשיבּו
הכי  אלֿהאלילם" ּתפנּו "אל מעּתה אּלא עליו, לֹוקין ְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאין

jk)נּמי mpn`d) זה ׁשענין מּכאן מׁשמע הרי לאקי?! ּדלא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
עליו. ִָָלֹוקין

― המ"ז חפׁשּיים הּמצוה מּלהיֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ׁשהביאה  לּדעֹות המנּגדֹות ּדעֹות ׁשּנאמין עד ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָּבמחׁשבֹותינּו,
ׁשּתעמֹוד  סיג לּה ונעׂשה אתֿמחׁשבּתנּו נגּביל אּלא ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּתֹורה,
יתעּלה: אמרֹו והּוא ואזהרֹותיה. הּתֹורה מצות והן ― ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹאצלֹו

עיניכם" ואחרי לבבכם אחרי hl)"ולאֿתתּורּו ,eh xacna). ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַָֹ
מינּות  זֹו ― לבבכם" אחרי תתּורּו "ולא ספרי: ְְְְְֲִִֵֵֶַַָֹּולׁשֹון

וגֹו' מּמות" מר אני "ּומֹוצא ׁשּנאמר: ek)ּכענין ,f zldw); ְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָ
ׁשמׁשֹון  "וּיאמר ׁשּנאמר: זנּות, זֹו ― עיניכם" ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַֹ"ואחרי

וגֹו' b)אלֿאביו" ,ci mihtey)― זנּות זֹו ּבאמרם הּכּונה . ְְְְִֶַַָָָָָ
ּבהן  הּמחׁשבה והעסקת הּגּופנּיֹות והּתאות הּתענּוגֹות ְְְֲֲֲֲִִֶַַַַַַַַַַָָָָָֹרדיפת

ִָּתמיד.

― ׁשּׁשים הּמׁשלימה מּלּקֹוב הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
(llwl) ּׁשאֹומרים מה על יתעּלה ― הּגדֹול ְְִִֵֶֶֶַַַַַָאתֿהּׁשם

אֹותֹו ׁשמכּנים הענין וזהּו ― לעילא לעילא ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָהּכֹופרים
(xedpÎibq oeyla) זה לאו על העֹובר וענׁש הּׁשם". ְְִֵֵֶֶַַַָָֹ"ּברּכת

יתעּלה: אמרֹו הּוא נסקל, ׁשהּוא הּתֹורה ּבלׁשֹון מפרׁש ְְְְְִִִֶֶַַָָָָֹהּוא
ּכלֿהעדה" ירּגמּוֿבֹו רגֹום יּומת מֹות ׁשםֿה' (xwie`"ונקב ְְְִֵֵֵָָָָָֹ

(fh ,ck על מיחדת אזהרה ּבּכתּוב ּבאה לא האזהרה, אבל .ְְְֲֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֻ
וזּולתֹו, זה ענין הּכֹוללת אזהרה ּבאה אּלא לבּדֹו, זה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָחטא

תקּלל" לא "אלהים אמרֹו: fk)והּוא ,ak zeny) ּולׁשֹון . ְְְְֱִֵַָֹֹ
my)הּמכלּתא mihtyn zyxt) ונקב' אֹומר: ׁשהּוא "לפי : ְְְְִִֵֵֶַָֹ

― ׁשמענּו לא אזהרה ׁשמענּו, ענׁש יּומת' מֹות ְְְֵֶַַַָָָָָֹֹׁשםֿה'
ּובספרא תקּלל'". לא 'אלהים לֹומר: `xenּתלמּוד zyxt) ְְְְֱִִֵַַַָֹֹ

(myהמיחד הּׁשם "על :ÎzlcÎsl` :zeize` 'c oa yxetnd my) ְֵַַַָֻ
(f dkld a wxt m"ekr zekld) `dÎe`eÎ`dÎcei ,ceiÎoep―

הּכּנּויין ׁשאר ועל `l,ּבמיתה; :miwgnp opi`y zeny x`y) ְְְִִִַַָָ
(ze`av ,icy ,did` ,midl` ,del`ּבאזהרה ―(cala) e`l).( ְְַָָ

ּבּמכלּתא i`gei)ועֹוד oa oerny iaxc)"תקּלל לא "אלהים : ְְְְֱִִֵַַָֹֹ
מצוה  ּדיני נתּבארּו ּוכבר הּׁשם". ּברּכת על לאֿתעׂשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֹלּתן
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צו
xc` 'f oey`x mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy

wfg zxecdn jezn
ודע מּסנהדרין. ז' ּבפרק llwz"זֹו `l miwel`" dxdf`dy s`y) ְְְְִִֶֶֶַַ

(ixd ,mipey mixeqi` dnk lr dxdf` `id מןֿהאזהרֹות זה ְִֶֶַָָׁשּסּוג
ׁשּבכללּות  לאו מּסּוג אינֹו ― ענינים ׁשלׁשה ׁשנים ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָֹהּכֹולל
lirl d`xe ,eilr oiwel oi`y Ð mixeqi` dnk llekd cg` e`l)

(yxeyd) llkdאתֿהענׁש הּכתּוב ׁשּבאר לפי (― ְִֵֵֶֶֶַָָֹהתשיעי
וענין  ׁשּכלֿענין ּבהכרח, והֹודיענּו מהם וענין ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבכלֿענין
ׁשּבארנּו ּכמֹו לאֿתעׂשה, מצות וׁשהּוא עליו ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻמזהרים

זה למאמר ׁשעׁשינּו c"iּבהקּדמֹות xg`y xtqd zncwda) ְְֲִֶֶַַַָָָ
(miyxeyd) millkd ֿ אּלאֿאם ענׁש לא הּוא: ׁשהּכלל וכיון .(ְְִֵֶֶַַָָָָֹ

ׁשהיא  ויׁש ּבהכרח. האזהרה על אנּו חֹוקרים ― הזהיר ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּכן
ּכמֹו אחר, ענין ּבכלל ׁשהיא ויׁש הּמּדֹות, ּבאחת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָנלמדת
לא  אם אּלא ׁשּבכללּות לאו יהא ולא ּבהקּדמֹות. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּבארנּו
עליו  מזהרים הענינים מאֹותם ׁשענין ּכלל, ידיעה לנּו ְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָָָָָָֻקדמה

(xeqi`l sqep xewn oi` xy`k wx),הּלאו אֹותֹו מחמת אּלא ,ֲֵֶַַָָ
ׁשאֹותֹו ידיעה קדמה אם אבל הּתׁשיעי; ּבּכלל ׁשּבארנּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּכמֹו
וכ ּכ ׁשהעֹוׂשה ּבאמרֹו והּוא ― עליו מזהרים ְְְְִֶֶַָָָָָָָָָָֻהּדבר

לחׁש אין ― ּכ ּבֹו היא (licadl)יעׂשה האזהרה אם ְִִֵֵֶַָָָָָָֹ
ל ויבֹואּו זאת, ודע ּבכלל. אֹו ּבפרט הּדין, מן אֹו ְְְְְְִִִִֵַַָָָֹּבפרּוׁש

רּבֹות. מצות עֹוד זה ְְִִֵֶַָֹמענין

― הּׁשּׁשית זרה הּמצוה עבֹודה מּלעבֹוד ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ
הּנזּכרֹות העבֹודֹות ארּבע ּבזּולת d)אפּלּו dyrz `l zevna) ְְְֲֲִִַַַַָָ

ּבמה  ׁשּיעבדּנה ּכלֹומר: ּכדרּכּה, זה ׁשּיהא ּבתנאי א ―ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ
ׁשּיפעֹור ּכגֹון להעבד, הּנעבד אֹותֹו ּׁשּדר(dlbi) לּפעֹור עצמֹו ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

לּמרקּוליס אבן יזרֹוק `lil)אֹו my) אמר והּוא יתעּלה . ֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָ
תעבדם" "ולא :ּכ על b)ּבאזהרה ,k zeny) הּמכלּתא ּולׁשֹון . ְְְְְְִֵַַַָָָָָָָֹ

(my) על לחּיב ― תעבדם" ולא להם תׁשּתחוה "לא :ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
מי  לפיכ עצמּה. ּבפני ההׁשּתחויה ועל עצמּה ּבפני ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָהעבֹודה
חּיב  אינֹו ― לּמרקּוליס עצמֹו ּפֹוער אֹו לּפעֹור אבן ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּזֹורק

"איכה יתעּלה: אמר ׁשהרי עבֹודתֹו, זֹו ׁשאין `oteלפי eze`a) ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
(y"ּגםֿאני ואעׂשהּֿכן אתֿאלהיהם האּלה הּגֹוים ְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹיעבדּו

(l ,ai mixac),וכרת סקילה חּיב ― ּבמזיד זה לאו על העֹובר .ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר קרּבן. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּובׁשֹוגג

וׁשם זרה (cq:)מּסנהדרין. ּבעבֹודה ּכרתֹות "ׁשלׁש אמרּו: ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹ
."לּמל ואחת ּכדרּכּה, לׁשּלא ואחת לכדרּכּה, אחת ְְְְְְְִֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹלּמה?
ּבאיזה  זרה עבֹודה מּמיני ׁשהּוא ּדבר לאיזה ׁשהעֹובד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָּכלֹומר:
ּבתנאי  ּכרת, חּיב זה הרי ― העבֹודה מּמיני ׁשּיהיה ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמין
ּפֹוער  ּכגֹון ּבֹו, להעבד ׁשּדרּכּה ּבדבר ּכלֹומר: ּכדרּכּה, ְְְְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיעבד
מי  וכן לּכמֹוׁש. ׂשערֹו ּומעביר לּמרקּוליס, אבן וזֹורק ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָלּפעֹור
הרי  ― ׁשּיהיה נעבד לאיזה עבֹודֹות מארּבע ּבאחת ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשעבד
אם  ּכגֹון ,ּבכ עבֹודתֹו ּדר ׁשאין אףֿעלּֿפי ּכרת, חּיב ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָזה
'ׁשּלא  וזהּו ― לּמרקּוליס הׁשּתחוה אֹו לּפעֹור ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָֹהקריב
ּכמֹו 'לּמל ּבאׁש ּב'מעביר הּוא הּׁשליׁשי והּכרת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹּכדרּכּה'.

ci)ׁשאבאר xeriy seq Ð f dyrzÎ`l zeevna). ֲֵֶָ

― החמיׁשית מּלהׁשּתחות הּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
― זרה, עבֹודה אֹומרים, ׁשּמהּֿׁשאנּו ּוברּור, זרה. ְֲֲִֶֶַַָָָָָָָָלעבֹודה
יתעּלה: אמרֹו והּוא ה', זּולת ּׁשּנעבד ּכלֿמה ּבֹו: ְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָָָהּכּונה

תעבדם" ולא להם d)"לאֿתׁשּתחוה ,my) אּסּור הּכּונה ואין . ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
להֹוציא ― לבּדּה אּלא (hrnle)ההׁשּתחויה ― זּולתּה ְְְֲִִֶַַַָָָָָָ

וכן (dnbeck)הזּכיר ההׁשּתחויה, ּכלֹומר העבֹודה, מּדרכי ּדר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
מאּלּו אחת על והעֹובר ּומּלקּטר; לּה מּלהקריב ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֻמזהרים
סקילה. חּיב ― הקטיר אֹו נּס אֹו הקריב אֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָוהׁשּתחוה

הּמכלּתא hi)ּולׁשֹון ,ak zeny)יחרם לאלהים "זֹובח :(my) ְְְֱֳִִֵַַָָָָֹ
 ֿ "לא לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו, לא אזהרה ׁשמענּו, ענׁש ―ְְְְֶַַַַַָָָָֹֹֹ
ויצאת  היתה ּבכלל זביחה תעבדם". ולא להם ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹתׁשּתחוה
לּׁשמים  עֹובדין ּבּה ׁשּכּיֹוצא מיחדת ּזביחה מה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻללּמד:

עֹובדֹו ׁשהּוא ּבין עליה dzcear)וחּיבין jxc `idy oia) ּבין ְְִֵֵֶֶַָָָ
עֹובדֹו dzcear)ׁשאינֹו jxc dpi`y oia)ּבֹו ּכלֿׁשּכּיֹוצא אף , ְֵֵֶֶַַָ

ׁשאינֹו ּבין עֹובדֹו ׁשהּוא ּבין עליו, חּיב ― לּׁשם ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָעֹובדין
אּלּו, עבֹודה מיני ׁשארּבעת האּלה, הּדברים וענין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָעֹובדֹו".
נתחּיבּו ׁשּבהם והּנּסּו והּקּטּור, והּזביחה, ההׁשּתחויה, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָוהם:
ּבאחד  זרה עבֹודה ׁשּיעבד ּכלֿמי ― יתעּלה ה' את ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹלעבֹוד
לעבדֹו ּדרּכֹו אין הּנעבד אֹותֹו אפּלּו סקילה, חּיב ― ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָמהם
ּכלֹומר: ּכדרּכּה", "ׁשּלא לּה: ׁשּקֹוראים וזֹוהי מאּלּו. ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבאחת
ׁשעבד  ּכיון עבֹודתּה, ּכדר ׁשּלא אֹותּה ׁשעבד ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹאףֿעלּֿפי
לא  אם ּבכרת והּוא מזיד, הּוא אם סקילה חּיב מאּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָֹּבאחת

oic)נֹודע zial)נענׁש לא אֹו dyiprdעליו, i`pz eniiwzp `lyk) ֱֶַַָָֹ
(dnecke d`xzdk חּטאת קרּבן יקריב ׁשֹוגג, הּוא אם א ;ְְִִֵַַַַָָ

ּבאלֹוּה עליו קּבל אם וכן `dz")קבּועה. il`" el xn`) איזה ְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָ
חּיב זה הרי ― עליו ׁשּקּבלֹו הּלאו (dliwq)ּדבר נכּפל ּוכבר . ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָ

מינים  מארּבעת ּבאחד עבֹודתּה ּבאּסּור ּכלֹומר: זה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבענין
"ולאֿיזּבחּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכדר ּכּה, ׁשּלא אפּלּו ְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֹאּלּו

זבחיהם את f)לּׂשעירם""עֹוד ,fi `xwie)ספרא :(my)ּולׁשֹון ְְְְִִִִֵֶֶַָ
זבחים ּובגמרא ׁשדים". אּלא ׂשעירים נתּבאר,(ew.)"אין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָ

אין  אם אפּלּו זרה, לעבֹודה ּבׁשֹוחט ּדוקא הּוא זה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּלאו
ׁשהּוא  לּמרקּוליס ּבהמה לזֹובח מּנין אמרּו: ּבׁשחיטה. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּדרּכּה
אם  לּׂשעירם". אתֿזבחיהם עֹוד יזּבחּו "ולא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹחּיב?

ענין ynyn)אינֹו `xwnd oi`)ּדכתיב epyiלכדרּכּה, xak ik) ְְְְִִִִֵַָָ
(weqtd jkÎlr"אתֿאלהיהם האּלה הּגֹויים יעבדּו ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ"איכה

(l ,ai mixac Ð d`ad dyrz `l zevn d`x) ענין ּתנהּו ―ְְִֵָ
(ea ynzyd) הּוא אם זה על העֹובר ּכן, אם ּכדרּכּה. ְְְִִֵֵֶֶַַָָֹלׁשּלא

― ּובׁשֹוגג ׁשּבארנּו; ּכמֹו ּובסקילה ּבכרת הריהּו ― ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָמזיד
ּוכבר  יחרם". לאלהים "זֹובח הּכתּוב: ּולׁשֹון קרּבן. ְְְְֱֳִִֵַַַָָָָָָָֹיקריב

מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(q:)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― הּׁשנּיה ּפסילים הּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
יבּקׁש אֹו ּבידֹו ׁשּיעׂשם ּבין הבּדל ואין יעבדּו. (xg`l)אׁשר ְְְְְֲֲֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

פסל  ּל "לאֿתעׂשה יתעּלה: אמרֹו והּוא לֹו, ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָֹלעׂשֹותם
c)וכלּֿתמּונה" ,bk zeny) חּיב ― זה לאו על והעֹובר . ְְְֵֶַַָָָָָ

ּבּקׁשה אֹו זרה עבֹודה עׂשּית על ּכלֹומר: (xg`l)מלקּות, ְְֲֲִַַַַַָָָָָ
לֹו dcarl)לעׂשֹות ick).עבדּה ׁשּלא אףֿעלּֿפי ֲֲִֶַַַָָֹ

― הּׁשליׁשית עבֹודה הּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
זה  היה ואפּלּו לעבדּה, ― לזּולתנּו אפּלּו ― המבּקׁשזרה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

מּסכה  "ואלהי יתעּלה: אמרֹו והּוא ּגֹוי, הּוא לעׂשֹותּה ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָֹאֹותנּו
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לכם" ― תעׂשּו c)לא ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .zyxt zlgz) ְְֲִֶַָָֹ
(ai dkld miyecwאפּלּו ― תעׂשּו לא מּסכה ואלהי :ֲֲִֵֵֵַַָֹֹ

עֹובר  לעצמֹו זרה עבֹודה העֹוׂשה אמרּו: וׁשם ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָלאחרים.
ּבידֹו עׂשּיתּה על עֹובר ׁשהּוא ּכלֹומר: אזהרֹות, ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָמּׁשּום
זֹו ׁשליׁשית ּבמצוה ׁשּנתּבאר ּכמֹו לאחרים, היא ואפּלּו ―ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָ
ּברׁשּותֹו, היא והרי זרה עבֹודה ׁשרכׁש על עֹובר וגם ―ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
ב  ּבמצוה ׁשּקדם ּכמֹו אחר, הּוא לֹו ׁשעׂשאּה זה אם ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָאף
הּמצוה  ּדין נתּבאר ּוכבר מלקּיֹות. ׁשּתי לֹוקה לפיכ ―ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻ

זרה עבֹודה ּבמּסכת מהּֿׁשּלפניה עם .(bn.)הּזאת ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

― הרביעית צּורת הּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
אףֿעלּֿפי  ודֹומיהם, העצים האבנים, מןֿהּמּתכֹות, ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהאדם
מּלעׂשֹות  להרחיק ּכדי וזאת לעבדם, ּכדי נעׂשּו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֹֹׁשּלא
מהּֿׁשחֹוׁשבים  עליהם יחׁשבּו ׁשּלא ּכדי ּבכלל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹהּצּורֹות
ׁשּיׁש ׁשחֹוׁשבים זרה, עבֹודה עֹובדי ּכלֹומר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָההמֹונים,
אּתי  תעׂשּון "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הׁשּפעה. ְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹלּצּורֹות

("epzenck epnlva" xn`p eilr mc` zxev ,il dneca ,ize`) ֱֵֹאלהי
לכם" תעׂשּו לא זהב ואלהי bk)כסף ,k zeny) ּולׁשֹון . ְֲֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

exzi)הּמכלּתא zyxt seq):הּפרּוׁש ּדר על זה לאו ּבענין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ
ּתאמר: ׁשּלא ― לכם" תעׂשּו לא זהב ואלהי כסף ֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹֹ"אלהי
ּתלמּוד  ּבּמדינֹות, עֹוׂשים ׁשאחרים ּכדר לנֹוי עֹוׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַהריני
מלקּות. חּיב ― זה לאו על והעֹובר לכם; תעׂשּו לא ְְֲֵֶֶַַַַַָָָָֹלֹומר:
ואיזֹו לפּתח מּתר צּורה ואיזֹו זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֻּוכבר
מעבֹודה  ג' ּבפרק  זה, וזּולת הּפּתּוח, אפן יהא ואי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאסּור

ּבסנהדרין ונתּבאר ׁשּנאמר (f:)זרה. זה ּכלֹומר, זה, ׁשּלאו ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
חּוץ  אחרים ענינים ּגם ּכֹולל כסף" אלהי אּתי תעׂשּון ְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ"לא

ּבמהּֿׁשה  מדּבר ּדקרא ּפׁשטיּה אבל אּלּו; מצות זּכרנּו,מענין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ּבּמכלּתא. ׁשּנתּבאר ְְְְִִֵֶַָָּכמֹו

― הט"ו זרה,הּמצוה לעבֹודה מּלקרֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ
ּכלֹומר, ,לכ ּולזרזם לעבֹודתּה אדם ּבני לקרֹוא ְְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָּכלֹומר:
מעׂשה  ׁשּום עׂשה ולא עֹובד, אינֹו הּזה ׁשהּקֹורא ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאףֿעלּֿפי

רּבים קרא אם וזה אליה. הּקריאה זּולת (aexמןֿהּמעׂשים ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
(xird אנׁשים "יצאּו יתעּלה: אמרֹו והּוא מּדיח, נקרא: ,ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָ

לאמר" עירם אתֿיׁשבי וּיּדיחּו מּקרּב bi,ּבניֿבלּיעל mixac) ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ
(ciלאחד קרא ואם ;(micigil):נקרא זה הרי ― אדם מּבני ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָ

וגֹו'" בןֿאּמ אחי יסית "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָמסית,
(f ,my) והאזהרה ּבלבד, ּבמּדיח הּוא זֹו ּבמצוה ּודברנּו ,ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ

"עלּֿפי יּׁשמע "לא יתעּלה: אמרֹו היא זה על (zenyׁשּבאה ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
(bi ,bkסנהדרין ּובגמרא .(:bq)"עלּֿפי יּׁשמע "ולא אמרּו: ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹ

ּבּה ּכתיב ּבהדיא מסית לּמסית, אזהרה ―,ziqna ,ea aezk) ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
(yxetna"לעׂשֹות ולאֿיֹוספּו ויראּון יׁשמעּו "וכלֿיׂשראל :ְְְְְְֲִִִִֵַָָָֹ

(ai ,bi mixac) ּבּמכלּתא אמרּו וכן לּמּדיח". אזהרה אּלא !?ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ
לּמּדיח". אזהרה ― 'עלּֿפי יּׁשמע "'לא יׁשמעאל: ְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָֹּדרּבי

סנהדרין ּולׁשֹון סקילה. חּיב ― זה לאו על :(fq.)העֹובר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבסקילה. ― הּנּדחת עיר ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָמּדיחי

מּסנהדרין י' .(iw`.)ּבפרק ְְְִִֶֶֶַ

― הקפ"ו הּנּדחת הּמצוה עיר אנׁשי להרג  ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָֹ

עיר  ּדין וזהּו ּכלֿמהּֿׁשּבתֹוכּה, על אתֿהעיר ולׂשרֹוף ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֻּכּלם
אתֿהעיר  באׁש "וׂשרפּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּנּדחת.

fi.)ואתּֿכלֿׁשללּה" my) ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
.(iw`.)סנהדרין ְְִֶַ

― הכ"ג הּנּדחת,הּמצוה עיר מּלבנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָֻ
עֹוד" תּבנה לא עֹולם ּתל "והיתה יתעּלה: אמרֹו (my)והּוא ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹ

ׁשּייּׁשב  ּכלֹומר: מלקּות, חּיב ּדבר איזה מּמּנה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוכלֿהּבֹונה
ּבפרק  זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשהיתה. ּכמֹו עיר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָאֹותּה

מּסנהדרין. ְְִִֶַי'

― הכ"ד ּומּלהנֹות הּמצוה מּלהׁשּתּמׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻ
 ֿ "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּנּדחת, עיר מּנכסי ּדבר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבאיזה

מןֿהחרם" מאּומה ּביד gi)ידּבק ,my) מּמּנה והּלֹוקח , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבפרק  זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. חּיב ― ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכלֿׁשהּוא

מּסנהדרין .(iw`.)י' ְְִִֶַ

ה'תשע"ג  אדר ח' שני יום

.‡Î .Î .ËÈ .ÁÈ .ÊÈ .ÊË ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.Ê .Ë .Á .„È .ËÎ .ÊÎ .ÁÎ .ÂÎ

― הט"ז הינּוהּמצוה מּלהסית, ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ
הּנקרא: וזהּו זרה, עבֹודה לעבֹוד מּיׂשראל אחד ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיקרא

לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו eh)מסית, dyrz `l zevn)ּולׁשֹון . ְְְְִֵֵֵֶַ
ֿ יֹוספּו "ולא ּבּמסית: יתעּלה אמרֹו הּוא זה על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹאזהרה

"ּבקרּב הּזה הרע ּכּדבר ai)לעׂשֹות ,bi mixac)על העֹובר ; ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָ
ּכמֹו סקילה, חּיב ― מּיׂשראל אדם המפּתה והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָזה,

ּתהרגּנּו" הרג "ּכי הּכתּוב: i)ׁשאמר ,my)אׁשר והאדם . ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּכמֹו ׁשּיהרגּנּו, ראּוי אׁשר הּוא ― לֹו ׁשּיּוסת רצה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמסית
להמיתֹו" בראׁשֹונה ֿ ּבֹו ּתהיה יד" ואמר: יתעּלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבאר

(my)ספרי ּולׁשֹון .(my d`x zyxt)הּמּוסת ּביד מצוה : ְְְְִִֵַַָָ
מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָלהרגֹו.

(.fq).

― הי"ז אתֿהּמצוה מּלאהב הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
"לא יתעּלה: אמרֹו והּוא לדבריו, יאבה וׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹהּמסית,

לֹו" h)תאבה ,my)ספרי ּולׁשֹון .(my d`x zyxt)מּכלל" : ְְְִִֵֶַֹ
לרע "'ואהבּת ּכמֹו'ׁשּנאמר: (gi ,hi `xwie)אּתה יכֹול ְְְֱֲֵֶֶַַַָָָָָ

לֹו'". ֿ תאבה 'לא לֹומר: ּתלמּוד לזה? ְֵֶֶַַָֹֹאֹוהב

― הי"ח יקלהּמצוה ׁשּלא הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ּבהכרח;(d`pya)ּבּנטירה לֹו לנטֹור חּיב אּלא לּמסית, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

והּוא ֿ תעׂשה, לא מצות על עֹובר ― לֹו נֹוטר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַֹּוכׁשאינֹו
אליו" תׁשמע "ולא h)אמרֹו: ,bi mixac)הּפרּוׁש ּובא , ְְְִֵֵַַָָָֹ

(my ixtqd ixac jynd)"עּמֹו ּתעזב "עזב ׁשּנאמר: מּכלל :ְֱֲִִֶֶַַַָֹֹ
(d ,bk zeny)עֹוזב אּתה riiqne)יכֹול xfer)ּתלמּוד לזה? ְֵֶַַָָָ

אליו". תׁשמע "ולא ְְִֵַַָֹלֹומר:

― הי"ט מּלהּצילהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֻ
והּוא ּוכליה, אּבּוד ׁשל ּבמּצב יראהּו אם ֿ הּמסית, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָאת
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צז
xc` 'g ipy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy

wfg zxecdn jezn
לכם" ― תעׂשּו c)לא ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .zyxt zlgz) ְְֲִֶַָָֹ

(ai dkld miyecwאפּלּו ― תעׂשּו לא מּסכה ואלהי :ֲֲִֵֵֵַַָֹֹ
עֹובר  לעצמֹו זרה עבֹודה העֹוׂשה אמרּו: וׁשם ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָָלאחרים.
ּבידֹו עׂשּיתּה על עֹובר ׁשהּוא ּכלֹומר: אזהרֹות, ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָמּׁשּום
זֹו ׁשליׁשית ּבמצוה ׁשּנתּבאר ּכמֹו לאחרים, היא ואפּלּו ―ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָ
ּברׁשּותֹו, היא והרי זרה עבֹודה ׁשרכׁש על עֹובר וגם ―ְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָ
ב  ּבמצוה ׁשּקדם ּכמֹו אחר, הּוא לֹו ׁשעׂשאּה זה אם ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָאף
הּמצוה  ּדין נתּבאר ּוכבר מלקּיֹות. ׁשּתי לֹוקה לפיכ ―ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֻ

זרה עבֹודה ּבמּסכת מהּֿׁשּלפניה עם .(bn.)הּזאת ְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

― הרביעית צּורת הּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
אףֿעלּֿפי  ודֹומיהם, העצים האבנים, מןֿהּמּתכֹות, ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהאדם
מּלעׂשֹות  להרחיק ּכדי וזאת לעבדם, ּכדי נעׂשּו ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָֹֹׁשּלא
מהּֿׁשחֹוׁשבים  עליהם יחׁשבּו ׁשּלא ּכדי ּבכלל, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹהּצּורֹות
ׁשּיׁש ׁשחֹוׁשבים זרה, עבֹודה עֹובדי ּכלֹומר ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָההמֹונים,
אּתי  תעׂשּון "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא הׁשּפעה. ְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹלּצּורֹות

("epzenck epnlva" xn`p eilr mc` zxev ,il dneca ,ize`) ֱֵֹאלהי
לכם" תעׂשּו לא זהב ואלהי bk)כסף ,k zeny) ּולׁשֹון . ְֲֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

exzi)הּמכלּתא zyxt seq):הּפרּוׁש ּדר על זה לאו ּבענין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָ
ּתאמר: ׁשּלא ― לכם" תעׂשּו לא זהב ואלהי כסף ֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹֹֹ"אלהי
ּתלמּוד  ּבּמדינֹות, עֹוׂשים ׁשאחרים ּכדר לנֹוי עֹוׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַהריני
מלקּות. חּיב ― זה לאו על והעֹובר לכם; תעׂשּו לא ְְֲֵֶֶַַַַַָָָָֹלֹומר:
ואיזֹו לפּתח מּתר צּורה ואיזֹו זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֻּוכבר
מעבֹודה  ג' ּבפרק  זה, וזּולת הּפּתּוח, אפן יהא ואי ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹאסּור

ּבסנהדרין ונתּבאר ׁשּנאמר (f:)זרה. זה ּכלֹומר, זה, ׁשּלאו ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
חּוץ  אחרים ענינים ּגם ּכֹולל כסף" אלהי אּתי תעׂשּון ְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹ"לא

ּבמהּֿׁשה  מדּבר ּדקרא ּפׁשטיּה אבל אּלּו; מצות זּכרנּו,מענין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ּבּמכלּתא. ׁשּנתּבאר ְְְְִִֵֶַָָּכמֹו

― הט"ו זרה,הּמצוה לעבֹודה מּלקרֹוא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ
ּכלֹומר, ,לכ ּולזרזם לעבֹודתּה אדם ּבני לקרֹוא ְְְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָּכלֹומר:
מעׂשה  ׁשּום עׂשה ולא עֹובד, אינֹו הּזה ׁשהּקֹורא ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹאףֿעלּֿפי

רּבים קרא אם וזה אליה. הּקריאה זּולת (aexמןֿהּמעׂשים ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
(xird אנׁשים "יצאּו יתעּלה: אמרֹו והּוא מּדיח, נקרא: ,ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָ

לאמר" עירם אתֿיׁשבי וּיּדיחּו מּקרּב bi,ּבניֿבלּיעל mixac) ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ
(ciלאחד קרא ואם ;(micigil):נקרא זה הרי ― אדם מּבני ְְְְֲִִִֵֵֶֶָָָָָָ

וגֹו'" בןֿאּמ אחי יסית "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָמסית,
(f ,my) והאזהרה ּבלבד, ּבמּדיח הּוא זֹו ּבמצוה ּודברנּו ,ְְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָ

"עלּֿפי יּׁשמע "לא יתעּלה: אמרֹו היא זה על (zenyׁשּבאה ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
(bi ,bkסנהדרין ּובגמרא .(:bq)"עלּֿפי יּׁשמע "ולא אמרּו: ְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹ

ּבּה ּכתיב ּבהדיא מסית לּמסית, אזהרה ―,ziqna ,ea aezk) ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָ
(yxetna"לעׂשֹות ולאֿיֹוספּו ויראּון יׁשמעּו "וכלֿיׂשראל :ְְְְְְֲִִִִֵַָָָֹ

(ai ,bi mixac) ּבּמכלּתא אמרּו וכן לּמּדיח". אזהרה אּלא !?ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָ
לּמּדיח". אזהרה ― 'עלּֿפי יּׁשמע "'לא יׁשמעאל: ְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָֹּדרּבי

סנהדרין ּולׁשֹון סקילה. חּיב ― זה לאו על :(fq.)העֹובר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבסקילה. ― הּנּדחת עיר ְְְְֲִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָמּדיחי

מּסנהדרין י' .(iw`.)ּבפרק ְְְִִֶֶֶַ

― הקפ"ו הּנּדחת הּמצוה עיר אנׁשי להרג  ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַַַָֹ

עיר  ּדין וזהּו ּכלֿמהּֿׁשּבתֹוכּה, על אתֿהעיר ולׂשרֹוף ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֻּכּלם
אתֿהעיר  באׁש "וׂשרפּת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּנּדחת.

fi.)ואתּֿכלֿׁשללּה" my) ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
.(iw`.)סנהדרין ְְִֶַ

― הכ"ג הּנּדחת,הּמצוה עיר מּלבנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָֻ
עֹוד" תּבנה לא עֹולם ּתל "והיתה יתעּלה: אמרֹו (my)והּוא ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֹ

ׁשּייּׁשב  ּכלֹומר: מלקּות, חּיב ּדבר איזה מּמּנה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוכלֿהּבֹונה
ּבפרק  זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשהיתה. ּכמֹו עיר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָאֹותּה

מּסנהדרין. ְְִִֶַי'

― הכ"ד ּומּלהנֹות הּמצוה מּלהׁשּתּמׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֻ
 ֿ "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא הּנּדחת, עיר מּנכסי ּדבר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבאיזה

מןֿהחרם" מאּומה ּביד gi)ידּבק ,my) מּמּנה והּלֹוקח , ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבפרק  זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. חּיב ― ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָּכלֿׁשהּוא

מּסנהדרין .(iw`.)י' ְְִִֶַ

ה'תשע"ג  אדר ח' שני יום

.‡Î .Î .ËÈ .ÁÈ .ÊÈ .ÊË ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.Ê .Ë .Á .„È .ËÎ .ÊÎ .ÁÎ .ÂÎ

― הט"ז הינּוהּמצוה מּלהסית, ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֻ
הּנקרא: וזהּו זרה, עבֹודה לעבֹוד מּיׂשראל אחד ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּיקרא

לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו eh)מסית, dyrz `l zevn)ּולׁשֹון . ְְְְִֵֵֵֶַ
ֿ יֹוספּו "ולא ּבּמסית: יתעּלה אמרֹו הּוא זה על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹאזהרה

"ּבקרּב הּזה הרע ּכּדבר ai)לעׂשֹות ,bi mixac)על העֹובר ; ְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָ
ּכמֹו סקילה, חּיב ― מּיׂשראל אדם המפּתה והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָזה,

ּתהרגּנּו" הרג "ּכי הּכתּוב: i)ׁשאמר ,my)אׁשר והאדם . ְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּכמֹו ׁשּיהרגּנּו, ראּוי אׁשר הּוא ― לֹו ׁשּיּוסת רצה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּמסית
להמיתֹו" בראׁשֹונה ֿ ּבֹו ּתהיה יד" ואמר: יתעּלה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבאר

(my)ספרי ּולׁשֹון .(my d`x zyxt)הּמּוסת ּביד מצוה : ְְְְִִֵַַָָ
מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָלהרגֹו.

(.fq).

― הי"ז אתֿהּמצוה מּלאהב הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ
"לא יתעּלה: אמרֹו והּוא לדבריו, יאבה וׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹהּמסית,

לֹו" h)תאבה ,my)ספרי ּולׁשֹון .(my d`x zyxt)מּכלל" : ְְְִִֵֶַֹ
לרע "'ואהבּת ּכמֹו'ׁשּנאמר: (gi ,hi `xwie)אּתה יכֹול ְְְֱֲֵֶֶַַַָָָָָ

לֹו'". ֿ תאבה 'לא לֹומר: ּתלמּוד לזה? ְֵֶֶַַָֹֹאֹוהב

― הי"ח יקלהּמצוה ׁשּלא הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ּבהכרח;(d`pya)ּבּנטירה לֹו לנטֹור חּיב אּלא לּמסית, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

והּוא ֿ תעׂשה, לא מצות על עֹובר ― לֹו נֹוטר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַֹּוכׁשאינֹו
אליו" תׁשמע "ולא h)אמרֹו: ,bi mixac)הּפרּוׁש ּובא , ְְְִֵֵַַָָָֹ

(my ixtqd ixac jynd)"עּמֹו ּתעזב "עזב ׁשּנאמר: מּכלל :ְֱֲִִֶֶַַַָֹֹ
(d ,bk zeny)עֹוזב אּתה riiqne)יכֹול xfer)ּתלמּוד לזה? ְֵֶַַָָָ

אליו". תׁשמע "ולא ְְִֵַַָֹלֹומר:

― הי"ט מּלהּצילהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָֻ
והּוא ּוכליה, אּבּוד ׁשל ּבמּצב יראהּו אם ֿ הּמסית, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָאת
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wfg zxecdn jezn
עליו" עינ ֿ תחס "ולא h)אמרֹו: ,bi mixac)הּפרּוׁש ּובא . ְְְֵֵַָָָָָֹֹ

(my ixtqd jynd)"רע ֿ ּדם על תעמד "לא ׁשּנאמר: מּכלל :ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַֹֹ
(fh ,hi `xwie)זה ׁשל ּדמֹו על עֹומד אּתה אי ?(ziqnd)יכֹול ִֵֶֶַַָָָ

."עינ ֿ תחֹוס "ולא לֹומר: ְְְֵַַָֹּתלמּוד

― העׂשרים זכּותהּמצוה מּללּמד הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֻ
ולא להזּכירֹו לֹו אסּור ― זכּות לֹו יֹודע ואפּלּו הּמסית: ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָֹעל

ֿ תחמל" "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא זכּות, עליו (mixacילּמד ְְְְְְְִֵֶַַַָָָֹֹ
(myהּפרּוׁש ּובא .(my ,ixtq)עליו תלּמד לא תחמל, ולא : ְְְֵֵַַַָָָֹֹֹ

ְזכּות.

― הכ"א מּלׁשּתקהּמצוה הּמּוסת ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּׁשּמביא מּמה הּמסית על לֹו הידּועה חֹובה (wqtlמּלֹומר ְִִִִֵֵֶַַַַַָָ

(cr ezaegl oic:יתעּלה אמרֹו והּוא עליו, הענׁש קּיּום ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹלידי
עליו" ֿ תחמֹול הּפרּוׁש(my)"ולא ּובא .(my ,ixtq)ולא : ְְְֵַַָָָֹֹ

זכּות. עליו תלּמד לא ― ְְְֵַַָָֹתחמֹול

― הכ"ו ּבׁשמּההּמצוה מּלהתנּבא אדם ׁשהזהר האזהרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻ
(dxf dcear ly)ׁשהיא אֹו לעבדּה צּוהּו ׁשה' ׁשּיאמר והּוא, ,ְְְִִֶֶֶַָָָֹ

ּכמֹו וענׁש, ּגמּול והבטיחה עבֹודתּה על צּותה ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹעצמּה
לאו ּבּכתּוב ּבא ולא האׁשרה. ּונביאי הּבעל נביאי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹׁשּמדּמים
ּבׁשמּה; מתנּבא אזהרת ּכלֹומר: זה, ּבענין מיחד ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻמפרׁש
ּבׁשמּה הּמתנּבא נּדֹון ׁשּכן הענׁש, ּבּכתּוב נתּבאר ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹאבל
ּומת אחרים אלהים ּבׁשם ידּבר "ואׁשר אמרֹו: והּוא ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹּבמיתה,

ההּוא" k)הּנביא ,gi my)הּכלל ּכפי ּבחנק, זֹו ּומיתה . ְְְִִִֶֶַַַָָָ
ידּוע ּוכבר חנק. ― סתם ּבּתֹורה האמּורה ׁשּמיתה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשאצלנּו
ׁשּקדמּו הּכללים מן י"ד ּבכלל ל ׁשּבארּתי היסֹוד ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָל
ֿ ּכן ֿ אם אּלא הּכתּוב ענׁש לא אמרם: והּוא זה, ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֹלמאמר
אחרים אלהים "וׁשם ֿ ּׁשּנאמר: מּמה אזהרתֹו והּנה ְְְְֱֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹהזהיר;

תזּכירּו" bi)לא ,bk zeny)אחד ׁשּלאו ֿ הּנמנע מן אינֹו ּכי . ְְִִִִֵֶֶַַָָָֹ
ּכיון ׁשּבכללּות, לאו ּדין ּדינֹו ואין רּבים ענינים על ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָמזהיר
ּדגמאֹות יבֹואּו ּומּזה וענין. ֿ ענין ּבכל הענׁש ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֻׁשּנתּבאר
מּסנהדרין. י"א ּבפרק זֹו מצוה ּדין נתּבאר ּוכבר ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָּבמקֹומן.

― הכ"ח נבּואתהּמצוה מּלׁשמֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָֻ
ולא עּמֹו נּדֹון ׁשּלא ּכלֹומר: זרה, עבֹודה ּבׁשם ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹמתנּבא
ּדבר על ראית ּומה ׁשּל האֹות מה לֹו; ונאמר ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹנׁשאלהּו

ה' ּבׁשם מתנּבא עם ׁשּנעׂשה ּכדר `zn)זה, `iap)אּלא ― ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָ
ׁשאנּו ּכמֹו ,ּכ על ּבֹו נתרה ּבׁשמּה מתנּבא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּכׁשּנׁשמעהּו

י ואם ֿ חֹוטא; ּבכל נעניׁשהּוחּיבים ― ּבטענתֹו תמיד ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָ
ולא לאֹותֹותיו נחּוׁש ולא הּתֹורה, ּדיני לפי ְְְְִִֵַָָָָָֹֹּכראּוי
תׁשמע "לא יתעּלה: ּבאמרֹו הזהירנּו זה ועל ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹלראיֹותיו.

ההּוא" הּנביא ֿ ּדברי c)אל ,bi mixac)ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
מּסנהדרין י"א ּבפרק זֹו .(my)מצוה ְְְְִִִֶֶֶַָ

― הכ"ז ׁשקר,הּמצוה נבּואת על ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָֻ
ה', אמרֹו ּׁשּלא מה ׁשּיאמר אּלא ה' ּבׁשם ׁשּיתנּבא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹוהּוא
ויאמר לעצמֹו זאת ּומיחס לזּולתֹו יתעּלה ּׁשאמרֹו מה ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֹאֹו
ּולׁשֹון לֹו. אמרם לא והּוא אּלּו, ּדברים לֹו אמר ְְְֲִֵֶַָָָָֹׁשה'
לדּבר יזיד אׁשר הּנביא א" אמרֹו: הּוא זה ּבענין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָהאזהרה

לדּבר" ֿ צּויתיו לא אׁשר את ּבׁשמי k)ּדבר ,gi my). ְְֲִִִִִֵֵֶַָָֹ
(c"id llkd it lr ,dxdf` cnlp yperdne)לאו על העֹובר וגם .ְֵַַָָ

אמרּו ֿ הּנחנקים את ּוכׁשּמנּו חנק; חּיב ht.)זה oixcdpq): ְְֱִֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
אדם: ּבידי מיתתם ׁשלׁשה אמרּו: וׁשם הּׁשקר". ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹ"ּונביא
ּׁשּלא מה הּמתנּבא זה ― ּבׁשמי" ּדבר לדּבר יזיד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ"אׁשר
― צּויתי" לחברֹו הא לדּבר, ֿ צּויתיו לא אׁשר "את ְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹׁשמע;
אלהים ּבׁשם ידּבר "ואׁשר לֹו; נאמר ּׁשּלא מה הּמתנּבא ְְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹֹזה
נאמר: ּובכּלן זרה, עבֹודה ּבׁשם הּמתנּבא זה ― ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻאחרים"
סתם ּבּתֹורה האמּורה ֿ מיתה וכל ― ההּוא" הּנביא ְְֲִִֵַַַָָָָָָָ"ּומת
י"א ּבפרק זה ׁשקר נביא ּדיני נתּבארּו ּוכבר חנק. היא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָהרי

.(my)מּסנהדרין ְְִִֶַ

― הכ"ט מנביאהּמצוה לירא ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ
ה', ּבׁשם מתנּבא ׁשהּוא ּכיון מּלהרגֹו להּמנע אֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהּׁשקר
והּוא ׁשקרֹו לנּו ׁשּנתּברר ּכיון ּכלל מענׁש נירא לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹאּלא

מּמּנּו" תגּור "לא יתעּלה: ak)אמרֹו ,gi my)ספרי ּולׁשֹון . ְְְְִִִֵֶֶַָָֹ
(my)עליו מּללּמד עצמ ּתמנע אל ― מּמּנּו תגּור "לא :ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹ

ּבהקּדמת היטב ּבאר זֹו מצוה ּדיני ּבארנּו ּוכבר ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָחֹובה".
הּמׁשנה. לפרּוׁש ְְִִֵֵַָחּבּורנּו

― הי"ד ּבעבֹודההּמצוה מּלהּׁשבע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָָֻ
לנּו ׁשּבארּו ּכמֹו ּבּה, יׁשּביעם לא וכן לעֹובדיה. אפּלּו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹזרה,

mihtey)ּבאמרם zyxt `zlikn).ּביראתֹו לגֹוי תׁשּביע לא : ְְְְְְִִַַָָָֹ
תזּכירּו" לא אחרים אלהים "וׁשם יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַָֹֹוהּוא

(bi ,bk zeny)אמרּו וׁשם ּביראתֹו, לגֹוי תׁשּביע ׁשּלא ,ְְְְְְִִֶַַָָָֹ
(`zlikna)עבֹודה ּבׁשם יּדֹור ׁשּלא ― תזּכירּו" "לא ְְֲִִֵֶַָֹֹעֹוד:

ּובסנהדרין אדם(bq:)זרה. יאמר ׁשּלא ― תזּכירּו "לא : ְְְְִִֶֶַַַָָָָֹֹֹ
על והעֹובר ּפלֹונית". זרה עבֹודה ּבצד לי ׁשמֹור ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָלחברֹו:
מּכלֿ ּבדבר רֹוממּות ּדר הּנׁשּבע ּכלֹומר: זה, ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָלאו
חּיב ― אלהּות ׁשהּוא הּתֹועים ּבֹו ׁשּמאמינים ְֱֲִִִִִֶֶַַַַָָָהּנבראים
עבֹודה מּלחּבק ּכׁשהזהירּו סנהדרין, ּבגמרא אמרּו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָמלקּות.
הּכבֹוד מּמעׂשה ּבזה וכּיֹוצא לפניה ּולכּבד ּולנּׁשקּה ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָזרה
ּבׁשמּה ֿ הּנֹודר מן חּוץ לֹוקה אינֹו ּכּלם על ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻוהאהבה:

ּבפרק(raypd)והמקּים זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבׁשמּה. ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
מּסנהדרין. ְְִִֶַז'

― הּׁשמינית האֹוב,הּמצוה מּמעׂשה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ
מסּימים, מעׂשים ועֹוׂשה ידּועה קטרת ׁשּמקטיר ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָֹֻוהּוא

ׁשחיֹו מּתחת ּדּבּור ׁשֹומע ׁשהּוא לֹו mewnונדמה zgzn) ְְְִִִֵֶֶֶַַַ
(szkd l` rexfd ly xeaigd― עליו ּׁשּיׁשאל למה ְְִֶֶֶַַָָׁשעֹונה

ֿ ּתפנּו "אל אמרֹו: והּוא זרה, עבֹודה מּמיני מין ְְְְֲִִִִֵֶַָָָָוזה
ֿ האבת" l`)אל ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(miyecw zyxt): ְְִֶָָֹֹ

ּפיתֹום זה ― sykn)"אֹוב my)והעֹובר מּׁשחיֹו". המדּבר ְְְִִֵֵֶֶַַָ
ּבכרת; זה הרי נסקל לא ואם נסקל; ― ּבמזיד זה לאו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹעל

ּכלֹומר: קבּועה, חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא df)ואם `wec) ְְְִֵַַַָָָ
ּוכבר ּבעצמֹו. ּבהם ּומתעּסק ּבידֹו הּמעׂשים אֹותם ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָהעֹוׂשה

מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָנתּבארּו

― הּתׁשיעית הּיּדעֹוניהּמצוה מּמעׂשה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
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עֹוף עצם ׁשּיּקח והּוא: זרה, עבֹודה מּמיני מין הּוא ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָוגם
ּדברים ויאמר ּבקטרת ויקּטר ּבפיו אֹותֹו ויׂשים יּדֹוע ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹׁשּׁשמֹו
הּמתעּלף למּצב הּדֹומה ּבמּצב ׁשּיהיה עד מעׂשים ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָויעׂשה

אמרּו עתידֹות. וידּבר ּתרּדמה dq:)ּותבֹואהּו oixcdpq): ְְְֲִִֵֵֵַַָָ
ּובא מאליו". מדּבר והּוא ּבפיו יּדֹוע עצם מּניח ― ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ"יּדעֹוני
ֿ האבת אל ּתפנּו "אל זה: ּבלׁשֹון זה ענין על ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֹהּלאו

ֿ הּיּדענים" my)ואל `xwie)לאו ׁשּזה ּתחׁשֹוב ואל . ְְְְִִֶֶֶַַַָֹ
הענׁש את ּכׁשהזּכיר חּלקם ׁשּכבר לפי ― ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָָֹׁשּבכללּות
וכרת סקילה מהם ֿ אחד ּבכל וחּיב יּדעֹוני, אֹו אֹוב ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָואמר:
בהם ֿ יהיה ּכי ֿ אּׁשה אֹו "ואיׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָלּמזיד,

יּומתּו" מֹות יּדעני אֹו fk)אֹוב ,k my)ספרא ּולׁשֹון .miyecw) ְְְִִִָָֹ
(myאֹוב בהם ֿ יהיה ּכי ֿ אּׁשה אֹו "ואיׁש אֹומר ׁשהּוא "לפי :ְְְִִִִִֵֶֶֶָָ

ּתלמּוד ― ׁשמענּו לא אזהרה ׁשמענּו ענׁש יּדעֹוני", ְְְְְִִֶַַַַָָָָֹֹאֹו
הּיּדעֹונים" ואל ֿ האבת אל ֿ ּתפנּו אל l`)לֹומר ,hi my)וגם ; ְְְְִִִֶֶַַַַָֹֹ

ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ּבׁשֹוגג זה לאו על ְְְֵֵֶַַַָָָָָָהעֹובר
מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(dq.)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― הּׁשביעית מקצתהּמצוה מּלמסֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָֻ
לּנעבד dxf)ּבנינּו dcear)ּתֹורה מּתן ּבזמן מפרסם ׁשהיה ְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

ֿ תּתן לא ּומּזרע" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,מל ׁשמֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשהיה
"לּמל k`)להעביר ,gi my),היתה זֹו זרה עבֹודה עבֹודת . ְְֲֲֲִֶַַַָָָָָֹ

מּסנהדרין ז' ּבפרק ׁשּנתּבאר אׁש(cq:)ּכמֹו ׁשּמעביר , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ
הּמתעּסק ּבידי ּומֹוסרֹו ּבניו מקצת ולֹוקח אֹותּה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּומלּבה

הּנעבד אֹותֹו dxf)ּבעבֹודת dcear zeyxl exqenl ick), ֱֲֶַַַָ
האׁש(a`d)ּומעבירֹו אֹותּה dab)על lr)לצד (le`מּצד ְֲִִֵַַַַָָ

(ynn dkeza:ואמר זה מעׂשה על הּלאו נכּפל ּוכבר ,ְְְֲִֶֶַַַַַָָָ
ּבאׁש" ֿ ּובּתֹו ּבנֹו מעביר ב ֿ יּמצא i)"לא ,gi mixac). ְְֲִִִֵֵַָָֹ

לא אם וכרת סקילה, חּיב ― ּבמזיד זה לאו על ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוהעֹובר
ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ּובׁשֹוגג ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָנסקל;

מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו ְְְְִִִֶֶֶַָמצוה

ה'תשע"ג  אדר ט' שלישי יום

.‚È .·È .‡È ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‰Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

. .ÁÓ .·Î .‰Î ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.·Ï .‡Ï .‚Ï .Ï .‡

― הי"א מּצבההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו (dpan)האזהרה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ¦§¤
ה', את עליה לעבֹוד נעׂשית אפּלּו ויכּבדּוה, אליה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיתקּבצּו
עבֹודה לעֹובדי יתעּלה ּבעבֹודתֹו נתּדּמה ׁשּלא ּכדי ֿ זה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכל
את וׂשמים מּצבֹות ּבֹונים עֹוׁשים: היּו ׁשּכ לפי ְְִִִִֵֶֶַָָָָָזרה,
"ולאֿ :ּכ על ּבאזהרה יתעּלה אמרֹו והּוא עליהן, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּנעבדים

"אלהי ה' ׂשנא אׁשר מּצבה ל ak)תקים ,fh mixac); ְֱֲִֵֵֶֶַָָָֹ
מלקּות. חּיב ― זה לאו על ְְֵֶַַַָָָוהעֹובר

― הי"ב אבניםהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
היא ההׁשּתחויה אֹותּה אפּלּו עליהן, להׁשּתחות ְְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹמּוכנֹות

זאת וגם יתעּלה. ּפסילים,לה' לעֹובדי להתּדּמֹות ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַֹֹ

לפני אּמן מעׂשה מצּירֹות אבנים עֹוׂשים היּו ׁשּכ ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻֻלפי
אמר הּפסל. לאֹותֹו מׁשּתחוים היּו ועליהן ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּפסילים,

מׂשּכית "ואבן ּבארצכם(zxiievn)יתעּלה: תּתנּו לא ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַֹ
עליה" `)להׁשּתחות ,ek `xwie)― זה לאו על והעֹובר , ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ

ספרא ּולׁשֹון מלקּות. xda)חּיב zyxt seq)תּתנּו "לא : ְְְְִִַַָָֹ
האבנים, על מׁשּתחוים אּתם אין ּבארצכם ― ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבארצכם
ּוכבר הּמקּדׁש". ּבבית האבנים על אּתם מׁשּתחוים ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָאבל

מגּלה ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני .(ak:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵָָָָָ

― הי"ג אילנֹותהּמצוה מּלנטֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּבכ נתּכּון אפּלּו ּוליֹופי, לֹו לנֹוי הּמזּבח אצל אֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבּמקּדׁש
ׁשהיּו זרה לעבֹודה ּגם מכּבדים היּו ׁשּכ ּכיון ה', ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָלעבֹודת
אמר עבֹודתם. ּבבּתי למראה, יפים נאים, עצים לּה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָנֹוטעים
"אלהי ה' מזּבח אצל ֿ עץ ּכל אׁשרה ל "לאֿתּטע ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹיתעּלה:

(`k ,fh mixac)ּוכבר מלקּות. חּיב ― זה לאו על העֹובר ,ְְֵֶַַַָָָָ
ּתמיד ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבאר(gk:)נתּבארּו וׁשם , ְְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָָָ

אסּורה. ֿ הּמקּדׁש ּבכל ְְְֲִִֶַַָָָָׁשהּנטיעה

― הקפ"ה ֿ עבֹודההּמצוה ּכל להׁשמיד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָ
לׂשרֹוף, לׁשּבר, והׁשחתה: הׁשמדה ֿ מיני ּבכל ּובּתיה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָזרה
ּבמה ּכלֹומר: לֹו, ֿ ּׁשראּוי ּבמה ֿ מין ּכל ― ולכרֹות ְְְְְֲִִֶַַַַָָלהרֹוס
היא ׁשהּכּונה לפי ּבהׁשמדתֹו. ּומהיר ּגמּור יֹותר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּׁשּיהיה
ּתאּבדּון "אּבד יתעּלה: אמרֹו והּוא זכר, לּה נׁשאיר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא

ֿ הּמקמֹות" ֿ ּכל a)את ,ai my)תעׂשּו ֿ ּכה אם "ּכי אמר: ועֹוד . ְְֲִִֶַַַָָֹֹ
וגֹו'" ּתּתצּו מזּבחתיהם d)להם ,f my):עֹוד ואמר , ְְְְִִֵֶֶַָָֹֹ

ֿ מזּבחתם" את b)"ונּתצּתם ,ai my)ׁשּנזּכרה אּגב ּובדר . ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ
סנהדרין אמרּו(v.)ּבגמרא זרה, ּדעבֹודה עׂשה מצות ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

מאי זרה "ּבעבֹודה אּכא(`efi)ּבתמיהה: עׂשה מצות ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָ
(dpyi)ּתרּגמה !?(dyxit)ּולׁשֹון 'ונּתצּתם'". חסּדא: רב ְְְְְְִִִֶַַָָ
my)ספרי d`x zyxt)אׁשרה קּצץ ׁשאם אֹומר אּתה "מּנין : ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָ

ּתלמּוד לקּצצּה? ׁשחּיב ּפעמים עׂשר אפּלּו ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָוהחליפּה
ֿ ׁשמם את "ואּבדּתם אמרּו: וׁשם ּתאּבדּון'". 'אּבד ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָלֹומר:

ההּוא ֿ הּמקֹום לרּדֹוף(my)מן מצּוה אּתה ֿ יׂשראל ּבארץ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
לארץ". ּבחּוצה אחריהם לרּדֹוף מצּוה אּתה ואין ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻאחריהם,

― הכ"ה ּכלּוםהּמצוה להֹוסיף ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּומּבּתיה מּמנה נתרחק אּלא ממֹוננּו על זרה עבֹודה ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָמּׁשל
תביא "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא אליה, ֿ הּמתיחס ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּומּכל

"ּבית ֿ אל ek)תֹועבה ,f my)מּמּנה ּדבר מאיזה והּנהנה . ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
מּכֹות ּובסֹוף לֹוקה. ―(.ck)אׁשרה ּבעצי ׁשהמבּׁשל ּבארּו, ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָ

אלֿ תֹועבה ֿ תביא "ולא מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה ―ְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
מאּומה" ּביד ידּבק "ולא מּׁשּום ואחת ,"ּבית(gi ,bi my) ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹ

―(bi xeriy Ð ck dyrz `l zevn d`x)ּוכבר זאת. והבן ;ְְֵָָֹ
זרה. מעבֹודה ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָנתּבארּו

― הכ"ב ּבּתכׁשיטיםהּמצוה מּלהנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
ֿ תחמד "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא זרה, עבֹודה ּבהם ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּקּׁשטּו

עליהם" וזהב dk)ּכסף ,f my)ּובספרא .dkld a dyxt `xwie) ְְְֲִֵֶֶֶָָָ
(fiׁשּצּפ לאמרֹוּבארּו, ֿ זה את והסמיכּו אסּורין, נעבד ּויי ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָ
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צט
xc` 'h iyily mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy

wfg zxecdn jezn
עֹוף עצם ׁשּיּקח והּוא: זרה, עבֹודה מּמיני מין הּוא ְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָוגם
ּדברים ויאמר ּבקטרת ויקּטר ּבפיו אֹותֹו ויׂשים יּדֹוע ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹׁשּׁשמֹו
הּמתעּלף למּצב הּדֹומה ּבמּצב ׁשּיהיה עד מעׂשים ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָויעׂשה

אמרּו עתידֹות. וידּבר ּתרּדמה dq:)ּותבֹואהּו oixcdpq): ְְְֲִִֵֵֵַַָָ
ּובא מאליו". מדּבר והּוא ּבפיו יּדֹוע עצם מּניח ― ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ"יּדעֹוני
ֿ האבת אל ּתפנּו "אל זה: ּבלׁשֹון זה ענין על ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֹהּלאו

ֿ הּיּדענים" my)ואל `xwie)לאו ׁשּזה ּתחׁשֹוב ואל . ְְְְִִֶֶֶַַַָֹ
הענׁש את ּכׁשהזּכיר חּלקם ׁשּכבר לפי ― ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶָָָָֹׁשּבכללּות
וכרת סקילה מהם ֿ אחד ּבכל וחּיב יּדעֹוני, אֹו אֹוב ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָואמר:
בהם ֿ יהיה ּכי ֿ אּׁשה אֹו "ואיׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָלּמזיד,

יּומתּו" מֹות יּדעני אֹו fk)אֹוב ,k my)ספרא ּולׁשֹון .miyecw) ְְְִִִָָֹ
(myאֹוב בהם ֿ יהיה ּכי ֿ אּׁשה אֹו "ואיׁש אֹומר ׁשהּוא "לפי :ְְְִִִִִֵֶֶֶָָ

ּתלמּוד ― ׁשמענּו לא אזהרה ׁשמענּו ענׁש יּדעֹוני", ְְְְְִִֶַַַַָָָָֹֹאֹו
הּיּדעֹונים" ואל ֿ האבת אל ֿ ּתפנּו אל l`)לֹומר ,hi my)וגם ; ְְְְִִִֶֶַַַַָֹֹ

ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ּבׁשֹוגג זה לאו על ְְְֵֵֶַַַָָָָָָהעֹובר
מּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .(dq.)נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ

― הּׁשביעית מקצתהּמצוה מּלמסֹור ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָֻ
לּנעבד dxf)ּבנינּו dcear)ּתֹורה מּתן ּבזמן מפרסם ׁשהיה ְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָֻ

ֿ תּתן לא ּומּזרע" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,מל ׁשמֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשהיה
"לּמל k`)להעביר ,gi my),היתה זֹו זרה עבֹודה עבֹודת . ְְֲֲֲִֶַַַָָָָָֹ

מּסנהדרין ז' ּבפרק ׁשּנתּבאר אׁש(cq:)ּכמֹו ׁשּמעביר , ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ
הּמתעּסק ּבידי ּומֹוסרֹו ּבניו מקצת ולֹוקח אֹותּה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּומלּבה

הּנעבד אֹותֹו dxf)ּבעבֹודת dcear zeyxl exqenl ick), ֱֲֶַַַָ
האׁש(a`d)ּומעבירֹו אֹותּה dab)על lr)לצד (le`מּצד ְֲִִֵַַַַָָ

(ynn dkeza:ואמר זה מעׂשה על הּלאו נכּפל ּוכבר ,ְְְֲִֶֶַַַַַָָָ
ּבאׁש" ֿ ּובּתֹו ּבנֹו מעביר ב ֿ יּמצא i)"לא ,gi mixac). ְְֲִִִֵֵַָָֹ

לא אם וכרת סקילה, חּיב ― ּבמזיד זה לאו על ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹוהעֹובר
ּדיני נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ּובׁשֹוגג ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָנסקל;

מּסנהדרין. ז' ּבפרק זֹו ְְְְִִִֶֶֶַָמצוה

ה'תשע"ג  אדר ט' שלישי יום

.‚È .·È .‡È ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‰Ù˜ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
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― הי"א מּצבההּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו (dpan)האזהרה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ¦§¤
ה', את עליה לעבֹוד נעׂשית אפּלּו ויכּבדּוה, אליה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיתקּבצּו
עבֹודה לעֹובדי יתעּלה ּבעבֹודתֹו נתּדּמה ׁשּלא ּכדי ֿ זה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכל
את וׂשמים מּצבֹות ּבֹונים עֹוׁשים: היּו ׁשּכ לפי ְְִִִִֵֶֶַָָָָָזרה,
"ולאֿ :ּכ על ּבאזהרה יתעּלה אמרֹו והּוא עליהן, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּנעבדים

"אלהי ה' ׂשנא אׁשר מּצבה ל ak)תקים ,fh mixac); ְֱֲִֵֵֶֶַָָָֹ
מלקּות. חּיב ― זה לאו על ְְֵֶַַַָָָוהעֹובר

― הי"ב אבניםהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָֻ
היא ההׁשּתחויה אֹותּה אפּלּו עליהן, להׁשּתחות ְְְֲֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹמּוכנֹות

זאת וגם יתעּלה. ּפסילים,לה' לעֹובדי להתּדּמֹות ׁשּלא ּכדי ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַֹֹ

לפני אּמן מעׂשה מצּירֹות אבנים עֹוׂשים היּו ׁשּכ ְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻֻלפי
אמר הּפסל. לאֹותֹו מׁשּתחוים היּו ועליהן ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהּפסילים,

מׂשּכית "ואבן ּבארצכם(zxiievn)יתעּלה: תּתנּו לא ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַֹ
עליה" `)להׁשּתחות ,ek `xwie)― זה לאו על והעֹובר , ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹ

ספרא ּולׁשֹון מלקּות. xda)חּיב zyxt seq)תּתנּו "לא : ְְְְִִַַָָֹ
האבנים, על מׁשּתחוים אּתם אין ּבארצכם ― ְְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָּבארצכם
ּוכבר הּמקּדׁש". ּבבית האבנים על אּתם מׁשּתחוים ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָאבל

מגּלה ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני .(ak:)נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵָָָָָ

― הי"ג אילנֹותהּמצוה מּלנטֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּבכ נתּכּון אפּלּו ּוליֹופי, לֹו לנֹוי הּמזּבח אצל אֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָּבּמקּדׁש
ׁשהיּו זרה לעבֹודה ּגם מכּבדים היּו ׁשּכ ּכיון ה', ְְֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָָלעבֹודת
אמר עבֹודתם. ּבבּתי למראה, יפים נאים, עצים לּה ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָנֹוטעים
"אלהי ה' מזּבח אצל ֿ עץ ּכל אׁשרה ל "לאֿתּטע ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹיתעּלה:

(`k ,fh mixac)ּוכבר מלקּות. חּיב ― זה לאו על העֹובר ,ְְֵֶַַַָָָָ
ּתמיד ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני נתּבאר(gk:)נתּבארּו וׁשם , ְְְְְֲִִִִִִֵֵָָָָָָָ

אסּורה. ֿ הּמקּדׁש ּבכל ְְְֲִִֶַַָָָָׁשהּנטיעה

― הקפ"ה ֿ עבֹודההּמצוה ּכל להׁשמיד ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָ
לׂשרֹוף, לׁשּבר, והׁשחתה: הׁשמדה ֿ מיני ּבכל ּובּתיה ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָזרה
ּבמה ּכלֹומר: לֹו, ֿ ּׁשראּוי ּבמה ֿ מין ּכל ― ולכרֹות ְְְְְֲִִֶַַַַָָלהרֹוס
היא ׁשהּכּונה לפי ּבהׁשמדתֹו. ּומהיר ּגמּור יֹותר ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּׁשּיהיה
ּתאּבדּון "אּבד יתעּלה: אמרֹו והּוא זכר, לּה נׁשאיר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּלא

ֿ הּמקמֹות" ֿ ּכל a)את ,ai my)תעׂשּו ֿ ּכה אם "ּכי אמר: ועֹוד . ְְֲִִֶַַַָָֹֹ
וגֹו'" ּתּתצּו מזּבחתיהם d)להם ,f my):עֹוד ואמר , ְְְְִִֵֶֶַָָֹֹ

ֿ מזּבחתם" את b)"ונּתצּתם ,ai my)ׁשּנזּכרה אּגב ּובדר . ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹ
סנהדרין אמרּו(v.)ּבגמרא זרה, ּדעבֹודה עׂשה מצות ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָ

מאי זרה "ּבעבֹודה אּכא(`efi)ּבתמיהה: עׂשה מצות ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָ
(dpyi)ּתרּגמה !?(dyxit)ּולׁשֹון 'ונּתצּתם'". חסּדא: רב ְְְְְְִִִֶַַָָ
my)ספרי d`x zyxt)אׁשרה קּצץ ׁשאם אֹומר אּתה "מּנין : ְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָ

ּתלמּוד לקּצצּה? ׁשחּיב ּפעמים עׂשר אפּלּו ְְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָוהחליפּה
ֿ ׁשמם את "ואּבדּתם אמרּו: וׁשם ּתאּבדּון'". 'אּבד ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָלֹומר:

ההּוא ֿ הּמקֹום לרּדֹוף(my)מן מצּוה אּתה ֿ יׂשראל ּבארץ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֻ
לארץ". ּבחּוצה אחריהם לרּדֹוף מצּוה אּתה ואין ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻאחריהם,

― הכ"ה ּכלּוםהּמצוה להֹוסיף ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹֻ
ּומּבּתיה מּמנה נתרחק אּלא ממֹוננּו על זרה עבֹודה ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָמּׁשל
תביא "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא אליה, ֿ הּמתיחס ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּומּכל

"ּבית ֿ אל ek)תֹועבה ,f my)מּמּנה ּדבר מאיזה והּנהנה . ְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָ
מּכֹות ּובסֹוף לֹוקה. ―(.ck)אׁשרה ּבעצי ׁשהמבּׁשל ּבארּו, ְְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַָ

אלֿ תֹועבה ֿ תביא "ולא מּׁשּום אחת ׁשּתים: לֹוקה ―ְְִִִֵֶֶַַַָָֹ
מאּומה" ּביד ידּבק "ולא מּׁשּום ואחת ,"ּבית(gi ,bi my) ְְְְְְִִֵֶַַַָָֹ

―(bi xeriy Ð ck dyrz `l zevn d`x)ּוכבר זאת. והבן ;ְְֵָָֹ
זרה. מעבֹודה ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָָנתּבארּו

― הכ"ב ּבּתכׁשיטיםהּמצוה מּלהנֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֻ
ֿ תחמד "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא זרה, עבֹודה ּבהם ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּקּׁשטּו

עליהם" וזהב dk)ּכסף ,f my)ּובספרא .dkld a dyxt `xwie) ְְְֲִֵֶֶֶָָָ
(fiׁשּצּפ לאמרֹוּבארּו, ֿ זה את והסמיכּו אסּורין, נעבד ּויי ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָ
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לאו על העֹובר עליהם". וזהב ּכסף ֿ תחמד "לא ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹיתעּלה:
ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. חּיב ― ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָזה

זרה .(dn.)מעבֹודה ֲֵָָָ

― המ"ח עםהּמצוה ּברית מּלכרֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָֻ
ׁשבעה ּכלֹומר ּבכפירתם, ׁשקטים ּולהּניחם ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָהּכֹופרים

ּברית" להם ֿ תכרת "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא (myעממין. ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָֹֹ
(a ,fׁשּמלחמת קפז, ּבמצוה עׂשה, ּבמצות ּבארנּו ּוכבר .ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָֹ

ואין למנֹותֹו, ראּוי ּבהם, ֿ ּׁשּנאמר מה וכל עממין ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשבעה
לדֹורֹות. נֹוהגֹות ׁשאינן ּכּמצות ְְֲִִֵֶַָֹּדינֹו

― חמּׁשים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
ּדבר(mgxl)מּלחמֹול ׁשּום ּומּלׁשּבח זרה עבֹודה עֹובדי על ְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָ

תחּנם" "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא להם, ׁשמיחד מה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻמּכל
(a ,f my)ּבּקּבלה ּובא ,(.k dxf dceara l"fg elaiwe)תּתן "לא : ִֵַַָָָֹ

נאה ׁשּצּורתֹו זרה עבֹודה מעֹובדי אדם ואפּלּו חן". ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָלהם
ּכמֹו ּפנים, יפה זה אֹו ּבצּורתֹו נאה זה לֹומר: לנּו אסּור ―ְְְִֵֶֶֶַָָָָָ

ּדילן ּבּגמרא זרה(eply)ׁשּנתּבאר עבֹודה ּובגמרא . ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָָ
h)ירּוׁשלמי dkld ` wxt)― חן להם ּתּתן לא אמרּו: ְְְִִֵֵֶַָָֹ

ֿ תעׂשה. ְֲֶַֹּבלא

― הנ"א עֹובדיהּמצוה ידּורּו ׁשּלא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻ
אמרֹו והּוא ּכפירתם, נלמד ׁשּלא ּכדי ּבארצנּו זרה ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹעבֹודה

לי" את ֿ יחטיאּו ּפן ּבארצ יׁשבּו "לא bk,יתעּלה: zeny) ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַֹֹ
(bl,לנּו מּתר זה אין ּבמֹוׁשבֹותינּו לעבֹור הּגֹוי רצה ואפּלּו .ְְֲֲִֵֵֶַַַָָָָֻ

מּתר יהא ואז זרה, עבֹודה לעבֹוד ׁשּלא עליו ׁשּיקּבל ְְְֲֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹֻעד
"ּגר" ׁשהּוא ּבזה הּכּונה ּתֹוׁשב. ּגר הּנקרא: וזהּו לדּור, ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלֹו

אמרּו וכ ּבלבד. ּבארץ לדּור לֹו ׁשּמּתר dxfלענין dcear) ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָֻ
(.cqלעבֹוד ׁשּלא עליו ׁשּקּבל זה ּתֹוׁשב? ּגר "איזהּו :ֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

זרה עבֹודה עֹובד אבל יהּודה"*; רּבי ּדברי זרה, ְְֲֲֲִִֵֵַָָָָָָָָעבֹודה
ּובמפרׁש מׂשּכירין. ולא קרקעֹות לֹו מֹוכרין ואין ידּור ְְְְְְִִִִֵַַַָָָֹֹאל

הּבאּור לנּו k.)ּבא my)ּוכבר ּבּקרקע. חניה להם ּתּתן לא : ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
זרה. ּובעבֹודה ּבסנהדרין זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָנתּבארּו

― ׁשלׁשים הּמׁשלימה מּללכתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ּבמלּבּוׁשם ואפּלּו ּכמנהגם, ּומּלהתנהג הּכֹופרים ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָאחרי
הּגֹוי בחּקת תלכּו "ולא אמרֹו: והּוא ּבאּולמיהם, ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַָָֹֹֻוכּנּוסיהם

מּפניכם" מׁשּלח ֿ אני bk)אׁשר ,k `xwie)לאו נכּפל ּוכבר . ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָ
תלכּו" לא "ּובחּקתיהם ּבאמרֹו: b)זה ,gi my)הּפרּוׁש ּובא . ְְְֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֻ

(zenÎixg` zyxt `xtq)החקּוקים ּבחּקים אּלא אמרּתי לא :ְֲִִִֶַַַָָֹֻ
ספרא ּולׁשֹון ולאבֹותיהם. לא(my)להם "ּובחּקֹותיהם : ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָֹֻ

החקּוקים ּבּדברים ׁשּלהם, ּבנּמּוסֹות ּתהּלכּו ׁשּלא ― ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹתלכּו
ּתרּטּיֹות ּכגֹון mc`l)להם, wgyn mewn)וקרקסיֹותmewn) ְְְְְִִֶַָָ

(zeigl wgynוהאסּתטרּיֹותipipra zethde zegiyl zenle`) ְְְִִַָ
(zcלעבֹודת ּבהן מתּכּנסים ׁשהיּו מסּבֹות מיני הן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאּלה

ׁשּמנּו האמֹורי ּדרכי אּלּו אֹומר: מאיר רּבי ְֱֱִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָהאלילים;
ּתנחֹור ׁשּלא אֹומר: ֿ ּבתירא ּבן יהּודה רּבי (glbiחכמים; ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹ

(dber Ð dxxgk eizexryציצית ּתגּדל ey`xa)ולא zixela) ְְִִֵַֹ
קֹומי" ּתסּפר eipt)וׁשּלא cbpky xryd gelib)ּדבר והעֹוׂשה . ְְְֵֵֶֶַָָָֹ

ּב הּלאו ונכּפל מלקּות. חּיב ― ֿ אּלּו ּבלׁשֹוןמּכל זה ענין ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ
אחריהם" ֿ ּתּנקׁש ּפן ל "הּׁשמר אמרֹו: והּוא (mixacאחר, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

(l ,aiספרי ּולׁשֹון .(my)― "הּׁשמר" :(ly ieha)ּֿבלא ְְְִִֵֶָֹ
― "ּפן" ly)תעׂשה; ieha)"אחריהם "ּתּנקׁש ֿ תעׂשה; ּבלא ְֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ

למֹוקׁש, ל ויהיּו ּכמעׁשיהם ותעׂשה להם ּתדמה ׁשּמא ―ְְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
ּבארּגמן יֹוצאין והם הֹואיל ּתאמר: `mec)ׁשּלא rav)אני ְְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹ

אצא אני אף ּבתלּוסין, יֹוצאין והם הֹואיל ּבארּגמן; ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָאצא
וזה ― הּצבא.("oiqelz")ּבתלּוסין ּתכׁשיטי מּמיני מין ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָ

ּופקדּתי ההּוא ּביֹום "[והיה הּנבּואה: ספרי לׁשֹון ל ְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָוידּוע
(yipr`)הּלבׁשים ֿ ּכל ועל [...הּמל ֿ ּבני ועל ֿ הּׂשרים ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹעל

נכרי" g)מלּבּוׁש ,` diptv)וגּנּוי מהם הרחקה לׁשם ֿ זה ּכל . ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּמלּבּוׁש. אפּלּו ― ֿ מנהגיהם ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָלכל

מּׁשּבת ו' ּבפרק זֹו ׁשּבת(fq.)מצוה ּבתֹוספּתא f,וגם wxt) ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָ
(g.

― הל"ג מּלנחׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו ּכגֹון(xndl)האזהרה , ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
אצליח לא הּדר ֿ מן ׁשחזרּתי ּכיון ההמֹון: ׁשאֹומרים ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹזה
ּפלֹוני, ּדבר הּוא הּיֹום ׁשראיתי הראׁשֹון הּדבר אֹו: ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָּבמעׂשי;
המֹוני אצל מאד נפֹוץ זה ואפן ּדבר. הּיֹום ארויח ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹוּדאי
― הּנחּוׁש ּפי על מעׂשה ֿ העֹוׂשה וכל הּסכלים. ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָהעּמים
מעֹונן וגֹו' ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: ׁשאמר לפי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלֹוקה,

i)ּומנחׁש" ,gi mixac)לא" ואמר: זה צּוּוי ּכפל ּוכבר . ְְְִֵֶַַַָָָֹ
ek)תנחׁשּו" ,hi `xwie)ספרי ּולׁשֹון .(gi mixac)― "מנחׁש : ְְְְֲִֵֵַַ

נחׁש עבר מּידי, מקלי נפלה מּפי, ּפּתי נפלה האֹומר: ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָָָָָָּכגֹון
ּובספרא מׂשמאלי". וׁשּועל ek)מימיני ,hi `xwie)לא" : ְְְְִִִִִִָָֹֹ

ּובעֹופֹות ּבחלּדה המנחׁשים אּלּו ּכגֹון ― ְְְְֲֲִֵַַַַָָֻתנחׁשּו
מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ּבהם". ּכּיֹוצא וכל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּובּכֹוכבים

מּׁשּבת ז' ּבפרק ׁשּבת(fq:)זֹו wxtּובתֹוספת zay `ztqez) ְְִֶֶֶֶַַָָ
(g ,f.

― הל"א ּכלֹומר:הּמצוה מּלקסֹום, ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ההׁשערה ֿ ּכח את העֹוררּות.(cizrl)לעֹורר מּמיני ּבאחד ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

היֹותֹו קדם ּׁשיהיה מה הּמּגידים הּכחֹות ֿ ּבעלי ׁשּכל ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹלפי
ההׁשערה ׁשּכח מּפני אּלא זה ּדבר להם יּתכן לא ―ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
לפיכ והּנכֹון; האמת ּכפי ֿ רב ֿ ּפי על ויארע חזק ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלהם
ׁשּיׁש ּכמֹו זה על זה יתרֹון להם ויׁש ֿ ּׁשיהיה, מה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָמרּגיׁשים
הּנפׁש. מּכחֹות ֿ ּכח ּבכל זה על זה יתרֹון ֿ אדם ֿ ּבני ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹלכל
לעׂשֹות האּלּו ההׁשערתּיים הּכחֹות לבעלי הּוא ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹוהכרחי
ֿ ּפעּלתֹו את ּולעֹודד ֿ ּכחֹו את ּבֹו לעֹורר ּכדי מעׂשה ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹֻאיזה

(dxrydd gk ly)הארץ על ּבמּטה ׁשּמּכה מי מהם יׁש .ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
מחׁשבּתֹו ּומפּנה מׁשּנֹות צעקֹות וצֹועק ּתכּופֹות ְְְְְְֲֵֶַַַַָָֻהּכאֹות
התעּלפּות מּצב מעין לֹו ׁשּיארע עד ממּׁש זמן ּכ ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻועֹוׂשה
ּבּמערב ּפעם זאת ראיתי ּוכבר ― ּׁשּיהיה מה ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָָֹויּגיד
עֹור ּביריעת קטּנֹות אבנים ׁשּזֹורק מי מהם ויׁש ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָהּפנימי.
ּבכלֿ מפרסם וזה יּגיד, ּכ ֿ ואחר ּבהן להּביט ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָֻּומארי
על ארּכה עֹור חגֹורת ׁשּזֹורק מי ּומהם ּבֹו. ׁשעברּתי ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמקֹום
אתֿ לעֹורר ֿ אּלּו ּבכל הּכּונה ּומּגיד. ּבּה ּומסּתּכל ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהארץ
אֹו מּׁשהּו ּפֹועל ּבעצמֹו ּדבר ׁשאֹותֹו לא ּבֹו, ׁשּיׁש ְְֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּכח
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xc` 'i iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

מתאּמתֹות ּכאׁשר ּכי ההמֹון: טעּות וזֹוהי מּׁשהּו. על ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָמֹורה
מה על מֹורֹות אּלּו ׁשּפעּלֹות חֹוׁשבים ההּגדֹות, אֹותן ְְְִִֵֶַַַַָָָֻמקצת

ונמׁש lbxd)ּׁשּיהיה. jezn yxzyp)זֹו ּבטעּות אצלם הּדבר ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
ׁש מהעד ׁשּיהיה הּגֹורם הן הּפעּלֹות אֹותן ׁשּמקצת חׁשבּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ

לפי הּכֹוכבים. מׁשּפטי ּבעלי ׁשּמדּמים ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּׁשּיהיה,
ּכלֹומר: הּזה, ֿ הּסּוג מן אּלא אינם הּכֹוכבים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּמׁשּפטי

מּמיני מין iyegn)ׁשהם yeg)הּכח ֿ אין(ytpa)עֹוררּות לכן ; ְִִִֵֵֵֵֶַַָֹ
ֿ ּפי ֿ על אף העתידֹות, הּגדת ּבאמּתת ׁשוים אדם ּבני ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָׁשני

הּמׁשּפטים ּבידיעת ׁשוים miakekd)ׁשהם znkg)והעֹוׂשה . ְְִִִִִֵֶֶַַָָָ
ֿ מה מּכל וזּולתם, האּלה מהּמעׂשים ׁשּיהיה מעׂשה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאיזה
יתעּלה: ה' אמר קֹוסם, נקרא: ― זֹו ּבדר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָּׁשּנֹוהג

קסמים" קסם [וגֹו'] ב ֿ יּמצא i)"לא ,gi mixac)ּולׁשֹון . ְְְְִִֵֵָָֹֹ
אם(my)ספרי ואֹומר: ּבמקלֹו האֹוחז זה קֹוסם? איזהּו : ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

ּבאֹותֹו המפרסם עֹוררּות ׁשל זה סּוג ועל .אל לא אֹו ,ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָֹֻאל
לֹו" יּגיד ּומקלֹו יׁשאל ּבעצֹו "עּמי הּנביא: אמר ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָהּזמן

(ai ,c ryed):ּכלֹומר מלקּות, חּיב ― זה ּבמעׂשה והעֹובר .ְְְְֲֵֶֶַַַַָָ
לא עֹוׂשה, ׁשהּוא מעׂשה ֿ ידי על עתידֹות ּומּגיד ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַֹהּקֹוסם

הּקֹוסם ׁשאלת אבל ֿ הּקֹוסם; את מאד(cala)הּׁשֹואל מגּנה ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻ
(zewln dilr miaiig oi`y s`)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ

סנהדרין ּבגמרא מקֹומֹות ׁשּבת(dq.)ּבכּמה ּובתֹוספּתא ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָ
(g ,f wxt).ְְִֵּובספרי

― הל"ב מעׂשינּוהּמצוה מּלכּון ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
הּכֹוכבים מערכֹות ּפי על הּזמּנים ,(`zepipbhvi)ּבבחירת ְְְִִִִִַַַַַַַָ

ונתּכּון ּפלֹונית לפעּלה ראּוי זה יֹום ׁשּנאמר: ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֻוהּוא
ּפלֹונית ּפעּלה ּבֹו לעׂשֹות רצּוי לא זה יֹום אֹו ְְֲֲִֶַַָָֹֻלעׂשֹותֹו,
וגֹו' ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו וזה מּלעׂשֹותּה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹונּמנע

my)מעֹונן" mixac)ולא" ואמר: זה לאו נכּפל ּוכבר . ְְְְְִֵֶַַָָָֹ
ek)תעֹוננּו" ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(a dkld e wxt my)לא : ְְְִֵָֹ

"עֹונה", מן נגזר ׁשהּוא לפי העּתים. נֹותני אּלּו ― ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָתעֹוננּו
ּפלֹונית עת האֹומר: עּתים קֹובע ּבכם יהיה לא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּכלֹומר:
חּיב ― זה לאו על העֹובר וגם רעה. ּפלֹונית ועת ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָטֹובה
הּׁשֹואל זה לא ֿ העֹונֹות, את הּמֹודיע ּכלֹומר: ְְִֵֶֶַַַַַָֹמלקּות,
על נֹוסף אסּורה ― זה ּדבר על הּׁשאלה ּגם אבל ְֲֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָעליהן;
מּתֹו מסּים לזמן מעׂשיו והמכּון אמּתי. ּבלּתי ּדבר ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֻהיֹותּה

ּגם הרי ― הּפעּלה ּבאֹותּה יצליח אֹו ׁשּיאּׁשר (mbחּׁשּוב ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֻֻ
(ixd cala l`ey `ed m`ועֹוד מעׂשה. ׁשעׂשה לפי לֹוקה, ְְֲִֶֶֶֶַָָזה

ּולׁשֹון העינים. אחיזת מעׂשה אּסּור הּזה הּמעׂשה ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָּבכלל
dq:)חכמים oixcdpq),"העינים ֿ את האֹוחז זה ― "מעֹונן : ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ

קּלּות לכ ונֹוסף הּתחּבּולֹות מּסּוגי ּגדֹול סּוג (zefixf)והּוא ְְְְִֵַַַָָָ
ּכמֹו אמּתּיים. ּבלּתי ּדברים לאדם ׁשּנדמים עד הּיד, ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָּתנּועת
ּבידֹו חבל לֹוקח ׁשּמיׁשהּו ּתמיד, עֹוׂשים ׁשהם רֹואים ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשאנּו
נחׁש; מֹוציאֹו ּכ ֿ ואחר אדם ּבני לעיני ּבגּדֹו ּבכנף ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָונֹותנֹו
וכּיֹוצא ׁשּלפניו אדם מּפי ּומֹוציאּה לאויר טּבעת זֹורק ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאֹו
― ההמֹון אצל המפרסמים העינים אחיזת מּמעׂשי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻּבזה
אתֿ אֹוחז נקרא: אֹותֹו והעֹוׂשה אסּור, מאּלּו ֿ מעׂשה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכל
זה ועם לֹוקה. ּולפיכ הּכׁשפים מּמיני מין והּוא ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָהעינים
עצּום ּכ ֿ ידי על הּנגרם וההפסד הּברּיֹות. ּדעת ּגֹונב ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּוא

אפׁשרּיים נעׂשים לחלּוטין הּנמנעים ׁשהּדברים לפי ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹמאד,
מתרּגלת ּומחׁשבּתם והּנערים, והּנׁשים הּסכלים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבעיני
והבן להיֹות. אפׁשרּיים ׁשהם ולחׁשֹוב ֿ הּנמנעֹות את ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלקּבל

ֹזאת.

ה'תשע"ג  אדר י' רביעי יום

.„Ï .ÊÏ .ÂÏ .ÁÏ .‰Ï ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‡Ú˜ .‰Ó .‡Ó .ËÏ .Ó .„Ó .‚Ó

― הל"ה מּלחּבֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו (seq`lהאזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֻ
(zepey zevr odn lawle ,cgi "mxagl"e mivxy ly zeveaw,

ּדברים ׁשּיאמר "zeny"והּוא ly zepeyn milin itexive zexad) ְְִֶַָֹ
("miygl"eלכ ּומּזיקים ,וכ לכ מֹועילים ׁשהם ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּמדּמה

חֹובר אחד ― חבר "וחבר ספרי: ּולׁשֹון ,וכ(sqe`) ְְְִֵֵֵֶֶָָָָֹ
האֹומר ּכלֹומר: ֿ העקרב", את חֹובר ואחד ֿ הּנחׁש ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאת

ּדברים אֹו(miygl)עליהם ּדמיֹונֹו. לפי יּׁשכּוהּו ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֹ
והעֹובר הּכאב; להׁשקיט ּכדי נׁשיכתם מקֹום על ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשאֹומרם
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָעל

מּׁשּבת ז' .(fq.)ּבפרק ְִֶֶַָ

― הל"ח ידיעההּמצוה מּלדרֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּׁשמדּמים מה ּכפי ― ֿ הּמתים ipxtkd)מן mpeinca)אֹותם ְְִִִִֵֶַַַָ

(miryxd)ּבאמת מתים x`ezdׁשהם zn`a ie`x mdly) ֱִֵֵֶֶֶ
("mizn"ּומרּגיׁשים אֹוכלים ׁשהם ֿ ּפי ֿ על אף ,miryx" ixdy) ְְִִִִֵֶַַַ

(mpeinca erawe "mizn miiexw mdiigaּכ ׁשעֹוׂשה ׁשּמי ―ִֶֶֶָ
עליו. ֿ ּׁשּיׁשאל מה לֹו ויּגיד ּבׁשנתֹו הּמת יבֹואהּו ּכ ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָולֹובׁש
ֿ הּמתים" אל ודרׁש וגֹו' ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹוהּוא

(my)סנהדרין ּובגמרא .(:dq)זה ― ֿ הּמתים אל "ּדרׁש : ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ׁשּתׁשרה ּכדי הּקברֹות, ּבבית ולן והֹול עצמֹו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמרעיב
מלקּות. חּיב ― זה לאו על והעֹובר טמאה"; רּוח ְְְֵֶַַַַָָָָָָֻעליו

― הל"ו מּלׁשאֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו (uriizdl)האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמנּו, ידיעה ּומּלבּקׁש אֹוב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּבעל

אֹוב" וׁשאל וגֹו' ב ֿ יּמצא זה,(my)"לא לאו על והעֹובר . ְְְְִֵֵֵֶַָָָֹֹ
ּדבר אבל מיתה, חּיב אינֹו ― אֹוב ּבעל הּׁשֹואל ְֲִֵֵַַַַַָָָָָּכלֹומר:

אסּור ci)זה xeriy Ð g dyrz `l zevn lirl d`xe). ֶָ

― הל"ז מּלׁשאֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו (uriizdl)האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ידיעה מּמנּו ּולבּקׁש יּדעֹוני Ðּבעל h dyrz `l lirl d`x) ְְְִִִִֵֶַַַָ

(ci xeriyוׁשאל וגֹו' ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְְִִֵֵֶַָָֹֹ
ויּדעני" ספרא(my)אֹוב ּולׁשֹון .(miyecw zyxt)ֿאל'" : ְְְְִִִַָֹ

ֿ הּיּדענים' ואל ֿ האבת אל l`)ּתפנּו ,hi `xwie)זה ― אֹוב , ְְְִִִֶֶֶַָֹֹֹ
zenlrp)ּפיתֹום dlbn :enebxzy sykn my)מּׁשחיֹו הּמדּבר ְְִִֵֶַַ

(szkd l` rexfd ly xeaigd mewnl zgzn rnyp elew)ויּדעֹוני ;ְְִִ
אּלּו הרי ― ּבפיו המדּבר ―(mnvr md);ּבסקילה ְְְֲִִִֵֵֵַַָ

ּבאזהרה".(uriiznd)והּנׁשאל ּבהם ְְְְִֶַַָָָָ

― הל"ד ֿ מעׂשההּמצוה מּכל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּומכּׁשף" וגֹו' ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹהּכׁשפים,

(i ,gi mixac)הּוא אם סקילה חּיב ― זה לאו על ְְִִֵֶַַָָָָוהעֹובר
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קי
xc` 'i iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy

wfg zxecdn jezn
מתאּמתֹות ּכאׁשר ּכי ההמֹון: טעּות וזֹוהי מּׁשהּו. על ְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָמֹורה
מה על מֹורֹות אּלּו ׁשּפעּלֹות חֹוׁשבים ההּגדֹות, אֹותן ְְְִִֵֶַַַַָָָֻמקצת

ונמׁש lbxd)ּׁשּיהיה. jezn yxzyp)זֹו ּבטעּות אצלם הּדבר ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָ
ׁש מהעד ׁשּיהיה הּגֹורם הן הּפעּלֹות אֹותן ׁשּמקצת חׁשבּו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ

לפי הּכֹוכבים. מׁשּפטי ּבעלי ׁשּמדּמים ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָּׁשּיהיה,
ּכלֹומר: הּזה, ֿ הּסּוג מן אּלא אינם הּכֹוכבים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשּמׁשּפטי

מּמיני מין iyegn)ׁשהם yeg)הּכח ֿ אין(ytpa)עֹוררּות לכן ; ְִִִֵֵֵֵֶַַָֹ
ֿ ּפי ֿ על אף העתידֹות, הּגדת ּבאמּתת ׁשוים אדם ּבני ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָָָָׁשני

הּמׁשּפטים ּבידיעת ׁשוים miakekd)ׁשהם znkg)והעֹוׂשה . ְְִִִִִֵֶֶַַָָָ
ֿ מה מּכל וזּולתם, האּלה מהּמעׂשים ׁשּיהיה מעׂשה ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאיזה
יתעּלה: ה' אמר קֹוסם, נקרא: ― זֹו ּבדר ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָּׁשּנֹוהג

קסמים" קסם [וגֹו'] ב ֿ יּמצא i)"לא ,gi mixac)ּולׁשֹון . ְְְְִִֵֵָָֹֹ
אם(my)ספרי ואֹומר: ּבמקלֹו האֹוחז זה קֹוסם? איזהּו : ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

ּבאֹותֹו המפרסם עֹוררּות ׁשל זה סּוג ועל .אל לא אֹו ,ְְְְְֵֵֵֵֶֶַַָֹֻאל
לֹו" יּגיד ּומקלֹו יׁשאל ּבעצֹו "עּמי הּנביא: אמר ְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָהּזמן

(ai ,c ryed):ּכלֹומר מלקּות, חּיב ― זה ּבמעׂשה והעֹובר .ְְְְֲֵֶֶַַַַָָ
לא עֹוׂשה, ׁשהּוא מעׂשה ֿ ידי על עתידֹות ּומּגיד ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַֹהּקֹוסם

הּקֹוסם ׁשאלת אבל ֿ הּקֹוסם; את מאד(cala)הּׁשֹואל מגּנה ְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָֹֻ
(zewln dilr miaiig oi`y s`)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ

סנהדרין ּבגמרא מקֹומֹות ׁשּבת(dq.)ּבכּמה ּובתֹוספּתא ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָ
(g ,f wxt).ְְִֵּובספרי

― הל"ב מעׂשינּוהּמצוה מּלכּון ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
הּכֹוכבים מערכֹות ּפי על הּזמּנים ,(`zepipbhvi)ּבבחירת ְְְִִִִִַַַַַַַָ

ונתּכּון ּפלֹונית לפעּלה ראּוי זה יֹום ׁשּנאמר: ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֻוהּוא
ּפלֹונית ּפעּלה ּבֹו לעׂשֹות רצּוי לא זה יֹום אֹו ְְֲֲִֶַַָָֹֻלעׂשֹותֹו,
וגֹו' ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו וזה מּלעׂשֹותּה. ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹונּמנע

my)מעֹונן" mixac)ולא" ואמר: זה לאו נכּפל ּוכבר . ְְְְְִֵֶַַָָָֹ
ek)תעֹוננּו" ,hi `xwie)ספרא ּולׁשֹון .(a dkld e wxt my)לא : ְְְִֵָֹ

"עֹונה", מן נגזר ׁשהּוא לפי העּתים. נֹותני אּלּו ― ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָתעֹוננּו
ּפלֹונית עת האֹומר: עּתים קֹובע ּבכם יהיה לא ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּכלֹומר:
חּיב ― זה לאו על העֹובר וגם רעה. ּפלֹונית ועת ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָטֹובה
הּׁשֹואל זה לא ֿ העֹונֹות, את הּמֹודיע ּכלֹומר: ְְִֵֶֶַַַַַָֹמלקּות,
על נֹוסף אסּורה ― זה ּדבר על הּׁשאלה ּגם אבל ְֲֲֲֵֵֶֶַַַַָָָָָָעליהן;
מּתֹו מסּים לזמן מעׂשיו והמכּון אמּתי. ּבלּתי ּדבר ְְְְְֱֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֻהיֹותּה

ּגם הרי ― הּפעּלה ּבאֹותּה יצליח אֹו ׁשּיאּׁשר (mbחּׁשּוב ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָֻֻ
(ixd cala l`ey `ed m`ועֹוד מעׂשה. ׁשעׂשה לפי לֹוקה, ְְֲִֶֶֶֶַָָזה

ּולׁשֹון העינים. אחיזת מעׂשה אּסּור הּזה הּמעׂשה ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָּבכלל
dq:)חכמים oixcdpq),"העינים ֿ את האֹוחז זה ― "מעֹונן : ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָ

קּלּות לכ ונֹוסף הּתחּבּולֹות מּסּוגי ּגדֹול סּוג (zefixf)והּוא ְְְְִֵַַַָָָ
ּכמֹו אמּתּיים. ּבלּתי ּדברים לאדם ׁשּנדמים עד הּיד, ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַַָָָָָּתנּועת
ּבידֹו חבל לֹוקח ׁשּמיׁשהּו ּתמיד, עֹוׂשים ׁשהם רֹואים ְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשאנּו
נחׁש; מֹוציאֹו ּכ ֿ ואחר אדם ּבני לעיני ּבגּדֹו ּבכנף ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָונֹותנֹו
וכּיֹוצא ׁשּלפניו אדם מּפי ּומֹוציאּה לאויר טּבעת זֹורק ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָאֹו
― ההמֹון אצל המפרסמים העינים אחיזת מּמעׂשי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻּבזה
אתֿ אֹוחז נקרא: אֹותֹו והעֹוׂשה אסּור, מאּלּו ֿ מעׂשה ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכל
זה ועם לֹוקה. ּולפיכ הּכׁשפים מּמיני מין והּוא ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָהעינים
עצּום ּכ ֿ ידי על הּנגרם וההפסד הּברּיֹות. ּדעת ּגֹונב ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָהּוא

אפׁשרּיים נעׂשים לחלּוטין הּנמנעים ׁשהּדברים לפי ְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶַַַַָָָֹמאד,
מתרּגלת ּומחׁשבּתם והּנערים, והּנׁשים הּסכלים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבעיני
והבן להיֹות. אפׁשרּיים ׁשהם ולחׁשֹוב ֿ הּנמנעֹות את ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלקּבל

ֹזאת.

ה'תשע"ג  אדר י' רביעי יום

.„Ï .ÊÏ .ÂÏ .ÁÏ .‰Ï ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‡Ú˜ .‰Ó .‡Ó .ËÏ .Ó .„Ó .‚Ó

― הל"ה מּלחּבֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו (seq`lהאזהרה ְְְְְִִֶַַַַַָָָָֻ
(zepey zevr odn lawle ,cgi "mxagl"e mivxy ly zeveaw,

ּדברים ׁשּיאמר "zeny"והּוא ly zepeyn milin itexive zexad) ְְִֶַָֹ
("miygl"eלכ ּומּזיקים ,וכ לכ מֹועילים ׁשהם ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשּמדּמה

חֹובר אחד ― חבר "וחבר ספרי: ּולׁשֹון ,וכ(sqe`) ְְְִֵֵֵֶֶָָָָֹ
האֹומר ּכלֹומר: ֿ העקרב", את חֹובר ואחד ֿ הּנחׁש ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאת

ּדברים אֹו(miygl)עליהם ּדמיֹונֹו. לפי יּׁשכּוהּו ׁשּלא ּכדי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָֹ
והעֹובר הּכאב; להׁשקיט ּכדי נׁשיכתם מקֹום על ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשאֹומרם
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― זה לאו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָעל

מּׁשּבת ז' .(fq.)ּבפרק ְִֶֶַָ

― הל"ח ידיעההּמצוה מּלדרֹוׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָֻ
ּׁשמדּמים מה ּכפי ― ֿ הּמתים ipxtkd)מן mpeinca)אֹותם ְְִִִִֵֶַַַָ

(miryxd)ּבאמת מתים x`ezdׁשהם zn`a ie`x mdly) ֱִֵֵֶֶֶ
("mizn"ּומרּגיׁשים אֹוכלים ׁשהם ֿ ּפי ֿ על אף ,miryx" ixdy) ְְִִִִֵֶַַַ

(mpeinca erawe "mizn miiexw mdiigaּכ ׁשעֹוׂשה ׁשּמי ―ִֶֶֶָ
עליו. ֿ ּׁשּיׁשאל מה לֹו ויּגיד ּבׁשנתֹו הּמת יבֹואהּו ּכ ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָולֹובׁש
ֿ הּמתים" אל ודרׁש וגֹו' ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹוהּוא

(my)סנהדרין ּובגמרא .(:dq)זה ― ֿ הּמתים אל "ּדרׁש : ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ׁשּתׁשרה ּכדי הּקברֹות, ּבבית ולן והֹול עצמֹו ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמרעיב
מלקּות. חּיב ― זה לאו על והעֹובר טמאה"; רּוח ְְְֵֶַַַַָָָָָָֻעליו

― הל"ו מּלׁשאֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו (uriizdl)האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא מּמנּו, ידיעה ּומּלבּקׁש אֹוב ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּבעל

אֹוב" וׁשאל וגֹו' ב ֿ יּמצא זה,(my)"לא לאו על והעֹובר . ְְְְִֵֵֵֶַָָָֹֹ
ּדבר אבל מיתה, חּיב אינֹו ― אֹוב ּבעל הּׁשֹואל ְֲִֵֵַַַַַָָָָָּכלֹומר:

אסּור ci)זה xeriy Ð g dyrz `l zevn lirl d`xe). ֶָ

― הל"ז מּלׁשאֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו (uriizdl)האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
ידיעה מּמנּו ּולבּקׁש יּדעֹוני Ðּבעל h dyrz `l lirl d`x) ְְְִִִִֵֶַַַָ

(ci xeriyוׁשאל וגֹו' ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְְְִִֵֵֶַָָֹֹ
ויּדעני" ספרא(my)אֹוב ּולׁשֹון .(miyecw zyxt)ֿאל'" : ְְְְִִִַָֹ

ֿ הּיּדענים' ואל ֿ האבת אל l`)ּתפנּו ,hi `xwie)זה ― אֹוב , ְְְִִִֶֶֶַָֹֹֹ
zenlrp)ּפיתֹום dlbn :enebxzy sykn my)מּׁשחיֹו הּמדּבר ְְִִֵֶַַ

(szkd l` rexfd ly xeaigd mewnl zgzn rnyp elew)ויּדעֹוני ;ְְִִ
אּלּו הרי ― ּבפיו המדּבר ―(mnvr md);ּבסקילה ְְְֲִִִֵֵֵַַָ

ּבאזהרה".(uriiznd)והּנׁשאל ּבהם ְְְְִֶַַָָָָ

― הל"ד ֿ מעׂשההּמצוה מּכל ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻ
ּומכּׁשף" וגֹו' ב ֿ יּמצא "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹהּכׁשפים,

(i ,gi mixac)הּוא אם סקילה חּיב ― זה לאו על ְְִִֵֶַַָָָָוהעֹובר
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קי
xc` 'i iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy

wfg zxecdn jezn
קבּועה וחּטאת aixwnd)מזיד, ly eciÎzbyda dielz dpi`y) ְְִֵַָָ

תחּיה" לא "מכּׁשפה יתעּלה: אמר ׁשֹוגג. הּוא (zenyאם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
(fi ,akמּסנהדרין ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .(.fq). ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָ

― המ"ג הּצדעים,הּמצוה מּלגּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻ
(ofe`d cily gvnd wlg)ּפאת תּקפּו "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִֶַַַָֹוהּוא

fk)(ראׁשכם" ,hi `xwieׁשּלא ּכדי הּוא הּזה הּלאו וגם . ְְְֵֶֶֶַַַָֹֹ
עֹובדי עֹוׂשים היּו ׁשּכ לפי זרה, עבֹודה לעֹובדי ְְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָלהתּדּמֹות
הצרכּו ּולפיכ ּבלבד. צדעיהם ׁשמגּלחים זרה ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻעבֹודה

יבמֹות ּבמּסכת ―(d.)לבאר ֿ הראׁש ּכל "הּקפת ואמרּו: ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָָֹ
ּגּלּוח הּוא האּסּור ׁשּתכלית ּתאמר ׁשּלא הּקפה", ְְִִִֶֶַַַַָָָָֹֹׁשמּה
עבֹודה ּכמרי ׁשעֹוׂשים ּכדר הּׂשער ׁשאר והּנחת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּצדעים
― להם התּדּמּות ּבכ אין הרי הּכל מגּלח אם אבל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹזרה,
לבּדם ּבין ּכלל הּצדעים לגּלח ׁשאסּור הֹודיעּונּו, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָלפיכ
ּולפיכ מהם, ֿ צדע ּכל על מלקּות וחּיב ֿ הראׁש; ּכל עם ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבין
אּלּו נמנה ׁשּלא והּטעם ֿ ראׁשֹו. ּכל ּגּלח אם ׁשּתים ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹלֹוקה
ּבהם ׁשאין מּפני ׁשּתים, ׁשּלֹוקה ֿ ּפי ֿ על אף מצות, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹּכׁשּתי
ּפאת תּקיפּו לא אמר: ׁשאּלּו אחד. לאו ּתחת לׁשֹונֹות ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשני
ׁשחּיבּו מֹוצאים והיינּו מּׂשמאל ראׁש ּופאת מּימין ְְְְְִִִִִִֶַָָֹֹֹראׁש
אבל מצות; ּכׁשּתי למנֹותם אפׁשר היה אז ּכי ׁשּתים ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹעליהם
מצוה הם הרי ― אחד וענין אחד ּבלׁשֹון והם ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָהֹואיל

ׁשּבא ֿ ּפי ֿ על אף זה(aezka)הּפרּוׁש(eplaiwy)אחת. ׁשּלאו , ִֵֶֶֶַַַַַָָ
מהם ֿ חלק ּכל על חּיב וׁשהּוא מהּגּוף ׁשֹונים חלקים ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָּכֹולל
ּדיני נתּבארּו ּוכבר הרּבה. מצות ׁשּיהיּו מחּיב זה אין ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹלבּדֹו,

מּכֹות ּבסֹוף זֹו ּבֹו.(k.)מצוה חּיבֹות הּנׁשים אין זה ולאו ; ְְְִִֵֶַַַָָָָ

― המ"ד ֿ הּזקן,הּמצוה את מּלגּלח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֻ
והּלחי ימין, מּצד העליֹון הּלחי חלקים: חמּׁשה ּבֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָויׁש
והּלחי ימין, מּצד הּתחּתֹון והּלחי ׂשמאל, מּצד ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹהעליֹון
הּלאו ּבא ּוכבר הּזקן. וׁשּבֹולת ׂשמאל, מּצד ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹהּתחּתֹון

"זקנ ּפאת את תׁשחית "ולא זה: ׁשהּכל(my)ּבלׁשֹון לפי , ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹ
"ולא אמר: אּלא ,זקנ תׁשחית ולא אמר ולא זקן. ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹֹנקרא:
אף תׁשחית לא לֹומר: רצֹונֹו ― "זקנ ּפאת את ְְְְְִִֵֶַַַַַָֹתׁשחית
ּכמֹו ּפאֹות, חמׁש ׁשהן הּפרּוׁש ּובא הּזקן. מּכלל אחת ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָּפאה
ואפּלּו הּכל, ּגּלח אם מלקּיֹות חמׁש וחּיב אֹותן. ְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֻׁשחּלקנּו

הּמׁשנה ּולׁשֹון אחת. ּבבת k.)ּגּלחן zekn)הּזקן "ועל :m`) ְְְְְִִַַַַַַָָָָ
(eglbחמּׁשה(zeiewln)ואחת מּכאן ּוׁשּתים מּכאן ׁשּתים : ְְְֲִִִִִַַַַָָָ

אינֹו ― ּכאחת ּכּלן נטלן אם אֹומר: אליעזר רּבי ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻמּלמּטן,
ּבּתלמּוד ואמרּו אחת". אּלא k`.)חּיב my)קסבר "אלמא : ְְְְֶֶַַַַַָָָָָָָ

אליעזר xaeq)רּבי xfril` iaxy ok m` mi`ex)אחד לאו ֱִִֶֶֶַָָ
קּמא ׁשּתּנא ּברּורה ראיה זֹו הרי iaxהּוא". lr wlegd) ְְֲֵֶַַָָָָָ

(xfril`זה וגם ההלכה. היא וכ לאוין חמּׁשה ׁשהם ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָסֹובר
ּבקּׁשּוט הּיֹום ׁשמפרסם ּכמֹו זרה, עבֹודה ּכמרי ּדר ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֻהיה
ׁשאין והּטעם ֿ זקנם. את מגּלחים ׁשהם האירֹוּפים ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָנזירי
נאמרה ׁשּבּה ׁשהאזהרה לפי ― מצות ּכחמׁש ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹלמנֹותן
ּבּמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו אחד, ענין והּוא יחיד ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָּבלׁשֹון
ּומצוה מּכֹות; ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשּלפניה.

ּבּה. חּיבֹות הּנׁשים אין ִֵַַָָָזֹו

― ארּבעים הּמׁשלימה ּגםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּנׁשים, ּבתכׁשיטי מּלהתקּׁשט ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּגברים

אּׁשה" ׂשמלת ּגבר ֿ ילּבׁש d)"ולא ,ak mixac)ּגבר ֿ וכל . ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹ
זֹו ׁשּצּורה הּמקֹום ּבאֹותֹו ּׁשּידּוע מה לבׁש אֹו ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּנתקּׁשט
ּכלֹומר: זה, ׁשּמעׂשה ודע לֹוקה. ― לנׁשים ְְְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַָֻמיחדת
הּגברים אֹו הּגברים ּבתכׁשיטי מתקּׁשטֹות ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָׁשהּנׁשים
ֿ הּטבעים את לעֹורר נעׂשה ׁשהּוא יׁש ― הּנׁשים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּבתכׁשיטי
למיני ׁשּנעׂשה ויׁש העּמים, אצל ׁשּמפרסם ּכמֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻלזנּות,
ּופעמים .לכ המיחדים ּבּספרים ׁשּמפרׁש ּכמֹו זרה ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָֹֻעבֹודה

ּבע ׁשּמתנים ואֹומריםרּבֹות הּקמעֹות מקצת (ickyׂשּית ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָ
(ie`x ,zernwd egilviy― איׁש הּוא ּבזה הּמתעּסק ׁשאם :ְִִִֵֶֶַַָ

ואם ודֹומיהם; ּומרּגלּיֹות ּבזהב ויתקּׁשט נׁשים ּבגדי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָילּבׁש
מפרסם וזה זין. ּכלי ותחּגֹור ׁשריֹון ּתלּבׁש ― אּׁשה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֻהיא

הּזה. הענין ּבעלי אצל ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹמאד

― הל"ט מּללכתהּמצוה ֿ ּכן ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻ
הּגברים ּבגדי לֹובׁשֹות ׁשהּנׁשים ּבּמה הּכֹופרים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּבדרכי
ֿ יהיה "לא יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבתכׁשיטיהם, ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹּומתקּׁשטֹות

ֿ אּׁשה" על ֿ ּגבר ּבתכׁשיט(my)כלי הּמתקּׁשטת ֿ אּׁשה וכל . ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
זה ׁשּתכׁשיט הּמקֹום ּבאֹותֹו ׁשּידּוע הּגברים, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָמּתכׁשיטי

לֹוקה. ― לּגברים ְְִַָָָֻמיחד

― המ"א ּבצבעיהּמצוה ּבגּופנּו מּלרׁשֹום ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻ
והּסקרא `mec)הּכחֹול wexi oeeba rav)ׁשעֹוׂשים ּכדר וזּולתם, ְְְְְִִֶֶֶַַָָָ

הּיֹום. עד מצרים ּבני אצל ּכמפרסם זרה עבֹודה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻעֹובדי
תּתנּו לא קעקע "ּוכתבת יתעּלה: אמרֹו הּוא ,ּכ על ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֹֹוהאזהרה

gk)ּבכם" ,hi `xwie)ּוכבר מלקּות, חּיב ― זה לאו על העֹובר ; ְְֵֶֶַַַָָָָָ
מּכֹות. מּסכת ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני ְְְֲִִִֵֶֶַַָָנתּבארּו

― המ"ה ֿ עצמנּו,הּמצוה את מּלׂשרֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא זרה, עבֹודה עֹובדי ׁשעֹוׂשים ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָּכדר

תתּגדדּו" `)"לא ,ci mixac)ּבלׁשֹון זה לאו נכּפל ּוכבר . ְְְְְִִֶַָָָֹֹ
ּבבׂשרכם" תּתנּו לא לנפׁש "וׂשרט אמרֹו: והּוא ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹאחר,

(gk ,hi `xwie)יבמֹות ּבגמרא נתּבאר ּוכבר .(:bi)ׁשּגּופיּה : ְְְְִִֵֵֶָָָָָ
weqtd)ּדקרא xwir)ליּה מּבעי תתּגדדּו" לגּופיּה(jxvp)"לא ְְְְְִִִֵֵֵָֹֹ

(zipey`xd ezernynl):רחמנא `zxne)ּדאמר dxezd)לא ְֲַַָָָֹ
מת על חּבּורה `la)תעׂשּו ze`l)מּכֹות ּובגמרא .(.`k) ְֲִֵַַַַָָָ

ׁשעל נתּבאר וׁשם היא". אחת ּוגדידה "ׂשריטה ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָאמרּו:
ּבּכלי זרה, עבֹודה ועל חּיב; ― ּבּכלי ּבין ּבּיד ּבין ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָהּמת
"וּיתּגדדּו הּנביאים: ּבספרי ׁשּבא ּכמֹו ּפטּור, ּבּיד ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹחּיב,

ּוברמחים" ּבחרבֹות gk)ּכמׁשּפטם ,gi `Îmikln)―o`kn) ְְְֲִִַָָָָָ
(ilka wx `id dxf dcearl dhixyd jxcyאמרּו ּוכבר .zenai) ְְָָ

(:biּומחלקת העם מּפּלּוג האזהרה ּגם זה, לאו ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבכלל
אגּדֹות תעׂשּו לא ― תתּגדדּו "לא ואמרּו: ְְְְֲִִֵַָָָֹֹֹֻהרּבים
"לא ואמרּו: ׁשּבארּו ּכמֹו הּוא ּדקרא ּגּופיּה אבל ְְְְֲֲֲִֵֵֶָָָֹֻאגּדֹות";
אמרם וכן ּדרׁש. מעין וזה הּמת", על חּבּורה ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָָתעׂשּו

(.iw oixcdpq):ׁשּנאמר ּבלאו, עֹובר ּבמחלקת ֿ הּמחזיק "ּכל :ְְֱֲֲִֵֶֶֶַַַַָָֹ
וכעדתֹו" כקרח ֿ יהיה d)ולא ,fi xacna)ּדר על הּוא ׁשּגם , ְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָֹֹ

ׁשּבארּוהּו ּכמֹו אּיּום, הּוא הרי ּדקרא ּגּופיּה אבל ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַָָָהּדרׁש;
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xc` b"iÎ`"i ycew zayÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ׁשענין ּבארּו ׁשהם לפי אזהרה, לא ׁשלילה, ׁשהּוא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹחכמים
לעצמֹו וטֹוען הּכהנים על ׁשהחֹולק מֹודיע ׁשה' זה: ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּדבר
לקרח ּׁשארע מה ּבֹו יארע לא הּבאים ּבּדֹורֹות הּכהּנה ְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֻאת

הּבליעה ענׁשֹו, יהיה ezcre)ולא gxw eyprpy enk)אּלא , ְְְְִִֶֶַָָָֹ
לֹו" מׁשה ּביד ה' ּדּבר "ּכאׁשר ענׁשֹו ּכלֹומר:(my)יהא , ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹ

ּבחיק יד ֿ נא "הבא למׁשה: יתעּלה ּבאמרֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּצרעת,
e)וגֹו'" ,c zeny)ּבעּזּיה ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ,(ek aÎminid ixac) ְְְְִִֵֶָָֻ

―(mipdkd lr wlgy llba eiig lka zrxva yprpy)אחזֹור .ֱֶ
ז מצוה ּדיני נתּבארּו ׁשּכבר ואמר, הּמצוה ּבסֹוףלענין ֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

לֹוקה.(k.)מּכֹות ― זה לאו על והעֹובר . ְֵֶֶַַָָ

― הקע"א ׂשערהּמצוה מּלתלׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
אמרֹו: והּוא הּסכלים, ׁשעֹוׂשים ּכדר הּמתים על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהראׁש

למת" עיניכם ּבין קרחה ֿ תׂשימּו `)"ולא ,ci mixac)וכפל . ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָֹ
ּבראׁשם" קרחה ֿ יקרחה "לא ואמר: ּבּכהנים זה (xwie`לאו ְְְְְֲִִֶַַָָָָָֹֹֹֻ

(d ,`kּבין" ֿ ּׁשאמר ׁשּמּמה לפי הּדין, להׁשלים ּכדי ,ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ
― אסּור ּבלבד ּפנים מּפאת ׁשרק אֹומרים היינּו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָעיניכם"
על לחּיב ּבראׁשם" קרחה יקרחה "לא ואמר: ּבאר ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹֻלפיכ
קרחה יקרחה "לא אמר: אּלּו וגם העינים. ּכבין ֿ הראׁש ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֹֹֻּכל
על ׁשּלא ּבין הּמת על ּבין אֹומרים: היינּו ּבלבד, ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹּבראׁשם"

ֿ הּמגּלה וכל "למת". ׁשם ּבאר לפיכ ― (gxewd)הּמת ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
לֹוקה, ― ּדוקא הּמת על ּבתליׁשה ראׁשֹו מּׂשער ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹּכּגריס
וקרחה ֿ קרחה ּכל על לֹוקה יׂשראל אֹו ּגדֹול ּכהן ׁשהּוא ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבין
לא זקנם "ּופאת ּבּכהנים: ֿ ּׁשּכפל מה וכן אחת. ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹמלקּות

ׂשרטת" יׂשרטּו לא ּובבׂשרם אּלא(my)יגּלחּו ּבא לא ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ
מּכֹות ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו הּמצוה, ּתֹורת .(k`.)להׁשלים ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָ

ה'תשע"ג  אדר י"א חמישי יום

ה'תשע"ג  אדר י"ב שישי יום

ה'תשע"ג  אדר י"ג קודש שבת יום

.‚Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום חמישי ֿ שבת קודש י "א ֿ י "ג אדר 
― הע"ג ּבחטאיםהּמצוה להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָ

יתעּלה לפניו mdilr)ׁשחטאנּו zecezdl)ּכׁשּנׁשּוב ּבדּבּור, ְְְְִִֶֶֶַָָָָָ
ׁשּיאמר וענינֹו, הּוּדּוי וזהּו ― חטאתי,מהם הּׁשם! "אּנא : ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ויבּקׁש ֿ הּדּבּור את וירחיב ."וכ ּכ ועׂשיתי ּפׁשעּתי ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָעויתי,
החטאים ׁשאפּלּו ּדע, לׁשֹונֹו. צחּות ּכפי זה ּבענין ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָּכּפרה
מּקדם, ׁשּנזּכרּו האּלה הּקרּבנֹות מיני עליהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשחּיבים
צרי ― לֹו נתּכּפר ׁשּמקריבם ׁשּמי יתעּלה, אמר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּבהם
אמרֹו והּוא הקרבתם. ּבׁשעת להתוּדֹות ּגם ֿ ּפנים ֿ ּכל ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָעל

יעׂשּו ּכי ֿ אּׁשה אֹו איׁש יׂשראל ֿ ּבני אל "ּדּבר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָיתעּלה:
עׂשּו" אׁשר ֿ חּטאתם את והתוּדּו וגֹו' האדם ֿ חּטאת ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹמּכל

(fÎe ,d xacna)לפי" זה: ּפסּוק ּבפרּוׁש הּמכלּתא ּולׁשֹון ,ְְְְְִִֵֶַָָ
אׁשר והתוּדה מאּלה] לאחת ֿ יאׁשם כי '[והיה ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:

d)חטא' ,d `xwie)'עליה' חטא; אׁשר חטא על יתוּדה ― ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ
אין מּׁשּנׁשחטה. לא קּימת, ּכׁשהיא החּטאת על ―ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
לפי הּמקּדׁש". ּביאת על אּלא הּיחיד ׁשּיתוּדה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָּבמׁשמע

עליה" חטא "אׁשר יתעּלה אמרֹו ּכלֹומר זה, (my)ׁשּפסּוק ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
והּנזּכרים וקדׁשיו מקּדׁש ּבמטּמא וּיקרא ּבפרׁשת ְְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָנאמר

cxeie)עּמֹו dler ,z`hg oaxw mdilr miaiigy mi`hg zveaw) ִ
ּבארנּו ׁשּכבר vw)ּכמֹו xeriy Ð ar devn)ּכאן אמר לפיכ , ְְְְִֵֶַַָָָָ

הּוּדּוי חּיּוב אּלא זה מּפסּוק למדים היינּו ׁשּלא ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבּמכלּתא,
מקּדׁש cala)למטּמא beq eze`n mi`hgd zveaw)מּנין" ; ְְִִִִֵַַָ

אמר ֿ הּמצות? ּכל ׁשאר מרּבה ynegaאּתה sqep weqt) ְְְִֶַַַַָָָָֹ
(xacnaמיתֹות אף ּומּנין והתוּדּו. יׂשראל ּבני אל ּדּבר :ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָ

מצות לרּבֹות ― ֿ חּטאתם ּכל חּטאתם, אמר: ְְְִֵַַַַָָָָָָֹּוכרתֹות?
אמרּו וׁשם עׂשה". מצות לרּבֹות ― יעׂשּו ּכי ֿ תעׂשה; ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָֹֹלא
חברֹו: לבין ּׁשּבינֹו מּמה ― האדם' ֿ חּטאת "'מּכל ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹעֹוד:
― 'למעל' הרע; לׁשֹון ועל הּגזלֹות ועל הּגנבֹות ְְְְְְִֵֵַַַַַָָֹעל
― הּנפׁש' 'ואׁשמה והמקּלל; לּׁשקר ּבׁשם הּנׁשּבע ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלרּבֹות
ֿ ּפי על הּנהרגין אף יכֹול ׁשּיתוּדּו. מיתֹות ֿ חּיבי ּכל ְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָלרּבֹות
ּכלֹומר ההיא' הּנפׁש 'ואׁשמה אּלא אמרּתי לא ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹזֹוממין?

הע אּלא חטא, ׁשּלא ידע אם להתוּדֹות חּיב עליוׁשאינֹו ידּו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
החטאים ֿ סּוגי ּכל ׁשעל ,ל נתּבאר הּנה ׁשקר". ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָעדי
עליהם חּיבים עׂשה מצות על ואפּלּו והּקּלים ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹהחמּורים
עם יחד "והתוּדּו", ּכלֹומר הּזה, הּצּוּוי ׁשּנאמר ּולפי ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַַוּדּוי,
לבּדֹו הּוּדּוי ׁשאין ּבדעּתנּו, לעלֹות יכֹול היה הּקרּבן, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָחּיּוב
הּקרּבן, אחר מהּנגררים הּוא אּלא עצמּה ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמצוה
"יכֹול זה: ּבלׁשֹון ּבּמכלּתא ֿ זה את לבאר הצרכּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻלפיכ

מביאין ׁשהם ׁשאין(oaxw)ּבזמן ּבזמן אף ּומּנין מתוּדין; ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַ
והתוּדּו יׂשראל ֿ ּבני אל ּדּבר אמר: avn)מביאין? lka)אין . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

והתוּדּו אמר: ּבּגלּות? אף מּנין ּבארץ; אּלא וּדּוי ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָּבמׁשמע
אבתם" ֿ עון ואת ֿ עונם n)את ,ek my):אמר ּדנּיאל וכן . ְְֲֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹ

הּפנים" ּבׁשת ולנּו הּצדקה אדני ל"(f ,h l`ipc)הּנה . ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹ
עצמּה ּבפני מצוה ׁשהּוּדּוי ֿ ּׁשהזּכרנּו, מה מּכל ל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹנתּבאר
ּבין ּבארץ ּבין ׁשחטא, חטא איזה על החֹוטא על ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוחֹובה
קרּבן, הביא ׁשּלא ּובין קרּבן ׁשהביא ּבין לארץ, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹּבחּוצה
ֿ חּטאתם את "והתוּדּו יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו להתוּדֹות ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָחּיב

ספרא ּולׁשֹון עׂשּו". zen)אׁשר ixg` zyxt ,`k ,fh `xwie) ְְֲִֶָָ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדברים". וּדּוי זה ― "והתוּדה ֿ ּכן: ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּגם

מּכּפּורים אחרֹון ּבפרק זֹו .(ft:)מצוה ְְֲִִִִֶֶַָ
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קי
xc` b"iÎ`"i ycew zayÎiying mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy

wfg zxecdn jezn
ׁשענין ּבארּו ׁשהם לפי אזהרה, לא ׁשלילה, ׁשהּוא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹחכמים
לעצמֹו וטֹוען הּכהנים על ׁשהחֹולק מֹודיע ׁשה' זה: ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּדבר
לקרח ּׁשארע מה ּבֹו יארע לא הּבאים ּבּדֹורֹות הּכהּנה ְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֻאת

הּבליעה ענׁשֹו, יהיה ezcre)ולא gxw eyprpy enk)אּלא , ְְְְִִֶֶַָָָֹ
לֹו" מׁשה ּביד ה' ּדּבר "ּכאׁשר ענׁשֹו ּכלֹומר:(my)יהא , ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָֹ

ּבחיק יד ֿ נא "הבא למׁשה: יתעּלה ּבאמרֹו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּצרעת,
e)וגֹו'" ,c zeny)ּבעּזּיה ׁשּנתּבאר ּוכמֹו ,(ek aÎminid ixac) ְְְְִִֵֶָָֻ

―(mipdkd lr wlgy llba eiig lka zrxva yprpy)אחזֹור .ֱֶ
ז מצוה ּדיני נתּבארּו ׁשּכבר ואמר, הּמצוה ּבסֹוףלענין ֹו ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָֹ

לֹוקה.(k.)מּכֹות ― זה לאו על והעֹובר . ְֵֶֶַַָָ

― הקע"א ׂשערהּמצוה מּלתלׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
אמרֹו: והּוא הּסכלים, ׁשעֹוׂשים ּכדר הּמתים על ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהראׁש

למת" עיניכם ּבין קרחה ֿ תׂשימּו `)"ולא ,ci mixac)וכפל . ְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָֹ
ּבראׁשם" קרחה ֿ יקרחה "לא ואמר: ּבּכהנים זה (xwie`לאו ְְְְְֲִִֶַַָָָָָֹֹֹֻ

(d ,`kּבין" ֿ ּׁשאמר ׁשּמּמה לפי הּדין, להׁשלים ּכדי ,ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָ
― אסּור ּבלבד ּפנים מּפאת ׁשרק אֹומרים היינּו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָעיניכם"
על לחּיב ּבראׁשם" קרחה יקרחה "לא ואמר: ּבאר ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָֹֹֻלפיכ
קרחה יקרחה "לא אמר: אּלּו וגם העינים. ּכבין ֿ הראׁש ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֹֹֻּכל
על ׁשּלא ּבין הּמת על ּבין אֹומרים: היינּו ּבלבד, ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֹּבראׁשם"

ֿ הּמגּלה וכל "למת". ׁשם ּבאר לפיכ ― (gxewd)הּמת ְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
לֹוקה, ― ּדוקא הּמת על ּבתליׁשה ראׁשֹו מּׂשער ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֹּכּגריס
וקרחה ֿ קרחה ּכל על לֹוקה יׂשראל אֹו ּגדֹול ּכהן ׁשהּוא ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבין
לא זקנם "ּופאת ּבּכהנים: ֿ ּׁשּכפל מה וכן אחת. ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹמלקּות

ׂשרטת" יׂשרטּו לא ּובבׂשרם אּלא(my)יגּלחּו ּבא לא ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹ
מּכֹות ּבסֹוף ׁשּנתּבאר ּכמֹו הּמצוה, ּתֹורת .(k`.)להׁשלים ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָ

ה'תשע"ג  אדר י"א חמישי יום

ה'תשע"ג  אדר י"ב שישי יום

ה'תשע"ג  אדר י"ג קודש שבת יום

.‚Ú ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יום חמישי ֿ שבת קודש י "א ֿ י "ג אדר 
― הע"ג ּבחטאיםהּמצוה להֹודֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְֲִִִִִֶַַַַָָָ

יתעּלה לפניו mdilr)ׁשחטאנּו zecezdl)ּכׁשּנׁשּוב ּבדּבּור, ְְְְִִֶֶֶַָָָָָ
ׁשּיאמר וענינֹו, הּוּדּוי וזהּו ― חטאתי,מהם הּׁשם! "אּנא : ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

ויבּקׁש ֿ הּדּבּור את וירחיב ."וכ ּכ ועׂשיתי ּפׁשעּתי ְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָעויתי,
החטאים ׁשאפּלּו ּדע, לׁשֹונֹו. צחּות ּכפי זה ּבענין ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָּכּפרה
מּקדם, ׁשּנזּכרּו האּלה הּקרּבנֹות מיני עליהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשחּיבים
צרי ― לֹו נתּכּפר ׁשּמקריבם ׁשּמי יתעּלה, אמר ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּבהם
אמרֹו והּוא הקרבתם. ּבׁשעת להתוּדֹות ּגם ֿ ּפנים ֿ ּכל ְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָעל

יעׂשּו ּכי ֿ אּׁשה אֹו איׁש יׂשראל ֿ ּבני אל "ּדּבר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָיתעּלה:
עׂשּו" אׁשר ֿ חּטאתם את והתוּדּו וגֹו' האדם ֿ חּטאת ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָֹמּכל

(fÎe ,d xacna)לפי" זה: ּפסּוק ּבפרּוׁש הּמכלּתא ּולׁשֹון ,ְְְְְִִֵֶַָָ
אׁשר והתוּדה מאּלה] לאחת ֿ יאׁשם כי '[והיה ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:

d)חטא' ,d `xwie)'עליה' חטא; אׁשר חטא על יתוּדה ― ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ
אין מּׁשּנׁשחטה. לא קּימת, ּכׁשהיא החּטאת על ―ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ
לפי הּמקּדׁש". ּביאת על אּלא הּיחיד ׁשּיתוּדה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָּבמׁשמע

עליה" חטא "אׁשר יתעּלה אמרֹו ּכלֹומר זה, (my)ׁשּפסּוק ְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
והּנזּכרים וקדׁשיו מקּדׁש ּבמטּמא וּיקרא ּבפרׁשת ְְְְְְְֱִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָנאמר

cxeie)עּמֹו dler ,z`hg oaxw mdilr miaiigy mi`hg zveaw) ִ
ּבארנּו ׁשּכבר vw)ּכמֹו xeriy Ð ar devn)ּכאן אמר לפיכ , ְְְְִֵֶַַָָָָ

הּוּדּוי חּיּוב אּלא זה מּפסּוק למדים היינּו ׁשּלא ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבּמכלּתא,
מקּדׁש cala)למטּמא beq eze`n mi`hgd zveaw)מּנין" ; ְְִִִִֵַַָ

אמר ֿ הּמצות? ּכל ׁשאר מרּבה ynegaאּתה sqep weqt) ְְְִֶַַַַָָָָֹ
(xacnaמיתֹות אף ּומּנין והתוּדּו. יׂשראל ּבני אל ּדּבר :ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָ

מצות לרּבֹות ― ֿ חּטאתם ּכל חּטאתם, אמר: ְְְִֵַַַַָָָָָָֹּוכרתֹות?
אמרּו וׁשם עׂשה". מצות לרּבֹות ― יעׂשּו ּכי ֿ תעׂשה; ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָֹֹלא
חברֹו: לבין ּׁשּבינֹו מּמה ― האדם' ֿ חּטאת "'מּכל ְֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹעֹוד:
― 'למעל' הרע; לׁשֹון ועל הּגזלֹות ועל הּגנבֹות ְְְְְְִֵֵַַַַַָָֹעל
― הּנפׁש' 'ואׁשמה והמקּלל; לּׁשקר ּבׁשם הּנׁשּבע ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָלרּבֹות
ֿ ּפי על הּנהרגין אף יכֹול ׁשּיתוּדּו. מיתֹות ֿ חּיבי ּכל ְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָלרּבֹות
ּכלֹומר ההיא' הּנפׁש 'ואׁשמה אּלא אמרּתי לא ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹזֹוממין?

הע אּלא חטא, ׁשּלא ידע אם להתוּדֹות חּיב עליוׁשאינֹו ידּו ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
החטאים ֿ סּוגי ּכל ׁשעל ,ל נתּבאר הּנה ׁשקר". ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָעדי
עליהם חּיבים עׂשה מצות על ואפּלּו והּקּלים ְְֲֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹהחמּורים
עם יחד "והתוּדּו", ּכלֹומר הּזה, הּצּוּוי ׁשּנאמר ּולפי ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַַַַוּדּוי,
לבּדֹו הּוּדּוי ׁשאין ּבדעּתנּו, לעלֹות יכֹול היה הּקרּבן, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָחּיּוב
הּקרּבן, אחר מהּנגררים הּוא אּלא עצמּה ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָמצוה
"יכֹול זה: ּבלׁשֹון ּבּמכלּתא ֿ זה את לבאר הצרכּו ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻלפיכ

מביאין ׁשהם ׁשאין(oaxw)ּבזמן ּבזמן אף ּומּנין מתוּדין; ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַ
והתוּדּו יׂשראל ֿ ּבני אל ּדּבר אמר: avn)מביאין? lka)אין . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

והתוּדּו אמר: ּבּגלּות? אף מּנין ּבארץ; אּלא וּדּוי ְְְְִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָּבמׁשמע
אבתם" ֿ עון ואת ֿ עונם n)את ,ek my):אמר ּדנּיאל וכן . ְְֲֲֲִֵֵֶֶַָָָָֹֹֹ

הּפנים" ּבׁשת ולנּו הּצדקה אדני ל"(f ,h l`ipc)הּנה . ְְְֲִִֵֶַַָָָָָֹֹ
עצמּה ּבפני מצוה ׁשהּוּדּוי ֿ ּׁשהזּכרנּו, מה מּכל ל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹנתּבאר
ּבין ּבארץ ּבין ׁשחטא, חטא איזה על החֹוטא על ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָוחֹובה
קרּבן, הביא ׁשּלא ּובין קרּבן ׁשהביא ּבין לארץ, ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹּבחּוצה
ֿ חּטאתם את "והתוּדּו יתעּלה: ׁשאמר ּכמֹו להתוּדֹות ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָחּיב

ספרא ּולׁשֹון עׂשּו". zen)אׁשר ixg` zyxt ,`k ,fh `xwie) ְְֲִֶָָ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּדברים". וּדּוי זה ― "והתוּדה ֿ ּכן: ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּגם

מּכּפּורים אחרֹון ּבפרק זֹו .(ft:)מצוה ְְֲִִִִֶֶַָ
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i"yx
(„Ò).¯ˆÁ‰ ÍÂ˙ רבי ‡˙ דברי ככתבן, דברים

להקטיר  מזבח, בקדושת העזרה רצפת את קדש יהודה.
הרצפה א)על נט ‰Á˘˙.:(זבחים Á·ÊÓ ÈÎ מזבח

מזבח תחת שעשה ‡˙הנחושת:האבנים ÏÈÎ‰Ó ÔË˜
.‰ÁÓ‰ ˙‡Â ‰ÏÂÚ‰ רבי לו אמר להביא. שהרבו

נאמר כבר והלא ד)יוסי: ג יעלה (לעיל עולות אלף :
מגיע  וכשאתה משה, שעשה המזבח, על שלמה
משל  גדול אבנים של זה עולות, ולמנין אמות לחשבון
וזהו  אמה, על אמה מערכתו מקום משה שמזבח משה,
וארבע, עשרים על וארבע עשרים מערכתו מקום היה
משה  כשל ושש שבעים מאות חמש שלמה של הרי
החצר, תוך את המלך קידש מהו כן אם ב). נט (זבחים

ברצפה מחובר אבנים של מזבח בו סא)שקבע :(שם
.ÏÈÎ‰Ó ÔË˜ שאומר כאדם אומר, הוא משה בשל

לעבודה ופסול פלוני ננס ב)לחבירו: נט :(שם
(‰Ò).˙ÓÁ ‡Â·ÏÓ:ישראל ארץ של בצפונה שהיא

.ÌÈ¯ˆÓ ÏÁ „Ú מסעי באלה בדרומה, כנגדו שהיא
ח) ה פסוקים לד ÌÈÓÈ.:(במדבר ˙Ú·˘:חינוך Ú·˘Â˙של

.ÌÈÓÈ הכיפורים ביום ושתו שאכלו נמצא הסוכות, חג
א) ט קטן Â„·Ú.(ÂÒ):(מועד „Â„Ï לו שמחל להודיע

קטן במועד כדאיתא שבקש (שם)עונותיו, בשעה :
דבקו  הקדשים, קדשי לבית הארון להכניס שלמה

בזה: זה ÂÓÚ.שערים Ï‡¯˘ÈÏÂ עון על להם שמחל
מזומנים  כולכם ואמרה: קול בת ויצתה הכפורים, יום

הבא העולם :(שם)לחיי
(‚).È·ÏÂ ÈÈÚ ÂÈ‰Â:יונתן שריא תרגום שכנתי ותהי

וחפצי  לבי אם שם, עיני יהא מתעבדא. רעותי אם ביה
שם:

cec zcevn
(„Ò).ÍÏÓ‰ המזבח :˜„˘ ‰Áˆ¯.בקדושת ÍÂ˙חצר רצפת

˘Ì.הכהנים : ‰˘Ú ÈÎ: ההיא הרצפה ‰Á˘˙.על  Á·ÊÓאשר
הימים  בדברי שנאמר  כמו שלמה , ז)עשה ז מזבח (ב כי :

במדבר: משה  שעשה נחושת  מזבח  תחת  אבנים  מזבח  לומר : רצה וכו', שלמה עשה  אשר ÂÎÂ'.הנחושת ÏÈÎ‰Ó ÔË˜קטן היה 
המרובים: הקרבנות כל ‰Á‚.(Ò‰)מלהחזיק  בעבור‡˙ חג  נקרא  או החג. אל קרוב  בהיותו חג , הוא  גם נקרא הבית  חנוכת

כמו הקרבנות, כז)רבוי ח קי קרבן:(תהלים אסרו  לומר ורצה  חג, אסרו :.˙ÓÁ ‡·ÏÓבפאת והיא  לחמת, בה  שבאים  המקום מן
ÌÈ¯ˆÓ.הצפוני: ÏÁ „Ú:הדרומי בפאת ÂÎÂ'.שהוא ÌÈÓÈ ˙Ú·˘ימי שבעת  זה ואחרי הבית, חנוכת  ימי שבעת  עשו בתחילה

הבית: חנוכת  בעבור בהקרבנות בהם והרבו ÌÂÈ.החג, ¯˘Ú ‰Ú·¯‡:רצופים שהיו ‰˘ÈÈÓ.(ÂÒ)ללמד ÌÂÈ·הוא החג, מימי
העצרת : ‰ÌÚ.שמיני ˙‡ ÁÏ˘חזרו הלכו טרם המחרת וביום טוב, ביום הלכו לא כי ללכת , רשות  ממנו  נטלו לומר: רצה

הימים בדברי נאמר ולזה רשות, י)ליטול  פסוק החג :(שם שאחר היום והוא  העם , את שלח בחודש Â„·Ú.בכ ''ג „Â„Ïלו שקיים
הבית: בנה  כסאו על  היושב  בנו אשר ÂÓÚ.הבטחתו, Ï‡¯˘ÈÏÂ:הבנוי בהבית  השכינה שרתה אשר ראו כי על

(·).'ÂÎÂ ¯˘‡Î:בגבעון אליו  שנראה הנבואה  מראה באופן לומר: ˘ÈÓ.(‚)רצה ÌÂ˘Ï:' ה בית  להיות שמי, בה  ÈÈÚלחול
.È·ÏÂ:השגחתי לומר : רצה

oeiv zcevn
(„Ò).ÏÈÎ‰Óכמו כו)מהחזיק, ז יכיל :(לעיל בת אלפים

(‡).˜˘Á:תאוה ענין
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i"yx
(„Ú)(‡).ÍÙ‡ Ô˘ÚÈ מוציאין נחיריו הכועס כל
˜„Ì.(·)עשן: ˙È˜שנאמר עולם בריית (לקמן לפני

יולדו:צ') הרים בטרם לנו היית אתה ˘Î˙מעון ‰Ê
.Â·כמו הוא לשון מ"ב)תקון והוא (ישעיה לו חטאנו זו

בו: שכנת אשר Â‡Â˘ÓÏ˙(‚)כמו ÍÈÓÚÙ ‰ÓÈ¯‰
.Áˆ לאויביך שיהו שלך ובהלות פעימות הגבה

המקדש, בבית האויב הרע אשר כל על נצח למשואות
חורבן  לשון למשואות רוחו, ותפעם עם מנחם חברו כן

שאיה ו')כמו שממה(שם תשאה Í„ÚÂÓ.(„):(סא"א),
שם: לך ונועדתי בו נאמר אשר המקדש בית ˘ÂÓהוא

.Ì˙Â˙Â‡ את להם שמו אז להחריבו ידם כשגברה
הקסמים  הם ומה אמת אותות שהם קסמיהם אותות

בתרפים: שאל בחצים È·ÓÎ‡(‰)קלקל Ú„ÂÈ
.˙ÂÓÂ„¯˜ ıÚ Í·Ò· ‰ÏÚÓÏ מכה כשהיה האויב יודע

למעלה  מכותיו כמביא שהוא המקדש פתחי בשערי
העץ  שהיה רואה היה שהרי יודע היה ומנין ברקיע

שאמרו  כמו ובולען הקרדומות את ואוחז מסבך
בסבך  דירושלים, תרעא חד בלעתינהו כולהו רבותינו

בסבך נאחז לשון קרדומות כ"ב)עץ סובך (בראשית העץ ,
בו: נסבכין והם רואה ÚÂ˙‰.(Â)אותם שהיה אע"פ

וכל  פתחיה כל מלהלום נמנע לא קשה הקב"ה שלפני
יחד: ÂÙÏÈÎÂ˙.שעריה ÏÈ˘Î· נגרים של משחית כלי

כילפות  בכשיליא, יונתן תרגום לה באו ובקרדומות הם
הנגרים: מכלי והוא דונש פירש כך הוא ערבי לשון

.ÔÂÓÂÏ‰È:האויבים(Á).„ÁÈ ÌÈ Ì·Ï· Â¯Ó‡ נינם
וכן ע"ב)מושליהם מנון (לעיל יהיה ואחריתו שמו, ינון

כ"ט) הראשונים (משלי להם א' מחשבה מושליהם כל
ואח"כ  תחלה ישראל של לפטרונם להזדווג כאחרונים
שהיו  אל מועדי כל שרפו שהרי ותדע להם. יזדווגו
שילה  החריבו פלשתים שלו, וועד בתי כל בארץ
בית  החריבו ואחרים ראשון בית החריב נבכדנאצר

שני:

cec zcevn
(‡).ÁˆÏ ˙ÁÊשנראה עד  רב  זמן זה  ישראל  את  עזבת למה

לעולם: יהיה כן  שהמהÔ˘ÚÈ.כאלו בישראל אפך  יעשן למה
רועם : שאתה ˜„Ì.(·)הצאן ˙È˜מזמן לעם  לך  קנית אשר 

בו ששכנת ציון הר אל והבאתם ממצרים גאלתם מאז קדום
קצר: מקרא  ÍÈÓÚÙ.(‚)והוא  ‰ÓÈ¯‰ללכת רגליך הרם

והוא בבהמ"ק הרעה העושה  האויב  כל  את  נצח עד  להחשיך 
עון תשא כל וכן בקדש  הרע אויב  כל  כמו יד)הפוך  (הושע

תשא : עון כל Í„ÚÂÓ.(„)ומשפטו מקום·˜¯· בה"מ בתוך
עמהם: והשכינה ישראל כל שם  נועדים  ‡Ì˙Â˙Âשהיו ÂÓ˘

.˙Â˙Â‡ הלך לא עד כי אמת אות  הוא שלהם  שהאות  אמרו
שאל  כמ "ש יצלח  אם  לדעת אותות  עשה  ירושלים על  נ"נ

בכבד  ראה  כא)בתרפים ואחר(יחזקאל ללכת  האות לו  ובא 
האותות : באלה  ממשות  שיש אמר ÂÎÂ'.(‰)שכבשה Ú„ÂÈ

ארזים לחטוב הלבנון עצי  בסבך  קרדומו שהביא מי כל
בעיניו: נחשב היה  רבה  למצוה  כי הכבוד  כסא לפני למעלה מביא כאלו  לו נודע  היה בה "מ  לבנין  בעתÚÂ˙‰.(Â)להביאם

וכילפות: בכשיל  ומשברים הולמים הצרים היו הקירות  שעל הזהב  פתוחי כל Í˘„˜Ó.(Ê)החורבן ˘‡· ÂÁÏ˘אש שלחו  כמו
לארץ:ı¯‡Ï.במקדשך : עד והשפילו חללו שמך  שכינת  ÁÈ„.(Á)מקום  ÌÈ:אחת בעצה  שריהם ‡Ï.כל  È„ÚÂÓ ÏÎ כל

ובהמ"ד : בהכ"נ לה' המיועדות המקומות

oeiv zcevn
(‡).˙ÁÊמזבחו ה' זנח  כמו ב)עזבת עניןÔ˘ÚÈ.:(איכה הוא 

ואמר עשן כמו מהנחירים יוצא נראה הכעס  חמום ע"י  כי כעס
כדי באדם הנופל  האוזן :בלשון את  ÍÈÓÚÙ.(‚)לשבר

דלים  פעמי  וכן  בהן שפוסעין כ"ו)הרגלים Â‡Â˘ÓÏ˙.:(ישעיה
חושך : ואסיפה:Í„ÚÂÓ.צעקו:˘‡‚Â.(„)ענין וועד מל '

(‰).Í·Ò·זה ונאחזים  שמסתבכים  ע "ש  סבך  נקרא הענף
בסבך נאחז  כמו  כ"ב)בזה  גרזנים:˜¯„ÂÓ˙.:(בראשית

(Â).‰ÈÁÂ˙Ùכמו ודקלים צורות של והחקיקה  החתירה ענינו
חותם  כ"ח)פתוחי ÂÙÏÈÎÂ˙.:(שמות ÏÈ˘Î·עשוים כלים שמות 

אבנים : בהם יהלמניÔÂÓÂÏ‰È.לשבר כמו ושבירה הכאה  ענין
קמ"א)צדיק  והבערה:˘ÂÁÏ.(Ê):(לקמן הצתה  מל 'ÂÏÏÁ.ענין

שמוÌÈ.(Á)חולין: ינון כמו שררה ע"ב)ענין :(לעיל
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(„Ú)(‡).ÍÙ‡ Ô˘ÚÈ מוציאין נחיריו הכועס כל
˜„Ì.(·)עשן: ˙È˜שנאמר עולם בריית (לקמן לפני

יולדו:צ') הרים בטרם לנו היית אתה ˘Î˙מעון ‰Ê
.Â·כמו הוא לשון מ"ב)תקון והוא (ישעיה לו חטאנו זו

בו: שכנת אשר Â‡Â˘ÓÏ˙(‚)כמו ÍÈÓÚÙ ‰ÓÈ¯‰
.Áˆ לאויביך שיהו שלך ובהלות פעימות הגבה

המקדש, בבית האויב הרע אשר כל על נצח למשואות
חורבן  לשון למשואות רוחו, ותפעם עם מנחם חברו כן

שאיה ו')כמו שממה(שם תשאה Í„ÚÂÓ.(„):(סא"א),
שם: לך ונועדתי בו נאמר אשר המקדש בית ˘ÂÓהוא

.Ì˙Â˙Â‡ את להם שמו אז להחריבו ידם כשגברה
הקסמים  הם ומה אמת אותות שהם קסמיהם אותות

בתרפים: שאל בחצים È·ÓÎ‡(‰)קלקל Ú„ÂÈ
.˙ÂÓÂ„¯˜ ıÚ Í·Ò· ‰ÏÚÓÏ מכה כשהיה האויב יודע

למעלה  מכותיו כמביא שהוא המקדש פתחי בשערי
העץ  שהיה רואה היה שהרי יודע היה ומנין ברקיע

שאמרו  כמו ובולען הקרדומות את ואוחז מסבך
בסבך  דירושלים, תרעא חד בלעתינהו כולהו רבותינו

בסבך נאחז לשון קרדומות כ"ב)עץ סובך (בראשית העץ ,
בו: נסבכין והם רואה ÚÂ˙‰.(Â)אותם שהיה אע"פ

וכל  פתחיה כל מלהלום נמנע לא קשה הקב"ה שלפני
יחד: ÂÙÏÈÎÂ˙.שעריה ÏÈ˘Î· נגרים של משחית כלי

כילפות  בכשיליא, יונתן תרגום לה באו ובקרדומות הם
הנגרים: מכלי והוא דונש פירש כך הוא ערבי לשון

.ÔÂÓÂÏ‰È:האויבים(Á).„ÁÈ ÌÈ Ì·Ï· Â¯Ó‡ נינם
וכן ע"ב)מושליהם מנון (לעיל יהיה ואחריתו שמו, ינון

כ"ט) הראשונים (משלי להם א' מחשבה מושליהם כל
ואח"כ  תחלה ישראל של לפטרונם להזדווג כאחרונים
שהיו  אל מועדי כל שרפו שהרי ותדע להם. יזדווגו
שילה  החריבו פלשתים שלו, וועד בתי כל בארץ
בית  החריבו ואחרים ראשון בית החריב נבכדנאצר

שני:

cec zcevn
(‡).ÁˆÏ ˙ÁÊשנראה עד  רב  זמן זה  ישראל  את  עזבת למה

לעולם: יהיה כן  שהמהÔ˘ÚÈ.כאלו בישראל אפך  יעשן למה
רועם : שאתה ˜„Ì.(·)הצאן ˙È˜מזמן לעם  לך  קנית אשר 

בו ששכנת ציון הר אל והבאתם ממצרים גאלתם מאז קדום
קצר: מקרא  ÍÈÓÚÙ.(‚)והוא  ‰ÓÈ¯‰ללכת רגליך הרם

והוא בבהמ"ק הרעה העושה  האויב  כל  את  נצח עד  להחשיך 
עון תשא כל וכן בקדש  הרע אויב  כל  כמו יד)הפוך  (הושע

תשא : עון כל Í„ÚÂÓ.(„)ומשפטו מקום·˜¯· בה"מ בתוך
עמהם: והשכינה ישראל כל שם  נועדים  ‡Ì˙Â˙Âשהיו ÂÓ˘

.˙Â˙Â‡ הלך לא עד כי אמת אות  הוא שלהם  שהאות  אמרו
שאל  כמ "ש יצלח  אם  לדעת אותות  עשה  ירושלים על  נ"נ

בכבד  ראה  כא)בתרפים ואחר(יחזקאל ללכת  האות לו  ובא 
האותות : באלה  ממשות  שיש אמר ÂÎÂ'.(‰)שכבשה Ú„ÂÈ

ארזים לחטוב הלבנון עצי  בסבך  קרדומו שהביא מי כל
בעיניו: נחשב היה  רבה  למצוה  כי הכבוד  כסא לפני למעלה מביא כאלו  לו נודע  היה בה "מ  לבנין  בעתÚÂ˙‰.(Â)להביאם

וכילפות: בכשיל  ומשברים הולמים הצרים היו הקירות  שעל הזהב  פתוחי כל Í˘„˜Ó.(Ê)החורבן ˘‡· ÂÁÏ˘אש שלחו  כמו
לארץ:ı¯‡Ï.במקדשך : עד והשפילו חללו שמך  שכינת  ÁÈ„.(Á)מקום  ÌÈ:אחת בעצה  שריהם ‡Ï.כל  È„ÚÂÓ ÏÎ כל

ובהמ"ד : בהכ"נ לה' המיועדות המקומות

oeiv zcevn
(‡).˙ÁÊמזבחו ה' זנח  כמו ב)עזבת עניןÔ˘ÚÈ.:(איכה הוא 

ואמר עשן כמו מהנחירים יוצא נראה הכעס  חמום ע"י  כי כעס
כדי באדם הנופל  האוזן :בלשון את  ÍÈÓÚÙ.(‚)לשבר

דלים  פעמי  וכן  בהן שפוסעין כ"ו)הרגלים Â‡Â˘ÓÏ˙.:(ישעיה
חושך : ואסיפה:Í„ÚÂÓ.צעקו:˘‡‚Â.(„)ענין וועד מל '

(‰).Í·Ò·זה ונאחזים  שמסתבכים  ע "ש  סבך  נקרא הענף
בסבך נאחז  כמו  כ"ב)בזה  גרזנים:˜¯„ÂÓ˙.:(בראשית

(Â).‰ÈÁÂ˙Ùכמו ודקלים צורות של והחקיקה  החתירה ענינו
חותם  כ"ח)פתוחי ÂÙÏÈÎÂ˙.:(שמות ÏÈ˘Î·עשוים כלים שמות 

אבנים : בהם יהלמניÔÂÓÂÏ‰È.לשבר כמו ושבירה הכאה  ענין
קמ"א)צדיק  והבערה:˘ÂÁÏ.(Ê):(לקמן הצתה  מל 'ÂÏÏÁ.ענין

שמוÌÈ.(Á)חולין: ינון כמו שררה ע"ב)ענין :(לעיל
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr flw sc zay(oey`x meil)

,äòLúìwtqne ,eixg`ly dlila e` meia clep m` reci `ly oeik §¦§¨
clep .zxgnly meil ipiny `edy iriyzd meia elenl yiïéa¥

,äøNòì ìBnéð úaL áøò ìL úBLîMämeia clep m` wtq yiy oeik ©§¨¤¤¤©¨¦©£¨¨
dzre iyiy meia clep `ny zaya elenl oi` ok lr ,zaya e` iyiy
,zayd z` dgec dpi` dpnfa `ly dline iriyzd meid `ed zaya
clepy ote` eze`ae .ixiyrd meid `edy oey`x meia wx miln okl

lg m` ,zay axr ly zeynyd oiaúaMä øçàì áBè íBédliny §©©©©¨
,aeh mei z` mb dgec dpi` dpnfa `ly.øNò ãçàì ìBnéðelg m`e ¦§©©¨¨

zayd xg`lì ìBnéð ,äðMä Làø ìL íéîé éðLïè÷ .øNò íéðL §¥¨¦¤Ÿ©¨¨¦¦§¥¨¨¨¨
äìBçä,ipinyd meia elenl xyt` i`eãò BúBà ïéìäBî ïéà ©¤¥£¦©

.àéøáiL¤©§¦

àøîâ
.`ixaiy cr eze` oilden oi` dleg wepizd m`y ,dpyna epipy

:`ixaiyk cin elenl ozip m`d dpc `xnbd,ìàeîL øîàdid ¨©§¥
xy`k ,megn gcewe dleg wepizdänç Bzöìçcxie dxar dlgnd ± £¨©©¨

`l` cin eze` miln oi` ,enegBúBøáäì äòáL ìk Bì ïéðúBð± §¦¨¦§¨§©§
.miln ipinyd meiae ,wfgzdl mini dray

,eäì àéòaéà,mini dray oizndl yi xy`kïðéòa éîjixv m`d ± ¦©§¨§¦¨¦©
mini dray exariy,úòì úòî,dng ezvlg meid zevgay oebk ¥¥§¥

xg`l wxe mini dray enlyei `ad reaya mei eze` zevgay `vnp
.elenl ozip didi zevgàceì éðúc ,òîL àz[mkg my]íBé ¨§©§¨¥¨

Búàøáäepic ,ezlgnn ohwd `ixad eay meid ±,Bãìeä íBékmyke ©§¨¨§¦¨§
ez`xad meia s` ,ipinya milne mini dray ecled mein mipeny

.ipinyd meia milne mini dray mipenåàì éàîdpeekd oi` m`d ± ©¨
yBãìeä íBi äîe ezcil mein mini dray mipeny myk ±ïðéòa àì ©¦¨§Ÿ¨¦©

,úòì úòî,elenl ozip `ad reaya ecled meiaeBúàøáä íBé óà ¥¥§¥©©§¨¨
,úòì úòî ïðéòa àìozip `ad reaya mei eze` zligza cine Ÿ¨¦©¥¥§¥

:`xnbd dgec .elenlìà`ed oeincd `l` ,`ziixad zpeek ef oi` ± Ÿ
meik mini dray ez`xad mei xg`l oizndl yiy df oiprl wx

y okzi ,zrl zrn oiprl la` ,ecledéãòó[xeng-]Búàøáä íBé ¨¦©§¨¨
íBé eléàå úòì úòî ïðéòa àì Bãìeä íBé eléàc ,Bãìeä íBiî¦¦¨§§¦¦¨§Ÿ¨¦©¥¥§¥§¦

.úòì úòî ïðéòa Búàøáä©§¨¨¨¦©¥¥§¥

äðùî
xefgl jixv m`d dlxrdn ex`ypy xer zeqita dpc epzpyn

:mkzegleïéöéö ïä elàdlxrd on ex`ypy xer zerevx ±ïéákòîä ¥¥¦¦©§©§¦
äìénä úà,dlin zevn miiw `l mkzgi `l m`y -äôBçä øNa ¤©¦¨¨¨©¤

äøèòä áBø úàdtiwnd ddeabd dtyd z` dqkny xer zrevx ± ¤¨£¨¨
lxrk epic ,el` oiviv jzge xfg `ly lke .cibd z`ìëBà Bðéàå§¥¥

äîeøza.odk eia` did m`íàå`l` ie`xk dlxrd xer xqed ©§¨§¦
yäéäwepizdøNa ìòadteg oiicr dlxrd xer eli`k d`xpe ony ± ¨¨©©¨¨

,dxhrd z`Bðwúî,dxhrd dlbzzy cr xerd z` jzeg ±éðtî §©§¦§¥
ïéòä úéàøî.lxrk d`xi `ly ©§¦¨©¦
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המשך ביאור למס' שבת ליום ראשון עמ' א

`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: שואלת ב: עומד מז déì,דף àéòaî à÷ éàîהוא שספיקו נאמר øîbאם éà ©¨¦©§¨¥¦¨©

שוה  íúäîגזירה 'àìî' 'àìî' בין את מקטירים אין שבקמיצה שכשם מקמיצה, - §Ÿ§Ÿ¥¨¨
בין  את להקטיר אפשר ובחפינה שוה, גזירה למד לא שמא או כך, הדין בחפניו אף הבינים,

שהלא  ספיקו, שזהו לומר אין Cäהבינים. eðééäלעיל הספק זהו שיעשה (ע"א)- מהו ©§©
לא  או כבקמיצה, מידה לה יעשה שלא מקמיצה שוה גזירה לומדים האם לחפינה, מידה

שלא  קמיצה, גבי אלו דינים ששני כאן, פפא רב של ספיקו ממש וזה שוה, גזירה לומדים

שוה  גזירה לומדים ואם 'בקמצו', מתיבת נלמדים שניהם מידה, לה יעשה ושלא מבורץ יהא

הרי לחפינה, תלוי מקמיצה הספק אין הגמרא: מתרצת ללמוד. לנו יש הדינים שני שאת

ד  הספק, קיים עדיין מקמיצה חפינה נלמד לא ודאי אם ואף קמיצה, éëäבדין àtt áø©¨¨¨¦
,déì éòaנאמר הקטורת חפינת יב)בענין טז וגו'(ויקרא אׁש ּגחלי הּמחּתה מלא 'ולקח ¨¥¥ְְְֲֵֵַַַַָָֹ

האם  פפא, רב והסתפק לּפרכת'. מּבית והביא ּדּקה סּמים קטרת חפניו åéðôçּומלא àìî' ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹ§Ÿ¨§¨
ïðéòa 'àéáäå ומלא' קודם הנאמר על המשך אלא אינו 'והביא' הפסוק בסוף שנאמר מה - §¥¦§¦¨

סמים', קטורת àkéàחפניו àäå בין את גם להקטיר יביא אם אף הכתוב ומתקיים - §¨¦¨
הבינים, בין למעט מקור לנו שאין ïðéòaהבינים, 'àéáäå ç÷ìå' àîìéc Bà שנאמר מה - ¦§¨§¨©§¥¦§¦¨

המחתה  מלא ולקח הפסוק, פירוש וכך הפסוק, המשך על גם עולה 'ולקח' הפסוק בתחילת

דווקא  נחשבת  ולקיחה לפרוכת, מבית יביא שניהם ואת קטורת חפניו מלא יקח וכן אש, גחלי

מאליו, שנכנס הבינים בין לא אך בכוונה, הכהן שלוקח בין åמה את גם ויקטיר יביא אם §
àkéìהבינים àä מה שיביא דהיינו והביא', 'ולקח אמרה שהתורה מה מתקיים לא - ¨¥¨

הגמרא: מסיימת בידו. עלה מאליו אלא לקח שלא מה גם מביא שהרי ¥e÷éz.שלוקח,
קומץ: בענין נוסף ÷Böî'ספק àìî' éì àèéLt ,àtt áø øîà אופן בתורה, האמור ¨©©¨¨§¦¨¦§Ÿª§

הוא  éLðéà,דרך kהקמיצה éöî÷ã אצבעותיו כשצידי הסולת לתוך ידו שמכניס דהיינו §§¨§¥¦§¥
וקומץ. בידו נכנס והקמח åéúBòaöàלמטה éLàøa õî÷ ,àtt áø éòa ידו שהניח - ¨¥©¨¨¨©§¨¥¤§§¨

כף  את שממלא כשיעור בהם ונטל אצבעותיו בראשי לקמוץ והתחיל הקמח כלפי ידו כשכף

קומץ  בידו עכשיו ונמצא ידו, כף את ומילא הקמח עם אצבעותיו ראשי וקירב והמשיך ידו,

הסתפק:eäîכתיקונו, עוד לא. או הקמיצה, וכשירה זה באופן קמיצה דרך נחשב האם - ©
äìòîìקמץ  ähîlî והעלה אצבעותיו בראשי מהקמח ולקח הקמח כלפי ידו גב שהניח - ¦§©¨§©§¨

ידו, כף קמץ eäî.לתוך הסתפק: ïéããväועוד ïî קמץ ולא הקמח על ידו גב שהניח - ©¦©§¨¦
מהצדדים, ידו לתוך הקמח שנכנס עד הקמח על בה ודחק ידו הוליך אלא ©eäî.באצבעותיו,

אלו ספיקות כל הגמרא: ¥e÷éz.מסיימת
חפינה: בענין נוסף åéðôç'ספק àìî' éì àèéLt ,àtt áø øîà כהן של קטורת - ¨©©¨¨§¦¨¦§Ÿ¨§¨
הוא  החפינה אופן éLðéàגדול, éðôçãk דהיינו בידיהם, לחפון האנשים שדרך כמו - ¦§¨§¥¦§¥

הזרת]. [מצד מטה כלפי הידים כשצידי יחד ידיו שתי את ïôçשממלא ,àtt áø éòä¥©¨¨¨©
åéúBòaöà éLàøa מעט בחפניו הקטורת והכניס הקטורת בתוך אצבעותיו ראשי שתחב - §¨¥¤§§¨

שמילאם, עד עוד eäîמעט לא. או החפינה, וכשירה זה באופן חפינה  דרך נחשב האם - ©
חפן  äìòîìהסתפק: ähîlî הקטורת והעלה הקטורת כלפי למטה ידיו גב שהניח ¦§©¨§©§¨

שמילאם, עד חפניו לתוך אצבעותיו חפן eäî.בראשי הסתפק: ãväועוד ïî שהכניס - ©¦©©
לאצבע  אגודל שבין הצד דרך לחפניו הסתפק:eäî.הקטורת aועוד ïôç ידוBæ עצמה עצמה Bæידו áeבפני כך åבפני Bæאחר ïáø÷ ©¨©§§§¥§¨

.eäî ,Bæ ìöà ב ונשארו נפשטו לא אלו ספיקות e÷éz.וכל ¥¤©¥
קמיצה: בענין נוסף ספק הגמרא ¥éòäמביאה

א עמוד מח àtt,דף áø אלא הכלי בשולי הניחו לא ואם הקמיצה, אחר לקדשו שרת בכלי הקומץ ליתן שצריך להלכה, בידינו מקובל ©¨¨
àðîc déðôBãa õîBwì dé÷ac מבפנים הכלי בדופן הקומץ את הדביק -,éàî האם,àkéà àäå ,ïðéòa éìk CBz נמצא שהקומץ ©§¥©¤§§¥§¨¨©§¦§¦¨§¨¦¨

הכלי, àîìécבתוך Bà דווקאBëBúa äçpä הכלי בכלי Bð÷úkבתחתית הנחה כדרך -.e÷éz ,àkéì àäå ,ïðéòa ¦§¨©¨¨§§¦§§¦¨§¨¥¨¥

i"yx

àìî àìî øîâ éàevexia unew dn .
:oileqt divexia dpitg s` xhwp epi`

êä åðééädyriy edn lirl opirac .
`nrh `cg ediiexz ipdc dpitgl dcn
evnewn unewl dcne oivexiac `ed

ck ol `wtp`ly evnewa lirl opixn`
inp oivexia iabe unewl dcn dyri
evnewa l''z uxean leki lirl `pipz
dyxc dpitgl opiziinc ol hyti` i`e
aizk eli`k dey dxifba evnewac

:dpin ihytin ediiexz eiptgaàôô áø
éòá éëä`lnc dey dxifb `la `dl .

`l inp i` `dl `irainl `ki` `ln
`idd la` dpitg iabl eiptga iziin
`kil dpitgl dcn zeyrl lirlc
gwlenc dey dxifbn `l` `irainl
unewl dcn dyri `ly opirny `l
dgiwl dny xg` xac ici lr dgiwlc

:(.fl sc) dkeq zkqnaàëéì àäå.
`l `ede mipiad oial qpkp eili`ny

:oeekzpéùðéà éöî÷ãëly eciv .
:dhnl eizerav`åéúåòáöà éùàøá.

zlqa eizerav` agze dhnl eci qt
jxe` lk `liny cr mly unew unwe

:eci qtäìòîì äèîìîeci ab jtdy .
iy`xa unewd dlrde dhnl

:eci qt jezl eizerav`ãöä ïî.
eci ab oivnewd jxck `ly xnelk
`l` zlqa eizerav` agz `le dhnl
qpkp zlqde wgeca eci ab lr jilen

:eizerav` jxc eci qtaéðôçãë
éùðéà:dhnl cid qt ly dceg .äé÷áã

àðîã äéðôåãá õîå÷ìzkqna l''iiw .
ilk ozn oerh unewdy (.ek sc) zegpn
ilk jezl eycwne df ilk jezn unewe
epzpe eileya epzp `l m`e xg`

:edn ewace eipteca



קיי `nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: שואלת ב: עומד מז déì,דף àéòaî à÷ éàîהוא שספיקו נאמר øîbאם éà ©¨¦©§¨¥¦¨©

שוה  íúäîגזירה 'àìî' 'àìî' בין את מקטירים אין שבקמיצה שכשם מקמיצה, - §Ÿ§Ÿ¥¨¨
בין  את להקטיר אפשר ובחפינה שוה, גזירה למד לא שמא או כך, הדין בחפניו אף הבינים,

שהלא  ספיקו, שזהו לומר אין Cäהבינים. eðééäלעיל הספק זהו שיעשה (ע"א)- מהו ©§©
לא  או כבקמיצה, מידה לה יעשה שלא מקמיצה שוה גזירה לומדים האם לחפינה, מידה

שלא  קמיצה, גבי אלו דינים ששני כאן, פפא רב של ספיקו ממש וזה שוה, גזירה לומדים

שוה  גזירה לומדים ואם 'בקמצו', מתיבת נלמדים שניהם מידה, לה יעשה ושלא מבורץ יהא

הרי לחפינה, תלוי מקמיצה הספק אין הגמרא: מתרצת ללמוד. לנו יש הדינים שני שאת

ד  הספק, קיים עדיין מקמיצה חפינה נלמד לא ודאי אם ואף קמיצה, éëäבדין àtt áø©¨¨¨¦
,déì éòaנאמר הקטורת חפינת יב)בענין טז וגו'(ויקרא אׁש ּגחלי הּמחּתה מלא 'ולקח ¨¥¥ְְְֲֵֵַַַַָָֹ

האם  פפא, רב והסתפק לּפרכת'. מּבית והביא ּדּקה סּמים קטרת חפניו åéðôçּומלא àìî' ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹֹ§Ÿ¨§¨
ïðéòa 'àéáäå ומלא' קודם הנאמר על המשך אלא אינו 'והביא' הפסוק בסוף שנאמר מה - §¥¦§¦¨

סמים', קטורת àkéàחפניו àäå בין את גם להקטיר יביא אם אף הכתוב ומתקיים - §¨¦¨
הבינים, בין למעט מקור לנו שאין ïðéòaהבינים, 'àéáäå ç÷ìå' àîìéc Bà שנאמר מה - ¦§¨§¨©§¥¦§¦¨

המחתה  מלא ולקח הפסוק, פירוש וכך הפסוק, המשך על גם עולה 'ולקח' הפסוק בתחילת

דווקא  נחשבת  ולקיחה לפרוכת, מבית יביא שניהם ואת קטורת חפניו מלא יקח וכן אש, גחלי

מאליו, שנכנס הבינים בין לא אך בכוונה, הכהן שלוקח בין åמה את גם ויקטיר יביא אם §
àkéìהבינים àä מה שיביא דהיינו והביא', 'ולקח אמרה שהתורה מה מתקיים לא - ¨¥¨

הגמרא: מסיימת בידו. עלה מאליו אלא לקח שלא מה גם מביא שהרי ¥e÷éz.שלוקח,
קומץ: בענין נוסף ÷Böî'ספק àìî' éì àèéLt ,àtt áø øîà אופן בתורה, האמור ¨©©¨¨§¦¨¦§Ÿª§

הוא  éLðéà,דרך kהקמיצה éöî÷ã אצבעותיו כשצידי הסולת לתוך ידו שמכניס דהיינו §§¨§¥¦§¥
וקומץ. בידו נכנס והקמח åéúBòaöàלמטה éLàøa õî÷ ,àtt áø éòa ידו שהניח - ¨¥©¨¨¨©§¨¥¤§§¨

כף  את שממלא כשיעור בהם ונטל אצבעותיו בראשי לקמוץ והתחיל הקמח כלפי ידו כשכף

קומץ  בידו עכשיו ונמצא ידו, כף את ומילא הקמח עם אצבעותיו ראשי וקירב והמשיך ידו,

הסתפק:eäîכתיקונו, עוד לא. או הקמיצה, וכשירה זה באופן קמיצה דרך נחשב האם - ©
äìòîìקמץ  ähîlî והעלה אצבעותיו בראשי מהקמח ולקח הקמח כלפי ידו גב שהניח - ¦§©¨§©§¨

ידו, כף קמץ eäî.לתוך הסתפק: ïéããväועוד ïî קמץ ולא הקמח על ידו גב שהניח - ©¦©§¨¦
מהצדדים, ידו לתוך הקמח שנכנס עד הקמח על בה ודחק ידו הוליך אלא ©eäî.באצבעותיו,

אלו ספיקות כל הגמרא: ¥e÷éz.מסיימת
חפינה: בענין נוסף åéðôç'ספק àìî' éì àèéLt ,àtt áø øîà כהן של קטורת - ¨©©¨¨§¦¨¦§Ÿ¨§¨
הוא  החפינה אופן éLðéàגדול, éðôçãk דהיינו בידיהם, לחפון האנשים שדרך כמו - ¦§¨§¥¦§¥

הזרת]. [מצד מטה כלפי הידים כשצידי יחד ידיו שתי את ïôçשממלא ,àtt áø éòä¥©¨¨¨©
åéúBòaöà éLàøa מעט בחפניו הקטורת והכניס הקטורת בתוך אצבעותיו ראשי שתחב - §¨¥¤§§¨

שמילאם, עד עוד eäîמעט לא. או החפינה, וכשירה זה באופן חפינה  דרך נחשב האם - ©
חפן  äìòîìהסתפק: ähîlî הקטורת והעלה הקטורת כלפי למטה ידיו גב שהניח ¦§©¨§©§¨

שמילאם, עד חפניו לתוך אצבעותיו חפן eäî.בראשי הסתפק: ãväועוד ïî שהכניס - ©¦©©
לאצבע  אגודל שבין הצד דרך לחפניו הסתפק:eäî.הקטורת aועוד ïôç ידוBæ עצמה עצמה Bæידו áeבפני כך åבפני Bæאחר ïáø÷ ©¨©§§§¥§¨

.eäî ,Bæ ìöà ב ונשארו נפשטו לא אלו ספיקות e÷éz.וכל ¥¤©¥
קמיצה: בענין נוסף ספק הגמרא ¥éòäמביאה

א עמוד מח àtt,דף áø אלא הכלי בשולי הניחו לא ואם הקמיצה, אחר לקדשו שרת בכלי הקומץ ליתן שצריך להלכה, בידינו מקובל ©¨¨
àðîc déðôBãa õîBwì dé÷ac מבפנים הכלי בדופן הקומץ את הדביק -,éàî האם,àkéà àäå ,ïðéòa éìk CBz נמצא שהקומץ ©§¥©¤§§¥§¨¨©§¦§¦¨§¨¦¨

הכלי, àîìécבתוך Bà דווקאBëBúa äçpä הכלי בכלי Bð÷úkבתחתית הנחה כדרך -.e÷éz ,àkéì àäå ,ïðéòa ¦§¨©¨¨§§¦§§¦¨§¨¥¨¥

i"yx

àìî àìî øîâ éàevexia unew dn .
:oileqt divexia dpitg s` xhwp epi`

êä åðééädyriy edn lirl opirac .
`nrh `cg ediiexz ipdc dpitgl dcn
evnewn unewl dcne oivexiac `ed

ck ol `wtp`ly evnewa lirl opixn`
inp oivexia iabe unewl dcn dyri
evnewa l''z uxean leki lirl `pipz
dyxc dpitgl opiziinc ol hyti` i`e
aizk eli`k dey dxifba evnewac

:dpin ihytin ediiexz eiptgaàôô áø
éòá éëä`lnc dey dxifb `la `dl .

`l inp i` `dl `irainl `ki` `ln
`idd la` dpitg iabl eiptga iziin
`kil dpitgl dcn zeyrl lirlc
gwlenc dey dxifbn `l` `irainl
unewl dcn dyri `ly opirny `l
dgiwl dny xg` xac ici lr dgiwlc

:(.fl sc) dkeq zkqnaàëéì àäå.
`l `ede mipiad oial qpkp eili`ny

:oeekzpéùðéà éöî÷ãëly eciv .
:dhnl eizerav`åéúåòáöà éùàøá.

zlqa eizerav` agze dhnl eci qt
jxe` lk `liny cr mly unew unwe

:eci qtäìòîì äèîìîeci ab jtdy .
iy`xa unewd dlrde dhnl

:eci qt jezl eizerav`ãöä ïî.
eci ab oivnewd jxck `ly xnelk
`l` zlqa eizerav` agz `le dhnl
qpkp zlqde wgeca eci ab lr jilen

:eizerav` jxc eci qtaéðôçãë
éùðéà:dhnl cid qt ly dceg .äé÷áã

àðîã äéðôåãá õîå÷ìzkqna l''iiw .
ilk ozn oerh unewdy (.ek sc) zegpn
ilk jezl eycwne df ilk jezn unewe
epzpe eileya epzp `l m`e xg`

:edn ewace eipteca



xcde"קיי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr flw sc zay(oey`x meil)

,mipdk zxeza dzpyp ef `ziixaàøôñ íúñezxeza `ziixa mzq ± §¨¦§¨
zhiya ,dxn` in da yxtzp `ly ,mipdkäãeäé éaøgkene ,dxn`p ©¦§¨

.i`ce xkfl aygp epi` qepibexcp`y xaeq dcedi iaxyáø øîà̈©©
àðéðz énð ïðà óà ,÷çöé øa ïîçðdpyna ok epipy ep` mb ±dxt) ©§¨©¦§¨©£©©¦§¦¨

(c"n d"t,Lc÷ì íéøLk ìkädnec` dxt xt` zpizp ici lr z`hg in ©Ÿ§¥¦§©¥
,mdaìñBôe ïè÷a øéLëî äãeäé éaø .ïè÷å äèBL Løçî õeç¥¥¥¤§¨¨©¦§¨©§¦§¨¨¥

dpéî òîL ,ñBðéâBøcðàå äMàayeciw oiprl mb dcedi iax zrcly §¦¨§©§§¦§©¦¨
:`xnbd zl`ey .xkfl aygp epi` qepibexcp` z`hg inàðL éàîe± ©§¨

zevn dpey dnaäìéî:`xnbd daiyn .xkfk epic dcedi iax itly ¦¨
áéúëc íeMî(i fi ziy`xa),'øëæ ìk íëì ìBnä'd`a 'lk' zaize ¦¦§¦¦¨¤¨¨¨

.qepibexcp` mb zeaxl

äðùî
zay axra did epnfy wepiz zaya lne bbyy ina zwqer epzpyn

:oey`x meia zxgnl did epnfy e`ãçà ,úB÷Bðéú éðL Bì eéäL éî¦¤¨§¥¦¤¨
øçà ìL úà ìîe çëLå ,úaMa ìeîì ãçàå úaMä øçà ìeîì̈©©©©¨§¤¨¨©©¨§¨©¨¤¤©©

áéiç úaMa úaMädyre dlin zevn jka miiw `ly itl ,z`hg ©©¨©©¨©¨
,zewepiz ipy el eid m` la` .zaya dxeagúaL áøòa ìeîì ãçà¤¨¨§¤¤©¨

éaø ,úaMa úaL áøò ìL úà ìîe çëLå ,úaMa ìeîì ãçàå§¤¨¨©©¨§¨©¨¤¤¤¤©¨©©¨©¦
,úàhç áéiçî øæòéìà.zay dgec dpi` dpnfa `ly dliny oeik ¡¦¤¤§©¥©¨

,øèBt òLBäé éaøå,zaya clepy df z` lenl cexh didy oeik §©¦§ª©¥
,devn dfa dyr s`e ,zay axra clepy df z` lne drh jk jezne
devn dyre devn xaca drehde ,lenz`n xak epnf ribd ixdy

.z`hgn xeht

àøîâ
rnyn ,mzqa dzpyp dpey`xd dkldd ,zekld izy e`aed dpyna
d`ian `xnbd .mi`pzd ewlgp dipyd dkldae ,da micen lkdy

:dpynd zqxiba mi`xen` zwelgnéðúî àðeä áø`yixa dpy ± ©¨©§¥
zayd xg` ly lne gky ,dpynd ly,zayaáéiç`qxibk z`hg ©¨

mle` .zaya zay axr ly lne gkya ewlgp mi`pzde ,epiptlyáø©
éðúî äãeäézay axr ly z` lne gky ,dpynd ly `yixa dpy ± §¨©§¥

zayaøeètzayd xg` ly lne gkya ewlgp mi`pzde ,z`hgn ¨
.zaya

x`al ote` dfi`a ewlgp xak zeziixaa mi`pzdy zx`an `xnbd
epzpyna qxb `ped axe ,ryedi iaxe xfril` iax zwelgn z`

:dipyd `ziixak dcedi axe zg` `ziixak,áéiç éðúî àðeä áø©¨©§¥©¨
,`ziixaa epipy jkye÷ìçð àì ,øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà ,àéðúc§©§¨¨©©¦¦§¤¤§¨¨Ÿ¤§§

,úB÷Bðéú éðL Bì eéäL éî ìò òLBäé éaøå [øæòéìà] (øæòìà) éaø©¦¡¦¤¤§©¦§ª©©¦¤¨§¥¦
ìL úà ìîe çëLå úaMä øçà ìeîì ãçàå úaMa ìeîì ãçà¤¨¨©©¨§¤¨¨©©©©¨§¨©¨¤¤

áéiç àeäL úaMa úaMä øçàz` lenl cexh didy s`e ,z`hg ©©©©¨©©¨¤©¨
lkn ,zayd xg` clepy df z` lne drh jk jezne zaya clepy df
,epnf ribd `l oiicr ixdy devn dyr `l xac ly eteqay oeik mewn

.z`hg aiig `ed ixd,úB÷Bðéú éðL Bì eéäL éî ìò ,e÷ìçp äî ìò©©¤§§©¦¤¨§¥¦
áøò ìL úà ìîe çëLå úaMa ìeîì ãçàå úaL áøòa ìeîì ãçà¤¨¨§¤¤©¨§¤¨¨©©¨§¨©¨¤¤¤¤
.øèBt òLBäé éaøå úàhç áéiçî øæòéìà éaøL ,úaMa úaL©¨©©¨¤©¦¡¦¤¤§©¥©¨§©¦§ª©¥

íäéðLe[ryedi iaxe xfril` iax]úãBáòî àlà äeãîì àì §¥¤Ÿ§¨¨¤¨¥£©
,íéáëBk,dxf dcear z`hgl dxezay ze`hgd lk eywedy itl ¨¦

.z`hg aeigl mi`pzd md dn micnl myneøáñ øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¨©
`id ixd ,zaya dzyrpy zay axra dpnfy dlinyúãBáòk©£©

,íéáëBkdcear ly z`hgn micnlpd mi`pzd da miniiwzn xnelk ¨¦
,dxfäîy myk ±ãéáòú àì àðîçø øîà íéáëBk úãBáòdxn` ± ¨£©¨¦¨©©£¨¨Ÿ©£¦

,dyrz `l dxezáéiçéî ãéáò éëå,z`hg aiigzn dyr m`e ±àëä §¦¨¦¦©©¨¨
àðL àì énð.z`hg aiige epic dpey `l o`k mb ± ©¦Ÿ§¨
òLBäé éaøåly z`hgn micnlpd mi`pzd da miniiwzn `ly xaq §©¦§ª©
,dxf dcearíúä,z`hg aiig dxf dceara my ±äåöî åàìcitl ± ¨¨§¨¦§¨

la` ,devn lk miiw `l e`ld zxiarayàëäzay axr ly lna ¨¨

ldend miiw [dxeag ziiyr ly] dxiard dyrna ,zaya,äåöî¦§¨
.z`hg eaiigl oi` miakek zcearl dnec epi`y oeike

éðúî äãeäé áøzay axr ly lne gky ,dpynd ly `yixa dpy ± ©§¨©§¥
,zayaøeèt,`ziixaa epipy jky ,z`hgn [zercd lkl],àéðúc ¨§©§¨

eéäL éî ìò òLBäé éaøå øæòéìà éaø e÷ìçð àì ,øéàî éaø øîà̈©©¦¥¦Ÿ¤§§©¦¡¦¤¤§©¦§ª©©¦¤¨
çëLå úaMa ìeîì ãçàå úaL áøòa ìeîì ãçà úB÷Bðéú éðL Bì§¥¦¤¨¨§¤¤©¨§¤¨¨©©¨§¨©

,øeèt àeäL úaMa úaL áøò ìL úà ìîedevn xaca drhy oeik ¨¤¤¤¤©¨©©¨¤¨
.devn dyreãçà úB÷Bðéú éðL Bì eéäL éî ìò ,e÷ìçp äî ìò©©¤§§©¦¤¨§¥¦¤¨

øçà ìL úà ìîe çëLå úaMa ìeîì ãçàå úaMä øçà ìeîì̈©©©©¨§¤¨¨©©¨§¨©¨¤¤©©
.øèBt òLBäé éaøå úàhç áéiçî øæòéìà éaøL ,úaMa úaMä©©¨©©¨¤©¦¡¦¤¤§©¥©¨§©¦§ª©¥
øáñ øæòéìà éaø ,íéáëBk úãBáòî àlà äeãîì àì íäéðLe§¥¤Ÿ§¨¨¤¨¥£©¨¦©¦¡¦¤¤¨©

`id ixd ,zaya dzyrpy zayd xg` dpnfy dlinyúãBáòk©£©
,íéáëBkzd da miniiwzn xnelkdcear ly z`hgn micnlpd mi`p ¨¦

,dxf,áéiçéî ãéáò éëå ãéáòú àì àðîçø øîà íéáëBk úãBáò äî̈£©¨¦¨©©£¨¨Ÿ©£¦§¦¨¦¦©©
àðL àì énð àëä.z`hg aiige epic dpey `l ±òLBäé éaøåxaeq ¨¨©¦Ÿ§¨§©¦§ª©

y meyn ,dxf dcear z`hgn z`f cenll oi`yíúädxf dceara - ¨¨
äåöî ãéøè àìla` ,z`hg aiigzn jkle devn miiwl cexh epi` ± Ÿ§¦¦§¨

àëä,zaya zayd xg` ly z` lne drhykäåöî ãéøè`ld - ¨¨§¦¦§¨
oeike ,zaya epnfy wepiz zlin zevna cexh didy zngn ok dyr

.z`hg eaiigl ozip `l miakek zcearl dnec epi`y
:dpey ote`a xi`n iax ixac epyp da `ziixa d`ian `xnbdéðz̈¥

òLBäé éaøå øæòìà éaø e÷ìçð àì ,øéàî éaø äéä øîBà ,àéiç éaø©¦¦¨¥¨¨©¦¥¦Ÿ¤§§©¦¤§¨¨§©¦§ª©
ìeîì ãçàå úaL áøòa ìeîì ãçà úB÷Bðéú éðL Bì eéäL éî ìò©¦¤¨§¥¦¤¨¨§¤¤©¨§¤¨¨

,áéiç àeäL úaMa úaL áøò ìL úà ìîe çëLå úaMas`y itl ©©¨§¨©¨¤¤¤¤©¨©©¨¤©¨
.z`hg aiig devn dyre devn xaca drehdéî ìò ,e÷ìçp äî ìò©©¤§§©¦

úaMa ìeîì ãçàå úaMä øçà ìeîì ãçà úB÷Bðéú éðL Bì eéäL¤¨§¥¦¤¨¨©©©©¨§¤¨¨©©¨
úàhç áéiçî øæòéìà éaøL ,úaMa úaMä øçà ìL ìîe çëLå§¨©¨¤©©©©¨©©¨¤©¦¡¦¤¤§©¥©¨

.øèBt òLBäé éaøå§©¦§ª©¥
:ef `ziixa lr `xnbd dywnàzLäzrca denzl yi dzrn ±éaø ©§¨©¦

,òLBäéa m`àôéñ,zaya zayd xg` ly lnykãéáò à÷ àìc §ª©¥¨§Ÿ¨¨¦
äåöî`ed ,devn jka dyr `ly s` ±øèBtdidy oeik z`hgn ¦§¨¥

a ,devna cexhàLéøzaya zay axr ly lnyäåöî ãéáò à÷c± ¥¨§¨¨¦¦§¨
`edy okzi m`d ,devn ezlina miiwy.áéiçî§©¥

:`xnbd zvxzn,éàpé éaø éác éøîàaàLéøz` ryedi iax aiigy ¨§¦§¥©¦©©¥¨
xaecn ,zaya zay axr ly lndíãwL ïBâk[micwd-]ìîez`ìL §¤¨©¨¤

úBçcéì úaL äðzéð àìc ,úaL áøòa úaLel oi` zaya dzr ± ©¨§¤¤©¨§Ÿ¦§¨©¨¦¨
dlin zevn meiwa cexh epi`y `vnp ,zay dgec ezliny wepiz

a mle` .zaya zay axr ly lenle zerhl el did `le ,dpnfaàôéñ¥¨
`ld ,zaya zayd xg` ly lnyk,úBçcéì úaL äðzéðxnelk ¦§¨©¨¦¨

devn meiwa cexh didy itle ,zay dgec ezliny wepiz eiptl did
.z`hgn ryedi iax xht okle ,zayd xg` ly z` lne drh dpnfa

:`xnbd dywn,àðäk áøì éMà áø déì øîàa `ldénð àLéø ¨©¥©©¦§©©£¨¥¨©¦
àîìòc úB÷Bðéz éaâì úBçcéì úaL äðzéðeiptl oi`y `yixa mb ± ¦§¨©¨¦¨§©¥¦§¨§¨

zewepiz mpyi mewn lkn ,zay dgec ezliny wepiz dlind zrya
jezne ,zay dgec mzline meid mpnfy mixg` zenewna miax
epnf oi`y df z` lne drh zaya mpnfy el`l dlind dxzedy
exhetl yie zay dgecd devnn zraep ezerhy `vnp .meid

:`xnbd zvxzn .z`hgnáéäéúéà àì àäéî àøáb éàäìeze`l ± §©©§¨¦¨Ÿ¦§§¦
zevna cexh did `le ,zegcil zay dpzip `l mipt lk lr mc`
aiigy bbey lkk epice ,ahid oiirl eilr did ok m` ,dpnfa dlin

.z`hg

äðùî
:wepizd ilege dcild onfa wtq zngn dlind ziigca dpc epizpyn

ì ìBnéð ïè÷ìå øNò ãçàìe äøNòìå äòLúì ,äðîL,øNò íéðL ¨¨¦¦§Ÿ¨§¦§¨§©£¨¨§©©¨¨§¦§¥¨¨
.øúBé àìå úBçt àì,dpynd zx`anBkøãk ,ãöék àäjxca ± Ÿ¨§Ÿ¥¨¥©§©§

lenip ,llkìúBLîMä ïéáì ãìBð .äðîL,legd zeniaìBnéð ¦§Ÿ¨©§¥©§¨¦
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קטו "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr flw sc zay(oey`x meil)

,mipdk zxeza dzpyp ef `ziixaàøôñ íúñezxeza `ziixa mzq ± §¨¦§¨
zhiya ,dxn` in da yxtzp `ly ,mipdkäãeäé éaøgkene ,dxn`p ©¦§¨

.i`ce xkfl aygp epi` qepibexcp`y xaeq dcedi iaxyáø øîà̈©©
àðéðz énð ïðà óà ,÷çöé øa ïîçðdpyna ok epipy ep` mb ±dxt) ©§¨©¦§¨©£©©¦§¦¨

(c"n d"t,Lc÷ì íéøLk ìkädnec` dxt xt` zpizp ici lr z`hg in ©Ÿ§¥¦§©¥
,mdaìñBôe ïè÷a øéLëî äãeäé éaø .ïè÷å äèBL Løçî õeç¥¥¥¤§¨¨©¦§¨©§¦§¨¨¥

dpéî òîL ,ñBðéâBøcðàå äMàayeciw oiprl mb dcedi iax zrcly §¦¨§©§§¦§©¦¨
:`xnbd zl`ey .xkfl aygp epi` qepibexcp` z`hg inàðL éàîe± ©§¨

zevn dpey dnaäìéî:`xnbd daiyn .xkfk epic dcedi iax itly ¦¨
áéúëc íeMî(i fi ziy`xa),'øëæ ìk íëì ìBnä'd`a 'lk' zaize ¦¦§¦¦¨¤¨¨¨

.qepibexcp` mb zeaxl

äðùî
zay axra did epnfy wepiz zaya lne bbyy ina zwqer epzpyn

:oey`x meia zxgnl did epnfy e`ãçà ,úB÷Bðéú éðL Bì eéäL éî¦¤¨§¥¦¤¨
øçà ìL úà ìîe çëLå ,úaMa ìeîì ãçàå úaMä øçà ìeîì̈©©©©¨§¤¨¨©©¨§¨©¨¤¤©©

áéiç úaMa úaMädyre dlin zevn jka miiw `ly itl ,z`hg ©©¨©©¨©¨
,zewepiz ipy el eid m` la` .zaya dxeagúaL áøòa ìeîì ãçà¤¨¨§¤¤©¨

éaø ,úaMa úaL áøò ìL úà ìîe çëLå ,úaMa ìeîì ãçàå§¤¨¨©©¨§¨©¨¤¤¤¤©¨©©¨©¦
,úàhç áéiçî øæòéìà.zay dgec dpi` dpnfa `ly dliny oeik ¡¦¤¤§©¥©¨

,øèBt òLBäé éaøå,zaya clepy df z` lenl cexh didy oeik §©¦§ª©¥
,devn dfa dyr s`e ,zay axra clepy df z` lne drh jk jezne
devn dyre devn xaca drehde ,lenz`n xak epnf ribd ixdy

.z`hgn xeht

àøîâ
rnyn ,mzqa dzpyp dpey`xd dkldd ,zekld izy e`aed dpyna
d`ian `xnbd .mi`pzd ewlgp dipyd dkldae ,da micen lkdy

:dpynd zqxiba mi`xen` zwelgnéðúî àðeä áø`yixa dpy ± ©¨©§¥
zayd xg` ly lne gky ,dpynd ly,zayaáéiç`qxibk z`hg ©¨

mle` .zaya zay axr ly lne gkya ewlgp mi`pzde ,epiptlyáø©
éðúî äãeäézay axr ly z` lne gky ,dpynd ly `yixa dpy ± §¨©§¥

zayaøeètzayd xg` ly lne gkya ewlgp mi`pzde ,z`hgn ¨
.zaya

x`al ote` dfi`a ewlgp xak zeziixaa mi`pzdy zx`an `xnbd
epzpyna qxb `ped axe ,ryedi iaxe xfril` iax zwelgn z`

:dipyd `ziixak dcedi axe zg` `ziixak,áéiç éðúî àðeä áø©¨©§¥©¨
,`ziixaa epipy jkye÷ìçð àì ,øæòìà ïa ïBòîL éaø øîà ,àéðúc§©§¨¨©©¦¦§¤¤§¨¨Ÿ¤§§

,úB÷Bðéú éðL Bì eéäL éî ìò òLBäé éaøå [øæòéìà] (øæòìà) éaø©¦¡¦¤¤§©¦§ª©©¦¤¨§¥¦
ìL úà ìîe çëLå úaMä øçà ìeîì ãçàå úaMa ìeîì ãçà¤¨¨©©¨§¤¨¨©©©©¨§¨©¨¤¤

áéiç àeäL úaMa úaMä øçàz` lenl cexh didy s`e ,z`hg ©©©©¨©©¨¤©¨
lkn ,zayd xg` clepy df z` lne drh jk jezne zaya clepy df
,epnf ribd `l oiicr ixdy devn dyr `l xac ly eteqay oeik mewn

.z`hg aiig `ed ixd,úB÷Bðéú éðL Bì eéäL éî ìò ,e÷ìçp äî ìò©©¤§§©¦¤¨§¥¦
áøò ìL úà ìîe çëLå úaMa ìeîì ãçàå úaL áøòa ìeîì ãçà¤¨¨§¤¤©¨§¤¨¨©©¨§¨©¨¤¤¤¤
.øèBt òLBäé éaøå úàhç áéiçî øæòéìà éaøL ,úaMa úaL©¨©©¨¤©¦¡¦¤¤§©¥©¨§©¦§ª©¥

íäéðLe[ryedi iaxe xfril` iax]úãBáòî àlà äeãîì àì §¥¤Ÿ§¨¨¤¨¥£©
,íéáëBk,dxf dcear z`hgl dxezay ze`hgd lk eywedy itl ¨¦

.z`hg aeigl mi`pzd md dn micnl myneøáñ øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¨©
`id ixd ,zaya dzyrpy zay axra dpnfy dlinyúãBáòk©£©

,íéáëBkdcear ly z`hgn micnlpd mi`pzd da miniiwzn xnelk ¨¦
,dxfäîy myk ±ãéáòú àì àðîçø øîà íéáëBk úãBáòdxn` ± ¨£©¨¦¨©©£¨¨Ÿ©£¦

,dyrz `l dxezáéiçéî ãéáò éëå,z`hg aiigzn dyr m`e ±àëä §¦¨¦¦©©¨¨
àðL àì énð.z`hg aiige epic dpey `l o`k mb ± ©¦Ÿ§¨
òLBäé éaøåly z`hgn micnlpd mi`pzd da miniiwzn `ly xaq §©¦§ª©
,dxf dcearíúä,z`hg aiig dxf dceara my ±äåöî åàìcitl ± ¨¨§¨¦§¨

la` ,devn lk miiw `l e`ld zxiarayàëäzay axr ly lna ¨¨

ldend miiw [dxeag ziiyr ly] dxiard dyrna ,zaya,äåöî¦§¨
.z`hg eaiigl oi` miakek zcearl dnec epi`y oeike

éðúî äãeäé áøzay axr ly lne gky ,dpynd ly `yixa dpy ± ©§¨©§¥
,zayaøeèt,`ziixaa epipy jky ,z`hgn [zercd lkl],àéðúc ¨§©§¨

eéäL éî ìò òLBäé éaøå øæòéìà éaø e÷ìçð àì ,øéàî éaø øîà̈©©¦¥¦Ÿ¤§§©¦¡¦¤¤§©¦§ª©©¦¤¨
çëLå úaMa ìeîì ãçàå úaL áøòa ìeîì ãçà úB÷Bðéú éðL Bì§¥¦¤¨¨§¤¤©¨§¤¨¨©©¨§¨©

,øeèt àeäL úaMa úaL áøò ìL úà ìîedevn xaca drhy oeik ¨¤¤¤¤©¨©©¨¤¨
.devn dyreãçà úB÷Bðéú éðL Bì eéäL éî ìò ,e÷ìçp äî ìò©©¤§§©¦¤¨§¥¦¤¨

øçà ìL úà ìîe çëLå úaMa ìeîì ãçàå úaMä øçà ìeîì̈©©©©¨§¤¨¨©©¨§¨©¨¤¤©©
.øèBt òLBäé éaøå úàhç áéiçî øæòéìà éaøL ,úaMa úaMä©©¨©©¨¤©¦¡¦¤¤§©¥©¨§©¦§ª©¥
øáñ øæòéìà éaø ,íéáëBk úãBáòî àlà äeãîì àì íäéðLe§¥¤Ÿ§¨¨¤¨¥£©¨¦©¦¡¦¤¤¨©

`id ixd ,zaya dzyrpy zayd xg` dpnfy dlinyúãBáòk©£©
,íéáëBkzd da miniiwzn xnelkdcear ly z`hgn micnlpd mi`p ¨¦

,dxf,áéiçéî ãéáò éëå ãéáòú àì àðîçø øîà íéáëBk úãBáò äî̈£©¨¦¨©©£¨¨Ÿ©£¦§¦¨¦¦©©
àðL àì énð àëä.z`hg aiige epic dpey `l ±òLBäé éaøåxaeq ¨¨©¦Ÿ§¨§©¦§ª©

y meyn ,dxf dcear z`hgn z`f cenll oi`yíúädxf dceara - ¨¨
äåöî ãéøè àìla` ,z`hg aiigzn jkle devn miiwl cexh epi` ± Ÿ§¦¦§¨

àëä,zaya zayd xg` ly z` lne drhykäåöî ãéøè`ld - ¨¨§¦¦§¨
oeike ,zaya epnfy wepiz zlin zevna cexh didy zngn ok dyr

.z`hg eaiigl ozip `l miakek zcearl dnec epi`y
:dpey ote`a xi`n iax ixac epyp da `ziixa d`ian `xnbdéðz̈¥

òLBäé éaøå øæòìà éaø e÷ìçð àì ,øéàî éaø äéä øîBà ,àéiç éaø©¦¦¨¥¨¨©¦¥¦Ÿ¤§§©¦¤§¨¨§©¦§ª©
ìeîì ãçàå úaL áøòa ìeîì ãçà úB÷Bðéú éðL Bì eéäL éî ìò©¦¤¨§¥¦¤¨¨§¤¤©¨§¤¨¨

,áéiç àeäL úaMa úaL áøò ìL úà ìîe çëLå úaMas`y itl ©©¨§¨©¨¤¤¤¤©¨©©¨¤©¨
.z`hg aiig devn dyre devn xaca drehdéî ìò ,e÷ìçp äî ìò©©¤§§©¦

úaMa ìeîì ãçàå úaMä øçà ìeîì ãçà úB÷Bðéú éðL Bì eéäL¤¨§¥¦¤¨¨©©©©¨§¤¨¨©©¨
úàhç áéiçî øæòéìà éaøL ,úaMa úaMä øçà ìL ìîe çëLå§¨©¨¤©©©©¨©©¨¤©¦¡¦¤¤§©¥©¨

.øèBt òLBäé éaøå§©¦§ª©¥
:ef `ziixa lr `xnbd dywnàzLäzrca denzl yi dzrn ±éaø ©§¨©¦

,òLBäéa m`àôéñ,zaya zayd xg` ly lnykãéáò à÷ àìc §ª©¥¨§Ÿ¨¨¦
äåöî`ed ,devn jka dyr `ly s` ±øèBtdidy oeik z`hgn ¦§¨¥

a ,devna cexhàLéøzaya zay axr ly lnyäåöî ãéáò à÷c± ¥¨§¨¨¦¦§¨
`edy okzi m`d ,devn ezlina miiwy.áéiçî§©¥

:`xnbd zvxzn,éàpé éaø éác éøîàaàLéøz` ryedi iax aiigy ¨§¦§¥©¦©©¥¨
xaecn ,zaya zay axr ly lndíãwL ïBâk[micwd-]ìîez`ìL §¤¨©¨¤

úBçcéì úaL äðzéð àìc ,úaL áøòa úaLel oi` zaya dzr ± ©¨§¤¤©¨§Ÿ¦§¨©¨¦¨
dlin zevn meiwa cexh epi`y `vnp ,zay dgec ezliny wepiz

a mle` .zaya zay axr ly lenle zerhl el did `le ,dpnfaàôéñ¥¨
`ld ,zaya zayd xg` ly lnyk,úBçcéì úaL äðzéðxnelk ¦§¨©¨¦¨

devn meiwa cexh didy itle ,zay dgec ezliny wepiz eiptl did
.z`hgn ryedi iax xht okle ,zayd xg` ly z` lne drh dpnfa

:`xnbd dywn,àðäk áøì éMà áø déì øîàa `ldénð àLéø ¨©¥©©¦§©©£¨¥¨©¦
àîìòc úB÷Bðéz éaâì úBçcéì úaL äðzéðeiptl oi`y `yixa mb ± ¦§¨©¨¦¨§©¥¦§¨§¨

zewepiz mpyi mewn lkn ,zay dgec ezliny wepiz dlind zrya
jezne ,zay dgec mzline meid mpnfy mixg` zenewna miax
epnf oi`y df z` lne drh zaya mpnfy el`l dlind dxzedy
exhetl yie zay dgecd devnn zraep ezerhy `vnp .meid

:`xnbd zvxzn .z`hgnáéäéúéà àì àäéî àøáb éàäìeze`l ± §©©§¨¦¨Ÿ¦§§¦
zevna cexh did `le ,zegcil zay dpzip `l mipt lk lr mc`
aiigy bbey lkk epice ,ahid oiirl eilr did ok m` ,dpnfa dlin

.z`hg

äðùî
:wepizd ilege dcild onfa wtq zngn dlind ziigca dpc epizpyn

ì ìBnéð ïè÷ìå øNò ãçàìe äøNòìå äòLúì ,äðîL,øNò íéðL ¨¨¦¦§Ÿ¨§¦§¨§©£¨¨§©©¨¨§¦§¥¨¨
.øúBé àìå úBçt àì,dpynd zx`anBkøãk ,ãöék àäjxca ± Ÿ¨§Ÿ¥¨¥©§©§

lenip ,llkìúBLîMä ïéáì ãìBð .äðîL,legd zeniaìBnéð ¦§Ÿ¨©§¥©§¨¦
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שבת.  פרק תשעה עשר - רבי אליעזר דמילה דף קלז עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                                   תוספות
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שבת.  פרק תשעה עשר - רבי אליעזר דמילה דף קלז עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י



קיז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr flw sc zay(oey`x meil)

:dpynd dkiynnìîdlxrd z` jzg ±äìénä úà òøt àìå`l - ¨§Ÿ¨©¤©¦¨
df ixd ,dze` dqknd xerd zxqd ici lr dxhrd z` dlibeléàk§¦

ìî àì. Ÿ¨

àøîâ
epipy .dlind z` miakrnd oivivd xeriy edn zx`an `xnbd
aex z` dtegd xya dlind z` oiakrnd oiviv od el` :dpyna

:`xnbd zx`an .dxhrdàaà øa äéîøé áø øîà àðéáà éaø øîà̈©©¦£¦¨¨©©¦§§¨©©¨
,áø øîàaex z` dqkn x`ypy dlxrd xery dpynd zpeek oi` ¨©©

x`yp m` s` `l` ,dxhrd ly dtwidøNa[xer-]áBø úà äôBçä ¨¨©¤¤
äøèò ìL däáBb.akrn df ixd cg` mewna wx elit` §¨¤£¨¨

.xya lra ohw oipra dkldd z` zx`an `xnbd:dpyna epipyíàå§¦
,'åëå øNa ìòa äéäz` dtge dlind xg` xyad xfg jk awre ¨¨©©¨¨

zx`an .lxrk d`xp `di `ly ,oird zi`xn iptn epwzn ,dxhrd
:`xnbdìaøeñîä ïè÷ ,ìàeîL øîà[ctexnd-]ïéàBø ,øNáa ¨©§¥¨¨©§§¨§¨¨¦

BúBày mipigan m` ,eze` miwcea ±L ïîæ ìkxa`däM÷únxyad ¨§©¤¦§©¤
hytznéøö Bðéà ,ìeäî äàøðåìeîì Cz` dtegy xyad z` owzle §¦§¤¨¥¨¦¨

,dywzn epi`yk dxhrdéøö åàì íàå.ìeîì C §¦¨¨¦¨
àðz àúéðúîa,epipy `ziixaa ±,øîBà ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø §©§¦¨¨¨©¨¦§¤©§¦¥¥

äàøð Bðéàå äM÷únL ïîæ ìk ,BúBà ïéàBø ,øNáa ìaøeñîä ïè÷̈¨©§§¨§¨¨¦¨§©¤¦§©¤§¥¦§¤
éøö ìeäîéøö Bðéà åàì íàå ,Bìeîì C.Bìeîì Coa oerny oax ¨¨¦§§¦¨¥¨¦§

xikfn oerny oax ,dpey ote`a j` cg` oic exn` l`enye l`ilnb
xikfn l`enye ,aey lenl jixve ledn d`xp oi`y ote`d z` mcew
:`xnbd zxxan .elenl jixv oi`e ledn d`xpy ote`d z` dligz

eäééðéa éàîdaiyn .ewlgp dnae dkldl mdipia lcadd dn ± ©¥©§
:`xnbd,äàøð Bðéàå äàøð eäééðéa àkéàote`a ewlgp xnelk ¦¨¥©§¦§¤§¥¦§¤

zrcl ,dqekn dwlge dlebn dxhrdn wlg dywzn xa`d xy`ky
epi`e d`xp la` ,elenl jixv oi` ledn d`xp m` `weec l`eny
m` `weec l`ilnb oa oerny oax zrcle ,elenl jixv ledn d`xp
oi` d`xp epi`e d`xpa la` ,elenl xefgl jixv ledn d`xp epi`

.elenl jixv
:dpyna epipyòøt àìå ìîgqep z` d`ian `xnbd .ln `l eli`k ¨§Ÿ¨©

:dlind zrya xnel yiy zekxadïðaø eðz,`ziixaa,øîBà ìnä ¨©¨¨©¨¥
øLà ,øîBà ïaä éáà .äìénä ìò eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©©¦¨£¦©¥¥£¤
.eðéáà íäøáà ìL Búéøáa Bñéðëäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¦§¦¤©§¨¨¨¦

eäteçì äøBúì ñðké Ck úéøaì ñðëpL íLk ,íéøîBà íéãîBòä̈§¦§¦§¥¤¦§©©§¦¨¦¨¥§¨§¨
,øîBà Cøáîäå .íéáBè íéNòîìemlerd jln epidl` 'd dz` jexa §©£¦¦§©§¨¥¥

úéøa úBàa íúç åéàöàöå íN BøàLa ÷Bç ïèaî ãéãé Lcé÷ øLà£¤¦©¨¦¦¤¤¦§¥¨§¤¡¨¨¨©§§¦
úeãéãé ìéväì äeö [eðøeö] eð÷ìç éç ìà úàæ øëNa ïk ìò ,Lã÷Ÿ¤©¥¦§©Ÿ¥©¤§¥¥¦¨§©¦§¦
'ä äzà Ceøa ,eðøNáa íN øLà Búéøa ïòîì úçMî eðéøàL§¥¥¦©©§©©§¦£¤¨¦§¨¥¨©¨

.úéøaä úøBk¥©§¦
øLà íìBòä Cìî eðéäìà 'ä äzà Ceøa ,øîBà íéøbä úà ìnä©¨¤©¥¦¥¨©¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤
eðLc÷ øLà ,øîBà Cøáîäå .äìénä ìò eðeöå åéúBöîa eðLc÷¦§¨§¦§¨§¦¨©©¦¨§©§¨¥¥£¤¦§¨

íéøbä úà ìeîì eðeöå åéúBöîaéhäìeàìîìéàL ,úéøa íc íäî ó §¦§¨§¦¨¨¤©¥¦§©¦¥¤©§¦¤¦§¨¥
øîàpL õøàå íéîL eîéi÷úð àì úéøa íc(dk bl dinxi)`l m` ©§¦Ÿ¦§©§¨©¦¨¨¤¤¤¡©¦Ÿ

zxFM 'd dY` KExA ,iYnU `l ux`e minW zFTEg dlile mnFi izixa§¦¦¨¨¨§¨¨©¦¨¨¤Ÿ¨§¦¨©¨¥
.zixAd©§¦

.äìénä ìò eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,øîBà íéãáòä úà ìnä©¨¤¨£¨¦¥£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©©¦¨
íéãáòä úà ìeîì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,øîBà Cøáîäå§©§¨¥¥£¤¦§¨§¦§¨§¦¨¨¤¨£¨¦

éhäìeõøàå íéîL úBweç úéøa íc àìîìéàL ,úéøa íc íäî ó §©¦¥¤©§¦¤¦§¨¥©§¦¨©¦¨¨¤
øîàpL eîéi÷úð àì(my)minW zFTEg dlile mnFi izixa `l m` Ÿ¦§©§¤¤¡©¦Ÿ§¦¦¨¨¨§¨¨©¦

.zixAd zxFM 'd dY` KExA ,iYnU `l ux`ë¨¤Ÿ¨§¦¨©¨¥©§¦

äìéîã øæòéìà éáø êìò ïøãä

ïéìåú ¯ íéøùò ÷øô
zaya mzeyrl mixeq`d mixac .` :mipiipr ipy ex`azi df wxta

.dk`lnl minec mdy it lr s` mixzend mixac .a .opaxcn

äðùî
oepiq oic z`e ,ilk iab lr zxnynd ziilz oic z` zx`an dpynd

:aeh meiae zaya oiidúønLîä úà ïéìBz ,øîBà øæòéìà éaø- ©¦¡¦¤¤¥¦¤©§©¤¤
[lebira cv lkl ilkd aiaq dgzeny] oii ixny da mippqny zppqn

,áBè íBéa,ilkd llg lr ld` ziyrpy it lr s`oi` zaya j` §
.dze` oilez,úaMa äéeìzì ïéðúBðådielz dzid m`y xnelk §§¦©§¨©©¨

`edy it lr s`e .mppql ick mixny dkezl zzl xzen zay axrn
xxea jxc oi`y oeikn ,dfa xeqi` oi` ,mixnydn oiid z` jka xxea

.jkaúønLîä úà ïéìBz ïéà ,íéøîBà íéîëçåilkd iab lríBéa ©£¨¦§¦¥¦¤©§©¤¤§
å ,áBèokïéðúBð ïéàs` mixnyìdzidy zxnynäéeìz,mei ceran §¥§¦©§¨

,áBè íBéa äéeìzì ïéðúBð ìáà ,úaMalke`' jxev dfy meyn ©©¨£¨§¦©§¨§
.'ytp

àøîâ
zxnynd z` zelzl xiznd xfril` iax ixac lr dywn `xnbd

:`xnbd dywn .aeh meiaàzLäzrcl `ld ,denzl yi dzrn ± ©§¨
éôeñBà ,øæòéìà éaølr siqedl ±ïðéôñBî àì éàøò ìäàxeq` ± ©¦¡¦¤¤¥Ÿ¤£©Ÿ§¦©

eli`e ,oldl x`aziy itk ,siqedlãaòéîìi`xr ld` zeyrl - §¤§©
,älçzëìaeh meia zxnynd z` zelzl oebkéøL,xizn `ed - §©§¦¨¨¥

.ok xnel xyt` cvik
ld` lr siqedl xqe` xfril` iaxy epivn okid zx`an `xnbd

.i`xr:`xnbd zxxanàéä éàî.ok xaeq xfril` iaxy epivn okid ± ©¦
,dpyna ok epivn :`xnbd zx`anïðúc(:dkw lirl)ïBlçä ÷÷tgel - ¦§©§©©©

xzen m`d mi`pzd ewlgp ,bbd zaex` oebk ,oelgd z` ea minzeqy
,aeh meiae zaya oelgd z` ea mezqlïîæa ,øîBà øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¥¦§©

L`edøeLwoelgléeìúå,ux`d lr xxbp epi`y -ïé÷÷Bt ¤¨§¨§¦
[minzeq-]Baowezn `ede xg`ny ,aeh meiae zaya oelgd z`

epi`e ld` jka dpea epi` ,oelgd z` ea wewtl mei ceran cnere
,ld`d lr siqenåàì íàåepi` j` xeyw `edy e` ,xeyw epi`y - §¦¨

,ux`d iab lr xxbp `l` ielz,Ba ïé÷÷Bt ïéàlr `ed siqeny oeik ¥§¦
.ld`dCk ïéáe Ck ïéa ,íéøîBà íéîëçåielze xeyw `ed m` oia - ©£¨¦§¦¥¨¥¨

,ielze xeyw epi` m` oiaeBa ïé÷÷Bt.aeh meiae zaya oelgd z` §¦
e`iaa opgei iax ixac z` d`ian `xnbdeixacne ,mzwelgn x

:i`xr ld` lr siqedl xqe` xfril` iaxy x`aznøa äaø øîàå§¨©©¨©
ìkä ,ïðçBé éaø øîà äpç øaminkg oiae xfril` iax oia ±íéãBî ©©¨¨©©¦¨¨©Ÿ¦

ïéNBò ïéàLelit`älçza éàøò ìäàoebk ,eziiyr zligza ± ¤¥¦Ÿ¤£©©§¦¨
lvl zevign rax` e` zeczi rax` lr zlvgn qextl,áBè íBéa§

éøö ïéàåøîBì Cok zeyrl xeq`y.úaMaeàlà e÷ìçð àìoiprl §¥¨¦©©©¨Ÿ¤§§¤¨
éñBäìózeczid lr dqext zlvgnd dzidy oebke ,i`xr ld` lr §¦

,dzvwna zlblebn `l` ixnbl dqext dzid `l j` ,zay axrn
,zaya ixnbl dhyetl dvexeøîBà øæòéìà éaøL,dhyetl xeq`y ¤©¦¡¦¤¤¥

y meynïéôéñBî ïéài`xr ld` lréøö ïéàå ,áBè íBéaøîBì C ¥¦¦§§¥¨¦©
íéøîBà íéîëçå ,úaMay meyn ,dhyetl xzenyïéôéñBîlr ©©¨©£¨¦§¦¦¦

i`xr ld`éøö ïéàå ,úaMa.áBè íBéa øîBì Coelgd wwt s`e ©©¨§¥¨¦©§
iax zrcle ,ld`d lr i`xr ztqez `l` epi` ielze xeyw epi`yk
ld` lr siqen `edy meyn ,oelgd z` ea wewtl xeq` xfril`
iaxy o`k yxetn ixd .xzen minkg zrcle ,dpeak d`xpe ,i`xr
itly i`ce ok m`e ,i`xr ld` lr siqedl elit` xqe` xfril`

a dligzn i`xr ld` zeyrl xeq`l yi ezhiy,aeh meiae zay
.aeh meia zxnynd z` zelzl xizd j`ide
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xcde"קיח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr glw sc zay(ipy meil)

.sqei ax lr wleg iia`,ééaà øîà àlàzaya zxnynd ziilz ¤¨¨©©©¥
minkg zrcl aeh meiaeàéä ïðaøcî`ed xeqi`d mrhe ,dxeq` ¦§©¨¨¦

.ìBça äNBò àeäL Cøãk äNòé àlL`fek ziilz ok oi`y dn ¤Ÿ©£¤§¤¤¤¤©
oicaerk d`xp epi`y meyn ,opaxc xeqi` elit` dfa oi` ,`zkiqa

.legc
:iia` hwily dkld iwqt dnk d`ian `xnbdèéwðîdid hwln ± §©¥

àúiðúî éøîeç ééaà,zexfetn zeziixaa `vny mipic ly millk ± ©©¥§¥©§¦¨¨
éðúå,cg` llka mixeq` j` mixehtd ,cgi mze` dpey did ± §¨¥

mixacd z` iia` dpy dligzae .cg` llka dligzkl mixzende
,xeq` la` xeht mze` dyerdyãebäxetze ,xern ieyrd cep - ©

mi`lnn mikxc iklede ,ea miielz mihege c`n agx eite ,eztya
eit migzen oell mdild` mirwezy mewnae ,alg e` oii eze`
gexde ,ux`a mivrepy zeczi rax` iab lr mihega eze` mixyewe
`ed ixde ,lwlwzi `ly algd e` oiid z` zppvne eizgzn zxaer

,gznpy xg`l ld`l dnecúønLîäåixny da oippqny zppqn - §©§©¤¤
de ,oiiäìékrax` lr daiaqne dhnd iab lrn miqxety oicq - ¦¨

,gth dbba yie ,dizevwn mi`veiy zehenïélb àqëåeidy `qk - §¦¥©¦
micneryke ,zeilegn ieyr dide ,'oilb' enyy mewna ea miynzyn

iwxtn epnneilr ayil mivexyke ,mdnr eze` mi`yepe eze` m
,zxnynd ziilz ,cebd zgizn] el` lk z` ,eze` mixagne mixifgn

[oilb `qk ziihpe dlikd zqixtäNòé àì,zaya,øeèt äNò íàå Ÿ©£¤§¦¨¨¨
øeñà ìáà.dligzkl ok zeyrl £¨¨

:`ziixe`cn xeq`y dn z` iia` dpey zrk,äNòé àì òá÷ éìäà̈¢¥¤©Ÿ©£¤
äNò íàåbbeya.úàhç áéiç §¦¨¨©¨©¨

:dligzkl mzeyrl xzeny mixacd z` iia` dpey zrkähî ìáà£¨¦¨
dvex `ede ,diciv lr dhen e` dtewf `ide ,zcnere zxaegnd

,dilbx lr dayiile dzehplì÷ñøè àqëå,xern eayeny `qk - §¦¥§©§©
epnn cneryke ,eilbx rax` lr edhepe egzet eilr ayil dvexyky

,lzekd lr ekneqe eltwne exbeqàìñàålwqxh `qk oirk ieyr - §©§¨
,`qkd zial ezirvn`a aewp eilr qextd xerdy `l`øzeî¨

ïúBèðìzaya mdilbx lr mcinrdle,äléçzëì,jka lid`ny s`e ¦§¨§©§¦¨
ayil ick mhyet `l` epi` `ede ,md micnere miieyre xg`n

.mdilr akyle
'eke mixne` minkge :dpyna epipyïéðúBð ïéàås` mixnyìzxnyn §¥§¦©

dzidyäéeìz,mei ceran.úaMa`ed df xeqi` m`d dpc `xnbd §¨©©¨
:dxezd on,eäì àéòaéàm`ønéLzxnynd jezl mixny ozp - ¦©§¨§¦¥

,opiqeéàî`ziixe`c xeqi` lr xar m`d ,minkg zrcl epic dn ± ©
:wtqd z` `xnbd zhyet .xehte opaxcn xeqi` `l` epi` e` ,aiige

,àðäk áø øîàm`ønéLdyr ixd minkg zrcl ,bbeya zaya ¨©©©£¨¦¥
e `ziixe`c dk`ln.úàhç áéiç©¨©¨

:`pdk ax ixac lr dywn `xnbdé÷úîàkéà éî ,úLL áø dì ó ©§¦¨©¥¤¦¦¨
éãéîdfk xac yi ike -ïðaøce dxezd on mixqe`,úàhç éáéiçî ¦¦§©¨¨§©§¦©¨

,äléçzëì éøL øæòéìà éaøåzexaqa ewlgiy xnel xazqn `l ixd §©¦¡¦¤¤¨¥§©§¦¨
.jk lk zewegx

:zyy ax ziiyew lr dywn sqei axé÷úîóñBé áø dì óziiyew lr ©§¦¨©¥
,zyy axàì äîlàzexaqa ewlgiy jiiy `ly xne` dz` recn - ©¨¨Ÿ

,jk lk zewegxéøähiykza miaxd zeyxl d`ivi iabl ok epivn £¥
`xwpdæòéìà éaøå ,úàhç áéiçî øéàî éaøc ,'áäæ ìL øéò'éøL ø ¦¤¨¨§©¦¥¦§©¥©¨§©¦¡¦¤¤¨¥

.äléçzëì§©§¦¨
:`xnbd zxxan .zwelgnd xewn z` d`ian `xnbdàéä éàîokid ± ©¦

:`xnbd zx`an .dfa mi`pz zwelgn epivnàéðúc(:hp lirl)àì , §©§¨Ÿ
äMà àöúzaya miaxd zeyxl cigid zeyxníàå ,áäæ ìL øéòa ¥¥¦¨§¦¤¨¨§¦

äàöébbeya,úàhç úáéiç,'`yn' aygp df hiykzy meynéøác ¨§¨©¤¤©¨¦§¥
àöú àì ,íéøîBà íéîëçå .øéàî éaø`ny ,opaxcn df hiykza ©¦¥¦©£¨¦§¦Ÿ¥¥

zeyxa zen` rax` eplhlhze gkyze ,dzxagl ze`xdl epxiqz
,miaxd,äøeèt äàöé íàå.`ed hiykzy meyn,øîBà øæòéìà éaø §¦¨§¨§¨©¦¡¦¤¤¥

,äléçzëì áäæ ìL øéòa äMà äàöBéwxe xg`n ,dfa exfb `le §¨¦¨§¦¤¨¨§©§¦¨

xiqdl dkxc oi` daeyg dy`e ,adf ly xira z`vei daeyg dy`
mi`pz zwelgn yiy `vnpe .dizexagl mze`xdl ick dihiykz
eilr miaiige `ziixe`cn xeq` xacd zg` drcly ,df ote`a
recn ok m`e .dligzkl xzen xacd xg` `pz zrcl eli`e ,z`hg

.jk lk zewegx zexaqa ewlgiy jiiy `ly zyy ax dywd
:zyy ax lr sqei ax ziiyew z` uxzn iia`ééaà déì øîàaxl ¨©¥©©¥

,sqeiúøáñ éîyøæòéìà éaøadf ly xira z`vl dligzkl xizny ¦¨§©©¦¡¦¤¤
éà÷ øéàî éaøcàxi`n iax ixacl eixaca qgiizn ±úáéiç øîàc ©§©¦¥¦¨¥§¨©©¤¤

,úàhç`l` ,ok xacd oi`,øeñà ìáà øeèt éøîàc ,éà÷ ïðaøcà ©¨©§©¨¨¨¥§¨§¦¨£¨¨
eäéà eäì øîàåxacdy [xfril` iax-].äléçzëì øzeî`vnpe §¨©§¦¨§©§¦¨

la` xehty mixaeqe [z`hg aiignd] xi`n iax lr miwleg minkgy
oi`e .dligzkl xzeny xaeqe minkg lr wleg xfril` iaxe ,xeq`
[z`hg miaiignd] minkg lr wleg xfril` iaxy o`kl dnec df

.dligzkl xizn `ede
zxnyna oii ixny xnyl xeq`y minkg zrcl dpyna x`azd
meyn dpc `xnbd .z`hg aiig xniy m`y `pdk ax ycige ,zaya
zaya xnynd :`xnbd zl`ey .xnynd aiig dk`ln a` dfi`

déa ïðéøúî éàî íeMî.ea mixzn dk`ln a` dfi` meyn - ¦©©§¦©¥
,dfa mi`xen`d ewlgp :`xnbd zx`anøîà äaøea mixzníeMî ©¨¨©¦

zk`ln,øøBaixdy ,'xxea' zclez `id xeniyd zk`lny epiide ¥
.mixnydn oiid z` `ed xxea xnyn s`íeMî øîà àøéæ éaø©¦¥¨¨©¦

.ãwøî§©¥
:ezhiyk giken daxàøazñî éãéc éúååk ,äaø øîàizhiy itk - ¨©©¨§¨¦¦¦¦§©§¨

qnoky ,xxea meyn ea mixzny ,xaz,øøBa ìL Bkøc äîxxea oebk ©©§¤¥
,ziphwìèBðd z`énð àëä óà ,úìBñtä çépîe ìëBàixd ,xnyna ¥¤©¦©©§¤©¨¨©¦

`edìëBàä úà ìèBð,dhnl zxnyndn `veiy oiid ±úà çépîe ¥¤¨¤©¦©¤
úìBñtä.zxnyna mix`ypy oiid ixny - ©§¤

:ezhiyk giken `xif iaxàøazñî éãéc éúååk ,àøéæ éaø øîà̈©©¦¥¨§¨¦¦¦¦§©§¨
oky ,cwxn meyn ea mixzny,ãwøî ìL Bkøc äîdtpny dryay ©©§¤§©¥

d ixd gnwd z`äìòîìî úìBñt,dtpd iab lr ±ådìëBà[gnwd-] §¤¦§©§¨§¤
énð àëä óà ,ähîlîd ,xnynaúìBñtoiid ixny ±äìòîìî ¦§©¨©¨¨©¦§¤¦§©§¨

,zxnynd iab lr mix`ypådìëBà`vei oiid ±,ähîlîdnec epi`e §¤¦§©¨
.dlrnl `vnp lke`de dhnl zx`yp zleqtdy ziphw xxeal

:i`xr ld` ipica oecl zxfeg `xnbdéðz[dpy-]ìà÷æçé øa éîø ¨¥¨¦©§¤§¥
,`ziixaaäNòé àì äìeôk úélèzaya gehyl opaxcn xeq` ± ©¦§¨Ÿ©£¤

zeczi rax` iab lr zilhmilylzyn diy`xe ,dizgz oyil ick
on obdl milzkk miynyn mde ,ux`d cvl miccva miltwzne

,i`xr ld` `edy meyn ,dngdäNò íàåok,øeètdf oi`y meyn §¦¨¨¨
,i`xr ld` `l`øeñà ìáàlr dpzp m`e .dligzkl ok zeyrl £¨¨

e ,zltewn `idyk mei ceran [dhind lrny] hendäéìò Ceøk äéä̈¨¨¨¤¨
äçéLî Bà èeç,miccvl dqxetle mda dkynl ick [lag-]øzeî §¦¨¨

dúBèðìzaya [dqxetl-],äléçzëìlr siqen `l` epi`y oeikn ¦§¨§©§¦¨
.dligzn ld` dyerk epi`e ,i`xr ld`

:i`xr ld` oipra sqep oecip d`ian `xnbdàðäk áø dépéî àòa§¨¦¥©©£¨
,eäî älék ,áøî.zaya mqxetl zexzen zelikd lk m`d xnelk ¥©¦¨©

déì øîà,axähî óày yiäøeñà,l`y aey .dcinrdl xeq` ± ¨©¥©¦¨£¨
,eäî ähî.zaya mcinrdl xeq` zehind lk m`d xnelkøîà ¦¨©¨©

älék óà déìy yi.úøzeîwlgn dz` oi`e xg`n ,l`y aey ¥©¦¨¤¤
,mdipia,eäî ähîe älék,ixnbl mpica miey md m`d xnelk ¦¨¦¨©

.dfa s` ecbpk xeq` dfa xeq`y mewnaeäøeñà älék déì øîà̈©¥¦¨£¨
,úøzeî ähîe.miey mpi` xnelk ¦¨¤¤

.df z` df mixzeqk mi`xp dxe`kly ax ixac z` zx`an `xnbd
:`xnbd zx`anàéL÷ àìåmeyn ,ax ixaca dxizq zeywdl oi` ± §Ÿ©§¨

.mipey mipte` dnkl ezpeeky,'äøeñà ähî óà' øîà÷c àä̈§¨¨©©¦¨£¨
dieyr dhindy ote`l ezpeekéàðîø÷ãkmiyer eidy enk ± ¦§©§¨¨¥

eid mdly zehindy ,[eny jky mewn eze` iyp`-] 'i`pnxw'
itk ,ok zeyrl xeq`e ,mze` mixifgne miwxtn eide zeilegn zeieyr
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המשך בעמוד קמב
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שבת.  פרק עשרים - תולין דף קלח עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                                   תוספות
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שבת.  פרק עשרים - תולין דף קלח עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr glw sc zay(ipy meil)

dúBèðì øzeî ,íéðúç úlék,zaya dhind iab lrnøzeîe ¦©£¨¦¨¦§¨¨
,d÷øBôìzaygp dpi` ,[oldl x`aziy itk] bb dl oi`y oeikny §§¨

.ld`
:mi`pz dnka df xzid dliabn `xnbdáøc déøa úLL áø øîà̈©©¥¤§¥§©

ïøîà àì ,éãéà,dwxetle zaya mipzg zlik qextl xzenyàlà ¦¦Ÿ£¨¨¤¨
ote`adbâa ïéàLagexìáà ,çôèm`dbâa Léagexôè,äøeñà ,ç ¤¥§©¨¤©£¨¥§©¨¤©£¨

.zaya ezeyrl xeq`y i`xr ld` `id zaygp df ote`ay oeikn
énð çôè dbâa ïéà éëå,gth agex dbba oi`y ote`a mb -ïøîà àì §¦¥§©¨¤©©¦Ÿ£¨¨

xizdlàlàote`aìLî úBçôa ïéàLäLmigth,çôè dbâì Ceîñ ¤¨¤¥§¨¦§Ÿ¨¨§©¨¤©
o`kn zeltepy zerixid izy oiay] dagex z` miccenyky xnelk
,gth agex my oi` ,dbbl mikenqd migth dyly jeza [o`kne
oteck dlek zaygp ,cg retiya dieyr drixide xg`n df ote`ay

,ld` o`k oi`e ,bb `la [dlrnl cr]ìáàm`ìMî úBçôa LéäL £¨¥§¨¦§Ÿ¨
migth,çôè dbâì Ceîñe gth dbba yiy ink dlikd zaygpøeñà ¨§©¨¤©¨

.dwxetle dzehpl
ïøîà àìåjeza gth agex oi` s`e gth dbba oi` m`] xzeny §Ÿ£¨¨

,[dbbl mikenqd migth dylyàlàote`a,çôè dòetéLa ïéàL ¤¨¤¥§¦¨¤©
gth mretiya miwgexn mpi` dqextd drixid iciv ipyy xnelk

cbpknf`y ,migth ipy dhnl dagxa oi`y epiidc ,bbd rvn`
,llk ld` o`k oi`e bb `la oteck dlek zaygpìáàm`Lé £¨¥

,çôè dòetéLaif` ,gth epeqkl`a aigxd drixidn cv lky §¦¨¤©
md mirteyny it lr s` ld`k drixidn miccvd ipy miaygp

y meyn ,bbk miieyr mpi`eeîc íéìäàk íéìäà éòetLld` ± ¦¥Ÿ¨¦§Ÿ¨¦¨
agex mretiya yi m` ,bb `la s` ,zerteynd zerixin wx ieyrd

.ld`l xacd aygp ,gth
ïøîà àìådyly jeza gth agex oi`e ,gth dbba oi` m`] xzeny §Ÿ£¨¨

,[gth dretiya oi`e ,dbbl mikenqd migthàlàote`aúéçð àìc ¤¨§Ÿ§¦
çôè àéøetî,gth dhind iccvn zcxei drixid oi`y -ìáàm` ¦§¨¤©£¨

øeñà ,çôè àéøetî úéçðdyrp df gthe xg`n ,dwxetle dzehpl §¦¦§¨¤©¨
.ld`l bb ziyrp dnvr dhinde ,ld`l xiwk

:zaya cal raeka z`vl xzen m`d dpc `xnbdúLL áø øîàå ¤¤§¨©©¥¤
àðàéñ éàä ,éãéà áøc déøa,cal ly raek -éøLz`vl xzen - §¥§©¦¦©§¨¨¨¦

:`xnbd dywn .zaya eaøîzéàäåyøeñà àðàéñ.zaya ea z`vl §¨¦§©§¨¨¨
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì,ea z`vl xeq`y epcnly dn - Ÿ©§¨¨

ote`a xaecndéa úéàcea yiy -,çôèhlea raekd ztyy xnelk §¦¥¤©
e ,ld` meyn xeq`e ,gth ey`xl ueg `veieàäax xn`y dn ± ¨

ote`a edf ,ea z`vl xzeny ici` axc dixa zyydéa úéìcoi`y - §¥¥
ea.çôè¤©

:`xnbd dywn .df xe`ia lr dywn `xnbd,äzòî àlàm` ike ¤¨¥©¨
çôè àîéìba áéaøLda shrzn `edyk ey`x lr ezilh gipd - ¦§¥©§¦¨¤©

,gth ey`xl ueg dhyteáéiçéîc énð éëä.ld` meyn ¨¦©¦§¦©©
,zaya cal raek xeq`l mrhd z` xg` ote`a zx`an `xnbd

:`xnbd dwiqn .dxizqd z` zayiineàlàraeka xeqi`d mrh oi` ¤¨
iptn ,miaxd zeyxl ea z`vl `ed xeqi`d `l` ,ld` meyn cal
rax` exiardl `eai f`e ,ey`xn gexd epdiabz `ny minkg exfby
,df oica dxizq lirl epivny dne ,ecia `edyk miaxd zeyxa zen`

àä ,àéL÷ àìraeka z`vl ici` axc dixa zyy ax xizdy dn - Ÿ©§¨¨
ote`a xaecn ,zaya cal ly÷cäéîcahid wcedn raekdy - §¦©©

exiardl dleki gexd oi`e ,ex`eev zgz drevxa xeywe ,ey`xa
e ,epnnàäote`a xaecn ,ea z`vl exq`y dn -÷cäéî àìc- ¨§Ÿ¦©©

`ly meyn xeq`l oi` zilh iable] .ey`xa ahid wcedn epi`y
.[eteba zfg`p `id ixdy ,'gexd epdiabz `ny' jiiy

:mitqep mipiiprae ,i`xr ld` oipra ax ixac z` d`ian `xnbd
ïì àîéà ,àðeä áøì ìà÷æçé øa éîø déì çìLepl xen` ±éæéà ¨©¥¨¦©§¤§¥§©¨¥¨¨¦¦

z` [iade`e irix-]ðäàúéélòî éléî Cmilernd mixacd el` - ¨¨¦¥§©©§¨
ézøz ,áøc déîMî ïì zøîàcmixac ipy ±azekldàãçå ,úaL ©£©§§¨¦§¥§©©§¥§©¨©£¨

dcb` ly cg` xace ±aoipr.äøBú §¨

déì çìLax xn`y dpey`xd dkldd ,l`wfgi xa inxl `ped ax ¨©¥
oiprl `id ,zay zekldaãeb ,àéðúc àäeite ,xern ieyrd cep - ¨§©§¨

e` oii eze` mi`lnn mikxc iklede ,ea miielz mihege c`n agx
zeczi iab lr eit migzen oell mdild` mirwezy mewnae ,alg
algd e` oiid z` zppvne eizgzn zxaer gexde ,ux`a mivrepy

gznpy xg`l ld`l dnec `ed ixde ,lwlwzi `ly`ed m` ,
àðñéëa,zay axrn reawd enewn lr gpene ,eizerevxa ±øzeî §¦§¨¨

.úaMa dúBèðìdf oic lreeðL àì ,áø øîàxzenya àlàote` ¦§¨©©¨¨©©Ÿ¨¤¨§
yíãà éða éðL,aeh gznp epi` f`y ,cepd z` migzeníãàa ìáà §¥§¥¨¨£¨§¨¨

øeñà ãçàzg` czi lr egzen `ed dligzny oeikny ,egzenl ¤¨¨
,da exyewe dipyd czi lr egzene xfeg okn xg`le ,da exyewe

.ahid gznp `ed df ote`a
:dfa dlikd oic zx`an `xnbdäøNòa eléôà ,äléëå ,ééaà øîà̈©©©¥§¦¨£¦©£¨¨

øeñà íãà éðay meyn ,dzehplàúøet àçzîéî àìc øLôà éà §¥¨¨¨¦¤§¨§Ÿ¦§§¨§¨
.hrn gzniz `ly ±

:`xnbd zxxan .zay oipra ax xn`y ipyd oicd z` d`ian `xnbd
Cãéà-zay oipra ax xn`y dipyd dkldd.àéä éàîdper ¦¨©¦

,ef `ziixa oiprl :`xnbdäøék ,àéðúcdieyre ,xepz oirk-] §©§¨¦¨
[milbx rax` dl yie ,zkznnäéúBëøiî úçà äèîLpLoirk±] ¤¦§§¨©©¦©§¤¨

,[dly milbxdìèìèì øzeîyly da ex`ype xg`ny ,zaya ¨§©§§¨
lbxd z` zaya xagi `ny yegl oi`e jka zcner `id ixd ,milbx

ehnyp m` la` .dltpyíézL,dizekxinøeñà,zaya dlhlhl §©¦¨
z` zaya xagi `ny yegl yi ,jk cenrl dleki dpi`e xg`ny

df oic lre .dltpy lbxdáøe wlgénð ãç eléôà ,øîàm` elit` - ©¨©£¦©©¦
zg` lbx dhnypøeñà,dlhlhlò÷úé ànL äøéæblbxd z` ¨§¥¨¤¨¦§©

.dpea meyn aiigzie wfega dxikl
xac ,`ped ax siqen :dxez oipra ax xn`y dn z` d`ian `xnbd

oipra ax xn`y dcb`däøBz,df `edäøBz äãéúò ,áø øîàc ¨§¨©©£¦¨¨
øîàpL ,ìàøNiî çkzLzL(hp gk mixac).'EúBkî úà 'ä àìôäå' ¤¦§©©¦¦§¨¥¤¤¡©§¦§¨¤©§

eeäî òãBé éðéà Bæ 'äàìôä'eyexite ,øîBà àeäLk(ci hk diryi)ïëì' ©§¨¨¥¦¥©©§¤¥¨¥
éñBé éððäàìôå àìôä äfä íòä úà àéìôäì óznkg dca`e ¦§¦¦§©§¦¤¨¨©¤©§¥¨¤¤§¨§¨¨§©

,'xYYqY eipap zpiaE einkgøîBà éåäyäøBz Bæ 'äàìôä'`idy £¨¨¦©§Ÿ¨¦§©¨¡¥¥©§¨¨¨
'jzekn z` 'd `ltde' weqtd zpeek s`e ,eipeap zpiae einkg znkg

.l`xyin dxez gkzyzy aezkd epcnlne ,dxezl `id
:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdeñðëpLk ,ïðaø eðz̈©¨¨§¤¦§§

íøkì eðéúBaø[yxcnd zial-]äøBz äãéúò ,eøîà äðáéa ©¥©¤¤§©§¤¨§£¦¨¨
øîàpL ,ìàøNiî çkzLzL(`i g qenr)'ä íàð íéàa íéîé äpä' ¤¦§©©¦¦§¨¥¤¤¡©¦¥¨¦¨¦§ª

,íénì àîö àìå ,íçlì áòø àì ,õøàa áòø ézçìLäå ,íéäìà¡Ÿ¦§¦§©§¦¨¨¨¨¤Ÿ¨¨©¤¤§Ÿ¨¨©©¦
ì íà ékáéúëe ,''ä éøác úà òBîL(ai g my)eòðå'[erepi-]ãò íiî ¦¦¦§©¤¦§¥§¦§¨¦¨©

.'eàöîé àìå 'ä øác úà Lwáì eèèBLé ,çøæî ãòå ïBôvîe ,íé̈¦¨§©¦§¨§§§©¥¤§©§Ÿ¦§¨
z` ywal ehheyi' xn`py dny ,yexcl yie,äëìä Bæ ,''ä øác§©£¨¨

,yexcl yi cere ,l`xyin gkzydl dcizry,õwä äæ ''ä øác'§©¤©¥
,yexcl yi cere ,zelbd uw izn erci `lyäàeáð Bæ ''ä øác'§©§¨

.l`xyin wqtizy
zx`an .weqta x`eand dxezd zgky oipr z` zx`an `xnbd

:`xnbd'ä øác úà Lwáì eèèBLé' éàîe,'E`vni `leeøîà ©§§§©¥¤§©§Ÿ¦§¨¨§
,minkgäîeøz ìL økk ìBhzL äMà äãéúòm` wtq da yiy £¦¨¦¨¤¦¦¨¤§¨

,`l e` d`nhpøBæçúå[aaezqze-]úBLøãî ézááe úBiñðë ézáa §©£§¨¥§¥¦§¨¥¦§¨
ick minkgd z` le`yl,àéä äøBäè íàå àéä äàîè íà òãéì¥©¦§¥¨¦§¦§¨¦

ïéáî ïéàådl zexedl oiany in didi `l ±íàå àéä äøBäè íà §¥¥¦¦§¨¦§¦
.àéä äàîèdf xac `lde :`xnbd dywndéa áéúk àéãäa`xwie) §¥¨¦§¤§¨§¦¥

(cl ,al `iyn-] mdn eilr lRi xW` lke'.'ebe mznA [mivxyd zpen §Ÿ£¤¦Ÿ¨¨¥¤§Ÿ¨
ìëàé øLà ìëBàä ìkîlky epiidc ,'`nhi min eilr `Fai xW` ¦¨¨¤£¤¥¨¥£¤¨¨¨©¦¦§¨

yxetn el` miweqtae ,d`neh lawl xyked min eilr e`ay lke`
xyt`e ,zgpene daezk ixd azkay dxeze ,`nh lke` dyrp izn

.da aezk dn ze`xl
:`xnbd zx`an .xg` ote`a zx`an `xnbdàlàxacn weqtd ¤¨
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קכי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr glw sc zay(ipy meil)

dúBèðì øzeî ,íéðúç úlék,zaya dhind iab lrnøzeîe ¦©£¨¦¨¦§¨¨
,d÷øBôìzaygp dpi` ,[oldl x`aziy itk] bb dl oi`y oeikny §§¨

.ld`
:mi`pz dnka df xzid dliabn `xnbdáøc déøa úLL áø øîà̈©©¥¤§¥§©

ïøîà àì ,éãéà,dwxetle zaya mipzg zlik qextl xzenyàlà ¦¦Ÿ£¨¨¤¨
ote`adbâa ïéàLagexìáà ,çôèm`dbâa Léagexôè,äøeñà ,ç ¤¥§©¨¤©£¨¥§©¨¤©£¨

.zaya ezeyrl xeq`y i`xr ld` `id zaygp df ote`ay oeikn
énð çôè dbâa ïéà éëå,gth agex dbba oi`y ote`a mb -ïøîà àì §¦¥§©¨¤©©¦Ÿ£¨¨

xizdlàlàote`aìLî úBçôa ïéàLäLmigth,çôè dbâì Ceîñ ¤¨¤¥§¨¦§Ÿ¨¨§©¨¤©
o`kn zeltepy zerixid izy oiay] dagex z` miccenyky xnelk
,gth agex my oi` ,dbbl mikenqd migth dyly jeza [o`kne
oteck dlek zaygp ,cg retiya dieyr drixide xg`n df ote`ay

,ld` o`k oi`e ,bb `la [dlrnl cr]ìáàm`ìMî úBçôa LéäL £¨¥§¨¦§Ÿ¨
migth,çôè dbâì Ceîñe gth dbba yiy ink dlikd zaygpøeñà ¨§©¨¤©¨

.dwxetle dzehpl
ïøîà àìåjeza gth agex oi` s`e gth dbba oi` m`] xzeny §Ÿ£¨¨

,[dbbl mikenqd migth dylyàlàote`a,çôè dòetéLa ïéàL ¤¨¤¥§¦¨¤©
gth mretiya miwgexn mpi` dqextd drixid iciv ipyy xnelk

cbpknf`y ,migth ipy dhnl dagxa oi`y epiidc ,bbd rvn`
,llk ld` o`k oi`e bb `la oteck dlek zaygpìáàm`Lé £¨¥

,çôè dòetéLaif` ,gth epeqkl`a aigxd drixidn cv lky §¦¨¤©
md mirteyny it lr s` ld`k drixidn miccvd ipy miaygp

y meyn ,bbk miieyr mpi`eeîc íéìäàk íéìäà éòetLld` ± ¦¥Ÿ¨¦§Ÿ¨¦¨
agex mretiya yi m` ,bb `la s` ,zerteynd zerixin wx ieyrd

.ld`l xacd aygp ,gth
ïøîà àìådyly jeza gth agex oi`e ,gth dbba oi` m`] xzeny §Ÿ£¨¨

,[gth dretiya oi`e ,dbbl mikenqd migthàlàote`aúéçð àìc ¤¨§Ÿ§¦
çôè àéøetî,gth dhind iccvn zcxei drixid oi`y -ìáàm` ¦§¨¤©£¨

øeñà ,çôè àéøetî úéçðdyrp df gthe xg`n ,dwxetle dzehpl §¦¦§¨¤©¨
.ld`l bb ziyrp dnvr dhinde ,ld`l xiwk

:zaya cal raeka z`vl xzen m`d dpc `xnbdúLL áø øîàå ¤¤§¨©©¥¤
àðàéñ éàä ,éãéà áøc déøa,cal ly raek -éøLz`vl xzen - §¥§©¦¦©§¨¨¨¦

:`xnbd dywn .zaya eaøîzéàäåyøeñà àðàéñ.zaya ea z`vl §¨¦§©§¨¨¨
:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àì,ea z`vl xeq`y epcnly dn - Ÿ©§¨¨

ote`a xaecndéa úéàcea yiy -,çôèhlea raekd ztyy xnelk §¦¥¤©
e ,ld` meyn xeq`e ,gth ey`xl ueg `veieàäax xn`y dn ± ¨

ote`a edf ,ea z`vl xzeny ici` axc dixa zyydéa úéìcoi`y - §¥¥
ea.çôè¤©

:`xnbd dywn .df xe`ia lr dywn `xnbd,äzòî àlàm` ike ¤¨¥©¨
çôè àîéìba áéaøLda shrzn `edyk ey`x lr ezilh gipd - ¦§¥©§¦¨¤©

,gth ey`xl ueg dhyteáéiçéîc énð éëä.ld` meyn ¨¦©¦§¦©©
,zaya cal raek xeq`l mrhd z` xg` ote`a zx`an `xnbd

:`xnbd dwiqn .dxizqd z` zayiineàlàraeka xeqi`d mrh oi` ¤¨
iptn ,miaxd zeyxl ea z`vl `ed xeqi`d `l` ,ld` meyn cal
rax` exiardl `eai f`e ,ey`xn gexd epdiabz `ny minkg exfby
,df oica dxizq lirl epivny dne ,ecia `edyk miaxd zeyxa zen`

àä ,àéL÷ àìraeka z`vl ici` axc dixa zyy ax xizdy dn - Ÿ©§¨¨
ote`a xaecn ,zaya cal ly÷cäéîcahid wcedn raekdy - §¦©©

exiardl dleki gexd oi`e ,ex`eev zgz drevxa xeywe ,ey`xa
e ,epnnàäote`a xaecn ,ea z`vl exq`y dn -÷cäéî àìc- ¨§Ÿ¦©©

`ly meyn xeq`l oi` zilh iable] .ey`xa ahid wcedn epi`y
.[eteba zfg`p `id ixdy ,'gexd epdiabz `ny' jiiy

:mitqep mipiiprae ,i`xr ld` oipra ax ixac z` d`ian `xnbd
ïì àîéà ,àðeä áøì ìà÷æçé øa éîø déì çìLepl xen` ±éæéà ¨©¥¨¦©§¤§¥§©¨¥¨¨¦¦

z` [iade`e irix-]ðäàúéélòî éléî Cmilernd mixacd el` - ¨¨¦¥§©©§¨
ézøz ,áøc déîMî ïì zøîàcmixac ipy ±azekldàãçå ,úaL ©£©§§¨¦§¥§©©§¥§©¨©£¨

dcb` ly cg` xace ±aoipr.äøBú §¨

déì çìLax xn`y dpey`xd dkldd ,l`wfgi xa inxl `ped ax ¨©¥
oiprl `id ,zay zekldaãeb ,àéðúc àäeite ,xern ieyrd cep - ¨§©§¨

e` oii eze` mi`lnn mikxc iklede ,ea miielz mihege c`n agx
zeczi iab lr eit migzen oell mdild` mirwezy mewnae ,alg
algd e` oiid z` zppvne eizgzn zxaer gexde ,ux`a mivrepy

gznpy xg`l ld`l dnec `ed ixde ,lwlwzi `ly`ed m` ,
àðñéëa,zay axrn reawd enewn lr gpene ,eizerevxa ±øzeî §¦§¨¨

.úaMa dúBèðìdf oic lreeðL àì ,áø øîàxzenya àlàote` ¦§¨©©¨¨©©Ÿ¨¤¨§
yíãà éða éðL,aeh gznp epi` f`y ,cepd z` migzeníãàa ìáà §¥§¥¨¨£¨§¨¨

øeñà ãçàzg` czi lr egzen `ed dligzny oeikny ,egzenl ¤¨¨
,da exyewe dipyd czi lr egzene xfeg okn xg`le ,da exyewe

.ahid gznp `ed df ote`a
:dfa dlikd oic zx`an `xnbdäøNòa eléôà ,äléëå ,ééaà øîà̈©©©¥§¦¨£¦©£¨¨

øeñà íãà éðay meyn ,dzehplàúøet àçzîéî àìc øLôà éà §¥¨¨¨¦¤§¨§Ÿ¦§§¨§¨
.hrn gzniz `ly ±

:`xnbd zxxan .zay oipra ax xn`y ipyd oicd z` d`ian `xnbd
Cãéà-zay oipra ax xn`y dipyd dkldd.àéä éàîdper ¦¨©¦

,ef `ziixa oiprl :`xnbdäøék ,àéðúcdieyre ,xepz oirk-] §©§¨¦¨
[milbx rax` dl yie ,zkznnäéúBëøiî úçà äèîLpLoirk±] ¤¦§§¨©©¦©§¤¨

,[dly milbxdìèìèì øzeîyly da ex`ype xg`ny ,zaya ¨§©§§¨
lbxd z` zaya xagi `ny yegl oi`e jka zcner `id ixd ,milbx

ehnyp m` la` .dltpyíézL,dizekxinøeñà,zaya dlhlhl §©¦¨
z` zaya xagi `ny yegl yi ,jk cenrl dleki dpi`e xg`ny

df oic lre .dltpy lbxdáøe wlgénð ãç eléôà ,øîàm` elit` - ©¨©£¦©©¦
zg` lbx dhnypøeñà,dlhlhlò÷úé ànL äøéæblbxd z` ¨§¥¨¤¨¦§©

.dpea meyn aiigzie wfega dxikl
xac ,`ped ax siqen :dxez oipra ax xn`y dn z` d`ian `xnbd

oipra ax xn`y dcb`däøBz,df `edäøBz äãéúò ,áø øîàc ¨§¨©©£¦¨¨
øîàpL ,ìàøNiî çkzLzL(hp gk mixac).'EúBkî úà 'ä àìôäå' ¤¦§©©¦¦§¨¥¤¤¡©§¦§¨¤©§

eeäî òãBé éðéà Bæ 'äàìôä'eyexite ,øîBà àeäLk(ci hk diryi)ïëì' ©§¨¨¥¦¥©©§¤¥¨¥
éñBé éððäàìôå àìôä äfä íòä úà àéìôäì óznkg dca`e ¦§¦¦§©§¦¤¨¨©¤©§¥¨¤¤§¨§¨¨§©

,'xYYqY eipap zpiaE einkgøîBà éåäyäøBz Bæ 'äàìôä'`idy £¨¨¦©§Ÿ¨¦§©¨¡¥¥©§¨¨¨
'jzekn z` 'd `ltde' weqtd zpeek s`e ,eipeap zpiae einkg znkg

.l`xyin dxez gkzyzy aezkd epcnlne ,dxezl `id
:df oipra ztqep `ziixa d`ian `xnbdeñðëpLk ,ïðaø eðz̈©¨¨§¤¦§§

íøkì eðéúBaø[yxcnd zial-]äøBz äãéúò ,eøîà äðáéa ©¥©¤¤§©§¤¨§£¦¨¨
øîàpL ,ìàøNiî çkzLzL(`i g qenr)'ä íàð íéàa íéîé äpä' ¤¦§©©¦¦§¨¥¤¤¡©¦¥¨¦¨¦§ª

,íénì àîö àìå ,íçlì áòø àì ,õøàa áòø ézçìLäå ,íéäìà¡Ÿ¦§¦§©§¦¨¨¨¨¤Ÿ¨¨©¤¤§Ÿ¨¨©©¦
ì íà ékáéúëe ,''ä éøác úà òBîL(ai g my)eòðå'[erepi-]ãò íiî ¦¦¦§©¤¦§¥§¦§¨¦¨©

.'eàöîé àìå 'ä øác úà Lwáì eèèBLé ,çøæî ãòå ïBôvîe ,íé̈¦¨§©¦§¨§§§©¥¤§©§Ÿ¦§¨
z` ywal ehheyi' xn`py dny ,yexcl yie,äëìä Bæ ,''ä øác§©£¨¨

,yexcl yi cere ,l`xyin gkzydl dcizry,õwä äæ ''ä øác'§©¤©¥
,yexcl yi cere ,zelbd uw izn erci `lyäàeáð Bæ ''ä øác'§©§¨

.l`xyin wqtizy
zx`an .weqta x`eand dxezd zgky oipr z` zx`an `xnbd

:`xnbd'ä øác úà Lwáì eèèBLé' éàîe,'E`vni `leeøîà ©§§§©¥¤§©§Ÿ¦§¨¨§
,minkgäîeøz ìL økk ìBhzL äMà äãéúòm` wtq da yiy £¦¨¦¨¤¦¦¨¤§¨

,`l e` d`nhpøBæçúå[aaezqze-]úBLøãî ézááe úBiñðë ézáa §©£§¨¥§¥¦§¨¥¦§¨
ick minkgd z` le`yl,àéä äøBäè íàå àéä äàîè íà òãéì¥©¦§¥¨¦§¦§¨¦

ïéáî ïéàådl zexedl oiany in didi `l ±íàå àéä äøBäè íà §¥¥¦¦§¨¦§¦
.àéä äàîèdf xac `lde :`xnbd dywndéa áéúk àéãäa`xwie) §¥¨¦§¤§¨§¦¥

(cl ,al `iyn-] mdn eilr lRi xW` lke'.'ebe mznA [mivxyd zpen §Ÿ£¤¦Ÿ¨¨¥¤§Ÿ¨
ìëàé øLà ìëBàä ìkîlky epiidc ,'`nhi min eilr `Fai xW` ¦¨¨¤£¤¥¨¥£¤¨¨¨©¦¦§¨

yxetn el` miweqtae ,d`neh lawl xyked min eilr e`ay lke`
xyt`e ,zgpene daezk ixd azkay dxeze ,`nh lke` dyrp izn

.da aezk dn ze`xl
:`xnbd zx`an .xg` ote`a zx`an `xnbdàlàxacn weqtd ¤¨
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xcde"קכי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr hlw sc zay(iyily meil)

äøeøa äëìä,da miwleg oi`y ,dinrhaäøeøa äðLîe`l elit` £¨¨§¨¦§¨§¨
ãçà íB÷îa.weqta exkfpy zenewnd lkn §¨¤¨

:mlerl zexv ze`a dn iptn zx`and `ziixa d`ian `xnbd,àéðz©§¨
úBàa úBaø úBøvL øBc úéàø íà ,øîBà òLéìà ïa éñBé éaø©¦¥¤¡¦¨¥¦¨¦¨¤¨©¨

ìàøNé éðéiãa ÷Bãáe àö ,åéìò,md mipebd m`úeðòøet ìkL ¨¨¥§§©¨¥¦§¨¥¤¨§¨
ìéáLa àlà äàa àì ,íìBòì äàaL[llba-]ìàøNé éðéicmpi`y ¤¨¨¨¨Ÿ¨¨¤¨¦§¦©¨¥¦§¨¥

,mipebdøîàpL(`i-h b dkin)éðéö÷e á÷òé úéa éLàø úàæ àð eòîL' ¤¤¡©¦§¨Ÿ¨¥¥©£Ÿ§¦¥
ètLî íéáòúîä ,ìàøNé úéahtynd z` miq`nn -ìk úàå ¥¦§¨¥©§©£¦¦§¨§¥¨

eLwòé äøLéä,dxyid jxcd z` mizeern -íéîãa ïBiö äðalk - ©§¨¨§©¥Ÿ¤¦§¨¦
,mc zkity ici lr elhpy oennn milyexia ezia z` dpea cg`

äìåòa íéìLeøéåwyer ici lr milyexia mzia z` mipea eid oke ± ¦¨©¦§©§¨
,d`pe`eeètLé ãçLa äéLàøozepd z` mikfn mihteyd mipiicd - ¨¤¨§Ÿ©¦§Ÿ

,cgeyeøBé øéçîa äéðäëåmixen d`xedd lr mipenny mipdkd - §Ÿ£¤¨¦§¦
,epevxk el miwqet sqk mdl ozepy iny ,xignd it lräéàéáðe§¦¤¨

eîñ÷é óñëasqkd it lr mi`apzne minqew xwyd i`iap - §¤¤¦§Ÿ
,mdl mipzepy'åâå eðòMé 'ä ìòå`Faz `l EpAxwA 'd `Fld xn`l §©¦¨¥¥Ÿ£§¦§¥Ÿ¨

yecwd aixgi `l i`cey xnel mdipt mifirn xnelk ,'drx Epilr̈¥¨¨
.epkyn mewn z` `ed jexa

:`ziixad zx`anäéäå øîàL éîa íðBçèa eìzL àlà ,ïä íéòLø§¨¦¥¤¨¤¨¦§¨§¦¤¨©§¨¨
íìBòä,myipri `lyCëéôìzexiard zyly lr exary oeikn ± ¨¨§¦¨

lr sqk zlihp epiidc ,el`d,mi`iapde ,mipdkd ,mipiicd iciàéáî¥¦
ìL ïäéìò àeä Ceøa LBãwäìL ãâðk ,úBiðòøet LúBøéáò L ©¨¨£¥¤¨Ÿ§¨¦§¤¤¨Ÿ£¥

øîàpL ,íãéaL(ai b my)Løçú äãN ïBiö íëììâa ïëì'aie`d ± ¤§¨¨¤¤¡©¨¥¦§©§¤¦¨¤¥¨¥
,dyxgpy dcyk didze dpaixgiäéäz ïéiò íéìLeøéåjtdiz ± ¦¨©¦¦¦¦§¤

,[zeaxeg] miirl.'øòé úBîáì úéaä øäå§©©©¦§¨¨©
:mipebd mpi`y mipiic oipra sqep xn`n dtiqen `ziixadïéàå§¥

íéèôBL eìëiL ãò ìàøNé ìò BúðéëL äøLî àeä Ceøa LBãwä©¨¨©§¤§¦¨©¦§¨¥©¤¦§§¦
øîàpL ,ìàøNiî íéòø íéøèBLå(dk ` diryi)éìò éãé äáéLàå'C §§¦¨¦¦¦§¨¥¤¤¡©§¨¦¨¨¦¨©¦

,dkn xg` dkn jzekdléâéñ øak óøöàåCz` jnn xiq` - §¤§Ÿ©Ÿ¦¨¦
xnelk ,zixead ici lr cbad inzk z` mixiqny enk zleqtd

,micxende miryetd z` jnn dlk`yäøéñàåz` jnn xiq` ±ìk §¨¦¨¨
éìéãa'Cyi cere ,jay miryxd z` xnelk ,sqka axernd lica - §¦¨¦

oia milicand miryxd z` xiqi d"awdy ,'dlcad' oeyln yxtl
xg`le ,mirxd mdiyrne mdixwy ici lr minyay mdia`l l`xyi

xn`p okn(ek ` my)éèôL äáéLàå'éöòéå äðBLàøák Cälçzák C §¨¦¨Ÿ§©¦§¨¦¨§Ÿ£©¦§©§¦¨
,'åâå.dpikyd da zexyl 'dpn`p dixw wcSd xir Kl `xTi ok ixg ©̀£¥¥¦¨¥¨¦©¤¤¦§¨¤¡¨¨

:my aezkd jynd z` zyxec `xnbdíéìLeøé ïéà ,àleò øîà̈©¨¥§¨©¦
äcôð[zictp-]a àlàd zekføîàpL ,ä÷ãö(fk ` my)ètLîa ïBiö' ¦§¤¤¨¦§¨¨¤¤¡©¦§¦§¨

htyn da eyriy ici lr ±äéáLå ,äãtzdil` eaeyi l`xyi mr ± ¦¨¤§¨¤¨
ad zekf.'ä÷ãö ¦§¨¨

:lirl e`aedy miweqtd lr ztqep dyxc d`ian `xnbdáø øîà̈©©
éøéäé éìèa éà ,àttl`xyin gexd iqb -,éLebîà éìèaelhai - ¨¨¦¨§¦§¦¥¨§¦©§¥

lr epze` mi`ipyne dxf dcearl epze` migicne miziqny mixtekd
.d"awdéìèa éàl`xyinéðéic,oicd z` mihny miryxd mipiicd - ¦¨§¦©¨¥

éètøéæb éìèal`xyi z` mihaegd miakek icaer ixhey elhai - ¨§¦§¦§¨¥
.zelwna

:`tt ax x`an .weqtdn xacd yxcp cvik x`an `tt axéìèa éà¦¨§¦
,éLebîà éìèa éøéäén ok cenll ozipáéúëc(dk ` my)øak óøöàå' §¦¥¨§¦©§¥¦§¦§¤§Ÿ©Ÿ

éâéñ'Cxn`p okn xg`le(my)ixg` epiidc ,'KilicA lM dxiq`e ¦¨¦§¨¦¨¨§¦¨¦
'jilica lk dxiq`e' if` ,mnvr milcbny gexd iqb z` jnn xiq`y

e .`ed jexa yecwdn l`xyi z` milicand el`éìèa éðéic éìèa éà¦¨§¦©¨¥¨§¦
,éètøéæbn ok cenll ozipáéúëc(eh b diptv)éètLî 'ä øéñä'äpt C §¦§¨¥¦§¦¥¦¦§¨©¦¦¨

,'Cáéàd xiqiyk epiidcmiryxd mihteyd epiidc ,jihtey ' Ÿ§¥
.l`xyi z` miknd miaie`d z` dpti ,mirxde

:mipebd mpi`y mipiic oipra ztqep dyxc d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦
áéúëc éàî ,ïBòîL éaøa øæòìà éaø íeMî éàìî(d ci diryi)øáL' §©¦©¦¤§¨¨§©¦¦§©¦§¦¨©

ïéðéicä elà 'íéòLø ähî 'ä øáL' ,'íéìLî èáL íéòLø ähî 'ä©¥§¨¦¥¤Ÿ§¦¨©©¥§¨¦¥©©¨¦
miryxd,íäéðfçì ìwî eNòpLmdiynyl ci mipzepy xnelk ¤©£©¥§©¨¥¤

`l raezl mixne` miynydy ,mirxd mdiyrna mze` miwfgne
lr xky il daxz `l m` oic zial razpd z` oinfdl gily did`
`l m` sqkd z` aiigdn zeabl mivex mpi` oic wqt xg`l oke ,df

.dfa mci z` miwfgn mipiicde ,mdl minlynelà 'íéìLBî èáL'¥¤§¦¥
ïéðéicä úBçtLîaL íéîëç éãéîìzmiynyn mdy ,miryxd ©§¦¥£¨¦¤§¦§§©©¨¦

icinlz mze` ici lry ,[mipiicd-] milyend cia sexb`ke lwnk
miwicvne mdiwqt lr mitgn mde ,miryxd mipiicd z` epin minkg

.mipekp mpi`yk s` ,mze`
:df weqtl sqep yexit d`ian `xnbd,øîà àøèeæ øîxn`py dn ©§¨¨©

,'milyen hay'øeaéö úBëìä íéãnìnL íéîëç éãéîìz elà¥©§¦¥£¨¦¤§©§¦¦§¦
,øea éðéiãì,mixea mipiic zepnl mixen el` minkg icinlzy xnelk §©¨¥

,xeaivl zerbepd zeklda oecl cvik mze` ecnli mdy migihane
oicd z` mihne mdit z` mil`ey mpi` mipiicd mze` mipic daxdae

.mzexea jezn
:oebd epi`y oic ziiyr oipra ztqep dyxc d`ian `xnbdéaø øîà̈©©¦

áéúëc éàî ,Lé÷ì Léø íeMî éàìî ïa øæòìà(b hp my)íëétë ék' ¤§¨¨¤§©¦¥¨¦©¦§¦¦©¥¤
eìàâð[eklklzde etphp-]íëéúBúôN ,ïBòa íëéúBòaöàå ,ícá §Ÿ£©¨§¤§§¥¤¤¨¦§¥¤

ì ,ø÷L eøacelà 'ícá eìàBâð íëétë ék' ,'äbäú äìåò íëðBL ¦§¤¤§§¤©§¨¤§¤¦©¥¤§£©¨¥
ïéðéicämilhepe oicd z` mihne cgey lawl mditk z` mihyety ©©¨¦

.eznyp z` lhep eli`k `edy ,oick `ly milrad on oenn
ïéðéicä éøôBñ elà 'ïBòa íëéúBòaöàå'.dinx ly zexhy miazeky §¤§§¥¤¤¨¥§¥©©¨¦

ïéðéicä éëøBò elà 'ø÷L eøac íëéúBúôN'z` micnlnd miyp` ± ¦§¥¤¦§¤¤¥§¥©©¨¦
.xwy zeprh oerhl mze` micnlne ,oica oerhl cvik mipicd ilra

ì',ïéðéc éìòa elà 'äbäú äìåò íëðBLoicd lray mirceiy §§¤©§¨¤§¤¥©£¥¦¦
.xwy zeprh mipreh z`f lkae i`kf mcbpky

:i`ln iax ly ztqep dyxc d`ian `xnbdíeMî éàìî éaø øîàå§¨©©¦§©¦
åéçàî óñBé LøétL íBiî ,äàìcâî ÷çöé éaøedexknyk ©¦¦§¨¦§§¨¨¦¤¥©¥¥¤¨

mil`rnyilïéé íòè íòè àìoinipa z` mnr e`iady meil cr Ÿ¨©©©©¦
,mixvnláéúëcsqeil awri zkxaa(ek hn ziy`xa)ã÷ã÷ìe'øéæð ¦§¦§¨§Ÿ§¦

,'åéçà.oiid on envr z` xifdy cenll yi 'xifp' zaizneéñBé éaø ¤¨©¦¥
ïä óà ,øîà àðéðç éaøa[mihayd-]ïéé íòè eîòè àì,mei eze`n §©¦£¦¨¨©©¥Ÿ¨£©©©¦

áéúëcmixvnl mnr oinipa z` mig`d e`iady meia(cl bn my) ¦§¦
,'Bnò eøkLiå ezLiå''enr' xn`py jkneììkîrnyn ±ãòc ©¦§©¦§§¦¦§¨§©

àðcéàädf onf cr ±(úeøëéL äåä) àì.oii ezy ©¦§¨Ÿ£¨¦§
:`xnbd zx`an .ok xaeq epi`y i`ln iax zrc z` zx`an `xnbd

Cãéàåweqtdny xaq ,oii mrh mrh `l sqei wxy xn`y i`ln iax - §¦¨
c wiicl yi 'enr exkyie'äåä àìc àeä úeøëéL`l zexkiy wx - ¦§§Ÿ£¨

la` ,mdn yxity mei eze`n mihayd lv` didäiúLoii lyàäéî §¦¨¦¨
äåä.mlv` dzid ok` - £¨

:i`ln iax ly ztqep dyxc d`ian `xnbdøëNa ,éàìî éaø øîàå§¨©©¦§©¦§©
y dn z` odkd oxd` miiwyxn`p(ci c zeny),'Baìa çîNå Eàøå'§¨£§¨©§¦

jexa yecwd eil` dlbzpy el xn`yk dyna `pwzp `ly xnelk
,eaila gny `l` ,mixvnn l`xyi z` `ivedl liaya `edäëæ̈¨

ètLnä ïLçìgpend.Baì ìò §Ÿ¤©¦§¨©¦
,dklda zel`y dnk d`iane ,dlik ziihp oicl zxfeg `xnbd

:dpiipra zwqer odn zg`yéða déì eçìLxirdøkLa[mewn my-] ¨§¥§¥¦§¨
éåìì.` :mipey mipiipra dkldl zel`y ylyälékmiqxety oicq-] §¥¦¦¨

[gth dbba yie ,dizevwn mi`veiy zehen drax` lr dhnd aiaq
eäî.a .lde` ziiyr xeqi` meyn da yi m`d ,zaya dpic dn - ©

àîøëa àúeLkeze` milihne ,mivew lr lcbd gnv-] zeyik ± §¨§©§¨
mxka [xkyl,eäîmeyn mxka erxefl xeq`e wxik aygp `ed m`d ©

.b .xzene el oli` oic `ny e` ,mi`lk xeqi`,eäî áBè íBéa úî¥§©
:`xnbd zxtqn .dxeawl e`iadle ea wqrzdl xzen m`dìéæàcà©§¨¦

,iel ly exirl gilyd jldy cr -éåìc déLôð çð`le [xhtp iel-] ¨©§¥§¥¦
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המשך בעמוד ג
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שבת.  פרק עשרים - תולין דף קלט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                                   תוספות
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שבת.  פרק עשרים - תולין דף קלט עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hlw sc zay(iyily meil)

äéøçàlî éà äéðôlî éà àðòãé àìåmeia df did m` rcei ipi`e - §Ÿ¨©§¨¦¦§¨¤¨¦¦§©£¤¨
.zay i`vena e` zay axra lgy aehïðçBé éaøc dén÷ì eúàå- §¨§©¥§©¦¨¨

,exawl xzen m` el`yl opgei iax iptl e`aeeäì øîàå,[mdl-] §¨©§
ïéîîò déa e÷qòúé.exaewl miieb ea ewqrzi ± ¦§©§¥©§¦

:zeywdl dtiqen `xnbdåixdy ,cerúî ,àáø øîàddzypy §¨©¨¨¥
,exaewl lheneïéîîò Ba e÷qòúé ïBLàø áBè íBéa[miieb-] §¦¦§©§©§¦

j` ,ezxeawaáBè íBéa eléôàå ,ìàøNé Ba e÷qòúé éðL áBè íBéa§¥¦¦§©§¦§¨¥©£¦§
äðMä Làø ìL éðL,xzei xengd,äöéáa ïk ïéàM äîdclep m`y ¥¦¤Ÿ©¨¨©¤¥¥§¥¨

mini x`yae ,ipyd meia dlik`a dxeq` dpyd y`x ly oey`x meia
z` xeawl xzeny ixd .ipya zxzen oey`xd meia dclep m` miaeh
ici lr elit` ipy aeh meiae ,miieb ici lr oey`x aeh meia znd

.`iypn ax z`f xq` recne ,l`xyi
:`xnbd zvxzn,äøBú éða ïðéàL éôìlwdl e`eaiy yeygl yie §¦¤¥¨§¥¨

.oicd it lr mixzen mpi`y mipte`a s`
zeyxl dz`ved oipra `xnbd dpc ,ld` iabl dlik dxkfedy ab`

:miaxd,àéøeb øa àîç áø øîà àðeä áø øa ïéáà áø øîà̈©©¨¦©©¨¨©©¨¨©§¨
äléëa íãà óhòúî[dhind iab lr ld`k yxtpd oicq-] ¦§©¥¨¨§¦¨

äéñkñëáe[da zeielzd zerevx-],úaMa íéaøä úeLøì àöBéå §©§©¤¨§¥¦§¨©¦©©¨
,etehira zerevxl wewf epi`y s`LLBç Bðéàå.d`ved xeqi`n §¥¥

:`xnbd dywnàðL éàîdf oic dpey dn -áø øîàc ,àðeä áøcî ©§¨¦§©¨§¨©©
,áø øîà àðeämc`àöBiämiaxd zeyxlúöéieöî dðéàL úélèa ¨¨©©©¥§©¦¤¥¨§¤¤

,úàhç áéiç ,úaMa dúëìéäkmiieyr zivivd iheg oi`y oeiky §¦§¨¨©©¨©¨©¨
ixde ,cbadn wlgk aygidl devnl ynyl mileki mpi` ,mzevnk
zeyxn d`vede lehlha xeq`d `ynke `nlra mihegk md
zerevxl wewf epi`y oeiky xnel epl did dlik iabl s`e .zeyxl

.`ynl zeaygp od ixd ,da ethrzda
:`xnbd zvxznéìèa àìå éáéLç úélè éaâì úéöéözivivd iheg ± ¦¦§©¥©¦£¦¦§Ÿ¨§¦

,dpnn wlgk aygidl milha mpi`e ,zilhd znerl md miaeygéðä̈¥
dlikd zerevx j` -éìèáe éáéLç àìonvr ipta zeaeyg opi` - Ÿ£¦¦¨§¦

.dlikd iabl od zelhae
dpyna epipy(:flw lirl)[zppqn-] zxnyn miqxet oi`y minkg zrca

j` ,[leg ly dyrn-] legc `caer `edy itl ,aeh meia ilk iab lr
ote` d`ian `xnbd .mei ceran dielzd zxnyna mixny mipzep

:aeh meia zxnyn qextl mzrcl s` ozipy,àðeä áø øa äaø øîà̈©©¨©©¨
áBè íBéa úønLîä ìò íãà íéøòîilkd lr dgzeneda úBìúì ©£¦¨¨©©§©¤¤§¦§¨

dab lr gipdl ±,íéðBnø,leg dyrn dpi` mzgpd jxevl dziilzy ¦¦
ezcnere dielz zppqndy xg`líéøîL da äìBzixdy ,mppqne ¤¨§¨¦

.dielz zppqn lr mixny ozil xzenå ,éMà áø øîàdf xzidàeä ¨©©©¦§
ote`a `weecíéðBnø da äìúcgikede ,mixnyd zpizp mcew lreta §¨¨¨¦¦

.mipenix jxevl dqxty jka
:`xnbd dywnàéðúc àäî àðL éàîdnn df oic dpey recn - ©§¨¥¨§©§¨

`ziixaa epipyy(:ai w"en),ïéìéèîmipikne milyan ±a øëLleg §¦¦¥¨§
dãòBnä CøBöì ãòBnla` ,øëL ãçà ,øeñà ãòBnä CøBöì àlL ¥§¤©¥¤Ÿ§¤©¥¨¤¨¥©

n ieyrdøëL ãçàå ,íéøîzn ieyrd,íéøBòNeL ét ìò óàxak §¨¦§¤¨¥©§¦©©¦¤
ïäì LixkyïLé,aeh meia epnn zezylíéøòîsqep xky lyane ¥¨¤¨¨©£¦

,crend jxevl,Lãçä ïî äúBLås` zxzen dnxrdy o`kn gken §¤¦¤¨¨
jixvd recne ,xeqi` dyer epi`y dgked lk oi` dziiyr zrayk

.mkxevl dqxty gikedl dligzn mipenix elziy iy` ax
:`xnbd zvxzníúäxkyd zlhda -àúléî àçëBî àìoi` - ¨¨Ÿ§¨¦§¨

,oyi xky el yiy rcei epi` d`exdy ,xeqi` xac dyery gken
la` .`ed crend jxevly xne`eàëäm` ,zxnyn ziilza - ¨¨

,mixny da dlzie micwiàúléî àçëBîdf dyrnn gken - §¨¦§¨
mixny oepiq jxevl zxnyn ziilz mzqy ,xeqi` xac dyery
d`lzy xkip `die ,dligzn mipenix da gipiy jixv okl ,`id

.mkxevl
:dnxrd oipra dyrn d`ian `xnbdéæç ,éMà áøì ïðaø déì eøîà̈§¥©¨¨§©©¦£¦

ïðaøî àaøeö éàä øî,df mkg cinlz epiax d`xi -øa àðeä áøå ©©§¨¥©¨¨§©¨©

déîL ïeiç áø,[eny-]dì éøîàåy [mixne` yie-]áøa àðeä áø ©©§¥§¨§¦¨©¨§©
àîeúc àøa ì÷Lc ,déîL ïåålç,zaya mey ly oy lhepy -çpîe ©§¨§¥§¨©§¨§¨©©

àðãc àæøáaxeq`y ,dpii sehii `ly enzeql ziag awpa egipne - §©§¨§¨¨
,owznl dnecy itl ok zeyrlàðéekéî÷ déòeðöàì øîàåizpeek - §¨©§©§¥¨¦©¥¨

.eil`n mzqp awpde ,meyd my ripvdlåc ,mixrdl bdep cerìéæà §¨¦
àøaîa íéàðåxdpd ztya zpberd ixkp zpitqa oyie jled - §¨¦§©¨¨

,xdpd z` zevgl zcnereàñéb Cäì øáòå,xdpd z` dnr xaere - §¨©§©¦¨
éøét øééñå,eizexit z` my xnyne -àðéekéî÷ íðéîì àðà øîàå §¨©¥¥§¨©£¨§¥¨¨¦©¥¨

izpeek -zelert lr egikei iy` axy minkg eywiae .dpitqa oeyil
.el` dnxrd

eäì øîà,eiptly minkgl iy` ax [mdl xn`-]úøîà÷ äîøòä- ¨©§©£¨¨¨¨§©
ixd ,eilr mipiln mz` dnxrd cvn ikeäîøòäefaxeqi`ïðaøã ©£¨¨§§©¨¨

e ,àéäe xg`nïðaøî àaøeömkg cinlz -ãaòéîì éúà àì ¦§¨¥©¨¨Ÿ¨¥§¤§©
äléçzëìexq` `l ,dnxrd ila dligzkl ok zeyrl `eai `l - §©§¦¨

.dnxrd jxc z`f zeyrl minkg eilr

äðùî
mzeyrl xzeny dxixal zenecd zepey zelert dpen epizpyn

:zayaíéî ïéðúBðzayaíéøîMä éab ìòzppqna mipezpd oiid ly §¦©¦©©¥©§¨¦
,zay axrneìBviL ìéáLaoiicry oiid mdn aefie eppzqiy ick - ¦§¦¤¥

.mind xg` jyniy ici lr ,mda relaïéiä úà ïéðpñîemignwdn §©§¦¤©©¦
[oiid yetir ici lr znxbpd dpal zleqt] eayïéøãeña,cbaa - §¨¦

úéøöî äôéôëáeita mze` migipny ,lwc ixvpn ieyrd lqa e` - ¦§¦¨¦§¦
.zppqn lr mikteyy jxck oiid z` mdilr mikteye ,ilkd

:sqep oic,ìcøç ìL úðpñîa äöéa ïéðúBðåda ozpy zppqn ,xnelk §§¦¥¨¦§©¤¤¤©§¨
ick zaya dvia da ozil xzen ,eppql ick zay axrn lcxg
mr dhnl cxei oenlgdy s`e .epravie lcxgd mr cxi oenlgdy
dfa oi` ,zleqtd mr dlrnl x`yp ar `edy oealgde lcxgd

.xxea xeqi`
:zaya `gxih oipra sqep oicïéìîBðà ïéNBòå[dwyn oin-],úaMa §¦£§¦©©¨

.dlabd `llúaMa ,øîBà äãeäé éaøwx xzen,ñBkaxnelk ©¦§¨¥§©¨©
,`gxih meyn xzei `l j` ,qek xeriykïéâla áBè íBéa`edy ,ck - §§¨¦

,ziagn ohwe qekn lecbãòBnáes` xzen crend lega -.úéáça ©¥¤¨¦
,ïéçøBàä éôì ìkä ,øîBà ÷Bãö éaødyer ,miaexn eigxe` m` ©¦¨¥©Ÿ§¦¨§¦

lega elit`e hrn dyer ,mihren eigxe` m`e ,zaya elit`e daxd
.crend

àøîâ
:min e` oii opql xzen ote` dfi`a dpc `xnbdíãà ïúBð ,éøéòæ øîà̈©§¦¦¥¨¨

úønLîä CBúì ïéìeìö íéîe ìeìö ïéé[zppqn-]Bðéàå ,úaMa ©¦¨©¦§¦§©§©¤¤©©¨§¥
LLBç.oepiqd `la s` zezyl md miie`xy oeik ,xxea xeqi` meyn ¥

àì ,ïéøeëò ìáà.xxea xeqi` meyn ,zxnynd jezl ozi £¨£¦Ÿ
:zxnyn jezl xekr oii ozil xqe`y ixirf lr dywn `xnbdéáéúéî¥¦¥

,`ziixaa epipy ,ixirf ixac lr daiyid ipa eywd -ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤
ãøBè ,øîBà ìàéìîbaaxrn -,äéøîLe dðéé ,ïéé ìL úéáç íãà ©§¦¥¥¥¨¨¨¦¤©¦¥¨§¨¤¨

úaMa úønLîä CBúì ïúBðåopzqiy ickLLBç Bðéàå,xxea meyn §¥§©§©¤¤©©¨§¥¥
.zxnyna opql xzen xekr oii elit`y ef `ziixan gken ixd

:`xnbd zvxzndîbøz[x`iae cinrd-]éøéòæ,`ziixad ixac z` ©§§¨§¦¦
eðL úBzébä ïéa,zba miaprd zkixc ztewza zwqer `ziixad - ¥©¦¨

o`k oi` ,mdixnya mze` mizeye f` mixekr zepiid lky oeiky
milelvk md miaygpe ,mze` mizey oepiqd `la s` ixdy ,oewiz

.zxnynd jezl mpzil xzeny
:dpyna epipy.ïéøãeña ïéiä úà ïéðpñî:xzidd z` dliabn `xnbd §©§¦¤©©¦§¨¦

àîeb äNòé àlL ãáìáe ,àéiç øa éîéL áø øîà[rwy-] ¨©©¦¦©¦¨¦§©¤Ÿ©£¤¨
dyer `edy jxck ,oiil leaiw zia zeyrl ick xceqd zirvn`a

.dnvrn dyriz `nebde oiid z` eilr jetyi `l` ,lega
:dpyna epipyúéøöî äôéôëáeieyrd lqa oiid z` opql xzen - ¦§¦¨¦§¦
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קכה "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hlw sc zay(iyily meil)

äéøçàlî éà äéðôlî éà àðòãé àìåmeia df did m` rcei ipi`e - §Ÿ¨©§¨¦¦§¨¤¨¦¦§©£¤¨
.zay i`vena e` zay axra lgy aehïðçBé éaøc dén÷ì eúàå- §¨§©¥§©¦¨¨

,exawl xzen m` el`yl opgei iax iptl e`aeeäì øîàå,[mdl-] §¨©§
ïéîîò déa e÷qòúé.exaewl miieb ea ewqrzi ± ¦§©§¥©§¦

:zeywdl dtiqen `xnbdåixdy ,cerúî ,àáø øîàddzypy §¨©¨¨¥
,exaewl lheneïéîîò Ba e÷qòúé ïBLàø áBè íBéa[miieb-] §¦¦§©§©§¦

j` ,ezxeawaáBè íBéa eléôàå ,ìàøNé Ba e÷qòúé éðL áBè íBéa§¥¦¦§©§¦§¨¥©£¦§
äðMä Làø ìL éðL,xzei xengd,äöéáa ïk ïéàM äîdclep m`y ¥¦¤Ÿ©¨¨©¤¥¥§¥¨

mini x`yae ,ipyd meia dlik`a dxeq` dpyd y`x ly oey`x meia
z` xeawl xzeny ixd .ipya zxzen oey`xd meia dclep m` miaeh
ici lr elit` ipy aeh meiae ,miieb ici lr oey`x aeh meia znd

.`iypn ax z`f xq` recne ,l`xyi
:`xnbd zvxzn,äøBú éða ïðéàL éôìlwdl e`eaiy yeygl yie §¦¤¥¨§¥¨

.oicd it lr mixzen mpi`y mipte`a s`
zeyxl dz`ved oipra `xnbd dpc ,ld` iabl dlik dxkfedy ab`

:miaxd,àéøeb øa àîç áø øîà àðeä áø øa ïéáà áø øîà̈©©¨¦©©¨¨©©¨¨©§¨
äléëa íãà óhòúî[dhind iab lr ld`k yxtpd oicq-] ¦§©¥¨¨§¦¨

äéñkñëáe[da zeielzd zerevx-],úaMa íéaøä úeLøì àöBéå §©§©¤¨§¥¦§¨©¦©©¨
,etehira zerevxl wewf epi`y s`LLBç Bðéàå.d`ved xeqi`n §¥¥

:`xnbd dywnàðL éàîdf oic dpey dn -áø øîàc ,àðeä áøcî ©§¨¦§©¨§¨©©
,áø øîà àðeämc`àöBiämiaxd zeyxlúöéieöî dðéàL úélèa ¨¨©©©¥§©¦¤¥¨§¤¤

,úàhç áéiç ,úaMa dúëìéäkmiieyr zivivd iheg oi`y oeiky §¦§¨¨©©¨©¨©¨
ixde ,cbadn wlgk aygidl devnl ynyl mileki mpi` ,mzevnk
zeyxn d`vede lehlha xeq`d `ynke `nlra mihegk md
zerevxl wewf epi`y oeiky xnel epl did dlik iabl s`e .zeyxl

.`ynl zeaygp od ixd ,da ethrzda
:`xnbd zvxznéìèa àìå éáéLç úélè éaâì úéöéözivivd iheg ± ¦¦§©¥©¦£¦¦§Ÿ¨§¦

,dpnn wlgk aygidl milha mpi`e ,zilhd znerl md miaeygéðä̈¥
dlikd zerevx j` -éìèáe éáéLç àìonvr ipta zeaeyg opi` - Ÿ£¦¦¨§¦

.dlikd iabl od zelhae
dpyna epipy(:flw lirl)[zppqn-] zxnyn miqxet oi`y minkg zrca

j` ,[leg ly dyrn-] legc `caer `edy itl ,aeh meia ilk iab lr
ote` d`ian `xnbd .mei ceran dielzd zxnyna mixny mipzep

:aeh meia zxnyn qextl mzrcl s` ozipy,àðeä áø øa äaø øîà̈©©¨©©¨
áBè íBéa úønLîä ìò íãà íéøòîilkd lr dgzeneda úBìúì ©£¦¨¨©©§©¤¤§¦§¨

dab lr gipdl ±,íéðBnø,leg dyrn dpi` mzgpd jxevl dziilzy ¦¦
ezcnere dielz zppqndy xg`líéøîL da äìBzixdy ,mppqne ¤¨§¨¦

.dielz zppqn lr mixny ozil xzenå ,éMà áø øîàdf xzidàeä ¨©©©¦§
ote`a `weecíéðBnø da äìúcgikede ,mixnyd zpizp mcew lreta §¨¨¨¦¦

.mipenix jxevl dqxty jka
:`xnbd dywnàéðúc àäî àðL éàîdnn df oic dpey recn - ©§¨¥¨§©§¨

`ziixaa epipyy(:ai w"en),ïéìéèîmipikne milyan ±a øëLleg §¦¦¥¨§
dãòBnä CøBöì ãòBnla` ,øëL ãçà ,øeñà ãòBnä CøBöì àlL ¥§¤©¥¤Ÿ§¤©¥¨¤¨¥©

n ieyrdøëL ãçàå ,íéøîzn ieyrd,íéøBòNeL ét ìò óàxak §¨¦§¤¨¥©§¦©©¦¤
ïäì LixkyïLé,aeh meia epnn zezylíéøòîsqep xky lyane ¥¨¤¨¨©£¦

,crend jxevl,Lãçä ïî äúBLås` zxzen dnxrdy o`kn gken §¤¦¤¨¨
jixvd recne ,xeqi` dyer epi`y dgked lk oi` dziiyr zrayk

.mkxevl dqxty gikedl dligzn mipenix elziy iy` ax
:`xnbd zvxzníúäxkyd zlhda -àúléî àçëBî àìoi` - ¨¨Ÿ§¨¦§¨

,oyi xky el yiy rcei epi` d`exdy ,xeqi` xac dyery gken
la` .`ed crend jxevly xne`eàëäm` ,zxnyn ziilza - ¨¨

,mixny da dlzie micwiàúléî àçëBîdf dyrnn gken - §¨¦§¨
mixny oepiq jxevl zxnyn ziilz mzqy ,xeqi` xac dyery
d`lzy xkip `die ,dligzn mipenix da gipiy jixv okl ,`id

.mkxevl
:dnxrd oipra dyrn d`ian `xnbdéæç ,éMà áøì ïðaø déì eøîà̈§¥©¨¨§©©¦£¦

ïðaøî àaøeö éàä øî,df mkg cinlz epiax d`xi -øa àðeä áøå ©©§¨¥©¨¨§©¨©

déîL ïeiç áø,[eny-]dì éøîàåy [mixne` yie-]áøa àðeä áø ©©§¥§¨§¦¨©¨§©
àîeúc àøa ì÷Lc ,déîL ïåålç,zaya mey ly oy lhepy -çpîe ©§¨§¥§¨©§¨§¨©©

àðãc àæøáaxeq`y ,dpii sehii `ly enzeql ziag awpa egipne - §©§¨§¨¨
,owznl dnecy itl ok zeyrlàðéekéî÷ déòeðöàì øîàåizpeek - §¨©§©§¥¨¦©¥¨

.eil`n mzqp awpde ,meyd my ripvdlåc ,mixrdl bdep cerìéæà §¨¦
àøaîa íéàðåxdpd ztya zpberd ixkp zpitqa oyie jled - §¨¦§©¨¨

,xdpd z` zevgl zcnereàñéb Cäì øáòå,xdpd z` dnr xaere - §¨©§©¦¨
éøét øééñå,eizexit z` my xnyne -àðéekéî÷ íðéîì àðà øîàå §¨©¥¥§¨©£¨§¥¨¨¦©¥¨

izpeek -zelert lr egikei iy` axy minkg eywiae .dpitqa oeyil
.el` dnxrd

eäì øîà,eiptly minkgl iy` ax [mdl xn`-]úøîà÷ äîøòä- ¨©§©£¨¨¨¨§©
ixd ,eilr mipiln mz` dnxrd cvn ikeäîøòäefaxeqi`ïðaøã ©£¨¨§§©¨¨

e ,àéäe xg`nïðaøî àaøeömkg cinlz -ãaòéîì éúà àì ¦§¨¥©¨¨Ÿ¨¥§¤§©
äléçzëìexq` `l ,dnxrd ila dligzkl ok zeyrl `eai `l - §©§¦¨

.dnxrd jxc z`f zeyrl minkg eilr

äðùî
mzeyrl xzeny dxixal zenecd zepey zelert dpen epizpyn

:zayaíéî ïéðúBðzayaíéøîMä éab ìòzppqna mipezpd oiid ly §¦©¦©©¥©§¨¦
,zay axrneìBviL ìéáLaoiicry oiid mdn aefie eppzqiy ick - ¦§¦¤¥

.mind xg` jyniy ici lr ,mda relaïéiä úà ïéðpñîemignwdn §©§¦¤©©¦
[oiid yetir ici lr znxbpd dpal zleqt] eayïéøãeña,cbaa - §¨¦

úéøöî äôéôëáeita mze` migipny ,lwc ixvpn ieyrd lqa e` - ¦§¦¨¦§¦
.zppqn lr mikteyy jxck oiid z` mdilr mikteye ,ilkd

:sqep oic,ìcøç ìL úðpñîa äöéa ïéðúBðåda ozpy zppqn ,xnelk §§¦¥¨¦§©¤¤¤©§¨
ick zaya dvia da ozil xzen ,eppql ick zay axrn lcxg
mr dhnl cxei oenlgdy s`e .epravie lcxgd mr cxi oenlgdy
dfa oi` ,zleqtd mr dlrnl x`yp ar `edy oealgde lcxgd

.xxea xeqi`
:zaya `gxih oipra sqep oicïéìîBðà ïéNBòå[dwyn oin-],úaMa §¦£§¦©©¨

.dlabd `llúaMa ,øîBà äãeäé éaøwx xzen,ñBkaxnelk ©¦§¨¥§©¨©
,`gxih meyn xzei `l j` ,qek xeriykïéâla áBè íBéa`edy ,ck - §§¨¦

,ziagn ohwe qekn lecbãòBnáes` xzen crend lega -.úéáça ©¥¤¨¦
,ïéçøBàä éôì ìkä ,øîBà ÷Bãö éaødyer ,miaexn eigxe` m` ©¦¨¥©Ÿ§¦¨§¦

lega elit`e hrn dyer ,mihren eigxe` m`e ,zaya elit`e daxd
.crend

àøîâ
:min e` oii opql xzen ote` dfi`a dpc `xnbdíãà ïúBð ,éøéòæ øîà̈©§¦¦¥¨¨

úønLîä CBúì ïéìeìö íéîe ìeìö ïéé[zppqn-]Bðéàå ,úaMa ©¦¨©¦§¦§©§©¤¤©©¨§¥
LLBç.oepiqd `la s` zezyl md miie`xy oeik ,xxea xeqi` meyn ¥

àì ,ïéøeëò ìáà.xxea xeqi` meyn ,zxnynd jezl ozi £¨£¦Ÿ
:zxnyn jezl xekr oii ozil xqe`y ixirf lr dywn `xnbdéáéúéî¥¦¥

,`ziixaa epipy ,ixirf ixac lr daiyid ipa eywd -ïa ïBòîL ïaø©¨¦§¤
ãøBè ,øîBà ìàéìîbaaxrn -,äéøîLe dðéé ,ïéé ìL úéáç íãà ©§¦¥¥¥¨¨¨¦¤©¦¥¨§¨¤¨

úaMa úønLîä CBúì ïúBðåopzqiy ickLLBç Bðéàå,xxea meyn §¥§©§©¤¤©©¨§¥¥
.zxnyna opql xzen xekr oii elit`y ef `ziixan gken ixd

:`xnbd zvxzndîbøz[x`iae cinrd-]éøéòæ,`ziixad ixac z` ©§§¨§¦¦
eðL úBzébä ïéa,zba miaprd zkixc ztewza zwqer `ziixad - ¥©¦¨

o`k oi` ,mdixnya mze` mizeye f` mixekr zepiid lky oeiky
milelvk md miaygpe ,mze` mizey oepiqd `la s` ixdy ,oewiz

.zxnynd jezl mpzil xzeny
:dpyna epipy.ïéøãeña ïéiä úà ïéðpñî:xzidd z` dliabn `xnbd §©§¦¤©©¦§¨¦

àîeb äNòé àlL ãáìáe ,àéiç øa éîéL áø øîà[rwy-] ¨©©¦¦©¦¨¦§©¤Ÿ©£¤¨
dyer `edy jxck ,oiil leaiw zia zeyrl ick xceqd zirvn`a

.dnvrn dyriz `nebde oiid z` eilr jetyi `l` ,lega
:dpyna epipyúéøöî äôéôëáeieyrd lqa oiid z` opql xzen - ¦§¦¨¦§¦
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xcde"קכו fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr nw sc zay(iriax meil)

ïååâì àlà äúBà ïéNBò ïéàL éôìoealgdy s` ,xnelk ,d`xnl - §¦¤¥¦¨¤¨§¨¤
lk`nd mr axrzn oenlgde ,dlik`l cner epi`e dlrnl x`yp
,lke` jezn zleqt xxeak aeyg epi` mewn lkn ,dlik`l cnere
,dlik` liaya epi` oealgd jezn opqn `edy oenlgd s`y oeik

.lke` miaeyg mdipye ,lcxgd d`xn zetil ick wx `l`
epikdl xzen ote` dfi`a ,lcxgn ieyrd lk`n oina dpc `xnbd

:zayaøîzéà,yxcnd ziaa xn`p -lL ìcøç,úaL áøòî BL ¦§©©§¨¤¨¥¤¤©¨
øçîì,epikdl dvexyk ,zayaéìka Bçîî ,áø øîàmina eaxrn - §¨¨¨©©§©©§¦

,ea `veik e` ska oebk ,ilk ici lr oiia e`.ãia àì ìáà,xacd mrhe £¨Ÿ©¨
,iepiy zeyrl jixv ,dyilk miaeyg miwynde lcxgd aexiry oeik
,iepiy aygpe ,ahid zegnle axrl leki epi` ,ilk ici lr axrnyke

a axrn m` la`.yl meyn xeq`e ahid eaxrn ixd ,ci
:eilr wlege ax ixac lr dnz l`eny,ìàeîL déì øîàokzid ¨©¥§¥

xeq`lãia déì eçîî àîBé ìk eèà ,ãiazenia] mei lk ike - ©¨¨¨¨§©¥©¨
df ote`a ixd ,cia eze` mignn [legdàlà .àeä íéøBîç ìëàî©£©£¦¤¨

,ãia Bçîî ,ìàeîL øîàaygpe ,cia eaxrl lega jxcd oi`y oeik ¨©§¥§©©¨
,iepiy.éìka Bçîî Bðéàå§¥§©©§¦

:dfa zetqep zerc d`ian `xnbdøîzà,yxcnd ziaa xn`p -éaø ¦§©©¦
,äæ ãçàå äæ ãçà ,øîà øæòìà,ilka oia cia oia xnelkéaøå .øeñà ¤§¨¨¨©¤¨¤§¤¨¤¨§©¦

eäééåøz éøîàc àáøå ééaà .øzeî äæ ãçàå äæ ãçà ,øîà ïðçBé- ¨¨¨©¤¨¤§¤¨¤¨©©¥§¨¨§¨§¦©§©§
,ef zwelgn lr mdipy exn`ïðçBé éaøk äëìä ïéàcia oia xizny ¥£¨¨§©¦¨¨

.ilka oia
,xen`k ewlgp xfrl` iaxe opgei iaxy xg`lïðçBé éaø í÷̈©¦¨¨

øæòìà éaøc déúhéLaiax ly ezhiya cnre opgei iax ea xfg - §¦¨¥§©¦¤§¨¨
e ,mdipya xeq`y xfrl`ìàeîLc déúhéLa øæòìà éaø í÷xfge - ¨©¦¤§¨¨§¦¨¥¦§¥

xfrl` iax ea.xeq` ilkae xzen ciay l`eny ly ezhiya cnre
,eixacn opgei iax xfgy oeikeäééåøz éøîàc àáøå ééaàexn` - ©©¥§¨¨§¨§¦©§©§

,ef zwelgn lr mdipy,ïðçBé éaøk äëìäoia cia oia yell xeq`y £¨¨§©¦¨¨
.ilka

:df oipra zecaer dnk d`ian `xnbdééaàc dénéàly ezpne` - ¦¥§©©¥
,iia`déì àãáò,zaya lcxg el dzyr -,ìëà àìåwqty itke ©§¨¥§Ÿ¨©

.ilka oia cia oia eaxrl xeq`yàøéòæc eäúéác`xirf zy` - §¦§¦§¦¨
déì àãáòlcxg dzyr -äøîà .ìéëà àìå ,éMà øa àéiç áøì ©§¨¥§©¦¨©©¦§Ÿ£¦¨§¨

déì,iy` xa `iig axl `xirf ly ezy`,ìëàå déì éãéáò Caøì ¥§©¨£¦¦¥§¨©
úìëà àì zàå,elk`e zaya lcxg iziyr jax ixirfl ixd - §©§Ÿ¨§©

.eplk`z `l dz`y okzidedén÷ àðîéà÷ äåä ,àáL øa àáø øîà̈©¨¨©§¨£¨¨¦§¨©¥
àðéáøc,`piax iptl ynyne cner iziid -àúôeLa déì éLçáe §©¦¨¨£¦¥§§¨
àîeúc,mey ly irvn`d glwa lcxgd z` el izaxre izyga - §¨
.ìëàå§¨©

:oipra dkld wqtàúzòîL éðä ìëk àúëìä úéì ,àøèeæ øî øîà̈©©§¨¥¦§§¨§¨¨¥§©§¨¨
,zerenyd el` lkk dkld oi` -øîzàc àä ék àlàxn`py itk - ¤¨¦¨§¦§©

,yxcnd ziaalL ìcøçøçîì ,úaL áøòî BL,zayaBçîî- ©§¨¤¨¥¤¤©¨§¨¨§©
,oiia e` mina eaxrnàìå ,Lác BëBúì ïúBðå ,éìka ïéa ãia ïéa¥©¨¥©§¦§¥§§©§Ÿ

óBøèé,ska dxrwa dvia miaxrny jxck gka axri `l -àlà ¦§¤¨
áøòî.zgpa §¨¥

:dfa `veikíééìçL[ayr oin-]ï÷çMLminaøçîì ,úaL áøòî ¦£©¦¤§¨¨¥¤¤©¨§¨¨
zayaéLîîe ,õîBçå ïîL ïëBúì ïúBðCozepe -ïëBúìoilaz ¥§¨¤¤¨¤©§¦§¨
enyyóBøèé àìå ,àúéîàgkaáøòî àlà,dfa `veik .zgpaíeL £¦¨§Ÿ¦§¤¨§¨¥

,÷BçLé àìå ,ïéñéøâe ìBt BëBúì ïúBð øçîì ,úaL áøòî B÷qéøL¤¦§¥¤¤©¨§¨¨¥§§¦¦§Ÿ¦§
.áøòî àlà¤¨§¨¥

lirl xn`p :`zin` edn zx`an `xnbdéLîîe'àúéîà úà C ©§¦¤£¦¨
.'ïëBúì:`xnbd zl`ey.àúéîà éàî:`xnbd daiynàééðéð- §¨©£¦¨¦§¨
.`hpinéìçúì àélòî àééðéð éàä ,dpéî òîL ,ééaà øîàgken - ¨©©©¥§©¦¨©¦§¨§©§¨§©£¥

.miilgy mr aexirl daeh `hpiny ,o`kn
:dpyna epipy.úaMa ïéìîBðà ïéNBòåoipra `ziixa d`ian `xnbd §¦£§¦©©¨

:df,úaMa ïéìîBðà ïéNBò ,ïðaø eðz,mi`nvl dwyn `edy iptn ¨©¨¨¦£§¦©©¨

,`ed mi`ixa lk`neúéèðeìà ïéNBò ïéàåxwdl ieyry dwyn oin - §¥¦£§¦
zeyrl xeq`y dtexzl `ed dnece ,ugxnd zian `veid z`

.zayaïéìîBðà .úéèðeìà àéä Bæéàå ,ïéìîBðà àéä Bæéàådieyr §¥¦£§¦§¥¦£§¦£§¦
núéèðeìà ïéìtìôe Láãe ïéén dieyrïéìeìö íéîe ïLé ïéé ©¦§©¦§§¦£§¦©¦¨¨©¦§¦

ø÷éîì àúeñî éáì éãáòc ,ïBîñøôàåz` opvl ick miyery - ©£©§§§¨§¦§¥¨¨§¥©
.ugxnd zian `veid

:zihpel` oipra dyrnøî øúa úéìò àãç àðîéæ ,óñBé áø øîà̈©©¥¦§¨£¨©¦¨©©
éðàá éáì àá÷eò,ugxnd zial `awer xn xg` izqpkp zg` mrt - §¨§¥¨¥
éàúà é÷ôð ék,iz`ae iz`viyke -àøîç ïéé÷Lààñk ãç- ¦§©¦£©©§§¨©§¨©¨¨

,zihpel` cg` qek ize` dwydàøôeè ãòå éLàøc àúðéaî éLçå§©¦¦¦¦¨§¨¦§©§¨
éòøëc.ilbx ipxtv cr iy`x zexryn ezpiva izybxde -éàå §©§¦§¦

àðéøçà àñk ïéé÷Làx`yp iziide qek cer ize` dwyn did m`e - ©§§¨¨¨©£¦¨
,miigd oiaéúàc àîìòc àúeëfî éì ekðî àîìc àðéôzñî éàåä£©¦§§¥¨¦§¨§©¦¦§¨§¨§¨§¨¥

.`ad mlerl izeiekfn ekip `ny cgtn iziid -
:`xnbd dywnàîBé ìk éúLc àá÷eò øî àäå`awer xn ixde - §¨©§¨§¨¥¨¨

:`xnbd daiyn .ewifn did `le zihpel` mei lk dzey didøî éðàL̈¦©
déa Lãc àá÷eòokle ,jka libx didy ,`awer xna xacd dpey - §¨§¨¥

.ewifd `l

äðùî
meyn zexeq` owlgy zepey zelert lr cnll dtiqen epzpyn

:zexzene zek`lnl zenec owlge zaya dk`lnúà ïéøBL ïéà¥¦¤
a úézìéçäminïéøLBô,zayaïúBð ìáàeze`õîBçä CBúìlahne ©¦§¦§§¦£¨¥§©¤

.elk`n z` ea
ïéðéLøkä úà ïéìBL ïéàåsevzy ick oipiyxkd lr min mipzep oi` - §¥¦¤©©§¦¦

.xxea meyn ,ozelyl lkeie dlrnl ozleqtïéôL àìåoi` ± §Ÿ¨¦
oitytynïúBà.xxea meyn ,zleqtd z` odn xiqdl ick ciaìáà ¨£¨

ïúBðoipiyxkd z`äìkìkä CBúì Bà äøákä CBúìlr s`e ,[lq±] ¥§©§¨¨§©©§¨¨
zleqtde lqd e` dxakd iawp jxc zltep zleqtdy minrty it

.dil`n zxxap
äøáka ïázä úà ïéøáBk ïéàwifi `ly uend epnn letiy ick ¥§¦¤©¤¤©§¨¨

.eze` zlke`d dndalìéáLa dBáb íB÷î éab ìò epðzé àìå§Ÿ¦§¤©©¥¨¨©¦§¦
Le eze` dxfz gexd,õBnä ãøi.cwxn meynàeä ìèBð ìáàz` ¤¥¥©£¨¥

oazdñeáéàä CBúì ïúBðå äøákalry s` dndad epnn lk`zy ©§¨¨§¥§¨¥
.eil`n uend ltep jk ici

àøîâ
dpc `xnbd .zaya oixyeta zizligd z` oixey oi` :dpyna epipy

:opaxcn e` dxezd on xeq` `ed m`eäì àéòaéàipa ewtzqd ± ¦©§¨§
e bby m` ,daiyidäøL,oixyeta zizligéàî`ed m`d ,epic dn ± ¨¨©
.`l e` z`hg aiig

àîbøzyxit ±dén÷ äàLøð àcà áø[iptl-],óñBé áøcm`äøL ©§§¨©©¨¨§¨¨©¥§©¥¨¨
,úàhç áéiç.dxez xeqi` lr xary meyn ©¨©¨

ééaà déì øîà,`c` axl,äzòî àlàm`àiîa àöîeà äøL± ¨©¥©©¥¤¨¥©¨¨¨§¨§©¨
,mina ig xyaáéiçéîc énð éëäoi` ixde ,z`hg aiig dfa mb m`d ± ¨¦©¦§¦©©

.dk`ln dpi` mina ig xya ziixy i`cey ,ok xnel,ééaà øîà àlà¤¨¨©©©¥
`ed zizlig ziixy xeqi`,ïðaøcîick ok zeyrl `ly exfbyàlL ¦§©¨¨¤Ÿ

.ìBça äNBò àeäL Cøãk äNòé©£¤§¤¤¤¤©
:opeva zizlig zexyl xzen m` dpc `xnbddépéî àòal`y ±éaø §¨¦¥©¦

ì eäî ,éàpé éaøî ïðçBéïðBöa úézìçä úà úBøLdéì øîà .iax ¨¨¥©¦©©©¦§¤©¦§¦§¥¨©¥
,opgei iaxl i`pi.øeñà̈

:opgei iax dywnïðz ïðà àäå,epzpyna epipy ixde ±úà ïéøBL ïéà §¨£©§©¥¦¤
,ïéøLBôa úézìçä,xeq` oixyeta `weecy rnyneàäla` ±ïðBöa ©¦§¦§§¦¨§¥

.øzeî¨
déì øîà,opgei iaxl i`pi iaxïk íàdpynd z` yxtl rcei ipi`y ¨©¥¦¥
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שבת.  פרק עשרים - תולין דף קמ עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                                   ח
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שבת.  פרק עשרים - תולין דף קמ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr nw sc zay(iriax meil)

àéðwî dãéãì eôìLîdpwdn dze` selyl ±éøLla` ,xzen ± ¦§§§¦¨¦©§¨¨¦
äpnî àéð÷dpnn dpwd z` `ivedl ±,øeñàdwqdl cner dpwdy ©§¨¦¤¨¨

.dvwen `ede
àeä éàeé÷ éìk íàå ,àáø øîà,`ed mibxe` ly dpw m`e ±øzeî ¨©¨¨§¦§¦¦©¨

.zaya dvwen epi`e ilk `edy ,zpezkdn dpwd z` `ivedl
:dvwen lehlh oipra zetqep zekld d`ian `xnbd,àcñç áø øîà̈©©¦§¨

à÷øéc àúLék éàä,mc` lk`nl die`x dpi`y wxi ly dceb` ± ©¦¨¨§©§¨
àéæç éà`id die`x m` ±éìeèìèì éøL ,äîäa ìëàîìxzen ± ¦©§¨§©£©§¥¨¨¦§©§¥

,zaya dlhlhlàì éàå,dnda lk`nl die`x dpi` m`e ±øéñà± §¦Ÿ£¦
.zaya dlhlhl xeq`

àøNác àéìz éàä ,áø øîà éMà øa àéiç áø øîàlagd `ln ± ¨©©¦¨©©¦¨©©©©§¨§¦§¨
,geln xya lyéìeèìèì éøL,ig elk`l ie`xy ,elhlhl xzen ± ¨¦§©§¥

éøååëc,mibc ly lagd `ln la` ±øéñàmibcy ,elhlhl xeq` §©§¥£¦
.miig milk`p mpi`

:ux` jxc ipiipra xn`n d`ian `xnbdãîBòä ,àðéè÷ áø øîà̈©©§¦¨¨¥
ähnä òöîàadf ixd ,da oyil milibx ezy`e yi`yãîBò eléàk §¤§©©¦¨§¦¥

,äMà ìL dñéøëa:`xnbd dgec .xedxd icil eze` `ianyåàìå ¦§¥¨¤¦¨§¨
àéä àúléî.my cenrl xeqi` oi`y ,oekp df oi`e ± ¦§¨¦

jxc ipiipra `cqg ax ly enyn mitqep mixn`n d`ian `xnbd
:ux`à÷øé ïéáæc áø éa øa ,àcñç áø øîàådpewd mkg cinlz ± §¨©©¦§¨©¥©§¨¦©§¨
,wxiàëéøà ïéaæéìy oeik ,wxi ly dkex` dceb` dpwi ±ék àLék ¦§¦£¦¨¦¨¦

àLékmiey wxid zeceb` lk xnelk ,zxg`l dey zg` wxi zceb` ± ¦¨
,oiiaeraàìénî àkøeàådkex` [gwel `edy] ef dceb`y dne ± §§¨¦¥¨

xkzyn `ed zexg` zeceb`n.
àéð÷ ïéáæc áø éa øa ,àcñç áø øîàåzliag dpewd mkg cinlz ± §¨©©¦§¨©¥©§¨¦©§¨

,dwqdl mipwàëéøà ïéaæéì,dkex` mipw zliag dpwi ±ék àðeè ¦§¦£¦¨¨¦
àðeèzeey zeliagd lk xnelk ,zxg`l dey zg` dliagy ± ¨

,oiiaraàìénî àkøeàådkex` [gwel `edy] ef dliagy dne ± §§¨¦¥¨
.xkzyn `ed zexg`dn

[àzôéø déì àLéôð àìc] áø éa øa ,àcñç áø øîàåcinlz ± §¨©©¦§¨©¥©§Ÿ§¦¨¥¦§¨
,mgl daxd el oi`y mkgà÷øé ìBëéì àì,ig wxi lk`i `l ±íeMî Ÿ¥©§¨¦

øéøâcoi`e mgl daxd lek`l dvxie ,oea`izd z` licbne jyeny ± §¨¦
.el

àðà ,àcñç áø øîàå,ip` -à÷øé éìëà éúeiðòa àìizeipra `l ± §¨©©¦§¨£¨Ÿ©£¦¦©§¦©§¨
,wxi izlk`à÷øé éìëà éúeøéúòa àìåizlk` izexiyra `le ± §Ÿ©£¦¦©§¦©§¨

.wxiéúeiðòa,izlk` `løéøâc íeMîz` licbne jyeny ± ©£¦¦¦§¨¦
e ,oea`izdéúeøéúòa,izlk` `l izexiyra ±àðéîàc,izxn`y ± ©£¦¦©£¦¨

åëå àøNa ìBòéì à÷øé ìééòc àëéäéøåeqpki wxi qpkiy zgz ± ¥¨§¨¦©§¨¥¦§¨§©§¥
.mibce xya enewna

àzôéø déì àLéôð àìc áø éa øa ,àcñç áø øîàåmkg cinlz ± §¨©©¦§¨©¥©§Ÿ§¦¨¥¦§¨
,mgl daxd el oi`yéòeva òöáéì àìxnelk ,zeqext rvai `l ± Ÿ¦§©¦¥

zt cer `vniyk onf xg`le ,el yiy hrnd z` eiykr lk`i `l
,lk`ie ea reayl ie`xd xeriy el didiy cr oizni `l` ,cer lk`i

.hrn hrn lke`yk ray mc` oi`y
àzôéø déì àLéôð àìc áø éa øa ,àcñç áø øîàåmkg cinlz ± §¨©©¦§¨©¥©§Ÿ§¦¨¥¦§¨

,mgl daxd el oi`yòöáéì àìewlgl mgld lr rvai `l ± Ÿ¦§©
,enr miaeqnlàîòè éàî,mrhd dn ±äôé ïéòa ãéáò àìcmeyn ± ©©£¨§Ÿ¨¦§©¦¨¨

.dti oira miaeqnl wlgn epi`y
àðà ,àcñç áø øîàå,ip` -àøwéòîiziyrpy mcew dligzn ± §¨©©¦§¨£¨¥¦¨¨

,xiyràðòöa éàåä àì,mgld lr rvea iziid `l ±éãé éàãLc ãò Ÿ£©¨©§¨©¦§©§¦
àðî éleëamgld ly lqd lka ynynn iziidy cr ±déa] éçkLàå §¥¨¨§©§©¦¥
[ékøö ìk.ikxv lk ick zt ea iz`vne - ¨¨§¦

éøòNc àîäð ìëéîì déì øLôàc ïàî éàä ,àcñç áø øîàåin ± §¨©©¦§¨©©§¤§¨¥§¥©©£¨¦§¨¥
,mixeryn ieyrd mgl lek`l el xyt`yéhéçc ìëàåke`e ±mgl l §¨©§¦¥

,mihign ieyrdøáò÷xaer ±,úéçLz ìa íeMîeincy meyn ¨¨©¦©©§¦
.jxevl `ly ze`ved `ivene xzei mixwi

:`cqg ax xn`y mcewd xn`nd oiprn xg` xn`n d`ian `xnbd
àøëéL ézLéîì øLôàc ïàî éàä ,àtt áø øîàåel xyt`y in ± §¨©©¨¨©©§¤§¨§¦§¥¦§¨

,xkiy zezylàøîç éúLå,oii dzeye ±,úéçLz ìa íeMî øáBò §¨¥©§¨¥¦©©§¦
.jxevl `ly ze`ved `ivene xzei mixwi eincy

:`xnbd zxne`àéä àúléî åàìåoiprl `cqg axe `tt ax ixac ± §¨¦§¨¦
,mipekp mpi` zigyz laàôeâc úéçLz ìa[eteb ly-]éãòólan ©©§¦§¨¨¦

xzei mi`ixa mdy ,oii dzeye mihg zt lke`yke ,epenn ly zigyz
.jxevl `ly ze`ved `iven df oi` ,xkiye mixery ztn

àçLî déì úéìc áø éa øa ,àcñç áø øîàåoi`y mkg cinlz ± §¨©©¦§¨©¥©§¥¥¦§¨
dndefd xiardl ick mipexg` min zlihp mcew eici jeql ony el

,eici lrnéöéøçc àiîa éLîéðmivixga eewpy mina eici ugxi ± ¦§¥§©¨©£¦¥
.onyk dgepe dar ziwexwxi mdilr lcbe
àöîeà ïéáæc áø éa øa ,àcñç áø øîàåxya dpewd mkg cinlz ± §¨©©¦§¨©¥©§¨¦§¨

,igà÷ðeà ïéaæéì,dndad x`ev z` dpwi ±épéî àúìz déa úéàc ¦§¦§¨§¦¥§¨¨¦¥
àøNéa,yegk xya ,ony xya ,xya ipin dyly ly mrh ea yiy ± ¦§¨

.x`evd cibe
àúéðBzék ïéáæc áø éa øa ,àcñç áø øîàådpewd mkg cinlz ± §¨©©¦§¨©¥©§¨¦¦¦¨

,ozyt zpezkàaà øäðcî ïaæéìxdp' `xwpd mewnn dze` dpwi ± ¦§¦¦¦§©©¨
,dti epzyty ,'`a`ïéîBé ïéúìz ìk døåeçéðåzg` dpqakie ± §¦©§¨¨§¨¦¦

,xzei `le mei miyelylàzL éçøé øñéøz déì àéhôîcick ± ¦§©§¨¥§¥©©§¥©¨
dpwi m` ,xnelk ,yceg xyr mipy dycg zpezk zepwln xhtiy
,xzei `le ,mei miyelya mrt dpqakie dti dpzyty efk zpezk

,ax onf el miiwzzàáøò àðàå.ecia miiwzzy el axr ip`e ± ©£¨¨§¨
:`xnbd zl`ey .'`zipezik' dlind ly xewnd z` zxxan `xnbd

àúéðBzék éàî:`xnbd daiyn .'`zipezik' diexw zpezk recn ± ©¦¦¨
oeylnäàð àzékdilra z` aiyedl `id die`x xnelk ,d`p zk ± ¦¨¨¨

.miaeyg miyp` oia
úãç àútévà áéúéì àì áø éa øa ,àcñç áø øîàåàcinlz ± §¨©©¦§¨©¥©Ÿ¥¦©¦§¨©§¨

,gl inb ly dycg zlvgn lr ayi `l mkgdéðàî àélëîc± ¦§©§¨¨¥
.micbad z` dlan day zigelgldy

déøåeçì déæétLeàì déðàî øcLéì àì áø éa øa ,àcñç áø øîàå§¨©©¦§¨©¥©Ÿ¦©©¨¥§§¦¥§©§¥
déìely `ipqk`d zlral eicba z` glyi `l mkg cinlz ± ¥

,mqakzyàòøà çøBà åàìc,ux` jxc epi`y ±déa éæç àîìéc §¨©©§¨¦§¨¨¥¥
àéðbîì éúàå éãéî.dilr dpbzie ixw ly mzk ea d`xz `ny ± ¦¦§¨¥§¦©§¨

déúðáì àcñç áø eäì øîà,eizepal ±étàa ïúòéðö éåäéz ¨©§©¦§¨¦§¨¥¤¡¥§¦¨¨§©¥
eëééøáb,okilra ipta zerepv eidz ±étàa àîäð ïeìëéú àì ©§©§Ÿ¥§©£¨§©¥
eëééøábdaxd elk`zy minrty ,okilra ipta mgl elk`z l` ± ©§©§

.mdilr epbzzeàéìéìa à÷øé ïeìëéú àì,dlila wxi elk`z l` ± Ÿ¥§©§¨§¥§¨
.dtd gix iptnàéìéìa éøîz ïeìëéú àìmixnz elk`z l` ± Ÿ¥§©§¥§¥§¨

,dlilaàéìéìa àøëéL ïezLz àìå,dlila xkiy ezyz l`e ± §Ÿ¦§¦§¨§¥§¨
.dgtd icil mi`iane milylyn el` mixacyìåàëéä ïeðtéz à §Ÿ¦¨¥¨

eëééøáb éðtîc`l ,my zeptidl okilra milibxy mewna eptz `le ± §¦¨¥©§©§
,dnewne enewn xikny ,mdipta `ly elit`e ,zecya mdipta ieliba

.eipira zq`np jk jezneLéðéà àáaà éøà÷ à÷ éëå`xewyke ± §¦¨¨¥©¨¨¦¦
,zlca mc`epî ïeøîéú àì,xkf oeyla '`ed in' exn`z l` ±àlà Ÿ¥§©¤¨

exn`zépîmr xacl okpeyl elibxz `ly ,dawp oeyla '`id in' ± ©¦
e ,yinyz mcew oka miynynn okilrayke .mixkfàúéðbøî èé÷ð̈¦©§¨¦¨

déãé àãça,zg` ecia [micc-] zilbxnd z` fge`e ±àãça àøeëå ©£¨§¥§¨©£¨
déãé,zxg` ecia [mewn eze`-] xekd z`e ±eäì éåçà àúéðbøî± §¥©§¨¦¨©§¦§

,eze`z daxzzy ick el e`ivnd zilbxnd z`eäì éåçà àì àøeëå§¨Ÿ©§¦§
,xdn el e`ivnz l` mewn eze`e ±ïøòèöéîc ãòdaxzzy cr ± ©§¦§©£¨

,xrhvie eze`zeäì éåçà øãäå.el e`ivnz f`e ± ©£©©§¦§
:dpyna epipy['åëå] ïéðéLøkä úà ïéìBL ïéàjezl mpzep la` ¥¦¤©©§¦¦

zleqtdy minrty it lr s`e .[lq±] dlklkd jezl e` dxakd
`xnbd .dil`n zxxap zleqtde lqd e` dxakd iawp jxc zltep

:`xnbd zxne` .lkd ixack diepy dpi` epzpyny zx`anïéúéðúî©§¦¦
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קכט "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr nw sc zay(iriax meil)

àéðwî dãéãì eôìLîdpwdn dze` selyl ±éøLla` ,xzen ± ¦§§§¦¨¦©§¨¨¦
äpnî àéð÷dpnn dpwd z` `ivedl ±,øeñàdwqdl cner dpwdy ©§¨¦¤¨¨

.dvwen `ede
àeä éàeé÷ éìk íàå ,àáø øîà,`ed mibxe` ly dpw m`e ±øzeî ¨©¨¨§¦§¦¦©¨

.zaya dvwen epi`e ilk `edy ,zpezkdn dpwd z` `ivedl
:dvwen lehlh oipra zetqep zekld d`ian `xnbd,àcñç áø øîà̈©©¦§¨

à÷øéc àúLék éàä,mc` lk`nl die`x dpi`y wxi ly dceb` ± ©¦¨¨§©§¨
àéæç éà`id die`x m` ±éìeèìèì éøL ,äîäa ìëàîìxzen ± ¦©§¨§©£©§¥¨¨¦§©§¥

,zaya dlhlhlàì éàå,dnda lk`nl die`x dpi` m`e ±øéñà± §¦Ÿ£¦
.zaya dlhlhl xeq`

àøNác àéìz éàä ,áø øîà éMà øa àéiç áø øîàlagd `ln ± ¨©©¦¨©©¦¨©©©©§¨§¦§¨
,geln xya lyéìeèìèì éøL,ig elk`l ie`xy ,elhlhl xzen ± ¨¦§©§¥

éøååëc,mibc ly lagd `ln la` ±øéñàmibcy ,elhlhl xeq` §©§¥£¦
.miig milk`p mpi`

:ux` jxc ipiipra xn`n d`ian `xnbdãîBòä ,àðéè÷ áø øîà̈©©§¦¨¨¥
ähnä òöîàadf ixd ,da oyil milibx ezy`e yi`yãîBò eléàk §¤§©©¦¨§¦¥

,äMà ìL dñéøëa:`xnbd dgec .xedxd icil eze` `ianyåàìå ¦§¥¨¤¦¨§¨
àéä àúléî.my cenrl xeqi` oi`y ,oekp df oi`e ± ¦§¨¦

jxc ipiipra `cqg ax ly enyn mitqep mixn`n d`ian `xnbd
:ux`à÷øé ïéáæc áø éa øa ,àcñç áø øîàådpewd mkg cinlz ± §¨©©¦§¨©¥©§¨¦©§¨
,wxiàëéøà ïéaæéìy oeik ,wxi ly dkex` dceb` dpwi ±ék àLék ¦§¦£¦¨¦¨¦

àLékmiey wxid zeceb` lk xnelk ,zxg`l dey zg` wxi zceb` ± ¦¨
,oiiaeraàìénî àkøeàådkex` [gwel `edy] ef dceb`y dne ± §§¨¦¥¨

xkzyn `ed zexg` zeceb`n.
àéð÷ ïéáæc áø éa øa ,àcñç áø øîàåzliag dpewd mkg cinlz ± §¨©©¦§¨©¥©§¨¦©§¨

,dwqdl mipwàëéøà ïéaæéì,dkex` mipw zliag dpwi ±ék àðeè ¦§¦£¦¨¨¦
àðeèzeey zeliagd lk xnelk ,zxg`l dey zg` dliagy ± ¨

,oiiaraàìénî àkøeàådkex` [gwel `edy] ef dliagy dne ± §§¨¦¥¨
.xkzyn `ed zexg`dn

[àzôéø déì àLéôð àìc] áø éa øa ,àcñç áø øîàåcinlz ± §¨©©¦§¨©¥©§Ÿ§¦¨¥¦§¨
,mgl daxd el oi`y mkgà÷øé ìBëéì àì,ig wxi lk`i `l ±íeMî Ÿ¥©§¨¦

øéøâcoi`e mgl daxd lek`l dvxie ,oea`izd z` licbne jyeny ± §¨¦
.el

àðà ,àcñç áø øîàå,ip` -à÷øé éìëà éúeiðòa àìizeipra `l ± §¨©©¦§¨£¨Ÿ©£¦¦©§¦©§¨
,wxi izlk`à÷øé éìëà éúeøéúòa àìåizlk` izexiyra `le ± §Ÿ©£¦¦©§¦©§¨

.wxiéúeiðòa,izlk` `løéøâc íeMîz` licbne jyeny ± ©£¦¦¦§¨¦
e ,oea`izdéúeøéúòa,izlk` `l izexiyra ±àðéîàc,izxn`y ± ©£¦¦©£¦¨

åëå àøNa ìBòéì à÷øé ìééòc àëéäéøåeqpki wxi qpkiy zgz ± ¥¨§¨¦©§¨¥¦§¨§©§¥
.mibce xya enewna

àzôéø déì àLéôð àìc áø éa øa ,àcñç áø øîàåmkg cinlz ± §¨©©¦§¨©¥©§Ÿ§¦¨¥¦§¨
,mgl daxd el oi`yéòeva òöáéì àìxnelk ,zeqext rvai `l ± Ÿ¦§©¦¥

zt cer `vniyk onf xg`le ,el yiy hrnd z` eiykr lk`i `l
,lk`ie ea reayl ie`xd xeriy el didiy cr oizni `l` ,cer lk`i

.hrn hrn lke`yk ray mc` oi`y
àzôéø déì àLéôð àìc áø éa øa ,àcñç áø øîàåmkg cinlz ± §¨©©¦§¨©¥©§Ÿ§¦¨¥¦§¨

,mgl daxd el oi`yòöáéì àìewlgl mgld lr rvai `l ± Ÿ¦§©
,enr miaeqnlàîòè éàî,mrhd dn ±äôé ïéòa ãéáò àìcmeyn ± ©©£¨§Ÿ¨¦§©¦¨¨

.dti oira miaeqnl wlgn epi`y
àðà ,àcñç áø øîàå,ip` -àøwéòîiziyrpy mcew dligzn ± §¨©©¦§¨£¨¥¦¨¨

,xiyràðòöa éàåä àì,mgld lr rvea iziid `l ±éãé éàãLc ãò Ÿ£©¨©§¨©¦§©§¦
àðî éleëamgld ly lqd lka ynynn iziidy cr ±déa] éçkLàå §¥¨¨§©§©¦¥
[ékøö ìk.ikxv lk ick zt ea iz`vne - ¨¨§¦

éøòNc àîäð ìëéîì déì øLôàc ïàî éàä ,àcñç áø øîàåin ± §¨©©¦§¨©©§¤§¨¥§¥©©£¨¦§¨¥
,mixeryn ieyrd mgl lek`l el xyt`yéhéçc ìëàåke`e ±mgl l §¨©§¦¥

,mihign ieyrdøáò÷xaer ±,úéçLz ìa íeMîeincy meyn ¨¨©¦©©§¦
.jxevl `ly ze`ved `ivene xzei mixwi

:`cqg ax xn`y mcewd xn`nd oiprn xg` xn`n d`ian `xnbd
àøëéL ézLéîì øLôàc ïàî éàä ,àtt áø øîàåel xyt`y in ± §¨©©¨¨©©§¤§¨§¦§¥¦§¨

,xkiy zezylàøîç éúLå,oii dzeye ±,úéçLz ìa íeMî øáBò §¨¥©§¨¥¦©©§¦
.jxevl `ly ze`ved `ivene xzei mixwi eincy

:`xnbd zxne`àéä àúléî åàìåoiprl `cqg axe `tt ax ixac ± §¨¦§¨¦
,mipekp mpi` zigyz laàôeâc úéçLz ìa[eteb ly-]éãòólan ©©§¦§¨¨¦

xzei mi`ixa mdy ,oii dzeye mihg zt lke`yke ,epenn ly zigyz
.jxevl `ly ze`ved `iven df oi` ,xkiye mixery ztn

àçLî déì úéìc áø éa øa ,àcñç áø øîàåoi`y mkg cinlz ± §¨©©¦§¨©¥©§¥¥¦§¨
dndefd xiardl ick mipexg` min zlihp mcew eici jeql ony el

,eici lrnéöéøçc àiîa éLîéðmivixga eewpy mina eici ugxi ± ¦§¥§©¨©£¦¥
.onyk dgepe dar ziwexwxi mdilr lcbe
àöîeà ïéáæc áø éa øa ,àcñç áø øîàåxya dpewd mkg cinlz ± §¨©©¦§¨©¥©§¨¦§¨

,igà÷ðeà ïéaæéì,dndad x`ev z` dpwi ±épéî àúìz déa úéàc ¦§¦§¨§¦¥§¨¨¦¥
àøNéa,yegk xya ,ony xya ,xya ipin dyly ly mrh ea yiy ± ¦§¨

.x`evd cibe
àúéðBzék ïéáæc áø éa øa ,àcñç áø øîàådpewd mkg cinlz ± §¨©©¦§¨©¥©§¨¦¦¦¨

,ozyt zpezkàaà øäðcî ïaæéìxdp' `xwpd mewnn dze` dpwi ± ¦§¦¦¦§©©¨
,dti epzyty ,'`a`ïéîBé ïéúìz ìk døåeçéðåzg` dpqakie ± §¦©§¨¨§¨¦¦

,xzei `le mei miyelylàzL éçøé øñéøz déì àéhôîcick ± ¦§©§¨¥§¥©©§¥©¨
dpwi m` ,xnelk ,yceg xyr mipy dycg zpezk zepwln xhtiy
,xzei `le ,mei miyelya mrt dpqakie dti dpzyty efk zpezk

,ax onf el miiwzzàáøò àðàå.ecia miiwzzy el axr ip`e ± ©£¨¨§¨
:`xnbd zl`ey .'`zipezik' dlind ly xewnd z` zxxan `xnbd

àúéðBzék éàî:`xnbd daiyn .'`zipezik' diexw zpezk recn ± ©¦¦¨
oeylnäàð àzékdilra z` aiyedl `id die`x xnelk ,d`p zk ± ¦¨¨¨

.miaeyg miyp` oia
úãç àútévà áéúéì àì áø éa øa ,àcñç áø øîàåàcinlz ± §¨©©¦§¨©¥©Ÿ¥¦©¦§¨©§¨

,gl inb ly dycg zlvgn lr ayi `l mkgdéðàî àélëîc± ¦§©§¨¨¥
.micbad z` dlan day zigelgldy

déøåeçì déæétLeàì déðàî øcLéì àì áø éa øa ,àcñç áø øîàå§¨©©¦§¨©¥©Ÿ¦©©¨¥§§¦¥§©§¥
déìely `ipqk`d zlral eicba z` glyi `l mkg cinlz ± ¥

,mqakzyàòøà çøBà åàìc,ux` jxc epi`y ±déa éæç àîìéc §¨©©§¨¦§¨¨¥¥
àéðbîì éúàå éãéî.dilr dpbzie ixw ly mzk ea d`xz `ny ± ¦¦§¨¥§¦©§¨

déúðáì àcñç áø eäì øîà,eizepal ±étàa ïúòéðö éåäéz ¨©§©¦§¨¦§¨¥¤¡¥§¦¨¨§©¥
eëééøáb,okilra ipta zerepv eidz ±étàa àîäð ïeìëéú àì ©§©§Ÿ¥§©£¨§©¥
eëééøábdaxd elk`zy minrty ,okilra ipta mgl elk`z l` ± ©§©§

.mdilr epbzzeàéìéìa à÷øé ïeìëéú àì,dlila wxi elk`z l` ± Ÿ¥§©§¨§¥§¨
.dtd gix iptnàéìéìa éøîz ïeìëéú àìmixnz elk`z l` ± Ÿ¥§©§¥§¥§¨

,dlilaàéìéìa àøëéL ïezLz àìå,dlila xkiy ezyz l`e ± §Ÿ¦§¦§¨§¥§¨
.dgtd icil mi`iane milylyn el` mixacyìåàëéä ïeðtéz à §Ÿ¦¨¥¨

eëééøáb éðtîc`l ,my zeptidl okilra milibxy mewna eptz `le ± §¦¨¥©§©§
,dnewne enewn xikny ,mdipta `ly elit`e ,zecya mdipta ieliba

.eipira zq`np jk jezneLéðéà àáaà éøà÷ à÷ éëå`xewyke ± §¦¨¨¥©¨¨¦¦
,zlca mc`epî ïeøîéú àì,xkf oeyla '`ed in' exn`z l` ±àlà Ÿ¥§©¤¨

exn`zépîmr xacl okpeyl elibxz `ly ,dawp oeyla '`id in' ± ©¦
e ,yinyz mcew oka miynynn okilrayke .mixkfàúéðbøî èé÷ð̈¦©§¨¦¨

déãé àãça,zg` ecia [micc-] zilbxnd z` fge`e ±àãça àøeëå ©£¨§¥§¨©£¨
déãé,zxg` ecia [mewn eze`-] xekd z`e ±eäì éåçà àúéðbøî± §¥©§¨¦¨©§¦§

,eze`z daxzzy ick el e`ivnd zilbxnd z`eäì éåçà àì àøeëå§¨Ÿ©§¦§
,xdn el e`ivnz l` mewn eze`e ±ïøòèöéîc ãòdaxzzy cr ± ©§¦§©£¨

,xrhvie eze`zeäì éåçà øãäå.el e`ivnz f`e ± ©£©©§¦§
:dpyna epipy['åëå] ïéðéLøkä úà ïéìBL ïéàjezl mpzep la` ¥¦¤©©§¦¦

zleqtdy minrty it lr s`e .[lq±] dlklkd jezl e` dxakd
`xnbd .dil`n zxxap zleqtde lqd e` dxakd iawp jxc zltep

:`xnbd zxne` .lkd ixack diepy dpi` epzpyny zx`anïéúéðúî©§¦¦
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xcde"קל fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr `nw sc zay(iying meil)

meyn rx ditl e`xweéøéø dì úéàc,dlk`na mixix dlihny ± §¦¨¦¥
.xengd iptl ezizl ie`x epi`e q`np diptly lke`deéðz÷c àäå± §¨§¨¨¥

dipyd `ziixaa epipyy dne,'òø äétL äîäa éðôlî ïéìèBð'epiid §¦¦¦§¥§¥¨¤¦¨©
xaecny meyn,øBîçameyn rx eitl e`xweìéëàå ÷ééc àìc± ©£§Ÿ¨¦§¨¦

epipyy dne ,mipwxae mivew mb lke`e elk`na wcwcn epi`y
`ziixa dze`a'äôé äétL äîäa éðôì ïéðúBðå'meyn epiid §§¦¦§¥§¥¨¤¦¨¨¤

xaecny,äøôameyn dti ditl e`xweäìëàå à÷ééãczwcwcny ± §¨¨§¨§¨§¨§¨
.dlk`na

äðùî
:zaya dvwen lehlh ipic x`al dkiynn dpyndLwäzeapf - ©©

mdnr xvwpy wlgd `edy mileaiydLgpenähnä éab ìòdpi`y ¤©©¥©¦¨
[dnixr-] lz enk ieyr `ede ,eilr akyl dvexe ,daikyl zcner

,eilr akyl gep epi`eBãéa epòðòðé àìxceqne jxe sv `diy ick Ÿ§©§§¤§¨
dwqdl cner yw mzqy iptn ,daikyl gepe jx `die ,zlvgnk

,zaya lehlha xeq`e `ed dvwene ,zaya dxeq`dBòðòðî àlà¤¨§©§§
,Bôeâa.xzene `ed [micia epi`y] cvd on lehlhy ,eitzka xnelk §

äéä íàål cner ywd,äîäa ìëàî,dvwen epi`yåéìò äéäL Bà §¦¨¨©£©§¥¨¤¨¨¨¨
ïéãñ Bà øk,,daikyl edvwdy ezrc dlib jkayBòðòðîs`Bãéa ©¨¦§©§§§¨

.eilr ilk zxezy iptn ,daiky jxevl ekkxl
:minkg zxifbn `idy ztqep dkld d`ian dpyndLaëîilk - ©§¥

mikex` zegel ipyn ieyry ,mqeaik xg`l micba ea miyaeky
micixene ,oezgzd geld lr micbad z` migipne ,df lr df micake
m` ,dyiall mi`p mzeyrle mxyiil ick oeilrd geld z` mdilr

`ed,íéza éìòa ìLwx `l` ,jk lk miwcedn eizegel oi`y ¤©£¥¨¦
,micba mdipia migpene ,micenvïéøézîxnelk ,yaknd z` ©¦¦

`edy iptn ,micbad z` lehil ick zaya zegeld z` micixtn
,zayd jxevlïéLáBk àì ìáàjxevl gxeh `edy iptn ,micba ea £¨Ÿ§¦

.legeyaknïéñáBk ìL,dqiakd zk`lna mipne` -Ba òbé àìs` ¤§¦Ÿ¦©
ly yakn `edy iptn ,xzei miwcedn eizegely oeik ,exizdl
ezxzd okle ,mzqiak xg`l mwilgdle micba owzl ieyrd mipne`

.dxizql dnec eizegel zcxtde,øîBà äãeäé éaøly yakn s` ©¦§¨¥
,miqaekíàøzeî äéäxak hrn micxtp zegeld eid m` -áøòî ¦¨¨¨¥¤¤

,Blek úà øézî ,úaL,ixnbl eizegel z` cixtn xnelkBèîBLå- ©¨©¦¤§§
.dxizqk d`xp epi` dfy ,epnn cbad z` hneye

àøîâ
:cvd on lehlh oipra dkld d`ian `xnbdéàä ,ïîçð áø øîà̈©©©§¨©

àìâetdvexe ,[awxi `le] miiwziy ick rwxwa mipnehy df oepv - §¨
,zaya rwxwd on evlegl,ähîì äìòîìîoeilrd ey`xy epiidc ¦§©§¨§©¨

evwere ,ey`xn oepvd ulege ,dlrnl `vnp dard wlgd `edy
,eixg` jynp dhnl `vnpy xvdéøLdf ote`ay meyn ,[xzen-] ¨¦

j` .e`ivenyk xtr fifn epi`e ,dagx dlrnl rwxway `nebd
zaya evlegl,äìòîì ähîlî,dlrnl `vnp xvd evwery epiidc ¦§©¨§©§¨

,eixg` jynpe dhnl `vnp dard ey`xe evwern evlegeøéñà£¦
oepvd z` `ivenyke ,dxv rwxway `nebd df ote`ay oeik ,[xeq`-]
,micia elhlhn epi`e `ed cvd on lehlhy s`e ,elhlhne xtr fifn

.xeq`e lehlh aygp
:epzpynn ongp ax ixack `ly dgiken `xnbdøa àãà áø øîà̈©©£¨©

áø éa éøîà ,àaà,ax ly ezaiyi ipa exn` -àðéðzepipy - ©¨¨§¦¥©§¦¨
epzpyna,ïîçð áøk àìc,dpyna xn`p jk ixdyéab ìòL Lwä §Ÿ§©©§¨©©¤©©¥

,Bãéa Bòðòðé àì ähnädvwene cner `ed dwqdl yw mzqy oeik ©¦¨Ÿ§©§§§¨
,`edBôeâa Bòðòðî ìáà,`ed cvd on lehlhy iptnäéä íàåywd £¨§©§§§§¦¨¨

l cnerïéãñ Bà øk åéìò äéäL Bà ,äîäa ìëàîf`y ,zay axrn ©£©§¥¨¤¨¨¨¨©¨¦
,daikyl edvwdy ezrc dlib.Bãéa Bòðòðîedpéî òîLyi - §©§§§¨§©¦¨

y ,eteba erprpl xzen ote` lkay dnn gikedlãvä ïî ìeèìè¦§¦©©

micia epi`yìeèìè déîL àì.zaya xeq`d lehlhl aygp epi` - Ÿ§¥¦§
m` s` ,dlrnl dhnln mb rwxwd on oepv `ivedl xzen df itle

:`xnbd dwiqn .ongp ax ixack `lye ,jka xtr fifndpéî òîL- §©¦¨
.ok gikedl yi ok`

:iepiy ici lr da exizdy zay zeklda ztqep dkld d`ian `xnbd
éìtìt éðä ,äãeäé áø øîà,el` miltlt -àú÷a àãç àãç ÷ãéî ¨©©§¨¨¥¦§§¥¥¨£¨£¨§¨¨

éøL àðékñceay] oikqd zwa mdn cg` cg` yezkl zaya xzen - §©¦¨¨¦
,iepiya xnelk ,ci xg`lk dpigh wx efy oeik ,[oikqd z` mifge`
jka oi` okle ,jkl cgein epi`y ilka envr ipta cg` lk ogehy

j` ,'ogeh' zk`ln meyn xeqi`øéñà ézøzxeq` cgi mipy - ©§¥£¦
.'ogeh' zk`ln meyn dfa yi jka ekxcy oeiky ,yezkl

:dfa zwlegd drc d`ian `xnbdépLîc ïåék ,øîà àáø`edy - ¨¨¨©¥¨¦§©¥
e` miigixa yezkl ekxck `ly ,oikqd zwa yzeky jka dpyn

,dkecnaénð àáeè eléôà.cgi miax miltlt s` yezkl el xzen - £¦¨©¦
:zay zeklda zetqep zekld dnk d`ian `xnbd,äãeäé áø øîà̈©©§¨

àiîa éçñc ïàîabpi jk xg`e `vi `l ,xdp e` mi ina ugexy in - ©§¨¥§©¨
mina eilbx cera `l` ,envr z`øãäå àLéøa déLôð áébðéì¦©¥©§¥§¥¨©£©

÷éìñéì,mindn dlri jk xg`e dligza eilbxl cr envr z` abpi - ¦§¦
yeygl yi ez`ivia mind eilr ex`yi m`yééeúàì éúà àîìéc- ¦§¨¨¥§¨¥

mlhlhl `eai `ny,úéìîøëa úBnà òaøàxdpd e` mid ztyy ©§©©§©§§¦
zen` rax` lehlh ly opaxc xeqi` lr xearie ,zilnxkk dpic

.zilnxka
:`xnbd dywn,éëä éàixdénð úéçð à÷ ékcxei `edyk mb - ¦¨¦¦¨¨¦©¦

minlúBnà òaøà Bçk éçc à÷rax` mind z` egka sgec `ed - ¨¨¦Ÿ©§©©
,zen`,øéñàå`ly ick ,zgpa minl qpkdl xingdl jixv dide ©£¦

.egk zngn zen` rax`l uegn l` mind zevevip ewxfi
ici lr lehlh lr :`xnbd zvxzneøæb àì úéìîøëa Bçk.minkg Ÿ§©§§¦Ÿ¨§

:zay zeklda dxn`py ztqep dkldàîézéàå ,ééaà øîàyie - ¨©©©¥§¦¥¨
z`f xn`y mixne`áb ìòL èéè ,äãeäé áø[sk-]Bçp÷î ,Bìâø- ©§¨¦¤©©©§§©§

elbx z` gpwnò÷øwa,hihd cixedl.ìúBka Bçp÷î ïéàå ©©§©§¥§©§©¤
:ef dkld lr `iyew `xnbd d`ianàîòè éàî ,àáø øîàdn - ¨©¨¨©©£¨

y mrhdàì ìúBka,gpwiäðBák éæçéîc íeMîsiqenk d`xpy - ©¤Ÿ¦§¦§¥§¤
,eilr gipny hihd ici lr ewfgne lzekd oipa lräàì÷ç ïéða àä̈¦§¨©§¨¨

àeäs`e ,jka miza ly oipa jxc oi`e ,`ed dcy ly oipa ixde -
xzen `di oiekzn epi`y o`ke ,opaxcn wx xeq` jkl oiekznyk

.dpeak llk d`xp oi`y oeik ixnbl
:dketd df oecipa dklddy xaeq `ax,àáø øîà àlàyiy mc` ¤¨¨©¨¨

elbx lr hihìúBka Bçp÷î,xen`k dpeak d`xpy yyg oi`eïéàå §©§©¤§¥
,ò÷øwa Bçp÷îyyg yiy oeikúBîåb ééeåLàì éúà àîìéc`ny - §©§©©§©¦§¨¨¥§©§¥

gpwl ick `neb mewn xg` xfgl mc` jxc oky ,zeneb zeeydl `eai
z` gpwl weqr `diyke ,ahid dwpzn dpi` xeyinay oeik ,elbx z`
z` zeeydl egepiwa oiekzdl `eaie ,meid zayy gkyi elbx
xeari dcyae ,'dpea' zk`ln lr xeari ziaa ok dyri m`e ,zenebd

.'yxeg' zk`ln lr
:ef dklda zetqep zerc d`ian `xnbdøîzéàziaa xn`p - ¦§©

,mi`xen` dfa ewlgp ,yxcnddéøa øî[epa-]ãçà ,øîà àðéáøc ©§¥§©¦¨¨©¤¨
äæ ãçàå äædgpwl oiae lzeka hiha zklkelnd lbx gpwl oia - ¤§¤¨¤

,rwxwa,øeñà,oipad lr siqenk d`xpy meyn xeq` lzeka ¨
e .zeneb zeeydl `eai `ny xeq` rwxwaeäæ ãçà ,øîà àtt áø©¨¨¨©¤¨¤

äæ ãçàå,rwxwa oiae lzeka gpwl oia -,øzeîmc`d jxc oi`y oeik §¤¨¤¨
dyer `l` eilbxa hih my gpwl zenebd zeeydl e` oipal oiekznd

.eicia ok
:`xnbd zl`eyìzhiyàðéáøc déøa øîon elbx z` gpwl xeq`y §©§¥§©¦¨

,lzeka oiae rwxwa oia hihddéì éçp÷î éàîa.edegpwi dna - §©§©§¦¥
:`xnbd daiynäøBwa déì éçp÷îzlhend ur zxewa edegpwi - §©§¦¥©¨

.rwxwd lr
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שבת.  פרק עשרים - תולין דף קמא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                                   תוספות
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שבת.  פרק עשרים - תולין דף קמא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י



קלי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `nw sc zay(iying meil)

:`xnbd zl`eyBøøâî änadaiyn .exxbl xzeny ycgd lrpnl ©¤§¨§
:`xnbd,ïékñ áâa ,eäáà éaø øîà.oikqay cgd wlga `l j` ¨©©¦£¨§©©¦

:dfa zwlegd drc d`ian `xnbdàáñ àeää déì øîàcg` owf - ¨©¥©¨¨
,eda` iaxlCãéc énñi`pi iax mya zxn`y dkldd z` wegn - ©¥¦¨

,ycg lrpn xxbl xzenyéðúc àä énwîdpyy dn iptln -éaø ¦©¥¨§¨¥©¦
àéiç,`ziixa,ïLé ìòðî àìå Lãç ìòðî àì ïéøøâî ïéàaba s`e ¦¨¥§¨§¦Ÿ¦§¨¨¨§Ÿ¦§¨¨¨

selwi i`cey oeik ,hihd z` xiqdl wx ezpeeky s`y ,xeq` oikqd
.xeq` ,lrpnd z` jka

:`iig iax dpyy `ziixad ixac jynd z` d`ian `xnbdCeñé àìå§Ÿ¨
àeäå ïîL Bìâø úàdpezp lbxdyk -CBúa Bà ìòðnä CBúa ¤©§¤¤§§©¦§¨§

ìcðqäecarny `vnpe ,onyd on lawn lrpnd s`y oeik ,miycgd ©©§¨
.'carn' zk`ln lr jka xaereCñ ìáàjeql xzen -Bìâø úà £¨¨¤©§

aïîL,lrpnl uegn `idykçépîeonya dkqy elbx z`CBúa ¤¤©¦©§
å ,ìcðqä CBúa Bà ìòðnäokCñz` jeql mc` leki -Bôeb ìk ©¦§¨§©©§¨§¨¨

aàéìáè÷ éab ìò ìbòúîe ,ïîLxer iab lr lblbzn mc`de - ¤¤¦§©¥©©¥§¨ª§¨
[lyean-] welyLLBç Bðéàådkiqd zray oeik ,carn xeqi` meyn §¥¥

.xerae lrpna rbep onyd oi`
:df xzid dliabn `xnbdeðL àì ,àcñç áø øîàjeql xzeny ¨©©¦§¨Ÿ¨

onya eteb lk z` jeql e` ,lrpnd jeza epzile onya elbx
,xerd lr lblbzdleàlàwx jka oiekznykBçöçöìz` zewpl - ¤¨§©§§

,xerd e` lrpndìáàoiekznyk.øeñà Bãaòì £¨§©§¨
oiekzna xeqi`d ixd :`xnbd dywneúå .àèéLt ,Bãaòìcere - §©§§¦¨§

,dywéøLc ïàî àkéà éî Bçöçöìonya jeql xizny in yi ike - §©§§¦¦¨©§¨¥
oiekzi `ny z`f xeq`le xefbl yi i`ce ixd ,egvgvl oiekznyk
oiekznyk dxizny `ziixad ixac z` yxtl ozip cvike ,ecarl

.egvgvl
:`xnbd zvxznøîzéà éëä øîzéà éà ,àlàmya xn`py dn - ¤¨¦¦§©¨¦¦§©

,xn`p jk i`ce `cqg axeðL àì ,àcñç áø øîàjeql xzeny ¨©©¦§¨Ÿ¨
lblbzdle onya eteb z` jeql e` ,lrpnd jeza dpzile onya elbx

,xerd lràlàlr sytzyne etebn `veiy eteb lry onya yiyk ¤¨
k wx xerdøeòéLie`xd,Bçöçöìcarzi xerdy ickn hren `edy ¦§©§§

,epnnìáàk ony ea yi m`øeòéLie`xdøeñà ,Bãaòìelbx gipdl £¨¦§©§¨
.ecarl oiekzn epi` m` s` ,xerd lr eteb e` lrpna

iabl ,lrpna zekiiyd zeklda zwqerd `ziixa d`ian `xnbd
:dvilg iable zaya ea d`iviïðaø eðz,`ziixaaàöé àìzaya ¨©¨¨Ÿ¥¥

ïè÷zephw eteb zecny mc` -ìBãb ìòðîaleti `ny ,elbx zcnn ¨¨§¦§¨¨
,miaxd zeyxa exiardl `eaie elbxn lrpnd÷eìça àeä àöBé ìáà£¨¥§¨

ìBãbeitzk oky ,epnn leti welgdy yyg oi`y oeik ,eteb zcnn ¨
.cbad z` mi`yepèteøî ìòðîa äMà àöú àìå,dlrnln rexw - §Ÿ¥¥¦¨§¦§¨§¨

lrpn zngn dilr ebrliyk `ny yeygl yie ,dl `ed i`pby meyn
zeyxa zen` rax` epxiarz `l` epkilyz `le ,eze` xiqz df

.miaxdBa õBìçú àìåmiiwl dkixvyk dligzkl htexn lrpna - §Ÿ©£
,die`x lrp epi` htexn lrpny meyn ,lrp zvilg zevníàådxar §¦

eäöìçea.äøLk dúöéìç ¨§¨£¦¨¨§¥¨
:ycg lrpna zaya d`ivi oipra dkldd z` zx`an `ziixadïéàå§¥

Lãç ìòðîa ïéàöBée ,zayaìòðî äæéàáycgeøîàz`vl xeq`y §¦§¦§¨¨¨§¥¤¦§¨¨§
,ea,äMà ìL ìòðîaoeekn `di `l `ny yyg yi dy`a oky §¦§¨¤¦¨

enk dlv` aygp lrpndy meyn jk lr citwze ,dlbx zcnl
oeik ,ycg lrpna z`vl xzen yi`l j` .eiti lr dcitwny hiykz

.jk lr citwn epi`y
:ycg lrpna s` z`vl xzeny mipte` d`ian `xnbdéðz[dpy-] ¨¥

eðL àì ,àøt÷ øa,ycg lrpna z`vl dy`l xeq`yàlàkàlL ©©¨¨Ÿ¨¤¨¤Ÿ
L Ba äàöé,íBé ãBòaî úçà äò,zaya ea z`veiyk dligzay ¨§¨¨¨©©¦§

,dzcnl oeekn `ed m` zrcei dpi` oiicrìáàm`áøòî Ba äàöé £¨¨§¨¥¤¤
øzeî ,úaL,dzcnl oeekn `edy dxikd xaky oeik ,ea z`vl dl ©¨¨

dcitwn dpi`y dzrc z` dzlib xak ,dzcnl oeekn epi` m` s`e
.jk lr

:zaya lrpn lehlh oipra zeziixa izy oia dxizq dywn `xnbd
àãç éðz,zg` `ziixaa epipy -ïéèîBLxiqdl xzen -ìòðî ¨¥£¨§¦¦§¨

zayaéab ìòîdñenéà,lrpnd z` mipwzn eilry zipaz qetc - ¥©©¥¦
,lehlha xzen df lrpny oeikCãéà àéðúå,zxg` `ziixaa epipye - §©§¨¦¨

ïéèîBL ïéà.lehlha xeq` `edy oeik ,qeni`d iab lrn lrpn ¥§¦
.zexzeq el` zeziixa izyy ,dywe

:`xnbd zvxznàä ,àéL÷ àìzrck diepy zxqe`d `ziixad - Ÿ©§¨¨
,øæòéìà éaøeàäzrck diepy dxiznd `ziixad -,ïðaøitke ©¦¡¦¤¤¨©¨¨

.x`eaiyïðúcdpyna epipyy -(c"n e"kt milk),éab ìòL ìòðî ¦§©¦§¨¤©©¥
øäèî øæòéìà éaø ,ñenéàoeiky ,d`neh lawn epi`y ,eze` ¦©¦¡¦¤¤§©¥

epi` ,qeni`d on exiqd `l oiicry ,ezk`ln dxnbp `l oiicry
,ilk aygpíéànèî íéîëçåjixvy dk`ln xqg epi`y oeik ,eze` ©£¨¦§©§¦

iab lrn exiqdl leki one` epi`y mc` s` `l` ,dzeyrl one`
xfril` iaxly ,`vnpe .d`neh lawne ilk aygp okle ,qeni`d
elhlhl xeq` mb ,d`neh zlaw oiprl ilk aygp epi`y xaeqd
xzen ,d`neh zlaw oiprl ilk aygpy mixaeqd minkgle ,zaya

.ilk lkk zaya elhlhl
lrn lrpnd z` henyl xzen minkgly ,dler `xnbd uexizn
jk myl jixv lrpnd z` hney xy`k ,mpn` .zaya qeni`d
owzl xeqi`l ezk`lny ilk `edy ,qeni`d z` hrn lhlhl
.xeqi`l ezk`lny ilk lhlhl s` xzen minkgly ,`vnpe .milrpn

:jk lr dywn `xnbdàçéðäxacd oaen -øîàc ,àáøì(:bkw lirl) ¨¦¨§¨¨§¨©
yL øácxwirBzëàìî`ed legaïéa ,øeqéàìea ynzydlCøBöì ¨¨¤§©§§¦¥§¤

Bôebe ,xzid zk`lnaïéádvex j` ea ynzydl jixv epi` m` ¥
elhlhlBîB÷î CøBöìxacdy mewna ynzydl jixvy iptn - §¤§

,my gpenøzeî,ilk aygp m` xacd z` lhlhløétLayein - ¨©¦
,zaya qeni`d iab lrn lrpn henyl dxiznd `ziixady uexizd
mb okle ,d`neh lawne ilk aygp lrpndy minkg zrcl dzpyp
z` mb lhlhn jkay s`e ,qeni`d iab lrn zaya elhlhl xzen

,qeni`dezk`lny ilk `edy qeni`d mby oeik ,xeqi` dfa oi`
epnn xiqdl dvexyke ,enewn jxevl zaya lehlha xzen xeqi`l
lrpnd z` xiqdl ick epiidc enewn jxevl elhlhn ,lrpnd z`

,eilr oezpyøîàc ééaàì àlà(my lirl),xeqi`l ezk`lny ilky ¤¨§©©¥§¨©
ea ynzydl `weecBôeb CøBöìxzid zk`lnaøzeîj` ,elhlhl §¤¨

elhlhl `l` ea ynzydl dvex epi` m`BîB÷î CøBöìjixvyk - §¤§
,my gpen ilkdy mewna ynzydløîéîì àkéà éàî ,øeñà- ¨©¦¨§¥©

,qeni`d lrn lrpn lhlhl dxiznd `ziixad ixac z` x`ap cvik
,ilk aygpy meyn minkg zrcl lehlha xzen lrpndy s` ixd
,lehlha xeq` ,xeqi`l ezk`lny ilk `edy ,qeni`d mewn lkn
jixv `l` ,xzid zk`lna ea ynzydl etebl eze` jixv epi` oky
xeq` `ed ixd df jxevle ,ea oezpd lrpnd z` epiidc enewn z`
z` s` lhlhn jka ixde ,lrpnd z` lhlhl exizd cvike ,lehlha

.qeni`d
:iia` zhiyl s` `ziixad z` zvxzn `xnbdïðé÷ñò éàîa àëä̈¨§©¨§¦©

,xaecnd dna ,`ziixaa ,o`k -alrpndy ote`éeôø,eil`n hnype §¨
`vnpe ,qeni`d z` lhlhl ilan qeni`d iab lrn exiqdl lekie

,xeqi`l ezk`lny ilk llk lhlhn epi`yàéðúcepipyy - §©§¨
,`ziixaaäéä íà ,øîBà äãeäé éaøqeni`d iab lry lrpnd,éeôø ©¦§¨¥¦¨¨¨

øzeî.qeni`d lrn exiqdl ¨
:`ax lr ef `ziixan dywn `xnbd,dcedi iax ixacn wiecn

càîòè,`ed qeni`d lrn lrpnd z` xiqdl xzeny mrhdy - ©£¨
meynéeôøc,qeni`d z` lhlhl jixv epi`e `edàäm` j` - §¨¨

lrpnd,àì ,éeôø àìjixv df ote`ay meyn ,`ed mrhdy gxkene Ÿ¨Ÿ
x`eane ,xeqi`l ezk`lny ilk `edy qeni`d z` s` lhlhl
,ok m`e .ea oezpd lrpnd epiidc enewn jxevl elhlhl xeq`y

àçéðäxacd oaen -øîàc ,ééaàìyøeqéàì BzëàìnL øác`weec ¨¦¨§©©¥§¨©¨¨¤§©§§¦
øzeî Bôeb CøBöìj` ,elhlhløétL ,øeñà BîB÷î CøBöì- §¤¨§¤§¨©¦
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xcde"קלי fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr anw sc zay(iyiy meil)

àéøéà éàîyk `weec df oic `pzd dpy recn -ïáà`ld ,ecia ©¦§¨¤¤
eléôàykøðéceciaénðb-]m`e .df mrhn elhil xizdl yi [ok m £¦¦¨©¦

,elhil xzeny ecia xpica oicd `ede ecia oa` `pzd dpyy xn`z
,ok m`äîlà[recn±]eðL àì ,àáø øîàdf oic dpyp `l ± ©¨¨¨©¨¨Ÿ¨

,epa z` lhepy epzpynaàlàyk wxïáà,eciaìáàykøðécecia ¤¨¤¤£¨¦¨
øeñày meyn ,xpicl oa` oia welig yi :`xnbd zvxzn .elhilïáà ¨¤¤

okle ,jxr dl oi`dì äìôð éà,epa cin letiz `id m` ±éúà àì ¦¨§¨¨Ÿ¨¥
ééeúéàì deáàla` ,ecia d`iadl eia` `eai `l ±,øðécyiy oeikn £©§¦¥¦¨

,jxr elééeúàì deáà éúà ìéôð éàyeygl yi epa cin leti m` ± ¦¨¦¨¥£©§¨¥
xpicyk elhil exq` okle ,micia dvwen lhlhn `vnpe ,ecia e`iaiy
wx `l` zeytp zpkq dfa oi`y oeikn ,mirebrb el yiyk s` ecia

.ileg zpkq
epiz `ivendy ,`ax ixack `ziixan dgiken `xnbdex`eva qike w

:`xnbd zxne` .qikd z` `ivenk aygpàáøc déúååk àéðz± ©§¨§¨¥§¨¨
ex`eva ielz qike ig wepiz `ivendy ,`ax ixack `ziixaa epipy

,qikd z`ved lr aiigàéöBnäz`åéìkcigid zeyxn [eicba±] ©¦¥¨
mdyk miaxd zeyxlíéçpeîe íéìte÷îel,Bôúk ìòjxck `ly §¨¦¨¦©§¥

,yealnåz` `ivend okBãéa åéúBòaèå åéìcðñ`ly ,[evnewa-] §©§¨¨§©§¨§¨
,yealn jxckáéiç,mz`ved lr z`hgíàåm`ivedy dryaäéä ©¨§¦¨¨
,ïäa Laeìî,yealn jxck m`ivedeøeètmdy iptn ,z`hgn §¨¨¤¨

.el milthàéöBnäd z` zeyxl zeyxnåéìëå ,íãàly [eicbae-] ©¦¨¨§¥¨
oeilrdåéìò,yealn jxckåéãéa åéúBòaèå ,åéìâøa åéìcðñå ¨¨§©§¨¨§©§¨§©§¨§¨¨

,yealn jxck [eizerav`a-]øeètlry ,ef d`ved lr oezgzd ¨
z`ved lre ,envr z` [lwin-] `yep igdy itl xeht mc`d z`ved

,el milth mdy itl xeht oeilrd ly eiyealnúBîk ïàéöBä eléàå§¦¦¨§
,ïäLjke ,yealn jxck `ly eicia eiyealn z` oeilrd fg`y ¤¥

,eiyealn mr oezgzd e`ivedáéiç,eiyealn z`ved lr oezgzd ©¨
aygp mc` `ivendy ,`ax ixack gken .el milth mpi` df ote`ay

iz `ivend s`e ,eilry dn z` `ivenkaygp ,ex`eva qike wep
.eilr aiige qikd z` `ivenk

epzpyna epipy(:`nw lirl)mc` lhep :äìkìk[lq±]ïáàäåzgpen ©§¨¨§¨¤¤
dëBúaxeq` epi` envr lqd recn zxxan `xnbd .[lqd jeza-] §¨

:`xnbd dywn .lehlhaéànàåmpn` ,lqd z` lehil xzen recne ± §©©
mewn lkn ,micia `ly lehlh ekezay oa`d z` lhlhl xzed

äìkìk éåäézenvr lqd aygi ±ñéña'[ayen-],'øeñàä øáãì ¤¡¥©§¨¨¨¦§¨¨¨¨
z`e ,dzenk lehlha xeq` `ed s`e ,lehlha dxeq`d oa`l xnelk

:`xnbd zvxzn .micia lhlhn `ed `ld lqdøa øa äaø øîà̈©©¨©©
,ïðçBé éaø øîà ,äpç,df mrhn lehlha xeq` oa` ekezay lq ok` ©¨¨©©¦¨¨

eàëä[lqd z` lhlhl dxizdy epzpyna ,o`ke-]äàìî äìkìëa ¨¨§©§¨¨§¥¨
ïðé÷ñò úBøétmde ,eay oa`d caln zexita `ln lqa xaecn ± ¥¨§¦©

`le mdly ayenk xwira ynyn lqd okle ,oa`dn xzei miaeyg
.lehlha xzene 'xeq`d xacl qiqa' llka epi`e ,oa`d ly

lqd ab` oa` lhlhl dxizdy epzpyn lr zeywdl dtiqen `xnbd
lqd ab` oa`d z` lhlhl xzen recn :`xnbd dywn .zexitde

,zexitdeå,oa`d z` lhlhl `ly dvr el yi `ldéøéôì eäðécLéì §¦§¦§§¥¥
,ux`l lqdn zexitd z` jilyiy ±ïáàì éãLéðåz` s` jilyie ± §¦§¥¨¤¤

,ekezn oa`díéãéa eäðéè÷ðéðåux`dn zexitd z` eicia hwlie ± §¦§§¦§§¨©¦
,jk zeyrl lekiy oeike ,oa`d ila zexitd mr elhlhie ,lql mxifgie
:`xnbd zvxzn .zexitde lqd ab` oa`d z` lhlhl xizdl oi`
epzpyne ,zexitde lqd ab` oa`d z` lhlhl xeq` df mrhn ok`

dcinrdl yi dxizdyáø øîà éòlà éaøãkoldl cinrdy itk ± ¦§©¦¦§©¨©©
xaecny ,epzpyn jynd z` ax mya irl` iaxïéôphénä úBøéôa§¥©¦©§¦

mkilyi m`y ,miapre mizez mip`z oebk ,c`n mikxe milya -
,ecqtie etphi ux`lénð àëäyi oa`e zexit mr lqa o`k mb ± ¨¨©¦

xaecny cinrdlïéôphénä úBøéôam`y ,c`n mikxe milya - §¥©¦©§¦
ab` oa`d z` lhlhl el exizd okle ,ecqtie etphi ux`l mkilyi

.zexitde lqd

,mitphind zexita s` :`xnbd dywnålhlhl `ly dvr el yi `ld §
,oa`d z`éøBòð eäðéøòðéìzexitd ewlzqiy cr lqd z` xrpiy ± ¦©£¦§©¥

,xeripa dcal oa`d z` jilydl lkei f`e ,lqd ly ecivl oa`d on
.zexitde lqd ab` oa`d z` lhlhl xeq` jk zeyrl xyt`y oeike

:`xnbd zvxznøîà éMà øa àéiç áø øîà,àáødf mrhn ok` ¨©©¦¨©©¦¨©¨¨
e ,zexitde lqd ab` oa` lhlhl xeq`àëäepzpyna ,o`k-] ¨¨

[dxizdyïðé÷ñò äúeçt äìkìëaezizgz e` eptec awipy lqa - §©§¨¨§¨¨§¦©
,miwqer ep`dôeb ïáàcdnvr oa`dy ±,äìkìkì ïôBc úéNòð §¤¤¨©£¥¤©©§¨¨

zexitd z` z`yl lkei `l dpkilyi m`e ,awpd z` znzeq `idy
.lqa

epzpyna epipy(:`nw lirl):'åëå äîeøz ïéìèìèî`idy d`nh §©§§¦§¨
dfi`a zx`an `xnbd .dvwen dpi`y dxedh dnexz mr dvwen

:xaecn ote`eðL àì ,àcñç áø øîà,epzpyna df oic dpyp `l ± ¨©©¦§¨Ÿ¨
,dxedhd mr d`nh dnexz milhlhnyàlàote`aLdnexzd ¤¨¤

däøBähzgpenähîì,[ilkd zizgza-]åd dnexzdäàîèzgpen §¨§©¨§§¥¨
äìòîìke ,dxedhd z` jixv `ede ,[dilrn±]leki epi` dlhil `ay §©§¨

xzen jkitl ,dvwen `idy itl ,micia d`nhd z` dilrn xiqdl
lehie ,eilr lkd jilyie ,ogleyd cr odizy mr ilkd z` lhlhl

.dxedhd z`ìáàd dnexzdy ote`aäøBäèzgpen,äìòîì £¨§¨§©§¨
åd dnexzdäàîèzgpenähîì,[ilkd zizgza-]déì ìé÷L §§¥¨§©¨¨¦¥

äàîhì déì ÷éáLå äøBähì,d`nhd z` gipne dxedhd z` lhep ± ©§¨§¨¦¥©§¥¨
ab` d`nhd z` lhlhl exizd `l jk zeyrl lekiy oeiky

.dxedhd
:`xnbd dywnås`ékd [xy`k±]äøBäèzgpenähîìzizgza-] §¦§¨§©¨

[ilkdénð,dxedhd ab` d`nhd z` lhlhl xzen recn ,[ok mb-] ©¦
eäðécLéì,ux`l lkd jilyi ±eäðéè÷ðéìåzexit z` hwlie ± ¦§¦§§¦§§¦§

zvxzn .dcal dxedhd z` lhlhie ilkl maiyie ecia dxedhd
:`xnbd,áø øîà éòlà éaø øîàz` lhlhl xeq` df mrhn ok` ¨©©¦¦§©¨©©

,dxizdy epzpynae ,dhnl dxedhdyk s` dxedhd ab` d`nhd
ïðé÷ñò ïéôphénä úBøéôamikxe milyean zexita miwqer ep` ± §¥©¦©§¦¨§¦©

,ecqtie etphi ux`l mkilyi m`y ,miapre mizez mip`z oebk ,c`n
.dxedhd ab` d`nhd z` lhlhl el exizd okle

:`ziixan `cqg ax ixac lr dywn `xnbdéáéúéîipa eywd - ¥¦¥
,`ziixaa epipy ,`cqg ax ixac lr daiyidäîeøz ïéìèìèî§©§§¦§¨

äàîèdvwen `idyäøBähä íò,dvwen dpi`yåmilhlhn ok §¥¨¦©§¨§
d`nh dnexzïéa ,ïéleçä íòote`aäøBähLzgpenäìòîì ¦©¦¥¤§¨§©§¨
ähîì äàîèee ,[ilkd zizgza-]ïéaote`aäàîhLzgpenäìòîì §¥¨§©¨¥¤§¥¨§©§¨

ähîì äøBäèe.[ilkd zizgza-]àcñç áøc àúáeézef `ziixa ± §¨§©¨§§¨§©¦§¨
d`nhd dnexzd z` lhlhl xq`y `cqg ax ixacl `kxit `id

:`xnbd zvxzn .dlrnl dxedhdy ote`aàcñç áø Cì øîàax ± ¨©¨©¦§¨
ote`a zexacn `l `ziixade epzpyny ,ef `iyewl aiyi `cqg

`l` ,cg`ïéúéðúîlhlhna zxacn epzpyn ±Bôeb CøBöìseb ± ©§¦¦§¤
on dlrnl dxedhd m` df ote`ae ,dlke`l ick dxedhd dnexzd
dlhil lekiy iptn ,d`nhd z` dnr lhlhl exizd `l d`nhd
eli`e ,d`nhd lehlh `ll lek`l ogleyl d`iadle eicia

dàúééøalhlhna zxacnCøBöìa yeniyd,BîB÷îjk jxevle ¨©§¨§¤§
s`e ,zenexzd zegpen cvik welig oi` okle ,lkd z` lhlhl eilr

xy`k.dxedhd ab` d`nhd z` lhlhl el exizd dlrnl dxedhd
m` s`y `cqg ax dcen enewnl jixvay oeik :`xnbd dywn
epipyy itk ,d`nhd z` dnr lhlhl xzen dlrnl dxedhd

,`ziixaaàcñç áøc dé÷çBc éàîyxtl `cqg axl ewgc dn ± ©£¥§©¦§¨
e ,dlrnl d`nhdyk `weec xaecn epzpynayïéúéðúî éî÷Bàì- §§¥©§¦¦

lhlhna `weec epzpyn cinrdleBôeb CøBöìdnexzd seb - §¤
eay ote` lkae ,enewnl jixva cinrdl leki `ed `ld ,dxedhd

:`xnbd zvxzn .zenexzd zegpen,àáø øîàok xn` `cqg ax ¨©¨¨
c meynà÷ééc déúååk ïéúéðúîxaecny ,eixack wiecn epzpyna ± ©§¦¦§¨¥©§¨

,eteb jxevaàôéñ éðz÷cepzpyn ly `tiqa epipy oky ±(a"r oldl), §¨¨¥¥¨
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המשך בעמוד קמד
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שבת.  פרק אחד ועשרים - נוטל דף קמב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                                   תוספות
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שבת.  פרק אחד ועשרים - נוטל דף קמב עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr anw sc zay(iyiy meil)

déåléò âéìt âéìôéî àäåxeq`y xaeqe ,eilr wleg `ed `lde ± §¨¦§¦¨¦¦¨¥
,zaya rnecnd z` zelrdlàéðúc,`ziixaa epipyy ±äãeäé éaø §©§¨©¦§¨

ïéìòî ,øîBàzayaòneãîä úàdnexzd xeriyk zaexrzdn ± ¥©£¦¤©§¨
,dlik`a x`yd z` xizdl daxrzdya`id zaexrzdy ote`ãçà §¤¨

äàîe,dnexzd cbpk d`n oilega yiy ±øæòìà ïa ïBòîL éaø ¥¨©¦¦§¤¤§¨¨
ïúBð ,øîBàz`æ ãöa åéðéòäezrca cgiine ,zaexrzd ly ¥¥¥¨§©¤

,dnexzl eidi my migpend zexitdyøçà ãvî ìëBàåly §¥¦©©¥
epi` la` ,dlrd `ly s` zaexrzd dxzed ezaygnay ,zaexrzd
.eipir zpizp ici lr xizdl lekiy oeikn ,zaya rnecnd z` dlrn
xaeqe ,dcedi iax lr wleg envr xfrl` oa oerny iaxy ixd
dcedi iax xaq `l i`ceae ,owzn meyn yi dnexzd z`lrday
dlrnd dcedi iaxl recn dyw aey ok m`e ,xfrl` oa oerny iaxk

:`xnbd zvxzn .owzn aygp epi`éaøcî àôéãò äãeäé éaøc§©¦§¨£¦¨¦§©¦
øæòìà ïa ïBòîLxfrl` oa oerny iax ixac lr siqen dcedi iax ± ¦§¤¤§¨¨

siqene ,mipir zpizpa lek`l xzeny ezhiyk xaeq `edy ,lwdl
ef dtqedae ,[x`azdy itk] melk owzn epi` dlrnyk s` jkitly

.xfrl` oa oerny iax eilr wlg

äðùî
:dvwen eilr gpeny dvwen epi`y xac lhepa oecl dtiqen epizpyn

L ïáàäzgpen,úéáçä ét ìò,dkezay oiidn lehil jixv `ede ¨¤¤¤©¦¤¨¦
`l` ,dvwen `idy iptn ,dxiqdle micia oa`d z` lehil xeq`

dhî[ziagd z`-]àéäå ,dcö ìò[oa`d±]äúéä .úìôBðziagd ©¨©¦¨§¦¤¤¨§¨
zgpen,úBiáçä ïéa`ny ,dilrn oa`d z` litdle dzehdl `xie ¥¤¨¦

,oxayze zeiagd x`y lr letizdéaâîoa`d mr ziagd z` ©§¦©
,zeiagd oian d`iveneed`ivedy xg`ldhî[ziagd z`-]ìò ©¨©

àéäå dcö[oa`d-]L úBòî .úìôBðzegpenøkä ìòdvexe ¦¨§¦¤¤¨¤©©©
,xka ynzydlïäå ,økä úà øòðî[eilry zernd-].úBìôBð §©¥¤©©§¥§

:zaya qeaik ipicn dtiqen dpyndåéìò äúéä[xkd lr±]ììLúL ¨§¨¨¨©§¤¤
,d`ev e` wex oebk ,qe`n xac ±dçp÷î[zylyld z` xiqn-] §©§¨

èeèøîqa,min zylyld lr ozi `l la` ,[iela cba zkizg-] ©§©§
.qeaik zaygp jlkeln cba lr min zpizpyäúéäxk lr zylyld ¨§¨

äéìò ïéðúBð ,øBò ìL[zylyld lr-],äìëzL ãò íéîiptn ¤§¦¨¤¨©¦©¤¦§¤
.qeaik zaygp dpi` xer lr min zpizpy

àøîâ
.zltep `ide dcv lr dhn ,ziagd it lry oa`d ,epizpyna epipy

:`xnbd zxne` .xaecn ote` dfi`a zx`an `xnbdàðeä áø øîà̈©©¨
eðL àì ,áø øîàziag zehdl xzeny ,epzpyna df oic dpyp `l ± ¨©©Ÿ¨

,dit lr zgpen oa`yçëBLa àlàzqipka oa`d z` my gkyy - ¤¨§¥©
,zaydçépîa ìáà,zrcnäNòðziagdñéña'[ayen-]øáãì £¨§©¦©©£¤¨¦§¨¨

,'øeñàä.dvwen dnvr `idy meyn ,dzehdl xeq`e ¨¨
],dpyna epipyäúéäzgpen dit lr oa`y ziagd'åë úBiáçä ïéa ¨§¨¥¤¨¦

oa`de dcv lr dhn okn xg`le myn d`ivene ziagd z` diabn
zltep[:ef dkld dpyy `pzd in zxxan `xnbd .àpz ïàîin ± ©©¨

xaeqe ,epzpyn z` dpyy `pzdàøeqéà àkéàc àëéä ìëc§¨¥¨§¦¨¦¨
àøzéäå,xzid xace xeqi` xac eiptl yiy mewn lky ±àøzéäa §¤¥¨§¤¥¨

ïðéçøè àì àøeqéàa ïðéçøèlehlha `le xzidd lehlha gxhi ± ¨§¦©§¦¨Ÿ¨§¦©
z` lehiy xn` `le oa`d mr ziagd z` lehiy xn` okle ,xeqi`d
aygp ziagd z` lhlhnyk dzr mby s` ,micia dcal oa`d

.oa`d z` lhlhnk
:`xnbd daiynïBòîL ïaø ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦¨¨©¨¦§

àéä ìàéìîb ïaoa oerny oax `ed epzpyn z` dpyy `pzd ± ¤©§¦¥¦
,ok xn`y ep`vn okide .lld zia zhiyl ok xn`y ,l`ilnbïðúc± ¦§©

dpyna epipyy(:ci dvia),,áBè íBéa úéðè÷ øøBaäea axerny ©¥¦§¦§
,zleqtøøBa ,íéøîBà éànL úéad z` [`iven-]ìëBà[ziphwd-] ¥©©§¦¥¤

zleqtdn,ìëBàå,ilka x`yz zleqtde,íéøîBà ìlä úéáeepi` §¥¥¦¥§¦
`l` ,jk zeyrl aiig,Bkøãk øøBazleqtd z` xxea ,xnelk ¥§©§

`l` xexai `l j` ,ilka x`yi lke`dealr dqextd zilhB÷éç §¥
éeçîúáeminil xxeak mda d`xpy milka `le ,dlecb dxrwa e` ± §©§

.miaxàéðúå,`ziixaa jk lr epipye ±,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà §©§¨¨©©¨¦§¤©§¦¥
íéøeîà íéøác änaote`a ,lke`n zleqt xexal leki lld zialy ©¤§¨¦£¦

,úìBñtä ìò äaeøî ìëBàäLlke`d zlihpa dgxih xzei yie ¤¨¤§¤©©§¤
,daexndìáàd m`,ìëBàä ìò äaeøî úìBñtdgxih xzei yiy £¨§¤§¨©¨¤

l ,zleqtd zlihpaìkä éøác[lld zial s`-]øøBad z`ìëBà ¦§¥©Ÿ¥¤
`edy lke`d z` xexal lekiy oeiky ,jtidl `le ,zleqtd jezn
z` xexal el exizd `l ,dgxih ztqez dfa oi`e ,lehlha xzen
,l`ilnb oa oerny oax xaeq ,epzpyna oke .dvwen `idy zleqtd
`idy oa`d lehlha `le xzid `idy ziagd lehlha gexhl yiy

.dvwen
:`xnbd dywnàëä àäåit lry oa`a ,epizpyna o`k `lde ± §¨¨¨

,ziagdéîc úìBñtä ìò äaeøî ìëBà éëclke`l dnec `edy ± §¦¤§¤©©§¤¨¥
z` lehil lekiy l`ilnb oa oerny oax xn`y ,zleqtd lr daexn
dgxih yi lke`d lehlhay meyn ,dvwen `idy s` zleqtd
ziagd zlihpa xzei daexn dgxih yi `ld o`k s`e ,xzei daexn
.micia oa`d z` lehi `l recne ,dcal oa`d zlihpan oa`d mr

:`xnbd zvxznénð àëä,ok mb epizpyna o`k ±éòa éàc ïåék ¨¨©¦¥¨§¦¨¥
(ïáàì) dì ìé÷Lc ãò ïéé déì ìéwzLî àì ì÷Léîìm`y oeik ± §¦§©Ÿ¦§©¦¥©¦©§¨¦¨¨¤¤

ziagd z` diabdl jxhvi ,ziagd ileyay oiid z` mb wixedl dvxi
okl ,dzehdle,éîc ìëBàä ìò äaeøî úìBñôkoerny oax xq`y ¦§¤§¨©¨¤¨¥

zleqtd zlihpa yiy dgxihd meyn zleqtd lehlh z` l`ilnb oa
mb seqal jxhvi dcal oa`d z` lehi m` mb o`k s`e ,daexnd
ziagd z` dhi okle ,xzei gxeh `edy `vnpe ziagd z` diabdl

.eicia oa`d z` lehi `le
,dpyna epipyäúéäziagddéaâî ,úBiáçä ïéadhne ziagd z` ¨§¨¥¤¨¦©§¦©

:ok epipyy `ziixa d`ian `xnbd .zltep oa`de dcv lràéðz©§¨
,`ziixaaúéáçä äúéä ,øîBà éñBé éaødit lr oa`yúçpeî ©¦¥¥¨§¨¤¨¦©©

øöBàalr oa`d letiz dze` dhi xy`k `ny yyege ,zeiag ly ¨¨
,mxayze dlv`y zeiagdäézçz ïéçpeî úéëeëæ éìk eéäL Bà¤¨§¥§¦¨¦©§¤¨

,letizyk oa`d mxayz `ny `xie [ziagd zgz-]déaâîz` ©§¦©
dwlqne ziagddhîe ,øçà íB÷îìmyàéäå ,dcö ìò[oa`d-] §¨©¥©¨©¦¨§¦

äpîéä ìèBðå ,úìôBð[ziagd on-]éøvM äîe ,Bì Cokn xg`l ¤¤§¥¥¤¨©¤¨¦
.dîB÷îì døéæçî©£¦¨¦§¨

:dpyna epipy,økä ìòL úBòî`xnbd .zeltep ode xkd z` xrpn ¨¤©©©
:xaecn ote` dfi`a zx`anàì ,áø øîà éMà øa àéiç áø øîà̈©©¦¨©©¦¨©©Ÿ

eðL,xkd z` xrpl xzeny ,epzpyna df oic dpyp `l ±àlà ¨¤¨
çëBLaezrca did `ly ,zayd zqipka xkd lr zernd z` §¥©

,zaya my zegpen oxi`ydlçépîa ìáàex`yiy zrc lr my oze` £¨§©¦©
,zayaäNòðxkdñéña'[ayen-],'øeñàä øáãìdvwen envr `ede ©£¨¨¦§¨¨¨¨

.exrpl xeq`e ,zernd enk
:`xnbd zxne` cereðL àì ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦¨¨Ÿ¨

okn xg`l wxe xkd z` xrpl jixvy ,epzpyna df oic dpyp `l ±
,elhlhlàlàelhlhn xy`kBôeb CøBöìicy ,eilr akyl xkd ly ¤¨§¤

,ea ynzydl lkeiy ick xeripa elìáàelhlhn m`CøBöìyeniy £¨§¤
aBîB÷îynzydl el erixti ,my zernd eltie dligz epxrpi m`e §

,mewnaïãBòå Bìèìèî[zernd cera-].åéìòok `xnbd d`ian §©§§§¨¨¨
:`ziixanéðz ïëå[dpy-]eðL àì ,ézôécî áø øa àéiçdpyp `l ± §¥¨¥¦¨©©¦¦§¦Ÿ¨

,xkd z` xrpl jixvy ,df oicàlàelhlhn xy`kBôeb CøBöì ¤¨§¤
,eilr akylìáàelhlhn m`CøBöìa yeniyBìèìèî ,BîB÷î £¨§¤§§©§§

ïãBòå[zernd cera-].åéìò §¨¨¨
:dpyna epipy'åëå øòðî ,økä ìòL úBòî.zeltep ode xkd z` ¨¤©©©§©¥

epi`y xac mr dvwen lhlhny mitqep mipte`a dpc `xnbd
:dvwené÷ðøà çëL ,àéòLBà éaø øîàzern ekezae wpx` ± ¨©©¦©§¨¨©©§§¦
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קלז "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr anw sc zay(iyiy meil)

déåléò âéìt âéìôéî àäåxeq`y xaeqe ,eilr wleg `ed `lde ± §¨¦§¦¨¦¦¨¥
,zaya rnecnd z` zelrdlàéðúc,`ziixaa epipyy ±äãeäé éaø §©§¨©¦§¨

ïéìòî ,øîBàzayaòneãîä úàdnexzd xeriyk zaexrzdn ± ¥©£¦¤©§¨
,dlik`a x`yd z` xizdl daxrzdya`id zaexrzdy ote`ãçà §¤¨

äàîe,dnexzd cbpk d`n oilega yiy ±øæòìà ïa ïBòîL éaø ¥¨©¦¦§¤¤§¨¨
ïúBð ,øîBàz`æ ãöa åéðéòäezrca cgiine ,zaexrzd ly ¥¥¥¨§©¤

,dnexzl eidi my migpend zexitdyøçà ãvî ìëBàåly §¥¦©©¥
epi` la` ,dlrd `ly s` zaexrzd dxzed ezaygnay ,zaexrzd
.eipir zpizp ici lr xizdl lekiy oeikn ,zaya rnecnd z` dlrn
xaeqe ,dcedi iax lr wleg envr xfrl` oa oerny iaxy ixd
dcedi iax xaq `l i`ceae ,owzn meyn yi dnexzd z`lrday
dlrnd dcedi iaxl recn dyw aey ok m`e ,xfrl` oa oerny iaxk

:`xnbd zvxzn .owzn aygp epi`éaøcî àôéãò äãeäé éaøc§©¦§¨£¦¨¦§©¦
øæòìà ïa ïBòîLxfrl` oa oerny iax ixac lr siqen dcedi iax ± ¦§¤¤§¨¨

siqene ,mipir zpizpa lek`l xzeny ezhiyk xaeq `edy ,lwdl
ef dtqedae ,[x`azdy itk] melk owzn epi` dlrnyk s` jkitly

.xfrl` oa oerny iax eilr wlg

äðùî
:dvwen eilr gpeny dvwen epi`y xac lhepa oecl dtiqen epizpyn

L ïáàäzgpen,úéáçä ét ìò,dkezay oiidn lehil jixv `ede ¨¤¤¤©¦¤¨¦
`l` ,dvwen `idy iptn ,dxiqdle micia oa`d z` lehil xeq`

dhî[ziagd z`-]àéäå ,dcö ìò[oa`d±]äúéä .úìôBðziagd ©¨©¦¨§¦¤¤¨§¨
zgpen,úBiáçä ïéa`ny ,dilrn oa`d z` litdle dzehdl `xie ¥¤¨¦

,oxayze zeiagd x`y lr letizdéaâîoa`d mr ziagd z` ©§¦©
,zeiagd oian d`iveneed`ivedy xg`ldhî[ziagd z`-]ìò ©¨©

àéäå dcö[oa`d-]L úBòî .úìôBðzegpenøkä ìòdvexe ¦¨§¦¤¤¨¤©©©
,xka ynzydlïäå ,økä úà øòðî[eilry zernd-].úBìôBð §©¥¤©©§¥§

:zaya qeaik ipicn dtiqen dpyndåéìò äúéä[xkd lr±]ììLúL ¨§¨¨¨©§¤¤
,d`ev e` wex oebk ,qe`n xac ±dçp÷î[zylyld z` xiqn-] §©§¨

èeèøîqa,min zylyld lr ozi `l la` ,[iela cba zkizg-] ©§©§
.qeaik zaygp jlkeln cba lr min zpizpyäúéäxk lr zylyld ¨§¨

äéìò ïéðúBð ,øBò ìL[zylyld lr-],äìëzL ãò íéîiptn ¤§¦¨¤¨©¦©¤¦§¤
.qeaik zaygp dpi` xer lr min zpizpy

àøîâ
.zltep `ide dcv lr dhn ,ziagd it lry oa`d ,epizpyna epipy

:`xnbd zxne` .xaecn ote` dfi`a zx`an `xnbdàðeä áø øîà̈©©¨
eðL àì ,áø øîàziag zehdl xzeny ,epzpyna df oic dpyp `l ± ¨©©Ÿ¨

,dit lr zgpen oa`yçëBLa àlàzqipka oa`d z` my gkyy - ¤¨§¥©
,zaydçépîa ìáà,zrcnäNòðziagdñéña'[ayen-]øáãì £¨§©¦©©£¤¨¦§¨¨

,'øeñàä.dvwen dnvr `idy meyn ,dzehdl xeq`e ¨¨
],dpyna epipyäúéäzgpen dit lr oa`y ziagd'åë úBiáçä ïéa ¨§¨¥¤¨¦

oa`de dcv lr dhn okn xg`le myn d`ivene ziagd z` diabn
zltep[:ef dkld dpyy `pzd in zxxan `xnbd .àpz ïàîin ± ©©¨

xaeqe ,epzpyn z` dpyy `pzdàøeqéà àkéàc àëéä ìëc§¨¥¨§¦¨¦¨
àøzéäå,xzid xace xeqi` xac eiptl yiy mewn lky ±àøzéäa §¤¥¨§¤¥¨

ïðéçøè àì àøeqéàa ïðéçøèlehlha `le xzidd lehlha gxhi ± ¨§¦©§¦¨Ÿ¨§¦©
z` lehiy xn` `le oa`d mr ziagd z` lehiy xn` okle ,xeqi`d
aygp ziagd z` lhlhnyk dzr mby s` ,micia dcal oa`d

.oa`d z` lhlhnk
:`xnbd daiynïBòîL ïaø ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦¨¨©¨¦§

àéä ìàéìîb ïaoa oerny oax `ed epzpyn z` dpyy `pzd ± ¤©§¦¥¦
,ok xn`y ep`vn okide .lld zia zhiyl ok xn`y ,l`ilnbïðúc± ¦§©

dpyna epipyy(:ci dvia),,áBè íBéa úéðè÷ øøBaäea axerny ©¥¦§¦§
,zleqtøøBa ,íéøîBà éànL úéad z` [`iven-]ìëBà[ziphwd-] ¥©©§¦¥¤

zleqtdn,ìëBàå,ilka x`yz zleqtde,íéøîBà ìlä úéáeepi` §¥¥¦¥§¦
`l` ,jk zeyrl aiig,Bkøãk øøBazleqtd z` xxea ,xnelk ¥§©§

`l` xexai `l j` ,ilka x`yi lke`dealr dqextd zilhB÷éç §¥
éeçîúáeminil xxeak mda d`xpy milka `le ,dlecb dxrwa e` ± §©§

.miaxàéðúå,`ziixaa jk lr epipye ±,ìàéìîb ïa ïBòîL ïaø øîà §©§¨¨©©¨¦§¤©§¦¥
íéøeîà íéøác änaote`a ,lke`n zleqt xexal leki lld zialy ©¤§¨¦£¦

,úìBñtä ìò äaeøî ìëBàäLlke`d zlihpa dgxih xzei yie ¤¨¤§¤©©§¤
,daexndìáàd m`,ìëBàä ìò äaeøî úìBñtdgxih xzei yiy £¨§¤§¨©¨¤

l ,zleqtd zlihpaìkä éøác[lld zial s`-]øøBad z`ìëBà ¦§¥©Ÿ¥¤
`edy lke`d z` xexal lekiy oeiky ,jtidl `le ,zleqtd jezn
z` xexal el exizd `l ,dgxih ztqez dfa oi`e ,lehlha xzen
,l`ilnb oa oerny oax xaeq ,epzpyna oke .dvwen `idy zleqtd
`idy oa`d lehlha `le xzid `idy ziagd lehlha gexhl yiy

.dvwen
:`xnbd dywnàëä àäåit lry oa`a ,epizpyna o`k `lde ± §¨¨¨

,ziagdéîc úìBñtä ìò äaeøî ìëBà éëclke`l dnec `edy ± §¦¤§¤©©§¤¨¥
z` lehil lekiy l`ilnb oa oerny oax xn`y ,zleqtd lr daexn
dgxih yi lke`d lehlhay meyn ,dvwen `idy s` zleqtd
ziagd zlihpa xzei daexn dgxih yi `ld o`k s`e ,xzei daexn
.micia oa`d z` lehi `l recne ,dcal oa`d zlihpan oa`d mr

:`xnbd zvxznénð àëä,ok mb epizpyna o`k ±éòa éàc ïåék ¨¨©¦¥¨§¦¨¥
(ïáàì) dì ìé÷Lc ãò ïéé déì ìéwzLî àì ì÷Léîìm`y oeik ± §¦§©Ÿ¦§©¦¥©¦©§¨¦¨¨¤¤

ziagd z` diabdl jxhvi ,ziagd ileyay oiid z` mb wixedl dvxi
okl ,dzehdle,éîc ìëBàä ìò äaeøî úìBñôkoerny oax xq`y ¦§¤§¨©¨¤¨¥

zleqtd zlihpa yiy dgxihd meyn zleqtd lehlh z` l`ilnb oa
mb seqal jxhvi dcal oa`d z` lehi m` mb o`k s`e ,daexnd
ziagd z` dhi okle ,xzei gxeh `edy `vnpe ziagd z` diabdl

.eicia oa`d z` lehi `le
,dpyna epipyäúéäziagddéaâî ,úBiáçä ïéadhne ziagd z` ¨§¨¥¤¨¦©§¦©

:ok epipyy `ziixa d`ian `xnbd .zltep oa`de dcv lràéðz©§¨
,`ziixaaúéáçä äúéä ,øîBà éñBé éaødit lr oa`yúçpeî ©¦¥¥¨§¨¤¨¦©©

øöBàalr oa`d letiz dze` dhi xy`k `ny yyege ,zeiag ly ¨¨
,mxayze dlv`y zeiagdäézçz ïéçpeî úéëeëæ éìk eéäL Bà¤¨§¥§¦¨¦©§¤¨

,letizyk oa`d mxayz `ny `xie [ziagd zgz-]déaâîz` ©§¦©
dwlqne ziagddhîe ,øçà íB÷îìmyàéäå ,dcö ìò[oa`d-] §¨©¥©¨©¦¨§¦

äpîéä ìèBðå ,úìôBð[ziagd on-]éøvM äîe ,Bì Cokn xg`l ¤¤§¥¥¤¨©¤¨¦
.dîB÷îì døéæçî©£¦¨¦§¨

:dpyna epipy,økä ìòL úBòî`xnbd .zeltep ode xkd z` xrpn ¨¤©©©
:xaecn ote` dfi`a zx`anàì ,áø øîà éMà øa àéiç áø øîà̈©©¦¨©©¦¨©©Ÿ

eðL,xkd z` xrpl xzeny ,epzpyna df oic dpyp `l ±àlà ¨¤¨
çëBLaezrca did `ly ,zayd zqipka xkd lr zernd z` §¥©

,zaya my zegpen oxi`ydlçépîa ìáàex`yiy zrc lr my oze` £¨§©¦©
,zayaäNòðxkdñéña'[ayen-],'øeñàä øáãìdvwen envr `ede ©£¨¨¦§¨¨¨¨

.exrpl xeq`e ,zernd enk
:`xnbd zxne` cereðL àì ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaø øîà̈©©¨©©©¨¨©©¦¨¨Ÿ¨

okn xg`l wxe xkd z` xrpl jixvy ,epzpyna df oic dpyp `l ±
,elhlhlàlàelhlhn xy`kBôeb CøBöìicy ,eilr akyl xkd ly ¤¨§¤

,ea ynzydl lkeiy ick xeripa elìáàelhlhn m`CøBöìyeniy £¨§¤
aBîB÷îynzydl el erixti ,my zernd eltie dligz epxrpi m`e §

,mewnaïãBòå Bìèìèî[zernd cera-].åéìòok `xnbd d`ian §©§§§¨¨¨
:`ziixanéðz ïëå[dpy-]eðL àì ,ézôécî áø øa àéiçdpyp `l ± §¥¨¥¦¨©©¦¦§¦Ÿ¨

,xkd z` xrpl jixvy ,df oicàlàelhlhn xy`kBôeb CøBöì ¤¨§¤
,eilr akylìáàelhlhn m`CøBöìa yeniyBìèìèî ,BîB÷î £¨§¤§§©§§

ïãBòå[zernd cera-].åéìò §¨¨¨
:dpyna epipy'åëå øòðî ,økä ìòL úBòî.zeltep ode xkd z` ¨¤©©©§©¥

epi`y xac mr dvwen lhlhny mitqep mipte`a dpc `xnbd
:dvwené÷ðøà çëL ,àéòLBà éaø øîàzern ekezae wpx` ± ¨©©¦©§¨¨©©§§¦

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

המשך בעמוד ס



xcde"קלח fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr bnw sc zay(ycew zay meil)

`weece ,dcedi iaxk xaeq `ax mpn` :`xnbd zvxzníúä[my-] ¨¨
,lezgl fee`d ly eirn jilydl xizdçøñîc ïåékm`y oeikny - ¥¨§©§©

,elwlwzie egixqi aeh mei xg`l cr mripviìBîúàî déåléò dézòc©§¥¦¨¥¥¤§
mipken eide ,lezgl mkilydl ezrc dzid aeh mei axrn xak -

.dvwen mpi` dcedi iaxl s` jkle ,miig ilral
:`xnbd dtiqen .dcedi iaxk xaeq `axy dgiken `xnbdénð éëä̈¦©¦

àøazñî,xnel xazqn mb jk -déì àøéáñ äãeäé éaøk àáøc- ¦§©§¨§¨¨§©¦§¨§¦¨¥
meyn ,df oipra dcedi iaxk xaeq `axyàì äMà ,àáø Løãc§¨©¨¨¦¨Ÿ

ñðkzaeh meiaúéáì[xve`l-]íéöòäickïäî ìBhéì[mivrdn-] ¦¨¥§¥¨¥¦¦¥¤
ãeàiptn ,xepzay milgba ea zezgl [jex` ur lwn ,ur cety-]

xeq`e ,mda zezgl `le dwqdl micner mzqd on mivrdy
.el micner mpi`y xacl mlhlhlå,`ax yxc cerãeà[ur cety-] §

,xepzay milgbd z` ea zezgl ick owezn didyøaLpL,aeh meia ¤¦§©
B÷éqäì øeñà[y` ea wiqdl-]ïé÷éqnL éôì ,áBè íBéaaeh meia ¨§©¦§§¦¤©¦¦

wxíéìëa,lehlha mixzene dvwen mpi`yéøáLa ïé÷éqî ïéàå §¥¦§¥©¦¦§¦§¥
íéìëmeiae ,milk eid md aeh mei zqipkay oeikny ,meid exaypy ¥¦

.mda ynzydl oi`e dvwen md okl ,ycg yeniy mda clep aeh
dpéî òîLxqe`d `edy ,dcedi iaxk xaeq `axy o`kn gken - §©¦¨

.xizn oerny iax eli`e ,el` mipte`a

äðùî
:ogleydn lk`n ixiiy zxqd oipra dpc dpyndéànL úéa¥©©

ïéøéáòî ,íéøîBàmicia xiardl xzen -úBîöò ,ïçìMä ìòî §¦©£¦¦¥©©ª§¨£¨
,alk lk`nl miie`x mpi`y miywïétéì÷emifeb` ly zetilw - §¦¦

.dvwen lhlhl xeqi` oi`y ,dnda lk`nl zeie`x opi`yìlä úéáe¥¦¥
,íéøîBà`l` ,dvwen lhlhl xeq`y ,micia mxiardl xeq`÷lñî §¦§©¥

dlek àìáhä úàmigpen dilry ogleyd iab lry geld lk z` - ¤©©§¨¨
zetilwde zenvrd,døòðîe.dvwen dpi`e ilk zaygpy oeik §©£¨

lk`nl miie`x mpi`y mixac lehlh oipra dkld d`ian dpynd
mc`:ïéøeøét ïçìMä [ìòî] (éðôìî) ïéøéáòîmdy s` zt ly ©£¦¦¥©©ª§¨¥¦

xeriyaå ,úéfkî úBçtmixiarn okïéðeôà ìL øòNmihiaxy - ¨¦©©¦§¥¨¤£¦
,'mipet`' ze`xwpd zeiphw ly [milinxz-]øòNeoin ly milinxz - §©

onyy zeiphw,íéLãòlehlha mixzen el` lky mrhdeéðtî £¨¦¦§¥
àeäLie`x miycrd ly e` mipet`d ly xryd e` mixexitd - ¤

l.äîäa ìëàî©£©§¥¨
zaya elehlh ,ogleyd zlah gepiw oiprl betq oic zx`an dpynd

:d`neh zlaweâBôñbetql ,mid ztya egipdl ick dyrpy xnv - §
z` ea migpwny mina leah `edyk ,dyail exari `ly mind z`

,dzewpl ogleyd zlahäæéçà úéa øBò Bì Lé íàly dfig` zia - ¦¤¥£¦¨
,ea epfg`iy xerBa ïéçp÷î,ogleyd zlah z`åàì íàåoi` m` - §©§¦§¦¨

dfig` zia betql,Ba ïéçp÷î ïéà,gepiwd zra efge`l jixvy oeik ¥§©§¦
.eizerav` oia hgqp f`eCk ïéáe Ck ïéa (íéøîBà íéîëçå)oia - ©£¨¦§¦¥¨¥¨

,dfig` zia el oi` m` oiae xer ly dfig` zia el yi m`ìhéðxzen - ¦¨
elhlhlúaMayyg oi`e yai betqdyk ,enewn e` eteb jxevl ©©¨

`le ,xeqi`l ezk`lny ilk lkk epice ,ilk aygpy iptn ,ephgqiy
,aehx betq meyn ea exfbåilk `edy s`,äàîeè ìa÷î Bðéà`ly §¥§©¥§¨

e` wy e` xer e` cba e` ur ilka `l` dxeza d`neh dxn`p
.zkzn

àøîâ
zenvr ogleyd lrn oixiarn ,mixne` i`ny zia :dpyna epipy

.dxrpne dlek dlahd z` wlqn ,mixne` lld ziae .oitilwe
:ef zwelgna dketd `qxibeðì ïéà eðà ,ïîçð áø øîàep` oi` - ¨©©©§¨¨¥¨

,diepy `idy enk epzpyn lr mikneqàlàepizeaxn eprny ¤¨
y ,jtidl zwelgnd z` qexbl yie dzhiy ztlgenyéànL úéa¥©©

mixaeqäãeäé éaøkz` micia xiari `le ,dvwen lehlh xq`y §©¦§¨

,dxrpie ogleyd zlah z` wlqi `l` ,zetilwde zenvrdúéáe¥
ìlämixaeqïBòîL éaøkz` xiardl lekie ,dvwen lehlh xizdy ¦¥§©¦¦§

.ogleyd lrn micia zetilwde zenvrd
:dpyna epipyïéøeøét ïçìMä [ìòî] (éðôìî) ïéøéáòîmda oi`y ©£¦¦¥©©ª§¨¥¦

.dnda lk`n `edy iptn 'eke zifk
df oic :`xnbd dgiken,ïðçBé éaø øîàc ,ïðçBé éaøì déì òéiñî§©¥©¥§©¦¨¨§¨©©¦¨¨

ãia ïãaàì øeñà úéfk ïäa ïéàL ïéøeøétmxiari `l` ,mzwixfa ¥¦¤¥¨¤©©¦¨§©§¨©¨
oi`y oixexit ogleyd lrn oixiarn' `weec xn`p ixdy ,ceak jxca

.'zifk mda oi`y mixexit miwxef' xn`p `le ,'zifk mda
e 'eke ogleyd lrn mixiarn :dpyna epipyïéðeôà ìL øòNxrye ¥¨¤£¦

.dnda lk`n `edy iptn miycr
.ef dkld zipyp dvwen lehlh oipra dhiy efi` itk dpc `xnbd

:`xnbd dywnépîzhiyk i`ce ,epzpyn diepy in zrck -éaø ©¦©¦
déì úéìc ,àéä ïBòîLlehlh xeq`l xaq `ly -,äö÷eîokle ¦§¦§¥¥§¤

dcedi iaxl j` ,miycr lye dpet` ly mihiaxy lhlhl xzen
ixdy ,zay axrn dnda lk`nl ecnr `ly oeik mlhlhl xeq`
mdn gwlp lke`d meid eli`e ,mc` lk`nl cnre mdnr did lke`d
xeq`e dvwen `edy clepk miaygpe ,dnda lk`nl wx micner mde

ok m`e ,lehlhaàôéñ àîéà`tiqa xn`py dn z` x`ae xen` - ¥¨¥¨
,dpynd lyâBôñ,glBa ïéçp÷î ,äæéçà úéa Bì Lé íàz` §¦¤¥£¦¨§©§¦

,ogleyd,Ba ïéçp÷î ïéà ,åàì íàådf ixdïàúàcnll `a -ìit §¦¨¥§©§¦£¨§
zhiyøîàc ,äãeäé éaø(:en lirl)y,øeñà ïéekúî ïéàL øácokle ©¦§¨§¨©¨¨¤¥¦§©¥¨

oiekzn epi`y s` ea gpwl xeq` ,dfig` zia el oi`y gl betq
,dcedi iaxk `tiqde oerny iaxk dzpyp `yixdy `vnpe .hegql

.dpynd jxc df oi`e
e ,oerny iax zhiyk dzpyp dlek dpynd :`xnbd zvxznàäá- §¨

,zaya dfig` zia el oi`y gl betqa gepiw iablïBòîL éaø eléôà£¦©¦¦§
äãBî,xeq`yeäééåøz éøîàc àáøå ééaàc,mdipy exn`y -äãBî ¤§©©¥§¨¨§¨§¦©§©§¤

úeîé àìå déLéø ÷éñôa ïBòîL éaø,xeqi`d dyri i`cey ote`a - ©¦¦§¦§¦¥¥§Ÿ¨
,zenzy oiekzn epi`y xne`e zaya dnda ly ey`x jzegy oebk
df ixd ,zenz `ly xyt` i`y oeiky ,xg` jxevl ekzeg `l`
dfig` zia el oi`y betqa gpwnd o`k mbe ,xeq`e dzindl oiekznk

.jkl oiekzn epi`y s` xeq`e ,jka ehgeq i`ce
:zaya mixnz ipirxb lehlh oicàúéinøà éøîúc ïéðéòøb éðä- ¨¥©§¦¦§©§¥£©©¨¨

el` mipirxblke`d oi`y mirx mixnz mdy ,miinx` mixnz ly
ipirxbk dnda lk`nl micner md okle ,mdn cxtp mdilry

,mixnzdeäðéìeèìèì eøL,zaya mlhlhl xzen -ïééæçå ìéàBä ¨§©§¦§¦§©§¨
ïnà ábàab` ,dnda lk`nl miie`x eid zay axrn xaky oeik - ©©¦¨

.dnda lk`nl miie`xd ,mnvr mixnzd epiidc mni`àúééñøôãe- §©§§¨¨
lk`nl micnerd miaeh mixnz mdy ,miiqxt mixnz ly mipirxbe

,dndal mze` milik`n oi`e ,mc`øeñàoeik ,zaya mlhlhl ¨
mnvr mixnzd ixdy ,dnda lk`nl ecnr `l zay axrny
miie`x eyrpe epzyp zaya dzre ,mdnr eid mc` lk`nl miie`xd

.zaya lehlha xeq`y dvwen eidpe ,dnda lk`nl
:zaya mixnzd ipirxb lehlha mi`xen`d zebdpdìàeîLdidyk §¥

did zaya mixnz lke`eäì ìèìèîmdipirxb z` -àzôéø ábà §©§¥§©©¦§¨
.mnvr ipta mlhlhn did `l j` ,mgl xkk mr -

.(ïîéñ æ"ôù í"ðøù)¦¨
:dlik`l zcnerd zta l`eny ynzydy mrhdìàeîLlhlhy §¥

ok dyr ,mgld mr mixnzd ipirxb z`déîòèì,[ezhiyl-]øîàc §©§¥§¨©
ìàeîL(cere :p lirl),íãà äNBòz`úta Bkøö ìks` da ynzyne §¥¤¨¨¨¨§©©

zq`np dpi`y oeik ,ztl oeifa meyn dfa oi`e ,liyaza dzegndl
.dlke`l lekie jka

:elk`y mixnzd ipirxba mi`xen`d zebdpd jyndäaødidyk ©¨
did zaya mixnz lke`eäì ìèìèîmdipirxb z` -àð÷ì ábà §©§¥§©©¨¨¨

àiîcltqd jezl eitn mipirxbd z` wxfy ,min ly ltq mr - §©¨
.elhlhe
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שבת.  פרק אחד ועשרים - נוטל דף קמג עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     רש"י                                                                                                                                   תוספות
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שבת.  פרק שנים ועשרים - חבית דף קמג עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
     תוספות                                                                                                                                   רש"י

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bnw sc zay(ycew zay meil)

úéáç ¯ íéøùòå íéðù ÷øô

äðùî
ote` dfi`a ,zaya dxaypy oefn dlikdy ziaga zwqer epzpyn

:day oefnd z` livdl ozipúéáçoefn dlikdyäøaLpL,zaya ¨¦¤¦§§¨
ïBæî äpîéä ïéìévîl jxvpd xeriyaìLúBceòñ Lelit`e ©¦¦¥¤¨¨¨Ÿ§
milk daxd zervn`a.åokíëì eìéväå eàa íéøçàì øîBàlk §¥©£¥¦Ÿ§©¦¨¤

,zecerq yly oefn cg`,âBtñé àlL ãáìáeziagd m` ,xnelk ¦§©¤Ÿ¦§
ick betq zervn`a dwynd z` betqi `l ,dwyn dlikd dxaypy

.hegqi `ny yygn ,ilkl etihdle xefgl
zxifb] zaya zexitn mnvrn eafy miwyn ziizya dpc dpynd

:['eafy miwyn'úBøétä úà ïéèçBñ ïéàick zayaïäî àéöBäì ¥£¦¤©¥§¦¥¤
,ïé÷Lî.yc zk`ln ly dclez `id ixt zhigqy oeikeàöé íàå ©§¦§¦¨§

miwyndïéøeñà ïîöòî.hegqi `ny dxifb ,zay dze`a dizya ¥©§¨£¦
ïéìëBàì íà ,øîBà äãeäé éaø,dlik`l micrein zexitd m` ± ©¦§¨¥¦§¨¦

dwyn,øzeî ïäî àöBiäe`vi miwyndy dvexn mdilra oi`y itl ©¥¥¤¨
.micia zexitd z` hegql `eaiy yyg oi`e ,mdnïé÷Lîì íàå- §¦§©§¦

,dhigql micrein zexitd m`e,øeñà ïäî àöBiämilrady oeik ©¥¥¤¨
jkl ixdy `vi dwyndy dvexn`eaiy yyg yie ,cner `ed

.micia hegql
:zaya zxeekdn yac `ivedl ozipy ote`a dpc dpyndLác úBlç©§©

úaL áøòî ï÷qéøL,mdn aefi yacdy ickïîöòî eàöéåzayae ± ¤¦§¨¥¤¤©¨§¨§¥©§¨
,zewqexnd zelgdn envrn yacd `viïéøeñàyacd xeq` ± £¦

zewqexn mpi`y zelg gwi `ny dxifb ,zay dze`a dlik`a
,yac mdn `ivedl ick mwqxieøézî øæòéìà éaøåyyeg epi`y itl §©¦¡¦¤¤©¦

zelgd z` hegqiy yygn yacd z` exq` `l ,zercd lkle .jkl
oeiky ,wxtn xeqi` lr xearie yac mdn `ivedl micia zewqexnd
jxcd oi` lega s` ,eil`n af yacde zewqexn xak zelgdy

.ohgeql

àøîâ
z` seq`i `ly ,dxaypy miwyn ly ziag oipra ,dpyna epipy

:`ziixad jk lr dtiqen .betq zervn`a miwyndâBtñé àì ,àðz̈¨Ÿ¦§
çtèé àìå ,ïéiaeici z`ïîMa,ilk ztya jk xg` mgpwl ickàlL ©©¦§Ÿ§©©©¤¤¤Ÿ

.ìBça äNBò àeäL Cøãk äNòé©£¤§¤¤¤¤©
:zaya exftzdy zexit seqi`a zwqery `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

èwìî ,øöça úBøét Bì eøftúð ,ïðaømze`ãé ìò ãé ìòhrn ± ©¨¨¦§©§¥¤¨¥§©¥©¨©¨
hrnàì ìáà ,ìëBàåmze` hwli,ätewä CBúì àìå ìqä CBúì §¥£¨Ÿ§©©§Ÿ§©¨

øãk äNòé àlL.ìBça äNBò àeäL C ¤Ÿ©£¤§¤¤¤¤©
:dpyna epipyúBøétä úà ïéèçBñ ïéàm`e ,oiwyn odn `ivedl ¥£¦¤©¥

,oilke`l micner zexitd m` xne` dcedi iax .oixeq` onvrn e`vi
.xeq` odn `veid ,oiwynl micner zexitd m`e ,xzen odn `veid

:ewlgp zexit eli`a dpc `xnbd,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥
íéáðòå íéúéæa íéîëçì äãeäé éaø äéä äãBîmqipkd m` s`y ¤¨¨©¦§¨©£¨¦§¥¦©£¨¦

.dizya xeq` zaya mdn `veid dwyn ,milke`làîòè éàîdn ± ©©£¨
,mda dcen dcedi iaxy mrhddézòc áéäé eäðéð äèéçñìc ïåék± ¥¨§¦§¦¨¦§¨¦©§¥

d`xi xy`ky yyg yi ,dhigql micner miaprde mizifd aexy oeik
`eaie ,dwyna el gepy hilgie ezrca jlni mdn af dwynd z`

.dhigq iciløîà àleòåmyaäãeäé éaø äéä ÷eìç ,áøminkg lr §¨¨©©¨¨¨©¦§¨
,íéáðòå íéúéæa óàyyg oi` dlik`l micner mdy xg`ny ©§¥¦©£¨¦

.mhgeql `eaie hxgziy,øîà ïðçBé éaøåiax did welg mpn` §©¦¨¨¨©

mle` ,miapre mizifa s` dcediäãeäé éaøk äëìäwxúBøét øàLa £¨¨§©¦§¨¦§¨¥
,xzen mdn afd dwynd dlik`l micner m`yéaøk äëìä ïéàå§¥£¨¨§©¦

,íéáðòå íéúéæa äãeäémdn afd dwynd ,dlik`l micner elit`e §¨§¥¦©£¨¦
.xeq`

äãeäé éaø äéä äãBî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà äaø øîà̈©©¨¨©©§¨¨©§¥¤¨¨©¦§¨
íéáðòå íéúéæa íéîëçìafd dwyn ,dlik`l micner md m` s`y ©£¨¦§¥¦©£¨¦

yyg yi ,dhigql micrein miaprde mizifd aexy oeiky ,xeq` mdn
.hegqiy,úBøét øàLa äãeäé éaøì íéîëç íéãBîemd m`y ¦£¨¦§©¦§¨¦§¨¥

micner maexy oeiky ,xzen mdn afd dwyn dlik`l micner
.hegqi `ny mda exfb `l dlik`l

:`xnbd dywn,àaà éaøì äéîøé éaø déì øîàmya dax ixacl ¨©¥©¦¦§§¨§©¦©¨
,l`enyéâéìt éàîa àlà:`xnbd zvxzn .miwleg ok md dna ± ¤¨§©§¦¦

déì øîà,dinxi iaxl `a` iaxçkLz éëì`vnz oipra oiirzyk ± ¨©¥§¦¦§©
:`xnbd zx`an .miwleg md dna,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨

àøazñîminkge dcedi iaxyíéðBnøå íéúeúadlik`l micnerd ¦§©§¨§¦§¦¦
.éâéìt,miwynl el` zexit mihgeqy yiy oeik minkg zrcl xnelk §¦¦

eafy miwyn zxifb llka mde miapre mizif ly oic mdl epzp
yyg oi` dlik`l micner mdy oeik dcedi iax zrcle ,oixeq`d
lkl ,llk dhigql micner mpi`y zexit x`ya la` .hegqiy

.xzen odn afd dwyn zercd
:mipenixe mizeza ewlgp minkge dcedi iaxy di`x d`ian `xnbd

CLnL íéúéæ ,àéðúc[afy±]å ,ïîL ïäîCLnL íéáðò[afy±]ïäî §©§¨¥¦¤¨©¥¤¤¤©£¨¦¤¨©¥¤
å ,ïéédligznïñéðëämhwil ±ìëBàì ïéamlke`l zpn lr ±ïéa ©¦§¦§¦¨¥§¤¥

,ïé÷Lîìdwyn,øeñà ïäî àöBiämle` .micia mhgqi `nyíéúez §©§¦©¥¥¤¨¦
CLnL[afy±]CLnL íéðBnøå ,íéî ïäî[afy±]ïñéðëäå ,ïéé ïäî ¤¨©¥¤©¦§¦¦¤¨©¥¤©¦§¦§¦¨

,ïéìëBàìdwyn.øzeî ïäî àöBiämqipkd,íúñìå ,ïé÷Lîì §¨¦©¥¥¤¨§©§¦§¦§¨
,mhgeql e` mlke`l m` hilgd `ly e` ,xnelk,øeñà ïäî àöBiä©¥¥¤¨

ïéa ,íéøîBà íéîëçå ,äãeäé éaø éøácoqipkdïéa ïéìëBàì ¦§¥©¦§¨©£¨¦§¦¥§¨¦¥
.øeñà ïäî àöBiä ïé÷Lîìmzwelgny `ziixaa x`ean ixd §©§¦©¥¥¤¨

.mipenixe mizeza
mipenixe mizez qipkd m`y `ziixaa dcedi iax ixaca dpc `xnbd

:`xnbd dywn .xeq` mdn `veid dwyn ,mzqäãeäé éaø øáñå§¨©©¦§¨
ïðúäå ,øeñà íúñ(g"n e"t oixiykn),äMàä áìçdwynl aygp §¨¨§¨§©£¥¨¦¨

eànèî`vi m` oia ,d`neh zlawl milke`d z` xiykn ±ïBöøì §©¥§¨
dy`deoiaïBöøì àlLmle` ,dy`däîäa áìçaygp epi` enzq ¤Ÿ§¨£¥§¥¨

e dwynlànèî Bðéà,d`neh zlawl milke`d z` xiykn epi` ± ¥§©¥
àlà`vi ok m`ïBöøì`ly dndadn algd shp m` j` .dilra ¤¨§¨

lawn epi` envr `ed s`e dwynl aygp algd oi` ,milrad oevxl
.uxy ea rbp m` d`neh

:dnda alg oipra `nw `pz lr wleg `aiwr iax,àáé÷ò éaø øîà̈©©¦£¦¨
`ldàeä øîBçå ì÷,oevxl `ly s` `nhi dnda algyáìç äîe ©¨¤©£¥

,íépè÷ì àlà ãçeéî BðéàL äMàäok it lr s`ïBöøì ànèî ¨¦¨¤¥§¨¤¨¦§©¦§©¥§¨
íéìBãâì ïéa íépè÷ì ïéa ãçeénL äîäaä áìç ,ïBöøì àlLå§¤Ÿ§¨£¥©§¥¨¤§¨¥¦§©¦¥¦§¦

,dy` alg xy`n dwyn aygp xzei `edy xazqneïéc Bðéà¥¦
Bì eøîà .ïBöøì àlL ïéáe ïBöøì ïéa ànèiLcenll oi` ,minkg ¤§©¥¥§¨¥¤Ÿ§¨¨§

s`y ,dy` ly alg oicn dnda ly alg oicíày epivnáìç ànè ¦¦¥£¥
,ïBöøì àlL äMàäepivny meyn `l` df oi`dúôbî ícL± ¨¦¨¤Ÿ§¨¤©©¨¨¨

dlaiwy dknn `veidàîè,oeik dzkn mck epic dy`d alge ¨¥
,oevxl `ly `vei mzqd ony dkn mcy myke ,dnca algd xewny
cnlp ji`e ,oevxl `ly `vi m` s` xiykn dy`d alg s` ,xiykn

y jknäîäaä áìç ànèé§©¥£¥©§¥¨
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קמי "xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr bnw sc zay(ycew zay meil)

úéáç ¯ íéøùòå íéðù ÷øô

äðùî
ote` dfi`a ,zaya dxaypy oefn dlikdy ziaga zwqer epzpyn

:day oefnd z` livdl ozipúéáçoefn dlikdyäøaLpL,zaya ¨¦¤¦§§¨
ïBæî äpîéä ïéìévîl jxvpd xeriyaìLúBceòñ Lelit`e ©¦¦¥¤¨¨¨Ÿ§
milk daxd zervn`a.åokíëì eìéväå eàa íéøçàì øîBàlk §¥©£¥¦Ÿ§©¦¨¤

,zecerq yly oefn cg`,âBtñé àlL ãáìáeziagd m` ,xnelk ¦§©¤Ÿ¦§
ick betq zervn`a dwynd z` betqi `l ,dwyn dlikd dxaypy

.hegqi `ny yygn ,ilkl etihdle xefgl
zxifb] zaya zexitn mnvrn eafy miwyn ziizya dpc dpynd

:['eafy miwyn'úBøétä úà ïéèçBñ ïéàick zayaïäî àéöBäì ¥£¦¤©¥§¦¥¤
,ïé÷Lî.yc zk`ln ly dclez `id ixt zhigqy oeikeàöé íàå ©§¦§¦¨§

miwyndïéøeñà ïîöòî.hegqi `ny dxifb ,zay dze`a dizya ¥©§¨£¦
ïéìëBàì íà ,øîBà äãeäé éaø,dlik`l micrein zexitd m` ± ©¦§¨¥¦§¨¦

dwyn,øzeî ïäî àöBiäe`vi miwyndy dvexn mdilra oi`y itl ©¥¥¤¨
.micia zexitd z` hegql `eaiy yyg oi`e ,mdnïé÷Lîì íàå- §¦§©§¦

,dhigql micrein zexitd m`e,øeñà ïäî àöBiämilrady oeik ©¥¥¤¨
jkl ixdy `vi dwyndy dvexn`eaiy yyg yie ,cner `ed

.micia hegql
:zaya zxeekdn yac `ivedl ozipy ote`a dpc dpyndLác úBlç©§©

úaL áøòî ï÷qéøL,mdn aefi yacdy ickïîöòî eàöéåzayae ± ¤¦§¨¥¤¤©¨§¨§¥©§¨
,zewqexnd zelgdn envrn yacd `viïéøeñàyacd xeq` ± £¦

zewqexn mpi`y zelg gwi `ny dxifb ,zay dze`a dlik`a
,yac mdn `ivedl ick mwqxieøézî øæòéìà éaøåyyeg epi`y itl §©¦¡¦¤¤©¦

zelgd z` hegqiy yygn yacd z` exq` `l ,zercd lkle .jkl
oeiky ,wxtn xeqi` lr xearie yac mdn `ivedl micia zewqexnd
jxcd oi` lega s` ,eil`n af yacde zewqexn xak zelgdy

.ohgeql

àøîâ
z` seq`i `ly ,dxaypy miwyn ly ziag oipra ,dpyna epipy

:`ziixad jk lr dtiqen .betq zervn`a miwyndâBtñé àì ,àðz̈¨Ÿ¦§
çtèé àìå ,ïéiaeici z`ïîMa,ilk ztya jk xg` mgpwl ickàlL ©©¦§Ÿ§©©©¤¤¤Ÿ

.ìBça äNBò àeäL Cøãk äNòé©£¤§¤¤¤¤©
:zaya exftzdy zexit seqi`a zwqery `ziixa d`ian `xnbdeðz̈

èwìî ,øöça úBøét Bì eøftúð ,ïðaømze`ãé ìò ãé ìòhrn ± ©¨¨¦§©§¥¤¨¥§©¥©¨©¨
hrnàì ìáà ,ìëBàåmze` hwli,ätewä CBúì àìå ìqä CBúì §¥£¨Ÿ§©©§Ÿ§©¨

øãk äNòé àlL.ìBça äNBò àeäL C ¤Ÿ©£¤§¤¤¤¤©
:dpyna epipyúBøétä úà ïéèçBñ ïéàm`e ,oiwyn odn `ivedl ¥£¦¤©¥

,oilke`l micner zexitd m` xne` dcedi iax .oixeq` onvrn e`vi
.xeq` odn `veid ,oiwynl micner zexitd m`e ,xzen odn `veid

:ewlgp zexit eli`a dpc `xnbd,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà̈©©§¨¨©§¥
íéáðòå íéúéæa íéîëçì äãeäé éaø äéä äãBîmqipkd m` s`y ¤¨¨©¦§¨©£¨¦§¥¦©£¨¦

.dizya xeq` zaya mdn `veid dwyn ,milke`làîòè éàîdn ± ©©£¨
,mda dcen dcedi iaxy mrhddézòc áéäé eäðéð äèéçñìc ïåék± ¥¨§¦§¦¨¦§¨¦©§¥

d`xi xy`ky yyg yi ,dhigql micner miaprde mizifd aexy oeik
`eaie ,dwyna el gepy hilgie ezrca jlni mdn af dwynd z`

.dhigq iciløîà àleòåmyaäãeäé éaø äéä ÷eìç ,áøminkg lr §¨¨©©¨¨¨©¦§¨
,íéáðòå íéúéæa óàyyg oi` dlik`l micner mdy xg`ny ©§¥¦©£¨¦

.mhgeql `eaie hxgziy,øîà ïðçBé éaøåiax did welg mpn` §©¦¨¨¨©

mle` ,miapre mizifa s` dcediäãeäé éaøk äëìäwxúBøét øàLa £¨¨§©¦§¨¦§¨¥
,xzen mdn afd dwynd dlik`l micner m`yéaøk äëìä ïéàå§¥£¨¨§©¦

,íéáðòå íéúéæa äãeäémdn afd dwynd ,dlik`l micner elit`e §¨§¥¦©£¨¦
.xeq`

äãeäé éaø äéä äãBî ,ìàeîL øîà äãeäé áø øîà äaø øîà̈©©¨¨©©§¨¨©§¥¤¨¨©¦§¨
íéáðòå íéúéæa íéîëçìafd dwyn ,dlik`l micner md m` s`y ©£¨¦§¥¦©£¨¦

yyg yi ,dhigql micrein miaprde mizifd aexy oeiky ,xeq` mdn
.hegqiy,úBøét øàLa äãeäé éaøì íéîëç íéãBîemd m`y ¦£¨¦§©¦§¨¦§¨¥

micner maexy oeiky ,xzen mdn afd dwyn dlik`l micner
.hegqi `ny mda exfb `l dlik`l

:`xnbd dywn,àaà éaøì äéîøé éaø déì øîàmya dax ixacl ¨©¥©¦¦§§¨§©¦©¨
,l`enyéâéìt éàîa àlà:`xnbd zvxzn .miwleg ok md dna ± ¤¨§©§¦¦

déì øîà,dinxi iaxl `a` iaxçkLz éëì`vnz oipra oiirzyk ± ¨©¥§¦¦§©
:`xnbd zx`an .miwleg md dna,÷çöé øa ïîçð áø øîà̈©©©§¨©¦§¨

àøazñîminkge dcedi iaxyíéðBnøå íéúeúadlik`l micnerd ¦§©§¨§¦§¦¦
.éâéìt,miwynl el` zexit mihgeqy yiy oeik minkg zrcl xnelk §¦¦

eafy miwyn zxifb llka mde miapre mizif ly oic mdl epzp
yyg oi` dlik`l micner mdy oeik dcedi iax zrcle ,oixeq`d
lkl ,llk dhigql micner mpi`y zexit x`ya la` .hegqiy

.xzen odn afd dwyn zercd
:mipenixe mizeza ewlgp minkge dcedi iaxy di`x d`ian `xnbd

CLnL íéúéæ ,àéðúc[afy±]å ,ïîL ïäîCLnL íéáðò[afy±]ïäî §©§¨¥¦¤¨©¥¤¤¤©£¨¦¤¨©¥¤
å ,ïéédligznïñéðëämhwil ±ìëBàì ïéamlke`l zpn lr ±ïéa ©¦§¦§¦¨¥§¤¥

,ïé÷Lîìdwyn,øeñà ïäî àöBiämle` .micia mhgqi `nyíéúez §©§¦©¥¥¤¨¦
CLnL[afy±]CLnL íéðBnøå ,íéî ïäî[afy±]ïñéðëäå ,ïéé ïäî ¤¨©¥¤©¦§¦¦¤¨©¥¤©¦§¦§¦¨

,ïéìëBàìdwyn.øzeî ïäî àöBiämqipkd,íúñìå ,ïé÷Lîì §¨¦©¥¥¤¨§©§¦§¦§¨
,mhgeql e` mlke`l m` hilgd `ly e` ,xnelk,øeñà ïäî àöBiä©¥¥¤¨

ïéa ,íéøîBà íéîëçå ,äãeäé éaø éøácoqipkdïéa ïéìëBàì ¦§¥©¦§¨©£¨¦§¦¥§¨¦¥
.øeñà ïäî àöBiä ïé÷Lîìmzwelgny `ziixaa x`ean ixd §©§¦©¥¥¤¨

.mipenixe mizeza
mipenixe mizez qipkd m`y `ziixaa dcedi iax ixaca dpc `xnbd

:`xnbd dywn .xeq` mdn `veid dwyn ,mzqäãeäé éaø øáñå§¨©©¦§¨
ïðúäå ,øeñà íúñ(g"n e"t oixiykn),äMàä áìçdwynl aygp §¨¨§¨§©£¥¨¦¨

eànèî`vi m` oia ,d`neh zlawl milke`d z` xiykn ±ïBöøì §©¥§¨
dy`deoiaïBöøì àlLmle` ,dy`däîäa áìçaygp epi` enzq ¤Ÿ§¨£¥§¥¨

e dwynlànèî Bðéà,d`neh zlawl milke`d z` xiykn epi` ± ¥§©¥
àlà`vi ok m`ïBöøì`ly dndadn algd shp m` j` .dilra ¤¨§¨

lawn epi` envr `ed s`e dwynl aygp algd oi` ,milrad oevxl
.uxy ea rbp m` d`neh

:dnda alg oipra `nw `pz lr wleg `aiwr iax,àáé÷ò éaø øîà̈©©¦£¦¨
`ldàeä øîBçå ì÷,oevxl `ly s` `nhi dnda algyáìç äîe ©¨¤©£¥

,íépè÷ì àlà ãçeéî BðéàL äMàäok it lr s`ïBöøì ànèî ¨¦¨¤¥§¨¤¨¦§©¦§©¥§¨
íéìBãâì ïéa íépè÷ì ïéa ãçeénL äîäaä áìç ,ïBöøì àlLå§¤Ÿ§¨£¥©§¥¨¤§¨¥¦§©¦¥¦§¦

,dy` alg xy`n dwyn aygp xzei `edy xazqneïéc Bðéà¥¦
Bì eøîà .ïBöøì àlL ïéáe ïBöøì ïéa ànèiLcenll oi` ,minkg ¤§©¥¥§¨¥¤Ÿ§¨¨§

s`y ,dy` ly alg oicn dnda ly alg oicíày epivnáìç ànè ¦¦¥£¥
,ïBöøì àlL äMàäepivny meyn `l` df oi`dúôbî ícL± ¨¦¨¤Ÿ§¨¤©©¨¨¨

dlaiwy dknn `veidàîè,oeik dzkn mck epic dy`d alge ¨¥
,oevxl `ly `vei mzqd ony dkn mcy myke ,dnca algd xewny
cnlp ji`e ,oevxl `ly `vi m` s` xiykn dy`d alg s` ,xiykn

y jknäîäaä áìç ànèé§©¥£¥©§¥¨
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קמי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr glw sc zay(ipy meil)

xkik xepzd jeza dzide ,qxgn ieyrd xepz jezl uxy ltpy ote`a
eywaie ,d`nhpe ,dnexz lyäðBLàø íà òãéìd`nehlíàå àéä ¥©¦¦¨¦§¦

äiðLd`nehl.ïéáî ïéàå ,àéä §¦¨¦§¥¥¦
:`xnbd dywnïðúãk ,àéä ïéúéðúî énð àä(d"n g"t milk),õøMä ¨©¦©§¦¦¦§¦§©©¤¤
øepza àöîpL,xepzay zta rbp `le ,qxgäiðL BëBúaL útä ¤¦§¨§©©©¤§§¦¨
iptn ,d`nehløepzäLenvräléçzixdy ,`ed d`nehl oey`x - ¤©©§¦¨

z` `nhne xfege ,[d`nehd a` `edy] uxydn d`neh laiw `ed
dipy ztdy dpyna x`ean ixd .d`nehl dipy dze` dyere ztd

.egkzyi `l zeipynd `lde ,z`f erci `l recne ,d`nehl
:`xnbd zvxzneäì à÷tzñîaäáäà øa àãà áø déì øîàc àä ¦§©§¨§¨§¨©¥©£¨©©£¨

,àáøì,'d`nehl dipy' zaygp ztd recn ,el dywdyéàä dééæçéì §¨¨¤§§¥©
äàîeè éìîc ïàîk àøepz`ln elek eli`k xepzd z` d`xp - ©¨§©§¨¥§¨

`la lke`d z` `nhn `ed ixdy ,exie`l uxyd ltpyk d`neh
`ed eli`k uxyd z` daiygn dxezdy ixd ,[exie`a `l`] dribp
qxgd ilkay lke`d `nhp okle ,qxgd ilk ly ekez lk z` `lnn

,ea rbp eli`k uxya rbp `lyk mbe`linnéåäéúd didz -út ¤¡¥©
äðBLàø`ide xg`n ,uxya zrbepk `id zaygp ixdy ,d`nehl ¦¨

e .xepzd ly `nhd exie`a zrbepdéì øîà,dad` xa `c` axl `ax ¨©¥
äàîeè éìîc ïàîk àøepz éàä dééæçéì ïðéøîà àìep` oi` - Ÿ¨§¦©¤§§¥©©¨§©§¨¥§¨

xepzd `l` ,d`neh `ln `ed eli`k xepzd z` mi`exy mixne`
xepzd xie` oke ,'d`nehl oey`x' dyrpe uxyd zngn `nhp envr

dipy' ziyrpe xepzd xie` zngn z`nhp ztde ,'oey`x' aygp
,dfl di`xde .'d`nehl,àéðúcltepd xacy dxeza x`eany oeikn §©§¨

xn`py enk ,`nhp ,`nh qxg ilk xie` jezl(bl `i `xwie)xy` lk'
,'`nhi ekezaìBëéy xnel iziideäés`íéìkä ìkly mpi`y] ¨§¨©¥¦

[qxg,ñøç éìk øéåàa ïéànhéîilk jezl uxy ltp m`y xnelk ¦©§¦©£¦§¦¤¤
id dry dze`ae ,qxgilkd `nhii ,qxg ilkd jeza xg` ilk d

oevigd xie`l ltpy uxyd zngn eabn iniptdøîBì ãeîìz ,(my) ©§©
'àîèé BëBúa øLà ìk'xn`p el jenqe(cl `i my)øLà ìëBàä ìkî' Ÿ£¤§¦§¨¦¨¨¤£¤

ìëàéwxy dfn epcnle ,'ebe 'dzXi xW` dwWn lke 'ebeïéìëBà ¥¨¥§¨©§¤£¤¦¨¤¨¦
éìk øéåàa ïéànhî íéìk ïéàå ,ñøç éìk øéåàa ïéànhî [ïé÷Lîe]©§¦¦©§¦©£¦§¦¤¤§¥¥¦¦©§¦©£¦§¦

.ñøç`ln `ed eli`k xepzd lk z` mi`ex oi`y gken ef `ziixane ¤¤
qxg ilk xie`n `nhi ilk mby oicd didi ,ok mixne` m`y ,d`neh
dpnny ef `ziixa gekyl l`xyi micizre .uxya rbp eli`k ixdy
d`xie ,d`neh `ln `ed eli`k xepzd lk z` mi`ex oi`y gken
dpey`x zeidl dkixv ztdy eziiyewa `c` ax zxaqk mdl

.dfl daeyz erci `le ,d`nehl
gkzydl dxez dcizry `ziixaae ax ixaca lirl x`azd

:jk lr zwlegd drc d`ian `xnbd .l`xyinïa ïBòîL éaø ,àéðz©§¨©¦¦§¤
øîàpL ,ìàøNiî äøBz çkzLzL íBìLå ñç ,øîBà éçBé`l mixac) ©¥©§¨¤¦§©©¨¦¦§¨¥¤¤¡©

(`käî àlà ,'Bòøæ étî çëMú àì ék'yexit dfi` ±íéi÷î éðà ¦Ÿ¦¨©¦¦©§¤¨¨£¦§©¥
weqta,'eàöîé àìå 'ä øác úà Lwáì eèèBLé'eàöîé àlL §§§©¥¤§©§Ÿ¦§¨¤Ÿ¦§§
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המשך ביאור למס' שבת ליום שהי עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr glw sc zay(ipy meil)

e .lirl x`azdyøa éîøãk ,'úøzeî älék óà' déì øîà÷c àä̈§¨¨©¥©¦¨¤¤¦§¨¦©
ìà÷æçél`wfgi xa inx dpyy itk dieyr dlikdy ote`l ezpeek - §¤§¥

dne .dzehpl xzen mei ceran dgiyn e` heg dilr jxk m`y ,lirl
el xn`y,'úøzeî ähîe äøeñà älék'dhine dlikl ezpeek ¦¨£¨¦¨¤¤

zeieyrdïãéããk`l` ,zcnere zxaegn dhndy ,eplyk -dtewfy ¦§¦¨
dieyr dlikde .ok zeyrl xzene ,dilbx lr daiyen `ede ,`id
df ote`ay ,dgiyn e` heg dilr jxk `le ,gth dbba yiy ote`a

.dzehpl xeq`
:i`xr ld` oipra dyrn `ian sqei axeäì àðéæç ,óñBé áø øîà̈©©¥£¦¨§

àðeä áø éác éléëì,`ped ax ly eziaa eidy zelikd z` izi`x - §¦¥§¥©¨

eãéâð àúøBàîc,[zeqext-] zekeyn eid zay ililay -àøôvîe §¥§¨§¦¦©§¨
àéîø àèéáçxzeny gkene ,ux`l zeklyen eid xweaae - £¦¨©§¨

mzehpl s` xzen ,zaya mwxetl xzeny xg`ne ,zaya mwxetl
.zaya

:zaya oelied zqixt oic z` zx`an `xnbdéaø íeMî áø øîà̈©©¦©¦
ïBìéå ,àéiç,gztd cbpkyBúBèðì øzeîcbpk enewn lr egipdl ± ¦¨¦¨¦§

,zaya gztdeok enkB÷øBôì øzeîoi`y oeik ,enewnn exiqdl ± ¨§§
.bb oirk ieyr m` `l` ld` aygp

:zaya mipzg zlik oic z` zx`an `xnbdíeMî ìàeîL øîàå§¨©§¥¦
[mya-]àéiç éaø©¦¦¨
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המשך ביאור למס' שבת ליום שהי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr flw sc zay(oey`x meil)

ziilzay it lr s` :`xnbd zvxzn .`iyewd z` zvxzn `xnbd
meyn ,xizn xfril` iax mewn lkn ,opaxc xeqi` yi zxnynd

e ,'ytp lke` ixiykn' llka `idyäãeäé éaøk dì øáñ øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¨©¨§©¦§¨
.aeh meia 'ytp lke` ixiykn' zk`ln zeyrl xizndàéðúcdvia) §©§¨

(.gk,ïéàweligàlà ,úaMì áBè íBé ïéazk`ln oiprlLôð ìëBà ¥¥©©¨¤¨¤¤¤
øézî äãeäé éaø ,ãáìaaeh meia zeyrl,Lôð ìëBà éøéLëî óà ¦§¨©¦§¨©¦©©§¦¥¤¤¤

zxnynd ziilze .ytp lke` miyer mday milkd z` owzl xnelk
it lr s` xfril` iax z`f xizd okle ,ytp lke` ixiykn `id ixd

.i`xr ld` dfa dyery
:`xnbd dywnøîéàxnel ep` milekiy dn ±déì ïðéòîLc ¥©§¨§¦©¥

äãeäé éaøì`weec edf ,xiznyíúBNòì øLôà éàL ïéøéLëîa §©¦§¨§©§¦¦¤¦¤§¨©£¨
áBè íBé áøòîxzeny ,envr aeh meia ey`x xaypy cety oebk , ¥¤¤

j` ,aeh meia epwzlî íúBNòì øLôàL ïéøéLëîaíBé áøò §©§¦¦¤¤§¨©£¨¥¤¤
,áBèaeh mei axrn ey`x xaypy cety oebkdéì úòîL éî± ¦¨§©¥

xeq`y xaeq dcedi iax s` dfa `lde ,xizdl eixacn eprny ike
xg`n zxnynd z` zelzl xeq`y oicd `ede ,aeh meia epwzl

ezhiy :`xnbd zvxzn .aeh mei axrn ok zeyrl xyt`eéaøc§©¦

àôéãò øæòéìàxzei `idîezhiy,äãeäé éaøcdcedi iaxy ¡¦¤¤£¦¨¦§©¦§¨
,aeh mei axrn mzeyrl xyt` i`y ytp lke` ixiykn wx xizn
xyt`y ytp lke` ixiykn elit` xizn xfril` iax eli`e
meia zxnynd z` zelzl xizd okle ,aeh mei axrn mzeyrl

.aeh
:dpyna epipyíéøîBà íéîëçåaeh meia zxnynd z` oilez oi` ©£¨¦§¦

:`ed dxezd on df xeqi` m` dpc `xnbd .[zaya oky lke]àéòaéà¦©§¨
,eäìm`äìz,zaya ilkd iab lr zxnynd z`,éàîexeqi` m`d §¨¨©

zhyet .xehte opaxcn exeqi` `ny e` ,z`hg aiige `ziixe`cn
:`xnbd,óñBé áø øîàm`äìzbbeya,úàhç áéiç`idy epiide ¨©©¥¨¨©¨©¨

.`ziixe`cn dxeq`d dk`ln
:sqei ax ixac lr dywn iia`äzòî àlà ,ééaà déì øîàjixacl ± ¨©¥©©¥¤¨¥©¨

m` ike ,denzl yi [`ziixe`c xeqi` dfa yiy]àæek äìzohw ilk ± ¨¨¨
àúëéña,czi iab lr ±áéiçéîc énð éëäaiigzi dfa mb m`d - §¦§¨¨¦©¦§¦©©

ld` `l` raw ld` df oi` ixdy ,`ly xacd xexa ixd ,z`hg
`l` xenb oipa df oi`e xg`n ,zxnynd ziilza oicd `ede ,i`xr

.opaxcn `l` xeq` epi`y xacd xexa ,i`xr ld`
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המשך ביאור למס' שבת ליום ראשון עמ' ב

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr nw sc zay(iriax meil)

,jnn xzeiCìå éì ïéa äî,jnn lecb ip` dna ±äàãéçé ïéúéðúî ©¥¦¨¨©§¦¦§¦¨¨
àéä,diepy `id cigi zrck epzpyn ±àéðúc,`ziixaaïéøBL ïéà ¦§©§¨¥¦

øeñà ïénça ,øîBà éñBé éaø ,ïðBöa àìå ïénça àì úézìçä úà¤©¦§¦Ÿ§©¦§Ÿ§¥©¦¥¥§©¦¨
.øzeî ïðBöa`id dkldd j` ,opeva xiznd iqei iax zrck epzpyne §¥¨

.opeva s` mixqe`d minkgk
zxxan .mina zizligd z` oixey jxev dfi`l zx`an `xnbd

:`xnbddéì éãáò éàîì.mina zizligd z` oixey dn jxevl ± §©¨§¦©
:`xnbd daiynàaéìc àø÷eéì.ald caekl ± §§¨§¦¨

:df oipra dyrn d`ian `xnbdàø÷eéa Lç óñBé øa àçà áø©£¨©¥¨§§¨
àaéìc,ald caek yibxd -dén÷ì àúà[iptl `ae-],àá÷eò øîc §¦¨£¨§©¥§©§¨

déì øîà,sqei xa `g` axl `awer xnéì÷éz àúìz éúL ìéæ ¨©¥¦§¦§¨¨¦§¥
àúzìéç,mina diexy zizlig ly miaedf dyly lwyn dzye jl - ¦§¨¨

éîBé àúìúa.mini dyly jyna ±úaMa àLîç ézLéà ìæà ¦§¨¨¥£©¦§¥©§¨©©¨
úaL éìòîe,zay axrae zaya iying meia dzye jld ±àøôöì ©£¥©¨§©§¨

àLøãî éa ìàL ìæàziaa l`ye jld zayd mei ly xweaa ± £©¨©¥¦§§¨
.zaya dyri dn yxcnddéì eøîà,yxcnd ziaa el exn` ±àðz ¨§¥¨¨

àcà áø éác,`c` ax ly eyxcn ziaa epy ±éác àðz äì éøîàå §¥©©¨§¨§¦¨¨¨§¥
àcà áø øa øîly epa xn ly eyxcn ziaa ok epyy mixne` yie ± ©©©©¨

,`c` axíééa÷ Bà á÷ íãà äúBL,mina diexy zizlig lyBðéàå ¤¨¨©©©¦§¥
.LLBç.zaya zizlig zezyl jl xzen ef `ziixa itleeäì øîà ¥¨©§

,sqei xa `g` axìéì àéòaéî÷ àì úBzLxzen m` izwtzqd `l ± ¦§Ÿ¨¦©§¨¦
mb ixdy ,xzidl xacd il heyt dide ,zaya zizlig zezyl
xzen eze` mizey mi`ixady dwyne ,eze` mizey mi`ixad

,d`etxl s` ezezylòaéî à÷ ékì éì àééàî úBøL`l` ± ¦¨¦©§¨¦¦§©
m`d ,zaya zizlig oixey oi`y epzpyna epipyy oica izwtzqd

.xzen d`etx jxevläåä éãéãa ,ïéáà øa àéiç áø eäì øîà̈©§©¦¨©¨¦§¦¦£¨
àãáeò,dfk dyrn did ia ±dézìéàL éàúàåizl`ye iz`ae ±áøì §¨©£©§¥§¥§©

äáäà øa àãà,zaya zizlig zexyl il xzen m`déãéa äåä àìå £¨©©£¨§Ÿ£¨¦¥
,il aiydl ecia did `le ±dézìéàL éàúàizl`ye iz`ae ±áøì £©§¥§¥§©

øîàå ,àðeä,`ped ax iløîà÷ éëäxn` jk ±ïðBöa äøBL ,áø ¨§¨©¨¦¨¨©©¤§¥
änça çépîe.enngl ick ©¦©©©¨

:`xnbd zl`eyéøLc ïàîk`ed opeva zexyl xizdy ax m`d ± §©§¨¥
zizlig zexyl xizdy lirl `ziixaa iqei iaxk xaeq `edy meyn

:`xnbd daiyn .opeva zexyl xeq` minkgl la` ,opevaeléôà£¦
øñàc ïàîìminkg zrcl elit` opeva zizlig zexyl xizd ax ± §©§¨©

,ok zeyrl mixqe`déléî éðäzexyl minkg exq`y el` mixac - ¨¥¦¥
`l` mpi` opevaììk ézLéà àìc àëéädzy `l oiicry mewna ± ¥¨§Ÿ¦§¥§¨

,llk mdnàëä ìáà,epiptl `ay dxwna o`k ±ézLéàc ïåék £¨¨¨¥¨§¦§¥
àúaL éìòîe àLîç,zay axrae iying meia dzy xaky oeik ± ©§¨©£¥©§¨

ïkzñéî úaMa éúL àì éàicil `ai zaya mb dzyi `l m` ± ¦Ÿ¨¥©©¨¦§©¥
s` el xzen jkld ,mitevx mini dyly ezezyl jixv ixdy ,dpkq

opeva zizligd z` zexyl.
d`ian ,epziibeql rbepd sqei xa `g` axn dyrn `aede xg`n

:zaya enr rxi`y sqep dyrn `xnbdénzñéîàçà áø ìéæàå C ¦§©¥§¨¦©£¨
détúkà óñBé øaezkilda jnqp sqei xa `g` ax did zg` mrt ± ©¥©©§¥

eitzk lrdéúçà øa ÷çöé øa ïîçð áøc,ezeg` oa ±déì øîàax §©©§¨©¦§¨©©§¥¨©¥
,wgvi xa ongp axl sqei xa `g`àðéìéiò àøôñ áø éáì ïðéèî ék¦¨¦©§¥©©§¨©§¥¨

.myl ipqipkd `xtq ax ly ezial ribpyk ±déìéiò eèî ék± ¦§©§¥
.wgvi xa ongp ax eqipkd `xtq ax ly ezial eribdykdépéî àòa§¨¦¥

,`xtq axn sqei xa `g` ax l`y ±àúéðzék éñekñëì eäî©§©§¥¦Ÿ¦¨
àúaLaxg`ly ,qakzdy ozyt cba zaya sytyl xzen m`d ± §©§¨

df seytye ,jx dyrp seytyd ici lre dyw cbad dyrp qeaikd
m`d ,md wtqd iccve .cbad z` oialdl mb lirenéëekøì§©¥

ïéekéî à÷ àúéðzék,cbad z` jkxl seytiya ezpeek ±éîc øétLå ¦Ÿ¦¨¨¦©¥§©¦¨¥
,zaya ok zeyrl xzene ±ïéekéî÷ àøeéç éãeìBàì àîìéc Bà± ¦§¨§¥¦¨¨¨¦©¥

,[oeiwp-] oael ea ciledl ezpeek `nyøéñàåok zeyrl xeq`e ± ©£¦
.zayadéì øîà,sqei xa `g` axl `xtq axïéekéî à÷ éëekøì ¨©¥§©¥¨¦©¥

éîc øétLå.ok zeyrl xzene cbad z` jkxl ezpeek ± §©¦¨¥
àúà ÷ôð ék,`xtq ax ly ezian sqei xa `g` ax `ae `viyk ± ¦§©£¨

déì øîà,sqei xa `g` axl wgvi xa ongp axdépéî øî àòa éàî ¨©¥©§¨©¦¥
[`xtq axn-] epnn xn l`y dn ±déì øîà,sqei xa `g` axéòa ¨©¥§©

àúaLa àúéðzék éñekñëì eäî dépéîxzen m`d eze` izl`y ± ¦¥©§©§¥¦Ÿ¦¨§©§¨
,qakzdy ozyt cba zaya sytyléîc øétL éì øîàå.xzen ± §¨©¦©¦¨¥

oiprl wx wtzqd recn ,sqei xa `g` axl wgvi xa ongp ax dywd
,ozyt cbaàøãeñ øîì déì éòaúåsytyl xzen m`d xn wtzqie ± §¦¨¥¥§©¨¨

,sqei xa `g` ax aiyd .zaya xceqéì àéòaéî à÷ àì àøãeñ± ¨¨Ÿ¨¦©§¨¦
,izwtzqd `l xceqaéòácok izl`y xaky ±éì èéLôe àðeä áøî ¦§©¥©¨§¦¦

.izl`y z` il hyte ±
,wgvi xa ongp ax l`yàøãeqî øîì déì èéLtéúåheytze ± §¦§¦¥§©¦¨¨

.xceq oiprl `ped ax ly ezaeyzn ozyt cba oiprl jzl`y z`
déì øîàxceql dqakzpy zpezk dnec epi` ,sqei xa `g` ax ¨©¥
,qakzpyíúä,qakzpy xceqa my ±àøeéç éãeìBà ék éæçéî± ¨¨¦§¥¦¥¦¨¨

eli`e ,oael cilenk d`xpàëäozyt ly zpezka o`k ± ¨¨
,dqakzpyàøeéç éãeìBàk éæçéî àì,oael cilenk d`xp epi` ± Ÿ¦§¥§¥¦¨¨

r citwn mc`yoeail lr citwny dnn xzei xceqd ly epeail l
oiicr ,xeq`y `ped ax il hyt xceq iably s` jkld ,zpezkd
zpezkd oic ok`y `xtq ax il hyte ,zpezka oicd dn izwtzqd
ick `ed zpezkd seyty xwiry oeik ,xzene xceqd oicn dpey

.cbad z` jkxl
:dqakzpy ozyt ly zpezk oipra cer dpc `xnbd,àcñç áø øîà̈©©¦§¨

àúéðzék éàädpwd lr deghye ,dqakzpy ozyt ly zpezk ± ©¦Ÿ¦¨
,zaya dlhil dvexe ,dyail zay axrn
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hlw sc zay(iyily meil)

:xzidd z` dliabn `xnbd .lwc ixvpnéMà øa àéiç áø øîà̈©©¦¨©©¦
déaâé àlL ãáìáe ,áø øîàlqd z`éìk ìL Búéò÷øwîoezgzd ¨©©¦§©¤Ÿ©§¦©¦©§¨¦¤§¦

[ekezl wvip oiidy],çôèdtitkd iley oia gth llg yi m`y ¤©
.zaya ezeyrl xeq`y i`xr ld` df ixd ,ilkd zirwxwl

:ziag ieqik oipra oic d`ian `xnbdà÷ðBøt éàä ,áø øîàcba - ¨©©©§§¨
,epic `ed jk ,dzeqkl ick oii zibib iab lr eze` migheyy df

àáeëc débìtà,zibibd it ivg lr -éøLmeyn ,egheyl xzen - ©©§¥§¨¨¦
j` ,ld` aeyg df oi`yàáek délekà,zibibd lk lr -øeñà ©¥¨¨

.jka ld` dyery meyn ,egheyl
:zaya oii oepiq oipra sqep oicLéðéà ÷cäéð àì ,àtt áø øîà̈©©¨¨Ÿ¦©©¦¦

àúéáçc éðæeëc déîeôa àúééðéömiyw dwfga mc` wcdi `l - ¦§¨¨§¥§§¥©£¦¨
oiid z` opql ick ,ziagdn oii ea mi`iveny ohw qxg ilk ita minqwe

,ekxc xaeryúønLîk éæçéîc íeMî.zxnynk d`xpy iptn - ¦§¦§¥¦§©¤¤
:xxea oipra ceréácly ezia iyp` -àðnî àøëéL eôàL ,àtt áø §¥©¨¨¨¦§¨¦¨¨

àðîìx`yz zleqtdy ick ,zgpa exiagl ilkn xky miktey eid - §¨¨
.oiid mr cgi jtyz `le ilkd ileyaézôécî àçà áø déì øîà̈©¥©£¨¦¦§¦

úBöBöéð àkéàä ,àðéáøìoian zeththnd zephw zetih yi ixd - §©¦¨¨¦¨¦
xkyd z` xexal ezpeeky zegiken ode ,wqet geliwdyk zleqtd

,`piax el uxiz .ilkd ileyay zleqtdnàì àtt áø éáì úBöBöéð¦§¥©¨¨Ÿ
éáéLçecitwd `le `tt ax ziaa zeaeyg eid `l el` zetih - £¦¦

zekenqd zetihl eribde glwl xkyd wiqtdyke ,jk lk odilr
.zleqtd mr uegl oze` mikilyn eid ,zleqtl

:dpyna epipyúðpñîa äöéa ïéðúBðåd`ian `xnbd .lcxg ly §§¦¥¨¦§©¤¤
:xxea meyn dfa oi` dnl zx`and `ziixa,äçø÷ á÷òé éðz̈¥©£Ÿ¨§¨
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קמי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr glw sc zay(ipy meil)

e .lirl x`azdyøa éîøãk ,'úøzeî älék óà' déì øîà÷c àä̈§¨¨©¥©¦¨¤¤¦§¨¦©
ìà÷æçél`wfgi xa inx dpyy itk dieyr dlikdy ote`l ezpeek - §¤§¥

dne .dzehpl xzen mei ceran dgiyn e` heg dilr jxk m`y ,lirl
el xn`y,'úøzeî ähîe äøeñà älék'dhine dlikl ezpeek ¦¨£¨¦¨¤¤

zeieyrdïãéããk`l` ,zcnere zxaegn dhndy ,eplyk -dtewfy ¦§¦¨
dieyr dlikde .ok zeyrl xzene ,dilbx lr daiyen `ede ,`id
df ote`ay ,dgiyn e` heg dilr jxk `le ,gth dbba yiy ote`a

.dzehpl xeq`
:i`xr ld` oipra dyrn `ian sqei axeäì àðéæç ,óñBé áø øîà̈©©¥£¦¨§

àðeä áø éác éléëì,`ped ax ly eziaa eidy zelikd z` izi`x - §¦¥§¥©¨

eãéâð àúøBàîc,[zeqext-] zekeyn eid zay ililay -àøôvîe §¥§¨§¦¦©§¨
àéîø àèéáçxzeny gkene ,ux`l zeklyen eid xweaae - £¦¨©§¨

mzehpl s` xzen ,zaya mwxetl xzeny xg`ne ,zaya mwxetl
.zaya

:zaya oelied zqixt oic z` zx`an `xnbdéaø íeMî áø øîà̈©©¦©¦
ïBìéå ,àéiç,gztd cbpkyBúBèðì øzeîcbpk enewn lr egipdl ± ¦¨¦¨¦§

,zaya gztdeok enkB÷øBôì øzeîoi`y oeik ,enewnn exiqdl ± ¨§§
.bb oirk ieyr m` `l` ld` aygp

:zaya mipzg zlik oic z` zx`an `xnbdíeMî ìàeîL øîàå§¨©§¥¦
[mya-]àéiç éaø©¦¦¨
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr flw sc zay(oey`x meil)

ziilzay it lr s` :`xnbd zvxzn .`iyewd z` zvxzn `xnbd
meyn ,xizn xfril` iax mewn lkn ,opaxc xeqi` yi zxnynd

e ,'ytp lke` ixiykn' llka `idyäãeäé éaøk dì øáñ øæòéìà éaø©¦¡¦¤¤¨©¨§©¦§¨
.aeh meia 'ytp lke` ixiykn' zk`ln zeyrl xizndàéðúcdvia) §©§¨

(.gk,ïéàweligàlà ,úaMì áBè íBé ïéazk`ln oiprlLôð ìëBà ¥¥©©¨¤¨¤¤¤
øézî äãeäé éaø ,ãáìaaeh meia zeyrl,Lôð ìëBà éøéLëî óà ¦§¨©¦§¨©¦©©§¦¥¤¤¤

zxnynd ziilze .ytp lke` miyer mday milkd z` owzl xnelk
it lr s` xfril` iax z`f xizd okle ,ytp lke` ixiykn `id ixd

.i`xr ld` dfa dyery
:`xnbd dywnøîéàxnel ep` milekiy dn ±déì ïðéòîLc ¥©§¨§¦©¥

äãeäé éaøì`weec edf ,xiznyíúBNòì øLôà éàL ïéøéLëîa §©¦§¨§©§¦¦¤¦¤§¨©£¨
áBè íBé áøòîxzeny ,envr aeh meia ey`x xaypy cety oebk , ¥¤¤

j` ,aeh meia epwzlî íúBNòì øLôàL ïéøéLëîaíBé áøò §©§¦¦¤¤§¨©£¨¥¤¤
,áBèaeh mei axrn ey`x xaypy cety oebkdéì úòîL éî± ¦¨§©¥

xeq`y xaeq dcedi iax s` dfa `lde ,xizdl eixacn eprny ike
xg`n zxnynd z` zelzl xeq`y oicd `ede ,aeh meia epwzl

ezhiy :`xnbd zvxzn .aeh mei axrn ok zeyrl xyt`eéaøc§©¦

àôéãò øæòéìàxzei `idîezhiy,äãeäé éaøcdcedi iaxy ¡¦¤¤£¦¨¦§©¦§¨
,aeh mei axrn mzeyrl xyt` i`y ytp lke` ixiykn wx xizn
xyt`y ytp lke` ixiykn elit` xizn xfril` iax eli`e
meia zxnynd z` zelzl xizd okle ,aeh mei axrn mzeyrl

.aeh
:dpyna epipyíéøîBà íéîëçåaeh meia zxnynd z` oilez oi` ©£¨¦§¦

:`ed dxezd on df xeqi` m` dpc `xnbd .[zaya oky lke]àéòaéà¦©§¨
,eäìm`äìz,zaya ilkd iab lr zxnynd z`,éàîexeqi` m`d §¨¨©

zhyet .xehte opaxcn exeqi` `ny e` ,z`hg aiige `ziixe`cn
:`xnbd,óñBé áø øîàm`äìzbbeya,úàhç áéiç`idy epiide ¨©©¥¨¨©¨©¨

.`ziixe`cn dxeq`d dk`ln
:sqei ax ixac lr dywn iia`äzòî àlà ,ééaà déì øîàjixacl ± ¨©¥©©¥¤¨¥©¨

m` ike ,denzl yi [`ziixe`c xeqi` dfa yiy]àæek äìzohw ilk ± ¨¨¨
àúëéña,czi iab lr ±áéiçéîc énð éëäaiigzi dfa mb m`d - §¦§¨¨¦©¦§¦©©

ld` `l` raw ld` df oi` ixdy ,`ly xacd xexa ixd ,z`hg
`l` xenb oipa df oi`e xg`n ,zxnynd ziilza oicd `ede ,i`xr

.opaxcn `l` xeq` epi`y xacd xexa ,i`xr ld`
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr nw sc zay(iriax meil)

,jnn xzeiCìå éì ïéa äî,jnn lecb ip` dna ±äàãéçé ïéúéðúî ©¥¦¨¨©§¦¦§¦¨¨
àéä,diepy `id cigi zrck epzpyn ±àéðúc,`ziixaaïéøBL ïéà ¦§©§¨¥¦

øeñà ïénça ,øîBà éñBé éaø ,ïðBöa àìå ïénça àì úézìçä úà¤©¦§¦Ÿ§©¦§Ÿ§¥©¦¥¥§©¦¨
.øzeî ïðBöa`id dkldd j` ,opeva xiznd iqei iax zrck epzpyne §¥¨

.opeva s` mixqe`d minkgk
zxxan .mina zizligd z` oixey jxev dfi`l zx`an `xnbd

:`xnbddéì éãáò éàîì.mina zizligd z` oixey dn jxevl ± §©¨§¦©
:`xnbd daiynàaéìc àø÷eéì.ald caekl ± §§¨§¦¨

:df oipra dyrn d`ian `xnbdàø÷eéa Lç óñBé øa àçà áø©£¨©¥¨§§¨
àaéìc,ald caek yibxd -dén÷ì àúà[iptl `ae-],àá÷eò øîc §¦¨£¨§©¥§©§¨

déì øîà,sqei xa `g` axl `awer xnéì÷éz àúìz éúL ìéæ ¨©¥¦§¦§¨¨¦§¥
àúzìéç,mina diexy zizlig ly miaedf dyly lwyn dzye jl - ¦§¨¨

éîBé àúìúa.mini dyly jyna ±úaMa àLîç ézLéà ìæà ¦§¨¨¥£©¦§¥©§¨©©¨
úaL éìòîe,zay axrae zaya iying meia dzye jld ±àøôöì ©£¥©¨§©§¨

àLøãî éa ìàL ìæàziaa l`ye jld zayd mei ly xweaa ± £©¨©¥¦§§¨
.zaya dyri dn yxcnddéì eøîà,yxcnd ziaa el exn` ±àðz ¨§¥¨¨

àcà áø éác,`c` ax ly eyxcn ziaa epy ±éác àðz äì éøîàå §¥©©¨§¨§¦¨¨¨§¥
àcà áø øa øîly epa xn ly eyxcn ziaa ok epyy mixne` yie ± ©©©©¨

,`c` axíééa÷ Bà á÷ íãà äúBL,mina diexy zizlig lyBðéàå ¤¨¨©©©¦§¥
.LLBç.zaya zizlig zezyl jl xzen ef `ziixa itleeäì øîà ¥¨©§

,sqei xa `g` axìéì àéòaéî÷ àì úBzLxzen m` izwtzqd `l ± ¦§Ÿ¨¦©§¨¦
mb ixdy ,xzidl xacd il heyt dide ,zaya zizlig zezyl
xzen eze` mizey mi`ixady dwyne ,eze` mizey mi`ixad

,d`etxl s` ezezylòaéî à÷ ékì éì àééàî úBøL`l` ± ¦¨¦©§¨¦¦§©
m`d ,zaya zizlig oixey oi`y epzpyna epipyy oica izwtzqd

.xzen d`etx jxevläåä éãéãa ,ïéáà øa àéiç áø eäì øîà̈©§©¦¨©¨¦§¦¦£¨
àãáeò,dfk dyrn did ia ±dézìéàL éàúàåizl`ye iz`ae ±áøì §¨©£©§¥§¥§©

äáäà øa àãà,zaya zizlig zexyl il xzen m`déãéa äåä àìå £¨©©£¨§Ÿ£¨¦¥
,il aiydl ecia did `le ±dézìéàL éàúàizl`ye iz`ae ±áøì £©§¥§¥§©

øîàå ,àðeä,`ped ax iløîà÷ éëäxn` jk ±ïðBöa äøBL ,áø ¨§¨©¨¦¨¨©©¤§¥
änça çépîe.enngl ick ©¦©©©¨

:`xnbd zl`eyéøLc ïàîk`ed opeva zexyl xizdy ax m`d ± §©§¨¥
zizlig zexyl xizdy lirl `ziixaa iqei iaxk xaeq `edy meyn

:`xnbd daiyn .opeva zexyl xeq` minkgl la` ,opevaeléôà£¦
øñàc ïàîìminkg zrcl elit` opeva zizlig zexyl xizd ax ± §©§¨©

,ok zeyrl mixqe`déléî éðäzexyl minkg exq`y el` mixac - ¨¥¦¥
`l` mpi` opevaììk ézLéà àìc àëéädzy `l oiicry mewna ± ¥¨§Ÿ¦§¥§¨

,llk mdnàëä ìáà,epiptl `ay dxwna o`k ±ézLéàc ïåék £¨¨¨¥¨§¦§¥
àúaL éìòîe àLîç,zay axrae iying meia dzy xaky oeik ± ©§¨©£¥©§¨

ïkzñéî úaMa éúL àì éàicil `ai zaya mb dzyi `l m` ± ¦Ÿ¨¥©©¨¦§©¥
s` el xzen jkld ,mitevx mini dyly ezezyl jixv ixdy ,dpkq

opeva zizligd z` zexyl.
d`ian ,epziibeql rbepd sqei xa `g` axn dyrn `aede xg`n

:zaya enr rxi`y sqep dyrn `xnbdénzñéîàçà áø ìéæàå C ¦§©¥§¨¦©£¨
détúkà óñBé øaezkilda jnqp sqei xa `g` ax did zg` mrt ± ©¥©©§¥

eitzk lrdéúçà øa ÷çöé øa ïîçð áøc,ezeg` oa ±déì øîàax §©©§¨©¦§¨©©§¥¨©¥
,wgvi xa ongp axl sqei xa `g`àðéìéiò àøôñ áø éáì ïðéèî ék¦¨¦©§¥©©§¨©§¥¨

.myl ipqipkd `xtq ax ly ezial ribpyk ±déìéiò eèî ék± ¦§©§¥
.wgvi xa ongp ax eqipkd `xtq ax ly ezial eribdykdépéî àòa§¨¦¥

,`xtq axn sqei xa `g` ax l`y ±àúéðzék éñekñëì eäî©§©§¥¦Ÿ¦¨
àúaLaxg`ly ,qakzdy ozyt cba zaya sytyl xzen m`d ± §©§¨

df seytye ,jx dyrp seytyd ici lre dyw cbad dyrp qeaikd
m`d ,md wtqd iccve .cbad z` oialdl mb lirenéëekøì§©¥

ïéekéî à÷ àúéðzék,cbad z` jkxl seytiya ezpeek ±éîc øétLå ¦Ÿ¦¨¨¦©¥§©¦¨¥
,zaya ok zeyrl xzene ±ïéekéî÷ àøeéç éãeìBàì àîìéc Bà± ¦§¨§¥¦¨¨¨¦©¥

,[oeiwp-] oael ea ciledl ezpeek `nyøéñàåok zeyrl xeq`e ± ©£¦
.zayadéì øîà,sqei xa `g` axl `xtq axïéekéî à÷ éëekøì ¨©¥§©¥¨¦©¥

éîc øétLå.ok zeyrl xzene cbad z` jkxl ezpeek ± §©¦¨¥
àúà ÷ôð ék,`xtq ax ly ezian sqei xa `g` ax `ae `viyk ± ¦§©£¨

déì øîà,sqei xa `g` axl wgvi xa ongp axdépéî øî àòa éàî ¨©¥©§¨©¦¥
[`xtq axn-] epnn xn l`y dn ±déì øîà,sqei xa `g` axéòa ¨©¥§©

àúaLa àúéðzék éñekñëì eäî dépéîxzen m`d eze` izl`y ± ¦¥©§©§¥¦Ÿ¦¨§©§¨
,qakzdy ozyt cba zaya sytyléîc øétL éì øîàå.xzen ± §¨©¦©¦¨¥

oiprl wx wtzqd recn ,sqei xa `g` axl wgvi xa ongp ax dywd
,ozyt cbaàøãeñ øîì déì éòaúåsytyl xzen m`d xn wtzqie ± §¦¨¥¥§©¨¨

,sqei xa `g` ax aiyd .zaya xceqéì àéòaéî à÷ àì àøãeñ± ¨¨Ÿ¨¦©§¨¦
,izwtzqd `l xceqaéòácok izl`y xaky ±éì èéLôe àðeä áøî ¦§©¥©¨§¦¦

.izl`y z` il hyte ±
,wgvi xa ongp ax l`yàøãeqî øîì déì èéLtéúåheytze ± §¦§¦¥§©¦¨¨

.xceq oiprl `ped ax ly ezaeyzn ozyt cba oiprl jzl`y z`
déì øîàxceql dqakzpy zpezk dnec epi` ,sqei xa `g` ax ¨©¥
,qakzpyíúä,qakzpy xceqa my ±àøeéç éãeìBà ék éæçéî± ¨¨¦§¥¦¥¦¨¨

eli`e ,oael cilenk d`xpàëäozyt ly zpezka o`k ± ¨¨
,dqakzpyàøeéç éãeìBàk éæçéî àì,oael cilenk d`xp epi` ± Ÿ¦§¥§¥¦¨¨

r citwn mc`yoeail lr citwny dnn xzei xceqd ly epeail l
oiicr ,xeq`y `ped ax il hyt xceq iably s` jkld ,zpezkd
zpezkd oic ok`y `xtq ax il hyte ,zpezka oicd dn izwtzqd
ick `ed zpezkd seyty xwiry oeik ,xzene xceqd oicn dpey

.cbad z` jkxl
:dqakzpy ozyt ly zpezk oipra cer dpc `xnbd,àcñç áø øîà̈©©¦§¨

àúéðzék éàädpwd lr deghye ,dqakzpy ozyt ly zpezk ± ©¦Ÿ¦¨
,zaya dlhil dvexe ,dyail zay axrn
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המשך ביאור למס' שבת ליום רביעי עמ' א

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr hlw sc zay(iyily meil)

:xzidd z` dliabn `xnbd .lwc ixvpnéMà øa àéiç áø øîà̈©©¦¨©©¦
déaâé àlL ãáìáe ,áø øîàlqd z`éìk ìL Búéò÷øwîoezgzd ¨©©¦§©¤Ÿ©§¦©¦©§¨¦¤§¦

[ekezl wvip oiidy],çôèdtitkd iley oia gth llg yi m`y ¤©
.zaya ezeyrl xeq`y i`xr ld` df ixd ,ilkd zirwxwl

:ziag ieqik oipra oic d`ian `xnbdà÷ðBøt éàä ,áø øîàcba - ¨©©©§§¨
,epic `ed jk ,dzeqkl ick oii zibib iab lr eze` migheyy df

àáeëc débìtà,zibibd it ivg lr -éøLmeyn ,egheyl xzen - ©©§¥§¨¨¦
j` ,ld` aeyg df oi`yàáek délekà,zibibd lk lr -øeñà ©¥¨¨

.jka ld` dyery meyn ,egheyl
:zaya oii oepiq oipra sqep oicLéðéà ÷cäéð àì ,àtt áø øîà̈©©¨¨Ÿ¦©©¦¦

àúéáçc éðæeëc déîeôa àúééðéömiyw dwfga mc` wcdi `l - ¦§¨¨§¥§§¥©£¦¨
oiid z` opql ick ,ziagdn oii ea mi`iveny ohw qxg ilk ita minqwe

,ekxc xaeryúønLîk éæçéîc íeMî.zxnynk d`xpy iptn - ¦§¦§¥¦§©¤¤
:xxea oipra ceréácly ezia iyp` -àðnî àøëéL eôàL ,àtt áø §¥©¨¨¨¦§¨¦¨¨

àðîìx`yz zleqtdy ick ,zgpa exiagl ilkn xky miktey eid - §¨¨
.oiid mr cgi jtyz `le ilkd ileyaézôécî àçà áø déì øîà̈©¥©£¨¦¦§¦

úBöBöéð àkéàä ,àðéáøìoian zeththnd zephw zetih yi ixd - §©¦¨¨¦¨¦
xkyd z` xexal ezpeeky zegiken ode ,wqet geliwdyk zleqtd

,`piax el uxiz .ilkd ileyay zleqtdnàì àtt áø éáì úBöBöéð¦§¥©¨¨Ÿ
éáéLçecitwd `le `tt ax ziaa zeaeyg eid `l el` zetih - £¦¦

zekenqd zetihl eribde glwl xkyd wiqtdyke ,jk lk odilr
.zleqtd mr uegl oze` mikilyn eid ,zleqtl

:dpyna epipyúðpñîa äöéa ïéðúBðåd`ian `xnbd .lcxg ly §§¦¥¨¦§©¤¤
:xxea meyn dfa oi` dnl zx`and `ziixa,äçø÷ á÷òé éðz̈¥©£Ÿ¨§¨
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קמי

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr anw sc zay(iyiy meil)

úBòî[dvwen ody]Lzegpenìòiab,økä,xkd mr olhlhl xeq` ¨¤©©©
`l`ïäå økä úà øòðî[zernd-]úBìôBð,eilrnåjk lrøîà §©¥¤©©§¥§§¨©

eðL àì ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaøxeq`y ,df oic dpyp `l ± ©¨©©©¨¨©©¦¨¨Ÿ¨
,eilr zerndyk xkd z` lhlhlBôeb CøBöì àlà`edy ote`a ± ¤¨§¤

,xkd seba ynzydl jixvBîB÷î CøBöì ìáàjixv `edy ote`a ± £¨§¤§
,enewn z` zeptl ick myn elhlhlBìèìèîxg` mewnl [xkl-] §©§§

ïãBòå±zegpen zernd cera,åéìò.dligz mxrpl jixv epi`e §¨¨¨
àôéñcîåxkd z` lhlhny xaecn `tiqay x`azdy oeikne ± §¦§¥¨

àLéø ,Bôeb CøBöì[epzpyn ,xnelk]énðlhlhny xaecn [ok mb-] §¤¥¨©¦
dxedhd dnexzd z`Bôeb CøBöìyiy ,dxedhd dnexzd seb ± §¤

xnel `cqg ax jxved okle .dnec ote`a `tiqde `yixd z` yxtl
d`nhd z` lhlhl xeq` dlrnl dxedhd m`y ,dlrnl d`nhdy

.d`nhd z` my gipne dcal dxedhd z` lhep `l` ,dnr
dpyna epipy(:`nw lirl):'åëå ïéìòî óà øîBà äãeäé éaøz` ©¦§¨¥©©£¦

`xnbd .oileg ly oi`q d`na dnexz d`q daxrzd xy`k rnecnd
:`xnbd dywn .owzn xeqi` meyn dfa oi` recn zxxanéànàå- §©©

,zaxernd dnexzd xeriyk zelrdl xzen recneïwúî à÷ àä± ¨¨§©¥
xefbl yie ,xf zlik`l mxizne zexitd x`y z` owzn `ed jka `ld

:`xnbd zvxzn .dk`ln ici lr oewiz zeyrl `eai `nyäãeäé éaø©¦§¨
,zelrdl xizdydéì àøéáñ øæòéìà éaøk,[xaeq `ed-],øîàc §©¦¡¦¤¤§¦¨¥§¨©

äîeøzaxrzdy,oilega dàúçî àðéòaipta zgpenk zaygp ± §¨§¥¨©£¨
,xfril` iax xaeq jky ep`vn okide .oilega zaxern dpi`e dnvr

ïðúcdpyna epipyy -(e"n d"t zenexz),úBçtì äìôpL äîeøz äàñ ¦§©§¨§¨¤¨§¨§¨
äànî,mda daxrzde oileg oi`qeòîãðåzaexrzd ziyrpe ± ¦¥¨§¦§§

,'rnecn'ee xfg okn xg`lòneãîä ïî ìôðef zaexrzn ±íB÷îì ¨©¦©§¨§¨
øçà,mixg` oilegl ±,øîBà øæòéìà éaøzaexrzdn ltepd ©¥©¦¡¦¤¤¥

dpey`xdúònãî,dipyd zaexrzd z` xqe` ±k`id eli`úîeøz §©©©§§©
,éàcåzaexrzd lk ,elek cbpk oileg d`n dipyd zaexrza oi` m`e ©©

.dxeq`ïéà ,íéøîBà íéîëçån ltepdòneãîäzaexrzd-] ©£¨¦§¦¥©§¨
[dpey`xdònãî,dnexz elek eli`k mixg` oileg xqe` ±àlàwx §©¥©¤¨

ïBaLç éôìdpey`xd zaexrza m` ,oebke ,rnecnay dnexzd §¦¤§
d`q daxrzd aeye ,oileg oi`q miyiya dnexz d`q daxrzd
znexzk zaygp ef d`qy mixne` oi` ,mixg` oilega ef zaexrzn
`l` ,oileg oi`q d`n da didiy cr dipyd zaexrza xeq`l i`ce
zaexrzay oilega yi m`e ,dnexz aygp dpnn miyiyn cg` wx
df xeriyk zaexrzdn dlrn ,miyiyn cg`d cbpk d`n dipyd
mrhe .oileg d`na daxrzdy dnexz lkk ,xzen x`yde
dnexzd zaygp rnecn lkay xaeq xfril` iaxy ,mzwelgn

nvr ipta zgpenkzaexrzdn ltp xy`ke ,oilega zaxern dpi`e d
`id okle ,dltpy `id zgpend dnexzdy miyyeg ep` xg` mewnl
dnexzdy ,mixaeq minkge .i`ce znexzk dipyd zaexrza zrncn
zaexrzdn ltepde ,dnvr ipta zgpen dpi`e lka zaxernk zaygp
zaexrzay dnexzd oeayg itl wx dnexz ea yi xg` mewnl
dnexzdy ,xfril` iaxk dcedi iax xaeq epzpynae .dpey`xd
xeriyk dlrne dcbpk d`n oilega yiyke ,dcal zgpen zaxernd
oileg x`yde zgpend dnexzd z` lhepy aygp ,dnexzd

.zaya zelrdl xzen okle ,owzn epi`e dligzak
,xfril` iax zhiya dcedi iax ixac z` zelzl oi` :`xnbd dgec

c meyndéì úòîLc øîéàzaygp xfril` iaxly zrny izni` ± ¥©§¨§©¥
`weec ,dnvr ipta zgpenk dnexzdìoipr,àøîeçz` xeq`l §§¨

la` ,dipyd zaexrzdìoipr,àle÷,owzn aygp epi`yúòîL éî §¨¦¨§©
déì.jk xn`iy zrny m`d ± ¥

zxne` .oerny iax zhiya dcedi iax ixac z` dlez `xnbd
:`xnbdàeä ,àlàxeriy zaya zelrdl xizdy dcedi iax ± ¤¨

,zaexrzdn dnexzøîàceixac z` xn` ±kzhiyïBòîL éaø §¨©§©¦¦§
ipta zgpenk zaxernd dnexzd z` mipc ep` `lewl s`y xaeqd

ep`vn okide .x`yd z` owzn epi` ez`lrda okle ,dnvr`id jky
,oerny iax zhiyïðúãkdpyna epipyy enk -(g"n d"t zenexz),äàñ §¦§©§¨
ì äìôpL äîeøzjezäàî`ed oicdy ,mda daxrzde oileg oi`q §¨¤¨§¨§¥¨

,xfl xzen x`yde zaexrzdn zg` d`q lhepy÷étñä àìå§Ÿ¦§¦
déaâäìd`q dze` z`äìôpL ãòd`q cer ef zaexrzlúøçàly §©§¦©©¤¨§¨©¤¤
,dnexzéøäzaexrzäøeñà Bæxeriyk dpnn dlri m` s` ,xfl £¥£¨

,dltpy dnexzdøézî ïBòîL éaøåxeriy z`lrda ef zaexrz §©¦¦§©¦
zaxernd dnexzdy xaeq `nw `pzy ,mzwelgn mrhe .dnexzd
ztqep d`q dltpyke ,lka zaxern `l` dnvr ipta zgpenk dpi`
izy yi ixdy ,dnexzd lk cbpk d`n oilega oi`e ,cgi zetxhvn od
oerny iaxe .dxeq` zaexrzd okle ,oileg oi`q d`ne dnexz oi`q
micner oilegde ,dnvr ipta zgpenk `id zltepd dnexzdy ,xaeq
dpi`e ,mda dlhae oileg d`nl dltp dipyd d`qde ,mnvr ipta
dlriy xg`l xfl zxzen zaexrzd okle ,dpey`xd mr ztxhvn
`lewl s`y oerny iax xaeq ,ok m` .dnexzd xeriyk dpnn
z` dcedi iax xn` ezhiyke ,dnvr ipta zgpenk dnexzd zaygp

:`xnbd dgec .epzpyna eixacéànîeiax ly enrh edfy oipne ± ¦©
,oernyàîìéc`l` ,ok epi` `ny ±íúädpyna my ±àäa ¦§¨¨¨§¨

éâìôéî÷,oerny iaxe `nw `pz ewlgp df mrha -àn÷ àpúc ¨¦§§¦§©¨©¨
xq`yeìôðc áb ìò óà ,øáñoi`qd izyìôðc ïàîk ,äæ øçà äæa ¨©©©©§¨§§¤©©¤§©§¨©

éîc úçà úáa,zg` zaa eltpy enk aygp ±àäåef d`qe ± §©©©¨¥§¨
dpey`xdïéLîçìoileg ly oi`q miyingl ±àäå ,äìôðef d`qe ± §©§¦¨§¨§¨

dipydïéLîçìmitqepd oileg ly oi`q miyingl ±éaøå ,äìôð §©§¦¨§¨§©¦
ïBòîLxizdy,øáñ,cgia eltp `ly oeiknàúéén÷dpey`x d`q ± ¦§¨©©©§¨

äàîa ìéèa,oileg ly oi`q d`na dliha ±àäådipyd ef d`qe ± ¨¦§¥¨§¨
ãçå äàîa ìéèaézs`y ,oileg ly oi`q cg`e d`na lhazz ± ¦¨¥§¥¨§©

zltepd dnexzd z` lhal ztxhvne oileg ziyrp dpey`xd d`qd
,oerny iaxl s` ,mewn lkne .xfl zxzen zaexrzd okle ,mkezl
dlrnde ,dltpy dnexzd xeriyk dpnn dlriy cr zxzen dpi`
eixac z` xn` dcedi iaxy xnel oi` ,ok m`e ,owzn aygp zaya

.oerny iax zhiyk
:`xnbd zxne` .dcedi iax zhiy z` zxg` jxca `xnbd zx`an

àeä ,àlà,zaya zelrdl xizdy dcedi iax ±øîàc` xn` ±z ¤¨§¨©
eixackzhiyàéðúc ,øæòìà ïa ïBòîL éaø,`ziixaaïBòîL éaø §©¦¦§¤¤§¨¨§©§¨©¦¦§

,øîBà øæòìà ïazaexrzdy ,oileg ly d`na daxrzdy dnexz ¤¤§¨¨¥
,dnexzd xeriyk dpnn dlriy cr xfl dxeq`ïúBðz`ãöa åéðéò ¥¥¨§©

äæ,my migpend zexitdn dnexzl ezrca cgiine zaexrzd ly ¤
eokn xg`løçà ãvî ìëBà.dlrd `l oiicry s` ,zaexrzd ly ¥¦©©¥

s` lek`l xzen ixdy ,x`yd z` owzn epi` zaya dlrnd jkitle
.zaya zelrdl xzene ,miipir zpizp ici lr dlrny mcew

iaxk eixac z` xn` dcedi iaxy epcnrdy dn lr dywn `xnbd
eilr wleg envr xfrl` oa oerny iaxy ep`vny ,xfrl` oa oerny

:`xnbd dywn .df oipradéúååk déì øáñ éîexaeq dcedi iax ike ± ¦¨©¥§¨¥
,zaya zelrdl xizdy ,df oipra xfrl` oa oerny iaxk
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קמה

"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz ` cenr anw sc zay(iyiy meil)

úBòî[dvwen ody]Lzegpenìòiab,økä,xkd mr olhlhl xeq` ¨¤©©©
`l`ïäå økä úà øòðî[zernd-]úBìôBð,eilrnåjk lrøîà §©¥¤©©§¥§§¨©

eðL àì ,ïðçBé éaø øîà äpç øa øa äaøxeq`y ,df oic dpyp `l ± ©¨©©©¨¨©©¦¨¨Ÿ¨
,eilr zerndyk xkd z` lhlhlBôeb CøBöì àlà`edy ote`a ± ¤¨§¤

,xkd seba ynzydl jixvBîB÷î CøBöì ìáàjixv `edy ote`a ± £¨§¤§
,enewn z` zeptl ick myn elhlhlBìèìèîxg` mewnl [xkl-] §©§§

ïãBòå±zegpen zernd cera,åéìò.dligz mxrpl jixv epi`e §¨¨¨
àôéñcîåxkd z` lhlhny xaecn `tiqay x`azdy oeikne ± §¦§¥¨

àLéø ,Bôeb CøBöì[epzpyn ,xnelk]énðlhlhny xaecn [ok mb-] §¤¥¨©¦
dxedhd dnexzd z`Bôeb CøBöìyiy ,dxedhd dnexzd seb ± §¤

xnel `cqg ax jxved okle .dnec ote`a `tiqde `yixd z` yxtl
d`nhd z` lhlhl xeq` dlrnl dxedhd m`y ,dlrnl d`nhdy

.d`nhd z` my gipne dcal dxedhd z` lhep `l` ,dnr
dpyna epipy(:`nw lirl):'åëå ïéìòî óà øîBà äãeäé éaøz` ©¦§¨¥©©£¦

`xnbd .oileg ly oi`q d`na dnexz d`q daxrzd xy`k rnecnd
:`xnbd dywn .owzn xeqi` meyn dfa oi` recn zxxanéànàå- §©©

,zaxernd dnexzd xeriyk zelrdl xzen recneïwúî à÷ àä± ¨¨§©¥
xefbl yie ,xf zlik`l mxizne zexitd x`y z` owzn `ed jka `ld

:`xnbd zvxzn .dk`ln ici lr oewiz zeyrl `eai `nyäãeäé éaø©¦§¨
,zelrdl xizdydéì àøéáñ øæòéìà éaøk,[xaeq `ed-],øîàc §©¦¡¦¤¤§¦¨¥§¨©

äîeøzaxrzdy,oilega dàúçî àðéòaipta zgpenk zaygp ± §¨§¥¨©£¨
,xfril` iax xaeq jky ep`vn okide .oilega zaxern dpi`e dnvr

ïðúcdpyna epipyy -(e"n d"t zenexz),úBçtì äìôpL äîeøz äàñ ¦§©§¨§¨¤¨§¨§¨
äànî,mda daxrzde oileg oi`qeòîãðåzaexrzd ziyrpe ± ¦¥¨§¦§§

,'rnecn'ee xfg okn xg`lòneãîä ïî ìôðef zaexrzn ±íB÷îì ¨©¦©§¨§¨
øçà,mixg` oilegl ±,øîBà øæòéìà éaøzaexrzdn ltepd ©¥©¦¡¦¤¤¥

dpey`xdúònãî,dipyd zaexrzd z` xqe` ±k`id eli`úîeøz §©©©§§©
,éàcåzaexrzd lk ,elek cbpk oileg d`n dipyd zaexrza oi` m`e ©©

.dxeq`ïéà ,íéøîBà íéîëçån ltepdòneãîäzaexrzd-] ©£¨¦§¦¥©§¨
[dpey`xdònãî,dnexz elek eli`k mixg` oileg xqe` ±àlàwx §©¥©¤¨

ïBaLç éôìdpey`xd zaexrza m` ,oebke ,rnecnay dnexzd §¦¤§
d`q daxrzd aeye ,oileg oi`q miyiya dnexz d`q daxrzd
znexzk zaygp ef d`qy mixne` oi` ,mixg` oilega ef zaexrzn
`l` ,oileg oi`q d`n da didiy cr dipyd zaexrza xeq`l i`ce
zaexrzay oilega yi m`e ,dnexz aygp dpnn miyiyn cg` wx
df xeriyk zaexrzdn dlrn ,miyiyn cg`d cbpk d`n dipyd
mrhe .oileg d`na daxrzdy dnexz lkk ,xzen x`yde
dnexzd zaygp rnecn lkay xaeq xfril` iaxy ,mzwelgn

nvr ipta zgpenkzaexrzdn ltp xy`ke ,oilega zaxern dpi`e d
`id okle ,dltpy `id zgpend dnexzdy miyyeg ep` xg` mewnl
dnexzdy ,mixaeq minkge .i`ce znexzk dipyd zaexrza zrncn
zaexrzdn ltepde ,dnvr ipta zgpen dpi`e lka zaxernk zaygp
zaexrzay dnexzd oeayg itl wx dnexz ea yi xg` mewnl
dnexzdy ,xfril` iaxk dcedi iax xaeq epzpynae .dpey`xd
xeriyk dlrne dcbpk d`n oilega yiyke ,dcal zgpen zaxernd
oileg x`yde zgpend dnexzd z` lhepy aygp ,dnexzd

.zaya zelrdl xzen okle ,owzn epi`e dligzak
,xfril` iax zhiya dcedi iax ixac z` zelzl oi` :`xnbd dgec

c meyndéì úòîLc øîéàzaygp xfril` iaxly zrny izni` ± ¥©§¨§©¥
`weec ,dnvr ipta zgpenk dnexzdìoipr,àøîeçz` xeq`l §§¨

la` ,dipyd zaexrzdìoipr,àle÷,owzn aygp epi`yúòîL éî §¨¦¨§©
déì.jk xn`iy zrny m`d ± ¥

zxne` .oerny iax zhiya dcedi iax ixac z` dlez `xnbd
:`xnbdàeä ,àlàxeriy zaya zelrdl xizdy dcedi iax ± ¤¨

,zaexrzdn dnexzøîàceixac z` xn` ±kzhiyïBòîL éaø §¨©§©¦¦§
ipta zgpenk zaxernd dnexzd z` mipc ep` `lewl s`y xaeqd

ep`vn okide .x`yd z` owzn epi` ez`lrda okle ,dnvr`id jky
,oerny iax zhiyïðúãkdpyna epipyy enk -(g"n d"t zenexz),äàñ §¦§©§¨
ì äìôpL äîeøzjezäàî`ed oicdy ,mda daxrzde oileg oi`q §¨¤¨§¨§¥¨

,xfl xzen x`yde zaexrzdn zg` d`q lhepy÷étñä àìå§Ÿ¦§¦
déaâäìd`q dze` z`äìôpL ãòd`q cer ef zaexrzlúøçàly §©§¦©©¤¨§¨©¤¤
,dnexzéøäzaexrzäøeñà Bæxeriyk dpnn dlri m` s` ,xfl £¥£¨

,dltpy dnexzdøézî ïBòîL éaøåxeriy z`lrda ef zaexrz §©¦¦§©¦
zaxernd dnexzdy xaeq `nw `pzy ,mzwelgn mrhe .dnexzd
ztqep d`q dltpyke ,lka zaxern `l` dnvr ipta zgpenk dpi`
izy yi ixdy ,dnexzd lk cbpk d`n oilega oi`e ,cgi zetxhvn od
oerny iaxe .dxeq` zaexrzd okle ,oileg oi`q d`ne dnexz oi`q
micner oilegde ,dnvr ipta zgpenk `id zltepd dnexzdy ,xaeq
dpi`e ,mda dlhae oileg d`nl dltp dipyd d`qde ,mnvr ipta
dlriy xg`l xfl zxzen zaexrzd okle ,dpey`xd mr ztxhvn
`lewl s`y oerny iax xaeq ,ok m` .dnexzd xeriyk dpnn
z` dcedi iax xn` ezhiyke ,dnvr ipta zgpenk dnexzd zaygp

:`xnbd dgec .epzpyna eixacéànîeiax ly enrh edfy oipne ± ¦©
,oernyàîìéc`l` ,ok epi` `ny ±íúädpyna my ±àäa ¦§¨¨¨§¨

éâìôéî÷,oerny iaxe `nw `pz ewlgp df mrha -àn÷ àpúc ¨¦§§¦§©¨©¨
xq`yeìôðc áb ìò óà ,øáñoi`qd izyìôðc ïàîk ,äæ øçà äæa ¨©©©©§¨§§¤©©¤§©§¨©

éîc úçà úáa,zg` zaa eltpy enk aygp ±àäåef d`qe ± §©©©¨¥§¨
dpey`xdïéLîçìoileg ly oi`q miyingl ±àäå ,äìôðef d`qe ± §©§¦¨§¨§¨

dipydïéLîçìmitqepd oileg ly oi`q miyingl ±éaøå ,äìôð §©§¦¨§¨§©¦
ïBòîLxizdy,øáñ,cgia eltp `ly oeiknàúéén÷dpey`x d`q ± ¦§¨©©©§¨

äàîa ìéèa,oileg ly oi`q d`na dliha ±àäådipyd ef d`qe ± ¨¦§¥¨§¨
ãçå äàîa ìéèaézs`y ,oileg ly oi`q cg`e d`na lhazz ± ¦¨¥§¥¨§©

zltepd dnexzd z` lhal ztxhvne oileg ziyrp dpey`xd d`qd
,oerny iaxl s` ,mewn lkne .xfl zxzen zaexrzd okle ,mkezl
dlrnde ,dltpy dnexzd xeriyk dpnn dlriy cr zxzen dpi`
eixac z` xn` dcedi iaxy xnel oi` ,ok m`e ,owzn aygp zaya

.oerny iax zhiyk
:`xnbd zxne` .dcedi iax zhiy z` zxg` jxca `xnbd zx`an

àeä ,àlà,zaya zelrdl xizdy dcedi iax ±øîàc` xn` ±z ¤¨§¨©
eixackzhiyàéðúc ,øæòìà ïa ïBòîL éaø,`ziixaaïBòîL éaø §©¦¦§¤¤§¨¨§©§¨©¦¦§

,øîBà øæòìà ïazaexrzdy ,oileg ly d`na daxrzdy dnexz ¤¤§¨¨¥
,dnexzd xeriyk dpnn dlriy cr xfl dxeq`ïúBðz`ãöa åéðéò ¥¥¨§©

äæ,my migpend zexitdn dnexzl ezrca cgiine zaexrzd ly ¤
eokn xg`løçà ãvî ìëBà.dlrd `l oiicry s` ,zaexrzd ly ¥¦©©¥

s` lek`l xzen ixdy ,x`yd z` owzn epi` zaya dlrnd jkitle
.zaya zelrdl xzene ,miipir zpizp ici lr dlrny mcew

iaxk eixac z` xn` dcedi iaxy epcnrdy dn lr dywn `xnbd
eilr wleg envr xfrl` oa oerny iaxy ep`vny ,xfrl` oa oerny

:`xnbd dywn .df oipradéúååk déì øáñ éîexaeq dcedi iax ike ± ¦¨©¥§¨¥
,zaya zelrdl xizdy ,df oipra xfrl` oa oerny iaxk
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"xcde fer ± dxexa dty" x`eand ilaa cenlz a cenr `nw sc zay(iying meil)

wx lrpnd z` henyl xzeny `ziixaa dcedi iax ixac miayein
,qeni`d lr ietx `edy ote`aøîàc àáøì àlàezk`lny ilky ¤¨§¨¨§¨©

xeqi`lBôeb CøBöì ïéaeøzeî BîB÷î CøBöì ïéá,elhlhléàî ¥§¤¥§¤§¨©
àéøéàlrpn `weecy dcedi iax hwp recn -éeôølrn exiqdl xzen ¦§¨¨

ixd ,qeni`deléôàlrpnd m`énð éeôø àìoi` ixdy ,xzen mb - £¦Ÿ¨©¦
.eilr oezpd lrpnd `edy enewnl jixva qeni`d z` lhlhl xeqi`

,`ax ixacl :`xnbd zvxznàéääeixac z` d`iady `ziixad - ©¦
äãeäé éaøcmeyn dpi` ,ietx lrpn wx qeni`d lrn xiqdl xizdy §©¦§¨

`l` ,enewn jxevl qeni`d z` lhlhl xeq`yíeMîezhiycéaø ¦§©¦
,àeä øæòéìàiab lry lrpny lirl d`aedy dpyna xn`y ¡¦¤¤

`l oiicry meyn ,ilk aygp epi`y oeik ,d`neh lawn epi` qeni`d
xaq df mrhne ,qeni`d lrn e`ived `ly onf lk ezk`ln dxnbp
,elhlhl xeq`e `ed dvwen okle ,ilk aygp epi` zay oiprl mby
lr ietx lrpnd oi`yk `weecy ,dcedi iax eprinyd ezhiyle
aygp epi` ietx `ed m` j` ,epnn d`ved xqegn aygp qeni`d

,elhlhl xzene d`ved xqegnàéðúc,`ziixaa epipy jk ixdy - §©§¨
,øæòéìà éaø íeMî øîBà äãeäé éaø,qeni`d iab lry lrpníà ©¦§¨¥¦©¦¡¦¤¤¦

øzeî éeôø äéä.exiqdl ¨¨¨¨

ïéìåú êìò ïøãä

åðá úà íãà ìèåð ¯ íéøùòå ãçà ÷øô
zaya lhlhl minkg exq`y ,'dvwen' xeqi`a wqer epiptly wxtd
ab` elhlhl xzen m`d ,ea x`eaie .mc` ly ezrcn dvwend xac
,dnda lk`nl ie`xd xac ,df wxta x`eai cer .dvwen epi`y xac

.dvwen aygp `ed m`d

äðùî
z` lhlhn enre ,dvwen epi`y xac lhepd mc`a zwqer epzpyn

:dvwendìèBð[`yep-]ïáàäå ,Bða úà íãàdfeg`Bãéa,epa ly ¥¨¨¤§§¨¤¤§¨
.dvwen `idy oa`d z` lhlhn a`dy mixne` oi`eåmc` lhep ok §

eciaäìkìk,[lq-]ïáàäåzgpendëBúamixne` oi`e ,[lqd jeza-] ©§¨¨§¨¤¤§¨
.dvwen `idy oa`d z` lhlhn `edyåokïéìèìèîxzen-] §§©§§¦

[lhlhläàîè äîeøz,dlik`a dxeq` `idy iptn dvwen `idy §¨§¥¨
cgiíòdnexzdäøBähä,dvwen dpi`yåcgi dlhlhl xzen okíò ¦©§¨§¦

zexit.ïéleçä©¦
zaexrzd lke ,aexa dliha dpi` oilega daxrzdy dnexz

.dnexzk xfl dxeq`oebk ,dnexzd cbpk d`n oilega yi m` j`
zg` d`q lhep ,oileg oi`q d`na dnexz d`q daxrzdy
,dnexzk odkl dpzepe [daxrzdy dnexzd xeriyk] zaexrzdn

.oileg lkk xfl xzen x`ydeok zeyrl xzen m`d dpc epzpyn
:zayaïéìòî óà ,øîBà äãeäé éaøzaya zelrdl xzen ± ©¦§¨¥©©£¦

òneãîä úàxeriyk lhepy ,oilega daxrzdy dnexz ± ¤©§¨
`id xy`k ,xfl zaexrzd x`y z` xizne daxrzdy dnexzd

zaxernäàîe ãçàacbpk d`n md zaexrzay oilegdy-] §¤¨¥¨
z` owzn `edy iptn ok zeyrl xeq`y mixne` oi`e ,[dnexzd

.x`yd

àøîâ
,ex`eva el ielz qike miaxd zeyxl wepiz `ivena zwqer `xnbd

:d`ved zk`ln meyn z`hg aiig m`dàéöBä ,àáø øîàzeyxn ¨©¨¨¦
miaxd zeyxl cigidñéëå ,éç ÷Bðéz[wpx`-]éeìzwepizlBøàeöa ¦©§¦¨§©¨

,ea wgyláéiçz`hgíeMîd z`ved.ñék`ived m` la`÷Bðéz ©¨¦¦¦
úî,miaxd zeyxl cigid zeyxnñéëå[wpx`-]Bì éeìzwepizl-] ¥§¦¨

[zndøeèt ,Bøàeöa.ef d`ved lr z`hgn §©¨¨
`ived :eixacn `xnbd d`ian .`ax ixaca dpc `xnbd,éç ÷Bðéz¦©

Bì éeìz ñéëå[wepizl-]Bøàeöa,ea wgyláéiçz`hgíeMî §¦¨§©¨©¨¦
d z`ved.ñék,qikd z`ved meyn wx aiig recn :`xnbd dywn ¦

énð áéiçéìå[mb aiigzie±]íeMîd z`ved.÷Bðéz:`xnbd zvxzn §¦©©©¦¦¦
àáø,ok xn`ykzrcdéì àøéáñ ïúð éaø,xaeq `ed ±øîàclirl) ¨¨§©¦¨¨§¦¨¥§¨©

(.cvd z` `ivend ,éç`edy iptn ,xeht miaxd zeyxl cigid zeyxn ©
àNBðlwine,Bîöò úà.igd wepizd z`ved meyn aiig epi` okle ¥¤©§

z` `yepd wepizd z`ved lr xeht `ede li`ed :`xnbd dywn
,envrìèaéìåd [lhazie±]éaâì ñékd,÷Bðéz,eil` lth `edy §¦¨¥¦§©¥¦

:ok xnel yiy `xnbd dgiken .ez`ved lr s` xhtieïðz àì éî± ¦Ÿ§©
epipy `l ike(:bv lirl)`ivend ,úàmc`déçä`edyk,ähnali`ed ¤©©©¦¨

,envr z` `yepd mc`d z`ved lr xeht `edeìò óà øeètz`ved ¨©©
,ähnäiptnBì äìéôè ähnäLdilry mc`l-]:`xnbd zvxzn .[ ©¦¨¤©¦¨§¥¨

,ex`eva qike wepiz `ivenl dhina igd z` `ivenn gikedl oi`
y iptnéaâì ähîmc`éç,dilrydéì éìháîmilhan miyp` ± ¦¨§©¥©§©§¦¥

el dlith `id okle ,da ynzydl jixv `edy oeik ,eil` dze`
eli`e ,dz`ved lr xehteéaâì ñékd÷Bðézeze` `yepdéìháî àì ¦§©¥¦Ÿ§©§¦

déìea ynzydl jixv epi`y iptn ,eil` eze` milhan miyp` oi` ± ¥
.aiig e`ivend okle ,wgynl wx `l`

`ived ,`ax xn` cer :`ax ixac jynda dpc `xnbd,úî ÷Bðéz¦¥
Bì éeìz ñéëå[znd wepizl-]øeèt ,Bøàeöadywn .z`hgn §¦¨§©¨¨

,xeht recn :`xnbdáéiçéìåaiigzie ±íeMîd z`ved÷Bðéz.znd §¦©©¦¦
:`xnbd zvxznàáø,ok xn`ydéì àøéáñ ïBòîL éaøk`ed ± ¨¨§©¦¦§§¦¨¥

,xaeqøîàc(:bv lirl),L äëàìî ìkdze` dyerdéøö Bðéàôeâì Cd §¨©¨§¨¨¤¥¨¦§¨
`ed ,dk`lnd ly.äéìò øeètjixv epi` ,zn wepiz `ivend s`e ¨¨¤¨

ewlql `a `l` ,uega didiy jixv epi` ixdy ,d`vedd seb z`
.eilrn

ielz qike ig wepiz `ivendy ,`ax ixac zligzl day `xnbd
:epzpynn eilr dywne ,qikd z`ved meyn aiig ex`evaïðzepipy ± §©

,epzpynaBða úà íãà ìèBð,xvgaïáàäådfeg`Bãéa,epa ly ¥¨¨¤§§¨¤¤§¨
s`y ,cenll yi jkne .dvwen `idy oa`d z` lhlhnk aygp epi`e
lr dywe ,qikd z` `ivenk aygp epi` ex`eva qike wepiz `ivend

:`xnbd zvxzn .qikd z`ved lr aiigy xn`y `axéác éøîà̈§¦§¥
[ly eyxcn ziaa exn`-],éàpé éaøaygp ecia wepiz lhepd ok` ©¦©©

elhil xeq` dvwen oiprl mbe ,wepizd ciay dn z` lhlhny
dxaic dxizdy epzpyne ,ecia oa`ykìò ïéòebòéâ Bì LiL ÷Bðéúa§¦¤¤¦§¦©

åéáàoeike ,dlgi ecia eplhi `l m`y ,eia` mr epi`yk oeavir ± ¨¦
.dpkq mewna ea exfb `l ynn eicia dvwend z` fge` epi`y

.mirebrb el yiy wepiza epzpyn z` ecinrdy dna dpc `xnbd
:`xnbd dywnéëä éàel yiy wepiza dxaic epzpyny ok m` ± ¦¨¦

aygp eia`y s` ecia oa`yk elhil exizd okle ,eia` lr mirebrb
,dze` lhlhnk
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c"agקמו 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

âãçéa ïéøB÷ íéðL ìáà ãáìa ãçà íãàì àlà eøñà àì íB÷î ìkîe[fBøéáç eðøékæé úBhäì ãçàä àáé íàL ¦¨¨Ÿ¨§¤¨¨¨¨¤¨¦§©£¨§©¦¦§©©¤¦¨Ÿ¨¤¨§©©§¦¤£¥
ïéðòa àøB÷ äæå äæ ïéðòa àøB÷ äæ íà ìáà äNBò BøáçL äîa ãçàä çébLî æàL ãçà ïéðòa ïéøB÷L àBäå§¤¦§¦§©¤¨¤¨©§¦©¨¤¨§©¤£¥¤£¨¦¤¥§¦§¨¤§¤¥§¦§¨
Cëéôìe Bøéáç äNòîa çébLî ïéàå Bðéðòa ãeøè ãçàå ãçà ìk éøä ãçà óãa íä íéðéðòä éðML ét ìò óà äæ¤©©¦¤§¥¨¦§¨¦¥§©¤¨£¥¨¤¨§¤¨¨§¦§¨§¥©§¦©§©£¤£¥§¦¨

.úBø÷ì íéøeñà£¦¦§
Bðéàå Bøôña ãeøè ãçà ìk éøä øçà øôña eäøB÷ äæå ãçà øôña eäøB÷ äfL àlà ãçà ïéðò ïéøB÷Lk elôàå©£¦§¤¦¦§¨¤¨¤¨¤¤¥§¥¤¤¨§¤¥§¥¤©¥£¥¨¤¨¨§¦§§¥
úBéäì ìçL áBè íBé éìéìa úñðkä úéáa íéèeit øîBì øeñà ïëìå úBø÷ì íéøeñà Cëìe Bøéáç äNòîa çébLî©§¦©§©£¥£¥§¨£¦¦§§¨¥¨©¦¦§¥©§¤¤§¥¥¤¨¦§

úaLa[gãçà ïéðòa ïéøB÷L ìk äaøä íéøôqì ãçà øôñ ïéa ÷elç ïéàL íéøîBà Léå Bøôqî àøB÷ ãçà ìkL éôì §©¨§¦¤¨¤¨¥¦¦§§¥§¦¤¥¦¥¥¤¤¨¦§¨¦©§¥¨¤¦§¦§¨¤¨
:äðBLàøä àøáñk âäðnäå øzîª¨§©¦§¨¦§¨¨¨¦¨

ג  סעיף הנר לאור בשבת לעשות האסורים דברים ערה סימן ב חלק
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`zax `zkld
ãçéá ïéøå÷ [æ הרשות בדברי קורין אפילו -10.

úáùá úåéäì ìçù [ç הנר לאור לומר יכולים התפילה שאר אבל -11.

zetqede mipeiv
הבגד)10) (לפלות הרשות בדברי שגם משמע ד סעיף להלן

משגיחים  שהם כיון מותר, - מקום באותו עושים שניהם אם
בקונטרס  תלא בסימן אמנם ג). ס"ק הט"ז (כדעת רעהו על אחד
הרשות  לדבר מצוה דבר בין שמחלק משמע ב ס"ק אחרון
מצוה  בדבר אלא התירו ושלא ה), ס"ק כאן המג"א (כדברי

גם  לדייק ניתן להלכה) (שלא ובדוחק משמרו, כשאחר ואפילו
הרשות. לדבר מצוה דבר בין לחלק ד בסעיף

שלנוסח 11) ולהעיר י. סעיף כדלהלן בפיהם, ששגורה מפני
בליל  מלבד יו"ט בליל פיוטים כלל אומרים אין רבינו סידור

ט. סעיף להלן שנתבאר יוה"כ

•
zay zekld - jexr ogley

סעודה ‚ לכבוד שבת במוצאי אחר דבר או בשר לבשל וטוב
לאכול  יכולים שאין ג' סעודה כך כל שמאחרין ובזמננו זו
צריך  (ואין בפירות זו סעודה לקיים יכולים שבת במוצאי
זו  שסעודה כראוי זו סעודה שיאכלו בשביל ג' סעודה להקדים

בלבד): המובחר מן מצוה אלא כך כל חובה אינה

מיוחדת „ מצוה של (מיוחד) טלית לו שהיה מהמדקדקים יש
במצוה  להתעסק כדי קופלה היה שבת מוצאי ובכל לשבת

מיד:

הסימן: לתחלת השלמה

סעיפים  ד' ובו שבת במוצאי שלחנו שיסדר ש סימן ב חלק

שלא ‡ וגו' דרכיך מעשות וכבדתו וכו' רגלך משבת תשיב אם
בשבת  לרוץ אסור לפיכך בחול כהילוכך בשבת הילוכך יהא
דהיינו  לדלג או אחת בבת רגליו שתי לעקור דהיינו לקפץ או
גסה  פסיעה לפסוע או הראשונה שיניח קודם השניה רגלו לעקור
ראש  עד זו רגל גודל מראש מאמה יותר בה שיש כל דהיינו
רפש  שם שאין דהיינו בפחות לו אפשר אם השניה רגל גודל
פסיעה  לפסוע אין בחול ואף שיתבאר כמו המים אמת או וטיט

אדם: של עיניו ממאור מאות מחמש אחת שנוטלת מפני גסה

(חסר):· אם אבל הרשות לדבר בהולך אמורים דברים במה

מצאנו: כאן עד

ילך  לא מקומות ובאיזה בשבת הילוכו יהא האיך שא סימן ב' חלק

אֿב  סעיפים כליו נשרו ואם ילך לא ובאיזה ילך חפצים או כלים ובאיזה

ולא ‡ מלאכה כל תעשה לא סתם בתורה שנאמר פי על אף
אינה  עשייה ואיזה מלאכה נקראת עשייה איזה בה נתפרש
מרשות  וההכנסה שההוצאה הסברא ומצד מלאכה נקראת
שסמכה  ממה אעפ"כ כלל מלאכה בשם נקראת אינה לרשות
המשכן  מלאכת שאין ללמוד המשכן למלאכת שבת פרשת תורה
חשובה  שהיתה מלאכה שכל לומדים אנו מכאן השבת את דוחה
מלאכה  ג"כ היתה וההוצאה שבת לענין מלאכה נקראת במשכן
מלאכה  עוד יעשו אל ואשה איש שנאמר במשכן חשובה
שהיו  שההבאה למדת הא מהביא העם ויכלא הקדש לתרומת
לויה  במחנה העומד משה אל היחיד רשות שהוא מביתם מביאין

מלאכה. זו הבאה נקראת הרבים רשות שהיא

אבות  נקראות והן ל"ט הן במשכן שהיו המלאכות כל ומנין
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

אותן  שלא השמועה מפי שלמדו תולדות עוד שיש מלאכות
מלאכ  כל אלא מלאכות נקראו במשכן שהיו בלבד ה המלאכות

מלאכה  בשם ג"כ נקראת היא במשכן שהיתה למלאכה הדומה
הכנסה  כגון מלאכה כל תעשה לא בכלל היא והרי כמותה
מרשות  ההוצאה תולדת היא היחיד לרשות הרבים מרשות

ממש[)]. לה דומה (שהיא הרבים לרשות היחיד

הרי  במשכן שהיתה למלאכה במקצת הדומה מלאכה כל ואפילו
אב  הוא הטוחן כגון ממש לה דומה שאינה אע"פ תולדתה היא
הירק  והמחתך הצבע סממני בשחיקת במשכן שהיתה מלאכה
ומחלקו  אחד גוף לוקח שהטוחן הטוחן תולדת הוא דק דק
תולדת  היא לזה הדומה דבר העושה וכל הרבה דקים לגופים
גוף  את משנה שהטוחן לגמרי לו דומה שאינה אע"פ הטוחן
ודומה  הואיל כן פי על אף המחתך כן שאין מה לגמרי הראשון
יש  וכן תולדתו זו הרי אחד מגוף רבים גופים בהעשותה לו
כל  טעם לך יתבאר זו הצעה (ומתוך המלאכות כל בשאר
כמו  התורה מן בשבת אסורים שהם עליהם שאמרו הדברים

במקומו): ואחד אחד כל שיתבאר

אלא · התורה מן בשבת אסורין אינן כולן המלאכות כל
עושה  אם אבל בחול אותן שעושה כדרכן בשבת לעשותן
כן  לעשותן לעולם בחול דרך שאין החול מדרך בשינוי אותן
סופרים  מדברי כן לעשות אסור אבל התורה מן פטור זו מלאכה
לאחר  חפץ שהוציא כגון כיצד בחול כדרכה לעשותה יבא שמא
כיוצא  וכל במנעלו או ידיו אצילי בין או בפיו או ברגליו או ידו
אסור  אבל פטור זה הרי בחול כן להוציא דרך שאינן בזה

בחול. הוצאתן דרך ג"כ שזה חייב בפיו שהוציאן ואוכלין

אם  אבל משוי דרך הוציאו כן אם אלא עליו חייב אינו דבר וכל
אלא  לבשו לא אפילו או והוציאו שלבשו מלבוש דרך הוציאן
לתכשיט  מאיבריו באחד שתלאו או לתכשיט במלבושיו תלאו
דברים  מהם ויש התורה מן פטור בחול כן להוציאו שדרך אע"פ
שאסורים  דברים מהם ויש סופרים מדברי אפילו שמותרים
לה  שאפשר תכשיט כל והם לאיש ולא לאשה סופרים מדברי
דברים  ויש הנשים כדרך לחברתה נויה להראות ממנה לשלפה
שאפשר  עליו רפוי שהוא תכשיט כל והם לאיש אף שאסורים

שיתבאר: וכמו מאליו מעליו ליפול בקל לו

אע"פ ‚ ענין בכל עליו חייב והוציאו בידו שאוחזו דבר וכל
בו  להתקשט או ללובשו שדרך מלבוש או תכשיט שהוא
לפעמים. בידו להוציאו ג"כ הוא דרך מקום מכל מאיבריו באחד

אלא בידו אחזן לא שאפילו דברים או ויש במלבושיו תלאן
לפעמים  בחול כן להוציאן דרך אם עליהם חייב מאיבריו באחד
במגן  או בקשת או במתניו לו החגורה בסייף היוצא איש כגון
בחול  שם לתלותן שדרך במקום עליו התלויין ברומח או
והן  בחול הוצאתן כדרך שהוציאן כיון חייב זה הרי לפעמים
בטלין  היו לא תכשיט היו שאם תכשיט ולא מלבוש לא אינן

וגו'. לאתים חרבותם וכתתו שנאמר לבא לעתיד

באנפלאות  או ברזל של בכובע או בשריון לבוש יצא אם אבל
זה  הרי מלבוש דרך והן הואיל למלחמה העשויות ברזל של
למלחמה  כיוצא שנראה משום סופרים מדברי אסור אבל פטור

בשבת.

סופרים  מדברי אסור אבל פטור בתפילין לבוש יצא אם וכן
תוסיף  בל משום בלבישתן איסור שאין בענין הוא אם אפילו
כ"ט  בסי' שנתבאר כמו תפילין מצות לשם מתכוין שאינו כגון
שמא  גזירה סופרים מדברי בהן לצאת אסור מקום מכל ול"א
ד' בידו ויביאן וישכח מעליו ויסירן הכסא לבית ליכנס יצטרך
כדי  היחיד לרשות הרבים מרשות או הרבים ברשות אמות

להצניען.

שמא  רגליו ממדת גדול שהוא במנעל קטן אדם יצא לא וכן
גדול  בחלוק הוא יוצא אבל בידו ויביאנו וישכח רגלו מעל יפול
אחד  במנעל אדם יצא לא וכן מעליו יפול שמא לחוש שאין
על  עליו ישחקו שמא כי מנעל בלי השנית ורגלו אחת ברגלו
ואם  בידו ויביאנו וישכח רגלו מעל ויסירנו אחד במנעל שהולך
מותר  מנעל בה לנעול לו אפשר שאי השניה ברגלו מכה לו יש
לחוש  שאין מכה בה שאין האחת שברגלו במנעל לצאת לו
לנעול  לו אפשר שאי עליו מוכחת שמכתו לפי עליו ישחקו שמא
ג"כ  אסורים אם זה בסי' ושיתבארו שנתבארו איסורים (וכל בה

ש"ג): בסימן יתבאר ובבית בחצר

אסורים  מהם ובאיזה בשבת לצאת מותר כלים באיזה שא סימן ב חלק

אֿג  סעיפים
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" בשם הרמז - ראשון לענין חוזר לענין מרדכי [ועתה "

הביטול:]

øå÷î àåäù åðééä àéëã àøéî '÷ðù éëãøî äðäå
çë àéä äîëçù ,àáà ãåñé úðéçá àåäù ,ìåèáä

.ä"î
מירא  שם (על מרדכי שם בין הקשר יובן ומעתה
הביטול" "מקור ענין דהנה הביטול. לענין - דכיא)

אבא". "יסוד בחינת היא עליונות בספירות

פירוש:

ספירת  של שענינה החכמה, ספירת היא "אבא"
מ"ה", "כ"ח אותיות "חכמה" ביטול, - הוא החכמה
הוא  וחכמה מה", "ונחנו כמו ביטול, פירושו דמ"ה

ביטול. של כח

כלולה  הספירות מעשר אחת דכל ידוע  והנה
חכמה  יש - החכמה בספירת ולדוגמא מכולן,
שבחכמה, מלכות עד וכו' שבחכמה בינה שבחכמה,
ה"יסוד" וספירת שבחכמה". "יסוד הוא אבא" ו"יסוד
אל  המשפיע של וההתחברות ההתקשרות - ענינה



קמז c"ag i`iyp epizeax zxezn

אותן  שלא השמועה מפי שלמדו תולדות עוד שיש מלאכות
מלאכ  כל אלא מלאכות נקראו במשכן שהיו בלבד ה המלאכות

מלאכה  בשם ג"כ נקראת היא במשכן שהיתה למלאכה הדומה
הכנסה  כגון מלאכה כל תעשה לא בכלל היא והרי כמותה
מרשות  ההוצאה תולדת היא היחיד לרשות הרבים מרשות

ממש[)]. לה דומה (שהיא הרבים לרשות היחיד

הרי  במשכן שהיתה למלאכה במקצת הדומה מלאכה כל ואפילו
אב  הוא הטוחן כגון ממש לה דומה שאינה אע"פ תולדתה היא
הירק  והמחתך הצבע סממני בשחיקת במשכן שהיתה מלאכה
ומחלקו  אחד גוף לוקח שהטוחן הטוחן תולדת הוא דק דק
תולדת  היא לזה הדומה דבר העושה וכל הרבה דקים לגופים
גוף  את משנה שהטוחן לגמרי לו דומה שאינה אע"פ הטוחן
ודומה  הואיל כן פי על אף המחתך כן שאין מה לגמרי הראשון
יש  וכן תולדתו זו הרי אחד מגוף רבים גופים בהעשותה לו
כל  טעם לך יתבאר זו הצעה (ומתוך המלאכות כל בשאר
כמו  התורה מן בשבת אסורים שהם עליהם שאמרו הדברים

במקומו): ואחד אחד כל שיתבאר

אלא · התורה מן בשבת אסורין אינן כולן המלאכות כל
עושה  אם אבל בחול אותן שעושה כדרכן בשבת לעשותן
כן  לעשותן לעולם בחול דרך שאין החול מדרך בשינוי אותן
סופרים  מדברי כן לעשות אסור אבל התורה מן פטור זו מלאכה
לאחר  חפץ שהוציא כגון כיצד בחול כדרכה לעשותה יבא שמא
כיוצא  וכל במנעלו או ידיו אצילי בין או בפיו או ברגליו או ידו
אסור  אבל פטור זה הרי בחול כן להוציא דרך שאינן בזה

בחול. הוצאתן דרך ג"כ שזה חייב בפיו שהוציאן ואוכלין

אם  אבל משוי דרך הוציאו כן אם אלא עליו חייב אינו דבר וכל
אלא  לבשו לא אפילו או והוציאו שלבשו מלבוש דרך הוציאן
לתכשיט  מאיבריו באחד שתלאו או לתכשיט במלבושיו תלאו
דברים  מהם ויש התורה מן פטור בחול כן להוציאו שדרך אע"פ
שאסורים  דברים מהם ויש סופרים מדברי אפילו שמותרים
לה  שאפשר תכשיט כל והם לאיש ולא לאשה סופרים מדברי
דברים  ויש הנשים כדרך לחברתה נויה להראות ממנה לשלפה
שאפשר  עליו רפוי שהוא תכשיט כל והם לאיש אף שאסורים

שיתבאר: וכמו מאליו מעליו ליפול בקל לו

אע"פ ‚ ענין בכל עליו חייב והוציאו בידו שאוחזו דבר וכל
בו  להתקשט או ללובשו שדרך מלבוש או תכשיט שהוא
לפעמים. בידו להוציאו ג"כ הוא דרך מקום מכל מאיבריו באחד

אלא בידו אחזן לא שאפילו דברים או ויש במלבושיו תלאן
לפעמים  בחול כן להוציאן דרך אם עליהם חייב מאיבריו באחד
במגן  או בקשת או במתניו לו החגורה בסייף היוצא איש כגון
בחול  שם לתלותן שדרך במקום עליו התלויין ברומח או
והן  בחול הוצאתן כדרך שהוציאן כיון חייב זה הרי לפעמים
בטלין  היו לא תכשיט היו שאם תכשיט ולא מלבוש לא אינן

וגו'. לאתים חרבותם וכתתו שנאמר לבא לעתיד

באנפלאות  או ברזל של בכובע או בשריון לבוש יצא אם אבל
זה  הרי מלבוש דרך והן הואיל למלחמה העשויות ברזל של
למלחמה  כיוצא שנראה משום סופרים מדברי אסור אבל פטור

בשבת.

סופרים  מדברי אסור אבל פטור בתפילין לבוש יצא אם וכן
תוסיף  בל משום בלבישתן איסור שאין בענין הוא אם אפילו
כ"ט  בסי' שנתבאר כמו תפילין מצות לשם מתכוין שאינו כגון
שמא  גזירה סופרים מדברי בהן לצאת אסור מקום מכל ול"א
ד' בידו ויביאן וישכח מעליו ויסירן הכסא לבית ליכנס יצטרך
כדי  היחיד לרשות הרבים מרשות או הרבים ברשות אמות

להצניען.

שמא  רגליו ממדת גדול שהוא במנעל קטן אדם יצא לא וכן
גדול  בחלוק הוא יוצא אבל בידו ויביאנו וישכח רגלו מעל יפול
אחד  במנעל אדם יצא לא וכן מעליו יפול שמא לחוש שאין
על  עליו ישחקו שמא כי מנעל בלי השנית ורגלו אחת ברגלו
ואם  בידו ויביאנו וישכח רגלו מעל ויסירנו אחד במנעל שהולך
מותר  מנעל בה לנעול לו אפשר שאי השניה ברגלו מכה לו יש
לחוש  שאין מכה בה שאין האחת שברגלו במנעל לצאת לו
לנעול  לו אפשר שאי עליו מוכחת שמכתו לפי עליו ישחקו שמא
ג"כ  אסורים אם זה בסי' ושיתבארו שנתבארו איסורים (וכל בה

ש"ג): בסימן יתבאר ובבית בחצר

אסורים  מהם ובאיזה בשבת לצאת מותר כלים באיזה שא סימן ב חלק

אֿג  סעיפים
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xe` dxez

" בשם הרמז - ראשון לענין חוזר לענין מרדכי [ועתה "

הביטול:]

øå÷î àåäù åðééä àéëã àøéî '÷ðù éëãøî äðäå
çë àéä äîëçù ,àáà ãåñé úðéçá àåäù ,ìåèáä

.ä"î
מירא  שם (על מרדכי שם בין הקשר יובן ומעתה
הביטול" "מקור ענין דהנה הביטול. לענין - דכיא)

אבא". "יסוד בחינת היא עליונות בספירות

פירוש:

ספירת  של שענינה החכמה, ספירת היא "אבא"
מ"ה", "כ"ח אותיות "חכמה" ביטול, - הוא החכמה
הוא  וחכמה מה", "ונחנו כמו ביטול, פירושו דמ"ה

ביטול. של כח

כלולה  הספירות מעשר אחת דכל ידוע  והנה
חכמה  יש - החכמה בספירת ולדוגמא מכולן,
שבחכמה, מלכות עד וכו' שבחכמה בינה שבחכמה,
ה"יסוד" וספירת שבחכמה". "יסוד הוא אבא" ו"יסוד
אל  המשפיע של וההתחברות ההתקשרות - ענינה



c"agקמח i`iyp epizeax zxezn

היסוד  היא זו מידה כי "יסוד", נקרא ולכן הזולת,
לזולת. ההשפעה של והמקור

מקור  - הוא אבא" ד"יסוד הענין שתוכן ונמצא
נשפע  שממנו היינו [=חכמה], הביטול [=יסוד]

ממנו. שלמטה למדריגות הביטול

.à÷åã éãåäé ùéà àø÷ð ïëìå .åøéøáúà äîëçáå
מקו  הוא שמרדכי נשמת וזהו מקור כי הביטול, ר

"איש  נקרא ולפיכך אבא", "יסוד מספירת הוא מרדכי
לשם  הביטול ענין של השייכות גם וזוהי כנ"ל. יהודי"
בושם  שהוא דכיא", "מירא שם על שהוא מרדכי
כי  לקדושה, שנהפך טמאה חי' מדם שנעשה לקטורת
(מקליפה  למתקא ממרירו ולהפך "לברר" הכח
בזהר  כדאיתא החכמה, מספירת הוא לקדושה)
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החכמה). ספירת ידי

åîë ,à÷åã åæ äðéçá ìù äæ úîåòì 'éä ïîä äðäå
,éðîî øúåé ø÷é úåùòì êìîä õåôçé éîì øîàù
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.ãåò éñôàå éðà øîåì 'úé åúåãçàî ãøôðå
"אני  לומר יתברך, מאחדותו נפרד הי' ובמילא
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úåãî 'æ íä ÷åñôáù 'åë éúçäå éðòðëä úåîåà 'æ
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(חסד  תאוות (כמו רעות מדות ז' יש כך מלכות),
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מזרע  הי' כנ"ל עצמו בעיני יש שהי' והמן גוים".

עמלק.
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את  לסבול יכול הי' לא לכן הרוח וגסות ישות ענינו
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.ïéìôú çéðîå úéöéö ùáåìù ïåéë ,àéää äøéáò
שלא  לו מועיל אינו שבנפשו זה שביטול מה
הרי  שבקלים), קל שהוא (ועד עבירות שאר על יעבור

א  רז"ל כמאמר שבו, שטות" ה"רוח מצד אדם זה ין
שטות  דרוח שטות, רוח בו נכנס א"כ אלא עבירה עובר
על  מהקב"ה נפרד נעשה שאינו לחשוב אותו מטעה זו

ההיא. עבירה ידי

אין  ומצוה תורה שומר אצל אף מזה: ויתרה
ממילא) (בדרך מתגלה בנפשו הטבוע זה "ביטול"
בשאר  בנסיון ולא השם, קידוש על נסיון בשעת אלא
המטעתו  שטות" ה"רוח קיימת אצלו גם כי עבירות,

ועודנו  עבירות, סתם ע"י מהקב"ה נפרד נעשה שאינו
תורה  שומר יהודי הוא הרי שבכלל כיון ביהדותו

כו'. תפילין ומניח ציצית הלובש ומצות,

מקום  אין שאז אמונה בדבר נסיון לידי כשבא דרק
ית' מאחדותו נפרד יעשה לא ח"ו יעבור שאם לטעות
את  למסור בנפשו הטבוע זה ביטול של כוחו גדול אזי
עבירות  בשאר משא"כ מאחדותו, ליפרד שלא נפשו
ההיא  עבירה על עובר אם שגם ולחשוב לטעות אפשר
ולא  לאלקיו נאמן ונשאר בה' אמונתו עי"ז נפגמה לא

ית'. מאחדותו נפרד נעשה

נעשים  קלה עבירה כל ידי על שגם היא האמת אך
ממש. זרה בעבודה כמו מהקב"ה נפרד
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שהוא Â‰ÊÂ(ד) דרגין כל מריש ההשתלשלות בכל הכלל
כל  סוף עד הנ"ל הגלוי ראשית חכמה בחי'
מן  דדצ"ח הגשמיות בהתהוות העשיי' עולם שבסוף דרגין
מן  הגשמיות שהתהוות לומר א"א ודאי דהנה הרוחניות
לעלול  ויחוס ערך  שיש עו"ע כל דרך באה היא הרוחניות
לגבי  העשב לגשמיות כלל ערך אין שהרי העילה עם
מהות  בהתהוות החי בחלק וכה"ג הצומח. דכח רוחניות
פני  מבחי' הוא ששרשה גם הבהמה דגוף גופנית חיות
שלה  והחיות האור רוחניות בחי' היינו שבמרכבה שור
איך  גמור יש גשם שהוא בע"ח כל וגוף הבהמה גוף אבל
גם  העליונים עו"ע בכל וכן כו' הרוחנית מבחי' נתהווה
שלו  הרוחנית אור בחי' היינו העילה מן העלול שנתהווה
ודבר  יש שנראה מה שלו וחיצוניות גשמיות בחי' אבל
ולא  ההשתלשלות מכל מלמעלה סובב מבחי' הוא במציא'
כל  ומקור בראש גם עד כלל שלו העילה מכח
יש  כנ"ל תמצא שמאין החכמה בחי' שהוא ההשתלשלות
וחיות  אור בבחי' לחכמה ומקור שרש שיש דמה זה הפרש
בא  ה"ז תמצא מאין והחכמה כמ"ש האין מבחי' רוחני
הגלוי  ראשית שנק' רק ממלא דבחי' השתלשלות בבחי'
במציא' יש בבחי' היא שהחכמה מה אבל באריכות כנ"ל

כו' ממלא דבחי' ההשתלשלות מכח בא זה אין מה דבר
ליש  מאין החכמה נמצאת ע"כ דוקא סובב מבחי' אלא
מחכמה  המסתעפים העלולים בכל וכן עכ"פ יש במציא'
יש  במציאות הדבר שבא מה כל דצ"ח התהוות עד ולמטה
דממלא  השתלשלות בדרך  שלא סובב מבחי' נמשך הוא
וכמ"ש  וסוף ראש ומשוה שוה וע"כ דילוג בדרך אלא כלל
כו' ועשי' אצי' ממש בשוה עולמות ד' שמקיף בע"ח
כו' כאורה כחשיכה כמ"ש קמיה שוין וגשמיות רוחניות
יש  התהוות בין הסובב הארת בחי' לגבי הפרש אין כי
מן  דדצ"ח הגשמי' יש להתהוות דחכמה בראשית
מפני  ממש בשוה לכולם שמקיף סוף שנק' הרוחניות
בבחי' באה אינה זה סובב מבחי' וההמשכה שההארה
וכה"ג  במדות השכל כהתלבשות והשתלשלות התלבשות
כו' והאין ההעלם בבחי' מלמעלה ומקיף סובב בבחי' אלא
על  הכוונה ואין ליש מאין בריאה נקראת בריאה שכל וזהו
והיינו  האמתי אין שנק' סובב בחי' על אלא ממלא בחי'
דילוג  בדרך אלא השתלשלות בדרך שלא ממש מאין יש
כל  שנתהווה מה והיינו כו' מדלג כו' דודי קול כמ"ש
ממש  אין מבחי' נמשך שזה דוקא ממש יש בבחי' בריאה

וד"ל: כנ"ל דוקא סובב דבחי'
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בבחי' באה אינה זה סובב מבחי' וההמשכה שההארה
וכה"ג  במדות השכל כהתלבשות והשתלשלות התלבשות
כו' והאין ההעלם בבחי' מלמעלה ומקיף סובב בבחי' אלא
על  הכוונה ואין ליש מאין בריאה נקראת בריאה שכל וזהו
והיינו  האמתי אין שנק' סובב בחי' על אלא ממלא בחי'
דילוג  בדרך אלא השתלשלות בדרך שלא ממש מאין יש
כל  שנתהווה מה והיינו כו' מדלג כו' דודי קול כמ"ש
ממש  אין מבחי' נמשך שזה דוקא ממש יש בבחי' בריאה

וד"ל: כנ"ל דוקא סובב דבחי'
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c"agקנ i`iyp epizeax zxezn

.b
wcv gnvd x"enc` - lcprn mgpn `paxe `pxn x"enc` w"k ced

[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

Í‡ דוקא הנשמות שיהי' המעלה מהו מובן אינו לכאור'
משלשה  יותר שהם הגבוהות מהנשמות בגופים
משיגים  שהם ומשה האבות נשמת כמו בג"ע שנה אלפים
בלי  סלה יהללוך בכ"י וקדושים וכמ"ש קץ אין עד השגות
ולכאור' דוקא בגופים וירדו חיל אל מחיל ילכו כלל הפסק
שהוא  ודאי אלא בגופים, ירדו ולמה גדולה ירידה היא
מג"ע. גדולה יותר העלי' מהו ולהבין עלי'. צורך ירידה
שהמשכן  לבהמ"ק משכן שבין ההפרש י"ל זה להבין והנה
הי' והמכסה עומדים שטים עצי כמ"ש מארזים הי'

כו' תחשים ועורות מאדמי' אלים ועורות עזים מיריעות
עץ  בו לעשות שאסור דוקא, ועפר מאבנים הי' ובהמ"ק
מהלכות  פ"א הרמב"ם כמ"ש עץ של ואכסדראות כו' בולט
שהי' רק תצ"ב, מצוה החינוך בס' וע' כו' הבחירה בית
מה  מפני וצ"ל האולם, בתקרת ארזים של כלונסאות
בקרקע  רק הי' והעפר בבנין עיקר הארזים הי' במשכן
והעפר  האבנים שהי' הוא נהפוך ובמקדש למטה, המשכן
כלונסאות  רק עצים הי' ולא מהן הי' הגג שאפי' העיקר

הבנין. לעיקר טפלים שהי' הנ"ל ארז של
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.c
y"xden x"enc` - l`eny `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"lxz - l`eny zxez

Í‡ ויהושע קיבלו לא שמשה ויהושע, משה בימי זהו
כתיב  זמה"ג על אבל ביו"ד. מיט"ט היינו שקיבלו
של  שרו ע"י נש"י מקבלים שעכשיו שריהם נערים ונתתי
נש"י  אבל שרים מע' מקבלים העולם אומות כי עולם
שרים, מהע' הכללות שהוא עולם של שרו ע"י מקבלים
ע"ד  והוא ומט"ט, מיט"ט נער בחי' שני נערים וזהו
התמונה  שהרי וזעירין ובינונים רברבין אתוון בין ההפרש
הקוצין  כל עם גדול אות תמונת כמו הוא קטן אות של
למשל  כמו גדול, בצמצום הוא קטן שבאות ההפרש אלא
שהוא  אלא בגדול כמו האברים תמונת כל לו שיש קטן
בחי' ושני ורברבין, זעירין אתוון בין ההפרש כן בקטנות,
נערים  וזהו ובינונים זעירין אתוון כמו ממש הם מט"ט

רבים. לשון
Í‡ גם מ ידם על מתעלים מתעלים, כשנש"י "מ

בגוף  להתלבש למטה ירדה הנשמה כי המלאכים,
נה"ב  ובירור התומ"צ קיום שע"י עלי' צורך ירידה ונה"ב
במחשבה, עלו נש"י כי משרשה מעלה למעלה נתעלית
שאנו  כמו לבוש היא מחשבה הלא השבח מהו ולכאורה
באותיות  תחלה נתלבש שכל איזה לומר כשנצרך רואים
ויובלא  מחשבה בזהר איתא הנה כי הענין אך המחשבה,

הוא  מחשבה וא"כ בינה הוא ויובלא לעלמין, אתפריש לא
והענין  לכתר, הוא ועליתה מחכמה הוא נש"י ושרש חכמה,
נ"ח  ל"ב הוא כבוד כי חופה כבוד כל על כי כתיב הנה כי
וכבוד  דאצי', חכ"ע עילאה כבוד כבוד, בחי' שני ויש
המקיף  מקיף ויש המקיף חופה יש כבוד ולכל מל', תתאה
ואפי' הנשמה. מתעלית ולשם בשוה, כבוד הבחי' לשני
שזהו  שבכתר חכמה מח"ס הוא נש"י ששרש הפי' לפי
וזהו  שבכתר. לכתר ממנה הגבה הוא העלי' עלה, לשון
ירידת  שהוא דרגא חות מלשון הוא חתן מחופתם חתנים
מתעלים  וע"י המקיף , שהוא לחופה הוא והעלי' הנשמה,
מלאכי  והנה כו' ארצה מוצב סולם כמ"ש המלאכים גם
למטה  שנשפלה נש"י הוא סולם ויורדים, עולים אלקים
שקאי  הפשוט כפי' עולים אלקים ומלאכי למעלה, ושרשה
מתעלים  המלאכים גם בעילוי הם וכשנש"י מלאכים על
השפלות  בתכלית שהם בזה"ג כמו בירידה וכשהם
ההשפעה  מקבלים שנש"י הגם בירידה, ג"כ הם המלאכים
הי' בשבילם ולא תומ"צ להם אין הרי מ"מ המלאכים ע"י
לכן  ישראל, נשמות בשביל כ"א עולמות מבריאת הכוונה

ידם. על מתעלים
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

"êåøò¯ïéàá"ä úà øöåé "óúåùîä äðëî"ä à÷åã
ש"באין-ערוך" היחס כי  נ"ע הרבי  מבאר שלפנינו בסוגריים
וכן  מהתלבשות , שלמעלה לאור בכלי  המתלבש האור בין 
שבאצילות, עילאה  לחכמה שבכתר סתימאה החכמה בין 
שגם בגלל דוקא כי חכמה . בגדר ששניהם בגלל דוקא הוא
להתלבש יכולה היא לכן חכמה בגדר היא שבכתר החכמה
ממהותו  משתנה האור  שאז ממש, איתו ולהתאחד בכלי 
באין  הם  בעצם וכלי  שאור ומכיון הכלי . גדר את ומקבל
גדריו  את וקיבל בכלי  שהתלבש  האור לכן לשני , אחד ערוך

ומקורו. לשורשו  באין -ערוך להיות הוא גם הופך
)äæá ïéðòä äàøðå יותר úåéäìבעומק äîëçä øåà úðéçáã

äîëç úðéçáá àåä åùøùá íâùסתימאה החכמה שהיא
äîëçäשבכתר  éìëá øéàäì åðîî úëùîðä äøàää ïë ìò

úåéäì äîëçä éìëá úåãçàúäå úåùáìúä úðéçáá àéä éøä
åë åøå÷îå åùøù êøòá åðéàù ãò éìëä úåäî êøòë- '

לכלי בירידתו גם הרי  בתכלית פשוט  היה האור אם כלומר
יש בשרש  שגם בגלל ורק לגמרי, הכלי  עם מתאחד היה לא
הוא החכמה  לכלי  כשיורד הרי  חכמה של גדר איזה לו

לגמרי איתו äàìéòמתאחד äîëçù ïéðò åäæå שבאצילות,
äàîéúñ äîëç éáâì êøòá åðéà שבכתרåë',דוקא כלומר:

חכמה, בגדר היא מהתלבשות שלמעלה החכמה שגם בגלל
איתו, ולהתאחד בכלי  להתלבש האפשרות את  לה נותן זה
נהיה שהאור כיון  ביניהם, ערוך" "אין  של המרחק  נוצר ואז 

הכלי . בגדר
åîëåמ çåîáùהמשל ìëùä åðééäã éùåðà ìëùהאדם של

äîöò ãöî äîùðáù äâùääå ìëùä êøòá åðéàùלפני
במוח לפניàéäùהתלבשותה הנשמה של השכל –
- בגוף çåîáù,התלבשותה ìëùä éáâì ìëùä ïî äìòîì

הגשמי . במוח התלבשות אחרי 
úðéçáá àéä äîùðáù ìëùä íâù éðôî àåä äæì äáéñäå
äùòð çåîá êùîðù äúøàä ïë ìò íéðô ìë ìò ìëù
øáã úåäî ÷ø ñåôúì éîùâä çåîä úåäîë ìëù úðéçáá

åë ãáì úåàéöîä ÷ø ñôåú éðçåø øáãáå éîùâאם אבל .'
התלבשותה לפני כלל שכל של בחינה היה  לא בנשמה 
שבגוף המוח עם ממש להתאחד יכולה היתה לא הרי בגוף,

שורשה. אל באין-ערוך היתה לא  וממילא
ויש שבנשמה, השכל את יש עצמה, הנשמה את יש  כלומר,
שיכולה והסיבה הגשמי . במוח התלבשותו  אחרי השכל את
כיון  הגשמי , במוח שבנשמה השכל של התלבשות להיות 
כל על שכל בבחינת  היא מהתלבשות למעלה  בהיותה שגם

פנים.

åðééäåהעובדהìëù úðéçáá ïë íâ àåä åøå÷îå åùøùù äî
úéùòð àéä éøä éìëá äúåùáìúäá äøàääù äáéñä åäæ

åë äøå÷îå äùøù êøòá äðéàå éìëä úåäîëזה דוקא - '
בבחינת ששניהם משותף, מכנה שהוא איזה  בהם שיש
ההארה של הגדולה לירידה האפשרות את נותן זה חכמה ,
למקורה, בערך אינה ואז ממש, הכלי כמהות שנעשית

בכלי . מהתלבשות שלמעלה 
)ìéòì øàáúðù åîëåהקודם ììäåבפרק éàîù úâùäá

äáéñäù ùîî äøåáâå ãñç úðéçáá àøáñä íìöà äùòðù
äæìממש וגבורה חסד זה שאצלם  אפשרות àåäשתיתכן 

ùéùמפני  íìòäá äøåáâå ãñçä úðéçáהסברא של בשורש 
-åë áøä úøáñá.('

äàìéò äîëçá àåä ïëåאצילות äàîéúñשל äîëç éáâì
åë'ïëשבכתר  íâ åúåéä íò äîëçä øå÷îå ùøåùù åîëå ,

åîëå äéåìâä äîëçä éáâì úåèéùô úðéçáá àåä éøä äîëç
הוא ברוך הקדוש  אמירת  הפרק  בתחילת לעיל שהובא

ùäìòלמשה êë ÷åúבמחשבהåë'ììë íå÷î äæì ïéàù
äéåìâä äîëçáמשה של äàîéúñבשכלו äîëçáù íâä ,

äîëçã äîëçäå íòèäù éðôî àåäå íòè äæ ìò ùé
åë äéåìâä äîëç éáâì íòèäî äìòîì àéä äàîéúñ'øëæðë

ìéòì.
éìëäá åúåùáìúäáù úåéä íò äîëçã øåàä úðéçá ïë åîë

íöòá íå÷î ìëî ,éìëä ìù äîëçä øãâá àåä כמו האור
îשהוא éìá úðéçáá àåä"äבפשיטות והוא  éáâì(מהות )

ãöî åðééä åúåäî íöòá øåàä ìù äâùää ïéðòù éðôî ,éìëä
åðééä úåèéùô úðéçáá àåä åøå÷îå åùøù– לכך דוגמא –

åîë בין äâùääהיחס ïéðò éáâì äâùäå ìëùä ïî äìòîì
,éìëä ìù, הגשמי במוח מתלבש  שבנשמה שהשכל אחרי

éìëä éãé ìò ÷ø- המוח –åæë äâùä äá äð÷ðהשגה –
גשמית.

)øáãä úáéñù úåéä íòהחכמה בכלי  להתלבש  יכול שהאור
,ìéòì øëæðë ìëù ïë íâ äæ éøä äøå÷îå äùøùáù äî àåä

äúéä éìëä àìåì íå÷î ìëîהחכמהäøå÷îå äùøù ïôåàá
לכלי בערך פשיטות  בבחינת äùòðשהיא éìëä éãé ìò ÷øå
êøòá äðéàù úàæë äâùä ïôåàáבכלי התלבשותה ללפני 

åë('éìëä éáâì úåèéùô úðéçáá àåä íöòá øåàä ïë ìòå ,
åë øåàä êøòá åðéà éìëäù.'

øúåé äáøä àåä øåàä éáâì éìëäã êåøò¯ïéàá ïéðòã ïáåîå
åøå÷îå åùøù éáâì éìëäá ùáìúîä øåàäã êåøò¯ïéàäî-

שנמצאת הסברא בין ולהפריד לנתק יכולים היינו אם כלומר
למקורה קרובה יותר היא הרי עצמו, למוח המוח, בתוך
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קני c"ag i`iyp epizeax zxezn

.d
a"yxden x"enc` - xraec mely `paxe `pxn x"enc` w"k ced

a"xrz - mixn`nd jynda mixeriy

"êåøò¯ïéàá"ä úà øöåé "óúåùîä äðëî"ä à÷åã
ש"באין-ערוך" היחס כי  נ"ע הרבי  מבאר שלפנינו בסוגריים
וכן  מהתלבשות , שלמעלה לאור בכלי  המתלבש האור בין 
שבאצילות, עילאה  לחכמה שבכתר סתימאה החכמה בין 
שגם בגלל דוקא כי חכמה . בגדר ששניהם בגלל דוקא הוא
להתלבש יכולה היא לכן חכמה בגדר היא שבכתר החכמה
ממהותו  משתנה האור  שאז ממש, איתו ולהתאחד בכלי 
באין  הם  בעצם וכלי  שאור ומכיון הכלי . גדר את ומקבל
גדריו  את וקיבל בכלי  שהתלבש  האור לכן לשני , אחד ערוך

ומקורו. לשורשו  באין -ערוך להיות הוא גם הופך
)äæá ïéðòä äàøðå יותר úåéäìבעומק äîëçä øåà úðéçáã

äîëç úðéçáá àåä åùøùá íâùסתימאה החכמה שהיא
äîëçäשבכתר  éìëá øéàäì åðîî úëùîðä äøàää ïë ìò

úåéäì äîëçä éìëá úåãçàúäå úåùáìúä úðéçáá àéä éøä
åë åøå÷îå åùøù êøòá åðéàù ãò éìëä úåäî êøòë- '

לכלי בירידתו גם הרי  בתכלית פשוט  היה האור אם כלומר
יש בשרש  שגם בגלל ורק לגמרי, הכלי  עם מתאחד היה לא
הוא החכמה  לכלי  כשיורד הרי  חכמה של גדר איזה לו

לגמרי איתו äàìéòמתאחד äîëçù ïéðò åäæå שבאצילות,
äàîéúñ äîëç éáâì êøòá åðéà שבכתרåë',דוקא כלומר:

חכמה, בגדר היא מהתלבשות שלמעלה החכמה שגם בגלל
איתו, ולהתאחד בכלי  להתלבש האפשרות את  לה נותן זה
נהיה שהאור כיון  ביניהם, ערוך" "אין  של המרחק  נוצר ואז 

הכלי . בגדר
åîëåמ çåîáùהמשל ìëùä åðééäã éùåðà ìëùהאדם של

äîöò ãöî äîùðáù äâùääå ìëùä êøòá åðéàùלפני
במוח לפניàéäùהתלבשותה הנשמה של השכל –
- בגוף çåîáù,התלבשותה ìëùä éáâì ìëùä ïî äìòîì

הגשמי . במוח התלבשות אחרי 
úðéçáá àéä äîùðáù ìëùä íâù éðôî àåä äæì äáéñäå
äùòð çåîá êùîðù äúøàä ïë ìò íéðô ìë ìò ìëù
øáã úåäî ÷ø ñåôúì éîùâä çåîä úåäîë ìëù úðéçáá

åë ãáì úåàéöîä ÷ø ñôåú éðçåø øáãáå éîùâאם אבל .'
התלבשותה לפני כלל שכל של בחינה היה  לא בנשמה 
שבגוף המוח עם ממש להתאחד יכולה היתה לא הרי בגוף,

שורשה. אל באין-ערוך היתה לא  וממילא
ויש שבנשמה, השכל את יש עצמה, הנשמה את יש  כלומר,
שיכולה והסיבה הגשמי . במוח התלבשותו  אחרי השכל את
כיון  הגשמי , במוח שבנשמה השכל של התלבשות להיות 
כל על שכל בבחינת  היא מהתלבשות למעלה  בהיותה שגם

פנים.

åðééäåהעובדהìëù úðéçáá ïë íâ àåä åøå÷îå åùøùù äî
úéùòð àéä éøä éìëá äúåùáìúäá äøàääù äáéñä åäæ

åë äøå÷îå äùøù êøòá äðéàå éìëä úåäîëזה דוקא - '
בבחינת ששניהם משותף, מכנה שהוא איזה  בהם שיש
ההארה של הגדולה לירידה האפשרות את נותן זה חכמה ,
למקורה, בערך אינה ואז ממש, הכלי כמהות שנעשית

בכלי . מהתלבשות שלמעלה 
)ìéòì øàáúðù åîëåהקודם ììäåבפרק éàîù úâùäá

äáéñäù ùîî äøåáâå ãñç úðéçáá àøáñä íìöà äùòðù
äæìממש וגבורה חסד זה שאצלם  אפשרות àåäשתיתכן 

ùéùמפני  íìòäá äøåáâå ãñçä úðéçáהסברא של בשורש 
-åë áøä úøáñá.('

äàìéò äîëçá àåä ïëåאצילות äàîéúñשל äîëç éáâì
åë'ïëשבכתר  íâ åúåéä íò äîëçä øå÷îå ùøåùù åîëå ,

åîëå äéåìâä äîëçä éáâì úåèéùô úðéçáá àåä éøä äîëç
הוא ברוך הקדוש  אמירת  הפרק  בתחילת לעיל שהובא

ùäìòלמשה êë ÷åúבמחשבהåë'ììë íå÷î äæì ïéàù
äéåìâä äîëçáמשה של äàîéúñבשכלו äîëçáù íâä ,

äîëçã äîëçäå íòèäù éðôî àåäå íòè äæ ìò ùé
åë äéåìâä äîëç éáâì íòèäî äìòîì àéä äàîéúñ'øëæðë

ìéòì.
éìëäá åúåùáìúäáù úåéä íò äîëçã øåàä úðéçá ïë åîë

íöòá íå÷î ìëî ,éìëä ìù äîëçä øãâá àåä כמו האור
îשהוא éìá úðéçáá àåä"äבפשיטות והוא  éáâì(מהות )

ãöî åðééä åúåäî íöòá øåàä ìù äâùää ïéðòù éðôî ,éìëä
åðééä úåèéùô úðéçáá àåä åøå÷îå åùøù– לכך דוגמא –

åîë בין äâùääהיחס ïéðò éáâì äâùäå ìëùä ïî äìòîì
,éìëä ìù, הגשמי במוח מתלבש  שבנשמה שהשכל אחרי

éìëä éãé ìò ÷ø- המוח –åæë äâùä äá äð÷ðהשגה –
גשמית.

)øáãä úáéñù úåéä íòהחכמה בכלי  להתלבש  יכול שהאור
,ìéòì øëæðë ìëù ïë íâ äæ éøä äøå÷îå äùøùáù äî àåä

äúéä éìëä àìåì íå÷î ìëîהחכמהäøå÷îå äùøù ïôåàá
לכלי בערך פשיטות  בבחינת äùòðשהיא éìëä éãé ìò ÷øå
êøòá äðéàù úàæë äâùä ïôåàáבכלי התלבשותה ללפני 

åë('éìëä éáâì úåèéùô úðéçáá àåä íöòá øåàä ïë ìòå ,
åë øåàä êøòá åðéà éìëäù.'

øúåé äáøä àåä øåàä éáâì éìëäã êåøò¯ïéàá ïéðòã ïáåîå
åøå÷îå åùøù éáâì éìëäá ùáìúîä øåàäã êåøò¯ïéàäî-

שנמצאת הסברא בין ולהפריד לנתק יכולים היינו אם כלומר
למקורה קרובה יותר היא הרי עצמו, למוח המוח, בתוך
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גשמי ,מאש מוח הוא הכלי  שהרי לכלי , קרובה שהיא מה ר
היא בגלוי  זאת ולמרות רוחנית. סברה היא והסברא

איתו  ומתאחדת הכלי  בתוך ùáìúîäמתלבשת øåàäáã ,
ãöîבכלי ÷ø äæ éøä éìëä úâùä ïéðò øãâá àåäù äî éøä

åë éìëäá úåùáìúää) 'àôåâ úàæåבכלי להתלבש  שיכול
øåàäå äîëçä úðéçáá àåä åùøùá íâù éôì àåäהמתלבש

åë åðîî äøàä ÷ø àåä.('øåàä ìù äâùää ïéðò íöòá ìáà
בכלי להתלבשותו להתייחס åùøùáמבלי äâùää åîë àåä

åë åøå÷îå.'åזאת øåàäלעומת éáâì éìëäã êåøò¯ïéà ïéðò
úåäîá åðéà éìëäã äîëçäå äâùää ïéðò íöòáù àåä

øåàä ìù äîëçäוזה גבול, של גדר שהוא כלי  זה  שהרי 
גבול בלי של ממקום ששרשו ').åëאור

שבין  ערוך" ה"באין  באופן  המוסגר מאמר היה זה  כאן  עד
וביחס שבאצילות, עילאה לחכמה שבכתר סתימאה החכמה

בכלי . התלבשותו לפני לאור  בכלי , המתלבש  האור שבין
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בית  חורבן על דניאל תפלת קודם. היה שלא חידוש שמשמעו ועתה, אומר מדוע שאלה:
פנים  הארת גילוי – פניך והאר רוחני. חורבן – שממה גשמי. חורבן השכינה, וגלות המקדש

ישראל  לכל ישועה ותהיה הפגמים כל ויתוקנו העליונים,

*‰zÚÂ",ּתחנּוניו ואל עבּד ּתפּלת אל אלקינּו ׁשמע ¿«»ְְְְְֱֲִֵֶֶַַַַָֹ
אדנ"י". למען הּׁשמם מקּדׁש על ּפני ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָֹוהאר
מּכמֹו וׁשּנּוי ּדבר חּדּוׁש על מֹורה "ועּתה" לׁשֹון ּכל ְְְְִִִִֵֶַַָָָָהּנה
"ועּתה", ּדתיבת הּפנימי נֹוׂשא ּתכן ּדזהּו קדם, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשהיה
ּוכמֹו לזה, קדם ּכמֹו אינֹו ּדעכׁשיו הּוא ּובאּורֹו ְְְְְֵֵֵֶֶַָָֹּדפרּוׁשֹו
ליראה" אם ּכי ,מעּמ ׁשאל אלקי ה' מה יׂשראל, ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹֹ"ועּתה
מהּקֹודם, וׁשּנּוי ּדבר חּדּוׁש הּוא "ועּתה" ּדפרּוׁש ְְְְִִֵֵֵַַָָָוגֹו',

מּניּה אּדלעיל קאי יׂשראל" "ועּתה קּום א ּדפסּוק ה' "וּיאמר , ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
נׁשּבעּתי  אׁשר הארץ את ויירׁשּו ויבאּו העם, לפני למּסע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹל
ׁשּסרּתם  ּפי על "אף רׁש"י: ּופרׁש להם", לתת ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹלאבתם

לי אמר ּבעגל, ּוטעיתם לב)מאחריו את (ׁשמֹות נחה ל ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ׁשעׂשיתם  ּפי על "אף רׁש"י, ּפרׁש יׂשראל", "ועּתה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהעם".
ּׁשחטאתם  מה ּומּכל עליכם, וחּבתֹו רחמיו עֹודּנּו זאת, ְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכל
"ועּתה", ּדזהּו ליראה", אם ּכי מּכם ׁשֹואל אינֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָלפניו
ראּוי  היה וחטאּו ּבעגל ׁשּטעּו ּדאחר ּדבר, חּדּוׁש ְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהּוא

ׁשּיעׂשּו מהם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש העבר,ׁשּידרׁש על ּתׁשּובה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
מּכם  ׁשֹואל אינֹו לפניו ּׁשחטאּו מה מּכל הּנה מקֹום ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּומּכל
ּדאף  ּכאֹומר "ועּתה", ּדתיבת הּנֹוׂשא ּדזהּו ליראה, אם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָּכי
ּדבר  ׁשּיהיה אפׁשר היה לא ּתחּלה אׁשר הּדבר אמת אם ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹּגם
וראּוי  הּמניעה הּוסרה ּוכבר ּכקדם, אינֹו עכׁשו אבל ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹזה,
ּדבר  חּדּוׁש איזה להבין וצרי ּתחּלה. היה ּׁשּלא מה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹׁשּיהיה

ואל  עבּד ּתפּלת אל אלקינּו ׁשמע "ועּתה ׁשאֹומר ּכאן ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹיׁש
ּתפּלת  היא ּדנּיאל ּתפּלת ּדהּנה הּוא, הענין א ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָּתחנּוניו".
ּבית  חרּבן על נפׁשֹו ּבמר ּובכה ּבּגֹולה היה ּדדנּיאל ְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָֻהּגלּות,
ארצֹות  ּבכל יׂשראל וגלּות הּׁשכינה ּגלּות ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָהּמקּדׁש,
ה' אל ּומתחּנן ּתפּלתֹו ּבהמׁש מבאר הּוא ּדכן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָּפזּוריהם,
ּוראה  עיני ּפקח ּוׁשמע, אזנ אלקי "הּטה ְְְְְֱֵֵֵֵֶַַַָָֹֹלאמר:
ּדענין  וגֹו', עליה" ׁשמ נקרא אׁשר והעיר ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֹׁשממתינּו
לּצלן, רחמנא החרּבן מענין יֹותר עֹוד הּוא ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָָֻהּׁשממה
הינּו חרבה ועיר ּבית ּוכמֹו ּדרּגֹות, ּכּמה יׁש ְְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָֻּדבחרּבן
אּון  צּוּבראכען איז עס ונחרבה, ְְְְְְִִֶֶֶֶָָָׁשּנׁשּברה

ּדענין ב אֹויסּגעטריקענט  ויבׁש", יחרב "ונהר ׁשּכתּוב ּכמֹו , ְְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
עֹוד  הּוא הּׁשּממֹון ענין אבל וכלה, ׁשּנאבד הּוא ְְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָֻהחרּבן
ּומלא  ועני ּביּסּורים ּומדּכא החלּוׁש אדם ּוכמֹו מחרּבן, ְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָָָֹֻֻיֹותר
ּגּופֹו ונדּכא ׁשּנחרב חרב אדם הּוא רחמנא-לּצלן ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָמכאֹובים
אבריו  ּבכל ּבריא אדם ויׁש וחּבּורה, ּפצע מתם, ּבֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשאין
ויסטער  א ׁשמם, אדם הּוא אבל מּדֹות ּובעל ׂשכל לֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָויׁש

מענׁשג מענׁש ּפּוסטער א מּכל, ריק ׁשהּוא ּתֹו,ד , לֹו ׁשאין , ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַֹ
קיין  ניט האט ּבריקּות,ה ער ממּלא הּוא ּכי ּכלל, ּפנימּיּות ְְְְִִִִֵֶַָָָֻ

וויסטעט  צּו אּון ּפּוסטעוועט צּו איז ּבבי ו ער וכן ועיר , ת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַ
ּכי  ונׁשּברים, חרבים הם העיר אֹו ׁשהּבית זה אין ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשממה
וכן  ּבית, ּכלי עם יפים ּבחדרים וׁשלם טֹוב הּוא הּבית ְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָאם
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ואילך.*) 550 עמוד ב חלק קונטרסים – המאמרים בספר תרצ"ד",נדפס ניסן, ב' "קונטרס כד, בקונטרס יחד נדפסו הבאים המאמרים שלשת
אחד. 'המשך' והם ברבים, ללומדם

ממנו.א. למעלה שכתוב למה (נמשך) ומיובשת.ב.מכוון חלול.ג.הרוסה מרוקן.ד.אדם כל.ה.אדם לו ושומם.ו.אין מרוקן
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יֹוׁשב, מאין ׁשֹוממים ׁשהם אּלא ּבבנינים ׁשלמה היא ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָהעיר
וזהּו לּה", ּכראּוי ּבּה יֹוׁשב מאין "והּׁשֹוממה ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָּוכמאמר
הן  עליה", ׁשמ נקרא אׁשר והעיר ׁשממתינּו את ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹ"ּוראה
והן  ּפזּוריהם, ארצֹות ּבכל ּביׂשראל רחמנא-לּצלן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּׁשּמּום
הּוא  ּדבכללּות עליה, ׁשמ נקרא אׁשר העיר ׁשל ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָהּׁשּמּום
ּבעיר  והן ּבּגֹולה ּביׂשראל הן רחמנא-לּצלן רּוחני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻהחרּבן
ּגׁשמי, החרּבן מּכמֹו ּבאין-ערֹו יֹותר הרּבה ּדקׁשה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻהּקדׁש,
על  ּפני "והאר ּומתחּנן מתּפּלל ּדנּיאל ּכן על ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָואׁשר

הרפּואה  היא העליֹונים ּפנים הארת ּדגּלּוי הּׁשמם", ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמקּדׁש
ּפנים  הארת ימׁש ּדכאׁשר ּכללית, יׁשּועה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֻּכללית
מקּדׁש על ּפני "והאר ּדזהּו אלקּות, ּבגּלּוי ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָֹהעליֹונים
ּולעיר  יׂשראל לכללּות ּכללית יׁשּועה ימׁש ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻהּׁשמם",
הרּוחנּיים  הּמחסֹורים ּכל יתמּלאּו ּדכאׁשר ּפרּוׁש ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּקדׁש,
,"ּפני "והאר ענין ּדזהּו ּבעֹולם, האלקי ּדאֹור הּגּלּוי ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹויהיה
הּמחסֹורים  ּכל יתּקנּו מּמילא הּנה העליֹונים, ּפנים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּגּלּוי

הּקדׁש. ּובעיר יׂשראל ּבכללּות ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹהּגׁשמּיים

c"vxz ,`a 't ycew zay

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

mixeaic ihewl

לכוונה  בהתאם עשירותם את המנצלים העשירים
את  ומזכים זוכים הם  וצדקה תורה על האלקית,
עשירותם  מנצלים שאינם העשירים ואילו הרבים.
הרבים, ומחטיאי חוטאים הנם האלקית, לכוונה בהתאם
מחללים  בהם המסוכנים לחדרים נותנים הם כספם את
שאינם  אפיקורסים הם המלמדים בהם התורה, קדושת
החומש  את עושים חז"ל, מדרשות לועגים ציצית, לובשי
 הקדושים ומהנביאים ר"ל סבתא לסיפורי הקדוש

ר"ל. שפה לימוד של לספר
של  והמלמדים המסוכנים החדרים של המלמדים
ישראל  מילדי האמונה את עוקרים השכלה מפיצי חברת
תלמידי  אותם וליהדות. לתורה שנאה בהם ונוטעים
מפיצי  חברת של הספר בבתי המסוכנים החדרים
מרובה  במדה ישראל וצוררי הדת עוכרי יהיו השכלה

ביותר. המסוכנים הפוגרומיסטים מאשר יותר
מחד  אושר בהם שיש מהדברים אחת היא עשירות,
ומהווה  בעולמו, הקב"ה שברא גיסא, מאידך ואסון גיסא
בעשירות  לעשות מה כשיודעים לאדם. הגדול הנסיון
תורה  פי שעל ולצדקה התורה להחזקת בה ומשתמשים
לעשות  מה יודעים כשלא ואילו ובבא, בזה לו אשרי 
אוי   תורה פי על שאסור למה בה ומשתמשים בעשירות

לו. ואבוי
חידושים, המחדש ולגאון ללמדן ביחס גם דבר אותו
שישנם  והרע הטוב את לברר יש הכללי הביטול לאחר
הוא  התורה ידיעת שעיקר ולהבהיר ובגאונות בלומדות
תמיד  ולזכור יתברך ורצונו חכמתו היא שהתורה לדעת

התורה. נותן את

שאירע  מעשה סיפור החסידים, זקני של במסורתם
הזקן. רבנו של הצעירות בשנותיו בימיהם

גאון  אלישע ר' בשם מסויים למדן חי בויטבסק
זלמן  אברהם ר' של המובהק חברו הגאונים,
קושיא  מוקשה היה זה אלישע לר' מביעשנקוביץ'.
כל  עירובין. במסכת רש"י מפיסקאות באחת חמורה
אחד  כל הקושיא, בפירוק רבות התיגעו העיר למדני
ורוב  סברתו את אמר הזקן הרבי ואילו סברתו את הביע

לה. הסכימו הלומדים
מאלה  ואחד סגל , ליב ר' של דודו־זקנו היה אלישע ר'
ארבע  בגיל הזקן, הרבי מליאזנא, הגאון את שבחנו

ס  ליב שר' בשעה שנה הויטבאסקאי עשרה הנגיד גל ,
מווייסקוואליק. ברוך ר' עם להשתדך רצה ביותר, הגדול
מקום  בקרבת שלו, הנדוניה בחוות חי ברוך ר'
ולמד  ישב שנים שש בגיל הזקן הרבי כשהיה לליאזנא.

הפסוק  את הפירות, בגן מרדכי ר' אחיו בני 35עם "אלה
מרדכי  ר' רש"י. פירוש עם הארץ" יושבי החורי שעיר
יותר  טובה קרקע איזו לדעת אפשר כיצד להבין יכל לא
את  הרבי אחיו לו הסביר מסויימים. פירות של לזריעתם
איך  לשמוע אפשר שכן, ניצחת, בראיה לו והמחיש הדבר
האבנים  לתל ומתחת באדמה, זורמים המים מעיינות
חזק. מים מעיין עובר  הזקן הרבי לו אמר  הלבן
ונתהווה  הלבן האבנים תל דרך המעיין פרץ הזמן במשך
שפרצה  בשעה שנים, מספר שכעבור גדולה מים בריכת
לכל  רבה וטובה ברכה זו בריכה הביאה הבהמות, מגיפת
הלבן" "המעיין בשם לבריכה וקראו בסביבה, העיירות
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יֹוׁשב, מאין ׁשֹוממים ׁשהם אּלא ּבבנינים ׁשלמה היא ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָהעיר
וזהּו לּה", ּכראּוי ּבּה יֹוׁשב מאין "והּׁשֹוממה ְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָָָָּוכמאמר
הן  עליה", ׁשמ נקרא אׁשר והעיר ׁשממתינּו את ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹ"ּוראה
והן  ּפזּוריהם, ארצֹות ּבכל ּביׂשראל רחמנא-לּצלן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּׁשּמּום
הּוא  ּדבכללּות עליה, ׁשמ נקרא אׁשר העיר ׁשל ְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָהּׁשּמּום
ּבעיר  והן ּבּגֹולה ּביׂשראל הן רחמנא-לּצלן רּוחני ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָֻהחרּבן
ּגׁשמי, החרּבן מּכמֹו ּבאין-ערֹו יֹותר הרּבה ּדקׁשה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֻהּקדׁש,
על  ּפני "והאר ּומתחּנן מתּפּלל ּדנּיאל ּכן על ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָואׁשר

הרפּואה  היא העליֹונים ּפנים הארת ּדגּלּוי הּׁשמם", ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָמקּדׁש
ּפנים  הארת ימׁש ּדכאׁשר ּכללית, יׁשּועה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֻּכללית
מקּדׁש על ּפני "והאר ּדזהּו אלקּות, ּבגּלּוי ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָָֹהעליֹונים
ּולעיר  יׂשראל לכללּות ּכללית יׁשּועה ימׁש ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻהּׁשמם",
הרּוחנּיים  הּמחסֹורים ּכל יתמּלאּו ּדכאׁשר ּפרּוׁש ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהּקדׁש,
,"ּפני "והאר ענין ּדזהּו ּבעֹולם, האלקי ּדאֹור הּגּלּוי ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹויהיה
הּמחסֹורים  ּכל יתּקנּו מּמילא הּנה העליֹונים, ּפנים ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּגּלּוי

הּקדׁש. ּובעיר יׂשראל ּבכללּות ְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹהּגׁשמּיים
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לכוונה  בהתאם עשירותם את המנצלים העשירים
את  ומזכים זוכים הם  וצדקה תורה על האלקית,
עשירותם  מנצלים שאינם העשירים ואילו הרבים.
הרבים, ומחטיאי חוטאים הנם האלקית, לכוונה בהתאם
מחללים  בהם המסוכנים לחדרים נותנים הם כספם את
שאינם  אפיקורסים הם המלמדים בהם התורה, קדושת
החומש  את עושים חז"ל, מדרשות לועגים ציצית, לובשי
 הקדושים ומהנביאים ר"ל סבתא לסיפורי הקדוש

ר"ל. שפה לימוד של לספר
של  והמלמדים המסוכנים החדרים של המלמדים
ישראל  מילדי האמונה את עוקרים השכלה מפיצי חברת
תלמידי  אותם וליהדות. לתורה שנאה בהם ונוטעים
מפיצי  חברת של הספר בבתי המסוכנים החדרים
מרובה  במדה ישראל וצוררי הדת עוכרי יהיו השכלה

ביותר. המסוכנים הפוגרומיסטים מאשר יותר
מחד  אושר בהם שיש מהדברים אחת היא עשירות,
ומהווה  בעולמו, הקב"ה שברא גיסא, מאידך ואסון גיסא
בעשירות  לעשות מה כשיודעים לאדם. הגדול הנסיון
תורה  פי שעל ולצדקה התורה להחזקת בה ומשתמשים
לעשות  מה יודעים כשלא ואילו ובבא, בזה לו אשרי 
אוי   תורה פי על שאסור למה בה ומשתמשים בעשירות

לו. ואבוי
חידושים, המחדש ולגאון ללמדן ביחס גם דבר אותו
שישנם  והרע הטוב את לברר יש הכללי הביטול לאחר
הוא  התורה ידיעת שעיקר ולהבהיר ובגאונות בלומדות
תמיד  ולזכור יתברך ורצונו חכמתו היא שהתורה לדעת

התורה. נותן את

שאירע  מעשה סיפור החסידים, זקני של במסורתם
הזקן. רבנו של הצעירות בשנותיו בימיהם

גאון  אלישע ר' בשם מסויים למדן חי בויטבסק
זלמן  אברהם ר' של המובהק חברו הגאונים,
קושיא  מוקשה היה זה אלישע לר' מביעשנקוביץ'.
כל  עירובין. במסכת רש"י מפיסקאות באחת חמורה
אחד  כל הקושיא, בפירוק רבות התיגעו העיר למדני
ורוב  סברתו את אמר הזקן הרבי ואילו סברתו את הביע

לה. הסכימו הלומדים
מאלה  ואחד סגל , ליב ר' של דודו־זקנו היה אלישע ר'
ארבע  בגיל הזקן, הרבי מליאזנא, הגאון את שבחנו

ס  ליב שר' בשעה שנה הויטבאסקאי עשרה הנגיד גל ,
מווייסקוואליק. ברוך ר' עם להשתדך רצה ביותר, הגדול
מקום  בקרבת שלו, הנדוניה בחוות חי ברוך ר'
ולמד  ישב שנים שש בגיל הזקן הרבי כשהיה לליאזנא.

הפסוק  את הפירות, בגן מרדכי ר' אחיו בני 35עם "אלה
מרדכי  ר' רש"י. פירוש עם הארץ" יושבי החורי שעיר
יותר  טובה קרקע איזו לדעת אפשר כיצד להבין יכל לא
את  הרבי אחיו לו הסביר מסויימים. פירות של לזריעתם
איך  לשמוע אפשר שכן, ניצחת, בראיה לו והמחיש הדבר
האבנים  לתל ומתחת באדמה, זורמים המים מעיינות
חזק. מים מעיין עובר  הזקן הרבי לו אמר  הלבן
ונתהווה  הלבן האבנים תל דרך המעיין פרץ הזמן במשך
שפרצה  בשעה שנים, מספר שכעבור גדולה מים בריכת
לכל  רבה וטובה ברכה זו בריכה הביאה הבהמות, מגיפת
הלבן" "המעיין בשם לבריכה וקראו בסביבה, העיירות
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בפרט  הגר"א בן אברהם ר' הגאון ואת בכלל המתנגדים בעדת מכבדיו את העליבו שמעון  תעתועי
היו  אשר ברלין משכילי חבר בתור ּפעסעלעס יוסף ר' הגביר החרוץ העסקן על שחור כתם והניחו

ישראל. עדת בקהל לשמצה

בסוכה. לשבת יכול הי' לא – תקנ"ז – החג ובימי ליום מיום הוגרע הגר"א של בריאותו מצב
הגאון  את לשמש מיוחדת משמרת עשו מוואלאזין חיים ר' האדיר הגאון ובראשם המובהקים ָתלמידיו
מראות  כהו עיניו בטו"ת, עטוף הי' היום רוב הנה זה ועם במטה מוטל הזמן רוב הי' החג אחר אשר
עמו  שיתפללו מתחנן והי' הסדר על התפלות מתפלל שהוא לעצמו האמין לא חלישותו גודל ומצד

במלה. מלה

בנגלה  שלו הקבועים השיעורים בכל מגירסא פומי' פסק לא הגדולה חולשתו עם התחשב מבלי
בגורלו. שעלה כפי במועדו איש איש הקדש במשמרת החזיקו הגאונים ותלמידיו פה, בעל ובנסתר

ויחליטו  עצה לטכס הקהלה ופרנסי הביד"צ נכנס בריאותו בחלישות הגר"א של מצבו כשנודע
השי"ת  שישלח להתפלל בצבור תהלים אמירת ובגליל שבווילנא הכנסיות בתי בכל לקבוע להכריז

ושנותיו. ימיו ויאריך להגאון רפואה

ובתחנונים  בתפלה ברבים תהלים אמירת קבעו והגליל בווילנא חב"ד חסידי של הכנסיות בבתי גם
החסידים. עם הלוחם ועד ובראשם המתנגדים בין האדוקים בעיני חן מצא שלא מה הגר"א, שלום בעד

ר' מתלמידי אחד של מצוה בסעודת להשתתף מוואלאזין חיים ר' להגאון נזדמן מהימים ָבאחד
בנטי' הגר"ח בעיני נחשבה הבעל-שמחה אבי של ודרשתו דובנא הי'208שלמה ההיא בעת למינות,

זרעוני  היו ובהם המחקר יסודות ע"פ חז"ל מאמרי מבאר הי' ובדרשותיו טעמו פג אשר זקן הרש"ד
היו  הגרש"ז ואחיו שהגר"ח ולהיות מענדעלסאן, בבית כשישב המשכילים מחבורת קבל מאשר ָכלאים

הרש"ד  של ביאורו על שהסכימו מזה.209מאלה גדול בצער הגר"ח הי' בשבחו והפליגו
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תרפ"א  תמוז י"ג ב"ה,

רפאל  מו"ה אי"א וו"ח הנכבד ידידי כבוד

שי' אלי' [שמואל]

וברכה, שלום

אי"א  וו"ח הנעלה ידידינו ע"י אהבה, רגשי המלא מכתבם

עניתי  ובקצרה הגיעני, נכון שו"ב, שי' סענדער אברהם מו"ה

לא  שעדיין ומפני בדרך, יתאחר שלא למען גלוי, במכתב

לכבודו, ג"כ שיכתוב לאחד מסרתי הדואר מהלך הסתדר

אליהם. יגיע בטח אשר ואקוה

תרע"ג  משנת אשר הנ"ל במכתבו מתאונן כבודו והנה

ובכלל  בפרט אתנו מהנעשה לידע חזון, כל מאתם נסתם

לבוא  הוא אפשר אי אשר הדבר מובן תו"ת. הישיבה ומהנהגת

תה"ל, טובה ברוב וכן עגמ"נ, בכמה העבר, מכל בארוכה

יסדו  יחיו, מהתלמידים רבים אשר ברבים, תורה בהרבצת

רבו, כמו רבו וכן מושבותיהם, במקומות קטנות ישיבות להם

תמימים  בתומכי ד' בבית ללמוד הבאים אז ת"ל,

שעשתה  המלחמה לרגלי המדינה משבר בוא עד בליובאוויטש

הטלטול  רבתה כמרקחת, מדינתינו ונעשתה בארץ, שמות

מאופנים  באופנים ה[ת]גלגלו הענינים וכל למקום, ממקום

ליעקב  היתה צרה  עת בגו"ר. פארור קבצו פנים וכל שונים,

זרוע  גם עליון, אל בחסדי כי עד שונות, מגזיר[ו]ת בגזירות

לשאוף  הוא גם יכול הנה הקדש ועם לרסיסים, נשברה רמה

אדם. כל כמו צח, אויר

וב"ב  זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד

מרחשוון  בחדש תרע"ו בשנת ראסטאוו לפה באנו כולנו אנחנו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

c"ag i`iyp epizeax zxezn

וכה  ליובאוויטש, למגורינו לחזור הבא בקיץ בתקוותינו בסופו

ומעט  במאד, כבד העבר בכל להאריך שנה. אחר שנה הלך

הרב  ולידידנו לכבודו, שלחתי אשר המכתבים מהעתק יודעו

עמו  אתו כבודו יבוא בטח אשר אקסילראד, שי' אהרן ר'

הנעלים  ידידינו שאר ועם ביניהם, להתיישב ויוכלו בכתובים

ידרוש  אשר וכל אפשר. היותר באופן בעזרינו להיות יחיו,

שרגא  מו"ה אי"א וו"ח ידידינו אצל לשאול יוכלו דבר להם

צבי  מו"ה הנכבד ידידינו ואל ווארשא זאלמאנאוו שי' פייוויש

אשר  בכל מהם, לדרוש יוכלו עת בכל אשר ריגא, גאר שי'

יחיו. התלמידים ושלום משלומינו לדעת יחפצו

על  ולא האדם, יחי' בלב[ד] הלחם על לא ידידינו, אמנם

א  המרובים גם להחזקת השקלים שי' אנ"ש ישקלו שר

הרה"ק  ורבם מורם בית החזקת לצורכי או יחי', הלומדי'

קדושת  הוד דרישת היא זאת ולא נחי' זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

מעוררים  החיים בארץ אשר הקדושים, רבותינו אבותינו

יחוננו  כי תלמידיהם, ותלמידי תלמידיהם על רבים רחמים

רבותינו  דורשים עבודה ונצחי. זמני הטוב האלקים את

העולם  בעבודת יעבוד, עבוד ואיש איש כל אשר מאתנו,

לא  אשר ברור בהגידם שיכול, במה אחד כל ית', בתורתו

וקירוב  רעים באהבת בפועל המעשה כ"א עיקר המדרש

בכל  ובש"ק בחול באגודה ברבים לתורה עתים לקבוע הלבבות

דא"ח, ושיעורי אבות, פרקי בלימודי ערכו, לפי ומקום מקום

הטוב  על יעוררו רעהו את ואיש פה, על לחזור או בפנים

ואדם. אלקים בעיני וישרה טובה בהנהגה והמועיל

יחיו. היקרים ידידינו משלום לדעת נפשי נכספה מאד מה

יחיו  הנעלים ידידינו בבוא אשר הימים, מכבר עוד שמעתי

כנסיות  בתי בהתיסדות במושבותם הי' אור ההם, במקומות

ישרה, דעת דעתו בטח אשר והדומה, חב"ד צדק, צמח בשם

בתורת  כמבואר ובפרט שמיה, בתר אזלינן האומר כדעת

הניכר  ענין אינו כנראה באמת שהוא אם השם החסידות

אברהם  כמו אחד בשם נקראים האנשים מן כמה (והראי'

עבודתם  ודרך וחיותם, נפשם בשרש ועניניהם כו', יצחק

החיות  המשכת עיקר הרי ומ"מ זמ"ז), המה שונים בבירורים,

עצמותו  שכל בשמו, לקוראיו נפנה ולכן דוקא, שם ע"י הוא

הרבה  בתוכו כולל השם להיות השם, ע"י יפנה האדם של

מלבד  הנ"ל, כנסיות הבתי שמות קריאת לזאת אשר מאד.

ברוח  טובה הרבה גם בטח הנה העולם, לאבות טוב זכר שהם

אשר  והדומה, לומדים באגודות כנסיות הבתי בכותלי חופף

בתורתם, ידרשו דרוש כאשר הקדוש רצונם היתה כזאת

לעילא. עשי' אשר העבודה, ברוממות

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד ולברכה, לטובה חביב והאחרון

מאת  רחמים בבקשת לדבר המרבה זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

וגם  ונדפסים כתובים מכתבים בהרבה זה בענין שי' אנ"ש כל

עץ  קונטרס העבודה, התפלה, קונטרס שלמים, קונטרסים

עניני  בריבוי והערוכים הארוכים הדרושים מלבד החיים,

לעזרתו  חזקה תקוותי ואשר המדינה, פה המפורסמים עבודה,

(אם  אליהם ויתאווה יחפוץ אשר לכל לפרסמם שאוכל ית'

מרובה). בהוצאה לזה הנדרש השי"ת ל[י] יעזור

אבל  הוא, טבעי ונגד במאד הדבר עלי כבד כי אם ועתה,

זי"ע  נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק דהוד שליחותא

שיהי' מה כל עם התחשב מבלי עלי יצווה אשר עבידנא, קא

הענינים  כל על לעוררם שי' אנ"ש ידידינו לכל בכתובים ולבוא

אשר בע  בעזרי, להיות הספר עם ובאתי ובלימוד. שבלב בודה

הקדשים, קדש פני מאת נצטויתי כאשר לקיים אוכל

לכבודם, מהידוע ומקום מקום בכל אדברה מי את ולהודיעני

לרגלי  אשר הדבר ומובן ועבודה, בלימודי' עניניהם בפרטי

ישיבות, חדרים, להם היש הרוחני ממצביהם לי להודיע הענין

הרוחניים. הענינים כל כלכלת הוא ואיך

מצותיו  קיים ויצונו ישראל, לעמו התורה נותן הטוב והאל

לקיים  לתכליתה, אב כיבוד מצות לקיים יזכינ[י] הוא ית',

הקדש, עם וכל היקרים, ידידינו אחינו לטובת הקדוש, רצונו

רבותינו  אבותינו כ"ק וזכות הקדוש, וזכותו יחיו, עליהם ד'

אליהם  המקושרים וידידינו אוהבינו ולכל לנו יעמוד הקדושים

בברכה  להתברך ממש, ה' רצון שהוא רצונם, לקיים והתאבים

תחזינה  ועינינו רויחא. ומזונא חייא בבני ומכופלת כפולה

בגו"ר. הקדש עם בטוב

והדו"ש. כאו"נ ושלום ברכה והיו

מורם. בן שי' אנ"ש כל בשלום גיני לפרוש אבקשם

ci jxk v"iixden w"b`

•

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



קנה c"ag i`iyp epizeax zxezn

וכה  ליובאוויטש, למגורינו לחזור הבא בקיץ בתקוותינו בסופו

ומעט  במאד, כבד העבר בכל להאריך שנה. אחר שנה הלך

הרב  ולידידנו לכבודו, שלחתי אשר המכתבים מהעתק יודעו

עמו  אתו כבודו יבוא בטח אשר אקסילראד, שי' אהרן ר'

הנעלים  ידידינו שאר ועם ביניהם, להתיישב ויוכלו בכתובים

ידרוש  אשר וכל אפשר. היותר באופן בעזרינו להיות יחיו,

שרגא  מו"ה אי"א וו"ח ידידינו אצל לשאול יוכלו דבר להם

צבי  מו"ה הנכבד ידידינו ואל ווארשא זאלמאנאוו שי' פייוויש

אשר  בכל מהם, לדרוש יוכלו עת בכל אשר ריגא, גאר שי'

יחיו. התלמידים ושלום משלומינו לדעת יחפצו

על  ולא האדם, יחי' בלב[ד] הלחם על לא ידידינו, אמנם

א  המרובים גם להחזקת השקלים שי' אנ"ש ישקלו שר

הרה"ק  ורבם מורם בית החזקת לצורכי או יחי', הלומדי'

קדושת  הוד דרישת היא זאת ולא נחי' זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

מעוררים  החיים בארץ אשר הקדושים, רבותינו אבותינו

יחוננו  כי תלמידיהם, ותלמידי תלמידיהם על רבים רחמים

רבותינו  דורשים עבודה ונצחי. זמני הטוב האלקים את

העולם  בעבודת יעבוד, עבוד ואיש איש כל אשר מאתנו,

לא  אשר ברור בהגידם שיכול, במה אחד כל ית', בתורתו

וקירוב  רעים באהבת בפועל המעשה כ"א עיקר המדרש

בכל  ובש"ק בחול באגודה ברבים לתורה עתים לקבוע הלבבות

דא"ח, ושיעורי אבות, פרקי בלימודי ערכו, לפי ומקום מקום

הטוב  על יעוררו רעהו את ואיש פה, על לחזור או בפנים

ואדם. אלקים בעיני וישרה טובה בהנהגה והמועיל

יחיו. היקרים ידידינו משלום לדעת נפשי נכספה מאד מה

יחיו  הנעלים ידידינו בבוא אשר הימים, מכבר עוד שמעתי

כנסיות  בתי בהתיסדות במושבותם הי' אור ההם, במקומות

ישרה, דעת דעתו בטח אשר והדומה, חב"ד צדק, צמח בשם

בתורת  כמבואר ובפרט שמיה, בתר אזלינן האומר כדעת

הניכר  ענין אינו כנראה באמת שהוא אם השם החסידות

אברהם  כמו אחד בשם נקראים האנשים מן כמה (והראי'

עבודתם  ודרך וחיותם, נפשם בשרש ועניניהם כו', יצחק

החיות  המשכת עיקר הרי ומ"מ זמ"ז), המה שונים בבירורים,

עצמותו  שכל בשמו, לקוראיו נפנה ולכן דוקא, שם ע"י הוא

הרבה  בתוכו כולל השם להיות השם, ע"י יפנה האדם של

מלבד  הנ"ל, כנסיות הבתי שמות קריאת לזאת אשר מאד.

ברוח  טובה הרבה גם בטח הנה העולם, לאבות טוב זכר שהם

אשר  והדומה, לומדים באגודות כנסיות הבתי בכותלי חופף

בתורתם, ידרשו דרוש כאשר הקדוש רצונם היתה כזאת

לעילא. עשי' אשר העבודה, ברוממות

הרה"ק  אאמו"ר כ"ק הוד ולברכה, לטובה חביב והאחרון

מאת  רחמים בבקשת לדבר המרבה זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

וגם  ונדפסים כתובים מכתבים בהרבה זה בענין שי' אנ"ש כל

עץ  קונטרס העבודה, התפלה, קונטרס שלמים, קונטרסים

עניני  בריבוי והערוכים הארוכים הדרושים מלבד החיים,

לעזרתו  חזקה תקוותי ואשר המדינה, פה המפורסמים עבודה,

(אם  אליהם ויתאווה יחפוץ אשר לכל לפרסמם שאוכל ית'

מרובה). בהוצאה לזה הנדרש השי"ת ל[י] יעזור

אבל  הוא, טבעי ונגד במאד הדבר עלי כבד כי אם ועתה,

זי"ע  נבג"מ זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק דהוד שליחותא

שיהי' מה כל עם התחשב מבלי עלי יצווה אשר עבידנא, קא

הענינים  כל על לעוררם שי' אנ"ש ידידינו לכל בכתובים ולבוא

אשר בע  בעזרי, להיות הספר עם ובאתי ובלימוד. שבלב בודה

הקדשים, קדש פני מאת נצטויתי כאשר לקיים אוכל

לכבודם, מהידוע ומקום מקום בכל אדברה מי את ולהודיעני

לרגלי  אשר הדבר ומובן ועבודה, בלימודי' עניניהם בפרטי

ישיבות, חדרים, להם היש הרוחני ממצביהם לי להודיע הענין

הרוחניים. הענינים כל כלכלת הוא ואיך

מצותיו  קיים ויצונו ישראל, לעמו התורה נותן הטוב והאל

לקיים  לתכליתה, אב כיבוד מצות לקיים יזכינ[י] הוא ית',

הקדש, עם וכל היקרים, ידידינו אחינו לטובת הקדוש, רצונו

רבותינו  אבותינו כ"ק וזכות הקדוש, וזכותו יחיו, עליהם ד'

אליהם  המקושרים וידידינו אוהבינו ולכל לנו יעמוד הקדושים

בברכה  להתברך ממש, ה' רצון שהוא רצונם, לקיים והתאבים

תחזינה  ועינינו רויחא. ומזונא חייא בבני ומכופלת כפולה

בגו"ר. הקדש עם בטוב

והדו"ש. כאו"נ ושלום ברכה והיו

מורם. בן שי' אנ"ש כל בשלום גיני לפרוש אבקשם
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" רׁש"י ׁשרמז ׁשּזהּו לֹומר ויׁש האפֹוד. מעׂשה אֹומר ÈaÏÂאת ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ¿ƒƒֵ
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ּבּלב. מׁשּכנּה ׁשּמקֹום האלקית, הּנפׁש ׁשל העצם ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ'יחידה',
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב שבט, ה'תשי"א

ברוקלין

שלום וברכה!

בשמחה נודעתי אשר בתו מרת... תחי' נתארסה לב"ג הרב.. ואביע בזה ברכותי למזל טוב מזל טוב 

שיהי' הכל בשעה טובה ומוצלחת ויבנו ביתם על יסודי התורה והמצוה וכמו שנתבארו בתורת החסידות.

כן ת"ח על הודעתו בשורה טובה שנכדו... שי' נמלאו לו ג' שנים. ומוסג"פ קטע ממכתב כ"ק מו"ח 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ע"ד מנהגן של ישראל לגזוז אז שערות הראש.

ויהי רצון שתמיד יבשר אך בשורות טובות בשלו ובשל ב"ב שיחיו וגם בעניני הכלל.

בברכ]ת[ מז"ט והצלחה בעניניו,

מנחם שניאורסאהן

ב"ה, כ"ו שבט, ה'תשי"א

שלום וברכה!

במענה על מכתבו המודיע אשר מציעים לו שידוך ושם אבי המדוברת הוא אברהם ושואל דעתי 

בענין השמות.

יעויין בהגהות מקור חסד לצוואת ר"י החסיד שמציין להמצדדים להתיר בזה: חת"ס יו"ד סקל"ח 

ואה"ע ח"א סקט"ז, השיב משה סס"ט, דברי חיים אה"ע ס"ח, אמרי אש יו"ד ס"ס, טוט]ו["ד תליתאי 

סרס"ג, קנאת סופרים בהשמטות סכ"ו, יד שאול ח"ב סר"מ ס"ד, פ"ת אהע"ז ס"ב סק"ז וס"נ סקי"ד 

ועוד.

ואנו אין לנו אלא פס"ד כ"ק אדמו"ר הצ"צ )שו"ת א]ה[ע"ז ח"א סקמ"ג, פסק"ד ליו"ד סקט"ז( 

שכיון ש"אין השמות שווין ממש אין שום חשש כלל וכלל" עיי"ש

וכו' לא רק בשם אברהם לבד, כ"א גם בשאר השמות שלו  ויחתום  אלא שיקבע שיעלה לתורה 

)השנים או אחד מהם עכ"פ(.

בברכה,

מנחם שניאורסאהן
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åéðL úrìBz ïîbøàå úìëz áäæ ãôàä-úà eNrå§¨−¤¨«¥®ŸÂ̈Â̈§¥̧¤§©§¨¹̈©¯©¨¦²
:áLç äNrî øæLî LLåæúøáç úôúë ézL §¥¬¨§−̈©«£¥¬¥«§¥¯§¥´Ÿ«Ÿ§ÀŸ

:øaçå åéúBö÷ éðL-ìà Bl-äéäéçBúcôà áLçå ¦«§¤²¤§¥¬§−̈§ª¨«§¥³¤£ª¨Æ
ïîbøàå úìëz áäæ äéäé epnî eäNrîk åéìr øLà£¤´¨½̈§©«£¥−¦¤´¦«§¤®¨À̈§¥¯¤§©§¨¨²

:øæLî LLå éðL úrìBúåè-éðáà ézL-úà zç÷ìå §©¬©¨¦−§¥¬¨§¨«§¨´©§½̈¤§¥−©§¥
:ìàøNé éða úBîL íäéìr zçzôe íäL(ìàøùé) ®Ÿ©¦©§¨´£¥¤½§−§¥¬¦§¨¥«

éúBîL-úàå úçàä ïáàä ìr íúîMî äML¦¨Æ¦§Ÿ½̈©−¨¤´¤¨«¤¨®§¤§º
:íúãìBúk úéðMä ïáàä-ìr íéøúBpä äMMä©¦¨¯©«¨¦²©¨¤¬¤©¥¦−§«§Ÿ¨«

àéézL-úà çzôz íúç éçezt ïáà Løç äNrî©«£¥´¨©»¤¼¤¼¦¥´ŸÀ̈§©©Æ¤§¥´
áäæ úBöaLî úañî ìûøNé éða úîL-ìr íéðáàä̈«£¨¦½©§−Ÿ§¥´¦§¨¥®ª«©²Ÿ¦§§¬¨−̈

:íúà äNrzáéúôúk ìr íéðáàä ézL-úà zîNå ©«£¤¬Ÿ¨«§©§º̈¤§¥´¨«£¨¦À©µ¦§´Ÿ
-úà ïøäà àNðå ìûøNé éðáì ïøkæ éðáà ãôàä̈«¥½Ÿ©§¥¬¦¨−Ÿ¦§¥´¦§¨¥®§¨¨Á©«£¸Ÿ¤

:ïøkæì åéôúë ézL-ìr ýåýé éðôì íúBîLñ §¹̈¦§¥¯§Ÿ̈²©§¥¬§¥−̈§¦¨«Ÿ
ã ycew zegiyn zecewp ã(198 'nr ek zegiy ihewl)

˙B¯O‰ ˙B¯‚BÁL . . ¯ÈÒ ÔÈÓk . . ‡e‰L ,ÈÏ ¯ÓB‡ ÈaÏÂ רׁש"י) ¿ƒƒ≈ƒ∆¿ƒƒ»∆¿«»ִַ

ד) כח,

ּכׁשהיא  סּוס על רֹוכבת ׂשרה רׁש"י ראה ׁשּפעם ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֻמסּפר,

ּכזה, מראה ׁשראה ּכ על הצטער ּבתחּלה ּבסינר. ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָחגּורה

להבין  לֹו סּיע זה ּכי ּדעּתֹו, נחה ּפרּוׁשֹו את ּכׁשּכתב ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָא

" רׁש"י ׁשרמז ׁשּזהּו לֹומר ויׁש האפֹוד. מעׂשה אֹומר ÈaÏÂאת ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ¿ƒƒֵ

מּדרּגת  נֹובע ׁשלילי מּמארע חּיּובי ּדבר להֹוציא הּכח ְְְְִִִִִִִִֵַַַַַָָָֹֹלי":

ּבּלב. מׁשּכנּה ׁשּמקֹום האלקית, הּנפׁש ׁשל העצם ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ'יחידה',

éðùâé:áäæ úöaLî úéNråãéáäæ úøLøL ézLe §¨¦¬¨¦§§−Ÿ¨¨«§¥³©§§ŸÆ¨¨´
äzúðå úár äNrî íúà äNrz úìaâî øBäè̈½¦§¨²Ÿ©«£¤¬Ÿ−̈©«£¥´£®Ÿ§¨«©¨²

:úöaLnä-ìr úúárä úøLøL-úàñåèúéNrå ¤©§§¬Ÿ¨«£Ÿ−Ÿ©©¦§§«Ÿ§¨¦¹¨
î ètLî ïLçáäæ epNrz ãôà äNrîk áLç äNr ³¤¦§¨Æ©«£¥´¥½§©«£¥¬¥−Ÿ©«£¤®Â̈Â̈

äNrz øæLî LLå éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz§¥̧¤§©§¨¹̈§©¯©¨¦²§¥¬¨§−̈©«£¤¬
:Búàæè:Baçø úøæå Bkøà úøæ ìeôk äéäé reáø Ÿ«¨¬©¦«§¤−¨®¤¬¤¨§−§¤¬¤¨§«

æéøeè ïáà íéøeè äraøà ïáà úàlî Bá úàlîe¦¥¨¬Æ¦ª´©¤½¤©§¨−̈¦´®̈¤À
:ãçàä øehä ú÷øáe äãèt íãàçééðMä øehäå ³Ÿ¤¦§¨Æ¨¤½¤©−¨«¤¨«§©−©¥¦®

:íìäéå øétñ Côðèéì éLéìMä øehäåBáL íL ¬Ÿ¤©¦−§¨«£«Ÿ§©−©§¦¦®¤¬¤§−
:äîìçàåëäôLéå íäLå LéLøz éréáøä øehäå §©§¨«¨§©Æ¨«§¦¦½©§¦¬§−Ÿ©§¨«§¥®

:íúàelîa eéäé áäæ íéöaLîàëïééäz íéðáàäå §ª¨¦¬¨¨²¦«§−§¦«Ÿ¨«§Â¨«£¨¦Â¦«§¤¹¨
íúîL-ìr äøNr íézL ìûøNé-éða úîL-ìr©§¯Ÿ§¥«¦§¨¥²§¥¬¤§¥−©§Ÿ¨®

ì ïééäz BîL-ìr Léà íúBç éçezt:èáL øNr éðL ¦¥³¨Æ¦´©§½¦«§¤¾¨¦§¥¬¨−̈¨«¤
áëáäæ úár äNrî úìáb úLøL ïLçä-ìr úéNrå§¨¦¯¨©©²¤©§¬Ÿ©§ª−©«£¥´£®Ÿ¨−̈

:øBäèâëzúðå áäæ úBòaè ézL ïLçä-ìr úéNrå ¨«§¨¦̧¨Æ©©½¤§¥−©§´¨¨®§¨«©À̈
:ïLçä úBö÷ éðL-ìr úBòahä ézL-úàãëäzúðå ¤§¥Æ©©¨½©§¥−§¬©«¤§¨«©À̈

úBö÷-ìà úòahä ézL-ìr áäfä úúár ézL-úà¤§¥Æ£Ÿ´Ÿ©¨½̈©§¥−©©¨®Ÿ¤§−
:ïLçääëïzz úúárä ézL úBö÷ ézL úàå ©«¤§¥̧§¥³§Æ§¥´¨«£Ÿ½Ÿ¦¥−

-ìà ãôàä úBôúk-ìr äzúðå úBöaLnä ézL-ìr©§¥´©¦§§®§¨«©¨²©¦§¬¨«¥−Ÿ¤
:åéðt ìeîåëíúà zîNå áäæ úBòaè ézL úéNrå ¬¨¨«§¨¦À¨§¥Æ©§´¨½̈§©§¨´Ÿ½̈

øár-ìà øLà BúôN-ìr ïLçä úBö÷ éðL-ìr©§¥−§´©®¤©§¨¾£¤²¤¥¬¤
:äúéa ãBôàäæëäzúðå áäæ úBòaè ézL úéNrå ¨«¥−¨«§¨§¨¦»¨»§¥´©§´¨¨¼§¨«©¨´

åéðt ìenî ähîlî ãBôàä úBôúë ézL-ìr íúàŸ¿̈©§¥Á¦§¸¨«¥³¦§©̧¨Æ¦´¨½̈
:ãBôàä áLçì ìrnî Bzøaçî únrìçëeñkøéå §ª©−©§©§®¦©¾©§¥−¤¨«¥«§¦§§´

ïLçä-úàáéúëåúòáèîéø÷úòaè-ìà åéúòahî ¤©ÂÂ¤¦©§Ÿº̈¤©§³Ÿ
ãBôàä áLç-ìr úBéäì úìëz ìéúôa ãBôàä̈«¥Æ¦§¦´§¥½¤¦«§−©¥´¤¨«¥®

:ãBôàä ìrî ïLçä çfé-àìåèë-úà ïøäà àNðå §«Ÿ¦©´©½¤¥©−¨«¥«§¨¨´©«Â£ÂŸ¤
Bàáa Baì-ìr ètLnä ïLça ìûøNé-éða úBîL§¸§¥«¦§¨¥¹§¯¤©¦§¨²©¦−§Ÿ´

:ãéîz ýåýé-éðôì ïøkæì Lãwä-ìàìïLç-ìà zúðå ¤©®Ÿ¤§¦¨¬Ÿ¦§¥«§Ÿ̈−¨¦«§¨«©º̈¤´¤
áì-ìr eéäå íénzä-úàå íéøeàä-úà ètLnä©¦§À̈¤¨«¦Æ§¤©ª¦½§¨Æ©¥´
ètLî-úà ïøäà àNðå ýåýé éðôì Bàáa ïøäà©«£½Ÿ§Ÿ−¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨´©«Â£ÂŸ¤¦§©̧

:ãéîz ýåýé éðôì Baì-ìr ìûøNé-éðañ §¥«¦§¨¥¯©¦²¦§¥¬§Ÿ̈−¨¦«



iriaxקנח ,iyily - hk - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(151 'nr el zegiy ihewl)

˙Á‡‰ Ô·‡‰ ÏÚ Ì˙ÓMÓ ‰ML(י (כח, ƒ»ƒ¿…»«»∆∆»∆»
'Â‚Â Ï‡¯NÈ ÚÓL e¯Ó‡L ,ÚÓL ˙B·z ÈL‡¯(הּטּורים (ּבעל »≈≈¿«∆»¿¿«ƒ¿»≈ִַַַ

אין  . . יׂשראל "ׁשמע ליעקב אמרּו ׁשהּׁשבטים לֹומר, ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹרצֹונֹו

לעֹולם  . . ׁשם ּברּו" ואמר יעקב ּפתח ואז אחד", אּלא ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבלּבנּו

א)ועד" נו, ׁשל (פסחים האֹותּיֹות וכ"ה הּׁשמֹות ׁשׁשת זה, ּולפי . ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָ

'ׁשמע  ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּמּלים ׁשׁשת לנגד הן ימין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָּכתף

לנגד  הן ׂשמאל ּכתף ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּׁשמֹות וׁשׁשת ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹיׂשראל';

הּכֹולל). (עם ׁשם' ּברּו' ׁשל אֹותּיֹות וכ"ה הּמּלים ְִִִִֵֵֵֶֶַַָׁשׁשת

éùéìùàì:úìëz ìéìk ãBôàä ìérî-úà úéNrå§¨¦²¨¤§¦¬¨«¥−§¦¬§¥«¤
áìáéáñ åéôì äéäé äôN BëBúa BLàø-éô äéäå§¨¨¬¦«Ÿ−§®¨¿̈¦«§¤Á§¦̧¨¦¹

:røwé àì Bl-äéäé àøçú éôk âøà äNrîâìúéNrå ©«£¥´Ÿ¥À§¦¬©§¨²¦«§¤−¬Ÿ¦¨¥«©§¨¦´¨
-ìr éðL úrìBúå ïîbøàå úìëz éðnø åéìeL-ìr©À̈¦Ÿ¥Æ§¥³¤§©§¨¨Æ§©´©¨¦½©

L:áéáñ íëBúa áäæ éðîrôe áéáñ åéìeãìáäæ ïîrt −̈¨¦®©«£Ÿ¥¬¨¨²§−̈¨¦«©«£³Ÿ¨¨Æ
:áéáñ ìérnä éìeL-ìr ïBnøå áäæ ïîrt ïBnøå§¦½©«£¬Ÿ¨−̈§¦®©¥¬©§¦−¨¦«

äìì ïøäà-ìr äéäå-ìà Bàáa BìB÷ òîLðå úøL §¨¨¬©©«£−Ÿ§¨¥®§¦§©´ÂÂ§Ÿ¸¤
:úeîé àìå Búàöáe ýåýé éðôì LãwäñåìúéNrå ©¹Ÿ¤¦§¥¯§Ÿ̈²§¥−§¬Ÿ¨«§¨¦¬¨

Lã÷ íúç éçezt åéìr zçzôe øBäè áäæ õév¦−¨¨´¨®¦©§¨³¨¨Æ¦¥´Ÿ½̈−Ÿ¤
:ýåýéìæì-ìr äéäå úìëz ìéút-ìr Búà zîNå ©«Ÿ̈«§©§¨³ŸÆ©§¦´§¥½¤§¨−̈©

:äéäé úôðönä-éðt ìeî-ìà úôðönäçì-ìr äéäå ©¦§¨®¤¤¬§¥«©¦§¤−¤¦«§¤«§¨¨»©
øLà íéLãwä ïår-úà ïøäà àNðå ïøäà çöî¥´©©«£Ÿ¼§¨¨̧©«£¹Ÿ¤£´Ÿ©¢¨¦À£¤³
äéäå íäéLã÷ úðzî-ìëì ìàøNé éða eLéc÷é©§¦¸Æ§¥´¦§¨¥½§¨©§−Ÿ¨§¥¤®§¨¨³

:ýåýé éðôì íäì ïBöøì ãéîz Bçöî-ìrèìzöaLå ©¦§Æ¨¦½§¨¬¨¤−¦§¥¬§Ÿ̈«§¦©§¨Æ
äNrz èðáàå LL úôðöî úéNrå LL úðúkä©§´Ÿ¤¥½§¨¦−¨¦§¤´¤¥®§©§¥¬©«£¤−

:í÷ø äNrîîúéNrå úðzë äNrz ïøäà éðáìå ©«£¥¬Ÿ¥«§¦§¥³©«£ŸÆ©«£¤´ª¢½Ÿ§¨¦¬¨
ãBáëì íäì äNrz úBòaâîe íéèðáà íäì̈¤−©§¥¦®¦§¨Æ©«£¤´¨¤½§¨−

:úøàôúìeàîéçà ïøäà-úà íúà zLaìäåE §¦§¨«¤§¦§©§¨³Ÿ¨Æ¤©«£´Ÿ¨¦½
íãé-úà úàlîe íúà zçLîe Bzà åéða-úàå§¤¨−̈¦®¨«©§¨̧Ÿ¹̈¦¥¨¯¤¨¨²

:éì-eðäëå íúà zLc÷åáîãá-éñðëî íäì äNrå §¦©§¨¬Ÿ−̈§¦«£¦«©«£¥³¨¤Æ¦§§¥½̈
íéðúnî äåør øNa úBqëì:eéäé íéëøé-ãrå §©−§©´¤§¨®¦¨§©¬¦§©§¥©−¦¦«§«

âîãrBî ìäà-ìà | íàáa åéða-ìrå ïøäà-ìr eéäå§¨Á©©«£¸Ÿ§©¨¹̈§Ÿ¨´¤´Ÿ¤¥À
ì çaænä-ìà ízLâá BàeàNé-àìå Lãwa úøL ´§¦§¨³¤©¦§¥̧©Æ§¨¥´©½Ÿ¤§«Ÿ¦§¬

:åéøçà Bòøæìe Bì íìBò úwç eúîå ïårñ ¨−Ÿ¨¥®ª©¬¨²−§©§¬©«£¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(337 'nr fh zegiy ihewl)

L„w‰ Ï‡ B‡B·a BÏB˜ ÚÓLÂ(לה (כח, ¿ƒ¿«¿∆«…∆
ּובסערה, ּברעׁש היא עבֹודתֹו – ׁשּלֹו ּב'ּיׁשּות' ׁשּנאבק ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאדם

ליהּודי  ׁשרֹומזים הּמעיל, ּׁשּׁשּולי מה זהּו הּסּכנה. מּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּכבֹורח

אדם  ּכן ּׁשאין מה קֹול. מׁשמיעים זֹו, ּפחּותה ּבדרּגה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּנמצא

"לא  ּדּקה", ּדממה ּב"קֹול היא עבֹודתֹו ּגמּור, לבּטּול ּכבר ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָֹׁשהּגיע

ה'". ְַַּברעׁש

éòéáøèëàLc÷ì íäì äNrz øLà øácä äæå§¤̧©¨¹̈£¤̧©«£¤¬¨¤²§©¥¬
íéðL íìéàå ø÷a-ïa ãçà øt ç÷ì éì ïäëì íúàŸ−̈§©¥´¦®§Â©Â©´¤¨¯¤¨¨²§¥¦¬§©−¦

:íîéîzáïîMa úìeìa úvî úlçå úBvî íçìå §¦¦«§¤´¤©À§©³Ÿ©ŸÆ§´Ÿ©¤½¤
äNrz íéhç úìñ ïîMa íéçLî úBvî é÷é÷øe§¦¥¬©−§ª¦´©®̈¤¬Ÿ¤¦¦−©«£¤¬

:íúàâíúà záø÷äå ãçà ìñ-ìr íúBà zúðå Ÿ¨«§¨«©¨³¨Æ©©´¤½̈§¦§©§¨¬Ÿ−̈
éðL úàå øtä-úàå ìqa:íìéàäãïøäà-úàå ©®̈§¤̧©½̈§¥−§¥¬¨«¥¦«§¤©«£³Ÿ

zöçøå ãrBî ìäà çút-ìà áéø÷z åéða-úàå§¤¨¨Æ©§¦½¤¤−©´Ÿ¤¥®§¨«©§¨¬
:íéna íúàä-úà zLaìäå íéãâaä-úà zç÷ìå Ÿ−̈©¨«¦§¨«©§¨´¤©§¨¦À§¦§©§¨³¤

ãôàä-úàå ãôàä ìérî úàå úðzkä-úà ïøäà©«£ŸÆ¤©ª½Ÿ¤§¥Æ§¦´¨«¥½Ÿ§¤¨«¥−Ÿ
:ãôàä áLça Bì zãôàå ïLçä-úàååzîNå §¤©®¤§¨«©§¨´½§¥−¤¨«¥«Ÿ§©§¨¬

-ìr Lãwä øæð-úà zúðå BLàø-ìr úôðönä©¦§¤−¤©Ÿ®§¨«©¨²¤¥¬¤©−Ÿ¤©
:úôðönäæöéå äçLnä ïîL-úà zç÷ìå-ìr z÷ ©¦§¨«¤§¨«©§¨Æ¤¤´¤©¦§½̈§¨«©§−̈©

:Búà zçLîe BLàøçízLaìäå áéø÷z åéða-úàå Ÿ®¨«©§−̈Ÿ«§¤¨−̈©§¦®§¦§©§−̈
:úðzkèzLáçå åéðáe ïøäà èðáà íúà zøâçå ª¢«Ÿ§¨«©§¨ÁŸ¨̧©§¥¹©«£´Ÿ¨À̈§¨«©§¨³

íìBò úwçì äpäk íäì äúéäå úòaâî íäì̈¤Æ¦§¨½Ÿ§¨«§¨¬¨¤²§ª−̈§ª©´¨®
:åéða-ãéå ïøäà-ãé úàlîeééðôì øtä-úà záø÷äå ¦¥¨¬©©«£−Ÿ§©¨¨«§¦§©§¨Æ¤©½̈¦§¥−

Làø-ìr íäéãé-úà åéðáe ïøäà Cîñå ãrBî ìäà́Ÿ¤¥®§¨©̧©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©¬Ÿ
:øtäàéìäà çút ýåýé éðôì øtä-úà zèçLå ©¨«§¨«©§¨¬¤©−̈¦§¥´§Ÿ̈®¤−©¬Ÿ¤

:ãrBîáéúðø÷-ìr äzúðå øtä ícî zç÷ìå ¥«§¨«©§¨Æ¦©´©½̈§¨«©¨²©©§¬Ÿ
ãBñé-ìà CtLz ícä-ìk-úàå Eraöàa çaænä©¦§¥−©§¤§¨¤®§¤¨©¨´¦§½Ÿ¤§−

:çaænäâé-úà äqëîä áìçä-ìk-úà zç÷ìå ©¦§¥«©§¨«©§À̈¤¨©¥»¤»©«§©¤´¤
úéìkä ézL úàå ãákä-ìr úøúiä úàå áøwä©¤¼¤¼§¥À©Ÿ¤̧¤Æ©©¨¥½§¥Æ§¥´©§¨½Ÿ
:äçaænä zøè÷äå ïäéìr øLà áìçä-úàå§¤©¥−¤£¤´£¥¤®§¦§©§−̈©¦§¥«¨

ãéóøNz BLøt-úàå Bøò-úàå øtä øNa-úàå§¤§©³©¨Æ§¤Ÿ́§¤¦§½¦§´Ÿ
:àeä úàhç äðçnì õeçî Làaåèìéàä-úàå ¨¥½¦−©©«£¤®©−̈«§¤¨©¬¦

-ìr íäéãé-úà åéðáe ïøäà eëîñå çwz ãçàä̈«¤−̈¦®̈§¨̧§¹©«£¯Ÿ¨¨²¤§¥¤−©
:ìéàä LàøæèBîc-úà zç÷ìå ìéàä-úà zèçLå ¬Ÿ¨¨«¦§¨«©§−̈¤¨¨®¦§¨«©§¨Æ¤¨½

:áéáñ çaænä-ìr z÷øæåæéðz ìéàä-úàåçz §¨«©§¨¬©©¦§¥−©¨¦«§¤̧¨©½¦§©¥−©
åéçúð-ìr zúðå åérøëe Baø÷ zöçøå åéçúðì¦§¨®̈§¨«©§¨³¦§Æ§¨½̈§¨«©¨¬©§¨−̈

:BLàø-ìråçéäçaænä ìéàä-ìk-úà zøè÷äå §©Ÿ«§¦§©§¨³¤¨¨©̧¦Æ©¦§¥½¨
:àeä ýåýéì äMà çBçéð çéø ýåýéì àeä äìòŸ¨¬−©«Ÿ̈®¥´©¦½©¦¤¬©«Ÿ̈−«

iyy ,iying - hk - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(246 'nr ek zegiy ihewl)

ÔÓMa ÌÈÁLÓ(ב (כט, ¿Àƒ«∆∆

˙ÈÂÈ Û"Î ÔÈÓk ÔÁLBÓ(רׁש"י) ¿»¿ƒ¿»ƒִַ

לפ ּפרט ׁשּבהיכל, הּׁשמן ּכל את הּיונים טּמאּו חנּכה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבימי

ׁשּׁשמּני ,ּכ על ּומבאר טהֹור. ׁשּנׁשאר חכמה ‰‰ÏÎÈאחד היינּו – ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹ«≈»ְְַָָ

ּבּה. נלחמּו ׁשהּיונים לחכמה), רֹומז (ׁשמן Yׁשּבקדּׁשה ÔÓM‰ Ct ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻ««∆∆

הרמז  זהּו ונּצחּום. הּיונים על התגּברּו ׁשּבכחּה הּכתר, ספירת ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהיינּו

˙ÈÂÈ Û"Îaּתבֹות ראׁשי כ"ף, אֹות ׁשל ּבכחּה –¯˙k לנּצח נּתן , ¿«¿»ƒְֵֵֶָָֹ∆∆ְִֵַַָ

הּמׁשיחה. לצר ּבקדּׁשה, ּבׂשפתם להׁשּתּמׁש ואף הּיונים ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻאת

éùéîçèéåéðáe ïøäà Cîñå éðMä ìéàä úà zç÷ìå§¨´©§½̈¥−¨©´¦©¥¦®§¨©̧©«£¯Ÿ¨¨²
:ìéàä Làø-ìr íäéãé-úàëìéàä-úà zèçLå ¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦§¨«©§¨´¤¨©À¦

Ceðz-ìrå ïøäà ïæà Ceðz-ìr äzúðå Bîcî zç÷ìå§¨«©§¨³¦¨Æ§¨«©¿̈©§Á¸Ÿ¤©«£¹Ÿ§©§¸
ïäa-ìrå úéðîéä íãé ïäa-ìrå úéðîéä åéða ïæà³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

ícä-úà z÷øæå úéðîéä íìâø:áéáñ çaænä-ìr ©§−̈©§¨¦®§¨«©§¨¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«
àëïîMîe çaænä-ìr øLà ícä-ïî zç÷ìå§¨«©§º̈¦©¨¸£¤¬©©¦§¥»©»¦¤´¤

åéða-ìrå åéãâa-ìrå ïøäà-ìr úéfäå äçLnä©¦§¨¼§¦¥¨³©©«£ŸÆ§©§¨½̈§©¨¨²
éãâáe åéðáe åéãâáe àeä Lã÷å Bzà åéðá éãâa-ìrå§©¦§¥¬¨−̈¦®§¨©¬Æ§¨½̈¨¨²¦§¥¬

:Bzà åéðááëäéìàäå áìçä ìéàä-ïî zç÷ìå ¨−̈¦«§¨«©§¨´¦Â̈©Â¦©¥̧¤§¨«©§¹̈
úøúé úàå áøwä-úà äqëîä | áìçä-úàå§¤©¥´¤©§©¤´¤©¤À¤§¥̧Ÿ¤³¤
ïäéìr øLà áìçä-úàå úéìkä ézL | úàå ãákä©¨¥Æ§¥´§¥´©§¨ÀŸ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½

:àeä íéàlî ìéà ék ïéîiä ÷BL úàåâëíçì økëå §¥−´©¨¦®¦²¥¬¦ª¦−«§¦©̧¤¹¤
ìqî ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà©©À§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤¨®¦©Æ

:ýåýé éðôì øLà úBvnäãëétk ìr ìkä zîNå ©©½£¤−¦§¥¬§Ÿ̈«§©§¨´©½Ÿ©µ©¥´
éðôì äôeðz íúà zôðäå åéðá étk ìrå ïøäà©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®§¥«©§¨¬Ÿ¨²§−̈¦§¥¬

:ýåýéäëäçaænä zøè÷äå íãiî íúà zç÷ìå §Ÿ̈«§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¦¨½̈§¦§©§¨¬©¦§¥−¨
äìòä-ìràeä äMà ýåýé éðôì çBçéð çéøì ©¨«Ÿ¨®§¥³©¦¸©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦¤¬−

:ýåýéìåëøLà íéàlnä ìéàî äæçä-úà zç÷ìå ©«Ÿ̈«§¨«©§¨´¤¤«¨¤À¥¥³©¦ª¦Æ£¤´
Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz Búà zôðäå ïøäàì§©«£½Ÿ§¥«©§¨¬Ÿ²§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬§−

:äðîìæë÷BL úàå äôeðzä äæç | úà zLc÷å §¨¨«§¦©§º̈¥´£¥´©§À̈§¥Æ´
ðeä øLà äîeøzäíéàlnä ìéàî íøeä øLàå ó ©§½̈£¤¬©−©«£¤´¨®¥¥Æ©¦ª¦½

:åéðáì øLàîe ïøäàì øLàîçëïøäàì äéäå ¥«£¤¬§©«£−Ÿ¥«£¤¬§¨¨«§¨¨Á§©«£¸Ÿ
äîeøú ék ìàøNé éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe§¨¹̈§¨À̈¥¥Æ§¥´¦§¨¥½¦¬§−̈
éçáfî ìàøNé-éða úàî äéäé äîeøúe àeä®§º̈¦«§¤̧¥¥³§¥«¦§¨¥Æ¦¦§¥´

:ýåýéì íúîeøz íäéîìLèëøLà Lãwä éãâáe ©§¥¤½§«¨−̈©«Ÿ̈«¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´
-àlîìe íäá äçLîì åéøçà åéðáì eéäé ïøäàì§©«£½Ÿ¦«§¬§¨−̈©«£¨®§¨§¨´¨¤½§©¥

:íãé-úà íáìåézçz ïäkä íLaìé íéîé úráL −̈¤¨¨«¦§©´¨¦À¦§¨¨¯©Ÿ¥²©§−̈

ì ãrBî ìäà-ìà àáé øLà åéðaî:Lãwa úøL ¦¨¨®£¤¬¨²Ÿ¤¬Ÿ¤¥−§¨¥¬©«Ÿ¤
àìBøNa-úà zìMáe çwz íéàlnä ìéà úàå§¥²¥¬©¦ª¦−¦®̈¦©§¨¬¤§¨−

:Lã÷ í÷îaáììéàä øNa-úà åéðáe ïøäà ìëàå §¨¬Ÿ¨«§¨©̧©«£³Ÿ¨¨Æ¤§©´¨©½¦
:ãrBî ìäà çút ìqa øLà íçlä-úàåâìeìëàå §¤©¤−¤£¤´©¨®¤−©¬Ÿ¤¥«§¨«§³

íúà Lc÷ì íãé-úà àlîì íäa øtk øLà íúàŸ¨Æ£¤´ª©´¨¤½§©¥¬¤¨−̈§©¥´Ÿ¨®
íä Lã÷-ék ìëàé-àì øæå:ãìøNaî øúeé-íàå §¨¬«ŸŸ©−¦¬Ÿ¤¥«§¦¦¨¥º¦§©¯

øúBpä-úà zôøNå ø÷aä-ãr íçlä-ïîe íéàlnä©¦ª¦²¦©¤−¤©©®Ÿ¤§¨«©§¨³¤©¨Æ
:àeä Lã÷-ék ìëàé àì Làaäìïøäàì úéNrå ¨¥½¬Ÿ¥«¨¥−¦¬Ÿ¤«§¨¦¹¨§©«£³Ÿ

íéîé úráL äëúà éúéeö-øLà ìëk äëk åéðáìe§¨¨Æ½̈¨§¬Ÿ£¤¦¦−¦Ÿ¨®¨¦§©¬¨¦−
:íãé àlîzåì-ìr íBiì äNrz úàhç øôe §©¥¬¨¨«©̧©¹̈©«£¤³©Æ©

zçLîe åéìr Eøtëa çaænä-ìr úàhçå íéøtkä©¦ª¦½§¦¥¨Æ©©¦§¥½©§©¤§−¨¨®¨«©§¨¬
:BLc÷ì Búàæìçaænä-ìr øtëz íéîé úráL Ÿ−§©§«¦§©´¨¦À§©¥Æ©©¦§¥½©

râpä-ìk íéLã÷ Lã÷ çaænä äéäå Búà zLc÷å§¦©§−̈Ÿ®§¨¨³©¦§¥̧©Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¨©Ÿ¥¬©
:Lc÷é çaænañ ©¦§¥−©¦§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(187 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

Lc˜È ÁaÊna Ú‚Bp‰ Ïk(לז (כט, »«≈««ƒ¿≈«ƒ¿»
‰Èe‡¯ Ïk Û‡ ,‰Èe‡¯ ‰ÏBÚ ‰Ó(רש"י) «»¿»«»¿»

לגבּול  והּׁשּי הראּוי ּבדבר רק קדּׁשה להחּדיר נּתן :ל ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָֻלֹומר

ּומּתרים  הּטהֹורים ּדברים "ּכל הּתניא: ספר ּובלׁשֹון ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻהּקדּׁשה.

הכׁשר  לא רז"ל ּכמאמר . . מעׂשיית הּמצוה נעׂשית ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹֻׁשּבהם

ׁשאינֹו אתרֹוג וכן ,ּבפי ּומּתרים טהֹורים אּלא ׁשמים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻלמלאכת

ּבהם". וכּיֹוצא ּגזל, ׁשאינן הּצדקה ּומעֹות ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָערלה,

éùùçìäðL-éða íéNák çaænä-ìr äNrz øLà äæå§¤¾£¤¬©«£¤−©©¦§¥®©§¨¦¯§¥«¨¨²
:ãéîz íBiì íéðLèìäNrz ãçàä Nákä-úà §©¬¦©−¨¦«¤©¤¬¤¨«¤−̈©«£¤´

:íéaørä ïéa äNrz éðMä Nákä úàå ø÷aá©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦
îCñðå ïéää òáø úéúk ïîLa ìeìa úìñ ïøOrå§¦¨¸Ÿ¹Ÿ¤¨¸§¤³¤¨¦Æ¤´©©¦½§¥¾¤

:ãçàä Nákì ïéé ïéää úréáøàîéðMä Nákä úàå §¦¦¬©¦−¨®¦©¤−¤¨«¤¨«§¥Æ©¤´¤©¥¦½
dkñðëe ø÷aä úçðîk íéaørä ïéa äNrz©«£¤−¥´¨«©§¨®¦§¦§©̧©³Ÿ¤§¦§¨Æ

:ýåýéì äMà ççéð çéøì dl-äNrzáîãéîz úìò ©«£¤½̈§¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«Ÿ©³¨¦Æ
ãreà øLà ýåýé éðôì ãrBî-ìäà çút íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®£¤̧¦¨¥³

éìà øaãì änL íëì:íL Eâîéðáì änL ézãrðå ¨¤Æ½̈¨§©¥¬¥¤−¨«§«Ÿ©§¦¬−̈¨¦§¥´
c÷ðå ìûøNé:éãáëa LãîãrBî ìäà-úà ézLc÷å ¦§¨¥®§¦§©−¦§Ÿ¦«§¦©§¦²¤¬Ÿ¤¥−

:éì ïäëì Lc÷à åéða-úàå ïøäà-úàå çaænä-úàå§¤©¦§¥®©§¤©«£¯Ÿ§¤¨¨²£©¥−§©¥¬¦«
äî:íéýìûì íäì éúééäå ìûøNé éða CBúa ézðëLå§¨´©§¦½§−§¥´¦§¨¥®§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«
åîíúà éúàöBä øLà íäéäìà ýåýé éðà ék eòãéå§¨«§À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤̧¥¯¦Ÿ¨²

ì íéøöî õøàî:íäéäìà ýåýé éðà íëBúá éðëLô ¥¤¬¤¦§©−¦§¨§¦´§¨®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«



קנט iyy ,iying - hk - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(246 'nr ek zegiy ihewl)

ÔÓMa ÌÈÁLÓ(ב (כט, ¿Àƒ«∆∆

˙ÈÂÈ Û"Î ÔÈÓk ÔÁLBÓ(רׁש"י) ¿»¿ƒ¿»ƒִַ

לפ ּפרט ׁשּבהיכל, הּׁשמן ּכל את הּיונים טּמאּו חנּכה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבימי

ׁשּׁשמּני ,ּכ על ּומבאר טהֹור. ׁשּנׁשאר חכמה ‰‰ÏÎÈאחד היינּו – ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹ«≈»ְְַָָ

ּבּה. נלחמּו ׁשהּיונים לחכמה), רֹומז (ׁשמן Yׁשּבקדּׁשה ÔÓM‰ Ct ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻ««∆∆

הרמז  זהּו ונּצחּום. הּיונים על התגּברּו ׁשּבכחּה הּכתר, ספירת ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהיינּו

˙ÈÂÈ Û"Îaּתבֹות ראׁשי כ"ף, אֹות ׁשל ּבכחּה –¯˙k לנּצח נּתן , ¿«¿»ƒְֵֵֶָָֹ∆∆ְִֵַַָ

הּמׁשיחה. לצר ּבקדּׁשה, ּבׂשפתם להׁשּתּמׁש ואף הּיונים ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻאת

éùéîçèéåéðáe ïøäà Cîñå éðMä ìéàä úà zç÷ìå§¨´©§½̈¥−¨©´¦©¥¦®§¨©̧©«£¯Ÿ¨¨²
:ìéàä Làø-ìr íäéãé-úàëìéàä-úà zèçLå ¤§¥¤−©¬Ÿ¨¨«¦§¨«©§¨´¤¨©À¦

Ceðz-ìrå ïøäà ïæà Ceðz-ìr äzúðå Bîcî zç÷ìå§¨«©§¨³¦¨Æ§¨«©¿̈©§Á¸Ÿ¤©«£¹Ÿ§©§¸
ïäa-ìrå úéðîéä íãé ïäa-ìrå úéðîéä åéða ïæà³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©³Ÿ¤¨¨Æ©§¨¦½§©¬Ÿ¤

ícä-úà z÷øæå úéðîéä íìâø:áéáñ çaænä-ìr ©§−̈©§¨¦®§¨«©§¨¯¤©¨²©©¦§¥−©¨¦«
àëïîMîe çaænä-ìr øLà ícä-ïî zç÷ìå§¨«©§º̈¦©¨¸£¤¬©©¦§¥»©»¦¤´¤

åéða-ìrå åéãâa-ìrå ïøäà-ìr úéfäå äçLnä©¦§¨¼§¦¥¨³©©«£ŸÆ§©§¨½̈§©¨¨²
éãâáe åéðáe åéãâáe àeä Lã÷å Bzà åéðá éãâa-ìrå§©¦§¥¬¨−̈¦®§¨©¬Æ§¨½̈¨¨²¦§¥¬

:Bzà åéðááëäéìàäå áìçä ìéàä-ïî zç÷ìå ¨−̈¦«§¨«©§¨´¦Â̈©Â¦©¥̧¤§¨«©§¹̈
úøúé úàå áøwä-úà äqëîä | áìçä-úàå§¤©¥´¤©§©¤´¤©¤À¤§¥̧Ÿ¤³¤
ïäéìr øLà áìçä-úàå úéìkä ézL | úàå ãákä©¨¥Æ§¥´§¥´©§¨ÀŸ§¤©¥̧¤Æ£¤´£¥¤½

:àeä íéàlî ìéà ék ïéîiä ÷BL úàåâëíçì økëå §¥−´©¨¦®¦²¥¬¦ª¦−«§¦©̧¤¹¤
ìqî ãçà ÷é÷øå úçà ïîL íçì úlçå úçà©©À§©©̧¤¬¤¤²¤©©−§¨¦´¤¨®¦©Æ

:ýåýé éðôì øLà úBvnäãëétk ìr ìkä zîNå ©©½£¤−¦§¥¬§Ÿ̈«§©§¨´©½Ÿ©µ©¥´
éðôì äôeðz íúà zôðäå åéðá étk ìrå ïøäà©«£½Ÿ§©−©¥´¨¨®§¥«©§¨¬Ÿ¨²§−̈¦§¥¬

:ýåýéäëäçaænä zøè÷äå íãiî íúà zç÷ìå §Ÿ̈«§¨«©§¨³Ÿ¨Æ¦¨½̈§¦§©§¨¬©¦§¥−¨
äìòä-ìràeä äMà ýåýé éðôì çBçéð çéøì ©¨«Ÿ¨®§¥³©¦¸©Æ¦§¥´§Ÿ̈½¦¤¬−

:ýåýéìåëøLà íéàlnä ìéàî äæçä-úà zç÷ìå ©«Ÿ̈«§¨«©§¨´¤¤«¨¤À¥¥³©¦ª¦Æ£¤´
Eì äéäå ýåýé éðôì äôeðz Búà zôðäå ïøäàì§©«£½Ÿ§¥«©§¨¬Ÿ²§−̈¦§¥´§Ÿ̈®§¨¨¬§−

:äðîìæë÷BL úàå äôeðzä äæç | úà zLc÷å §¨¨«§¦©§º̈¥´£¥´©§À̈§¥Æ´
ðeä øLà äîeøzäíéàlnä ìéàî íøeä øLàå ó ©§½̈£¤¬©−©«£¤´¨®¥¥Æ©¦ª¦½

:åéðáì øLàîe ïøäàì øLàîçëïøäàì äéäå ¥«£¤¬§©«£−Ÿ¥«£¤¬§¨¨«§¨¨Á§©«£¸Ÿ
äîeøú ék ìàøNé éða úàî íìBò-÷çì åéðáìe§¨¹̈§¨À̈¥¥Æ§¥´¦§¨¥½¦¬§−̈
éçáfî ìàøNé-éða úàî äéäé äîeøúe àeä®§º̈¦«§¤̧¥¥³§¥«¦§¨¥Æ¦¦§¥´

:ýåýéì íúîeøz íäéîìLèëøLà Lãwä éãâáe ©§¥¤½§«¨−̈©«Ÿ̈«¦§¥³©¸Ÿ¤Æ£¤´
-àlîìe íäá äçLîì åéøçà åéðáì eéäé ïøäàì§©«£½Ÿ¦«§¬§¨−̈©«£¨®§¨§¨´¨¤½§©¥

:íãé-úà íáìåézçz ïäkä íLaìé íéîé úráL −̈¤¨¨«¦§©´¨¦À¦§¨¨¯©Ÿ¥²©§−̈

ì ãrBî ìäà-ìà àáé øLà åéðaî:Lãwa úøL ¦¨¨®£¤¬¨²Ÿ¤¬Ÿ¤¥−§¨¥¬©«Ÿ¤
àìBøNa-úà zìMáe çwz íéàlnä ìéà úàå§¥²¥¬©¦ª¦−¦®̈¦©§¨¬¤§¨−

:Lã÷ í÷îaáììéàä øNa-úà åéðáe ïøäà ìëàå §¨¬Ÿ¨«§¨©̧©«£³Ÿ¨¨Æ¤§©´¨©½¦
:ãrBî ìäà çút ìqa øLà íçlä-úàåâìeìëàå §¤©¤−¤£¤´©¨®¤−©¬Ÿ¤¥«§¨«§³

íúà Lc÷ì íãé-úà àlîì íäa øtk øLà íúàŸ¨Æ£¤´ª©´¨¤½§©¥¬¤¨−̈§©¥´Ÿ¨®
íä Lã÷-ék ìëàé-àì øæå:ãìøNaî øúeé-íàå §¨¬«ŸŸ©−¦¬Ÿ¤¥«§¦¦¨¥º¦§©¯

øúBpä-úà zôøNå ø÷aä-ãr íçlä-ïîe íéàlnä©¦ª¦²¦©¤−¤©©®Ÿ¤§¨«©§¨³¤©¨Æ
:àeä Lã÷-ék ìëàé àì Làaäìïøäàì úéNrå ¨¥½¬Ÿ¥«¨¥−¦¬Ÿ¤«§¨¦¹¨§©«£³Ÿ

íéîé úráL äëúà éúéeö-øLà ìëk äëk åéðáìe§¨¨Æ½̈¨§¬Ÿ£¤¦¦−¦Ÿ¨®¨¦§©¬¨¦−
:íãé àlîzåì-ìr íBiì äNrz úàhç øôe §©¥¬¨¨«©̧©¹̈©«£¤³©Æ©

zçLîe åéìr Eøtëa çaænä-ìr úàhçå íéøtkä©¦ª¦½§¦¥¨Æ©©¦§¥½©§©¤§−¨¨®¨«©§¨¬
:BLc÷ì Búàæìçaænä-ìr øtëz íéîé úráL Ÿ−§©§«¦§©´¨¦À§©¥Æ©©¦§¥½©

râpä-ìk íéLã÷ Lã÷ çaænä äéäå Búà zLc÷å§¦©§−̈Ÿ®§¨¨³©¦§¥̧©Æ´Ÿ¤¨«¨¦½¨©Ÿ¥¬©
:Lc÷é çaænañ ©¦§¥−©¦§¨«

ã ycew zegiyn zecewp ã(187 'nr ` g"nyz zegiyd xtq)

Lc˜È ÁaÊna Ú‚Bp‰ Ïk(לז (כט, »«≈««ƒ¿≈«ƒ¿»
‰Èe‡¯ Ïk Û‡ ,‰Èe‡¯ ‰ÏBÚ ‰Ó(רש"י) «»¿»«»¿»

לגבּול  והּׁשּי הראּוי ּבדבר רק קדּׁשה להחּדיר נּתן :ל ְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָָֻלֹומר

ּומּתרים  הּטהֹורים ּדברים "ּכל הּתניא: ספר ּובלׁשֹון ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻֻהּקדּׁשה.

הכׁשר  לא רז"ל ּכמאמר . . מעׂשיית הּמצוה נעׂשית ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹֻׁשּבהם

ׁשאינֹו אתרֹוג וכן ,ּבפי ּומּתרים טהֹורים אּלא ׁשמים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֻלמלאכת

ּבהם". וכּיֹוצא ּגזל, ׁשאינן הּצדקה ּומעֹות ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָערלה,

éùùçìäðL-éða íéNák çaænä-ìr äNrz øLà äæå§¤¾£¤¬©«£¤−©©¦§¥®©§¨¦¯§¥«¨¨²
:ãéîz íBiì íéðLèìäNrz ãçàä Nákä-úà §©¬¦©−¨¦«¤©¤¬¤¨«¤−̈©«£¤´

:íéaørä ïéa äNrz éðMä Nákä úàå ø÷aá©®Ÿ¤§¥Æ©¤´¤©¥¦½©«£¤−¥¬¨«©§¨«¦
îCñðå ïéää òáø úéúk ïîLa ìeìa úìñ ïøOrå§¦¨¸Ÿ¹Ÿ¤¨¸§¤³¤¨¦Æ¤´©©¦½§¥¾¤

:ãçàä Nákì ïéé ïéää úréáøàîéðMä Nákä úàå §¦¦¬©¦−¨®¦©¤−¤¨«¤¨«§¥Æ©¤´¤©¥¦½
dkñðëe ø÷aä úçðîk íéaørä ïéa äNrz©«£¤−¥´¨«©§¨®¦§¦§©̧©³Ÿ¤§¦§¨Æ

:ýåýéì äMà ççéð çéøì dl-äNrzáîãéîz úìò ©«£¤½̈§¥´©¦½Ÿ©¦¤−©«Ÿ̈«Ÿ©³¨¦Æ
ãreà øLà ýåýé éðôì ãrBî-ìäà çút íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¤¬©«Ÿ¤¥−¦§¥´§Ÿ̈®£¤̧¦¨¥³

éìà øaãì änL íëì:íL Eâîéðáì änL ézãrðå ¨¤Æ½̈¨§©¥¬¥¤−¨«§«Ÿ©§¦¬−̈¨¦§¥´
c÷ðå ìûøNé:éãáëa LãîãrBî ìäà-úà ézLc÷å ¦§¨¥®§¦§©−¦§Ÿ¦«§¦©§¦²¤¬Ÿ¤¥−

:éì ïäëì Lc÷à åéða-úàå ïøäà-úàå çaænä-úàå§¤©¦§¥®©§¤©«£¯Ÿ§¤¨¨²£©¥−§©¥¬¦«
äî:íéýìûì íäì éúééäå ìûøNé éða CBúa ézðëLå§¨´©§¦½§−§¥´¦§¨¥®§¨¦¬¦¨¤−¥«Ÿ¦«
åîíúà éúàöBä øLà íäéäìà ýåýé éðà ék eòãéå§¨«§À¦´£¦³§Ÿ̈Æ¡´Ÿ¥¤½£¤̧¥¯¦Ÿ¨²

ì íéøöî õøàî:íäéäìà ýåýé éðà íëBúá éðëLô ¥¤¬¤¦§©−¦§¨§¦´§¨®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«



xihtnקס ,iriay - l - devz zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ã ycew zegiyn zecewp ã(194 'nr el zegiy ihewl)

ÌÎB˙a ÈÎLÏ(מו (כט, ¿»¿ƒ¿»

dB·b C¯ˆ ‡ÏÂ ,ËBÈ„‰ C¯ˆ Ï‡¯NÈa ‰ÈÎM‰(רמב"ן) «¿ƒ»¿ƒ¿»≈…∆∆¿¿……∆»«

עיּקר  האם – הּמקּדׁש ּבית לגּבי נחלקּו והרמּב"ן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָהרמּב"ם

הּוא ˜¯Ba˙ענינֹו ‰ÈÎM‰אֹו‰˜¯·˙ ˙ÁeÓ ׁשּלכל ונראה, . ְִָ«¿»«»¿»¿««¿ƒ»ְְְִֶֶָ

ּבׁשביל הּוא הּמקּדׁש הרמּב"ן) לדעת (ּגם ,Ï‡¯NÈהּדעֹות ְְְְִִִֵַַַַַַַָָƒ¿»≈

הׁשראת  ּבׁשביל אֹו עבֹודתם ּבׁשביל הּוא האם היא ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָָוהּפלּוגּתא

רּבנּו ּגם (ּוראה ּכאן הרמּב"ן מּדברי להעיר ויׁש ּבתֹוכם. ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָהּׁשכינה

ּכאן). ְֵַָּבחּיי

éòéáùìàíéhL éör úøè÷ øè÷î çaæî úéNrå§¨¦¬¨¦§¥−©¦§©´§®Ÿ¤£¥¬¦¦−
:Búà äNrzáäéäé reáø Baçø änàå Bkøà änà ©«£¤¬Ÿ«©¨̧¨§¹§©¨³¨§Æ¨´©¦«§¤½

:åéúðø÷ epnî Búî÷ íéúnàåâáäæ Búà úétöå §©¨©−¦«Ÿ¨®¦¤−©§Ÿ¨«§¦¦¨̧Ÿ¹¨¨´
åéúðø÷-úàå áéáñ åéúøé÷-úàå Bbb-úà øBäè̈À¤©¯§¤¦«Ÿ¨²¨¦−§¤©§Ÿ®̈

æ Bl úéNrå:áéáñ áäæ øãáäæ úòaè ézLe §¨¦¬¨²¥¬¨−̈¨¦«§¥Á©§¸Ÿ¨¹̈
äNrz åéúòìö ézL ìr Bøæì úçzî | Bl-äNrz©«£¤´¦©´©§¥À©µ§¥´©§Ÿ½̈©«£¤−
Búà úàNì íécáì íézáì äéäå åécö éðL-ìr©§¥´¦®̈§¨¨Æ§¨¦´§©¦½¨¥¬Ÿ−

:änäaäúétöå íéhL éör íécaä-úà úéNrå ¨¥«¨§¨¦¬¨¤©©¦−£¥´¦¦®§¦¦¨¬
:áäæ íúàåøLà úëøtä éðôì Búà äzúðå Ÿ−̈¨¨«§¨«©¨³ŸÆ¦§¥´©¨½Ÿ¤£¤−

úãrä-ìr øLà úøtkä éðôì úãrä ïøà-ìr©£´Ÿ¨«¥ª®¦§¥´©©ÀŸ¤£¤Æ©¨´¥ª½
:änL Eì ãreà øLàæúøè÷ ïøäà åéìr øéè÷äå £¤²¦¨¥¬§−¨«¨§¦§¦¬¨¨²©«£−Ÿ§´Ÿ¤

Báéèéäa ø÷aa ø÷aa íénñ:äpøéè÷é úøpä-úà ©¦®©´Ÿ¤©ÀŸ¤§¥«¦²¤©¥−Ÿ©§¦¤«¨
çäpøéè÷é íéaørä ïéa úøpä-úà ïøäà úìräáe§©«£¸Ÿ©«£¯Ÿ¤©¥²Ÿ¥¬¨«©§©−¦©§¦¤®¨

:íëéúøãì ýåýé éðôì ãéîz úøè÷èåéìr eìrú-àì §¯Ÿ¤¨¦²¦§¥¬§Ÿ̈−§Ÿ«Ÿ¥¤«Ÿ©«£¬¨¨²
:åéìr eëqú àì Cñðå äçðîe äìòå äøæ úøè÷§¬Ÿ¤¨−̈§Ÿ¨´¦§¨®§¥¾¤¬Ÿ¦§−¨¨«

éúàhç ícî äðMa úçà åéúðø÷-ìr ïøäà øtëå§¦¤³©«£ŸÆ©©§Ÿ½̈©©−©¨¨®¦©º©©´
-Lã÷ íëéúøãì åéìr øtëé äðMa úçà íéøtkä©¦ª¦À©©³©¨¨Æ§©¥³¨¨Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½«Ÿ¤

:ýåýéì àeä íéLã÷ttt ¨«¨¦¬−©«Ÿ̈«
.ïîéñ ì"àëéî ,íé÷åñô à"÷

ã ycew zegiyn zecewp ã(208 'nr ek zegiy ihewl)

ÔÓÈÒ Ï"‡ÎÈÓ ,ÌÈ˜eÒt ‡"˜¿ƒƒ»≈ƒ»
מׁשה ׁשל ׁשמֹו נעלם ׁשּבפרׁשתנּו ּבּספרים, ּבעל איתא (ראה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הּפרׁשה) ריׁש אֹותּיֹות הּטּורים ּכמסּפר הּוא ּפסּוקיה מסּפר ולכן , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ

מ  ׁשל מסּפר הּמּלּוי והּנה, הא. ׁשין מם - ּבמבטא הּנעלמֹות ׁשה, ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

חגיגה מהרׁש"א (ראה מ'ּׁשם' ׁשּלמעלה 'עצם', על מֹורה (ט,זה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּונׁשמה",ב) רּוח "נפׁש הּוא ׁשק' ּפעמים, ק"א ּפרקֹו הּׁשֹונה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָלגּבי

ז' מׁשה, ׁשל הסּתּלקּותֹו ּוביֹום מּמעל"). אלקה "חלק הּוא ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַֹֹוק"א

מ'ּׁשם'. ׁשּלמעלה לעצמּיּותֹו, התעּלה לפרׁשתנּו, סמּו ׁשחל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָאדר,

BBBBBBBBBBBB

ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîàdúeòøë àøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨¦§¥
éìîéå.dçéLî áø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C §©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥§¦¥

ïîààìâra ,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥©£¨¨
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáeéîìòìå íìòì êøáî àáø äîù àäé ïîà ¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò.àiîìr éîìrìe íìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©§¨§¥¨§©¨
,øcäúéå ,àOðúéå ,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨§¦§©¥§¦§©¨

éøa àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå.àeä Cïîàïî àlrì §¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨§¦§¥¨¦
,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLz ,àúøéLå àúëøa ìk̈¦§¨¨§¦¨¨ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨

:ïîà eøîàåïîà §¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

(øéèôî) øåëæ úùøô éðù øôñá ïéàøå÷
øéèôîæéCøca ÷ìîr Eì äNr-øLà úà øBëæ̈¾¥²£¤¨¨¬§−£¨¥®©¤−¤

:íéøönî íëúàöaçéEa ápæéå Cøca Eø÷ øLà §¥«§¤¬¦¦§¨«¦£¤̧¨«§¹©¤À¤©§©¥³§Æ
éøçà íéìLçpä-ìkàå Eér äzàøé àìå râéå ó ¨©¤«¡¨¦´©«£¤½§©−̈¨¥´§¨¥®©§¬Ÿ¨¥−

:íéýìûèééýìû ýåýé çéðäa äéäåE|-ìkî Eì ¡Ÿ¦«§¨¿̈§¨¦´©§Ÿ̈´¡Ÿ¤´Â§Â¦¨

éáéàéýìû-ýåýé øLà õøàa áéáqî EEì ïúð E ¸Ÿ§¤¹¦¨¦À¨¨̧¤Æ£¤´§Ÿ̈«Â¡Ÿ¤ÂŸ¥̧§³
úçzî ÷ìîr øëæ *øëæ-úà äçîz dzLøì äìçð©«£¨Æ§¦§½̈¦§¤Æ¤¥¤́¤¤́£¨¥½¦©−©

:çkLz àì íéîMä©¨¨®¦−Ÿ¦§¨«
.(ìåâñá) øëæ éðùáå (äøéöá) øëæ ïåùàøä .øëæ úìéî íééîòô íéøîåà¥«¤¤«¤

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
dìàîNa ,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLòŸ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

Bnò ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½
:÷ãöå úîàä éàéáðáe¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley

ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì øåëæ úùøôì äøèôä

åè à-ìàåîù

åèáäNr-øLà úà ézã÷t úBàáö ýåýé øîà äk³Ÿ¨©Æ§Ÿ̈´§¨½¨©¾§¦¥²£¤¨¨¬
:íéøönî Búìra Cøca Bì íN-øLà ìûøNéì ÷ìîr£¨¥−§¦§¨¥®£¤¨¬Æ©¤½¤©«£Ÿ−¦¦§¨«¦

â-øLà-ìk-úà ízîøçäå ÷ìîr-úà äúékäå Cì äzr©¨Á¥̧§¦¦¹̈¤£¨¥À§©«£©§¤Æ¤¨£¤
ììòî äMà-ãr Léàî äzîäå åéìr ìîçú àìå Bì½§¬Ÿ©§−Ÿ¨¨®§¥«©º̈¥¦´©¦À̈¥«Ÿ¥Æ

:øBîç-ãrå ìîbî äN-ãrå øBMî ÷ðBé-ãråãònLéå §©¥½¦´§©¤½¦¨−̈§©£«©§©©³
éìâø óìà íéúàî íéàìha íã÷ôiå írä-úà ìeàL̈Æ¤¨½̈©¦§§¥Æ©§¨¦½¨©¬¦¤−¤©§¦®

:äãeäé Léà-úà íéôìà úøNråäøér-ãr ìeàL àáiå ©«£¤¬¤£¨¦−¤¦¬§¨«©¨¬Ÿ¨−©¦´
:ìçpa áøiå ÷ìîråeøq eëì éðéwä-ìà ìeàL øîàiå £¨¥®©−̈¤©¨«©©Ÿ́¤¨´¤©¥¦¿§Áª̧

ãñç äúéNr äzàå Bnr Eôñà-ït é÷ìîr CBzî eãø§¹¦´£¨«¥¦À¤Ÿ¦«§Æ¦½§©º̈¨¦³¨¤̧¤Æ
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a ék ,âeðòúáe äçîNa åéìà Cìä ,øçàBúBî øç ©¥¨©¥¨§¦§¨§©£¦¨©
.åéiçî,úånä øî øñúeøéøî åéìà áø÷å øñ ¥©¨¨©©¨¤¨§¨©¥¨§¦
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לוח זמנים לשבוע פרשת תצוה בערים שונות בעולם קסי
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:176:118:328:289:049:0110:019:5917:3317:3717:5718:0217:1718:11באר שבע )ח(

6:186:118:328:289:049:0010:019:5817:3017:3517:5518:0017:0518:09חיפה )ח(

6:146:088:308:279:028:589:599:5617:3217:3717:5718:0116:5618:09ירושלים )ח(

6:196:138:328:299:059:0210:029:5917:3117:3617:5618:0017:1518:11תל אביב )ח(

6:546:438:588:529:299:2410:2210:1817:2417:3317:5418:0317:1418:16אוסטריה, וינה )ח(

6:486:559:379:4010:0910:1211:1711:1920:1920:1120:4620:3819:5520:49אוסטרליה, מלבורן )ק(

6:556:458:598:539:319:2610:2410:2117:2817:3717:5718:0617:1718:10אוקראינה, אודסה )ח(

6:286:188:328:269:048:589:579:5316:5817:0717:2817:3716:4817:41אוקראינה, דונייצק )ח(

6:416:308:438:379:159:1010:0810:0417:0717:1717:3817:4716:5717:51אוקראינה, דנייפרופטרובסק )ח(

7:106:599:109:049:439:3710:3510:3117:2917:3918:0018:1017:1918:14אוקראינה, ז'יטומיר )ח(

7:026:519:038:579:359:2910:2810:2317:2217:3217:5418:0317:1318:07אוקראינה, קייב )ח(

7:197:099:249:199:569:5110:5010:4617:5618:0518:2518:3317:4518:46איטליה, מילאנו )ח(

6:176:168:508:509:209:2010:2310:2218:3918:3819:0018:5918:2019:03אקוואדור, קיטו )ח(

6:286:339:139:159:459:4810:5310:5419:4619:3920:1220:0519:2320:16ארגנטינה, בואנוס איירס )ח(

7:067:1410:0010:0310:3010:3411:4011:4220:5120:4221:1921:0920:2521:13ארגנטינה, ברילוצ'ה )ח(

6:536:459:028:589:359:3010:3010:2717:4817:5518:1518:2117:3618:25ארה"ב, בולטימור )ח(

6:436:358:538:489:259:2010:2010:1717:3717:4418:0418:1117:2518:22ארה"ב, ברוקלין )ח(

6:446:368:538:489:259:2110:2010:1717:3617:4318:0318:1017:2418:22ארה"ב, ג'רסי סיטי )ח(

7:227:139:309:2510:029:5710:5710:5318:1118:1918:3918:4618:0018:57ארה"ב, דטרויט )ח(

6:566:509:119:089:449:4010:4110:3918:1518:1918:3918:4318:0118:52ארה"ב, היוסטן )ח(

6:316:258:458:429:179:1410:1410:1117:4317:4818:0818:1317:2918:22ארה"ב, לוס אנג'לס )ח(

6:526:479:099:069:419:3910:3910:3718:1818:2218:4118:4518:0318:54ארה"ב, מיאמי )ח(

6:416:338:498:449:229:1710:1610:1317:3017:3817:5718:0417:1818:17ארה"ב, ניו הייבן )ח(

6:386:308:488:439:209:1510:1510:1117:3117:3817:5818:0617:1918:16ארה"ב, שיקאגו )ח(

6:196:219:029:029:319:3210:3610:3619:1319:1019:3619:3218:5319:36בוליביה, לה-פס )ח(

7:497:379:489:4210:2110:1511:1311:0818:0418:1518:3618:4617:5519:02בלגיה, אנטוורפן )ח(
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5:515:548:328:339:049:0510:0910:1018:4918:4519:1319:0818:2819:15ברזיל, ס. פאולו )ק(

5:385:418:198:208:508:519:569:5618:3518:3118:5818:5418:1419:00ברזיל, ריו דה ז'נרו )ק(

7:066:549:079:009:389:3210:3110:2617:2317:3417:5518:0617:1418:20בריטניה, לונדון )ח(

7:207:079:179:119:499:4310:4110:3617:2717:3918:0018:1217:1918:28בריטניה, מנצ'סטר )ח(

7:157:039:149:079:469:4010:3810:3317:2617:3717:5918:1017:1718:14גרמניה, ברלין )ח(
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6:066:088:398:409:129:1210:1510:1518:3818:3518:5918:5718:1819:01פרו, לימה )ח(

7:367:269:429:3610:1310:0811:0711:0318:1418:2318:4318:5118:0319:04צרפת, ליאון )ח(

7:517:409:549:4810:2610:2011:1911:1518:1818:2818:4918:5818:0919:12צרפת, פריז )ח(

6:036:028:358:349:059:0410:0610:0618:1818:1818:3918:3918:0018:43קולומביה, בוגוטה )ח(

7:097:009:169:119:489:4310:4310:3917:5418:0218:2218:3017:4318:42קנדה, טורונטו )ח(

6:496:398:558:499:279:2110:2110:1717:2817:3617:5718:0517:1718:18קנדה, מונטריאול )ח(

6:286:218:398:359:129:0810:0810:0517:3117:3717:5618:0217:1818:06קפריסין, לרנקה )ח(

9:108:5611:0610:5911:3811:3112:2912:2419:1119:2319:4519:5719:0320:01רוסיה, ליובאוויטש )ח(

8:448:3010:4110:3411:1211:0512:0311:5818:4318:5619:1919:3118:3619:47רוסיה, מוסקבה )ח(

8:208:1010:2310:1810:5610:5011:4911:4518:5019:0019:2019:2918:4019:33רוסיה, רוסטוב נא-דון )ח(

7:237:129:289:239:599:5410:5310:4917:5718:0618:2718:3617:4718:48שווייץ, ציריך )ח(

6:386:359:008:599:339:3110:3310:3118:2618:2818:4818:4918:0918:53תאילנד, בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

פעמים. כמה כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שבוע מזלה שיאיר כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו

קודם! ימים כמה או 162קודם 'nr `"g n"cyz zeiecreezd - g"kq n"cyz ixyz b"i zgiyn

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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