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(30 December 12 - 5 January 13)

שבוע פרשת שמות
י"ז - כ"ג טבת ה'תשע"ג



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

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

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

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

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

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

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

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

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:ýåýé íL-úà eììä ýåýé éãár eììä | déeììäá:íìBò-ãrå äzrî Cøáî ýåýé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:ýåýé íL ìläî BàBáî-ãr LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìr ýåýé | íéBb-ìk-ìr íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà ýåýék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôrî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

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

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦



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

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

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

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

CeøaåéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨
:äøBú éøác ìr eðeöå§¦¨©¦§¥¨

áøräåéôáe ,eðéôa EúøBú éøác-úà eðéäìà éé àð §©£¤«¨§¨¡Ÿ¥«¤¦§¥«¨§«§¦«§¦«
,eðéàöàöå eðçðà äéäðå ,ìàøNé úéa Enr-ìë̈©§«¥¦§¨¥«§¦§¤«£©«§§¤¡¨¥«
éãîBìå EîL érãBé eðlk ,ìàøNé úéa Enr-ìë éàöàöå§¤¡¨¥«¨©§«¥¦§¨¥«ª¨«§¥«§¤«§§¥«

ì EúøBú:ìàøNé Bnrì äøBz ãnìîä ,éé äzà Ceøa .dîL ¨§«¦§¨«¨«©¨«§¨©§©¥«¨«§©«¦§¨¥«

Ceøaìkî eða øça øLà ,íìBòä Cìî eðéýìû éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¨©¨¦¨
ïúBð ,éé äzà Ceøa .BúøBz úà eðì ïúðå íénrä̈©¦§¨©¨¤¨¨©¨§¨¥

:äøBzä©¨

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

.sebd xarl zehep

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

:dlitzd mcew xnel oekp

éðéøäEBîk Erøì záäàå ìL äNr úåöî éìr ìa÷î £¥¦§©¥¨©¦§©£¥¤§¨©§¨§¥£¨
wlgzny itk mildz xeriy llek zixgy zlitz lk z` oilitza lltzdl devn

.ycegd inil

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

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

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

ìåëé ïäáù ... ñøôë ìáé÷ù åà åéøåäî åì ïúéðù) éèøôä åôñëî ,(áåè íåéå úáùî ãáì) ä÷ãö ïúåð äëåúìù ¯ åìùî ä÷ãö-úôå÷ ìéãáäì ïëå ,äøåú íåé ìë åá ãåîìì åìùî

åúåéøçàå åúåùøá åéäé åìà íéøáãå ¯ íîù óåøéöá ("å"äì" úåáéú-éùàøá åà) "äàåìîå õøàä íùäì" äæ ìò åáúëéùå ,íééùéàä åéëøöì åá ùîúùäìå ,åùôð ééç úåð÷ì äéä

."ä÷ãö ìù úéáå øãç"ì êôäéé åìåë øãçä äæ éãé ìòå ,äîåãëå øîñî éãé ìò øãçá òåá÷ì ùé äôå÷ä úà ¯ èìåá íå÷îá ,åøãçá íçéðéå

mildz

âé÷
:íéøöî úàéöéî úåàìôð øôåñé åá

à:ýåýé íL-úà eììä ýåýé éãár eììä | déeììäá:íìBò-ãrå äzrî Cøáî ýåýé íL éäé ©«§¨̧−©«§©§¥´§Ÿ̈®©« ¹§À¤¥¬§Ÿ̈«§¦³¥´§Ÿ̈´§Ÿ̈®¥« ¹©À̈§©¨«
â:ýåýé íL ìläî BàBáî-ãr LîL-çøænîã:BãBák íéîMä ìr ýåýé | íéBb-ìk-ìr íø ¦¦§©¤¬¤©§®§¹ªÀ̈¥´§Ÿ̈«−̈©¨¦¬§Ÿ̈®©−©¨©´¦§«
äì éäéaânä eðéäìà ýåýék éî:úáLå:õøàáe íéîMa úBàøì éìétLnäæøôrî éîé÷î −¦©«Ÿ̈´¡Ÿ¥®©©§¦¦¬¨¨«¤©©§¦¦¬¦§®©¨©¬¦¨¨«¤§¦¦´¥«¨¨´

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

.ãé÷
:úåëìîì äãåäé äëæ äî éðôî øàåáî åá

à:ærì írî á÷ré úéa íéøönî ìàøNé úàöaá:åéúBìLîî ìàøNé BLã÷ì äãeäé äúéä §¥´−¦§¨¥¦¦§¨®¦¥¬©« ¹£ÀŸ¥©¬Ÿ¥«¨«§¨´§¨´§¨§®¦¹§¨¥À©§§¨«
â:øBçàì áqé ïcøiä ñðiå äàø íiäã:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷ø íéøäääEl-äî ©¨´−¨¨©¨®Ÿ©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¨«§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ©§´

:øBçàì áqz ïcøiä ñeðú ék íiäå:ïàö-éðák úBòáb íéìéàë eã÷øz íéøääæïBãà éðôlî −©¨¦´¨®©¹©§¥À¦¬Ÿ§¨«−¤«¨¦¦§§´§¥¦®§¹¨À¦§¥«Ÿ¦¦§¥´−¨
:á÷ré dBìà éðôlî õøà éìeçç:íéî-Bðérîì Léîlç íéî-íâà øevä éëôää ´¦¨®¤¦¹¦§¥À¡´©©«£«Ÿ©«Ÿ§¦´©´£©¨®¦©¹¨¦À§©§§¨«¦

אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד סיון, תשי"ח

ברוקלין.

 הוו"ח אי"א נו"נ משתתפי במגבית

 לטובת ישיבת תומכי תמימים אשר בצרפת

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

מאצקין,  שי'  פרץ  מו"ה  הרב  פעלים  רב  בצ"צ  עוסק  נו"נ  אי"א  הרה"ח  ע"י  נודעתי  בנועם 

מהשתתפותם בהחזקת ישיבת תומכי תמימים אשר בצרפת.

ובודאי לדכוותייהו למותר האריכות בביאור גודל הענין וגודל הזכות של כל מחזיקי ישיבה זו.

ולא נצרכה אלא להעדפה ולזריזות ולהשפעה על ידידיהם ומכיריהם שגם הם יעשו כהנ"ל, 

וזכות הרבים תלוי בהם.

ויהי רצון אשר כדרשת הזהר עה"כ עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכיה מאושר א"ת מאושר 

אלא מראשו, תומשך ברכת השי"ת בהמצטרך לכל אחד מהם הוא וב"ב שי' מראשו, היינו מפנימיות 

אין סוף עד למטה מטה לבני חיי ומזוני רווחי.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.
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‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰
ÔÈ·‰Ïּפרׁשתנּו ׁשּבסֹוף נסכים ּפרׁשת 1ענין ¿»ƒְְְִִֵֶַַָָָָָָ

ּבּה ארץ 2ּדכתיב אל תבֹואּו ּכי ְִִִֶֶֶָָ

להבין  וצרי גֹו'. נסמכה 3מֹוׁשבֹותיכם מּדּוע , ְְְְְִִִֵֶַַָָָ

ׁשּלפניֿזה. המרּגלים ּגזרת לסיּפּור נסכים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּפרׁשת

איתא  ּבּמדרׁש לׁשלֹול 4והּנה ּבאה זֹו ׁשּפרׁשה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָ

יׂשראל  אצל להיֹות יכֹולה ׁשהיתה הרּוח ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָנפילת

ּכאן  להם ּביׂשר ׁשּלכן המרּגלים. ּפרׁשת ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלאחרי

מֹוׁשבֹותיכם. ארץ אל תבֹואּו ּכי לארץ, ְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָׁשּיּכנסּו

לארץ  הּביאה ענין ּכי ּבאּור, צרי עדיין ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָא

ּבמקֹום  ּתנאי רק הּוא נסכים) (ּפרׁשת זֹו ְְְְִַַַָָָָָָָּבפרׁשה

הּנסכים, ּבענין מדּבר הּפרׁשה עצם אבל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוזמן,

ּפרׁשת  סמיכּות טעם מּובן אינֹו עדיין ְְֲִִִֵֵַַַַָָָואםּֿכן

היא  ׁשהּתֹורה ּדמּכיון ועֹוד, לכאן. ְְְְִִִֵֶַָָָָנסכים

העּמים  לעיני (אפילּו) ּובינתכם ֿ 5חכמתכם על , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ

והסּברה  טעם ּגם ׁשּיׁש לֹומר צרי ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָּכרח

המדּברת  נסכים ּדפרׁשת הּסמיכּות ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּבכללּות

לארץ, ּכׁשּיּכנסּו ׁשנה ל"ט לאחר ׁשּיחּול ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָּבחּיּוב

המרּגלים. ּפרׁשת לאחרי ּכאן ּדוקא ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנאמרה

¯‡B·Óe'ּתֹורה ּב'לּקּוטי ּבּדרּוׁשים 6ּבזה ¿»ְְִִֵֶַָָ

האמצעי  אדמּו"ר וה'צמח 7ּובדרּוׁשי ְְְְִִֵֶֶַַַָָ

הּנסכים,8צדק' ענין ּתֹוכן ּבאּור ּבהקּדם וכּו') ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָ

ז"ל ׁשּיּוב  רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מּמה ּתֹוכנֹו ּתפילין,9ן ּבלא קריאתֿׁשמע הּקֹורא ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

קריאתֿׁשמע  ׁשּמדּמה ּדמּזה נסכים. ּבלא וזבח מנחה ּבלא עֹולה הקריב ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּכאילּו

לגּבי  ּדנסכים החידּוׁש ׁשּתֹוכן מּובן ּונסכים, למנחה ּותפילין וזבח, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלעֹולה

קריאתֿׁשמע. לגּבי ּדתפילין החידּוׁש ּכמֹו הּוא ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָקרּבנֹות

ÔÈÚ‰Â למעלה,10הּוא מּלמּטה העלאה הּוא ענינּה קריאתֿׁשמע ּדהּנה , ¿»ƒ¿»ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָ
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(1(2 ואילך. 3)א 4)ב. א'תקה. ע' ד) (כרך פרשתנו 5)אוה"ת כ. שם. פרשתנו 6)רמב"ן ו. ואילך.ד, ג מא, ואילך. א מ,

(7 ואילך. כח ע' מארז"ל על אדה"ז מאמרי 8)וראה ואילך. א'קפח ע' ח"ג) ואילך.(במדבר א'תשצב ע' ו) (כרך פרשתנו

(9 ואילך. כ ע' תרנ"ד סה"מ גם וראה ואילך. ג ע' מארז"ל ואילך. תקל ע' פרשתנו .3 שבהערה אוה"ת: סע"ב.וראה יא,

על 10) אוה"ת ל. ע' שם אדה"ז מאמרי גם וראה א'רד. ע' שם אדהאמ"צ מאמרי ואילך. סע"א מב, שם לקו"ת ראה -

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈ·‰Ïשל הפנימי התוכן ÛBÒaLאת ÌÈÎÒ ˙L¯t ÔÈÚ ¿»ƒƒ¿«»»«¿»ƒ∆¿

e˙L¯t1 גבי על לנסך יין הקרבנות עם יחד להביא יש כיצד מפורט בה »»»≈
daהמזבח  ·È˙Îc2 בתחילתה בה ‡¯ıשכתוב Ï‡ e‡B·˙ Èk ƒ¿ƒ»ƒ»∆∆∆

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .'B‚ ÌÎÈ˙B·LBÓ3˙L¯t ‰ÎÓÒ ÚecÓ , ¿≈∆¿»ƒ¿»ƒ««ƒ¿¿»»»«
ÌÈÎÒ פרשת בסיום כאמור המופיעה ¿»ƒ

בסמוך  ונכתבה Êb¯˙שלח ¯etÈÒÏ¿ƒ¿≈«
‰ÊŒÈÙlL ÌÈÏb¯Ó‰ זו בפרשה «¿«¿ƒ∆ƒ¿≈∆

שני  בין גלוי קשר אין לכאורה והרי

ודיני  המרגלים פרשת – הנושאים

הנסכים?

‡˙È‡ L¯„na ‰p‰Â4 מובא ¿ƒ≈«ƒ¿»ƒ»
BÊ ‰L¯tL הנסכים a‡‰פרשת ∆»»»»»

‰˙È‰L Áe¯‰ ˙ÏÈÙ ÏBÏLÏƒ¿¿ƒ«»«∆»¿»
Ï‡¯NÈ Ïˆ‡ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿»≈
ÌÈÏb¯Ó‰ ˙L¯t È¯Á‡Ï¿«¬≈»»««¿«¿ƒ
גזירה  ישראל בני על נגזרה שבסיומה

לארץ  להיכנס ולא במדבר למות קשה

רוח. נפילת לגרום שעלול דבר ישראל,

ÔÎlL את ולרומם זאת לשלול כדי ∆»≈
Ô‡kרוחם  Ì‰Ï ¯NÈa הקדוש ƒ≈»∆»

הוא  ı¯‡Ïברוך eÒkiL בסופו ∆ƒ»¿»»∆
הפסוק  ובלשון דבר, ˙·e‡Bשל Èkƒ»

ÌÎÈ˙B·LBÓ ı¯‡ Ï‡ זה ולפי ∆∆∆¿≈∆
הנושאים  שני מדוע השאלה מיושבת

לזה. זה ˆ¯CÈנסמכו ÔÈÈ„Ú C‡«¬«ƒ»ƒ
¯e‡a,צרכה כל מיושבת לא והשאלה ≈

ı¯‡Ï ‰‡Èa‰ ÔÈÚ Èkƒƒ¿««ƒ»»»∆
(ÌÈÎÒ ˙L¯t) BÊ ‰L¯Ùa¿»»»»»«¿»ƒ

‡e‰ שלה והמרכזי העיקרי הנושא לא

ÔÓÊeאלא  ÌB˜Óa È‡z ˜«̄¿«¿»¿«
זמן  ובאיזה מקום באיזה האומר

נוהגים, ÌˆÚהנסכים Ï·‡¬»∆∆
ÌÈÎÒp‰ ÔÈÚa ¯a„Ó ‰L¯t‰«»»»¿«≈¿ƒ¿««¿»ƒ
לגזירת  ושייכות קשר לו אין שלכאורה

‡BÈהמרגלים, ÔÈÈ„Ú ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈¬«ƒ≈
˙L¯t ˙eÎÈÓÒ ÌÚË Ô·eÓ»««¿ƒ»»«

Ô‡ÎÏ ÌÈÎÒ אין שלכאורה אף ¿»ƒ¿»
ושייכות? קשר ביניהם

‡È‰ ‰¯Bz‰L ÔÂÈkÓc ,„BÚÂ¿¿ƒ≈»∆«»ƒ
(eÏÈÙ‡) ÌÎ˙È·e ÌÎ˙ÓÎÁ»¿«¿∆ƒ«¿∆¬ƒ

ÌÈnÚ‰ ÈÈÚÏ5, דברי כן ואם ¿≈≈»«ƒ

בשכל  גם ומתקבלים מובנים Ìbהתורה LiL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ EÁ¯kŒÏÚ«»¿¬»ƒ«∆≈«
‰¯aÒ‰Â ÌÚË מסיבה רק ולא עצמו, הדבר (מצד בשכל ומתקבלת מובנת ««¿«¿»»

eiÁa·צדדית) ˙¯a„Ó‰ ÌÈÎÒ ˙L¯Ùc ˙eÎÈÓq‰ ˙eÏÏÎaƒ¿»«¿ƒ¿»»«¿»ƒ«¿«∆∆«ƒ
‰L Ë"Ï ¯Á‡Ï ÏeÁiL זו פרשה אמירת ı¯‡Ï,מעת eÒkiLk ∆»¿««»»¿∆ƒ»¿»»∆

במדבר  השנים ארבעים תקופת בסיום

È¯Á‡Ï Ô‡k ‡˜Âc ‰¯Ó‡pL∆∆∆¿»«¿»»¿«¬≈
ÌÈÏb¯Ó‰ ˙L¯t.לה וסמוך »»««¿«¿ƒ

ÌÈLe¯ca ‰Êa ¯‡B·Óe מאמרי ¿»»∆«¿ƒ
Bz¯‰'החסידות ÈËewÏ'a6 מאמרי ¿ƒ≈»

התורה  פרשיות על הזקן אדמו"ר

ויקראֿבמדברֿדברים  בחומשים

ÈLe¯„·e שאחריו האדמו"רים ƒ¿≈
ÈÚˆÓ‡‰ ¯"eÓ„‡7ÁÓˆ'‰Â «¿»∆¿»ƒ¿«∆«

'˜„ˆ8¯e‡a Ìc˜‰a ('eÎÂ ∆∆¿¿∆¿≈≈
,ÌÈÎÒp‰ ÔÈÚ ÔÎBz פנימיות לפי ∆ƒ¿««¿»ƒ

nÓ‰הדברים, BÎBz Ô·eiL∆»¿ƒ«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M9 בגמרא ∆»¿«≈«

‡Ïa ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯Bw‰ Ïk»«≈¿ƒ«¿«¿…
‰ÏBÚ ·È¯˜‰ eÏÈ‡k ,ÔÈÏÈÙz¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»
.ÌÈÎÒ ‡Ïa Á·ÊÂ ‰ÁÓ ‡Ïa¿…ƒ¿»¿∆«¿…¿»ƒ

nL ‰fÓc‰n„ ז"ל חכמינו מאמר ¿ƒ∆∆¿«∆
,Á·ÊÂ ‰ÏBÚÏ ÚÓLŒ˙‡È¯¿̃ƒ«¿«¿»¿∆«
,ÌÈÎÒe ‰ÁÓÏ ÔÈÏÈÙ˙e¿ƒƒ¿ƒ¿»¿»ƒ

Le„ÈÁ‰ ÔÎBzL Ô·eÓ וההוספה »∆∆«ƒ
‡e‰ ˙Ba¯˜ Èa‚Ï ÌÈÎÒcƒ¿»ƒ¿«≈»¿»
Èa‚Ï ÔÈÏÈÙ˙c Le„ÈÁ‰ BÓk¿«ƒƒ¿ƒƒ¿«≈

,ÚÓLŒ˙‡È¯˜.להלן שיתבאר כפי ¿ƒ«¿«
‡e‰ ÔÈÚ‰Â10Œ˙‡È¯˜ ‰p‰c , ¿»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ«

‰‡ÏÚ‰ ‡e‰ dÈÚ ÚÓL¿«ƒ¿»»«¬»»
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ בקבלה כמבואר ƒ¿«»¿«¿»

האדם  של שהתקרבות וחסידות,

– אופנים בשני להיות יכולה לאלוקות

למעלה, מלמטה האדם, מצד העלאה

האדם, על אלוקי אור של המשכה או
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לה  ...............................................  יגכרך ) ק"בלה(
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וקס  ............................................  ב"ר מוהרש"אדמו

  'חלק אקונטרסים  –ספר המאמרים   )כח
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קעד  ........................................  ברקי אבות פרק פ  )לב

קעה  .................................  חומש לקריאה בציבור   )לג

קפב  ........................  שלחלשבוע פרשת לוח זמנים   )לד

גקפ  ......................  ק"שעלת הדלקת נרות צוסדר מ  )לה

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



ה

,gly zyxt zay .c"qa
.f"nyz'd fenz ycegd mikxan

‰‚ÂÓ È˙Ï· ‰Á‰
ÔÈ·‰Ïּפרׁשתנּו ׁשּבסֹוף נסכים ּפרׁשת 1ענין ¿»ƒְְְִִֵֶַַָָָָָָ

ּבּה ארץ 2ּדכתיב אל תבֹואּו ּכי ְִִִֶֶֶָָ

להבין  וצרי גֹו'. נסמכה 3מֹוׁשבֹותיכם מּדּוע , ְְְְְִִִֵֶַַָָָ

ׁשּלפניֿזה. המרּגלים ּגזרת לסיּפּור נסכים ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּפרׁשת

איתא  ּבּמדרׁש לׁשלֹול 4והּנה ּבאה זֹו ׁשּפרׁשה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָ

יׂשראל  אצל להיֹות יכֹולה ׁשהיתה הרּוח ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָנפילת

ּכאן  להם ּביׂשר ׁשּלכן המרּגלים. ּפרׁשת ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלאחרי

מֹוׁשבֹותיכם. ארץ אל תבֹואּו ּכי לארץ, ְְִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָׁשּיּכנסּו

לארץ  הּביאה ענין ּכי ּבאּור, צרי עדיין ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָא

ּבמקֹום  ּתנאי רק הּוא נסכים) (ּפרׁשת זֹו ְְְְִַַַָָָָָָָּבפרׁשה

הּנסכים, ּבענין מדּבר הּפרׁשה עצם אבל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָּוזמן,

ּפרׁשת  סמיכּות טעם מּובן אינֹו עדיין ְְֲִִִֵֵַַַַָָָואםּֿכן

היא  ׁשהּתֹורה ּדמּכיון ועֹוד, לכאן. ְְְְִִִֵֶַָָָָנסכים

העּמים  לעיני (אפילּו) ּובינתכם ֿ 5חכמתכם על , ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ

והסּברה  טעם ּגם ׁשּיׁש לֹומר צרי ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָּכרח

המדּברת  נסכים ּדפרׁשת הּסמיכּות ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָּבכללּות

לארץ, ּכׁשּיּכנסּו ׁשנה ל"ט לאחר ׁשּיחּול ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָּבחּיּוב

המרּגלים. ּפרׁשת לאחרי ּכאן ּדוקא ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּנאמרה

¯‡B·Óe'ּתֹורה ּב'לּקּוטי ּבּדרּוׁשים 6ּבזה ¿»ְְִִֵֶַָָ

האמצעי  אדמּו"ר וה'צמח 7ּובדרּוׁשי ְְְְִִֵֶֶַַַָָ

הּנסכים,8צדק' ענין ּתֹוכן ּבאּור ּבהקּדם וכּו') ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָ

ז"ל ׁשּיּוב  רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מּמה ּתֹוכנֹו ּתפילין,9ן ּבלא קריאתֿׁשמע הּקֹורא ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ

קריאתֿׁשמע  ׁשּמדּמה ּדמּזה נסכים. ּבלא וזבח מנחה ּבלא עֹולה הקריב ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּכאילּו

לגּבי  ּדנסכים החידּוׁש ׁשּתֹוכן מּובן ּונסכים, למנחה ּותפילין וזבח, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָלעֹולה

קריאתֿׁשמע. לגּבי ּדתפילין החידּוׁש ּכמֹו הּוא ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָקרּבנֹות

ÔÈÚ‰Â למעלה,10הּוא מּלמּטה העלאה הּוא ענינּה קריאתֿׁשמע ּדהּנה , ¿»ƒ¿»ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָ
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(1(2 ואילך. 3)א 4)ב. א'תקה. ע' ד) (כרך פרשתנו 5)אוה"ת כ. שם. פרשתנו 6)רמב"ן ו. ואילך.ד, ג מא, ואילך. א מ,

(7 ואילך. כח ע' מארז"ל על אדה"ז מאמרי 8)וראה ואילך. א'קפח ע' ח"ג) ואילך.(במדבר א'תשצב ע' ו) (כרך פרשתנו

(9 ואילך. כ ע' תרנ"ד סה"מ גם וראה ואילך. ג ע' מארז"ל ואילך. תקל ע' פרשתנו .3 שבהערה אוה"ת: סע"ב.וראה יא,

על 10) אוה"ת ל. ע' שם אדה"ז מאמרי גם וראה א'רד. ע' שם אדהאמ"צ מאמרי ואילך. סע"א מב, שם לקו"ת ראה -

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÔÈ·‰Ïשל הפנימי התוכן ÛBÒaLאת ÌÈÎÒ ˙L¯t ÔÈÚ ¿»ƒƒ¿«»»«¿»ƒ∆¿

e˙L¯t1 גבי על לנסך יין הקרבנות עם יחד להביא יש כיצד מפורט בה »»»≈
daהמזבח  ·È˙Îc2 בתחילתה בה ‡¯ıשכתוב Ï‡ e‡B·˙ Èk ƒ¿ƒ»ƒ»∆∆∆

ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆÂ .'B‚ ÌÎÈ˙B·LBÓ3˙L¯t ‰ÎÓÒ ÚecÓ , ¿≈∆¿»ƒ¿»ƒ««ƒ¿¿»»»«
ÌÈÎÒ פרשת בסיום כאמור המופיעה ¿»ƒ

בסמוך  ונכתבה Êb¯˙שלח ¯etÈÒÏ¿ƒ¿≈«
‰ÊŒÈÙlL ÌÈÏb¯Ó‰ זו בפרשה «¿«¿ƒ∆ƒ¿≈∆

שני  בין גלוי קשר אין לכאורה והרי

ודיני  המרגלים פרשת – הנושאים

הנסכים?

‡˙È‡ L¯„na ‰p‰Â4 מובא ¿ƒ≈«ƒ¿»ƒ»
BÊ ‰L¯tL הנסכים a‡‰פרשת ∆»»»»»

‰˙È‰L Áe¯‰ ˙ÏÈÙ ÏBÏLÏƒ¿¿ƒ«»«∆»¿»
Ï‡¯NÈ Ïˆ‡ ˙BÈ‰Ï ‰ÏBÎÈ¿»ƒ¿≈∆ƒ¿»≈
ÌÈÏb¯Ó‰ ˙L¯t È¯Á‡Ï¿«¬≈»»««¿«¿ƒ
גזירה  ישראל בני על נגזרה שבסיומה

לארץ  להיכנס ולא במדבר למות קשה

רוח. נפילת לגרום שעלול דבר ישראל,

ÔÎlL את ולרומם זאת לשלול כדי ∆»≈
Ô‡kרוחם  Ì‰Ï ¯NÈa הקדוש ƒ≈»∆»

הוא  ı¯‡Ïברוך eÒkiL בסופו ∆ƒ»¿»»∆
הפסוק  ובלשון דבר, ˙·e‡Bשל Èkƒ»

ÌÎÈ˙B·LBÓ ı¯‡ Ï‡ זה ולפי ∆∆∆¿≈∆
הנושאים  שני מדוע השאלה מיושבת

לזה. זה ˆ¯CÈנסמכו ÔÈÈ„Ú C‡«¬«ƒ»ƒ
¯e‡a,צרכה כל מיושבת לא והשאלה ≈

ı¯‡Ï ‰‡Èa‰ ÔÈÚ Èkƒƒ¿««ƒ»»»∆
(ÌÈÎÒ ˙L¯t) BÊ ‰L¯Ùa¿»»»»»«¿»ƒ

‡e‰ שלה והמרכזי העיקרי הנושא לא

ÔÓÊeאלא  ÌB˜Óa È‡z ˜«̄¿«¿»¿«
זמן  ובאיזה מקום באיזה האומר

נוהגים, ÌˆÚהנסכים Ï·‡¬»∆∆
ÌÈÎÒp‰ ÔÈÚa ¯a„Ó ‰L¯t‰«»»»¿«≈¿ƒ¿««¿»ƒ
לגזירת  ושייכות קשר לו אין שלכאורה

‡BÈהמרגלים, ÔÈÈ„Ú ÔkŒÌ‡Â¿ƒ≈¬«ƒ≈
˙L¯t ˙eÎÈÓÒ ÌÚË Ô·eÓ»««¿ƒ»»«

Ô‡ÎÏ ÌÈÎÒ אין שלכאורה אף ¿»ƒ¿»
ושייכות? קשר ביניהם

‡È‰ ‰¯Bz‰L ÔÂÈkÓc ,„BÚÂ¿¿ƒ≈»∆«»ƒ
(eÏÈÙ‡) ÌÎ˙È·e ÌÎ˙ÓÎÁ»¿«¿∆ƒ«¿∆¬ƒ

ÌÈnÚ‰ ÈÈÚÏ5, דברי כן ואם ¿≈≈»«ƒ

בשכל  גם ומתקבלים מובנים Ìbהתורה LiL ¯ÓBÏ CÈ¯ˆ EÁ¯kŒÏÚ«»¿¬»ƒ«∆≈«
‰¯aÒ‰Â ÌÚË מסיבה רק ולא עצמו, הדבר (מצד בשכל ומתקבלת מובנת ««¿«¿»»

eiÁa·צדדית) ˙¯a„Ó‰ ÌÈÎÒ ˙L¯Ùc ˙eÎÈÓq‰ ˙eÏÏÎaƒ¿»«¿ƒ¿»»«¿»ƒ«¿«∆∆«ƒ
‰L Ë"Ï ¯Á‡Ï ÏeÁiL זו פרשה אמירת ı¯‡Ï,מעת eÒkiLk ∆»¿««»»¿∆ƒ»¿»»∆

במדבר  השנים ארבעים תקופת בסיום

È¯Á‡Ï Ô‡k ‡˜Âc ‰¯Ó‡pL∆∆∆¿»«¿»»¿«¬≈
ÌÈÏb¯Ó‰ ˙L¯t.לה וסמוך »»««¿«¿ƒ

ÌÈLe¯ca ‰Êa ¯‡B·Óe מאמרי ¿»»∆«¿ƒ
Bz¯‰'החסידות ÈËewÏ'a6 מאמרי ¿ƒ≈»

התורה  פרשיות על הזקן אדמו"ר

ויקראֿבמדברֿדברים  בחומשים

ÈLe¯„·e שאחריו האדמו"רים ƒ¿≈
ÈÚˆÓ‡‰ ¯"eÓ„‡7ÁÓˆ'‰Â «¿»∆¿»ƒ¿«∆«

'˜„ˆ8¯e‡a Ìc˜‰a ('eÎÂ ∆∆¿¿∆¿≈≈
,ÌÈÎÒp‰ ÔÈÚ ÔÎBz פנימיות לפי ∆ƒ¿««¿»ƒ

nÓ‰הדברים, BÎBz Ô·eiL∆»¿ƒ«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ e¯Ó‡M9 בגמרא ∆»¿«≈«

‡Ïa ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡¯Bw‰ Ïk»«≈¿ƒ«¿«¿…
‰ÏBÚ ·È¯˜‰ eÏÈ‡k ,ÔÈÏÈÙz¿ƒƒ¿ƒƒ¿ƒ»
.ÌÈÎÒ ‡Ïa Á·ÊÂ ‰ÁÓ ‡Ïa¿…ƒ¿»¿∆«¿…¿»ƒ

nL ‰fÓc‰n„ ז"ל חכמינו מאמר ¿ƒ∆∆¿«∆
,Á·ÊÂ ‰ÏBÚÏ ÚÓLŒ˙‡È¯¿̃ƒ«¿«¿»¿∆«
,ÌÈÎÒe ‰ÁÓÏ ÔÈÏÈÙ˙e¿ƒƒ¿ƒ¿»¿»ƒ

Le„ÈÁ‰ ÔÎBzL Ô·eÓ וההוספה »∆∆«ƒ
‡e‰ ˙Ba¯˜ Èa‚Ï ÌÈÎÒcƒ¿»ƒ¿«≈»¿»
Èa‚Ï ÔÈÏÈÙ˙c Le„ÈÁ‰ BÓk¿«ƒƒ¿ƒƒ¿«≈

,ÚÓLŒ˙‡È¯˜.להלן שיתבאר כפי ¿ƒ«¿«
‡e‰ ÔÈÚ‰Â10Œ˙‡È¯˜ ‰p‰c , ¿»ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ«

‰‡ÏÚ‰ ‡e‰ dÈÚ ÚÓL¿«ƒ¿»»«¬»»
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ בקבלה כמבואר ƒ¿«»¿«¿»

האדם  של שהתקרבות וחסידות,

– אופנים בשני להיות יכולה לאלוקות

למעלה, מלמטה האדם, מצד העלאה

האדם, על אלוקי אור של המשכה או
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f"nyz'dו ,fenz g"dan ,gly t"y

ּבאחד  נפׁשֹו ּתפילין 11למסֹור מהּֿׁשאיןּֿכן . ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ

חלק  ׁשהרי  למּטה, מּלמעלה המׁשכה הּוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָענינם

והּלב  הּמֹוח ׁשעּבּוד הּוא ּתפילין הינּו12מּמצות , ְְְְְִִִִִֵַַַַַ

אלקּות  להמׁשי הּוא הּתפילין ענין ְְְְֱִִִִֶֶַַַֹׁשּתֹוכן

ּתפילין  הם הּתפילין ּדעיקר ועֹוד ולב. ְְְְְִִִִִֵֵַַַָּבמֹוח

ׁשהרמּב"ם  מּזה ּגם (ּכדמּוכח הביא 13ׁשּבראׁש ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשלֿיד, הּתפּלין לפני ׁשלֿראׁש ּדתפילין ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָֹהחּיּוב

ׁשּבּכתּוב  ׁשלֿיד 14אף ּתפילין חּיּוב נתּפרׁש ְְִִִִֵֶֶַַָָָ

הּנחתם  סדר ּגם הּוא וכן (ּכּמדּוּבר 15קֹודם, ְְֵֵֶֶַַַָָָָ

אחר  הרצּועֹות 16ּבמקֹום הרי אּלּו ּובתפילין ,(( ְְְֲִִִֵֵֵַָָ

(ׁשהם  הּפרׁשּיֹות ׁשּבהם הּבּתים מן ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּיֹוצאֹות

ׁשלֿיד  ּבתפילין ּכמֹו אינן הּתפילין) ְְְִִִִִִֵֶַַָָעיקר

לעצמֹו ׁשהם הינּו הּיד. על אֹותם ,17ׁשּכֹורכים ְְְְִֵֶֶַַַַָָ

הּטּבּור  מן למּטה ויֹורדים נמׁשכים הם ,18אּלא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

למּטה  ירידה על מֹורה הּטּבּור מן למּטה ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָּדענין

ז"ל  רּבֹותינּו מּמאמר ּכדמׁשמע ׁשּלא 19ּביֹותר, ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹ

רּבֹותינּו מּלׁשֹון וגם מּטּבּורֹו, למּטה ידֹו ְְְְִִִֵַַַַָָלהֹוריד

ּולתּתא 20ז"ל  ּומּפלג דהּורמיז, ּולעילא ְְְְְְִִִֵַַַָָָָמּפלג

ּכנגד  רצּועֹות ּב' הם ּגּופא (ּובזה וכו'. ְְְְִֵֶֶֶַָָדאהּורמיז

ּוׂשמאל  ימין טֹוב, ועׂשה מרע ונמצא,21סּור ,( ְְְֲִִֵֵַָָָֹ

וההמׁשכה  הּירידה ׁשּתהיה הּוא הּתפילין ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָּדענין

 ֿ קריאת הרי מּצדֿעצמם והּנה ּביֹותר. ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָלמּטה

ּדאפׁשר  נפרדֹות, עבֹודֹות ּב' הם ּותפילין ְְְְְֲִִִֵֶַָָׁשמע

ּבּׁשּבתֹות  ּכמֹו ּתפילין, ּבלא קריאתֿׁשמע ְְְְְְְִִִִַַַָֹלהיֹות

נינהּו ּתפילין זמן ּדלאו טֹובים ֿ 22וימים ועל , ְְְְְְִִִִִַַָָ

 ֿ קריאת ּבלא הּתפילין ענין להיֹות יכֹול ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָֹּדרֿזה

ּבהלכה  וכּמבֹואר ּתפילין 23ׁשמע, ׁשהּמֹוצא ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָ

ויֹוצא  וחֹוזר ּומכניסֹו, אחד זּוג לֹובׁש ְְְְִֵֵֵֶַַָָּבׁשּבת,
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(11 כ. ע' תרנ"ד סה"מ ואילך. יא ע' שם ועוד.מארז"ל סא. ר"ס לטואו"ח ב"ח פי"ב. הק"ש שער פע"ח א. לג, ח"ג זהר

(12 א'שסז. ע' תרומה אוה"ת 13)וראה סי"א. סכ"ה שם אדה"ז שו"ע סתרכ"ה. שם ויכוון). (ד"ה ס"ח שם המצות ב"ח

(14 יבֿיג. מ"ע שלו ספה"מ תפילין. להלכות כותרת היד. ספר 15)בריש ח. 16)ו, ועוד. א. סל"ט לו, תשמ"ו, תרומה ש"פ

(17 18)ואילך. רפ"ג. תפילין מצות להצ"צ סהמ"צ וע"כ. לז. סה"מ מנחות פ"י. התפילין שער פע"ח סכ"ז. או"ח טור

(19 ועוד. שם. ובהערה 43 ע' תש"ג שם. ובהערה 159 ע' 20)תרצ"ט הכ"ג. פכ"א איסו"ב הל' רמב"ם כ. 21)יג, א. גם לט,

(22 ועוד. תרכט. צ' עקב אוה"ת שם). מהרח"ו (ובהגהות ב רלו, 23)זח"ג ב. ודאדה"ז לו, טושו"ע הכ"ג. פי"ט שבת הל'

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העלאה  ידי על לאלוקות התקרבות היא שמע וקריאת למטה, מלמעלה

„Á‡a BLÙ ¯BÒÓÏ11 מקבל האדם אחד" ה' ישראל... "שמע באמירת ƒ¿«¿¿∆»
כדי  עד ה' לעבודת להתמסר החלטה מתוך שמים מלכות עול עצמו על

למעלה מלמטה האדם, מצד לאלוקות התקרבות וזו נפש »Œ‰Óמסירות
‡e‰ ÌÈÚ ÔÈÏÈÙz ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿ƒƒƒ¿»»
של  באופן לאלוקות התקרבות

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»¿«»
ÔÈÏÈÙz ˙ÂˆnÓ ˜ÏÁ È¯‰L∆¬≈≈∆ƒƒ¿«¿ƒƒ
ראש  של תפילין בהנחת הוא שקיומה

הלב  כנגד יד של ותפילין המוח כנגד

·l‰Â ÁBn‰ „eaÚL ‡e‰12 ƒ¿««¿«≈
ה', לעבודת האדם ÔÎBzLשל eÈ‰«¿∆∆

CÈLÓ‰Ï ‡e‰ ÔÈÏÈÙz‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒƒ¿«¿ƒ
˙e˜Ï‡מלמעלה·ÏÂ ÁBÓa של ¡…¿«»≈

למטה. האדם

„BÚÂ תפילין ענין כיצד נראה שממנו ¿
המשכה  ‰Ìהם ÔÈÏÈÙz‰ ¯˜ÈÚc¿ƒ««¿ƒƒ≈

Ìb ÁÎeÓ„k) L‡¯aL ÔÈÏÈÙz¿ƒƒ∆»…ƒ¿»«
Ì"aÓ¯‰L ‰fÓ13 בפירוט ƒ∆∆»«¿«

תפילין  הנחת של È·‰≈ƒ‡המצוות
L‡¯ŒÏL ÔÈÏÈÙ˙c ·eiÁ‰«ƒƒ¿ƒƒ∆…
Û‡ ,„ÈŒÏL ÔÈlÙz‰ ÈÙÏƒ¿≈«¿ƒƒ∆»«

·e˙kaL14 בתורה·eiÁ L¯t˙ ∆«»ƒ¿»≈ƒ
Ì„B˜ „ÈŒÏL ÔÈÏÈÙz והכתוב ¿ƒƒ∆»∆

ואחר  ידך" על לאות "וקשרתם אומר

עיניך", בין לטוטפות "והיו ≈¿ÔÎÂכך
Ì˙Áp‰ ¯„Ò Ìb ‡e‰15,בפועל «≈∆«»»»

ראש, של תפילין לפני יד של תפילין

את  כותב הרמב"ם זאת שבכל ומזה

מוכח  תחילה, ראש של תפילין מצוות

העיקר  ÌB˜Óaשהיא ¯ae„nk)«¿»¿»
¯Á‡16el‡ ÔÈÏÈÙ˙·e ,(( «≈ƒ¿ƒƒ≈

ראש  של ‰¯ˆBÚe˙התפילין È¯‰¬≈»¿
Ì‰aL ÌÈza‰ ÔÓ ˙B‡ˆBi‰«¿ƒ«»ƒ∆»∆

Ì‰L) ˙BiL¯t‰ הבתים¯˜ÈÚ «»»ƒ∆≈ƒ«
ÔÈÏÈÙ˙a BÓk ÔÈ‡ (ÔÈÏÈÙz‰«¿ƒƒ≈»¿ƒ¿ƒƒ
ÏÚ Ì˙B‡ ÌÈÎ¯BkL „ÈŒÏL∆»∆¿ƒ»«

Ì‰L eÈ‰ .„i‰ התפילין רצועות «»«¿∆≈

הן  יד עצמו,,BÓˆÚÏ17של ‰Ìלאדם ‡l‡ של של הרצועות תפילין ¿«¿∆»≈
‰eah¯ראש  ÔÓ ‰hÓÏ ÌÈ„¯BÈÂ ÌÈÎLÓ18ÔÓ ‰hÓÏ ÔÈÚc , ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ««¿ƒ¿«¿«»ƒ

¯Ó‡nÓ ÚÓLÓ„k ,¯˙BÈa ‰hÓÏ ‰„È¯È ÏÚ ‰¯BÓ ¯eah‰««∆«¿ƒ»¿«»¿≈ƒ¿«¿»ƒ«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯19‡lL ראויÌ‚Â ,B¯eahÓ ‰hÓÏ B„È „È¯B‰Ï «≈«∆…¿ƒ»¿«»ƒ«¿«

התחתון  לחציו שהירידה נוספת הוכחה

גדולה  ירידה היא האדם ¿ÔBLlÓƒשל
Ï"Ê eÈ˙Ba¯20C‚ÏtÓ «≈ƒ«¿»

C‚ÏtÓe ,ÊÈÓ¯e‰„ ‡ÏÈÚÏe¿≈»¿¿ƒƒ«¿»
.'ÂÎÂ ÊÈÓ¯e‰‡„ ‡z˙Ïe כמובא ¿«»¿«¿ƒ

ששני  לאמימר אמר כופר שגוי בגמרא

לשתי חלקי  כביכול, נתונים, הגוף

שייך  ולמעלה מהחצי רשויות.

שייך  ולמטה ומהחצי (שד) ל"הורמיז"

הוא). ברוך (הקדוש ל"אהורמיז"

‡Ùeb ‰Ê·e) שעל ההמשכה בעניין »∆»
עצמו  ראש של תפילין a'ידי Ì‰≈

˙BÚeˆ¯ עניינים שני על להורות ¿
ה' Ú¯Óבעבודת ¯eÒ „‚k¿∆∆≈»

ÔÈÓÈ ,·BË ‰NÚÂ עשה" שעניינו «¬≈»ƒ
"סור Ï‡ÓNe21טוב" שעניינו ¿…
‰ÔÈÏÈÙzמרע" ÔÈÚc ,‡ˆÓÂ ,(¿ƒ¿»¿ƒ¿««¿ƒƒ

‰„È¯i‰ ‰È‰zL ‡e‰∆ƒ¿∆«¿ƒ»
‰ÎLÓ‰‰Â האלוקות ענייני של ¿««¿»»

מלמעלה, BÈa˙¯.הבאים ‰hÓÏ¿«»¿≈
È¯‰ ÌÓˆÚŒ„vÓ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ««¿»¬≈

ÚÓLŒ˙‡È¯˜"העלאה" שעניינה ¿ƒ«¿«
ÔÈÏÈÙ˙e"המשכה" ‰Ìשעניינם ¿ƒƒ≈

¯LÙ‡c ,˙B„¯Ù ˙B„B·Ú 'a¬ƒ¿»¿∆¿»
Ïa‡יכול  ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ«¿«¿…

ÌÈÓÈÂ ˙B˙aMa BÓk ,ÔÈÏÈÙz¿ƒƒ¿¿«»¿»ƒ
ÔÈÏÈÙz ÔÓÊ Â‡Ïc ÌÈ·BËƒ¿»¿«¿ƒƒ

e‰È22 ובכל תפילין, זמן שאינם ƒ¿
קריאת  של העבודה את בהם יש זאת

ÏBÎÈשמע, ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»
ÔÈÏÈÙz‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï עצמו בפני ƒ¿ƒ¿««¿ƒƒ

¯‡B·nÎÂ ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡Ïa¿…¿ƒ«¿«¿«¿»
‰ÎÏ‰a23ÔÈÏÈÙz ‡ˆBn‰L «¬»»∆«≈¿ƒƒ
,˙aLa את לטלטל אפשר כשאי ¿«»
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הּוא  הּתפילין הּנחת ּדׁשם גֹו', אחר זּוג ְְְִִֵֵַַַַָָולֹובׁש

ּבמאמר  החידּוׁש וזהּו קריאתֿׁשמע. אמירת ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַּבלי

עם  קריאתֿׁשמע להיֹות ׁשּצרי ז"ל ְְְִִִִֵֶַַַַָרּבֹותינּו

ּובכללּות  אּלּו. אֹופּנים ב' חיּבּור הינּו ְְְִִִִִֵַַָּתפילין,

הּקּוין  ּבב' היא האדם עבֹודת ׁשּכל מה ְֲִִֶֶַַַַָָָָזהּו

ּוכמֹו ּותפילין, קריאתֿׁשמע ו'ׁשֹוב', ְְְְְִִִַַָָּד'רצֹוא'

נׁשמתן  ּפרחה ׁשּבתחילה ּבמּתןּֿתֹורה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָׁשהיה

ּתחּיה  ּבטל להם החזירּה וזהּו24ואחרּֿכ . ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָ

ּב' התּכּללּות להיֹות ׁשּצרי ׁשּבּדבר, ְְְִִִִֶֶַַַָָָהחידּוׁש

ּבּה ּדכתיב ּבּתֹורה ׁשהּוא ּכמֹו מימינֹו25הּקּוין, ְְִִִִִֶַַַָָ

'רצֹוא' ואׁש, ּדימין הּקּוין ּב' ׁשּיׁש למֹו, דת ְְִִֵֵֵֶַַָָָָאׁש

ּבלי  היא אחת הּתֹורה ׁשהרי ּביחד, ְְֲִִֵֶַַַַַָָו'ׁשֹוב'

ּבתֹוככם  והתהּלכּתי ענין ּגם וזהּו ,26התחּלקּות. ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַ

ּומּלמּטה  למּטה מּלמעלה הליכה, ּבחינֹות ְְְְְֲִִִִַַַָָָָּב'

הּתיבה.27מעלה ל  ּבאֹותּה הן ׁשּׁשּתיהן , ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָ

‰Ê·e 28יּובן ֿ לקריאת ּונסכים ּדעֹולה הּׁשּיכּות »∆ְְְִִִַַַָָָָ

הם  ּגם ּונסכים ּדעֹולה ּותפילין, ְְְְִִִֵַַָָׁשמע

קריאתֿׁשמע  ּכמֹו והמׁשכה, העלאה ְְְְְְֲִִַַַַָָָָָָענינם

לנסכים  קרּבנֹות ּבין ההפרׁש ּדהּנה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָּותפילין.

והאמּורים  (הּבׂשר ּבאׁש עֹולים ּדהּקרּבנֹות ְְְִִֵֵַַָָָָָָהּוא,

 ֿ מה למעלה, מּלמּטה העלאה לה', ּכליל ְְְְֲִִַַַַַָָָָָוכּו')

למּטה, הּירידה הּוא ענינם הּנסכים ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּׁשאיןּֿכן

לּׁשיּתין  ויֹורד הּמזּבח ּגּבי על מנּסכין 29ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָ

הּתהֹום  עד ויֹורדין ּתחּתֹון 30ׁשמחֹוללין הינּו , ְְְְְְְִִֶַַַַ

ׁשּבפרׁשת  החידּוׁש ּולפיֿזה, מּמּנּו. למּטה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאין

הּירידה  ּגם להיֹות ׁשּצריכה הּוא, ְְְְִִִִֶַַָָָנסכים
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לרשות  מרשות BÈÂˆ‡התפילין ¯ÊBÁÂ ,BÒÈÎÓe „Á‡ ‚eÊ L·BÏ≈∆»«¿ƒ¿≈¿≈

˙¯ÈÓ‡ ÈÏa ‡e‰ ÔÈÏÈÙz‰ ˙Áp‰ ÌLc ,'B‚ ¯Á‡ ‚eÊ L·BÏÂ¿≈«≈¿»«»««¿ƒƒ¿ƒ¬ƒ«
ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ונפרדים שונים עניינים בשני שמדובר נוספת הוכחה זו והרי ¿ƒ«¿«

ה'. בעבודת

e‰ÊÂ¯Ó‡Óa Le„ÈÁ‰ ¿∆«ƒ¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ לעיל CÈ¯vLהנזכר «≈«∆»ƒ

ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙BÈ‰Ï ביחדÌÚ ƒ¿¿ƒ«¿«ƒ
'· ¯eaÈÁ eÈ‰ ,ÔÈÏÈÙz¿ƒƒ«¿ƒ

el‡ ÌÈpÙB‡"העלאה" של «ƒ≈
ביחד. «¿eÏÏÎ·eƒ˙ו"המשכה"

"העלאה" בין החיבור משמעות

(תפילין) ו"המשכה" שמע) (קריאת

Ì„‡‰ ˙„B·Ú ÏkL ‰Ó e‰Ê∆«∆»¬«»»»
'‡Bˆ¯'c ÔÈew‰ '·a ‡È‰ƒ¿««ƒ¿»

,'·BL'Â כתוב המרכבה במעשה »
והכוונה  ושוב". רצוא "והחיות

הקודש", "חיות הנקראים שהמלאכים,

של  ב"תנועה" הזמן כל נמצאים

ולהתבטל  להיכלל רצון "רצוא",

מהם, שלמעלה סוף אין אור בעצמות

ל"תנועה" באים הם מכן לאחר ומיד

רוחם  מתיישבת בה "שוב", של

הם  אחד מצד כי וזאת בקרבם.

האלוקות  הפלאת את מרגישים

להיכלל  ומשתוקקים למקורם ונמשכים

של  בתנועה הם ולכן באלוקות,

שעליהם  כיוון שני ומצד "רצוא",

נשארים  הם שליחותם, את למלא

ממציאותם  מתבטלים ואינם במדרגתם

גם  וכך "שוב". של בתנועה הם ולכן

מתעורר  הוא - האדם בעבודת

לדבוק  עז צימאון של ב"רצוא"

להיות  צריך מכן ולאחר באלוקות,

ולעבוד  בגוף נשמה להישאר "שוב",

ומצוות, בתורה ה' »Œ˙‡È¯¿̃ƒאת
ÚÓL ותשוקה רצון "רצוא", שעניינה ¿«

למעלה  מלמטה להתעלות האדם של

ÔÈÏÈÙ˙e,למטה ירידה "שוב", BzŒÔzÓa¯‰שעניינים ‰È‰L BÓÎe ¿ƒƒ¿∆»»¿««»
Ô˙ÓL ‰Á¯t ‰ÏÈÁ˙aL'ה "אנכי את שמעו כאשר ישראל בני של ∆ƒ¿ƒ»»¿»ƒ¿»»

ה"רצוא" גודל מפני בעצמו, הוא ברוך מהקדוש «»»¿CkŒ¯Á‡Âאלוקיך"
Ì‰Ï d¯ÈÊÁ‰ הוא ברוך iÁz‰הקדוש ÏËa24 לחיות והמשיכו ∆¡ƒ»»∆¿«¿ƒ»

"שוב". בגופים, כנשמות

˙eÏlk˙‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ,¯·caL Le„ÈÁ‰ e‰ÊÂ וחיבור שילוב ¿∆«ƒ∆«»»∆»ƒƒ¿ƒ¿«¿
ÔÈew‰ 'a,שני מצד ו"שוב" ו"המשכה" אחד מצד ו"רצוא" "העלאה" של ««ƒ

יחד  גם האופנים בשני ה' את daלעבוד ·È˙Îc ‰¯Bza ‡e‰L BÓk25 ¿∆«»ƒ¿ƒ»
,BÓÏ ˙„ L‡ BÈÓÈÓLiL בתורהÔÈÓÈc ÔÈew‰ 'a החסד קו ƒƒ≈»»∆≈««ƒ¿»ƒ

"רצוא" הגבורה L‡Âשעניינו קו ¿≈
"רצוא", BL'Â·'שעניינו '‡Bˆ¯'»»

‰¯Bz‰ È¯‰L ,„ÁÈa זה עם יחד ¿««∆¬≈«»
הנראים  שונים קווים מאחדת שהיא

ÈÏaכהפכיים ‡È‰ ˙Á‡««ƒ¿ƒ
˙e˜lÁ˙‰ השונים הקווים כי ƒ¿«¿

כאחד. ÔÈÚמתאחדים Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿«
ÌÎÎB˙a ÈzÎl‰˙‰Â26, ודיוק ¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆

"והלכתי") (ולא "והתהלכתי" הלשון

על מדבר שהכתוב BÈÁa˙מלמד 'a¿ƒ
של שונים אופנים «ÎÈÏ‰¬ƒ‰,שני

‰hÓlÓe ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»ƒ¿«»
‰ÏÚÓÏ27Ô‰ Ô‰ÈzML , ¿«¿»∆¿≈∆≈

‰·Èz‰ d˙B‡a על שמורה דבר ¿»«≈»
ביניהם. והתכללות חיבור

Ô·eÈ ‰Ê·e28˙eÎiM‰ הפנימית »∆»««»
ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ï ÌÈÎÒe ‰ÏBÚc¿»¿»ƒƒ¿ƒ«¿«

,ÔÈÏÈÙ˙e ז"ל חכמינו אמרו שבגללה ¿ƒƒ
תפילין, בלא שמע קריאת הקורא "כל

נסכים", בלא זבח הקריב... כאילו

ÌÈÚ Ì‰ Ìb ÌÈÎÒe ‰ÏBÚc¿»¿»ƒ«≈ƒ¿»»
BÓk ,‰ÎLÓ‰Â ‰‡ÏÚ‰«¬»»¿«¿»»¿

,ÔÈÏÈÙ˙e ÚÓLŒ˙‡È¯˜ כפי ¿ƒ«¿«¿ƒƒ
ומבאר. ‰‰L¯Ùשהולך ‰p‰c¿ƒ≈«∆¿≈

ÌÈÎÒÏההבדל ˙Ba¯˜ ÔÈa≈»¿»ƒ¿»ƒ
ÌÈÏBÚ ˙Ba¯w‰c ,‡e‰¿«»¿»ƒ
שריפה  ידי על באלוקות ונכללים

ÌÈ¯eÓ‡‰Â ¯Na‰) L‡a»≈«»»¿»≈ƒ
גבי  על שנשרפים הבהמה של החלקים

את  מקריבים שלא בקרבנות גם המזבח

הבהמה חלקי Ï‰',כל ÏÈÏk ('eÎÂ¿»ƒ«
‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ גשמי מדבר «¬»»ƒ¿«»

‰ÏÚÓÏ,באלוקות נכלל להיות ¿«¿»
ÌÈÎÒp‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó שבאו היין לקרבנותשל ‰e‡כתוספת ÌÈÚ «∆≈≈«¿»ƒƒ¿»»

ÔÈÎqÓ eÈ‰L ,‰hÓÏ ‰„È¯i‰היין BÈÂ¯„את ÁaÊn‰ Èab ÏÚ «¿ƒ»¿«»∆»¿«¿ƒ««≈«ƒ¿≈«¿≈
ÔÈzÈMÏ29ÌB‰z‰ „Ú ÔÈ„¯BÈÂ ÔÈÏÏBÁÓL30ÔBzÁz eÈ‰ , «ƒƒ∆¿¿ƒ¿¿ƒ««¿«¿«¿

ÌÈÎÒ ˙L¯ÙaL Le„ÈÁ‰ ,‰ÊŒÈÙÏe .epnÓ ‰hÓÏ ÔÈ‡L על ∆≈¿«»ƒ∆¿ƒ∆«ƒ∆¿»»«¿»ƒ
כשלעצמו הקרבנות ‰È¯i„‰עניין Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL ,‡e‰∆¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ»
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ּבאחד  נפׁשֹו ּתפילין 11למסֹור מהּֿׁשאיןּֿכן . ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ

חלק  ׁשהרי  למּטה, מּלמעלה המׁשכה הּוא ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָענינם

והּלב  הּמֹוח ׁשעּבּוד הּוא ּתפילין הינּו12מּמצות , ְְְְְִִִִִֵַַַַַ

אלקּות  להמׁשי הּוא הּתפילין ענין ְְְְֱִִִִֶֶַַַֹׁשּתֹוכן

ּתפילין  הם הּתפילין ּדעיקר ועֹוד ולב. ְְְְְִִִִִֵֵַַַָּבמֹוח

ׁשהרמּב"ם  מּזה ּגם (ּכדמּוכח הביא 13ׁשּבראׁש ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

ׁשלֿיד, הּתפּלין לפני ׁשלֿראׁש ּדתפילין ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָֹהחּיּוב

ׁשּבּכתּוב  ׁשלֿיד 14אף ּתפילין חּיּוב נתּפרׁש ְְִִִִֵֶֶַַָָָ

הּנחתם  סדר ּגם הּוא וכן (ּכּמדּוּבר 15קֹודם, ְְֵֵֶֶַַַָָָָ

אחר  הרצּועֹות 16ּבמקֹום הרי אּלּו ּובתפילין ,(( ְְְֲִִִֵֵֵַָָ

(ׁשהם  הּפרׁשּיֹות ׁשּבהם הּבּתים מן ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָהּיֹוצאֹות

ׁשלֿיד  ּבתפילין ּכמֹו אינן הּתפילין) ְְְִִִִִִֵֶַַָָעיקר

לעצמֹו ׁשהם הינּו הּיד. על אֹותם ,17ׁשּכֹורכים ְְְְִֵֶֶַַַַָָ

הּטּבּור  מן למּטה ויֹורדים נמׁשכים הם ,18אּלא ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

למּטה  ירידה על מֹורה הּטּבּור מן למּטה ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָּדענין

ז"ל  רּבֹותינּו מּמאמר ּכדמׁשמע ׁשּלא 19ּביֹותר, ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹ

רּבֹותינּו מּלׁשֹון וגם מּטּבּורֹו, למּטה ידֹו ְְְְִִִֵַַַַָָלהֹוריד

ּולתּתא 20ז"ל  ּומּפלג דהּורמיז, ּולעילא ְְְְְְִִִֵַַַָָָָמּפלג

ּכנגד  רצּועֹות ּב' הם ּגּופא (ּובזה וכו'. ְְְְִֵֶֶֶַָָדאהּורמיז

ּוׂשמאל  ימין טֹוב, ועׂשה מרע ונמצא,21סּור ,( ְְְֲִִֵֵַָָָֹ

וההמׁשכה  הּירידה ׁשּתהיה הּוא הּתפילין ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָּדענין

 ֿ קריאת הרי מּצדֿעצמם והּנה ּביֹותר. ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָלמּטה

ּדאפׁשר  נפרדֹות, עבֹודֹות ּב' הם ּותפילין ְְְְְֲִִִֵֶַָָׁשמע

ּבּׁשּבתֹות  ּכמֹו ּתפילין, ּבלא קריאתֿׁשמע ְְְְְְְִִִִַַַָֹלהיֹות

נינהּו ּתפילין זמן ּדלאו טֹובים ֿ 22וימים ועל , ְְְְְְִִִִִַַָָ

 ֿ קריאת ּבלא הּתפילין ענין להיֹות יכֹול ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָֹּדרֿזה

ּבהלכה  וכּמבֹואר ּתפילין 23ׁשמע, ׁשהּמֹוצא ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָ

ויֹוצא  וחֹוזר ּומכניסֹו, אחד זּוג לֹובׁש ְְְְִֵֵֵֶַַָָּבׁשּבת,
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xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
העלאה  ידי על לאלוקות התקרבות היא שמע וקריאת למטה, מלמעלה

„Á‡a BLÙ ¯BÒÓÏ11 מקבל האדם אחד" ה' ישראל... "שמע באמירת ƒ¿«¿¿∆»
כדי  עד ה' לעבודת להתמסר החלטה מתוך שמים מלכות עול עצמו על

למעלה מלמטה האדם, מצד לאלוקות התקרבות וזו נפש »Œ‰Óמסירות
‡e‰ ÌÈÚ ÔÈÏÈÙz ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈¿ƒƒƒ¿»»
של  באופן לאלוקות התקרבות

,‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰«¿»»ƒ¿«¿»¿«»
ÔÈÏÈÙz ˙ÂˆnÓ ˜ÏÁ È¯‰L∆¬≈≈∆ƒƒ¿«¿ƒƒ
ראש  של תפילין בהנחת הוא שקיומה

הלב  כנגד יד של ותפילין המוח כנגד

·l‰Â ÁBn‰ „eaÚL ‡e‰12 ƒ¿««¿«≈
ה', לעבודת האדם ÔÎBzLשל eÈ‰«¿∆∆

CÈLÓ‰Ï ‡e‰ ÔÈÏÈÙz‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒƒ¿«¿ƒ
˙e˜Ï‡מלמעלה·ÏÂ ÁBÓa של ¡…¿«»≈

למטה. האדם

„BÚÂ תפילין ענין כיצד נראה שממנו ¿
המשכה  ‰Ìהם ÔÈÏÈÙz‰ ¯˜ÈÚc¿ƒ««¿ƒƒ≈

Ìb ÁÎeÓ„k) L‡¯aL ÔÈÏÈÙz¿ƒƒ∆»…ƒ¿»«
Ì"aÓ¯‰L ‰fÓ13 בפירוט ƒ∆∆»«¿«

תפילין  הנחת של È·‰≈ƒ‡המצוות
L‡¯ŒÏL ÔÈÏÈÙ˙c ·eiÁ‰«ƒƒ¿ƒƒ∆…
Û‡ ,„ÈŒÏL ÔÈlÙz‰ ÈÙÏƒ¿≈«¿ƒƒ∆»«

·e˙kaL14 בתורה·eiÁ L¯t˙ ∆«»ƒ¿»≈ƒ
Ì„B˜ „ÈŒÏL ÔÈÏÈÙz והכתוב ¿ƒƒ∆»∆

ואחר  ידך" על לאות "וקשרתם אומר

עיניך", בין לטוטפות "והיו ≈¿ÔÎÂכך
Ì˙Áp‰ ¯„Ò Ìb ‡e‰15,בפועל «≈∆«»»»

ראש, של תפילין לפני יד של תפילין

את  כותב הרמב"ם זאת שבכל ומזה

מוכח  תחילה, ראש של תפילין מצוות

העיקר  ÌB˜Óaשהיא ¯ae„nk)«¿»¿»
¯Á‡16el‡ ÔÈÏÈÙ˙·e ,(( «≈ƒ¿ƒƒ≈

ראש  של ‰¯ˆBÚe˙התפילין È¯‰¬≈»¿
Ì‰aL ÌÈza‰ ÔÓ ˙B‡ˆBi‰«¿ƒ«»ƒ∆»∆

Ì‰L) ˙BiL¯t‰ הבתים¯˜ÈÚ «»»ƒ∆≈ƒ«
ÔÈÏÈÙ˙a BÓk ÔÈ‡ (ÔÈÏÈÙz‰«¿ƒƒ≈»¿ƒ¿ƒƒ
ÏÚ Ì˙B‡ ÌÈÎ¯BkL „ÈŒÏL∆»∆¿ƒ»«

Ì‰L eÈ‰ .„i‰ התפילין רצועות «»«¿∆≈

הן  יד עצמו,,BÓˆÚÏ17של ‰Ìלאדם ‡l‡ של של הרצועות תפילין ¿«¿∆»≈
‰eah¯ראש  ÔÓ ‰hÓÏ ÌÈ„¯BÈÂ ÌÈÎLÓ18ÔÓ ‰hÓÏ ÔÈÚc , ƒ¿»ƒ¿¿ƒ¿«»ƒ««¿ƒ¿«¿«»ƒ

¯Ó‡nÓ ÚÓLÓ„k ,¯˙BÈa ‰hÓÏ ‰„È¯È ÏÚ ‰¯BÓ ¯eah‰««∆«¿ƒ»¿«»¿≈ƒ¿«¿»ƒ«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯19‡lL ראויÌ‚Â ,B¯eahÓ ‰hÓÏ B„È „È¯B‰Ï «≈«∆…¿ƒ»¿«»ƒ«¿«

התחתון  לחציו שהירידה נוספת הוכחה

גדולה  ירידה היא האדם ¿ÔBLlÓƒשל
Ï"Ê eÈ˙Ba¯20C‚ÏtÓ «≈ƒ«¿»

C‚ÏtÓe ,ÊÈÓ¯e‰„ ‡ÏÈÚÏe¿≈»¿¿ƒƒ«¿»
.'ÂÎÂ ÊÈÓ¯e‰‡„ ‡z˙Ïe כמובא ¿«»¿«¿ƒ

ששני  לאמימר אמר כופר שגוי בגמרא

לשתי חלקי  כביכול, נתונים, הגוף

שייך  ולמעלה מהחצי רשויות.

שייך  ולמטה ומהחצי (שד) ל"הורמיז"

הוא). ברוך (הקדוש ל"אהורמיז"

‡Ùeb ‰Ê·e) שעל ההמשכה בעניין »∆»
עצמו  ראש של תפילין a'ידי Ì‰≈

˙BÚeˆ¯ עניינים שני על להורות ¿
ה' Ú¯Óבעבודת ¯eÒ „‚k¿∆∆≈»

ÔÈÓÈ ,·BË ‰NÚÂ עשה" שעניינו «¬≈»ƒ
"סור Ï‡ÓNe21טוב" שעניינו ¿…
‰ÔÈÏÈÙzמרע" ÔÈÚc ,‡ˆÓÂ ,(¿ƒ¿»¿ƒ¿««¿ƒƒ

‰„È¯i‰ ‰È‰zL ‡e‰∆ƒ¿∆«¿ƒ»
‰ÎLÓ‰‰Â האלוקות ענייני של ¿««¿»»

מלמעלה, BÈa˙¯.הבאים ‰hÓÏ¿«»¿≈
È¯‰ ÌÓˆÚŒ„vÓ ‰p‰Â¿ƒ≈ƒ««¿»¬≈

ÚÓLŒ˙‡È¯˜"העלאה" שעניינה ¿ƒ«¿«
ÔÈÏÈÙ˙e"המשכה" ‰Ìשעניינם ¿ƒƒ≈

¯LÙ‡c ,˙B„¯Ù ˙B„B·Ú 'a¬ƒ¿»¿∆¿»
Ïa‡יכול  ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙BÈ‰Ïƒ¿¿ƒ«¿«¿…

ÌÈÓÈÂ ˙B˙aMa BÓk ,ÔÈÏÈÙz¿ƒƒ¿¿«»¿»ƒ
ÔÈÏÈÙz ÔÓÊ Â‡Ïc ÌÈ·BËƒ¿»¿«¿ƒƒ

e‰È22 ובכל תפילין, זמן שאינם ƒ¿
קריאת  של העבודה את בהם יש זאת

ÏBÎÈשמע, ‰ÊŒC¯cŒÏÚÂ¿«∆∆∆»
ÔÈÏÈÙz‰ ÔÈÚ ˙BÈ‰Ï עצמו בפני ƒ¿ƒ¿««¿ƒƒ

¯‡B·nÎÂ ,ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ‡Ïa¿…¿ƒ«¿«¿«¿»
‰ÎÏ‰a23ÔÈÏÈÙz ‡ˆBn‰L «¬»»∆«≈¿ƒƒ
,˙aLa את לטלטל אפשר כשאי ¿«»

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

mikqp zyxt oipr oiadl

הּוא  הּתפילין הּנחת ּדׁשם גֹו', אחר זּוג ְְְִִֵֵַַַַָָולֹובׁש

ּבמאמר  החידּוׁש וזהּו קריאתֿׁשמע. אמירת ְְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַּבלי

עם  קריאתֿׁשמע להיֹות ׁשּצרי ז"ל ְְְִִִִֵֶַַַַָרּבֹותינּו

ּובכללּות  אּלּו. אֹופּנים ב' חיּבּור הינּו ְְְִִִִִֵַַָּתפילין,

הּקּוין  ּבב' היא האדם עבֹודת ׁשּכל מה ְֲִִֶֶַַַַָָָָזהּו

ּוכמֹו ּותפילין, קריאתֿׁשמע ו'ׁשֹוב', ְְְְְִִִַַָָּד'רצֹוא'

נׁשמתן  ּפרחה ׁשּבתחילה ּבמּתןּֿתֹורה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָׁשהיה

ּתחּיה  ּבטל להם החזירּה וזהּו24ואחרּֿכ . ְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָ

ּב' התּכּללּות להיֹות ׁשּצרי ׁשּבּדבר, ְְְִִִִֶֶַַַָָָהחידּוׁש

ּבּה ּדכתיב ּבּתֹורה ׁשהּוא ּכמֹו מימינֹו25הּקּוין, ְְִִִִִֶַַַָָ

'רצֹוא' ואׁש, ּדימין הּקּוין ּב' ׁשּיׁש למֹו, דת ְְִִֵֵֵֶַַָָָָאׁש

ּבלי  היא אחת הּתֹורה ׁשהרי ּביחד, ְְֲִִֵֶַַַַַָָו'ׁשֹוב'

ּבתֹוככם  והתהּלכּתי ענין ּגם וזהּו ,26התחּלקּות. ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַ

ּומּלמּטה  למּטה מּלמעלה הליכה, ּבחינֹות ְְְְְֲִִִִַַַָָָָּב'

הּתיבה.27מעלה ל  ּבאֹותּה הן ׁשּׁשּתיהן , ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָ

‰Ê·e 28יּובן ֿ לקריאת ּונסכים ּדעֹולה הּׁשּיכּות »∆ְְְִִִַַַָָָָ

הם  ּגם ּונסכים ּדעֹולה ּותפילין, ְְְְִִִֵַַָָׁשמע

קריאתֿׁשמע  ּכמֹו והמׁשכה, העלאה ְְְְְְֲִִַַַַָָָָָָענינם

לנסכים  קרּבנֹות ּבין ההפרׁש ּדהּנה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָּותפילין.

והאמּורים  (הּבׂשר ּבאׁש עֹולים ּדהּקרּבנֹות ְְְִִֵֵַַָָָָָָהּוא,

 ֿ מה למעלה, מּלמּטה העלאה לה', ּכליל ְְְְֲִִַַַַַָָָָָוכּו')

למּטה, הּירידה הּוא ענינם הּנסכים ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָּׁשאיןּֿכן

לּׁשיּתין  ויֹורד הּמזּבח ּגּבי על מנּסכין 29ׁשהיּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָ

הּתהֹום  עד ויֹורדין ּתחּתֹון 30ׁשמחֹוללין הינּו , ְְְְְְְִִֶַַַַ

ׁשּבפרׁשת  החידּוׁש ּולפיֿזה, מּמּנּו. למּטה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאין

הּירידה  ּגם להיֹות ׁשּצריכה הּוא, ְְְְִִִִֶַַָָָנסכים
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(28 ואילך. תרט ע' ויקרא אוה"ת תשפו. ע' ח"ב ויקרא אדהאמ"צ מאמרי תרג. ע' ח"ב שבהערה פרשיות מקורות ראה -

(29 .10(30 ואילך. ג ס"ע מארז"ל על אוה"ת תקל, ע' פרשתנו אוה"ת וראה א. שם.מט, סוכה וראה ג. מא, שם הלקו"ת

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
לרשות  מרשות BÈÂˆ‡התפילין ¯ÊBÁÂ ,BÒÈÎÓe „Á‡ ‚eÊ L·BÏ≈∆»«¿ƒ¿≈¿≈

˙¯ÈÓ‡ ÈÏa ‡e‰ ÔÈÏÈÙz‰ ˙Áp‰ ÌLc ,'B‚ ¯Á‡ ‚eÊ L·BÏÂ¿≈«≈¿»«»««¿ƒƒ¿ƒ¬ƒ«
ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ונפרדים שונים עניינים בשני שמדובר נוספת הוכחה זו והרי ¿ƒ«¿«

ה'. בעבודת

e‰ÊÂ¯Ó‡Óa Le„ÈÁ‰ ¿∆«ƒ¿«¬«
Ï"Ê eÈ˙Ba¯ לעיל CÈ¯vLהנזכר «≈«∆»ƒ

ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ˙BÈ‰Ï ביחדÌÚ ƒ¿¿ƒ«¿«ƒ
'· ¯eaÈÁ eÈ‰ ,ÔÈÏÈÙz¿ƒƒ«¿ƒ

el‡ ÌÈpÙB‡"העלאה" של «ƒ≈
ביחד. «¿eÏÏÎ·eƒ˙ו"המשכה"

"העלאה" בין החיבור משמעות

(תפילין) ו"המשכה" שמע) (קריאת

Ì„‡‰ ˙„B·Ú ÏkL ‰Ó e‰Ê∆«∆»¬«»»»
'‡Bˆ¯'c ÔÈew‰ '·a ‡È‰ƒ¿««ƒ¿»

,'·BL'Â כתוב המרכבה במעשה »
והכוונה  ושוב". רצוא "והחיות

הקודש", "חיות הנקראים שהמלאכים,

של  ב"תנועה" הזמן כל נמצאים

ולהתבטל  להיכלל רצון "רצוא",

מהם, שלמעלה סוף אין אור בעצמות

ל"תנועה" באים הם מכן לאחר ומיד

רוחם  מתיישבת בה "שוב", של

הם  אחד מצד כי וזאת בקרבם.

האלוקות  הפלאת את מרגישים

להיכלל  ומשתוקקים למקורם ונמשכים

של  בתנועה הם ולכן באלוקות,

שעליהם  כיוון שני ומצד "רצוא",

נשארים  הם שליחותם, את למלא

ממציאותם  מתבטלים ואינם במדרגתם

גם  וכך "שוב". של בתנועה הם ולכן

מתעורר  הוא - האדם בעבודת

לדבוק  עז צימאון של ב"רצוא"

להיות  צריך מכן ולאחר באלוקות,

ולעבוד  בגוף נשמה להישאר "שוב",

ומצוות, בתורה ה' »Œ˙‡È¯¿̃ƒאת
ÚÓL ותשוקה רצון "רצוא", שעניינה ¿«

למעלה  מלמטה להתעלות האדם של

ÔÈÏÈÙ˙e,למטה ירידה "שוב", BzŒÔzÓa¯‰שעניינים ‰È‰L BÓÎe ¿ƒƒ¿∆»»¿««»
Ô˙ÓL ‰Á¯t ‰ÏÈÁ˙aL'ה "אנכי את שמעו כאשר ישראל בני של ∆ƒ¿ƒ»»¿»ƒ¿»»

ה"רצוא" גודל מפני בעצמו, הוא ברוך מהקדוש «»»¿CkŒ¯Á‡Âאלוקיך"
Ì‰Ï d¯ÈÊÁ‰ הוא ברוך iÁz‰הקדוש ÏËa24 לחיות והמשיכו ∆¡ƒ»»∆¿«¿ƒ»

"שוב". בגופים, כנשמות

˙eÏlk˙‰ ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL ,¯·caL Le„ÈÁ‰ e‰ÊÂ וחיבור שילוב ¿∆«ƒ∆«»»∆»ƒƒ¿ƒ¿«¿
ÔÈew‰ 'a,שני מצד ו"שוב" ו"המשכה" אחד מצד ו"רצוא" "העלאה" של ««ƒ

יחד  גם האופנים בשני ה' את daלעבוד ·È˙Îc ‰¯Bza ‡e‰L BÓk25 ¿∆«»ƒ¿ƒ»
,BÓÏ ˙„ L‡ BÈÓÈÓLiL בתורהÔÈÓÈc ÔÈew‰ 'a החסד קו ƒƒ≈»»∆≈««ƒ¿»ƒ

"רצוא" הגבורה L‡Âשעניינו קו ¿≈
"רצוא", BL'Â·'שעניינו '‡Bˆ¯'»»

‰¯Bz‰ È¯‰L ,„ÁÈa זה עם יחד ¿««∆¬≈«»
הנראים  שונים קווים מאחדת שהיא

ÈÏaכהפכיים ‡È‰ ˙Á‡««ƒ¿ƒ
˙e˜lÁ˙‰ השונים הקווים כי ƒ¿«¿

כאחד. ÔÈÚמתאחדים Ìb e‰ÊÂ¿∆«ƒ¿«
ÌÎÎB˙a ÈzÎl‰˙‰Â26, ודיוק ¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆

"והלכתי") (ולא "והתהלכתי" הלשון

על מדבר שהכתוב BÈÁa˙מלמד 'a¿ƒ
של שונים אופנים «ÎÈÏ‰¬ƒ‰,שני

‰hÓlÓe ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»ƒ¿«»
‰ÏÚÓÏ27Ô‰ Ô‰ÈzML , ¿«¿»∆¿≈∆≈

‰·Èz‰ d˙B‡a על שמורה דבר ¿»«≈»
ביניהם. והתכללות חיבור

Ô·eÈ ‰Ê·e28˙eÎiM‰ הפנימית »∆»««»
ÚÓLŒ˙‡È¯˜Ï ÌÈÎÒe ‰ÏBÚc¿»¿»ƒƒ¿ƒ«¿«

,ÔÈÏÈÙ˙e ז"ל חכמינו אמרו שבגללה ¿ƒƒ
תפילין, בלא שמע קריאת הקורא "כל

נסכים", בלא זבח הקריב... כאילו

ÌÈÚ Ì‰ Ìb ÌÈÎÒe ‰ÏBÚc¿»¿»ƒ«≈ƒ¿»»
BÓk ,‰ÎLÓ‰Â ‰‡ÏÚ‰«¬»»¿«¿»»¿

,ÔÈÏÈÙ˙e ÚÓLŒ˙‡È¯˜ כפי ¿ƒ«¿«¿ƒƒ
ומבאר. ‰‰L¯Ùשהולך ‰p‰c¿ƒ≈«∆¿≈

ÌÈÎÒÏההבדל ˙Ba¯˜ ÔÈa≈»¿»ƒ¿»ƒ
ÌÈÏBÚ ˙Ba¯w‰c ,‡e‰¿«»¿»ƒ
שריפה  ידי על באלוקות ונכללים

ÌÈ¯eÓ‡‰Â ¯Na‰) L‡a»≈«»»¿»≈ƒ
גבי  על שנשרפים הבהמה של החלקים

את  מקריבים שלא בקרבנות גם המזבח

הבהמה חלקי Ï‰',כל ÏÈÏk ('eÎÂ¿»ƒ«
‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰ גשמי מדבר «¬»»ƒ¿«»

‰ÏÚÓÏ,באלוקות נכלל להיות ¿«¿»
ÌÈÎÒp‰ ÔkŒÔÈ‡MŒ‰Ó שבאו היין לקרבנותשל ‰e‡כתוספת ÌÈÚ «∆≈≈«¿»ƒƒ¿»»

ÔÈÎqÓ eÈ‰L ,‰hÓÏ ‰„È¯i‰היין BÈÂ¯„את ÁaÊn‰ Èab ÏÚ «¿ƒ»¿«»∆»¿«¿ƒ««≈«ƒ¿≈«¿≈
ÔÈzÈMÏ29ÌB‰z‰ „Ú ÔÈ„¯BÈÂ ÔÈÏÏBÁÓL30ÔBzÁz eÈ‰ , «ƒƒ∆¿¿ƒ¿¿ƒ««¿«¿«¿

ÌÈÎÒ ˙L¯ÙaL Le„ÈÁ‰ ,‰ÊŒÈÙÏe .epnÓ ‰hÓÏ ÔÈ‡L על ∆≈¿«»ƒ∆¿ƒ∆«ƒ∆¿»»«¿»ƒ
כשלעצמו הקרבנות ‰È¯i„‰עניין Ìb ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯vL ,‡e‰∆¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ»
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f"nyz'dח ,fenz g"dan ,gly t"y

ההעלאה  ענין מסּפיק ואינֹו למּטה, ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָוההמׁשכה

הכי  הּדרגֹות המׁשכת והינּו למעלה, ְְְְְְְֲִִַַַַַַָָָָמּלמּטה

ּבדרּוׁשים  ּכמבֹואר הּׁשמן 31נעלֹות, ׁשענין , ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָ

על  קאי ויין החכמה, ספירת על קאי ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָּדנסכים

הּדעת, ספירת על קאי והחיטה הּבינה, ְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָספירת

ז"ל  רּבֹותינּו לקרֹות 32ּכמאמר יֹודע הּתינֹוק אין ְְֲִִֵֵֵַַַַַַ

ענין  ּדיקא, יֹודע ּדגן, טעם ׁשּיטעֹום עד ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָאּבא

הּתהֹום  עד מּטה, למּטה עד נמׁש וזה ְְְְִֶַַַַַַַַָָָהּדעת).

ׁשּבארץ. ּתחּתֹון ְֶֶֶַָָׁשהּוא

‰Ê·e לפרׁשת 33יּובן זה ּדענין הּקׁשר »∆ְְְִֶֶֶַַָָָָ

המרּגלים  ׁשרצּו זה ּדהּנה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָהמרּגלים.

זה  הרי לארץ , להּכנס רצּו ולא ּבּמדּבר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹלהּׁשאר

מאד  ּגבֹוהה ּבמדרגה ׁשהיּו ּכמבֹואר 34מּׁשּום , ְְְְְִֵֶַַָָָָֹ

ּבמדרגה 35ּבדרּוׁשים  היּו ּבּמדּבר ּדּבהיֹותם . ְְְְְְִִִֵַַַָָָָ

לארץ  להּכנס רצּו ולא ּביֹותר, נעלית ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹרּוחנית

ּתזרע  ׁשנים ׁשׁש ענין להיֹות צרי ׁשּׁשם ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָיׂשראל

ּכרמ ּתזמר ׁשנים וׁשׁש רּבי 36ׂשד ּובלׁשֹון גֹו', ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ

יֹוחאי  ּבן ּתֹורתֹו37ׁשמעֹון זֹורע, אדם חֹורׁש אדם ְִֵֵֶַָָָָָָ

הּגׁשמּיּות  ׁשאפילּו זאת, ועֹוד עליה. ּתהא ְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹמה

ׁשהּלחם  נעלית. ּבמדרגה ּכן ּגם היה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבּמדּבר

הּׁשמים  מן מן ׁשל 38היה מּבארּה היּו והּמים ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

הּכבֹוד 39מרים  ענני היּו לזה ונֹוסף לא 40, הינּו , ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹ

וכּו' המגינים עננים ׁשהֹוסיפּו41רק עננים אּלא ְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָ

ּביׂשראל  ּבתמידּיּות 42ּכבֹוד היּו אּלּו ועננים , ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָ

הפסק  ּבלי ולילה עֹוד,43יֹומם להֹוסיף ויׁש . ְְְְְִִֵֵֶַָָָ

ּבהּו ּכתיב ה'44ּדהרי ועלּֿפי יחנּו ה' עלּֿפי ְְְֲֲִִִֵַַַַ

ּבחנּיתם  ה', מצֹות קּימּו הּזמן ׁשּכל ונמצא ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָיּסעּו,

ּבּגמרא  ּכדאיתא זאת, ועֹוד ּבנסיעתם. 45אֹו ְְְְִִִִַָָָָָֹ
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(31 ט. ע' שם מארז"ל על ו)אוה"ת (כרך פרשתנו אוה"ת ואילך. א'רב ע' שם אדהאמ"צ מאמרי ואילך. סע"א מב. שם

(32 א'תתא. 33)ע' סע"א. 34מ, ואילך. א'תת ע' שם אוה"ת ואילך. ב מא, שם לקו"ת ראה סע"ד.)- לו, שם הלקו"ת

ואילך.35) תנה ס"ע ואילך. תמג ס"ע שם אוה"ת ואילך. תתקצא ע' שם אדהאמ"צ מאמרי ב. לז, שם גֿד לו, שלח ר"פ

(36 ואילך. 85 ע' חל"ג לקו"ש ואילך. א'תשעו ואילך. א'תשע ע' ו) 37)(כרך ג. 38)כה, ב. 39)לה, ואילך. ד חוקת טז,

(40 ב. 41)כ, .42 שבהערה  בלקו"ש הנסמן א. כא, כט. כ, חוקת מג. כג, שם.אמור בלקו"ש הנסמן לד. י, בהעלותך

(42(43 ואילך. 256 ס"ע חי"ח 44)לקו"ש לד. י, בהעלותך כאֿכב. יג, 45)בשלח כג. שם. ב. ב.ט, נה,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‰ÎLÓ‰‰Âמלמעלה אלוקות ענייני הנסכיםhÓÏ‰,של ידי BÈ‡Âעל ¿««¿»»¿«»¿≈

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈÚ ˜ÈtÒÓ,עצמם הקרבנות ידי שעל «¿ƒƒ¿«««¬»»ƒ¿«»¿«¿»
˙BÏÚ ÈÎ‰ ˙B‚¯c‰ ˙ÎLÓ‰ eÈ‰Â,למטה ויאירו שירדו באלוקות ¿«¿«¿»««¿»¬ƒ«¬

ÌÈLe¯„a ¯‡B·Ók31ÌÈÎÒc ÔÓM‰ ÔÈÚL בתורה , כאמור «¿»«¿ƒ∆ƒ¿««∆∆ƒ¿»ƒ
עם  יחד הקרבנות עם הבאה שהמנחה

בשמן, בלול מקמח היתה הנסכים

השמן  ÏÚמכוון ˜‡Èועניין »≈«
‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ ב'לקוטי (כמבואר ¿ƒ««»¿»

שהרי  וגם יין, גבי על שצף ..." תורה':

ואפילו  שמן מוציאין דבר מכל

בחכמה  שכולם לפי והיינו מאבנים...

דבר  בכל נמצא כן על כו', עשית

חכמה"), בחינת שהוא שמן בחינת

È‡˜ ÔÈÈÂ מכוון˙¯ÈÙÒ ÏÚ ¿«ƒ»≈«¿ƒ«
‰ËÈÁ‰Â ,‰Èa‰ בא שממנה «ƒ»¿«ƒ»

המנחות הקמח  ÏÚמכוון ˜‡Èשל »≈«
¯Ó‡Ók ,˙Úc‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ««««¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯32˜BÈz‰ ÔÈ‡ «≈«≈«ƒ
„Ú ‡a‡ ˙B¯˜Ï Ú„BÈ≈«ƒ¿«»«
Ú„BÈ ,Ô‚c ÌÚË ÌBÚËiL∆ƒ¿««»»≈«

˙Úc‰ ÔÈÚ ,‡˜Èc,שלחיטה הרי »¿»ƒ¿««««
ק  יש הדעת דגן, עם מיוחד ÊÂ‰שר .(¿∆

בינה  חכמה, העליונות הספירות הארת

והנסכים CLÓודעת  המנחות ידי על ƒ¿»
וחיטה, יין משמן, »Ú„הבאים

ÌB‰z‰ „Ú ,‰hÓ ‰hÓÏ¿«»«»««¿
ı¯‡aL ÔBzÁz ‡e‰L התחתונה ∆«¿∆»»∆

עצמה.

Ô·eÈ ‰Ê·e33‰Ê ÔÈÚc ¯Lw‰ »∆»«∆∆¿ƒ¿»∆
הנסכים פרשת »««¿L¯ÙÏ˙של

ÌÈÏb¯Ó‰ סמוכות הפרשיות שלכן «¿«¿ƒ
לזו. eˆ¯Lזו ‰Ê ‰p‰c¿ƒ≈∆∆»

¯a„na ¯‡M‰Ï ÌÈÏb¯Ó‰«¿«¿ƒ¿ƒ»≈«ƒ¿»
È¯‰ ,ı¯‡Ï Òk‰Ï eˆ¯ ‡ÏÂ¿…»¿ƒ»≈»»∆¬≈

eÈ‰L ÌeMÓ ‰Ê בתחילה ∆ƒ∆»
‰‚¯„Óa רוחנית‰‰B·b ¿«¿≈»¿»

„‡Ó34ÌÈLe¯„a ¯‡B·Ók ,35 ¿…«¿»«¿ƒ
טעות  את המבארים החסידות במאמרי

הדברים. פנימיות עומק פי על ‰eÈהמרגלים ¯a„na Ì˙BÈ‰ac בני כל ¿ƒ¿»«ƒ¿»»
השבטים נשיאי שהיו המרגלים ובפרט ÈÏÚ˙ישראל ˙ÈÁe¯ ‰‚¯„Óa¿«¿≈»»ƒ«¬≈

˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÌML Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï Òk‰Ï eˆ¯ ‡ÏÂ ,¯˙BÈa¿≈¿…»¿ƒ»≈¿∆∆ƒ¿»≈∆»»ƒƒ¿
EÓ¯k ¯ÓÊz ÌÈL LLÂ E„N Ú¯Êz ÌÈL LL ÔÈÚ36,'B‚ ƒ¿«≈»ƒƒ¿«»∆¿≈»ƒƒ¿…«¿∆

גשמיים  בדברים התעסקות היינו

ברוך  שהקדוש במדבר כמו לא נחותים,

מבלי  צרכיהם כל את סיפק הוא

גשמיים  בדברים להתעסק שיצטרכו

רוחניים  בעניינים להתעסק יכולים והיו

Ôaבלבד  ÔBÚÓL Èa¯ ÔBLÏ·eƒ¿«ƒƒ¿∆
È‡ÁBÈ37Ì„‡ L¯BÁ Ì„‡ »»»≈»»

.‰ÈÏÚ ‡‰z ‰Ó B˙¯Bz ,Ú¯BÊ≈«»«¿≈»∆»
˙eiÓLb‰ eÏÈÙ‡L ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆¬ƒ««¿ƒ
‰‚¯„Óa Ôk Ìb ‰È‰ ¯a„naL∆«ƒ¿»»»«≈¿«¿≈»
ÔÓ ÔÓ ‰È‰ ÌÁl‰L .˙ÈÏÚ«¬≈∆«∆∆»»»ƒ

ÌÈÓM‰38 שיעור לאין הנעלה «»«ƒ
הארץ מן ‰eÈמלחם ÌÈn‰Â¿««ƒ»

ÌÈ¯Ó ÏL d¯‡aÓ39 נעלים והיו ƒ¿≈»∆ƒ¿»
רגילים, ממים שיעור «¿ÛÒBÂלאין

eÈ‰ ‰ÊÏבמדבר ישראל ÈÚלבני »∆»«¿≈
„B·k‰40ÌÈÚ ˜¯ ‡Ï eÈ‰ , «»«¿…«¬»ƒ

'eÎÂ ÌÈÈ‚Ó‰41 בלתי מדברים «¿ƒƒ¿
eÙÈÒB‰Lרצויים ÌÈÚ ‡l‡∆»¬»ƒ∆ƒ

Ï‡¯NÈa „B·k42el‡ ÌÈÚÂ , »¿ƒ¿»≈«¬»ƒ≈
‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ ˙ei„ÈÓ˙a eÈ‰»ƒ¿ƒƒ»»«¿»

˜ÒÙ‰ ÈÏa43 בני של שמצבם כך ¿ƒ∆¿≈
מאד. נעלה היה במדבר ישראל

·È˙k È¯‰c ,„BÚ ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ«¬≈¿ƒ
e‰a44 במדבר בהיותם ישראל בבני ¿

'‰ ÈtŒÏÚÂ eÁÈ '‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«¬¿«ƒ
eÓi˜ ÔÓf‰ ÏkL ‡ˆÓÂ ,eÚqÈƒ»¿ƒ¿»∆»«¿«ƒ¿
B‡ Ì˙iÁa ,'‰ ˙BˆÓƒ¿«¬ƒ»»

Ì˙ÚÈÒa וכל חנייה שכל מאחר כי ƒ¿ƒ»»
הזמן  כל הרי ה' ציווי על ֿפי היו נסיעה

ובין  בחנייה היו אם בין הפסק, ללא

ה', ציווי את קיימו בנסיעה, היו אם

למצבם  נוספת הוכחה זו הרוחני והרי

במדבר. ישראל בני של ¿BÚÂ„הנעלה
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יּסעּו, ה' ועלּֿפי יחנּו ה' עלּֿפי ּבהּו ּכתיב ְְְְֲִִִִֵַַַָָּדכיון

כ"ק  ּפתּגם ּגם (וידּוע ּדמי. להּו ּדקביע ְְְְְִִִַַַַַָָָּכמאן

אדמו"ר  הּזה 46מו"ח ּבּזמן העבֹודה אֹופן ְְֲֵֶֶַַַַָָלגּבי

הקמת  ּבדּוגמת ׁשהּוא מׁשיח, ּבא ׁשהּנה ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָאף

ּובלׁשֹון  אחד, ליֹום לפעמים ׁשהיתה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָהּמׁשּכן

הענ 47הּכתּוב  יהיה אׁשר ּבֹוקר ויׁש עד מערב ן ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ההקמה  היתה אז ּדגם ונסעּו, הענן ְְְְֲֲֶַַַָָָָָָָָָָונעלה

ּכמֹו הּקביעּות, ּובתכלית הּׁשלימּות ְְְְְְְִִִֵַַַַּבתכלית

ׁשנה  י"ט ּברנע ּבקדׁש חנּו ּכאׁשר ).48ׁשהיתה ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבמּצב  ּבקביעּות היּו ּבּמדּבר, ׁשּבהיֹותם ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָונמצא

רק  זה היה ׁשּלא זאת, ועֹוד ה'. עלּֿפי ְִֶֶֶַַָָֹֹׁשל

אּלא  אחד, ּבמקֹום ועמידה קביעּות ׁשל ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָּבאֹופן

ציּוּוי  זה ׁשהרי חיל, אל מחיל עלּו ּגּופא ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּבזה

ּבּקֹודׁש להעלֹות ּבּתֹורה רצּו49מפֹורׁש ולכן . ְְְֲֵֶַַַָָָָ

להּכנס  רצּו ולא ּבּמדּבר, להּׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹהמרּגלים

ׂשד ּתזרע ׁשנים ׁשׁש להיֹות צרי ׁשּׁשם ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָלארץ

ׁשּבת  הּׁשמיטה ׁשנת ּבאה אחרּֿכ ורק ְְְִַַַַַַָָָָָגֹו'

מלכתחילה 50לה' היּו ּבּמדּבר, מהּֿׁשאיןּֿכן . ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

ולכן  וכּו'. האדמה מעבֹודת ׁשּבת ׁשל ְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָּבמּצב

אדם  יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון רּבי  מאמר עלּֿדר ְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָטענּו

ּדזהּו עליה. ּתהא מה ּתֹורתֹו זֹורע, אדם ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָחֹורׁש

אדם  יׁשב לא אׁשר מקֹום הּוא ּׁשהּמדּבר מה ְֲִֶֶַַַַָָָָָֹּגם

אדם 51ׁשם  מּבחינת למעלה ׁשהּוא הּוא 52, אּלא , ְְְִִֶֶַַָָָָָ

מאד  מאד53ּבחינת ּבכל מּמדידה 54, ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹ

ׁשם,55והגּבלה  להּׁשאר המרּגלים רצּו ולכן . ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָ

מחיל  ּדעלּיה ּובאֹופן זֹו ּבדרּגא עבֹודתם ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָולעבֹוד

יׂשראל  לארץ להּכנס רצּו ולא ּכּנ"ל, חיל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאל

ענין  יּובן ּובזה הּבירּורים. ּבעבֹודת ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָולעבֹוד

ּכי  המרּגלים, לפרׁשת הּנסכים ּפרׁשת ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָסמיכּות

מה  היפ הּוא המרּגלים מעׂשה על ְְֲִִֵֵֶַַַַַַהּתיקּון
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(46(47 ועוד. ,162 ע' תש"א השיחות 48)ספר כא. 49)שם, מו. א, דברים 50)פרש"י וש"נ. א. 51)כח, ד. ו.שם, ב,

(52(53 הבאה. בהערה הנסמן ואילך. סע"ב כג. א, כב. שה"ש ואילך. ג ד, במדבר ובהנסמן לקו"ת 473 ע' חט"ז לקו"ש

(54 55)שם. ה. ובכ"מ.ו, ב. קס, דרמ"צ ג. מב, פרשתנו לקו"ת ואילך. ג לט, מקץ תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡¯Óba ‡˙È‡„k ,˙‡Ê45eÁÈ '‰ ÈtŒÏÚ e‰a ·È˙k„ ÔÂÈÎc …ƒ¿ƒ»«¿»»¿≈»¿¿ƒ¿«ƒ«¬

ÈÓc e‰Ï ÚÈ·˜c Ô‡Ók ,eÚqÈ '‰ ÈtŒÏÚÂ גם מקום, בכל הרי ¿«ƒƒ»¿«¿»ƒ«¿»ƒ
ארעי. ולא קבוע כמקום נחשב הדבר קצרה, Ìb˙tבחנייה Ìb Úe„ÈÂ)¿»««ƒ¿«

¯"ÂÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î46‰f‰ ÔÓfa ‰„B·Ú‰ ÔÙB‡ Èa‚Ï שצריך ¿«≈∆»¬»«¿««∆
תכניות  ועם הדעת ביישוב להיות

ארוך  Û‡‡aלטווח ‰p‰L «∆ƒ≈»
ÁÈLÓ בניהול צורך אין ולכאורה »ƒ«
ומתוכננת העבודה  מסודרת בצורה

‰˜Ó˙היטב, ˙Ó‚e„a ‡e‰L∆¿¿«¬»«
ÌÈÓÚÙÏ ‰˙È‰L ÔkLn‰«ƒ¿»∆»¿»ƒ¿»ƒ

·e˙k‰ ÔBLÏ·e ,„Á‡ ÌBÈÏ47 ¿∆»ƒ¿«»
·¯ÚÓ ÔÚ‰ ‰È‰È ¯L‡ LÈÂ¿≈¬∆ƒ¿∆∆»»≈∆∆
,eÚÒÂ ÔÚ‰ ‰ÏÚÂ ¯˜Ba „Ú«∆¿«¬»∆»»¿»»

Ê‡ Ì‚c המשכן את שהקימו אפילו ¿«»
קצר  ‰‰˜Ó‰ביותר,לזמן ‰˙È‰»¿»«¬»»

˙eÓÈÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a והרכיבו ובנו ¿«¿ƒ«¿≈
בשלמות  המשכן חלקי כל את

˙eÚÈ·w‰ ˙ÈÏÎ˙·e עמד והמשכן ¿«¿ƒ«¿ƒ
קבוע, L‡k¯כדבר ‰˙È‰L BÓk¿∆»¿»«¬∆

‰L Ë"È Ú¯a L„˜a eÁ48 »¿»≈«¿≈«»»
Ì˙BÈ‰aLברציפות  ‡ˆÓÂ .(¿ƒ¿»∆ƒ¿»

,¯a„na כי ברור שהיה למרות הרי «ƒ¿»
היעד  אל ובדרך זמני במצב מדובר

בכל  ישראל, לארץ הכניסה של האמיתי

שעושים eÈ‰˙eÚÈ·˜aזאת בהכרה »ƒ¿ƒ
רק  ולא עצמו מצד חשוב דבר כעת

אחר  לדבר ÏLכאמצעי ·vÓa¿«»∆
‡lL ,˙‡Ê „BÚÂ .'‰ ÈtŒÏÚ«ƒ¿…∆…
ÏL ÔÙB‡a ˜¯ ‰Ê ‰È‰»»∆«¿∆∆
ÌB˜Óa ‰„ÈÓÚÂ ˙eÚÈ·¿̃ƒ«¬ƒ»¿»
‡Ùeb ‰ÊaL ‡l‡ ,„Á‡∆»∆»∆»∆»
כאשר  אפילו עצמה, במדבר בשהייה

בלבד, קצר לזמן רק הייתה השהייה

eÏÚ והתקדמו ‡Ïהתעלו ÏÈÁÓ »≈«ƒ∆
,ÏÈÁ לדרגה Ê‰מדרגה È¯‰L »ƒ∆¬≈∆

˙BÏÚ‰Ï ‰¯Bza L¯BÙÓ ÈeeÈƒ̂¿»«»¿«¬
L„Bwa49 להתקדם להוסיף, «∆

ובוודאי  שבקדושה, דבר בכל ולהעלות

את  קיימו במדבר ישראל בני שגם

הזה. הציווי

ÔÎÏÂ הרוחניות המעלות כל בגלל ¿»≈
באריכות, לעיל כמבואר במדבר, בהיותם ישראל לבני שהיו ̄«ˆeהגדולות

ı¯‡Ï Òk‰Ï eˆ¯ ‡ÏÂ ,¯a„na ¯‡M‰Ï ÌÈÏb¯Ó‰ ישראל ארץ «¿«¿ƒ¿ƒ»≈«ƒ¿»¿…»¿ƒ»≈»»∆
Â¯˜הגשמית 'B‚ E„N Ú¯Êz ÌÈL LL ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÌML∆»»ƒƒ¿≈»ƒƒ¿«»∆¿«

'‰Ï ˙aL ‰ËÈÓM‰ ˙L ‰‡a CkŒ¯Á‡50 שש כלל, בדרך אבל ««»»»¿««¿ƒ»«»«
ואיננו  המלאכות ושאר וזריעה בחרישה לעסוק צריך האדם שנים, שבע מתוך

רוחניים. לעניינים להתמסר »Œ‰Óיכול
eÈ‰ ,¯a„na ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«ƒ¿»»
˙aL ÏL ·vÓa ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓƒ¿«¿ƒ»¿«»∆«»

eÎÂ'.שביתה ‰Ó„‡‰ ˙„B·ÚÓ≈¬«»¬»»¿
eÚË ÔÎÏÂ המרגליםC¯cŒÏÚ ¿»≈»¬«∆∆

,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ¯Ó‡Ó«¬««ƒƒ¿∆»
B˙¯Bz ,Ú¯BÊ Ì„‡ L¯BÁ Ì„‡»»≈»»≈«»
‰Ó Ìb e‰Êc .‰ÈÏÚ ‡‰z ‰Ó«¿≈»∆»¿∆««
‡Ï ¯L‡ ÌB˜Ó ‡e‰ ¯a„n‰M∆«ƒ¿»»¬∆…

ÌL Ì„‡ ·LÈ51, פשוטו לפי »«»»»
שהוא  המדבר של בחסרון מדובר

לפי  אבל יישוב, מקום ולא שמם מקום

שיש  ליתרון הכוונה הפנימי הפירוש

נושבת ארץ לגבי ∆e‰L‡במדבר
Ì„‡ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ52‡l‡ , ¿«¿»ƒ¿ƒ«»»∆»

„‡Ó ˙ÈÁa ‡e‰53 אותיות) ¿ƒ«¿…
למעלה  שונה, אותיות בסדר אך "אדם"

E„‡Óמ"אדם"), ÏÎa54"מאד" ¿»¿…∆
גבול ללא של «¿»¿∆ÏÚÓlL‰במובן
‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ55ÔÎÏÂ . ƒ¿ƒ»¿«¿»»¿»≈

ÌL ¯‡M‰Ï ÌÈÏb¯Ó‰ eˆ»̄«¿«¿ƒ¿ƒ»≈»
Ì˙„B·Úבמדבר, „B·ÚÏÂ עבודת ¿«¬¬»»

שלהם הרוחנית BÊגבוהה b¯„a‡ה' ¿«¿»
העולם  בענייני התעסקות ללא

ÏÈÁÓהגשמיים ‰iÏÚc ÔÙB‡·e¿∆«¬ƒ»≈«ƒ
eˆ¯ ‡ÏÂ ,Ï"pk ÏÈÁ Ï‡∆»ƒ««¿…»

‡¯NÈ ı¯‡Ï Òk‰Ï„B·ÚÏÂ Ï ¿ƒ»≈¿∆∆ƒ¿»≈¿«¬
ÌÈ¯e¯Èa‰ ˙„B·Úa הטוב הפרדת «¬««≈ƒ

והעלאתו  הגשמיים שבדברים מהרע

עם  התעסקות המחייב דבר לקדושה,

בהם. ושימוש הגשמיים הדברים

˙eÎÈÓÒ ÔÈÚ Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»ƒ¿«¿ƒ
˙L¯ÙÏ ÌÈÎÒp‰ ˙L¯t»»««¿»ƒ¿»»«

,ÌÈÏb¯Ó‰ לשאלה התשובה וזו «¿«¿ƒ
הקשר  לגבי המאמר בתחילת שעלתה

הנושאים  שני בין Èkƒהפנימי
ÌÈÏb¯Ó‰ ‰NÚÓ ÏÚ Ôe˜Èz‰«ƒ««¬≈«¿«¿ƒ

ישראל  לארץ להיכנס רצו Òk‰Ïeשלא ,eNÚM ‰Ó CÙÈ‰ ‡e‰≈∆«∆»¿ƒ»≈
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ההעלאה  ענין מסּפיק ואינֹו למּטה, ְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָוההמׁשכה

הכי  הּדרגֹות המׁשכת והינּו למעלה, ְְְְְְְֲִִַַַַַַָָָָמּלמּטה

ּבדרּוׁשים  ּכמבֹואר הּׁשמן 31נעלֹות, ׁשענין , ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָ

על  קאי ויין החכמה, ספירת על קאי ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָּדנסכים

הּדעת, ספירת על קאי והחיטה הּבינה, ְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָספירת

ז"ל  רּבֹותינּו לקרֹות 32ּכמאמר יֹודע הּתינֹוק אין ְְֲִִֵֵֵַַַַַַ

ענין  ּדיקא, יֹודע ּדגן, טעם ׁשּיטעֹום עד ְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָאּבא

הּתהֹום  עד מּטה, למּטה עד נמׁש וזה ְְְְִֶַַַַַַַַָָָהּדעת).

ׁשּבארץ. ּתחּתֹון ְֶֶֶַָָׁשהּוא

‰Ê·e לפרׁשת 33יּובן זה ּדענין הּקׁשר »∆ְְְִֶֶֶַַָָָָ

המרּגלים  ׁשרצּו זה ּדהּנה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָהמרּגלים.

זה  הרי לארץ , להּכנס רצּו ולא ּבּמדּבר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹלהּׁשאר

מאד  ּגבֹוהה ּבמדרגה ׁשהיּו ּכמבֹואר 34מּׁשּום , ְְְְְִֵֶַַָָָָֹ

ּבמדרגה 35ּבדרּוׁשים  היּו ּבּמדּבר ּדּבהיֹותם . ְְְְְְִִִֵַַַָָָָ

לארץ  להּכנס רצּו ולא ּביֹותר, נעלית ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֹרּוחנית

ּתזרע  ׁשנים ׁשׁש ענין להיֹות צרי ׁשּׁשם ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָיׂשראל

ּכרמ ּתזמר ׁשנים וׁשׁש רּבי 36ׂשד ּובלׁשֹון גֹו', ְְְְִִִִֵֶֶַַָָֹ

יֹוחאי  ּבן ּתֹורתֹו37ׁשמעֹון זֹורע, אדם חֹורׁש אדם ְִֵֵֶַָָָָָָ

הּגׁשמּיּות  ׁשאפילּו זאת, ועֹוד עליה. ּתהא ְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹמה

ׁשהּלחם  נעלית. ּבמדרגה ּכן ּגם היה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבּמדּבר

הּׁשמים  מן מן ׁשל 38היה מּבארּה היּו והּמים ְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָ

הּכבֹוד 39מרים  ענני היּו לזה ונֹוסף לא 40, הינּו , ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹ

וכּו' המגינים עננים ׁשהֹוסיפּו41רק עננים אּלא ְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָ

ּביׂשראל  ּבתמידּיּות 42ּכבֹוד היּו אּלּו ועננים , ְְְֲִִִִִֵֵַָָָָ

הפסק  ּבלי ולילה עֹוד,43יֹומם להֹוסיף ויׁש . ְְְְְִִֵֵֶַָָָ

ּבהּו ּכתיב ה'44ּדהרי ועלּֿפי יחנּו ה' עלּֿפי ְְְֲֲִִִֵַַַַ

ּבחנּיתם  ה', מצֹות קּימּו הּזמן ׁשּכל ונמצא ְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָיּסעּו,

ּבּגמרא  ּכדאיתא זאת, ועֹוד ּבנסיעתם. 45אֹו ְְְְִִִִַָָָָָֹ
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(40 ב. 41)כ, .42 שבהערה  בלקו"ש הנסמן א. כא, כט. כ, חוקת מג. כג, שם.אמור בלקו"ש הנסמן לד. י, בהעלותך

(42(43 ואילך. 256 ס"ע חי"ח 44)לקו"ש לד. י, בהעלותך כאֿכב. יג, 45)בשלח כג. שם. ב. ב.ט, נה,
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‰ÎLÓ‰‰Âמלמעלה אלוקות ענייני הנסכיםhÓÏ‰,של ידי BÈ‡Âעל ¿««¿»»¿«»¿≈

‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰‡ÏÚ‰‰ ÔÈÚ ˜ÈtÒÓ,עצמם הקרבנות ידי שעל «¿ƒƒ¿«««¬»»ƒ¿«»¿«¿»
˙BÏÚ ÈÎ‰ ˙B‚¯c‰ ˙ÎLÓ‰ eÈ‰Â,למטה ויאירו שירדו באלוקות ¿«¿«¿»««¿»¬ƒ«¬

ÌÈLe¯„a ¯‡B·Ók31ÌÈÎÒc ÔÓM‰ ÔÈÚL בתורה , כאמור «¿»«¿ƒ∆ƒ¿««∆∆ƒ¿»ƒ
עם  יחד הקרבנות עם הבאה שהמנחה

בשמן, בלול מקמח היתה הנסכים

השמן  ÏÚמכוון ˜‡Èועניין »≈«
‰ÓÎÁ‰ ˙¯ÈÙÒ ב'לקוטי (כמבואר ¿ƒ««»¿»

שהרי  וגם יין, גבי על שצף ..." תורה':

ואפילו  שמן מוציאין דבר מכל

בחכמה  שכולם לפי והיינו מאבנים...

דבר  בכל נמצא כן על כו', עשית

חכמה"), בחינת שהוא שמן בחינת

È‡˜ ÔÈÈÂ מכוון˙¯ÈÙÒ ÏÚ ¿«ƒ»≈«¿ƒ«
‰ËÈÁ‰Â ,‰Èa‰ בא שממנה «ƒ»¿«ƒ»

המנחות הקמח  ÏÚמכוון ˜‡Èשל »≈«
¯Ó‡Ók ,˙Úc‰ ˙¯ÈÙÒ¿ƒ««««¿«¬«

Ï"Ê eÈ˙Ba¯32˜BÈz‰ ÔÈ‡ «≈«≈«ƒ
„Ú ‡a‡ ˙B¯˜Ï Ú„BÈ≈«ƒ¿«»«
Ú„BÈ ,Ô‚c ÌÚË ÌBÚËiL∆ƒ¿««»»≈«

˙Úc‰ ÔÈÚ ,‡˜Èc,שלחיטה הרי »¿»ƒ¿««««
ק  יש הדעת דגן, עם מיוחד ÊÂ‰שר .(¿∆

בינה  חכמה, העליונות הספירות הארת

והנסכים CLÓודעת  המנחות ידי על ƒ¿»
וחיטה, יין משמן, »Ú„הבאים

ÌB‰z‰ „Ú ,‰hÓ ‰hÓÏ¿«»«»««¿
ı¯‡aL ÔBzÁz ‡e‰L התחתונה ∆«¿∆»»∆

עצמה.

Ô·eÈ ‰Ê·e33‰Ê ÔÈÚc ¯Lw‰ »∆»«∆∆¿ƒ¿»∆
הנסכים פרשת »««¿L¯ÙÏ˙של

ÌÈÏb¯Ó‰ סמוכות הפרשיות שלכן «¿«¿ƒ
לזו. eˆ¯Lזו ‰Ê ‰p‰c¿ƒ≈∆∆»

¯a„na ¯‡M‰Ï ÌÈÏb¯Ó‰«¿«¿ƒ¿ƒ»≈«ƒ¿»
È¯‰ ,ı¯‡Ï Òk‰Ï eˆ¯ ‡ÏÂ¿…»¿ƒ»≈»»∆¬≈

eÈ‰L ÌeMÓ ‰Ê בתחילה ∆ƒ∆»
‰‚¯„Óa רוחנית‰‰B·b ¿«¿≈»¿»

„‡Ó34ÌÈLe¯„a ¯‡B·Ók ,35 ¿…«¿»«¿ƒ
טעות  את המבארים החסידות במאמרי

הדברים. פנימיות עומק פי על ‰eÈהמרגלים ¯a„na Ì˙BÈ‰ac בני כל ¿ƒ¿»«ƒ¿»»
השבטים נשיאי שהיו המרגלים ובפרט ÈÏÚ˙ישראל ˙ÈÁe¯ ‰‚¯„Óa¿«¿≈»»ƒ«¬≈

˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÌML Ï‡¯NÈ ı¯‡Ï Òk‰Ï eˆ¯ ‡ÏÂ ,¯˙BÈa¿≈¿…»¿ƒ»≈¿∆∆ƒ¿»≈∆»»ƒƒ¿
EÓ¯k ¯ÓÊz ÌÈL LLÂ E„N Ú¯Êz ÌÈL LL ÔÈÚ36,'B‚ ƒ¿«≈»ƒƒ¿«»∆¿≈»ƒƒ¿…«¿∆

גשמיים  בדברים התעסקות היינו

ברוך  שהקדוש במדבר כמו לא נחותים,

מבלי  צרכיהם כל את סיפק הוא

גשמיים  בדברים להתעסק שיצטרכו

רוחניים  בעניינים להתעסק יכולים והיו

Ôaבלבד  ÔBÚÓL Èa¯ ÔBLÏ·eƒ¿«ƒƒ¿∆
È‡ÁBÈ37Ì„‡ L¯BÁ Ì„‡ »»»≈»»

.‰ÈÏÚ ‡‰z ‰Ó B˙¯Bz ,Ú¯BÊ≈«»«¿≈»∆»
˙eiÓLb‰ eÏÈÙ‡L ,˙‡Ê „BÚÂ¿…∆¬ƒ««¿ƒ
‰‚¯„Óa Ôk Ìb ‰È‰ ¯a„naL∆«ƒ¿»»»«≈¿«¿≈»
ÔÓ ÔÓ ‰È‰ ÌÁl‰L .˙ÈÏÚ«¬≈∆«∆∆»»»ƒ

ÌÈÓM‰38 שיעור לאין הנעלה «»«ƒ
הארץ מן ‰eÈמלחם ÌÈn‰Â¿««ƒ»

ÌÈ¯Ó ÏL d¯‡aÓ39 נעלים והיו ƒ¿≈»∆ƒ¿»
רגילים, ממים שיעור «¿ÛÒBÂלאין

eÈ‰ ‰ÊÏבמדבר ישראל ÈÚלבני »∆»«¿≈
„B·k‰40ÌÈÚ ˜¯ ‡Ï eÈ‰ , «»«¿…«¬»ƒ

'eÎÂ ÌÈÈ‚Ó‰41 בלתי מדברים «¿ƒƒ¿
eÙÈÒB‰Lרצויים ÌÈÚ ‡l‡∆»¬»ƒ∆ƒ

Ï‡¯NÈa „B·k42el‡ ÌÈÚÂ , »¿ƒ¿»≈«¬»ƒ≈
‰ÏÈÏÂ ÌÓBÈ ˙ei„ÈÓ˙a eÈ‰»ƒ¿ƒƒ»»«¿»

˜ÒÙ‰ ÈÏa43 בני של שמצבם כך ¿ƒ∆¿≈
מאד. נעלה היה במדבר ישראל

·È˙k È¯‰c ,„BÚ ÛÈÒB‰Ï LÈÂ¿≈¿ƒ«¬≈¿ƒ
e‰a44 במדבר בהיותם ישראל בבני ¿

'‰ ÈtŒÏÚÂ eÁÈ '‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«¬¿«ƒ
eÓi˜ ÔÓf‰ ÏkL ‡ˆÓÂ ,eÚqÈƒ»¿ƒ¿»∆»«¿«ƒ¿
B‡ Ì˙iÁa ,'‰ ˙BˆÓƒ¿«¬ƒ»»

Ì˙ÚÈÒa וכל חנייה שכל מאחר כי ƒ¿ƒ»»
הזמן  כל הרי ה' ציווי על ֿפי היו נסיעה

ובין  בחנייה היו אם בין הפסק, ללא

ה', ציווי את קיימו בנסיעה, היו אם

למצבם  נוספת הוכחה זו הרוחני והרי

במדבר. ישראל בני של ¿BÚÂ„הנעלה
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יּסעּו, ה' ועלּֿפי יחנּו ה' עלּֿפי ּבהּו ּכתיב ְְְְֲִִִִֵַַַָָּדכיון

כ"ק  ּפתּגם ּגם (וידּוע ּדמי. להּו ּדקביע ְְְְְִִִַַַַַָָָּכמאן

אדמו"ר  הּזה 46מו"ח ּבּזמן העבֹודה אֹופן ְְֲֵֶֶַַַַָָלגּבי

הקמת  ּבדּוגמת ׁשהּוא מׁשיח, ּבא ׁשהּנה ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָאף

ּובלׁשֹון  אחד, ליֹום לפעמים ׁשהיתה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָהּמׁשּכן

הענ 47הּכתּוב  יהיה אׁשר ּבֹוקר ויׁש עד מערב ן ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ

ההקמה  היתה אז ּדגם ונסעּו, הענן ְְְְֲֲֶַַַָָָָָָָָָָונעלה

ּכמֹו הּקביעּות, ּובתכלית הּׁשלימּות ְְְְְְְִִִֵַַַַּבתכלית

ׁשנה  י"ט ּברנע ּבקדׁש חנּו ּכאׁשר ).48ׁשהיתה ְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָ

ּבמּצב  ּבקביעּות היּו ּבּמדּבר, ׁשּבהיֹותם ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָונמצא

רק  זה היה ׁשּלא זאת, ועֹוד ה'. עלּֿפי ְִֶֶֶַַָָֹֹׁשל

אּלא  אחד, ּבמקֹום ועמידה קביעּות ׁשל ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָּבאֹופן

ציּוּוי  זה ׁשהרי חיל, אל מחיל עלּו ּגּופא ֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָׁשּבזה

ּבּקֹודׁש להעלֹות ּבּתֹורה רצּו49מפֹורׁש ולכן . ְְְֲֵֶַַַָָָָ

להּכנס  רצּו ולא ּבּמדּבר, להּׁשאר ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֹהמרּגלים

ׂשד ּתזרע ׁשנים ׁשׁש להיֹות צרי ׁשּׁשם ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָלארץ

ׁשּבת  הּׁשמיטה ׁשנת ּבאה אחרּֿכ ורק ְְְִַַַַַַָָָָָגֹו'

מלכתחילה 50לה' היּו ּבּמדּבר, מהּֿׁשאיןּֿכן . ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

ולכן  וכּו'. האדמה מעבֹודת ׁשּבת ׁשל ְְְֲֲֵֵֶַַַָָָָָָּבמּצב

אדם  יֹוחאי, ּבן ׁשמעֹון רּבי  מאמר עלּֿדר ְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָטענּו

ּדזהּו עליה. ּתהא מה ּתֹורתֹו זֹורע, אדם ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָחֹורׁש

אדם  יׁשב לא אׁשר מקֹום הּוא ּׁשהּמדּבר מה ְֲִֶֶַַַַָָָָָֹּגם

אדם 51ׁשם  מּבחינת למעלה ׁשהּוא הּוא 52, אּלא , ְְְִִֶֶַַָָָָָ

מאד  מאד53ּבחינת ּבכל מּמדידה 54, ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָֹֹ

ׁשם,55והגּבלה  להּׁשאר המרּגלים רצּו ולכן . ְְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָ

מחיל  ּדעלּיה ּובאֹופן זֹו ּבדרּגא עבֹודתם ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָולעבֹוד

יׂשראל  לארץ להּכנס רצּו ולא ּכּנ"ל, חיל ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹאל

ענין  יּובן ּובזה הּבירּורים. ּבעבֹודת ְְֲֲִִֵֶַַַַַָָולעבֹוד

ּכי  המרּגלים, לפרׁשת הּנסכים ּפרׁשת ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָסמיכּות

מה  היפ הּוא המרּגלים מעׂשה על ְְֲִִֵֵֶַַַַַַהּתיקּון
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(46(47 ועוד. ,162 ע' תש"א השיחות 48)ספר כא. 49)שם, מו. א, דברים 50)פרש"י וש"נ. א. 51)כח, ד. ו.שם, ב,

(52(53 הבאה. בהערה הנסמן ואילך. סע"ב כג. א, כב. שה"ש ואילך. ג ד, במדבר ובהנסמן לקו"ת 473 ע' חט"ז לקו"ש

(54 55)שם. ה. ובכ"מ.ו, ב. קס, דרמ"צ ג. מב, פרשתנו לקו"ת ואילך. ג לט, מקץ תו"א

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
‡¯Óba ‡˙È‡„k ,˙‡Ê45eÁÈ '‰ ÈtŒÏÚ e‰a ·È˙k„ ÔÂÈÎc …ƒ¿ƒ»«¿»»¿≈»¿¿ƒ¿«ƒ«¬

ÈÓc e‰Ï ÚÈ·˜c Ô‡Ók ,eÚqÈ '‰ ÈtŒÏÚÂ גם מקום, בכל הרי ¿«ƒƒ»¿«¿»ƒ«¿»ƒ
ארעי. ולא קבוע כמקום נחשב הדבר קצרה, Ìb˙tבחנייה Ìb Úe„ÈÂ)¿»««ƒ¿«

¯"ÂÓ„‡ Á"ÂÓ ˜"Î46‰f‰ ÔÓfa ‰„B·Ú‰ ÔÙB‡ Èa‚Ï שצריך ¿«≈∆»¬»«¿««∆
תכניות  ועם הדעת ביישוב להיות

ארוך  Û‡‡aלטווח ‰p‰L «∆ƒ≈»
ÁÈLÓ בניהול צורך אין ולכאורה »ƒ«
ומתוכננת העבודה  מסודרת בצורה

‰˜Ó˙היטב, ˙Ó‚e„a ‡e‰L∆¿¿«¬»«
ÌÈÓÚÙÏ ‰˙È‰L ÔkLn‰«ƒ¿»∆»¿»ƒ¿»ƒ

·e˙k‰ ÔBLÏ·e ,„Á‡ ÌBÈÏ47 ¿∆»ƒ¿«»
·¯ÚÓ ÔÚ‰ ‰È‰È ¯L‡ LÈÂ¿≈¬∆ƒ¿∆∆»»≈∆∆
,eÚÒÂ ÔÚ‰ ‰ÏÚÂ ¯˜Ba „Ú«∆¿«¬»∆»»¿»»

Ê‡ Ì‚c המשכן את שהקימו אפילו ¿«»
קצר  ‰‰˜Ó‰ביותר,לזמן ‰˙È‰»¿»«¬»»

˙eÓÈÏM‰ ˙ÈÏÎ˙a והרכיבו ובנו ¿«¿ƒ«¿≈
בשלמות  המשכן חלקי כל את

˙eÚÈ·w‰ ˙ÈÏÎ˙·e עמד והמשכן ¿«¿ƒ«¿ƒ
קבוע, L‡k¯כדבר ‰˙È‰L BÓk¿∆»¿»«¬∆

‰L Ë"È Ú¯a L„˜a eÁ48 »¿»≈«¿≈«»»
Ì˙BÈ‰aLברציפות  ‡ˆÓÂ .(¿ƒ¿»∆ƒ¿»

,¯a„na כי ברור שהיה למרות הרי «ƒ¿»
היעד  אל ובדרך זמני במצב מדובר

בכל  ישראל, לארץ הכניסה של האמיתי

שעושים eÈ‰˙eÚÈ·˜aזאת בהכרה »ƒ¿ƒ
רק  ולא עצמו מצד חשוב דבר כעת

אחר  לדבר ÏLכאמצעי ·vÓa¿«»∆
‡lL ,˙‡Ê „BÚÂ .'‰ ÈtŒÏÚ«ƒ¿…∆…
ÏL ÔÙB‡a ˜¯ ‰Ê ‰È‰»»∆«¿∆∆
ÌB˜Óa ‰„ÈÓÚÂ ˙eÚÈ·¿̃ƒ«¬ƒ»¿»
‡Ùeb ‰ÊaL ‡l‡ ,„Á‡∆»∆»∆»∆»
כאשר  אפילו עצמה, במדבר בשהייה

בלבד, קצר לזמן רק הייתה השהייה

eÏÚ והתקדמו ‡Ïהתעלו ÏÈÁÓ »≈«ƒ∆
,ÏÈÁ לדרגה Ê‰מדרגה È¯‰L »ƒ∆¬≈∆

˙BÏÚ‰Ï ‰¯Bza L¯BÙÓ ÈeeÈƒ̂¿»«»¿«¬
L„Bwa49 להתקדם להוסיף, «∆

ובוודאי  שבקדושה, דבר בכל ולהעלות

את  קיימו במדבר ישראל בני שגם

הזה. הציווי

ÔÎÏÂ הרוחניות המעלות כל בגלל ¿»≈
באריכות, לעיל כמבואר במדבר, בהיותם ישראל לבני שהיו ̄«ˆeהגדולות

ı¯‡Ï Òk‰Ï eˆ¯ ‡ÏÂ ,¯a„na ¯‡M‰Ï ÌÈÏb¯Ó‰ ישראל ארץ «¿«¿ƒ¿ƒ»≈«ƒ¿»¿…»¿ƒ»≈»»∆
Â¯˜הגשמית 'B‚ E„N Ú¯Êz ÌÈL LL ˙BÈ‰Ï CÈ¯ˆ ÌML∆»»ƒƒ¿≈»ƒƒ¿«»∆¿«

'‰Ï ˙aL ‰ËÈÓM‰ ˙L ‰‡a CkŒ¯Á‡50 שש כלל, בדרך אבל ««»»»¿««¿ƒ»«»«
ואיננו  המלאכות ושאר וזריעה בחרישה לעסוק צריך האדם שנים, שבע מתוך

רוחניים. לעניינים להתמסר »Œ‰Óיכול
eÈ‰ ,¯a„na ÔkŒÔÈ‡M∆≈≈«ƒ¿»»
˙aL ÏL ·vÓa ‰ÏÈÁ˙ÎÏÓƒ¿«¿ƒ»¿«»∆«»

eÎÂ'.שביתה ‰Ó„‡‰ ˙„B·ÚÓ≈¬«»¬»»¿
eÚË ÔÎÏÂ המרגליםC¯cŒÏÚ ¿»≈»¬«∆∆

,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ¯Ó‡Ó«¬««ƒƒ¿∆»
B˙¯Bz ,Ú¯BÊ Ì„‡ L¯BÁ Ì„‡»»≈»»≈«»
‰Ó Ìb e‰Êc .‰ÈÏÚ ‡‰z ‰Ó«¿≈»∆»¿∆««
‡Ï ¯L‡ ÌB˜Ó ‡e‰ ¯a„n‰M∆«ƒ¿»»¬∆…

ÌL Ì„‡ ·LÈ51, פשוטו לפי »«»»»
שהוא  המדבר של בחסרון מדובר

לפי  אבל יישוב, מקום ולא שמם מקום

שיש  ליתרון הכוונה הפנימי הפירוש

נושבת ארץ לגבי ∆e‰L‡במדבר
Ì„‡ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏ52‡l‡ , ¿«¿»ƒ¿ƒ«»»∆»

„‡Ó ˙ÈÁa ‡e‰53 אותיות) ¿ƒ«¿…
למעלה  שונה, אותיות בסדר אך "אדם"

E„‡Óמ"אדם"), ÏÎa54"מאד" ¿»¿…∆
גבול ללא של «¿»¿∆ÏÚÓlL‰במובן
‰Ïa‚‰Â ‰„È„nÓ55ÔÎÏÂ . ƒ¿ƒ»¿«¿»»¿»≈

ÌL ¯‡M‰Ï ÌÈÏb¯Ó‰ eˆ»̄«¿«¿ƒ¿ƒ»≈»
Ì˙„B·Úבמדבר, „B·ÚÏÂ עבודת ¿«¬¬»»

שלהם הרוחנית BÊגבוהה b¯„a‡ה' ¿«¿»
העולם  בענייני התעסקות ללא

ÏÈÁÓהגשמיים ‰iÏÚc ÔÙB‡·e¿∆«¬ƒ»≈«ƒ
eˆ¯ ‡ÏÂ ,Ï"pk ÏÈÁ Ï‡∆»ƒ««¿…»

‡¯NÈ ı¯‡Ï Òk‰Ï„B·ÚÏÂ Ï ¿ƒ»≈¿∆∆ƒ¿»≈¿«¬
ÌÈ¯e¯Èa‰ ˙„B·Úa הטוב הפרדת «¬««≈ƒ

והעלאתו  הגשמיים שבדברים מהרע

עם  התעסקות המחייב דבר לקדושה,

בהם. ושימוש הגשמיים הדברים

˙eÎÈÓÒ ÔÈÚ Ô·eÈ ‰Ê·e»∆»ƒ¿«¿ƒ
˙L¯ÙÏ ÌÈÎÒp‰ ˙L¯t»»««¿»ƒ¿»»«

,ÌÈÏb¯Ó‰ לשאלה התשובה וזו «¿«¿ƒ
הקשר  לגבי המאמר בתחילת שעלתה

הנושאים  שני בין Èkƒהפנימי
ÌÈÏb¯Ó‰ ‰NÚÓ ÏÚ Ôe˜Èz‰«ƒ««¬≈«¿«¿ƒ

ישראל  לארץ להיכנס רצו Òk‰Ïeשלא ,eNÚM ‰Ó CÙÈ‰ ‡e‰≈∆«∆»¿ƒ»≈
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f"nyz'dי ,fenz g"dan ,gly t"y

אל  תבֹואּו ּכי ּדוקא, לארץ ּולהּכנס ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָּׁשעׂשּו,

הּנסכים  ּבעבֹודת לעסֹוק ּגּופא וׁשם ְְֲֲִֶַַַַָָָָָהארץ,

הּתחּתֹון. ּובירּור למּטה המׁשכה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָׁשענינם

„BÚÂ הּנסכים ּדפרׁשת ּדהּקׁשר לֹומר, יׁש ¿ְְְִֵֶֶַַַַָָָ

מּׁשּום  רק אינֹו המרּגלים ְְְִִֵַַַַָָלפרׁשת

ּתיקּון  היא ּדנסכים והעבֹודה לארץ ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָׁשהּכניסה

מּזֹו יתירה אּלא המרּגלים, חטא ׁשּזהּו56על , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

(ּכרצֹון  ּבּמדּבר יׂשראל ׁשהיּו למה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָהמׁש

ארּבעים  ּבּמדּבר יׂשראל ׁשהיּו ּדזה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהמרּגלים).

ּגּופא  זה הרי הּנ"ל, הּנעלה ּומּצב ּבמעמד ְֲֲֲֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשנה

עם  והעבֹודה לארץ הּכניסה אל הכנה ְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָהּוא

ּדבכל  העבֹודה הקּדמת עלֿידי ּדדוקא ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָהעֹולם,

מקֹום  ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ,ׁשּבּמדּבר,57מאד ְְְִִֶֶֶַָָֹ

עם  העבֹודה אחרּֿכ להיֹות יכֹולה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָעלֿידיֿזה 

לֹומר  ויׁש ּבׁשלימּות. לארץ ּכׁשּבאּו ְְְִֵֵֶֶַָָָָָהעֹולם

מקֹומֹות, ּבכּמה ׁשּנתּבאר ּבמה הּבאּור ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּזהּו

ארּבעים 58הּלׁשֹון  ׁשּיהיּו היתה המרּגלים ׁשּגזרת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבלבד  ׁשנה ל"ט ׁשהיּו אף ּבּמדּבר, ׁשהרי 59ׁשנה , ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ

לצאתם  הּׁשנית ּבּׁשנה היתה המרּגלים ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָּגזרת

הראׁשֹון, ּבחֹודׁש לא ּגּופא זֹו ּובׁשנה ְְִִִִֶַַָָָָֹמּמצרים,

אּלא  ׁשּלאחריֿזה, ּבחדׁשים אּלא ניסן, ְֲֳִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָחֹודׁש

לספירת  רֹומז ארּבעים ׁשּמסּפר מּׁשּום הּוא ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָהענין

לּבינה  ארּבעים ּבן ּבּמדּבר 60הּבינה, הּגילּוי ּכי , ְְְִִִִִִֶַַַַָָָָ

הּבינה  מּבחינת ענינּה61היה לארץ והּכניסה , ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָ

מלכּות  היא ארץ הּמלכּות, לספירת ,62הּירידה ְְְְִִִִֶֶַַַַַָ

הּכניסה  אל הּמדּבר  הקּדמת להיֹות צריכה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָולכן

ּבאים  הּמלכּות ספירת עניני ׁשּכל ּכמֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלארץ,
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(56(57 ואילך. ס"ג 35 שבהערה לקו"ש גם ראה וראה רע"ג. מב, פרשתנו לקו"ת שם. מהרש"א ובחדא"ג 37 שבהערה

ואילך. תתכד, ס"ע ח"ב ויקרא אדהאמ"צ מאמרי קלה. ע' תקס"ט אדה"ז מאמרי מה. מפני ד"ה עקב פ' להה"מ או"ת

(58 59)וש"נ. ובכ"מ. לגֿלד. 60)יד, לג. שם. פרטי פרש"י מספרים, ערך דא"חֿלהצ"צ הליקוטים ספר וראה מכ"א. פ"ה

(61 וש"נ. תתקפה. ע' 62)המספרים מדבר. ערך יעקב קהלת ואילך.גם א'תקלג ע' ארץ ערך דא"חֿלהצ"צ הליקוטים ספר

וש"נ.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‡˜Âc ı¯‡Ï הנסכים פרשת בתחילת הכתוב ‡Ïכלשון e‡B·˙ Èk »»∆«¿»ƒ»∆

‡Ùeb ÌLÂ ,ı¯‡‰ אלא העולם מענייני מנותקים להיות לא עצמה בארץ »»∆¿»»
‰ÎLÓ‰אדרבה  ÌÈÚL ÌÈÎÒp‰ ˙„B·Úa ˜BÒÚÏ אלוקי אור של «¬«¬««¿»ƒ∆ƒ¿»»«¿»»

‰ÔBzÁzמלמעלה  ¯e¯È·e ‰hÓÏ הגשמית והתבואה הגשמית הארץ ¿«»≈««¿
שהאדם  הגשמיים החפצים וכל

ומצוות, תורה לענייני בהם משתמש

לקדושה. כולם את להעלות

¯Lw‰c ,¯ÓBÏ LÈ „BÚÂ¿≈«¿«∆∆
הפנימית »««¿L¯Ùc˙והשייכות

ÌÈÏb¯Ó‰ ˙L¯ÙÏ ÌÈÎÒp‰«¿»ƒ¿»»««¿«¿ƒ
‰ÒÈk‰L ÌeMÓ ˜¯ BÈ‡≈«ƒ∆«¿ƒ»

ı¯‡Ï הגשמית‰„B·Ú‰Â »»∆¿»¬»
ÌÈÎÒc המשכת כאמור שעניינה ƒ¿»ƒ

התחתון  ובירור למטה È‰ƒ‡אלוקות
,ÌÈÏb¯Ó‰ ‡ËÁ ÏÚ Ôe˜Èzƒ«≈¿«¿«¿ƒ

כתוב  יהיה שהתיקון בסמיכות וראוי

לתקן, באים שאותו הדבר לסיפור

BfÓ ‰¯È˙È ‡l‡56e‰fL , ∆»¿≈»ƒ∆∆
שלכאורה  הנסכים ועניין לארץ הכניסה

לאמיתו  המרגלים, לעניין בסתירה הם

הוא  דבר ÓÏ‰ישיר ‰CLÓשל ∆¿≈¿«
ÔBˆ¯k) ¯a„na Ï‡¯NÈ eÈ‰L∆»ƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ¿
Ï‡¯NÈ eÈ‰L ‰Êc .(ÌÈÏb¯Ó‰«¿«¿ƒ¿∆∆»ƒ¿»≈
„ÓÚÓa ‰L ÌÈÚa¯‡ ¯a„na«ƒ¿»«¿»ƒ»»¿«¬»

,Ï"p‰ ‰ÏÚp‰ ·vÓe ניתוק של «»««¬∆««
גשמיים  בעניינים התעסקות מכל

ברוך  הקדוש ידי על צרכיהם וסיפוק

נס  בדרך Ùeb‡הוא ‰Ê È¯‰ עצמו ¬≈∆»
‡e‰ בעצם‰Î‰ והקדמהÏ‡ ¬»»∆

ÌÚ ‰„B·Ú‰Â ı¯‡Ï ‰ÒÈk‰«¿ƒ»»»∆¿»¬»ƒ
È„ÈŒÏÚ ‡˜Â„c ,ÌÏBÚ‰»»¿«¿»«¿≈
ÏÎ·c ‰„B·Ú‰ ˙Óc˜‰«¿»«»¬»ƒ¿»

,E„‡Ó של בדרגה ה' עבודת ¿…∆
גבול, ללא ¯ˆBB"מאד", ÔÈNBÚƒ¿

ÌB˜Ó ÏL57,¯a„naL בדוגמת) ∆»∆«ƒ¿»
ישראל  בארץ מקום של רצונו "עושין

כלשון  נעלה, מצב שהוא עצמה,

פסוקים: שני בין לכאורה סתירה על (שואל רמי פפא בר חנינא "רב הגמרא:

עושין  שישראל בזמן כאן דגנך". "ואספת וכתיב בעתו" דגני "ולקחתי כתיב

ישראל  שאין בזמן כאן דגנך") "ואספת – שלהם הדגן (ואז מקום של רצונו

שהוא  להם ומראה נוטלו הוא ברוך הקדוש (ואז מקום של רצונו עושין

ידי ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰שלו)"). נעלה על באופן במדבר BÈ‰Ï˙העבודה ‰ÏBÎÈ «¿≈∆¿»ƒ¿
ÌÚ ‰„B·Ú‰ CkŒ¯Á‡ ענייניÌÏBÚ‰ הגשמיı¯‡Ï e‡aLk ««»»¬»ƒ»»¿∆»»»∆

˙eÓÈÏLa.גבוהה בדרגה ƒ¿≈
e‰fL ¯ÓBÏ LÈÂ לעיל האמור ¿≈«∆∆

הכנה  מהווה המרגלים פרשת שבעצם

לארץ, ישראל בני לכניסת והקדמה

גם a˙pL‡¯הוא ‰Óa ¯e‡a‰«≈¿«∆ƒ¿»≈
ÔBLl‰ ,˙BÓB˜Ó ‰nÎa58 של ¿«»¿«»

זה  בעניין המדברים התורה פסוקי

‰˙È‰ ÌÈÏb¯Ó‰ ˙¯ÊbL∆¿≈««¿«¿ƒ»¿»
,¯a„na ‰L ÌÈÚa¯‡ eÈ‰iL∆ƒ¿«¿»ƒ»»«ƒ¿»

eÈ‰L Û‡ הגזירה שנגזרה מאז «∆»
יכנסו  ולא במדבר ימותו דור שאותו

עברו  לארץ נכנסו שבניהם ועד לארץ,

Ïa·„בפועל ‰L Ë"Ï59, »»ƒ¿«
b¯Ó‰ ˙¯Êb È¯‰L‰˙È‰ ÌÈÏ ∆¬≈¿≈««¿«¿ƒ»¿»

Ì˙‡ˆÏ ˙ÈM‰ ‰Ma«»»«≈ƒ¿≈»
‡Ùeb BÊ ‰L·e ,ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ¿»»»

‰¯‡ÔBL,עצמה  L„BÁa ‡Ï…«∆»ƒ
ÌÈL„Áa ‡l‡ ,ÔÒÈ L„BÁ∆ƒ»∆»∆√»ƒ

,‰ÊŒÈ¯Á‡lL בדברי כמובא ∆¿«¬≈∆
באב  בתשעה היה שהדבר ז"ל חכמינו

ÔÈÚ‰ ‡l‡ זאת שבכל לכך הטעם ∆»»ƒ¿»
להיות  נגזרה שהגזירה בתורה נאמר

שנה  ÌeMÓבמדבר ארבעים ‡e‰ƒ
ÊÓB¯ ÌÈÚa¯‡ ¯tÒnL∆ƒ¿»«¿»ƒ≈

‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒÏ כפי העליונה, ƒ¿ƒ««ƒ»
בפרקי  ז"ל חכמינו בדברי גם שנרמז

ÈaÏ‰אבות  ÌÈÚa¯‡ Ôa60Èk , ∆«¿»ƒ¿ƒ»ƒ
ÈeÏÈb‰ האור a„na¯האלוקי של «ƒ«ƒ¿»

‰Èa‰ ˙ÈÁaÓ ‰È‰61, »»ƒ¿ƒ««ƒ»
dÈÚ ı¯‡Ï ‰ÒÈk‰Â¿«¿ƒ»»»∆ƒ¿»»

‰„È¯i‰ האלוקי האור של וההמשכה «¿ƒ»
מהספירות  שהיא הבינה מספירת

‰eÎÏn˙העליונות  ˙¯ÈÙÒÏƒ¿ƒ«««¿
תחתונה, הכי הספירה ∆∆‡¯ıשהיא

˙eÎÏÓ ‡È‰62Ï‡ ¯a„n‰ ˙Óc˜‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÏÂ , ƒ«¿¿»≈¿ƒ»ƒ¿«¿»««ƒ¿»∆
,ı¯‡Ï ‰ÒÈk‰ לארץ בכניסה שלימות ומוסיפה אליה הכנה BÓkוהיא «¿ƒ»»»∆¿

BÓk ,‰Èa‰ ˙¯ÈÙqÓ ÌÈ‡a ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ÈÈÚ ÏkL∆»ƒ¿¿≈¿ƒ«««¿»ƒƒ¿ƒ««ƒ»¿
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ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּבינה, ּבּתּה.63מּספירת ּכאּמּה ְְְִִִִִֶַַָָָָ

ּגבר  ּתסֹובב נקבה הרי לאחריֿזה ׁשּזה 64אמנם , ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

הּמלכּות  ספירת לגּבי ּדוקא הינּו65נאמר , ְְְְְֱִֵֶַַַַַַַָ

אל  ּבאים הּמלכּות ספירת עלֿידי ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָׁשּדוקא

זרים  ועמדּו יהיה ׁשאז ּדלעתידֿלבא, ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָֹהעילּוי

צאנכם  סמיכּות 66ורעּו טעם וזהּו (ּכדלקּמן). ְְְְְְִִֶֶַַַָָֹ

ּדאחרי  המרּגלים, לפרׁשת הּנסכים ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָּפרׁשת

הקּדמת  המרּגלים, עלֿידי ׁשּנגזר הענין ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָהקּדמת

אחרּֿכ ּבאים ּבּמדּבר, ׁשנה ארּבעים ְְֲִִִַַַַָָָָָָָָהעבֹודה

לארץ  הּכניסה מֹוׁשבֹותיכם. ארץ אל תבֹואּו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָלּכי

ּגׁשמּיים  ּבדברים ׁשם ענין 67לעסֹוק ּגּופא ּובזה , ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָ

הּקרּבנֹות  לגּבי ׁשּבּה ׁשהחידּוׁש הּנסכים, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּפרׁשת

למּטה  מּלמעלה וההמׁשכה הּירידה ענין ,68הּוא ְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָ

ּבהעלאה  עסקם עיקר אז היה ּבּמדּבר ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָּדּבהיֹותם

ּבקרּבנֹות  רק נצטּוּו ולכן ּכּנ"ל, נפׁש ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּומסירת

למעלה. והעלאתֹו וכּו' הּבׂשר ׂשריפת ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָׁשענינם

לעסֹוק  היא העבֹודה ׁשּׁשם לארץ ְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָּוכׁשּנכנסים

הּנסכים. על ּגם נצטּוּו העֹולם, ְְְְִִִֵַַַַָָָּבדברי

ÌÓ‡ נמצא הּנ"ל ּדלפי להבין, צרי עדיין »¿»ְְְֲִִִִִִַַַָָָ

ּדתכלית  טעּות, היתה המרּגלים ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָׁשּטענת

ּבירּורים  לברר למּטה הּירידה היא ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָהּכּונה

מהּגמרא  ּבדרּוׁשים וכּמּובא ּגׁשמּיים, ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָּבענינים

אדם  יֹוחאי, ּבן ׁשמע ֹון רּבי למאמר ּבהמׁש)ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ

איתא, עליה), ּתהא מה ּתֹורה זֹורע, אדם ְִֵֵֵֶַַָָָָָָחֹורׁש

עלתה  ולא יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ּכרּבי עׂשּו ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹהרּבה

וצרי ּבידם, ועלתה יׁשמעאל ּוכרּבי ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָּבידם,

מבֹואר  ׁשם ּבּגמרא הענין ּבהמׁש ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבאּור,

קריאתֿׁשמע  ׁשל ראׁשֹונה ּפרׁשה ּבין ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָההפרׁש

ּבּה ּדכתיב קריאתֿׁשמע, ׁשל ׁשנּיה 69ּופרׁשה ְְְְִִִִֶַַָָָָָ

ּבּזמן  קאי ראׁשֹונה ּדפרׁשה וגֹו'. ּדגנ ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָואספּת
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(63(64 ואילך). ת'א (ס"ע עה"פ נ"ך אוה"ת וראה מד. 65)טו, כא. אדה"ז לא, מאמרי ועוד. , דרוש סוף יח שער ע"ח

(66 ובכ"מ. ב. צד, ויצא ואילך. ב מ, בראשית אוה"ת שיז. ע' 67)תקס"ו ה. 68)סא, .35 שבהערה מקומות מקומות

(69 .10 יד.שבהערה יא,

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
·e˙kL63dza dn‡k בהולדת תפקידה (כי "אם" נקרא הבינה ספירת ∆»¿ƒ»ƒ»

כי  נקבה, (לשון "בת" נקראת המלכות וספירת המולידה) לאם דומה המידות

'מקבל' להיות הוא המשפיע).עניינה הזכר, ÊŒÈ¯Á‡Ï‰מבחינת ÌÓ‡»¿»¿«¬≈∆
המלכו  ראשון שבשלב בשלב לאחר הרי מהבינה, והשפע האור את מקבלת ת

יותר  BÒz··מאוחר ‰·˜ È¯‰¬≈¿≈»¿≈
¯·b64, למשפיע הופך והמקבל »∆

˙¯ÈÙÒ Èa‚Ï ‡˜Âc ¯Ó‡ ‰fL∆∆∆¡««¿»¿«≈¿ƒ«
˙eÎÏn‰65, שתהפוך זו שהיא ««¿

למשפיע  דבר של ¿»‰eÈבסופו
˙¯ÈÙÒ È„ÈŒÏÚ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿≈¿ƒ«
ÈeÏÈÚ‰ Ï‡ ÌÈ‡a ˙eÎÏn‰««¿»ƒ∆»ƒ
‰È‰È Ê‡L ,‡·ÏŒ„È˙ÚÏcƒ¿»ƒ»…∆»ƒ¿∆

ÌÎ‡ˆ eÚ¯Â ÌÈ¯Ê e„ÓÚÂ66 ¿»¿»ƒ¿»…¿∆
.(Ôn˜Ï„k)¿ƒ¿«»

˙L¯t ˙eÎÈÓÒ ÌÚË e‰ÊÂ¿∆««¿ƒ»»«
,ÌÈÏb¯Ó‰ ˙L¯ÙÏ ÌÈÎÒp‰«¿»ƒ¿»»««¿«¿ƒ
¯Ê‚pL ÔÈÚ‰ ˙Óc˜‰ È¯Á‡c¿«¬≈«¿»«»ƒ¿»∆ƒ¿«
˙Óc˜‰ ,ÌÈÏb¯Ó‰ È„ÈŒÏÚ«¿≈«¿«¿ƒ«¿»«

‰„B·Ú‰ ישראל בני ‡¯ÌÈÚaשל »¬»«¿»ƒ
,¯a„na ‰L המעלות כל עם »»«ƒ¿»

בהרחבה, לעיל כמבואר ÌÈ‡a»ƒשלה,
ı¯‡ Ï‡ e‡B·˙ ÈkÏ CkŒ¯Á‡««»¿ƒ»∆∆∆
ı¯‡Ï ‰ÒÈk‰ .ÌÎÈ˙B·LBÓ¿≈∆«¿ƒ»»»∆
ÌÈ¯·„a ÌL ˜BÒÚÏ«¬»ƒ¿»ƒ

ÌÈiÓLb67, מבינה להשפעה בדומה «¿ƒƒ
לעיל, כנזכר Ùeb‡למלכות, ‰Ê·e»∆»
עצמה  למטה L¯t˙בירידה ÔÈÚƒ¿«»»«

Le„ÈÁ‰L ,ÌÈÎÒp‰ והתוספת «¿»ƒ∆«ƒ
‡e‰ ˙Ba¯w‰ Èa‚Ï daL∆»¿«≈«»¿»
‰ÎLÓ‰‰Â ‰„È¯i‰ ÔÈÚƒ¿««¿ƒ»¿««¿»»

אלוקי  אור של «¿»¿ÏÚÓlÓƒ‰ההתגלות
‰hÓÏ68¯a„na Ì˙BÈ‰ac , ¿«»¿ƒ¿»«ƒ¿»

‰‡ÏÚ‰a Ì˜ÒÚ ¯˜ÈÚ Ê‡ ‰È‰»»»ƒ«ƒ¿»¿«¬»»
,Ï"pk LÙ ˙¯ÈÒÓe בדומה ¿ƒ«∆∆««

שהיא  שמע קריאת של לעבודה

העלאה  של בדרך לאלוקות התקרבות

למעלה  ¯˜מלמטה eeËˆ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ¿««
˙ÙÈ¯N ÌÈÚL ˙Ba¯˜a¿»¿»∆ƒ¿»»¿≈«

¯Na‰ באש באופן eÎÂ'הגשמי «»»¿
בקדושה  ««¬»¿B˙‡ÏÚ‰Âשנכלל

ı¯‡Ï ÌÈÒÎpLÎe .‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿∆ƒ¿»ƒ»»∆
ÌÏBÚ‰ È¯·„a ˜BÒÚÏ ‡È‰ ‰„B·Ú‰ ÌML ידי על אותם ולברר ∆»»¬»ƒ«¬¿ƒ¿≈»»

ומ  למטה,תורה מלמעלה אלוקי אור שממשיכים ÏÚצוות Ìb eeËˆƒ¿«««
ÌÈÎÒp‰.למטה מלמעלה "המשכה" שעניינם «¿»ƒ

˙ÚhL ‡ˆÓ Ï"p‰ ÈÙÏc ,ÔÈ·‰Ï CÈ¯ˆ ÔÈÈ„Ú ÌÓ‡»¿»¬«ƒ»ƒ¿»ƒƒ¿ƒ««ƒ¿»∆«¬«
ÌÈÏb¯Ó‰ במדבר להישאר ‰ek‰ורצונם ˙ÈÏÎ˙c ,˙eÚË ‰˙È‰ «¿«¿ƒ»¿»»¿«¿ƒ««»»

העליונה  ‰È¯i„‰האלוקית ‡È‰ƒ«¿ƒ»
ÌÈ¯e¯Èa ¯¯·Ï ‰hÓÏ¿«»¿»≈≈ƒ
‡·enÎÂ ,ÌÈiÓLb ÌÈÈÚa¿ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿«»

ÌÈLe¯„a חסידות מאמרי ƒ¿ƒ
¯Ó‡ÓÏ CLÓ‰a) ‡¯Ób‰Ó≈«¿»»¿∆¿≈¿«¬«
Ì„‡ ,È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa«̄ƒƒ¿∆»»»
‰Ó ‰¯Bz ,Ú¯BÊ Ì„‡ L¯BÁ≈»»≈«»«

‰ÈÏÚ ‡‰z תנו הגמרא: לשון וזה ¿≈»∆»
לומר, תלמוד מה דגנך', 'ואספת רבנן:

הזה  התורה ספר ימוש 'לא שנאמר לפי

(וצריך  ככתבן דברים יכול מפיך',

כפשוטו), ולילה יומם תורה ללמוד

הנהג  דגנך': 'ואספת לומר תלמוד

ישמעאל. רבי דברי ארץ דרך מנהג בהן

אומר: יוחאי בן שמעון רבי

וזורע  חרישה, בשעת חורש אדם אפשר

קצירה, בשעת וקוצר זריעה, בשעת

הרוח  בשעת וזורה דישה, בשעת ודש

בזמן  אלא עליה, תהא מה תורה -

מקום  של רצונו עושין שישראל

שנאמר  אחרים, ידי על נעשית מלאכתן

שאין  ובזמן צאנכם ורעו זרים ועמדו

- מקום של רצונו עושין ישראל

שנאמר  עצמן, ידי על נעשית מלאכתן

דגנך'"... מובא,‡È˙‡,),'ואספת ƒ»
Ôa ÔBÚÓL Èa¯k eNÚ ‰a¯‰«¿≈»¿«ƒƒ¿∆
,Ì„Èa ‰˙ÏÚ ‡ÏÂ È‡ÁBÈ»¿…»¿»¿»»
,Ì„Èa ‰˙ÏÚÂ Ï‡ÚÓLÈ Èa¯Îe¿«ƒƒ¿»≈¿»¿»¿»»
להתעסק  צריך כן למעשה שאכן נמצא

וכו' וזריעה כחרישה גשמיים בדברים

CLÓ‰a È¯‰L ,¯e‡a CÈ¯ˆÂ¿»ƒ≈∆¬≈¿∆¿≈
¯‡B·Ó ÌL ‡¯Óba ÔÈÚ‰»ƒ¿»«¿»»»¿»
‰BL‡¯ ‰L¯t ÔÈa L¯Ù‰‰«∆¿≈≈»»»ƒ»
‰L¯Ùe ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÏL∆¿ƒ«¿«»»»
,ÚÓLŒ˙‡È¯˜ ÏL ‰iL¿ƒ»∆¿ƒ«¿«

da ·È˙Îc69E‚c zÙÒ‡Â ƒ¿ƒ»¿»«¿»¿»∆
È‡˜ ‰BL‡¯ ‰L¯Ùc .'B‚Â¿¿»»»ƒ»»≈

ÊŒÏÚL‰מדברת  ,ÌB˜Ó ÏL BBˆ¯ ÔÈNBÚ Ï‡¯NiL ÔÓfa«¿«∆ƒ¿»≈ƒ¿∆»∆«∆
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יי f"nyz'd ,fenz g"dan ,gly t"y

אל  תבֹואּו ּכי ּדוקא, לארץ ּולהּכנס ְְִִֵֶֶֶַָָָָָָּׁשעׂשּו,

הּנסכים  ּבעבֹודת לעסֹוק ּגּופא וׁשם ְְֲֲִֶַַַַָָָָָהארץ,

הּתחּתֹון. ּובירּור למּטה המׁשכה ְְְְִֵֶַַַַָָָָָׁשענינם

„BÚÂ הּנסכים ּדפרׁשת ּדהּקׁשר לֹומר, יׁש ¿ְְְִֵֶֶַַַַָָָ

מּׁשּום  רק אינֹו המרּגלים ְְְִִֵַַַַָָלפרׁשת

ּתיקּון  היא ּדנסכים והעבֹודה לארץ ְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָׁשהּכניסה

מּזֹו יתירה אּלא המרּגלים, חטא ׁשּזהּו56על , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָ

(ּכרצֹון  ּבּמדּבר יׂשראל ׁשהיּו למה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָהמׁש

ארּבעים  ּבּמדּבר יׂשראל ׁשהיּו ּדזה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהמרּגלים).

ּגּופא  זה הרי הּנ"ל, הּנעלה ּומּצב ּבמעמד ְֲֲֲֵֶֶַַַַַַָָָָָׁשנה

עם  והעבֹודה לארץ הּכניסה אל הכנה ְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָהּוא

ּדבכל  העבֹודה הקּדמת עלֿידי ּדדוקא ְְְְְֲִֵַַַַָָָָָָָהעֹולם,

מקֹום  ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ,ׁשּבּמדּבר,57מאד ְְְִִֶֶֶַָָֹ

עם  העבֹודה אחרּֿכ להיֹות יכֹולה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָעלֿידיֿזה 

לֹומר  ויׁש ּבׁשלימּות. לארץ ּכׁשּבאּו ְְְִֵֵֶֶַָָָָָהעֹולם

מקֹומֹות, ּבכּמה ׁשּנתּבאר ּבמה הּבאּור ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּזהּו

ארּבעים 58הּלׁשֹון  ׁשּיהיּו היתה המרּגלים ׁשּגזרת ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּבלבד  ׁשנה ל"ט ׁשהיּו אף ּבּמדּבר, ׁשהרי 59ׁשנה , ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָ

לצאתם  הּׁשנית ּבּׁשנה היתה המרּגלים ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָּגזרת

הראׁשֹון, ּבחֹודׁש לא ּגּופא זֹו ּובׁשנה ְְִִִִֶַַָָָָֹמּמצרים,

אּלא  ׁשּלאחריֿזה, ּבחדׁשים אּלא ניסן, ְֲֳִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָחֹודׁש

לספירת  רֹומז ארּבעים ׁשּמסּפר מּׁשּום הּוא ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָהענין

לּבינה  ארּבעים ּבן ּבּמדּבר 60הּבינה, הּגילּוי ּכי , ְְְִִִִִִֶַַַַָָָָ

הּבינה  מּבחינת ענינּה61היה לארץ והּכניסה , ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָָ

מלכּות  היא ארץ הּמלכּות, לספירת ,62הּירידה ְְְְִִִִֶֶַַַַַָ

הּכניסה  אל הּמדּבר  הקּדמת להיֹות צריכה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָולכן

ּבאים  הּמלכּות ספירת עניני ׁשּכל ּכמֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָלארץ,
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(56(57 ואילך. ס"ג 35 שבהערה לקו"ש גם ראה וראה רע"ג. מב, פרשתנו לקו"ת שם. מהרש"א ובחדא"ג 37 שבהערה

ואילך. תתכד, ס"ע ח"ב ויקרא אדהאמ"צ מאמרי קלה. ע' תקס"ט אדה"ז מאמרי מה. מפני ד"ה עקב פ' להה"מ או"ת

(58 59)וש"נ. ובכ"מ. לגֿלד. 60)יד, לג. שם. פרטי פרש"י מספרים, ערך דא"חֿלהצ"צ הליקוטים ספר וראה מכ"א. פ"ה

(61 וש"נ. תתקפה. ע' 62)המספרים מדבר. ערך יעקב קהלת ואילך.גם א'תקלג ע' ארץ ערך דא"חֿלהצ"צ הליקוטים ספר

וש"נ.

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
,‡˜Âc ı¯‡Ï הנסכים פרשת בתחילת הכתוב ‡Ïכלשון e‡B·˙ Èk »»∆«¿»ƒ»∆

‡Ùeb ÌLÂ ,ı¯‡‰ אלא העולם מענייני מנותקים להיות לא עצמה בארץ »»∆¿»»
‰ÎLÓ‰אדרבה  ÌÈÚL ÌÈÎÒp‰ ˙„B·Úa ˜BÒÚÏ אלוקי אור של «¬«¬««¿»ƒ∆ƒ¿»»«¿»»

‰ÔBzÁzמלמעלה  ¯e¯È·e ‰hÓÏ הגשמית והתבואה הגשמית הארץ ¿«»≈««¿
שהאדם  הגשמיים החפצים וכל

ומצוות, תורה לענייני בהם משתמש

לקדושה. כולם את להעלות

¯Lw‰c ,¯ÓBÏ LÈ „BÚÂ¿≈«¿«∆∆
הפנימית »««¿L¯Ùc˙והשייכות

ÌÈÏb¯Ó‰ ˙L¯ÙÏ ÌÈÎÒp‰«¿»ƒ¿»»««¿«¿ƒ
‰ÒÈk‰L ÌeMÓ ˜¯ BÈ‡≈«ƒ∆«¿ƒ»

ı¯‡Ï הגשמית‰„B·Ú‰Â »»∆¿»¬»
ÌÈÎÒc המשכת כאמור שעניינה ƒ¿»ƒ

התחתון  ובירור למטה È‰ƒ‡אלוקות
,ÌÈÏb¯Ó‰ ‡ËÁ ÏÚ Ôe˜Èzƒ«≈¿«¿«¿ƒ

כתוב  יהיה שהתיקון בסמיכות וראוי

לתקן, באים שאותו הדבר לסיפור

BfÓ ‰¯È˙È ‡l‡56e‰fL , ∆»¿≈»ƒ∆∆
שלכאורה  הנסכים ועניין לארץ הכניסה

לאמיתו  המרגלים, לעניין בסתירה הם

הוא  דבר ÓÏ‰ישיר ‰CLÓשל ∆¿≈¿«
ÔBˆ¯k) ¯a„na Ï‡¯NÈ eÈ‰L∆»ƒ¿»≈«ƒ¿»ƒ¿
Ï‡¯NÈ eÈ‰L ‰Êc .(ÌÈÏb¯Ó‰«¿«¿ƒ¿∆∆»ƒ¿»≈
„ÓÚÓa ‰L ÌÈÚa¯‡ ¯a„na«ƒ¿»«¿»ƒ»»¿«¬»

,Ï"p‰ ‰ÏÚp‰ ·vÓe ניתוק של «»««¬∆««
גשמיים  בעניינים התעסקות מכל

ברוך  הקדוש ידי על צרכיהם וסיפוק

נס  בדרך Ùeb‡הוא ‰Ê È¯‰ עצמו ¬≈∆»
‡e‰ בעצם‰Î‰ והקדמהÏ‡ ¬»»∆

ÌÚ ‰„B·Ú‰Â ı¯‡Ï ‰ÒÈk‰«¿ƒ»»»∆¿»¬»ƒ
È„ÈŒÏÚ ‡˜Â„c ,ÌÏBÚ‰»»¿«¿»«¿≈
ÏÎ·c ‰„B·Ú‰ ˙Óc˜‰«¿»«»¬»ƒ¿»

,E„‡Ó של בדרגה ה' עבודת ¿…∆
גבול, ללא ¯ˆBB"מאד", ÔÈNBÚƒ¿

ÌB˜Ó ÏL57,¯a„naL בדוגמת) ∆»∆«ƒ¿»
ישראל  בארץ מקום של רצונו "עושין

כלשון  נעלה, מצב שהוא עצמה,

פסוקים: שני בין לכאורה סתירה על (שואל רמי פפא בר חנינא "רב הגמרא:

עושין  שישראל בזמן כאן דגנך". "ואספת וכתיב בעתו" דגני "ולקחתי כתיב

ישראל  שאין בזמן כאן דגנך") "ואספת – שלהם הדגן (ואז מקום של רצונו

שהוא  להם ומראה נוטלו הוא ברוך הקדוש (ואז מקום של רצונו עושין

ידי ÊŒÈ„ÈŒÏÚ‰שלו)"). נעלה על באופן במדבר BÈ‰Ï˙העבודה ‰ÏBÎÈ «¿≈∆¿»ƒ¿
ÌÚ ‰„B·Ú‰ CkŒ¯Á‡ ענייניÌÏBÚ‰ הגשמיı¯‡Ï e‡aLk ««»»¬»ƒ»»¿∆»»»∆

˙eÓÈÏLa.גבוהה בדרגה ƒ¿≈
e‰fL ¯ÓBÏ LÈÂ לעיל האמור ¿≈«∆∆

הכנה  מהווה המרגלים פרשת שבעצם

לארץ, ישראל בני לכניסת והקדמה

גם a˙pL‡¯הוא ‰Óa ¯e‡a‰«≈¿«∆ƒ¿»≈
ÔBLl‰ ,˙BÓB˜Ó ‰nÎa58 של ¿«»¿«»

זה  בעניין המדברים התורה פסוקי

‰˙È‰ ÌÈÏb¯Ó‰ ˙¯ÊbL∆¿≈««¿«¿ƒ»¿»
,¯a„na ‰L ÌÈÚa¯‡ eÈ‰iL∆ƒ¿«¿»ƒ»»«ƒ¿»

eÈ‰L Û‡ הגזירה שנגזרה מאז «∆»
יכנסו  ולא במדבר ימותו דור שאותו

עברו  לארץ נכנסו שבניהם ועד לארץ,

Ïa·„בפועל ‰L Ë"Ï59, »»ƒ¿«
b¯Ó‰ ˙¯Êb È¯‰L‰˙È‰ ÌÈÏ ∆¬≈¿≈««¿«¿ƒ»¿»

Ì˙‡ˆÏ ˙ÈM‰ ‰Ma«»»«≈ƒ¿≈»
‡Ùeb BÊ ‰L·e ,ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ¿»»»

‰¯‡ÔBL,עצמה  L„BÁa ‡Ï…«∆»ƒ
ÌÈL„Áa ‡l‡ ,ÔÒÈ L„BÁ∆ƒ»∆»∆√»ƒ

,‰ÊŒÈ¯Á‡lL בדברי כמובא ∆¿«¬≈∆
באב  בתשעה היה שהדבר ז"ל חכמינו

ÔÈÚ‰ ‡l‡ זאת שבכל לכך הטעם ∆»»ƒ¿»
להיות  נגזרה שהגזירה בתורה נאמר

שנה  ÌeMÓבמדבר ארבעים ‡e‰ƒ
ÊÓB¯ ÌÈÚa¯‡ ¯tÒnL∆ƒ¿»«¿»ƒ≈

‰Èa‰ ˙¯ÈÙÒÏ כפי העליונה, ƒ¿ƒ««ƒ»
בפרקי  ז"ל חכמינו בדברי גם שנרמז

ÈaÏ‰אבות  ÌÈÚa¯‡ Ôa60Èk , ∆«¿»ƒ¿ƒ»ƒ
ÈeÏÈb‰ האור a„na¯האלוקי של «ƒ«ƒ¿»

‰Èa‰ ˙ÈÁaÓ ‰È‰61, »»ƒ¿ƒ««ƒ»
dÈÚ ı¯‡Ï ‰ÒÈk‰Â¿«¿ƒ»»»∆ƒ¿»»

‰„È¯i‰ האלוקי האור של וההמשכה «¿ƒ»
מהספירות  שהיא הבינה מספירת

‰eÎÏn˙העליונות  ˙¯ÈÙÒÏƒ¿ƒ«««¿
תחתונה, הכי הספירה ∆∆‡¯ıשהיא

˙eÎÏÓ ‡È‰62Ï‡ ¯a„n‰ ˙Óc˜‰ ˙BÈ‰Ï ‰ÎÈ¯ˆ ÔÎÏÂ , ƒ«¿¿»≈¿ƒ»ƒ¿«¿»««ƒ¿»∆
,ı¯‡Ï ‰ÒÈk‰ לארץ בכניסה שלימות ומוסיפה אליה הכנה BÓkוהיא «¿ƒ»»»∆¿

BÓk ,‰Èa‰ ˙¯ÈÙqÓ ÌÈ‡a ˙eÎÏn‰ ˙¯ÈÙÒ ÈÈÚ ÏkL∆»ƒ¿¿≈¿ƒ«««¿»ƒƒ¿ƒ««ƒ»¿
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ׁשּכתּוב  ּכמֹו הּבינה, ּבּתּה.63מּספירת ּכאּמּה ְְְִִִִִֶַַָָָָ

ּגבר  ּתסֹובב נקבה הרי לאחריֿזה ׁשּזה 64אמנם , ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

הּמלכּות  ספירת לגּבי ּדוקא הינּו65נאמר , ְְְְְֱִֵֶַַַַַַַָ

אל  ּבאים הּמלכּות ספירת עלֿידי ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָׁשּדוקא

זרים  ועמדּו יהיה ׁשאז ּדלעתידֿלבא, ְְְְִִִִִֶֶָָָָָָֹהעילּוי

צאנכם  סמיכּות 66ורעּו טעם וזהּו (ּכדלקּמן). ְְְְְְִִֶֶַַַָָֹ

ּדאחרי  המרּגלים, לפרׁשת הּנסכים ְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָּפרׁשת

הקּדמת  המרּגלים, עלֿידי ׁשּנגזר הענין ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָָָהקּדמת

אחרּֿכ ּבאים ּבּמדּבר, ׁשנה ארּבעים ְְֲִִִַַַַָָָָָָָָהעבֹודה

לארץ  הּכניסה מֹוׁשבֹותיכם. ארץ אל תבֹואּו ְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָלּכי

ּגׁשמּיים  ּבדברים ׁשם ענין 67לעסֹוק ּגּופא ּובזה , ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָ

הּקרּבנֹות  לגּבי ׁשּבּה ׁשהחידּוׁש הּנסכים, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָּפרׁשת

למּטה  מּלמעלה וההמׁשכה הּירידה ענין ,68הּוא ְְְְְְְִִִַַַַַַָָָָָ

ּבהעלאה  עסקם עיקר אז היה ּבּמדּבר ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָּדּבהיֹותם

ּבקרּבנֹות  רק נצטּוּו ולכן ּכּנ"ל, נפׁש ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּומסירת

למעלה. והעלאתֹו וכּו' הּבׂשר ׂשריפת ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָׁשענינם

לעסֹוק  היא העבֹודה ׁשּׁשם לארץ ְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָָּוכׁשּנכנסים

הּנסכים. על ּגם נצטּוּו העֹולם, ְְְְִִִֵַַַַָָָּבדברי

ÌÓ‡ נמצא הּנ"ל ּדלפי להבין, צרי עדיין »¿»ְְְֲִִִִִִַַַָָָ

ּדתכלית  טעּות, היתה המרּגלים ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָׁשּטענת

ּבירּורים  לברר למּטה הּירידה היא ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָהּכּונה

מהּגמרא  ּבדרּוׁשים וכּמּובא ּגׁשמּיים, ְְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָּבענינים

אדם  יֹוחאי, ּבן ׁשמע ֹון רּבי למאמר ּבהמׁש)ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָ

איתא, עליה), ּתהא מה ּתֹורה זֹורע, אדם ְִֵֵֵֶַַָָָָָָחֹורׁש

עלתה  ולא יֹוחאי ּבן ׁשמעֹון ּכרּבי עׂשּו ְְְְְִִֵֶַַָָָָֹהרּבה

וצרי ּבידם, ועלתה יׁשמעאל ּוכרּבי ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָּבידם,

מבֹואר  ׁשם ּבּגמרא הענין ּבהמׁש ׁשהרי ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבאּור,

קריאתֿׁשמע  ׁשל ראׁשֹונה ּפרׁשה ּבין ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָההפרׁש

ּבּה ּדכתיב קריאתֿׁשמע, ׁשל ׁשנּיה 69ּופרׁשה ְְְְִִִִֶַַָָָָָ

ּבּזמן  קאי ראׁשֹונה ּדפרׁשה וגֹו'. ּדגנ ְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָָואספּת
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f"nyz'dיב ,fenz g"dan ,gly t"y

ּכתיב  ׁשעלֿזה מקֹום, ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּיׂשראל

אּכריכם. נכר ּובני צאנכם ורעּו זרים ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹועמדּו

הּיעּוד  יקּוּים ּכאׁשר ׁשּלעתידֿלבא, ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹונמצא,

רּבי  מאמר ּכפי ההנהגה ּתהיה גֹו', זרים ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָועמדּו

ׁשּלא  המרּגלים ) (ּוכטענת יֹוחאי ּבן ְְְְֲִִֶֶַַַַָֹׁשמעֹון

יהיה  זה אּלא וכ ּו' האדמה ּבעבֹודת ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָיתעּסקּו

העֹולם. אּומֹות עלֿידי ְֲֵֶַַָָנעׂשה

LÈÂ מה ּדהּנה אפׁשר, ּבדר ּבזה הּבאּור לֹומר ¿≈ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּובירּור  למּטה ההמׁשכה לענין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָּׁשּצריכים

ּכחֹות  את לגּלֹות ּכדי זה הרי ּדוקא, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָֹהּגׁשמּיּות

ּברצֹונֹו ּכׁשעלה הרי ׁשּלמעלה ּדכׁשם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהּנׁשמה.

כּו' ונצטּיר נאצל אז כּו' ּולהאציל 70להּוֹות ְְְְֱֲִִֵֶַַַַָ

הּכל  היה סדר 71ׁשּכבר ּכל נברא ּומּכלֿמקֹום , ְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹ

לגּלֹות  היה ׁשהרצֹון מּׁשּום ְְְְִִֶַַַָָָָההׁשּתלׁשלּות

ּכחֹותיו  ּבגלּוי 72ׁשלימּות הּכל ׁשּיהיה ,73 ֿ על , ְְְִֵֶֶַַָָֹֹ

אלקה  חלק האדם, ּבעבֹודת ּגם הּוא ֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּדרֿזה

מּמׁש וזה 74מּמעל הּכחֹות, ּגילּוי להיֹות ׁשּצרי , ְְִִִִֶֶַַַַָָֹ

למּטה  הּירידה עלֿידי רמה 75נעׂשה מאגרא , ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

עמיקּתא  המבֹואר 76לבירא עלּֿפי ּובפרט , ְְְְֲִִִִַַָָָָ

הּקדׁש' ּבּגּוף 77ּב'אּגרת הּנׁשמה ירידת ּדענין ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹ

עם  ּבארּוּכה (ּכמבֹואר וכּו' ּגלּות ּבבחינת ְְְֲִִִַַַָָָהּוא

לענין  צריכין ולכן ּבזה). הּפירּוׁשים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּכל

ּכדי  ׁשּזהּו הּגׁשמּיּות, ּובירּור למּטה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָההמׁשכה

לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה הּנׁשמה. ּכחֹות את ְְְִֵֶֶַַַַָָֹלגּלֹות

ּובירּור  למּטה ּדהמׁשכה הענין ׁשּכל ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּדמּכיון

ׁשל  הּכחֹות את לגּלֹות ּבכדי הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַֹהּגׁשמּיּות

ּבהמׁשכה  עסקּו ׁשּכבר לאחרי ולכן ְְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָהּנׁשמה,

ׁשּוב  הּנׁשמה, ׁשל הּכחֹות נתּגּלּו ּכבר ׁשעלֿידיֿזה הּגׁשמּיּות ּובירּור ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלמּטה

למּטה  ּבהמׁשכה (לא הּוא ּדלעתידֿלבא העילּוי ולכן זֹו. לעבֹודה צריכים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹאין
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פ"70) הצחצחות) (שער יא 71)שער הבאה. שבהערה במקומות ונת' הובא וד"ה ג. שובה ד"ה ואילך. ה ע' תרס"ו המשך

(72 ועוד. אעת"ר. 73)ולקחתם ג. הקדמה ההקדמות בשער וכ"ה לקו"ש בתחלתו. שם. ובהערות 284 ע' ח"כ לקו"ש ראה -

(74 .251 ע' חכ"ה .53 ע' חכ"ב .194 ע' 75)חי"ט 76)רפ"ב. שם. 77)לקו"ש ב. ה, חגיגה חז"ל גם ל' וראה א). (קמא,

א). (מח, פל"ז ואילך). סע"א (מ. פל"א ספכ"ד. תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÎÈ¯k‡ ¯Î È·e ÌÎ‡ˆ eÚ¯Â ÌÈ¯Ê e„ÓÚÂ ·È˙k ישראל ובני ¿ƒ¿»¿»ƒ¿»…¿∆¿≈≈»ƒ»≈∆

הדגן. באסיפת בעצמם להתעסק יצטרכו ÏŒ„È˙ÚlL·‡,לא ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆∆»ƒ»…
ÈÙk ‰‚‰‰‰ ‰È‰z ,'B‚ ÌÈ¯Ê e„ÓÚÂ „eÚi‰ Ìie˜È ¯L‡k«¬∆¿««ƒ¿»¿»ƒƒ¿∆««¿»»¿ƒ
‡lL (ÌÈÏb¯Ó‰ ˙ÚËÎe) È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ¯Ó‡Ó«¬««ƒƒ¿∆»¿«¬««¿«¿ƒ∆…

'eÎÂ ‰Ó„‡‰ ˙„B·Úa e˜qÚ˙Èƒ¿«¿«¬«»¬»»¿
È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰È‰È ‰Ê ‡l‡∆»∆ƒ¿∆«¬∆«¿≈

ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡ יהיה כך ואם »»
יהיה  העולם מצב כאשר לבוא, לעתיד

טענת  מדוע השלימות, בתכלית

ההסבר  ומה טעות, היתה המרגלים

כרבי  עשו שהרבה הגמרא בדברי

לעסוק  שצריך האומר יוחאי בר שמעון

בידם? עלתה ולא תמיד בתורה

C¯„a ‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆¿∆∆
ÌÈÎÈ¯vM ‰Ó ‰p‰c ,¯LÙ‡∆¿»¿ƒ≈«∆¿ƒƒ
‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«««¿»»¿«»
,‡˜Âc ˙eiÓLb‰ ¯e¯È·e≈««¿ƒ«¿»
הנסכים, ועניין ישראל בארץ העבודה

˙BÁk ˙‡ ˙Bl‚Ï È„k ‰Ê È¯‰¬≈∆¿≈¿«∆…
‰ÓLp‰.נעלמים הם עצמם שמצד «¿»»

‰ÏÚLk È¯‰ ‰ÏÚÓlL ÌLÎcƒ¿≈∆¿«¿»¬≈¿∆»»
BBˆ¯a הוא ברוך הקדוש של ƒ¿
˙Be‰Ï ונבראים ÏÈˆ‡‰Ïeעולמות ¿«¿«¬ƒ

מאורו  Ïˆ‡ולהשפיע Ê‡ 'eÎ»∆¡«
'eÎ ¯iËˆÂ70 הרצון שהתעורר מיד ¿ƒ¿«≈

Ïk‰ ‰È‰ ¯·kL71 שבא מה כל ∆¿»»»«…
כבר  קיים היה כך, אחר גילוי לידי

התעוררות  לפני (אפילו לכן קודם

בהרחבה  כמבואר להאציל, הרצון

החסידות), אף ÌB˜ÓŒÏkÓeבתורת ƒ»»
נמצא  כבר הוא שהכול ברוך בקדוש

וההארה  ההשפעה לפני גם בעצמו

זאת  בכל Ò„¯וההתגלות, Ïk ‡¯·ƒ¿»»≈∆
ÔBˆ¯‰L ÌeMÓ ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿ƒ∆»»

eÓÈÏL˙העליון ˙Bl‚Ï ‰È‰»»¿«¿≈
ÂÈ˙BÁk72Ïk‰ ‰È‰iL מה , כל …»∆ƒ¿∆«…

לכן  קודם כבר בו ,ÈeÏ‚a73שנמצא ¿»
הבריאה, עניין לכל הטעמים אחד וזה

של  הכוחות שלימות את לגלות כדי

הוא, ברוך ÏÁ˜הקדוש ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆««¬«»»»≈∆
LnÓ ÏÚnÓ ‰˜Ï‡74, עצמו לבורא דומים דברים בו יש ולכן ∆…»ƒ«««»

˙BÁk‰ ÈeÏÈb ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL קיימים שהם העובדה בעצם די ולא ∆»ƒƒ¿ƒ«…
הגילוי ÊÂ‰בנשמה, אל מההעלם הכוחות והארת È„ÈŒÏÚיציאת ‰NÚ ¿∆«¬∆«¿≈

‰„È¯i‰ הנשמה ,hÓÏ75‰של «¿ƒ»¿«»
‡¯È·Ï ‰Ó¯ ‡¯‚‡Ó≈ƒ¿»»»¿ƒ»

‡z˜ÈÓÚ76,,עמוק לבור גבוה מגג ¬ƒ¿»
ביותר, גדולה ירידה «¿Ë¯Ù·eƒהיינו

˙¯b‡'a ¯‡B·Ó‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«¿»¿ƒ∆∆
'L„w‰77 התניא שבספרÔÈÚc «…∆¿ƒ¿«

‡e‰ Ûeba ‰ÓLp‰ ˙„È¯È¿ƒ««¿»»«
¯‡B·Ók) 'eÎÂ ˙eÏb ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»¿«¿»
ÌÈLe¯Èt‰ Ïk ÌÚ ‰ke¯‡a«¬»ƒ»«≈ƒ

(‰Êa עוד מודגשת הירידה ובכך »∆
ÔÈÚÏיותר. ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒƒ¿ƒ¿«

¯e¯È·e ‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿«»≈
˙Bl‚Ï È„k e‰fL ,˙eiÓLb‰««¿ƒ∆∆¿≈¿«

‰ÓLp‰ ˙BÁk הירידה ‡˙ שלולי ∆…«¿»»
הגשמיות  עם וההתעסקות והמגע

הכוחות  גדולה, ויגיעה עבודה שהיא

נעלמים. נשארים היו הללו

ÔÂÈkÓc ,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«¿ƒ≈»
‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰c ÔÈÚ‰ ÏkL∆»»ƒ¿»¿«¿»»¿«»
È„Îa ‡e‰ ˙eiÓLb‰ ¯e¯È·e≈««¿ƒƒ¿≈
ÏL ˙BÁk‰ ˙‡ ˙Bl‚Ï¿«∆«…∆

,‰ÓLp‰ מוכרח לא אכן הדבר אבל «¿»»
כוונת  את להשלים כדי עצמו מצד

kL·¯הבריאה, È¯Á‡Ï ÔÎÏÂ¿»≈¿«¬≈∆¿»
‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰a e˜ÒÚ»¿««¿»»¿«»

˙eiÓLb‰ ¯e¯È·e השנים לאורך ≈««¿ƒ
ולאורך  ישראל בארץ היו ישראל שבני

הגלות, k·¯שנות ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆¿»
,‰ÓLp‰ ÏL ˙BÁk‰ elb˙ƒ¿««…∆«¿»»
.BÊ ‰„B·ÚÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ·eL≈¿ƒƒ«¬»
‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ÈeÏÈÚ‰ ÔÎÏÂ¿»≈»ƒƒ¿»ƒ»…
‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰a ‡Ï) ‡e‰…««¿»»¿«»
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ורעּו זרים ועמדּו אּלא) הּגׁשמּיּות, ְְְְִִֵֶַַָָָָּובירּור

ְֶֹצאנכם.

ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ הּנה אּלּו, ענינים לימּוד ׁשעלֿידי ƒƒ»ְְִִִִֵֵֵֶַָ

עֹולה 78ּכׁשם  ּבתֹורת העֹוסק ׁשּכל ְְֵֵֶַָָָ

עֹולה  הקריב ּבתֹורת 79ּכאילּו העֹוסק ּכל ּכ הרי , ְְְֲִִִֵֵַָָָָ

הקרבת  ועלֿידי נסכים, הקריב ּכאילּו ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָנסכים

 ֿ הּדֹומם מין ּכל את מעלים והּנסכים, ְְֲִִִֵֶַַַָָָָהעֹולה

הּתׁשּובה'80צֹומחֿחיֿמדּבר  ּב'אּגרת ,81ּכדאיתא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ

הּיעּוד  וׁשם 82ויקּוּים קֹוממּיּות, אתכם ואֹול ְְְִִִֵֶֶַַָָ

רצֹונ ּכמצות לפני אפילּו83נעׂשה עיּכבן ולא , ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָֹ

עין  ּבמהרה 84ּכהרף צדקנּו, מׁשיח ּבביאת , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ

מּמׁש. ְֵַָָּבימינּו
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(78(79 א'תקז. ע' ד) (כרך פרשתנו אוה"ת 80)גם וש"נ. .413 ע' ח"ח לקו"ש בסופה. (טעמי מנחות להאריז"ל ל"ת

בהקדמת  שלום נהר א). (שלח. ויקרא פ' תושב"כ חלק של"ה ספ"ב. אבי"ע קיצור שער ע"ח וראה ויקרא. פ' המצוות)

(.81 ס. אות ק' מע' ליעקב אמת יז. אות ק' מע' להחיד"א קדמות מדבר 82)הקרבנות. פל"ד. תניא 83)וראה יג. תפלת כו,

(84 ועוד. פי"ז. תרל"ו וככה המשך וראה מא.מוסף, יב, בא ופירש"י מכילתא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÎ‡ˆ eÚ¯Â ÌÈ¯Ê e„ÓÚÂ (‡l‡ ,˙eiÓLb‰ ¯e¯È·e ישראל ובני ≈««¿ƒ∆»¿»¿»ƒ¿»…¿∆

במדבר, ישראל בני של ומצב למעמד בדומה בלבד, רוחניים בעניינים יעסקו

צריך  היה כאשר שעה, באותה אמנם – האמורה הקושיא מיושבת ומעתה

הגשמיות  בביאור ולעסוק לארץ להיכנס

טענת  הנשמה), כוחות את לגלות (כדי

הרבה  גם וכך טעות, היתה המרגלים

אבל  בידם, עלתה ולא כרשב"י עשו

אחר, באופן היא העבודה לבוא לעתיד

לעיל. כמבואר

„eÓÈÏ È„ÈŒÏÚL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆«¿≈ƒ
el‡ ÌÈÈÚ מבוארים שהם כפי ƒ¿»ƒ≈

ÌLkבתורה, ‰p‰78ÏkL ƒ≈¿≈∆»
‰ÏBÚ ˙¯B˙a ˜ÒBÚ‰ את ולומד »≈¿«»

עולה  קרבן הקרבת אודות התורה דברי

‰ÏBÚ ·È¯˜‰ eÏÈ‡k79È¯‰ , ¿ƒƒ¿ƒ»¬≈
ÌÈÎÒ ˙¯B˙a ˜ÒBÚ‰ Ïk Ck»»»≈¿«¿»ƒ
È„ÈŒÏÚÂ ,ÌÈÎÒ ·È¯˜‰ eÏÈ‡k¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈

ŒÌÓBc‰ ÔÈÓ Ïk ˙‡ ÌÈÏÚÓ ,ÌÈÎÒp‰Â ‰ÏBÚ‰ ˙·¯˜‰«¿»«»»¿«¿»ƒ«¬ƒ∆»ƒ«≈
¯a„ÓŒÈÁŒÁÓBˆ80'‰·eLz‰ ˙¯b‡'a ‡˙È‡„k81, מובא שם ≈««¿«≈ƒ¿ƒ»¿ƒ∆∆«¿»

בן  אחד עוף "שבהקרבת הזוהר קומץ מדברי או המזבח גבי על תור או יונה

מועטת  הקרבה אפילו היינו מנחה",

עליה  נפעלת מהצומח או מהחי

כל  בקיום גם וכך העליונים, בעולמות

גשמיים המצוות  בדברים המעשיות

„eÚi‰ Ìie˜ÈÂ82ÌÎ˙‡ CÏB‡Â ƒ««ƒ»≈∆¿∆
,˙eiÓÓB˜ זקופהבקומ ÌLÂה ¿ƒ¿»

המקדש  בבית הקרבנות בהקרבת

EÈÙÏהשלישי  ‰NÚ עבודת את «¬∆¿»∆
והנסכים  »¿ÂˆÓk¿ƒ˙הקרבנות

EBˆ¯83, השלמות ÏÂ‡בתכלית ¿∆¿…
ÔÈÚ Û¯‰k eÏÈÙ‡ Ô·kÈÚ84, ƒ¿»¬ƒ¿∆∆«ƒ

ללא  אפילו במהירות תבוא הגאולה

קל  ˆ„˜e,עיכוב ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈
.LnÓ eÈÓÈa ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈«»
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ורעּו זרים ועמדּו אּלא) הּגׁשמּיּות, ְְְְִִֵֶַַָָָָּובירּור
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עֹולה 78ּכׁשם  ּבתֹורת העֹוסק ׁשּכל ְְֵֵֶַָָָ

עֹולה  הקריב ּבתֹורת 79ּכאילּו העֹוסק ּכל ּכ הרי , ְְְֲִִִֵֵַָָָָ
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(78(79 א'תקז. ע' ד) (כרך פרשתנו אוה"ת 80)גם וש"נ. .413 ע' ח"ח לקו"ש בסופה. (טעמי מנחות להאריז"ל ל"ת

בהקדמת  שלום נהר א). (שלח. ויקרא פ' תושב"כ חלק של"ה ספ"ב. אבי"ע קיצור שער ע"ח וראה ויקרא. פ' המצוות)

(.81 ס. אות ק' מע' ליעקב אמת יז. אות ק' מע' להחיד"א קדמות מדבר 82)הקרבנות. פל"ד. תניא 83)וראה יג. תפלת כו,

(84 ועוד. פי"ז. תרל"ו וככה המשך וראה מא.מוסף, יב, בא ופירש"י מכילתא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÎ‡ˆ eÚ¯Â ÌÈ¯Ê e„ÓÚÂ (‡l‡ ,˙eiÓLb‰ ¯e¯È·e ישראל ובני ≈««¿ƒ∆»¿»¿»ƒ¿»…¿∆

במדבר, ישראל בני של ומצב למעמד בדומה בלבד, רוחניים בעניינים יעסקו

צריך  היה כאשר שעה, באותה אמנם – האמורה הקושיא מיושבת ומעתה

הגשמיות  בביאור ולעסוק לארץ להיכנס

טענת  הנשמה), כוחות את לגלות (כדי

הרבה  גם וכך טעות, היתה המרגלים

אבל  בידם, עלתה ולא כרשב"י עשו

אחר, באופן היא העבודה לבוא לעתיד

לעיל. כמבואר

„eÓÈÏ È„ÈŒÏÚL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆«¿≈ƒ
el‡ ÌÈÈÚ מבוארים שהם כפי ƒ¿»ƒ≈

ÌLkבתורה, ‰p‰78ÏkL ƒ≈¿≈∆»
‰ÏBÚ ˙¯B˙a ˜ÒBÚ‰ את ולומד »≈¿«»

עולה  קרבן הקרבת אודות התורה דברי

‰ÏBÚ ·È¯˜‰ eÏÈ‡k79È¯‰ , ¿ƒƒ¿ƒ»¬≈
ÌÈÎÒ ˙¯B˙a ˜ÒBÚ‰ Ïk Ck»»»≈¿«¿»ƒ
È„ÈŒÏÚÂ ,ÌÈÎÒ ·È¯˜‰ eÏÈ‡k¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈

ŒÌÓBc‰ ÔÈÓ Ïk ˙‡ ÌÈÏÚÓ ,ÌÈÎÒp‰Â ‰ÏBÚ‰ ˙·¯˜‰«¿»«»»¿«¿»ƒ«¬ƒ∆»ƒ«≈
¯a„ÓŒÈÁŒÁÓBˆ80'‰·eLz‰ ˙¯b‡'a ‡˙È‡„k81, מובא שם ≈««¿«≈ƒ¿ƒ»¿ƒ∆∆«¿»

בן  אחד עוף "שבהקרבת הזוהר קומץ מדברי או המזבח גבי על תור או יונה

מועטת  הקרבה אפילו היינו מנחה",

עליה  נפעלת מהצומח או מהחי

כל  בקיום גם וכך העליונים, בעולמות

גשמיים המצוות  בדברים המעשיות

„eÚi‰ Ìie˜ÈÂ82ÌÎ˙‡ CÏB‡Â ƒ««ƒ»≈∆¿∆
,˙eiÓÓB˜ זקופהבקומ ÌLÂה ¿ƒ¿»

המקדש  בבית הקרבנות בהקרבת

EÈÙÏהשלישי  ‰NÚ עבודת את «¬∆¿»∆
והנסכים  »¿ÂˆÓk¿ƒ˙הקרבנות

EBˆ¯83, השלמות ÏÂ‡בתכלית ¿∆¿…
ÔÈÚ Û¯‰k eÏÈÙ‡ Ô·kÈÚ84, ƒ¿»¬ƒ¿∆∆«ƒ

ללא  אפילו במהירות תבוא הגאולה

קל  ˆ„˜e,עיכוב ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈
.LnÓ eÈÓÈa ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈«»
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יג f"nyz'd ,fenz g"dan ,gly t"y

ּכתיב  ׁשעלֿזה מקֹום, ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשין ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּיׂשראל

אּכריכם. נכר ּובני צאנכם ורעּו זרים ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָֹועמדּו

הּיעּוד  יקּוּים ּכאׁשר ׁשּלעתידֿלבא, ְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹונמצא,

רּבי  מאמר ּכפי ההנהגה ּתהיה גֹו', זרים ְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָועמדּו

ׁשּלא  המרּגלים ) (ּוכטענת יֹוחאי ּבן ְְְְֲִִֶֶַַַַָֹׁשמעֹון

יהיה  זה אּלא וכ ּו' האדמה ּבעבֹודת ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָיתעּסקּו

העֹולם. אּומֹות עלֿידי ְֲֵֶַַָָנעׂשה

LÈÂ מה ּדהּנה אפׁשר, ּבדר ּבזה הּבאּור לֹומר ¿≈ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

ּובירּור  למּטה ההמׁשכה לענין ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָּׁשּצריכים

ּכחֹות  את לגּלֹות ּכדי זה הרי ּדוקא, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָֹהּגׁשמּיּות

ּברצֹונֹו ּכׁשעלה הרי ׁשּלמעלה ּדכׁשם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָהּנׁשמה.

כּו' ונצטּיר נאצל אז כּו' ּולהאציל 70להּוֹות ְְְְֱֲִִֵֶַַַַָ

הּכל  היה סדר 71ׁשּכבר ּכל נברא ּומּכלֿמקֹום , ְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹ

לגּלֹות  היה ׁשהרצֹון מּׁשּום ְְְְִִֶַַַָָָָההׁשּתלׁשלּות

ּכחֹותיו  ּבגלּוי 72ׁשלימּות הּכל ׁשּיהיה ,73 ֿ על , ְְְִֵֶֶַַָָֹֹ

אלקה  חלק האדם, ּבעבֹודת ּגם הּוא ֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּדרֿזה

מּמׁש וזה 74מּמעל הּכחֹות, ּגילּוי להיֹות ׁשּצרי , ְְִִִִֶֶַַַַָָֹ

למּטה  הּירידה עלֿידי רמה 75נעׂשה מאגרא , ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

עמיקּתא  המבֹואר 76לבירא עלּֿפי ּובפרט , ְְְְֲִִִִַַָָָָ

הּקדׁש' ּבּגּוף 77ּב'אּגרת הּנׁשמה ירידת ּדענין ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָֹ

עם  ּבארּוּכה (ּכמבֹואר וכּו' ּגלּות ּבבחינת ְְְֲִִִַַַָָָהּוא

לענין  צריכין ולכן ּבזה). הּפירּוׁשים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּכל

ּכדי  ׁשּזהּו הּגׁשמּיּות, ּובירּור למּטה ְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָההמׁשכה

לֹומר, יׁש ועלּֿפיֿזה הּנׁשמה. ּכחֹות את ְְְִֵֶֶַַַַָָֹלגּלֹות

ּובירּור  למּטה ּדהמׁשכה הענין ׁשּכל ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּדמּכיון

ׁשל  הּכחֹות את לגּלֹות ּבכדי הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַֹהּגׁשמּיּות

ּבהמׁשכה  עסקּו ׁשּכבר לאחרי ולכן ְְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָהּנׁשמה,

ׁשּוב  הּנׁשמה, ׁשל הּכחֹות נתּגּלּו ּכבר ׁשעלֿידיֿזה הּגׁשמּיּות ּובירּור ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹלמּטה

למּטה  ּבהמׁשכה (לא הּוא ּדלעתידֿלבא העילּוי ולכן זֹו. לעבֹודה צריכים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹֹאין
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פ"70) הצחצחות) (שער יא 71)שער הבאה. שבהערה במקומות ונת' הובא וד"ה ג. שובה ד"ה ואילך. ה ע' תרס"ו המשך

(72 ועוד. אעת"ר. 73)ולקחתם ג. הקדמה ההקדמות בשער וכ"ה לקו"ש בתחלתו. שם. ובהערות 284 ע' ח"כ לקו"ש ראה -

(74 .251 ע' חכ"ה .53 ע' חכ"ב .194 ע' 75)חי"ט 76)רפ"ב. שם. 77)לקו"ש ב. ה, חגיגה חז"ל גם ל' וראה א). (קמא,

א). (מח, פל"ז ואילך). סע"א (מ. פל"א ספכ"ד. תניא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÎÈ¯k‡ ¯Î È·e ÌÎ‡ˆ eÚ¯Â ÌÈ¯Ê e„ÓÚÂ ·È˙k ישראל ובני ¿ƒ¿»¿»ƒ¿»…¿∆¿≈≈»ƒ»≈∆

הדגן. באסיפת בעצמם להתעסק יצטרכו ÏŒ„È˙ÚlL·‡,לא ,‡ˆÓÂ¿ƒ¿»∆∆»ƒ»…
ÈÙk ‰‚‰‰‰ ‰È‰z ,'B‚ ÌÈ¯Ê e„ÓÚÂ „eÚi‰ Ìie˜È ¯L‡k«¬∆¿««ƒ¿»¿»ƒƒ¿∆««¿»»¿ƒ
‡lL (ÌÈÏb¯Ó‰ ˙ÚËÎe) È‡ÁBÈ Ôa ÔBÚÓL Èa¯ ¯Ó‡Ó«¬««ƒƒ¿∆»¿«¬««¿«¿ƒ∆…

'eÎÂ ‰Ó„‡‰ ˙„B·Úa e˜qÚ˙Èƒ¿«¿«¬«»¬»»¿
È„ÈŒÏÚ ‰NÚ ‰È‰È ‰Ê ‡l‡∆»∆ƒ¿∆«¬∆«¿≈

ÌÏBÚ‰ ˙BÓe‡ יהיה כך ואם »»
יהיה  העולם מצב כאשר לבוא, לעתיד

טענת  מדוע השלימות, בתכלית

ההסבר  ומה טעות, היתה המרגלים

כרבי  עשו שהרבה הגמרא בדברי

לעסוק  שצריך האומר יוחאי בר שמעון

בידם? עלתה ולא תמיד בתורה

C¯„a ‰Êa ¯e‡a‰ ¯ÓBÏ LÈÂ¿≈««≈»∆¿∆∆
ÌÈÎÈ¯vM ‰Ó ‰p‰c ,¯LÙ‡∆¿»¿ƒ≈«∆¿ƒƒ
‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰ ÔÈÚÏ¿ƒ¿«««¿»»¿«»
,‡˜Âc ˙eiÓLb‰ ¯e¯È·e≈««¿ƒ«¿»
הנסכים, ועניין ישראל בארץ העבודה

˙BÁk ˙‡ ˙Bl‚Ï È„k ‰Ê È¯‰¬≈∆¿≈¿«∆…
‰ÓLp‰.נעלמים הם עצמם שמצד «¿»»

‰ÏÚLk È¯‰ ‰ÏÚÓlL ÌLÎcƒ¿≈∆¿«¿»¬≈¿∆»»
BBˆ¯a הוא ברוך הקדוש של ƒ¿
˙Be‰Ï ונבראים ÏÈˆ‡‰Ïeעולמות ¿«¿«¬ƒ

מאורו  Ïˆ‡ולהשפיע Ê‡ 'eÎ»∆¡«
'eÎ ¯iËˆÂ70 הרצון שהתעורר מיד ¿ƒ¿«≈

Ïk‰ ‰È‰ ¯·kL71 שבא מה כל ∆¿»»»«…
כבר  קיים היה כך, אחר גילוי לידי

התעוררות  לפני (אפילו לכן קודם

בהרחבה  כמבואר להאציל, הרצון

החסידות), אף ÌB˜ÓŒÏkÓeבתורת ƒ»»
נמצא  כבר הוא שהכול ברוך בקדוש

וההארה  ההשפעה לפני גם בעצמו

זאת  בכל Ò„¯וההתגלות, Ïk ‡¯·ƒ¿»»≈∆
ÔBˆ¯‰L ÌeMÓ ˙eÏLÏzL‰‰«ƒ¿«¿¿ƒ∆»»

eÓÈÏL˙העליון ˙Bl‚Ï ‰È‰»»¿«¿≈
ÂÈ˙BÁk72Ïk‰ ‰È‰iL מה , כל …»∆ƒ¿∆«…

לכן  קודם כבר בו ,ÈeÏ‚a73שנמצא ¿»
הבריאה, עניין לכל הטעמים אחד וזה

של  הכוחות שלימות את לגלות כדי

הוא, ברוך ÏÁ˜הקדוש ,Ì„‡‰ ˙„B·Úa Ìb ‡e‰ ‰ÊŒC¯cŒÏÚ«∆∆∆««¬«»»»≈∆
LnÓ ÏÚnÓ ‰˜Ï‡74, עצמו לבורא דומים דברים בו יש ולכן ∆…»ƒ«««»

˙BÁk‰ ÈeÏÈb ˙BÈ‰Ï CÈ¯vL קיימים שהם העובדה בעצם די ולא ∆»ƒƒ¿ƒ«…
הגילוי ÊÂ‰בנשמה, אל מההעלם הכוחות והארת È„ÈŒÏÚיציאת ‰NÚ ¿∆«¬∆«¿≈

‰„È¯i‰ הנשמה ,hÓÏ75‰של «¿ƒ»¿«»
‡¯È·Ï ‰Ó¯ ‡¯‚‡Ó≈ƒ¿»»»¿ƒ»

‡z˜ÈÓÚ76,,עמוק לבור גבוה מגג ¬ƒ¿»
ביותר, גדולה ירידה «¿Ë¯Ù·eƒהיינו

˙¯b‡'a ¯‡B·Ó‰ ÈtŒÏÚ«ƒ«¿»¿ƒ∆∆
'L„w‰77 התניא שבספרÔÈÚc «…∆¿ƒ¿«

‡e‰ Ûeba ‰ÓLp‰ ˙„È¯È¿ƒ««¿»»«
¯‡B·Ók) 'eÎÂ ˙eÏb ˙ÈÁ·aƒ¿ƒ«»¿«¿»
ÌÈLe¯Èt‰ Ïk ÌÚ ‰ke¯‡a«¬»ƒ»«≈ƒ

(‰Êa עוד מודגשת הירידה ובכך »∆
ÔÈÚÏיותר. ÔÈÎÈ¯ˆ ÔÎÏÂ¿»≈¿ƒƒ¿ƒ¿«

¯e¯È·e ‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿«»≈
˙Bl‚Ï È„k e‰fL ,˙eiÓLb‰««¿ƒ∆∆¿≈¿«

‰ÓLp‰ ˙BÁk הירידה ‡˙ שלולי ∆…«¿»»
הגשמיות  עם וההתעסקות והמגע

הכוחות  גדולה, ויגיעה עבודה שהיא

נעלמים. נשארים היו הללו

ÔÂÈkÓc ,¯ÓBÏ LÈ ‰ÊŒÈtŒÏÚÂ¿«ƒ∆≈«¿ƒ≈»
‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰c ÔÈÚ‰ ÏkL∆»»ƒ¿»¿«¿»»¿«»
È„Îa ‡e‰ ˙eiÓLb‰ ¯e¯È·e≈««¿ƒƒ¿≈
ÏL ˙BÁk‰ ˙‡ ˙Bl‚Ï¿«∆«…∆

,‰ÓLp‰ מוכרח לא אכן הדבר אבל «¿»»
כוונת  את להשלים כדי עצמו מצד

kL·¯הבריאה, È¯Á‡Ï ÔÎÏÂ¿»≈¿«¬≈∆¿»
‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰a e˜ÒÚ»¿««¿»»¿«»

˙eiÓLb‰ ¯e¯È·e השנים לאורך ≈««¿ƒ
ולאורך  ישראל בארץ היו ישראל שבני

הגלות, k·¯שנות ‰ÊŒÈ„ÈŒÏÚL∆«¿≈∆¿»
,‰ÓLp‰ ÏL ˙BÁk‰ elb˙ƒ¿««…∆«¿»»
.BÊ ‰„B·ÚÏ ÌÈÎÈ¯ˆ ÔÈ‡ ·eL≈¿ƒƒ«¬»
‡·ÏŒ„È˙ÚÏc ÈeÏÈÚ‰ ÔÎÏÂ¿»≈»ƒƒ¿»ƒ»…
‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰a ‡Ï) ‡e‰…««¿»»¿«»
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ורעּו זרים ועמדּו אּלא) הּגׁשמּיּות, ְְְְִִֵֶַַָָָָּובירּור

ְֶֹצאנכם.

ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂ הּנה אּלּו, ענינים לימּוד ׁשעלֿידי ƒƒ»ְְִִִִֵֵֵֶַָ

עֹולה 78ּכׁשם  ּבתֹורת העֹוסק ׁשּכל ְְֵֵֶַָָָ

עֹולה  הקריב ּבתֹורת 79ּכאילּו העֹוסק ּכל ּכ הרי , ְְְֲִִִֵֵַָָָָ

הקרבת  ועלֿידי נסכים, הקריב ּכאילּו ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָנסכים

 ֿ הּדֹומם מין ּכל את מעלים והּנסכים, ְְֲִִִֵֶַַַָָָָהעֹולה

הּתׁשּובה'80צֹומחֿחיֿמדּבר  ּב'אּגרת ,81ּכדאיתא ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָ

הּיעּוד  וׁשם 82ויקּוּים קֹוממּיּות, אתכם ואֹול ְְְִִִֵֶֶַַָָ

רצֹונ ּכמצות לפני אפילּו83נעׂשה עיּכבן ולא , ְְְְְְֲֲִִִֶֶֶַַָָֹ

עין  ּבמהרה 84ּכהרף צדקנּו, מׁשיח ּבביאת , ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ

מּמׁש. ְֵַָָּבימינּו

•
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(78(79 א'תקז. ע' ד) (כרך פרשתנו אוה"ת 80)גם וש"נ. .413 ע' ח"ח לקו"ש בסופה. (טעמי מנחות להאריז"ל ל"ת

בהקדמת  שלום נהר א). (שלח. ויקרא פ' תושב"כ חלק של"ה ספ"ב. אבי"ע קיצור שער ע"ח וראה ויקרא. פ' המצוות)

(.81 ס. אות ק' מע' ליעקב אמת יז. אות ק' מע' להחיד"א קדמות מדבר 82)הקרבנות. פל"ד. תניא 83)וראה יג. תפלת כו,

(84 ועוד. פי"ז. תרל"ו וככה המשך וראה מא.מוסף, יב, בא ופירש"י מכילתא

xyt` jxca xe`iaxyt` jxca xe`ia
ÌÎ‡ˆ eÚ¯Â ÌÈ¯Ê e„ÓÚÂ (‡l‡ ,˙eiÓLb‰ ¯e¯È·e ישראל ובני ≈««¿ƒ∆»¿»¿»ƒ¿»…¿∆

במדבר, ישראל בני של ומצב למעמד בדומה בלבד, רוחניים בעניינים יעסקו

צריך  היה כאשר שעה, באותה אמנם – האמורה הקושיא מיושבת ומעתה

הגשמיות  בביאור ולעסוק לארץ להיכנס

טענת  הנשמה), כוחות את לגלות (כדי

הרבה  גם וכך טעות, היתה המרגלים

אבל  בידם, עלתה ולא כרשב"י עשו

אחר, באופן היא העבודה לבוא לעתיד

לעיל. כמבואר

„eÓÈÏ È„ÈŒÏÚL ÔBˆ¯ŒÈ‰ÈÂƒƒ»∆«¿≈ƒ
el‡ ÌÈÈÚ מבוארים שהם כפי ƒ¿»ƒ≈

ÌLkבתורה, ‰p‰78ÏkL ƒ≈¿≈∆»
‰ÏBÚ ˙¯B˙a ˜ÒBÚ‰ את ולומד »≈¿«»

עולה  קרבן הקרבת אודות התורה דברי

‰ÏBÚ ·È¯˜‰ eÏÈ‡k79È¯‰ , ¿ƒƒ¿ƒ»¬≈
ÌÈÎÒ ˙¯B˙a ˜ÒBÚ‰ Ïk Ck»»»≈¿«¿»ƒ
È„ÈŒÏÚÂ ,ÌÈÎÒ ·È¯˜‰ eÏÈ‡k¿ƒƒ¿ƒ¿»ƒ¿«¿≈

ŒÌÓBc‰ ÔÈÓ Ïk ˙‡ ÌÈÏÚÓ ,ÌÈÎÒp‰Â ‰ÏBÚ‰ ˙·¯˜‰«¿»«»»¿«¿»ƒ«¬ƒ∆»ƒ«≈
¯a„ÓŒÈÁŒÁÓBˆ80'‰·eLz‰ ˙¯b‡'a ‡˙È‡„k81, מובא שם ≈««¿«≈ƒ¿ƒ»¿ƒ∆∆«¿»

בן  אחד עוף "שבהקרבת הזוהר קומץ מדברי או המזבח גבי על תור או יונה

מועטת  הקרבה אפילו היינו מנחה",

עליה  נפעלת מהצומח או מהחי

כל  בקיום גם וכך העליונים, בעולמות

גשמיים המצוות  בדברים המעשיות

„eÚi‰ Ìie˜ÈÂ82ÌÎ˙‡ CÏB‡Â ƒ««ƒ»≈∆¿∆
,˙eiÓÓB˜ זקופהבקומ ÌLÂה ¿ƒ¿»

המקדש  בבית הקרבנות בהקרבת

EÈÙÏהשלישי  ‰NÚ עבודת את «¬∆¿»∆
והנסכים  »¿ÂˆÓk¿ƒ˙הקרבנות

EBˆ¯83, השלמות ÏÂ‡בתכלית ¿∆¿…
ÔÈÚ Û¯‰k eÏÈÙ‡ Ô·kÈÚ84, ƒ¿»¬ƒ¿∆∆«ƒ

ללא  אפילו במהירות תבוא הגאולה

קל  ˆ„˜e,עיכוב ÁÈLÓ ˙‡È·a¿ƒ«¿ƒ«ƒ¿≈
.LnÓ eÈÓÈa ‰¯‰Óaƒ¿≈»¿»≈«»
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המשך ביאור למס' ראש השנה ליום ראשון עמ' א



יד

.f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

ימי ‡. כל את הכולל תמוז, חודש" "ראש מברכים שבו – תמוז חודש מברכים שבת של ענינו
שבו.1החודש  המיוחדים ימים ובפרט ,

זו) משבת (שמתברכים תמוז דחודש המיוחדים הימים הרי, – כאן המתוועדים כל – אלינו ובנוגע
– כאמור,b"iÎa"iהם יתירה, בהדגשה הוא זה שענין דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק הגאולה ימי תמוז,

בעל  שכתב מה עלֿפי ובפרט ישראל, כלל גם – ועלֿידם ביתם, ובני הם כאן, המתוועדים כל אצל
הידוע  במכתבו תמוז,2הגאולה בי"ב הקב"ה גאל בלבד אותי "לא – השנה לתקופת תמוז י"ב לחגיגת

שהגאולה  היינו, יכונה", ישראל בשם אשר את וגם מצוה, שומרי הק', תורתנו מחבבי כל את גם אם כי
ישראל. לכלל כללי עניין היא תמוז די"ב

ליום  "לקובעו – הנ"ל במכתבו הגאולה בעל שתובע הענינים בכל ולפעול לעסוק יש לכך, ובהתאם
הן  כו'", היהדות והחזקת תורה בהרבצת אומץ להוסיף והיהדות.. התורה לחיזוק והתעוררות התוועדות
ומפעיל  משפיע נעשה הזולת שגם שפועלים ועד הזולת, על להשפעה בנוגע – ובעיקר והן לעצמו, בנוגע

הידוע  ובלשון בדרך 3כו', נלך "כאשר הדורות, כל סוף עד נמשכת, פעולה של ובאופן להאיר", "נרות -
ועד" סלה נצח באורחותיו ונלכה מדרכיו הורנו אשר נצחי.4ישרה באופן ,

עלֿידי·. – היא הנ"ל, בכל הפעולה התחלת תורה dxezdוהנה, דהרבצת הענין במכתב, (כמודגש
גם נמשך ומהתורה כמאמר mleraכו'), עסיק 5, נש בר עלמא, וברא באורייתא אסתכל ֿ הוא "קודשאֿבריך

עלמא". ומקיים באורייתא בה
צדיקים" כולם ("ועמך ש"צדיקים שמכיון לומר, לבוראם"6ויש דומין ד"7) הענין אצלם גם יש ,`xa

ד"מקיים  באופן היא העבודה שהתחלת היינו, הכבד, אל הקל מן הוא הסדר האדם שאצל אלא עלמא",
עלמא". ד"ברא לדרגא גם מתעלה ולאחריֿזה עלמא",

קיום  שהרי – עלמא" "ברא גם דאמת אליבא הוא עלמא" ד"מקיים הענין הקב"ה, אצל שגם ולהעיר,
כתורת  המוחלט, ואפס מאין בריאה של באופן הוא בראשית) ימי בששת שנברא (לאחרי העולם
הבריאה  והתהוות חידוש נעשה ורגע רגע שבכל והאמונה') היחוד 'שער בריש (שנתבארה ֿ טוב הבעלֿשם

ממש. בראשית ימי בששת כמו המוחלט ואפס מאין

.‚– בעולם גם נמשך ומהתורה בתורה, היא הענינים כל שהתחלת הענין בביאור להוסיף ויש
יותר: בפרטיות

לפעול  היא הכוונה שתכלית מכיון אמנם, בעולם. הפועלת שהיא בתורה, – היא הענינים כל התחלת
mlera בתחתונים דירה יתברך לו לעשות גופא 8, בתורה להתחיל יש בעולם, תחדור שהתורה כדי הרי ,

העולם. מציאות עם הקשור בענין

") בי"ת באות היא התורה שהתחלת בכך מודגש זה האותaוענין שלפניֿזה dipydראשית"), להדגיש –
ענין הדברות, עשרת "אנכי", – הראשונה האות אל"ף, אות ד"בראשית"dxezdישנה שהלימוד היינו, ,

היא  בפועל הפתיחה שאףֿעלֿפיֿכן אלא ד"אנכי", האל"ף שישנו שיודעים לאחרי הוא העולם) (עניני
ענין ב', אות עם mlerdב"בראשית", הקשור  ענין להקדים  יש בעולם, התורה פעולת שלצורך כאמור, ,

העולם. גדרי
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ר"ה ראה1) שער  עט"ר ואילך. א נח, לר"ה דרושים לקו"ת
ובכ"מ. בתחלתו.

אג"ק וש"נ.2) פ. ע' ח"ב שלו
ראה שם.3) ובהנסמן ואילך, 484 ע' ח"ב לקו"ש

אגה"ק סז"ך.4)

זח"ב רע"ב.5) קסא,
ישעי' חלק.6) ר"פ סנהדרין כא. ס,

רות ועוד.7) ח. פס"ז, ב"ר וראה ג. פ"ד, רבה
ראה ובכ"מ.8) רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא

f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay zgiy

זה ו  עם וביחד מקרא", של ("פשוטו התורה על פירושו בתחילת רש"י שמבאר כפי יותר, בפרטיות
מופלאים" "ענינים תורה"9גם של "יינה הזה 10, מהחודש אלא התורה את להתחיל צריך היה "לא – (

לתת  לעמו הגיד מעשיו כח משום בבראשית, פתח טעם ומה ישראל, שנצטוו ראשונה מצוה שהיא לכם,
וכו'": גוים נחלת להם

מצוה  שהיא לכם, הזה מהחודש אלא התורה את להתחיל צריך היה "לא – כשלעצמה התורה מצד
שיתקבל  (באופן גוים" נחלת להם "לתת בעולם, לפעול היא הכוונה שתכלית מכיון אלא כו'", ראשונה
לשלול  יש ובמילא  בתורה, מקום לה שיש טענה אתם", "לסטים לטענה מקום להם יהיה שלא בשכלם, גם
שעלֿידיֿזה  בביתֿדין, ונתקיים ערעור עליו שיצא שטר ובדוגמת עלֿדרך נעשה עלֿידיֿזה אשר זו, טענה

השטר  בתוקף יותר עוד שהתורה 11ניתוסף היינו, לעמו", הגיד מעשיו "כח בבראשית", "פתח לכן – (
העולם. דבריאת בענין פותחת

שגם  כך "אנכי", הוא האל"ף ואילו שני, ענין שזהו להורות בי"ת, באות היא הפתיחה זה, עם וביחד
("אנכי"). בתורה חדורה להיות צריכה ("בראשית") העולם מציאות

האל"ף  את שלומדים לפני המתאים באופן תהיה עולם) ("בראשית", שהבי"ת יתכן כיצד לתמוה ואין
אלא  בראו לא בעולמו הקב"ה שברא מה ש"כל שאף הבריאה, בכללות הוא כן שהרי – תורה) ("אנכי",

תורה"12לכבודו" אלא כבוד "אין לאחרי 13, תליתאי", "בירחא מתןֿתורה עד הדבר נתגלה לא מכלֿמקום ,
דורות! כ"ו

שנתגלתה „. כפי התורה, לפנימיות בנוגע גם הוא כן – התורה בכללות אמורים שהדברים וכשם
כידוע  התניא, מספר החל חב"ד, חסידות דתורת 14בתורת שבכתב' 'תורה הוא התניא שספר הפתגם

הוא התניא שספר כמשמעו, פשוטו אלא אחד, בפרט הדמיון בגלל רק (לא חב"ד azkayחסידות dxez
החסידות בכללותה.ynnדתורת שבכתב לתורה בנוגע לעיל האמור דוגמת מצינו התניא בספר שגם ,(

ובהקדמה:

בינונים', של 'ספר הוא ראשון שחלק אף – כו' שני וחלק ראשון חלק התניא, ספר לסידור בנוגע
ידוע  הרי והאמונה', היחוד 'שער הוא שני רבינו 15וחלק של דעתו היתה שמלכתחילה החסידים סיפור

היחוד  ד'שער בהקדמה שכתב במה כמרומז והאמונה', היחוד 'שער עם התניא ספר את להתחיל הזקן
"כמו ראשון.x`aziyוהאמונה' בחלק נתבארו שכבר לענינים בנוגע העתיד) (לשון במקומה"

רק  (ולא שני כחלק והאמונה' היחוד 'שער את להדפיס החליט הזקן שרבינו לאחרי שגם ונמצא,
השאיר  – שני ") "חלק והאמונה' היחוד ד'שער ב"כותרת" בכתבֿידֿקדשו שכתב בכתב, גם אלא בדפוס,
תיבת  שינה לא שלכן והאמונה', היחוד מ'שער אלא להתחיל צריך היה לא התניא שספר ברור רמז
ענין  הקדמת לאחרי הבא בי"ת, אות שני, ענין הוא בינונים של שספר להורות ל"שנתבאר", "שיתבאר"

והאמונה'. היחוד 'שער אל"ף, אות הראשון,

כו' עמקות בו יש נשיאינו) רבותינו גם עליו שחזרו סיפור (ובפרט חסידים של שסיפור רואים וכאן
באות  התורה התחלת ובדוגמת עלֿדרך הוא הסיפור שתוכן – ובנידוןֿדידן שמשערים, ממה יותר הרבה
אלא  התורה את להתחיל צריך היה "לא רש"י, ובלשון "אנכי", האל"ף, ישנו שלפניֿזה להורות בי"ת,

וכו'". ראשונה מצוה שהיא לכם הזה מהחודש

בנוגע ‰. לעיל האמור עלֿדרך – החסידות דתורת שבכתב תורה התניא, לספר בנוגע הענין וביאור
בכללותה: שבכתב לתורה
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טו

.f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay zgiy .c"qa
מוגה  בלתי

ימי ‡. כל את הכולל תמוז, חודש" "ראש מברכים שבו – תמוז חודש מברכים שבת של ענינו
שבו.1החודש  המיוחדים ימים ובפרט ,

זו) משבת (שמתברכים תמוז דחודש המיוחדים הימים הרי, – כאן המתוועדים כל – אלינו ובנוגע
– כאמור,b"iÎa"iהם יתירה, בהדגשה הוא זה שענין דורנו, נשיא אדמו"ר מו"ח דכ"ק הגאולה ימי תמוז,

בעל  שכתב מה עלֿפי ובפרט ישראל, כלל גם – ועלֿידם ביתם, ובני הם כאן, המתוועדים כל אצל
הידוע  במכתבו תמוז,2הגאולה בי"ב הקב"ה גאל בלבד אותי "לא – השנה לתקופת תמוז י"ב לחגיגת

שהגאולה  היינו, יכונה", ישראל בשם אשר את וגם מצוה, שומרי הק', תורתנו מחבבי כל את גם אם כי
ישראל. לכלל כללי עניין היא תמוז די"ב

ליום  "לקובעו – הנ"ל במכתבו הגאולה בעל שתובע הענינים בכל ולפעול לעסוק יש לכך, ובהתאם
הן  כו'", היהדות והחזקת תורה בהרבצת אומץ להוסיף והיהדות.. התורה לחיזוק והתעוררות התוועדות
ומפעיל  משפיע נעשה הזולת שגם שפועלים ועד הזולת, על להשפעה בנוגע – ובעיקר והן לעצמו, בנוגע

הידוע  ובלשון בדרך 3כו', נלך "כאשר הדורות, כל סוף עד נמשכת, פעולה של ובאופן להאיר", "נרות -
ועד" סלה נצח באורחותיו ונלכה מדרכיו הורנו אשר נצחי.4ישרה באופן ,

עלֿידי·. – היא הנ"ל, בכל הפעולה התחלת תורה dxezdוהנה, דהרבצת הענין במכתב, (כמודגש
גם נמשך ומהתורה כמאמר mleraכו'), עסיק 5, נש בר עלמא, וברא באורייתא אסתכל ֿ הוא "קודשאֿבריך

עלמא". ומקיים באורייתא בה
צדיקים" כולם ("ועמך ש"צדיקים שמכיון לומר, לבוראם"6ויש דומין ד"7) הענין אצלם גם יש ,`xa

ד"מקיים  באופן היא העבודה שהתחלת היינו, הכבד, אל הקל מן הוא הסדר האדם שאצל אלא עלמא",
עלמא". ד"ברא לדרגא גם מתעלה ולאחריֿזה עלמא",

קיום  שהרי – עלמא" "ברא גם דאמת אליבא הוא עלמא" ד"מקיים הענין הקב"ה, אצל שגם ולהעיר,
כתורת  המוחלט, ואפס מאין בריאה של באופן הוא בראשית) ימי בששת שנברא (לאחרי העולם
הבריאה  והתהוות חידוש נעשה ורגע רגע שבכל והאמונה') היחוד 'שער בריש (שנתבארה ֿ טוב הבעלֿשם

ממש. בראשית ימי בששת כמו המוחלט ואפס מאין

.‚– בעולם גם נמשך ומהתורה בתורה, היא הענינים כל שהתחלת הענין בביאור להוסיף ויש
יותר: בפרטיות

לפעול  היא הכוונה שתכלית מכיון אמנם, בעולם. הפועלת שהיא בתורה, – היא הענינים כל התחלת
mlera בתחתונים דירה יתברך לו לעשות גופא 8, בתורה להתחיל יש בעולם, תחדור שהתורה כדי הרי ,

העולם. מציאות עם הקשור בענין

") בי"ת באות היא התורה שהתחלת בכך מודגש זה האותaוענין שלפניֿזה dipydראשית"), להדגיש –
ענין הדברות, עשרת "אנכי", – הראשונה האות אל"ף, אות ד"בראשית"dxezdישנה שהלימוד היינו, ,

היא  בפועל הפתיחה שאףֿעלֿפיֿכן אלא ד"אנכי", האל"ף שישנו שיודעים לאחרי הוא העולם) (עניני
ענין ב', אות עם mlerdב"בראשית", הקשור  ענין להקדים  יש בעולם, התורה פעולת שלצורך כאמור, ,

העולם. גדרי
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ראה שם.3) ובהנסמן ואילך, 484 ע' ח"ב לקו"ש
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ראה ובכ"מ.8) רפל"ו. תניא ועוד. טז. נשא תנחומא

f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay zgiy

זה ו  עם וביחד מקרא", של ("פשוטו התורה על פירושו בתחילת רש"י שמבאר כפי יותר, בפרטיות
מופלאים" "ענינים תורה"9גם של "יינה הזה 10, מהחודש אלא התורה את להתחיל צריך היה "לא – (

לתת  לעמו הגיד מעשיו כח משום בבראשית, פתח טעם ומה ישראל, שנצטוו ראשונה מצוה שהיא לכם,
וכו'": גוים נחלת להם

מצוה  שהיא לכם, הזה מהחודש אלא התורה את להתחיל צריך היה "לא – כשלעצמה התורה מצד
שיתקבל  (באופן גוים" נחלת להם "לתת בעולם, לפעול היא הכוונה שתכלית מכיון אלא כו'", ראשונה
לשלול  יש ובמילא  בתורה, מקום לה שיש טענה אתם", "לסטים לטענה מקום להם יהיה שלא בשכלם, גם
שעלֿידיֿזה  בביתֿדין, ונתקיים ערעור עליו שיצא שטר ובדוגמת עלֿדרך נעשה עלֿידיֿזה אשר זו, טענה

השטר  בתוקף יותר עוד שהתורה 11ניתוסף היינו, לעמו", הגיד מעשיו "כח בבראשית", "פתח לכן – (
העולם. דבריאת בענין פותחת

שגם  כך "אנכי", הוא האל"ף ואילו שני, ענין שזהו להורות בי"ת, באות היא הפתיחה זה, עם וביחד
("אנכי"). בתורה חדורה להיות צריכה ("בראשית") העולם מציאות

האל"ף  את שלומדים לפני המתאים באופן תהיה עולם) ("בראשית", שהבי"ת יתכן כיצד לתמוה ואין
אלא  בראו לא בעולמו הקב"ה שברא מה ש"כל שאף הבריאה, בכללות הוא כן שהרי – תורה) ("אנכי",

תורה"12לכבודו" אלא כבוד "אין לאחרי 13, תליתאי", "בירחא מתןֿתורה עד הדבר נתגלה לא מכלֿמקום ,
דורות! כ"ו

שנתגלתה „. כפי התורה, לפנימיות בנוגע גם הוא כן – התורה בכללות אמורים שהדברים וכשם
כידוע  התניא, מספר החל חב"ד, חסידות דתורת 14בתורת שבכתב' 'תורה הוא התניא שספר הפתגם

הוא התניא שספר כמשמעו, פשוטו אלא אחד, בפרט הדמיון בגלל רק (לא חב"ד azkayחסידות dxez
החסידות בכללותה.ynnדתורת שבכתב לתורה בנוגע לעיל האמור דוגמת מצינו התניא בספר שגם ,(

ובהקדמה:

בינונים', של 'ספר הוא ראשון שחלק אף – כו' שני וחלק ראשון חלק התניא, ספר לסידור בנוגע
ידוע  הרי והאמונה', היחוד 'שער הוא שני רבינו 15וחלק של דעתו היתה שמלכתחילה החסידים סיפור

היחוד  ד'שער בהקדמה שכתב במה כמרומז והאמונה', היחוד 'שער עם התניא ספר את להתחיל הזקן
"כמו ראשון.x`aziyוהאמונה' בחלק נתבארו שכבר לענינים בנוגע העתיד) (לשון במקומה"

רק  (ולא שני כחלק והאמונה' היחוד 'שער את להדפיס החליט הזקן שרבינו לאחרי שגם ונמצא,
השאיר  – שני ") "חלק והאמונה' היחוד ד'שער ב"כותרת" בכתבֿידֿקדשו שכתב בכתב, גם אלא בדפוס,
תיבת  שינה לא שלכן והאמונה', היחוד מ'שער אלא להתחיל צריך היה לא התניא שספר ברור רמז
ענין  הקדמת לאחרי הבא בי"ת, אות שני, ענין הוא בינונים של שספר להורות ל"שנתבאר", "שיתבאר"

והאמונה'. היחוד 'שער אל"ף, אות הראשון,

כו' עמקות בו יש נשיאינו) רבותינו גם עליו שחזרו סיפור (ובפרט חסידים של שסיפור רואים וכאן
באות  התורה התחלת ובדוגמת עלֿדרך הוא הסיפור שתוכן – ובנידוןֿדידן שמשערים, ממה יותר הרבה
אלא  התורה את להתחיל צריך היה "לא רש"י, ובלשון "אנכי", האל"ף, ישנו שלפניֿזה להורות בי"ת,

וכו'". ראשונה מצוה שהיא לכם הזה מהחודש

בנוגע ‰. לעיל האמור עלֿדרך – החסידות דתורת שבכתב תורה התניא, לספר בנוגע הענין וביאור
בכללותה: שבכתב לתורה
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של"ה א.9) קפא,
"היום שבט.10) כ"ט יום"

ראה סקכ"ב.11) שם סמ"ע ס"ז. שם רסמ"ו. חו"מ טושו"ע
אבות ספ"ו.12)

שם מ"ג.13)
אג"ק וש"נ.14) רסא. ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר
ראה ע'15) ריש ח"י לקו"ש ב. עה, לתניא ותיקונים הערות
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שבאים תמוז בחודש ימים וכמה כמה ישנם הרי הזמנים, לסדר בנוגע אףֿעלֿפיֿכן ימי iptlאבל
בחודש שהוא תמוז' מברכים 'שבת ועלֿאחתֿכמהֿוכמה תמוז, י"בֿי"ג ובדוגמת oeiqהגאולה (עלֿדרך

הפתיחה  מכלֿמקום אל"ף, אות (במעלה) לה שקדם בי"ת, אות היותה שעם בי"ת, באות התורה פתיחת
העבודה סדר מצד שכן, ד"אנכי"). האל"ף באה לאחריֿזה ורק בי"ת, באות היא ממש יש mleraבפועל

כפשוט. יותר, נעלה באופן תמוז די"בֿי"ג הגאולה עניני נעשים שעלֿידיֿזה לפניֿזה, בהכנה צורך

תמוז  י"בֿי"ג הגאולה ימי הגאולה, ענין הוא שהעיקר מרומז עצמו מברכים' שב'שבת לומר, ויש
החודש' ד'ברכת בנוסח שאומרים כפי – ד"אנכי") האל"ף הוא שהעיקר רומז ד"בראשית" שהבי"ת (כשם

כו' –dreyil"יחדשהו היא האמיתית הישועה והרי לגאולה dle`bdולנחמה", בנוגע גם ודוגמתה ,
עלה" גאולה ש"שם מכיון לזה, זה שייכים גאולה עניני שכל כידוע תמוז, .24די"בֿי"ג

.Á העיקר הוא :25והמעשה
הגאולה  לימי השייכים העבודה עניני בכל לעסוק להתחיל יש – תמוז' חודש מברכים ב'שבת בעמדנו
גם  אלא המעשה, עצם רק לא שפירושו מעשיו", "כח – הכתוב ובלשון בפועל, במעשה תמוז, י"בֿי"ג 
"טענת  שלילת רק (לא גוים" נחלת להם "לתת גם שפועל עד כו', גדול ותוקף בכח שנעשה מעשיו", "כח

נותן" הוא יפה בעין הנותן "כל נתינה, של ובאופן לישראל, ניתנת גוים" "נחלת שאפילו .26גוים"),

מקבלת  החל השבת, ביום השייך באופן – תמוז' מברכים ב'שבת להיות צריכה בזה ההתחלה וכאמור,
מעשה  הוי שפתיו עקימת בדיבור, גם אלא במחשבה, רק ולא טובות, .27החלטות

מלאכה  עשיית שאיסור מכיון – השבת ביום ביותר מודגשת מעשה, כמו הדיבור שחשיבות ולהעיר,
של ענין דבר dyrnבשבת, "ודבר דיבור, של 28(מהֿשאיןֿכן כדיבורך שבת של דיבורך יהא שלא ,

מ"עשרה29חול" הקב"ה משביתת נלמד סופרים), מדברי אלא שאינו ,zexn`nשל ענין ,"xeaic מכיון ,
מעשה" חשיב הקב"ה של .30ש"דיבורו

.Ë"עשויה מלאכתך ד"כל הענין מצד – השבת ביום כו' טובות החלטות לקבלת בנוגע נוסף :31וענין
בנוגע  גם אלא שבת, בערב שהיו העבודה לעניני בנוגע רק לא – הוא עשויה" מלאכתך ד"כל הפירוש
הוא  עשויה" מלאכתך "כל להיות שצריכה שהטעם דמכיון השבת, לאחרי שמתחילים העבודה לעניני
אדם  יראה אלא בעסקיו.. כלל להרהר שלא מצוה שבת עונג "משום שבת, ועונג למנוחת יפריע שלא כדי

מזה" גדול עונג לך ואין עשויה, מלאכתו כל כאילו שבת המלאכה 32בכל בעניני יהרהר אם גם הרי ,
בשלימות. שבת עונג אצלו להיות יוכל  לא השבת, לאחרי לעשות שצריך

עצמו  על לפעול האדם של שבכחו להבין ניתן שבת, בערב שהיו לענינים בנוגע בשלמא ולכאורה,
– השבת לאחרי להתחיל שצריכים לענינים בנוגע אבל כו', בשלימות עשויים אלו ענינים כאילו לראות

הכלל  היפך עשויה, מלאכתו כל כאילו שיראה יתכן כמפתח"?!33כיצד חוגר יתהלל ד"אל

ב  הולך שכאשר – בפשטות – בזה envrוהביאור gk כאשר אבל כמפתח", חוגר יתהלל "אל אזי ,
ב  d"awdהולך ly egk,המעשה ימי בששת בעבודתו שיצליח מבטיח שהקב"ה ובטחון אמונה שחדור ,

כבר. עשויה מלאכתו כל כאילו מרגיש אזי – ומלאכה עשיה דעניני האפשרויות כל את הכוללים

עשויה", מלאכתו ש"כל באופן הם השבת ביום עצמו על שמקבל הטובות שההחלטות ובנידוןֿדידן,
נעלה  באופן העבודה נעשית שאז העבודה, עניני בכל יצליחו שהקב"ה ובטחון באמונה שחדור מכיון

עוז. וביתר שאת ביתר יותר,
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פרש"י ב.24) יז, מגילה – דגאולה אתחלתא ד"ה
אבות מי"ז.25) פ"א
ראה וש"נ.26) רע"א. נג, ב"ב

סנהדרין א.27) סה,
ישעי' יג.28) נח,
שבת וש"נ.29) ואילך. סע"א קיג,

ראה כב.30) פמ"ד, ב"ר
מכילתא שבת 31) הל' או"ח אדה"ז שו"ע ט. כ, יתרו ופרש"י

סכ"א. סש"ו
שו"ע שם.32) אדה"ז
מ"א יא.33) כ,
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ל"אנכי": בערך "בראשית" ובדוגמת עלֿדרך – הוא והאמונה' היחוד ל'שער בערך בינונים' של 'ספר
ויתעלה" יתברך ואחדותו ד"יחודו הענינים פרטי נתבארו שבו והאמונה' היחוד עלֿדרך 16'שער הוא –

ד" הענין נתבארו `ikpובדוגמת שבו בינונים' של ו'ספר דיבור ", במחשבה האדם דעבודת הענינים פרטי
פסוק  על "מיוסד קרוב 17ומעשה, הוא איך היטב לבאר לעשותו, ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב כי

כו'" ד"18מאד הענין ובדוגמת עלֿדרך הוא –ziy`xa."

שזהו  והאמונה', היחוד מ'שער אלא להתחיל צריך היה לא כשלעצמה, התורה פנימיות מצד ולכן,
לכם"), הזה מהחודש אלא התורה את להתחיל צריך היה ש"לא (כשם ד"אנכי" ענין

בעולם, יחדור התורה דפנימיות שהגילוי חוצה", מעיינותיך "יפוצו היא הכוונה שתכלית מכיון אמנם,
שחודר  באופן גו'", מאד הדבר אליך "קרוב בינונים', של 'ספר תחלה להקדים צריך לכן, – ל"חוצה" עד
התקשרות  ("לשון הדעת שבחינת כפי גם כולל ודעת, בינה מחכמה החל האדם, מציאות כל את
ויראה  וענפיה "אהבה המדות, הולדת פועל כו'") מחשבתו ויתקע כו' דעתו שמקשר והתחברות,

במציאות 19וענפיה" גם לפעול יוכל עלֿידיֿזה אשר ומעשה, דיבור במחשבה בפועל, לעבודה עד ,
חוצה". מעיינותיך "יפוצו כאמור, העולם,

(שהוא  בינונים' של 'ספר ללמוד כדי ואםֿכן האל"ף, בבחינת הוא והאמונה' היחוד ש'שער ונמצא,
בי"ת) שהכוונה irackבחינת מכיון שאףֿעלֿפיֿכן אלא והאמונה', היחוד 'שער את תחילה ללמוד יש ,

את  תחלה להקדים יש בעולם, לפעולה עד הלומד באדם שיפעל היא והאמונה' היחוד 'שער דלימוד
יהיה  שאז והאמונה', היחוד 'שער ללמוד ולאחריֿזה עלֿכלֿפנים, בשטחיות בינונים', של ד'ספר הלימוד
של  ב'ספר המתחייב כפי השלימות, בתכלית בעולם) – (ועלֿידו באדם פעולתו שיפעל באופן הלימוד

בינונים'.

.Â:תמוז י"בֿי"ג הגאולה ימי עם זה כל לקשר ויש
הכל" הוא "הנשיא אשר ה"נשיא", של גאולתו – הוא תמוז י"בֿי"ג הגאולה דימי ובלשון 20התוכן ,

מבחינת 21הרמב"ם  ומגלה ממשיך שהנשיא – מזה ויתירה ישראל", קהל כל לב הוא המלך) (של "לבו -
לבבי" לבחינת22"צור עד כביכול, הקב"ה, של לבו ,zeiniptאמר "לך שיומשך ipt"23בקשוialהלב, ,

כו'. למטה ויתגלה

עם  הקשורים התורה, דפנימיות שהמעיינות – חוצה המעיינות דהפצת הענין כללות עם הקשר וזהו
נפעל  זה שענין ה"חוצה", במקום גם הפצה של באופן ומתגלים נמשכים ("פני"), דהקב"ה הפנימיות
בארוכה. פעמים כמה כמדובר תמוז, בי"בֿי"ג דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של גאולתו עלֿידי במיוחד

יחדור  שזה שכדי אלא בעולם, גם נמשך ומתורה בתורה, היא שההתחלה כאמור, הדברים, וסדר
בארוכה. כנ"ל העולם, לגדרי השייך בענין גופא בתורה להתחיל צריך בעולם,

.Ê הראשון הענין שישנו שיודעים לאחרי השני, בענין ההתחלה אודות האמור שהרמז להוסיף, ויש
לזמן  ביחס גם חוצה) המעיינות דהפצת הענין (תוכן תמוז י"בֿי"ג דגאולת העבודה בעניני מתבטא וכו',

תמוז: י"בֿי"ג הגאולה וימי תמוז', חודש מברכים 'שבת –
י"בֿי"ג  הגאולה ימי – הוא החודש של והעיקרי המיוחד שענינו מדגישים תמוז' מברכים ב'שבת
– הוא אל"ף, אות שהעיקר, מכיון בי"ת, אות ובדוגמת עלֿדרך הוא מברכים ששבת כלומר, תמוז,

תמוז. י"בֿי"ג
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לשון דשעהיוה"א.16) בשער אדה"ז
נצבים יד.17) ל,
לשון דסש"ב.18) בשער אדה"ז

תניא19 ספ"ג.)
פרש"י כא.20) כא, חוקת

הל' ה"ו.21) פ"ג מלכים
תהלים סל"א.22) אגה"ק וראה כו. עג,

שם דרושים 23) ג. נו, לר"ה דרושים לקו"ת וראה ח. כז,
ג. סו, לש"ש
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שבאים תמוז בחודש ימים וכמה כמה ישנם הרי הזמנים, לסדר בנוגע אףֿעלֿפיֿכן ימי iptlאבל
בחודש שהוא תמוז' מברכים 'שבת ועלֿאחתֿכמהֿוכמה תמוז, י"בֿי"ג ובדוגמת oeiqהגאולה (עלֿדרך

הפתיחה  מכלֿמקום אל"ף, אות (במעלה) לה שקדם בי"ת, אות היותה שעם בי"ת, באות התורה פתיחת
העבודה סדר מצד שכן, ד"אנכי"). האל"ף באה לאחריֿזה ורק בי"ת, באות היא ממש יש mleraבפועל

כפשוט. יותר, נעלה באופן תמוז די"בֿי"ג הגאולה עניני נעשים שעלֿידיֿזה לפניֿזה, בהכנה צורך

תמוז  י"בֿי"ג הגאולה ימי הגאולה, ענין הוא שהעיקר מרומז עצמו מברכים' שב'שבת לומר, ויש
החודש' ד'ברכת בנוסח שאומרים כפי – ד"אנכי") האל"ף הוא שהעיקר רומז ד"בראשית" שהבי"ת (כשם

כו' –dreyil"יחדשהו היא האמיתית הישועה והרי לגאולה dle`bdולנחמה", בנוגע גם ודוגמתה ,
עלה" גאולה ש"שם מכיון לזה, זה שייכים גאולה עניני שכל כידוע תמוז, .24די"בֿי"ג

.Á העיקר הוא :25והמעשה
הגאולה  לימי השייכים העבודה עניני בכל לעסוק להתחיל יש – תמוז' חודש מברכים ב'שבת בעמדנו
גם  אלא המעשה, עצם רק לא שפירושו מעשיו", "כח – הכתוב ובלשון בפועל, במעשה תמוז, י"בֿי"ג 
"טענת  שלילת רק (לא גוים" נחלת להם "לתת גם שפועל עד כו', גדול ותוקף בכח שנעשה מעשיו", "כח

נותן" הוא יפה בעין הנותן "כל נתינה, של ובאופן לישראל, ניתנת גוים" "נחלת שאפילו .26גוים"),

מקבלת  החל השבת, ביום השייך באופן – תמוז' מברכים ב'שבת להיות צריכה בזה ההתחלה וכאמור,
מעשה  הוי שפתיו עקימת בדיבור, גם אלא במחשבה, רק ולא טובות, .27החלטות

מלאכה  עשיית שאיסור מכיון – השבת ביום ביותר מודגשת מעשה, כמו הדיבור שחשיבות ולהעיר,
של ענין דבר dyrnבשבת, "ודבר דיבור, של 28(מהֿשאיןֿכן כדיבורך שבת של דיבורך יהא שלא ,

מ"עשרה29חול" הקב"ה משביתת נלמד סופרים), מדברי אלא שאינו ,zexn`nשל ענין ,"xeaic מכיון ,
מעשה" חשיב הקב"ה של .30ש"דיבורו

.Ë"עשויה מלאכתך ד"כל הענין מצד – השבת ביום כו' טובות החלטות לקבלת בנוגע נוסף :31וענין
בנוגע  גם אלא שבת, בערב שהיו העבודה לעניני בנוגע רק לא – הוא עשויה" מלאכתך ד"כל הפירוש
הוא  עשויה" מלאכתך "כל להיות שצריכה שהטעם דמכיון השבת, לאחרי שמתחילים העבודה לעניני
אדם  יראה אלא בעסקיו.. כלל להרהר שלא מצוה שבת עונג "משום שבת, ועונג למנוחת יפריע שלא כדי

מזה" גדול עונג לך ואין עשויה, מלאכתו כל כאילו שבת המלאכה 32בכל בעניני יהרהר אם גם הרי ,
בשלימות. שבת עונג אצלו להיות יוכל  לא השבת, לאחרי לעשות שצריך

עצמו  על לפעול האדם של שבכחו להבין ניתן שבת, בערב שהיו לענינים בנוגע בשלמא ולכאורה,
– השבת לאחרי להתחיל שצריכים לענינים בנוגע אבל כו', בשלימות עשויים אלו ענינים כאילו לראות

הכלל  היפך עשויה, מלאכתו כל כאילו שיראה יתכן כמפתח"?!33כיצד חוגר יתהלל ד"אל

ב  הולך שכאשר – בפשטות – בזה envrוהביאור gk כאשר אבל כמפתח", חוגר יתהלל "אל אזי ,
ב  d"awdהולך ly egk,המעשה ימי בששת בעבודתו שיצליח מבטיח שהקב"ה ובטחון אמונה שחדור ,

כבר. עשויה מלאכתו כל כאילו מרגיש אזי – ומלאכה עשיה דעניני האפשרויות כל את הכוללים

עשויה", מלאכתו ש"כל באופן הם השבת ביום עצמו על שמקבל הטובות שההחלטות ובנידוןֿדידן,
נעלה  באופן העבודה נעשית שאז העבודה, עניני בכל יצליחו שהקב"ה ובטחון באמונה שחדור מכיון

עוז. וביתר שאת ביתר יותר,
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פרש"י ב.24) יז, מגילה – דגאולה אתחלתא ד"ה
אבות מי"ז.25) פ"א
ראה וש"נ.26) רע"א. נג, ב"ב

סנהדרין א.27) סה,
ישעי' יג.28) נח,
שבת וש"נ.29) ואילך. סע"א קיג,

ראה כב.30) פמ"ד, ב"ר
מכילתא שבת 31) הל' או"ח אדה"ז שו"ע ט. כ, יתרו ופרש"י

סכ"א. סש"ו
שו"ע שם.32) אדה"ז
מ"א יא.33) כ,
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ל"אנכי": בערך "בראשית" ובדוגמת עלֿדרך – הוא והאמונה' היחוד ל'שער בערך בינונים' של 'ספר
ויתעלה" יתברך ואחדותו ד"יחודו הענינים פרטי נתבארו שבו והאמונה' היחוד עלֿדרך 16'שער הוא –

ד" הענין נתבארו `ikpובדוגמת שבו בינונים' של ו'ספר דיבור ", במחשבה האדם דעבודת הענינים פרטי
פסוק  על "מיוסד קרוב 17ומעשה, הוא איך היטב לבאר לעשותו, ובלבבך בפיך מאד הדבר אליך קרוב כי

כו'" ד"18מאד הענין ובדוגמת עלֿדרך הוא –ziy`xa."

שזהו  והאמונה', היחוד מ'שער אלא להתחיל צריך היה לא כשלעצמה, התורה פנימיות מצד ולכן,
לכם"), הזה מהחודש אלא התורה את להתחיל צריך היה ש"לא (כשם ד"אנכי" ענין

בעולם, יחדור התורה דפנימיות שהגילוי חוצה", מעיינותיך "יפוצו היא הכוונה שתכלית מכיון אמנם,
שחודר  באופן גו'", מאד הדבר אליך "קרוב בינונים', של 'ספר תחלה להקדים צריך לכן, – ל"חוצה" עד
התקשרות  ("לשון הדעת שבחינת כפי גם כולל ודעת, בינה מחכמה החל האדם, מציאות כל את
ויראה  וענפיה "אהבה המדות, הולדת פועל כו'") מחשבתו ויתקע כו' דעתו שמקשר והתחברות,

במציאות 19וענפיה" גם לפעול יוכל עלֿידיֿזה אשר ומעשה, דיבור במחשבה בפועל, לעבודה עד ,
חוצה". מעיינותיך "יפוצו כאמור, העולם,

(שהוא  בינונים' של 'ספר ללמוד כדי ואםֿכן האל"ף, בבחינת הוא והאמונה' היחוד ש'שער ונמצא,
בי"ת) שהכוונה irackבחינת מכיון שאףֿעלֿפיֿכן אלא והאמונה', היחוד 'שער את תחילה ללמוד יש ,

את  תחלה להקדים יש בעולם, לפעולה עד הלומד באדם שיפעל היא והאמונה' היחוד 'שער דלימוד
יהיה  שאז והאמונה', היחוד 'שער ללמוד ולאחריֿזה עלֿכלֿפנים, בשטחיות בינונים', של ד'ספר הלימוד
של  ב'ספר המתחייב כפי השלימות, בתכלית בעולם) – (ועלֿידו באדם פעולתו שיפעל באופן הלימוד

בינונים'.

.Â:תמוז י"בֿי"ג הגאולה ימי עם זה כל לקשר ויש
הכל" הוא "הנשיא אשר ה"נשיא", של גאולתו – הוא תמוז י"בֿי"ג הגאולה דימי ובלשון 20התוכן ,

מבחינת 21הרמב"ם  ומגלה ממשיך שהנשיא – מזה ויתירה ישראל", קהל כל לב הוא המלך) (של "לבו -
לבבי" לבחינת22"צור עד כביכול, הקב"ה, של לבו ,zeiniptאמר "לך שיומשך ipt"23בקשוialהלב, ,

כו'. למטה ויתגלה

עם  הקשורים התורה, דפנימיות שהמעיינות – חוצה המעיינות דהפצת הענין כללות עם הקשר וזהו
נפעל  זה שענין ה"חוצה", במקום גם הפצה של באופן ומתגלים נמשכים ("פני"), דהקב"ה הפנימיות
בארוכה. פעמים כמה כמדובר תמוז, בי"בֿי"ג דורנו נשיא אדמו"ר מו"ח כ"ק של גאולתו עלֿידי במיוחד

יחדור  שזה שכדי אלא בעולם, גם נמשך ומתורה בתורה, היא שההתחלה כאמור, הדברים, וסדר
בארוכה. כנ"ל העולם, לגדרי השייך בענין גופא בתורה להתחיל צריך בעולם,

.Ê הראשון הענין שישנו שיודעים לאחרי השני, בענין ההתחלה אודות האמור שהרמז להוסיף, ויש
לזמן  ביחס גם חוצה) המעיינות דהפצת הענין (תוכן תמוז י"בֿי"ג דגאולת העבודה בעניני מתבטא וכו',

תמוז: י"בֿי"ג הגאולה וימי תמוז', חודש מברכים 'שבת –
י"בֿי"ג  הגאולה ימי – הוא החודש של והעיקרי המיוחד שענינו מדגישים תמוז' מברכים ב'שבת
– הוא אל"ף, אות שהעיקר, מכיון בי"ת, אות ובדוגמת עלֿדרך הוא מברכים ששבת כלומר, תמוז,

תמוז. י"בֿי"ג
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לשון דשעהיוה"א.16) בשער אדה"ז
נצבים יד.17) ל,
לשון דסש"ב.18) בשער אדה"ז

תניא19 ספ"ג.)
פרש"י כא.20) כא, חוקת

הל' ה"ו.21) פ"ג מלכים
תהלים סל"א.22) אגה"ק וראה כו. עג,

שם דרושים 23) ג. נו, לר"ה דרושים לקו"ת וראה ח. כז,
ג. סו, לש"ש
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השבתֿקודש, ביום תמוז ראשֿחודש חל זו בשנה הרי ימים), ב' לעולם הוא תמוז ראשֿחודש ולכן
הראשון. ביום ולמחרתו

את  ולבאר להוסיף יש הגאולה, ענין מודגש תמוז' מברכים שב'שבתֿקודש לעיל האמור ועלֿפי
בימי  הקביעות מצד הן השבוע, פרשת מצד הן זו, שנה בקביעות הגאולה בענין המיוחדת ההדגשה
ב' דראשֿחודש הענין כללות מצד כן וכמו השבוע, בימי תמוז דראשֿחודש הקביעות מצד והן החודש,

כדלקמן. שנה), (כבכל ימים

ה  ש"התורה שמכיון פעמים כמה נצחית"וכמדובר מיוחדת 46יא לקביעות השייכים הענינים גם הרי ,
השנים. לכל נצחית הוראה מהווים כו',

.·È:שלח פרשת
ישראל" לבני נותן אני אשר כנען ארץ את ויתורו אנשים לך "שלח – הוא שלח דפרשת ,47התוכן

הערים  ואת בה נעלה אשר הדרך את דבר, אותנו ש"ישיבו מכיון יותר, בנקל יהיה הארץ שכיבוש (א) כדי
לכבוש)" (תחילה אליהן נבוא ישראל 48אשר דבני והתשוקה החביבות בגודל יתוסף שעלֿידיֿזה (ב) וגם ,

" ישראל, ארץ בהן שנשתבחה והמשובחים הטובים הפירות את במוחש שיראו מכיון לארץ, dfeלהכנס
dixt"49"הארץ מפרי ולקחתם "והתחזקתם משה להם צוה שלכן ,50.

הכתוב  מדגיש הם 50(ולכן ביותר והמשובחים החשובים הפירות כי – ענבים" ביכורי ימי ש"הימים
מתגלה  הענבים וסחיטת דריכת שעלֿידי זאת, עוד אלא לאכילה, רק לא שראויים מכיון "ענבים",

" – סוד"oiiפנימיותם יצא יין "נכנס הפנימיות, את לגלות היא היין תכונת גם (ולכן חשוב 51" משקה ,(
" – גופא ובזה הגפן". פרי "בורא – מיוחדת ברכה עליו שמברכים "שהענבים ixekiaומשובח ענבים",

בביכור" אלא 52מתבשלים כו', חדש יין ליין, לא וגם לאכילה, ראויים אינם שאז "בוסר", שאינו היינו ,
היטב). שנתבשלו לאחרי

– הוא שלח דפרשת שהתוכן zenilyeונמצא, ielir siqedl המרגלים שילוח לפני גם שכן לארץ, בכניסה
כו', ויכבשוה לארץ שיכנסו הקב"ה בנקל הבטיח יהיה הארץ שכיבוש לפעול רצו שאףֿעלֿפיֿכן אלא

כו'. הארץ בחיבת יותר עוד להוסיף וכן יותר,

היא לארץ הכניסה כי – הגאולה לענין הקשר dle`bdוזהו zenily עד גו'", וגאלתי גו' "והוצאתי ,
הארץ" אל אתכם .53"והבאתי

.‚È:להבין צריך עדיין אמנם,
אמת אבל dpeekdyהן לארץ, בכניסה ושלימות עילוי להוסיף כדי היתה המרגלים בשליחות

ynnאףֿעלֿפיֿכן lreta,בלתיֿרצוי ענין מזה ובפרטיות jtidנשתלשל בארוכה כמסופר לארץ, הכניסה
הפרשה?! בהמשך

יהושע. של המרגלים אודות ההפטרה מתוכן יובן – בזה והביאור

ובהקדמה:

וקראו  בתורה, יקראו שלא ישראל על שמד גזרו אחת שפעם "מפני – הוא ההפטרה אמירת טעם
בנביא  קורא אחד שיהא התקינו בתורה, לקרות וחזרו הגזירה כשבטלה ואחרֿכך הפרשה.. מענין בנביאים

כו'" הפרשה .54מענין

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

תניא ובכ"מ.46) רפ"ט. יסוה"ת הל' רמב"ם וראה רפי"ז.
יג, ב.47)

דברים כאן.48) רמב"ן וראה (ובפרש"י) כב א,
יג, כז.49)

שם, כ.50)

עירובין וש"נ.51) סע"א. סה,
פרש"י עה"פ.52)

וארא וֿח.53) ו,
שו"ע רפד.54) ר"ס שבת הל' או"ח אדה"ז
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.È,רבה בהצלחה יהיו תמוז די"בֿי"ג לגאולה השייכים העבודה עניני שכל ויהיֿרצון
בקודש" "מעלין שלפניֿזה, השנים לגבי והוספה עילוי של באופן – גם 34כולל והוספה לעילוי עד ,

רוח  "מבחינת תלמידיו מקבלים פטירתו שלאחרי העילוי לכללות נוסף הראשונה, בפעם הגאולה לגבי
הגשמי  דגוף ולבוש הכלי מהגבלת למעלה שהיא כפי העצמיות" .35רבם

גאולה  תמוז, די"בֿי"ג הגאולה בעניני כו' טובות החלטות וקבלת שמהדיבור – העיקר והוא ועוד
ישראל  בשם אשר (עד) וכו' הקדושה תורתנו "מחבבי ישראל, כל גם נגאלו שבגאולתו הנשיא, של פרטית 
האמיתית  גאולה ישראל, דכלל הכללית לגאולה ממש בקרוב נזכה – אחת בגאולה יחדיו כולם יכונה",

ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה

היעוד  גם יקויים ואז ומיד, תיכף תהיה שהגאולה הפירושים 36ומכיון (ככל עפר" שוכני ורננו "הקיצו
עוד" ויחכם לחכם ו"תן ורננו", תמוז 37ד"הקיצו י"בֿי"ג הגאולה ימי את נחגוג ממילא בדרך הרי, – (

כו'. הקודש עיר ובירושלים הקודש בארץ בגופים, נשמות הגאולה, בעל עם ביחד

הידוע  לפתגם בסתירה אינו כו', נחגוג ממילא" ש"בדרך שהאמור שאצל 38(ולהעיר, הגאולה' 'בעל של
"פעולה  של המושג את שולל אינו זה שפתגם פשוט, וגם מובן שהרי, – ממילא בדרך אין חסידים
בענין  להסתפק שאין היא, הכוונה אלא הקודמת), מהפעולה כתוצאה ממילא בדרך (המשך נמשכת"
תופס  אינו ממילא בדרך שנעשה שהענין כך, כדי ועד יותר, עוד להוסיף יש אלא ממילא, בדרך שנעשה 

ההוספה). לגבי – אינו כאילו – מקום

טובות, החלטות מקבלת החל כאמור, ועבודתינו, במעשינו להוסיף יש – יותר עוד ולזרז למהר וכדי
הציבור  במעמד בו 39ובפרט ומגדלין תורה בו שמגדלין קדוש, ובמקום מישראל, עשיריות וכמה כמה ,

מצלי'"40תפילה  והדר לעני פרוטה ("יהיב צדקה בו שמגדלין גם כולל השבת,41, יום – מיוחד ובזמן ,(
החודש, ימי כל גם אלא ) השבוע , ימי ששת רק (לא מתברכים  שממנו החודש, מברכים שבת ובפרט

דרעוין" "רעוא – חצות לאחרי .42ובפרט

ישובו  גדול "קהל – צדקנו משיח עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה ומיד תיכף זוכים ועלֿידיֿזה
המקום 43הנה" עיכבן "לא ממש, בימינו במהרה המקדש, ולבית הקודש עיר לירושלים הקדושה, לארצנו ,

עין" ממש.44כהרף כפשוטו טפחים, מעשרה למטה ממש, בפועל ,

***

.‡È ב'שבת מיוחד ענין יש לזה, ונוסף ושנה, שנה בכל תמוז' מברכים ל'שבת שייך לעיל האמור
זו. דשנה תמוז' מברכים
בדבר: פרטים וכמה

הזקן  רבינו כפתגם – השבוע בפרשת מברכים דשבתֿקודש הזמן",45הקביעות עם לחיות ש"צריכים
פרשת – זמן באותו שקורין השבוע פרשת עם .glyהיינו,

להיות  יכולה גופא תליתאי" "ירחא של בסיומו (שהרי החודש בימי מברכים דשבתֿקודש והקביעות
ב  – אופנים) בכמה סיון.b"kהקביעות

בימי  מברכים' ד'שבת הקביעות עם (הקשורה השבוע בימי תמוז דראשֿחודש הקביעות כן וכמו
מלא, לעולם הוא סיון חודש (כי השנים כבכל ימים, ב' הוא תמוז ֿ חודש שראש לכך נוסף אשר החודש),
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השבתֿקודש, ביום תמוז ראשֿחודש חל זו בשנה הרי ימים), ב' לעולם הוא תמוז ראשֿחודש ולכן
הראשון. ביום ולמחרתו

את  ולבאר להוסיף יש הגאולה, ענין מודגש תמוז' מברכים שב'שבתֿקודש לעיל האמור ועלֿפי
בימי  הקביעות מצד הן השבוע, פרשת מצד הן זו, שנה בקביעות הגאולה בענין המיוחדת ההדגשה
ב' דראשֿחודש הענין כללות מצד כן וכמו השבוע, בימי תמוז דראשֿחודש הקביעות מצד והן החודש,

כדלקמן. שנה), (כבכל ימים

ה  ש"התורה שמכיון פעמים כמה נצחית"וכמדובר מיוחדת 46יא לקביעות השייכים הענינים גם הרי ,
השנים. לכל נצחית הוראה מהווים כו',

.·È:שלח פרשת
ישראל" לבני נותן אני אשר כנען ארץ את ויתורו אנשים לך "שלח – הוא שלח דפרשת ,47התוכן

הערים  ואת בה נעלה אשר הדרך את דבר, אותנו ש"ישיבו מכיון יותר, בנקל יהיה הארץ שכיבוש (א) כדי
לכבוש)" (תחילה אליהן נבוא ישראל 48אשר דבני והתשוקה החביבות בגודל יתוסף שעלֿידיֿזה (ב) וגם ,

" ישראל, ארץ בהן שנשתבחה והמשובחים הטובים הפירות את במוחש שיראו מכיון לארץ, dfeלהכנס
dixt"49"הארץ מפרי ולקחתם "והתחזקתם משה להם צוה שלכן ,50.

הכתוב  מדגיש הם 50(ולכן ביותר והמשובחים החשובים הפירות כי – ענבים" ביכורי ימי ש"הימים
מתגלה  הענבים וסחיטת דריכת שעלֿידי זאת, עוד אלא לאכילה, רק לא שראויים מכיון "ענבים",

" – סוד"oiiפנימיותם יצא יין "נכנס הפנימיות, את לגלות היא היין תכונת גם (ולכן חשוב 51" משקה ,(
" – גופא ובזה הגפן". פרי "בורא – מיוחדת ברכה עליו שמברכים "שהענבים ixekiaומשובח ענבים",

בביכור" אלא 52מתבשלים כו', חדש יין ליין, לא וגם לאכילה, ראויים אינם שאז "בוסר", שאינו היינו ,
היטב). שנתבשלו לאחרי

– הוא שלח דפרשת שהתוכן zenilyeונמצא, ielir siqedl המרגלים שילוח לפני גם שכן לארץ, בכניסה
כו', ויכבשוה לארץ שיכנסו הקב"ה בנקל הבטיח יהיה הארץ שכיבוש לפעול רצו שאףֿעלֿפיֿכן אלא

כו'. הארץ בחיבת יותר עוד להוסיף וכן יותר,

היא לארץ הכניסה כי – הגאולה לענין הקשר dle`bdוזהו zenily עד גו'", וגאלתי גו' "והוצאתי ,
הארץ" אל אתכם .53"והבאתי

.‚È:להבין צריך עדיין אמנם,
אמת אבל dpeekdyהן לארץ, בכניסה ושלימות עילוי להוסיף כדי היתה המרגלים בשליחות

ynnאףֿעלֿפיֿכן lreta,בלתיֿרצוי ענין מזה ובפרטיות jtidנשתלשל בארוכה כמסופר לארץ, הכניסה
הפרשה?! בהמשך

יהושע. של המרגלים אודות ההפטרה מתוכן יובן – בזה והביאור

ובהקדמה:

וקראו  בתורה, יקראו שלא ישראל על שמד גזרו אחת שפעם "מפני – הוא ההפטרה אמירת טעם
בנביא  קורא אחד שיהא התקינו בתורה, לקרות וחזרו הגזירה כשבטלה ואחרֿכך הפרשה.. מענין בנביאים

כו'" הפרשה .54מענין
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תניא ובכ"מ.46) רפ"ט. יסוה"ת הל' רמב"ם וראה רפי"ז.
יג, ב.47)

דברים כאן.48) רמב"ן וראה (ובפרש"י) כב א,
יג, כז.49)

שם, כ.50)

עירובין וש"נ.51) סע"א. סה,
פרש"י עה"פ.52)

וארא וֿח.53) ו,
שו"ע רפד.54) ר"ס שבת הל' או"ח אדה"ז
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.È,רבה בהצלחה יהיו תמוז די"בֿי"ג לגאולה השייכים העבודה עניני שכל ויהיֿרצון
בקודש" "מעלין שלפניֿזה, השנים לגבי והוספה עילוי של באופן – גם 34כולל והוספה לעילוי עד ,

רוח  "מבחינת תלמידיו מקבלים פטירתו שלאחרי העילוי לכללות נוסף הראשונה, בפעם הגאולה לגבי
הגשמי  דגוף ולבוש הכלי מהגבלת למעלה שהיא כפי העצמיות" .35רבם

גאולה  תמוז, די"בֿי"ג הגאולה בעניני כו' טובות החלטות וקבלת שמהדיבור – העיקר והוא ועוד
ישראל  בשם אשר (עד) וכו' הקדושה תורתנו "מחבבי ישראל, כל גם נגאלו שבגאולתו הנשיא, של פרטית 
האמיתית  גאולה ישראל, דכלל הכללית לגאולה ממש בקרוב נזכה – אחת בגאולה יחדיו כולם יכונה",

ממש. בימינו במהרה צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה

היעוד  גם יקויים ואז ומיד, תיכף תהיה שהגאולה הפירושים 36ומכיון (ככל עפר" שוכני ורננו "הקיצו
עוד" ויחכם לחכם ו"תן ורננו", תמוז 37ד"הקיצו י"בֿי"ג הגאולה ימי את נחגוג ממילא בדרך הרי, – (

כו'. הקודש עיר ובירושלים הקודש בארץ בגופים, נשמות הגאולה, בעל עם ביחד

הידוע  לפתגם בסתירה אינו כו', נחגוג ממילא" ש"בדרך שהאמור שאצל 38(ולהעיר, הגאולה' 'בעל של
"פעולה  של המושג את שולל אינו זה שפתגם פשוט, וגם מובן שהרי, – ממילא בדרך אין חסידים
בענין  להסתפק שאין היא, הכוונה אלא הקודמת), מהפעולה כתוצאה ממילא בדרך (המשך נמשכת"
תופס  אינו ממילא בדרך שנעשה שהענין כך, כדי ועד יותר, עוד להוסיף יש אלא ממילא, בדרך שנעשה 

ההוספה). לגבי – אינו כאילו – מקום

טובות, החלטות מקבלת החל כאמור, ועבודתינו, במעשינו להוסיף יש – יותר עוד ולזרז למהר וכדי
הציבור  במעמד בו 39ובפרט ומגדלין תורה בו שמגדלין קדוש, ובמקום מישראל, עשיריות וכמה כמה ,

מצלי'"40תפילה  והדר לעני פרוטה ("יהיב צדקה בו שמגדלין גם כולל השבת,41, יום – מיוחד ובזמן ,(
החודש, ימי כל גם אלא ) השבוע , ימי ששת רק (לא מתברכים  שממנו החודש, מברכים שבת ובפרט

דרעוין" "רעוא – חצות לאחרי .42ובפרט

ישובו  גדול "קהל – צדקנו משיח עלֿידי והשלימה האמיתית לגאולה ומיד תיכף זוכים ועלֿידיֿזה
המקום 43הנה" עיכבן "לא ממש, בימינו במהרה המקדש, ולבית הקודש עיר לירושלים הקדושה, לארצנו ,

עין" ממש.44כהרף כפשוטו טפחים, מעשרה למטה ממש, בפועל ,

***

.‡È ב'שבת מיוחד ענין יש לזה, ונוסף ושנה, שנה בכל תמוז' מברכים ל'שבת שייך לעיל האמור
זו. דשנה תמוז' מברכים
בדבר: פרטים וכמה

הזקן  רבינו כפתגם – השבוע בפרשת מברכים דשבתֿקודש הזמן",45הקביעות עם לחיות ש"צריכים
פרשת – זמן באותו שקורין השבוע פרשת עם .glyהיינו,

להיות  יכולה גופא תליתאי" "ירחא של בסיומו (שהרי החודש בימי מברכים דשבתֿקודש והקביעות
ב  – אופנים) בכמה סיון.b"kהקביעות

בימי  מברכים' ד'שבת הקביעות עם (הקשורה השבוע בימי תמוז דראשֿחודש הקביעות כן וכמו
מלא, לעולם הוא סיון חודש (כי השנים כבכל ימים, ב' הוא תמוז ֿ חודש שראש לכך נוסף אשר החודש),
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ישראל  של בעבודתם גם יותר גדול עילוי ניתוסף המרגלים, של עבודתם מעלת גודל שמצד לומר, ויש
לארץ. הכניסה לאחרי

במערה: הישיבה עלֿידי יוחאי בן שמעון רבי אצל שניתוסף העילוי – לדבר דוגמה

אני  הם, שנים "אם בנו, אלעזר רבי עם (יחד במערה יוחאי בן שמעון רבי שישב השנים במשך
עניני72ובני" מכל לחלוטין מנותק היה דמיא") ועינא חרובא להו ש"איברי זה מלבד (שהרי ,73העולם

מעשיות", מצוות כמה במעשה לקיים יכול היה ש"לא – כולל כלל), העולם לעניני שייכות להם היתה לא
כו'" ועליות יחודים עלֿידי ההמשכות.. ש"המשיך המרגלים,74אלא של עבודתם אופן ובדוגמת עלֿדרך ,

בלבד. רוחנית בעבודה לעסוק אלא מעשיות, מצוות לקיים רצו שלא

הקודמת  דרגתו לגבי כלל בערך שלא ביותר, גדול עילוי יוחאי בן שמעון רבי אצל ניתוסף ועלֿידיֿזה
בגמרא  כמסופר שאילמלא 73– בכך, שראיתני "אשריך יאיר בן פנחס לרבי אמר יוחאי בן שמעון שרבי

רבי  ליה מפרק הוה קושיא, יוחאי בן שמעון רבי מקשי הוה כי דמעיקרא כך, בי מצאת לא בכך ראיתני 
שמעון  רבי ליה מפרק הוה קושיא, יאיר בן פנחס רבי מקשי הוה לסוף פירוקי, תריסר יוחאי בן פנחס

אצל בקושיא שנשארו לענינים תירוצים כ"ד שתירץ כלומר, פירוקי". כ"ד יוחאי xi`iבן oa qgpt iax,
יוחאי! בן שמעון רבי של קושיא על תירוצים י"ב מתרץ יאיר) בן פנחס (רבי הוא היה המערה שלפני

יותר  גדול עילוי ניתוסף המרגלים, של עבודתם מעלת גודל שמצד בענינינו, לומר יש ועלֿדרךֿזה
הפרשה  וחותם שסיום – בהפטרה ביטוי לידי בא זה וענין לארץ, הכניסה לאחרי ישראל של בעבודתם
בידינו  ה' "נתן שאמרו יהושע של  המרגלים אודות הסיפור הוא משה, של המרגלים אודות מדובר שבה

כנ"ל. מפנינו", הארץ יושבי כל נמוגו וגם הארץ כל את

.ÂË:המרגלים של מעלתם בביאור נוסף לענין באים ומזה
ז"ל  חכמינו שידעו 75אמרו אף ובנידוןֿדידן, כו'". עליו מכתיב שהקב"ה ראובן יודע היה "אילו

של  דבריהם (וכן רבינו משה של לדבריו בניגוד ישראל, לארץ להכנס רצו שלא בתורה שיכתב המרגלים
מאד" מאד הארץ "טובה שאמרו וכלב שב 76יהושע הדברים פרטי כבכל ,miaezkd zehyt שנתגלה (לפני

באופן המרגלים את שמתארים המרגלים) של מעלתם אודות החסידות דתורת כו',ililyהביאור
עצמם  את להשפיל בלתיֿרצוי) באופן תכתבם התורה אם (אפילו אופן בשום מוכנים היו לא מכלֿמקום
של  ומעלתם כוחם שלימות את יותר עוד ומגלה מדגיש זה שענין גשמיים, בענינים העבודה לדרגת

המרגלים.

גבוה  במדריגה ש"היו מעלתם את מבארת החסידות שתורת כאמור, שלהם, המעלה נתגלתה ולבסוף
בארוכה. כנ"ל מאד",

ובדוגמת  עלֿדרך הגלות, גזירת מצד נתחדשה היא שגם דוקא, בהפטרה נרמז זה שעילוי ולהעיר,
לעתידֿלבוא. התורה דפנימיות הגילוי לשלימות כהכנה דוקא, הגלות בזמן החסידות תורת גילוי

.ÊËכדי גו'" אנשים לך ד"שלח הענין שכללות להוסיף, הוא lwdlויש לארץ והכניסה הכיבוש את
יותר. נעלה באופן תהיה לארץ שהכניסה באופן

ובהקדמה:

" לך", ד"שלח הפעולה כדיjzrcl"77כללות ,lwdl היו זה לולי שגם (אף לארץ והכניסה הכיבוש את
("פירושה") שבעלֿפה דתורה ההוספה ובדוגמת עלֿדרך – היא הקב"ה), כהבטחת לארץ, נכנסים בוודאי

תורה", "דברי על סופרים" "דברי שבכתב, תורה התורה.lwdlלגבי וקיום לימוד את
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סוכה ב.72) מה,
שבת ב.73) לג,

לקו"ת שמיני.74) ר"פ

ויק"ר ועוד.75) ו. פ"ה, רבה רות ח. פל"ד,
פרשתנו ז.76) יד,

ריש ועוד.77) ובפרש"י. פרשתנו

f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay zgiy

שהיא זאת, עוד אלא הפרשה", "מענין שאינה בלבד זו לא שלח, דפרשת ההפטרה jtidולכאורה,
ענין שפעלו משה של המרגלים אודות  מסופר בפרשה שהרי – הפרשה הכניסה ievxÎizlaתוכן היפך ,

שאמרו  יהושע, של המרגלים אודות מסופר בהפטרה ואילו וגו'55לארץ, הארץ כל את בידינו ה' נתן "כי
מפנינו"?! הארץ יושבי כל נמוגו

את מגלה יהושע של המרגלים אודות הפרשה) וחותם (סיום שההפטרה לומר , צריך כן zeiniptdועל
משה, של המרגלים של

ל  רשאי שאינו ב"נביא", היא שההפטרה – יותר אלא56דבר ycg(ויומתק ,x`ale yxtl דברי את
עלֿידי המרגלים שילוח שכל בנידוןֿדידן, ביותר ומודגש ש ryediהתורה, בגלל אלא שלח dynאינו

לבנה" כפני יהושע פני חמה, כפני משה ד"פני הענין כללות ועלֿדרך משה 57מרגלים, של עניניו שכל ,
ד"לבנה"), באופן רק יהושע ואצל ד"חמה", באופן היו משה שאצל אלא יהושע, אצל גם היו

אלא  יהושע), של במרגלים (כמו לארץ בכניסה עילוי ניתוסף משה של המרגלים עלֿידי שגם היינו,
רק נשאר זה עלֿידי dxezaשענין אלא העולם, במציאות ובגלוי בפועל נמשך ולא רבינו, משה של דרגתו ,

יהושע, של המרגלים

הארץ  יושבי כל ש"נמוגו כבר שמעו כו') פעולה איזו שעשו לפני (עוד ליריחו בבואם מיד ולכן,
הנה  המרגלים, דחטא הגזירה בגלל במדבר, עדיין היו שישראל בשעה בה הכיבוש, לפני עוד – מפנינו"

מפנינו". הארץ יושבי כל נמוגו וגו' הארץ כל את בידינו ה' "נתן אז כבר

.„È:הענין וביאור
חסידות  בדרושי ה',58מבואר בעבודת מעלתם גודל מצד ישראל לארץ ליכנס רצו לא שהמרגלים

לארץ  ליכנס עצמם את להשפיל רצו לא כן "ועל המחשבה", עולם "מבחינת מאד", גבוה במדרגה ש"היו
שדך  תזרע שנים "שש העולם, בעניני להתעסקות עד מעשיות, במצוות לעסוק יצטרכו שאז ישראל",

יוחאי 59גו'" בן שמעון רבי כדברי רצונם 60, אלא עליה", תהא מה תורה כו' וזורע כו' חורש אדם "אפשר
המוכן, מן צרכיהן כל להם נותן שהקב"ה ומצב במעמד העולם, מעניני מנותקים במדבר, להשאר היה

השמים" מן מרים 61"לחם של מבארה מים כו'62, בכסותם שפים שהיו הכבוד וענני לעסוק 63, יוכלו שאז ,
העולם. מעניני ובלבולים מניעות כל ללא כו', ברוחניות עבודתם ולעבוד התורה, בלימוד ורק אך

ז"ל 64וכידוע  רבותינו במאמר הפנימי הפירוש על 65גם (דקאי הבא" לעולם חלק להם אין "מרגלים
התחיה  הרמב"ן 66עולם כדעת בדרגא67, שהם – התחיה) בעולם הוא הבא דעולם השכר zilrpשעיקר

xzeiשל בגדר אינו הבא עולם שלכן הבא, עבורם.xkyמעולם

השכינה" מזיו ונהנין יושבים.. "צדיקים באלקות, להתענג ענינו הבא שעולם – הענין ואילו 68ונקודת ,
והכוסף  התשוקה בקרבם שבוערת מכיון באלקות, ולהתענג במנוחה לישב יכולים אינם המרגלים

ז"ל  רבותינו מאמר ועלֿדרך יותר, נעלית לדרגא שנאמר 69להתעלות הבא, בעולם כו' מנוחה להם 70"אין

הלאה, וכן השני, ל"חיל" ומשתוקקים חפצים הראשון ב"חיל" בהיותם שעוד היינו חיל", אל מחיל ילכו
השכינה  מזיו וליהנות לישב מנוחה, להם אין פעם אף .71שלכן
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יהושע כד.55) ב,
מגילה רפ"ט.56) יסוה"ת הל' רמב"ם וש"נ. סע"ב. כב,

ב"ב כ.57) כז, פינחס עה"ת סע"א. עה,
לקו"ת (5885 ע' חל"ג לקו"ש  וראה ובכ"מ. פרשתנו. ריש

ועוד. ואילך.
בהר ג.59) כה,

ברכות ב.60) לה,
בשלח ד.61) טז,
פרש"י ב.62) כ, חוקת
פרש"י ד.63) ח, עקב

ראה הנסמן 64) פ"ח. ח"ב דין חקור מאמר מאמרות עשרה
.60 הערה 102 ע' חכ"ג בלקו"ש

סנהדרין במשנה.65) – רע"א קח,
רע"ב (66.344 ע' חי"ז בלקו "ש הנסמן שם. סנהדרין (ועוד)

ואילך. שב ע' נ"ך אוה"ת וראה
בשער ב.67) יד, דרמ"צ ג. טו, צו לקו"ת וראה הגמול.
ברכות ה"ב.68) פ"ח תשובה הל' רמב"ם א. יז,
ברכות וש"נ.69) בסופה.
תהלים ח.70) פד,

ראה (71.89 ע' חל"ג לקו"ש גם



כי f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay zgiy

ישראל  של בעבודתם גם יותר גדול עילוי ניתוסף המרגלים, של עבודתם מעלת גודל שמצד לומר, ויש
לארץ. הכניסה לאחרי

במערה: הישיבה עלֿידי יוחאי בן שמעון רבי אצל שניתוסף העילוי – לדבר דוגמה

אני  הם, שנים "אם בנו, אלעזר רבי עם (יחד במערה יוחאי בן שמעון רבי שישב השנים במשך
עניני72ובני" מכל לחלוטין מנותק היה דמיא") ועינא חרובא להו ש"איברי זה מלבד (שהרי ,73העולם

מעשיות", מצוות כמה במעשה לקיים יכול היה ש"לא – כולל כלל), העולם לעניני שייכות להם היתה לא
כו'" ועליות יחודים עלֿידי ההמשכות.. ש"המשיך המרגלים,74אלא של עבודתם אופן ובדוגמת עלֿדרך ,

בלבד. רוחנית בעבודה לעסוק אלא מעשיות, מצוות לקיים רצו שלא

הקודמת  דרגתו לגבי כלל בערך שלא ביותר, גדול עילוי יוחאי בן שמעון רבי אצל ניתוסף ועלֿידיֿזה
בגמרא  כמסופר שאילמלא 73– בכך, שראיתני "אשריך יאיר בן פנחס לרבי אמר יוחאי בן שמעון שרבי

רבי  ליה מפרק הוה קושיא, יוחאי בן שמעון רבי מקשי הוה כי דמעיקרא כך, בי מצאת לא בכך ראיתני 
שמעון  רבי ליה מפרק הוה קושיא, יאיר בן פנחס רבי מקשי הוה לסוף פירוקי, תריסר יוחאי בן פנחס

אצל בקושיא שנשארו לענינים תירוצים כ"ד שתירץ כלומר, פירוקי". כ"ד יוחאי xi`iבן oa qgpt iax,
יוחאי! בן שמעון רבי של קושיא על תירוצים י"ב מתרץ יאיר) בן פנחס (רבי הוא היה המערה שלפני

יותר  גדול עילוי ניתוסף המרגלים, של עבודתם מעלת גודל שמצד בענינינו, לומר יש ועלֿדרךֿזה
הפרשה  וחותם שסיום – בהפטרה ביטוי לידי בא זה וענין לארץ, הכניסה לאחרי ישראל של בעבודתם
בידינו  ה' "נתן שאמרו יהושע של  המרגלים אודות הסיפור הוא משה, של המרגלים אודות מדובר שבה

כנ"ל. מפנינו", הארץ יושבי כל נמוגו וגם הארץ כל את

.ÂË:המרגלים של מעלתם בביאור נוסף לענין באים ומזה
ז"ל  חכמינו שידעו 75אמרו אף ובנידוןֿדידן, כו'". עליו מכתיב שהקב"ה ראובן יודע היה "אילו

של  דבריהם (וכן רבינו משה של לדבריו בניגוד ישראל, לארץ להכנס רצו שלא בתורה שיכתב המרגלים
מאד" מאד הארץ "טובה שאמרו וכלב שב 76יהושע הדברים פרטי כבכל ,miaezkd zehyt שנתגלה (לפני

באופן המרגלים את שמתארים המרגלים) של מעלתם אודות החסידות דתורת כו',ililyהביאור
עצמם  את להשפיל בלתיֿרצוי) באופן תכתבם התורה אם (אפילו אופן בשום מוכנים היו לא מכלֿמקום
של  ומעלתם כוחם שלימות את יותר עוד ומגלה מדגיש זה שענין גשמיים, בענינים העבודה לדרגת

המרגלים.

גבוה  במדריגה ש"היו מעלתם את מבארת החסידות שתורת כאמור, שלהם, המעלה נתגלתה ולבסוף
בארוכה. כנ"ל מאד",

ובדוגמת  עלֿדרך הגלות, גזירת מצד נתחדשה היא שגם דוקא, בהפטרה נרמז זה שעילוי ולהעיר,
לעתידֿלבוא. התורה דפנימיות הגילוי לשלימות כהכנה דוקא, הגלות בזמן החסידות תורת גילוי

.ÊËכדי גו'" אנשים לך ד"שלח הענין שכללות להוסיף, הוא lwdlויש לארץ והכניסה הכיבוש את
יותר. נעלה באופן תהיה לארץ שהכניסה באופן

ובהקדמה:

" לך", ד"שלח הפעולה כדיjzrcl"77כללות ,lwdl היו זה לולי שגם (אף לארץ והכניסה הכיבוש את
("פירושה") שבעלֿפה דתורה ההוספה ובדוגמת עלֿדרך – היא הקב"ה), כהבטחת לארץ, נכנסים בוודאי

תורה", "דברי על סופרים" "דברי שבכתב, תורה התורה.lwdlלגבי וקיום לימוד את
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ועוד. ואילך.
בהר ג.59) כה,

ברכות ב.60) לה,
בשלח ד.61) טז,
פרש"י ב.62) כ, חוקת
פרש"י ד.63) ח, עקב

ראה הנסמן 64) פ"ח. ח"ב דין חקור מאמר מאמרות עשרה
.60 הערה 102 ע' חכ"ג בלקו"ש

סנהדרין במשנה.65) – רע"א קח,
רע"ב (66.344 ע' חי"ז בלקו "ש הנסמן שם. סנהדרין (ועוד)

ואילך. שב ע' נ"ך אוה"ת וראה
בשער ב.67) יד, דרמ"צ ג. טו, צו לקו"ת וראה הגמול.
ברכות ה"ב.68) פ"ח תשובה הל' רמב"ם א. יז,
ברכות וש"נ.69) בסופה.
תהלים ח.70) פד,

ראה (71.89 ע' חל"ג לקו"ש גם
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והוספה  עילוי של שנה ששים לאחרי – זו דשנה תמוז בי"בֿי"ג הגאולה מעלת גודל מובן ומזה
מברכ  ד'שבת הקביעות מצד כאמור, יותר, עוד ניתוסף זה ובכל שעלֿידיֿזה כו'. שלח, בפרשת ים'

יותר. עוד נעלה באופן תמוז ֿ י"ג די"ב הגאולה נעשית

.ÁÈ גאולה עניני כל (שהרי ישראל דכלל הכללית לגאולה – תמוז די"בֿי"ג הפרטית ומהגאולה
גלות  אחריה שאין נצחית גאולה השלימות, בתכלית לארץ הכניסה תהיה שאז לזה), זה .88שייכים

ובהקדמה:

מ  יותר הגלות אריכות אודות חושבים dpyכאשר ze`n ryze sl` שנות מלבד שני, בית חורבן (מאז
מתי", "עד והצעקה הבקשה ולאחרי הגלות, וקושי אריכות כל לאחרי אשר כו'), שלפניֿזה oiicrהגלות

`a `l.חסֿושלום ברוחו, ליפול יהודי עלול –

לו: אומרים זה על הנה

בסמיכת  שבפרשתנו מההדגשה וקלֿוחומר במכלֿשכן – לארץ נכנסים ומיד שתיכף הוא ברור דבר
הרוח  נפילת את הקב"ה כשראה המרגלים, גזירת לאחרי ומיד שתיכף המרגלים, לפרשת נסכים פרשת

לארץ" שיכנסו להם "בישר ישראל, בני של אנו 89כו' שקרובים אלו, בימינו ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
השלימות. בתכלית אלא) יהושע, כבזמן רק (לא לארץ לכניסה וביותר ביותר

יין  סולת הנסכים, ענין תוכן שזהו – חוצה המעיינות בהפצת ועבודתינו מעשינו לאחרי ובפרט
ענין הוא "שמן" הרוחנית : בעבודה עניןdnkgdושמן, הוא ו"יין" ,dpiadענין הוא ו"סולת" ,zrcd

דגן" טעם שיטעום עד אבא לקרות יודע התינוק חסידות 90("אין בדרושי כמבואר שהגילוי 91), היינו, ,
שיורד  דנסכים היין (דוגמת "חוצה" כולו, העולם בכל וחודר נמשך ("מעיינותיך") חב"ד חסידות דתורת

לתהום  עד השיתין משיחא 92עלֿידי מלכא דוד ביאת את פועלים שעלֿידיֿזה ,(93.

ומר  רע ענין הוא בגלות נוסף אחד יום שאפילו היות עם הרי בגלות, נוסף יום כשנמצאים גם ולכן,
מכיון  לבב, וטוב שמחה מתוך ועבודתינו במעשינו להוסיף יש וכו', וכו' מתי" "עד צועקים שלכן כו',

ש  ynnשיודעים cine skiz נמוגו וגם הארץ כל את בידינו ה' נתן "כי ההפטרה (ובלשון לארץ נכנסים
הכפתורים" את "לצחצח אלא נותר ולא מפנינו"), הארץ יושבי ומיד 94כל תיכף לארץ שהכניסה כדי ,

נעלה. הכי באופן תהיה

.ËÈ,השבוע בפרשת קביעותו מצד תמוז מברכים בשבתֿקודש הגאולה ענין הדגשת על נוסף והנה,
– החודש בימי בקביעותו גם מודגש  זה הרי – שלח oeiqב פרשת b"k:

אסתר  במגילת מפורש סיון כ"ג של המיוחד הוא 95ענינו השלישי בחודש המלך.. סופרי "ויקראו -
ea mixyre dylya oeiq yceg ועשרים שבע גו' האחשדרפנים ואל היהודים אל מרדכי צוה אשר ככל ויכתב

בארוכה  פעם (כמדובר מדינה" התחילה96ומאה ביום שבו היינו, ,(mixet zle`b.

חודש  מברכים שבתֿקודש שכאשר מובן, לזה, זה שייכים גאולה עניני שכל לעיל האמור ועלֿפי
תמוז. די"בֿי"ג הגאולה עניני בכל יותר עוד ניתוסף אזי פורים, גאולת התחילה שבו ביום חל הגאולה

.Î:תמוז לראשֿחודש בנוגע הגאולה ענין מודגש כן וכמו
הבית  בזמן שגם (ולהעיר, ימים ב' לעולם שהוא תמוז בראשֿחודש הכללי העילוי לראש, לכל

(כ  לראשֿהשנה בנוגע רק לא ימים, ב' דראשֿחודש המציאות בעזרא היתה בנוגע 97מפורש גם אלא ,(
סתם  בזהר 98לראשֿחודש המבואר עלֿפי – מקומו) כאן ואין הכתוב 99, חדשיכם",100בפירוש "ובראשי
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מכילתא (88– ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח
שם. פסחים

פרש"י ב.89) טו, פרשתנו
ברכות סע"א.90) מ,
לקו"ת א.91) מב, פרשתנו
סוכה ב.92) שם, לקו"ת וראה א. מט,
ראה בתחלתו).93) (כש"ט דהבעש"ט אגה"ק

ראה תרפ"ט.94) שמח"ת שיחת
ח, ט.95)

התוועדויות ואילך.96) 1651 ע' ח"ג תשמ"ג
נחמי' יג.97) ח,
ראה וש"נ.98) .720 ע' ח"ב תשמ"ה התוועדויות
ח"ג א.99) רמח,

פינחס יא.100) כח,
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צערא "לפום ביגיעה, מעלה שיש דמכיון – היגיעה ענין שיתבטל הכוונה שאין ,xb`"78`וכמובן,
את גם מבטל היגיעה שביטול אומרים xkydנמצא, "משל מיותר, הענין שכל לטענה מקום יש ואםֿכן ,

מעוקצך" ולא מדובשך לא ("לפום 79לצרעה, השכר גם ובמילא, היגיעה, ענין נשאר לאחריֿזה שגם אלא ,
ענינים על להתייגע יכולים אזי בקלות, נעשית הקודמת שהפעולה מכיון אלא אגרא"), xzeiצערא milrp.

באופן 80וכידוע  בתורה כו' ושקידה התמדה של ענין צדק' ל'צמח ליתן רצה הזקן שרבינו הסיפור
שלdpznשל באופן אלו ענינים להשיג שרצונו באמרו לקבל, רצה ולא ,dribi,בו חזר ואחרֿכך דוקא,

ענינים  עבור היגיעה ומעלת כח את מנצל היה ואז לו, שנותנים מה כל במתנה ליקח לו שהיה באמרו,
איןֿסוף. שהוא הקב"ה עם קשורים ויהדות התורה עניני שכל מכיון סוף, אין עד יותר, נעלים

של  הקסלקאֿדעתא אודות לספר צריכים מה לשם דלכאורה, – ולימוד הוראה מהווה זה וסיפור
בשלמא  צדק'?! ה'צמח של בשבחו אינו שלכאורה סיפור כו', והתחרט בו חזר מכן שלאחר ה'צמחֿצדק',
חוזרים  מה לשם אבל בפועל, שאירע כפי סיפר אמת, איש להיותו – בעצמו צדק' לה'צמח בנוגע
מתנה  נתינת על הראשונה שהתגובה מלמדנו, זה סיפור  אלא, הבאים?! לדורות גם הסיפור את ומספרים

zeidl dkixv"דכיסופא "נהמא של באופן יהיה שלא כדי שלילי, חשבון 81באופן עושה מכן שלאחר אלא ,
יותר. נעלים ענינים עבור היגיעה כח את לנצל שיוכל כדי במתנה לקבל לו שמוטב

לארץ, והכניסה הכיבוש את להקל המרגלים דשילוח שהפעולה לענינינו, בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה
יותר. נעלים לענינים תנוצל שהיגיעה כדי אלא היגיעה, ענין את לבטל  כדי לא – היא

.ÊÈ ד'שבת הקביעות מצד – תמוז י"בֿי"ג הגאולה לחג בנוגע והוראה ללימוד גם באים ומכאן
שלח: בפרשת תמוז' מברכים

הכניסה  את להקל הפעולה מודגשת שבה שלח, בפרשת חל הגאולה חודש מברכים' 'שבת כאשר
י"ב  בבוא אזי, – הגאולה) (שלימות יותר.לארץ נעלה באופן הגאולה להיות וצריכה יכולה תמוז ֿי"ג

זו, בשנה הגאולה שימי היינו, לשנה. משנה הגאולה בענין והעליה ההוספה כללות – לדבר דוגמא
לגבי  – בקודש" "מעלין – ועליה הוספה של באופן הם הראשונה, בפעם הגאולה לאחרי שנה ששים
לגאולה  עד שלפניֿזה, השנים לגבי יותר נעלה  באופן ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שעברה, דשנה הגאולה ימי

י). סעיף (כנ"ל הראשונה בפעם

ממצרים: הגאולה ובדוגמת עלֿדרך הרי – יותר ובכללות

שכתוב  כמו לגמרי, העבדות ענין נתבטל ממצרים שבצאתם מארץ 82אף אותם הוצאתי אשר הם "עבדי
לעבדים" עבדים "ולא מפראג 83מצרים", המהר"ל שמאריך וכפי מצב 84, יתכן לא מצרים יציאת שלאחרי

במשנה  מפורש מכלֿמקום ישראל, בני אצל אמיתית עבדות חוזר"85של משנה בדבר "בכל 86("טעה (
ויום" יום "בכל – מזה (ויתירה ודור היינו,87דור ממצרים", יצא הוא כאילו עצמו את לראות אדם חייב (

שדרגת  כך, כדי עד לגמרי, שבאיןֿערוך באופן הגאולה בענין ניתוסף בשנה, שנה מדי חירותנו" שב"זמן
של מצב – מזה יתירה אלא וגבול, מיצר מלשון רק לא "מצרים", בבחינת היא הקודמת zecarהחירות

" הראשונה, בפעם ממצרים היציאה ובדוגמת עלֿדרך zexiglממש, zecarn!"

באופן  הגאולה בענין ניתוסף בשנה שנה שמדי – תמוז י"בֿי"ג לגאולת בנוגע ועלֿדרךֿזה
שבין  החילוק ובדוגמת עלֿדרך הוא הקודם למצב זה מצב בין שהחילוק כך, כדי עד שבאיןֿערוך,
הגאולה  היתה זה שממצב רחמנאֿליצלן, החיים, היפך גזירת של מבהיל הכי למצב עד למאסר, הגאולה

הראשונה. בפעם
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אבות סה"ו.78) פ"ג ת"ת הל' רמב"ם וראה מכ"א. פ"ה
פרש"י יב.79) כב, בלק
לקו"ש ועוד.80) .561 ע' חכ"ד .81 ע' חט"ו

ראה ובכ"מ.81) רע"ד. ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי
בהר  נה.82) שם, מב. כה,

קידושין ה"ד.83) פ"ט שכירות הל' רמב"ם וש"נ. ב. כב,
בספרו פס"א.84) ה' גבורות
פסחים ב.85) קטז,

כתובות וש"נ.86) ב. פד,
תניא רפמ"ז.87)
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והוספה  עילוי של שנה ששים לאחרי – זו דשנה תמוז בי"בֿי"ג הגאולה מעלת גודל מובן ומזה
מברכ  ד'שבת הקביעות מצד כאמור, יותר, עוד ניתוסף זה ובכל שעלֿידיֿזה כו'. שלח, בפרשת ים'

יותר. עוד נעלה באופן תמוז ֿ י"ג די"ב הגאולה נעשית

.ÁÈ גאולה עניני כל (שהרי ישראל דכלל הכללית לגאולה – תמוז די"בֿי"ג הפרטית ומהגאולה
גלות  אחריה שאין נצחית גאולה השלימות, בתכלית לארץ הכניסה תהיה שאז לזה), זה .88שייכים

ובהקדמה:

מ  יותר הגלות אריכות אודות חושבים dpyכאשר ze`n ryze sl` שנות מלבד שני, בית חורבן (מאז
מתי", "עד והצעקה הבקשה ולאחרי הגלות, וקושי אריכות כל לאחרי אשר כו'), שלפניֿזה oiicrהגלות

`a `l.חסֿושלום ברוחו, ליפול יהודי עלול –

לו: אומרים זה על הנה

בסמיכת  שבפרשתנו מההדגשה וקלֿוחומר במכלֿשכן – לארץ נכנסים ומיד שתיכף הוא ברור דבר
הרוח  נפילת את הקב"ה כשראה המרגלים, גזירת לאחרי ומיד שתיכף המרגלים, לפרשת נסכים פרשת

לארץ" שיכנסו להם "בישר ישראל, בני של אנו 89כו' שקרובים אלו, בימינו ועלֿאחתֿכמהֿוכמה ,
השלימות. בתכלית אלא) יהושע, כבזמן רק (לא לארץ לכניסה וביותר ביותר

יין  סולת הנסכים, ענין תוכן שזהו – חוצה המעיינות בהפצת ועבודתינו מעשינו לאחרי ובפרט
ענין הוא "שמן" הרוחנית : בעבודה עניןdnkgdושמן, הוא ו"יין" ,dpiadענין הוא ו"סולת" ,zrcd

דגן" טעם שיטעום עד אבא לקרות יודע התינוק חסידות 90("אין בדרושי כמבואר שהגילוי 91), היינו, ,
שיורד  דנסכים היין (דוגמת "חוצה" כולו, העולם בכל וחודר נמשך ("מעיינותיך") חב"ד חסידות דתורת

לתהום  עד השיתין משיחא 92עלֿידי מלכא דוד ביאת את פועלים שעלֿידיֿזה ,(93.

ומר  רע ענין הוא בגלות נוסף אחד יום שאפילו היות עם הרי בגלות, נוסף יום כשנמצאים גם ולכן,
מכיון  לבב, וטוב שמחה מתוך ועבודתינו במעשינו להוסיף יש וכו', וכו' מתי" "עד צועקים שלכן כו',

ש  ynnשיודעים cine skiz נמוגו וגם הארץ כל את בידינו ה' נתן "כי ההפטרה (ובלשון לארץ נכנסים
הכפתורים" את "לצחצח אלא נותר ולא מפנינו"), הארץ יושבי ומיד 94כל תיכף לארץ שהכניסה כדי ,

נעלה. הכי באופן תהיה

.ËÈ,השבוע בפרשת קביעותו מצד תמוז מברכים בשבתֿקודש הגאולה ענין הדגשת על נוסף והנה,
– החודש בימי בקביעותו גם מודגש  זה הרי – שלח oeiqב פרשת b"k:

אסתר  במגילת מפורש סיון כ"ג של המיוחד הוא 95ענינו השלישי בחודש המלך.. סופרי "ויקראו -
ea mixyre dylya oeiq yceg ועשרים שבע גו' האחשדרפנים ואל היהודים אל מרדכי צוה אשר ככל ויכתב

בארוכה  פעם (כמדובר מדינה" התחילה96ומאה ביום שבו היינו, ,(mixet zle`b.

חודש  מברכים שבתֿקודש שכאשר מובן, לזה, זה שייכים גאולה עניני שכל לעיל האמור ועלֿפי
תמוז. די"בֿי"ג הגאולה עניני בכל יותר עוד ניתוסף אזי פורים, גאולת התחילה שבו ביום חל הגאולה

.Î:תמוז לראשֿחודש בנוגע הגאולה ענין מודגש כן וכמו
הבית  בזמן שגם (ולהעיר, ימים ב' לעולם שהוא תמוז בראשֿחודש הכללי העילוי לראש, לכל

(כ  לראשֿהשנה בנוגע רק לא ימים, ב' דראשֿחודש המציאות בעזרא היתה בנוגע 97מפורש גם אלא ,(
סתם  בזהר 98לראשֿחודש המבואר עלֿפי – מקומו) כאן ואין הכתוב 99, חדשיכם",100בפירוש "ובראשי
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מכילתא (88– ונאמר ה"ג בתוד"ה הובא א. טו, בשלח
שם. פסחים

פרש"י ב.89) טו, פרשתנו
ברכות סע"א.90) מ,
לקו"ת א.91) מב, פרשתנו
סוכה ב.92) שם, לקו"ת וראה א. מט,
ראה בתחלתו).93) (כש"ט דהבעש"ט אגה"ק

ראה תרפ"ט.94) שמח"ת שיחת
ח, ט.95)

התוועדויות ואילך.96) 1651 ע' ח"ג תשמ"ג
נחמי' יג.97) ח,
ראה וש"נ.98) .720 ע' ח"ב תשמ"ה התוועדויות
ח"ג א.99) רמח,

פינחס יא.100) כח,

f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay zgiy

צערא "לפום ביגיעה, מעלה שיש דמכיון – היגיעה ענין שיתבטל הכוונה שאין ,xb`"78`וכמובן,
את גם מבטל היגיעה שביטול אומרים xkydנמצא, "משל מיותר, הענין שכל לטענה מקום יש ואםֿכן ,

מעוקצך" ולא מדובשך לא ("לפום 79לצרעה, השכר גם ובמילא, היגיעה, ענין נשאר לאחריֿזה שגם אלא ,
ענינים על להתייגע יכולים אזי בקלות, נעשית הקודמת שהפעולה מכיון אלא אגרא"), xzeiצערא milrp.

באופן 80וכידוע  בתורה כו' ושקידה התמדה של ענין צדק' ל'צמח ליתן רצה הזקן שרבינו הסיפור
שלdpznשל באופן אלו ענינים להשיג שרצונו באמרו לקבל, רצה ולא ,dribi,בו חזר ואחרֿכך דוקא,

ענינים  עבור היגיעה ומעלת כח את מנצל היה ואז לו, שנותנים מה כל במתנה ליקח לו שהיה באמרו,
איןֿסוף. שהוא הקב"ה עם קשורים ויהדות התורה עניני שכל מכיון סוף, אין עד יותר, נעלים

של  הקסלקאֿדעתא אודות לספר צריכים מה לשם דלכאורה, – ולימוד הוראה מהווה זה וסיפור
בשלמא  צדק'?! ה'צמח של בשבחו אינו שלכאורה סיפור כו', והתחרט בו חזר מכן שלאחר ה'צמחֿצדק',
חוזרים  מה לשם אבל בפועל, שאירע כפי סיפר אמת, איש להיותו – בעצמו צדק' לה'צמח בנוגע
מתנה  נתינת על הראשונה שהתגובה מלמדנו, זה סיפור  אלא, הבאים?! לדורות גם הסיפור את ומספרים

zeidl dkixv"דכיסופא "נהמא של באופן יהיה שלא כדי שלילי, חשבון 81באופן עושה מכן שלאחר אלא ,
יותר. נעלים ענינים עבור היגיעה כח את לנצל שיוכל כדי במתנה לקבל לו שמוטב

לארץ, והכניסה הכיבוש את להקל המרגלים דשילוח שהפעולה לענינינו, בנוגע מובן ועלֿדרךֿזה
יותר. נעלים לענינים תנוצל שהיגיעה כדי אלא היגיעה, ענין את לבטל  כדי לא – היא

.ÊÈ ד'שבת הקביעות מצד – תמוז י"בֿי"ג הגאולה לחג בנוגע והוראה ללימוד גם באים ומכאן
שלח: בפרשת תמוז' מברכים

הכניסה  את להקל הפעולה מודגשת שבה שלח, בפרשת חל הגאולה חודש מברכים' 'שבת כאשר
י"ב  בבוא אזי, – הגאולה) (שלימות יותר.לארץ נעלה באופן הגאולה להיות וצריכה יכולה תמוז ֿי"ג

זו, בשנה הגאולה שימי היינו, לשנה. משנה הגאולה בענין והעליה ההוספה כללות – לדבר דוגמא
לגבי  – בקודש" "מעלין – ועליה הוספה של באופן הם הראשונה, בפעם הגאולה לאחרי שנה ששים
לגאולה  עד שלפניֿזה, השנים לגבי יותר נעלה  באופן ועלֿאחתֿכמהֿוכמה שעברה, דשנה הגאולה ימי

י). סעיף (כנ"ל הראשונה בפעם

ממצרים: הגאולה ובדוגמת עלֿדרך הרי – יותר ובכללות

שכתוב  כמו לגמרי, העבדות ענין נתבטל ממצרים שבצאתם מארץ 82אף אותם הוצאתי אשר הם "עבדי
לעבדים" עבדים "ולא מפראג 83מצרים", המהר"ל שמאריך וכפי מצב 84, יתכן לא מצרים יציאת שלאחרי

במשנה  מפורש מכלֿמקום ישראל, בני אצל אמיתית עבדות חוזר"85של משנה בדבר "בכל 86("טעה (
ויום" יום "בכל – מזה (ויתירה ודור היינו,87דור ממצרים", יצא הוא כאילו עצמו את לראות אדם חייב (

שדרגת  כך, כדי עד לגמרי, שבאיןֿערוך באופן הגאולה בענין ניתוסף בשנה, שנה מדי חירותנו" שב"זמן
של מצב – מזה יתירה אלא וגבול, מיצר מלשון רק לא "מצרים", בבחינת היא הקודמת zecarהחירות

" הראשונה, בפעם ממצרים היציאה ובדוגמת עלֿדרך zexiglממש, zecarn!"

באופן  הגאולה בענין ניתוסף בשנה שנה שמדי – תמוז י"בֿי"ג לגאולת בנוגע ועלֿדרךֿזה
שבין  החילוק ובדוגמת עלֿדרך הוא הקודם למצב זה מצב בין שהחילוק כך, כדי עד שבאיןֿערוך,
הגאולה  היתה זה שממצב רחמנאֿליצלן, החיים, היפך גזירת של מבהיל הכי למצב עד למאסר, הגאולה

הראשונה. בפעם
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אבות סה"ו.78) פ"ג ת"ת הל' רמב"ם וראה מכ"א. פ"ה
פרש"י יב.79) כב, בלק
לקו"ש ועוד.80) .561 ע' חכ"ד .81 ע' חט"ו

ראה ובכ"מ.81) רע"ד. ז, צו לקו"ת ה"ג. פ"א ערלה ירושלמי
בהר  נה.82) שם, מב. כה,

קידושין ה"ד.83) פ"ט שכירות הל' רמב"ם וש"נ. ב. כב,
בספרו פס"א.84) ה' גבורות
פסחים ב.85) קטז,

כתובות וש"נ.86) ב. פד,
תניא רפמ"ז.87)
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הידוע  מהפתגם גם התענית 111ולהעיר דחיית עלֿדרך – הגאולה בעל להולדת ובשייכות בקשר -
ולשמחה. לששון ויהפך באמת שידחה הלואי בתמוז, די"ז

בתמוז, עשר שבעה לפני עוד צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה – לנו תהיה וכן
עין", כהרף המקום עיכבן "לא – תמוז ראשֿחודש לפני ואפילו תמוז, י"בֿי"ג הגאולה ימי לפני ואפילו

ממש. בימינו במהרה כמימרא, ברגע

***

.·Î.הנסכים ענין להבין דיבורֿהמתחיל מאמר

***

.‚Î ענין רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד השבתֿקודש דיום התוועדות בכל נהוג
וכן  זה, בשבת שלומדים אבות בפרקי משנה השבוע, דפרשת הזהר על אדוניֿאביֿמוריֿורבי בהערות

ברמב"ם. היומי בשיעור ענין
אחדים  – ועלֿכלֿפנים אודותם, שהעירו ענינים על להתעכב  לאחרונה נהוג – רש"י לפירוש בנוגע

ענינים. שני מהם,

כדלקמן. שלפניֿזה, בפרשה רש"י לפירוש השייך ענין גם לבאר יש לזה, ונוסף

.„Î הפסוק ומפרש:112על וגו'", הרעה "לעדה התיבות את רש"י מעתיק – וגו'" הרעה לעדה מתי "עד
ישראל), בני כל על לפעול יכלו שעלֿידיֿזה מרובים , שהיו מכיון "עדה", בשם (ונקראו המרגלים" "אלו
רש"י  מעתיק (שלכן הרעים המרגלים אודות שמדובר מכיון כלומר, עשרה", שהיא לעדה "מכאן ומוסיף

עשרה". שהיא לעדה "מכאן הרי עשרה, שמספרם וכלב, יהושע מלבד "הרעה"), תיבת גם
זה: על ושאלו

התורה  על רש"י פירוש הרי – עשרה" שהיא לעדה ש"מכאן מקרא של בפשוטו נפקאֿמינה למאי א)
מקרא? של בפשוטו הכתובים פירוש אלא הלכות, של ספר אינו

שעשר  למדים זה מפסוק ולא ב) עשרה, על רק קאי ש"עדה" הוכחה אין אבל "עדה", בשם נקראים ה
לברכת  בנוגע מיוחדת חשיבות להם שיש כשם דלכאורה, שלשה, אפילו או חמשה, – מעשרה פחות על

שנאמר 113הזימון  ממה שלמדים שגם 114(כפי יתכן הרי לאלקינו"), גודל הבו (אתם) אקרא, ה' שם "כי
"עדה"? בשם נקראים "שלשה"

לקמן. שיתבאר וכפי

.‰Î בהעלותך בפרשת רש"י לפירוש בנוגע ולבאר להתעכב יש כן שני:115כמו פסח בענין
באכילתו". עמו אלא חמץ איסור ואין כו' בבית עמו וחמץ מצה שני "פסח רש"י: לשון וזה

חינוך' ה'מנחת שכתב ממה שאלו בגמרא, לחפש ובמקום לגמרא, ציינתי – הדברים למקור 116ובנוגע

דאין  דנראה זה, לרבינו יצא מהיכן ידעתי ולא מאוד, חדש דבר אצלי "והוא זה: רש"י לפירוש בנוגע
עיון". וצריך בזה, שירגישו למפרשים ראיתי ולא מאוד, אצלי תמוה מקום.. בשום ראיתי ולא כלל, איסור

לקמן. שיתבאר וכפי

.ÂÎ,תמוז חודש מברכים בשבת בעמדנו הרי, – זה בשבת שלומדים שלישי פרק אבות, לפרק בנוגע
לקמן. שיתבאר כפי הגאולה, לענין והשייכות הקשר את למצוא יש בארוכה), (כנ"ל הגאולה חודש
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סה"ש (111.157 ע' ה'ש"ת
יד, כז.112)

ברכות וש"נ.113) רפ"ז.

האזינו (ובפרש"י).114) ג לב,
ט, יו"ד.115)

מצוה שפא.116)
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חסידות  בדרושי כמבואר ירחא", בכל אינון תרין חודש"101"ראשי ש"ראש – ובפשטות הענין, פרטי
ימים! ב' מעתֿלעת, ב' במשך הוא הגאולה דחודש

השבתֿקודש  ביום חל תמוז שראשֿחודש – זו שנה בקביעות המיוחד העילוי גם ישנו לזה, ונוסף
הראשון: וביום

של ענין הוא – השבת מלאכתך dle`bיום "כל המבלבלים, הענינים כל בטלים שאז החול, לימי ביחס
לשבת "וקראת – ואדרבה ויין bper"28עשויה", שמן בשר גשמיים, בענינים גם ומתגלה הנמשך תענוג ,

כו'. שמנונית בו שניתוסף ועד מזה, מתענג הגשמי הגוף שגם ישן,

חסידות  בדרושי ואמר: חייך, שליט"א אדמו"ר מטשערנאביל 102((כ"ק נחום רבי הצדיק שהרב מובא
מהתענוג  כיֿאם) כו', מרוד עני להיותו ברשותו, היה שלא דבר שמן, בשר מאכילת (לא בגופו שמן היה
להיות  צריכים אמןֿיהאֿשמיהֿרבא, מאמירת שמן להיות בשביל אמנם, אמןֿיהאֿשמיהֿרבא. דאמירת
ויין  שמן בשר  מאכילת הגוף  לשמנונית בנוגע אבל, מטשערנאביל... נחום רבי הצדיק הרב של בדרגתו

בנפשיה). איניש שידע כפי ואחד, אחד לכל שייך זה הרי – ישן

יותר  עוד ניתוסף אזי – גאולה של ענין שהוא השבת ביום חל הגאולה ראשֿחודש שכאשר ומובן,
שבראשֿחודש. הגאולה בענין

דראשֿחודש  שההתחלה באופן זה שאין היינו, השבת, יום הוא דראשֿחודש א' שיום – ועד זאות
אלא  השכר) ענין ואחרֿכך עבודה, של ענין (תחילה השבת דיום העילוי ניתוסף ואחרֿכך חול, ביום היא

ה  עוד שההתחלה נעלה באופן הוא בשבוע) ראשון (יום דראשֿחודש ב' יום ובמילא, השבת, ביום יא
יותר.

.‡Î ביתר יתווסף – סיון ובכ"ג שלח, בפרשת הגאולה, חודש מברכים' ב'שבת שבעמדנו ויהיֿרצון
כנ"ל. תמוז, י"בֿי"ג הגאולה לימי הקשור בכל טובות החלטות בקבלת עוז וביתר שאת

משיח  עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה את יותר עוד ויזרז ימהר זה שכל – העיקר והוא ועוד
צדקנו.

צוה אשר ככל ויכתב המלך.. סופרי "ויקראו כאשר סיון, בכ"ג בעמדנו היינו,ikcxnובפרט גו'",
שלו  וראשית שאחרית הקב"ה אחשוורוש, כרצונו 103שהמלך גו'", מרדכי צוה אשר "ככל לכתוב מצוה ,

מקיים  והקב"ה גוזר צדיק צדיקים", כולם "ועמך מישראל, ואחד אחד כל ֿ 104של ש"קודשאֿבריך ועד ,
נצחוני" בני נצחוני ואמר חייך קא מתוך105הוא נעשה זה שענין היינו, ,beprz גם כמודגש חייך"), ("קא

התענוג  שלימות דרעוין", "רעוא חצות, לאחרי ובמיוחד השבת, יום של ענינו .42בכללות

סיון, בכ"ג המן גזירת ביטול ובדוגמת עלֿדרך ֿ רצויים, הבלתי הענינים כל שמתבטלים – ובפשטות
גו'" הוא "ונהפוך לטוב, שנהפכים אלא עוד, מזו)106ולא למעלה זו ודרגות אופנים (ב' הפירושים כב' –

יזיקו"107בכתוב  שלא "משביתן – מזה ולמעלה העולם", מן "מעבירן הארץ", מן רעה חיה .108"והשבתי

הפיכתו  מזה, ויתירה בתמוז, דשבעהֿעשר הצום ביטול – תמוז חודש עם זה ענין לקשר ויש
המשיח, לימות ליבטל עתידים האלו הצומות "כל תעניות: הלכות בסוף הרמב"ם כפסקֿדין ליוםֿטוב,

שנאמר  ושמחה, ששון וימי טובים ימים להיות עתידים שהם אלא עוד צום 109ולא צבאות, ה' אמר כה
טובים" ולמועדים ולשמחה לששון יהודה לבית יהיה גו' שזהו הרביעי אהבו", והשלום "והאמת ומוסיף ,
בארוכה  פעם כמדובר הצומות, מהפיכת אפילו יותר נעלה .110ענין
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הידוע  מהפתגם גם התענית 111ולהעיר דחיית עלֿדרך – הגאולה בעל להולדת ובשייכות בקשר -
ולשמחה. לששון ויהפך באמת שידחה הלואי בתמוז, די"ז

בתמוז, עשר שבעה לפני עוד צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה – לנו תהיה וכן
עין", כהרף המקום עיכבן "לא – תמוז ראשֿחודש לפני ואפילו תמוז, י"בֿי"ג הגאולה ימי לפני ואפילו

ממש. בימינו במהרה כמימרא, ברגע

***

.·Î.הנסכים ענין להבין דיבורֿהמתחיל מאמר

***

.‚Î ענין רש"י, פירוש עם השבוע בפרשת פסוק ללמוד השבתֿקודש דיום התוועדות בכל נהוג
וכן  זה, בשבת שלומדים אבות בפרקי משנה השבוע, דפרשת הזהר על אדוניֿאביֿמוריֿורבי בהערות

ברמב"ם. היומי בשיעור ענין
אחדים  – ועלֿכלֿפנים אודותם, שהעירו ענינים על להתעכב  לאחרונה נהוג – רש"י לפירוש בנוגע

ענינים. שני מהם,

כדלקמן. שלפניֿזה, בפרשה רש"י לפירוש השייך ענין גם לבאר יש לזה, ונוסף

.„Î הפסוק ומפרש:112על וגו'", הרעה "לעדה התיבות את רש"י מעתיק – וגו'" הרעה לעדה מתי "עד
ישראל), בני כל על לפעול יכלו שעלֿידיֿזה מרובים , שהיו מכיון "עדה", בשם (ונקראו המרגלים" "אלו
רש"י  מעתיק (שלכן הרעים המרגלים אודות שמדובר מכיון כלומר, עשרה", שהיא לעדה "מכאן ומוסיף

עשרה". שהיא לעדה "מכאן הרי עשרה, שמספרם וכלב, יהושע מלבד "הרעה"), תיבת גם
זה: על ושאלו

התורה  על רש"י פירוש הרי – עשרה" שהיא לעדה ש"מכאן מקרא של בפשוטו נפקאֿמינה למאי א)
מקרא? של בפשוטו הכתובים פירוש אלא הלכות, של ספר אינו

שעשר  למדים זה מפסוק ולא ב) עשרה, על רק קאי ש"עדה" הוכחה אין אבל "עדה", בשם נקראים ה
לברכת  בנוגע מיוחדת חשיבות להם שיש כשם דלכאורה, שלשה, אפילו או חמשה, – מעשרה פחות על

שנאמר 113הזימון  ממה שלמדים שגם 114(כפי יתכן הרי לאלקינו"), גודל הבו (אתם) אקרא, ה' שם "כי
"עדה"? בשם נקראים "שלשה"

לקמן. שיתבאר וכפי

.‰Î בהעלותך בפרשת רש"י לפירוש בנוגע ולבאר להתעכב יש כן שני:115כמו פסח בענין
באכילתו". עמו אלא חמץ איסור ואין כו' בבית עמו וחמץ מצה שני "פסח רש"י: לשון וזה

חינוך' ה'מנחת שכתב ממה שאלו בגמרא, לחפש ובמקום לגמרא, ציינתי – הדברים למקור 116ובנוגע

דאין  דנראה זה, לרבינו יצא מהיכן ידעתי ולא מאוד, חדש דבר אצלי "והוא זה: רש"י לפירוש בנוגע
עיון". וצריך בזה, שירגישו למפרשים ראיתי ולא מאוד, אצלי תמוה מקום.. בשום ראיתי ולא כלל, איסור

לקמן. שיתבאר וכפי

.ÂÎ,תמוז חודש מברכים בשבת בעמדנו הרי, – זה בשבת שלומדים שלישי פרק אבות, לפרק בנוגע
לקמן. שיתבאר כפי הגאולה, לענין והשייכות הקשר את למצוא יש בארוכה), (כנ"ל הגאולה חודש
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חסידות  בדרושי כמבואר ירחא", בכל אינון תרין חודש"101"ראשי ש"ראש – ובפשטות הענין, פרטי
ימים! ב' מעתֿלעת, ב' במשך הוא הגאולה דחודש

השבתֿקודש  ביום חל תמוז שראשֿחודש – זו שנה בקביעות המיוחד העילוי גם ישנו לזה, ונוסף
הראשון: וביום

של ענין הוא – השבת מלאכתך dle`bיום "כל המבלבלים, הענינים כל בטלים שאז החול, לימי ביחס
לשבת "וקראת – ואדרבה ויין bper"28עשויה", שמן בשר גשמיים, בענינים גם ומתגלה הנמשך תענוג ,

כו'. שמנונית בו שניתוסף ועד מזה, מתענג הגשמי הגוף שגם ישן,

חסידות  בדרושי ואמר: חייך, שליט"א אדמו"ר מטשערנאביל 102((כ"ק נחום רבי הצדיק שהרב מובא
מהתענוג  כיֿאם) כו', מרוד עני להיותו ברשותו, היה שלא דבר שמן, בשר מאכילת (לא בגופו שמן היה
להיות  צריכים אמןֿיהאֿשמיהֿרבא, מאמירת שמן להיות בשביל אמנם, אמןֿיהאֿשמיהֿרבא. דאמירת
ויין  שמן בשר  מאכילת הגוף  לשמנונית בנוגע אבל, מטשערנאביל... נחום רבי הצדיק הרב של בדרגתו

בנפשיה). איניש שידע כפי ואחד, אחד לכל שייך זה הרי – ישן

יותר  עוד ניתוסף אזי – גאולה של ענין שהוא השבת ביום חל הגאולה ראשֿחודש שכאשר ומובן,
שבראשֿחודש. הגאולה בענין

דראשֿחודש  שההתחלה באופן זה שאין היינו, השבת, יום הוא דראשֿחודש א' שיום – ועד זאות
אלא  השכר) ענין ואחרֿכך עבודה, של ענין (תחילה השבת דיום העילוי ניתוסף ואחרֿכך חול, ביום היא

ה  עוד שההתחלה נעלה באופן הוא בשבוע) ראשון (יום דראשֿחודש ב' יום ובמילא, השבת, ביום יא
יותר.

.‡Î ביתר יתווסף – סיון ובכ"ג שלח, בפרשת הגאולה, חודש מברכים' ב'שבת שבעמדנו ויהיֿרצון
כנ"ל. תמוז, י"בֿי"ג הגאולה לימי הקשור בכל טובות החלטות בקבלת עוז וביתר שאת

משיח  עלֿידי והשלימה האמיתית הגאולה את יותר עוד ויזרז ימהר זה שכל – העיקר והוא ועוד
צדקנו.

צוה אשר ככל ויכתב המלך.. סופרי "ויקראו כאשר סיון, בכ"ג בעמדנו היינו,ikcxnובפרט גו'",
שלו  וראשית שאחרית הקב"ה אחשוורוש, כרצונו 103שהמלך גו'", מרדכי צוה אשר "ככל לכתוב מצוה ,

מקיים  והקב"ה גוזר צדיק צדיקים", כולם "ועמך מישראל, ואחד אחד כל ֿ 104של ש"קודשאֿבריך ועד ,
נצחוני" בני נצחוני ואמר חייך קא מתוך105הוא נעשה זה שענין היינו, ,beprz גם כמודגש חייך"), ("קא

התענוג  שלימות דרעוין", "רעוא חצות, לאחרי ובמיוחד השבת, יום של ענינו .42בכללות

סיון, בכ"ג המן גזירת ביטול ובדוגמת עלֿדרך ֿ רצויים, הבלתי הענינים כל שמתבטלים – ובפשטות
גו'" הוא "ונהפוך לטוב, שנהפכים אלא עוד, מזו)106ולא למעלה זו ודרגות אופנים (ב' הפירושים כב' –

יזיקו"107בכתוב  שלא "משביתן – מזה ולמעלה העולם", מן "מעבירן הארץ", מן רעה חיה .108"והשבתי

הפיכתו  מזה, ויתירה בתמוז, דשבעהֿעשר הצום ביטול – תמוז חודש עם זה ענין לקשר ויש
המשיח, לימות ליבטל עתידים האלו הצומות "כל תעניות: הלכות בסוף הרמב"ם כפסקֿדין ליוםֿטוב,

שנאמר  ושמחה, ששון וימי טובים ימים להיות עתידים שהם אלא עוד צום 109ולא צבאות, ה' אמר כה
טובים" ולמועדים ולשמחה לששון יהודה לבית יהיה גו' שזהו הרביעי אהבו", והשלום "והאמת ומוסיף ,
בארוכה  פעם כמדובר הצומות, מהפיכת אפילו יותר נעלה .110ענין
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.Ï:אודותיו שהעירו ענין עוד ישנו – השבוע בפרשת רש"י לפירוש בנוגע
הפסוק  מעצת 130על יושיעך יֿה עליו "התפלל רש"י: מפרש – יהושע" נון בן להושע משה  "ויקרא

מרגלים".

מובן: ואינו

שלפניֿזה  שבפסוק מכיון חשיבות,131א) לשון שבמקרא אנשים "כל רש"י מפרש אנשים", "כולם ,
שעה יושיעךmixykואותה "יֿה להתפלל הוצרך מדוע – milbxnהיו" zvrn שכשרים שעה באותה ,"

היו?!

בתפלה צורך יש אם גיסא, ולאידך ולא ryeedlב) יהושע, על רק התפלל מדוע – מרגלים" מ"עצת
על רק שמתפלל ישראל" "רועה של הנהגתו זוהי וכי כולם?! הזקוקים ecinlzעל האנשים שאר על ולא ,

ישראל! לכלל שנוגע כללי ענין אודות שמדובר ובפרט דבר?! לאותו הם גם

חטא  לאחרי אפילו תפלתו: פועלת כמה עד כבר ידע רבינו שמשה לאחרי – יותר מתחזקת זו וקושיא
גו'" ישראל אלהיך "אלה חמור, הכי חטא תפילתו 132העגל, פעלה – כו' גזירה נגזרה שכבר ולאחרי ,

גו'" ה' ש"וינחם משה אינו 133של (שחטאם למרגלים בנוגע תועיל שתפילתו בודאי הרי שכן, ומכיון ,
ובפרט העגל), חטא לחומרת כולם?!mcewבערך על התפלל לא מדוע ואםֿכן החטא,

.‡Ï:פתח דסיים במה הסדר, ועל בזה, הביאור לומר ויש
לפרש  צריך אינו הכתוב ולדוגמא: לפרש, צריך אינו שהכתוב פשוטים ענינים שישנם – ובהקדים

המשנה" ד"סדר הדברים פרטי ככל לישראל, תורה שלימד לכך (נוסף בעצמו תורה למד רבינו ),134שמשה
הערב" עד הבוקר מן משה על העם ש"ויעמוד לאחרי שגם פשוט, וגם מובן אלקים",135שהרי ("לדרוש

הגבורה" מפי תלמוד לא 136"לשאול ועלֿדרךֿזה התורה, בלימוד משה עסק שבו בערב זמן ריבוי נותר ,(
ועלֿדרךֿזה  לקיים, לישראל שצוה המצוות כל את בעצמו קיים רבינו שמשה להשמיענו הכתוב צריך

בזה. כיוצא ענינים בשאר

לענינינו: ובנוגע

הארץ" את "לתור המרגלים של בחזקת 137שליחותם הדרכים ש"כל לכך (נוסף מסוכנת שליחות היתה ,
(כמסופר 138סכנה" ל"מרגלים" שמגיע כפי כו', ולהענישם לתפסם יכולים היו הטבע, בדרך שהרי – (

אליך  הבאים האנשים הוציאי לאמר רחב אל יריחו מלך "וישלח יהושע, של למרגלים בנוגע בהפטרה
באו" הארץ כל את לחפור כי אתם 139גו' "מרגלים לאחיו אמר שיוסף למקרא הבןֿחמש שלמד וכפי ,

באתם" הארץ ערות את ב 140לראות צורך היה ולכן ,(qp יבחינו ולא באבלם טרודים יהיו הארץ שיושבי
הפסוק  על רש"י שמפרש כפי – קוברים 141בהם מצאנום שעברנו מקום "בכל יושביה", אוכלת "ארץ

לאלו". לב יתנו ולא באבלם לטרדם כדי לטובה, עשה והקב"ה מתים,

משה, של ביוזמתו היתה כולה שהשליחות גם ומה זו, שבשליחות הסיכון את ידע שמשה ומכיון
לך, –jzrcl"שלח "`hiyt את כששלח התפלל שיעקב כשם זו, בשליחות שיצליחו עליהם שהתפלל

גו'" רחמים לכם יתן שדי "ואֿל מצרימה, מתפלל 142בניו הריני תפילה, אלא כלום חסרים אינכם "מעתה ,
.143עליכם"
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f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay zgiy

.ÊÎ פרשתנו בתחלת אאמו"ר הזהר 117בהערות מאמר עכו"ם 118מובא מעמין ישראל אינון "זכאין
לשונות.. ש"הג' אאמו"ר, ומבאר כו'", בהו ואתפאר  בהו ואתכני בהו אתרעי דקודשאֿבריךֿהוא דעלמא,

חסדֿגבורהֿתפארת". לנגד הם
להבין: וצריך

מעלתם  הרי – הנ"ל ענינים בג' אלא אינה דעלמא עכו"ם עמין לגבי ישראל של שמעלתם לומר היתכן
כלל?! ביניהם ושייכות ערך שאין באופן היא העולם אומות לגבי ישראל של

ולשון") עם מכל בחרת "ובנו העמים", מכל בחרתנו ("אתה בחירה של המושג שכל כך, כדי ועד
העולם" אומות לגופי בחומריותו "הנדמה החומרי, לגוף ביחס אלא שמצד 119אינו אלא עוד, ולא ,

קדישא" דלהון "גופא גם נעשית .120הבחירה

בשנים  בארוכה כמדובר ביניהם, ושייכות ערך איזה שיש ענינים אודות מדובר שכאן – הביאור ונקודת
לקמן.121שלפניֿזה  שיתבאר כפי כו', בזה ולהוסיף הענין תוכן את רק להזכיר יש ולכן ,

.ÁÎ.מעשר בהלכות – ברמב"ם היומי שיעור על להתעכב יש כן כמו 
חלה  אודות מדובר שבה – השבוע לפרשת והשייכות הקשר תרומות 122ובהקדם בכלל שהיא ,

הרמב"ם  שכתב כמו תרומה".123ומעשרות, נקראו כולן והביכורים והחלה מעשר ותרומת גדולה "תרומה

ב"לתקן  ללימוד בנוגע והן דתורה, בנגלה הן – היומי בשיעור הלכה ביאור על להתעכב יש וכרגיל,
לקמן.124הדעות" שיתבאר כפי ,

.ËÎ– היין הוא שעיקרם שבפרשתנו, הנסכים ענין אודות (במאמר) לעיל להמדובר בהמשך והנה,
שברכתו  (אף היין דוגמת סוד", "יצא שעלֿידו המשכר, משקה משקה, לחלוקת המתאים הזמן זה הרי

בדברו). נהיה שהכל
את  לוקחים שעבורו הענין תוכן אודות ויכריזו משקה, קנקני שהכניסו אלו כל עתה יגשו ולכן,
ובתור  כו', והתוועדויות במסיבות להשתתף – יפות פנים סבר מתוך – הקהל כל את ויזמינו המשקה,

כאן. להמסובים מהמשקה יחלקו – התחלה

בהמשך  מהר"ש אדמו"ר שמביא כפי – משקה" "כולה יהיה שבו לזמן נזכה ממש שבקרוב ויהיֿרצון
משקה",125וככה  כולה כשיהיה לשתות שנזכה "יהיֿרצון משקה, שתיית בעת הזקן רבינו שאמר מה

גו'" והשקה יצא ה' מבית ד"ומעיין ענין שזהו שכתוב 126ומבאר וכמו מים 127, יצאו ההוא ביום "והיה
– ה "משקה") עלֿדרך דייקא, (מים גו'" מירושלים משיח חיים עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה

צדקנו.

גו'" אותו תאכלו "וככה שתחילתו וככה", ב"המשך נתבאר זה שענין מצרים,128ולהעיר, ביציאת ,
תוושעון" ונחת ד"בשובה הענין בביאור במהרה 129וסיומו תוושעון", ונחת ש"בשובה לנו, תהיה כן –

ממש. בימינו

ברכה"). לכם "והריקותי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל – המשקה חלוקת (לאחרי
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כז f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay zgiy

.Ï:אודותיו שהעירו ענין עוד ישנו – השבוע בפרשת רש"י לפירוש בנוגע
הפסוק  מעצת 130על יושיעך יֿה עליו "התפלל רש"י: מפרש – יהושע" נון בן להושע משה  "ויקרא

מרגלים".

מובן: ואינו

שלפניֿזה  שבפסוק מכיון חשיבות,131א) לשון שבמקרא אנשים "כל רש"י מפרש אנשים", "כולם ,
שעה יושיעךmixykואותה "יֿה להתפלל הוצרך מדוע – milbxnהיו" zvrn שכשרים שעה באותה ,"

היו?!

בתפלה צורך יש אם גיסא, ולאידך ולא ryeedlב) יהושע, על רק התפלל מדוע – מרגלים" מ"עצת
על רק שמתפלל ישראל" "רועה של הנהגתו זוהי וכי כולם?! הזקוקים ecinlzעל האנשים שאר על ולא ,

ישראל! לכלל שנוגע כללי ענין אודות שמדובר ובפרט דבר?! לאותו הם גם

חטא  לאחרי אפילו תפלתו: פועלת כמה עד כבר ידע רבינו שמשה לאחרי – יותר מתחזקת זו וקושיא
גו'" ישראל אלהיך "אלה חמור, הכי חטא תפילתו 132העגל, פעלה – כו' גזירה נגזרה שכבר ולאחרי ,

גו'" ה' ש"וינחם משה אינו 133של (שחטאם למרגלים בנוגע תועיל שתפילתו בודאי הרי שכן, ומכיון ,
ובפרט העגל), חטא לחומרת כולם?!mcewבערך על התפלל לא מדוע ואםֿכן החטא,

.‡Ï:פתח דסיים במה הסדר, ועל בזה, הביאור לומר ויש
לפרש  צריך אינו הכתוב ולדוגמא: לפרש, צריך אינו שהכתוב פשוטים ענינים שישנם – ובהקדים

המשנה" ד"סדר הדברים פרטי ככל לישראל, תורה שלימד לכך (נוסף בעצמו תורה למד רבינו ),134שמשה
הערב" עד הבוקר מן משה על העם ש"ויעמוד לאחרי שגם פשוט, וגם מובן אלקים",135שהרי ("לדרוש

הגבורה" מפי תלמוד לא 136"לשאול ועלֿדרךֿזה התורה, בלימוד משה עסק שבו בערב זמן ריבוי נותר ,(
ועלֿדרךֿזה  לקיים, לישראל שצוה המצוות כל את בעצמו קיים רבינו שמשה להשמיענו הכתוב צריך

בזה. כיוצא ענינים בשאר

לענינינו: ובנוגע

הארץ" את "לתור המרגלים של בחזקת 137שליחותם הדרכים ש"כל לכך (נוסף מסוכנת שליחות היתה ,
(כמסופר 138סכנה" ל"מרגלים" שמגיע כפי כו', ולהענישם לתפסם יכולים היו הטבע, בדרך שהרי – (

אליך  הבאים האנשים הוציאי לאמר רחב אל יריחו מלך "וישלח יהושע, של למרגלים בנוגע בהפטרה
באו" הארץ כל את לחפור כי אתם 139גו' "מרגלים לאחיו אמר שיוסף למקרא הבןֿחמש שלמד וכפי ,

באתם" הארץ ערות את ב 140לראות צורך היה ולכן ,(qp יבחינו ולא באבלם טרודים יהיו הארץ שיושבי
הפסוק  על רש"י שמפרש כפי – קוברים 141בהם מצאנום שעברנו מקום "בכל יושביה", אוכלת "ארץ

לאלו". לב יתנו ולא באבלם לטרדם כדי לטובה, עשה והקב"ה מתים,

משה, של ביוזמתו היתה כולה שהשליחות גם ומה זו, שבשליחות הסיכון את ידע שמשה ומכיון
לך, –jzrcl"שלח "`hiyt את כששלח התפלל שיעקב כשם זו, בשליחות שיצליחו עליהם שהתפלל

גו'" רחמים לכם יתן שדי "ואֿל מצרימה, מתפלל 142בניו הריני תפילה, אלא כלום חסרים אינכם "מעתה ,
.143עליכם"
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f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay zgiy

.ÊÎ פרשתנו בתחלת אאמו"ר הזהר 117בהערות מאמר עכו"ם 118מובא מעמין ישראל אינון "זכאין
לשונות.. ש"הג' אאמו"ר, ומבאר כו'", בהו ואתפאר  בהו ואתכני בהו אתרעי דקודשאֿבריךֿהוא דעלמא,

חסדֿגבורהֿתפארת". לנגד הם
להבין: וצריך

מעלתם  הרי – הנ"ל ענינים בג' אלא אינה דעלמא עכו"ם עמין לגבי ישראל של שמעלתם לומר היתכן
כלל?! ביניהם ושייכות ערך שאין באופן היא העולם אומות לגבי ישראל של

ולשון") עם מכל בחרת "ובנו העמים", מכל בחרתנו ("אתה בחירה של המושג שכל כך, כדי ועד
העולם" אומות לגופי בחומריותו "הנדמה החומרי, לגוף ביחס אלא שמצד 119אינו אלא עוד, ולא ,

קדישא" דלהון "גופא גם נעשית .120הבחירה

בשנים  בארוכה כמדובר ביניהם, ושייכות ערך איזה שיש ענינים אודות מדובר שכאן – הביאור ונקודת
לקמן.121שלפניֿזה  שיתבאר כפי כו', בזה ולהוסיף הענין תוכן את רק להזכיר יש ולכן ,

.ÁÎ.מעשר בהלכות – ברמב"ם היומי שיעור על להתעכב יש כן כמו 
חלה  אודות מדובר שבה – השבוע לפרשת והשייכות הקשר תרומות 122ובהקדם בכלל שהיא ,

הרמב"ם  שכתב כמו תרומה".123ומעשרות, נקראו כולן והביכורים והחלה מעשר ותרומת גדולה "תרומה

ב"לתקן  ללימוד בנוגע והן דתורה, בנגלה הן – היומי בשיעור הלכה ביאור על להתעכב יש וכרגיל,
לקמן.124הדעות" שיתבאר כפי ,

.ËÎ– היין הוא שעיקרם שבפרשתנו, הנסכים ענין אודות (במאמר) לעיל להמדובר בהמשך והנה,
שברכתו  (אף היין דוגמת סוד", "יצא שעלֿידו המשכר, משקה משקה, לחלוקת המתאים הזמן זה הרי

בדברו). נהיה שהכל
את  לוקחים שעבורו הענין תוכן אודות ויכריזו משקה, קנקני שהכניסו אלו כל עתה יגשו ולכן,
ובתור  כו', והתוועדויות במסיבות להשתתף – יפות פנים סבר מתוך – הקהל כל את ויזמינו המשקה,

כאן. להמסובים מהמשקה יחלקו – התחלה

בהמשך  מהר"ש אדמו"ר שמביא כפי – משקה" "כולה יהיה שבו לזמן נזכה ממש שבקרוב ויהיֿרצון
משקה",125וככה  כולה כשיהיה לשתות שנזכה "יהיֿרצון משקה, שתיית בעת הזקן רבינו שאמר מה

גו'" והשקה יצא ה' מבית ד"ומעיין ענין שזהו שכתוב 126ומבאר וכמו מים 127, יצאו ההוא ביום "והיה
– ה "משקה") עלֿדרך דייקא, (מים גו'" מירושלים משיח חיים עלֿידי והשלימה האמיתית בגאולה

צדקנו.

גו'" אותו תאכלו "וככה שתחילתו וככה", ב"המשך נתבאר זה שענין מצרים,128ולהעיר, ביציאת ,
תוושעון" ונחת ד"בשובה הענין בביאור במהרה 129וסיומו תוושעון", ונחת ש"בשובה לנו, תהיה כן –

ממש. בימינו

ברכה"). לכם "והריקותי לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל – המשקה חלוקת (לאחרי
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פרשתנו א.118) קסא,

תניא פמ"ט.119)
זח"ג רע"ב.120) ע,
ראה ועוד.121) ואילך. 171 ע' חי"ח לקו"ש
טו, ואילך.122) יט
הל' ה"כ.123) פט"ו תרומות

ראה בסופן.124) תמורה הל' רמב"ם
תרל"ז (125.129 ע' תש"ד סה"ש וראה רפמ"ו. –

יואל יח.126) ד,
זכרי' ח.127) יד,

בא יא.128) יב,
ישעי' טו.129) ל,



f"nyz'dכח fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay zgiy

ישראל  בני בתוך ונקדשתי כאן תוך 153"נאמר מה הבאים, בתוך גו' ישראל בני ויבואו להלן ונאמר ,
" רש "י מדייק זה ועל עשרה". כאן אף עשרה, להלן הוא o`knשנאמר שהלימוד – עשרה" שהיא לעדה

דוקא). זה מפסוק

"עדה": נקראים אינם מעשרה שפחות ההוכחה מהי להקשות מקום שאין גם מובן ועלֿפיֿזה

וכיוצא  אחד שבט או ישראל, בני כל העדה", "כל כאמור, אנשים, ריבוי על "עדה" קאי כלל בדרך
מכלֿמקום  אנשים, ריבוי שאינם שאףֿעלֿפי מישראל, לעשרה בנוגע מיוחד בלימוד צורך ויש בזה,

"עדה". בשם נקראים

מה  אפילו שהרי – "עדה" נקראים אינם מעשרה שפחות ההוכחה מהי לשאול שייך לא שכן, ומכיון
הוא "עדה" נקראים שפחות yecigשעשרה לא – הוא בלימוד הצורך כלומר , דקרא. מיתורא שנלמד

עדה. נקראים שעשרה אדרבה, אלא עדה, נקראים אינם מעשרה

.„Ï'חינוך ב'מנחת שתמה באכילתו", עמו אלא חמץ איסור "אין שני, פסח בענין רש"י לפירוש בנוגע
הסוגיא מניין  מפשטות הוא רש"י של שמקורו לומר, יש – רש"י של ראשון 154מקורו פסח בין "מה

כו'". שני לפסח
הא  הרי שכן, ומכיון בזה", שירגישו למפרשים ראיתי "לא כותב עצמו חינוך' שה'מנחת – ובהקדמה
שאסור  לרש"י מנאֿליה הקשו לא ועוד, האורה' 'לבוש חכמים', ה'שפתי אריה', ה'גור שהרא"ם, גופא
ההלכה), לדרך בהתאם רש"י דברי בביאור שקלוֿוטרו כלל שבדרך (אף שני פסח עם ביחד חמץ לאכול

רש"י. בדברי כלל קושי אין שלדעתם הוכחה מהווה

בזה: והביאור

אותו  יעשו הפסח חוקת ככל רבנן "תנו בגמרא: במצוה155שנינו ,etebay את ריבה (לא מדבר הכתוב
צלי  ואכילת עבודותיו סדר כגון שבגופו, במצוות אלא ראשון לדין מצוה156השני .(eteb lry מצה (כגון

לו  חובה ובאין אחרים דברים שהן יאכלוהו 156ומרור ומרורים מצות על תלמודֿלומר מניין, יכול 157) .
מצוות (אפילו eteb lr `ly שאור השבתת בו 156כגון ישברו לא ועצם תלמודֿלומר העצם 155), שבירת מה ,

שבגופו". מצוה כל אף שבגופו מצוה מיוחד

במצוות  גם אלא במצוותֿעשה רק לא הוא ראשון לפסח שני דפסח שהדמיון מבואר הסוגיא ובהמשך
דמצות  "בכללים בפרטיות, ומבאר גמור", ולאֿתעשה מצוותֿעשה מפורש הפרט "מה – לאֿתעשה
ממנו  ישאירו דלא בכללים שאור. השבתת ליה, ממעיט מאי בפרטים אש. צלי מרבי, קא מאי ומרורים
בכללים  ימצא. ולא יראה לא ליה, ממעט קא מאי בפרטים  ממנו. תוציא לא ליה, מרבה קא מאי בוקר עד

נא  ממנו תאכלו אל מרבה, קא מאי בו ישברו לא לא 158דעצם ממעטי, קא מאי בפרטים על 159. תשחט
ז  דם בחי".חמץ

הענינים, בכל ראשון לפסח שני פסח שוה – הכתוב  שמיעט הענינים שמלבד מוכח, ומזה
חמץ" עליו תאכל "לא הפסח, עם חמץ אכילת לאיסור בנוגע שני.160ובנידוןֿדידן, בפסח גם שאסור ,

שמפרש  כפי זבחי", דם חמץ על תשחט ד"לא הלאו דמיעט מהא הראיה, את ולחזק להוסיף ויש
אבל  שחיטה, בשעת שלא הוהֿאמינא יראה, ומבל שאור מהשבתת ליה מיעט דכבר ש"אףֿעלֿגב רש"י
לשחיטת  בנוגע רק הוא שהמיעוט היינו, – תשחט" מלא למעוטי איצטריך להכי לא, שחיטה בשעת

חמץ. עמו לאכול אסור הפסח, לאכילת בנוגע מהֿשאיןֿכן הפסח,

לרבינו  יצא מהיכן ידעתי ולא מאוד, חדש דבר אצלי "והוא חינוך' ה'מנחת שכתב מה ועלֿפיֿזה,
חינוך'. ה'מנחת דברי את לתרץ כיצד יודע אינני – כו'" זה
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אמור לב.153) כב,
פסחים אֿב.154) צה,

בהעלותך יב.155) ט,
פרש"י שם.156) פסחים

שם, יא.157)
בא ט.158) יב,

תשא כה.159) לד,
פ' ג.160) טז, ראה

f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay zgiy

מיוחדת  תפילה הכוונה – כו'" עליו התפלל יהושע, נון בן להושע משה "ויקרא שכתוב מה ועלֿפיֿזה
כולם. על שהתפלל הכללית לתפילה בהוספה

שהיה דמכיון – בפשטות מובן – מיוחדת תפילה משה הוסיף ליהושע שבנוגע "לא ecinlzוהטעם ,
האוהל" מתוך יכשל144ימיש אם הרי ,`ed בערך (שלא ביותר וחמור גרוע מצב זה יהיה מרגלים", ב"עצת

שאפילו שיאמרו מכיון המרגלים), שאר dynלגבי ly ecinlz,וכך כך סבור כו', תמיד עמו יחד שנמצא ,
מהחינוך  תוצאה שזוהי – ועלֿכלֿפנים כו', בפירוש ממשה שמע כאילו כביכול, הוכחה, זו הרי ובמילא
או  דאבוה בשוקא, דינוקא "שותא – למקרא חמש בן אצל במוחש שרואים (וכפי ממשה שקיבל

).145דאימיה"

.·Ï:לומר יש – היו" כשרים שעה ש"אותה אף מרגלים", "מעצת להוושע בתפלה הצורך ובטעם
יהושע" נון בן להושע משה "ויקרא נאמר מדוע מובן: אינו האנשים ixg`lלכאורה שמות "אלה

אפרים "למטה כולל הארץ", את לתור משה שלח כאמור,ryedאשר תלמידו, שהיה מכיון – נון" בן
עוד ל"יהושע" מ"הושע" שמו לשנות יכול היה האוהל", מתוך ימיש כולם,iptl"לא שמות את שמונה

א  "למטה "יהושע", בשם מלכתחילה אותו יקרא נון"?!ryediפריםובמילא, בן

נתחדש מרגלים") מעצת יושיעך ("יֿה מיוחדת בתפילה שהצורך לומר, צריך כן dzrועל df,כלומר ,
אם כי זו, מיוחדת בתפילה צורך היה לא גו'" אנשים לך "שלח הציווי והובדלו,ixg`lשבתחלת שנבחרו

מרגלים". מעצת יושיעך יֿה עליו "נתפלל

בזה: והביאור

והובדלו  שנבחרו לאחרי שנוצר למצב גו'" אנשים לך "שלח הציווי בתחילת המצב בין השינוי
היו כן שלפני – הוא mnvrשמותיהם, iptaואחד אחד כל ,enewnaנתקבצו כן ולאחרי ,eicgi mlek,שאז ,

להם  נאמר שכבר לאחרי עליהם, שהוטלה השליחות אודות ביניהם ולהתייעץ לדבר התחילו בוודאי
לאחריֿזה  שכתוב מה שכן הדברים, פרטי גם (ואולי הענין ויאמר 146כללות גו' משה אותם "וישלח

ראשון). לענין נחזור כאומר זה הרי גו'", בנגב זה עלו אליהם

ד" הענין להיות שיכול ראה – ביניהם ומתייעצים שעומדים משה שראה ולכן zvrומכיון מרגלים",
מרגלים" מעצת יושיעך יֿה יהושע) (על עליו .147"התפלל

.‚Ï:"עשרה שהיא לעדה "מכאן רש"י בפירוש הביאור
שמצינו  כפי בזה, וכיוצא שלם, שבט על או ישראל, בני כל על קאי – כלל בדרך – "עדה" הלשון
וכמה  כמה העדה" "כל הלשון נאמר שבה עצמה, זו בפרשה כן וכמו שלפניֿזה, בפסוקים פעמים ריבוי

פעמים.

אודות מדובר זה שבפסוק מדוע milbxndומכיון מובן: אינו – עלי" ישראל) (את מלינים המה "אשר ,
מה  (עלֿדרך גו'" הרעים לאנשים מתי "עד ולא וגו'", הרעה לעדה מתי "עד "עדה", בלשון כאן נקראו

"148שכתוב  – עצמה זו בפרשה הרגיל כלשון גו'"), רעים סדום לתור miyp`d149"ואנשי משה שלח אשר
" הארץ", הארץ"?!miyp`d150את דבת מוציאי

לעדה  "מכאן מקרא: של בפשוטו להוסיף רש"י את מכריחה – ד"עדה" היתור אודות – זו וקושיא
"עדה". בשם נקראים מישראל שעשרה ללמדנו הכתוב שכוונת היינו, עשרה", שהיא

דעה  שיש שכתוב 151(ולהעיר, ממה נלמד זה הבאים",152שענין בתוך לשבור ישראל בני "ויבואו
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תשא יא.144) לג,
סוכה בסופה.145)

יג, יז.146)
ראה ח"ד 147) תשמ"ה התוועדויות – בארוכה

לך יג.148) יג, לך

יד, לו.149)
שם, לז.150)

ירושלמי פ"ז 151) ברכות בירושלמי ועד"ז ה"ד. פ"א סהדרין
ה"ג.

מקץ ה.152) מב,



כט f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay zgiy

ישראל  בני בתוך ונקדשתי כאן תוך 153"נאמר מה הבאים, בתוך גו' ישראל בני ויבואו להלן ונאמר ,
" רש "י מדייק זה ועל עשרה". כאן אף עשרה, להלן הוא o`knשנאמר שהלימוד – עשרה" שהיא לעדה

דוקא). זה מפסוק

"עדה": נקראים אינם מעשרה שפחות ההוכחה מהי להקשות מקום שאין גם מובן ועלֿפיֿזה

וכיוצא  אחד שבט או ישראל, בני כל העדה", "כל כאמור, אנשים, ריבוי על "עדה" קאי כלל בדרך
מכלֿמקום  אנשים, ריבוי שאינם שאףֿעלֿפי מישראל, לעשרה בנוגע מיוחד בלימוד צורך ויש בזה,

"עדה". בשם נקראים

מה  אפילו שהרי – "עדה" נקראים אינם מעשרה שפחות ההוכחה מהי לשאול שייך לא שכן, ומכיון
הוא "עדה" נקראים שפחות yecigשעשרה לא – הוא בלימוד הצורך כלומר , דקרא. מיתורא שנלמד

עדה. נקראים שעשרה אדרבה, אלא עדה, נקראים אינם מעשרה

.„Ï'חינוך ב'מנחת שתמה באכילתו", עמו אלא חמץ איסור "אין שני, פסח בענין רש"י לפירוש בנוגע
הסוגיא מניין  מפשטות הוא רש"י של שמקורו לומר, יש – רש"י של ראשון 154מקורו פסח בין "מה

כו'". שני לפסח
הא  הרי שכן, ומכיון בזה", שירגישו למפרשים ראיתי "לא כותב עצמו חינוך' שה'מנחת – ובהקדמה
שאסור  לרש"י מנאֿליה הקשו לא ועוד, האורה' 'לבוש חכמים', ה'שפתי אריה', ה'גור שהרא"ם, גופא
ההלכה), לדרך בהתאם רש"י דברי בביאור שקלוֿוטרו כלל שבדרך (אף שני פסח עם ביחד חמץ לאכול

רש"י. בדברי כלל קושי אין שלדעתם הוכחה מהווה

בזה: והביאור

אותו  יעשו הפסח חוקת ככל רבנן "תנו בגמרא: במצוה155שנינו ,etebay את ריבה (לא מדבר הכתוב
צלי  ואכילת עבודותיו סדר כגון שבגופו, במצוות אלא ראשון לדין מצוה156השני .(eteb lry מצה (כגון

לו  חובה ובאין אחרים דברים שהן יאכלוהו 156ומרור ומרורים מצות על תלמודֿלומר מניין, יכול 157) .
מצוות (אפילו eteb lr `ly שאור השבתת בו 156כגון ישברו לא ועצם תלמודֿלומר העצם 155), שבירת מה ,

שבגופו". מצוה כל אף שבגופו מצוה מיוחד

במצוות  גם אלא במצוותֿעשה רק לא הוא ראשון לפסח שני דפסח שהדמיון מבואר הסוגיא ובהמשך
דמצות  "בכללים בפרטיות, ומבאר גמור", ולאֿתעשה מצוותֿעשה מפורש הפרט "מה – לאֿתעשה
ממנו  ישאירו דלא בכללים שאור. השבתת ליה, ממעיט מאי בפרטים אש. צלי מרבי, קא מאי ומרורים
בכללים  ימצא. ולא יראה לא ליה, ממעט קא מאי בפרטים  ממנו. תוציא לא ליה, מרבה קא מאי בוקר עד

נא  ממנו תאכלו אל מרבה, קא מאי בו ישברו לא לא 158דעצם ממעטי, קא מאי בפרטים על 159. תשחט
ז  דם בחי".חמץ

הענינים, בכל ראשון לפסח שני פסח שוה – הכתוב  שמיעט הענינים שמלבד מוכח, ומזה
חמץ" עליו תאכל "לא הפסח, עם חמץ אכילת לאיסור בנוגע שני.160ובנידוןֿדידן, בפסח גם שאסור ,

שמפרש  כפי זבחי", דם חמץ על תשחט ד"לא הלאו דמיעט מהא הראיה, את ולחזק להוסיף ויש
אבל  שחיטה, בשעת שלא הוהֿאמינא יראה, ומבל שאור מהשבתת ליה מיעט דכבר ש"אףֿעלֿגב רש"י
לשחיטת  בנוגע רק הוא שהמיעוט היינו, – תשחט" מלא למעוטי איצטריך להכי לא, שחיטה בשעת

חמץ. עמו לאכול אסור הפסח, לאכילת בנוגע מהֿשאיןֿכן הפסח,

לרבינו  יצא מהיכן ידעתי ולא מאוד, חדש דבר אצלי "והוא חינוך' ה'מנחת שכתב מה ועלֿפיֿזה,
חינוך'. ה'מנחת דברי את לתרץ כיצד יודע אינני – כו'" זה
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בהעלותך יב.155) ט,
פרש"י שם.156) פסחים

שם, יא.157)
בא ט.158) יב,

תשא כה.159) לד,
פ' ג.160) טז, ראה
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מיוחדת  תפילה הכוונה – כו'" עליו התפלל יהושע, נון בן להושע משה "ויקרא שכתוב מה ועלֿפיֿזה
כולם. על שהתפלל הכללית לתפילה בהוספה

שהיה דמכיון – בפשטות מובן – מיוחדת תפילה משה הוסיף ליהושע שבנוגע "לא ecinlzוהטעם ,
האוהל" מתוך יכשל144ימיש אם הרי ,`ed בערך (שלא ביותר וחמור גרוע מצב זה יהיה מרגלים", ב"עצת

שאפילו שיאמרו מכיון המרגלים), שאר dynלגבי ly ecinlz,וכך כך סבור כו', תמיד עמו יחד שנמצא ,
מהחינוך  תוצאה שזוהי – ועלֿכלֿפנים כו', בפירוש ממשה שמע כאילו כביכול, הוכחה, זו הרי ובמילא
או  דאבוה בשוקא, דינוקא "שותא – למקרא חמש בן אצל במוחש שרואים (וכפי ממשה שקיבל

).145דאימיה"

.·Ï:לומר יש – היו" כשרים שעה ש"אותה אף מרגלים", "מעצת להוושע בתפלה הצורך ובטעם
יהושע" נון בן להושע משה "ויקרא נאמר מדוע מובן: אינו האנשים ixg`lלכאורה שמות "אלה

אפרים "למטה כולל הארץ", את לתור משה שלח כאמור,ryedאשר תלמידו, שהיה מכיון – נון" בן
עוד ל"יהושע" מ"הושע" שמו לשנות יכול היה האוהל", מתוך ימיש כולם,iptl"לא שמות את שמונה

א  "למטה "יהושע", בשם מלכתחילה אותו יקרא נון"?!ryediפריםובמילא, בן

נתחדש מרגלים") מעצת יושיעך ("יֿה מיוחדת בתפילה שהצורך לומר, צריך כן dzrועל df,כלומר ,
אם כי זו, מיוחדת בתפילה צורך היה לא גו'" אנשים לך "שלח הציווי והובדלו,ixg`lשבתחלת שנבחרו

מרגלים". מעצת יושיעך יֿה עליו "נתפלל

בזה: והביאור

והובדלו  שנבחרו לאחרי שנוצר למצב גו'" אנשים לך "שלח הציווי בתחילת המצב בין השינוי
היו כן שלפני – הוא mnvrשמותיהם, iptaואחד אחד כל ,enewnaנתקבצו כן ולאחרי ,eicgi mlek,שאז ,

להם  נאמר שכבר לאחרי עליהם, שהוטלה השליחות אודות ביניהם ולהתייעץ לדבר התחילו בוודאי
לאחריֿזה  שכתוב מה שכן הדברים, פרטי גם (ואולי הענין ויאמר 146כללות גו' משה אותם "וישלח

ראשון). לענין נחזור כאומר זה הרי גו'", בנגב זה עלו אליהם

ד" הענין להיות שיכול ראה – ביניהם ומתייעצים שעומדים משה שראה ולכן zvrומכיון מרגלים",
מרגלים" מעצת יושיעך יֿה יהושע) (על עליו .147"התפלל

.‚Ï:"עשרה שהיא לעדה "מכאן רש"י בפירוש הביאור
שמצינו  כפי בזה, וכיוצא שלם, שבט על או ישראל, בני כל על קאי – כלל בדרך – "עדה" הלשון
וכמה  כמה העדה" "כל הלשון נאמר שבה עצמה, זו בפרשה כן וכמו שלפניֿזה, בפסוקים פעמים ריבוי

פעמים.

אודות מדובר זה שבפסוק מדוע milbxndומכיון מובן: אינו – עלי" ישראל) (את מלינים המה "אשר ,
מה  (עלֿדרך גו'" הרעים לאנשים מתי "עד ולא וגו'", הרעה לעדה מתי "עד "עדה", בלשון כאן נקראו

"148שכתוב  – עצמה זו בפרשה הרגיל כלשון גו'"), רעים סדום לתור miyp`d149"ואנשי משה שלח אשר
" הארץ", הארץ"?!miyp`d150את דבת מוציאי

לעדה  "מכאן מקרא: של בפשוטו להוסיף רש"י את מכריחה – ד"עדה" היתור אודות – זו וקושיא
"עדה". בשם נקראים מישראל שעשרה ללמדנו הכתוב שכוונת היינו, עשרה", שהיא

דעה  שיש שכתוב 151(ולהעיר, ממה נלמד זה הבאים",152שענין בתוך לשבור ישראל בני "ויבואו
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תשא יא.144) לג,
סוכה בסופה.145)

יג, יז.146)
ראה ח"ד 147) תשמ"ה התוועדויות – בארוכה

לך יג.148) יג, לך

יד, לו.149)
שם, לז.150)

ירושלמי פ"ז 151) ברכות בירושלמי ועד"ז ה"ד. פ"א סהדרין
ה"ג.

מקץ ה.152) מב,
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גם  שישנם הענינים פרטי הן – הנ"ל לכל ביחס שגם כו'", ישראל אינון "זכאין הזהר מחדש זה ועל
של  מעלתם גדלה – בישראל הבחירה ענין כללות התאפשר שעלֿידם המעלה והן העולם, אומות אצל

שב  באופן העולם אומות לגבי בהו `jexrÎoiישראל ואתפאר כו' בהו אתרעי ש"קודשאֿבריךֿהוא מכיון ,
להתפאר" ידי "מעשה – אבות לפרקי  בהקדמה גם שאומרים כפי .6כו'",

.ÊÏ לענין והשייכות הקשר את לבאר יש – שלישי פרק זה, בשבת שלומדים אבות לפרקי בנוגע
הגאולה:

פרק הפרק, לכללות בנוגע – לראש השלישית iyilyלכל גאולה – הגאולה ענין עם קשור שמספרו ,
המקדש בית וכן מקומו), כאן ואין גלויות, ד' ישנן שבפרטיות ז"ל iyilyd(אף חכמינו כדרשת על 169,

בשני 170הפסוק  שנתמשכן למקדש רמז פעמים, שני משכן, "משכן העדות", משכן המשכן פקודי "אלה
בשלימותו, אותו מחזירים ואחרֿכך זמן למשך שלוקחים ה"משכון" ובדוגמת עלֿדרך חורבנין",

חורבנין". "שני לאחרי השלישי, המקדש בבית היא המשכון שהחזרת ובנידוןֿדידן,

ב"ירחא שלישי פרק לומדים כאשר ביותר מודגש זה שענין נשלמהi`zilzולהעיר, שבו ,"dle`bd
mixvnn שכתוב כמו על 171– האלוקים את תעבדון ממצרים העם את וכמודגש "בהוציאך הזה", ההר

מצרים" מארץ הוצאתיך אשר אלקיך ה' "אנכי תליתאי") (ב"ירחא .172במתןֿתורה

שלישי  בפרק לזה, שבזה 173ונוסף ביניהם", שרויה שכינה בתורה ועוסקין שיושבין "עשרה נאמר
י"ב  לחגיגת הידוע במכתבו הגאולה בעל שכתב כמו – תמוז די"בֿי"ג לגאולה והשייכות הקשר מודגש
בתורה  ועוסקים שיושבים עשרה המאמר שיחיו, אנ"ש לכללות שולח הנני לזה "מצורף הראשונה, תמוז
שיושבים  ד"עשרה באופן התורה דלימוד הענין עם גאולתו את שמקשר היינו, ביניהם". שרויה שכינה

בתורה". ועוסקים

"יושבים הלשון בדיוק להוסיף "שניםmiwqereויש – הלשון משינוי (ולהעיר ויש oiayeiyבתורה"
אחד תורה.. דברי wqereביניהם ayeiy"עשרה174בתורה" ,miwqere miayeiy בעל שמפרש כפי – בתורה")

שממלא 175הגאולה  בכך שמסתפק כ"פועל" רק לא היינו, עסק", "בעל כמו להיות צריך התורה שלימוד
כך, כדי עד ב"עסק", תמיד מונחת שמחשבתו עסק" "בעל כמו אלא עליו, המוטלות השעות מכסת את

כו'. העסק מעניני חולם השינה בעת שגם

.ÁÏ כפר איש דוסא בן חלפתא "רבי המאמר, בעל של שמו תוכן את – הרמז בדרך – לבאר ויש
חנניא".

דהשגחה  מהענין וקלֿוחומר (במכלֿשכן הדיוק בתכלית הוא שבתורה ופרט פרט שכל – ובהקדמה
רבינו  (שמביא הבעלֿשםֿטוב  כתורת שמות, בעניני ועלֿאחתֿכמהֿוכמה העולם), בעניני אפילו פרטית
שמהווה  כו'", לחיות כלי הוא הקודש  בלשון לו יקרא אשר ש"שמו והאמונה') היחוד 'שער בתחלת הזקן
בשם  נזכרו לא אבות' ב'פרקי מאמרים וכמה שכמה ובפרט זה. בשם הנקרא הדבר את ומקיים ומחיה

המאמר. בעל של בשמו גם לדייק יש אומרם, בשם שנזכרו במאמרים ואםֿכן אומרם,

מרומזים  – חנניא" כפר איש דוסא בן חלפתא "רבי – המאמר בעל של שבשמו לומר יש ובנידוןֿדידן,
במכתבים  בארוכה שנתבאר (כמו ישראל דבני הסימנים הפסח,177ובהתוועדויות 176ג' דחג בתקופה

העילוי  מצד היא לכך כשהסיבה גם כן, לא דאם דוקא, בגלוי להיות שמוכרח הוא "סימן" של שענינו
לכת" בגלוי),178ד"הצנע נראה שלא מכיון "סימן", בגדר זה אין אבל עולמות", "ש"י שכר, אמנם יקבל ,

חסדים" גומלי רחמנים :179"ביישנים
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פרש"י וש"נ.169) .262 ע' חכ"א לקו"ש וראה פקודי. ר"פ
פקודי שם.170)
שמות יב.171) ג,

יתרו ב.172) כ,
משנה ו.173)
משנה ב.174)
סה"מ ע'175) קיב. ע' תרפ"ח ואילך. א רנח, ח"א קונטרסים

קכז.
מיום (176203 ואילך. 198 ע' חל"ב (לקו"ש אדר כ"ה

ואילך).
שיחת סכ"ג.177) ויקרא ש"פ
מיכה ח.178) ו,

יבמות הי"ז.179) פי"ט איסו"ב הל' רמב"ם א. עט,
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דברי  את לקבל שיש פשוט, - חינוך' ה'מנחת לדברי רש"י דברי בין וניגוד סתירה כשיש אופן, ובכל
אייזערנעם  א ("אויף בטוחה דרך על הולכים שאז חינוך', ה'מנחת דברי על ותירוץ ביאור ולחפש רש"י ,
שכתב  (כמו זה על נעמדו שלא רש"י מפרשי כל אצל ומוסכם רש"י, בפירוש המפורש דבר – בריק")
רש"י, ממפרשי שאינו חינוך', ה'מנחת מלבד בזה"), שירגישו למפרשים ראיתי "לא חינוך' ה'מנחת

להלכה. דבריו על סומכים שהאחרונים עד כו', בתורה גדלותו למרות

.‰Ï:אאמו"ר בהערות הביאור
אומות  אצל גם דוגמתם ששייך ענינים על קאי דעלמא" עכו"ם מעמין ישראל אינון "זכאין המאמר
באופן  העולם אומות לגבי ישראל של מעלתם גדלה אלו בענינים שגם בזהר מחדש זה ועל העולם,

שבאיןֿערוך.

בזה: והענין

שבהם  בענינים רק שייך – ולשון" עם מכל בחרת "ובנו העמים", מכל בחרתנו "אתה הבחירה, ענין
אומות  שאר מבין בישראל לבחור וצריך שייך שלכן העולם, לאומות ישראל בין ושייכות ערך איזה יש
ענין  שייך לא מלכתחילה הרי העולם, באומות ולא בישראל רק שישנם בענינים מהֿשאיןֿכן העולם,

הבחירה.

אחת  חיטה שלוקחים – ומעשרות תרומות בהלכות אלו דימים הרמב"ם שיעורי עם זה לקשור ויש
תרומה  ממנה ועושים אותה מרימים ואףֿעלֿפיֿכן שבכרי, החיטים לכל בשוה שהיא חיטה הכרי, מן

לה'.

בעצם  (ב) העולם, באומות גם שישנם הענינים בפרטי (א) בשתים: הדבר מתבטא – יותר ובפרטיות
כדלקמן.הע  העמים", מכל "בחרתנו – בישראל הבחירה את מאפשרת העולם אומות של שמציאותם נין

.ÂÏ:הדברים ביאור
שנינו  - זה בשבת שלומדים – דאבות שלישי שנאמר 161בפרק בצלם.. שנברא אדם "חביב כי 162:

המשנה  במפרשי ומבואר כו'", ישראל חביבין האדם, את עשה אלקים על 163בצלם קאי אדם" ש"חביב
הראיה  שהוא וכמו אמר.. אדם "ובכל – העולם אומות על גם אלא ישראל בני על רק לא בניֿאדם, כל

כו'". ישראל "חביבין מוסיף ואחרֿכך לבדם", ישראל לבני ולא נח, לבני נאמר הביא שממנו

חסידות  קאי 164(בדרושי אדם" ו"חביב האלקית, הנפש על קאי ישראל" ש"חביבין פירוש אמנם ישנו
כל  על קאי אדם" ש"חביב הפשוט הפירוש גם ישנו זה, עם ביחד אבל שבישראל, השכלית הנפש על

העולם). אומות גם בניֿאדם,

כו'" יחידי אדם נברא "לפיכך ז"ל רבותינו למאמר בנוגע לשמשני 165ועלֿדרךֿזה אלא נבראו "לא ,
העולם.166כו'" לאומות גם אלא) ישראל, בני על רק (לא שייך זה שענין –

ד" העילוי ip`yryועלֿאחתֿכמהֿוכמה one` בגמרא (כדאיתא לך 167" האיש.. אותו מכוער "כמה
מכוער" "אדם שאפילו היינו, כו'", שעשאני לאומן של zn`aואמור בעיניו אלא העולם, בעיני רק (לא

התניא  בספר הזקן רבינו ובלשון הקב"ה, עלֿידי שנברא היינו, שעשאני"), ד"אומן העילוי בו יש 168תנא),

"`nlra zeixaאומות על גם שקאי בוודאי הרי – הקב"ה עלֿידי שנבראו היא היחידה שמעלתם העולם,",
כפשוט.

לאומות  יש (כנ"ל), ישראל אצל כמו העולם אומות אצל השייכים הענינים פרטי  שמלבד להוסיף, ויש
בחרתנו "אתה בישראל, לבחירה האפשרות נעשית שעלֿידם נוספת, מעלה minrdהעולם lkn ומכיון ,"

בישראל. הבחירה נתאפשרה שבגללם העולם אומות כלפי כו' תודה הכרת של רגש להיות צריך שכן,
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משנה יד.161)
נח ו.162) ט,

תויו"ט. מד"ש.163) גם וראה
ראה ועוד.164) פ"א. תש"ב אדם חביב ד"ה

סנהדרין במשנה.165) – א לז,
משנה קידושין.166) מס' סוף וברייתא
תענית רע"ב.167) כ,

פרק לב.168)
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גם  שישנם הענינים פרטי הן – הנ"ל לכל ביחס שגם כו'", ישראל אינון "זכאין הזהר מחדש זה ועל
של  מעלתם גדלה – בישראל הבחירה ענין כללות התאפשר שעלֿידם המעלה והן העולם, אומות אצל

שב  באופן העולם אומות לגבי בהו `jexrÎoiישראל ואתפאר כו' בהו אתרעי ש"קודשאֿבריךֿהוא מכיון ,
להתפאר" ידי "מעשה – אבות לפרקי  בהקדמה גם שאומרים כפי .6כו'",

.ÊÏ לענין והשייכות הקשר את לבאר יש – שלישי פרק זה, בשבת שלומדים אבות לפרקי בנוגע
הגאולה:

פרק הפרק, לכללות בנוגע – לראש השלישית iyilyלכל גאולה – הגאולה ענין עם קשור שמספרו ,
המקדש בית וכן מקומו), כאן ואין גלויות, ד' ישנן שבפרטיות ז"ל iyilyd(אף חכמינו כדרשת על 169,

בשני 170הפסוק  שנתמשכן למקדש רמז פעמים, שני משכן, "משכן העדות", משכן המשכן פקודי "אלה
בשלימותו, אותו מחזירים ואחרֿכך זמן למשך שלוקחים ה"משכון" ובדוגמת עלֿדרך חורבנין",

חורבנין". "שני לאחרי השלישי, המקדש בבית היא המשכון שהחזרת ובנידוןֿדידן,

ב"ירחא שלישי פרק לומדים כאשר ביותר מודגש זה שענין נשלמהi`zilzולהעיר, שבו ,"dle`bd
mixvnn שכתוב כמו על 171– האלוקים את תעבדון ממצרים העם את וכמודגש "בהוציאך הזה", ההר

מצרים" מארץ הוצאתיך אשר אלקיך ה' "אנכי תליתאי") (ב"ירחא .172במתןֿתורה

שלישי  בפרק לזה, שבזה 173ונוסף ביניהם", שרויה שכינה בתורה ועוסקין שיושבין "עשרה נאמר
י"ב  לחגיגת הידוע במכתבו הגאולה בעל שכתב כמו – תמוז די"בֿי"ג לגאולה והשייכות הקשר מודגש
בתורה  ועוסקים שיושבים עשרה המאמר שיחיו, אנ"ש לכללות שולח הנני לזה "מצורף הראשונה, תמוז
שיושבים  ד"עשרה באופן התורה דלימוד הענין עם גאולתו את שמקשר היינו, ביניהם". שרויה שכינה

בתורה". ועוסקים

"יושבים הלשון בדיוק להוסיף "שניםmiwqereויש – הלשון משינוי (ולהעיר ויש oiayeiyבתורה"
אחד תורה.. דברי wqereביניהם ayeiy"עשרה174בתורה" ,miwqere miayeiy בעל שמפרש כפי – בתורה")

שממלא 175הגאולה  בכך שמסתפק כ"פועל" רק לא היינו, עסק", "בעל כמו להיות צריך התורה שלימוד
כך, כדי עד ב"עסק", תמיד מונחת שמחשבתו עסק" "בעל כמו אלא עליו, המוטלות השעות מכסת את

כו'. העסק מעניני חולם השינה בעת שגם

.ÁÏ כפר איש דוסא בן חלפתא "רבי המאמר, בעל של שמו תוכן את – הרמז בדרך – לבאר ויש
חנניא".

דהשגחה  מהענין וקלֿוחומר (במכלֿשכן הדיוק בתכלית הוא שבתורה ופרט פרט שכל – ובהקדמה
רבינו  (שמביא הבעלֿשםֿטוב  כתורת שמות, בעניני ועלֿאחתֿכמהֿוכמה העולם), בעניני אפילו פרטית
שמהווה  כו'", לחיות כלי הוא הקודש  בלשון לו יקרא אשר ש"שמו והאמונה') היחוד 'שער בתחלת הזקן
בשם  נזכרו לא אבות' ב'פרקי מאמרים וכמה שכמה ובפרט זה. בשם הנקרא הדבר את ומקיים ומחיה

המאמר. בעל של בשמו גם לדייק יש אומרם, בשם שנזכרו במאמרים ואםֿכן אומרם,

מרומזים  – חנניא" כפר איש דוסא בן חלפתא "רבי – המאמר בעל של שבשמו לומר יש ובנידוןֿדידן,
במכתבים  בארוכה שנתבאר (כמו ישראל דבני הסימנים הפסח,177ובהתוועדויות 176ג' דחג בתקופה

העילוי  מצד היא לכך כשהסיבה גם כן, לא דאם דוקא, בגלוי להיות שמוכרח הוא "סימן" של שענינו
לכת" בגלוי),178ד"הצנע נראה שלא מכיון "סימן", בגדר זה אין אבל עולמות", "ש"י שכר, אמנם יקבל ,

חסדים" גומלי רחמנים :179"ביישנים
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פרש"י וש"נ.169) .262 ע' חכ"א לקו"ש וראה פקודי. ר"פ
פקודי שם.170)
שמות יב.171) ג,

יתרו ב.172) כ,
משנה ו.173)
משנה ב.174)
סה"מ ע'175) קיב. ע' תרפ"ח ואילך. א רנח, ח"א קונטרסים

קכז.
מיום (176203 ואילך. 198 ע' חל"ב (לקו"ש אדר כ"ה

ואילך).
שיחת סכ"ג.177) ויקרא ש"פ
מיכה ח.178) ו,

יבמות הי"ז.179) פי"ט איסו"ב הל' רמב"ם א. עט,

f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay zgiy

דברי  את לקבל שיש פשוט, - חינוך' ה'מנחת לדברי רש"י דברי בין וניגוד סתירה כשיש אופן, ובכל
אייזערנעם  א ("אויף בטוחה דרך על הולכים שאז חינוך', ה'מנחת דברי על ותירוץ ביאור ולחפש רש"י ,
שכתב  (כמו זה על נעמדו שלא רש"י מפרשי כל אצל ומוסכם רש"י, בפירוש המפורש דבר – בריק")
רש"י, ממפרשי שאינו חינוך', ה'מנחת מלבד בזה"), שירגישו למפרשים ראיתי "לא חינוך' ה'מנחת

להלכה. דבריו על סומכים שהאחרונים עד כו', בתורה גדלותו למרות

.‰Ï:אאמו"ר בהערות הביאור
אומות  אצל גם דוגמתם ששייך ענינים על קאי דעלמא" עכו"ם מעמין ישראל אינון "זכאין המאמר
באופן  העולם אומות לגבי ישראל של מעלתם גדלה אלו בענינים שגם בזהר מחדש זה ועל העולם,

שבאיןֿערוך.

בזה: והענין

שבהם  בענינים רק שייך – ולשון" עם מכל בחרת "ובנו העמים", מכל בחרתנו "אתה הבחירה, ענין
אומות  שאר מבין בישראל לבחור וצריך שייך שלכן העולם, לאומות ישראל בין ושייכות ערך איזה יש
ענין  שייך לא מלכתחילה הרי העולם, באומות ולא בישראל רק שישנם בענינים מהֿשאיןֿכן העולם,

הבחירה.

אחת  חיטה שלוקחים – ומעשרות תרומות בהלכות אלו דימים הרמב"ם שיעורי עם זה לקשור ויש
תרומה  ממנה ועושים אותה מרימים ואףֿעלֿפיֿכן שבכרי, החיטים לכל בשוה שהיא חיטה הכרי, מן

לה'.

בעצם  (ב) העולם, באומות גם שישנם הענינים בפרטי (א) בשתים: הדבר מתבטא – יותר ובפרטיות
כדלקמן.הע  העמים", מכל "בחרתנו – בישראל הבחירה את מאפשרת העולם אומות של שמציאותם נין

.ÂÏ:הדברים ביאור
שנינו  - זה בשבת שלומדים – דאבות שלישי שנאמר 161בפרק בצלם.. שנברא אדם "חביב כי 162:

המשנה  במפרשי ומבואר כו'", ישראל חביבין האדם, את עשה אלקים על 163בצלם קאי אדם" ש"חביב
הראיה  שהוא וכמו אמר.. אדם "ובכל – העולם אומות על גם אלא ישראל בני על רק לא בניֿאדם, כל

כו'". ישראל "חביבין מוסיף ואחרֿכך לבדם", ישראל לבני ולא נח, לבני נאמר הביא שממנו

חסידות  קאי 164(בדרושי אדם" ו"חביב האלקית, הנפש על קאי ישראל" ש"חביבין פירוש אמנם ישנו
כל  על קאי אדם" ש"חביב הפשוט הפירוש גם ישנו זה, עם ביחד אבל שבישראל, השכלית הנפש על

העולם). אומות גם בניֿאדם,

כו'" יחידי אדם נברא "לפיכך ז"ל רבותינו למאמר בנוגע לשמשני 165ועלֿדרךֿזה אלא נבראו "לא ,
העולם.166כו'" לאומות גם אלא) ישראל, בני על רק (לא שייך זה שענין –

ד" העילוי ip`yryועלֿאחתֿכמהֿוכמה one` בגמרא (כדאיתא לך 167" האיש.. אותו מכוער "כמה
מכוער" "אדם שאפילו היינו, כו'", שעשאני לאומן של zn`aואמור בעיניו אלא העולם, בעיני רק (לא

התניא  בספר הזקן רבינו ובלשון הקב"ה, עלֿידי שנברא היינו, שעשאני"), ד"אומן העילוי בו יש 168תנא),

"`nlra zeixaאומות על גם שקאי בוודאי הרי – הקב"ה עלֿידי שנבראו היא היחידה שמעלתם העולם,",
כפשוט.

לאומות  יש (כנ"ל), ישראל אצל כמו העולם אומות אצל השייכים הענינים פרטי  שמלבד להוסיף, ויש
בחרתנו "אתה בישראל, לבחירה האפשרות נעשית שעלֿידם נוספת, מעלה minrdהעולם lkn ומכיון ,"

בישראל. הבחירה נתאפשרה שבגללם העולם אומות כלפי כו' תודה הכרת של רגש להיות צריך שכן,
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משנה יד.161)
נח ו.162) ט,

תויו"ט. מד"ש.163) גם וראה
ראה ועוד.164) פ"א. תש"ב אדם חביב ד"ה

סנהדרין במשנה.165) – א לז,
משנה קידושין.166) מס' סוף וברייתא
תענית רע"ב.167) כ,

פרק לב.168)
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.Ó:להלכה בנוגע וגם הדעות", ד"לתקן באופן – בזה הביאור לומר ויש
ההלכות  שנאמר 191בהמשך המובחר, מן אלא מעשרין "אין הרמב"ם: כותב חלבו 192- את בהרימכם

שמפרישין  מעשר כל שבו, החלב מן הלוים שמפרישין שמעשר כשם יקב, וכתבואת גו' לכם ונחשב ממנו
שלאחריֿזה  בהלכות הרמב"ם כותב וכן שבו". החלב מן היקב, ומן הגורן מן "ושבכסותו..193ישראל :

אומר  הוא דבר 194וכן בכל הדין והוא ממנו.. שיביא המין שבאותו ביותר המשובח היפה מן קרבנו יביא
כסה  שבשולחנו, והמתוק הטוב מן יאכיל רעב האכיל והטוב.. הנאה מן שיהיה הטוב האֿל לשם שהוא

וגו'". לה' חלב כל היפה מן יכסה ערום

לעני מעשר לתת שמוטב פשוט, וגם מובן הרי שכן, שהופרשה ומכיון פירות או מתבואה ללוי או
" היא הרי התרומה הפרשת שקודם לכך נוסף שכן, דוקא. החלב" "מן מהם, "טב lahתרומה שפירושו ,"

של195לא" ענין נעשה התרומה הפרשת שעלֿידי זאת, עוד הנה ,dnxd המעשר נתינת ואםֿכן הכרי, בכל
החלב". "מן היא התרומה הפרשת לאחרי

גדולה  ש"תרומה מכיון הרי, – גמזו) איש דנחום כעובדא יהיה (שלא מיד לעני ליתן לחיוב ובנוגע
הכרי" פוטרת אחת חיטה אפילו התורה.. מן שיעור לה תרומה196אין להפריש יכול ,`xnink rbxa שהרי)

מיד. לעני ליתן יכול ובמילא בלבד), אחת חיטה להרים אלא כו', במדידה צורך אין

ביניהן  סח ולא מיד זה אחר זה הכל הפריש "אם הרי, – התרומה הפרשת על לברך גם שצריך ואף
zg` dkxaa ollek"ומעשרות תרומות להפריש .197ומברך

.‡Ó לקיים ממש בקרוב נזכה – בארץ התלויות מצוות ומעשרות, תרומות אודות שמהלימוד ויהיֿרצון
אלא  במעשרות") הדין (ו"הוא תורה של תרומה לך "שאין התורה, מן בארץ התלויות המצוות כל את

שנאמר  שם, ישראל שכל ובזמן בלבד, ישראל ראשונה,198בארץ בירושה כשהיו כולכם ביאת תבואו, כי
שלישית" בירושה לחזור עתידים שהן .199וכמו

בבנינו  גו' ובזקנינו "בנערינו צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה – ובפשטות
ליהודי 200ובבנותינו" עד כו', השבטים עשרת כולל שם", ישראל ש"כל באופן הנה", ישובו גדול "קהל ,

ישראל" בני אחד לאחד תלוקטו ש"אתם מכיון נדחת, הכי בפינה .201שנמצא

במדרש  וכדאיתא המקדש, ולבית הקודש עיר לירושלים באים – עצמה ישראל גם 202ובארץ (כמוזכר
שלפניֿזה  להיות 203בשיחה עתידים אתם הקץ כשיגיע פעמים, שלש בשנה עולים הייתם הזה "בעולם (

שנאמר  חודש, ובכל שבת בכל שם בשר 204עולים כל יבוא בשבתו שבת ומדי בחדשו חודש מדי והיה
ראשֿחודש  שחל "הרי בשבת, שחל תמוז בראשֿחודש ועלֿאחתֿכמהֿוכמה גו'", לפני להשתחוות

ראשֿחודש" של ואחד שבת של אחד פעמים, שני באים בשבת.. תמוז 205להיות שראשֿחודש ומכיון ,
נוספת! פעם באים דראשֿחודש, ב' יום ראשון, ביום הרי ימים, ב' הוא

שבקודש  לארון עד כו', והשולחן המזבח המקדש, כלי כל את רגלים לעולי מראים – שם וכשבאים
.206הקדשים 

ומיד. ותיכף ממש, בימינו במהרה טפחים, מעשרה למטה ממש, בפועל – לנו תהיה וכן
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פ"א הי"ג.191)
קרח ל.192) יח,
הל' בסופן.193) מזבח איסורי

ויקרא טז.194) ג,
פי' רפ"ז.195) ברכות ורע"ב המשניות
הל' רפ"ג.196) תרומות
הל' ספ"א.197) מעשר

ראה יח.198) טו, פרשתנו

רמב"ם ספ"א.199) תרומות הל'
בא ט.200) יו"ד,

ישעי' יב.201) כז,
יל"ש בסופו.202) ישעי'
שיחת בסופה.203) כו' למסיימות סיון י"ט ג' יום
ישעי' כג.204) סו,
יל"ש תקג.205) רמז שם
יומא א.206) נד,

f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay zgiy

"`ztlg בגמרא המבואר עלֿפי – ד"ביישנים" לסימן רומז דמשנו 180" רבנן עבידי מילי תלת "בהני
לו, היא שסדורה ואףֿעלֿגב לאו, או בגירסא סדורה פלוני מסכת בידך "יש כו'", במסכת במילייהו,

היא" ענוה ומדת לאו, לו ה 181יאמר טבע ,zepyiia"ל הקשר וזהו ,`ztlg"ד – "epyn עלֿדרך) במילייהו"
(לשקר  לשנות השלום"182"מותר מפני הביישנות.183) טבע מצד דבריהם, שמחליפים היינו, ,(

כפר) וחסד.ippg`"(איש חן מלשון "חנניא" – חסדים" ד"גומלי לסימן רומז "

"איש הלשון בדיוק להוסיף שהולך xtkויש פירסום, של באופן גמילותֿחסד פעולת שאין – חנניא"
בלבד. "כפר" בדוגמת אלא כו', אנשים ריבוי בה שיש גדולה, עיר ב"כרך", כמו כו', לכולם ומספר

בטלנ  "עשרה יש שב"עיר" גם כו',(נזכר רכיל הולכי קרנות, יושבי – הפשוט) (במובן ים"
רכילות  של ענין שלילת אודות דובר לזה ובהמשך בטלנים. עשרה בו שאין ב"כפר" מהֿשאיןֿכן
דאחדות  היפך רק (לא ישראל דאהבת להיפך המביא דבר כו'), נברא ולא היה שלא דבר (שהודיעו
וכפי  כו'. חומשֿתהליםֿתניא משיעורי החל התורה, בלימוד לעסוק צריך שהיה בשעה בה ישראל),
אחד, לאף יזיק שלא וסיים, כו'. ישראל ארץ על רכילות דדיבור הענין חומר – השבוע בפרשת שלמדים

ממש). בקרוב יהושע) שלוחי אודות ההפטרה (כסיפור ישראל לארץ יכנסו יחדיו וכולם

ריח qec`ו"בן בו ש"יש "הדס", מלשון הוא ש"דוסא" בספרים כדאיתא – ד"רחמנים" לסימן רומז "
במדרש  (כדאיתא טעם" בו (מפני 184ואין ממש בפועל חסד לגמול יכול אינו כאשר שגם ובנידוןֿדידן, ,(

רפואה  כמו בידו, שאינו אחר לענין זקוק שפלוני או טובה, עצה לתת שכל לו שאין או ממון, לו שאין
(ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  הזולת של בצערו שמשתתף כו') פניו (במראה עליו ניכר מכלֿמקום בזה), וכיוצא
כאמור, ממש, בו שאין מכיון – הריח בדוגמת הוא זה וענין הרחמנות, מדת מצד בשמחתו) ששמח

כו'. עליו לרחם אם כי ממש, בפועל לו לעזור יכול שאינו

.ËÏ היומי מן 185בשיעור מעשרה אחד מפריש גדולה, תרומה שמפרישין "אחר הרמב"ם: כותב -
כמו  עני, מעשר או שני למעשר שקודמת ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כו'", ראשון מעשר הנקרא וזהו הנשאר

שלפניֿזה  בהלכות גדולה,186שנתבאר תרומה הסדר.. על אותן מפרישין ומעשר תרומה  "כשמפרישין
עני". מעשר או שני מעשר כן ואחר ראשון, מעשר כך ואחר

להבין: וצריך

היא שתרומה – למעשר תרומה בין (ראשון,ycewהחילוק מעשר ואילו כו', לזר שאסורה ,
חולין  הוא אלא כלל", קדושה בו "אין עני) מעשר מתנה 187ועלֿאחתֿכמהֿוכמה היא תרומה כלומר, ,

שכתוב dl'שנותנים כמו העני, או הלוי לצורך מתנה היא – עני ומעשר ראשון מעשר ואילו "ובא 188,
ראשון  מעשר (ויטול מעשר..189הלוי (ויטלו גו' והאלמנה והיתום והגר עמך, ונחלה חלק לו אין כי (

ושבעו".189עני  ואכלו (

זו  למתנה זקוק הלוי) (או העני כאשר למעשר, תרומה להקדים היתכן השאלה: נשאלת ועלֿפיֿזה
reayleכדי lek`l הדין היפך שימות 190– דמים שפיכות לידי שיבוא אפשר "כי מיד ליתן צריכים שצדקה

לו יתן לא אם המבקש זה?!cinהעני שבדין הדעות" "תיקון הוא היכן – גמזו"?! איש דנחום כעובדא ,

נפשו  להחיות לעני צדקה לנתינת או המקדש, לבית השקל מחצית לנתינת – דומה הדבר למה משל
המקדש. לבית מלתת העני נפש את ולהחיות להקדים יש שבודאי ביתו, בני ונפש
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ב"מ ואילך.180) סע"ב כג,
פרש"י שם.181)

דא"ז השלום.182) פ'
יבמות ב.183) סה,
ויק"ר יב.184) פ"ל,

ריש מעשר.185) הל'

הל' ה"בֿד.186) פ"ו עניים מתנות הל' הכ"ג. פ"ג תרומות
הל' ה"ב.187) פ"א מעשר

פ' כט.188) יד, ראה
פרש"י עה"פ.189)

יו"ד צדקה.190) הל' ריש
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.Ó:להלכה בנוגע וגם הדעות", ד"לתקן באופן – בזה הביאור לומר ויש
ההלכות  שנאמר 191בהמשך המובחר, מן אלא מעשרין "אין הרמב"ם: כותב חלבו 192- את בהרימכם

שמפרישין  מעשר כל שבו, החלב מן הלוים שמפרישין שמעשר כשם יקב, וכתבואת גו' לכם ונחשב ממנו
שלאחריֿזה  בהלכות הרמב"ם כותב וכן שבו". החלב מן היקב, ומן הגורן מן "ושבכסותו..193ישראל :

אומר  הוא דבר 194וכן בכל הדין והוא ממנו.. שיביא המין שבאותו ביותר המשובח היפה מן קרבנו יביא
כסה  שבשולחנו, והמתוק הטוב מן יאכיל רעב האכיל והטוב.. הנאה מן שיהיה הטוב האֿל לשם שהוא

וגו'". לה' חלב כל היפה מן יכסה ערום

לעני מעשר לתת שמוטב פשוט, וגם מובן הרי שכן, שהופרשה ומכיון פירות או מתבואה ללוי או
" היא הרי התרומה הפרשת שקודם לכך נוסף שכן, דוקא. החלב" "מן מהם, "טב lahתרומה שפירושו ,"

של195לא" ענין נעשה התרומה הפרשת שעלֿידי זאת, עוד הנה ,dnxd המעשר נתינת ואםֿכן הכרי, בכל
החלב". "מן היא התרומה הפרשת לאחרי

גדולה  ש"תרומה מכיון הרי, – גמזו) איש דנחום כעובדא יהיה (שלא מיד לעני ליתן לחיוב ובנוגע
הכרי" פוטרת אחת חיטה אפילו התורה.. מן שיעור לה תרומה196אין להפריש יכול ,`xnink rbxa שהרי)

מיד. לעני ליתן יכול ובמילא בלבד), אחת חיטה להרים אלא כו', במדידה צורך אין

ביניהן  סח ולא מיד זה אחר זה הכל הפריש "אם הרי, – התרומה הפרשת על לברך גם שצריך ואף
zg` dkxaa ollek"ומעשרות תרומות להפריש .197ומברך

.‡Ó לקיים ממש בקרוב נזכה – בארץ התלויות מצוות ומעשרות, תרומות אודות שמהלימוד ויהיֿרצון
אלא  במעשרות") הדין (ו"הוא תורה של תרומה לך "שאין התורה, מן בארץ התלויות המצוות כל את

שנאמר  שם, ישראל שכל ובזמן בלבד, ישראל ראשונה,198בארץ בירושה כשהיו כולכם ביאת תבואו, כי
שלישית" בירושה לחזור עתידים שהן .199וכמו

בבנינו  גו' ובזקנינו "בנערינו צדקנו, משיח עלֿידי והשלימה האמיתית גאולה – ובפשטות
ליהודי 200ובבנותינו" עד כו', השבטים עשרת כולל שם", ישראל ש"כל באופן הנה", ישובו גדול "קהל ,

ישראל" בני אחד לאחד תלוקטו ש"אתם מכיון נדחת, הכי בפינה .201שנמצא

במדרש  וכדאיתא המקדש, ולבית הקודש עיר לירושלים באים – עצמה ישראל גם 202ובארץ (כמוזכר
שלפניֿזה  להיות 203בשיחה עתידים אתם הקץ כשיגיע פעמים, שלש בשנה עולים הייתם הזה "בעולם (

שנאמר  חודש, ובכל שבת בכל שם בשר 204עולים כל יבוא בשבתו שבת ומדי בחדשו חודש מדי והיה
ראשֿחודש  שחל "הרי בשבת, שחל תמוז בראשֿחודש ועלֿאחתֿכמהֿוכמה גו'", לפני להשתחוות

ראשֿחודש" של ואחד שבת של אחד פעמים, שני באים בשבת.. תמוז 205להיות שראשֿחודש ומכיון ,
נוספת! פעם באים דראשֿחודש, ב' יום ראשון, ביום הרי ימים, ב' הוא

שבקודש  לארון עד כו', והשולחן המזבח המקדש, כלי כל את רגלים לעולי מראים – שם וכשבאים
.206הקדשים 

ומיד. ותיכף ממש, בימינו במהרה טפחים, מעשרה למטה ממש, בפועל – לנו תהיה 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

פ"א הי"ג.191)
קרח ל.192) יח,
הל' בסופן.193) מזבח איסורי

ויקרא טז.194) ג,
פי' רפ"ז.195) ברכות ורע"ב המשניות
הל' רפ"ג.196) תרומות
הל' ספ"א.197) מעשר

ראה יח.198) טו, פרשתנו

רמב"ם ספ"א.199) תרומות הל'
בא ט.200) יו"ד,

ישעי' יב.201) כז,
יל"ש בסופו.202) ישעי'
שיחת בסופה.203) כו' למסיימות סיון י"ט ג' יום
ישעי' כג.204) סו,
יל"ש תקג.205) רמז שם
יומא א.206) נד,
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"`ztlg בגמרא המבואר עלֿפי – ד"ביישנים" לסימן רומז דמשנו 180" רבנן עבידי מילי תלת "בהני
לו, היא שסדורה ואףֿעלֿגב לאו, או בגירסא סדורה פלוני מסכת בידך "יש כו'", במסכת במילייהו,

היא" ענוה ומדת לאו, לו ה 181יאמר טבע ,zepyiia"ל הקשר וזהו ,`ztlg"ד – "epyn עלֿדרך) במילייהו"
(לשקר  לשנות השלום"182"מותר מפני הביישנות.183) טבע מצד דבריהם, שמחליפים היינו, ,(

כפר) וחסד.ippg`"(איש חן מלשון "חנניא" – חסדים" ד"גומלי לסימן רומז "

"איש הלשון בדיוק להוסיף שהולך xtkויש פירסום, של באופן גמילותֿחסד פעולת שאין – חנניא"
בלבד. "כפר" בדוגמת אלא כו', אנשים ריבוי בה שיש גדולה, עיר ב"כרך", כמו כו', לכולם ומספר

בטלנ  "עשרה יש שב"עיר" גם כו',(נזכר רכיל הולכי קרנות, יושבי – הפשוט) (במובן ים"
רכילות  של ענין שלילת אודות דובר לזה ובהמשך בטלנים. עשרה בו שאין ב"כפר" מהֿשאיןֿכן
דאחדות  היפך רק (לא ישראל דאהבת להיפך המביא דבר כו'), נברא ולא היה שלא דבר (שהודיעו
וכפי  כו'. חומשֿתהליםֿתניא משיעורי החל התורה, בלימוד לעסוק צריך שהיה בשעה בה ישראל),
אחד, לאף יזיק שלא וסיים, כו'. ישראל ארץ על רכילות דדיבור הענין חומר – השבוע בפרשת שלמדים

ממש). בקרוב יהושע) שלוחי אודות ההפטרה (כסיפור ישראל לארץ יכנסו יחדיו וכולם

ריח qec`ו"בן בו ש"יש "הדס", מלשון הוא ש"דוסא" בספרים כדאיתא – ד"רחמנים" לסימן רומז "
במדרש  (כדאיתא טעם" בו (מפני 184ואין ממש בפועל חסד לגמול יכול אינו כאשר שגם ובנידוןֿדידן, ,(

רפואה  כמו בידו, שאינו אחר לענין זקוק שפלוני או טובה, עצה לתת שכל לו שאין או ממון, לו שאין
(ועלֿאחתֿכמהֿוכמה  הזולת של בצערו שמשתתף כו') פניו (במראה עליו ניכר מכלֿמקום בזה), וכיוצא
כאמור, ממש, בו שאין מכיון – הריח בדוגמת הוא זה וענין הרחמנות, מדת מצד בשמחתו) ששמח

כו'. עליו לרחם אם כי ממש, בפועל לו לעזור יכול שאינו

.ËÏ היומי מן 185בשיעור מעשרה אחד מפריש גדולה, תרומה שמפרישין "אחר הרמב"ם: כותב -
כמו  עני, מעשר או שני למעשר שקודמת ועלֿאחתֿכמהֿוכמה כו'", ראשון מעשר הנקרא וזהו הנשאר

שלפניֿזה  בהלכות גדולה,186שנתבאר תרומה הסדר.. על אותן מפרישין ומעשר תרומה  "כשמפרישין
עני". מעשר או שני מעשר כן ואחר ראשון, מעשר כך ואחר

להבין: וצריך

היא שתרומה – למעשר תרומה בין (ראשון,ycewהחילוק מעשר ואילו כו', לזר שאסורה ,
חולין  הוא אלא כלל", קדושה בו "אין עני) מעשר מתנה 187ועלֿאחתֿכמהֿוכמה היא תרומה כלומר, ,

שכתוב dl'שנותנים כמו העני, או הלוי לצורך מתנה היא – עני ומעשר ראשון מעשר ואילו "ובא 188,
ראשון  מעשר (ויטול מעשר..189הלוי (ויטלו גו' והאלמנה והיתום והגר עמך, ונחלה חלק לו אין כי (

ושבעו".189עני  ואכלו (

זו  למתנה זקוק הלוי) (או העני כאשר למעשר, תרומה להקדים היתכן השאלה: נשאלת ועלֿפיֿזה
reayleכדי lek`l הדין היפך שימות 190– דמים שפיכות לידי שיבוא אפשר "כי מיד ליתן צריכים שצדקה

לו יתן לא אם המבקש זה?!cinהעני שבדין הדעות" "תיקון הוא היכן – גמזו"?! איש דנחום כעובדא ,

נפשו  להחיות לעני צדקה לנתינת או המקדש, לבית השקל מחצית לנתינת – דומה הדבר למה משל
המקדש. לבית מלתת העני נפש את ולהחיות להקדים יש שבודאי ביתו, בני ונפש

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

ב"מ ואילך.180) סע"ב כג,
פרש"י שם.181)

דא"ז השלום.182) פ'
יבמות ב.183) סה,
ויק"ר יב.184) פ"ל,

ריש מעשר.185) הל'

הל' ה"בֿד.186) פ"ו עניים מתנות הל' הכ"ג. פ"ג תרומות
הל' ה"ב.187) פ"א מעשר

פ' כט.188) יד, ראה
פרש"י עה"פ.189)

יו"ד צדקה.190) הל' ריש
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הפסוק ‡. על שלח 1בפירושו אשר "והאנשים
כל  את עליו וילינו וישובו הארץ את לתור משה
את  רש"י מעתיק הארץ" על דבה להוציא העדה
"וכששבו  ומפרש: עליו" וילינו "וישובו התיבות
בהוצאת  העדה כל את עליו הרעימו הארץ מתור

ב). סעיף (כדלקמן וימותו" אנשים אותם דבה,
המפרשים  שלא 2ופירשו לשלול בא שרש"י

שהמרגלים "וישובו": mrtdנפרש cer exfg פעם –
אלא 3שניה  משה, על ישראל בני את להרעים –

" הוא ux`dשפירושו xezn eayyke את עליו הרעימו
"וישובו" שכתוב שמה דבה": בהוצאת העדה כל
הוא  הפסוק וכל הארץ", מתור "כששבו פירושו

dxfg למה הקדמה בתור כבר, שכתוב מה על
ש"והאנשים  היינו – וגו'" "וימותו אחרֿכך שכתוב

גו'". וימותו (הם) גו' משה שלח אשר

כן  לפרש רש"י של חידוש 4והכרחו עיקר באם :
ישראל בני את שהלינו הוא הוהֿליה zipyהכתוב ,

" ולכתוב בזה וילינו eaeyieלהתחיל גו' האנשים
" דמתחיל וכיון גו'": משה miyp`deעליו שלח אשר

הכתוב  חידוש שעיקר משמע גו'" וילינו וישובו גו'
הענינים  בשאר ולא – ל"האנשים" בנוגע הוא

מפרשו: ולכן זה, מאמר miyp`dyשבפסוק (ובתור
משה שלח אשר – עוונם) מבאר – xezlהמוסגר

– העדה כל את עליו הרעימו וכששבו הארץ, את
גו'" .5"וימותו

להבין: צריך עלֿפיֿזה אבל

שכתוב  ממה ידוע כבר כאן, המסופר כל א)
פעם6לפניֿזה  ששבו נפרש (באם .dipy,והרעימו

רש"י  פירוש לפי אבל זה. פסוק חידוש זה הרי
הכתוב  כל הרי שלפניֿזה) בההרעימו שהמדובר

עוונם dncwdkeמיותר. לספר – שלאחריו להפסוק
מובן  זה כל הרי – ד"וימותו" הסיבה שהוא

מהקודם.

תיבת  רק להעתיק לרש"י הוהֿליה לפיֿזה ב)
ולא  הארץ" מתור "וכששבו ולפרש "וישובו",

יותר.

"הרעימו  שכתב במה רש"י קמשמעֿלן מאי ג)
נאמר  זה הרי – דבה" בהוצאת העדה כל את עליו

זה. בפסוק בפירוש

אנשים  "אותם בסיומו רש"י מוסיף מה ד)
וימותו"?

שהזכיר  העדה" "כל לשלול דבא לומר אין
dfÎiptlזה כי –yxetn האנשים "וימותו בכתוב

שארך  שכיון – לומר גדול דוחק גם גו'". מוציאי
הראשונות" על "חוזר – הנ"ל המוסגר 7מאמר

לפירושו  כי ל"וימותו", הקדמה זה שכל ומבאר
ואין  מובן, זה כל – כו'" הארץ מתור "כששבו

בפירוש  לכותבו צריך .8רש"י

הדיבור):·. (באותו רש"י ממשיך ואחרֿכך
שמלקיחים  דברים חינוך לשון דבה הוצאת "כל

כמו  בו, לדבר לאדם ישנים.9לשונם שפתי דובב
לטובה  כאן 10וישנה נאמר לכך לרעה. וישנה

שהיא  דבה שיש רעה, הארץ דבת מוציאי
.11לטובה"
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לו.1) יד, פרשתנו
עה"פ.2) הלוי) בקראט (להר"א הזכרון ספר עה"פ. גו"א
עה"פ.3) בחזקוני שפי' וכמו
(4.16 הערה לקמן וראה הזכרון. בס' וכ"פ
ד"וימותו".5) הוא"ו את שמתרץ הזכרון בס' וראה
האוה"ח 6) שתירץ ומה ועוד. אלשיך, האוה"ח, וכקושיית

שבכלל  (אף תומ"י מתו למה הטעם להשמיענו בא שהכתוב
דברים ה' אצלם הי' כי אף), מאריך –mifnexndהקב"ה בהכתוב

כ"א  הפשט, ע"ד אי"ז ב) בפרש"י. רמז (אפילו) מזה אין א) הרי:
וכו'. הרמז ע"ד

ל.7) ו, וארא פרש"י ע"ד
"וימותו 8) שמ"ש לפרש רש"י שכוונת אפ"ל הי' בפשטות

[כי  זה בפסוק הנזכרים האנשים לאותם הכוונה – וגו'" האנשים
(וכפי' האנשים אותם שאינם לומר מקום יש הכתובים ממשמעות
ל"ל, ב' פעם "האנשים" דאל"כ (23 שבהערה בב"י הובא הרא"ש
ראה  אבל – רעה" הארץ דיבת "מוציאי עוה"פ חוזר למה וגם

"אותם". רש"י הדגשת תומתק ועפ"ז ס"ד], בפנים לקמן
א"כ  כי אלו, בתיבות רש"י כוונת עיקר שזהו לומר אין אבל

ולא גו'" "וימותו עה"פ לפרשו לרש"י התיבות o`kהו"ל על
עליו". וילינו "וישובו

י.9) ז, שה"ש
ממ"ש 10) הארוך) הטור גם (ומביאו הרמב"ן שהקשה ומה

תשוב" לא ו"דבתך כסיל" הוא דבה "ומוציא י) כה, יח. י, (משלי
בקרא  לפנ"ז להנאמר בהמשך בא כי "רעה" לפרש א"צ שם הרי –

מעצמו. הוא ומובן שם) ומצו"ד פרש"י (ראה
על 11) שלקתה "לפי פרשתנו ריש רש"י ל' דיוק מובן עפ"ז

dxacyעסקי dac"'באחי שדברה "על הול"ל (דלכאורה באחי'"
– שדבה להדגיש רצונו כי – לא) ותו – הכתוב ל' -mzq–

(וגם  אמת הי' שאמרה מה כל דהרי רעה, דבה לא באחי', דברה
שהיא  אלא א)), יב, בהעלותך (פרש"י לגנותו" נתכוונה "לא
ד. שם, (פרש"י עשה" "יפה האמת ולפי – רצוי שאי"ז חשבה
שהיו  המרגלים כ"ש נענשה, ואעפי"כ ח), , שם פרש"י וראה

כן פרש"י לא (ואעפ"כ א"י. על  מלדבר להמנע myצריכים
ההוא). הכתוב של הפשט לפי' נוגע אי"ז כי – בפירוש

f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay zgiy

.·Ó לכל בנוגע טובות החלטות קבלת אודות פעם עוד ולעורר להזכיר יש – טוב בדבר לסיים כדי
בכל  התוכן), אותו אבל לשון, בשינוי לפעמים, כי אם נשיאינו, רבותינו (מדברי לעיל האמורים הענינים

תמוז. י"בֿי"ג הגאולה חג לעניני הקשור
לקבוע  הוא "ראוי הגאולה בעל כדברי ומקום, מקום בכל הגאולה דחג התוועדויות לערוך – ובמיוחד
שחדורות  התוועדויות ענינו", לפי ואתר אתר בכל והיהדות התורה לחיזוק והתעוררות התוועדות ליום

הגאולה  בעל שמבאר כפי ישראל, ואחדות ישראל ה"פתקא 207באהבת אודות הזקן רבינו של הפתגם את
מפעולתו  יותר לפעול שבכוחה חסידית, התוועדות של למעלתה בנוגע כו'" נחיתא שמיא משמי אשר

ישראל. ואחדות ישראל דאהבת מההנהגה למעלה רוח' וה'נחת התענוג גודל מצד מיכאל, מלאך של

לא  הראשונה שבפעם (דאףֿעלֿפי הגאולה התחלת תמוז, בג' גם התוועדויות לערוך יש כן וכמו
הגאולה)הבינ  התחלת זו שהיתה נתברר מכן לאחר הרי, כו', תמוז.208ו בראשֿחודש – ולפניֿזה ,

עתה. "לחיים" (ונתינת) אמירת עלֿידי – בזה וההתחלה

– טוב ומה כו', הדברים פרשת להם ויסביר ביתו בני עם יתוועד ואחד אחד שכל – לראש ולכל
מישראל. כמה של התוועדות גם בביתו לערוך

ויהדות, תורה בעניני להתחזק יחדיו, להתוועד תתאספנה הן שגם – לנשים גם שייך זה שכל ומובן,
כמובן), בפניֿעצמן, וילדות בפניֿעצמם (ילדים עצמם לבין בינם גם שיתוועדו – לילדים בנוגע וכן

הקטנים" על גדולים ("להזהיר הגדולים והשגחת המתאים.209בפיקוח באופן שיהיה (

מקדש  יעשה – וטף נשים אנשים – ואחת אחד שכל לאחרונה, המדובר אודות לעורר יש כן וכמו
בתוכם" ושכנתי מקדש לי ("ועשו שייפין 210לה' לכל פליג ולבא פנימה, בלבו בד'211) גם שפועל עד ,

כולו. ובבית בחדרו אמותיו,

מקום  בכל ישראל שילדי האפשרי ככל להשתדל – הקיץ בתקופת החינוך אודות לעורר יש כן וכמו
(ומגן) ד"שמש  הגילוי וזורח מאיר שבהם והיהדות, התורה ברוח המתנהלים במחנותֿקיץ ישהו שהם

(אלקים)" .212הוי'

ונגבה" וצפונה וקדמה ימה ד"ופרצת באופן – אלו ענינים המתאים 213וכל תהלים במזמור גם כמודגש ,
וממערב  ממזרח קבצם "מארצות – הולדתו יום גם הוא הגאולה שיום הגאולה, בעל של שנותיו למספר

ומים" אדם"214מצפון לבני ונפלאותיו חסדו לה' "יודו שלכן להודות 215, שחייבים הארבעה כל כפי 216, ,
כו' הגומל ברוך דיבורֿהמתחיל במאמרו הגאולה בעל הרוחנית.217שמבאר בעבודה ענינם תוכן

הנראה  בטוב מלכתחילה יהיו הענינים שכל מכיון – הגומל" "ברכת לברך יצטרכו שלא ויהיֿרצון
ראשם" על עולם "שמחת לבב, וטוב שמחה ומתוך טפחים, מעשרה למטה .218והנגלה

המקדש". בית "שיבנה לנגן צוה שליט"א אדמו"ר (כ"ק

אמר: ואחרֿכך

ר' שהחסיד מספרים, – כו' הפירסום לפני אדמו"ר, מו"ח כ"ק גאולת אודות הבשורה כשהגיעה מיד
אדנאווא". איווא קראמי ניקאווא ניעט "ניעט ושר בחצר, התהלך מיכאל

להכריז  יש – אלו בימינו חידוש של באופן שיהיה ויהיֿרצון – לראשונים כזכרון הרי לכך, ובהתאם
" לנגן) ee`wip`(והתחיל hrip hrip..."

אחרונה). ברכה אמירת אודות הזכיר אחרֿכך
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אג"ק וש"נ.207) תיג. ע' ח"ג שלו
ראה ואילך.208) 2354 ע' ח"ד תשמ"ה התוועדויות גם

יבמות אמור.209) ר"פ עה"ת פרש"י סע"א. קיד
תרומה ח.210) כה,

ראה ב.211) קכא, רע"ב. קסא, זח"ג
ראה ובכ"מ.212) רפ"ד. שעהיוה"א

ויצא יד.213) כח,
תה  ג.לים214) קז,

שם, ח.215)
ברכות וש"נ.216) ב. נד,

הב' ואילך.217) ב קפד, ח"א קונטרסים סה"מ –
ישעי' יא.218) נא, שם יו"ד. לה,



לה

gly zyxt zegiy ihewl יג כרך

הפסוק ‡. על שלח 1בפירושו אשר "והאנשים
כל  את עליו וילינו וישובו הארץ את לתור משה
את  רש"י מעתיק הארץ" על דבה להוציא העדה
"וכששבו  ומפרש: עליו" וילינו "וישובו התיבות
בהוצאת  העדה כל את עליו הרעימו הארץ מתור

ב). סעיף (כדלקמן וימותו" אנשים אותם דבה,
המפרשים  שלא 2ופירשו לשלול בא שרש"י

שהמרגלים "וישובו": mrtdנפרש cer exfg פעם –
אלא 3שניה  משה, על ישראל בני את להרעים –

" הוא ux`dשפירושו xezn eayyke את עליו הרעימו
"וישובו" שכתוב שמה דבה": בהוצאת העדה כל
הוא  הפסוק וכל הארץ", מתור "כששבו פירושו

dxfg למה הקדמה בתור כבר, שכתוב מה על
ש"והאנשים  היינו – וגו'" "וימותו אחרֿכך שכתוב

גו'". וימותו (הם) גו' משה שלח אשר

כן  לפרש רש"י של חידוש 4והכרחו עיקר באם :
ישראל בני את שהלינו הוא הוהֿליה zipyהכתוב ,

" ולכתוב בזה וילינו eaeyieלהתחיל גו' האנשים
" דמתחיל וכיון גו'": משה miyp`deעליו שלח אשר

הכתוב  חידוש שעיקר משמע גו'" וילינו וישובו גו'
הענינים  בשאר ולא – ל"האנשים" בנוגע הוא

מפרשו: ולכן זה, מאמר miyp`dyשבפסוק (ובתור
משה שלח אשר – עוונם) מבאר – xezlהמוסגר

– העדה כל את עליו הרעימו וכששבו הארץ, את
גו'" .5"וימותו

להבין: צריך עלֿפיֿזה אבל

שכתוב  ממה ידוע כבר כאן, המסופר כל א)
פעם6לפניֿזה  ששבו נפרש (באם .dipy,והרעימו

רש"י  פירוש לפי אבל זה. פסוק חידוש זה הרי
הכתוב  כל הרי שלפניֿזה) בההרעימו שהמדובר

עוונם dncwdkeמיותר. לספר – שלאחריו להפסוק
מובן  זה כל הרי – ד"וימותו" הסיבה שהוא

מהקודם.

תיבת  רק להעתיק לרש"י הוהֿליה לפיֿזה ב)
ולא  הארץ" מתור "וכששבו ולפרש "וישובו",

יותר.

"הרעימו  שכתב במה רש"י קמשמעֿלן מאי ג)
נאמר  זה הרי – דבה" בהוצאת העדה כל את עליו

זה. בפסוק בפירוש

אנשים  "אותם בסיומו רש"י מוסיף מה ד)
וימותו"?

שהזכיר  העדה" "כל לשלול דבא לומר אין
dfÎiptlזה כי –yxetn האנשים "וימותו בכתוב

שארך  שכיון – לומר גדול דוחק גם גו'". מוציאי
הראשונות" על "חוזר – הנ"ל המוסגר 7מאמר

לפירושו  כי ל"וימותו", הקדמה זה שכל ומבאר
ואין  מובן, זה כל – כו'" הארץ מתור "כששבו

בפירוש  לכותבו צריך .8רש"י

הדיבור):·. (באותו רש"י ממשיך ואחרֿכך
שמלקיחים  דברים חינוך לשון דבה הוצאת "כל

כמו  בו, לדבר לאדם ישנים.9לשונם שפתי דובב
לטובה  כאן 10וישנה נאמר לכך לרעה. וישנה

שהיא  דבה שיש רעה, הארץ דבת מוציאי
.11לטובה"
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לו.1) יד, פרשתנו
עה"פ.2) הלוי) בקראט (להר"א הזכרון ספר עה"פ. גו"א
עה"פ.3) בחזקוני שפי' וכמו
(4.16 הערה לקמן וראה הזכרון. בס' וכ"פ
ד"וימותו".5) הוא"ו את שמתרץ הזכרון בס' וראה
האוה"ח 6) שתירץ ומה ועוד. אלשיך, האוה"ח, וכקושיית

שבכלל  (אף תומ"י מתו למה הטעם להשמיענו בא שהכתוב
דברים ה' אצלם הי' כי אף), מאריך –mifnexndהקב"ה בהכתוב

כ"א  הפשט, ע"ד אי"ז ב) בפרש"י. רמז (אפילו) מזה אין א) הרי:
וכו'. הרמז ע"ד

ל.7) ו, וארא פרש"י ע"ד
"וימותו 8) שמ"ש לפרש רש"י שכוונת אפ"ל הי' בפשטות

[כי  זה בפסוק הנזכרים האנשים לאותם הכוונה – וגו'" האנשים
(וכפי' האנשים אותם שאינם לומר מקום יש הכתובים ממשמעות
ל"ל, ב' פעם "האנשים" דאל"כ (23 שבהערה בב"י הובא הרא"ש
ראה  אבל – רעה" הארץ דיבת "מוציאי עוה"פ חוזר למה וגם

"אותם". רש"י הדגשת תומתק ועפ"ז ס"ד], בפנים לקמן
א"כ  כי אלו, בתיבות רש"י כוונת עיקר שזהו לומר אין אבל

ולא גו'" "וימותו עה"פ לפרשו לרש"י התיבות o`kהו"ל על
עליו". וילינו "וישובו

י.9) ז, שה"ש
ממ"ש 10) הארוך) הטור גם (ומביאו הרמב"ן שהקשה ומה

תשוב" לא ו"דבתך כסיל" הוא דבה "ומוציא י) כה, יח. י, (משלי
בקרא  לפנ"ז להנאמר בהמשך בא כי "רעה" לפרש א"צ שם הרי –

מעצמו. הוא ומובן שם) ומצו"ד פרש"י (ראה
על 11) שלקתה "לפי פרשתנו ריש רש"י ל' דיוק מובן עפ"ז

dxacyעסקי dac"'באחי שדברה "על הול"ל (דלכאורה באחי'"
– שדבה להדגיש רצונו כי – לא) ותו – הכתוב ל' -mzq–

(וגם  אמת הי' שאמרה מה כל דהרי רעה, דבה לא באחי', דברה
שהיא  אלא א)), יב, בהעלותך (פרש"י לגנותו" נתכוונה "לא
ד. שם, (פרש"י עשה" "יפה האמת ולפי – רצוי שאי"ז חשבה
שהיו  המרגלים כ"ש נענשה, ואעפי"כ ח), , שם פרש"י וראה

כן פרש"י לא (ואעפ"כ א"י. על  מלדבר להמנע myצריכים
ההוא). הכתוב של הפשט לפי' נוגע אי"ז כי – בפירוש

f"nyz'd fenz ycegd mikxan ,gly zyxt zay zgiy

.·Ó לכל בנוגע טובות החלטות קבלת אודות פעם עוד ולעורר להזכיר יש – טוב בדבר לסיים כדי
בכל  התוכן), אותו אבל לשון, בשינוי לפעמים, כי אם נשיאינו, רבותינו (מדברי לעיל האמורים הענינים

תמוז. י"בֿי"ג הגאולה חג לעניני הקשור
לקבוע  הוא "ראוי הגאולה בעל כדברי ומקום, מקום בכל הגאולה דחג התוועדויות לערוך – ובמיוחד
שחדורות  התוועדויות ענינו", לפי ואתר אתר בכל והיהדות התורה לחיזוק והתעוררות התוועדות ליום

הגאולה  בעל שמבאר כפי ישראל, ואחדות ישראל ה"פתקא 207באהבת אודות הזקן רבינו של הפתגם את
מפעולתו  יותר לפעול שבכוחה חסידית, התוועדות של למעלתה בנוגע כו'" נחיתא שמיא משמי אשר

ישראל. ואחדות ישראל דאהבת מההנהגה למעלה רוח' וה'נחת התענוג גודל מצד מיכאל, מלאך של

לא  הראשונה שבפעם (דאףֿעלֿפי הגאולה התחלת תמוז, בג' גם התוועדויות לערוך יש כן וכמו
הגאולה)הבינ  התחלת זו שהיתה נתברר מכן לאחר הרי, כו', תמוז.208ו בראשֿחודש – ולפניֿזה ,

עתה. "לחיים" (ונתינת) אמירת עלֿידי – בזה וההתחלה

– טוב ומה כו', הדברים פרשת להם ויסביר ביתו בני עם יתוועד ואחד אחד שכל – לראש ולכל
מישראל. כמה של התוועדות גם בביתו לערוך

ויהדות, תורה בעניני להתחזק יחדיו, להתוועד תתאספנה הן שגם – לנשים גם שייך זה שכל ומובן,
כמובן), בפניֿעצמן, וילדות בפניֿעצמם (ילדים עצמם לבין בינם גם שיתוועדו – לילדים בנוגע וכן

הקטנים" על גדולים ("להזהיר הגדולים והשגחת המתאים.209בפיקוח באופן שיהיה (

מקדש  יעשה – וטף נשים אנשים – ואחת אחד שכל לאחרונה, המדובר אודות לעורר יש כן וכמו
בתוכם" ושכנתי מקדש לי ("ועשו שייפין 210לה' לכל פליג ולבא פנימה, בלבו בד'211) גם שפועל עד ,

כולו. ובבית בחדרו אמותיו,

מקום  בכל ישראל שילדי האפשרי ככל להשתדל – הקיץ בתקופת החינוך אודות לעורר יש כן וכמו
(ומגן) ד"שמש  הגילוי וזורח מאיר שבהם והיהדות, התורה ברוח המתנהלים במחנותֿקיץ ישהו שהם

(אלקים)" .212הוי'

ונגבה" וצפונה וקדמה ימה ד"ופרצת באופן – אלו ענינים המתאים 213וכל תהלים במזמור גם כמודגש ,
וממערב  ממזרח קבצם "מארצות – הולדתו יום גם הוא הגאולה שיום הגאולה, בעל של שנותיו למספר

ומים" אדם"214מצפון לבני ונפלאותיו חסדו לה' "יודו שלכן להודות 215, שחייבים הארבעה כל כפי 216, ,
כו' הגומל ברוך דיבורֿהמתחיל במאמרו הגאולה בעל הרוחנית.217שמבאר בעבודה ענינם תוכן

הנראה  בטוב מלכתחילה יהיו הענינים שכל מכיון – הגומל" "ברכת לברך יצטרכו שלא ויהיֿרצון
ראשם" על עולם "שמחת לבב, וטוב שמחה ומתוך טפחים, מעשרה למטה .218והנגלה

המקדש". בית "שיבנה לנגן צוה שליט"א אדמו"ר (כ"ק

אמר: ואחרֿכך

ר' שהחסיד מספרים, – כו' הפירסום לפני אדמו"ר, מו"ח כ"ק גאולת אודות הבשורה כשהגיעה מיד
אדנאווא". איווא קראמי ניקאווא ניעט "ניעט ושר בחצר, התהלך מיכאל

להכריז  יש – אלו בימינו חידוש של באופן שיהיה ויהיֿרצון – לראשונים כזכרון הרי לכך, ובהתאם
" לנגן) ee`wip`(והתחיל hrip hrip..."

אחרונה). ברכה אמירת אודות הזכיר אחרֿכך
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אג"ק וש"נ.207) תיג. ע' ח"ג שלו
ראה ואילך.208) 2354 ע' ח"ד תשמ"ה התוועדויות גם

יבמות אמור.209) ר"פ עה"ת פרש"י סע"א. קיד
תרומה ח.210) כה,

ראה ב.211) קכא, רע"ב. קסא, זח"ג
ראה ובכ"מ.212) רפ"ד. שעהיוה"א

ויצא יד.213) כח,
תה  ג.לים214) קז,

שם, ח.215)
ברכות וש"נ.216) ב. נד,

הב' ואילך.217) ב קפד, ח"א קונטרסים סה"מ –
ישעי' יא.218) נא, שם יו"ד. לה,
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הכתוב מוסיף "וימותו dncwdkלכן שכתוב למה
וישובו  וגו' משה שלח אשר ש"והאנשים גו'",

כל eilrוילינו נתכוונו את שהם היינו גו'", העדה
עצמו  משה על הועיל24לחלוק לא ולכן ,dyn

בעדם  לפעול רש"י 25בתפלתו כתבו שכבר וכהכלל ,
סניגור"26לפניֿזה  נעשה קטיגור דנים 27"אין וגם ,

מדה" כנגד "מדה .28לאדם

וילינו  "וישובו התיבות על רש"י שפירש וזהו
eilrהרעימו" – "eilr,דבה בהוצאת העדה כל את

miyp` mze` בא הכתוב שכל היינו – וימותו"

הרעימו האלו האנשים ש(רק) ולכןeilrלהגיד ,md
ezny תפלת הועילה לא עבורם כי ומיד, תיכף
משה.

כמו  משה, על הלינו ישראל בני שגם ואף
גו'"29שכתוב  ישראל בני כל גו' משה על "וילונו

על לחלוק בזה נתכוונו לא הרי –dyn,עצמו
וגו'", בחרב "לנפול שמביאם שחששו רק כיֿאם
על  לחלוק שנתכוונו המרגלים, מהֿשאיןֿכן

כנ"ל.30משה  ,

הכתובים  ב' המשך טעם בטוב יובן הנ"ל עלֿפי
דבת  "מוציאי השני בפסוק כופל למה – (וגם
כבר  כתוב הראשון שבפסוק אף רעה", הארץ
לא  הראשון בפסוק הארץ"): על דבה "להוציא

בסיבה zzinאיירי dnxby למה – כיֿאם המרגלים,
דבה  "להוציא שכתוב (ומה משה תפלת הועילה לא
איך  המציאות, סיפור רק זהו הרי הארץ", על
ובהמשך  הארץ). על דבה שהוציאו עלֿידי "וילינו"
האנשים" "וימותו מפרש בו השני, בפסוק ,לזה

הסיבה היתה מה mzzinlמבאר dnxby מוציאי" –
הכוונה  וכאן רעה", הארץ התנגדו 31דבת שבזה -

d"awdlההתנגדות דחטא וכנ"ל ,d"awdl יותר חמור
למשה  התנגדותם 32מההתנגדות ע"י שרק (אף

ולכן  – עליהם) להתפלל משה יכול הי' לא למשה
הב'. בפסוק הפעם עוד כופלו

להבין:‰. צריך אבל
ש  ש"וילינו lkמכיון לבאר היא הכתוב כוונת

eilrלבאר ולא כנ"ל, ,"mzzin zaiq היה הרי ,
את הא' בפסוק להזכיר שלא יותר, oerdמתאים

הכתוב כאילו זה דהרי מתו, (גם)yibcnשבשבילו
mzzinכאן zaiqשבא – לאחריֿזה,skizדוימותו

עליו" "הרעימו שבפועל [ואף הכתוב. כוונת היפך
המקראות  ודרך הארץ", על דבה "להוציא עלֿידי

מקומות –yxtlבכמה מעצמו שמובן במקום גם
יש  אלו תיבות הוספת שעלֿידי מאחר מכלֿמקום

להזכירו). שלא יותר מתאים היה לטעות, מקום
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נשתרבב  לא לשונם שגם או מיד מתו שכאן צ"ל הספרי ולפי
– זהו וגם בתניא.t"`caמיד*. אדה"ז יסוד –

על 24) שהלינו כותב שאינו עצמו, זה מכתוב כדמוכח
על  "שלקתה פרשתנו) (ריש רש"י מש"כ יומתק ועפ"ז הקב"ה.

ig`a'כו' dxacy ולכאורה – מוסר" לקחו ולא ראו הללו ורשעים
כאןמא  נפק"מ בלתי inaי דברים שדברה העיקר והרי דברה,

להגדיל  מדייק שרש"י אלא מוסר? לקחו לא והם ונענשה, רצויים,
שלא  בלבד זה לא הנה במשה, באחי', דברה מרים חטאם**:
שגם  כ"א כאלו, דיבורים לדבר שאין הענין בכללות מוסר לקחו
על  הלינו הם גם כנ"ל, כי היא, שדברה אדם באותו דברו

dyn לא" היא כי מרים על משה של תפלתו הועילה .(ואעפ"כ
כ"א משה, של לגנותו" וכלעיל dzrhנתכוונה הנהגתו, בסיבת

המרגלים). משא"כ ,11 הערה
אשר25) "והאנשים הכתוב מתחיל שלכן dynוי"ל gly,"

ע"י  היתה שהשליחות להדגיש – שלחם שמשה ידוע שכבר אף
כשמעלו  ובמילא פרשתנו)), ריש (כפירש"י הקב"ה ע"י (ולא משה

מעלו .dynaבשליחותם
פ"ג 26) ר"ה ירושלמי וש"נ. א. נט, ברכות וראה ד. טז, אחרי

אדם  דשאני לחלק יש אבל – י. פכ"א, ויק"ר ה"ג. פ"ז יומא ה"ב.
(ובאגה"ת  לסניגור מקטיגור עצמו להפוך ויכול בחירה בעל שהוא

עוה"פ). יגרום יואיל באם – כו' גרם שזה דכיון שאני הנ"ל
בידו 27) מספיקים שאין ואשוב, אחטא האומר שבנוגע ואף

נעשה  קטיגור "אין מטעם שג"ז – ב) פה, (יומא תשובה לעשות
מקבלין  כו' דחק ש"אם אומרים – פי"א) אגה"ת (ראה סניגור"
אין  כי הענינים בפשטות גם מובן וכן – שם) (אגה"ת תשובתו"
יג. ד, בראשית (ראה עכ"פ גדולה תשובה בפני העומד דבר לך

i"yxt"כשה"קטיגור רק הוא כ"ז מ"מ – יד) ו, בראשית
הרי  בנדו"ד משא"כ עצמו, האדם באותו הם וה"סניגור"
למשה  (הניגוד הם "קטיגור" משה, (תפלת) הוא ה"סניגור"
דכה"ג  יוהכ"פ בעבודת שאפילו זה מובן ועפ"ז שב)המרגלים.
– זהב דבגדי קטיגור אין – דתשובה השלימות תכלית – בקה"ק

סניגור. נעשה
נח 28) מפרש"י מכבר הוא ידוע אבל שלאח"ז. בפסוק פרש"י

ועוד. כד. ה, נשא יא. יח, יתרו יא. ז,

aaxzypy xnel gxken oi` `zlikndl mbc l"ie wxמיד * `"k ±
± onf exrhvpy עד.elya yxetnd on mezq cenlie ,mini yceg

ezny (?f"dc`e) xehdl :xywl yi f"tre בי"זmini ycegd f"tr ±
miligzn לאl"v 'fa eznc i"adl k"`yn ,cinשמידaaxzyp

.mpeyl
mb okle oi`cמשנה ** ± "'ig`a" azeke "dyna ..xacze" aezkd 'l

.'ek elld miryxe dyprp f"kae ,"exya ivg" ezeg` lr citwn g`

ב.29) יד,
"ויקהל 30) שלאח"ז ועדתו קורח במחלוקת ג"כ הי' ועד"ז

יט). טז, (קורח העדה" כל את קורח עליהם
סיפור,31) של בסגנון ה"ה הא' שפסוק מה יומתק עפ"ז

הב' ובפסוק הארץ", על דבה "להוציא משה על בנ"י את שהלינו
בסגנון רעה"x`ezה"ה הארץ דבת "מוציאי היו שהם המרגלים,

שמבאר הב' בפסוק כי –mrh,מהותם מתאר – המרגלים מיתת
מיתה. נתחייבו שלכן

–zaiqkולכן32) רעה" הארץ דבת "מוציאי נאמר מיתתם
משה). על (ולא הקב"ה ל(ציווי) התנגדות
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אחרֿכך  שכתוב מה לרש"י קשה בפשטות
(הארץ) דבת "(להוציא)drx"(מוציאי) כתוב וכן ,"

" הוספת בלי הארץ)" (על ועלֿזה דבה – רעה"
לטובה  "וישנה במשמע, דבור כל ש"דבה" מתרץ
רעה, הארץ דבת מוציאי נאמר לכך לרעה, וישנה

טובה". שהיא דבה שיש

מובן: אינו עלֿפיֿזה אבל

בפסוק  להיות צריך היה זה פירוש מקום א)
כי מוסיף myהבא, למה הקושיא: מתעוררת

"רעה".

הוא  ששייך טעם) (מאיזה לומר תמצי אם גם ב)
אין  בפשטות הרי – דילן שבפסוק "דבה" לתיבה
רש"י  שכתב מה עם "דבה" פירוש בין קשר
לפרשו  רש"י צריך היה ואםֿכן – זה דיבור בתחלת
"דבה" תיבת להעתיק – בפניֿעצמו בדיבור

כו'. דיבה הוצאת כל ולפרשה:

פירושו  בסיום הפעם עוד רש"י כופל למה ג)
"וישנה  כתב כבר הרי לטובה", שהיא דבה "שיש

לרעה"? וישנה לטובה

זה:‚. בכל הביאור
שלא  לשלול רש"י שכוונת הנ"ל, על נוסף
בעיקר  הנה – שנית שהלינו וילינו", "וישובו נפרש

האמורה: הקושיא לתרץ כי lkבא מיותר, הכתוב
חידוש. בו אין

דילן: בפסוק נוספת קושיא לתרץ בא ועוד
שהתלונה  מדגיש זו בפרשה למשה הקב"ה בדברי

על היתה המרגלים וכמפורש d"awdשהלינו "עד 12,
(המרגלים  הזאת הרעה לעדה המה 13מתי אשר (

בני ilrמלינים לשאר בנוגע מפורש וכן גו'",
הנועדים 14ישראל  הזאת הרעה העדה לכל גו' "אם

ilrוילינו "וישובו נאמר זה ובפסוק – eilrגו'"
על ?dynגו'",

שכתוב  כמו משה, על גם הלינו שבפועל 15ואף

– גו'" ישראל בני כל אהרן ועל משה על "וילונו
למשה), לכאורה, (ובשוה, בכלל אהרן גם א) הרי:
שעוון  פשוט ועיקר: ב) משה. את רק מזכיר וכאן

על משה.d"awdהתלונה על מהתלונה יותר חמור

– עליו העדה כל את שהלינו הכתוב מדגיש ומדוע
?dyn16על

לכן  זו, קושיא (גם) לתרץ בא שרש"י ומכיון
עליו" "וילינו התיבות גם .17מעתיק

בכוונת רש"י בפירוש התירוץ נקודת lkועוד:
עליו" "וילינו התיבות עלֿידי מבוארת – הכתוב

אלו. תיבות גם רש"י מעתיק ולכן (כדלקמן),

קושיא „. לתרץ בא זה כתוב בזה: והביאור
אף  שחרה איך מבואר שלפניֿזה בפסוקים פשוטה:

ואורישנו" בדבר "אכנו שאמר עד ישראל, בבני ,18ה'
שהקב"ה  תפלתו עלֿידי משה פעל ואףֿעלֿפיֿכן

כדבריך" "סלחתי אלא 19אמר תיכף, ימותו שלא ,
מהם  אחד מת ש"לא ועד שנה, הארבעים במשך

וכו'" ששים מבן הועילה 20פחות לא למה ואםֿכן –
ימותו  שלא להמרגלים בנוגע גם משה של תפלתו

ומיד  שכתוב 21תיכף ממה (וכדמוכח יום באותו עוד
jkÎxg`22 פשוטו דעלֿפי – וגו'" בבקר "וישכימו

"וימותו  (כולל לזה קודם הכתוב כל מקרא של
וגו'" יום).23האנשים באותו אירע (
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כז.12) יד,
שם.13) פרש"י
לה.14) יד,
ב.15) שם,

שהלינו 16) הכתוב פי' שאין (לרש"י) ראי' – זו קושיא וגם
t"der.עליו כאן וכתב הכתוב שינה דהרי – בנ"י את

"וישובו"17) הפי' ולשלול לפרשה – "וישובו" תיבת ומעתיק
וכנ"ל. עוה"פ, הלינו

ב) עוה"פ. – פי' אין ש"וישובו" [(א) אלו ענינים שב' ואף
(וכוונת ה"עליו" והו"ל lkלתרץ נפרדים, ענינים ב' הם הכתוב)]

תלויים  ה"ה מ"מ – כידוע נפרדים, דיבורים בב' לפרשם לרש"י
הקודמת). (כבהערה זב"ז

יב.18) יד,
כ.19) שם,
לג.20) שם, פרש"י
הערה 21) לעיל (ראה כו' הרמז ע"ד הוא האוה"ח שתי' ומה

.(6
מ.22) יד,
בב"י 23) הובא – הרא"ש תשובות (ראה פשש"מ ע"פ הוא כן

סתק"פ). או"ח וב"ח
בסוף  וכ"ה ס"ב, (שם בטושו"ע מפורש ההלכה ע"פ אבל
שם  ובאה"ט – שם ב"י (וראה באלול בי"ז שמתו תענית) מגלת

וכן באלול, בז' שמתו הפסוקים yxetnסק"ג ועפ"ז בתיב"ע),
במרגלים  הנעשה סיפור לסיים (כדי המוסגר מאמר הם לו-לח
בתניא  מ"ש מובן שעפ"ז 298 ע' ח' כרך לקו"ש וראה – עצמם).
עיי"ש. כו'", ומופת אות שום מרע"ה להם הראה "לא ספכ"ט

") הב"י בשיטת אדה"ז קאי שלא לשונם cinyולהעיר נשתרבב
מיד  ראו א"כ כי באלול"), ז' עד רעים בחולאים מתמצים והיו כו'
ומופת. אות הוא וג"ז – החולאים והתחילו לשונם נשתרבב איך
בפרש"י  הובא פ"ג, (בשלח המכילתא עפ"י הב"י ופי'
יום  שלשים ומצטערין אוכלין ש"הרשעים כ) יא, בהעלותך
"הכשרים  שם) פרש"י (שם. הספרי לפי אבל כו'", והכשרים
שהמרגלים  לומר אין – הרשעים" משא"כ מטותיהם על מתמצים

כו'. מתמצין יהיו
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הכתוב מוסיף "וימותו dncwdkלכן שכתוב למה
וישובו  וגו' משה שלח אשר ש"והאנשים גו'",

כל eilrוילינו נתכוונו את שהם היינו גו'", העדה
עצמו  משה על הועיל24לחלוק לא ולכן ,dyn

בעדם  לפעול רש"י 25בתפלתו כתבו שכבר וכהכלל ,
סניגור"26לפניֿזה  נעשה קטיגור דנים 27"אין וגם ,

מדה" כנגד "מדה .28לאדם

וילינו  "וישובו התיבות על רש"י שפירש וזהו
eilrהרעימו" – "eilr,דבה בהוצאת העדה כל את

miyp` mze` בא הכתוב שכל היינו – וימותו"

הרעימו האלו האנשים ש(רק) ולכןeilrלהגיד ,md
ezny תפלת הועילה לא עבורם כי ומיד, תיכף
משה.

כמו  משה, על הלינו ישראל בני שגם ואף
גו'"29שכתוב  ישראל בני כל גו' משה על "וילונו

על לחלוק בזה נתכוונו לא הרי –dyn,עצמו
וגו'", בחרב "לנפול שמביאם שחששו רק כיֿאם
על  לחלוק שנתכוונו המרגלים, מהֿשאיןֿכן

כנ"ל.30משה  ,

הכתובים  ב' המשך טעם בטוב יובן הנ"ל עלֿפי
דבת  "מוציאי השני בפסוק כופל למה – (וגם
כבר  כתוב הראשון שבפסוק אף רעה", הארץ
לא  הראשון בפסוק הארץ"): על דבה "להוציא

בסיבה zzinאיירי dnxby למה – כיֿאם המרגלים,
דבה  "להוציא שכתוב (ומה משה תפלת הועילה לא
איך  המציאות, סיפור רק זהו הרי הארץ", על
ובהמשך  הארץ). על דבה שהוציאו עלֿידי "וילינו"
האנשים" "וימותו מפרש בו השני, בפסוק ,לזה

הסיבה היתה מה mzzinlמבאר dnxby מוציאי" –
הכוונה  וכאן רעה", הארץ התנגדו 31דבת שבזה -

d"awdlההתנגדות דחטא וכנ"ל ,d"awdl יותר חמור
למשה  התנגדותם 32מההתנגדות ע"י שרק (אף

ולכן  – עליהם) להתפלל משה יכול הי' לא למשה
הב'. בפסוק הפעם עוד כופלו

להבין:‰. צריך אבל
ש  ש"וילינו lkמכיון לבאר היא הכתוב כוונת

eilrלבאר ולא כנ"ל, ,"mzzin zaiq היה הרי ,
את הא' בפסוק להזכיר שלא יותר, oerdמתאים

הכתוב כאילו זה דהרי מתו, (גם)yibcnשבשבילו
mzzinכאן zaiqשבא – לאחריֿזה,skizדוימותו

עליו" "הרעימו שבפועל [ואף הכתוב. כוונת היפך
המקראות  ודרך הארץ", על דבה "להוציא עלֿידי

מקומות –yxtlבכמה מעצמו שמובן במקום גם
יש  אלו תיבות הוספת שעלֿידי מאחר מכלֿמקום

להזכירו). שלא יותר מתאים היה לטעות, מקום
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נשתרבב  לא לשונם שגם או מיד מתו שכאן צ"ל הספרי ולפי
– זהו וגם בתניא.t"`caמיד*. אדה"ז יסוד –

על 24) שהלינו כותב שאינו עצמו, זה מכתוב כדמוכח
על  "שלקתה פרשתנו) (ריש רש"י מש"כ יומתק ועפ"ז הקב"ה.

ig`a'כו' dxacy ולכאורה – מוסר" לקחו ולא ראו הללו ורשעים
כאןמא  נפק"מ בלתי inaי דברים שדברה העיקר והרי דברה,

להגדיל  מדייק שרש"י אלא מוסר? לקחו לא והם ונענשה, רצויים,
שלא  בלבד זה לא הנה במשה, באחי', דברה מרים חטאם**:
שגם  כ"א כאלו, דיבורים לדבר שאין הענין בכללות מוסר לקחו
על  הלינו הם גם כנ"ל, כי היא, שדברה אדם באותו דברו

dyn לא" היא כי מרים על משה של תפלתו הועילה .(ואעפ"כ
כ"א משה, של לגנותו" וכלעיל dzrhנתכוונה הנהגתו, בסיבת

המרגלים). משא"כ ,11 הערה
אשר25) "והאנשים הכתוב מתחיל שלכן dynוי"ל gly,"

ע"י  היתה שהשליחות להדגיש – שלחם שמשה ידוע שכבר אף
כשמעלו  ובמילא פרשתנו)), ריש (כפירש"י הקב"ה ע"י (ולא משה

מעלו .dynaבשליחותם
פ"ג 26) ר"ה ירושלמי וש"נ. א. נט, ברכות וראה ד. טז, אחרי

אדם  דשאני לחלק יש אבל – י. פכ"א, ויק"ר ה"ג. פ"ז יומא ה"ב.
(ובאגה"ת  לסניגור מקטיגור עצמו להפוך ויכול בחירה בעל שהוא

עוה"פ). יגרום יואיל באם – כו' גרם שזה דכיון שאני הנ"ל
בידו 27) מספיקים שאין ואשוב, אחטא האומר שבנוגע ואף

נעשה  קטיגור "אין מטעם שג"ז – ב) פה, (יומא תשובה לעשות
מקבלין  כו' דחק ש"אם אומרים – פי"א) אגה"ת (ראה סניגור"
אין  כי הענינים בפשטות גם מובן וכן – שם) (אגה"ת תשובתו"
יג. ד, בראשית (ראה עכ"פ גדולה תשובה בפני העומד דבר לך

i"yxt"כשה"קטיגור רק הוא כ"ז מ"מ – יד) ו, בראשית
הרי  בנדו"ד משא"כ עצמו, האדם באותו הם וה"סניגור"
למשה  (הניגוד הם "קטיגור" משה, (תפלת) הוא ה"סניגור"
דכה"ג  יוהכ"פ בעבודת שאפילו זה מובן ועפ"ז שב)המרגלים.
– זהב דבגדי קטיגור אין – דתשובה השלימות תכלית – בקה"ק

סניגור. נעשה
נח 28) מפרש"י מכבר הוא ידוע אבל שלאח"ז. בפסוק פרש"י

ועוד. כד. ה, נשא יא. יח, יתרו יא. ז,

aaxzypy xnel gxken oi` `zlikndl mbc l"ie wxמיד * `"k ±
± onf exrhvpy עד.elya yxetnd on mezq cenlie ,mini yceg

ezny (?f"dc`e) xehdl :xywl yi f"tre בי"זmini ycegd f"tr ±
miligzn לאl"v 'fa eznc i"adl k"`yn ,cinשמידaaxzyp

.mpeyl
mb okle oi`cמשנה ** ± "'ig`a" azeke "dyna ..xacze" aezkd 'l

.'ek elld miryxe dyprp f"kae ,"exya ivg" ezeg` lr citwn g`

ב.29) יד,
"ויקהל 30) שלאח"ז ועדתו קורח במחלוקת ג"כ הי' ועד"ז

יט). טז, (קורח העדה" כל את קורח עליהם
סיפור,31) של בסגנון ה"ה הא' שפסוק מה יומתק עפ"ז

הב' ובפסוק הארץ", על דבה "להוציא משה על בנ"י את שהלינו
בסגנון רעה"x`ezה"ה הארץ דבת "מוציאי היו שהם המרגלים,

שמבאר הב' בפסוק כי –mrh,מהותם מתאר – המרגלים מיתת
מיתה. נתחייבו שלכן

–zaiqkולכן32) רעה" הארץ דבת "מוציאי נאמר מיתתם
משה). על (ולא הקב"ה ל(ציווי) התנגדות
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אחרֿכך  שכתוב מה לרש"י קשה בפשטות
(הארץ) דבת "(להוציא)drx"(מוציאי) כתוב וכן ,"

" הוספת בלי הארץ)" (על ועלֿזה דבה – רעה"
לטובה  "וישנה במשמע, דבור כל ש"דבה" מתרץ
רעה, הארץ דבת מוציאי נאמר לכך לרעה, וישנה

טובה". שהיא דבה שיש

מובן: אינו עלֿפיֿזה אבל

בפסוק  להיות צריך היה זה פירוש מקום א)
כי מוסיף myהבא, למה הקושיא: מתעוררת

"רעה".

הוא  ששייך טעם) (מאיזה לומר תמצי אם גם ב)
אין  בפשטות הרי – דילן שבפסוק "דבה" לתיבה
רש"י  שכתב מה עם "דבה" פירוש בין קשר
לפרשו  רש"י צריך היה ואםֿכן – זה דיבור בתחלת
"דבה" תיבת להעתיק – בפניֿעצמו בדיבור

כו'. דיבה הוצאת כל ולפרשה:

פירושו  בסיום הפעם עוד רש"י כופל למה ג)
"וישנה  כתב כבר הרי לטובה", שהיא דבה "שיש

לרעה"? וישנה לטובה

זה:‚. בכל הביאור
שלא  לשלול רש"י שכוונת הנ"ל, על נוסף
בעיקר  הנה – שנית שהלינו וילינו", "וישובו נפרש

האמורה: הקושיא לתרץ כי lkבא מיותר, הכתוב
חידוש. בו אין

דילן: בפסוק נוספת קושיא לתרץ בא ועוד
שהתלונה  מדגיש זו בפרשה למשה הקב"ה בדברי

על היתה המרגלים וכמפורש d"awdשהלינו "עד 12,
(המרגלים  הזאת הרעה לעדה המה 13מתי אשר (

בני ilrמלינים לשאר בנוגע מפורש וכן גו'",
הנועדים 14ישראל  הזאת הרעה העדה לכל גו' "אם

ilrוילינו "וישובו נאמר זה ובפסוק – eilrגו'"
על ?dynגו'",

שכתוב  כמו משה, על גם הלינו שבפועל 15ואף

– גו'" ישראל בני כל אהרן ועל משה על "וילונו
למשה), לכאורה, (ובשוה, בכלל אהרן גם א) הרי:
שעוון  פשוט ועיקר: ב) משה. את רק מזכיר וכאן

על משה.d"awdהתלונה על מהתלונה יותר חמור

– עליו העדה כל את שהלינו הכתוב מדגיש ומדוע
?dyn16על

לכן  זו, קושיא (גם) לתרץ בא שרש"י ומכיון
עליו" "וילינו התיבות גם .17מעתיק

בכוונת רש"י בפירוש התירוץ נקודת lkועוד:
עליו" "וילינו התיבות עלֿידי מבוארת – הכתוב

אלו. תיבות גם רש"י מעתיק ולכן (כדלקמן),

קושיא „. לתרץ בא זה כתוב בזה: והביאור
אף  שחרה איך מבואר שלפניֿזה בפסוקים פשוטה:

ואורישנו" בדבר "אכנו שאמר עד ישראל, בבני ,18ה'
שהקב"ה  תפלתו עלֿידי משה פעל ואףֿעלֿפיֿכן

כדבריך" "סלחתי אלא 19אמר תיכף, ימותו שלא ,
מהם  אחד מת ש"לא ועד שנה, הארבעים במשך

וכו'" ששים מבן הועילה 20פחות לא למה ואםֿכן –
ימותו  שלא להמרגלים בנוגע גם משה של תפלתו

ומיד  שכתוב 21תיכף ממה (וכדמוכח יום באותו עוד
jkÎxg`22 פשוטו דעלֿפי – וגו'" בבקר "וישכימו

"וימותו  (כולל לזה קודם הכתוב כל מקרא של
וגו'" יום).23האנשים באותו אירע (
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כז.12) יד,
שם.13) פרש"י
לה.14) יד,
ב.15) שם,

שהלינו 16) הכתוב פי' שאין (לרש"י) ראי' – זו קושיא וגם
t"der.עליו כאן וכתב הכתוב שינה דהרי – בנ"י את

"וישובו"17) הפי' ולשלול לפרשה – "וישובו" תיבת ומעתיק
וכנ"ל. עוה"פ, הלינו

ב) עוה"פ. – פי' אין ש"וישובו" [(א) אלו ענינים שב' ואף
(וכוונת ה"עליו" והו"ל lkלתרץ נפרדים, ענינים ב' הם הכתוב)]

תלויים  ה"ה מ"מ – כידוע נפרדים, דיבורים בב' לפרשם לרש"י
הקודמת). (כבהערה זב"ז

יב.18) יד,
כ.19) שם,
לג.20) שם, פרש"י
הערה 21) לעיל (ראה כו' הרמז ע"ד הוא האוה"ח שתי' ומה

.(6
מ.22) יד,
בב"י 23) הובא – הרא"ש תשובות (ראה פשש"מ ע"פ הוא כן

סתק"פ). או"ח וב"ח
בסוף  וכ"ה ס"ב, (שם בטושו"ע מפורש ההלכה ע"פ אבל
שם  ובאה"ט – שם ב"י (וראה באלול בי"ז שמתו תענית) מגלת

וכן באלול, בז' שמתו הפסוקים yxetnסק"ג ועפ"ז בתיב"ע),
במרגלים  הנעשה סיפור לסיים (כדי המוסגר מאמר הם לו-לח
בתניא  מ"ש מובן שעפ"ז 298 ע' ח' כרך לקו"ש וראה – עצמם).
עיי"ש. כו'", ומופת אות שום מרע"ה להם הראה "לא ספכ"ט

") הב"י בשיטת אדה"ז קאי שלא לשונם cinyולהעיר נשתרבב
מיד  ראו א"כ כי באלול"), ז' עד רעים בחולאים מתמצים והיו כו'
ומופת. אות הוא וג"ז – החולאים והתחילו לשונם נשתרבב איך
בפרש"י  הובא פ"ג, (בשלח המכילתא עפ"י הב"י ופי'
יום  שלשים ומצטערין אוכלין ש"הרשעים כ) יא, בהעלותך
"הכשרים  שם) פרש"י (שם. הספרי לפי אבל כו'", והכשרים
שהמרגלים  לומר אין – הרשעים" משא"כ מטותיהם על מתמצים

כו'. מתמצין יהיו
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הדיבור): (באותו ומיד תיכף רש"י מוסיף לכן
"lk וישנה כו' דברים חינוך לשון דבה הוצאת

בהכתוב  מוזכר שאין היינו – לרעה" וישנה לטובה
–oeercענין "וילינו" איך דברים: סיפור כיֿאם ,

דייקה xeaicעלֿידי בכוונה אחר: בסגנון (סתם):
כו' לטובה שישנה – (סתם) דיבה וכתבה התורה

מלינים היו אם אף זה כתוב בתוכן כי –eilr
דיבור לא aehעלֿידי למה מבואר היה כן גם ,

נעשה  קטיגור "אין כי עליהם: משה תפלת תועיל
כנ"ל. כו' סניגור",

זה  על ראיה רש"י כאן 33ומביא נאמר "לכך :
שבפסוק  שמזה היינו רעה", הארץ דבת מוציאי
כנ"ל, כוונתו, הרי ושם "רעה", מפורש שלאחריֿזה

"רעה"zaiqלהגיד לכתוב הוצרך לכן –34מיתתם,
אין  "רעה", כתוב שאין זה שבכתוב ראיה מזה הרי

של משמעות כוונתו oerdבזה שאין ומובן שעשו,
תפלת  הועילה לא למה כיֿאם מיתתם, סיבת להגיד
שהיא  דבה "שיש ומסיים רש"י שכפל וזהו משה.
מודגש  שאין – הא' לכתוב בזה כוונתו לטובה",
היה  לטובה דבה היתה אם וגם הדבור, טיב  בו

תפלתו. הועילה לא למה מובן

.Â:בעבודה הוראה
זהר' ב'תקוני בכל 35איתא דמשה "אתפשטותא

ז"ל  רבותינו ואמרו ודרא", שאין 36דרא דור "אין
רבינו  משה שהיה שכמו ומובן – כמשה" בו
ודאג  ישראל, מבני ואחד אחד כל בעד מתפלל

ואחד  אחד כל בזה 37עבור בחנו שהקב"ה (עד
גו'" צאן את "רועה הוא 38בהיותו כן – (

דור  שבכל דמשה שדואגים 39באתפשטותא ,
ישראל 40ומתפללים  מבני ואחד אחד כל עבור

שבדורם.

שיכולים  וכמה כמה ישנם שבודאי אף והנה
שלימה  תפלה בעצמם כל 41להתפלל ואדרבה וכו',

על  שיתפלל התורה מן מצותֿעשה ואחד אחד
ֿ 42עצמו  מכל "משה", לתפלת זקוקים הם גם מקום

הם  כו' ישראל אלפי "ראשי והטעם: שבדורם.
כו'" ומוח ראש שהוא 43בחינת שכמו מובן ולכן ,

הגוף, מאברי באחד וכאב חסרון דכשיש בגשמיות,
ברוחניות, הוא כן דוקא, ומוח בראש הוא נרגש
לכל  ישראל דבני שלימה הקומה עבור שהתפילה

והראש  המוח עלֿידי היא שלה משה 44האברים -
עלֿידי  מתעלית היחיד תפלת זאת: ועוד שבדור.

ממוצע להיותו שבדור, ישראל xagnd45המשה בני
שנאמר  וכמו ה'46להקב"ה, בין עומד "אנכי

וביניכם".

רבינו: דמשה ההנהגה מאופן זה דבר ולמדים
עליהם  שנגזרה עד הישרה מדרך נטו ישראל בני

דיעה" "דור שהיה ומכיון גו'", ד"אכנו –47הגזירה
עליוֿהשלום  רבינו משה למדריגת -48שייכים

בעבודת  כולל – ה' בעבודת גדולים שהיו בודאי
תפלתו  עלֿידי רבינו משה רק מכלֿמקום התפילה,
עוד  אלא תיכף, מתו שלא בלבד זו שלא שפעל הוא
עוד  חיו מהם שכמה היינו – שנה ס' עד כולם שחיו

–mirax`lקרוב המרגלים חטא לאחר שנה

בגשמיות  טובים חיים כיֿאם צער, חיי [ולא
להם  היה השנים כל במשך שהרי – וברוחניות

השמים  מן מרים 49לחם של מבארה ומים וענני 50, ,
ועקרבים  הנחשים את להרוג עמהם שהלכו הכבוד

בגדיהם  במדריגה 51ולגהץ היו ברוחניות וגם -
ביותר  ].52נעלית
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שעפ"ז 33) מבאר "דבה", פי' לפרש הוצרך שכבר מכיון וגם:
הפסוקים. ב' בין השינוי טעם גם בדא"ג מובן

"ויוציאו34) לב) (יג, הוספתzacובכתוב בלא drxהארץ"
הכתוב מפרש תומ"י כי – לרעה) שהי' נוגע ששם גו'xn`l(אף

שלנו). פרש"י על חיים מים באר (וראה הדיבה של תוכנה –
ועוד.35) פמ"ב. תניא וראה א). (קיד, תס"ט
ז.36) פנ"ו, ב"ר
הי'".37) ישראל אוהב רבינו "משה א): (סה, מנחות וראה
ואילך.38) 250 ע' ח כרך לקו"ש וראה ב. פ"ב, שמו"ר ראה
אודותi"yxtוראה39) – יח) שם, טז. (כז, :ryediפנחס
שלe`k"`"סובל רוחו נגד להלוך "שיוכל דעתו", ".e`k"`לפי

בתוך 40) חולה לו שיש כל א): קטן, (ב"ב ממרז"ל ןלהעיר
אם  א): (ח, תענית וראה רחמים. עליו ויבקש חכם אצל ילך ביתו
ילך  כו' ומטר טל מלהוריד כנחשת משתכין שהשמים דור ראית

כו'. בתפלה עליו וירבה שבדור חסיד אצל

ושו"ע 41) טור שלימה. עומ"ש סע"ב) (יד, מברכות להעיר
האריז"ל  וסי' פע"ח תפלין). (והשמיט ס"ב (מהד"ק) אדה"ז

ועוד. בתחלתו.
ס"ב.42) סק"ו אדה"ז שו"ע וראה תפלה. הל' ריש רמב"ם
פ"ב.43) תניא
קסו.44) סי' חאו"ח חת"ס שו"ת ראה
(45.158 ע' שלום תורת ראה
ה.46) ה, ואתחנן
וש"נ.47) ג. פי"ט, במדב"ר א. פ"ט, ויק"ר ראה
שמות.48) ר"פ הפסוקים ש' פי"א. הכללים ש' ע"ח ראה

דור  רגלי אלף מאות שש ד): (לא, בהעלותך ובלקו"ת ובכ"מ.
בחי' שהוא אבא יסוד מבחי' ג"כ שהיו תלמידיו היא המדבר

ואין. מה בחי' הוא שמשה בקרבו אנכי אשר וזהו ביטול
לה.49) טז, בשלח
ב.50) כ, חקת פרש"י
ד.51) ח, עקב לד. י, בהעלותך פרש"י
מרז"ל 52) בפי' ואילך) שנח ע' (אגרות יצחק לוי לקוטי ראה

המשך בעמוד סס
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הדיבור): (באותו ומיד תיכף רש"י מוסיף לכן
"lk וישנה כו' דברים חינוך לשון דבה הוצאת

בהכתוב  מוזכר שאין היינו – לרעה" וישנה לטובה
–oeercענין "וילינו" איך דברים: סיפור כיֿאם ,

דייקה xeaicעלֿידי בכוונה אחר: בסגנון (סתם):
כו' לטובה שישנה – (סתם) דיבה וכתבה התורה

מלינים היו אם אף זה כתוב בתוכן כי –eilr
דיבור לא aehעלֿידי למה מבואר היה כן גם ,

נעשה  קטיגור "אין כי עליהם: משה תפלת תועיל
כנ"ל. כו' סניגור",

זה  על ראיה רש"י כאן 33ומביא נאמר "לכך :
שבפסוק  שמזה היינו רעה", הארץ דבת מוציאי
כנ"ל, כוונתו, הרי ושם "רעה", מפורש שלאחריֿזה

"רעה"zaiqלהגיד לכתוב הוצרך לכן –34מיתתם,
אין  "רעה", כתוב שאין זה שבכתוב ראיה מזה הרי

של משמעות כוונתו oerdבזה שאין ומובן שעשו,
תפלת  הועילה לא למה כיֿאם מיתתם, סיבת להגיד
שהיא  דבה "שיש ומסיים רש"י שכפל וזהו משה.
מודגש  שאין – הא' לכתוב בזה כוונתו לטובה",
היה  לטובה דבה היתה אם וגם הדבור, טיב  בו

תפלתו. הועילה לא למה מובן

.Â:בעבודה הוראה
זהר' ב'תקוני בכל 35איתא דמשה "אתפשטותא

ז"ל  רבותינו ואמרו ודרא", שאין 36דרא דור "אין
רבינו  משה שהיה שכמו ומובן – כמשה" בו
ודאג  ישראל, מבני ואחד אחד כל בעד מתפלל

ואחד  אחד כל בזה 37עבור בחנו שהקב"ה (עד
גו'" צאן את "רועה הוא 38בהיותו כן – (

דור  שבכל דמשה שדואגים 39באתפשטותא ,
ישראל 40ומתפללים  מבני ואחד אחד כל עבור

שבדורם.

שיכולים  וכמה כמה ישנם שבודאי אף והנה
שלימה  תפלה בעצמם כל 41להתפלל ואדרבה וכו',

על  שיתפלל התורה מן מצותֿעשה ואחד אחד
ֿ 42עצמו  מכל "משה", לתפלת זקוקים הם גם מקום

הם  כו' ישראל אלפי "ראשי והטעם: שבדורם.
כו'" ומוח ראש שהוא 43בחינת שכמו מובן ולכן ,

הגוף, מאברי באחד וכאב חסרון דכשיש בגשמיות,
ברוחניות, הוא כן דוקא, ומוח בראש הוא נרגש
לכל  ישראל דבני שלימה הקומה עבור שהתפילה

והראש  המוח עלֿידי היא שלה משה 44האברים -
עלֿידי  מתעלית היחיד תפלת זאת: ועוד שבדור.

ממוצע להיותו שבדור, ישראל xagnd45המשה בני
שנאמר  וכמו ה'46להקב"ה, בין עומד "אנכי

וביניכם".

רבינו: דמשה ההנהגה מאופן זה דבר ולמדים
עליהם  שנגזרה עד הישרה מדרך נטו ישראל בני

דיעה" "דור שהיה ומכיון גו'", ד"אכנו –47הגזירה
עליוֿהשלום  רבינו משה למדריגת -48שייכים

בעבודת  כולל – ה' בעבודת גדולים שהיו בודאי
תפלתו  עלֿידי רבינו משה רק מכלֿמקום התפילה,
עוד  אלא תיכף, מתו שלא בלבד זו שלא שפעל הוא
עוד  חיו מהם שכמה היינו – שנה ס' עד כולם שחיו

–mirax`lקרוב המרגלים חטא לאחר שנה

בגשמיות  טובים חיים כיֿאם צער, חיי [ולא
להם  היה השנים כל במשך שהרי – וברוחניות

השמים  מן מרים 49לחם של מבארה ומים וענני 50, ,
ועקרבים  הנחשים את להרוג עמהם שהלכו הכבוד

בגדיהם  במדריגה 51ולגהץ היו ברוחניות וגם -
ביותר  ].52נעלית
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שעפ"ז 33) מבאר "דבה", פי' לפרש הוצרך שכבר מכיון וגם:
הפסוקים. ב' בין השינוי טעם גם בדא"ג מובן

"ויוציאו34) לב) (יג, הוספתzacובכתוב בלא drxהארץ"
הכתוב מפרש תומ"י כי – לרעה) שהי' נוגע ששם גו'xn`l(אף

שלנו). פרש"י על חיים מים באר (וראה הדיבה של תוכנה –
ועוד.35) פמ"ב. תניא וראה א). (קיד, תס"ט
ז.36) פנ"ו, ב"ר
הי'".37) ישראל אוהב רבינו "משה א): (סה, מנחות וראה
ואילך.38) 250 ע' ח כרך לקו"ש וראה ב. פ"ב, שמו"ר ראה
אודותi"yxtוראה39) – יח) שם, טז. (כז, :ryediפנחס
שלe`k"`"סובל רוחו נגד להלוך "שיוכל דעתו", ".e`k"`לפי

בתוך 40) חולה לו שיש כל א): קטן, (ב"ב ממרז"ל ןלהעיר
אם  א): (ח, תענית וראה רחמים. עליו ויבקש חכם אצל ילך ביתו
ילך  כו' ומטר טל מלהוריד כנחשת משתכין שהשמים דור ראית

כו'. בתפלה עליו וירבה שבדור חסיד אצל

ושו"ע 41) טור שלימה. עומ"ש סע"ב) (יד, מברכות להעיר
האריז"ל  וסי' פע"ח תפלין). (והשמיט ס"ב (מהד"ק) אדה"ז

ועוד. בתחלתו.
ס"ב.42) סק"ו אדה"ז שו"ע וראה תפלה. הל' ריש רמב"ם
פ"ב.43) תניא
קסו.44) סי' חאו"ח חת"ס שו"ת ראה
(45.158 ע' שלום תורת ראה
ה.46) ה, ואתחנן
וש"נ.47) ג. פי"ט, במדב"ר א. פ"ט, ויק"ר ראה
שמות.48) ר"פ הפסוקים ש' פי"א. הכללים ש' ע"ח ראה

דור  רגלי אלף מאות שש ד): (לא, בהעלותך ובלקו"ת ובכ"מ.
בחי' שהוא אבא יסוד מבחי' ג"כ שהיו תלמידיו היא המדבר

ואין. מה בחי' הוא שמשה בקרבו אנכי אשר וזהו ביטול
לה.49) טז, בשלח
ב.50) כ, חקת פרש"י
ד.51) ח, עקב לד. י, בהעלותך פרש"י
מרז"ל 52) בפי' ואילך) שנח ע' (אגרות יצחק לוי לקוטי ראה

ויאמר הבט  ויוצא אותו החוצה   – ה  טו,  בראשית 
נא השמימה וספור הכוכבים אם תוכל לספור אתם 

ויאמר לו כה יהיה זרעך

צה

פירוש נוסח שטר תנאין "ואל יבריחו ואל יעלימו לא זה 
מזו ולא זו מזה" – זה )לשון זכר( זו )לשון נקבה( ביחד 

בגי' "כה יהי' זרעך"

ישא למזל טוב... בחופה וקידושין כדת משה וישראל 
ואל יבריחו ואל יעלימו לא זה מזו ולא זו מזה.

מנוסח שטר תנאין

עצם המלות דזה וזו רומזים על זיווג )זו"נ1( יחד, כי ה' 
מורה על נוקבא, ואות ו' מורה על דכר.

על  מורה  שהוא  הרי  ה',  כתיב  זכר  לשון  שהוא  ובהז 
זו"נ יחדיו.

על  מורה  הרי שהוא  ו',  כתיב  נקבה  ובוז שהוא לשון 
זו"נ יחדיו, )והיינו ב' השילובים דהוי'2 אדנ"י(.

זמן3  שהוא  י"ב,  מספרו  זכר,  לשון  שהוא  אם  וזה, 
הגדלות לנקבה י"ב שנה.

זמן  שהוא  י"ג,  מספרו  נקבה,  לשון  שהוא  אם  וזו, 
הגדלות4 לזכר י"ג שנה.

וזה וזו יחדיו נעשה מהם, כ"ה יהי' זרעך ודו"ק.
לקוטי לוי יצחק, אגרות קודש עמוד שכ

1( היינו זווג איש ואשה. )ראה גם אגרות קודש מכ"ק אדמו"ר זי"ע 
חלק א' עמוד רסו(.

2( ראה תניא – שער היחוד והאמונה פרק ז'.
3( ראה רמב"ם הלכות אישות פרק ב' הלכה ט'.

4( שם הלכה י'.

צו

ר"ת "אברהם יצחק יעקב דוד" בגימטריא כ"ה, בחינת 
"כה יהי' זרעך"

חסד  המרכבה,  רגלי  ד'  הם  דוד5  יעקב  יצחק  אברהם 
גבורה תפארת מלכות, לנגד ד' אותיות שם הוי'.

דוד" הוא מספר  יעקב,  יצחק,  ראשי תיבות "אברהם, 
כ"ה, הוא בחינת כה יהי' זרעך.

לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר בראשית עמוד סד

בראשית טו, טו – ואתה תבוא אל אבותיך בשלום 
תקבר בשיבה טובה

צז

בכל אחד מהאבות כתוב "שלום", ורמז לזה בגימטריא

בהאבות מצינו שכתוב בהם בכל אחד שלום, באברהם 
בשלום,  מאתו  וילכו  ביצחק6  בשלום,  כו'  תבוא  ואתה 

ביעקב7 ושבתי בשלום.
מספר  עם  יעק"ב  יצח"ק  אברה"ם  שמותיהם8  ומספר 
שנותיהם קע"ה9 ק"פ קמ"ז, הוא מספר ג' פעמים שלו"ם 

עם י"ב אותיותיהם במכוון.
לקוטי לוי יצחק, הערות לספר הזהר שמות-דברים עמוד נו

5( דוד רגל רביעי: זהר חלק א' דף רמח, ב. חלק ג' רסב, ב. ילקוט 
ראובני ויחי פסוק ויקרבו ימי ישראל. ראה לקוטי שיחות חלק ז' עמוד 

.301
6( בראשית כו, לא.

7( שם כח, כא.
 +  ,638  =  )182( יעקב   +  )208( יצחק   +  )248 )בגי'  אברהם   )8
שנותיהם, אברהם 175, יצחק 180, יעקב 147 = 1140, וכן ג' פעמים 

שלום )3 × 376( 1128 + 12 אותיות דג' פעמים "שלום" = 1140.
9( אברהם קע"ה – בראשית כה, ז. יצחק ק"פ – שם לה, כח. יעקב 

קמ"ז – שם מז, כח.

ילקוט לוי יצחק על התורה

              

           
          

         
         
          

           
         

           
           

        
      

           
        
         

        
          

  



































המשך ביאור למס' ראש השנה ליום רביעי עמ' ב



מ

יג, ל – ויהס כלב את העם אל משה ויאמר 
עלה נעלה וירשנו אותה כי יכול נוכל לה

א. הנה כתיב ירד ירדנו1 כו' ירידה אחר ירידה וכן ביציאת 
נעלה2  עלה  כו'  עלה  גם  אעלך  ואנכי  כתיב  וגאולה  מצרים 
כו'. היינו ב' עליות שהוא עילוי אחר עילוי, ובאמת ביציאת 
מצרים לא נתעלו רק פעם אחת כמו שכתוב אעלה אתכם 
זו  כי עלייה  ודבש. אך  כו' אל ארץ זבת חלב  מעני מצרים3 
השנית היא רומזת על גאולה העתידה להיות במהרה בימינו 
אמן )וכן בשמות ג' פסוק י"ד4 אמר לו ענין הגאולה האחרונה 

כדפירש רש"י שם(.
נפלאות  אראנו  מצרים  מארץ  צאתך  כימי  כתיב5  דהנה 
והוא  מצרים.  ליציאת  אחרונה  גאולה  ענין  הכתוב  שמקיש 
והשעבוד  מצרים  בגלות  המכוון  תכלית  עיקר  שכל  שכמו 
רד"ו שנה הי' בכדי לזכות לקבלת התורה פנים בפנים6 דבר 
ממצרים  העם  את  בהוציאך  כו'  האות7  לך  וזה  וכמ"ש  ה'. 
הגלות  אריכות  כל  כך  הזה.  ההר  על  האלקים  את  תעבדון 
לעתיד  שיהי'  התורה  פנימיות  לגילוי  לזכות  כדי  הוא  הזה 
לבוא כי במתן תורה הי' קבלת התורה הנגלית אבל פנימית 
טעמי התורה יהי' הגילוי שלהם לעתיד לבוא. ועל זה נאמר 

אראנו נפלאות, וכמו שכתוב עין בעין יראו8.
וכך בענין השעבוד והגלות שנאמר בגלות מצרים וימררו 
את חייהם בעבודה קשה בחומר ובלבנים ובכל עבודה בשדה 
קאי גם על זמן האחרון, וימררו את חייהם9 היא התורה כי היא 
חיינו, בעבודה קשה דא קושיא10, בחומר דא קל וחומר, ובכל 
עבודה בשדה דא ברייתא, ובלבנים דא לבון הלכתא, שאין 
בידינו הלכה ברורה ודין ברור כי כל דיני התורה במחלוקת 
שנוי' הללו מכשירין ומטהרין והללו פוסלין ומטמאין, ואם 
זכו למתן  ובלבנים  ידי שעבוד מצרים בחומר  כן כמו שעל 
תורה, כך גם כן על ידי לבון הלכתא שבזמננו זה יזכו לגילוי 

פנימיות התורה לעתיד לבוא להיות אראנו נפלאות.
תורה אור ריש פרשת שמות

יד, לה – אני ה' דברתי אם לא זאת אעשה 
לכל העדה הרעה הזאת הנועדים עלי במדבר 

הזה יתמו ושם ימותו

הבא  לעולם  חלק  להם  אין  המדבר  דור  רבנן  תנו  ב. 
יתמו  ימותו,  ושם  יתמו  הזה  במדבר  יד(  )במדבר  שנאמר 
בעולם הזה ושם ימותו בעולם הבא, ואומר )תהלים צה, יא( 

1( הנה כתיב ירד ירדנו )בראשית מג, כ( . . ואנכי אעלך גם עלה . . וכו': עיין עוד בענין 

זה ילקוט משיח וגאולה פרשת שמות סימן כב. כג. כד. כה. כו. נו. קיט. רפא. פרשת 

ויגש סימן קעז. פרשת שלח סימן מד. פרשת בא סימן רצב.

2( במדבר יג, ל.

3( שמות ג, יז.

4( בשמות ג' פסוק י"ד: עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת שמות סימן קעג, 

ובהנסמן שם.

5( מיכה ז, טו.

6( דברים ה, ד.

7( שמות ג, יב.

8( ישעי' נב, ח.

9( שמות א, יג.

10( זוהר חלק ג קנג, א.

אשר נשבעתי באפי אם יבואון אל מנוחתי דברי רבי עקיבא, 
רבי אליעזר אומר באים הם לעולם הבא11 שנאמר )שם נ, ה( 
אספו לי חסידי כורתי בריתי עלי זבח אלא מה אני מקיים 

אשר נשבעתי באפי, ]באפי[ נשבעתי וחוזרני בי וכו'.
הבא  לעולם  הם  באים  אומר  מנסיא  בן  שמעון  רבי 

שנאמר )ישעי' נה( ופדויי ה' ישובון ובאו ציון ברנה.
אמר רבה בר בר חנה אמר רבי יוחנן שבקי' רבי עקיבא 
ירושלים  באזני  וקראת  הלוך  ב(  )ירמי'  שנאמר  לחסידותי' 
נעוריך אהבת כלולותיך לכתך  זכרתי לך חסד  ]וגו'[  לאמר 
אחרי במדבר בארץ לא זרועה ]ומה אחרים באים בזכותם 

הם עצמן לא כל-שכן[.
סנהדרין קי:

וימלא כבוד ה' את  יד, כא – ואולם חי אני 
כל הארץ

וימלא כבוד, דרבינו ז"ל מפרש כי עכשיו עם כי מלא  ג. 
כל הארץ כבודו מכל-מקום יש עכ"פ בחי' צל ומקיף לסטרא 
מק"כ  יונק  זה  צל12  המלך  עמק  בשם  מ"ש  וכפי  אחרא, 
צירופי אלקים, אבל לעתיד לבוא ואת רוח הטומאה אעביר 
כו' כי אז אהפוך אל עמים שפה ברורה כו' זהו וימלא כבוד 
כו', וזהו ענין יהי כבוד ד' לעולם דהוא לשון עתיד כמו סיפי' 
דקרא ישמח ד' במעשיו פי' במד"ר ר"פ אחרי13 פ"כ דקאי 
יהי'  לבוא  שלעתיד  דהיינו  לומר  ואפשר  לבוא,  לעתיד  על 

גילוי שם הוי' עד שיהי' נקרא כמו שנכתב14.
אור התורה שלח ע' תקכו

טו, יד – וכי יגור אתכם גר או אשר בתוככם 
כאשר  לה'  ניחוח  ריח  אשה  ועשה  לדורותיכם 

תעשו כן יעשה

ד. וכי יגור אתכם גר או אשר בתוככם לדורותיכם וגו'. 
ספרי פסקא קח: אין לי אלא גר המתגייר, גר שנתגייר מנין, 

תלמוד לומר או אשר בתוככם לדורותיכם.
צריך  וכשיבנה  המקדש,  בזמן  שלא  שנתגייר  אף  ר"ל 
שם,  עיין  ט15  דף  כריתות  הגמרא  כוונת  פירוש  וזה  קרבן. 

ועיין מה שכתוב בזה ברמב"ם16.
צפנת פענח – להרגצ'בי גאון

11( רבי אליעזר אומר באים הם לעולם הבא וכו': עיין ילקוט משיח וגאולה על התורה 

פרשת שלח במפתחות, ערך “דור המדבר – והמרגלים – יש להם חלק לעולם הבא". 

)ועיין גם פרשת וארא סימן נד. פרשת תרומה סימן רי(

12( צ"ל בגי' ק"כ, וזהו “סר צלם מעליהם" ע"ש.

התורה  על  וגאולה  משיח  ילקוט  עיין  אחרי:  ר"פ  במד"ר  פי'  במעשיו  ד'  ישמח   )13

פרשת אחרי סימן א.

על  וגאולה  משיח  בילקוט  מובא  נ.  פסחים  עיין  שנכתב:  כמו  נקרא   .  . הוי'  שם   )14

התורה פרשת שמות סימן דר.

15( עמוד א: רבי אומר ‘ככם' כאבותיכם, מה אבותיכם לא נכנסו לברית אלא במילה 

וטבילה והרצאת דם, אף הם לא יכנסו וכו'. אלא מעתה האידנא דליכא קרבן לא נקבל 

גרים? אמר רב אחא בר יעקב: ‘וכי יגור אתכם גר או אשר בתוככם' וגו', )ר"ל שמפסוק 

זה אנו למדים דגר שנתגייר שלא בזמן המקדש, כשיבנה המקדש חייב להביא קרבן, 

וממילא מוכח דמקבלין גרים אף שלא בזמן המקדש(.

16( מה שכתוב בזה ברמב"ם: ראה בארוכה לקוטי שיחות חלק כו עמוד 160 ואילך. 

)מובא גם בילקוט משיח וגאולה על התורה פרשת משפטים סימן ריד עמוד 749(.

glyמתוך הספר ילקוט גאולה ומשיח - פרשת שלח zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i oey`x meil inei xeriy
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i"yx£ÌÈL‡ EÏŒÁÏL∑(רבה ּדּבה,(במדבר עסקי על ׁשּלקתה לפי מרים? לפרׁשת מרּגלים ּפרׁשת נסמכה לּמה ¿«¿¬»ƒְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָ

מּוסר  לקחּו ולא ראּו הּללּו ּורׁשעים ּבאחיה, לו)∑EÏŒÁÏL.ׁשּדּברה סוטה רבה. מצּוה (במדבר איני אני ,לדעּת ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹ¿«¿ְְְְֲִִֵֶַַ
ואמרּו יׂשראל ׁשּבאּו לפי ׁשלח. – ּתרצה אם ,א)ל ׁשּנאמר(דברים ּכמה לפנינּו", אנׁשים "נׁשלחה :(שם): ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר טֹובה, ׁשהיא להם אמרּתי אני אמר: ּבּׁשכינה, נמל ּומׁשה וגֹו'". ּכּלכם אלי ג)"וּתקרבּון :(שמות ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ
יירׁשּוה  לא למען המרּגלים  ּבדברי לטעֹות מקֹום להם נֹותן ׁשאני חּייהם וגֹו'", מצרים מעני אתכם ."אעלה ְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(147 'nr gi zegiy ihewl)

ראראראראּוּוּוּו ההההּלּלּלּלללללּוּוּוּו ב)ּוּוּוּוררררׁשׁשׁשׁשעיםעיםעיםעים יג, היה (רש"י ׁשהּדבר זמן ּכל א ׁשּלּוחם. לפני עֹוד הארץ יֹוׁשבי ׁשל ּגבּורתם על ׁשמעּו המרּגלים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
מדּיק  לכן לעלֹות". נּוכל ׁש"לא לּמסקנה הּגיעּו עיניהם, ּבמֹו זאת ּכׁשראּו ואּלּו ;מּכ התרּׁשמּו לא ּבלבד, ׁשמיעה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹּבגדר

ׁשהמרּגלים ּגבּורת ראראראראּוּוּוּורׁש"י מראּית להתּפעל לא הּכח את להם להעניק צריכה היתה זֹו ּוראּיה מרים, ׁשל ענׁשּה את ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
הארץ. ְֵֶָָיֹוׁשבי

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 141 'nr g"ig y"ewl t"r)

milBxnd E`hg dOA©¤¨§©§©§¦

אנאנאנאנׁשׁשׁשׁשים ים ים ים  ְְְְְְְְַַַַׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח־־־־ללללֲֲֲֲִִִִָָָָ
ראראראראּוּוּוּו ההההּלּלּלּלללללּוּוּוּו ּוּוּוּוררררׁשׁשׁשׁשעיםעיםעיםעים ּבּבּבּבאחיהאחיהאחיהאחיה,,,, ׁשׁשׁשׁשּדּדּדּדּבּבּבּברהרהרהרה דדדדּבּבּבּבהההה,,,, עסקיעסקיעסקיעסקי עלעלעלעל ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלקתהקתהקתהקתה לפילפילפילפי מריםמריםמריםמרים,,,, לפרלפרלפרלפרׁשׁשׁשׁשתתתת מרמרמרמרּגּגּגּגליםליםליםלים ּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשתתתת נסמכהנסמכהנסמכהנסמכה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָללללּמּמּמּמהההה

ממממּוּוּוּוסרסרסרסר לקחלקחלקחלקחּוּוּוּו ובפרש"י)ולאולאולאולא ב. (יג, ְְְְֹֹ ְְְְָָָָָָָָֹֹ
ועכ"פ  כּו', עלי'ה" הּיֹוׁשב העם ואת היא, מה הארץ את "ּוראיתם להם אמר מׁשה ּכי הּמרּגלים, עׂשּו "מה הרמּב"ן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהקשה
ׁשּיעידּו מנת על וכי כּו', העם" עז ּכי "אפס לֹו ּכׁשאמרּו חּטאתם ּומה ּפׁשעם ּומה אֹותם. ׁשּצּוה מה על להׁשיבֹו צריכין ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהיּו

אֹותם"? ׁשלח ׁשקר ֶֶַָָלֹו
לגנּותֹו" נתּכּונה "לא ואפי' מׁשה, אֹודֹות ׁשקר ּדּברה לא מרים ּגם ּדהּנה זֹו. קׁשיא ּתרץ אּלּו ּבדבריו ׁשרׁש"י (רש"י וי"ל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

א) יב, מׁשה.בהעלותך אֹודֹות הּדּבּור עצם היינּו, ּבאחיה", ׁשּדּברה דּבה, עסקי "על היה ׁשּלקתה וזה ,ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
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:íäá àéNð ìk eçìLz åéúáà£Ÿ¨Æ¦§½̈−Ÿ¨¦¬¨¤«
i"yx£ÌÈL‡ EÏŒÁÏL∑(רבה ּדּבה,(במדבר עסקי על ׁשּלקתה לפי מרים? לפרׁשת מרּגלים ּפרׁשת נסמכה לּמה ¿«¿¬»ƒְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָָָ

מּוסר  לקחּו ולא ראּו הּללּו ּורׁשעים ּבאחיה, לו)∑EÏŒÁÏL.ׁשּדּברה סוטה רבה. מצּוה (במדבר איני אני ,לדעּת ְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹ¿«¿ְְְְֲִִֵֶַַ
ואמרּו יׂשראל ׁשּבאּו לפי ׁשלח. – ּתרצה אם ,א)ל ׁשּנאמר(דברים ּכמה לפנינּו", אנׁשים "נׁשלחה :(שם): ְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ׁשּנאמר טֹובה, ׁשהיא להם אמרּתי אני אמר: ּבּׁשכינה, נמל ּומׁשה וגֹו'". ּכּלכם אלי ג)"וּתקרבּון :(שמות ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֻ
יירׁשּוה  לא למען המרּגלים  ּבדברי לטעֹות מקֹום להם נֹותן ׁשאני חּייהם וגֹו'", מצרים מעני אתכם ."אעלה ְְְְְְְְְֲֲֳִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(147 'nr gi zegiy ihewl)

ראראראראּוּוּוּו ההההּלּלּלּלללללּוּוּוּו ב)ּוּוּוּוררררׁשׁשׁשׁשעיםעיםעיםעים יג, היה (רש"י ׁשהּדבר זמן ּכל א ׁשּלּוחם. לפני עֹוד הארץ יֹוׁשבי ׁשל ּגבּורתם על ׁשמעּו המרּגלים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
מדּיק  לכן לעלֹות". נּוכל ׁש"לא לּמסקנה הּגיעּו עיניהם, ּבמֹו זאת ּכׁשראּו ואּלּו ;מּכ התרּׁשמּו לא ּבלבד, ׁשמיעה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹֹֹּבגדר

ׁשהמרּגלים ּגבּורת ראראראראּוּוּוּורׁש"י מראּית להתּפעל לא הּכח את להם להעניק צריכה היתה זֹו ּוראּיה מרים, ׁשל ענׁשּה את ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹ
הארץ. ְֵֶָָיֹוׁשבי

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 141 'nr g"ig y"ewl t"r)

milBxnd E`hg dOA©¤¨§©§©§¦

אנאנאנאנׁשׁשׁשׁשים ים ים ים  ְְְְְְְְַַַַׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח־־־־ללללֲֲֲֲִִִִָָָָ
ראראראראּוּוּוּו ההההּלּלּלּלללללּוּוּוּו ּוּוּוּוררררׁשׁשׁשׁשעיםעיםעיםעים ּבּבּבּבאחיהאחיהאחיהאחיה,,,, ׁשׁשׁשׁשּדּדּדּדּבּבּבּברהרהרהרה דדדדּבּבּבּבהההה,,,, עסקיעסקיעסקיעסקי עלעלעלעל ׁשׁשׁשׁשּלּלּלּלקתהקתהקתהקתה לפילפילפילפי מריםמריםמריםמרים,,,, לפרלפרלפרלפרׁשׁשׁשׁשתתתת מרמרמרמרּגּגּגּגליםליםליםלים ּפּפּפּפררררׁשׁשׁשׁשתתתת נסמכהנסמכהנסמכהנסמכה ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָללללּמּמּמּמהההה

ממממּוּוּוּוסרסרסרסר לקחלקחלקחלקחּוּוּוּו ובפרש"י)ולאולאולאולא ב. (יג, ְְְְֹֹ ְְְְָָָָָָָָֹֹ
ועכ"פ  כּו', עלי'ה" הּיֹוׁשב העם ואת היא, מה הארץ את "ּוראיתם להם אמר מׁשה ּכי הּמרּגלים, עׂשּו "מה הרמּב"ן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹהקשה
ׁשּיעידּו מנת על וכי כּו', העם" עז ּכי "אפס לֹו ּכׁשאמרּו חּטאתם ּומה ּפׁשעם ּומה אֹותם. ׁשּצּוה מה על להׁשיבֹו צריכין ְְְְְְֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָהיּו

אֹותם"? ׁשלח ׁשקר ֶֶַָָלֹו
לגנּותֹו" נתּכּונה "לא ואפי' מׁשה, אֹודֹות ׁשקר ּדּברה לא מרים ּגם ּדהּנה זֹו. קׁשיא ּתרץ אּלּו ּבדבריו ׁשרׁש"י (רש"י וי"ל ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹֻ

א) יב, מׁשה.בהעלותך אֹודֹות הּדּבּור עצם היינּו, ּבאחיה", ׁשּדּברה דּבה, עסקי "על היה ׁשּלקתה וזה ,ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

„ÔÚÎב  ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÏl‡ÈÂ ÔÈ¯·b CÏ ÁÏL¿«»À¿ƒƒ«¿»«¿»ƒ¿««
‡¯·b „Á ‡¯·b Ï‡¯NÈ È·Ï ·‰È ‡‡ Ècƒ¬»»≈ƒ¿≈ƒ¿»≈«¿»««¿»
‡a¯ Ïk ÔeÁlLz È‰B˙‰·‡„ ‡Ë·LÏ „Á«¿ƒ¿»«¬»»ƒ¿«¿…«»

:ÔB‰·„ƒ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

âé(a).íéLðà Eì çìLzWxR §©§£¨¦¨¨©
dzid ,o`M dxEn`d milBxnd gENiW¦©©§©§¦¨£¨¨¨§¨
Erqp xW`M ,mixn zWxR xg`l§©©¨¨©¦§¨©£¤¨§
ox`R xAcnA Epge 'zFxvg'n mrd̈¨¥£¥§¨§¦§©¨¨

(fh ,ai lirl xen`k).lW FYwElgn ENi`e§¦©£§¤
oNdlC dWxRA dxEn`d gxw(fh wxt) Ÿ©¨£¨©¨¨¨¦§©¨

zWxtl dncwe 'zFxvg'A dzid̈§¨©£¥§¨§¨§¨¨©
milBxndd"c .` ,` mixac i"yxa x`eank) ©§©§¦

(zexvge.,oM m`dOlEaYkp `l ¦¥¨¨Ÿ¦§§
zFIWxRdodizFrxF`n xcqM ©¨¨¦§¥¤§§¥¤

ezWxtl milBxn zWxR dknqp §¦§§¨¨¨©§©§¦§¨¨©
?mixnzFxEWw odiYXW mEXn `N` ¦§¨¤¨¦¤§¥¤§
,opiiprAdzwNW itldWprpe mixn §¦§¨¨§¦¤¨§¨¦§¨§¤¤§¨

dAc iwqr lr(mirx mixEAiC) ©¦§¥¦¨¦¦¨¦
E`x ElNd mirWxE ,dig`a dxACW¤¦§¨§¨¦¨§¨¦©¨¨

z`fxqEn Egwl `lez` E`ivFde Ÿ§Ÿ¨§¨§¦¤
aEzMd oknq KklE ,drx ux`d zAC¦©¨¨¤¨¨§¨§¨¨©¨

mpFr xnFg z` ricFdl icM(`negpz) §¥§¦©¤¤£¨
(m"`x):

.Eì çìLglW' xn`p did ENi` §©§¦¨¨¤¡¨§©
`EdW FrnWn did ,'...Exzie miWp £̀¨¦§¨ª¨¨©§¨¤
Fl xn` Kkitl ,oM zFUrl EdEvn§©¥©£¥§¦¨¨©

,xnFlM ,'Ll' glW.LYrcliMip` §©§§©§©§§¦£¦
;Ll dEvn ipi``N`- dvxY m` ¥¦§©¤§¤¨¦¦§¤

.glWFl Exn`p ElNd mixaCde §©§©§¨¦©¨¤¤§
,Fzl`W lr daEWzME`AW itl ¦§¨©§¥¨§¦¤¨

miWp` dglWp' Exn`e l`xUi¦§¨¥§¨§¦§§¨£¨¦
'...Epiptlxn`PW dnM ,(ak ,` mixac) §¨¥§¨¤¤¡©

mkNM il` oEaxwYe'dglWp Exn`Ye ©¦§§¥©ª§¤©Ÿ§¦§§¨
,ux`d z` Epl ExRgie Epiptl miWp £̀¨¦§¨¥§©§§¨¤¨¨¤

'xaC Epz` EaWie'FbeKlnp dWnE , §¨¦Ÿ¨¨¨§Ÿ¤¦§©
,dpikXA.bFdpl eilr cviM l`We ©§¦¨§¨©¥©¨¨¦§

xn`,d"awd Flip`xaMiYxn` ¨©£¦§¨¨©§¦
`idW mdlux`xn`PW ,daFhzeny) ¨¤¤¦¤¤¨¤¤¡©

(fi ,b...mixvn iprn mkz` dlr`'l` ©£¤¤§¤¥¢¦¦§©¦¤
'WacE alg zaf ux`'Fbe,mpi` m`e ¤¤¨©¨¨§¨§§¦¥¨

gFlWl mpFvxE KM lr miknFq§¦©¨§¨¦§©
zF`xl icM ux`l m`FA mxh milBxn§©§¦¤¤¨¨¨¤§¥¦§

Daih z` xxalEmdiIg -gihan=) §¨¥¤¦¨©¥¤©§¦©
(mdl ip`mFwn mdl ozFp ip`W £¦¨¤¤£¦¥¨¤¨

zFrhloin`dlEixacAlW xwW ¦§§©£¦§¦§¥¤¤¤
dornl ,milBxne EWpri.dEWxii `l ©§©§¦§©©¥¨§§Ÿ¦¨¨

Epin`d `NW `hgd FzF` zngn iM¦¥£©©¥§¤Ÿ¤¡¦
ux`d z` zWxl mi`Mf mpi` aEW ,iA¦¥¨©¨¦¨¤¤¤¨¨¤

(w"ix ,a"a ,`"eb):b dxez



glyמב zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i oey`x meil inei xeriy
– ּבדּבּור ההתעּסקּות עצם ּכי ּברּבים, זה על לדּבר עליה היה לא מׁשה, ׁשל ּבהנהגתֹו ּדבר איזה הבינה לא אם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹּדגם

ּבחׁשאי. ּבעצמֹו, מׁשה עם ע"ז לדּבר עליה והיה ח"ו, מׁשה ׁשל ׁשבחֹו ּבהפ לדּבּור להביא יכֹול מׁשה, אֹודֹות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ"דּבה"
צריכים  היּו עלי'", הּיֹוׁשב העם ּכׁש"עז הארץ את יכּבׁשּו אי להם קׁשה ׁשהיה ּדאף המרּגלים, ׁשל חטאם ּגם היה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָוזה
למרידת  הביא ּדזה דּבה". "עסקי – הּפרטים ּובכל ּבאריכּות ע"ז ׁשּדּברּו היה וחטאם לבּדֹו. למׁשה אֹו ּבקּצּור, ע"ז ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלדּבר

מצרימה" ונׁשּובה ראׁש "נּתנה ׁשאמרּו עד ּבהּקּב"ה, יׂשראל ד)ּבני .(יד, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ

(â)ýåýé ét-ìò ïøàt øaãnî äLî íúà çìLiå©¦§©̧Ÿ¨¬¤²¦¦§©¬¨−̈©¦´§Ÿ̈®
:änä ìàøNé-éðá éLàø íéLðà ílkª¨´£¨¦½¨¥¬§¥«¦§¨¥−¥«¨

i"yx£'‰ ÈtŒÏÚ∑ידֹו על עּכב ׁשּלא ‡ÌÈL.ּברׁשּותֹו, Ìlk∑ואֹותּה חׁשיבּות, לׁשֹון ׁשּבּמקרא אנׁשים ּכל «ƒְִִֵֶַָֹÀ»¬»ƒְְְֲֲִִִֶַָָָָ
היּו ּכׁשרים .ׁשעה ְִֵָָָ

(ã):øekæ-ïa òenL ïáeàø ähîì íúBîL älàå§¥−¤§¨®§©¥´§¥½©−©¤©«

(ä):éøBç-ïa èôL ïBòîL ähîì§©¥´¦§½¨−̈¤¦«

(å):äpôé-ïa áìk äãeäé ähîì§©¥´§½̈¨¥−¤§ª¤«

(æ):óñBé-ïa ìàâé øëùOé ähîì§©¥´¦¨½̈¦§−̈¤¥«

(ç):ïeð-ïa òLBä íéøôà ähîì§©¥¬¤§−̈¦¥¬©¦«

(è):àeôø-ïa éèìt ïîéðá ähîì§©¥´¦§¨¦½©§¦−¤¨«

(é):éãBñ-ïa ìàécb ïìeáæ ähîì§©¥´§ª½©¦¥−¤¦«

(àé):éñeñ-ïa écb äMðî ähîì óñBé ähîì§©¥¬¥−§©¥´§©¤®©¦−¤¦«

(áé):élîb-ïa ìàénò ïã ähîì§©¥´½̈©¦¥−¤§©¦«

(âé):ìàëéî-ïa øeúñ øLà ähîì§©¥´¨¥½§−¤¦«¨¥«

(ãé):éñôå-ïa éaçð éìzôð ähîì§©¥´©§¨¦½©§¦−¤¨§¦«

(åè):éëî-ïa ìàeàb ãâ ähîì§©¥´½̈§¥−¤¨¦«

(æè)øeúì äLî çìL-øLà íéLðàä úBîL älà¥µ¤§´¨«£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´
:òLBäé ïeð-ïa òLBäì äLî àø÷iå õøàä-úà¤¨¨®¤©¦§¨¬¤²§¥¬©¦−§ª«©

i"yx£'B‚Â ÚLB‰Ï ‰LÓ ‡¯˜iÂ∑.מרּגלים מעצת יֹוׁשיע יּה עליו: .(במ"ר)התּפּלל «ƒ¿»…∆¿≈«¿ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ

ÏÚג  Ô¯‡Ù„ ‡¯a„nÓ ‰LÓ ÔB‰˙È ÁÏLe¿«»¿…∆ƒ«¿¿»¿»»«
Ï‡¯NÈ È· ÈLÈ¯ ÔÈ¯·b ÔB‰Ïk ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»»¿À¿ƒ≈≈¿≈ƒ¿»≈

:Ôep‡ƒ

ÚenLד  Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ ÔB‰˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈««
:¯ekÊ ¯a««

È¯BÁ:ה  ¯a ËÙL ÔBÚÓL„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»»«ƒ

pÙÈ‰:ו  ¯a ·Ïk ‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ»»≈«¿À∆

ÛÒBÈ:ז  ¯a Ï‡‚È ¯Î˘OÈc ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ»»ƒ¿»«≈

Ôe:ח  ¯a ÚLB‰ ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿∆¿»ƒ≈««

¯eÙ‡:ט  ¯a ÈËÏt ÔÓÈ·„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ«»

È„BÒ:י  ¯a Ï‡Ècb ÔÏe·Ê„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ¿À«ƒ≈«ƒ

a¯יא  Ècb ‰MÓ„ ‡Ë·LÏ ÛÒBÈ„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»ƒ¿«∆«ƒ«
:ÈÒeÒƒ

ÈlÓb:יב  ¯a Ï‡ÈnÚ Ô„„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»«ƒ≈«¿«ƒ

Ï‡ÎÈÓ:יג  ¯a ¯e˙Ò ¯L‡„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»≈¿«ƒ»≈

ÈÒÙÂ:יד  ¯a ÈaÁ ÈÏzÙ„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿«¿»ƒ«¿ƒ«»¿ƒ

ÈÎÓ:טו  ¯a Ï‡e‡b „‚„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»¿≈«»ƒ

LÓ‰טז  ÁÏL Èc ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«À¿«»ƒ¿«…∆
¯a ÚLB‰Ï ‰LÓ ‡¯˜e ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡Ï¿«»»»«¿»¿»…∆¿≈««

:ÚLB‰È Ôe¿À«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(b).'ä ét ìòxEn`d ''d iR lr' oFWl ©¦§©¦¨¨
did xaCdW `N` FWExiR oi` ,o`M̈¥¥¤¨¤©¨¨¨¨

,Fci lr aMr `NW ,FzEWxAx`Fanke ¦§¤Ÿ¦¥©¨§©§¨
FnM iEEiv oFWl Fpi` la` .dlrnllirl) §©§¨£¨¥§¦§

(bk ,h'ErQi 'd iR lre Epgi 'd iR lr'©¦©£§©¦¦¨
(m"`x):

íéLðà ílk.l`xUi ipA iW`xxg` ª¨£¨¦¨¥§¥¦§¨¥©©

'miWp` Ll glW' dlrnl xn`p xaMW¤§¨¤¡©§©§¨§©§£¨¦
ipA iW`x mNM' o`M xn`IW iC did̈¨©¤Ÿ©¨ª¨¨¥§¥
,'miWp`' aEW xiMfdl ilAn '...l`xUi¦§¨¥¦§¦§©§¦£¨¦

`N`lMoFWl`xwOAW 'miWp`' ¤¨¨§£¨¦¤©¦§¨
KxFv FA oi`e ,xYEin `Ed xW`M]©£¤§¨§¥¤

df ixd ,[dnFCke miWp hrnloFWl §©¥¨¦§©¤£¥¤§
,zEaiWgxaCd z` ltM o`M s`e £¦§©¨¨©¤©¨¨

.Eid miaEWgW xnFlesFQal mpn` ©¤£¦¨§¨§¨§©
A la` ,E`hgdrW DzF`,ExgaPW ¨§£¨§¨¨¨¤¦§£

oiicrEid mixWM(l"cv ,m"`x):c dxez £©¦§¥¦¨
(fh).'Bâå òLBäì äLî àø÷iåzF`d ©¦§¨Ÿ¤§¥©§¨

on wlg `id ,dWn Fl siqFdW c"Ei¤¦¤¦¥¤¦
KkaE ,'Di' mXdDi' :eilr lNRzd ©¥¨§¨¦§©¥¨¨¨

'milBxn zvrn LriWFixaCd fnxpe . ¦£¥£©§©§¦§¦§©©¨¨

gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 320 'nr a"g y"ewl t"r)

rWFdi lr dWn zNtY§¦©Ÿ¤©§ª©

יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשעעעע:::: ּבּבּבּבןןןן־־־־ננננּוּוּוּוןןןן להלהלהלהֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשעעעע ממממׁשׁשׁשׁשהההה ְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹווווּיּיּיּיקראקראקראקרא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ
מרמרמרמרּגּגּגּגליםליםליםלים מעצתמעצתמעצתמעצת ייייֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשיעיעיעיע יייי––––הההה עליועליועליועליו ובפרש"י)התהתהתהתּפּפּפּפּלּלּלּללללל טז. (יג, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

יהֹוׁשע  את להּציל הצר ּומּדּוע ׁשֹולחם, היה לא ּכׁשרים היּו לא ּדבאם היּו', ּכׁשרים ׁשעה 'ּבאֹותּה הרי להבין: ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻצרי
המרּגלים? ׁשאר על ולא יהֹוׁשע על רק התּפּלל מּדּוע ּבתפּלה, צר היה ּבאם ,ּומאיד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻמעצתם?

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור
ּבחסידּות ד)מבאר לו, במדבר יכלּו(לקו"ת ּבּמדּבר ׁשּבהיֹותם ,מּכ נבע ּבּמדּבר להּׁשאר ׁשרצֹונם המרּגלים, טענת ּבטעם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

לירד  יצרכּו ׁשּבּה יׂשראל, לארץ להּכנס רצּו לא ולכן ּומבלּבלים. הּמטרידים עוה"ז עניני מּכל ּובהתנּתקּות ּבקדּׁשה ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻֻלחיֹות
ּכזֹו. לטענה מקֹום נתינת היתה ּדרּגתם ׁשּמּצד יּתכן ואכן, העֹולם. ּבעניני ּולהתעּסק ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָמּדרּגתם

ׁשּצרי ּכיון מקֹום, זֹו לטענה אין עבּורֹו הרי יׂשראל, ּכרֹועה מׁשה מקֹום את למּלאֹות הּוא ׁשעתיד ּכיון יהֹוׁשע, ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻמשא"כ
המרּגלים, היּו ׁשּכׁשרים אף על ,ּולכ ית'. לֹו ּדירה ולעׂשֹותּה יׂשראל לארץ להּכנס יׂשראל ּדעם הּכללי ּבּצר להתחּׁשב ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּוא

טענה. טענתם אין ׁשעבּורֹו ּדייקא, יהֹוׁשע על להתּפּלל מרע"ה ְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻֻהצר

(æé)øà-úà øeúì äLî íúà çìLiåøîàiå ïòðk õ ©¦§©³Ÿ¨Æ¤½¨−¤¤´¤§¨®©©Ÿ́¤
:øää-úà íúéìòå áâpa äæ eìò íäìà£¥¤À£¬¤Æ©¤½¤©«£¦¤−¤¨¨«

i"yx£·‚pa ‰Ê eÏÚ∑,ארץֿיׂשראל ׁשל הּפסלת היה ואחר הּוא ּתחּלה הּפסלת את מראין הּתּגרים ּדר ׁשּכן ¬∆«∆∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
הּׁשבח  את מראין ּכ. ְִֶֶַַַָ

(çé)áLiä íòä-úàå àåä-äî õøàä-úà íúéàøe§¦¤¬¤¨−̈¤©¦®§¤¨¨Æ©¥´
:áø-íà àeä èòîä äôøä àeä ÷æçä äéìò̈¤½¨¤«¨¨¬Æ£¨¤½©§©¬−¦¨«

i"yx£‡Â‰Œ‰Ó ı¯‡‰Œ˙‡∑(במ"ר),אֹוכלֹוסין מגּדלת יׁש חּלׁשים, מגּדלת ארץ ויׁש ּגּבֹורים, מג ּדלת ארץ יׁש ∆»»∆«ƒְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ
אֹוכלֹוסין  ממעטת ‰¯Ù‰.ויׁש ‡e‰ ˜ÊÁ‰∑(במ"ר),הם חזקים – יֹוׁשבין ּבפרזים אם להם: מסר סימן ְְְִֵֶֶַ∆»»¬»∆ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָ

הם  חּלׁשים – יֹוׁשבין הם ּבצּורֹות ּבערים ואם ּגבּורתם, על .ׁשּסֹומכין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

‡¯Ú‡יז  ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÔB‰˙È ÁÏLe¿«»¿…∆¿«»»»«¿»
Ôe˜Ò˙Â ‡ÓB¯„a ‡„ e˜Ò ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÔÚÎ„ƒ¿»««¬«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿

:‡¯eËÏ¿»

Èc˙·יח  ‡nÚ ˙ÈÂ ‡È‰ ‡Ó ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÊÁ˙Â¿∆¡»«¿»»ƒ¿»«»¿»≈
Ì‡ ‡e‰ ¯ÚÊ‰ LlÁ Ì‡ ‡e‰ ÛÈw˙‰ dÏÚ¬«¬«ƒƒ«»«¿≈ƒ

:ÈbÒ«ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

EpivOW s`e] 'FzF` rWFd Di' :FnWA¦§¨©§©¤¨¦
'rWFdi' `xwPW okl mcFw,fi zeny d`x) ¤¨¥¤¦§¨§ª©

(hWcFTd gExA dWn dtv f`n xaM -§¨¥¨¨¨¤§©©¤
milBxnd mr sxhvdl cizrW(l"kyn)[ ¤¨¦§¦§¨¥¦©§©§¦

(:cl dheq)(i"`a):fi dxez
(fi).áâpa äæ eìòEqpMiW mdl dxFd £¤©¤¤¨¨¤¤¦¨§

itl ,ux`d lW inFxCd wlgA dNigY§¦¨©¥¤©§¦¤¨¨¤§¦
WzlFqRd did `EdÎux` lW ¤¨¨©§¤¤¤¤

l`xUidPpi` mW rwxTdW , ¦§¨¥¤©©§©¨¥¤¨
,KM lM zgAEWnmixBYd KxC oMW §©©¨¨¤¥¤¤©©¨¦

xFMnl mi`A md xW`MW ,(mixgFq)£¦¤©£¤¥¨¦¦§
md ,mzxFgq z`z` mi`xn ¤§¨¨¥©§¦¤

mi`xn KMÎxg`e ,dNgY zlFqRd©§¤§¦¨§©©¨©§¦
gaXd z`aihii ,KM ici lr iM ¤©¤©¦©§¥¨¥¦

DMxr z` oiadl dpFTdlWdxFgQd ©¤§¨¦¤¤§¨¤©§¨
E`xIW xg`l o`M s`e ,zgAEWnd©§©©§©¨§©©¤¦§

zFlrnA ExiMi abPd z` milBxnd©§©§¦¤©¤¤©¦§©£
ux`d iwlg x`Wi"Wx oFWl d`x] §¨¤§¥¨¨¤§¥§©¦
(oke d"c :`t `nw `aa)lMW ,abp z`xwp'¦§¥¤¤¤¨

lv mW oi`W ,(dWai) daEbp `id drẄ¨¦§¨§¥¨¤¥¨¥
['DYaBpnE zgxFf dOge zFpli ¦̀¨§©¨©©§©©§¨

(`negpz):gi dxez
(gi)àéä äî õøàä úàmrd z`e ¤¨¨¤©¦§¤¨¨

.'dilr aWIdrah z` E`x ,xnFlM ©Ÿ¥¨¤¨§©§¤¤©
iM ,dilr aWFId mrd lECibA ux`d̈¨¤§¦¨¨©¥¨¤¨¦

ux` Wi`id DrahAWzlCbn ¥¤¤¤§¦§¨¦§©¤¤
,miWNg zlCbn ux` Wie ,mixFAB¦¦§¥¤¤§©¤¤©¨¦
`Ed wfgd' :KlFde WxtOW itkE§¦¤§¨¥§¥¤¨¨

;[WNg F` ,`Ed wfg m`d] 'dtxdoke £¨¤©¦¨¨©¨§¥
Wiux`oiqFlkF` zlCbniEAix) ¥¤¤§©¤¤§¦¦

,(mr,oiqFlkF` zhrnn WieitkE ¨§¥§©¤¤§¦§¦
'ax m` `Ed hrnd' :xnF`e miIqOW. ¤§©¥§¥©§©¦¨

xaM Dnvr dnc`d aih iAbl ENi`e§¦§©¥¦¨£¨¨©§¨§¨
oNdl xn`p(k weqta)ux`d dnE' ¤¡©§©¨¨¨¨¤

'dfx m` `id dpnXd(i"`a ,m"`x): ©§¥¨¦¦¨¨
.äôøä àeä ÷æçäElkEi Ki` ike ¤¨¨£¨¤§¦¥§

`N` ?mrd lW Fwfg zCin z` zrcl̈©©¤¦©¨§¤¨¨¤¨
mifxtA m` ,mdl xqn oniqmixr) ¦¨¨©¨¤¦¦§¨¦¨¦

md (dnFg `ll,oiaWFimiWp`W ixd §Ÿ¨¥§¦£¥¤£¨¦
mzxEaB lr oiknFQW md miwfg£¨¦¥¤§¦©§¨¨

;miaiF`d ipRn mi`xi mpi`em`e §¥¨§¥¦¦§¥¨§¦§¦
zFxEvA mixrA(dnFg zFtTEOd)md §¨¦§©¨¨¥

md miWNg - oiaWFiEdfe .mippFBznE §¦©¨¦¥¦§§¦§¤
m` mipgnAd' `Ad wEqRA xn`PW¤¤¡©©¨©¨©§©£¦¦
ErcY KM KFYn xnFlM ,'mixvanA§¦§¨¦§©¦¨¥§

dtx F` `Ed wfg mrd m`d(`negpz) ©¦¨¨¨¨¨¤
(oexkfd):hi dxez



מג gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i oey`x meil inei xeriy
– ּבדּבּור ההתעּסקּות עצם ּכי ּברּבים, זה על לדּבר עליה היה לא מׁשה, ׁשל ּבהנהגתֹו ּדבר איזה הבינה לא אם ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹּדגם

ּבחׁשאי. ּבעצמֹו, מׁשה עם ע"ז לדּבר עליה והיה ח"ו, מׁשה ׁשל ׁשבחֹו ּבהפ לדּבּור להביא יכֹול מׁשה, אֹודֹות ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹ"דּבה"
צריכים  היּו עלי'", הּיֹוׁשב העם ּכׁש"עז הארץ את יכּבׁשּו אי להם קׁשה ׁשהיה ּדאף המרּגלים, ׁשל חטאם ּגם היה ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָוזה
למרידת  הביא ּדזה דּבה". "עסקי – הּפרטים ּובכל ּבאריכּות ע"ז ׁשּדּברּו היה וחטאם לבּדֹו. למׁשה אֹו ּבקּצּור, ע"ז ְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלדּבר

מצרימה" ונׁשּובה ראׁש "נּתנה ׁשאמרּו עד ּבהּקּב"ה, יׂשראל ד)ּבני .(יד, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹ

(â)ýåýé ét-ìò ïøàt øaãnî äLî íúà çìLiå©¦§©̧Ÿ¨¬¤²¦¦§©¬¨−̈©¦´§Ÿ̈®
:änä ìàøNé-éðá éLàø íéLðà ílkª¨´£¨¦½¨¥¬§¥«¦§¨¥−¥«¨

i"yx£'‰ ÈtŒÏÚ∑ידֹו על עּכב ׁשּלא ‡ÌÈL.ּברׁשּותֹו, Ìlk∑ואֹותּה חׁשיבּות, לׁשֹון ׁשּבּמקרא אנׁשים ּכל «ƒְִִֵֶַָֹÀ»¬»ƒְְְֲֲִִִֶַָָָָ
היּו ּכׁשרים .ׁשעה ְִֵָָָ

(ã):øekæ-ïa òenL ïáeàø ähîì íúBîL älàå§¥−¤§¨®§©¥´§¥½©−©¤©«

(ä):éøBç-ïa èôL ïBòîL ähîì§©¥´¦§½¨−̈¤¦«

(å):äpôé-ïa áìk äãeäé ähîì§©¥´§½̈¨¥−¤§ª¤«

(æ):óñBé-ïa ìàâé øëùOé ähîì§©¥´¦¨½̈¦§−̈¤¥«

(ç):ïeð-ïa òLBä íéøôà ähîì§©¥¬¤§−̈¦¥¬©¦«

(è):àeôø-ïa éèìt ïîéðá ähîì§©¥´¦§¨¦½©§¦−¤¨«

(é):éãBñ-ïa ìàécb ïìeáæ ähîì§©¥´§ª½©¦¥−¤¦«

(àé):éñeñ-ïa écb äMðî ähîì óñBé ähîì§©¥¬¥−§©¥´§©¤®©¦−¤¦«

(áé):élîb-ïa ìàénò ïã ähîì§©¥´½̈©¦¥−¤§©¦«

(âé):ìàëéî-ïa øeúñ øLà ähîì§©¥´¨¥½§−¤¦«¨¥«

(ãé):éñôå-ïa éaçð éìzôð ähîì§©¥´©§¨¦½©§¦−¤¨§¦«

(åè):éëî-ïa ìàeàb ãâ ähîì§©¥´½̈§¥−¤¨¦«

(æè)øeúì äLî çìL-øLà íéLðàä úBîL älà¥µ¤§´¨«£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´
:òLBäé ïeð-ïa òLBäì äLî àø÷iå õøàä-úà¤¨¨®¤©¦§¨¬¤²§¥¬©¦−§ª«©

i"yx£'B‚Â ÚLB‰Ï ‰LÓ ‡¯˜iÂ∑.מרּגלים מעצת יֹוׁשיע יּה עליו: .(במ"ר)התּפּלל «ƒ¿»…∆¿≈«¿ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָ

ÏÚג  Ô¯‡Ù„ ‡¯a„nÓ ‰LÓ ÔB‰˙È ÁÏLe¿«»¿…∆ƒ«¿¿»¿»»«
Ï‡¯NÈ È· ÈLÈ¯ ÔÈ¯·b ÔB‰Ïk ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ≈¿»«¿»»¿À¿ƒ≈≈¿≈ƒ¿»≈

:Ôep‡ƒ

ÚenLד  Ô·e‡¯„ ‡Ë·LÏ ÔB‰˙‰ÓL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿»«¿¿ƒ¿»ƒ¿≈««
:¯ekÊ ¯a««

È¯BÁ:ה  ¯a ËÙL ÔBÚÓL„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»»«ƒ

pÙÈ‰:ו  ¯a ·Ïk ‰„e‰È„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ»»≈«¿À∆

ÛÒBÈ:ז  ¯a Ï‡‚È ¯Î˘OÈc ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ»»ƒ¿»«≈

Ôe:ח  ¯a ÚLB‰ ÌÈ¯Ù‡„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿∆¿»ƒ≈««

¯eÙ‡:ט  ¯a ÈËÏt ÔÓÈ·„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ƒ«¿ƒ«»

È„BÒ:י  ¯a Ï‡Ècb ÔÏe·Ê„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»ƒ¿À«ƒ≈«ƒ

a¯יא  Ècb ‰MÓ„ ‡Ë·LÏ ÛÒBÈ„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»ƒ¿«∆«ƒ«
:ÈÒeÒƒ

ÈlÓb:יב  ¯a Ï‡ÈnÚ Ô„„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»«ƒ≈«¿«ƒ

Ï‡ÎÈÓ:יג  ¯a ¯e˙Ò ¯L‡„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»≈¿«ƒ»≈

ÈÒÙÂ:יד  ¯a ÈaÁ ÈÏzÙ„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿«¿»ƒ«¿ƒ«»¿ƒ

ÈÎÓ:טו  ¯a Ï‡e‡b „‚„ ‡Ë·LÏ¿ƒ¿»¿»¿≈«»ƒ

LÓ‰טז  ÁÏL Èc ‡i¯·b ˙‰ÓL ÔÈl‡ƒ≈¿»«À¿«»ƒ¿«…∆
¯a ÚLB‰Ï ‰LÓ ‡¯˜e ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡Ï¿«»»»«¿»¿»…∆¿≈««

:ÚLB‰È Ôe¿À«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(b).'ä ét ìòxEn`d ''d iR lr' oFWl ©¦§©¦¨¨
did xaCdW `N` FWExiR oi` ,o`M̈¥¥¤¨¤©¨¨¨¨

,Fci lr aMr `NW ,FzEWxAx`Fanke ¦§¤Ÿ¦¥©¨§©§¨
FnM iEEiv oFWl Fpi` la` .dlrnllirl) §©§¨£¨¥§¦§

(bk ,h'ErQi 'd iR lre Epgi 'd iR lr'©¦©£§©¦¦¨
(m"`x):

íéLðà ílk.l`xUi ipA iW`xxg` ª¨£¨¦¨¥§¥¦§¨¥©©

'miWp` Ll glW' dlrnl xn`p xaMW¤§¨¤¡©§©§¨§©§£¨¦
ipA iW`x mNM' o`M xn`IW iC did̈¨©¤Ÿ©¨ª¨¨¥§¥
,'miWp`' aEW xiMfdl ilAn '...l`xUi¦§¨¥¦§¦§©§¦£¨¦

`N`lMoFWl`xwOAW 'miWp`' ¤¨¨§£¨¦¤©¦§¨
KxFv FA oi`e ,xYEin `Ed xW`M]©£¤§¨§¥¤

df ixd ,[dnFCke miWp hrnloFWl §©¥¨¦§©¤£¥¤§
,zEaiWgxaCd z` ltM o`M s`e £¦§©¨¨©¤©¨¨

.Eid miaEWgW xnFlesFQal mpn` ©¤£¦¨§¨§¨§©
A la` ,E`hgdrW DzF`,ExgaPW ¨§£¨§¨¨¨¤¦§£

oiicrEid mixWM(l"cv ,m"`x):c dxez £©¦§¥¦¨
(fh).'Bâå òLBäì äLî àø÷iåzF`d ©¦§¨Ÿ¤§¥©§¨

on wlg `id ,dWn Fl siqFdW c"Ei¤¦¤¦¥¤¦
KkaE ,'Di' mXdDi' :eilr lNRzd ©¥¨§¨¦§©¥¨¨¨

'milBxn zvrn LriWFixaCd fnxpe . ¦£¥£©§©§¦§¦§©©¨¨

gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq 'i oey`x meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 320 'nr a"g y"ewl t"r)

rWFdi lr dWn zNtY§¦©Ÿ¤©§ª©

יהיהיהיהֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשעעעע:::: ּבּבּבּבןןןן־־־־ננננּוּוּוּוןןןן להלהלהלהֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשעעעע ממממׁשׁשׁשׁשהההה ְְְְִִִִַַַַָָָָֹֹווווּיּיּיּיקראקראקראקרא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ
מרמרמרמרּגּגּגּגליםליםליםלים מעצתמעצתמעצתמעצת ייייֹוֹוֹוֹוׁשׁשׁשׁשיעיעיעיע יייי––––הההה עליועליועליועליו ובפרש"י)התהתהתהתּפּפּפּפּלּלּלּללללל טז. (יג, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָ

יהֹוׁשע  את להּציל הצר ּומּדּוע ׁשֹולחם, היה לא ּכׁשרים היּו לא ּדבאם היּו', ּכׁשרים ׁשעה 'ּבאֹותּה הרי להבין: ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָֹֹֻֻצרי
המרּגלים? ׁשאר על ולא יהֹוׁשע על רק התּפּלל מּדּוע ּבתפּלה, צר היה ּבאם ,ּומאיד ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹֻמעצתם?

ּבזה: ְֵֶַָוהּבאּור
ּבחסידּות ד)מבאר לו, במדבר יכלּו(לקו"ת ּבּמדּבר ׁשּבהיֹותם ,מּכ נבע ּבּמדּבר להּׁשאר ׁשרצֹונם המרּגלים, טענת ּבטעם ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

לירד  יצרכּו ׁשּבּה יׂשראל, לארץ להּכנס רצּו לא ולכן ּומבלּבלים. הּמטרידים עוה"ז עניני מּכל ּובהתנּתקּות ּבקדּׁשה ְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻֻלחיֹות
ּכזֹו. לטענה מקֹום נתינת היתה ּדרּגתם ׁשּמּצד יּתכן ואכן, העֹולם. ּבעניני ּולהתעּסק ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָמּדרּגתם

ׁשּצרי ּכיון מקֹום, זֹו לטענה אין עבּורֹו הרי יׂשראל, ּכרֹועה מׁשה מקֹום את למּלאֹות הּוא ׁשעתיד ּכיון יהֹוׁשע, ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻמשא"כ
המרּגלים, היּו ׁשּכׁשרים אף על ,ּולכ ית'. לֹו ּדירה ולעׂשֹותּה יׂשראל לארץ להּכנס יׂשראל ּדעם הּכללי ּבּצר להתחּׁשב ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּוא

טענה. טענתם אין ׁשעבּורֹו ּדייקא, יהֹוׁשע על להתּפּלל מרע"ה ְְְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻֻהצר

(æé)øà-úà øeúì äLî íúà çìLiåøîàiå ïòðk õ ©¦§©³Ÿ¨Æ¤½¨−¤¤´¤§¨®©©Ÿ́¤
:øää-úà íúéìòå áâpa äæ eìò íäìà£¥¤À£¬¤Æ©¤½¤©«£¦¤−¤¨¨«

i"yx£·‚pa ‰Ê eÏÚ∑,ארץֿיׂשראל ׁשל הּפסלת היה ואחר הּוא ּתחּלה הּפסלת את מראין הּתּגרים ּדר ׁשּכן ¬∆«∆∆ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹ
הּׁשבח  את מראין ּכ. ְִֶֶַַַָ

(çé)áLiä íòä-úàå àåä-äî õøàä-úà íúéàøe§¦¤¬¤¨−̈¤©¦®§¤¨¨Æ©¥´
:áø-íà àeä èòîä äôøä àeä ÷æçä äéìò̈¤½¨¤«¨¨¬Æ£¨¤½©§©¬−¦¨«

i"yx£‡Â‰Œ‰Ó ı¯‡‰Œ˙‡∑(במ"ר),אֹוכלֹוסין מגּדלת יׁש חּלׁשים, מגּדלת ארץ ויׁש ּגּבֹורים, מג ּדלת ארץ יׁש ∆»»∆«ƒְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ
אֹוכלֹוסין  ממעטת ‰¯Ù‰.ויׁש ‡e‰ ˜ÊÁ‰∑(במ"ר),הם חזקים – יֹוׁשבין ּבפרזים אם להם: מסר סימן ְְְִֵֶֶַ∆»»¬»∆ְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָ

הם  חּלׁשים – יֹוׁשבין הם ּבצּורֹות ּבערים ואם ּגבּורתם, על .ׁשּסֹומכין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

‡¯Ú‡יז  ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÔB‰˙È ÁÏLe¿«»¿…∆¿«»»»«¿»
Ôe˜Ò˙Â ‡ÓB¯„a ‡„ e˜Ò ÔB‰Ï ¯Ó‡Â ÔÚÎ„ƒ¿»««¬«¿»»ƒ¿»¿ƒ¿

:‡¯eËÏ¿»

Èc˙·יח  ‡nÚ ˙ÈÂ ‡È‰ ‡Ó ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÊÁ˙Â¿∆¡»«¿»»ƒ¿»«»¿»≈
Ì‡ ‡e‰ ¯ÚÊ‰ LlÁ Ì‡ ‡e‰ ÛÈw˙‰ dÏÚ¬«¬«ƒƒ«»«¿≈ƒ

:ÈbÒ«ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

EpivOW s`e] 'FzF` rWFd Di' :FnWA¦§¨©§©¤¨¦
'rWFdi' `xwPW okl mcFw,fi zeny d`x) ¤¨¥¤¦§¨§ª©

(hWcFTd gExA dWn dtv f`n xaM -§¨¥¨¨¨¤§©©¤
milBxnd mr sxhvdl cizrW(l"kyn)[ ¤¨¦§¦§¨¥¦©§©§¦

(:cl dheq)(i"`a):fi dxez
(fi).áâpa äæ eìòEqpMiW mdl dxFd £¤©¤¤¨¨¤¤¦¨§

itl ,ux`d lW inFxCd wlgA dNigY§¦¨©¥¤©§¦¤¨¨¤§¦
WzlFqRd did `EdÎux` lW ¤¨¨©§¤¤¤¤

l`xUidPpi` mW rwxTdW , ¦§¨¥¤©©§©¨¥¤¨
,KM lM zgAEWnmixBYd KxC oMW §©©¨¨¤¥¤¤©©¨¦

xFMnl mi`A md xW`MW ,(mixgFq)£¦¤©£¤¥¨¦¦§
md ,mzxFgq z`z` mi`xn ¤§¨¨¥©§¦¤

mi`xn KMÎxg`e ,dNgY zlFqRd©§¤§¦¨§©©¨©§¦
gaXd z`aihii ,KM ici lr iM ¤©¤©¦©§¥¨¥¦

DMxr z` oiadl dpFTdlWdxFgQd ©¤§¨¦¤¤§¨¤©§¨
E`xIW xg`l o`M s`e ,zgAEWnd©§©©§©¨§©©¤¦§

zFlrnA ExiMi abPd z` milBxnd©§©§¦¤©¤¤©¦§©£
ux`d iwlg x`Wi"Wx oFWl d`x] §¨¤§¥¨¨¤§¥§©¦
(oke d"c :`t `nw `aa)lMW ,abp z`xwp'¦§¥¤¤¤¨

lv mW oi`W ,(dWai) daEbp `id drẄ¨¦§¨§¥¨¤¥¨¥
['DYaBpnE zgxFf dOge zFpli ¦̀¨§©¨©©§©©§¨

(`negpz):gi dxez
(gi)àéä äî õøàä úàmrd z`e ¤¨¨¤©¦§¤¨¨

.'dilr aWIdrah z` E`x ,xnFlM ©Ÿ¥¨¤¨§©§¤¤©
iM ,dilr aWFId mrd lECibA ux`d̈¨¤§¦¨¨©¥¨¤¨¦

ux` Wi`id DrahAWzlCbn ¥¤¤¤§¦§¨¦§©¤¤
,miWNg zlCbn ux` Wie ,mixFAB¦¦§¥¤¤§©¤¤©¨¦
`Ed wfgd' :KlFde WxtOW itkE§¦¤§¨¥§¥¤¨¨

;[WNg F` ,`Ed wfg m`d] 'dtxdoke £¨¤©¦¨¨©¨§¥
Wiux`oiqFlkF` zlCbniEAix) ¥¤¤§©¤¤§¦¦

,(mr,oiqFlkF` zhrnn WieitkE ¨§¥§©¤¤§¦§¦
'ax m` `Ed hrnd' :xnF`e miIqOW. ¤§©¥§¥©§©¦¨

xaM Dnvr dnc`d aih iAbl ENi`e§¦§©¥¦¨£¨¨©§¨§¨
oNdl xn`p(k weqta)ux`d dnE' ¤¡©§©¨¨¨¨¤

'dfx m` `id dpnXd(i"`a ,m"`x): ©§¥¨¦¦¨¨
.äôøä àeä ÷æçäElkEi Ki` ike ¤¨¨£¨¤§¦¥§

`N` ?mrd lW Fwfg zCin z` zrcl̈©©¤¦©¨§¤¨¨¤¨
mifxtA m` ,mdl xqn oniqmixr) ¦¨¨©¨¤¦¦§¨¦¨¦

md (dnFg `ll,oiaWFimiWp`W ixd §Ÿ¨¥§¦£¥¤£¨¦
mzxEaB lr oiknFQW md miwfg£¨¦¥¤§¦©§¨¨

;miaiF`d ipRn mi`xi mpi`em`e §¥¨§¥¦¦§¥¨§¦§¦
zFxEvA mixrA(dnFg zFtTEOd)md §¨¦§©¨¨¥

md miWNg - oiaWFiEdfe .mippFBznE §¦©¨¦¥¦§§¦§¤
m` mipgnAd' `Ad wEqRA xn`PW¤¤¡©©¨©¨©§©£¦¦
ErcY KM KFYn xnFlM ,'mixvanA§¦§¨¦§©¦¨¥§

dtx F` `Ed wfg mrd m`d(`negpz) ©¦¨¨¨¨¨¤
(oexkfd):hi dxez



glyמד zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i ipy meil inei xeriy

(èé)àåä äáBèä da áLé àeä-øLà õøàä äîe¨´¨À̈¤£¤Æ¥´½̈£¨¬¦−
äpäa áLBé àeä-øLà íéøòä äîe äòø-íà¦¨¨®¨´¤«¨¦À£¤Æ¥´¨¥½¨

:íéøöáîa íà íéðçîaä©«§©«£¦−¦¬§¦§¨¦«
i"yx£ÌÈÁÓa‰∑ חֹומה מאין ּופתּוחין ּפצּוחין ּכרּכין הּבפצחין. ‰È‡.ּתרּגּומֹו: ‰·BË‰∑ ּותהֹומֹות ּבמעינֹות «¿«¬ƒְְְְְְִִִִֵֵַַַַָ¬»ƒְְְַָ

ּובריאים  .טֹובים ְִִִ

(ë)õò da-Léä äæø-íà àåä äðîMä õøàä äîe¨´Â¨Â̈¤©§¥¨̧¦¹¦¨À̈£¥«¨¬¥Æ
íéîiäå õøàä éøtî ízç÷ìe íz÷fçúäå ïéà-íà¦©½¦§¦̧§©©§¤½§©§¤−¦§¦´¨¨®¤§©̧¨¦½

:íéáðò éøeka éîé§¥−¦¥¬£¨¦«
i"yx£ıÚ daŒLÈ‰∑ּבזכּותֹו עליהם ׁשּיגן ּכׁשר אדם ּבהם יׁש ÌÈ·Ú.אם È¯eka∑ מתּבּׁשלין ׁשהענבים ימים ¬≈»≈ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָƒ≈¬»ƒְְֲִִִִֶַָָָ

.ּבבּכּור  ְִ

ß oeiq `"i ipy mei ß

(àë)áçø-ãò ïö-øaãnî õøàä-úà eøúiå eìòiå©©«£−©¨ª´¤¨¨®¤¦¦§©¦¬©§−Ÿ
:úîç àáì§¬Ÿ£¨«

i"yx£˙ÓÁ ‡·Ï ·Á¯Œ„Ú ÔˆŒ¯a„nÓ∑ ּדרֹומית ּגבּול רּוח הלכּו ּגא"ם: ּכמין ּוברחב ּבאר ּבגבּוליה הלכּו ƒƒ¿«ƒ«¿…¿…¬»ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ
עד  ּדרֹומיתֿמזרחית ּגבּול ּדר ּבּנגב", זה "עלּו מׁשה: ׁשּצּוה ּכמֹו מערב, מקצֹוע עד מזרח מּמקצֹוע –ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ׁשהּוא  חמת, לבא עד הּים ׂשפת על מערבי ּגבּול ּכל והלכּו חזרּו ּומּׁשם מערבי, ּגבּול הּוא ׁשהּים ְְְְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהּים,

מסעי" "אּלה ּבפרׁשת הארץ ּבגבּולֹות ׁשּמפרׁש ּכמֹו מערביתֿצפֹונית, ּבמקצֹוע ההר הר .אצל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

‰È‡יט  ‡·Ë‰ da ·˙È ‡e‰ Èc ‡Ú¯‡ ‡Óe»«¿»ƒ»≈«¬»»ƒ
Ô‰a ·˙È ‡e‰ Èc ‡iÂ¯˜ ‡Óe ‡LÈa Ì‡ƒƒ»»ƒ¿«»ƒ»≈¿≈

:ÔÈk¯Îa Ì‡ ÔÈÁˆÙa‰«¿«¿ƒƒƒ¿«ƒ

ÈkÒÓ‡כ  Ì‡ ‡È‰ ‡¯ÈzÚ‰ ‡Ú¯‡ ‡Óe»«¿»¬«ƒ»ƒƒƒ¿≈»
Ôe·q˙Â ÔeÙ˜˙˙Â ‡Ï Ì‡ ÔÈÏÈ‡ da ˙È‡‰«ƒ«ƒ»ƒƒ»¿ƒ¿¿¿ƒ¿
:ÔÈ·pÚ È¯eka ÈÓBÈ ‡iÓBÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡a‡Ó≈ƒ»¿«¿»¿«»≈ƒ≈ƒ¿ƒ

„ˆÔÈכא  ‡¯a„nÓ ‡Ú¯‡ ˙È eÏÈl‡Â e˜ÈÏÒe¿ƒ¿«ƒ»«¿»ƒ«¿¿»¿ƒ
:˙ÓÁ ÈËÓÏ ·BÁ¯ „Ú«¿ƒ¿≈¬»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hi).íéðçîaä'zFpgn'l dpeEMd oi` ©§©£¦¥©©¨¨§©£
,i`xr ixEIcl mildF` miiEUrd WOn©¨¨£¦¨¦§¦¥£©
xir mzqE ,'mixr' aEzMd o`xw ixdW¤£¥§¨¨©¨¨¦§¨¦
`N` ,mirEawE miiEpA miYA DrnWn©§¨¨¨¦§¦§¦¤¨
miaWFi md m`d ,xnF` `Ed KM̈¥©¦¥§¦

kE ,zFpgnl zFnFCd mixrAFnEBxY §¨¦©§©£§©§
qFlwpE`A,'oigvtAd'FWExiRW §§§©§©§¦¤¥

oiMxM(mixr)oi`n oigEztE oigEvR §©¦¨¦§¦§¦¥¥
dnFg(oexkfd): ¨

.àéä äáBèäopFAzdl mzF` dEv £¨¦¦¨¨§¦§¥
,ux`A WIW zFaFh zFlrn x`W iAbl§©¥§¨©£¤¥¨¨¤

zkxFan `id m`d oFbMzFpirnA §©¦¦§¤¤§©§¨
mi`ixaE miaFh zFnFdzEoFWlke] §¦§¦¦§¦§

aEzMd(f ,g mixac)L`ian Lidl` 'd iM' ©¨¦¡Ÿ¤§¦£
ux` l`daFhzpir ,min ilgp ux` , ¤¤¤¨¤¤©£¥¨¦£¨Ÿ

['xdaE drwAA mi`vi zndzE§ŸŸŸ§¦©¦§¨¨¨
(a"rx):k dxez

(k)õò da Léä.oi` m`xnFl Fl did £¥¨¥¦©¦¨¨©
iM ,'miHrn F` ,miAx mivr DA Wid'£¥¨¥¦©¦§©¦¦

Kkl `N` ,cg` urA Wi zlrFY dn©¤¤¥§¥¤¨¤¨§¨
mdl fFnxl icM cigi oFWlA 'ur' hwp̈©¥¦§¨¦§¥¦§¨¤

E`xIWoibIW xWM mc` mdA Wi m` ¤¦§¦¥¨¤¨¨¨¥¤¨¥
FzEkfA mdilrurl dnFC `EdW , £¥¤¦§¤¤§¥

eiYgY miqFgd lr FNvA obOd©¥¥§¦©©¦©§¨
FgFkA Wi cg` wiCv mB minrtle]§¦§¨¦©©¦¤¨¥§

[mrd lM lr obdl(.eh `xzaÎ`aa oiir) §¨¥©¨¨¨
(ahid x`a ,l"cv):

.íéáðò éøekamiaprdW mini ¦¥£¨¦¨¦¤¨£¨¦
xEMaA oilXAznziW`x ,xnFlM - ¦§©§¦§¦§©¥¦

miaprd (xEMiA) zlWadaEzMd `aE] ©§¨©¦¨£¨¦¨©¨
iniA s`W ,ux`d gaW dfA ricFdl§¦©¨¤¤©¨¨¤¤©¦¥
lFMW` E`vn xaM dlWadd zNigY§¦©©©§¨¨§¨¨§¤§

dfM lFcB(bk weqt oldlck)iniA ,mpn`e . ¨¨¤§¨§¨¦¥
miaprd zlWad xnBminxMd lM §©©§¨©¨£¨¦¨©§¨¦

KFzgl oYip did `le mixvFaA mi`ln§¥¦§§¦§Ÿ¨¨¦¨©£
[mdA EpigaIW ilAn mXn lFMW ¤̀§¦¨¦§¦¤©§¦¨¤

(`"yx ,oexkfd):`k dxez
(`k).úîç àáì áçø ãò ïö øaãnî¦¦§©¦©§Ÿ§Ÿ£¨

oinM agFxaE KxF`A dilEabA Ekld̈§¦§¤¨¨¤¨©§¦
m"`BdnFCd zipeei zF` zxEvM=] ©§©§¨¦©¨

,cviM .[dkEtd W"ixlEkldlMgEx §¥£¨¥©¨§¨©
rFvwOn zinFxC lEaB(zief)gxfn §§¦¦¦§©¨¦¦§¨

dWn dESW FnM ,axrn rFvwn cr©¦§©©£¨§¤¦¨Ÿ¤
'abPA df Elr'(fi weqt lirl),Eligzde £¤©¤¤§¦§¦

mkldnzigxfnÎzinFxC lEaB KxC ©£¨¨¤¤§§¦¦§¨¦
mFxCd lEaB lM mMxcA EkiWndecr §¦§¦§©§¨¨§©¨©

l` EriBdW- mIdzinFxC lEabA ¤¦¦¤©¨¦§§¦
ziaxrniaxrn lEab `Ed mIdWlW ©£¨¦¤©¨§©£¨¦¤

,l`xUi ux`mXnEe dpFtv EpRExfg ¤¤¦§¨¥¦¨¨¨¨§¨§
mId ztU lr iaxrn lEaB lM Eklde§¨§¨§©£¨¦©§©©¨

cragxzng `alFnXW mFwOd cr] ©§Ÿ§Ÿ£¨©©¨¤§
xirl dkilFOd KxCd cil xW` 'agx'§Ÿ£¤§©©¤¤©¦¨¨¦

zng(y"aix ,w"dekd),[xd lv` `EdW £¨¤¥¤Ÿ
FnM ,zipFtvÎziaxrn rFvwnA xdd̈¨§¦§©©£¨¦§¦§
zWxtA ux`d zFlEabA WxFtOW¤§¨¦§¨¨¤§¨¨©

'irqn dN`'(f ,cl onwl)d`x) ¥¤©§¥
(dtn:ak dxez

gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i ipy meil inei xeriy

(áë)éLL ïîéçà íLå ïBøáç-ãò àáiå áâpá eìòiå©©«£´©¤»¤»©¨´Ÿ©¤§¼§¨³£¦¨Æ¥©´
éðôì äúðáð íéðL òáL ïBøáçå ÷ðòä éãéìé éîìúå§©§©½§¦¥−¨«£¨®§¤§À¤³©¨¦Æ¦§§½̈¦§¥−

:íéøöî ïòö¬Ÿ©¦§¨«¦
i"yx£ÔB¯·ÁŒ„Ú ‡·iÂ∑(לד להיֹות (סוטה לחבריו נּסת יהא ׁשּלא אבֹות, קברי על ונׁשּתּטח ׁשם הל לבּדֹו ּכלב «»…«∆¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

אֹומר הּוא וכן א)ּבעצתם. ּוכתיב(דברים ּדרּֿבּה". אׁשר אתֿהארץ "ולֹוֿאּתן א): אתֿחברֹון"(שופטים לכלב "וּיּתנּו :. ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
‰˙· ÌÈL Ú·L∑(לד למצרים (סוטה צען את ׁשּיבנה קדם הּקטן ּבנֹו לכנען חברֹון את חם ׁשּבנה אפׁשר ∆«»ƒƒ¿¿»ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

יׂשראל: ארץ ׁשל ׁשבחּה להֹודיע ּובא ּבצען, מּׁשבעה אחד על טּוב ּבכל מבּנה ׁשהיתה אּלא הּגדֹול? ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֻּבנֹו
הארצֹות  ּבכל מעּלה ל ואין מתים; לקברֹות הקצּוה לפיכ מחברֹון, יֹותר ּבארץֿיׂשראל טרׁשין ל ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻׁשאין

ׁשּנאמר יג)ּכמצרים, הּמלכים,(בראשית מֹוׁשב ׁשּׁשם מצרים, ׁשּבארץ המעּלה היא וצען מצרים", ּכארץ "ּכגןֿה' : ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻ
ל)ׁשּנאמר: חלקים (ישעיה ׁשבעה מּמּנה טֹובה חברֹון והיתה ׂשריו", בצען "ּכיֿהיּו :. ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

(âë)äøBîæ íMî eúøëiå ìkLà ìçð-ãò eàáiå©¨¹Ÿ©©´©¤§ÀŸ©¦§§¸¦¨³§¨Æ
-ïîe íéðLa èBná eäàOiå ãçà íéáðò ìBkLàå§¤§³£¨¦Æ¤½̈©¦¨ª¬©−¦§¨®¦¦

:íéðàzä-ïîe íéðnøä̈«¦Ÿ¦−¦©§¥¦«
i"yx£‰¯BÓÊ∑ּבּה ּתלּוי ענבים ׁשל ואׁשּכֹול ּגפן ÌÈLa.ׂשֹוכת ËBn· e‰‡OiÂ∑וּיּׂשאהּו" ׁשּנאמר מּמׁשמע ¿»ְְֲִֶֶֶֶַָָָ«ƒ»À«ƒ¿»ƒְֱִִֶֶַַַָָֻ

– "ּבׁשנים"? לֹומר ּתלמּוד מה ּבׁשנים? ׁשהּוא יֹודע איני לד)ּבּמֹוט", ׁשמֹונה (סוטה ּכיצד? הא מֹוטֹות. ּבׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
ּדּבה  להֹוציא עצמם ׁשּכל לפי ּכלּום, נטלּו לא וכלב יהֹוׁשע רּמֹון, ואחד ּתאנה, נטל אחד אׁשּכֹול, ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻנטלּו

Ôn˙Âכב  ÔB¯·Á „Ú ‡˙‡Â ‡ÓB¯„· e˜ÈÏÒe¿ƒƒ¿»«¬»«∆¿¿«»
Ú·L ÔB¯·ÁÂ ‡È¯ab Èa ÈÓÏ˙Â ÈLL ÔÓÈÁ‡¬ƒ»≈«¿«¿«¿≈ƒ»«»¿∆¿¿«

:ÌÈ¯ˆÓc ÒË Ì„˜ ˙‡Èa˙‡ ÔÈL¿ƒƒ¿¿ƒ«√»»«¿ƒ¿»ƒ

ÔnzÓכג  Bˆ˜e ‡Ïk˙‡„ ‡ÏÁ „Ú B˙‡Â«¬««¿»¿ƒ¿»»¿ƒ«»
‡ÁÈ¯‡· È‰BÏËe „Á ÔÈ·pÚ Ïk˙‡Â ‡z¯·BÚ«¿»¿«¿«ƒ¿ƒ«¿»ƒ«¬ƒ»

:‡i‡z ÔÓe ‡iBn¯ ÔÓe ÔÈ¯˙aƒ¿≈ƒƒ«»ƒ¿≈«»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ak).ïBøáç ãò àáiå'`aIe' xn`p ©¨Ÿ©¤§¤¡©©¨Ÿ
,miAx oFWlA 'E`FaIe' `le cigi oFWlA¦§¨¦§Ÿ©¨¦§©¦

wxW itlmW Kld FCal alM §¦¤©¨¥§©¨©¨
ixaw lr gHYWpezFa`mdxa` - §¦§©©©¦§¥¨©§¨¨

zxrnA mipEnHd awrie wgvi¦§¨§©£Ÿ©§¦¦§¨©
,dlRkOdmW lNRzde`di `NW ©©§¥¨§¦§©¥¨¤Ÿ§¥

zQip(dYRzp)zFidl eixagl ¦¨¦§©¤©£¥¨¦§
mzvrAEYRzp `l rWFdie `Ed ok`e] ©£¨¨§¨¥¦ª©Ÿ¦§©

milBxnd zvrl(fÎe ,ci oldlck)[.`Ed oke ©£©©§©§¦§¥
xnF`(el ,` mixac)dPti oA alM izlEf' ¥¨¦¨¥¤§ª¤

dP`xi `EdxW` ux`d z` oY` Fle ¦§¤¨§¤¥¤¨¨¤£¤
'DA KxCdhEWRd zErnWOd caNOW ¨©¨¤¦§©©©§¨©§¨

,ux`d llM l` `al dMfi `EdWWi ¤¦§¤¨Ÿ¤§©¨¨¤¥
wlg FzF`W ztqFp zErnWn o`M̈©§¨¤¤¤¥¤
Fl didi ,DA 'KxC' xW` cgEind©§¨£¤¨©¨¦§¤

.dlgplaizkE(k ,` mihtey)EpYIe' §©£¨§¦©¦§
oFxag z` alkl'dWn xAC xW`M §¨¥¤¤§©£¤¦¤Ÿ¤

,Fl Epzp xirl uEgOW zFcVd z`]¤©¨¤¦¨¦¨§
'hlwn xir' dzid Dnvr xird la £̀¨¨¦©§¨¨§¨¦¦§¨
KM lM drixfl diE`x dzid `le§Ÿ¨§¨§¨¦§¦¨¨¨

oNdl x`FanM(a"a)[(:cl dheq)(w"ixdn): ©§¨§©¨
äúðáð íéðL òáL.'mixvn orv iptl ¤©¨¦¦§§¨¦§¥Ÿ©¦§©¦

aXiizn Fpi` o`M xEn`d df `xwn¦§¨¤¨¨¨¥¦§©¥
mixrd iYW ixdW ,hEWRd FrnWnM§©§¨©¨¤£¥§¥¤¨¦
orFve orpM ux`AW oFxag ,ElNd©¨¤§¤§¤¤§©©§©

g ici lr Epap ,mixvnAW,gp oA m ¤§¦§©¦¦§©§¥¨¤Ÿ©
,'orpkE hER mixvnE WEM' lW mdia £̀¦¤¤¦§©¦§¨©
,ElNd zFvx`d iaWFi eipa ipW xEarA©£§¥¨¨§¥¨£¨©¨

ikeoFxag z` mg dpAW xWt` §¦¤§¨¤¨¨¨¤¤§
z` dpaIW mcFw ohTd FpA orpkl¦§©©§©¨¨¤¤¦§¤¤
`N` !?lFcBd FpA mixvnl orFv©§¦§©¦§©¨¤¨
FWExiR o`M xEn`d 'dzpap' oFWl§¦§§¨¨¨¨¥

dPEan dzidW(diEpA)aEh lkA ¤¨§¨§¨§¨§¨
migAEWnE miaFh zFxitAcg` lr §¥¦§¨¦©¤¨

orFvA draXnaEHn raW iR - ¦¦§¨§©¦¤©¦
.orFv lW dizFxiR`aEaEzMd ¥¤¨¤©¨©¨

,l`xUiÎux` lW DgaW LricFdl§¦£¦§¨¤¤¤¦§¨¥
WdNErn Fpi` oFxagA rwxTd bEq ,oM ¤¥©©§©§¤§¥§¤

iM ,KM lMoiWxh Ll oi`mFwn) ¨¨¦¥§§¨¦§
(mirlqoFxagn xzFi l`xUiÎux`A §¨¦§¤¤¦§¨¥¥¥¤§

mizn zFxawl dEvwd Kkitl -d`x) §¦¨¦§¨§¦§¥¦
(bk wxt ziy`xalkA dNErn Ll oi`e ,§¥§§¨§¨

xn`PW ,mixvnM zFvx`d,bi ziy`xa) ¨£¨§¦§©¦¤¤¡©
(i'mixvn ux`M 'd obM'zkitd mxh] §©§¤¤¦§©¦¤¤£¦©

`Edd mFwOd did dxFnre mFcq§©£¨¨¨©¨©
ocrA 'd rhp xW` obM xzFiA gAEWn§¨§¥§©£¤¨©§¥¤

(g ,a ziy`xa d`x)mixvn ux`kE(o"anx),[ §¤¤¦§©¦
,mixvn ux`AW dNErnd `id orFve§©¦©§¨¤§¤¤¦§©¦

xn`PW ,miklOd aWFn mXWdiryi) ¤¨©©§¨¦¤¤¡©
(c ,l'eixU orFva Eid iM'l`xUi ixU] ¦¨§©¨¨¨¥¦§¨¥

mdikln zEgilWA miklFd Eid̈§¦¦§¦©§¥¤
miaWFId mixvn ikln mr urizdl§¦§©¥¦©§¥¦§©¦©§¦

,[orFvAeorFv lW dizFlrn lM s` lr §©§©©¨©£¤¨¤©
draW dPOn daFh oFxag dzid̈§¨¤§¨¦¤¨¦§¨

miwlgminrR raW -(:cl dheq) £¨¦¤©§¨¦
(m"`x):bk dxez
(bk).äøBîæotB zkFU(otB lW spr=) §¨©¤¤¨¨¤¤¤

Da iElY miapr lW lFMW`elrW §¤§¤£¨¦¨¨¤©
,lFMW`d z` `Vil gFp dxFnGd ici§¥©§¨©¦¨¤¨¤§

oNdlcM ,c`n lFcB didW(y"`): ¤¨¨¨§Ÿ§¦§©¨
.íéðLa èBná eäàOéåFWExiR 'hFn' ©¦¨ª©¦§¨¦¥

lr zF`Vn mi`UFp FAW ,KFx` lTn©¥¨¤§¦©¨©
cg`e o`Mn cg` ,mc` ipa ipW ici§¥§¥§¥¨¨¤¨¦¨§¤¨

E ,o`MnEdE`VIe' xn`PW rnWOn ¦¨¦©§©¤¤¡©©¦¨
'hFOaike!?mipWa `EdW rcFi ipi` ©§¦¥¦¥©¤¦§©¦
oM m`?'mipWA' xnFl cEnlY dn ¦¥©©§©¦§¨¦

xnFlM `N`,zFhFn ipWAhFn lke ¤¨§©¦§¥§¨
lkNW `vnp ,mipWA `Vip `Ed ixd£¥¦¨¦§©¦¦§¨¤§¨
z` E`Up mdn drAx` zFgRd©¨©§¨¨¥¤¨§¤
Eid milBxnd lM ,mpn` .lFMW`d̈¤§¨§¨¨©§©§¦¨
alM caNn) z`Gd drxd dvrd llkA¦§©¨¥¨¨¨¨©Ÿ¦§©¨¥
mrl zF`xdl did mpFvxE (rWFdie¦ª©§¨¨¨§©§¨¨
(oNdlcM) zFxiRd `Vn caFM z ¤̀¤©¨©¥§¦§©¨

,mz`iUpA wlg mNEM Elhp Kkitl`d §¦¨¨§¨¥¤¦§¦¨¨¨
Elhp dpFnW ?cvikd z`lFMW` ¥©§¨¨§¤¨¤§



מה gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i ipy meil inei xeriy

(èé)àåä äáBèä da áLé àeä-øLà õøàä äîe¨´¨À̈¤£¤Æ¥´½̈£¨¬¦−
äpäa áLBé àeä-øLà íéøòä äîe äòø-íà¦¨¨®¨´¤«¨¦À£¤Æ¥´¨¥½¨

:íéøöáîa íà íéðçîaä©«§©«£¦−¦¬§¦§¨¦«
i"yx£ÌÈÁÓa‰∑ חֹומה מאין ּופתּוחין ּפצּוחין ּכרּכין הּבפצחין. ‰È‡.ּתרּגּומֹו: ‰·BË‰∑ ּותהֹומֹות ּבמעינֹות «¿«¬ƒְְְְְְִִִִֵֵַַַַָ¬»ƒְְְַָ

ּובריאים  .טֹובים ְִִִ

(ë)õò da-Léä äæø-íà àåä äðîMä õøàä äîe¨´Â¨Â̈¤©§¥¨̧¦¹¦¨À̈£¥«¨¬¥Æ
íéîiäå õøàä éøtî ízç÷ìe íz÷fçúäå ïéà-íà¦©½¦§¦̧§©©§¤½§©§¤−¦§¦´¨¨®¤§©̧¨¦½

:íéáðò éøeka éîé§¥−¦¥¬£¨¦«
i"yx£ıÚ daŒLÈ‰∑ּבזכּותֹו עליהם ׁשּיגן ּכׁשר אדם ּבהם יׁש ÌÈ·Ú.אם È¯eka∑ מתּבּׁשלין ׁשהענבים ימים ¬≈»≈ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָƒ≈¬»ƒְְֲִִִִֶַָָָ

.ּבבּכּור  ְִ

ß oeiq `"i ipy mei ß

(àë)áçø-ãò ïö-øaãnî õøàä-úà eøúiå eìòiå©©«£−©¨ª´¤¨¨®¤¦¦§©¦¬©§−Ÿ
:úîç àáì§¬Ÿ£¨«

i"yx£˙ÓÁ ‡·Ï ·Á¯Œ„Ú ÔˆŒ¯a„nÓ∑ ּדרֹומית ּגבּול רּוח הלכּו ּגא"ם: ּכמין ּוברחב ּבאר ּבגבּוליה הלכּו ƒƒ¿«ƒ«¿…¿…¬»ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹֹ
עד  ּדרֹומיתֿמזרחית ּגבּול ּדר ּבּנגב", זה "עלּו מׁשה: ׁשּצּוה ּכמֹו מערב, מקצֹוע עד מזרח מּמקצֹוע –ְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ׁשהּוא  חמת, לבא עד הּים ׂשפת על מערבי ּגבּול ּכל והלכּו חזרּו ּומּׁשם מערבי, ּגבּול הּוא ׁשהּים ְְְְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹהּים,

מסעי" "אּלה ּבפרׁשת הארץ ּבגבּולֹות ׁשּמפרׁש ּכמֹו מערביתֿצפֹונית, ּבמקצֹוע ההר הר .אצל ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

‰È‡יט  ‡·Ë‰ da ·˙È ‡e‰ Èc ‡Ú¯‡ ‡Óe»«¿»ƒ»≈«¬»»ƒ
Ô‰a ·˙È ‡e‰ Èc ‡iÂ¯˜ ‡Óe ‡LÈa Ì‡ƒƒ»»ƒ¿«»ƒ»≈¿≈

:ÔÈk¯Îa Ì‡ ÔÈÁˆÙa‰«¿«¿ƒƒƒ¿«ƒ

ÈkÒÓ‡כ  Ì‡ ‡È‰ ‡¯ÈzÚ‰ ‡Ú¯‡ ‡Óe»«¿»¬«ƒ»ƒƒƒ¿≈»
Ôe·q˙Â ÔeÙ˜˙˙Â ‡Ï Ì‡ ÔÈÏÈ‡ da ˙È‡‰«ƒ«ƒ»ƒƒ»¿ƒ¿¿¿ƒ¿
:ÔÈ·pÚ È¯eka ÈÓBÈ ‡iÓBÈÂ ‡Ú¯‡„ ‡a‡Ó≈ƒ»¿«¿»¿«»≈ƒ≈ƒ¿ƒ

„ˆÔÈכא  ‡¯a„nÓ ‡Ú¯‡ ˙È eÏÈl‡Â e˜ÈÏÒe¿ƒ¿«ƒ»«¿»ƒ«¿¿»¿ƒ
:˙ÓÁ ÈËÓÏ ·BÁ¯ „Ú«¿ƒ¿≈¬»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hi).íéðçîaä'zFpgn'l dpeEMd oi` ©§©£¦¥©©¨¨§©£
,i`xr ixEIcl mildF` miiEUrd WOn©¨¨£¦¨¦§¦¥£©
xir mzqE ,'mixr' aEzMd o`xw ixdW¤£¥§¨¨©¨¨¦§¨¦
`N` ,mirEawE miiEpA miYA DrnWn©§¨¨¨¦§¦§¦¤¨
miaWFi md m`d ,xnF` `Ed KM̈¥©¦¥§¦

kE ,zFpgnl zFnFCd mixrAFnEBxY §¨¦©§©£§©§
qFlwpE`A,'oigvtAd'FWExiRW §§§©§©§¦¤¥

oiMxM(mixr)oi`n oigEztE oigEvR §©¦¨¦§¦§¦¥¥
dnFg(oexkfd): ¨

.àéä äáBèäopFAzdl mzF` dEv £¨¦¦¨¨§¦§¥
,ux`A WIW zFaFh zFlrn x`W iAbl§©¥§¨©£¤¥¨¨¤

zkxFan `id m`d oFbMzFpirnA §©¦¦§¤¤§©§¨
mi`ixaE miaFh zFnFdzEoFWlke] §¦§¦¦§¦§

aEzMd(f ,g mixac)L`ian Lidl` 'd iM' ©¨¦¡Ÿ¤§¦£
ux` l`daFhzpir ,min ilgp ux` , ¤¤¤¨¤¤©£¥¨¦£¨Ÿ

['xdaE drwAA mi`vi zndzE§ŸŸŸ§¦©¦§¨¨¨
(a"rx):k dxez

(k)õò da Léä.oi` m`xnFl Fl did £¥¨¥¦©¦¨¨©
iM ,'miHrn F` ,miAx mivr DA Wid'£¥¨¥¦©¦§©¦¦

Kkl `N` ,cg` urA Wi zlrFY dn©¤¤¥§¥¤¨¤¨§¨
mdl fFnxl icM cigi oFWlA 'ur' hwp̈©¥¦§¨¦§¥¦§¨¤

E`xIWoibIW xWM mc` mdA Wi m` ¤¦§¦¥¨¤¨¨¨¥¤¨¥
FzEkfA mdilrurl dnFC `EdW , £¥¤¦§¤¤§¥

eiYgY miqFgd lr FNvA obOd©¥¥§¦©©¦©§¨
FgFkA Wi cg` wiCv mB minrtle]§¦§¨¦©©¦¤¨¥§

[mrd lM lr obdl(.eh `xzaÎ`aa oiir) §¨¥©¨¨¨
(ahid x`a ,l"cv):

.íéáðò éøekamiaprdW mini ¦¥£¨¦¨¦¤¨£¨¦
xEMaA oilXAznziW`x ,xnFlM - ¦§©§¦§¦§©¥¦

miaprd (xEMiA) zlWadaEzMd `aE] ©§¨©¦¨£¨¦¨©¨
iniA s`W ,ux`d gaW dfA ricFdl§¦©¨¤¤©¨¨¤¤©¦¥
lFMW` E`vn xaM dlWadd zNigY§¦©©©§¨¨§¨¨§¤§

dfM lFcB(bk weqt oldlck)iniA ,mpn`e . ¨¨¤§¨§¨¦¥
miaprd zlWad xnBminxMd lM §©©§¨©¨£¨¦¨©§¨¦

KFzgl oYip did `le mixvFaA mi`ln§¥¦§§¦§Ÿ¨¨¦¨©£
[mdA EpigaIW ilAn mXn lFMW ¤̀§¦¨¦§¦¤©§¦¨¤

(`"yx ,oexkfd):`k dxez
(`k).úîç àáì áçø ãò ïö øaãnî¦¦§©¦©§Ÿ§Ÿ£¨

oinM agFxaE KxF`A dilEabA Ekld̈§¦§¤¨¨¤¨©§¦
m"`BdnFCd zipeei zF` zxEvM=] ©§©§¨¦©¨

,cviM .[dkEtd W"ixlEkldlMgEx §¥£¨¥©¨§¨©
rFvwOn zinFxC lEaB(zief)gxfn §§¦¦¦§©¨¦¦§¨

dWn dESW FnM ,axrn rFvwn cr©¦§©©£¨§¤¦¨Ÿ¤
'abPA df Elr'(fi weqt lirl),Eligzde £¤©¤¤§¦§¦

mkldnzigxfnÎzinFxC lEaB KxC ©£¨¨¤¤§§¦¦§¨¦
mFxCd lEaB lM mMxcA EkiWndecr §¦§¦§©§¨¨§©¨©

l` EriBdW- mIdzinFxC lEabA ¤¦¦¤©¨¦§§¦
ziaxrniaxrn lEab `Ed mIdWlW ©£¨¦¤©¨§©£¨¦¤

,l`xUi ux`mXnEe dpFtv EpRExfg ¤¤¦§¨¥¦¨¨¨¨§¨§
mId ztU lr iaxrn lEaB lM Eklde§¨§¨§©£¨¦©§©©¨

cragxzng `alFnXW mFwOd cr] ©§Ÿ§Ÿ£¨©©¨¤§
xirl dkilFOd KxCd cil xW` 'agx'§Ÿ£¤§©©¤¤©¦¨¨¦

zng(y"aix ,w"dekd),[xd lv` `EdW £¨¤¥¤Ÿ
FnM ,zipFtvÎziaxrn rFvwnA xdd̈¨§¦§©©£¨¦§¦§
zWxtA ux`d zFlEabA WxFtOW¤§¨¦§¨¨¤§¨¨©

'irqn dN`'(f ,cl onwl)d`x) ¥¤©§¥
(dtn:ak dxez

gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i ipy meil inei xeriy

(áë)éLL ïîéçà íLå ïBøáç-ãò àáiå áâpá eìòiå©©«£´©¤»¤»©¨´Ÿ©¤§¼§¨³£¦¨Æ¥©´
éðôì äúðáð íéðL òáL ïBøáçå ÷ðòä éãéìé éîìúå§©§©½§¦¥−¨«£¨®§¤§À¤³©¨¦Æ¦§§½̈¦§¥−

:íéøöî ïòö¬Ÿ©¦§¨«¦
i"yx£ÔB¯·ÁŒ„Ú ‡·iÂ∑(לד להיֹות (סוטה לחבריו נּסת יהא ׁשּלא אבֹות, קברי על ונׁשּתּטח ׁשם הל לבּדֹו ּכלב «»…«∆¿ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ

אֹומר הּוא וכן א)ּבעצתם. ּוכתיב(דברים ּדרּֿבּה". אׁשר אתֿהארץ "ולֹוֿאּתן א): אתֿחברֹון"(שופטים לכלב "וּיּתנּו :. ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
‰˙· ÌÈL Ú·L∑(לד למצרים (סוטה צען את ׁשּיבנה קדם הּקטן ּבנֹו לכנען חברֹון את חם ׁשּבנה אפׁשר ∆«»ƒƒ¿¿»ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹ

יׂשראל: ארץ ׁשל ׁשבחּה להֹודיע ּובא ּבצען, מּׁשבעה אחד על טּוב ּבכל מבּנה ׁשהיתה אּלא הּגדֹול? ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹֻּבנֹו
הארצֹות  ּבכל מעּלה ל ואין מתים; לקברֹות הקצּוה לפיכ מחברֹון, יֹותר ּבארץֿיׂשראל טרׁשין ל ְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֻׁשאין

ׁשּנאמר יג)ּכמצרים, הּמלכים,(בראשית מֹוׁשב ׁשּׁשם מצרים, ׁשּבארץ המעּלה היא וצען מצרים", ּכארץ "ּכגןֿה' : ְְְְְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֻ
ל)ׁשּנאמר: חלקים (ישעיה ׁשבעה מּמּנה טֹובה חברֹון והיתה ׂשריו", בצען "ּכיֿהיּו :. ְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ

(âë)äøBîæ íMî eúøëiå ìkLà ìçð-ãò eàáiå©¨¹Ÿ©©´©¤§ÀŸ©¦§§¸¦¨³§¨Æ
-ïîe íéðLa èBná eäàOiå ãçà íéáðò ìBkLàå§¤§³£¨¦Æ¤½̈©¦¨ª¬©−¦§¨®¦¦

:íéðàzä-ïîe íéðnøä̈«¦Ÿ¦−¦©§¥¦«
i"yx£‰¯BÓÊ∑ּבּה ּתלּוי ענבים ׁשל ואׁשּכֹול ּגפן ÌÈLa.ׂשֹוכת ËBn· e‰‡OiÂ∑וּיּׂשאהּו" ׁשּנאמר מּמׁשמע ¿»ְְֲִֶֶֶֶַָָָ«ƒ»À«ƒ¿»ƒְֱִִֶֶַַַָָֻ

– "ּבׁשנים"? לֹומר ּתלמּוד מה ּבׁשנים? ׁשהּוא יֹודע איני לד)ּבּמֹוט", ׁשמֹונה (סוטה ּכיצד? הא מֹוטֹות. ּבׁשני ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
ּדּבה  להֹוציא עצמם ׁשּכל לפי ּכלּום, נטלּו לא וכלב יהֹוׁשע רּמֹון, ואחד ּתאנה, נטל אחד אׁשּכֹול, ְְְְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָֹֻנטלּו

Ôn˙Âכב  ÔB¯·Á „Ú ‡˙‡Â ‡ÓB¯„· e˜ÈÏÒe¿ƒƒ¿»«¬»«∆¿¿«»
Ú·L ÔB¯·ÁÂ ‡È¯ab Èa ÈÓÏ˙Â ÈLL ÔÓÈÁ‡¬ƒ»≈«¿«¿«¿≈ƒ»«»¿∆¿¿«

:ÌÈ¯ˆÓc ÒË Ì„˜ ˙‡Èa˙‡ ÔÈL¿ƒƒ¿¿ƒ«√»»«¿ƒ¿»ƒ

ÔnzÓכג  Bˆ˜e ‡Ïk˙‡„ ‡ÏÁ „Ú B˙‡Â«¬««¿»¿ƒ¿»»¿ƒ«»
‡ÁÈ¯‡· È‰BÏËe „Á ÔÈ·pÚ Ïk˙‡Â ‡z¯·BÚ«¿»¿«¿«ƒ¿ƒ«¿»ƒ«¬ƒ»

:‡i‡z ÔÓe ‡iBn¯ ÔÓe ÔÈ¯˙aƒ¿≈ƒƒ«»ƒ¿≈«»
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`Edd mFwOd did dxFnre mFcq§©£¨¨¨©¨©
ocrA 'd rhp xW` obM xzFiA gAEWn§¨§¥§©£¤¨©§¥¤
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,mixvn ux`AW dNErnd `id orFve§©¦©§¨¤§¤¤¦§©¦

xn`PW ,miklOd aWFn mXWdiryi) ¤¨©©§¨¦¤¤¡©
(c ,l'eixU orFva Eid iM'l`xUi ixU] ¦¨§©¨¨¨¥¦§¨¥

mdikln zEgilWA miklFd Eid̈§¦¦§¦©§¥¤
miaWFId mixvn ikln mr urizdl§¦§©¥¦©§¥¦§©¦©§¦

,[orFvAeorFv lW dizFlrn lM s` lr §©§©©¨©£¤¨¤©
draW dPOn daFh oFxag dzid̈§¨¤§¨¦¤¨¦§¨

miwlgminrR raW -(:cl dheq) £¨¦¤©§¨¦
(m"`x):bk dxez
(bk).äøBîæotB zkFU(otB lW spr=) §¨©¤¤¨¨¤¤¤

Da iElY miapr lW lFMW`elrW §¤§¤£¨¦¨¨¤©
,lFMW`d z` `Vil gFp dxFnGd ici§¥©§¨©¦¨¤¨¤§

oNdlcM ,c`n lFcB didW(y"`): ¤¨¨¨§Ÿ§¦§©¨
.íéðLa èBná eäàOéåFWExiR 'hFn' ©¦¨ª©¦§¨¦¥

lr zF`Vn mi`UFp FAW ,KFx` lTn©¥¨¤§¦©¨©
cg`e o`Mn cg` ,mc` ipa ipW ici§¥§¥§¥¨¨¤¨¦¨§¤¨

E ,o`MnEdE`VIe' xn`PW rnWOn ¦¨¦©§©¤¤¡©©¦¨
'hFOaike!?mipWa `EdW rcFi ipi` ©§¦¥¦¥©¤¦§©¦
oM m`?'mipWA' xnFl cEnlY dn ¦¥©©§©¦§¨¦

xnFlM `N`,zFhFn ipWAhFn lke ¤¨§©¦§¥§¨
lkNW `vnp ,mipWA `Vip `Ed ixd£¥¦¨¦§©¦¦§¨¤§¨
z` E`Up mdn drAx` zFgRd©¨©§¨¨¥¤¨§¤
Eid milBxnd lM ,mpn` .lFMW`d̈¤§¨§¨¨©§©§¦¨
alM caNn) z`Gd drxd dvrd llkA¦§©¨¥¨¨¨¨©Ÿ¦§©¨¥
mrl zF`xdl did mpFvxE (rWFdie¦ª©§¨¨¨§©§¨¨
(oNdlcM) zFxiRd `Vn caFM z ¤̀¤©¨©¥§¦§©¨

,mz`iUpA wlg mNEM Elhp Kkitl`d §¦¨¨§¨¥¤¦§¦¨¨¨
Elhp dpFnW ?cvikd z`lFMW` ¥©§¨¨§¤¨¤§



glyמו zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i ipy meil inei xeriy
ּולמד  צא מהם, אחד מּׂשאֹוי  ּכּמה לידע אּתה חפץ ואם מׁשּנה. עּמּה ּכ מׁשּנה, ׁשּפריּה ּכׁשם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻנתּכּונּו:

ּבּגלּגל ׁשהקימּו ד)מאבנים ּוׁשקלּום (יהושע ּבּגלּגל", והקימּוה ׁשכמֹו על הּירּדן מן אחת אבן איׁש להם "הרימּו : ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
מּׂשאֹוי, ׁשליׁש אּלא אינֹו ּכתּפּה על אניׁש ּדמידלי טּונא ּוגמירי: – סאה ארּבעים אחת ּכל מׁשקל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָרּבֹותינּו

להרים  אֹותֹו ׁשּמסּיעין .מּמּׂשאֹוי ְְְִִִֶַַָ

(ãë)úBãà ìò ìBkLà ìçð àø÷ àeää íB÷nì©¨´©½¨−̈©´©¤§®©µŸ́
:ìàøNé éða íMî eúøk-øLà ìBkLàä̈¤§½£¤¨«§¬¦−̈§¥¬¦§¨¥«

(äë):íBé íéòaøà õwî õøàä øezî eáLiå©¨ª−¦´¨¨®¤¦¥−©§¨¦¬«

i"yx£ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ıwÓ ı¯‡‰ ¯ezÓ e·LiÂ∑,היא ּפרסה מאֹות ארּבע על ּפרסה מאֹות ארּבע והלא «»Àƒ»»∆ƒ≈«¿»ƒְְְְֲִֵֵַַַַַַַַָָֹ
ארּכּה הלכּו והם למערב, הּמזרח מן יֹום ארּבעים מהל הרי ליֹום, ּפרסאֹות עׂשרה ּבינֹוני אדם ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּומהל

ׁשּיגז  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לפני ׁשּגלּוי אּלא הּדרורחּבּה? את לפניהם קּצר לּׁשנה, יֹום עליהם .ר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(åë)úãò-ìk-ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà eàáiå eëìiå©¥«§¿©¨ŸÁÁ¤¤̧§¤©«£¹Ÿ§¤¨£©¯
íúà eáéLiå äLã÷ ïøàt øaãî-ìà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥²¤¦§©¬¨−̈¨¥®¨©¨¦̧Ÿ¨³

:õøàä éøt-úà íeàøiå äãòä-ìk-úàå øác̈¨Æ§¤¨¨´¥½̈©©§−¤§¦¬¨¨«¤
i"yx£e‡·iÂ eÎÏiÂ∑(לד הליכתן (סוטה אף רעה, ּבעצה ּביאתן מה לביאתן: הליכתן להקיׁש "וּילכּו"? מהּו «≈¿«»…ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָ

רעה  c·¯.ּבעצה Ì˙‡ e·ÈLiÂ∑ אהרן ואת מׁשה .את ְֵָָָ«»ƒ…»»»ְֲֶֶֶַֹֹ

ÏÚכד  ‡Ïk˙‡„ ‡ÏÁ ‡¯˜ ‡e‰‰ ‡¯˙‡Ï¿«¿»«¿»«¿»¿«¿»»«
:Ï‡¯NÈ Èa ÔnzÓ Bˆ˜c ‡Ïk˙‡ ˜ÒÚ≈««¿»»ƒ¿ƒ«»¿≈ƒ¿»≈

‡¯ÔÈÚaכה  ÛBqÓ ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡lÓ e·˙Â¿»ƒ¿«»»»«¿»ƒ«¿¿ƒ
:ÔÈÓBÈƒ

ÂÏe˙כו  Ô¯‰‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ B˙‡Â eÏÊ‡Â«¬»«¬¿»…∆¿»«¬…¿»
Ô¯‡Ù„ ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»¿»»
‡zLk Ïk ˙ÈÂ ‡Ób˙t ÔB‰˙È e·È˙‡Â Ì˜¯Ïƒ¿»«¬ƒ»¿ƒ¿»»¿»»¿ƒ¿»

:‡Ú¯‡„ ‡a‡ ˙È Ôep‡ÈÊÁ‡Â¿«¬ƒÀ»ƒ»¿«¿»
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mB ,mlE`e .mlwWnA mB mieẄ¦©§¦§¨¨§¨©
lFMW`d ixd lTd xacA xrWPWM§¤§©¥§¨¨©©£¥¨¤§
xW` - EdE`Up mc` ipA dpFnXW dGd©¤¤§¨§¥¨¨§¨£¤

xaC mixdl lFki did mdn bEf lM̈¥¤¨¨¨§¨¦¨¨
did - d`q mixUre d`n FgtpA WIW¤¥§¦§¥¨§¤§¦§¨¨¨

[c`n lFcB(.cl dheq)(i"`xdn):ck dxez ¨§Ÿ
(dk)õwî õøàä øezî eáeLiå©¨¦¨¨¤¦¥

.íBé íéòaøà`ldel`xUi ux` ©§¨¦©£Ÿ¤¤¦§¨¥
zF`nÎrAx` lr dqxR zF`nÎrAx ©̀§©¥©§¨©©§©¥
xUr ipFpiA mc` KldnE ,`id dqxR©§¨¦©£©¨¨¥¦¤¤
mirAx` Kldn ixd ,mFil zF`qxR©§¨§£¥©£©©§¨¦
Ekld mde - axrOl gxfOd on mFi¦©¦§¨©©£¨§¥¨§

,DAgxe DMx`mFxCd on mB EpiidC ¨§¨§¨§¨§©§©¦©¨
oFtSd l`(`k weqt lirl x`eank),ixd ¤©¨£¥

sqFd ;calA mzkildl mFi mipFnW§¦©£¦¨¨¦§¨¥
,mzxfgl mFi mipFnW cFr mdilr£¥¤§¦©£¨¨¨
Exfg K`ide ,mFi miXWe d`n `vnp¦§¨¥¨§¦¦§¥¨¨§

?'mFi mirAx` uTn'iptl iElBW `N` ¦¥©§¨¦¤¨¤¨¦§¥
mdilr xFfbIW `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¤¦§£¥¤

,dpW mirAx` xAcOA aMrzdlmFi' §¦§©¥©¦§¨©§¨¦¨¨
'dpXl(cl ,ci onwl)minId oipn itM ©¨¨§¦¦§©©¨¦

ux`d z` ExY xW`-KkitlxSw £¤¨¤¨¨¤§¦¨¦¥
KxCd z` mdiptlmWprA hrnl icM ¦§¥¤¤©¨¤§¥§©¥§¨§¨

(i"gp):ek dxez
(ek).eàáiå eëìiå?'EklIe' Edn ©¥§©¨Ÿ©©¥§

aEzMd xiMfd xaMW xg`l ,xnFlM§©§©©¤§¨¦§¦©¨
EaWIe' xn`PW dpgOd l` mzxfg z ¤̀£¨¨¨¤©©£¤¤¤¡©©¨ª
E`aIe' wx xnFl Fl did 'ux`d xEYn¦¨¨¤¨¨©©©¨Ÿ

gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i ipy meil inei xeriy

(æë)øLà õøàä-ìà eðàa eøîàiå Bì-eøtñéå©§©§Æ©Ÿ́§½¾̈¤¨−̈¤£¤´
:déøt-äæå àåä Láãe áìç úáæ íâå eðzçìL§©§¨®Â§©Â¨©̧¨¨¬§©²¦−§¤¦§¨«

i"yx£‡È‰ L·„e ·ÏÁ ˙·Ê∑(רבה ּבסֹופֹו(במדבר מתקּים אין ּבתחּלתֹו, אמת קצת ּבֹו אֹומרים ׁשאין ׁשקר ּדבר .ּכל »«»»¿«ƒְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

(çë)úBøöa íéøòäå õøàa áLiä íòä æò-ék ñôà¤µ¤¦©´¨½̈©¥−¨¨®¤§¤«¨¦À§ª³
:íL eðéàø ÷ðòä éãìé-íâå ãàî úìãb§ŸŸÆ§½Ÿ§©§¦¥¬¨«£−̈¨¦¬¨«

i"yx£˙B¯ˆa∑ עגל ּכרי ארמי: ּובלׁשֹון עגּלֹות, ּבירנּיֹות לׁשֹון ּכריכן. ותרּגּומֹו: חזק. .לׁשֹון ¿Àְְְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָָֹֹֻ

(èë)éñeáéäå ézçäå áâpä õøàa áLBé ÷ìîò£¨¥¬¥−§¤´¤©¤®¤Â§©«¦¦Â§©§¦³
ãé ìòå íiä-ìò áLBé éðòðkäå øäa áLBé éøîàäå§¨«¡Ÿ¦Æ¥´¨½̈§©§©«£¦Æ¥´©©½̈§©−©¬

:ïcøiä©©§¥«
i"yx£'B‚Â ·LBÈ ˜ÏÓÚ∑ ליראם ּכדי מרּגלים הזּכירּוהּו ּכבר, ּבעמלק ׁשּנכוּו ‰Ôc¯È.לפי „È ÏÚ∑"יד" ¬»≈≈¿ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ««««¿≈ָ

לעבֹור  תּוכלּו ולא הּירּדן אצל .ּכמׁשמעֹו, ְְְְְֲֵֵֶַַַַָֹ

(ì)äìòð äìò øîàiå äLî-ìà íòä-úà áìk ñäiå©©¯©¨¥²¤¨−̈¤¤®©ÀŸ¤¨³Ÿ©«£¤Æ
:dì ìëeð ìBëé-ék dúà eðLøéå§¨©´§Ÿ½̈¦«¨¬©−¨«

i"yx£·Ïk Ò‰iÂ∑ ּכּלם את רבה)∑‡LÓŒÏ‰.הׁשּתיק זֹו(במדבר וכי ואמר: צוח ּבמׁשה, ּׁשּידּבר מה לׁשמע «««»≈ְִִֶָֻ∆…∆ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
ּבׁשביל  מׁשה על ּבלּבם ׁשהיה ּומּתֹו ּבגנּותֹו, לסּפר ׁשּבא סבּור היה הּׁשֹומע עמרם? ּבן לנּו עׂשה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבלבד
לנּו והגיז הּמן, את לנּו והֹוריד הּים, את לנּו קרע והלא אמר: ּגנּותֹו. לׁשמע ּכּלם ׁשתקּו המרּגלים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻּדברי

Ècכז  ‡Ú¯‡Ï ‡È˙‡ e¯Ó‡Â dÏ e‡ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ≈«¬»¬≈»¿«¿»ƒ
ÔÈ„Â ‡È‰ L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú Û‡Â ‡zÁÏL¿«¿»»¿«»¿»¬«¿«ƒ¿≈

:da‡ƒ«

Ú¯‡a‡כח  ·˙Èc ‡nÚ ÛÈw˙ È¯‡ „BÁÏ¿¬≈«ƒ«»¿»≈¿«¿»
‡i¯a‚ Èa Û‡Â ‡„ÁÏ Ô·¯·¯ ÔÎÈ¯k ‡iÂ¯˜Â¿ƒ¿«»¿ƒ««¿¿««¬»¿«¿≈ƒ»«»

:Ôn˙ ‡ÈÊÁ¬≈»«»

zÁÂ‡‰כט  ‡ÓB¯c Ú¯‡a ·˙È ‰‡˜ÏÓÚ¬«¿»»»≈«¬«¿»¿ƒ»»
‰‡ÚÎe ‡¯eËa ·˙È ‰‡¯BÓ‡Â ‰‡Òe·ÈÂƒ»»∆¡»»»≈¿»¿«¬»»

:‡c¯È ÛÈk ÏÚÂ ‡nÈ ÏÚ ·˙È»≈««»¿«≈«¿¿»

ÒÈÓ˜ל  ¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‡nÚ ˙È ·Ïk ˙Èv‡Â¿«≈»≈»«»¿…∆«¬«≈«
:dÏ ÏeÎÈ ÏÎÈÓ È¯‡ d˙È ˙¯ÈÂ ˜ÒÈ≈«¿ƒ«»«¬≈≈«≈«

myl zxecdn - eheytk i"yx

z` aEW xiMfdW `N` ,'dWn l ¤̀Ÿ¤¤¨¤¦§¦¤
icM mzkildWiTdl(zFeWdl) £¦¨¨§¥§©¦§©§

ozkildux`d l`oz`ialdPOn- £¦¨¨¤¨¨¤§¦¨¨¦¤¨
oz`iA dndzids` ,drx dvrA ©¦¨¨¨§¨§¥¨¨¨©

,drx dvrA ozkilddrWA s` iM £¦¨¨§¥¨¨¨¦©§¨¨
xaM ,ux`d z` E`x `l oiicrW¤£©¦Ÿ¨¤¨¨¤§¨

EpeEMzpdrx DzAC z` `ivFdldheq) ¦§©§§¦¤¦¨¨¨¨
(.dl:

.øác íúBà eáéLiå'mzF`'xnFlM - ©¨¦¨¨¨¨§©
,oxd` z`e dWn z`z` llFM Fpi`e ¤Ÿ¤§¤©£Ÿ§¥¥¤

xn`p ixdW ,'l`xUi ipA zcr lM'¨£©§¥¦§¨¥¤£¥¤¡©
'dcrd lM z`e' cEgl eixg`l§©£¨§§¤¨¨¥¨

(`"eb):fk dxez
(fk).àéä Láãe áìç úáæzNigzA ¨©¨¨§©¦¦§¦©

gFYtl milBxnd EkxvEd mdixaC¦§¥¤§§©§©§¦¦§©
iM ,ux`d gaW ixacA hrnÎxaC lM §©§¦§¥¤©¨¨¤¦¨§©

zn` zvw FA mixnF` oi`W xwW¤¤¤¥§¦§¨¡¤
FtFqA miIwzn oi` ,FzNgzAal lr ¦§¦¨¥¦§©¥§©¥

mirnFXd(.dl dheq)(l"kyn):gk dxez ©§¦
(gk)úBøeöa.wfFg oFWl,xnFlM §§¤§©

.zFwGEgn mixr.dnFg zFtTEn EpiidC ¨¦§¨§©§¨¨

FnEBxze:qFlwpE`A`Iexw''okixM §©§§§§¦§©¨§¦©
aiaq zFtTEOd - [zFNEbr mixr]¨¦£©¨¨¦
,xird xESA KxC KMW .dNEbr dnFgA§¨£¨¤¨¤¤¦¨¦
FnkE .lEBirA DznFg z` mipFAW¤¦¤¨¨§¦§

zFNEbr zFIpxiAmiwfg mipipA - ¦¨¦£¦§¨¦£¨¦
.dNEbr dxEvA miiEpAd midFabE§¦©§¦§¨£¨
- 'KixM' ,iOx` oFWlaE¦§£©¦§¦

:lFbrhk dxez ¨
(hk).'Bâå áLBé ÷ìîòE`x dn £¨¥¥§¨¨

`Ed oi` `lde ,wlnr z` xiMfdl§©§¦¤£¨¥©£Ÿ¥
l`xUi lrW miOrd zraW llkA¦§©¦§©¨©¦¤©¦§¨¥

`N` ,mvx` z` zWxlEekPW itl ¨¤¤¤©§¨¤¨§¦¤¦§
xaM wlnramdA mgNdl `AWM ©£¨¥§¨§¤¨§¦¨¥¨¤

mixvOn mz`v xg`lxn`PW FnM] §©©¥¨¦¦§©¦§¤¤¡©
(g ,fi zeny)mr mgNIe wlnr `aIe'©¨Ÿ£¨¥©¦¨¤¦

Kkl ,['mcitxA l`xUiEdExiMfd ¦§¨¥¦§¦¦§¨¦§¦
milBxndNigYAm`xiil icM §©§¦©§¦¨§¥§¨§¨

(mcigtdl)(`negpz)(`"eb): §©§¦¨
.ïcøiä ãé ìòåoFWlE .oCxIl KEnq'ci' §©©©©§¥¨©©§¥§©

WxRznMoirFrnWn,hEWRdiM ¦§¨¥§¥©§¨©¨¦
KM ,FtEB lv` `Ed mc`d cIW mWM§¥¤©¨¨¨¥¤¨

aWFi `Ede ,oCxId lv`,xnFl mzpeEk ¥¥¤©©§¥§©¨¨¨©
e aiaQn miaWFi miOrd iMElkEz `l ¦¨©¦§¦¦¨¦§Ÿ§

xFarlux`l qpMdlE,a zeny i"yx i"tr) ©£§¦¨¥¨¨¤
(xe`id ci lr d"c .d:l dxez

(l)áìk ñäiå.mrd z`z` wiYWd ©©©¨¥¤¨¨¦§¦¤
mNEM[oNdl WxRzi 'qd' oFWlE]: ¨§©¦§¨¥§©¨

.äLî ìàicM ,mrd z` wiYWd ¤Ÿ¤¦§¦¤¨¨§¥
ElkEIW.dWnA xAcIX dn rFnWl ¤§¦§©©¤§©¥§Ÿ¤

rFnWle wFYWl mrd EniMqIW ickaE¦§¥¤©§¦¨¨¦§§¦§©
dlEAgzA mdilr mMgzp ,eixaC z ¤̀§¨¨¦§©¥£¥¤§©§¨
zrcA `Ed mBW mixEaq EidIW¤¦§§¦¤©§©©
dnE .dWn cbpM xAcl `aE milBxnd©§©§¦¨§©¥§¤¤¤¤

,dUrike' ,xn`e geevFfdUr calA ¨¨¨©§¨©§¦¦§©¨¨
rnFXd !?'mxnr oA Epl,z`fdid ¨¤©§¨©¥©Ÿ¨¨

KFYnE ,FzEpbA xRql `AW xEaq̈¤¨§©¥¦§¦
mAla didWzFnFrxYdWn lr ¤¨¨§¦¨©§©Ÿ¤

mNEk EwzW ,milBxnd ixaC liaWA¦§¦¦§¥©§©§¦¨§¨
Epl rxw `lde' ,xn` .FzEpB rFnWl¦§©§¨©©£Ÿ¨©¨
fibde ,oOd z` Epl cixFde ,mId z ¤̀©¨§¦¨¤©¨§¥¦

.'eilVd z` Eplxg`l ,xnFlM ¨¤©§¨§©§©©
dn ,ElNd miQPd lM z` EPOn Epi`xW¤¨¦¦¤¤¨©¦¦©¨©



מז gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i ipy meil inei xeriy
ּולמד  צא מהם, אחד מּׂשאֹוי  ּכּמה לידע אּתה חפץ ואם מׁשּנה. עּמּה ּכ מׁשּנה, ׁשּפריּה ּכׁשם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֻֻנתּכּונּו:

ּבּגלּגל ׁשהקימּו ד)מאבנים ּוׁשקלּום (יהושע ּבּגלּגל", והקימּוה ׁשכמֹו על הּירּדן מן אחת אבן איׁש להם "הרימּו : ְְְְְֱֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָ
מּׂשאֹוי, ׁשליׁש אּלא אינֹו ּכתּפּה על אניׁש ּדמידלי טּונא ּוגמירי: – סאה ארּבעים אחת ּכל מׁשקל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָָרּבֹותינּו

להרים  אֹותֹו ׁשּמסּיעין .מּמּׂשאֹוי ְְְִִִֶַַָ

(ãë)úBãà ìò ìBkLà ìçð àø÷ àeää íB÷nì©¨´©½¨−̈©´©¤§®©µŸ́
:ìàøNé éða íMî eúøk-øLà ìBkLàä̈¤§½£¤¨«§¬¦−̈§¥¬¦§¨¥«

(äë):íBé íéòaøà õwî õøàä øezî eáLiå©¨ª−¦´¨¨®¤¦¥−©§¨¦¬«

i"yx£ÌBÈ ÌÈÚa¯‡ ıwÓ ı¯‡‰ ¯ezÓ e·LiÂ∑,היא ּפרסה מאֹות ארּבע על ּפרסה מאֹות ארּבע והלא «»Àƒ»»∆ƒ≈«¿»ƒְְְְֲִֵֵַַַַַַַַָָֹ
ארּכּה הלכּו והם למערב, הּמזרח מן יֹום ארּבעים מהל הרי ליֹום, ּפרסאֹות עׂשרה ּבינֹוני אדם ְְְְְְְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּומהל

ׁשּיגז  הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא לפני ׁשּגלּוי אּלא הּדרורחּבּה? את לפניהם קּצר לּׁשנה, יֹום עליהם .ר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ

(åë)úãò-ìk-ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà eàáiå eëìiå©¥«§¿©¨ŸÁÁ¤¤̧§¤©«£¹Ÿ§¤¨£©¯
íúà eáéLiå äLã÷ ïøàt øaãî-ìà ìàøNé-éða§¥«¦§¨¥²¤¦§©¬¨−̈¨¥®¨©¨¦̧Ÿ¨³

:õøàä éøt-úà íeàøiå äãòä-ìk-úàå øác̈¨Æ§¤¨¨´¥½̈©©§−¤§¦¬¨¨«¤
i"yx£e‡·iÂ eÎÏiÂ∑(לד הליכתן (סוטה אף רעה, ּבעצה ּביאתן מה לביאתן: הליכתן להקיׁש "וּילכּו"? מהּו «≈¿«»…ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָָָָָ

רעה  c·¯.ּבעצה Ì˙‡ e·ÈLiÂ∑ אהרן ואת מׁשה .את ְֵָָָ«»ƒ…»»»ְֲֶֶֶַֹֹ

ÏÚכד  ‡Ïk˙‡„ ‡ÏÁ ‡¯˜ ‡e‰‰ ‡¯˙‡Ï¿«¿»«¿»«¿»¿«¿»»«
:Ï‡¯NÈ Èa ÔnzÓ Bˆ˜c ‡Ïk˙‡ ˜ÒÚ≈««¿»»ƒ¿ƒ«»¿≈ƒ¿»≈

‡¯ÔÈÚaכה  ÛBqÓ ‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡lÓ e·˙Â¿»ƒ¿«»»»«¿»ƒ«¿¿ƒ
:ÔÈÓBÈƒ

ÂÏe˙כו  Ô¯‰‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ B˙‡Â eÏÊ‡Â«¬»«¬¿»…∆¿»«¬…¿»
Ô¯‡Ù„ ‡¯a„ÓÏ Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk Ïk»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»¿»»
‡zLk Ïk ˙ÈÂ ‡Ób˙t ÔB‰˙È e·È˙‡Â Ì˜¯Ïƒ¿»«¬ƒ»¿ƒ¿»»¿»»¿ƒ¿»

:‡Ú¯‡„ ‡a‡ ˙È Ôep‡ÈÊÁ‡Â¿«¬ƒÀ»ƒ»¿«¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

mitqFp zFhFn ipWAzFhFn bEf] ¦§¥¨¦
xaFr zFhFn bEfe axrnl gxfOn¦¦§¨§©£¨§¥

;mFxcl oFtSn odiYgYlhp cg` ©§¥¤¦¨§¨¤¨¨©
,oFOx cg`e ,dp`Y.dxUr ixdcaNn §¥¨§¤¨¦£¥£¨¨¦§©

rWFdialkemdW,mElk Elhp `l §ª©§¨¥¤¥Ÿ¨§§
,mdl riIqNn Erpnpemnvr lMW itl §¦§§¦§©¥©¨¤§¦¤¨©§¨

ElNd milBxnd lW mzxhn lM -¨©§¨¨¤©§©§¦©¨
- zFxiRd i`UFpdAc `ivFdllr §¥©¥§¦¦¨©

ux`d,EpeEMzp`iadl ElCYWd KklE ¨¨¤¦§©§§¨¦§©§§¨¦
zF`xdl icM ,milFcB zFxiR mXn¦¨¥§¦§¥§©§

:xnFle mrldPEWn DixRW mWM ¨¨§©§¥¤¦§¨§¤
,FlcbAdPEWn DOr KMmdabA §¨§¨©¨§¤§¨§¨

.mdOr mgNdl lkEp `le ,mzxEabE§¨¨§Ÿ©§¦¨¥¦¨¤
:i"yx siqenercil dY` utg m`ez` §¦¨¥©¨¥©¤

,`Edd xFCd iWp` lW mzxEaB gMŸ©§¨¨¤©§¥©©
xrWlE`v ,mdn cg` iF`Vn dOM §©¥©¨©¤¨¥¤¥

lBlBa EniwdW mipa`n cnlE§©¥£¨¦¤¥¦©¦§¨
xn`PW ,ux`l mzqipkA(d ,c ryedi) ¦§¦¨¨¨¨¤¤¤¡©

'd oFx` iptl Exar rWFdi mdl xn`Ie'©Ÿ¤¨¤§ª©¦§¦§¥£
oCxId KFY l` mkidl`mkl Enixde ¡Ÿ¥¤¤©©§¥§¨¦¨¤

FnkW lr zg` oa` Wi`xRqnl ¦¤¤©©©¦§§¦§©
'l`xUi ipa ihaWlBlBa mEniwde ¦§¥§¥¦§¨¥¤¡¦©¦§¨

(k weqt my)EpizFAx mElwWE ,ozF`l §¨©¥§¨
dide ,mipa`dzg` lM lwWn ¨£¨¦§¨¨¦§©¨©©
,d`q mirAx`FCal cg` lMW ixd ©§¨¦§¨£¥¤¨¤¨§©

`ll ,d`q mirAx` `Vn `UFp did̈¨¥©¨©§¨¦§¨§Ÿ
.mixg` rEIqixinbElAEwn llM - ¦©£¥¦§¦¥§¨§¨

:EpiciAlr Wpi` ilcinc `pEh §¨¥¨§¦§¥¦©©
Fpi` DitzM,iF`Vn WilW `N` ©§¥¥¤¨§¦©

mixdl FzF` oiriIqOW iF`VOn=] ¦©¤§©§¦§¨¦
FCal FzF` mixdl lFki mc`dW `Vn©¨¤¨¨¨¨§¨¦§©
WilW `N` Fpi` ,FtzM lr FgiPdlE§©¦©§¥¥¤¨§¦
`Vil lFki didW `VOd lwWOn¦¦§©©©¨¤¨¨¨¦¨
,dYrnE .[FznxdA Fl riIqn xg`WM§¤©¥§©¥©©£¨¨¥©¨
xFCA cigi mc` lW `Vn xEriW m ¦̀¦©¨¤¨¨¨¦©

AW ixd ,d`q mirAx` did `EddrEIq ©¨¨©§¨¦§¨£¥¤§¦©
mixUre d`nl FxEriW riBn mixg £̀¥¦©¦©¦§¥¨§¤§¦
EdE`Up xW` lFMW`dW `vnp ,d`q§¨¦§¨¤¨¤§£¤§¨
ax FlwWn did ,cgi miWp` dpFnW§¨£¨¦©©¨¨¦§¨©
lwWOd z` zrcl oi` mpn`] c`n§Ÿ¨§¨¥¨©©¤©¦§¨
zCn `id 'd`q mirAx`' oMW wIEcnA¦§¨¤¥©§¨¦§¨¦¦©
(zFO` WlW mExA dO` lr dO`) gtp¤©©¨©©¨§¨©
minkg Exn`W Ffe ,lwWn zCn `le§Ÿ¦©¦§¨§¤¨§£¨¦
lr WxRzp `l 'd`q mirAx` lwWn'¦§©©§¨¦§¨Ÿ¦§¨¥©
lW d`q mirAx`A m` ,EdEraw dn iR¦¨§¨¦§©§¨¦§¨¤
,mixaC x`W lW F` min lW F` zFxiR¥¤©¦¤§¨§¨¦
mgtpA mieeXd mixaCd lM `NW¤Ÿ¨©§¨¦©¨¦§¦§¨
mB ,mlE`e .mlwWnA mB mieẄ¦©§¦§¨¨§¨©
lFMW`d ixd lTd xacA xrWPWM§¤§©¥§¨¨©©£¥¨¤§
xW` - EdE`Up mc` ipA dpFnXW dGd©¤¤§¨§¥¨¨§¨£¤

xaC mixdl lFki did mdn bEf lM̈¥¤¨¨¨§¨¦¨¨
did - d`q mixUre d`n FgtpA WIW¤¥§¦§¥¨§¤§¦§¨¨¨

[c`n lFcB(.cl dheq)(i"`xdn):ck dxez ¨§Ÿ
(dk)õwî õøàä øezî eáeLiå©¨¦¨¨¤¦¥

.íBé íéòaøà`ldel`xUi ux` ©§¨¦©£Ÿ¤¤¦§¨¥
zF`nÎrAx` lr dqxR zF`nÎrAx ©̀§©¥©§¨©©§©¥
xUr ipFpiA mc` KldnE ,`id dqxR©§¨¦©£©¨¨¥¦¤¤
mirAx` Kldn ixd ,mFil zF`qxR©§¨§£¥©£©©§¨¦
Ekld mde - axrOl gxfOd on mFi¦©¦§¨©©£¨§¥¨§

,DAgxe DMx`mFxCd on mB EpiidC ¨§¨§¨§¨§©§©¦©¨
oFtSd l`(`k weqt lirl x`eank),ixd ¤©¨£¥

sqFd ;calA mzkildl mFi mipFnW§¦©£¦¨¨¦§¨¥
,mzxfgl mFi mipFnW cFr mdilr£¥¤§¦©£¨¨¨
Exfg K`ide ,mFi miXWe d`n `vnp¦§¨¥¨§¦¦§¥¨¨§

?'mFi mirAx` uTn'iptl iElBW `N` ¦¥©§¨¦¤¨¤¨¦§¥
mdilr xFfbIW `EdÎKExAÎWFcTd©¨¨¤¦§£¥¤

,dpW mirAx` xAcOA aMrzdlmFi' §¦§©¥©¦§¨©§¨¦¨¨
'dpXl(cl ,ci onwl)minId oipn itM ©¨¨§¦¦§©©¨¦

ux`d z` ExY xW`-KkitlxSw £¤¨¤¨¨¤§¦¨¦¥
KxCd z` mdiptlmWprA hrnl icM ¦§¥¤¤©¨¤§¥§©¥§¨§¨

(i"gp):ek dxez
(ek).eàáiå eëìiå?'EklIe' Edn ©¥§©¨Ÿ©©¥§

aEzMd xiMfd xaMW xg`l ,xnFlM§©§©©¤§¨¦§¦©¨
EaWIe' xn`PW dpgOd l` mzxfg z ¤̀£¨¨¨¤©©£¤¤¤¡©©¨ª
E`aIe' wx xnFl Fl did 'ux`d xEYn¦¨¨¤¨¨©©©¨Ÿ

gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i ipy meil inei xeriy

(æë)øLà õøàä-ìà eðàa eøîàiå Bì-eøtñéå©§©§Æ©Ÿ́§½¾̈¤¨−̈¤£¤´
:déøt-äæå àåä Láãe áìç úáæ íâå eðzçìL§©§¨®Â§©Â¨©̧¨¨¬§©²¦−§¤¦§¨«

i"yx£‡È‰ L·„e ·ÏÁ ˙·Ê∑(רבה ּבסֹופֹו(במדבר מתקּים אין ּבתחּלתֹו, אמת קצת ּבֹו אֹומרים ׁשאין ׁשקר ּדבר .ּכל »«»»¿«ƒְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָ

(çë)úBøöa íéøòäå õøàa áLiä íòä æò-ék ñôà¤µ¤¦©´¨½̈©¥−¨¨®¤§¤«¨¦À§ª³
:íL eðéàø ÷ðòä éãìé-íâå ãàî úìãb§ŸŸÆ§½Ÿ§©§¦¥¬¨«£−̈¨¦¬¨«

i"yx£˙B¯ˆa∑ עגל ּכרי ארמי: ּובלׁשֹון עגּלֹות, ּבירנּיֹות לׁשֹון ּכריכן. ותרּגּומֹו: חזק. .לׁשֹון ¿Àְְְְְְֲֲִִִִִִֶַָָָָָֹֹֻ

(èë)éñeáéäå ézçäå áâpä õøàa áLBé ÷ìîò£¨¥¬¥−§¤´¤©¤®¤Â§©«¦¦Â§©§¦³
ãé ìòå íiä-ìò áLBé éðòðkäå øäa áLBé éøîàäå§¨«¡Ÿ¦Æ¥´¨½̈§©§©«£¦Æ¥´©©½̈§©−©¬

:ïcøiä©©§¥«
i"yx£'B‚Â ·LBÈ ˜ÏÓÚ∑ ליראם ּכדי מרּגלים הזּכירּוהּו ּכבר, ּבעמלק ׁשּנכוּו ‰Ôc¯È.לפי „È ÏÚ∑"יד" ¬»≈≈¿ְְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ««««¿≈ָ

לעבֹור  תּוכלּו ולא הּירּדן אצל .ּכמׁשמעֹו, ְְְְְֲֵֵֶַַַַָֹ

(ì)äìòð äìò øîàiå äLî-ìà íòä-úà áìk ñäiå©©¯©¨¥²¤¨−̈¤¤®©ÀŸ¤¨³Ÿ©«£¤Æ
:dì ìëeð ìBëé-ék dúà eðLøéå§¨©´§Ÿ½̈¦«¨¬©−¨«

i"yx£·Ïk Ò‰iÂ∑ ּכּלם את רבה)∑‡LÓŒÏ‰.הׁשּתיק זֹו(במדבר וכי ואמר: צוח ּבמׁשה, ּׁשּידּבר מה לׁשמע «««»≈ְִִֶָֻ∆…∆ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָֹֹ
ּבׁשביל  מׁשה על ּבלּבם ׁשהיה ּומּתֹו ּבגנּותֹו, לסּפר ׁשּבא סבּור היה הּׁשֹומע עמרם? ּבן לנּו עׂשה ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָֹּבלבד
לנּו והגיז הּמן, את לנּו והֹוריד הּים, את לנּו קרע והלא אמר: ּגנּותֹו. לׁשמע ּכּלם ׁשתקּו המרּגלים, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹֻּדברי

Ècכז  ‡Ú¯‡Ï ‡È˙‡ e¯Ó‡Â dÏ e‡ÈÚzL‡Â¿ƒ¿»ƒ≈«¬»¬≈»¿«¿»ƒ
ÔÈ„Â ‡È‰ L·„e ·ÏÁ ‡„·Ú Û‡Â ‡zÁÏL¿«¿»»¿«»¿»¬«¿«ƒ¿≈

:da‡ƒ«

Ú¯‡a‡כח  ·˙Èc ‡nÚ ÛÈw˙ È¯‡ „BÁÏ¿¬≈«ƒ«»¿»≈¿«¿»
‡i¯a‚ Èa Û‡Â ‡„ÁÏ Ô·¯·¯ ÔÎÈ¯k ‡iÂ¯˜Â¿ƒ¿«»¿ƒ««¿¿««¬»¿«¿≈ƒ»«»

:Ôn˙ ‡ÈÊÁ¬≈»«»

zÁÂ‡‰כט  ‡ÓB¯c Ú¯‡a ·˙È ‰‡˜ÏÓÚ¬«¿»»»≈«¬«¿»¿ƒ»»
‰‡ÚÎe ‡¯eËa ·˙È ‰‡¯BÓ‡Â ‰‡Òe·ÈÂƒ»»∆¡»»»≈¿»¿«¬»»

:‡c¯È ÛÈk ÏÚÂ ‡nÈ ÏÚ ·˙È»≈««»¿«≈«¿¿»

ÒÈÓ˜ל  ¯Ó‡Â ‰LÓÏ ‡nÚ ˙È ·Ïk ˙Èv‡Â¿«≈»≈»«»¿…∆«¬«≈«
:dÏ ÏeÎÈ ÏÎÈÓ È¯‡ d˙È ˙¯ÈÂ ˜ÒÈ≈«¿ƒ«»«¬≈≈«≈«

myl zxecdn - eheytk i"yx

z` aEW xiMfdW `N` ,'dWn l ¤̀Ÿ¤¤¨¤¦§¦¤
icM mzkildWiTdl(zFeWdl) £¦¨¨§¥§©¦§©§

ozkildux`d l`oz`ialdPOn- £¦¨¨¤¨¨¤§¦¨¨¦¤¨
oz`iA dndzids` ,drx dvrA ©¦¨¨¨§¨§¥¨¨¨©

,drx dvrA ozkilddrWA s` iM £¦¨¨§¥¨¨¨¦©§¨¨
xaM ,ux`d z` E`x `l oiicrW¤£©¦Ÿ¨¤¨¨¤§¨

EpeEMzpdrx DzAC z` `ivFdldheq) ¦§©§§¦¤¦¨¨¨¨
(.dl:

.øác íúBà eáéLiå'mzF`'xnFlM - ©¨¦¨¨¨¨§©
,oxd` z`e dWn z`z` llFM Fpi`e ¤Ÿ¤§¤©£Ÿ§¥¥¤

xn`p ixdW ,'l`xUi ipA zcr lM'¨£©§¥¦§¨¥¤£¥¤¡©
'dcrd lM z`e' cEgl eixg`l§©£¨§§¤¨¨¥¨

(`"eb):fk dxez
(fk).àéä Láãe áìç úáæzNigzA ¨©¨¨§©¦¦§¦©

gFYtl milBxnd EkxvEd mdixaC¦§¥¤§§©§©§¦¦§©
iM ,ux`d gaW ixacA hrnÎxaC lM §©§¦§¥¤©¨¨¤¦¨§©

zn` zvw FA mixnF` oi`W xwW¤¤¤¥§¦§¨¡¤
FtFqA miIwzn oi` ,FzNgzAal lr ¦§¦¨¥¦§©¥§©¥

mirnFXd(.dl dheq)(l"kyn):gk dxez ©§¦
(gk)úBøeöa.wfFg oFWl,xnFlM §§¤§©

.zFwGEgn mixr.dnFg zFtTEn EpiidC ¨¦§¨§©§¨¨

FnEBxze:qFlwpE`A`Iexw''okixM §©§§§§¦§©¨§¦©
aiaq zFtTEOd - [zFNEbr mixr]¨¦£©¨¨¦
,xird xESA KxC KMW .dNEbr dnFgA§¨£¨¤¨¤¤¦¨¦
FnkE .lEBirA DznFg z` mipFAW¤¦¤¨¨§¦§

zFNEbr zFIpxiAmiwfg mipipA - ¦¨¦£¦§¨¦£¨¦
.dNEbr dxEvA miiEpAd midFabE§¦©§¦§¨£¨
- 'KixM' ,iOx` oFWlaE¦§£©¦§¦

:lFbrhk dxez ¨
(hk).'Bâå áLBé ÷ìîòE`x dn £¨¥¥§¨¨

`Ed oi` `lde ,wlnr z` xiMfdl§©§¦¤£¨¥©£Ÿ¥
l`xUi lrW miOrd zraW llkA¦§©¦§©¨©¦¤©¦§¨¥

`N` ,mvx` z` zWxlEekPW itl ¨¤¤¤©§¨¤¨§¦¤¦§
xaM wlnramdA mgNdl `AWM ©£¨¥§¨§¤¨§¦¨¥¨¤

mixvOn mz`v xg`lxn`PW FnM] §©©¥¨¦¦§©¦§¤¤¡©
(g ,fi zeny)mr mgNIe wlnr `aIe'©¨Ÿ£¨¥©¦¨¤¦

Kkl ,['mcitxA l`xUiEdExiMfd ¦§¨¥¦§¦¦§¨¦§¦
milBxndNigYAm`xiil icM §©§¦©§¦¨§¥§¨§¨

(mcigtdl)(`negpz)(`"eb): §©§¦¨
.ïcøiä ãé ìòåoFWlE .oCxIl KEnq'ci' §©©©©§¥¨©©§¥§©

WxRznMoirFrnWn,hEWRdiM ¦§¨¥§¥©§¨©¨¦
KM ,FtEB lv` `Ed mc`d cIW mWM§¥¤©¨¨¨¥¤¨

aWFi `Ede ,oCxId lv`,xnFl mzpeEk ¥¥¤©©§¥§©¨¨¨©
e aiaQn miaWFi miOrd iMElkEz `l ¦¨©¦§¦¦¨¦§Ÿ§

xFarlux`l qpMdlE,a zeny i"yx i"tr) ©£§¦¨¥¨¨¤
(xe`id ci lr d"c .d:l dxez

(l)áìk ñäiå.mrd z`z` wiYWd ©©©¨¥¤¨¨¦§¦¤
mNEM[oNdl WxRzi 'qd' oFWlE]: ¨§©¦§¨¥§©¨

.äLî ìàicM ,mrd z` wiYWd ¤Ÿ¤¦§¦¤¨¨§¥
ElkEIW.dWnA xAcIX dn rFnWl ¤§¦§©©¤§©¥§Ÿ¤

rFnWle wFYWl mrd EniMqIW ickaE¦§¥¤©§¦¨¨¦§§¦§©
dlEAgzA mdilr mMgzp ,eixaC z ¤̀§¨¨¦§©¥£¥¤§©§¨
zrcA `Ed mBW mixEaq EidIW¤¦§§¦¤©§©©
dnE .dWn cbpM xAcl `aE milBxnd©§©§¦¨§©¥§¤¤¤¤

,dUrike' ,xn`e geevFfdUr calA ¨¨¨©§¨©§¦¦§©¨¨
rnFXd !?'mxnr oA Epl,z`fdid ¨¤©§¨©¥©Ÿ¨¨

KFYnE ,FzEpbA xRql `AW xEaq̈¤¨§©¥¦§¦
mAla didWzFnFrxYdWn lr ¤¨¨§¦¨©§©Ÿ¤

mNEk EwzW ,milBxnd ixaC liaWA¦§¦¦§¥©§©§¦¨§¨
Epl rxw `lde' ,xn` .FzEpB rFnWl¦§©§¨©©£Ÿ¨©¨
fibde ,oOd z` Epl cixFde ,mId z ¤̀©¨§¦¨¤©¨§¥¦

.'eilVd z` Eplxg`l ,xnFlM ¨¤©§¨§©§©©
dn ,ElNd miQPd lM z` EPOn Epi`xW¤¨¦¦¤¤¨©¦¦©¨©



glyמח zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i ipy meil inei xeriy
הּׂשלו  ÏÚ‰.את ‰ÏÚ∑ ּדבריו ּבכל נצליח – ׁשם" ועלּו סּלמֹות "עׂשּו אֹומר: והּוא ּבּׁשמים, ∑Ò‰iÂ.אפּלּו ְֶַָ»…«¬∆ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֻ«««

וכן ׁשתיקה, ב)לׁשֹון ּבׂשר"(זכריה ּכל "הס ו): לׁשּתק (עמוס הרֹוצה ּבניֿאדם: ּדר ּכן להזּכיר", לא ּכי "הס : ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ׁשי"ט אֹומר אנׁשים, הס)אגּדת .(ס"א ֲֲִִֵַַָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(85 'nr g zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמןןןן אתאתאתאת לנלנלנלנּוּוּוּו ל)והוהוהוהֹוֹוֹוֹורידרידרידריד יג, הּגמרא(רש"י מּלׁשֹון מׁשּנה א)רׁש"י לה, "(סוטה ּכּונתֹווהאכילנוהאכילנוהאכילנוהאכילנּוּוּוּו- עּקר ונּמּוקֹו: וטעמֹו הּמן". את ְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הּמן, מהֹורדת היא לכ והראיה לּה"; נּוכל "יכֹול ידֹו ועל נפלאֹות לעׂשֹות ׁשּבידֹו מׁשה, ׁשל ּכחֹו את להֹוכיח היה ּכלב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹׁשל

ּבעצמם. אכלּוהּו הם - אֹותֹו האכילם לא אבל ליׂשראל, הּמן את הֹוריד מׁשה ועֹוד: זאת מהאכלתֹו. ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֹלא

(àì)úBìòì ìëeð àì eøîà Bnò eìò-øLà íéLðàäå§¨̧£¨¦¹£¤¨³¦Æ¨«§½¬Ÿ©−©«£´
:epnî àeä ÷æç-ék íòä-ìà¤¨¨®¦«¨¨¬−¦¤«

i"yx£epnÓ ‡e‰ ˜ÊÁ∑(רבה אמרּו(במדבר מעלה ּכלּפי .ּכביכֹול »»ƒ∆ְְְְִֵַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 39 'nr b"ig y"ewl t"r)

raHl icEdId qgiA milBxnd `hg¥§©§©§¦§©©©§¦©¤©

ממממּמּמּמּמּנּנּנּנּוּוּוּו:::: ההההּוּוּוּואאאא ּכּכּכּכיייי־־־־חזקחזקחזקחזק אלאלאלאל־־־־העםהעםהעםהעם לעללעללעללעלֹוֹוֹוֹותתתת ננננּוּוּוּוכלכלכלכל לאלאלאלא אמראמראמראמרּוּוּוּו עעעעּמּמּמּמֹוֹוֹוֹו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־עלעלעלעלּוּוּוּו לא)והאנוהאנוהאנוהאנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים (יג, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
ׁשעליהם  הּבאּור, ידּוע – נׁשלחּו הם ּכ לׁשם ּבדּיּוק ׁשּלכאֹורה אף על הארץ, על ּבדּברם המרּגלים ׁשל חּטאם ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּבמהּות
ּביכלת  ּבכפירה חטאּו לעלֹות", נּוכל "לא הּמסקנא את ּבהֹוסיפם א הארץ, מּמּצב התרׁשמּותם את רק לֹומר מּוטל ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהיה

השי"ת.
להבין: יׁש עדין ְֲִִֵַַָא

מקֹום  ונֹותן העֹולם טבע את השי"ת מחׁשיב אכן ּכי לּמרּגלים הֹוכיחה ּבּה, והּדרים הארץ אחר לתּור ׁשליחּותם עצם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָלכאֹו'
לכאֹורה  צדקּו זה, ּולפי הּטבע. מּדר למעלה לכבׁשּה ה' ׁשל ׁשרצֹונֹו ּבׁשעה נׁשלחּו, ּבכלל לּמה זה ּדבלעדי – ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָלמּצבֹו

לעלֹות?! נּתן לא אכן הּטבע ּפי על ּכי לעלֹות", נּוכל "לא ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹּבאמרם
והּמצֹות: הּתֹורה קּיּום לכללּות הּנֹוגעת נצח הֹוראת טמּונה ׁשּבחטאם ּבזה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָוהּבאּור

ּבאפׁשרּותֹו ׁשּיׁש ספיקא ּוספק ספק ׁשּום אין הרי מצוה, לקּים השי"ת עליו צּוה ׁשּבאם ולדעת, להאמין צרי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָיהּודי
הּנחֹות  האפׁשרּויֹות את לחּפׂש ולטרֹוח הּטבע, ּבדר ּכלים לעׂשֹות ׁשּצרי ּומה ּכחן". לפי אּלא מבּקׁש "איני ּכי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹלקּימּה,
מקֹום  ויׁש מגּבלת השי"ת ׁשל ׁשּׁשליטתֹו ח"ו זה אין – הּנס" על סֹומכין "אין חז"ל ּוכמאמר וכּו', העֹולם הנהגֹות ּפי ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻעל

לאו. אם הּמצוה יקּים אם להׁשּפיע הּטבע, להנהגֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָאמּתי
ּגדרי  ּתֹו ׁשּיתּבּצע – היא מהּכּונה חלק – אּלא הּטבע, את יׁשּבר לא והּמצֹות הּתֹורה ׁשּקּיּום הּקּב"ה, רצה ׁשּכן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹאּלא

ּבתחּתֹונים". ּדירה ית' לֹו ו"לעׂשֹות לזּככם על־מנת הּטבע, ְְְְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָוהנהגֹות

ÏeÎÈלא  ‡Ï e¯Ó‡ dnÚ e˜ÈÏÒ Èc ‡i¯·‚Â¿À¿«»ƒ¿ƒƒ≈¬»»≈
:‡pÓ ‡e‰ ÛÈw˙ È¯‡ ‡nÚ ˙ÂÏ ˜ÒÈÓÏ¿≈«¿»«»¬≈«ƒƒ»»
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gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i ipy meil inei xeriy
להביא  קל הכי האפן את הּטבע, ּבדרכי לבּדק ורק א היא ׁשליחּותם ׁשּכל לדעת עליהם ׁשהיה המרּגלים, חטאּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּובזה

ׁשּבוּד הבטחה – הארץ אל להביאם הּקּב"ה הבטחת ּפעל.את לידי ּתבֹוא אי ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(áì)éða-ìà dúà eøz øLà õøàä úac eàéöiå©Ÿ¦¹¦©³¨¨̧¤Æ£¤´¨´Ÿ½̈¤§¥¬
dúà øeúì dá eðøáò øLà õøàä øîàì ìàøNé¦§¨¥−¥®Ÿ¨¿̈¤£¤Á¨©̧§¹̈¨´ŸÀ̈
eðéàø-øLà íòä-ìëå àåä äéáLBé úìëà õøà¤´¤Ÿ¤³¤«§¤̧¨Æ¦½§¨¨¨²£¤¨¦¬

:úBcî éLðà dëBúá§−̈©§¥¬¦«
i"yx£‰È·LBÈ ˙ÏÎ‡∑ ּכדי לטֹובה, עׂשה והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מתים. קֹוברי מצאנּום ׁשעברנּו, מקֹום ּבכל …∆∆¿∆»ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ

לאּלּו לב יּתנּו ולא ּבאבלם BcÓ˙.לטרּדם ÈL‡∑ּגלית ּכגֹון מּדה, להם לתת וצרי ּוגבהים (שמואל ּגדֹולים ְְְְְְְִֵֵֶָָָֹ«¿≈ƒְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹ
יז) וכןא וזרת", אּמֹות ׁשׁש "ּגבהֹו כא): ב מדֹון",(שמואל "איׁש יא): א "איׁשֿמּדה"(ד"ה :. ְְִִִֵֵֶַָָָָָ

(âì)íéìôpä-ïî ÷ðò éða íéìéôpä-úà eðéàø íLå§¨´¨¦À¤©§¦¦²§¥¬£−̈¦©§¦¦®
:íäéðéòa eðééä ïëå íéáâçk eðéðéòá éäpå©§¦³§¥¥̧Æ©«£¨¦½§¥¬¨¦−§¥«¥¤«

i"yx£ÌÈÏÙp‰∑אנֹוׁש ּדֹור ּבימי הּׁשמים מן ׁשּנפלּו ועזאל ׁשמחזאי מּבני ס)ענקים Ì‰ÈÈÚa.(יומא eÈÈ‰ ÔÎÂ∑ «¿ƒƒְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ¿≈»ƒ¿≈≈∆
ּכאנׁשים" ּבּכרמים יׁש חגבים) ובס"א: (רא"ם "נמלים לזה: זה אֹומרים לה)ׁשמענּו ׁשּמעניקים ∑Ú˜.(סוטה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ¬»ֲִִֶַ

ּבקֹומתן  .חּמה ְַָָָ

ãé(à)íòä ekáiå íìB÷-úà eðziå äãòä-ìk àOzå©¦¨Æ¨¨´¥½̈©¦§−¤¨®©¦§¬¨−̈
:àeää äìéla©©¬§¨©«

i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑ סנהדראֹות. »»≈»ְְֶַָ

‡eÏÈlלב  Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ LÈa ÌeL e˜Èt‡Â¿«ƒƒ««¿»ƒ«ƒ
Èc ‡Ú¯‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ˙ÂÏ d˙È»«¿«¿≈ƒ¿»≈¿≈««¿»ƒ
˙Ïh˜Ó ‡Ú¯‡ d˙È ‡Ïl‡Ï d· ‡¯·Ú¬«¿»«¿«»»»««¿»¿«¿«
de‚· ‡ÈÊÁ Èc ‡nÚ ÏÎÂ ‡È‰ ‡‰·˙È«¿»»ƒ¿»«»ƒ¬≈»¿««

:ÔÁLÓc ÔÈL‡¡»ƒ¿ƒ¿»

i¯ab‡לג  ÔÓ ˜Ú Èa ‡i¯ab ˙È ‡ÈÊÁ Ôn˙Â¿«»¬≈»»ƒ»«»¿≈¬»ƒƒ»«»
‡ÈÂ‰ ÔÎÂ ÔÈˆÓ˜k ‡LÙ ÈÈÚa ‡ÈÂ‰Â«¬≈»¿≈≈«¿»»¿«¿ƒ¿≈¬≈»

:ÔB‰ÈÈÚa¿≈≈

BÎ·eא  ÔB‰Ï˜ ˙È e·‰ÈÂ ‡zLk Ïk ˙ÓÈ¯‡Â«¬ƒ«»¿ƒ¿»ƒ»»»¿¿
:‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa ‡nÚ«»¿≈¿»«
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מט gly zyxt - bi - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i ipy meil inei xeriy
הּׂשלו  ÏÚ‰.את ‰ÏÚ∑ ּדבריו ּבכל נצליח – ׁשם" ועלּו סּלמֹות "עׂשּו אֹומר: והּוא ּבּׁשמים, ∑Ò‰iÂ.אפּלּו ְֶַָ»…«¬∆ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַַָָָָָָֻ«««

וכן ׁשתיקה, ב)לׁשֹון ּבׂשר"(זכריה ּכל "הס ו): לׁשּתק (עמוס הרֹוצה ּבניֿאדם: ּדר ּכן להזּכיר", לא ּכי "הס : ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
ׁשי"ט אֹומר אנׁשים, הס)אגּדת .(ס"א ֲֲִִֵַַָֻ

ã ycew zegiyn zecewp ã(85 'nr g zegiy ihewl)

ההההּמּמּמּמןןןן אתאתאתאת לנלנלנלנּוּוּוּו ל)והוהוהוהֹוֹוֹוֹורידרידרידריד יג, הּגמרא(רש"י מּלׁשֹון מׁשּנה א)רׁש"י לה, "(סוטה ּכּונתֹווהאכילנוהאכילנוהאכילנוהאכילנּוּוּוּו- עּקר ונּמּוקֹו: וטעמֹו הּמן". את ְְְְְְְְְְְְְֱֱֱֱֲִִִִִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָ
הּמן, מהֹורדת היא לכ והראיה לּה"; נּוכל "יכֹול ידֹו ועל נפלאֹות לעׂשֹות ׁשּבידֹו מׁשה, ׁשל ּכחֹו את להֹוכיח היה ּכלב ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָֹֹׁשל

ּבעצמם. אכלּוהּו הם - אֹותֹו האכילם לא אבל ליׂשראל, הּמן את הֹוריד מׁשה ועֹוד: זאת מהאכלתֹו. ְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹֹֹלא

(àì)úBìòì ìëeð àì eøîà Bnò eìò-øLà íéLðàäå§¨̧£¨¦¹£¤¨³¦Æ¨«§½¬Ÿ©−©«£´
:epnî àeä ÷æç-ék íòä-ìà¤¨¨®¦«¨¨¬−¦¤«

i"yx£epnÓ ‡e‰ ˜ÊÁ∑(רבה אמרּו(במדבר מעלה ּכלּפי .ּכביכֹול »»ƒ∆ְְְְִֵַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - 39 'nr b"ig y"ewl t"r)

raHl icEdId qgiA milBxnd `hg¥§©§©§¦§©©©§¦©¤©

ממממּמּמּמּמּנּנּנּנּוּוּוּו:::: ההההּוּוּוּואאאא ּכּכּכּכיייי־־־־חזקחזקחזקחזק אלאלאלאל־־־־העםהעםהעםהעם לעללעללעללעלֹוֹוֹוֹותתתת ננננּוּוּוּוכלכלכלכל לאלאלאלא אמראמראמראמרּוּוּוּו עעעעּמּמּמּמֹוֹוֹוֹו אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־עלעלעלעלּוּוּוּו לא)והאנוהאנוהאנוהאנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים (יג, ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ ֲֲֲֲִִִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽֽ
ׁשעליהם  הּבאּור, ידּוע – נׁשלחּו הם ּכ לׁשם ּבדּיּוק ׁשּלכאֹורה אף על הארץ, על ּבדּברם המרּגלים ׁשל חּטאם ְְְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָּבמהּות
ּביכלת  ּבכפירה חטאּו לעלֹות", נּוכל "לא הּמסקנא את ּבהֹוסיפם א הארץ, מּמּצב התרׁשמּותם את רק לֹומר מּוטל ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹֹהיה

השי"ת.
להבין: יׁש עדין ְֲִִֵַַָא

מקֹום  ונֹותן העֹולם טבע את השי"ת מחׁשיב אכן ּכי לּמרּגלים הֹוכיחה ּבּה, והּדרים הארץ אחר לתּור ׁשליחּותם עצם ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָלכאֹו'
לכאֹורה  צדקּו זה, ּולפי הּטבע. מּדר למעלה לכבׁשּה ה' ׁשל ׁשרצֹונֹו ּבׁשעה נׁשלחּו, ּבכלל לּמה זה ּדבלעדי – ְְְְְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָלמּצבֹו

לעלֹות?! נּתן לא אכן הּטבע ּפי על ּכי לעלֹות", נּוכל "לא ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֹֹּבאמרם
והּמצֹות: הּתֹורה קּיּום לכללּות הּנֹוגעת נצח הֹוראת טמּונה ׁשּבחטאם ּבזה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָוהּבאּור

ּבאפׁשרּותֹו ׁשּיׁש ספיקא ּוספק ספק ׁשּום אין הרי מצוה, לקּים השי"ת עליו צּוה ׁשּבאם ולדעת, להאמין צרי ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָיהּודי
הּנחֹות  האפׁשרּויֹות את לחּפׂש ולטרֹוח הּטבע, ּבדר ּכלים לעׂשֹות ׁשּצרי ּומה ּכחן". לפי אּלא מבּקׁש "איני ּכי ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹלקּימּה,
מקֹום  ויׁש מגּבלת השי"ת ׁשל ׁשּׁשליטתֹו ח"ו זה אין – הּנס" על סֹומכין "אין חז"ל ּוכמאמר וכּו', העֹולם הנהגֹות ּפי ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻעל

לאו. אם הּמצוה יקּים אם להׁשּפיע הּטבע, להנהגֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָאמּתי
ּגדרי  ּתֹו ׁשּיתּבּצע – היא מהּכּונה חלק – אּלא הּטבע, את יׁשּבר לא והּמצֹות הּתֹורה ׁשּקּיּום הּקּב"ה, רצה ׁשּכן ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹאּלא

ּבתחּתֹונים". ּדירה ית' לֹו ו"לעׂשֹות לזּככם על־מנת הּטבע, ְְְְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָָוהנהגֹות

ÏeÎÈלא  ‡Ï e¯Ó‡ dnÚ e˜ÈÏÒ Èc ‡i¯·‚Â¿À¿«»ƒ¿ƒƒ≈¬»»≈
:‡pÓ ‡e‰ ÛÈw˙ È¯‡ ‡nÚ ˙ÂÏ ˜ÒÈÓÏ¿≈«¿»«»¬≈«ƒƒ»»

myl zxecdn - eheytk i"yx

z` WFAkl lkEp `NW WFWgl mkN̈¤©£¤Ÿ©¦§¤
mzwizW onf z` lSp Kke .ux`d̈¨¤§¨¦¥¤§©§¦¨¨

eixaC lM z` mdl rinWdl(i"`a): §©§¦©¨¤¤¨§¨¨
.äìòð äìò,dIlr oFWl miinrR ltM ¨Ÿ©£¤¨©©£©¦§£¦¨

,xnFlkE ,mixaCd zbltd mWlENit` §¥©§¨©©§¨¦§©£¦
Eid zFxEvAd mixrd m`minXa`Ede ¦¤¨¦©§¨©¨©¦§

xnF`Epl- mW Elre zFnNEq EUr ¥¨£¨©£¨
eixac lkA gilvp(.dl dheq)(a"a ,`"yxdn): ©§¦©§¨§¨¨

.ñäiå`Edoke .dwizW oFWlEpivn ©©©§§¦¨§¥¨¦
:FznbECxUA lM qd'xFrp iM 'd ipRn §¨©¨¨¨¦§¥¦¥

'FWcw oFrOn(fi ,a dixkf)dlE`BA] ¦§¨§©§¨
mkNEM EwzW :miiFBl xn`i dcizrd̈£¦¨¥¨¥©¦¦§§¤
aigxdl cFr EtiqFY `le 'd cgRn¦©©§Ÿ¦§©§¦

l`xUi lr mkiR(c"evn).[:okeiM qd' ¦¤©¦§¨¥§¥¨¦

xiMfdl `l''d mWA(i ,e qenr)z`EapA] Ÿ§©§¦§¥¦§©
iaWFIn miAx EzEnIW xg`l :zEprxER§¨§©©¤¨©¦¦§¥
xW`M if` ,axgaE xaCA milWExi§¨©¦©¤¤©¤¤£©©£¤
lr micixVd on cg` mrxzi¦§©¥¤¨¦©§¦¦©
:Fxiag Fl aiWi dlFcBd zEprxERd©§¨©§¨¨¦£¥
iM oiCd zCn xg` xdxdY l`e wFzW§§©§©§¥©©¦©©¦¦
lM mirEwW Eid EBxdPW miWp`d EN ¥̀¨£¨¦¤¤¤§¨§¦¨
Evx `l iM cr dxf dcFarA KM̈©£¨¨¨©¦Ÿ¨

.[''d mWA xiMfdl:i"yx xirnemrhe §©§¦§¥§©©
,'qd' oFWliM,mc`ÎipA KxC oMlMW §©¦¥¤¤§¥¨¨¤¨

miWp` zCEb` wYWl dvFxd̈¤§©¥£©£¨¦
`Ed mlFwA miWirxOd'h"iU' xnF` ©©§¦¦§¨¥

(qd :`"q):dAx WxcnA Exn` oke'] ©§¥¨§§¦§¨©¨
xnF`e lqtQd lr cnr - alM qdIe©©©¨¥¨©©©©§¨§¥

'miwzFWe ,qd qd(m"`x)[:`l dxez ©©§§¦
(`l).eðnî àeä ÷æçiRlM lFkiaM ¨¨¦¤¦§¨§©¥

Exn` dlrnd"awdn wfg `EdW ©§¨¨§¤¨¨¥
ipWA WxRzdl diEUr EPOn zaiY]¥©¦¤£¨§¦§¨¥¦§¥
m` o`ke .EpY`n .a FY`n .` :mipt ¢̀¨¦¥¦¥¦¨§¨¦
`di ,ipXd otF`d itl FWxtl Ep`Ä§¨§§¦¨¤©¥¦§¥
`N` ,hrn miwfg Ep` mBW FrnWn©§¨¤©¨£¨¦§©¤¨
md `lde ,EpY`n wfg `Edd mrdW¤¨¨©¨¨¥¦¨©£Ÿ¥
miabgM mdiRlM miaWgp Ep`W Exn`̈§¤¨¤§¨¦§©¥¤©£¨¦
Wi Kkl ,wfFg mEW mdl oi` xW £̀¤¥¨¤¤§¨¥
oke .d"awdn lFkiaM - 'EPOn' Wxtl§¨¥¦¤¦§¨¥§¥

i"Wx WxiR(` ,h mixac)- 'JOn minEvre' ¥©©¦©£¦¦¤¨
LOn minEvr mde mEvr dY`(`"eb)[ ©¨¨§¥£¦¦§

(.dl dheq):al dxez

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq `"i ipy meil inei xeriy
להביא  קל הכי האפן את הּטבע, ּבדרכי לבּדק ורק א היא ׁשליחּותם ׁשּכל לדעת עליהם ׁשהיה המרּגלים, חטאּו ְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹֹּובזה

ׁשּבוּד הבטחה – הארץ אל להביאם הּקּב"ה הבטחת ּפעל.את לידי ּתבֹוא אי ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹ

(áì)éða-ìà dúà eøz øLà õøàä úac eàéöiå©Ÿ¦¹¦©³¨¨̧¤Æ£¤´¨´Ÿ½̈¤§¥¬
dúà øeúì dá eðøáò øLà õøàä øîàì ìàøNé¦§¨¥−¥®Ÿ¨¿̈¤£¤Á¨©̧§¹̈¨´ŸÀ̈
eðéàø-øLà íòä-ìëå àåä äéáLBé úìëà õøà¤´¤Ÿ¤³¤«§¤̧¨Æ¦½§¨¨¨²£¤¨¦¬

:úBcî éLðà dëBúá§−̈©§¥¬¦«
i"yx£‰È·LBÈ ˙ÏÎ‡∑ ּכדי לטֹובה, עׂשה והּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מתים. קֹוברי מצאנּום ׁשעברנּו, מקֹום ּבכל …∆∆¿∆»ְְְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָ

לאּלּו לב יּתנּו ולא ּבאבלם BcÓ˙.לטרּדם ÈL‡∑ּגלית ּכגֹון מּדה, להם לתת וצרי ּוגבהים (שמואל ּגדֹולים ְְְְְְְִֵֵֶָָָֹ«¿≈ƒְְְְְִִִִֵֶָָָָָָֹ
יז) וכןא וזרת", אּמֹות ׁשׁש "ּגבהֹו כא): ב מדֹון",(שמואל "איׁש יא): א "איׁשֿמּדה"(ד"ה :. ְְִִִֵֵֶַָָָָָ

(âì)íéìôpä-ïî ÷ðò éða íéìéôpä-úà eðéàø íLå§¨´¨¦À¤©§¦¦²§¥¬£−̈¦©§¦¦®
:íäéðéòa eðééä ïëå íéáâçk eðéðéòá éäpå©§¦³§¥¥̧Æ©«£¨¦½§¥¬¨¦−§¥«¥¤«

i"yx£ÌÈÏÙp‰∑אנֹוׁש ּדֹור ּבימי הּׁשמים מן ׁשּנפלּו ועזאל ׁשמחזאי מּבני ס)ענקים Ì‰ÈÈÚa.(יומא eÈÈ‰ ÔÎÂ∑ «¿ƒƒְְְֱֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ¿≈»ƒ¿≈≈∆
ּכאנׁשים" ּבּכרמים יׁש חגבים) ובס"א: (רא"ם "נמלים לזה: זה אֹומרים לה)ׁשמענּו ׁשּמעניקים ∑Ú˜.(סוטה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ¬»ֲִִֶַ

ּבקֹומתן  .חּמה ְַָָָ

ãé(à)íòä ekáiå íìB÷-úà eðziå äãòä-ìk àOzå©¦¨Æ¨¨´¥½̈©¦§−¤¨®©¦§¬¨−̈
:àeää äìéla©©¬§¨©«

i"yx£‰„Ú‰ŒÏk∑ סנהדראֹות. »»≈»ְְֶַָ

‡eÏÈlלב  Èc ‡Ú¯‡ ÏÚ LÈa ÌeL e˜Èt‡Â¿«ƒƒ««¿»ƒ«ƒ
Èc ‡Ú¯‡ ¯ÓÈÓÏ Ï‡¯NÈ Èa ˙ÂÏ d˙È»«¿«¿≈ƒ¿»≈¿≈««¿»ƒ
˙Ïh˜Ó ‡Ú¯‡ d˙È ‡Ïl‡Ï d· ‡¯·Ú¬«¿»«¿«»»»««¿»¿«¿«
de‚· ‡ÈÊÁ Èc ‡nÚ ÏÎÂ ‡È‰ ‡‰·˙È«¿»»ƒ¿»«»ƒ¬≈»¿««

:ÔÁLÓc ÔÈL‡¡»ƒ¿ƒ¿»

i¯ab‡לג  ÔÓ ˜Ú Èa ‡i¯ab ˙È ‡ÈÊÁ Ôn˙Â¿«»¬≈»»ƒ»«»¿≈¬»ƒƒ»«»
‡ÈÂ‰ ÔÎÂ ÔÈˆÓ˜k ‡LÙ ÈÈÚa ‡ÈÂ‰Â«¬≈»¿≈≈«¿»»¿«¿ƒ¿≈¬≈»

:ÔB‰ÈÈÚa¿≈≈

BÎ·eא  ÔB‰Ï˜ ˙È e·‰ÈÂ ‡zLk Ïk ˙ÓÈ¯‡Â«¬ƒ«»¿ƒ¿»ƒ»»»¿¿
:‡e‰‰ ‡ÈÏÈÏa ‡nÚ«»¿≈¿»«

myl zxecdn - eheytk i"yx

(al).äéáLBé úìëBàEcFd mdW mbd ¤¤§¤¨£©¤¥
WacE alg zaf' ux`d iM zn`d lr©¨¡¤¦¨¨¤¨©¨¨§©
'ux`A aWId mrd fr iM' oke ,'`id¦§¥¦©¨¨©Ÿ¥¨¨¤

(gkÎfk miweqt lirl),daFh ux`dW ixd£¥¤¨¨¤¨
EtiqFd z`f mr ,mixFAB zlCbnE `id¦§©¤¤¦¦¦Ÿ¦
z` zindl DrahA WIW xnFl©¤¥§¦§¨§¨¦¤

iM ,diaWFiEpxarW mFwn lkA §¤¨¦§¨¨¤¨©§
mizn ixaFw mEp`vnEzOW §¨§¥¥¦¤¥

.mzExirvAdUr `EdÎKExAÎWFcTde ¦§¦¨§©¨¨¨¨
oMmla`A mcxhl icM ,daFhl ¥§¨§¥§¨§¨§¤§¨

EKM KFYnEN`l al EpYi `l ¦¨Ÿ¦§¥§¥
milBxndmdipiA mikNdzOd,y"aix) ©§©§¦©¦§©§¦¥¥¤

(l"kyn:
.úBcî éLðàmiWp`,midFabE milFcB ©§¥¦£¨¦§¦§¦
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gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i iyily meil inei xeriy
i"yx£e„¯ÓzŒÏ‡∑אלּֿתיראּו ואּתם – ‰Ì.וׁשּוב eÓÁÏ Èk∑ ּכלחם ˆÌl.נאכלם ¯Ò∑;וחזקם מגּנם «ƒ¿…ְְְִֶַַƒ«¿≈≈ְְֵֶֶֹ»ƒ»ְְִָָָָ

עליהם מגין ׁשהיה אּיֹוב מתּו: ׁשּבהם לח)ּכׁשרים מעליהם (סוטה סר הּמקֹום ׁשל צּלֹו אחר: ּדבר .. ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 165 'nr g"ig y"ewl t"r)

"xCrd" F` "zE`ivn" md m"EMrd m`d©¦¨©¥§¦¤§¥

מעליהם מעליהם מעליהם מעליהם  צצצצּלּלּלּלםםםם סרסרסרסר הםהםהםהם לחמנלחמנלחמנלחמנּוּוּוּו ּכּכּכּכיייי הארץהארץהארץהארץ אתאתאתאת־־־־עםעםעםעם ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽאלאלאלאל־־־־ּתּתּתּתיראיראיראיראּוּוּוּו
מעליהםמעליהםמעליהםמעליהם סרסרסרסר ההההּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹוםםםם ׁשׁשׁשׁשלללל צצצצּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו אחראחראחראחר,,,, ּדּדּדּדברברברבר ככככּוּוּוּו'.'.'.'. מתמתמתמתּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבהםהםהםהם ּכּכּכּכׁשׁשׁשׁשריםריםריםרים וחזקםוחזקםוחזקםוחזקם,,,, מגמגמגמגּנּנּנּנםםםם –––– ובפרש"י)צצצצּלּלּלּלםםםם ט. (יד, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

הרמּב"ם ה"י)ּכתב פ"ב הטומאה אבות "עּכּו"ם (הל' הראב"ד: עליו והּׂשיג מד"ס". כּו' ּבמּׂשא ּומטּמאה נבלה עּכּו"ם "ׁשחיטת : ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבחפניו". רּוח אסף – לכלּום אֹותם והחֹוׁשב כּו', מּטּמאין ואין מטּמאין ואין ּכבהמֹות, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָהם

הרֹוגצ'ֹובי הּגאֹון ּבזה בהר)ּובאר לפ' הפטרה עה"ת ּפענח ּדהם (צפנת ס"ל ּדהראב"ד עּכּו"ם. ּבגדר והראב"ד הרמּב"ם ּדנחלקּו ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
מה"ת. ּונבלה מאליה, ּכמתה ה"ה והּבהמה ּכלּום. ׁשחיטתן אין ולכן העּדר", ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ"ּבחינת

כ"א  מאליה", ּכ"מתה ּתהיה ׁשּלא הּבהמה על ׁשחיטתן ּפֹועלת "מציאּות", ּבגדר הם ׁשהעּכּו"ם דס"ל להרמּב"ם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמשא"כ
מד"ס. הּוא נבלה, עי"ז ׁשּנעׂשית וזה טמאה]. [לגּבי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּכׁשחּוטה

עּכּו"ם]. על ּפרטית" הׁשּגחה "ּגדר ׁשּי ּבאם ׁשיטתם עפ"ז ׁשּמבאר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ[ועיי"ש
מעליהם": צּלם "סר ּבּפרּוׁש החּלּוק ּתלּוי זאת ּדבמחלקת י"ל זה ּפי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹועל

אפׁשר  אי "העּדר" ּדעל מקֹום", ׁשל "צּלֹו על מדּבר מעליהם" צּלם ּדב"סר לפרׁש אפׁשר אי העּדר, ּבגדר הם עּכּו"ם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּדאם
ׁשּבהם". ּכׁשרים וחזקם, "מגּנם על ּדקאי ועכצ"ל מקֹום". ׁשל "צּלֹו מּקדם עליו ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹלֹומר

מק  ׁשל "צּלֹו על קאי ׁש"צּלם" לפרׁש יׁש וּדאי וא"כ מציאּות, ּבגדר הם ׁשהעּכּו"ם ס"ל ּברׁש"י הּׁשני הּפרּוׁש ֹום".משא"כ ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

(é)ãBáëe íéðáàa íúà íBbøì äãòä-ìk eøîàiå©«Ÿ§Æ¨¨´¥½̈¦§¬Ÿ−̈¨«£¨¦®§´
ô :ìàøNé éða-ìk-ìà ãòBî ìäàa äàøð ýåýé§Ÿ̈À¦§¨Æ§´Ÿ¤¥½¤¨§¥−¦§¨¥«

i"yx£Ì˙‡ ÌBb¯Ï∑ וכלב יהֹוׁשע ‰'.את „B·Îe∑(רבה ׁשם (במדבר ירד .הענן ƒ¿…»ְְֵֶַָֻ¿ֶַָָָָ

(àé)íòä éðöàðé äðà-ãò äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨¬¨§©«£ª−¦¨¨´
øLà úBúàä ìëa éá eðéîàé-àì äðà-ãòå äfä©¤®§©¨̧¨ÆŸ©«£¦´¦½§ŸÆ¨«Ÿ½£¤¬

:Baø÷a éúéNò̈¦−¦§¦§«
i"yx£‰‡Œ„Ú∑ היכן ‰‡˙B˙.ירּגיזּוני ∑Èˆ‡È.עד ÏÎa∑ להם היה להם, ׁשעׂשיתי הּנּסים ּכל ּבׁשביל «»»ֵַָ¿«¬Àƒְִִַ¿…»…ְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָ

הבטחתי  לקּים ּבידי ׁשהיכלת .להאמין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

i·‡a‡י  ÔB‰˙È Ìb¯ÓÏ ‡zLk Ïk e¯Ó‡Â«¬»»¿ƒ¿»¿ƒ¿«»¿¿«¿«»
Èa ÏÎÏ ‡ÓÊ ÔkLÓa ÈÏb˙‡ ÈÈ„ ‡¯˜ÈÂƒ»»«¿»ƒ¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÔÈÊb¯Óיא  ÔB‰È È˙ÓÈ‡ „Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈»«¿¿«¿ƒ
ÔeÓÈ‰È ‡Ï È˙ÓÈ‡ „ÚÂ ÔÈ„‰ ‡nÚ ÈÓ„√̃»««»»≈¿«≈»«»¿≈¿
:ÔB‰ÈÈa ˙È„·Ú Èc ‡i˙‡ ÏÎa È¯ÓÈÓa¿≈¿ƒ¿…»«»ƒ¬»ƒ≈≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(h)eãøîz ìà.E`xiY l` mY`e ©¦§Ÿ§©¤©¦§
xnFl ,iEEiv oFWl FNEM oi` df xn`n©£¨¤¥§¦©
on E`xii `NWe 'dA Ecxni `NW¤Ÿ¦§§©§¤Ÿ¦§¦
,iEEiv `Ed oFW`xd `N` ,miaiF`d̈§¦¤¨¨¦¦
l` ,xnFlM .dghad `Ed ipXde§©¥¦©§¨¨§©©

'dA EcxnYef`l` mY`e' aEW ¦§§©§¨§©¤©
'E`xiYipRn cFr `xil mkl oi` - ¦§¥¨¤¦Ÿ¦§¥

wiqtdX dOn oM cFnll Wie] miaiF`d̈§¦§¥¦§¥¦©¤¦§¦
did ENi`W ,'mY`e' zaizA mdipiA¥¥¤§¥©§©¤¤¦¨¨
xnFl Fl did cg` oiprA WxRzn lMd©Ÿ¦§¨¥§¦§¨¤¨¨¨©

'...E`xiY l`e EcxnY l`'(i"`a)[: ©¦§Ÿ§©¦§
.íä eðîçì ék.mgNM mlk`p,xnFlM ¦©§¥¥Ÿ§¥©¨¤§©

WFAkpmgNd zlik` FnM lwpA mzF` ¦§¨§¨¥§£¦©©¤¤
gxFhe iWFw `ll `Ad(l"kyn): ©¨§Ÿ¦§©

ílö øñ.mdilrn'lS'd xq xaM ¨¦¨¥£¥¤§¨¨©¥

EpiidC ,mdNWmwfge mPibn`Ed 'lv'] ¤¨¤§©§¨¦¨§¨§¨¥
iEPiM`Ed FzpbdAW mW lr obnl ¦§¨¥©¥¤©£¨¨

mc`d lr lv dUFr(m"`x)obOd EdnE ,[ ¤¥©¨¨¨©©¨¥
dW ,mdilrn xQWmdAW mixWM ¤¨¥£¥¤¤©§¥¦¤¨¤

- Eznl `id dpeEMdedidW aFI` ¥§©©¨¨¦§¦¤¨¨
FzEkfA mdilr oibnd"c ,k weqt lirl d`x) ¥¥£¥¤¦§

(ur da yid,miwiCSd oiA dpnp `Ed xW £̀¤¦§¤¥©©¦¦
eilr cirn aEzMdW itM(` ,` aei`)Wi`' §¦¤©¨¥¦¨¨¦

Wi`d dide FnW aFI` uEr ux`a did̈¨§¤¤¦§§¨¨¨¦
xqe midl` `xie xWie mY `Edd©¨§¨¨¦¥¡Ÿ¦§¨
'mixWM'd oFxg` did `Ede .'rxn¥¨§¨¨©£©§¥¦

onf FzF`A zOW(.dl dheq):i dxez ¤¥§§©
(i).íúBà íBbøìoxd`e dWn z` `l ¦§¨Ÿ¤¤§©£Ÿ

`N` ,mipa`A mFBxl EWwAz` ¦§¦§©£¨¦¤¨¤
,alke rWFdiixaC z` EgCW lr §ª©§¨¥©¤¨¤¦§¥

milBxndmiwEqRA xn`Pd lMW] ©§©§¦¤¨©¤¡¨©§¦
ElNd(hÎgÎf);[alke rWFdi ixaC md ©¨¥¦§¥§ª©§¨¥

EaiWd `l oiicr oxd`e dWn la £̀¨¤§©£Ÿ£©¦Ÿ¥¦
mrd Evx ENi`e ,mzPlY lr mElM mdl̈¤§©§ª¨¨§¦¨¨¨
oM miUFr Eid ixd ,mzF` mFBxl¦§¨£¥¨¦¥

mdilr mzPlY zrWA(a weqt lirl d`x) ¦§©§ª¨¨£¥¤
(`"eb):

'ä ãBáëed cFaM zF`xd lM .d`xp' §¦§¨¨¥¨§
`N` ,WOn dpikXd d`xn FWExiR oi ¥̀¥©§¥©§¦¨©¨¤¨

WmW cxi oprdxn`PW itkE],`l mixac) ¤¤¨¨¨©¨§¦¤¤¡©
(ehcnrIe opr cEOrA ld`A 'd `xIe'©¥¨¨Ÿ¤§©¨¨©©£Ÿ

['ld`d gzR lr oprd cEOr©¤¨¨©¤©¨Ÿ¤
(oexkfd):`i dxez

(`i).äðà ãò:FWExiR.okid cr ©¨¨¥©¥¨
u`pl md EtiqFi dOM cr ,xnFlkE§©©©¨¦¥§¨¥



ני gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i iyily meil inei xeriy

(á)eøîàiå ìàøNé éða ìk ïøäà-ìòå äLî-ìò eðliå©¦¸ŸÆ©¤´§©©«£½Ÿ−Ÿ§¥´¦§¨¥®©«Ÿ§¸
øaãna Bà íéøöî õøàa eðúî-eì äãòä-ìk íäìà£¥¤¹¨¨«¥À̈©̧§Æ§¤´¤¦§©½¦²©¦§¨¬

:eðúî-eì äfä©¤−¨«§
i"yx£e˙ÓŒeÏ∑ּומתנּו .הלואי »¿ְְַַַ

(â)ìtðì úàfä õøàä-ìà eðúà àéáî ýåýé äîìå§¨¨´Â§Ÿ̈Â¥¦̧Ÿ¹̈¤¨¨³¤©ŸÆ¦§´Ÿ
áeL eðì áBè àBìä æáì eéäé eðtèå eðéLð áøça©¤½¤¨¥¬§©¥−¦«§´¨©®£¯¬¬−̈¬

:äîéøöî¦§¨«§¨

(ã)äáeLðå Làø äðzð åéçà-ìà Léà eøîàiå©«Ÿ§−¦´¤¨¦®¦§¨¬−Ÿ§¨¬¨
:äîéøöî¦§¨«§¨

i"yx£L‡¯ ‰z∑עלינּו נׂשים ריׁשא". "נמני אלילים ּכתרּגּומֹו: עבֹודת לׁשֹון ּפירׁשּו ורּבֹותינּו .מל. ƒ¿»…ְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

(ä)úãò ìä÷-ìk éðôì íäéðt-ìò ïøäàå äLî ìtiå©¦¬Ÿ¤²§©«£−Ÿ©§¥¤®¦§¥¾¨§©¬£©−
:ìàøNé éða§¥¬¦§¨¥«

(å)-úà íéøzä-ïî äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦À§¨¥Æ¤§ª¤½¦©¨¦−¤
:íäéãâa eòø÷ õøàä̈¨®¤¨«§−¦§¥¤«

(æ)õøàä øîàì ìàøNé-éða úãò-ìk-ìà eøîàiå©Ÿ́§½¤¨£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ¨À̈¤
ãàî õøàä äáBè dúà øeúì dá eðøáò øLà£¤̧¨©³§¨Æ¨´Ÿ½̈¨¬¨−̈¤§¬Ÿ

:ãàî§«Ÿ
ß oeiq a"i iyily mei ß

(ç)úàfä õøàä-ìà eðúà àéáäå ýåýé eða õôç-íà¦¨¥¬¨̧Æ§Ÿ̈½§¥¦³Ÿ¨̧Æ¤¨¨´¤©½Ÿ
:Láãe áìç úáæ àåä-øLà õøà eðì dðúðe§¨−̈¨®¤¾¤£¤¦²¨©¬¨−̈§¨«

(è)íò-úà eàøéz-ìà ízàå eãøîz-ìà ýåýéa Cà©´©«Ÿ̈»©¦§Ÿ ¼¼§©¤À©¦«§Æ¤©´
ýåýéå íäéìòî ílö øñ íä eðîçì ék õøàä̈½̈¤¦¬©§¥−¥®¨´¦¨¯¥«£¥¤²©«Ÿ̈¬

:íàøéz-ìà eðzà¦−̈©¦«¨ª«

Èaב  Ïk Ô¯‰‡ ÏÚÂ ‰LÓ ÏÚ eÓÚ¯˙‡Â¿ƒ¿«¬«…∆¿««¬……¿≈
‡˙ÈÓ„ ÈÂÏ ‡zLk Ïk ÔB‰Ï e¯Ó‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈«¬»¿»¿ƒ¿»¿≈¿ƒ¿»
ÈÂÏ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa B‡ ÌÈ¯ˆÓ„ ‡Ú¯‡a¿«¿»¿ƒ¿«ƒ¿«¿¿»»≈¿≈

:‡˙ÈÓ„¿ƒ¿»

ÏtÓÏג  ‡„‰ ‡Ú¯‡Ï ‡˙È ÏÚÓ ÈÈ ‡ÓÏe¿»¿»»≈»»»¿«¿»»»¿ƒ¿«
·Ë ‡Ï‰ ‡f·Ï ÔB‰È ‡ÏÙËÂ ‡L ‡a¯Áa¿«¿»¿»»¿«¿»»¿¿ƒ»¬»«

:ÌÈ¯ˆÓÏ ·e˙ Èc ‡Ï»»ƒ¿¿ƒ¿»ƒ

e˙e·ד  ‡LÈ¯ ÈpÓ È‰BÁ‡Ï ¯·b e¯Ó‡Â«¬»¿«¿»ƒ¿«≈≈»¿
:ÌÈ¯ˆÓÏ¿ƒ¿»ƒ

Ïkה  Ì„˜ ÔB‰Èt‡ ÏÚ Ô¯‰‡Â ‰LÓ ÏÙe¿«…∆¿«¬…««≈√»»
:Ï‡¯NÈ È·c ‡zLk Ï‰¿̃«¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈

ÈÏl‡Óו  ÔÓ ‰pÙÈ ¯a ·ÏÎÂ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿»≈«¿À∆ƒ¿««≈
:ÔB‰ÈLe·Ï eÚÊa ‡Ú¯‡ ˙È»«¿»¿»¿≈

ÓÈÓÏ¯ז  Ï‡¯NÈ È·„ ‡zLk ÏÎÏ e¯Ó‡Â«¬»¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈»
‡·Ë d˙È ‡Ïl‡Ï d· ‡¯·Ú Èc ‡Ú¯‡«¿»ƒ¬«¿»«¿«»»»«»»

:‡„ÁÏ ‡„ÁÏ ‡Ú¯‡«¿»«¬»«¬»

Ú¯‡Ï‡ח  ‡˙È ÏÚÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‡· ‡ÂÚ¯ Ì‡ƒ«¬»»»√»¿»¿»≈»»»¿«¿»
·ÏÁ ‡„·Ú ‡È‰ Èc ‡Ú¯‡ ‡Ï dzÈÂ ‡„‰»»¿ƒ¿«»»«¿»ƒƒ»¿»¬«

:L·„e¿»

Ï‡ט  Ôez‡Â Ôe„¯Ó˙ ‡Ï ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓa Ì¯a¿«¿≈¿»«¿»»ƒ¿¿¿«»
ÔÈ¯ÈÒÓ ‡„È· È¯‡ ‡Ú¯‡„ ‡nÚ ÔÓ ÔeÏÁ„ƒ̇¿¬ƒ«»¿«¿»¬≈ƒ»»¿ƒƒ
ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓe ÔB‰pÓ ÔB‰t˜˙ ‡„Ú Ôep‡ƒ¬»»¿¿ƒ¿≈¿»«¿»

:ÔB‰pÓ ÔeÏÁ„˙ ‡Ï ‡cÚÒa¿«¿»»»ƒ¿¬ƒ¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

,dIkaA mlFw z` E`Up mdW KFYnE¦¤¥¨§¤¨¦§¦¨
itkE ,mrd x`W mdixg` EkWnp¦§§©£¥¤§¨¨¨§¦
'`Edd dliNA mrd EMaIe' :miIqOW¤§©¥©¦§¨¨©©§¨©

(w"d`ln ,i"`a):a dxez
(a).eðúî eì:FWExiREpzne i`eld ©§¥©§©¨¨§

zFiErnWn WlWA zWOWn 'El' zaiY]¥©§©¤¤§¨©§¨
mFwn lkaE zFpFWzWxRzn `id §¨¨¦¦§¨¤¤

'ENi`' zErnWnA .` .Dpiiprl m`zdA§¤§¥§¦§¨¨§©§¨¦

FnM(hk ,ak oldl).a .'iciA axg Wi El' §¤¤¤§¨¦
'oR' F` '`OW' zErnWnAFnM,p ziy`xa) §©§¨¤¨¤§

(eh'sqFi EpnhUi El'.b .zErnWnA ¦§§¥¥§©§¨
FnM 'i`eld'(gi ,fi my)digi l`rnWi El' ©§©§¦§¨¥¦§¤

,'Liptlo`M xEn`d 'Epzn El' oke §¨¤§¥©§¨¨¨
mizn EpiidW i`eld :FWExiR¥©§©¤¨¦¥¦

(x"yl)[:b dxez
(c).Làø äðzðW`x Epilr oYp ¦§¨Ÿ¦¥¨¥Ÿ

FnEBxzM:qFlwpE`A'`Wix iPnp' §©§§§§§©¥¥¨
xnFlM ,[W`x dPnp]Kln Epilr miUp §©¤Ÿ§©¨¦¨¥¤¤

EpzF` bidpIW ,dWn mFwnA xg ©̀¥¦§¤¤©§¦¨
.mixvnl EpaEWA,EWxit EpizFAxe §¥§¦§©¦§©¥¥§

`EdW,dxfÎdcFar oFWl:xnFlkE ¤§£¨¨¨§©
zElil` lW dxf zEkln Epilr lAwp§©¥¨¥©§¨¨¤¡¦

xn`PW Edfe](h weqt oldl)l` 'dA K`' §¤¤¤¡©©©©
'EcxnY(x"yl)[(.fw oixcdpq):d dxez ¦§Ÿ

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i iyily meil inei xeriy
i"yx£e„¯ÓzŒÏ‡∑אלּֿתיראּו ואּתם – ‰Ì.וׁשּוב eÓÁÏ Èk∑ ּכלחם ˆÌl.נאכלם ¯Ò∑;וחזקם מגּנם «ƒ¿…ְְְִֶַַƒ«¿≈≈ְְֵֶֶֹ»ƒ»ְְִָָָָ

עליהם מגין ׁשהיה אּיֹוב מתּו: ׁשּבהם לח)ּכׁשרים מעליהם (סוטה סר הּמקֹום ׁשל צּלֹו אחר: ּדבר .. ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 165 'nr g"ig y"ewl t"r)

"xCrd" F` "zE`ivn" md m"EMrd m`d©¦¨©¥§¦¤§¥

מעליהם מעליהם מעליהם מעליהם  צצצצּלּלּלּלםםםם סרסרסרסר הםהםהםהם לחמנלחמנלחמנלחמנּוּוּוּו ּכּכּכּכיייי הארץהארץהארץהארץ אתאתאתאת־־־־עםעםעםעם ְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָֽֽֽֽֽֽֽֽאלאלאלאל־־־־ּתּתּתּתיראיראיראיראּוּוּוּו
מעליהםמעליהםמעליהםמעליהם סרסרסרסר ההההּמּמּמּמקקקקֹוֹוֹוֹוםםםם ׁשׁשׁשׁשלללל צצצצּלּלּלּלֹוֹוֹוֹו אחראחראחראחר,,,, ּדּדּדּדברברברבר ככככּוּוּוּו'.'.'.'. מתמתמתמתּוּוּוּו ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבהםהםהםהם ּכּכּכּכׁשׁשׁשׁשריםריםריםרים וחזקםוחזקםוחזקםוחזקם,,,, מגמגמגמגּנּנּנּנםםםם –––– ובפרש"י)צצצצּלּלּלּלםםםם ט. (יד, ְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

הרמּב"ם ה"י)ּכתב פ"ב הטומאה אבות "עּכּו"ם (הל' הראב"ד: עליו והּׂשיג מד"ס". כּו' ּבמּׂשא ּומטּמאה נבלה עּכּו"ם "ׁשחיטת : ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָָָָ
ּבחפניו". רּוח אסף – לכלּום אֹותם והחֹוׁשב כּו', מּטּמאין ואין מטּמאין ואין ּכבהמֹות, ְְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָהם

הרֹוגצ'ֹובי הּגאֹון ּבזה בהר)ּובאר לפ' הפטרה עה"ת ּפענח ּדהם (צפנת ס"ל ּדהראב"ד עּכּו"ם. ּבגדר והראב"ד הרמּב"ם ּדנחלקּו ְְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָ
מה"ת. ּונבלה מאליה, ּכמתה ה"ה והּבהמה ּכלּום. ׁשחיטתן אין ולכן העּדר", ְְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ"ּבחינת

כ"א  מאליה", ּכ"מתה ּתהיה ׁשּלא הּבהמה על ׁשחיטתן ּפֹועלת "מציאּות", ּבגדר הם ׁשהעּכּו"ם דס"ל להרמּב"ם ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹמשא"כ
מד"ס. הּוא נבלה, עי"ז ׁשּנעׂשית וזה טמאה]. [לגּבי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֻּכׁשחּוטה

עּכּו"ם]. על ּפרטית" הׁשּגחה "ּגדר ׁשּי ּבאם ׁשיטתם עפ"ז ׁשּמבאר ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ[ועיי"ש
מעליהם": צּלם "סר ּבּפרּוׁש החּלּוק ּתלּוי זאת ּדבמחלקת י"ל זה ּפי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹועל

אפׁשר  אי "העּדר" ּדעל מקֹום", ׁשל "צּלֹו על מדּבר מעליהם" צּלם ּדב"סר לפרׁש אפׁשר אי העּדר, ּבגדר הם עּכּו"ם ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֻּדאם
ׁשּבהם". ּכׁשרים וחזקם, "מגּנם על ּדקאי ועכצ"ל מקֹום". ׁשל "צּלֹו מּקדם עליו ׁשהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹלֹומר

מק  ׁשל "צּלֹו על קאי ׁש"צּלם" לפרׁש יׁש וּדאי וא"כ מציאּות, ּבגדר הם ׁשהעּכּו"ם ס"ל ּברׁש"י הּׁשני הּפרּוׁש ֹום".משא"כ ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

(é)ãBáëe íéðáàa íúà íBbøì äãòä-ìk eøîàiå©«Ÿ§Æ¨¨´¥½̈¦§¬Ÿ−̈¨«£¨¦®§´
ô :ìàøNé éða-ìk-ìà ãòBî ìäàa äàøð ýåýé§Ÿ̈À¦§¨Æ§´Ÿ¤¥½¤¨§¥−¦§¨¥«

i"yx£Ì˙‡ ÌBb¯Ï∑ וכלב יהֹוׁשע ‰'.את „B·Îe∑(רבה ׁשם (במדבר ירד .הענן ƒ¿…»ְְֵֶַָֻ¿ֶַָָָָ

(àé)íòä éðöàðé äðà-ãò äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨¬¨§©«£ª−¦¨¨´
øLà úBúàä ìëa éá eðéîàé-àì äðà-ãòå äfä©¤®§©¨̧¨ÆŸ©«£¦´¦½§ŸÆ¨«Ÿ½£¤¬

:Baø÷a éúéNò̈¦−¦§¦§«
i"yx£‰‡Œ„Ú∑ היכן ‰‡˙B˙.ירּגיזּוני ∑Èˆ‡È.עד ÏÎa∑ להם היה להם, ׁשעׂשיתי הּנּסים ּכל ּבׁשביל «»»ֵַָ¿«¬Àƒְִִַ¿…»…ְִִִִִִֶֶֶַָָָָָָ

הבטחתי  לקּים ּבידי ׁשהיכלת .להאמין ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

i·‡a‡י  ÔB‰˙È Ìb¯ÓÏ ‡zLk Ïk e¯Ó‡Â«¬»»¿ƒ¿»¿ƒ¿«»¿¿«¿«»
Èa ÏÎÏ ‡ÓÊ ÔkLÓa ÈÏb˙‡ ÈÈ„ ‡¯˜ÈÂƒ»»«¿»ƒ¿¿ƒ¿«¿«ƒ¿»¿»¿≈

:Ï‡¯NÈƒ¿»≈

ÔÈÊb¯Óיא  ÔB‰È È˙ÓÈ‡ „Ú ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆«≈»«¿¿«¿ƒ
ÔeÓÈ‰È ‡Ï È˙ÓÈ‡ „ÚÂ ÔÈ„‰ ‡nÚ ÈÓ„√̃»««»»≈¿«≈»«»¿≈¿
:ÔB‰ÈÈa ˙È„·Ú Èc ‡i˙‡ ÏÎa È¯ÓÈÓa¿≈¿ƒ¿…»«»ƒ¬»ƒ≈≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(h)eãøîz ìà.E`xiY l` mY`e ©¦§Ÿ§©¤©¦§
xnFl ,iEEiv oFWl FNEM oi` df xn`n©£¨¤¥§¦©
on E`xii `NWe 'dA Ecxni `NW¤Ÿ¦§§©§¤Ÿ¦§¦
,iEEiv `Ed oFW`xd `N` ,miaiF`d̈§¦¤¨¨¦¦
l` ,xnFlM .dghad `Ed ipXde§©¥¦©§¨¨§©©

'dA EcxnYef`l` mY`e' aEW ¦§§©§¨§©¤©
'E`xiYipRn cFr `xil mkl oi` - ¦§¥¨¤¦Ÿ¦§¥

wiqtdX dOn oM cFnll Wie] miaiF`d̈§¦§¥¦§¥¦©¤¦§¦
did ENi`W ,'mY`e' zaizA mdipiA¥¥¤§¥©§©¤¤¦¨¨
xnFl Fl did cg` oiprA WxRzn lMd©Ÿ¦§¨¥§¦§¨¤¨¨¨©

'...E`xiY l`e EcxnY l`'(i"`a)[: ©¦§Ÿ§©¦§
.íä eðîçì ék.mgNM mlk`p,xnFlM ¦©§¥¥Ÿ§¥©¨¤§©

WFAkpmgNd zlik` FnM lwpA mzF` ¦§¨§¨¥§£¦©©¤¤
gxFhe iWFw `ll `Ad(l"kyn): ©¨§Ÿ¦§©

ílö øñ.mdilrn'lS'd xq xaM ¨¦¨¥£¥¤§¨¨©¥

EpiidC ,mdNWmwfge mPibn`Ed 'lv'] ¤¨¤§©§¨¦¨§¨§¨¥
iEPiM`Ed FzpbdAW mW lr obnl ¦§¨¥©¥¤©£¨¨

mc`d lr lv dUFr(m"`x)obOd EdnE ,[ ¤¥©¨¨¨©©¨¥
dW ,mdilrn xQWmdAW mixWM ¤¨¥£¥¤¤©§¥¦¤¨¤

- Eznl `id dpeEMdedidW aFI` ¥§©©¨¨¦§¦¤¨¨
FzEkfA mdilr oibnd"c ,k weqt lirl d`x) ¥¥£¥¤¦§

(ur da yid,miwiCSd oiA dpnp `Ed xW £̀¤¦§¤¥©©¦¦
eilr cirn aEzMdW itM(` ,` aei`)Wi`' §¦¤©¨¥¦¨¨¦

Wi`d dide FnW aFI` uEr ux`a did̈¨§¤¤¦§§¨¨¨¦
xqe midl` `xie xWie mY `Edd©¨§¨¨¦¥¡Ÿ¦§¨
'mixWM'd oFxg` did `Ede .'rxn¥¨§¨¨©£©§¥¦

onf FzF`A zOW(.dl dheq):i dxez ¤¥§§©
(i).íúBà íBbøìoxd`e dWn z` `l ¦§¨Ÿ¤¤§©£Ÿ

`N` ,mipa`A mFBxl EWwAz` ¦§¦§©£¨¦¤¨¤
,alke rWFdiixaC z` EgCW lr §ª©§¨¥©¤¨¤¦§¥

milBxndmiwEqRA xn`Pd lMW] ©§©§¦¤¨©¤¡¨©§¦
ElNd(hÎgÎf);[alke rWFdi ixaC md ©¨¥¦§¥§ª©§¨¥

EaiWd `l oiicr oxd`e dWn la £̀¨¤§©£Ÿ£©¦Ÿ¥¦
mrd Evx ENi`e ,mzPlY lr mElM mdl̈¤§©§ª¨¨§¦¨¨¨
oM miUFr Eid ixd ,mzF` mFBxl¦§¨£¥¨¦¥

mdilr mzPlY zrWA(a weqt lirl d`x) ¦§©§ª¨¨£¥¤
(`"eb):

'ä ãBáëed cFaM zF`xd lM .d`xp' §¦§¨¨¥¨§
`N` ,WOn dpikXd d`xn FWExiR oi ¥̀¥©§¥©§¦¨©¨¤¨

WmW cxi oprdxn`PW itkE],`l mixac) ¤¤¨¨¨©¨§¦¤¤¡©
(ehcnrIe opr cEOrA ld`A 'd `xIe'©¥¨¨Ÿ¤§©¨¨©©£Ÿ

['ld`d gzR lr oprd cEOr©¤¨¨©¤©¨Ÿ¤
(oexkfd):`i dxez

(`i).äðà ãò:FWExiR.okid cr ©¨¨¥©¥¨
u`pl md EtiqFi dOM cr ,xnFlkE§©©©¨¦¥§¨¥



glyנב zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i iyily meil inei xeriy

(áé)ìBãb-éBâì Eúà äNòàå epLøBàå øácá epkà©¤¬©¤−¤§«¦¤®§¤«¡¤Æ«Ÿ§½§«¨¬
:epnî íeöòå§¨−¦¤«

i"yx£epL¯B‡Â∑?אבֹות לׁשבּועת אעׂשה מה ּתאמר: ואם "ּתרּוכין", לׁשֹון ‡˙E.ּכתרּגּומֹו ‰NÚ‡Â ¿ƒ∆ְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָֹ¿∆¡∆…¿
ÏB„bŒÈB‚Ï∑מּזרעם רבה)ׁשאּתה .(במדבר ¿»ְִֶַַָָ

(âé)úéìòä-ék íéøöî eòîLå ýåýé-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤§Ÿ̈®§¨«§´¦§©½¦¦¤«¡¦¯¨
:Baøwî äfä íòä-úà Eçëá§«Ÿ£²¤¨¨¬©¤−¦¦§«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ eÚÓLÂ∑ ּתהרגם אׁשר את את ∑ÈÏÚ‰ŒÈk˙.וׁשמעּו ראּו והם "אׁשר". ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "ּכי" ¿»¿ƒ¿«ƒְְְֲֵֶֶַַָƒ∆¡ƒ»ְְְֲִִֵֵֶֶַָ
יאמרּו: אּלא ,ל ׁשחטאּו יאמרּו לא הֹורגם, ׁשאּתה ּוכׁשּיׁשמעּו מּקרּבם, אֹותם הּגדֹול ּבכח העלית ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹאׁשר

היא  וזֹו להּלחם, יכלּת לא הארץ יֹוׁשבי ּכנגד אבל להּלחם, יכלּת .ׁשּכנגּדם ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹֹֹ

(ãé)äzà-ék eòîL úàfä õøàä áLBé-ìà eøîàå§¨«§À¤¥»¨¨´¤©Ÿ¼¨«§Æ¦«©¨´
äàøð ïéòa ïéò-øLà äfä íòä áø÷a ýåýé|äzà §Ÿ̈½§¤−¤¨¨´©¤®£¤©̧¦§©¹¦¦§¨´©¨´

ððòå ýåýéCìä äzà ïðò ãnòáe íäìò ãîò E §Ÿ̈À©«£¨«§ÆŸ¥´£¥¤½§©ª´¨À̈©¨̧Ÿ¥³
:äìéì Là ãenòáe íîBé íäéðôì¦§¥¤Æ½̈§©¬¥−¨«§¨

i"yx£˙‡f‰ ı¯‡‰ ·LBÈŒÏ‡ e¯Ó‡Â∑ ׁשאמּור מה עליהם? יאמרּו ּומה הּזאת", הארץ "עלֿיֹוׁשב ּכמֹו: ¿»¿∆≈»»∆«…ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
להם, נראה אּתה ּבעין ועין ּבקרּבם, ׁשֹוכן ה' א ּתה ּכי ׁשּׁשמעּו ּבׁשביל יי", יכלת "מּבלּתי הענין: ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּבסֹוף

הּנה  עד מהם אהבת ׁשּנּתקה ּב הּכירּו ולא חּבה, ּבדר .והּכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

C˙Èיב  „aÚ‡Â ÔepˆL‡Â ‡˙BÓa ÔepÁÓ‡∆¿ƒ¿»«¬≈ƒ¿∆¿≈»»
:ÔB‰pÓ ÛÈw˙Â ·¯ ÌÚÏ¿««¿«ƒƒ¿

‡¯Èיג  È‡¯ˆÓ ÔeÚÓLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»≈¬≈
:ÔB‰ÈÈaÓ ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È CÏÈÁ· ‡z˜q‡¬∆¿»¿≈»»«»»≈ƒ≈≈

‡zיד  È¯‡ eÚÓLc ‡„‰ ‡Ú¯‡ ·˙ÈÏ Ôe¯ÓÈÂ¿≈¿¿»≈«¿»»»ƒ¿»¬≈«¿
Èc ÔÈ„‰ ‡nÚ B‚a ˙È¯L CzÎLc ÈÈ¿»ƒ¿ƒ¿»«¿«¿«»»≈ƒ
ÏhÓ CÚÂ ÈÈ„ ‡¯˜È ˙ÈÎL ÔÊÁ ÔB‰ÈÈÚ·¿≈≈¬«¿ƒ«¿»»«¿»«¬»»«≈
¯a„Ó z‡ ‡Ú„ ‡„enÚ·e ÔB‰ÂlÚƒ»¿¿«»«¬»»«¿¿««
‡˙M‡„ ‡„enÚ·e ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÓ„√̃»≈ƒ»»¿«»¿∆»»

:‡ÈÏÈÏa¿≈¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

'dp`' oFWl xTirW mbde] cFr izF`¦©£©¤¦©§¨¨
FnM ,'mFwO'd lr dl`W `Ed,fh ziy`xa) §¥¨©©¨§

(gla` ,'iklz dp`e z`a dGn i`'¥¦¤¨§¨¨¥¥¦£¨
cr' :FWExiR ixd 'cr' zaiY ztqFzA§¤¤¥©©£¥¥©

FnkE ,'izn cr' F` 'dOM(a ,bi mildz)cr' ©¨©¨©§©
xiYqY dp` cr ,gvp ipgMWY 'd dp`̈¨¦§¨¥¦¤©©¨¨©§¦

'Lipt z`(x"yl ,i"`a)[: ¤¨¤
.éðöàðé:FWExiRipEfiBximixac i"yx d`x) §©£ª¦¥©§¦¦

(hi ,al my qelwpe` mebxze .k ,`l:
.úBúBàä ìëacr' aEzMd zpeEM oi` §Ÿ¨¥©¨©©¨©

lkA Epin`i `le iA Epin`i `l dp`̈¨Ÿ©£¦¦§Ÿ©£¦§¨
E`x xW` zFzF`A iM ,'zFzF`d̈¦¨£¤¨
`Ed KM `N` ,Epin`d i`Ce mdipirA§¥¥¤©©¤¡¦¤¨¨
iA mipin`n mpi` dp` cr :xnF`¥©¨¨¥¨©£¦¦¦

,mdl iziUrW miQPd lM liaWAiM ¦§¦¨©¦¦¤¨¦¦¨¤¦
xaM ,dN` lM z` E`xW xg`ldid §©©¤¨¤¨¥¤§¨¨¨

miIwl iciA zlFkidW oin`dl mdl̈¤§©£¦¤©§¤§¨¦§©¥
izghadmiFBd z` mB WixFdl ©§¨¨¦§¦©¤©¦

ux`d z` mligpdlE ,mdipRn¦§¥¤§©§¦¨¤¨¨¤
g"n`a)(:ai dxez

(ai).epLøBàåoFiNM oFWl df oi` §¦¤¥¤§¦¨
EPM`' xn`p xaM ixdW ,dcnWde§©§¨¨¤£¥§¨¤¡©©¤
aEW xnFl oFWNd liRki dOle ,'xaCa©¤¤§¨¨©§¦©¨©

`N` ,'EpNk`e'FnEBxzM:qFlwpE`A ©£©¤¤¨§©§§§§
'oEpkxz`e'lW FzqxiB dzid KM] ©£¨¥¦¨¨§¨¦§¨¤

`Ede .[qFlwpE` mEBxzA i"WxoFWl ©¦§©§§§§§
'oikExY'xaCA epM` ,xnFlM .(WExiB) ¦¦¥§©©¤©¤¤

.mlFrd on EPWxb` KkaEd"awde §¨£¨§¤¦¨¨§
:dWnl xnF`e KiWnnxn`Y m`em` ©§¦§¥§¤§¦Ÿ©¦

oMzFa` zrEaWl dUr` dnxW` ¥¨¤¡¤¦§©¨£¤
z` dAx`' :mdl iYxn`e iYrAWp¦§©§¦§¨©§¦¨¤©§¤¤
ux`d lke ,minXd iakFkM mkrxf©§£¤§§¥©¨¨¦§¨¨¨¤
'mlrl Elgpe mkrxfl oY` ...z`Gd©Ÿ¤¥§©§£¤§¨£§Ÿ¨

(bi ,al zeny d`x)z` miIwl xWt` ixd£¥¤§¨§©¥¤
LA drEaXdiFbl LzF` dUr`e - ©§¨§§¤¡¤§§

lFcBmrxGn dY`W ,dpizp) ¨¤©¨¦©§¨
(xbl:bi dxez
(bi)íéøöî eòîLåoi` .'ebe zilrd iM §¨§¦§©¦¦¤¡¦¨¥

mixvOdW dpeEMdzilrdW 'ErnWi' ©©¨¨¤©¦§¦¦§§¤¤¡¥¨
E`x z`f ixdW ,mixvOn mrd z ¤̀¨¨¦¦§©¦¤£¥Ÿ¨
`N` ,drinWl miwEwf mpi`e mdipirA§¥¥¤§¥¨§¦¦§¦¨¤¨

ErnWemixvn,mbxdY xW` z` §¨§¦§©¦¤£¤©©§¥
ErnWi md ,xnFlMdGd mrl ziUr dn §©¥¦§§¤¨¦¨¨©¤

mvx`n zilrd xW`(m"`x ,oexkfd): £¤¤¡¥¨¥©§¨
.úéìòä ék'iM',o`M xEn`d df ¦¤¡¦¨¦¤¨¨¨

.'xW`' oFWlA WOWnWExiR Kke §©¥¦§£¤§¨¥

:aEzMdmdeW xg`l - mixvOd -E`x ©¨§¥©¦§¦§©©¤¨
LOr mr LizF`ltp z` mdipirA§¥¥¤¤¦§§¤¦©§

l`xUilFcBd Lgka zilrd xW` ¦§¨¥£¤¤¡¦¨§Ÿ£©¨
,mAxTn mzF`Epiad md KM KFYnE ¨¦¦§¨¦¨¥¥¦

,cgEinA Lilr aiag dGd mrdWedYr ¤¨¨©¤¨¦¨¤¦§¨§©¨
Exn`i `l mbxFd dY`W ErnWIWk§¤¦§§¤©¨§¨ŸŸ§

lr WpFrM `EdW`N` ,Ll E`hgW ¤§¤©¤¨§§¤¨
W Exn`iFl Wi miaiF`A mgNdl LgM Ÿ§¤Ÿ£§¦¨¥§§¦¥

wx iM ,dAvwmCbpM(mixvOd cbpM) ¦§¨¦©§¤§¨§¤¤©¦§¦
iaWFi cbpM la` ,mgNdl YlFkï§¨§¦¨¥£¨§¤¤§¥

e .mgNdl YlFki `l ux`dFf`id ¨¨¤Ÿ¨§¨§¦¨¥§¦
KlFde Wxtn aEzMd xW` mzxin £̀¦¨¨£¤©¨§¨¥§¥

KWndA:ci dxez ©¤§¥
(ci).úàfä õøàä áLBé ìà eøîàå§¨§¤¥¨¨¤©Ÿ

.'lr' FnM DWExiR 'l`' zaiYW minrR§¨¦¤¥©¤¥¨§©
,KM Wxtl Wi o`M s`eFnMdidW §©¨¥§¨¥¨§¤¨¨

Exn`e' :xn`pux`d aWFi lr ¤¡¨§¨§©¥¨¨¤
dn - mdilr Exn`i dnE .'z`Gd©Ÿ©Ÿ§£¥¤©

oiprd sFqA xEn`X(fh weqta)iYlAn' , ¤¨§¨¦§¨¦¦§¦
...'d zlki'xAcOA mhgWIe; §Ÿ¤©¦§¨¥©¦§¨

xnFl mYrcA Elri `l ,mixvOde§©¦§¦Ÿ©£§©§¨©
lr WpFrM l`xUil `A xaCdW¤©¨¨¨§¦§¨¥§¤©

,mdiUrnErnXW liaWAmBiM ©£¥¤¦§¦¤¨§©¦

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i iyily meil inei xeriy

(åè)íéBbä eøîàå ãçà Léàk äfä íòä-úà äzîäå§¥«©¨²¤¨¨¬©¤−§¦´¤¨®§¨«§Æ©¦½
:øîàì EòîL-úà eòîL-øLà£¤¨«§¬¤¦§£−¥«Ÿ

i"yx£„Á‡ LÈ‡k ‰f‰ ÌÚ‰Œ˙‡ ‰zÓ‰Â∑'וגֹו אתֿׁשמע אׁשרֿׁשמעּו הּגֹוים יאמרּו :ּכ ּומּתֹו .ּפתאם, ¿≈«»∆»»«∆¿ƒ∆»ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָֹֹ

(æè)äfä íòä-úà àéáäì ýåýé úìëé ézìaî¦¦§¦º§´Ÿ¤§Ÿ̈À§¨¦Æ¤¨¨´©¤½
:øaãna íèçLiå íäì òaLð-øLà õøàä-ìà¤¨−̈¤£¤¦§©´¨¤®©¦§¨¥−©¦§¨«

i"yx£'B‚Â ˙ÏÎÈ ÈzÏaÓ∑,וגּבֹורים חזקים הארץ ׁשּיֹוׁשבי לב)לפי ואחד (ברכות לׁשלׁשים ּפרעה ּדֹומה ואינֹו ƒƒ¿ƒ¿…∆¿ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
הּזאת  הארץ יֹוׁשב על יאמרּו זאת ÏBÎÈ˙.מלכים; ÈzÏaÓ∑ ׁשחטם – להביאם ּבידֹו יכלת היה ׁשּלא מּתֹו. ְְִֵֶַַָָָֹֹֹƒƒ¿ƒ¿∆ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹֹ

˙ÏÎÈ∑ הּוא ּדבר .ׁשם ¿…∆ֵָָ

(æé)äzòåé:øîàì zøac øLàk éðãà çk àð-ìcâ §©¾̈¦§©−̈´Ÿ©£Ÿ¨®©«£¤¬¦©−§¨¥«Ÿ

i"yx£'‰ Ák ‡ŒÏc‚È∑ּדּבּור Ó‡Ï¯.לעׂשֹות z¯ac ¯L‡k∑ הּדּבּור .ּומהּו ƒ¿«»…«ְֲִַ«¬∆ƒ«¿»≈…ִַַ

(çé)òLôå ïåò àNð ãñç-áøå íétà Cøà ýåýé§Ÿ̈À¤³¤©©̧¦Æ§©¤½¤Ÿ¥¬¨−Ÿ¨¨®©
lL-ìò íéða-ìò úBáà ïåò ã÷t äwðé àì äwðåíéL §©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥º£³Ÿ¨Æ©¨¦½©¦¥¦−

:íéòaø-ìòå§©¦¥¦«
i"yx£ÌÈt‡ C¯‡ ׁשהיה ∑‰' להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מׁשה מצאֹו לּמרֹום, מׁשה ּכׁשעלה ולרׁשעים. לצּדיקים ∆∆««ƒְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

לֹו: אמר לרׁשעים! אף הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר לצּדיקים? לֹו: אמר אּפים", אר "ה' וכֹותב: ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָיֹוׁשב

Ôe¯ÓÈÂטו  „Á ‡¯·‚k ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È Ïh˜˙e¿««»«»»≈¿«¿»«¿≈¿
:¯ÓÈÓÏ Cz¯·b ÚÓL ˙È eÚÓL Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿»»¿«¿À¿»¿≈«

nÚ‡טז  ˙È ‡ÏÚ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡ÏÎeÈ ˙ÈÏcÓƒ¿≈¿»√»¿»¿»»»»«»
ÔeÏh˜Â ÔB‰Ï Ìi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔÈ„‰»≈¿«¿»ƒ«≈¿¿«¿ƒ

:‡¯a„Óa¿«¿¿»

„Èיז  ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡ÏÈÁ ÔÚÎ ÈbÒ ÔÚÎe¿««ƒ¿«≈»√»¿»¿»ƒ
:¯ÓÈÓÏ ‡zÏÈlÓ«∆¿»¿≈«

L·˜יח  ÔÂ·Ë „aÚÓÏ ÈbÒÓe Ê‚¯ ˜Á¯Ó ÈÈ¿»«¿≈¿««¿≈¿∆¿««¿»»≈
ÔÈ·È˙„Ï ÁlÒ ÔÈ·BÁÏe „B¯ÓÏÂ ÔÈÂÚÏ«¬»»¿ƒ¿¿ƒ««ƒ¿«¿ƒ
È·BÁ ¯ÚÒÓ ÈkÊÓ ‡Ï ÔÈ·È˙ ‡Ï„e d˙È¯B‡Ï¿«¿≈¿»«¿ƒ»¿«≈«¿«≈
¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡¬»»«¿ƒ¿»ƒ««¿ƒ«¿««

:ÈÚÈ·¿̄ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

oirA oire ,mAxwA okFW 'd dY ©̀¨¥§¦§¨§©¦§©¦
e ,mdl d`xp dY`,dAg KxcA lMd ©¨¦§¨¨¤§©Ÿ§¤¤¦¨

dwYPW La ExiMd `le(dwqtPW) §Ÿ¦¦§¤¦§¨¤¦§§¨
:dPd cr mdn Lzad`eh dxez ©£¨§¥¤©¥¨

(eh)Léàk äfä íòä úà äzîäå§¥©¨¤¨¨©¤§¦
.ãçàmzF` zinY m` didemF`zR ¤¨§¨¨¦¨¦¨¦§

xaCa EPM`' :Yxn`W itM ,zg` zaA§©©©§¦¤¨©§¨©¤©¤¤
,'EPWxF`emlFrA xaCd mqxRzi ixd §¦¤£¥¦§©§¥©¨¨¨¨

(Exn`e :`"q) Exn`i KM KFYnE¦¨Ÿ§§¨§
lM oke mixvnz` ErnW xW` miFBd ¦§©¦§¥¨©¦£¤¨§¤

...LrnWzlki iYlAn'Fbe:fh dxez ¦§£¦¦§¦§Ÿ¤§
(fh).'Bâå úìBëé ézìaîExn`i KM ¦¦§¦§¤§¨Ÿ§

gM Fl did calA mixvn cbp :miOrd̈©¦¤¤¦§©¦¦§¨¨¨Ÿ©
ux`d iaWFi cbp `l la` ,mgNdl§¦¨¥£¨Ÿ¤¤§¥¨¨¤

,z`Gdmiwfg ux`d iaWFIW itl ©Ÿ§¦¤§¥¨¨¤£¨¦
drxt dnFc Fpi`e ,mixFAbe`EdW §¦¦§¥¤©§Ÿ¤

- cg` Klnmikln cg`e miWlWl- ¤¤¤¨¦§Ÿ¦§¤¨§¨¦
orpM ux` lM ikln;(ckÎf ,ai ryedi d`x) ©§¥¨¤¤§©©

Exn`i z`fmiiFB x`WE mixvOdlr ŸŸ§©¦§¦§¨¦©
.z`Gd ux`d iaWFii"yx x`ane §¥¨¨¤©Ÿ

:oeyld wecwczaiY lW m"n zF`d̈¥¤¥©

DWExiRW 'dAiQd m"n' `id 'iYlAn'¦¦§¦¦¥©¦¨¤¥¨
zaiY lW e"ie zF`de 'mEXn' FnM§¦§¨¨¤¥©
,'d`vFYd e"ie' `id 'mhgWIe'©¦§¨¥¦¨©¨¨

:'Kkitl' FnM DWExiRWiYlAn' ¤¥¨§§¦¨¦¦§¦
zlFki did `NW KFYn - 'zlFki§¤¦¤Ÿ¨¨§¤

,m`iadl FciA- 'mhgWIe'Kkitl §¨©£¦¨©¦§¨¥§¦¨
mhgW,dWn zNitY dlAwzp ok`e] §¨¨§¨¥¦§©§¨§¦©¤

,mF`zR 'cg` Wi`M' mrd EznEd `le§Ÿ§¨¨§¦¤¨¦§
,dpW mirAx` KWnA hrn hrn m` iM¦¦§©§©§¤¤©§¨¦¨¨
z` EWxi mdixg` Enw xW` mdipaE§¥¤£¤¨©£¥¤¨§¤
xMip WpFrd did `NW KM ,ux`d̈¨¤¨¤Ÿ¨¨¨¤¦¨
iYlAn' miiFBd Exn` `le .mipirl̈¥¨¦§Ÿ¨§©¦¦¦§¦

['ebe '...zlFki(miyxtn): §¤
.úìBëézaiY mFwnA dPpi` Ff daiY §¤¥¨¥¤¨¦§¥©

''d lFki iYlAn' DWExiR `dIW ,'lFki'¨¤§¥¥¨¦¦§¦¨
`N` ,(dxizi zF`M aWgY e"iYde)§©¨¥¨¥§§¥¨¤¨

`Ed xaC mWiciAW gMd ,xnFlM - ¥¨¨§©©Ÿ©¤¦¥
ENi`kE ,zlki iExw zFUrl dUFrd̈¤©£¨§Ÿ¤§¦
''d ciA zlkid Wi iYlAn' xn`p did̈¨¤¡¨¦¦§¦¥©§Ÿ¤§©

FznbEC d`x](f ,g ziy`xa)zWai cr' §¥§¨©§Ÿ¤
FnM xaC mW `EdW ,'ux`d lrn miOd©©¦¥©¨¨¤¤¥¨¨§

miOd EWai xW` cr' :FnM Fpi`e ,'Wai'Ÿ¤§¥§©£¤¨§©©¦
'ux`d lrn(zeaegx x`a)[(l"kyn):fi dxez ¥©¨¨¤

(fi)'ä çk àð ìcâé.YxAC xW`Mixd ¦§©¨Ÿ©©£¤¦©§¨£¥
zaiY FA xqgW xvw `xwn df¤¦§¨¨¨¤¨¥¥©
liCbY dYre :xnF` `Ed Kke .'zFUrl'©£§¨¥§©¨©§¦

Lingx gM z` `pLxEAC zFUrl ¨¤Ÿ©©£¤©£¦§
il` YxAC xW`M(x"yl): ©£¤¦©§¨¥©

.øîàì zøac øLàkWxtn aEzMde ©£¤¦©§¨¥Ÿ§©¨§¨¥
:KlFde?xEACd EdnEgi dxez §¥©©¦

(gi).íétà Cøà 'äFR` Kix`Od ¤¤©©¦©©£¦©
.mirWxle miwiCSlFl xn` okide ©©¦¦§¨§¨¦§¥¨¨©

?oMF`vn ,mFxOl dWn dlrWM ¥§¤¨¨Ÿ¤©¨§¨
aWFi didW `EdÎKExAÎWFcTdl§©¨¨¤¨¨¥

miR` Kx` 'd azFke,'ebe,Fl xn` §¥¤¤©©¦¨©
wx `id Ff LzCn m`d'?'miwiCSl ©¦¦¨§¦©©©¦¦

`EdÎKExAÎWFcTd Fl xn`ippd' ¨©©¨¨¦§¦
iR` Kix`n,Fl xn` .'mirWxl s` ©£¦©¦©¨§¨¦¨©

,'Eca`i mirWx'Kix`dl Wi rECnE §¨¦Ÿ¥©©¥§©£¦
.s` mdl,`EdÎKExAÎWFcTd Fl xn` ¨¤©¨©©¨¨

LiIg'(Lgihan ip`)'xaCl KxhvYW ©¤£¦©§¦£¤¦§¨¥©¨¨
xEarA mB Ff dCn WTal dY` cizr -¨¦©¨§©¥¦¨©©£



נג gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i iyily meil inei xeriy

(áé)ìBãb-éBâì Eúà äNòàå epLøBàå øácá epkà©¤¬©¤−¤§«¦¤®§¤«¡¤Æ«Ÿ§½§«¨¬
:epnî íeöòå§¨−¦¤«

i"yx£epL¯B‡Â∑?אבֹות לׁשבּועת אעׂשה מה ּתאמר: ואם "ּתרּוכין", לׁשֹון ‡˙E.ּכתרּגּומֹו ‰NÚ‡Â ¿ƒ∆ְְְְְְֱִִִֶֶַַַָָֹ¿∆¡∆…¿
ÏB„bŒÈB‚Ï∑מּזרעם רבה)ׁשאּתה .(במדבר ¿»ְִֶַַָָ

(âé)úéìòä-ék íéøöî eòîLå ýåýé-ìà äLî øîàiå©¬Ÿ¤¤−¤§Ÿ̈®§¨«§´¦§©½¦¦¤«¡¦¯¨
:Baøwî äfä íòä-úà Eçëá§«Ÿ£²¤¨¨¬©¤−¦¦§«

i"yx£ÌÈ¯ˆÓ eÚÓLÂ∑ ּתהרגם אׁשר את את ∑ÈÏÚ‰ŒÈk˙.וׁשמעּו ראּו והם "אׁשר". ּבלׁשֹון מׁשּמׁש "ּכי" ¿»¿ƒ¿«ƒְְְֲֵֶֶַַָƒ∆¡ƒ»ְְְֲִִֵֵֶֶַָ
יאמרּו: אּלא ,ל ׁשחטאּו יאמרּו לא הֹורגם, ׁשאּתה ּוכׁשּיׁשמעּו מּקרּבם, אֹותם הּגדֹול ּבכח העלית ְְְְְְְְְְֱֲֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹֹֹאׁשר

היא  וזֹו להּלחם, יכלּת לא הארץ יֹוׁשבי ּכנגד אבל להּלחם, יכלּת .ׁשּכנגּדם ְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָֹֹֹ

(ãé)äzà-ék eòîL úàfä õøàä áLBé-ìà eøîàå§¨«§À¤¥»¨¨´¤©Ÿ¼¨«§Æ¦«©¨´
äàøð ïéòa ïéò-øLà äfä íòä áø÷a ýåýé|äzà §Ÿ̈½§¤−¤¨¨´©¤®£¤©̧¦§©¹¦¦§¨´©¨´

ððòå ýåýéCìä äzà ïðò ãnòáe íäìò ãîò E §Ÿ̈À©«£¨«§ÆŸ¥´£¥¤½§©ª´¨À̈©¨̧Ÿ¥³
:äìéì Là ãenòáe íîBé íäéðôì¦§¥¤Æ½̈§©¬¥−¨«§¨

i"yx£˙‡f‰ ı¯‡‰ ·LBÈŒÏ‡ e¯Ó‡Â∑ ׁשאמּור מה עליהם? יאמרּו ּומה הּזאת", הארץ "עלֿיֹוׁשב ּכמֹו: ¿»¿∆≈»»∆«…ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
להם, נראה אּתה ּבעין ועין ּבקרּבם, ׁשֹוכן ה' א ּתה ּכי ׁשּׁשמעּו ּבׁשביל יי", יכלת "מּבלּתי הענין: ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹּבסֹוף

הּנה  עד מהם אהבת ׁשּנּתקה ּב הּכירּו ולא חּבה, ּבדר .והּכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

C˙Èיב  „aÚ‡Â ÔepˆL‡Â ‡˙BÓa ÔepÁÓ‡∆¿ƒ¿»«¬≈ƒ¿∆¿≈»»
:ÔB‰pÓ ÛÈw˙Â ·¯ ÌÚÏ¿««¿«ƒƒ¿

‡¯Èיג  È‡¯ˆÓ ÔeÚÓLÈÂ ÈÈ Ì„˜ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆√»¿»¿ƒ¿¿ƒ¿»≈¬≈
:ÔB‰ÈÈaÓ ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È CÏÈÁ· ‡z˜q‡¬∆¿»¿≈»»«»»≈ƒ≈≈

‡zיד  È¯‡ eÚÓLc ‡„‰ ‡Ú¯‡ ·˙ÈÏ Ôe¯ÓÈÂ¿≈¿¿»≈«¿»»»ƒ¿»¬≈«¿
Èc ÔÈ„‰ ‡nÚ B‚a ˙È¯L CzÎLc ÈÈ¿»ƒ¿ƒ¿»«¿«¿«»»≈ƒ
ÏhÓ CÚÂ ÈÈ„ ‡¯˜È ˙ÈÎL ÔÊÁ ÔB‰ÈÈÚ·¿≈≈¬«¿ƒ«¿»»«¿»«¬»»«≈
¯a„Ó z‡ ‡Ú„ ‡„enÚ·e ÔB‰ÂlÚƒ»¿¿«»«¬»»«¿¿««
‡˙M‡„ ‡„enÚ·e ‡ÓÓÈa ÔB‰ÈÓ„√̃»≈ƒ»»¿«»¿∆»»

:‡ÈÏÈÏa¿≈¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

'dp`' oFWl xTirW mbde] cFr izF`¦©£©¤¦©§¨¨
FnM ,'mFwO'd lr dl`W `Ed,fh ziy`xa) §¥¨©©¨§

(gla` ,'iklz dp`e z`a dGn i`'¥¦¤¨§¨¨¥¥¦£¨
cr' :FWExiR ixd 'cr' zaiY ztqFzA§¤¤¥©©£¥¥©

FnkE ,'izn cr' F` 'dOM(a ,bi mildz)cr' ©¨©¨©§©
xiYqY dp` cr ,gvp ipgMWY 'd dp`̈¨¦§¨¥¦¤©©¨¨©§¦

'Lipt z`(x"yl ,i"`a)[: ¤¨¤
.éðöàðé:FWExiRipEfiBximixac i"yx d`x) §©£ª¦¥©§¦¦

(hi ,al my qelwpe` mebxze .k ,`l:
.úBúBàä ìëacr' aEzMd zpeEM oi` §Ÿ¨¥©¨©©¨©

lkA Epin`i `le iA Epin`i `l dp`̈¨Ÿ©£¦¦§Ÿ©£¦§¨
E`x xW` zFzF`A iM ,'zFzF`d̈¦¨£¤¨
`Ed KM `N` ,Epin`d i`Ce mdipirA§¥¥¤©©¤¡¦¤¨¨
iA mipin`n mpi` dp` cr :xnF`¥©¨¨¥¨©£¦¦¦

,mdl iziUrW miQPd lM liaWAiM ¦§¦¨©¦¦¤¨¦¦¨¤¦
xaM ,dN` lM z` E`xW xg`ldid §©©¤¨¤¨¥¤§¨¨¨

miIwl iciA zlFkidW oin`dl mdl̈¤§©£¦¤©§¤§¨¦§©¥
izghadmiFBd z` mB WixFdl ©§¨¨¦§¦©¤©¦

ux`d z` mligpdlE ,mdipRn¦§¥¤§©§¦¨¤¨¨¤
g"n`a)(:ai dxez

(ai).epLøBàåoFiNM oFWl df oi` §¦¤¥¤§¦¨
EPM`' xn`p xaM ixdW ,dcnWde§©§¨¨¤£¥§¨¤¡©©¤
aEW xnFl oFWNd liRki dOle ,'xaCa©¤¤§¨¨©§¦©¨©

`N` ,'EpNk`e'FnEBxzM:qFlwpE`A ©£©¤¤¨§©§§§§
'oEpkxz`e'lW FzqxiB dzid KM] ©£¨¥¦¨¨§¨¦§¨¤

`Ede .[qFlwpE` mEBxzA i"WxoFWl ©¦§©§§§§§
'oikExY'xaCA epM` ,xnFlM .(WExiB) ¦¦¥§©©¤©¤¤

.mlFrd on EPWxb` KkaEd"awde §¨£¨§¤¦¨¨§
:dWnl xnF`e KiWnnxn`Y m`em` ©§¦§¥§¤§¦Ÿ©¦

oMzFa` zrEaWl dUr` dnxW` ¥¨¤¡¤¦§©¨£¤
z` dAx`' :mdl iYxn`e iYrAWp¦§©§¦§¨©§¦¨¤©§¤¤
ux`d lke ,minXd iakFkM mkrxf©§£¤§§¥©¨¨¦§¨¨¨¤
'mlrl Elgpe mkrxfl oY` ...z`Gd©Ÿ¤¥§©§£¤§¨£§Ÿ¨

(bi ,al zeny d`x)z` miIwl xWt` ixd£¥¤§¨§©¥¤
LA drEaXdiFbl LzF` dUr`e - ©§¨§§¤¡¤§§

lFcBmrxGn dY`W ,dpizp) ¨¤©¨¦©§¨
(xbl:bi dxez
(bi)íéøöî eòîLåoi` .'ebe zilrd iM §¨§¦§©¦¦¤¡¦¨¥

mixvOdW dpeEMdzilrdW 'ErnWi' ©©¨¨¤©¦§¦¦§§¤¤¡¥¨
E`x z`f ixdW ,mixvOn mrd z ¤̀¨¨¦¦§©¦¤£¥Ÿ¨
`N` ,drinWl miwEwf mpi`e mdipirA§¥¥¤§¥¨§¦¦§¦¨¤¨

ErnWemixvn,mbxdY xW` z` §¨§¦§©¦¤£¤©©§¥
ErnWi md ,xnFlMdGd mrl ziUr dn §©¥¦§§¤¨¦¨¨©¤

mvx`n zilrd xW`(m"`x ,oexkfd): £¤¤¡¥¨¥©§¨
.úéìòä ék'iM',o`M xEn`d df ¦¤¡¦¨¦¤¨¨¨

.'xW`' oFWlA WOWnWExiR Kke §©¥¦§£¤§¨¥

:aEzMdmdeW xg`l - mixvOd -E`x ©¨§¥©¦§¦§©©¤¨
LOr mr LizF`ltp z` mdipirA§¥¥¤¤¦§§¤¦©§

l`xUilFcBd Lgka zilrd xW` ¦§¨¥£¤¤¡¦¨§Ÿ£©¨
,mAxTn mzF`Epiad md KM KFYnE ¨¦¦§¨¦¨¥¥¦

,cgEinA Lilr aiag dGd mrdWedYr ¤¨¨©¤¨¦¨¤¦§¨§©¨
Exn`i `l mbxFd dY`W ErnWIWk§¤¦§§¤©¨§¨ŸŸ§

lr WpFrM `EdW`N` ,Ll E`hgW ¤§¤©¤¨§§¤¨
W Exn`iFl Wi miaiF`A mgNdl LgM Ÿ§¤Ÿ£§¦¨¥§§¦¥

wx iM ,dAvwmCbpM(mixvOd cbpM) ¦§¨¦©§¤§¨§¤¤©¦§¦
iaWFi cbpM la` ,mgNdl YlFkï§¨§¦¨¥£¨§¤¤§¥

e .mgNdl YlFki `l ux`dFf`id ¨¨¤Ÿ¨§¨§¦¨¥§¦
KlFde Wxtn aEzMd xW` mzxin £̀¦¨¨£¤©¨§¨¥§¥

KWndA:ci dxez ©¤§¥
(ci).úàfä õøàä áLBé ìà eøîàå§¨§¤¥¨¨¤©Ÿ

.'lr' FnM DWExiR 'l`' zaiYW minrR§¨¦¤¥©¤¥¨§©
,KM Wxtl Wi o`M s`eFnMdidW §©¨¥§¨¥¨§¤¨¨

Exn`e' :xn`pux`d aWFi lr ¤¡¨§¨§©¥¨¨¤
dn - mdilr Exn`i dnE .'z`Gd©Ÿ©Ÿ§£¥¤©

oiprd sFqA xEn`X(fh weqta)iYlAn' , ¤¨§¨¦§¨¦¦§¦
...'d zlki'xAcOA mhgWIe; §Ÿ¤©¦§¨¥©¦§¨

xnFl mYrcA Elri `l ,mixvOde§©¦§¦Ÿ©£§©§¨©
lr WpFrM l`xUil `A xaCdW¤©¨¨¨§¦§¨¥§¤©

,mdiUrnErnXW liaWAmBiM ©£¥¤¦§¦¤¨§©¦

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i iyily meil inei xeriy

(åè)íéBbä eøîàå ãçà Léàk äfä íòä-úà äzîäå§¥«©¨²¤¨¨¬©¤−§¦´¤¨®§¨«§Æ©¦½
:øîàì EòîL-úà eòîL-øLà£¤¨«§¬¤¦§£−¥«Ÿ

i"yx£„Á‡ LÈ‡k ‰f‰ ÌÚ‰Œ˙‡ ‰zÓ‰Â∑'וגֹו אתֿׁשמע אׁשרֿׁשמעּו הּגֹוים יאמרּו :ּכ ּומּתֹו .ּפתאם, ¿≈«»∆»»«∆¿ƒ∆»ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָֹֹ

(æè)äfä íòä-úà àéáäì ýåýé úìëé ézìaî¦¦§¦º§´Ÿ¤§Ÿ̈À§¨¦Æ¤¨¨´©¤½
:øaãna íèçLiå íäì òaLð-øLà õøàä-ìà¤¨−̈¤£¤¦§©´¨¤®©¦§¨¥−©¦§¨«

i"yx£'B‚Â ˙ÏÎÈ ÈzÏaÓ∑,וגּבֹורים חזקים הארץ ׁשּיֹוׁשבי לב)לפי ואחד (ברכות לׁשלׁשים ּפרעה ּדֹומה ואינֹו ƒƒ¿ƒ¿…∆¿ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
הּזאת  הארץ יֹוׁשב על יאמרּו זאת ÏBÎÈ˙.מלכים; ÈzÏaÓ∑ ׁשחטם – להביאם ּבידֹו יכלת היה ׁשּלא מּתֹו. ְְִֵֶַַָָָֹֹֹƒƒ¿ƒ¿∆ְְְֲִִֶֶַָָָָָָֹֹ

˙ÏÎÈ∑ הּוא ּדבר .ׁשם ¿…∆ֵָָ

(æé)äzòåé:øîàì zøac øLàk éðãà çk àð-ìcâ §©¾̈¦§©−̈´Ÿ©£Ÿ¨®©«£¤¬¦©−§¨¥«Ÿ

i"yx£'‰ Ák ‡ŒÏc‚È∑ּדּבּור Ó‡Ï¯.לעׂשֹות z¯ac ¯L‡k∑ הּדּבּור .ּומהּו ƒ¿«»…«ְֲִַ«¬∆ƒ«¿»≈…ִַַ

(çé)òLôå ïåò àNð ãñç-áøå íétà Cøà ýåýé§Ÿ̈À¤³¤©©̧¦Æ§©¤½¤Ÿ¥¬¨−Ÿ¨¨®©
lL-ìò íéða-ìò úBáà ïåò ã÷t äwðé àì äwðåíéL §©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥º£³Ÿ¨Æ©¨¦½©¦¥¦−

:íéòaø-ìòå§©¦¥¦«
i"yx£ÌÈt‡ C¯‡ ׁשהיה ∑‰' להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא מׁשה מצאֹו לּמרֹום, מׁשה ּכׁשעלה ולרׁשעים. לצּדיקים ∆∆««ƒְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹ

לֹו: אמר לרׁשעים! אף הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר לצּדיקים? לֹו: אמר אּפים", אר "ה' וכֹותב: ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָיֹוׁשב

Ôe¯ÓÈÂטו  „Á ‡¯·‚k ÔÈ„‰ ‡nÚ ˙È Ïh˜˙e¿««»«»»≈¿«¿»«¿≈¿
:¯ÓÈÓÏ Cz¯·b ÚÓL ˙È eÚÓL Èc ‡iÓÓÚ«¿«»ƒ¿»»¿«¿À¿»¿≈«

nÚ‡טז  ˙È ‡ÏÚ‡Ï ÈÈ Ì„˜ ‡ÏÎeÈ ˙ÈÏcÓƒ¿≈¿»√»¿»¿»»»»«»
ÔeÏh˜Â ÔB‰Ï Ìi˜ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔÈ„‰»≈¿«¿»ƒ«≈¿¿«¿ƒ

:‡¯a„Óa¿«¿¿»

„Èיז  ‡Ók ÈÈ Ì„˜ ‡ÏÈÁ ÔÚÎ ÈbÒ ÔÚÎe¿««ƒ¿«≈»√»¿»¿»ƒ
:¯ÓÈÓÏ ‡zÏÈlÓ«∆¿»¿≈«

L·˜יח  ÔÂ·Ë „aÚÓÏ ÈbÒÓe Ê‚¯ ˜Á¯Ó ÈÈ¿»«¿≈¿««¿≈¿∆¿««¿»»≈
ÔÈ·È˙„Ï ÁlÒ ÔÈ·BÁÏe „B¯ÓÏÂ ÔÈÂÚÏ«¬»»¿ƒ¿¿ƒ««ƒ¿«¿ƒ
È·BÁ ¯ÚÒÓ ÈkÊÓ ‡Ï ÔÈ·È˙ ‡Ï„e d˙È¯B‡Ï¿«¿≈¿»«¿ƒ»¿«≈«¿«≈
¯c ÏÚÂ È˙ÈÏz ¯c ÏÚ ÔÈ„¯Ó ÔÈa ÏÚ Ô‰·‡¬»»«¿ƒ¿»ƒ««¿ƒ«¿««

:ÈÚÈ·¿̄ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

oirA oire ,mAxwA okFW 'd dY ©̀¨¥§¦§¨§©¦§©¦
e ,mdl d`xp dY`,dAg KxcA lMd ©¨¦§¨¨¤§©Ÿ§¤¤¦¨

dwYPW La ExiMd `le(dwqtPW) §Ÿ¦¦§¤¦§¨¤¦§§¨
:dPd cr mdn Lzad`eh dxez ©£¨§¥¤©¥¨

(eh)Léàk äfä íòä úà äzîäå§¥©¨¤¨¨©¤§¦
.ãçàmzF` zinY m` didemF`zR ¤¨§¨¨¦¨¦¨¦§

xaCa EPM`' :Yxn`W itM ,zg` zaA§©©©§¦¤¨©§¨©¤©¤¤
,'EPWxF`emlFrA xaCd mqxRzi ixd §¦¤£¥¦§©§¥©¨¨¨¨

(Exn`e :`"q) Exn`i KM KFYnE¦¨Ÿ§§¨§
lM oke mixvnz` ErnW xW` miFBd ¦§©¦§¥¨©¦£¤¨§¤

...LrnWzlki iYlAn'Fbe:fh dxez ¦§£¦¦§¦§Ÿ¤§
(fh).'Bâå úìBëé ézìaîExn`i KM ¦¦§¦§¤§¨Ÿ§

gM Fl did calA mixvn cbp :miOrd̈©¦¤¤¦§©¦¦§¨¨¨Ÿ©
ux`d iaWFi cbp `l la` ,mgNdl§¦¨¥£¨Ÿ¤¤§¥¨¨¤

,z`Gdmiwfg ux`d iaWFIW itl ©Ÿ§¦¤§¥¨¨¤£¨¦
drxt dnFc Fpi`e ,mixFAbe`EdW §¦¦§¥¤©§Ÿ¤

- cg` Klnmikln cg`e miWlWl- ¤¤¤¨¦§Ÿ¦§¤¨§¨¦
orpM ux` lM ikln;(ckÎf ,ai ryedi d`x) ©§¥¨¤¤§©©

Exn`i z`fmiiFB x`WE mixvOdlr ŸŸ§©¦§¦§¨¦©
.z`Gd ux`d iaWFii"yx x`ane §¥¨¨¤©Ÿ

:oeyld wecwczaiY lW m"n zF`d̈¥¤¥©

DWExiRW 'dAiQd m"n' `id 'iYlAn'¦¦§¦¦¥©¦¨¤¥¨
zaiY lW e"ie zF`de 'mEXn' FnM§¦§¨¨¤¥©
,'d`vFYd e"ie' `id 'mhgWIe'©¦§¨¥¦¨©¨¨

:'Kkitl' FnM DWExiRWiYlAn' ¤¥¨§§¦¨¦¦§¦
zlFki did `NW KFYn - 'zlFki§¤¦¤Ÿ¨¨§¤

,m`iadl FciA- 'mhgWIe'Kkitl §¨©£¦¨©¦§¨¥§¦¨
mhgW,dWn zNitY dlAwzp ok`e] §¨¨§¨¥¦§©§¨§¦©¤

,mF`zR 'cg` Wi`M' mrd EznEd `le§Ÿ§¨¨§¦¤¨¦§
,dpW mirAx` KWnA hrn hrn m` iM¦¦§©§©§¤¤©§¨¦¨¨
z` EWxi mdixg` Enw xW` mdipaE§¥¤£¤¨©£¥¤¨§¤
xMip WpFrd did `NW KM ,ux`d̈¨¤¨¤Ÿ¨¨¨¤¦¨
iYlAn' miiFBd Exn` `le .mipirl̈¥¨¦§Ÿ¨§©¦¦¦§¦

['ebe '...zlFki(miyxtn): §¤
.úìBëézaiY mFwnA dPpi` Ff daiY §¤¥¨¥¤¨¦§¥©

''d lFki iYlAn' DWExiR `dIW ,'lFki'¨¤§¥¥¨¦¦§¦¨
`N` ,(dxizi zF`M aWgY e"iYde)§©¨¥¨¥§§¥¨¤¨

`Ed xaC mWiciAW gMd ,xnFlM - ¥¨¨§©©Ÿ©¤¦¥
ENi`kE ,zlki iExw zFUrl dUFrd̈¤©£¨§Ÿ¤§¦
''d ciA zlkid Wi iYlAn' xn`p did̈¨¤¡¨¦¦§¦¥©§Ÿ¤§©

FznbEC d`x](f ,g ziy`xa)zWai cr' §¥§¨©§Ÿ¤
FnM xaC mW `EdW ,'ux`d lrn miOd©©¦¥©¨¨¤¤¥¨¨§

miOd EWai xW` cr' :FnM Fpi`e ,'Wai'Ÿ¤§¥§©£¤¨§©©¦
'ux`d lrn(zeaegx x`a)[(l"kyn):fi dxez ¥©¨¨¤

(fi)'ä çk àð ìcâé.YxAC xW`Mixd ¦§©¨Ÿ©©£¤¦©§¨£¥
zaiY FA xqgW xvw `xwn df¤¦§¨¨¨¤¨¥¥©
liCbY dYre :xnF` `Ed Kke .'zFUrl'©£§¨¥§©¨©§¦

Lingx gM z` `pLxEAC zFUrl ¨¤Ÿ©©£¤©£¦§
il` YxAC xW`M(x"yl): ©£¤¦©§¨¥©

.øîàì zøac øLàkWxtn aEzMde ©£¤¦©§¨¥Ÿ§©¨§¨¥
:KlFde?xEACd EdnEgi dxez §¥©©¦

(gi).íétà Cøà 'äFR` Kix`Od ¤¤©©¦©©£¦©
.mirWxle miwiCSlFl xn` okide ©©¦¦§¨§¨¦§¥¨¨©

?oMF`vn ,mFxOl dWn dlrWM ¥§¤¨¨Ÿ¤©¨§¨
aWFi didW `EdÎKExAÎWFcTdl§©¨¨¤¨¨¥

miR` Kx` 'd azFke,'ebe,Fl xn` §¥¤¤©©¦¨©
wx `id Ff LzCn m`d'?'miwiCSl ©¦¦¨§¦©©©¦¦

`EdÎKExAÎWFcTd Fl xn`ippd' ¨©©¨¨¦§¦
iR` Kix`n,Fl xn` .'mirWxl s` ©£¦©¦©¨§¨¦¨©

,'Eca`i mirWx'Kix`dl Wi rECnE §¨¦Ÿ¥©©¥§©£¦
.s` mdl,`EdÎKExAÎWFcTd Fl xn` ¨¤©¨©©¨¨

LiIg'(Lgihan ip`)'xaCl KxhvYW ©¤£¦©§¦£¤¦§¨¥©¨¨
xEarA mB Ff dCn WTal dY` cizr -¨¦©¨§©¥¦¨©©£



glyנד zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i iyily meil inei xeriy
ּובמרּגלים, ּבעגל יׂשראל ּכׁשחטאּו לּדבר. צרי ׁשאּתה ,חּיי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר יאבדּו! ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹרׁשעים
והלא  לֹו: אמר לּצּדיקים! לי אמרּת והלא הּקדֹוׁשּֿבר ּוֿהּוא: לֹו אמר אּפים". ּב"אר לפניו מׁשה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהתּפּלל

לרׁשעים! אף לי wÈ‰.לּׁשבים ∑wÂ‰.אמרּת ‡Ï∑ ׁשבים .לׁשאינן ְְִִַַָָָָ¿«≈ִַָ…¿«∆ְִֵֶָָ

(èé)øLàëå Ecñç ìãâk äfä íòä ïåòì àð-çìñ§©À̈©«£²Ÿ¨¨¬©¤−§´Ÿ¤©§¤®§©«£¤³
:äpä-ãòå íéøönî äfä íòì äúàNð̈¨̧¨Æ¨¨´©¤½¦¦§©−¦§©¥«¨

(ë):Eøáãk ézçìñ ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¨©−§¦¦§¨¤«
i"yx£E¯·„k∑"'ה יכלת מּבלּתי יאמרּו "ּפן ּׁשאמר ּת מה .ּבׁשביל ƒ¿»∆ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹֹ

(àë)-ìk-úà ýåýé-ãBáë àìnéå éðà-éç íìeàå§−̈©¨®¦§¦¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¨
:õøàä̈¨«¤

i"yx£ÌÏe‡Â∑"להם אעׂשה זאת "אבל ּכל ∑È‡ŒÈÁ.ּכמֹו את יּמלא ּוכבֹודי חי ׁשאני ּכׁשם ׁשבּועה: לׁשֹון ¿»ְֱֲֶֶֶָָֹ«»ƒְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
ּכי  חיֿאני מסרס. מקרא זה הרי הארץ, את יראּו אם וגֹו'", הראים כלֿהאנׁשים "ּכי להם אקּים ּכ ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹהארץ,
מּבלּתי  לאמר: הּזאת ּבּמּגפה ׁשמי יתחּלל ׁשּלא הארץ ּכל את יּמלא ּוכבֹודי הארץ את יראּו אם האנׁשים ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹכל

מעט  מעט ׁשנה; ארּבעים ּבאחּור אּלא אחד ּכאיׁש ּפתאם אמיתם ׁשּלא להביאם, ה' .יכלת ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

(áë)éúúà-úàå éãák-úà íéàøä íéLðàä-ìë ék¦´¨¨«£¨¦À¨«Ÿ¦³¤§Ÿ¦Æ§¤´ŸŸ©½
øNò äæ éúà eqðéå øaãnáe íéøöîá éúéNò-øLà£¤¨¦¬¦§¦§©−¦©¦§¨®©§©´Ÿ¦À¤µ¤´¤

:éìB÷a eòîL àìå íéîòt§¨¦½§¬Ÿ¨«§−§¦«
i"yx£eqÈÂ∑ּכמׁשמעֹו.ÌÈÓÚt ¯NÚ ‰Ê∑ ערכין ּבמּסכת ּכדאיתא וכּו' ּבּׂשלו ּוׁשנים ּבּמן ּוׁשנים ּבּים .ׁשנים «¿«ְְַָ∆∆∆¿»ƒְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

e‡È‚Òk˙יט  ÔÈ„‰ ‡nÚ È·BÁÏ ÔÚk ˜B·L¿¿«¿≈«»»≈ƒ¿ƒ
ÔÈ„‰ ‡nÚÏ ‡z˜·L Èc ‡ÓÎe C˙Â·Ë«¿»»¿»ƒ¿«¿»¿«»»≈

:ÔÚk „ÚÂ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ¿«¿»

CÓb˙Ùk:כ  ˙È˜·L ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»ƒ¿ƒ¿»»

Ïkכא  ˙È ÈÈ„ ‡¯˜È ‡ÈÏÓe ‡‡ Ìi˜ Ì¯·e¿««»»»«¿»¿»»«¿»»»
:‡Ú¯‡«¿»

‡˙È˙Âכב  ˙ÈÂ È¯˜È ˙È BÊÁc ‡i¯·b ÏÎ È¯‡¬≈»À¿«»«¬»¿»ƒ¿»«¿»«
ÈÓ„˜ e‡ÈqÂ ‡¯a„Ó·e ÌÈ¯ˆÓa ˙È„·Ú Ècƒ¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«¿¿»¿«ƒ√»«

:È¯ÓÈÓa eÏÈa˜ ‡ÏÂ ÔÈÓÊ ¯NÚ Ôc¿«¬«ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

.mirWxdonf xg`l ok`eE`hgWM ¨§¨¦§¨¥§©©§©§¤¨§
lNRzd ,milBxOaE lbrA l`xUi¦§¨¥¨¥¤©§©§¦¦§©¥
Fl xn` .'miR` Kx`'A eiptl dWnŸ¤§¨¨§¤¤©©¦¨©
il Yxn` `lde' ,`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨©£Ÿ¨©§¨¦

wx diE`x `idW,Fl xn` ;'miwiCSl ¤¦§¨©©©¦¦¨©
.'mirWxl s` il Yxn` `lde'Edfe ©£Ÿ¨©§¨¦©¨§¨¦§¤

YxAC xW`M' :o`M dWn xn`W¤¨©¤¨©£¤¦©§¨
W itM - 'xn`ldY`s`' :YxAC ¥Ÿ§¦¤©¨¦©§¨©

iYxACW itM `le ,'mirWxlip`: ¨§¨¦§Ÿ§¦¤¦©§¦£¦
'Eca`i mirWx'(.`iw oixcdpq): §¨¦Ÿ§

äwðå.dTpi `lEdEWxC df `xwn §©¥Ÿ§©¤¦§¨¤§¨
xn`nM `xwp Fpi`W otF`A minkg£¨¦§¤¤¥¦§¨§©£¨

FnM] 'dTpi `l dTpe' - cg`)(ai ,bi dinxi ¤¨§©¥Ÿ§©¤§
oi`W FWExiR didie ['rcp `l rcid'£¨Ÿ©Ÿ¥©§¦§¤¥¤¥
FwNgl Wi `N` - zFpFrl glFq d"awd¥©¨£¤¨¥§©§

- 'dTpe' :mipWlmiaXldaEWzA,àì ¦§©¦§©¥©¨¦¦§¨Ÿ
äwðémiaW opi`Wl -(.et `nei) §©¤§¤¥¨¨¦

(a"a):hi dxez
(k).EøáãkmzFNkl xaCA EPM` `NW ¦§¨¤¤Ÿ©¤©¤¤§©¨

`N` ,zFUrl iYxn`W itM zg` zaA§©©©§¦¤¨©§¦©£¤¨
,LixacMoR Yxn`X dn liaWA ¦§¨¤¦§¦©¤¨©§¨¤

'd zlFki iYlAn Exn`i'ebelirl) Ÿ§¦¦§¦§¤
(fhÎeh miweqt.hrn mzF` zin` okl̈¥¨¦¨§©

oNdlckE ,hrn(oexkfd):`k dxez §©§¦§©¨
(`k).íìeàåFWExiR,'la`' FnM §¨¥§£¨

ixnbl `l - iYglQW mbd ,xnFlM§©£©¤¨©§¦Ÿ§©§¦
iM ,iYglqmdl dUr` z`f(`"n): ¨©§¦¦Ÿ¤¡¤¨¤

.éðà éç,drEaW oFWlrAWp d"awdW ©¨¦§§¨¤¦§©
z` `Nnnd FcFakaE FnEIw zYn`A©£¦©¦¦§©§©¥¤

,xnFlkE .ux`d,ig ip`W mWM ¨¨¤§©§¥¤£¦©
KM ,ux`d lM z` `lOi icFakE§¦¦¨¥¤¨¨¨¤¨

mdl miIw`:mdilr xfFB ip` xW` z` £©¥¨¤¤£¤£¦¥£¥¤
'Fbe mi`Fxd miWp`d lk iM¦¨¨£¨¦¨¦§

(r"`):ak dxez
(ak).eqðéåFWExiR,FrnWnMoFWNn ©§©¥§©§¨¦§

m` d"awd z` miQpn EidW ,oFiQp¦¨¤¨§©¦¤¦
Eid `le mWTan z` zF`Nnl lFkï§©¤§ª¨¨§Ÿ¨

oi`e] FA mipin`nqrM oFWNn FWExiR ©£¦¦§¥¥¦§©©
(xeyÎxekae ipewfg d`x)[(`"eb):

.íéîòt øNò äæmipWE mIA mipW ¤¤¤§¨¦§©¦©¨§©¦
`zi`cM ,'Eke eilVA mipWE oOA©¨§©¦©§¨§¦§¦¨

oikxr zkQna(.eh sc)zxUr od EN` . §©¤¤£¨¦¥¥£¤¤

dUrn cr l`xUi EQPW zFpFiqPd©¦§¤¦¦§¨¥©©£¥
:milBxnd:mIA mipW,mIl mzcixiA ©§©§¦§©¦©¨¦¦¨¨©¨
Exn`W(`i ,ci zeny)mixaw oi` ilAnd' ¤¨§£¦§¦¥§¨¦

,mId on mziIlrA oke ,'mixvnA§¦§©¦§¥©£¦¨¨¦©¨
xn`PW(gÎf ,ew mildz)miA mi lr ExnIe' ¤¤¡©©©§©¨§©

,'FnW ornl mriWFIe sEqEidW ©¦¥§©©§¤¨
,cg` cSn milFr Ep`W mWM ,mixnF`§¦§¥¤¨¦¦©¤¨
xn` ,xg` cSn milFr miIxvn KM̈¦§¦¦¦¦©©¥¨©
mzF` hFlR mi lW FxUl d"awd§¨¤¨§¨
xn`PW ,dWAIl mhlR cIn ...dWAIl©©¨¨¦¨§¨¨©©¨¨¤¤¡©

(l ,ci zeny)zn mixvn z` l`xUi `xIe'©©§¦§¨¥¤¦§©¦¥
.'mId ztU lr:oOA mipWEEhvPW ©§©©¨§©¦©¨¤¦§©

E`vi mde zAWA hFwll z`vl `NW¤Ÿ¨¥¦§§©¨§¥¨§
(fkÎdk ,fh my d`x)`NW EEhvp oke ,§¥¦§©¤Ÿ

ExizFde ,zxgOl EPOn xizFdlmy d`x) §¦¦¤©¨¢¨§¦
(kÎhi.:eilVA mipWEppFlzd miinrR §©¦©§¨©£©¦¦§§

mrR ,eilVd mdl riBde xUA EWwaE¦§¨¨§¦¦©¨¤©§¨©©
oiq xAcnA dpFW`x(biÎb my)oYi in' ¦¨§¦§©¦¦¦¥

EpYaWA mixvn ux`A 'd cia EpzEn¥§©§¤¤¦§©¦§¦§¥
lrYe axra idie ...xUAd xiq lr©¦©¨¨©§¦¨¤¤©©©
dIpXde ,'dpgOd z` qkYe elVd©§¨©§©¤©©£¤§©§¦¨

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr bk zegiy ihewl)

וכוכוכוכּוּוּוּו'''' ּבּבּבּבּׂשּׂשּׂשּׂשליוליוליוליו,,,, ּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ּבּבּבּבּמּמּמּמןןןן,,,, ּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ּבּבּבּבּיּיּיּיםםםם,,,, כב)ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים יד, ויׁש(רש"י "זה". ּתבת ּגם הּמתחיל ּבדּבּור מעּתיק מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
לׁשלל  ּוכדי ועֹוד). נׁשים", עׂשר  "ואפ ּו מֹונים", "עׂשרת (ּכמֹו ּפעמים" "הרּבה ּפעמים" "עׂשר מפרׁש הרׁשּב"ם ּדהּנה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹלֹומר,

ּדּיּוק. על הּמֹורה "זה", ּתבת מעּתיק זה ְִִֵֵֶֶֶַַַַּפרּוׁש

(âë)íúáàì ézòaLð øLà õøàä-úà eàøé-íà¦¦§Æ¤¨½̈¤£¤¬¦§©−§¦©«£Ÿ¨®
:äeàøé àì éöàðî-ìëå§¨§©«£©−¬Ÿ¦§«¨

i"yx£e‡¯ÈŒÌ‡∑יראּו e‡¯È‰.לא ‡Ï∑ הארץ את יראּו .לא ƒƒ¿ְִֹ…ƒ¿»ְִֶֶָָֹ

(ãë)àlîéå Bnò úøçà çeø äúéä á÷ò áìë écáòå§©§¦´¨¥À¥´¤¨«§º̈³©©¤̧¤Æ¦½©§©¥−
Bòøæå änL àa-øLà õøàä-ìà åéúàéáäå éøçà©«£¨®©«£¦«Ÿ¦À¤¨¨̧¤Æ£¤¨´½̈¨§©§−

:äpLøBé«¦¤«¨
i"yx£˙¯Á‡ Áe¯∑(רבה ּובלּבֹו(במדבר ּבעצה", עּמכם "אני אמר: למרּגלים ּבּלב. ואחת ּבּפה אחת רּוחֹות, ׁשּתי ««∆∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָ

להׁשּתיק  ּכח ּבֹו היה ּכן ועלֿידי האמת, לֹומר ׁשּיאמר היה סבּורים ׁשהיּו ּכלב", "וּיהס ׁשּנאמר: ּכמֹו ם, ְְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
יהֹוׁשע ּבספר ׁשּנאמר וזהּו יד)ּכמֹותם, עםּֿפי"(יהושע "ּכאׁשר ולא עםֿלבבי" ּכאׁשר ּדבר אֹותֹו "ואׁשב :. ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

È¯Á‡ ‡lÓÈÂ∑ קצר מקרא וזה אחרי, לּבֹו את nL‰.וימּלא ‡aŒ¯L‡∑לֹו ּתּנתן ∑pL¯BÈ‰.חברֹון «¿«≈«¬»ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ¬∆»»»ְִֵֶָƒ∆»
יירׁשּנה  ּבמקֹום אּלא "ירתינּה", לתרּגמֹו ואין ּבּה. אׁשר העם ואת הענקים את י ֹוריׁשּו "יתרכּנּה", .ּכתרּגּומֹו: ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ÔB‰˙‰·‡Ïכג  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÊÁÈ Ì‡ƒ∆¡»«¿»ƒ«≈ƒ«¬»«¿
:dpÊÁÈ ‡Ï ÈÓ„˜ eÊÈb¯‡c ÏÎÂ¿»¿«¿ƒ√»«»∆¡À«

dnÚכד  È¯ÁB‡ Áe¯ ‰Â‰c ÛÏÁ ·ÏÎ Èc·ÚÂ¿«¿ƒ»≈¬««¬»«¬ƒƒ≈
ÏÚ Èc ‡Ú¯‡Ï dpÏÚ‡Â ÈzÏÁc ¯˙a ÌÏL‡Â¿«¿≈»«««¿ƒ¿«¿ƒ≈¿«¿»ƒ«

:dpÎ¯˙È È‰B·e Ôn˙Ï¿«»¿ƒ¿«¿ƒ«

myl zxecdn - eheytk i"yx

'de`Yd zFxaw'A(`lÎc ,`i lirl)Exn`Ie' §¦§©©£¨©Ÿ§
'd z`n rqp gExe ...xUA Eplk`i in¦©£¦¥¨¨§©¨©¥¥

.'mId on mielU fbIe:miOA mipW ©¨¨©§¦¦©¨§©¦©©¦
,minA xFqgOd lr EppFlzd miinrR©£©¦¦§§©©©§§©¦

dxnA dpFW`x mrR(ckÎbk ,eh zeny) ©©¦¨§¨¨
...min zYWl Elki `le dzxn E`aIe'©¨Ÿ¨¨¨§Ÿ¨§¦§Ÿ©¦
micitxA dIpXde ,'dWn lr mrd EpNIe©¦Ÿ¨¨©Ÿ¤§©§¦¨¦§¦¦

(aÎ` ,fi my)min oi`e micitxA EpgIe'©©£¦§¦¦§¥©¦
.'dWn mr mrd axIe ...zYWlcg`e ¦§Ÿ©¨¤¨¨¦Ÿ¤§¤¨

:lbrA`Vz iM zWxtA aEzMMd`x) ¨¥¤©¨§¨¨©¦¦¨
.(al zeny:ox`R xAcnA cg`e`Ed §¤¨§¦§©¨¨

dWxtA dxEn`d milBxnd dUrn©£¥©§©§¦¨£¨§¨¨¨
Ff:bk dxez

(bk)eàøé íà.ux`d z`o`M FWExiR ¦¦§¤¨¨¤¥¨
:FnME`xi `l`Ed KMW .ux`d z` §Ÿ¦§¤¨¨¤¤¨

'm`' zaiYW drEaW oFWl KxC¤¤§§¨¤¥©¦
oFbM] '`l' :DWExiR ,dixg`l dxEn`d̈£¨§©£¤¨¥¨Ÿ§

(bk ,`k ziy`xa)iN draXd dYre'§©¨¦¨§¨¦
ipiplE il xwWY m` dPd midl`a¥Ÿ¦¥¨¦¦§Ÿ¦§¦¦

,'iCkplEoke(f ,a mixiyd xiy)iYrAWd' §¤§¦§¥¦§©§¦
F` zF`avA mlWExi zFpA mkz ¤̀§¤§§¨©¦¦§¨
ExxFrY m`e ExirY m` dcVd zFli`A§©§©¨¤¦¨¦§¦§§

['dad`d z`:miIqn aEzMdW itkE ¤¨©£¨§¦¤©¨§©¥
iv`pn lke.äeàøé àì,xnFlM`l §¨§©£©Ÿ¦§¨§©Ÿ

ux`d z` E`xi(x"yl):ck dxez ¦§¤¨¨¤
(ck)úøçà çeøxEn`d 'gEx' oFWl ©©¤¤§©¨¨

KFYnE .daWgn ,oFvx :FWExiR o`M̈¥¨©£¨¨¦
gEx' F` 'daFh gEx' aEzMd hwp `NW¤Ÿ¨©©¨©¨©
rnWn ,'zxg` gEx' `N` 'zn ¡̀¤¤¨©©¤¤©§©
FGn dpFWe zxg` gEx FOr dzidW¤¨§¨¦©©¤¤§¨¦

,iElbA zi`xp dzidWEpiidCiYW ¤¨§¨¦§¥§¨§©§§¥
zFgEx:Flv` EiddRA zg`xEAicA - ¨¤§©©©¤§¦

,eiRaNA zg`e,FAl zaWgnA -iM ¦§©©©¥§©£¤¤¦¦
'dvrA mkOr ip`' xn` milBxnl©§©§¦¨©£¦¦¨¤¨¥¨

,drx ux`d zAC `ivFdldid FAlaE §¦¦©¨¨¤¨¨§¦¨¨
gM Fa did okÎiciÎlre ,zn`d xnFl©¨¡¤§©§¥¥¨¨Ÿ©

xn`PW FnM ,mwiYWdl(l ,bi lirl) §©§¦¨§¤¤¡©
,'alM qdIe'Kkl iM Epcnl mWe ©©©¨¥§¨¨©§¦§¨

itl wFYWl EniMqdmixEaq EidW ¦§¦¦§§¦¤¨§¦
xtqA xn`PW Edf .mzFnM xn`IW¤Ÿ©§¨¤¤¤¡©§¥¤

rWFdi(f ,ci)ikp` dpW mirAx` oA' §ª©¤©§¨¦¨¨¨Ÿ¦
rpxA WcTn iz` 'd car dWn glWA¦§Ÿ©Ÿ¤¤¤Ÿ¦¦¨¥©§¥©

ux`d z` lBxlxaC FzF` aW`e §©¥¤¨¨¤¨¨¥¨¨
'iaal mr xW`Ml` alk ixaCn] ©£¤¦§¨¦¦¦§¥¨¥¤

aA rWFdioFxag z` Fl oYil FzWT §ª©§©¨¨¦¥¤¤§
mr xW`M' FpFWlA WiBcde ,[dlgpl§©£¨§¦§¦¦§©£¤¦

:fFnxl 'iaal'iR mr xW`M' `le §¨¦¦§§Ÿ©£¤¦¦
(`negpz):

.éøçà àlîéåixg` FAl z` `Nnie ©§©¥©£¨©§©¥¤¦©£¨
.ipFvx zFUrlxvw `xwn dfe`NW ©£§¦§¤¦§¨¨¨¤Ÿ

'FAl z`' FA xn`p: ¤¡©¤¦
.änL àa øLàxird FfoFxagxW` £¤¨¨¨¨¦¤§£¤

`id KklE ,'dOW `A' FCal `EdozPY §©¨¨¨§¨¦¦¨¥
Flxn`PW FnkE] .FrxflE(ak ,ci lirl) §©§§¤¤¡©

'oFxag cr `aIe abPa ElrIe'alM - ©©£©¤¤©¨Ÿ©¤§¨¥
zFa` ixaw lr gHYWpe mW Kld FCal§©¨©¨§¦§©©©¦§¥¨

(i"yx)[:
.äpLøBéFWExiRFnEBxzM:qFlwpE`A ¦¤¨¥§©§§§§

.'DPikxzi'WExiB oFWl `EdW §¨§¦©¤§¥
,xnFlM .[diaWFi WExibA dPWAki]¦§§¤¨§¥§¤¨§©

Frxfe `EdEWixFimlFrd on EWxbi - §©§¦§¨§¦¨¨
z`e miwprd z`x`WxW` mrd ¤¨£¨¦§¤§¨¨¨£¤

'DPizxii' FnBxzl oi`e .DAoFWNn ¨§¥§©§§¥§¦©¦§
,dlgpe dXEximFwnA `N`xn`PW §¨§©£¨¤¨§¨¤¤¡©

,'dPWxii':md zFpFWl iYXW itl ¦¨¤¨§¦¤§¥§¥
ENi`e ,'lgpl' FWExiR 'zWxl'¨¤¤¥¦§Ÿ§¦
d`x] 'Wxbl' FWExiR 'WixFdl'§¦¥§¨¥§¥

aEzMd oFWl `nbEcl(bpÎap ,bl oldl) §§¨§©¨
` mYWxFde'ux`d iaWi lM z §©§¤¤¨Ÿ§¥¨¨¤

ux`d z` iYzp mkl iM ...mkipRn¦§¥¤¦¨¤¨©¦¤¨¨¤
'Dz` zWxl,WExiB oFWl oFW`xd - ¨¤¤Ÿ¨¨¦§¥

[dXExi oFWl ipXde(i"`a ,d"ei):dk dxez §©¥¦§§¨



נה gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i iyily meil inei xeriy
ּובמרּגלים, ּבעגל יׂשראל ּכׁשחטאּו לּדבר. צרי ׁשאּתה ,חּיי הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא: לֹו אמר יאבדּו! ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹרׁשעים
והלא  לֹו: אמר לּצּדיקים! לי אמרּת והלא הּקדֹוׁשּֿבר ּוֿהּוא: לֹו אמר אּפים". ּב"אר לפניו מׁשה ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹהתּפּלל

לרׁשעים! אף לי wÈ‰.לּׁשבים ∑wÂ‰.אמרּת ‡Ï∑ ׁשבים .לׁשאינן ְְִִַַָָָָ¿«≈ִַָ…¿«∆ְִֵֶָָ

(èé)øLàëå Ecñç ìãâk äfä íòä ïåòì àð-çìñ§©À̈©«£²Ÿ¨¨¬©¤−§´Ÿ¤©§¤®§©«£¤³
:äpä-ãòå íéøönî äfä íòì äúàNð̈¨̧¨Æ¨¨´©¤½¦¦§©−¦§©¥«¨

(ë):Eøáãk ézçìñ ýåýé øîàiå©Ÿ́¤§Ÿ̈½¨©−§¦¦§¨¤«
i"yx£E¯·„k∑"'ה יכלת מּבלּתי יאמרּו "ּפן ּׁשאמר ּת מה .ּבׁשביל ƒ¿»∆ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָֹֹ

(àë)-ìk-úà ýåýé-ãBáë àìnéå éðà-éç íìeàå§−̈©¨®¦§¦¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¨
:õøàä̈¨«¤

i"yx£ÌÏe‡Â∑"להם אעׂשה זאת "אבל ּכל ∑È‡ŒÈÁ.ּכמֹו את יּמלא ּוכבֹודי חי ׁשאני ּכׁשם ׁשבּועה: לׁשֹון ¿»ְֱֲֶֶֶָָֹ«»ƒְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָ
ּכי  חיֿאני מסרס. מקרא זה הרי הארץ, את יראּו אם וגֹו'", הראים כלֿהאנׁשים "ּכי להם אקּים ּכ ְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹהארץ,
מּבלּתי  לאמר: הּזאת ּבּמּגפה ׁשמי יתחּלל ׁשּלא הארץ ּכל את יּמלא ּוכבֹודי הארץ את יראּו אם האנׁשים ְְְְְֲִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָֹֹֹכל

מעט  מעט ׁשנה; ארּבעים ּבאחּור אּלא אחד ּכאיׁש ּפתאם אמיתם ׁשּלא להביאם, ה' .יכלת ְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹ

(áë)éúúà-úàå éãák-úà íéàøä íéLðàä-ìë ék¦´¨¨«£¨¦À¨«Ÿ¦³¤§Ÿ¦Æ§¤´ŸŸ©½
øNò äæ éúà eqðéå øaãnáe íéøöîá éúéNò-øLà£¤¨¦¬¦§¦§©−¦©¦§¨®©§©´Ÿ¦À¤µ¤´¤

:éìB÷a eòîL àìå íéîòt§¨¦½§¬Ÿ¨«§−§¦«
i"yx£eqÈÂ∑ּכמׁשמעֹו.ÌÈÓÚt ¯NÚ ‰Ê∑ ערכין ּבמּסכת ּכדאיתא וכּו' ּבּׂשלו ּוׁשנים ּבּמן ּוׁשנים ּבּים .ׁשנים «¿«ְְַָ∆∆∆¿»ƒְְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָ

e‡È‚Òk˙יט  ÔÈ„‰ ‡nÚ È·BÁÏ ÔÚk ˜B·L¿¿«¿≈«»»≈ƒ¿ƒ
ÔÈ„‰ ‡nÚÏ ‡z˜·L Èc ‡ÓÎe C˙Â·Ë«¿»»¿»ƒ¿«¿»¿«»»≈

:ÔÚk „ÚÂ ÌÈ¯ˆnÓƒƒ¿«ƒ¿«¿»

CÓb˙Ùk:כ  ˙È˜·L ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿»ƒ¿ƒ¿»»

Ïkכא  ˙È ÈÈ„ ‡¯˜È ‡ÈÏÓe ‡‡ Ìi˜ Ì¯·e¿««»»»«¿»¿»»«¿»»»
:‡Ú¯‡«¿»

‡˙È˙Âכב  ˙ÈÂ È¯˜È ˙È BÊÁc ‡i¯·b ÏÎ È¯‡¬≈»À¿«»«¬»¿»ƒ¿»«¿»«
ÈÓ„˜ e‡ÈqÂ ‡¯a„Ó·e ÌÈ¯ˆÓa ˙È„·Ú Ècƒ¬»ƒ¿ƒ¿«ƒ¿«¿¿»¿«ƒ√»«

:È¯ÓÈÓa eÏÈa˜ ‡ÏÂ ÔÈÓÊ ¯NÚ Ôc¿«¬«ƒ¿ƒ¿»«ƒ¿≈¿ƒ

myl zxecdn - eheytk i"yx

.mirWxdonf xg`l ok`eE`hgWM ¨§¨¦§¨¥§©©§©§¤¨§
lNRzd ,milBxOaE lbrA l`xUi¦§¨¥¨¥¤©§©§¦¦§©¥
Fl xn` .'miR` Kx`'A eiptl dWnŸ¤§¨¨§¤¤©©¦¨©
il Yxn` `lde' ,`EdÎKExAÎWFcTd©¨¨©£Ÿ¨©§¨¦

wx diE`x `idW,Fl xn` ;'miwiCSl ¤¦§¨©©©¦¦¨©
.'mirWxl s` il Yxn` `lde'Edfe ©£Ÿ¨©§¨¦©¨§¨¦§¤

YxAC xW`M' :o`M dWn xn`W¤¨©¤¨©£¤¦©§¨
W itM - 'xn`ldY`s`' :YxAC ¥Ÿ§¦¤©¨¦©§¨©

iYxACW itM `le ,'mirWxlip`: ¨§¨¦§Ÿ§¦¤¦©§¦£¦
'Eca`i mirWx'(.`iw oixcdpq): §¨¦Ÿ§

äwðå.dTpi `lEdEWxC df `xwn §©¥Ÿ§©¤¦§¨¤§¨
xn`nM `xwp Fpi`W otF`A minkg£¨¦§¤¤¥¦§¨§©£¨

FnM] 'dTpi `l dTpe' - cg`)(ai ,bi dinxi ¤¨§©¥Ÿ§©¤§
oi`W FWExiR didie ['rcp `l rcid'£¨Ÿ©Ÿ¥©§¦§¤¥¤¥
FwNgl Wi `N` - zFpFrl glFq d"awd¥©¨£¤¨¥§©§

- 'dTpe' :mipWlmiaXldaEWzA,àì ¦§©¦§©¥©¨¦¦§¨Ÿ
äwðémiaW opi`Wl -(.et `nei) §©¤§¤¥¨¨¦

(a"a):hi dxez
(k).EøáãkmzFNkl xaCA EPM` `NW ¦§¨¤¤Ÿ©¤©¤¤§©¨

`N` ,zFUrl iYxn`W itM zg` zaA§©©©§¦¤¨©§¦©£¤¨
,LixacMoR Yxn`X dn liaWA ¦§¨¤¦§¦©¤¨©§¨¤

'd zlFki iYlAn Exn`i'ebelirl) Ÿ§¦¦§¦§¤
(fhÎeh miweqt.hrn mzF` zin` okl̈¥¨¦¨§©

oNdlckE ,hrn(oexkfd):`k dxez §©§¦§©¨
(`k).íìeàåFWExiR,'la`' FnM §¨¥§£¨

ixnbl `l - iYglQW mbd ,xnFlM§©£©¤¨©§¦Ÿ§©§¦
iM ,iYglqmdl dUr` z`f(`"n): ¨©§¦¦Ÿ¤¡¤¨¤

.éðà éç,drEaW oFWlrAWp d"awdW ©¨¦§§¨¤¦§©
z` `Nnnd FcFakaE FnEIw zYn`A©£¦©¦¦§©§©¥¤

,xnFlkE .ux`d,ig ip`W mWM ¨¨¤§©§¥¤£¦©
KM ,ux`d lM z` `lOi icFakE§¦¦¨¥¤¨¨¨¤¨

mdl miIw`:mdilr xfFB ip` xW` z` £©¥¨¤¤£¤£¦¥£¥¤
'Fbe mi`Fxd miWp`d lk iM¦¨¨£¨¦¨¦§

(r"`):ak dxez
(ak).eqðéåFWExiR,FrnWnMoFWNn ©§©¥§©§¨¦§

m` d"awd z` miQpn EidW ,oFiQp¦¨¤¨§©¦¤¦
Eid `le mWTan z` zF`Nnl lFkï§©¤§ª¨¨§Ÿ¨

oi`e] FA mipin`nqrM oFWNn FWExiR ©£¦¦§¥¥¦§©©
(xeyÎxekae ipewfg d`x)[(`"eb):

.íéîòt øNò äæmipWE mIA mipW ¤¤¤§¨¦§©¦©¨§©¦
`zi`cM ,'Eke eilVA mipWE oOA©¨§©¦©§¨§¦§¦¨

oikxr zkQna(.eh sc)zxUr od EN` . §©¤¤£¨¦¥¥£¤¤

dUrn cr l`xUi EQPW zFpFiqPd©¦§¤¦¦§¨¥©©£¥
:milBxnd:mIA mipW,mIl mzcixiA ©§©§¦§©¦©¨¦¦¨¨©¨
Exn`W(`i ,ci zeny)mixaw oi` ilAnd' ¤¨§£¦§¦¥§¨¦

,mId on mziIlrA oke ,'mixvnA§¦§©¦§¥©£¦¨¨¦©¨
xn`PW(gÎf ,ew mildz)miA mi lr ExnIe' ¤¤¡©©©§©¨§©

,'FnW ornl mriWFIe sEqEidW ©¦¥§©©§¤¨
,cg` cSn milFr Ep`W mWM ,mixnF`§¦§¥¤¨¦¦©¤¨
xn` ,xg` cSn milFr miIxvn KM̈¦§¦¦¦¦©©¥¨©
mzF` hFlR mi lW FxUl d"awd§¨¤¨§¨
xn`PW ,dWAIl mhlR cIn ...dWAIl©©¨¨¦¨§¨¨©©¨¨¤¤¡©

(l ,ci zeny)zn mixvn z` l`xUi `xIe'©©§¦§¨¥¤¦§©¦¥
.'mId ztU lr:oOA mipWEEhvPW ©§©©¨§©¦©¨¤¦§©

E`vi mde zAWA hFwll z`vl `NW¤Ÿ¨¥¦§§©¨§¥¨§
(fkÎdk ,fh my d`x)`NW EEhvp oke ,§¥¦§©¤Ÿ

ExizFde ,zxgOl EPOn xizFdlmy d`x) §¦¦¤©¨¢¨§¦
(kÎhi.:eilVA mipWEppFlzd miinrR §©¦©§¨©£©¦¦§§

mrR ,eilVd mdl riBde xUA EWwaE¦§¨¨§¦¦©¨¤©§¨©©
oiq xAcnA dpFW`x(biÎb my)oYi in' ¦¨§¦§©¦¦¦¥

EpYaWA mixvn ux`A 'd cia EpzEn¥§©§¤¤¦§©¦§¦§¥
lrYe axra idie ...xUAd xiq lr©¦©¨¨©§¦¨¤¤©©©
dIpXde ,'dpgOd z` qkYe elVd©§¨©§©¤©©£¤§©§¦¨

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq a"i iyily meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(105 'nr bk zegiy ihewl)

וכוכוכוכּוּוּוּו'''' ּבּבּבּבּׂשּׂשּׂשּׂשליוליוליוליו,,,, ּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ּבּבּבּבּמּמּמּמןןןן,,,, ּוּוּוּוׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים ּבּבּבּבּיּיּיּיםםםם,,,, כב)ׁשׁשׁשׁשניםניםניםנים יד, ויׁש(רש"י "זה". ּתבת ּגם הּמתחיל ּבדּבּור מעּתיק מּדּוע לׁשאל, יׁש ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָֹ
לׁשלל  ּוכדי ועֹוד). נׁשים", עׂשר  "ואפ ּו מֹונים", "עׂשרת (ּכמֹו ּפעמים" "הרּבה ּפעמים" "עׂשר מפרׁש הרׁשּב"ם ּדהּנה ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹלֹומר,

ּדּיּוק. על הּמֹורה "זה", ּתבת מעּתיק זה ְִִֵֵֶֶֶַַַַּפרּוׁש

(âë)íúáàì ézòaLð øLà õøàä-úà eàøé-íà¦¦§Æ¤¨½̈¤£¤¬¦§©−§¦©«£Ÿ¨®
:äeàøé àì éöàðî-ìëå§¨§©«£©−¬Ÿ¦§«¨

i"yx£e‡¯ÈŒÌ‡∑יראּו e‡¯È‰.לא ‡Ï∑ הארץ את יראּו .לא ƒƒ¿ְִֹ…ƒ¿»ְִֶֶָָֹ

(ãë)àlîéå Bnò úøçà çeø äúéä á÷ò áìë écáòå§©§¦´¨¥À¥´¤¨«§º̈³©©¤̧¤Æ¦½©§©¥−
Bòøæå änL àa-øLà õøàä-ìà åéúàéáäå éøçà©«£¨®©«£¦«Ÿ¦À¤¨¨̧¤Æ£¤¨´½̈¨§©§−

:äpLøBé«¦¤«¨
i"yx£˙¯Á‡ Áe¯∑(רבה ּובלּבֹו(במדבר ּבעצה", עּמכם "אני אמר: למרּגלים ּבּלב. ואחת ּבּפה אחת רּוחֹות, ׁשּתי ««∆∆ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָ

להׁשּתיק  ּכח ּבֹו היה ּכן ועלֿידי האמת, לֹומר ׁשּיאמר היה סבּורים ׁשהיּו ּכלב", "וּיהס ׁשּנאמר: ּכמֹו ם, ְְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹ
יהֹוׁשע ּבספר ׁשּנאמר וזהּו יד)ּכמֹותם, עםּֿפי"(יהושע "ּכאׁשר ולא עםֿלבבי" ּכאׁשר ּדבר אֹותֹו "ואׁשב :. ְְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻ

È¯Á‡ ‡lÓÈÂ∑ קצר מקרא וזה אחרי, לּבֹו את nL‰.וימּלא ‡aŒ¯L‡∑לֹו ּתּנתן ∑pL¯BÈ‰.חברֹון «¿«≈«¬»ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָ¬∆»»»ְִֵֶָƒ∆»
יירׁשּנה  ּבמקֹום אּלא "ירתינּה", לתרּגמֹו ואין ּבּה. אׁשר העם ואת הענקים את י ֹוריׁשּו "יתרכּנּה", .ּכתרּגּומֹו: ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָ

ÔB‰˙‰·‡Ïכג  ˙ÈÓi˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÊÁÈ Ì‡ƒ∆¡»«¿»ƒ«≈ƒ«¬»«¿
:dpÊÁÈ ‡Ï ÈÓ„˜ eÊÈb¯‡c ÏÎÂ¿»¿«¿ƒ√»«»∆¡À«

dnÚכד  È¯ÁB‡ Áe¯ ‰Â‰c ÛÏÁ ·ÏÎ Èc·ÚÂ¿«¿ƒ»≈¬««¬»«¬ƒƒ≈
ÏÚ Èc ‡Ú¯‡Ï dpÏÚ‡Â ÈzÏÁc ¯˙a ÌÏL‡Â¿«¿≈»«««¿ƒ¿«¿ƒ≈¿«¿»ƒ«

:dpÎ¯˙È È‰B·e Ôn˙Ï¿«»¿ƒ¿«¿ƒ«

myl zxecdn - eheytk i"yx

'de`Yd zFxaw'A(`lÎc ,`i lirl)Exn`Ie' §¦§©©£¨©Ÿ§
'd z`n rqp gExe ...xUA Eplk`i in¦©£¦¥¨¨§©¨©¥¥

.'mId on mielU fbIe:miOA mipW ©¨¨©§¦¦©¨§©¦©©¦
,minA xFqgOd lr EppFlzd miinrR©£©¦¦§§©©©§§©¦

dxnA dpFW`x mrR(ckÎbk ,eh zeny) ©©¦¨§¨¨
...min zYWl Elki `le dzxn E`aIe'©¨Ÿ¨¨¨§Ÿ¨§¦§Ÿ©¦
micitxA dIpXde ,'dWn lr mrd EpNIe©¦Ÿ¨¨©Ÿ¤§©§¦¨¦§¦¦

(aÎ` ,fi my)min oi`e micitxA EpgIe'©©£¦§¦¦§¥©¦
.'dWn mr mrd axIe ...zYWlcg`e ¦§Ÿ©¨¤¨¨¦Ÿ¤§¤¨

:lbrA`Vz iM zWxtA aEzMMd`x) ¨¥¤©¨§¨¨©¦¦¨
.(al zeny:ox`R xAcnA cg`e`Ed §¤¨§¦§©¨¨

dWxtA dxEn`d milBxnd dUrn©£¥©§©§¦¨£¨§¨¨¨
Ff:bk dxez

(bk)eàøé íà.ux`d z`o`M FWExiR ¦¦§¤¨¨¤¥¨
:FnME`xi `l`Ed KMW .ux`d z` §Ÿ¦§¤¨¨¤¤¨

'm`' zaiYW drEaW oFWl KxC¤¤§§¨¤¥©¦
oFbM] '`l' :DWExiR ,dixg`l dxEn`d̈£¨§©£¤¨¥¨Ÿ§

(bk ,`k ziy`xa)iN draXd dYre'§©¨¦¨§¨¦
ipiplE il xwWY m` dPd midl`a¥Ÿ¦¥¨¦¦§Ÿ¦§¦¦

,'iCkplEoke(f ,a mixiyd xiy)iYrAWd' §¤§¦§¥¦§©§¦
F` zF`avA mlWExi zFpA mkz ¤̀§¤§§¨©¦¦§¨
ExxFrY m`e ExirY m` dcVd zFli`A§©§©¨¤¦¨¦§¦§§

['dad`d z`:miIqn aEzMdW itkE ¤¨©£¨§¦¤©¨§©¥
iv`pn lke.äeàøé àì,xnFlM`l §¨§©£©Ÿ¦§¨§©Ÿ

ux`d z` E`xi(x"yl):ck dxez ¦§¤¨¨¤
(ck)úøçà çeøxEn`d 'gEx' oFWl ©©¤¤§©¨¨

KFYnE .daWgn ,oFvx :FWExiR o`M̈¥¨©£¨¨¦
gEx' F` 'daFh gEx' aEzMd hwp `NW¤Ÿ¨©©¨©¨©
rnWn ,'zxg` gEx' `N` 'zn ¡̀¤¤¨©©¤¤©§©
FGn dpFWe zxg` gEx FOr dzidW¤¨§¨¦©©¤¤§¨¦

,iElbA zi`xp dzidWEpiidCiYW ¤¨§¨¦§¥§¨§©§§¥
zFgEx:Flv` EiddRA zg`xEAicA - ¨¤§©©©¤§¦

,eiRaNA zg`e,FAl zaWgnA -iM ¦§©©©¥§©£¤¤¦¦
'dvrA mkOr ip`' xn` milBxnl©§©§¦¨©£¦¦¨¤¨¥¨

,drx ux`d zAC `ivFdldid FAlaE §¦¦©¨¨¤¨¨§¦¨¨
gM Fa did okÎiciÎlre ,zn`d xnFl©¨¡¤§©§¥¥¨¨Ÿ©

xn`PW FnM ,mwiYWdl(l ,bi lirl) §©§¦¨§¤¤¡©
,'alM qdIe'Kkl iM Epcnl mWe ©©©¨¥§¨¨©§¦§¨

itl wFYWl EniMqdmixEaq EidW ¦§¦¦§§¦¤¨§¦
xtqA xn`PW Edf .mzFnM xn`IW¤Ÿ©§¨¤¤¤¡©§¥¤

rWFdi(f ,ci)ikp` dpW mirAx` oA' §ª©¤©§¨¦¨¨¨Ÿ¦
rpxA WcTn iz` 'd car dWn glWA¦§Ÿ©Ÿ¤¤¤Ÿ¦¦¨¥©§¥©

ux`d z` lBxlxaC FzF` aW`e §©¥¤¨¨¤¨¨¥¨¨
'iaal mr xW`Ml` alk ixaCn] ©£¤¦§¨¦¦¦§¥¨¥¤

aA rWFdioFxag z` Fl oYil FzWT §ª©§©¨¨¦¥¤¤§
mr xW`M' FpFWlA WiBcde ,[dlgpl§©£¨§¦§¦¦§©£¤¦

:fFnxl 'iaal'iR mr xW`M' `le §¨¦¦§§Ÿ©£¤¦¦
(`negpz):

.éøçà àlîéåixg` FAl z` `Nnie ©§©¥©£¨©§©¥¤¦©£¨
.ipFvx zFUrlxvw `xwn dfe`NW ©£§¦§¤¦§¨¨¨¤Ÿ

'FAl z`' FA xn`p: ¤¡©¤¦
.änL àa øLàxird FfoFxagxW` £¤¨¨¨¨¦¤§£¤

`id KklE ,'dOW `A' FCal `EdozPY §©¨¨¨§¨¦¦¨¥
Flxn`PW FnkE] .FrxflE(ak ,ci lirl) §©§§¤¤¡©

'oFxag cr `aIe abPa ElrIe'alM - ©©£©¤¤©¨Ÿ©¤§¨¥
zFa` ixaw lr gHYWpe mW Kld FCal§©¨©¨§¦§©©©¦§¥¨

(i"yx)[:
.äpLøBéFWExiRFnEBxzM:qFlwpE`A ¦¤¨¥§©§§§§

.'DPikxzi'WExiB oFWl `EdW §¨§¦©¤§¥
,xnFlM .[diaWFi WExibA dPWAki]¦§§¤¨§¥§¤¨§©

Frxfe `EdEWixFimlFrd on EWxbi - §©§¦§¨§¦¨¨
z`e miwprd z`x`WxW` mrd ¤¨£¨¦§¤§¨¨¨£¤

'DPizxii' FnBxzl oi`e .DAoFWNn ¨§¥§©§§¥§¦©¦§
,dlgpe dXEximFwnA `N`xn`PW §¨§©£¨¤¨§¨¤¤¡©

,'dPWxii':md zFpFWl iYXW itl ¦¨¤¨§¦¤§¥§¥
ENi`e ,'lgpl' FWExiR 'zWxl'¨¤¤¥¦§Ÿ§¦
d`x] 'Wxbl' FWExiR 'WixFdl'§¦¥§¨¥§¥

aEzMd oFWl `nbEcl(bpÎap ,bl oldl) §§¨§©¨
` mYWxFde'ux`d iaWi lM z §©§¤¤¨Ÿ§¥¨¨¤

ux`d z` iYzp mkl iM ...mkipRn¦§¥¤¦¨¤¨©¦¤¨¨¤
'Dz` zWxl,WExiB oFWl oFW`xd - ¨¤¤Ÿ¨¨¦§¥

[dXExi oFWl ipXde(i"`a ,d"ei):dk dxez §©¥¦§§¨



glyנו zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i iriax meil inei xeriy

(äë)eòñe eðt øçî ÷îòa áLBé éðòðkäå é÷ìîòäå§¨«£¨«¥¦¬§©§©«£¦−¥´¨¥®¤¨À̈§¸§¬
ô :óeñ-íé Cøc øaãnä íëì̈¤²©¦§−̈¤¬¤©«

i"yx£'B‚Â È˜ÏÓÚ‰Â∑ עּמכם ׁשאיני מאחר אתכם, יהרגּו ׁשם ּתלכּו et.אם ¯ÁÓ∑'וגֹו לכם ּוסעּו .לאחֹוריכם ¿»¬»≈ƒ¿ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ»»¿ְְֲֵֶֶַָ

ß oeiq b"i iriax mei ß

(åë):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(æë)íéðélî änä øLà úàfä äòøä äãòì éúî-ãò©¨©À¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ£¤²¥¬¨©¦¦−
íéðélî änä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìò̈¨®¤§ªº§¥´¦§¨¥À£¤̧¥¯¨©¦¦²

:ézòîL éìò̈©−¨¨«§¦
i"yx£'B‚Â ‰Ú¯‰ ‰„ÚÏ∑.המרּגלים ב')אּלּו כ"ג עׂשרה (מגילה ׁשהיא ל"עדה" ÌÈÈlÓ.מּכאן ‰n‰ ¯L‡∑ »≈»»»»¿ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ¬∆≈»«ƒƒ

עלי  יׂשראל ÌÈlÓ.את ‰n‰ ¯L‡ Ï‡¯NÈ Èa ˙BpÏzŒ˙‡∑ ׁשמעּתי עלי, אֹותם מּלינים .המרּגלים ְִֵֶַָָ∆¿À¿≈ƒ¿»≈¬∆≈»«ƒƒְְְִִִִַַַַַָָָ

(çë)øLàk àì-íà ýåýé-íàð éðà-éç íäìà øîà¡´Ÿ£¥¤À©¨̧¦Æ§ª§Ÿ̈½¦¾Ÿ©«£¤¬
:íëì äNòà ïk éðæàa ízøac¦©§¤−§¨§¨®¥−¤«¡¤¬¨¤«

i"yx£È‡ŒÈÁ∑ ׁשבּועה ‡NÚ‰.לׁשֹון Ôk 'B‚Â ‡ÏŒÌ‡∑ חי איני Ìz¯ac.ּכביכֹול ¯L‡k∑ ׁשּבּקׁשּתם «»ƒְְָƒ…¿≈∆¡∆ְִִֵַָ«¬∆ƒ«¿∆ְִֶֶַ
לּוֿמתנּו" הּזה ּבּמדּבר "אֹו .מּמּני: ְְִִִֶֶַַַָ

(èë)-ìëì íëéã÷t-ìëå íëéøâô eìté äfä øaãna©¦§¨´Â©¤Â¦§¸¦§¥¤¹§¨§ª«¥¤Æ§¨
íúðéìä øLà äìòîå äðL íéøNò ïaî íëøtñî¦§©§¤½¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨£¤¬£¦«Ÿ¤−

:éìò̈¨«
i"yx£ÌÎ¯tÒÓŒÏÎÏ ÌÎÈ„˜tŒÏÎÂ∑('ב קכ"א ולבא (ב"ב לצאת ּכגֹון ּבֹו, נמנין ׁשאּתם מסּפר לכל הּנמנה ּכל ¿»¿À≈∆¿»ƒ¿«¿∆ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ÁÓ¯כה  ‡¯LÈÓa ·˙È ‰‡ÚÎe ‰‡˜ÏÓÚÂ«¬«¿»»¿«¬»»»≈¿≈¿»¿«
‡nÈ Á¯‡ ‡¯a„ÓÏ ÔBÎÏ eÏeËÂ et˙‡ƒ¿¿¿¿¿«¿¿»…««»

:ÛeÒ„¿

ÓÈÓÏ¯:כו  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈«

‡Ôepכז  Èc ‡„‰ ‡˙LÈ· ‡zLÎÏ È˙ÓÈ‡ „Ú«≈»«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»»»ƒƒ
Èc Ï‡¯NÈ Èa ˙ÓÚ¯z ˙È ÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Óƒ¿«¬ƒ¬»»À¿¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ

:ÈÓ„˜ ÚÈÓL ÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôep‡ƒƒ¿«¬ƒ¬«¿ƒ«√»»

Ók‡כח  ‡Ï Ì‡ ÈÈ ¯Ó‡ ‡‡ Ìi˜ ÔB‰Ï ¯Ó‡¡«¿«∆»»¬«¿»ƒ»¿»
:ÔBÎÏ „aÚ‡ Ôk ÈÓ„˜ ÔezÏlÓ È„ƒ«∆¿√»»≈∆¿≈¿

ÏÎÂכט  ÔBÎÈ¯‚t ÔeÏtÈ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa¿«¿¿»»≈ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ÔBÎaLÁ ÏÎÏ ÔBÎÈÈÓƒ¿»≈¿»À¿«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ

:ÈÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ Èc ‡lÚÏe¿≈»ƒƒ¿««¿¬»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(dk)é÷ìîòäåiprpMde.'FbeFf ixd §¨£¨¥¦§©§©£¦§£¥
zFptl ,'d lFwA ErnWIW dxdf ©̀§¨¨¤¦§§§¦§

iM ,mdixFg`l rQilemW EklY m` §¦©©£¥¤¦¦¥§¨
md ,ux`l qpMdl icM,mkz` Ebxdi §¥§¦¨¥¨¨¤¥©©§¤§¤

mkOr ipi`W xg`nmcIn mkliSdl ¥©©¤¥¦¦¨¤§©¦§¤¦¨¨
(`"eb):

.eðt øçîEaEWmkl ErqE mkixFg`l ¨¨§©£¥¤§¨¤
'FbeKEnQd xAcnd wlg FzF` l` - §¤¥¤©§©¥©¨

iklFd] 'sEq mi KxC' iExTd sEq mil§©©¨¤¤©§¥
iwlgl zFnW Epzp zFIxAcOd Kxc¤¤©¦§¨¦¨§¥§¤§¥
zFpFXd mikxCd iR lr xAcOd©¦§¨©¦©§¨¦©

eiagxnA zFrEaTd(miyxtn)[:ek dxez ©§§¤§¨¨
(fk).'Bâå äòøä äãòìdpeEMd oi` ¨¥¨¨¨¨§¥©©¨¨

`N` ,mrd lklmilBxnd EN`calA §¨¨¨¤¨¥©§©§¦¦§¨
dcrd' aEzMd dPkn mzF` xW £̀¤¨§©¤©¨¨¥¨

drxd.(oNdlcM) ':i"yx xirneo`Mn ¨¨¨§¦§©¨¦¨
cFnll Wil`xTdl iE`xd xEriW ¥¦§§¦¨¨§¦¨¥

mWAdxUr `idW 'dcr'miWp` §¥¥¨¤¦£¨¨£¨¦
'WiCw' F` 'dXEcw' zxin` oiprl oFbM]§§¦§©£¦©§¨©¦
KFYn ,oMW .[xEAivA wx mixn`Pd©¤¡¨¦©§¦¤¥¦
rWFdi E`vi milBxnd xUr mipW§¥¨¨©§©§¦¨§§ª©
dcrd' oFWlA millkp mpi`W alke§¨¥¤¥¨¦§¨¦¦§¨¥¨

dxUr Ex`Wpe 'drxd(:bk dlibn)(m"`x): ¨¨¨§¦§££¨¨
íéðélî änä øLà.ilrxn`p `l £¤¥¨©¦¦¨¨Ÿ¤¡©

zPlY lr aqEn `dIW 'ilr mippFlzn'¦§§¦¨©¤§¥¨©§ª©
oFWl) 'mipiNn' xn`p `N` ,mrd lM̈¨¨¤¨¤¡©©¦¦§
(oiNdl mixg`l minxFB - lirtn©§¦§¦©£¥¦§©¦
dOd xW` ,milBxnd lr aqEnE¨©©§©§¦£¤¥¨

miziqnl`xUi z`opFlzdlilr §¦¦¤¦§¨¥§¦§¥¨©
wEqRd lr i"Wx d`x](g ,fh zeny)xW`' §¥©¦©©¨£¤

mixg`d z` - 'eilr mpiNn mY ©̀¤©¦¦¨¨¤¨£¥¦
[mippFlzn mkz` mirnFXd(`"eb): ©§¦¤§¤¦§§¦

.änä øLà ìàøNé éða úBpeìz úà¤§§¥¦§¨¥£¤¥¨
ilr mzF` mipiNn milBxnd- ©§©§¦©¦¦¨¨©

EN` z` - ilr opFlzdl mdl minxFB§¦¨¤§¦§¥¨©¤¥
iYrnWxEAiCA x`Fanke) ¨¨§¦§©§¨©¦
(mcFTd:gk dxez ©¥

(gk).éðà éç`EddrEaW oFWl ©¨¦§§¨
mWM :xnF`e FnvrA rAWp d"awd=]¦§¨§©§§¥§¥
oM ,mlFrl miIwe ig ip`W `Ed zn`W¤¡¤¤£¦©§©¨§¨¥

,[Kke KM dUr` `l F` dUr`Kke ¤¡¤Ÿ¤¡¤¨§¨§¨
:FWExiR`l m`mYxAC xW`MoM 'Fbe ¥¦Ÿ©£¤¦©§¤§¥
dUr`mkl dUr` `l m` xnFlM - ¤¡¤§©¦Ÿ¤¡¤¨¤

lr mYxn` xW` ,dGd WpFrd z ¤̀¨¤©¤£¤£©§¤©
mknvrig ipi` lFkiaMmWM `N` - ©§§¤¦§¨¥¦¨¤¨§¥

`NW ixaC z` miIw` KM ,ig ip`W¤£¦©¨£©¥¤§¨©¤Ÿ
oNdlckE ,ux`d z` E`xY(`"eb ,m"`x): ¦§¤¨¨¤§¦§©¨

.ízøac øLàkiPOn mYWTAWEl' ©£¤¦©§¤¤¦©§¤¦¤¦
...Epzn'Epzn El dGd xAcOA F`lirl) ©§©¦§¨©¤¨§

(a weqt:hk dxez
(hk).íëøtñî ìëì íëéã÷t ìëålM §¨§ª¥¤§¨¦§©§¤¨

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i iriax meil inei xeriy
להֹוציא  וגֹו'", ׁשנה עׂשרים "מּבן הן ואּלּו ימּותּו, מסּפרֹות אֹותן לכל הּמנּויים ּכל ׁשקלים, ולתת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָלּצבא

עׂשרים  מּבן ּפקּודיהם ׁשאין לוי, ׁשל .ׁשבטֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶ

(ì)éãé-úà éúàNð øLà õøàä-ìà eàáz ízà-íà¦©¤Æ¨´Ÿ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½
ìòLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék da íëúà ïkL §©¥¬¤§¤−¨®¦µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©

:ïeð-ïa¦«

(àì)íúà éúàéáäå äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©̧§¤½£¤¬£©§¤−¨©´¦«§¤®§¥«¥¦´Ÿ½̈
:da ízñàî øLà õøàä-úà eòãéå§¨«§Æ¤¨½̈¤£¤¬§©§¤−¨«

(áì):äfä øaãna eìté ízà íëéøâôe¦§¥¤−©¤®¦§−©¦§¨¬©¤«
i"yx£Ìz‡ ÌÎÈ¯‚Ùe∑ ואּתם" לֹומר: ּובּקׁש לארץ, להכניסם הּבנים על ׁשּדּבר לפי לכֹון) (ּדי ּכתרּגּומֹו ƒ¿≈∆«∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

"אּתם" לֹומר ּכאן זה לׁשֹון נֹופל .ּתמּותּו", ֵֶֶַַָָָ

(âì)eàNðå äðL íéòaøà øaãna íéòø eéäé íëéðáeÂ§¥¤Â¦«§¸Ÿ¦³©¦§¨Æ©§¨¦´¨½̈§¨«§−
:øaãna íëéøât íz-ãò íëéúeðæ-úà¤§«¥¤®©¬Ÿ¦§¥¤−©¦§¨«

i"yx£‰L ÌÈÚa¯‡∑ ּבני ׁשל אֹותם ׁשּיהיּו ּכדי ארּבעים, נגזר לכ ׁשּׁשים, מּבן ּפחֹות מהם אחד מת לא «¿»ƒ»»ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
לפי  המרּגלים, לׁשּלּוח ׁשּקדמה ואףֿעלּֿפי ּבּכלל, היתה ראׁשֹונה וׁשנה ׁשּׁשים. לכלל מּגיעים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָעׂשרים

ׁשּנאמר וזהּו סאתם, ׁשּתתמּלא עד להם ׁשהמּתין אּלא ּבמחׁשבה, זֹו ּגזרה עלתה העגל את (שמות ׁשּמּׁשעׂשּו ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
ולא לב) אתֿעֹונֹותיכם" "ּתׂשאּו נאמר ּכאן ואף חּטאתם". עליהם "ּופקדּתי ּבמרּגלים, – ּפקדי" "ּוביֹום :ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

˜ÈÓi˙ל  Èc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚz Ôez‡ Ì‡ƒ«≈¬¿«¿»ƒ«≈ƒ
¯a ·Ïk Ô‰l‡ da ÔBÎ˙È ‰‡¯L‡Ï È¯ÓÈÓa¿≈¿ƒ¿«¿»»»¿«∆»≈»≈«

:Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂ ‰pÙÈ¿À∆ƒÀ««

ÏÚ‡Âלא  È‰È ‡f·Ï Ôez¯Ó‡ Èc ÔBÎÏÙËÂ¿«¿¿ƒ¬«¿¿ƒ»¿≈¿»≈
:da Ôezˆ˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÚcÈÂ ÔB‰˙È»¿¿ƒ¿»«¿»ƒ«¿«

‰„ÔÈ:לב  ‡¯a„Óa ÔeÏtÈ ÔBÎÏ Èc ÔBÎÈ¯‚Ùeƒ¿≈ƒ¿ƒ¿¿«¿¿»»≈

‡¯ÔÈÚaלג  ‡¯a„Óa ÔÈ¯Á‡Ó ÔB‰È ÔBÎÈ·e¿≈¿¿«¬ƒ¿«¿¿»«¿¿ƒ
ÔeÙeÒÈc „Ú ÔBÎÈ·BÁ ˙È ÔeÏa˜ÈÂ ÔÈL¿ƒƒ«¿»≈«ƒ

:‡¯a„Óa ÔBÎÈ¯‚tƒ¿≈¿«¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

eizFpW llkl riBdW Wi`diE`x ¦¤¦¦©¦§©§¨¨¨
zFidlmY`W xRqn lkl dpnP ¦§¦§¤§¨¦§¨¤©¤

oFbM ,FA mipnpmzF` mipFn EidWM ¦§¦§§¤¨¦¨
icMzzle `aSl `ale z`vl §¥¨¥§¨Ÿ©¨¨§¨¥

ozF` lkl miiEpOd lM ,milwW§¨¦¨©§¦§¨¨
oAn' - od EN`e .EzEni ,zFxRqn¦§¨¨§¥¥¦¤

dpW mixUraEzMdW itM ,'dlrne ¤§¦¨¨¨¨§¨§¦¤©¨
mi`xwp mipnPd miWp`d] o`M Wxtn§¨¥¨¨£¨¦©¦§¦¦§¨¦
'xRqn' z`xwp mpiipn zNErtE 'miCwR'§ª¦§©¦§¨¨¦§¥¦§¨

(`"yx)[.x`W iAbl wx xn`p df xEriWe§¦¤¤¡©©§©¥§¨
,mihaXdiel lW FhaW `ivFdl ©§¨¦§¦¦§¤¥¦

mixUr oAn mdicEwR oi`W`N` ¤¥§¥¤¦¤¤§¦¤¨
FnM ,dpW miWlW oAnxn`PW,c lirl) ¦¤§¦¨¨§¤¤¡©

(b`aSl `A lM ...dpW miWlW oAn'¦¤§Ÿ¦¨¨¨¨©¨¨
'crFn ld`A dk`ln zFUrl`aa m"ayx) ©£§¨¨§Ÿ¤¥

(:`kw `xza:l dxez
(al)ízà íëéøâôe.xAcOA ElRi ¦§¥¤©¤¦§©¦§¨

DWExiR o`M dxEn`d 'mY`' zaiY¥©©¤¨£¨¨¥¨
E 'mkNW' FnMFnEBxzMqFlwpE`A §¤¨¤§©§§§§

oFkixbtE''oFklicmkNW mixbRd]seb) ¦§¥¦§©§¨¦¤¨¤
('xbt' iexw znsiqFdl KxvEdW mrHde .[§©©©¤§©§¦

'mY`' zaiYW itlokl mcFTxAC ¥©©¤§¦¤¤¨¥¦¥

aEzMd,ux`l mqipkdl mipAd lr ©¨©©¨¦§©§¦¨¨¨¤
e :xnFl WTaEmlE`mY`mknvrA ¦¥©§¨©¤§©§§¤

EzEnY,xAcOAKklltFp(mi`zn) ¨©¦§¨§¨¥©§¦
,'mY`' xnFl o`M df oFWlicM ¨¤¨©©¤§¥

`le mnvr mdilr dpeEMdW WiBcdl§©§¦¤©©¨¨£¥¤©§¨§Ÿ
xaCl `nbEC] mRh lr(e ,` mixiyd xiy) ©©¨§¨©¨¨

inxM ,minxMd z` dxhp ipnU'iNW ¨ª¦Ÿ¥¨¤©§¨¦©§¦¤¦
'iYxhp `l(x"yl)[(c"c):bl dxez Ÿ¨¨§¦

(bl).äðL íéòaøàdxfBdW mbd ©§¨¦¨¨£©¤©§¥¨
dN` lM lr dzidipA Eid onf FzF`AW ¨§¨©¨¥¤¤§§©¨§¥

cIn Ezn `l mdW ixd ,dlrne mixUr¤§¦¨©§¨£¥¤¥Ÿ¥¦¨
e d"awd mdl oiYnd `N`zn `l ¤¨¦§¦¨¤§Ÿ¥

mdn cg``Ed xW`MoAn zEgR ¤¨¥¤©£¤¨¦¤
miXWmiXW mcFw dziOd iM] ¦¦¦©¦¨¤¦¦

WtPd dzxkpe') 'zxM zzin'M zaWgp¤§¤¤§¦©¨¥§¦§§¨©¤¤
KkA EWprp `l mde ('diOrn `idd©¦¥©¤¨§¥Ÿ¤¤§§¨

(oexkfd)E .[mirAx` xfbp KkldpW`le §¨¦§©©§¨¦¨¨§Ÿ
KMn zFgRipA lW mzF` EidIW icM ¨¦¨§¥¤¦§¨¤§¥

miXW llkl oiriBn mixUrmcFrA ¤§¦©¦¦¦§©¦¦§¨
xAcOA midFW Eid ENi`e ,xAcOA©¦§¨§¦¨¦©¦§¨
ipA Eid `l ,dpW mirAx`n zFgR̈¥©§¨¦¨¨Ÿ¨§¥
Eide ,miXW llkl f` miriBn mixUrd̈¤§¦©¦¦¨¦§©¦¦§¨

icM aEvTd mPnf mcFw zEnl mikixv§¦¦¨¤§©¨©¨§¥
ux`l EqpMi `NWxSw `l df mrHnE] ¤Ÿ¦¨§¨¨¤¦©©¤Ÿ¦¥

zFgR milBxnd iptl KxCd z ¤̀©¤¤¦§¥©§©§¦¨
mFi mirAx`n(dk ,bi lirl i"yx d`x).[ ¥©§¨¦

:i"yx siqene`l ,ElNd dpW mirAx ©̀§¨¦¨¨©¨Ÿ
didW milBxnd dUrn onGn Epnp¦§¦§©©£¥©§©§¦¤¨¨
`N` ,mixvOn mz`vl dIpXd dpXA©¨¨©§¦¨§¥¨¦¦§©¦¤¨

mBllkA dzid dpFW`x dpW ©¨¨¦¨¨§¨¦§©
,oFAWgdgENWl dncTW iRÎlrÎs`e ©¤§§©©¦¤¨§¨§¦©

,lbrd z` EUrXOW itl ,milBxnd©§©§¦§¦¤¦¤¨¤¨¥¤
xaMdxifb dzlrFfdaWgnaiptl §¨¨§¨§¥¨§©£¨¨¦§¥

,d"awdcr mdl oiYndW `N ¤̀¨¤¦§¦¨¤©
mz`q `NnzYWmdizFpFr zCn),( ¤¦§©¥§¨¨¦©£¥¤

xn`PW Edfe(cl ,al zeny)icwR mFiaE' §¤¤¤¡©§¨§¦
'mz`Hg mdilr iYcwtExg`l] ¨©§¦£¥¤©¨¨§©©

d"awd xYrp xW`M lbrd dUrn©£¥¨¥¤©£¤¤§©
siqFd ,mzFNkl `NW dWn zNtzl¦§¦©¤¤Ÿ§©¨¦
iYrnW dYr mpn` :dWnl Fl xn`e§¨©§¤¨§¨©¨¨©§¦
onf `FaIWM K` ,cgi mzFNkNn Lil ¥̀¤¦§©¨©©©§¤¨§©
rxt` if` ,xg` oFr mdilr cFwt`e§¤§£¥¤¨©¥£©¤§©
miIwzp o`ke .[lbrd oFr lr mB mdn¥¤©©¨¨¥¤§¨¦§©¥

mFiaE' :xaCd'icwR- milBxOA - ©¨¨§¨§¦©§©§¦



נז gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i iriax meil inei xeriy

(äë)eòñe eðt øçî ÷îòa áLBé éðòðkäå é÷ìîòäå§¨«£¨«¥¦¬§©§©«£¦−¥´¨¥®¤¨À̈§¸§¬
ô :óeñ-íé Cøc øaãnä íëì̈¤²©¦§−̈¤¬¤©«

i"yx£'B‚Â È˜ÏÓÚ‰Â∑ עּמכם ׁשאיני מאחר אתכם, יהרגּו ׁשם ּתלכּו et.אם ¯ÁÓ∑'וגֹו לכם ּוסעּו .לאחֹוריכם ¿»¬»≈ƒ¿ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ»»¿ְְֲֵֶֶַָ

ß oeiq b"i iriax mei ß

(åë):øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà ýåýé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ

(æë)íéðélî änä øLà úàfä äòøä äãòì éúî-ãò©¨©À¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ£¤²¥¬¨©¦¦−
íéðélî änä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìò̈¨®¤§ªº§¥´¦§¨¥À£¤̧¥¯¨©¦¦²

:ézòîL éìò̈©−¨¨«§¦
i"yx£'B‚Â ‰Ú¯‰ ‰„ÚÏ∑.המרּגלים ב')אּלּו כ"ג עׂשרה (מגילה ׁשהיא ל"עדה" ÌÈÈlÓ.מּכאן ‰n‰ ¯L‡∑ »≈»»»»¿ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ¬∆≈»«ƒƒ

עלי  יׂשראל ÌÈlÓ.את ‰n‰ ¯L‡ Ï‡¯NÈ Èa ˙BpÏzŒ˙‡∑ ׁשמעּתי עלי, אֹותם מּלינים .המרּגלים ְִֵֶַָָ∆¿À¿≈ƒ¿»≈¬∆≈»«ƒƒְְְִִִִַַַַַָָָ

(çë)øLàk àì-íà ýåýé-íàð éðà-éç íäìà øîà¡´Ÿ£¥¤À©¨̧¦Æ§ª§Ÿ̈½¦¾Ÿ©«£¤¬
:íëì äNòà ïk éðæàa ízøac¦©§¤−§¨§¨®¥−¤«¡¤¬¨¤«

i"yx£È‡ŒÈÁ∑ ׁשבּועה ‡NÚ‰.לׁשֹון Ôk 'B‚Â ‡ÏŒÌ‡∑ חי איני Ìz¯ac.ּכביכֹול ¯L‡k∑ ׁשּבּקׁשּתם «»ƒְְָƒ…¿≈∆¡∆ְִִֵַָ«¬∆ƒ«¿∆ְִֶֶַ
לּוֿמתנּו" הּזה ּבּמדּבר "אֹו .מּמּני: ְְִִִֶֶַַַָ

(èë)-ìëì íëéã÷t-ìëå íëéøâô eìté äfä øaãna©¦§¨´Â©¤Â¦§¸¦§¥¤¹§¨§ª«¥¤Æ§¨
íúðéìä øLà äìòîå äðL íéøNò ïaî íëøtñî¦§©§¤½¦¤²¤§¦¬¨−̈¨¨®§¨£¤¬£¦«Ÿ¤−

:éìò̈¨«
i"yx£ÌÎ¯tÒÓŒÏÎÏ ÌÎÈ„˜tŒÏÎÂ∑('ב קכ"א ולבא (ב"ב לצאת ּכגֹון ּבֹו, נמנין ׁשאּתם מסּפר לכל הּנמנה ּכל ¿»¿À≈∆¿»ƒ¿«¿∆ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ÁÓ¯כה  ‡¯LÈÓa ·˙È ‰‡ÚÎe ‰‡˜ÏÓÚÂ«¬«¿»»¿«¬»»»≈¿≈¿»¿«
‡nÈ Á¯‡ ‡¯a„ÓÏ ÔBÎÏ eÏeËÂ et˙‡ƒ¿¿¿¿¿«¿¿»…««»

:ÛeÒ„¿

ÓÈÓÏ¯:כו  Ô¯‰‡ ÌÚÂ ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿ƒ«¬…¿≈«

‡Ôepכז  Èc ‡„‰ ‡˙LÈ· ‡zLÎÏ È˙ÓÈ‡ „Ú«≈»«ƒ¿ƒ¿»ƒ¿»»»ƒƒ
Èc Ï‡¯NÈ Èa ˙ÓÚ¯z ˙È ÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Óƒ¿«¬ƒ¬»»À¿¬«¿≈ƒ¿»≈ƒ

:ÈÓ„˜ ÚÈÓL ÈÏÚ ÔÈÓÚ¯˙Ó Ôep‡ƒƒ¿«¬ƒ¬«¿ƒ«√»»

Ók‡כח  ‡Ï Ì‡ ÈÈ ¯Ó‡ ‡‡ Ìi˜ ÔB‰Ï ¯Ó‡¡«¿«∆»»¬«¿»ƒ»¿»
:ÔBÎÏ „aÚ‡ Ôk ÈÓ„˜ ÔezÏlÓ È„ƒ«∆¿√»»≈∆¿≈¿

ÏÎÂכט  ÔBÎÈ¯‚t ÔeÏtÈ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa¿«¿¿»»≈ƒ¿ƒ¿≈¿»
ÔÈL ÔÈ¯NÚ ¯aÓ ÔBÎaLÁ ÏÎÏ ÔBÎÈÈÓƒ¿»≈¿»À¿«¿ƒ««¿ƒ¿ƒ

:ÈÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡ Èc ‡lÚÏe¿≈»ƒƒ¿««¿¬»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(dk)é÷ìîòäåiprpMde.'FbeFf ixd §¨£¨¥¦§©§©£¦§£¥
zFptl ,'d lFwA ErnWIW dxdf ©̀§¨¨¤¦§§§¦§

iM ,mdixFg`l rQilemW EklY m` §¦©©£¥¤¦¦¥§¨
md ,ux`l qpMdl icM,mkz` Ebxdi §¥§¦¨¥¨¨¤¥©©§¤§¤

mkOr ipi`W xg`nmcIn mkliSdl ¥©©¤¥¦¦¨¤§©¦§¤¦¨¨
(`"eb):

.eðt øçîEaEWmkl ErqE mkixFg`l ¨¨§©£¥¤§¨¤
'FbeKEnQd xAcnd wlg FzF` l` - §¤¥¤©§©¥©¨

iklFd] 'sEq mi KxC' iExTd sEq mil§©©¨¤¤©§¥
iwlgl zFnW Epzp zFIxAcOd Kxc¤¤©¦§¨¦¨§¥§¤§¥
zFpFXd mikxCd iR lr xAcOd©¦§¨©¦©§¨¦©

eiagxnA zFrEaTd(miyxtn)[:ek dxez ©§§¤§¨¨
(fk).'Bâå äòøä äãòìdpeEMd oi` ¨¥¨¨¨¨§¥©©¨¨

`N` ,mrd lklmilBxnd EN`calA §¨¨¨¤¨¥©§©§¦¦§¨
dcrd' aEzMd dPkn mzF` xW £̀¤¨§©¤©¨¨¥¨

drxd.(oNdlcM) ':i"yx xirneo`Mn ¨¨¨§¦§©¨¦¨
cFnll Wil`xTdl iE`xd xEriW ¥¦§§¦¨¨§¦¨¥

mWAdxUr `idW 'dcr'miWp` §¥¥¨¤¦£¨¨£¨¦
'WiCw' F` 'dXEcw' zxin` oiprl oFbM]§§¦§©£¦©§¨©¦
KFYn ,oMW .[xEAivA wx mixn`Pd©¤¡¨¦©§¦¤¥¦
rWFdi E`vi milBxnd xUr mipW§¥¨¨©§©§¦¨§§ª©
dcrd' oFWlA millkp mpi`W alke§¨¥¤¥¨¦§¨¦¦§¨¥¨

dxUr Ex`Wpe 'drxd(:bk dlibn)(m"`x): ¨¨¨§¦§££¨¨
íéðélî änä øLà.ilrxn`p `l £¤¥¨©¦¦¨¨Ÿ¤¡©

zPlY lr aqEn `dIW 'ilr mippFlzn'¦§§¦¨©¤§¥¨©§ª©
oFWl) 'mipiNn' xn`p `N` ,mrd lM̈¨¨¤¨¤¡©©¦¦§
(oiNdl mixg`l minxFB - lirtn©§¦§¦©£¥¦§©¦
dOd xW` ,milBxnd lr aqEnE¨©©§©§¦£¤¥¨

miziqnl`xUi z`opFlzdlilr §¦¦¤¦§¨¥§¦§¥¨©
wEqRd lr i"Wx d`x](g ,fh zeny)xW`' §¥©¦©©¨£¤

mixg`d z` - 'eilr mpiNn mY ©̀¤©¦¦¨¨¤¨£¥¦
[mippFlzn mkz` mirnFXd(`"eb): ©§¦¤§¤¦§§¦

.änä øLà ìàøNé éða úBpeìz úà¤§§¥¦§¨¥£¤¥¨
ilr mzF` mipiNn milBxnd- ©§©§¦©¦¦¨¨©

EN` z` - ilr opFlzdl mdl minxFB§¦¨¤§¦§¥¨©¤¥
iYrnWxEAiCA x`Fanke) ¨¨§¦§©§¨©¦
(mcFTd:gk dxez ©¥

(gk).éðà éç`EddrEaW oFWl ©¨¦§§¨
mWM :xnF`e FnvrA rAWp d"awd=]¦§¨§©§§¥§¥
oM ,mlFrl miIwe ig ip`W `Ed zn`W¤¡¤¤£¦©§©¨§¨¥

,[Kke KM dUr` `l F` dUr`Kke ¤¡¤Ÿ¤¡¤¨§¨§¨
:FWExiR`l m`mYxAC xW`MoM 'Fbe ¥¦Ÿ©£¤¦©§¤§¥
dUr`mkl dUr` `l m` xnFlM - ¤¡¤§©¦Ÿ¤¡¤¨¤

lr mYxn` xW` ,dGd WpFrd z ¤̀¨¤©¤£¤£©§¤©
mknvrig ipi` lFkiaMmWM `N` - ©§§¤¦§¨¥¦¨¤¨§¥

`NW ixaC z` miIw` KM ,ig ip`W¤£¦©¨£©¥¤§¨©¤Ÿ
oNdlckE ,ux`d z` E`xY(`"eb ,m"`x): ¦§¤¨¨¤§¦§©¨

.ízøac øLàkiPOn mYWTAWEl' ©£¤¦©§¤¤¦©§¤¦¤¦
...Epzn'Epzn El dGd xAcOA F`lirl) ©§©¦§¨©¤¨§

(a weqt:hk dxez
(hk).íëøtñî ìëì íëéã÷t ìëålM §¨§ª¥¤§¨¦§©§¤¨

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i iriax meil inei xeriy
להֹוציא  וגֹו'", ׁשנה עׂשרים "מּבן הן ואּלּו ימּותּו, מסּפרֹות אֹותן לכל הּמנּויים ּכל ׁשקלים, ולתת ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָָָלּצבא

עׂשרים  מּבן ּפקּודיהם ׁשאין לוי, ׁשל .ׁשבטֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶ

(ì)éãé-úà éúàNð øLà õøàä-ìà eàáz ízà-íà¦©¤Æ¨´Ÿ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½
ìòLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék da íëúà ïkL §©¥¬¤§¤−¨®¦µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©

:ïeð-ïa¦«

(àì)íúà éúàéáäå äéäé æáì ízøîà øLà íëtèå§©̧§¤½£¤¬£©§¤−¨©´¦«§¤®§¥«¥¦´Ÿ½̈
:da ízñàî øLà õøàä-úà eòãéå§¨«§Æ¤¨½̈¤£¤¬§©§¤−¨«

(áì):äfä øaãna eìté ízà íëéøâôe¦§¥¤−©¤®¦§−©¦§¨¬©¤«
i"yx£Ìz‡ ÌÎÈ¯‚Ùe∑ ואּתם" לֹומר: ּובּקׁש לארץ, להכניסם הּבנים על ׁשּדּבר לפי לכֹון) (ּדי ּכתרּגּומֹו ƒ¿≈∆«∆ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ

"אּתם" לֹומר ּכאן זה לׁשֹון נֹופל .ּתמּותּו", ֵֶֶַַָָָ

(âì)eàNðå äðL íéòaøà øaãna íéòø eéäé íëéðáeÂ§¥¤Â¦«§¸Ÿ¦³©¦§¨Æ©§¨¦´¨½̈§¨«§−
:øaãna íëéøât íz-ãò íëéúeðæ-úà¤§«¥¤®©¬Ÿ¦§¥¤−©¦§¨«

i"yx£‰L ÌÈÚa¯‡∑ ּבני ׁשל אֹותם ׁשּיהיּו ּכדי ארּבעים, נגזר לכ ׁשּׁשים, מּבן ּפחֹות מהם אחד מת לא «¿»ƒ»»ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
לפי  המרּגלים, לׁשּלּוח ׁשּקדמה ואףֿעלּֿפי ּבּכלל, היתה ראׁשֹונה וׁשנה ׁשּׁשים. לכלל מּגיעים ְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָעׂשרים

ׁשּנאמר וזהּו סאתם, ׁשּתתמּלא עד להם ׁשהמּתין אּלא ּבמחׁשבה, זֹו ּגזרה עלתה העגל את (שמות ׁשּמּׁשעׂשּו ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָ
ולא לב) אתֿעֹונֹותיכם" "ּתׂשאּו נאמר ּכאן ואף חּטאתם". עליהם "ּופקדּתי ּבמרּגלים, – ּפקדי" "ּוביֹום :ְְְְְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ

˜ÈÓi˙ל  Èc ‡Ú¯‡Ï ÔeÏÚz Ôez‡ Ì‡ƒ«≈¬¿«¿»ƒ«≈ƒ
¯a ·Ïk Ô‰l‡ da ÔBÎ˙È ‰‡¯L‡Ï È¯ÓÈÓa¿≈¿ƒ¿«¿»»»¿«∆»≈»≈«

:Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂ ‰pÙÈ¿À∆ƒÀ««

ÏÚ‡Âלא  È‰È ‡f·Ï Ôez¯Ó‡ Èc ÔBÎÏÙËÂ¿«¿¿ƒ¬«¿¿ƒ»¿≈¿»≈
:da Ôezˆ˜ Èc ‡Ú¯‡ ˙È ÔeÚcÈÂ ÔB‰˙È»¿¿ƒ¿»«¿»ƒ«¿«

‰„ÔÈ:לב  ‡¯a„Óa ÔeÏtÈ ÔBÎÏ Èc ÔBÎÈ¯‚Ùeƒ¿≈ƒ¿ƒ¿¿«¿¿»»≈

‡¯ÔÈÚaלג  ‡¯a„Óa ÔÈ¯Á‡Ó ÔB‰È ÔBÎÈ·e¿≈¿¿«¬ƒ¿«¿¿»«¿¿ƒ
ÔeÙeÒÈc „Ú ÔBÎÈ·BÁ ˙È ÔeÏa˜ÈÂ ÔÈL¿ƒƒ«¿»≈«ƒ

:‡¯a„Óa ÔBÎÈ¯‚tƒ¿≈¿«¿¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

eizFpW llkl riBdW Wi`diE`x ¦¤¦¦©¦§©§¨¨¨
zFidlmY`W xRqn lkl dpnP ¦§¦§¤§¨¦§¨¤©¤

oFbM ,FA mipnpmzF` mipFn EidWM ¦§¦§§¤¨¦¨
icMzzle `aSl `ale z`vl §¥¨¥§¨Ÿ©¨¨§¨¥

ozF` lkl miiEpOd lM ,milwW§¨¦¨©§¦§¨¨
oAn' - od EN`e .EzEni ,zFxRqn¦§¨¨§¥¥¦¤

dpW mixUraEzMdW itM ,'dlrne ¤§¦¨¨¨¨§¨§¦¤©¨
mi`xwp mipnPd miWp`d] o`M Wxtn§¨¥¨¨£¨¦©¦§¦¦§¨¦
'xRqn' z`xwp mpiipn zNErtE 'miCwR'§ª¦§©¦§¨¨¦§¥¦§¨

(`"yx)[.x`W iAbl wx xn`p df xEriWe§¦¤¤¡©©§©¥§¨
,mihaXdiel lW FhaW `ivFdl ©§¨¦§¦¦§¤¥¦

mixUr oAn mdicEwR oi`W`N` ¤¥§¥¤¦¤¤§¦¤¨
FnM ,dpW miWlW oAnxn`PW,c lirl) ¦¤§¦¨¨§¤¤¡©

(b`aSl `A lM ...dpW miWlW oAn'¦¤§Ÿ¦¨¨¨¨©¨¨
'crFn ld`A dk`ln zFUrl`aa m"ayx) ©£§¨¨§Ÿ¤¥

(:`kw `xza:l dxez
(al)ízà íëéøâôe.xAcOA ElRi ¦§¥¤©¤¦§©¦§¨

DWExiR o`M dxEn`d 'mY`' zaiY¥©©¤¨£¨¨¥¨
E 'mkNW' FnMFnEBxzMqFlwpE`A §¤¨¤§©§§§§

oFkixbtE''oFklicmkNW mixbRd]seb) ¦§¥¦§©§¨¦¤¨¤
('xbt' iexw znsiqFdl KxvEdW mrHde .[§©©©¤§©§¦

'mY`' zaiYW itlokl mcFTxAC ¥©©¤§¦¤¤¨¥¦¥

aEzMd,ux`l mqipkdl mipAd lr ©¨©©¨¦§©§¦¨¨¨¤
e :xnFl WTaEmlE`mY`mknvrA ¦¥©§¨©¤§©§§¤

EzEnY,xAcOAKklltFp(mi`zn) ¨©¦§¨§¨¥©§¦
,'mY`' xnFl o`M df oFWlicM ¨¤¨©©¤§¥

`le mnvr mdilr dpeEMdW WiBcdl§©§¦¤©©¨¨£¥¤©§¨§Ÿ
xaCl `nbEC] mRh lr(e ,` mixiyd xiy) ©©¨§¨©¨¨

inxM ,minxMd z` dxhp ipnU'iNW ¨ª¦Ÿ¥¨¤©§¨¦©§¦¤¦
'iYxhp `l(x"yl)[(c"c):bl dxez Ÿ¨¨§¦

(bl).äðL íéòaøàdxfBdW mbd ©§¨¦¨¨£©¤©§¥¨
dN` lM lr dzidipA Eid onf FzF`AW ¨§¨©¨¥¤¤§§©¨§¥

cIn Ezn `l mdW ixd ,dlrne mixUr¤§¦¨©§¨£¥¤¥Ÿ¥¦¨
e d"awd mdl oiYnd `N`zn `l ¤¨¦§¦¨¤§Ÿ¥

mdn cg``Ed xW`MoAn zEgR ¤¨¥¤©£¤¨¦¤
miXWmiXW mcFw dziOd iM] ¦¦¦©¦¨¤¦¦

WtPd dzxkpe') 'zxM zzin'M zaWgp¤§¤¤§¦©¨¥§¦§§¨©¤¤
KkA EWprp `l mde ('diOrn `idd©¦¥©¤¨§¥Ÿ¤¤§§¨

(oexkfd)E .[mirAx` xfbp KkldpW`le §¨¦§©©§¨¦¨¨§Ÿ
KMn zFgRipA lW mzF` EidIW icM ¨¦¨§¥¤¦§¨¤§¥

miXW llkl oiriBn mixUrmcFrA ¤§¦©¦¦¦§©¦¦§¨
xAcOA midFW Eid ENi`e ,xAcOA©¦§¨§¦¨¦©¦§¨
ipA Eid `l ,dpW mirAx`n zFgR̈¥©§¨¦¨¨Ÿ¨§¥
Eide ,miXW llkl f` miriBn mixUrd̈¤§¦©¦¦¨¦§©¦¦§¨

icM aEvTd mPnf mcFw zEnl mikixv§¦¦¨¤§©¨©¨§¥
ux`l EqpMi `NWxSw `l df mrHnE] ¤Ÿ¦¨§¨¨¤¦©©¤Ÿ¦¥

zFgR milBxnd iptl KxCd z ¤̀©¤¤¦§¥©§©§¦¨
mFi mirAx`n(dk ,bi lirl i"yx d`x).[ ¥©§¨¦

:i"yx siqene`l ,ElNd dpW mirAx ©̀§¨¦¨¨©¨Ÿ
didW milBxnd dUrn onGn Epnp¦§¦§©©£¥©§©§¦¤¨¨
`N` ,mixvOn mz`vl dIpXd dpXA©¨¨©§¦¨§¥¨¦¦§©¦¤¨

mBllkA dzid dpFW`x dpW ©¨¨¦¨¨§¨¦§©
,oFAWgdgENWl dncTW iRÎlrÎs`e ©¤§§©©¦¤¨§¨§¦©

,lbrd z` EUrXOW itl ,milBxnd©§©§¦§¦¤¦¤¨¤¨¥¤
xaMdxifb dzlrFfdaWgnaiptl §¨¨§¨§¥¨§©£¨¨¦§¥

,d"awdcr mdl oiYndW `N ¤̀¨¤¦§¦¨¤©
mz`q `NnzYWmdizFpFr zCn),( ¤¦§©¥§¨¨¦©£¥¤

xn`PW Edfe(cl ,al zeny)icwR mFiaE' §¤¤¤¡©§¨§¦
'mz`Hg mdilr iYcwtExg`l] ¨©§¦£¥¤©¨¨§©©

d"awd xYrp xW`M lbrd dUrn©£¥¨¥¤©£¤¤§©
siqFd ,mzFNkl `NW dWn zNtzl¦§¦©¤¤Ÿ§©¨¦
iYrnW dYr mpn` :dWnl Fl xn`e§¨©§¤¨§¨©¨¨©§¦
onf `FaIWM K` ,cgi mzFNkNn Lil ¥̀¤¦§©¨©©©§¤¨§©
rxt` if` ,xg` oFr mdilr cFwt`e§¤§£¥¤¨©¥£©¤§©
miIwzp o`ke .[lbrd oFr lr mB mdn¥¤©©¨¨¥¤§¨¦§©¥

mFiaE' :xaCd'icwR- milBxOA - ©¨¨§¨§¦©§©§¦



glyנח zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i iriax meil inei xeriy
לׁשנת  ּוכׁשּנכנסּו ּככּלּה, ׁשנה מּקצת חּייהם ּבמנין להם וחׁשב ּתלּונה, וׁשל עגל ׁשל עֹונֹות: ׁשּתי – ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻעֹונכם

עׂשרים  ּבני ׁשל אֹותם מתּו ‡˙ÌÎÈ˙eÊŒ.ׁשּׁשים e‡NÂ∑"חֹוביכֹון ית "ויקּבלּון .ּכתרּגּומֹו: ְְִִִֵֵֶֶָ¿»¿∆¿≈∆ְְְִֵַַָ

(ãì)õøàä-úà ízøz-øLà íéîiä øtñîa§¦§©̧©¨¦¹£¤©§¤´¤¨»̈¤»
-úà eàNz äðMì íBé äðMì íBé íBé íéòaøà©§¨¦´¼´©¨º̈´©¨À̈¦§Æ¤

:éúàeðz-úà ízòãéå äðL íéòaøà íëéúðåò£Ÿ´Ÿ¥¤½©§¨¦−¨¨®¦«©§¤−¤§«¨¦«
i"yx£È˙‡ezŒ˙‡∑ּכמֹו הסרה, לׁשֹון – ּתנּואה מאחרי. לבבכם את ל)ׁשהניאֹותם אביה (במדבר "ּכיֿהניא : ∆¿»ƒְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

.אתּה" ָֹ

(äì)àì-íà ézøac ýåýé éðà|-ìëì äNòà úàæ £¦´§Ÿ̈»¦©¼§¦¼¦´ŸŸ́¤«¡¤À§¨
äfä øaãna éìò íéãòBpä úàfä äòøä äãòä̈«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ©«¨¦−¨¨®©¦§¨¬©¤²

:eúîé íLå enzé¦©−§¨¬¨ª«

(åì)õøàä-úà øeúì äLî çìL-øLà íéLðàäå§¨´£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´¤¨¨®¤
ãòä-ìk-úà åéìò eðéliå eáLiåäaã àéöBäì ä ©¨ªÀ©©¦³¨¨Æ¤¨¨´¥½̈§¦¬¦−̈

:õøàä-ìò©¨¨«¤
i"yx£ÂÈÏÚ eÈliÂ e·LiÂ∑ אנׁשים אֹותם ּדּבה, ּבהֹוצאת העדה ּכל את עליו הרעימּו הארץ מּתּור ּוכׁשּׁשבּו «»À««ƒ»»ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָ

ּכמֹו ּבֹו, לדּבר לאדם לׁשֹונם ׁשּמלקיחים ּדברים חּנּו לׁשֹון ּדּבה, הֹוצאת ּכל וּימתּו. ו)– השירים "ּדֹובב (שיר : ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻ
ׁשהיא  ּדּבה ׁשּיׁש רעה, הארץ ּדּבת מֹוציאי ּכאן: נאמר לכ לרעה, ויׁשנּה לטֹובה ויׁשנּה יׁשנים", ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָׂשפתי

ּבלע"ז ∑ac‰.טֹובה  .פרליר"ש ָƒ»ְַַ

‡¯Ú‡לד  ˙È ÔezÏl‡ Èc ‡iÓBÈ ÔÈÓa¿ƒ¿««»ƒ«∆¿»«¿»
‡zLÏ ‡ÓBÈ ‡zLÏ ‡ÓBÈ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒƒ»¿«»»¿«»
ÔeÚc˙Â ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ÔBÎÈ·BÁ ˙È ÔeÏa˜z¿«¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿

:ÈÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡c ˙È»¿ƒ¿««¿¬»

‡aÚ„לה  ‡c ‡Ï Ì‡ È¯ÓÈÓa ˙È¯Êb ÈÈ ‡‡¬»¿»¿»ƒ¿≈¿ƒƒ»»∆¿≈
ÈÏÚ ÔencÊ‡c ‡„‰ ‡˙LÈ· ‡zLk ÏÎÏ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»»»¿ƒ¿«¿¬»

:Ôe˙eÓÈ Ôn˙Â ÔeÙeÒÈ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa¿«¿¿»»≈¿¿«»¿

‡¯Ú‡לו  ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÁÏL Èc ‡i¯·‚Â¿À¿«»ƒ¿«…∆¿«»»»«¿»
‡zLk Ïk ˙È È‰BÏÚ eÓÈÚ¯‡Â e·˙Â¿»¿«¿ƒ¬ƒ»»¿ƒ¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ LÈa ÌeL ‡˜t‡Ï¿«»»ƒ««¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

'mz`Hg mdilr iYcwtE'`hg lW ¨©§¦£¥¤©¨¨¤¥§
lbrdo`M s`e ;oFWlA oM fnxp ¨¥¤§©¨¦§©¥¦§

,sqFp `hg lr `Ed WpFrdW aEzMd©¨¤¨¤©¥§¨
W mEXnxn`p(cl weqta)z` E`UY' ¦¤¤¡©¦§¤

'mkizpFrmiAx oFWlAxn`p `le £Ÿ¥¤¦§©¦§Ÿ¤¡©
cigi oFWlA 'mkpFr'-iMzFpFr iYW £§¤¦§¨¦¦§¥£

,rnWnAcg`e lbr lWcg`lW §©§©¤¨¤¥¤§¤¨¤
dPElY;(ux`d zPElY)edpW miXXd §¨§©¨¨¤§©¦¦¨¨

mcFw mdn cg` zn `NW Epxn`W¤¨©§¤Ÿ¥¤¨¥¤¤
miXW EidIW cr mdl oiYnd `l ,okl̈¥Ÿ¦§¦¨¤©¤¦§¦¦

`N` ,zFnlW mipWoipnA mdl aXg ¨¦§¥¤¨¦©¨¤§¦§©
EqpkPWkE ,DNEkM dpW zvwn mdiIg©¥¤¦§¨¨¨§¨§¤¦§§

,miXW zpWldpXd dnlWp `NW s` ¦§©¦¦©¤Ÿ¦§§¨©¨¨
mixUr ipA lW mzF` EznonfA xW` ¥¨¤§¥¤§¦£¤¦§©

KEnqe ,calA mixUr ipA Eid lbrd̈¥¤¨§¥¤§¦¦§¨§¨
rWze miXng ipA Eid ux`d zqipkl¦§¦©¨¨¤¨§¥£¦¦§¥©

dpW zvwn cFre mipW(miyxtn ,`"eb): ¨¦§¦§¨¨¨
.íëéúeðæ úà eàNðåFWExiR §¨§¤§¥¤¥

FnEBxzM:qFlwpE`Azi oElAwie' §©§§§§¦©§¨
'oFkiaFgKM [mkizFpFr z` E`Ui] ¥¦§¤£¥¤¨

mB minrtl zFPkl `xwOd oFWl KxC¤¤§©¦§¨§©¦§¨¦©

FnM] 'zEpf' oFWlA zFxiar x`Woldl) §¨£¥¦§§§
(hl ,ehixg`e mkaal ixg` Exzz `le'§Ÿ¨ª©£¥§©§¤§©£¥

oke ,'mdixg` mipf mY` xW` mkipir¥¥¤£¤©¤Ÿ¦©£¥¤§¥
(fh ,`l mixac)ixg` dpfe dGd mrd mwe'§¨¨¨©¤§¨¨©£¥

['ux`d xkp idl`(g"n`a):cl dxez ¡Ÿ¥¥©¨¨¤
(cl).éúàeðz úàlcFB dn ErcY f` ¤§¨¦¨¥§©¤

Ff drxmzF`ipdW(mzFxiqdW)z` ¨¨¤£¦¤¤£¦¤¤
'd`EpY' .ixg`n mkaal`EdoFWl §©§¤¥©£¨§¨§

FnM ,dxqd:FznbEC EpivOW`ipd iM' £¨¨§¤¨¦§¨¦¥¦
'DzF` dia`(e ,l onwl)dxcPW dxrp] ¨¦¨¨©£¨¤¨§¨

.[DxcPn DzF` xiqde rpn dia`e ,xcp¤¤§¨¦¨¨©§¥¦¨¦¦§¨
xnFl Fl did oiprd itl ,mpn`e§¨§¨§¦¨¦§¨¨¨©
md ixdW 'mkz`EpY' z` mYrcie¦©§¤¤§©§¤¤£¥¥
`N` ,d"awdn mAl Exiqd xW £̀¤¥¦¦¨¥¤¨
mBW ixd d"awdn xq mc`d xW`MW¤©£¤¨¨¨¨¥£¥¤©

EPOn xq `Ed(m"`x ,epxetq):dl dxez ¨¦¤
(el)...åéìò eðéliå eáeLiåEznIe ©¨©©¦¨¨©¨ª

milBxndW dpeEMd oi` .'ebe miWp`d̈£¨¦¥©©¨¨¤©§©§¦
l`xUi z` xxFrl ztqFp mrR EaẄ©©¤¤§¥¤¦§¨¥
lMd `N` ,dWn lr mrxzdl aEW§¦§©¥©¤¤¨©Ÿ
Kke ,wEqRd zNigzA xEn`d l` KWnp¦§¨¤¨¨¦§¦©©¨§¨

xW` ElNd miWp`d :xnF` `Ed¥¨£¨¦©¨£¤
- ux`d z` xEzl EgNYWpEaXWkE ¦§©§¨¤¨¨¤§¤¨
Enirxd ux`d xEYnEziqd) ¦¨¨¤¦§¦¥¦

(opFlzdlE mrxzdllM z` eilr §¦§©¥§¦§¥¨¨¤¨
dAC z`vFdA dcrdrxi` dn - ¨¥¨§¨©¦¨¨¥©

l mdl?miWp` mzF`EWprp -EzEnIe ¨¤§¨£¨¦¤¤§©¨
.'d iptl dtBnAzernyn x`an i"yx §©¥¨¦§¥

:'dAC' oeyldACÎz`vFd lM`Ed ¦¨¨¨©¦¨
mixaC KEPig oFWlcEOle lBxd - §¦§¨¦¤§¥§¦

EpiidC ,mixg`l xEAiCmigiwlOW ¦©£¥¦§©§¤©§¦¦
z` (micOln)mc`l mpFWlrnFXd §©§¦¤§¨§¨¨©¥©

`Ed mB lkEIW icM ,mdixaC z`xAcl ¤¦§¥¤§¥¤©©§©¥
FnM ,FA:FznbEC EpivOWiztU aaFC' §¤¨¦§¨¥¦§¥
'mipWi(i ,f mixiydÎxiy)xAcn aEzMd] §¥¦©¨§©¥

`Ed mipWi iztU ENit`W wfgd oiIA©©¦¤¨¨¤£¦¦§¥§¥¦
oiId ziIzW KxC KMW ,xAcl liBxn©§¦§©¥¤¨¤¤§¦©©©¦
mixac iEAix icil EdzFW z` `iadl§¨¦¤¥¦¥¦§¨¦
ixd ,[xEAicA hrnl FMxCW in s ©̀¦¤©§§©¥§¦£¥
.xEAiC lBxd FWExiR 'dAc' oFWNW¤§¦¨¥¤§¥¦
rx xEAiC lW zErnWn FA oi` ,mlE`e§¨¥©§¨¤¦¨
'xEAiC lBxd' m` iM ,aFh F`¦¦¤§¥¦

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 44 'nr b"ig y"ewl t"r)

mrd lM zxRM zFxnl milbxnd WpFr¤©§©§¦©§©¨©¨¨¨

עלעלעלעל־־־־הארץהארץהארץהארץ:::: דדדדּבּבּבּבהההה להלהלהלהֹוֹוֹוֹוציאציאציאציא אתאתאתאת־־־־ּכּכּכּכלללל־־־־העדההעדההעדההעדה עליועליועליועליו ווווּיּיּיּיּלּלּלּלינינינינּוּוּוּו ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשבבבבּוּוּוּו אתאתאתאת־־־־הארץהארץהארץהארץ לתלתלתלתּוּוּוּורררר ממממׁשׁשׁשׁשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־ׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוהאנוהאנוהאנוהאנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים ְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ
העדההעדההעדההעדה ּכּכּכּכלללל אתאתאתאת עליועליועליועליו הרעימהרעימהרעימהרעימּוּוּוּו הארץהארץהארץהארץ ממממּתּתּתּתּוּוּוּורררר ובפרש"י)ּוּוּוּוככככׁשׁשׁשׁשּׁשּׁשּׁשּׁשבבבבּוּוּוּו לו. (יד, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

לכן קדם ואילך)ּכבר כו ׁשּׁשבּו(יג, היא לכאֹורה, הּפׁשּוטה, הּמׁשמעּות וא"כ וכּו', וטענֹותיהם המרּגלים סּפּור ּבאריכּות הּובא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
הארץ" מּתּור "ּכׁשּׁשבּו הראׁשֹונה לּתלּונה היא ּבזה הּכּונה אּלא ,ּכ הּפׁשט ּדאין כ' רׁש"י א ׁשנית. מׁשה על (ויעוי'וטענּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

זה) לפרּוׁש ההכרח רׁש"י ׁשנית?ּבמפרׁשי המרּגלים ּתלּונת את הּכתּוב ּכפל למאי צ"ב, ּולפי"ז . ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
ימּות  ׁשּלא ּופעל בנ"י, מעל השי"ת ּגזרת את ּבתחנּוניו מרע"ה הסיר ּכבר ּדהּנה, ׁשאלה. ליּׁשב הּכתּוב ּבא ׁשּבזה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹוי"ל

עצמם?! המרּגלים מעל ּגם הּגזרה להסיר ּתחנּוניו הֹועילּו לא א"כ, ּומּדּוע ׁשנה, ארּבעים ּבמׁש כ"א ּתכף, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהעם
הּכתּוב ׁשּיסּפר קדם ,לז)ּולכ לֹומר (בפסוק המרּגלים, ּתלּונת את וכתב ׁשנה הארץ ", ּדּבת מֹוצאי האנׁשים "וּימּות ּו אׁשר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּתפּלתֹו להם הֹועילה לא ּולכ עליו", "וּילינּו הכ' ּבלׁשֹון ּכמדּיק עצמֹו, מׁשה על לחלק ׁשּנתּכּונּו עצמם ּבּמרּגלים ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻׁשחֹומר
סנגֹור". נעׂשה קטגֹור ּד"אין מׁשה, ְֲֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשל

(æì)äôbna äòø õøàä-úaã éàöBî íéLðàä eúîiå©¨ª̧Æ¨«£¨¦½«¦¥¬¦©¨−̈¤¨¨®©©¥−̈
:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£'‰ ÈÙÏ ‰Ùbna∑ לׁשֹונם ונׁשּתרּבב ּבּלׁשֹון חטאּו הם מּדה: ּכנגד מּדה להם, ההגּונה מיתה ּבאֹותּה ««≈»ƒ¿≈ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
"לפני  וזהּו "ּבמּגפה". ולא "ּבּמּגפה" נאמר לכ טּבּורם, לתֹו ּובאין מּלׁשֹונם יֹוצאים ותֹולעים טּבּורם ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹעד

מּדה  ּכנגד מּדה מֹודד ׁשהּוא ֿ ּברּוֿהּוא הּקדֹוׁש ׁשל מּדֹותיו עלּֿפי להם הראּויה  ּבאֹותּה .ה'", ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

(çì)íéLðàä-ïî eéç äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦½§¨¥−¤§ª¤®¨Æ¦¨«£¨¦´
:õøàä-úà øeúì íéëìää íää̈¥½©«Ÿ§¦−¨¬¤¨¨«¤

i"yx£eÈÁ ·ÏÎÂ ÚLB‰ÈÂ∑ׁשּנטלּו מלּמד אּלא ההם"? מןֿהאנׁשים "חיּו לֹומר ּתלמּוד קיז)מה ׁשל (ב"ב חלקם ƒÀ«¿»≈»ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
לחּיים  ּתחּתיהם וקמּו ּבארץ .מרּגלים ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

(èì)éða-ìk-ìà älàä íéøácä-úà äLî øaãéå©§©¥³¤Æ¤©§¨¦´¨¥½¤¤¨§¥−
:ãàî íòä eìaàúiå ìàøNé¦§¨¥®©¦§©§¬¨−̈§«Ÿ

ÏÚלז  LÈa ÌeL e˜Èt‡c ‡i¯·b e˙ÈÓeƒÀ¿«»¿«ƒƒ«
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙BÓa ‡Ú¯‡«¿»¿»»√»¿»

‡˙˜eÓiלח  ‰pÙÈ ¯a ·ÏÎÂ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿»≈«¿À∆ƒ¿«¿
:‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡Ï eÏÊ‡c Ôep‡‰ ‡i¯·b ÔÓƒÀ¿«»»ƒ«¬»¿«»»»«¿»

Èaלט  ÏÎÏ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆»ƒ¿»«»»ƒ≈¿»¿≈
:‡„ÁÏ ‡nÚ eÏa‡˙‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿«»«»«¬»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,FnvrNWMDpWie`idW dAC,daFhl §¤§©§§¤§¨¦¨¤¦§¨
xEAiC xAcl mixg` z` liBxOd oFbM§©©§¦¤£¥¦§©¥¦

aFh,drxl DpWiemilBxnd zAcM §¤§¨§¨¨§¦©©§©§¦
o`M xn`p Kkl(fl weqta)zAc i`ivFn §¨¤¡©¨¦¥¦©

,'drx' ux`dmEXnC WIW`idW dA ¨¨¤¨¨¦¤¥¦¨¤¦
daFh(g"n`a): ¨
.äaãf"rlA y"xilxtzFAxdl - ¦¨§©©§©§

oipr zFcF` lr mixacA¦§¨¦©¦§¨
miIEqn:fl dxez §¨

(fl).'ä éðôì äôbnadzin DzF`A ©©¥¨¦§¥§¨¦¨
dpEbdddiE`xdemdlznbEcM ©£¨§¨§¨¨¤§§©

,mdiUrnoYil d"awd bdpnkEdCn' ©£¥¤§¦§©¦¥¦¨
'dCn cbpMzCnM WpFrd zCn - §¤¤¦¨¦©¨¤§¦©

:`hgdoFWNa E`hg mdmxEAicA ©¥§¥¨§©¨§¦¨
,rxdeW KkA EWprp oklaAxYWp ¨¨§¨¥¤¤§§¨¤¦§©§¥

(`vie KWnp)cr mpFWlriBdW ¦§©§¨¨§¨©¤¦¦©

lmirlFze ,mxEAhEidmi`vFi §©¨§¨¦¨§¦
mxEAh KFzl oi`aE mpFWNnoFWl] ¦§¨¨¦§©¨¨

oiprM ,'dMEx`' oFWll zlWnp rxd̈¨¦§¤¤§¨£¨§¦§¨
xn`PW(c ,fp diryi)dt EaigxY in lr' ¤¤¡©©¦©§¦¤

,['oFWl Ekix`Y'dtBOA' xn`p Kkl ©£¦¨§¨¤¡©©©¥¨
,'dtBnA' `leDzF`A EzOW cOll §Ÿ§©¥¨§©¥¤¥§¨

mdl zcgEinde zxxFand dtBn©¥¨©§¤¤§©§¤¤¨¤
W`xA d`Ad z"iA zF` lM KxcM]§¤¤¨¥©¨¨§Ÿ
mFwnA `idW ,g"YtA zcTEpnE daiYd©¥¨§¤¤§©¨¤¦¦§
ÎdA' FnM DrnWnE ,dricid `"d¥©§¦¨©§¨¨§§©

.['dtBO''d iptl' EdfeA -DzF` ©¥¨§¤¦§¥§¨
dtBneizFCn iRÎlr mdl diE`xd ©¥¨¨§¨¨¤©¦¦¨

W ,`EdÎKExAÎWFcTd lW`Ed xW`M ¤©¨¨¤©£¤
,mi`hFgd z` WiprnccFn `Edmdl ©£¦¤©§¦¥¨¤

,dCn cbpM dCnWpFrd zxEv `dYW ¦¨§¤¤¦¨¤§¥©¨¤
`hgd oiprl zn`FY(.dl dheq),g"n`a) ¤¤§¦§©©¥§

(x"yl:gl dxez
(gl).'Bâå eéç ,áìëå ,òLBäéåxg` ¦ª©§¨¥¨§©©

EznIe' :mcFTd wEqRA xn`p xaMW¤§¨¤¡©©¨©¥©¨ª
ixd ,'drx ux`d zAc i`vFn miWp`d̈£¨¦¦¥¦©¨¨¤¨¨£¥
mpi` alke rWFdIW KM KFYn Eprcï©§¦¨¤§ª©§¨¥¥¨

oM m` ,df llkAEig xnFl cEnlY dn ¦§©¤¦¥©©§©¨
`N` ?mdd miWp`d onaEzMd ¦¨£¨¦¨¥¤¨©¨

cOln,dfAlW mwlg ElhPW §©¥¨¤¤¨§¤§¨¤
ux`A milBxndlgPd DzF`W - §©§¦¨¨¤¤¨©©£¨

,milBxnl ozPdl diE`x dzid xW £̀¤¨§¨§¨§¦¨¥©§©§¦
,alke rWFdil dxarEdEnwe ©§¨¦ª©§¨¥§¨

miIgl mdiYgz,mzlgpe mziignA - ©§¥¤©©¦§¦§¨¨§©£¨¨
,mzia iWp` EqpxRzie Eigi mdAW¤¨¤¦§§¦§¨§§©§¥¥¨
Wi 'mdd miWp`d on Eig' oFWNde§©¨¨¦¨£¨¦¨¥¥

mdd miWp`d lXn Eig :FWxclÎ`aa) §¨§¨¦¤¨£¨¦¨¥
(:giw `xza(i"`a ,l"kyn):hl dxez



נט gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i iriax meil inei xeriy
לׁשנת  ּוכׁשּנכנסּו ּככּלּה, ׁשנה מּקצת חּייהם ּבמנין להם וחׁשב ּתלּונה, וׁשל עגל ׁשל עֹונֹות: ׁשּתי – ְְְְְְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֻעֹונכם

עׂשרים  ּבני ׁשל אֹותם מתּו ‡˙ÌÎÈ˙eÊŒ.ׁשּׁשים e‡NÂ∑"חֹוביכֹון ית "ויקּבלּון .ּכתרּגּומֹו: ְְִִִֵֵֶֶָ¿»¿∆¿≈∆ְְְִֵַַָ

(ãì)õøàä-úà ízøz-øLà íéîiä øtñîa§¦§©̧©¨¦¹£¤©§¤´¤¨»̈¤»
-úà eàNz äðMì íBé äðMì íBé íBé íéòaøà©§¨¦´¼´©¨º̈´©¨À̈¦§Æ¤

:éúàeðz-úà ízòãéå äðL íéòaøà íëéúðåò£Ÿ´Ÿ¥¤½©§¨¦−¨¨®¦«©§¤−¤§«¨¦«
i"yx£È˙‡ezŒ˙‡∑ּכמֹו הסרה, לׁשֹון – ּתנּואה מאחרי. לבבכם את ל)ׁשהניאֹותם אביה (במדבר "ּכיֿהניא : ∆¿»ƒְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

.אתּה" ָֹ

(äì)àì-íà ézøac ýåýé éðà|-ìëì äNòà úàæ £¦´§Ÿ̈»¦©¼§¦¼¦´ŸŸ́¤«¡¤À§¨
äfä øaãna éìò íéãòBpä úàfä äòøä äãòä̈«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ©«¨¦−¨¨®©¦§¨¬©¤²

:eúîé íLå enzé¦©−§¨¬¨ª«

(åì)õøàä-úà øeúì äLî çìL-øLà íéLðàäå§¨´£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´¤¨¨®¤
ãòä-ìk-úà åéìò eðéliå eáLiåäaã àéöBäì ä ©¨ªÀ©©¦³¨¨Æ¤¨¨´¥½̈§¦¬¦−̈

:õøàä-ìò©¨¨«¤
i"yx£ÂÈÏÚ eÈliÂ e·LiÂ∑ אנׁשים אֹותם ּדּבה, ּבהֹוצאת העדה ּכל את עליו הרעימּו הארץ מּתּור ּוכׁשּׁשבּו «»À««ƒ»»ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָָ

ּכמֹו ּבֹו, לדּבר לאדם לׁשֹונם ׁשּמלקיחים ּדברים חּנּו לׁשֹון ּדּבה, הֹוצאת ּכל וּימתּו. ו)– השירים "ּדֹובב (שיר : ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֻ
ׁשהיא  ּדּבה ׁשּיׁש רעה, הארץ ּדּבת מֹוציאי ּכאן: נאמר לכ לרעה, ויׁשנּה לטֹובה ויׁשנּה יׁשנים", ְְְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָׂשפתי

ּבלע"ז ∑ac‰.טֹובה  .פרליר"ש ָƒ»ְַַ

‡¯Ú‡לד  ˙È ÔezÏl‡ Èc ‡iÓBÈ ÔÈÓa¿ƒ¿««»ƒ«∆¿»«¿»
‡zLÏ ‡ÓBÈ ‡zLÏ ‡ÓBÈ ÔÈÓBÈ ÔÈÚa¯‡«¿¿ƒƒ»¿«»»¿«»
ÔeÚc˙Â ÔÈL ÔÈÚa¯‡ ÔBÎÈ·BÁ ˙È ÔeÏa˜z¿«¿»≈«¿¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿

:ÈÏÚ ÔezÓÚ¯˙‡c ˙È»¿ƒ¿««¿¬»

‡aÚ„לה  ‡c ‡Ï Ì‡ È¯ÓÈÓa ˙È¯Êb ÈÈ ‡‡¬»¿»¿»ƒ¿≈¿ƒƒ»»∆¿≈
ÈÏÚ ÔencÊ‡c ‡„‰ ‡˙LÈ· ‡zLk ÏÎÏ¿»¿ƒ¿»ƒ¿»»»¿ƒ¿«¿¬»

:Ôe˙eÓÈ Ôn˙Â ÔeÙeÒÈ ÔÈ„‰ ‡¯a„Óa¿«¿¿»»≈¿¿«»¿

‡¯Ú‡לו  ˙È ‡Ïl‡Ï ‰LÓ ÁÏL Èc ‡i¯·‚Â¿À¿«»ƒ¿«…∆¿«»»»«¿»
‡zLk Ïk ˙È È‰BÏÚ eÓÈÚ¯‡Â e·˙Â¿»¿«¿ƒ¬ƒ»»¿ƒ¿»

:‡Ú¯‡ ÏÚ LÈa ÌeL ‡˜t‡Ï¿«»»ƒ««¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

'mz`Hg mdilr iYcwtE'`hg lW ¨©§¦£¥¤©¨¨¤¥§
lbrdo`M s`e ;oFWlA oM fnxp ¨¥¤§©¨¦§©¥¦§

,sqFp `hg lr `Ed WpFrdW aEzMd©¨¤¨¤©¥§¨
W mEXnxn`p(cl weqta)z` E`UY' ¦¤¤¡©¦§¤

'mkizpFrmiAx oFWlAxn`p `le £Ÿ¥¤¦§©¦§Ÿ¤¡©
cigi oFWlA 'mkpFr'-iMzFpFr iYW £§¤¦§¨¦¦§¥£

,rnWnAcg`e lbr lWcg`lW §©§©¤¨¤¥¤§¤¨¤
dPElY;(ux`d zPElY)edpW miXXd §¨§©¨¨¤§©¦¦¨¨

mcFw mdn cg` zn `NW Epxn`W¤¨©§¤Ÿ¥¤¨¥¤¤
miXW EidIW cr mdl oiYnd `l ,okl̈¥Ÿ¦§¦¨¤©¤¦§¦¦

`N` ,zFnlW mipWoipnA mdl aXg ¨¦§¥¤¨¦©¨¤§¦§©
EqpkPWkE ,DNEkM dpW zvwn mdiIg©¥¤¦§¨¨¨§¨§¤¦§§

,miXW zpWldpXd dnlWp `NW s` ¦§©¦¦©¤Ÿ¦§§¨©¨¨
mixUr ipA lW mzF` EznonfA xW` ¥¨¤§¥¤§¦£¤¦§©

KEnqe ,calA mixUr ipA Eid lbrd̈¥¤¨§¥¤§¦¦§¨§¨
rWze miXng ipA Eid ux`d zqipkl¦§¦©¨¨¤¨§¥£¦¦§¥©

dpW zvwn cFre mipW(miyxtn ,`"eb): ¨¦§¦§¨¨¨
.íëéúeðæ úà eàNðåFWExiR §¨§¤§¥¤¥

FnEBxzM:qFlwpE`Azi oElAwie' §©§§§§¦©§¨
'oFkiaFgKM [mkizFpFr z` E`Ui] ¥¦§¤£¥¤¨

mB minrtl zFPkl `xwOd oFWl KxC¤¤§©¦§¨§©¦§¨¦©

FnM] 'zEpf' oFWlA zFxiar x`Woldl) §¨£¥¦§§§
(hl ,ehixg`e mkaal ixg` Exzz `le'§Ÿ¨ª©£¥§©§¤§©£¥

oke ,'mdixg` mipf mY` xW` mkipir¥¥¤£¤©¤Ÿ¦©£¥¤§¥
(fh ,`l mixac)ixg` dpfe dGd mrd mwe'§¨¨¨©¤§¨¨©£¥

['ux`d xkp idl`(g"n`a):cl dxez ¡Ÿ¥¥©¨¨¤
(cl).éúàeðz úàlcFB dn ErcY f` ¤§¨¦¨¥§©¤

Ff drxmzF`ipdW(mzFxiqdW)z` ¨¨¤£¦¤¤£¦¤¤
'd`EpY' .ixg`n mkaal`EdoFWl §©§¤¥©£¨§¨§

FnM ,dxqd:FznbEC EpivOW`ipd iM' £¨¨§¤¨¦§¨¦¥¦
'DzF` dia`(e ,l onwl)dxcPW dxrp] ¨¦¨¨©£¨¤¨§¨

.[DxcPn DzF` xiqde rpn dia`e ,xcp¤¤§¨¦¨¨©§¥¦¨¦¦§¨
xnFl Fl did oiprd itl ,mpn`e§¨§¨§¦¨¦§¨¨¨©
md ixdW 'mkz`EpY' z` mYrcie¦©§¤¤§©§¤¤£¥¥
`N` ,d"awdn mAl Exiqd xW £̀¤¥¦¦¨¥¤¨
mBW ixd d"awdn xq mc`d xW`MW¤©£¤¨¨¨¨¥£¥¤©

EPOn xq `Ed(m"`x ,epxetq):dl dxez ¨¦¤
(el)...åéìò eðéliå eáeLiåEznIe ©¨©©¦¨¨©¨ª

milBxndW dpeEMd oi` .'ebe miWp`d̈£¨¦¥©©¨¨¤©§©§¦
l`xUi z` xxFrl ztqFp mrR EaẄ©©¤¤§¥¤¦§¨¥
lMd `N` ,dWn lr mrxzdl aEW§¦§©¥©¤¤¨©Ÿ
Kke ,wEqRd zNigzA xEn`d l` KWnp¦§¨¤¨¨¦§¦©©¨§¨

xW` ElNd miWp`d :xnF` `Ed¥¨£¨¦©¨£¤
- ux`d z` xEzl EgNYWpEaXWkE ¦§©§¨¤¨¨¤§¤¨
Enirxd ux`d xEYnEziqd) ¦¨¨¤¦§¦¥¦

(opFlzdlE mrxzdllM z` eilr §¦§©¥§¦§¥¨¨¤¨
dAC z`vFdA dcrdrxi` dn - ¨¥¨§¨©¦¨¨¥©

l mdl?miWp` mzF`EWprp -EzEnIe ¨¤§¨£¨¦¤¤§©¨
.'d iptl dtBnAzernyn x`an i"yx §©¥¨¦§¥

:'dAC' oeyldACÎz`vFd lM`Ed ¦¨¨¨©¦¨
mixaC KEPig oFWlcEOle lBxd - §¦§¨¦¤§¥§¦

EpiidC ,mixg`l xEAiCmigiwlOW ¦©£¥¦§©§¤©§¦¦
z` (micOln)mc`l mpFWlrnFXd §©§¦¤§¨§¨¨©¥©

`Ed mB lkEIW icM ,mdixaC z`xAcl ¤¦§¥¤§¥¤©©§©¥
FnM ,FA:FznbEC EpivOWiztU aaFC' §¤¨¦§¨¥¦§¥
'mipWi(i ,f mixiydÎxiy)xAcn aEzMd] §¥¦©¨§©¥

`Ed mipWi iztU ENit`W wfgd oiIA©©¦¤¨¨¤£¦¦§¥§¥¦
oiId ziIzW KxC KMW ,xAcl liBxn©§¦§©¥¤¨¤¤§¦©©©¦
mixac iEAix icil EdzFW z` `iadl§¨¦¤¥¦¥¦§¨¦
ixd ,[xEAicA hrnl FMxCW in s ©̀¦¤©§§©¥§¦£¥
.xEAiC lBxd FWExiR 'dAc' oFWNW¤§¦¨¥¤§¥¦
rx xEAiC lW zErnWn FA oi` ,mlE`e§¨¥©§¨¤¦¨
'xEAiC lBxd' m` iM ,aFh F`¦¦¤§¥¦

gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i iriax meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 44 'nr b"ig y"ewl t"r)

mrd lM zxRM zFxnl milbxnd WpFr¤©§©§¦©§©¨©¨¨¨

עלעלעלעל־־־־הארץהארץהארץהארץ:::: דדדדּבּבּבּבהההה להלהלהלהֹוֹוֹוֹוציאציאציאציא אתאתאתאת־־־־ּכּכּכּכלללל־־־־העדההעדההעדההעדה עליועליועליועליו ווווּיּיּיּיּלּלּלּלינינינינּוּוּוּו ווווּיּיּיּיׁשׁשׁשׁשבבבבּוּוּוּו אתאתאתאת־־־־הארץהארץהארץהארץ לתלתלתלתּוּוּוּורררר ממממׁשׁשׁשׁשהההה אאאאׁשׁשׁשׁשרררר־־־־ׁשׁשׁשׁשלחלחלחלח ְְְְֲֲֲֲֲֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָֹֹוהאנוהאנוהאנוהאנׁשׁשׁשׁשיםיםיםים ְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻֽֽֽֽ
העדההעדההעדההעדה ּכּכּכּכלללל אתאתאתאת עליועליועליועליו הרעימהרעימהרעימהרעימּוּוּוּו הארץהארץהארץהארץ ממממּתּתּתּתּוּוּוּורררר ובפרש"י)ּוּוּוּוככככׁשׁשׁשׁשּׁשּׁשּׁשּׁשבבבבּוּוּוּו לו. (יד, ְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ

לכן קדם ואילך)ּכבר כו ׁשּׁשבּו(יג, היא לכאֹורה, הּפׁשּוטה, הּמׁשמעּות וא"כ וכּו', וטענֹותיהם המרּגלים סּפּור ּבאריכּות הּובא ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹ
הארץ" מּתּור "ּכׁשּׁשבּו הראׁשֹונה לּתלּונה היא ּבזה הּכּונה אּלא ,ּכ הּפׁשט ּדאין כ' רׁש"י א ׁשנית. מׁשה על (ויעוי'וטענּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָֹ

זה) לפרּוׁש ההכרח רׁש"י ׁשנית?ּבמפרׁשי המרּגלים ּתלּונת את הּכתּוב ּכפל למאי צ"ב, ּולפי"ז . ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָ
ימּות  ׁשּלא ּופעל בנ"י, מעל השי"ת ּגזרת את ּבתחנּוניו מרע"ה הסיר ּכבר ּדהּנה, ׁשאלה. ליּׁשב הּכתּוב ּבא ׁשּבזה ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹוי"ל

עצמם?! המרּגלים מעל ּגם הּגזרה להסיר ּתחנּוניו הֹועילּו לא א"כ, ּומּדּוע ׁשנה, ארּבעים ּבמׁש כ"א ּתכף, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהעם
הּכתּוב ׁשּיסּפר קדם ,לז)ּולכ לֹומר (בפסוק המרּגלים, ּתלּונת את וכתב ׁשנה הארץ ", ּדּבת מֹוצאי האנׁשים "וּימּות ּו אׁשר ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

ּתפּלתֹו להם הֹועילה לא ּולכ עליו", "וּילינּו הכ' ּבלׁשֹון ּכמדּיק עצמֹו, מׁשה על לחלק ׁשּנתּכּונּו עצמם ּבּמרּגלים ְְְְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹֻׁשחֹומר
סנגֹור". נעׂשה קטגֹור ּד"אין מׁשה, ְֲֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשל

(æì)äôbna äòø õøàä-úaã éàöBî íéLðàä eúîiå©¨ª̧Æ¨«£¨¦½«¦¥¬¦©¨−̈¤¨¨®©©¥−̈
:ýåýé éðôì¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£'‰ ÈÙÏ ‰Ùbna∑ לׁשֹונם ונׁשּתרּבב ּבּלׁשֹון חטאּו הם מּדה: ּכנגד מּדה להם, ההגּונה מיתה ּבאֹותּה ««≈»ƒ¿≈ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָ
"לפני  וזהּו "ּבמּגפה". ולא "ּבּמּגפה" נאמר לכ טּבּורם, לתֹו ּובאין מּלׁשֹונם יֹוצאים ותֹולעים טּבּורם ְְְְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָֹעד

מּדה  ּכנגד מּדה מֹודד ׁשהּוא ֿ ּברּוֿהּוא הּקדֹוׁש ׁשל מּדֹותיו עלּֿפי להם הראּויה  ּבאֹותּה .ה'", ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָ

(çì)íéLðàä-ïî eéç äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa òLBäéå¦«ª´©¦½§¨¥−¤§ª¤®¨Æ¦¨«£¨¦´
:õøàä-úà øeúì íéëìää íää̈¥½©«Ÿ§¦−¨¬¤¨¨«¤

i"yx£eÈÁ ·ÏÎÂ ÚLB‰ÈÂ∑ׁשּנטלּו מלּמד אּלא ההם"? מןֿהאנׁשים "חיּו לֹומר ּתלמּוד קיז)מה ׁשל (ב"ב חלקם ƒÀ«¿»≈»ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
לחּיים  ּתחּתיהם וקמּו ּבארץ .מרּגלים ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ

(èì)éða-ìk-ìà älàä íéøácä-úà äLî øaãéå©§©¥³¤Æ¤©§¨¦´¨¥½¤¤¨§¥−
:ãàî íòä eìaàúiå ìàøNé¦§¨¥®©¦§©§¬¨−̈§«Ÿ

ÏÚלז  LÈa ÌeL e˜Èt‡c ‡i¯·b e˙ÈÓeƒÀ¿«»¿«ƒƒ«
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙BÓa ‡Ú¯‡«¿»¿»»√»¿»

‡˙˜eÓiלח  ‰pÙÈ ¯a ·ÏÎÂ Ôe ¯a ÚLB‰ÈÂƒÀ««¿»≈«¿À∆ƒ¿«¿
:‡Ú¯‡ ˙È ‡Ïl‡Ï eÏÊ‡c Ôep‡‰ ‡i¯·b ÔÓƒÀ¿«»»ƒ«¬»¿«»»»«¿»

Èaלט  ÏÎÏ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙t ˙È ‰LÓ ÏÈlÓe«ƒ…∆»ƒ¿»«»»ƒ≈¿»¿≈
:‡„ÁÏ ‡nÚ eÏa‡˙‡Â Ï‡¯NÈƒ¿»≈¿ƒ¿«»«»«¬»

myl zxecdn - eheytk i"yx

,FnvrNWMDpWie`idW dAC,daFhl §¤§©§§¤§¨¦¨¤¦§¨
xEAiC xAcl mixg` z` liBxOd oFbM§©©§¦¤£¥¦§©¥¦

aFh,drxl DpWiemilBxnd zAcM §¤§¨§¨¨§¦©©§©§¦
o`M xn`p Kkl(fl weqta)zAc i`ivFn §¨¤¡©¨¦¥¦©

,'drx' ux`dmEXnC WIW`idW dA ¨¨¤¨¨¦¤¥¦¨¤¦
daFh(g"n`a): ¨
.äaãf"rlA y"xilxtzFAxdl - ¦¨§©©§©§

oipr zFcF` lr mixacA¦§¨¦©¦§¨
miIEqn:fl dxez §¨

(fl).'ä éðôì äôbnadzin DzF`A ©©¥¨¦§¥§¨¦¨
dpEbdddiE`xdemdlznbEcM ©£¨§¨§¨¨¤§§©

,mdiUrnoYil d"awd bdpnkEdCn' ©£¥¤§¦§©¦¥¦¨
'dCn cbpMzCnM WpFrd zCn - §¤¤¦¨¦©¨¤§¦©

:`hgdoFWNa E`hg mdmxEAicA ©¥§¥¨§©¨§¦¨
,rxdeW KkA EWprp oklaAxYWp ¨¨§¨¥¤¤§§¨¤¦§©§¥

(`vie KWnp)cr mpFWlriBdW ¦§©§¨¨§¨©¤¦¦©

lmirlFze ,mxEAhEidmi`vFi §©¨§¨¦¨§¦
mxEAh KFzl oi`aE mpFWNnoFWl] ¦§¨¨¦§©¨¨

oiprM ,'dMEx`' oFWll zlWnp rxd̈¨¦§¤¤§¨£¨§¦§¨
xn`PW(c ,fp diryi)dt EaigxY in lr' ¤¤¡©©¦©§¦¤

,['oFWl Ekix`Y'dtBOA' xn`p Kkl ©£¦¨§¨¤¡©©©¥¨
,'dtBnA' `leDzF`A EzOW cOll §Ÿ§©¥¨§©¥¤¥§¨

mdl zcgEinde zxxFand dtBn©¥¨©§¤¤§©§¤¤¨¤
W`xA d`Ad z"iA zF` lM KxcM]§¤¤¨¥©¨¨§Ÿ
mFwnA `idW ,g"YtA zcTEpnE daiYd©¥¨§¤¤§©¨¤¦¦§
ÎdA' FnM DrnWnE ,dricid `"d¥©§¦¨©§¨¨§§©

.['dtBO''d iptl' EdfeA -DzF` ©¥¨§¤¦§¥§¨
dtBneizFCn iRÎlr mdl diE`xd ©¥¨¨§¨¨¤©¦¦¨

W ,`EdÎKExAÎWFcTd lW`Ed xW`M ¤©¨¨¤©£¤
,mi`hFgd z` WiprnccFn `Edmdl ©£¦¤©§¦¥¨¤

,dCn cbpM dCnWpFrd zxEv `dYW ¦¨§¤¤¦¨¤§¥©¨¤
`hgd oiprl zn`FY(.dl dheq),g"n`a) ¤¤§¦§©©¥§

(x"yl:gl dxez
(gl).'Bâå eéç ,áìëå ,òLBäéåxg` ¦ª©§¨¥¨§©©

EznIe' :mcFTd wEqRA xn`p xaMW¤§¨¤¡©©¨©¥©¨ª
ixd ,'drx ux`d zAc i`vFn miWp`d̈£¨¦¦¥¦©¨¨¤¨¨£¥
mpi` alke rWFdIW KM KFYn Eprcï©§¦¨¤§ª©§¨¥¥¨

oM m` ,df llkAEig xnFl cEnlY dn ¦§©¤¦¥©©§©¨
`N` ?mdd miWp`d onaEzMd ¦¨£¨¦¨¥¤¨©¨

cOln,dfAlW mwlg ElhPW §©¥¨¤¤¨§¤§¨¤
ux`A milBxndlgPd DzF`W - §©§¦¨¨¤¤¨©©£¨

,milBxnl ozPdl diE`x dzid xW £̀¤¨§¨§¨§¦¨¥©§©§¦
,alke rWFdil dxarEdEnwe ©§¨¦ª©§¨¥§¨

miIgl mdiYgz,mzlgpe mziignA - ©§¥¤©©¦§¦§¨¨§©£¨¨
,mzia iWp` EqpxRzie Eigi mdAW¤¨¤¦§§¦§¨§§©§¥¥¨
Wi 'mdd miWp`d on Eig' oFWNde§©¨¨¦¨£¨¦¨¥¥

mdd miWp`d lXn Eig :FWxclÎ`aa) §¨§¨¦¤¨£¨¦¨¥
(:giw `xza(i"`a ,l"kyn):hl dxez



glyס zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i iriax meil inei xeriy

(î)eppä øîàì øää-Làø-ìà eìòiå ø÷aá eîkLiå©©§¦´©½Ÿ¤©©«£¬¤«Ÿ¨−̈¥®Ÿ¦¤À
:eðàèç ék ýåýé øîà-øLà íB÷nä-ìà eðéìòå§¨¦²¤©¨²£¤¨©¬§Ÿ̈−¦¬¨¨«

i"yx£¯‰‰ŒL‡¯ŒÏ‡∑ יׂשראל לארץ העֹולה הּדר ‡ÌB˜n‰ŒÏ.הּוא eÈÏÚÂ epp‰∑ לארץֿיׂשראל. ∆…»»ְְִֵֶֶֶֶַָָָƒ∆¿»ƒ∆«»ְְִֵֶֶָ
'‰ ¯Ó‡Œ¯L‡∑ נעלה ׁשם לנּו, e‡ËÁ.לתּתּה Èk∑"מצרימה ׁשּוב לנּו טֹוב "הלא אמרנּו: אׁשר .על ¬∆»«ְֲִֶַָָָƒ»»ְְְֲֲִֶַַָָָָֹ

(àî)ét-úà íéøáò ízà äf änì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¨¬¨¤²©¤¬«Ÿ§¦−¤¦´
:çìöú àì àåäå ýåýé§Ÿ̈®§¦−¬Ÿ¦§¨«

i"yx£ÁÏˆ˙ ‡Ï ‡È‰Â∑ תצלח לא עֹוׂשין, ׁשאּתם .זֹו ¿ƒ…ƒ¿»ְִִֶֶַָֹ

(áî)eôâpz àìå íëaø÷a ýåýé ïéà ék eìòz-ìà©©«£½¦²¥¬§Ÿ̈−§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½
:íëéáéà éðôì¦§¥−«Ÿ§¥¤«

(âî)áøça ízìôðe íëéðôì íL éðòðkäå é÷ìîòä ék¦Á¨«£¨«¥¦̧§©§©«£¦¬¨Æ¦§¥¤½§©§¤−¤¨®¤
ýåýé äéäé-àìå ýåýé éøçàî ízáL ïk-ìò-ék¦«©¥³©§¤Æ¥©«£¥´§Ÿ̈½§Ÿ¦«§¤¬§Ÿ̈−

:íënò¦¨¤«
i"yx£Ìz·L ÔkŒÏÚŒÈk∑'וגֹו ׁשבּתם אׁשר על לכם ּתבא זאת ּכי .ּכלֹומר: ƒ«≈«¿∆ְְְֲִֶֶֶַַַָָֹֹ

(ãî)ýåýé-úéøa ïBøàå øää Làø-ìà úBìòì eìtòiå©©§¦¾©«£−¤´Ÿ¨¨®©«£³§¦«§Ÿ̈Æ
:äðçnä áøwî eLî-àì äLîe¤½Ÿ−̈¦¤¬¤©©«£¤«

i"yx£eÏtÚiÂ∑וכן חזק, ב)לׁשֹון וכן(חבקוק עּזּות; לׁשֹון ּבלע"ז. אינגרי"ש עּפלה". "הּנה ד): "עפל (מיכה : ««¿ƒְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֻ
לב)ּבתֿצּיֹון" ּברׁשּות (ישעיה ׁשּלא חׁשכים הלכּו אפל; לׁשֹון מפרׁשֹו: ּתנחּומא ּומדרׁש ובחן". "עפל :. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

eË¯‡מ  LÈ¯Ï e˜ÈÏÒe ‡¯Ùˆ· eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈»
¯Ó‡ Èc ‡¯˙‡Ï ÔÈ˜ÏÒ ‡Á‡ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«»¬«¿»»¿ƒ¿«¿»ƒ¬«

:‡·Á È¯‡ ÈÈ¿»¬≈»¿»

ÏÚמא  ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Ô„ ‡ÓÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿»¿««»¿ƒ«
:ÁÏˆ˙ ‡Ï ‡È‰Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb¿≈«≈¿»«¿»¿ƒ»«¿«

·ÔBÎÈÈמב  ÈÈ„ ‡zÎL ˙ÈÏ È¯‡ Ôe˜q˙ ‡Ï»ƒ¿¬≈≈¿ƒ¿»«¿»≈≈
:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ì„˜ Ôe¯az˙ ‡ÏÂ¿»ƒ«¿√»«¬≈¿»≈

˜„ÔBÎÈÓמג  Ôn˙ ‰‡ÚÎe ‰‡˜ÏÓÚ È¯‡¬≈¬«¿»»¿«¬»»«»√»≈
¯˙aÓ Ôez·z Ôk ÏÚ È¯‡ ‡a¯Áa ÔeÏt˙Â¿ƒ¿¿«¿»¬≈«≈«¿ƒ»«
:ÔBÎcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È‰È ‡ÏÂ ÈÈ„ ‡ÁÏt»¿»»«¿»¿»¿≈≈¿»«¿»¿«¿¿

˜ÓÈ‡מד  ÔB¯‡Â ‡¯eË LÈ¯Ï ˜qÓÏ eÚL¯‡Â¿«¿»¿ƒ«¿≈»«¬¿»»
:‡˙È¯LÓ BbÓ B„Ú ‡Ï ‰LÓe ÈÈ„«¿»…∆»¬ƒ«¿ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(n).øää Làø ìàmzq Elr `l ¤Ÿ¨¨Ÿ¨§¨
lr fixkdl ickA mixdd cg` W`xl§Ÿ¤¨¤¨¦¦§¥§©§¦©
EvAwzIWe l`xUi ux`l zkll mpFvx§¨¨¤¤§¤¤¦§¨¥§¤¦§©§

dGd xdd W`x `N` ,maiaq mrd`Ed ¨¨§¦¨¤¨Ÿ¨¨©¤
,l`xUiÎux`l dlFrd KxCdmvraE ©¤¤¨¨§¤¤¦§¨¥§¤¤

,'d iR z` Exar xaM mWl mziIlr£¦¨¨§¨§¨¨§¤¦
dWn mdl xn` KklE(`ad weqta)dOl' §¨¨©¨¤¤¨¨

,''d iR z` mixar mY` dGxn`p `le ¤©¤Ÿ§¦¤¦§Ÿ¤¡©
'...xFarl mixnF` mY` dOl'(x"yl): ¨¨©¤§¦©£
.íB÷nä ìà eðéìòå eppäÎux`l ¦¤§¨¦¤©¨§¤¤

:l`xUi¦§¨¥
.'ä øîà øLàxvw `xwn df ixd £¤¨©£¥¤¦§¨¨¨
:xn`p ENi`kE'd xn` xW`'DYzl §¦¤¡©£¤¨©§¦¨

:dlrp mW - 'Epl̈¨©£¤
.eðàèç ék`ld' Epxn` xW` lr ¦¨¨©£¤¨©§£Ÿ

'dnixvn aEW Epl aFh(b weqt lirl) ¨¦§¨§¨
,Epi`hg z` oTzl miWwan Eppd dYre§©¨¦§§©§¦§©¥¤£¨¥

ux`d l` dlrpe(i"`a):`n dxez §©£¤¤¨¨¤

(`n).çìöú àì àåäåxn`p `l §¦Ÿ¦§¨Ÿ¤¡©
aqEn oFWNd `N` ,'Egilvz `l mY`e'§©¤Ÿ©§¦¤¨©¨¨

dNErR :xnFlkE ,dNErRd lrFf ©©§¨§©§¨
glvz `l ,miUFr mY`W¤©¤¦Ÿ¦§¨

(`"eb):an dxez
(bn).ízáL ïk ìò éklr iM' oFWNd ¦©¥©§¤©¨¦©

lr mrh zpizpM FWxtl oi` 'oM¥¥§¨§¦§¦©©©©
didi oM m`W ,okl mcFw xEn`d̈¨¤¨¥¤¦¥¦§¤
icM 'd ixg`n mYaW Kkl iM FWExiR¥¦§¨©§¤¥©£¥§¥
,Ktidl FWxtl Wi `N` ,axgA lFRil¦©¤¤¤¨¥§¨§§¥¤

z`f iM ,xnFlM(axgA dlitPd)`aY §©¦Ÿ©§¦¨©¤¤¨Ÿ
'Fbe mYaW xW` lr ,mkliM' lM oke] ¨¤©£¤©§¤§§¥¨¦

oFbM ,KM FWxtl Wi `xwOAW 'oM lr©¥¤©¦§¨¥§¨§¨§
(d ,gi ziy`xa)Ecrqe mgl zt dgw`e'§¤§¨©¤¤§©£

,'mkCar lr mYxar oM lr iM ...mkAl¦§¤¦©¥£©§¤©©§§¤
mYxar oM KxFvl iM FWExiR oi`W¤¥¥¦§¤¥£©§¤
.cFrql mgl zR mkl oY`W icM o`M̈§¥¤¤¥¨¤©¤¤¦§
lr mYxar xaMW xg`n :Ktidl `N ¤̀¨§¥¤¥©©¤§¨£©§¤©

[mgl zR mkl oY` okl ,mkCar©§§¤¨¥¤¥¨¤©¤¤
(miyxtn):cn dxez

(cn).eìtòiåwfFg oFWlEwfgzd - ©©§¦§¤¦§©§
,dWn ixaCn `xiizdl `NW mgExA§¨¤Ÿ§¦§¨¥¦¦§¥¤
KxCA xdd W`x l` mMxcA EkiWnde§¦§¦§©§¨¤Ÿ¨¨©¤¤

.ux`l dkilFOdokeoFWl cFr Epivn ©¦¨¨¨¤§¥¨¦§
'ltr':Ff zErnWnAdlRr dPd'`l Ÿ¤§©§¨¦¥ª§¨Ÿ

'FA FWtp dxWi(c ,a wewag)ixaCn] ¨§¨©§¦¦§¥
dPd :laA Kln xv`pckEap lr `iaPd©¨¦©§©§¤©¤¤¨¤¦¥
aFxA zF`Bzdl cinY zwGgzn FWtp©§¦§©¤¤¨¦§¦§¨§
Dpi`e ,cinY Dze`Y WTal zEGr©§©¥©£¨¨¨¦§¥¨

[mlFrl draU,f"rlA y"ixbpi` . §¥¨§¨§©©
'oFIv zA ltFr' oke .zEGr oFWldkin) §©§¥¤©¦

(g ,clCbOd `EdW WCwOd zial iEPiM]¦§¥©¦§¨¤¦§¨
l`xUi zqpM lW wfgd xvaOde§©¦§¨¤¨¨¤§¤¤¦§¨¥

oke .['oFIv zA' dPEkndogae ltFr' ©§¨©¦§¥¤¨©©
'zFxrn cra did(ci ,al diryi)z`EapA] ¨¨§©§¨¦§©

lCbOd :milWExi oAxEg lr zEprxER§¨©§©§¨©¦©¦§¨

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i iriax meil inei xeriy

(äî)íekiå àeää øäa áLiä éðòðkäå é÷ìîòä ãøiå©¥³¤¨«£¨«¥¦Æ§©§©«£¦½©¥−¨¨´©®©©¬
:äîøçä-ãò íeúkiå©©§−©©«¨§¨«

i"yx£Ìe˙kiÂ∑ט)ּכמֹו מּכה (דברים אחר מּכה – טחֹון" אתֹו "ואּכת :.‰Ó¯Á‰Œ„Ú∑ על נקרא הּמקֹום ׁשם ««¿ְֶַַַַָָָָֹֹ««»¿»ְִֵַַָָ
הּמארע  .ׁשם ְֵַָֹ

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

(á)eàáú ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´¨ÀŸ
:íëì ïúð éðà øLà íëéúáLBî õøà-ìà¤¤̧¤Æ«§´Ÿ¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬¨¤«

i"yx£e‡·˙ Èk∑ לארץ ׁשּיּכנסּו להם .ּבּׂשר ƒ»…ְִִֵֶֶֶָָָָ

(â)øãð-àlôì çáæ-Bà äìò ýåýéì äMà íúéNòå©«£¦¤̧¦¤³©«Ÿ̈ÆŸ¨´¤½©§©¥¤̧¤Æ
àýåýéì ççéð çéø úBNòì íëéãòîa Bà äáãðá B ´¦§¨½̈−§«Ÿ£¥¤®©«£º¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½

:ïàvä-ïî Bà ø÷aä-ïî¦©¨−̈¬¦©«Ÿ
i"yx£‰M‡ Ì˙ÈNÚÂ∑'לה אּׁשה לעׂשֹות לבבכם על ותעלה ׁשם ּכׁשּתבֹואּו אּלא: צּוּוי, זה Œ‡lÙÏ„¯.אין «¬ƒ∆ƒ∆ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ¿«≈∆∆

‰·„· B‡∑ ּבּמֹועד לעׂשֹות אתכם ׁשחּיבּתי מֹועדיכם, חֹובת ּבׁשביל האּׁשה ׁשּתעׂשּו ÁÁÈ.אֹו ÁÈ¯∑ ƒ¿»»ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ≈«ƒ…«
לפני  רּוח נחת .ׁשּיהיה ְְִֶֶַַַַָ

(ã)úìñ äçðî ýåýéì Bðaø÷ áéø÷nä áéø÷äå§¦§¦²©©§¦¬¨§¨−©«Ÿ̈®¦§¨Æ´Ÿ¤
:ïîL ïéää úéòáøa ìeìa ïBøOò¦¨½¨¾¦§¦¦¬©¦−¨«¤

eËa¯‡מה  ·˙Èc ‰‡ÚÎe ‰‡˜ÏÓÚ ˙Áe¿«¬«¿»»¿«¬»»¿»≈¿»
:‰Ó¯Á „Ú Ôep„¯Ëe ÔepÁÓe ‡e‰‰«¿À¿»À«»¿»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈«

‡¯Èב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈
:ÔBÎÏ ·‰È ‡‡ Èc ÔBÎÈ·˙BÓ Ú¯‡Ï ÔeÏÚ≈̇¬«¬«¿»≈ƒ¬»»≈¿

ÒÎ˙ג  B‡ ‡˙ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿À¿»»√»¿»¬»»ƒ¿«
B‡ ‡z·„· B‡ ‡¯„ ‡L¯Ù‡Ï ‡iL„e˜¿«»¿«¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿»
Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï „aÚÓÏ ÔBÎÈ„ÚBÓa¿¬≈¿∆¿«¿ƒ¿«»»¿«¬»√»

:‡Ú ÔÓ B‡ È¯Bz ÔÓ ÈÈ¿»ƒ≈ƒ»»

ÁÓ˙‡ד  ÈÈ Ì„˜ da¯˜ ·¯˜Óc ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ¿»«À¿»≈√»¿»ƒ¿»»
‡È‰ ˙eÚ·¯a ‡ÏÈÙc ‡B¯NÚ ‡zÏÒÀ¿»«¿»¿ƒ»¿«¿ƒ»

:‡ÁLÓƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

zFxrnM EWOWie miaxg Eidi xvaOde§©¦§¨¦§£¥¦¦©§¦§¨
.[miIg ilra ixFcnl`nEgpY WxcnE ¦§¥©£¥©¦¦§©©§¨

FWxtn'ElRrIe' zaizl'ltF`' oFWl §¨§§¥©©©§¦§¤
.[s"l`e o"ir zFIzF`d sENigA]§¦¨¦©¦§¨¤
iEHiA `Ede ,dlit`e KWFg FWExiRW¤¥¤©£¥¨§¦

mdW lWn KxcA,mikWg EkldKxcA §¤¤¨¨¤¥¨§£¥¦§¤¤
,'d xF` `ll dkEWgdzid mzkild iM £¨§Ÿ¦£¦¨¨¨§¨

zEWxa `NWaEzMd oFWlM](i ,p diryi) ¤Ÿ¦§¦§©¨
'Fl Dbp oi`e mikWg Kld xW`'my d`x) £¤¨©£¥¦§¥Ÿ©

(w"cxa[(`"ry):dn dxez
(dn).íeúkiå:lEtM oFWl o`M xn`p ©©§¤¡©¨¨¨

oFWl `Ed oFW`xd 'mEzMIe mEMIe'©©©©§¨¦§
dzizM oFWl `Ed ipXde ,mzq d`Md©¨¨§¨§©¥¦§§¦¨

,dWizkEoFgh FzF` zFM`e' FnM §¦¨§¨¤¨
'...xtrl wC xW` cr ahid(`k ,h mixac) ¥¥©£¤©§¨¨

,l`xUi EUr xW` adGd lbr z`]¤¥¤©¨¨£¤¨¦§¨¥
xtrl didW cr FzF` Wzke dWn gwl̈©¤§¨©©¤¨¨§¨¨

[miOd ipR lr FxGtE oEgh.o`M s`e ¨¦§©§¥©©¦§©¨
mzF` EMddMn xg` dMninM ¦¨©¨©©©¨§¦

zWYknA xaC WzFMW(i"`a ,h"ac): ¤¥¨¨§©§¤¤

.äîøçä ãòKMmFwOd mW`Edd ©©¨§¨¨¥©¨©
miaiF`d mzF` Etcx mW cr xW £̀¤©¨¨§¨¨§¦

f`nE ,mEMde`xwpoMmW lr §¦¥¨¦§¨¥©¥
.rxF`OdFWExiR 'mxg' oFWl ,oMW ©§¨¤¥§¥¤¥

FnM] dbixd(a ,f mixac)Lidl` 'd mpzpE' £¦¨§§¨¨¡Ÿ¤
['mz` mixgY mxgd ,mziMde Liptl§¨¤§¦¦¨©£¥©£¦Ÿ¨

(oexkfd):` dxez
åè(a)eàáú ék.mkizaWFn ux` l` ¦¨Ÿ¤¤¤§Ÿ¥¤
o`Mmdl xUiAmgihadeEqpMIW ¨¦¥¨¤§¦§¦¨¤¦¨§

ux`l`NWe ,dpW mirAx` sFqA ¨¨¤§©§¨¦¨¨§¤Ÿ
dxEarAW dlTY xaC cFr mdl rx`i¤¡©¨¤§©©¨¨¤©£¨
xFCl cr ux`l mzqipM aEW dgCY¦¨¤§¦¨¨¨¨¤©©

mdixg` `Ad(f"rc):b dxez ©¨©£¥¤
(b).äMà íúéNòådf oi`oFWliEEiv ©£¦¤¦¤¥¤§¦

l` E`FaY xW`M' :FWExiR didIW¤¦§¤¥©£¤¨¤
aEzMd ixdW ,''dl dX` EUrY ux`d̈¨¤©£¦¤©¤£¥©¨
dacp zFpAxwA mB o`M xAcn§©¥¨©§¨§§§¨¨

,(oNdl WxFtnM)`N`:xnF` `Ed KM ©§¨§©¨¤¨¨¥
mkaal lr dlrze ,mW E`az iM¦¨Ÿ¨§©£¤©§©§¤

,'dl dX` zFUrloAxTd mr E`iaY ©£¦¤©¨¦¦©¨§¨

dWxRA xEn`M ,Kqpe dgpn(i"gpn): ¦§¨¨¤¤¨¨©¨¨¨
.ççéð çéøoM xn`pe .'aFh gix' :FWExiR ¥©¦Ÿ©¥¥©§¤¡©¥

zFUrl icM `Ed oAxTdW ,lWn KxcA§¤¤¨¨¤©¨§¨§¥©£
iptl gEx zgp(hi ,fh l`wfgi c"evn): ©©©§¨©

äáãðá Bà øãð àlôìmkicrnA F` §©¥¤¤¦§¨¨§Ÿ£¥¤
.'FbedX`d z` EUrYW oiA :xnFlM §§©¥¤©£¤¨¦¤

dacp mWldX`d EUrYW F` §¥§¨¨¤©£¨¦¤
iYaiIgW ,mkicrFn zaFg liaWA¦§¦©£¥¤¤¦©§¦

crFOA zFUrl mkz`(hkÎgk miwxt oldl) ¤§¤©£©¥
dgpnl zlFq mdOr E`iaY mNEkA -§¨¨¦¦¨¤¤§¦§¨

Kqpl oiie,dacpl xcp oiA lCadd] §©¦§¤¤©¤§¥¥¤¤¦§¨¨
xn`W mc`d lr aEIg `Ed xcPdW¤©¤¤¦©¨¨¨¤¨©

ixd'ilrca`p m` ,KkitlE .'oAxw £¥¨©¨§¨§¦¨¦¤¡©
,FWiCwde FWixtdW xg`l oAxTd©¨§¨§©©¤¦§¦§¦§¦
.Fxcp zaFgl xg` oAxw `iadl aiIg©¨§¨¦¨§¨©¥§©¦§
dndA WixtOW `id dacPd ENi`e§¦©§¨¨¦¤©§¦§¥¨

ixd' :xnF`eFfFpi` dca`p m`e 'oAxw §¥£¥¨§¨§¦¤¤§¨¥
iM ,DnFwnA zxg` `iadl Kixv̈¦§¨¦©¤¤¦§¨¦
[mElM aiIgzd `l Fnvr mc`d̈¨¨©§Ÿ¦§©¥§

(l"kyn):c dxez



סי gly zyxt - ci - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i iriax meil inei xeriy

(î)eppä øîàì øää-Làø-ìà eìòiå ø÷aá eîkLiå©©§¦´©½Ÿ¤©©«£¬¤«Ÿ¨−̈¥®Ÿ¦¤À
:eðàèç ék ýåýé øîà-øLà íB÷nä-ìà eðéìòå§¨¦²¤©¨²£¤¨©¬§Ÿ̈−¦¬¨¨«

i"yx£¯‰‰ŒL‡¯ŒÏ‡∑ יׂשראל לארץ העֹולה הּדר ‡ÌB˜n‰ŒÏ.הּוא eÈÏÚÂ epp‰∑ לארץֿיׂשראל. ∆…»»ְְִֵֶֶֶֶַָָָƒ∆¿»ƒ∆«»ְְִֵֶֶָ
'‰ ¯Ó‡Œ¯L‡∑ נעלה ׁשם לנּו, e‡ËÁ.לתּתּה Èk∑"מצרימה ׁשּוב לנּו טֹוב "הלא אמרנּו: אׁשר .על ¬∆»«ְֲִֶַָָָƒ»»ְְְֲֲִֶַַָָָָֹ

(àî)ét-úà íéøáò ízà äf änì äLî øîàiå©Ÿ́¤¤½¨¬¨¤²©¤¬«Ÿ§¦−¤¦´
:çìöú àì àåäå ýåýé§Ÿ̈®§¦−¬Ÿ¦§¨«

i"yx£ÁÏˆ˙ ‡Ï ‡È‰Â∑ תצלח לא עֹוׂשין, ׁשאּתם .זֹו ¿ƒ…ƒ¿»ְִִֶֶַָֹ

(áî)eôâpz àìå íëaø÷a ýåýé ïéà ék eìòz-ìà©©«£½¦²¥¬§Ÿ̈−§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½
:íëéáéà éðôì¦§¥−«Ÿ§¥¤«

(âî)áøça ízìôðe íëéðôì íL éðòðkäå é÷ìîòä ék¦Á¨«£¨«¥¦̧§©§©«£¦¬¨Æ¦§¥¤½§©§¤−¤¨®¤
ýåýé äéäé-àìå ýåýé éøçàî ízáL ïk-ìò-ék¦«©¥³©§¤Æ¥©«£¥´§Ÿ̈½§Ÿ¦«§¤¬§Ÿ̈−

:íënò¦¨¤«
i"yx£Ìz·L ÔkŒÏÚŒÈk∑'וגֹו ׁשבּתם אׁשר על לכם ּתבא זאת ּכי .ּכלֹומר: ƒ«≈«¿∆ְְְֲִֶֶֶַַַָָֹֹ

(ãî)ýåýé-úéøa ïBøàå øää Làø-ìà úBìòì eìtòiå©©§¦¾©«£−¤´Ÿ¨¨®©«£³§¦«§Ÿ̈Æ
:äðçnä áøwî eLî-àì äLîe¤½Ÿ−̈¦¤¬¤©©«£¤«

i"yx£eÏtÚiÂ∑וכן חזק, ב)לׁשֹון וכן(חבקוק עּזּות; לׁשֹון ּבלע"ז. אינגרי"ש עּפלה". "הּנה ד): "עפל (מיכה : ««¿ƒְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָֹֹֻ
לב)ּבתֿצּיֹון" ּברׁשּות (ישעיה ׁשּלא חׁשכים הלכּו אפל; לׁשֹון מפרׁשֹו: ּתנחּומא ּומדרׁש ובחן". "עפל :. ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹ

eË¯‡מ  LÈ¯Ï e˜ÈÏÒe ‡¯Ùˆ· eÓÈc˜‡Â¿«¿ƒ¿«¿»¿ƒ¿≈»
¯Ó‡ Èc ‡¯˙‡Ï ÔÈ˜ÏÒ ‡Á‡ ‡‰ ¯ÓÈÓÏ¿≈«»¬«¿»»¿ƒ¿«¿»ƒ¬«

:‡·Á È¯‡ ÈÈ¿»¬≈»¿»

ÏÚמא  ÔÈ¯·Ú Ôez‡ Ô„ ‡ÓÏ ‰LÓ ¯Ó‡Â«¬«…∆¿»¿««»¿ƒ«
:ÁÏˆ˙ ‡Ï ‡È‰Â ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ˙¯Êb¿≈«≈¿»«¿»¿ƒ»«¿«

·ÔBÎÈÈמב  ÈÈ„ ‡zÎL ˙ÈÏ È¯‡ Ôe˜q˙ ‡Ï»ƒ¿¬≈≈¿ƒ¿»«¿»≈≈
:ÔBÎÈ··„ ÈÏÚa Ì„˜ Ôe¯az˙ ‡ÏÂ¿»ƒ«¿√»«¬≈¿»≈

˜„ÔBÎÈÓמג  Ôn˙ ‰‡ÚÎe ‰‡˜ÏÓÚ È¯‡¬≈¬«¿»»¿«¬»»«»√»≈
¯˙aÓ Ôez·z Ôk ÏÚ È¯‡ ‡a¯Áa ÔeÏt˙Â¿ƒ¿¿«¿»¬≈«≈«¿ƒ»«
:ÔBÎcÚÒa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ È‰È ‡ÏÂ ÈÈ„ ‡ÁÏt»¿»»«¿»¿»¿≈≈¿»«¿»¿«¿¿

˜ÓÈ‡מד  ÔB¯‡Â ‡¯eË LÈ¯Ï ˜qÓÏ eÚL¯‡Â¿«¿»¿ƒ«¿≈»«¬¿»»
:‡˙È¯LÓ BbÓ B„Ú ‡Ï ‰LÓe ÈÈ„«¿»…∆»¬ƒ«¿ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(n).øää Làø ìàmzq Elr `l ¤Ÿ¨¨Ÿ¨§¨
lr fixkdl ickA mixdd cg` W`xl§Ÿ¤¨¤¨¦¦§¥§©§¦©
EvAwzIWe l`xUi ux`l zkll mpFvx§¨¨¤¤§¤¤¦§¨¥§¤¦§©§

dGd xdd W`x `N` ,maiaq mrd`Ed ¨¨§¦¨¤¨Ÿ¨¨©¤
,l`xUiÎux`l dlFrd KxCdmvraE ©¤¤¨¨§¤¤¦§¨¥§¤¤

,'d iR z` Exar xaM mWl mziIlr£¦¨¨§¨§¨¨§¤¦
dWn mdl xn` KklE(`ad weqta)dOl' §¨¨©¨¤¤¨¨

,''d iR z` mixar mY` dGxn`p `le ¤©¤Ÿ§¦¤¦§Ÿ¤¡©
'...xFarl mixnF` mY` dOl'(x"yl): ¨¨©¤§¦©£
.íB÷nä ìà eðéìòå eppäÎux`l ¦¤§¨¦¤©¨§¤¤

:l`xUi¦§¨¥
.'ä øîà øLàxvw `xwn df ixd £¤¨©£¥¤¦§¨¨¨
:xn`p ENi`kE'd xn` xW`'DYzl §¦¤¡©£¤¨©§¦¨

:dlrp mW - 'Epl̈¨©£¤
.eðàèç ék`ld' Epxn` xW` lr ¦¨¨©£¤¨©§£Ÿ

'dnixvn aEW Epl aFh(b weqt lirl) ¨¦§¨§¨
,Epi`hg z` oTzl miWwan Eppd dYre§©¨¦§§©§¦§©¥¤£¨¥

ux`d l` dlrpe(i"`a):`n dxez §©£¤¤¨¨¤

(`n).çìöú àì àåäåxn`p `l §¦Ÿ¦§¨Ÿ¤¡©
aqEn oFWNd `N` ,'Egilvz `l mY`e'§©¤Ÿ©§¦¤¨©¨¨

dNErR :xnFlkE ,dNErRd lrFf ©©§¨§©§¨
glvz `l ,miUFr mY`W¤©¤¦Ÿ¦§¨

(`"eb):an dxez
(bn).ízáL ïk ìò éklr iM' oFWNd ¦©¥©§¤©¨¦©

lr mrh zpizpM FWxtl oi` 'oM¥¥§¨§¦§¦©©©©
didi oM m`W ,okl mcFw xEn`d̈¨¤¨¥¤¦¥¦§¤
icM 'd ixg`n mYaW Kkl iM FWExiR¥¦§¨©§¤¥©£¥§¥
,Ktidl FWxtl Wi `N` ,axgA lFRil¦©¤¤¤¨¥§¨§§¥¤

z`f iM ,xnFlM(axgA dlitPd)`aY §©¦Ÿ©§¦¨©¤¤¨Ÿ
'Fbe mYaW xW` lr ,mkliM' lM oke] ¨¤©£¤©§¤§§¥¨¦

oFbM ,KM FWxtl Wi `xwOAW 'oM lr©¥¤©¦§¨¥§¨§¨§
(d ,gi ziy`xa)Ecrqe mgl zt dgw`e'§¤§¨©¤¤§©£

,'mkCar lr mYxar oM lr iM ...mkAl¦§¤¦©¥£©§¤©©§§¤
mYxar oM KxFvl iM FWExiR oi`W¤¥¥¦§¤¥£©§¤
.cFrql mgl zR mkl oY`W icM o`M̈§¥¤¤¥¨¤©¤¤¦§
lr mYxar xaMW xg`n :Ktidl `N ¤̀¨§¥¤¥©©¤§¨£©§¤©

[mgl zR mkl oY` okl ,mkCar©§§¤¨¥¤¥¨¤©¤¤
(miyxtn):cn dxez

(cn).eìtòiåwfFg oFWlEwfgzd - ©©§¦§¤¦§©§
,dWn ixaCn `xiizdl `NW mgExA§¨¤Ÿ§¦§¨¥¦¦§¥¤
KxCA xdd W`x l` mMxcA EkiWnde§¦§¦§©§¨¤Ÿ¨¨©¤¤

.ux`l dkilFOdokeoFWl cFr Epivn ©¦¨¨¨¤§¥¨¦§
'ltr':Ff zErnWnAdlRr dPd'`l Ÿ¤§©§¨¦¥ª§¨Ÿ

'FA FWtp dxWi(c ,a wewag)ixaCn] ¨§¨©§¦¦§¥
dPd :laA Kln xv`pckEap lr `iaPd©¨¦©§©§¤©¤¤¨¤¦¥
aFxA zF`Bzdl cinY zwGgzn FWtp©§¦§©¤¤¨¦§¦§¨§
Dpi`e ,cinY Dze`Y WTal zEGr©§©¥©£¨¨¨¦§¥¨

[mlFrl draU,f"rlA y"ixbpi` . §¥¨§¨§©©
'oFIv zA ltFr' oke .zEGr oFWldkin) §©§¥¤©¦

(g ,clCbOd `EdW WCwOd zial iEPiM]¦§¥©¦§¨¤¦§¨
l`xUi zqpM lW wfgd xvaOde§©¦§¨¤¨¨¤§¤¤¦§¨¥

oke .['oFIv zA' dPEkndogae ltFr' ©§¨©¦§¥¤¨©©
'zFxrn cra did(ci ,al diryi)z`EapA] ¨¨§©§¨¦§©

lCbOd :milWExi oAxEg lr zEprxER§¨©§©§¨©¦©¦§¨

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq b"i iriax meil inei xeriy

(äî)íekiå àeää øäa áLiä éðòðkäå é÷ìîòä ãøiå©¥³¤¨«£¨«¥¦Æ§©§©«£¦½©¥−¨¨´©®©©¬
:äîøçä-ãò íeúkiå©©§−©©«¨§¨«

i"yx£Ìe˙kiÂ∑ט)ּכמֹו מּכה (דברים אחר מּכה – טחֹון" אתֹו "ואּכת :.‰Ó¯Á‰Œ„Ú∑ על נקרא הּמקֹום ׁשם ««¿ְֶַַַַָָָָֹֹ««»¿»ְִֵַַָָ
הּמארע  .ׁשם ְֵַָֹ

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

(á)eàáú ék íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´¨ÀŸ
:íëì ïúð éðà øLà íëéúáLBî õøà-ìà¤¤̧¤Æ«§´Ÿ¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬¨¤«

i"yx£e‡·˙ Èk∑ לארץ ׁשּיּכנסּו להם .ּבּׂשר ƒ»…ְִִֵֶֶֶָָָָ

(â)øãð-àlôì çáæ-Bà äìò ýåýéì äMà íúéNòå©«£¦¤̧¦¤³©«Ÿ̈ÆŸ¨´¤½©§©¥¤̧¤Æ
àýåýéì ççéð çéø úBNòì íëéãòîa Bà äáãðá B ´¦§¨½̈−§«Ÿ£¥¤®©«£º¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½

:ïàvä-ïî Bà ø÷aä-ïî¦©¨−̈¬¦©«Ÿ
i"yx£‰M‡ Ì˙ÈNÚÂ∑'לה אּׁשה לעׂשֹות לבבכם על ותעלה ׁשם ּכׁשּתבֹואּו אּלא: צּוּוי, זה Œ‡lÙÏ„¯.אין «¬ƒ∆ƒ∆ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ¿«≈∆∆

‰·„· B‡∑ ּבּמֹועד לעׂשֹות אתכם ׁשחּיבּתי מֹועדיכם, חֹובת ּבׁשביל האּׁשה ׁשּתעׂשּו ÁÁÈ.אֹו ÁÈ¯∑ ƒ¿»»ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ≈«ƒ…«
לפני  רּוח נחת .ׁשּיהיה ְְִֶֶַַַַָ

(ã)úìñ äçðî ýåýéì Bðaø÷ áéø÷nä áéø÷äå§¦§¦²©©§¦¬¨§¨−©«Ÿ̈®¦§¨Æ´Ÿ¤
:ïîL ïéää úéòáøa ìeìa ïBøOò¦¨½¨¾¦§¦¦¬©¦−¨«¤

eËa¯‡מה  ·˙Èc ‰‡ÚÎe ‰‡˜ÏÓÚ ˙Áe¿«¬«¿»»¿«¬»»¿»≈¿»
:‰Ó¯Á „Ú Ôep„¯Ëe ÔepÁÓe ‡e‰‰«¿À¿»À«»¿»

ÓÈÓÏ¯:א  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈«

‡¯Èב  ÔB‰Ï ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿¬≈
:ÔBÎÏ ·‰È ‡‡ Èc ÔBÎÈ·˙BÓ Ú¯‡Ï ÔeÏÚ≈̇¬«¬«¿»≈ƒ¬»»≈¿

ÒÎ˙ג  B‡ ‡˙ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ Ôe„aÚ˙Â¿«¿¿À¿»»√»¿»¬»»ƒ¿«
B‡ ‡z·„· B‡ ‡¯„ ‡L¯Ù‡Ï ‡iL„e˜¿«»¿«¿»»ƒ¿»ƒ¿«¿»
Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï „aÚÓÏ ÔBÎÈ„ÚBÓa¿¬≈¿∆¿«¿ƒ¿«»»¿«¬»√»

:‡Ú ÔÓ B‡ È¯Bz ÔÓ ÈÈ¿»ƒ≈ƒ»»

ÁÓ˙‡ד  ÈÈ Ì„˜ da¯˜ ·¯˜Óc ·¯˜ÈÂƒ»≈ƒ¿»«À¿»≈√»¿»ƒ¿»»
‡È‰ ˙eÚ·¯a ‡ÏÈÙc ‡B¯NÚ ‡zÏÒÀ¿»«¿»¿ƒ»¿«¿ƒ»

:‡ÁLÓƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

zFxrnM EWOWie miaxg Eidi xvaOde§©¦§¨¦§£¥¦¦©§¦§¨
.[miIg ilra ixFcnl`nEgpY WxcnE ¦§¥©£¥©¦¦§©©§¨

FWxtn'ElRrIe' zaizl'ltF`' oFWl §¨§§¥©©©§¦§¤
.[s"l`e o"ir zFIzF`d sENigA]§¦¨¦©¦§¨¤
iEHiA `Ede ,dlit`e KWFg FWExiRW¤¥¤©£¥¨§¦

mdW lWn KxcA,mikWg EkldKxcA §¤¤¨¨¤¥¨§£¥¦§¤¤
,'d xF` `ll dkEWgdzid mzkild iM £¨§Ÿ¦£¦¨¨¨§¨

zEWxa `NWaEzMd oFWlM](i ,p diryi) ¤Ÿ¦§¦§©¨
'Fl Dbp oi`e mikWg Kld xW`'my d`x) £¤¨©£¥¦§¥Ÿ©

(w"cxa[(`"ry):dn dxez
(dn).íeúkiå:lEtM oFWl o`M xn`p ©©§¤¡©¨¨¨

oFWl `Ed oFW`xd 'mEzMIe mEMIe'©©©©§¨¦§
dzizM oFWl `Ed ipXde ,mzq d`Md©¨¨§¨§©¥¦§§¦¨

,dWizkEoFgh FzF` zFM`e' FnM §¦¨§¨¤¨
'...xtrl wC xW` cr ahid(`k ,h mixac) ¥¥©£¤©§¨¨

,l`xUi EUr xW` adGd lbr z`]¤¥¤©¨¨£¤¨¦§¨¥
xtrl didW cr FzF` Wzke dWn gwl̈©¤§¨©©¤¨¨§¨¨

[miOd ipR lr FxGtE oEgh.o`M s`e ¨¦§©§¥©©¦§©¨
mzF` EMddMn xg` dMninM ¦¨©¨©©©¨§¦

zWYknA xaC WzFMW(i"`a ,h"ac): ¤¥¨¨§©§¤¤

.äîøçä ãòKMmFwOd mW`Edd ©©¨§¨¨¥©¨©
miaiF`d mzF` Etcx mW cr xW £̀¤©¨¨§¨¨§¦

f`nE ,mEMde`xwpoMmW lr §¦¥¨¦§¨¥©¥
.rxF`OdFWExiR 'mxg' oFWl ,oMW ©§¨¤¥§¥¤¥

FnM] dbixd(a ,f mixac)Lidl` 'd mpzpE' £¦¨§§¨¨¡Ÿ¤
['mz` mixgY mxgd ,mziMde Liptl§¨¤§¦¦¨©£¥©£¦Ÿ¨

(oexkfd):` dxez
åè(a)eàáú ék.mkizaWFn ux` l` ¦¨Ÿ¤¤¤§Ÿ¥¤
o`Mmdl xUiAmgihadeEqpMIW ¨¦¥¨¤§¦§¦¨¤¦¨§

ux`l`NWe ,dpW mirAx` sFqA ¨¨¤§©§¨¦¨¨§¤Ÿ
dxEarAW dlTY xaC cFr mdl rx`i¤¡©¨¤§©©¨¨¤©£¨
xFCl cr ux`l mzqipM aEW dgCY¦¨¤§¦¨¨¨¨¤©©

mdixg` `Ad(f"rc):b dxez ©¨©£¥¤
(b).äMà íúéNòådf oi`oFWliEEiv ©£¦¤¦¤¥¤§¦

l` E`FaY xW`M' :FWExiR didIW¤¦§¤¥©£¤¨¤
aEzMd ixdW ,''dl dX` EUrY ux`d̈¨¤©£¦¤©¤£¥©¨
dacp zFpAxwA mB o`M xAcn§©¥¨©§¨§§§¨¨

,(oNdl WxFtnM)`N`:xnF` `Ed KM ©§¨§©¨¤¨¨¥
mkaal lr dlrze ,mW E`az iM¦¨Ÿ¨§©£¤©§©§¤

,'dl dX` zFUrloAxTd mr E`iaY ©£¦¤©¨¦¦©¨§¨

dWxRA xEn`M ,Kqpe dgpn(i"gpn): ¦§¨¨¤¤¨¨©¨¨¨
.ççéð çéøoM xn`pe .'aFh gix' :FWExiR ¥©¦Ÿ©¥¥©§¤¡©¥

zFUrl icM `Ed oAxTdW ,lWn KxcA§¤¤¨¨¤©¨§¨§¥©£
iptl gEx zgp(hi ,fh l`wfgi c"evn): ©©©§¨©

äáãðá Bà øãð àlôìmkicrnA F` §©¥¤¤¦§¨¨§Ÿ£¥¤
.'FbedX`d z` EUrYW oiA :xnFlM §§©¥¤©£¤¨¦¤

dacp mWldX`d EUrYW F` §¥§¨¨¤©£¨¦¤
iYaiIgW ,mkicrFn zaFg liaWA¦§¦©£¥¤¤¦©§¦

crFOA zFUrl mkz`(hkÎgk miwxt oldl) ¤§¤©£©¥
dgpnl zlFq mdOr E`iaY mNEkA -§¨¨¦¦¨¤¤§¦§¨

Kqpl oiie,dacpl xcp oiA lCadd] §©¦§¤¤©¤§¥¥¤¤¦§¨¨
xn`W mc`d lr aEIg `Ed xcPdW¤©¤¤¦©¨¨¨¤¨©

ixd'ilrca`p m` ,KkitlE .'oAxw £¥¨©¨§¨§¦¨¦¤¡©
,FWiCwde FWixtdW xg`l oAxTd©¨§¨§©©¤¦§¦§¦§¦
.Fxcp zaFgl xg` oAxw `iadl aiIg©¨§¨¦¨§¨©¥§©¦§
dndA WixtOW `id dacPd ENi`e§¦©§¨¨¦¤©§¦§¥¨

ixd' :xnF`eFfFpi` dca`p m`e 'oAxw §¥£¥¨§¨§¦¤¤§¨¥
iM ,DnFwnA zxg` `iadl Kixv̈¦§¨¦©¤¤¦§¨¦
[mElM aiIgzd `l Fnvr mc`d̈¨¨©§Ÿ¦§©¥§

(l"kyn):c dxez



glyסב zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"i iying meil inei xeriy

i"yx£·È¯˜n‰ ·È¯˜‰Â∑,לּספלים והּיין ּבתֹוכּה נבלל והּׁשמן ּכליל הּמנחה ּבהמה. לכל ּומנחה נסכים ּתקריבּו ¿ƒ¿ƒ««¿ƒְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
סּכה ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו מח)ּכמֹו .(סוכה ְְִֶֶֶַָָֻ

(ä)Bà äìòä-ìò äNòz ïéää úéòéáø Cñpì ïééå§©³¦©¤̧¤Æ§¦¦´©¦½©«£¤¬©¨«Ÿ−̈´
:ãçàä Nákì çáfì©¨®©©¤−¤¨«¤¨«

i"yx£„Á‡‰ N·kÏ∑ הּיין ועל הּׁשמן ועל הּמנחה על מּוסב: הּוא למעלה האמּור ּכל .על «∆∆»∆»ְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

(å)äìeìa íéðøNò éðL úìñ äçðî äNòz ìéàì Bà³¨©̧¦Æ©«£¤´¦§½̈−Ÿ¤§¥´¤§Ÿ¦®§¨¬
ìL ïîMá:ïéää úéL ©¤−¤§¦¦¬©¦«

i"yx£ÏÈ‡Ï B‡∑.הּוא איל צא)ואם איל(מנחות לנסּכי הּפלּגס את לרּבֹות "אֹו" ּדרׁשּו: כג)ורּבֹותינּו .(חולין »«ƒְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָ

(æ)ìL Cñpì ïééå:ýåýéì ççéð-çéø áéø÷z ïéää úéL §©¬¦©¤−¤§¦¦´©¦®©§¦¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ß oeiq c"i iying mei ß

(ç)øãð-àlôì çáæ-Bà äìò ø÷a-ïá äNòú-éëå§¦©«£¤¬¤¨−̈Ÿ¨´¨®©§©¥¤¬¤
:ýåýéì íéîìL-Bà§¨¦−©«Ÿ̈«

(è)ìL úìñ äçðî ø÷aä-ïa-ìò áéø÷äåäL §¦§¦³©¤©¨¨Æ¦§½̈−Ÿ¤§¨´
:ïéää éöç ïîMa ìeìa íéðøNò¤§Ÿ¦®¨¬©¤−¤£¦¬©¦«

ÏÚה  „aÚz ‡È‰ ˙eÚ·¯ ‡kÒÏ ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿ƒ¿»«¿ƒ»«¿≈«
:„Á ‡¯n‡Ï ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ B‡ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ¿«¿«»¿ƒ¿»«

ÔÈ¯zו  ‡zÏÒ ‡˙ÁÓ „aÚz ‡¯Î„Ï B‡¿ƒ¿»«¿≈ƒ¿»»À¿»¿≈
:‡È‰ ˙ezÏz ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ÔÈB¯NÚ«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ»

z˜¯·ז  ‡È‰ ˙ezÏz ‡kÒÏ ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿ƒ¿»«¿ƒ»¿»≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

ÒÎ˙ח  B‡ ‡˙ÏÚ È¯Bz ¯a „aÚ˙ È¯‡Â«¬≈«¿≈«≈¬»»ƒ¿«
‡iL„e˜ ˙ÒÎ B‡ ‡¯„ ‡L¯ÙÏ ‡iL„e˜¿«»¿»»»ƒ¿»ƒ¿«¿«»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Ïz˙‡ט  ‡zÏÒ ‡˙ÁÓ È¯Bz ¯a ÏÚ ·¯˜ÈÂƒ»≈««≈ƒ¿»»À¿»¿»»
:‡È‰ ˙e‚Ït ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ÔÈB¯NÚ«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c)...áéø÷nä áéø÷äå...zlq dgpn §¦§¦©©§¦¦§¨Ÿ¤
.'ebe KqPl oiie onW oidd ziraxAEdf ¦§¦¦©¦¨¤§©¦©¤¤¤

xwA zFndA lMW ,iEEiSd zlgzd©§¨©©¦¤¨§¥¨¨
oAxwl E`iaY xW` o`veEaixwY ¨Ÿ£¤¨¦§¨§¨©§¦

mdOrdndA lkl dgpnE mikqp ¦¨¤§¨¦¦§¨§¨§¥¨
oNdl WxFtnd mxEriW itM ,dndaE§¥¨§¦¦¨©§¨§©¨

dWxRA.dgpOd miaxwp cvike ©¨¨¨§¥©¦§¨¦©¦§¨
?mikqPdedgpOdzxhwplilMlr §©§¨¦©¦§¨¦§¤¤¨¦©

,gAfOd iABeokonXd`EdWllap ©¥©¦§¥©§¥©¤¤¤¦§¨
e ,DkFzAENi`,oiIdmiwvFi Eidlltq §¨§¦©©¦¨§¦§¥¤
d on cg`miltQ(zFqFM oirM milM) ¤¨¦©§¨¦¥¦§¥

cg` ,gAfOd iAB lr mirEaw EidW¤¨§¦©©¥©¦§¥©¤¨
bgA min KEQipl] minl crEin§¨§©¦§¦©¦§©
did ltq lklE ,oiil cg`e [zFMEQd©§¤¨§©¦§¨¥¤¨¨
did odMde ,wC awp FaE mhFg oinM§¦¤¤¤©§©Ÿ¥¨¨
did oiIde ltQd itA (KtFW=) dxrn§¨¤¥§¦©¥¤§©©¦¨¨
aB lr mhFgd KxC cxFie gNwn§©¥©§¥¤¤©¤©©
micxFi FAW awp did gAfOaE ,gAfOd©¦§¥©©¦§¥©¨¨¤¤¤§¦
zgY xW` zFcFqid wnFrl mikqPd©§¨¦§¤©§£¤©©

,gAfOddMEq zkQna EpipXW FnM ©¦§¥©§¤¨¦§©¤¤¨

(:gn sc)(miyxtn):d dxez
(d).ãçàä Nákì`Ed KM ,xnFlM ©¤¤¨¤¨§©¨

oAxwl rAwPd KqPde dgpOd xEriW¦©¦§¨§©¤¤©¦§¨§¨§¨
xtlE li`l ENi`e] UaM lW¤¤¤§¦§©¦§¨
mEIqe ,[oNdlcM mixg` mixEriW¦¦£¥¦§¦§©¨§¦

UaMl' wEqRd'cg`dwx aqEn Fpi` ©¨©¤¤¨¤¨¥¨©
iM ,df wEqtA xMfPd oiId xEriW lr©¦©©¦©¦§¨§¨¤¦

mB`Ed dlrnl xEn`d lM lr ©©¨¨¨§©§¨
dgpOd lr :aqEnoFxVr DxEriXW ¨©©¦§¨¤¦¨¦¨

,zlFqoiId lre onXd lre ¤§©©¤¤§©©¨¦
mNEMW] oidd ziriax mxEriXW¤¦¨§¦¦©¦¤¨
[xtlE li`l mdixEriWA miPYWn¦§©¦§¦¥¤§©¦§¨

(`"eb):e dxez
(e).ìéàì Bào`M xEn`d 'F`' oFWl ¨©¦§¨¨¨

:aEzMd xnF` Kke .'m`' FnM FWExiR¥§¦§¨¥©¨
,`Ed li` m`e,dpFW FxEriW didi §¦©¦¦§¤¦¤

Wxtl oi` la` .KlFde WxtOW itM§¦¤§¨¥§¥£¨¥§¨¥
m`W ,libxd FrnWnM 'F`' zaiY o`M̈¥©§©§¨¨¨¦¤¦
li`d F` UaMdW FWExiR didi oM¥¦§¤¥¤©¤¤¨©¦
`xwOA Wi 'F`' dAxde] deW mpiC¦¨¨¤§©§¥¥©¦§¨

oFbM .'m`' oFWlA miWOWnd,`k zeny) ©§©§¦¦§¦§
(el,'`Ed gBp xFW iM rcFp F`'©¦©¨

'rcFp m`' :FWExiRW(l ,d lirl i"yx)[. ¤¥¦©
EWxc EpizFAxeaEzMd dPiXW KMn §©¥¨§¦¨¤¦¨©¨

hwpe'F`'`A `EdW ,'m`' mFwnA §¨©¦§¦¤¨
qBlRd z` zFAxloiA ipFpiAd) §©¤©©§¨©¥¦¥

mieW eikqPW ,(li`de UaMdiMqpl ©¤¤§¨©¦¤§¨¨¨¦§¦§¥
li`(:`v zegpn)miWcg xUr mipW lM] ¨¦¨§¥¨¨¢¨¦

FnW oiicr UaMd zcil onGn minlW§¥¦¦§©¥©©¤¤£©¦§
xUr dWlW Fl EnlWPXnE ,'UaM'¤¤¦¤¦§§§¨¨¨
dYrn `xwp `Ed ,minlW miWcg¢¨¦§¥¦¦§¨¥©¨
dWlXd WcFg KWnA ENi`e .'li`'©¦§¦§¤¤¤©§¨
oiA rSEnnd ipFpiA `Ed ixd xUr̈¨£¥¥¦©§¨¥
lEqR `Ede) 'qBlR' iExwe mdipW§¥¤§¨©§¨§¨
F` 'UaM' xn`p mdAW daFg zFpAxwl§¨§¨¨¤¨¤¤¡©¤¤
oiC dn EpcOll aEzMd KxvEde .('li`'©¦§§©©¨§©§¥©¦
xn`p Kkl ,dacpA `A `EdWM eikqp§¨¨§¤¨¦§¨¨§¨¤¡©
['li`l F` qBltl' :fFnxl 'li`l F`'¨©¦¦§§©§¨§©¦

(oexkfd):f dxez

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"i iying meil inei xeriy

(é)ççéð-çéø äMà ïéää éöç Cñpì áéø÷z ïééå§©²¦©§¦¬©¤−¤£¦´©¦®¦¥¬¥«©¦−Ÿ©
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£ÁÈ¯ ‰M‡∑האׁש על נּתן ׁשאינֹו אּׁשה, אינֹו הּיין אבל והּׁשמן, הּמנחה על אּלא מּוסב .אינֹו ƒ≈≈«ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

(àé)ãçàä ìéàì Bà ãçàä øBMì äNòé äëḱ̈¨¥«¨¤À©Æ¨«¤½̈−¨©´¦¨«¤¨®
:íéfòá Bà íéNáká äOì-Bà«©¤¬©§¨¦−¬¨«¦¦«

i"yx£'B‚Â ‰OÏ B‡∑ ׁשנתם ּבתֹו קרּוים וׂשה ּכבׂש ּבעּזים. ׁשהּוא ּבין ּבּכבׂשים, ׁשהּוא ּבן ∑‡ÏÈ.ּבין «∆¿ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ«ƒֶ
אחד  ויֹום חדׁש עׂשר .ׁשלׁשה ְְֶֶָָָָֹֹ

(áé)ãçàì eNòz äëk eNòz øLà øtñnk©¦§−̈£¤´©«£®¨²¨©«£¬¨«¤−̈
:íøtñîk§¦§¨¨«

i"yx£eNÚz ¯L‡ ¯tÒnk∑ מהם אחד לכל נסכים ּתעׂשּו ּככה לקרּבן, ּתקריבּו אׁשר הּבהמֹות .ּכמסּפר «ƒ¿»¬∆«¬ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
Ì¯tÒÓk∑ׁשּכמסּפרם מסּפרם – ּבהמֹות נסכים ׁשל .ל ¿ƒ¿»»ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָ

(âé)äMà áéø÷äì älà-úà äëk-äNòé çøæàä-ìk̈¨«¤§¨¬©«£¤−̈¨¤¥®¤§©§¦²¦¥¬
:ýåýéì ççéð-çéø¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

(ãé)íëéúøãì íëëBúa-øLà Bà øb íëzà øeâé-éëå§¦«¨Á¦§¤̧¥¹³£¤«§«§¤Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
ïk eNòz øLàk ýåýéì ççéð-çéø äMà äNòå§¨¨²¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©«£¤¬©«£−¥¬

:äNòé©«£¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz gly t"y zgiy)

אאאאּתּתּתּתכםכםכםכם ההההּגּגּגּגרררר ולולולולּגּגּגּגרררר .... .... ּגּגּגּגרררר אאאאּתּתּתּתכםכםכםכם יגיגיגיגּוּוּוּורררר יד־טז)וכיוכיוכיוכי חּדּוׁש.(טו, יׁש ּפסּוק יגיגיגיגּוּוּוּוררררּבכל ׁשּיּכנסּווכיוכיוכיוכי להם "ּבּׂשר נסכים ּבפרׁשת - ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּגם  היה זה ׁשּצער ּומּכיון לארץ; יּכנסּו ׁשּלא המרּגלים חטא לאחר להם ׁשּנאמר מּכ הצטערּו יׂשראל ּבני ּכי ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹלארץ",

ּגר. על ּגם הּצּוּוי חל זה, חטא ּבׁשעת ׁשהיּו הּמצֹות .הקהלהקהלהקהלהקהללּגרים ּבכל אף אּלא ּבנסכים, רק לא ע ע ע ע ֹוֹוֹוֹולםלםלםלם- ּגם חחחחּקּקּקּקתתתת – ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻ
לדֹורֹות. ׁשּנצטּוּו אחתאחתאחתאחתּבמצוֹות ּובמׁשּפטים.ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ּבעדּות ּגם אּלא ּבחּקים, רק לא – ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

˜¯Ôaי  ‡È‰ ˙e‚Ït ‡kÒÏ ·¯˜z ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿»≈¿ƒ¿»«¿ƒ»À¿«
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

‡Bיא  „Á ‡¯Î„Ï B‡ „Á ‡¯B˙Ï „·Ú˙È ÔÈ„k¿≈ƒ¿¬≈¿»«¿ƒ¿»«
:‡ifÚ· B‡ ‡i¯n‡a ¯n‡Ï¿ƒ«¿ƒ¿«»¿ƒ«»

ÁÏ„יב  Ôe„aÚz ÔÈ„k Ôe„aÚ˙ Èc ÔÈÓk¿ƒ¿»ƒ«¿¿¿≈«¿¿¿«
:ÔB‰ÈÓk¿ƒ¿«¿

Ï˜¯·‡יג  ÔÈl‡ ˙È ÔÈ„k „aÚÈ ‡·ÈvÈ Ïk»«ƒ»«¿≈¿≈»ƒ≈¿»»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

·ÔBÎÈÈיד  È„ B‡ ‡¯Bib ÔBÎnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ¿ƒ»ƒ≈≈
Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ „aÚÈÂ ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈¿«¿≈À¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»√»

:„aÚÈ Ôk Ôe„aÚ˙ È„ ‡Ók ÈÈ¿»¿»ƒ«¿¿≈«¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(i).çéø äMà'dX`' oFWNdFpi` ¦¥¥©©¨¦¤¥
onXde dgpOd lr `N` aqEn,calA ¨¤¨©©¦§¨§©¤¤¦§¨
,'W`'d lr mipYip mdW mW lrla` ©¥¤¥¦¨¦©¨¥£¨

lr oYip Fpi`W ,'dX`' Fpi` oiId©©¦¥¦¤¤¥¦¨©
W`dx`Fanke ,miltQd KFzl `N` ¨¥¤¨§©§¨¦§©§¨
lirl(aixwde d"c ,c weqt):`i dxez
(`i).'Bâå äOì Bà:xnFlMW oiAdVd ©¤§§©¥¤©¤

A `Edd oinA `EdW oiA miUaMoin §¦©§¨¦¥¤§¦
d.miGrllFM 'dU' oFWNdW itl ¨¦¦§¦¤©¨¤¥

mdWM fr ode UaM od FrnWnA§©§¨¥¤¤§¥¥§¤¥
`l oiicr o`M crW mEXnE ,miPhw§©¦¦¤©¨£©¦Ÿ
m` iM miGrd oin z` aEzMd xiMfd¦§¦©¨¤¦¨¦¦¦¦
`A `EdWM Kkitl ,miUaMd z ¤̀©§¨¦§¦¨§¤¨

'dU' m`xw mdipW z` o`M lFlkl. ¦§¨¤§¥¤§¨¨¤
ElNd zFnXd ipWE'dU'e 'UaM'on §¥©¥©¨¤¤§¤¦

miGrde miUaMdmiExwmdWM wx oM ©§¨¦§¨¦¦§¦¥©§¤¥
mzpW KFzAmiWcg xUr mipW] §§¨¨§¥¨¨¢¨¦

,[mzcil onGn minlWmW ENi`e §¥¦¦§©¥¨¨§¦¥
'li`'UaMd dUrPXn `EdoA ©¦¦¤©£¨©¤¤¤

,cg` mFie Wcg xUrÎdWlW§Ÿ¨¨¨Ÿ¤§¤¨
,'qBlR' Edixd mdipiAW WcFgaE©¤¤¥¥¤£¥©§¨

dlrnl x`FanM(e weqta)wx mlE`e] ©§¨§©§¨§¨©
ixEriWA aEzMd wNig UaM oinA§¦¤¤¦¥©¨§¦¥
UaM iExTd ohTd oiA eikqp zgpn¦§©§¨¨¥©¨¨©¨¤¤
fr oinA la` ,li` iExTd lFcBd oial§¥©¨©¨©¦£¨§¦¥
mB iM ,lFcbl ohw oiA lCad oi ¥̀¤§¥¥¨¨§¨¦©

F` 'xirU' iExw xaM `EdWM FzElcbA§©§§¤§¨¨¨¦
FzpW KFzA UakM FxEriW ,'WiY'©¦¦§¤¤§§¨
(c dkld a"t zepaxwd dyrn zekld m"anx)[

(`"eb):ai dxez
(ai)eNòz øLà øtñnk.EUrY dkM ©¦§¨£¤©£¨¨©£

o`M xiMfd `NW xvw `xwn df ixd£¥¤¦§¨¨¨¤Ÿ¦§¦¨
Wi Kke .'mikqpE dgpn'E 'zFndA'§¥¦§¨§¨¦§¨¥

:FWxtlxW` zFndAd xRqnM §¨§§¦§©©§¥£¤
EUrY dkM ,oAxwl EaixwYzgpn ©§¦§¨§¨¨¨©£¦§©

lW mxRqnM .mdn cg` lkl mikqp§¨¦§¨¤¨¥¤§¦§¨¨¤
zFndAEidi KMlW mxRqndgpOd §¥¨¦§¦§¨¨¤©¦§¨

de,mikqpxzFi `le zFgR `l §©§¨¦Ÿ¨§Ÿ¥
(`"eb):bi dxez



סג gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"i iying meil inei xeriy

i"yx£·È¯˜n‰ ·È¯˜‰Â∑,לּספלים והּיין ּבתֹוכּה נבלל והּׁשמן ּכליל הּמנחה ּבהמה. לכל ּומנחה נסכים ּתקריבּו ¿ƒ¿ƒ««¿ƒְְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָ
סּכה ּבמּסכת ׁשּׁשנינּו מח)ּכמֹו .(סוכה ְְִֶֶֶַָָֻ

(ä)Bà äìòä-ìò äNòz ïéää úéòéáø Cñpì ïééå§©³¦©¤̧¤Æ§¦¦´©¦½©«£¤¬©¨«Ÿ−̈´
:ãçàä Nákì çáfì©¨®©©¤−¤¨«¤¨«

i"yx£„Á‡‰ N·kÏ∑ הּיין ועל הּׁשמן ועל הּמנחה על מּוסב: הּוא למעלה האמּור ּכל .על «∆∆»∆»ְְְְְִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָ

(å)äìeìa íéðøNò éðL úìñ äçðî äNòz ìéàì Bà³¨©̧¦Æ©«£¤´¦§½̈−Ÿ¤§¥´¤§Ÿ¦®§¨¬
ìL ïîMá:ïéää úéL ©¤−¤§¦¦¬©¦«

i"yx£ÏÈ‡Ï B‡∑.הּוא איל צא)ואם איל(מנחות לנסּכי הּפלּגס את לרּבֹות "אֹו" ּדרׁשּו: כג)ורּבֹותינּו .(חולין »«ƒְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָ

(æ)ìL Cñpì ïééå:ýåýéì ççéð-çéø áéø÷z ïéää úéL §©¬¦©¤−¤§¦¦´©¦®©§¦¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

ß oeiq c"i iying mei ß

(ç)øãð-àlôì çáæ-Bà äìò ø÷a-ïá äNòú-éëå§¦©«£¤¬¤¨−̈Ÿ¨´¨®©§©¥¤¬¤
:ýåýéì íéîìL-Bà§¨¦−©«Ÿ̈«

(è)ìL úìñ äçðî ø÷aä-ïa-ìò áéø÷äåäL §¦§¦³©¤©¨¨Æ¦§½̈−Ÿ¤§¨´
:ïéää éöç ïîMa ìeìa íéðøNò¤§Ÿ¦®¨¬©¤−¤£¦¬©¦«

ÏÚה  „aÚz ‡È‰ ˙eÚ·¯ ‡kÒÏ ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿ƒ¿»«¿ƒ»«¿≈«
:„Á ‡¯n‡Ï ‡iL„e˜ ˙ÒÎÏ B‡ ‡˙ÏÚ¬»»¿ƒ¿«¿«»¿ƒ¿»«

ÔÈ¯zו  ‡zÏÒ ‡˙ÁÓ „aÚz ‡¯Î„Ï B‡¿ƒ¿»«¿≈ƒ¿»»À¿»¿≈
:‡È‰ ˙ezÏz ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ÔÈB¯NÚ«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ»

z˜¯·ז  ‡È‰ ˙ezÏz ‡kÒÏ ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿ƒ¿»«¿ƒ»¿»≈
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»

ÒÎ˙ח  B‡ ‡˙ÏÚ È¯Bz ¯a „aÚ˙ È¯‡Â«¬≈«¿≈«≈¬»»ƒ¿«
‡iL„e˜ ˙ÒÎ B‡ ‡¯„ ‡L¯ÙÏ ‡iL„e˜¿«»¿»»»ƒ¿»ƒ¿«¿«»

:ÈÈ Ì„√̃»¿»

Ïz˙‡ט  ‡zÏÒ ‡˙ÁÓ È¯Bz ¯a ÏÚ ·¯˜ÈÂƒ»≈««≈ƒ¿»»À¿»¿»»
:‡È‰ ˙e‚Ït ÁLÓ· ‡ÏÈÙc ÔÈB¯NÚ«¿ƒ¿ƒ»ƒ¿««¿ƒ»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(c)...áéø÷nä áéø÷äå...zlq dgpn §¦§¦©©§¦¦§¨Ÿ¤
.'ebe KqPl oiie onW oidd ziraxAEdf ¦§¦¦©¦¨¤§©¦©¤¤¤

xwA zFndA lMW ,iEEiSd zlgzd©§¨©©¦¤¨§¥¨¨
oAxwl E`iaY xW` o`veEaixwY ¨Ÿ£¤¨¦§¨§¨©§¦

mdOrdndA lkl dgpnE mikqp ¦¨¤§¨¦¦§¨§¨§¥¨
oNdl WxFtnd mxEriW itM ,dndaE§¥¨§¦¦¨©§¨§©¨

dWxRA.dgpOd miaxwp cvike ©¨¨¨§¥©¦§¨¦©¦§¨
?mikqPdedgpOdzxhwplilMlr §©§¨¦©¦§¨¦§¤¤¨¦©

,gAfOd iABeokonXd`EdWllap ©¥©¦§¥©§¥©¤¤¤¦§¨
e ,DkFzAENi`,oiIdmiwvFi Eidlltq §¨§¦©©¦¨§¦§¥¤
d on cg`miltQ(zFqFM oirM milM) ¤¨¦©§¨¦¥¦§¥

cg` ,gAfOd iAB lr mirEaw EidW¤¨§¦©©¥©¦§¥©¤¨
bgA min KEQipl] minl crEin§¨§©¦§¦©¦§©
did ltq lklE ,oiil cg`e [zFMEQd©§¤¨§©¦§¨¥¤¨¨
did odMde ,wC awp FaE mhFg oinM§¦¤¤¤©§©Ÿ¥¨¨
did oiIde ltQd itA (KtFW=) dxrn§¨¤¥§¦©¥¤§©©¦¨¨
aB lr mhFgd KxC cxFie gNwn§©¥©§¥¤¤©¤©©
micxFi FAW awp did gAfOaE ,gAfOd©¦§¥©©¦§¥©¨¨¤¤¤§¦
zgY xW` zFcFqid wnFrl mikqPd©§¨¦§¤©§£¤©©

,gAfOddMEq zkQna EpipXW FnM ©¦§¥©§¤¨¦§©¤¤¨

(:gn sc)(miyxtn):d dxez
(d).ãçàä Nákì`Ed KM ,xnFlM ©¤¤¨¤¨§©¨

oAxwl rAwPd KqPde dgpOd xEriW¦©¦§¨§©¤¤©¦§¨§¨§¨
xtlE li`l ENi`e] UaM lW¤¤¤§¦§©¦§¨
mEIqe ,[oNdlcM mixg` mixEriW¦¦£¥¦§¦§©¨§¦

UaMl' wEqRd'cg`dwx aqEn Fpi` ©¨©¤¤¨¤¨¥¨©
iM ,df wEqtA xMfPd oiId xEriW lr©¦©©¦©¦§¨§¨¤¦

mB`Ed dlrnl xEn`d lM lr ©©¨¨¨§©§¨
dgpOd lr :aqEnoFxVr DxEriXW ¨©©¦§¨¤¦¨¦¨

,zlFqoiId lre onXd lre ¤§©©¤¤§©©¨¦
mNEMW] oidd ziriax mxEriXW¤¦¨§¦¦©¦¤¨
[xtlE li`l mdixEriWA miPYWn¦§©¦§¦¥¤§©¦§¨

(`"eb):e dxez
(e).ìéàì Bào`M xEn`d 'F`' oFWl ¨©¦§¨¨¨

:aEzMd xnF` Kke .'m`' FnM FWExiR¥§¦§¨¥©¨
,`Ed li` m`e,dpFW FxEriW didi §¦©¦¦§¤¦¤

Wxtl oi` la` .KlFde WxtOW itM§¦¤§¨¥§¥£¨¥§¨¥
m`W ,libxd FrnWnM 'F`' zaiY o`M̈¥©§©§¨¨¨¦¤¦
li`d F` UaMdW FWExiR didi oM¥¦§¤¥¤©¤¤¨©¦
`xwOA Wi 'F`' dAxde] deW mpiC¦¨¨¤§©§¥¥©¦§¨

oFbM .'m`' oFWlA miWOWnd,`k zeny) ©§©§¦¦§¦§
(el,'`Ed gBp xFW iM rcFp F`'©¦©¨

'rcFp m`' :FWExiRW(l ,d lirl i"yx)[. ¤¥¦©
EWxc EpizFAxeaEzMd dPiXW KMn §©¥¨§¦¨¤¦¨©¨

hwpe'F`'`A `EdW ,'m`' mFwnA §¨©¦§¦¤¨
qBlRd z` zFAxloiA ipFpiAd) §©¤©©§¨©¥¦¥

mieW eikqPW ,(li`de UaMdiMqpl ©¤¤§¨©¦¤§¨¨¨¦§¦§¥
li`(:`v zegpn)miWcg xUr mipW lM] ¨¦¨§¥¨¨¢¨¦

FnW oiicr UaMd zcil onGn minlW§¥¦¦§©¥©©¤¤£©¦§
xUr dWlW Fl EnlWPXnE ,'UaM'¤¤¦¤¦§§§¨¨¨
dYrn `xwp `Ed ,minlW miWcg¢¨¦§¥¦¦§¨¥©¨
dWlXd WcFg KWnA ENi`e .'li`'©¦§¦§¤¤¤©§¨
oiA rSEnnd ipFpiA `Ed ixd xUr̈¨£¥¥¦©§¨¥
lEqR `Ede) 'qBlR' iExwe mdipW§¥¤§¨©§¨§¨
F` 'UaM' xn`p mdAW daFg zFpAxwl§¨§¨¨¤¨¤¤¡©¤¤
oiC dn EpcOll aEzMd KxvEde .('li`'©¦§§©©¨§©§¥©¦
xn`p Kkl ,dacpA `A `EdWM eikqp§¨¨§¤¨¦§¨¨§¨¤¡©
['li`l F` qBltl' :fFnxl 'li`l F`'¨©¦¦§§©§¨§©¦

(oexkfd):f dxez

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq c"i iying meil inei xeriy

(é)ççéð-çéø äMà ïéää éöç Cñpì áéø÷z ïééå§©²¦©§¦¬©¤−¤£¦´©¦®¦¥¬¥«©¦−Ÿ©
:ýåýéì©«Ÿ̈«

i"yx£ÁÈ¯ ‰M‡∑האׁש על נּתן ׁשאינֹו אּׁשה, אינֹו הּיין אבל והּׁשמן, הּמנחה על אּלא מּוסב .אינֹו ƒ≈≈«ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

(àé)ãçàä ìéàì Bà ãçàä øBMì äNòé äëḱ̈¨¥«¨¤À©Æ¨«¤½̈−¨©´¦¨«¤¨®
:íéfòá Bà íéNáká äOì-Bà«©¤¬©§¨¦−¬¨«¦¦«

i"yx£'B‚Â ‰OÏ B‡∑ ׁשנתם ּבתֹו קרּוים וׂשה ּכבׂש ּבעּזים. ׁשהּוא ּבין ּבּכבׂשים, ׁשהּוא ּבן ∑‡ÏÈ.ּבין «∆¿ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָ«ƒֶ
אחד  ויֹום חדׁש עׂשר .ׁשלׁשה ְְֶֶָָָָֹֹ

(áé)ãçàì eNòz äëk eNòz øLà øtñnk©¦§−̈£¤´©«£®¨²¨©«£¬¨«¤−̈
:íøtñîk§¦§¨¨«

i"yx£eNÚz ¯L‡ ¯tÒnk∑ מהם אחד לכל נסכים ּתעׂשּו ּככה לקרּבן, ּתקריבּו אׁשר הּבהמֹות .ּכמסּפר «ƒ¿»¬∆«¬ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ
Ì¯tÒÓk∑ׁשּכמסּפרם מסּפרם – ּבהמֹות נסכים ׁשל .ל ¿ƒ¿»»ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָ

(âé)äMà áéø÷äì älà-úà äëk-äNòé çøæàä-ìk̈¨«¤§¨¬©«£¤−̈¨¤¥®¤§©§¦²¦¥¬
:ýåýéì ççéð-çéø¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«

(ãé)íëéúøãì íëëBúa-øLà Bà øb íëzà øeâé-éëå§¦«¨Á¦§¤̧¥¹³£¤«§«§¤Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½
ïk eNòz øLàk ýåýéì ççéð-çéø äMà äNòå§¨¨²¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©«£¤¬©«£−¥¬

:äNòé©«£¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(`"nyz gly t"y zgiy)

אאאאּתּתּתּתכםכםכםכם ההההּגּגּגּגרררר ולולולולּגּגּגּגרררר .... .... ּגּגּגּגרררר אאאאּתּתּתּתכםכםכםכם יגיגיגיגּוּוּוּורררר יד־טז)וכיוכיוכיוכי חּדּוׁש.(טו, יׁש ּפסּוק יגיגיגיגּוּוּוּוררררּבכל ׁשּיּכנסּווכיוכיוכיוכי להם "ּבּׂשר נסכים ּבפרׁשת - ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָָָ
ּגם  היה זה ׁשּצער ּומּכיון לארץ; יּכנסּו ׁשּלא המרּגלים חטא לאחר להם ׁשּנאמר מּכ הצטערּו יׂשראל ּבני ּכי ְְְְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹלארץ",

ּגר. על ּגם הּצּוּוי חל זה, חטא ּבׁשעת ׁשהיּו הּמצֹות .הקהלהקהלהקהלהקהללּגרים ּבכל אף אּלא ּבנסכים, רק לא ע ע ע ע ֹוֹוֹוֹולםלםלםלם- ּגם חחחחּקּקּקּקתתתת – ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָָָָָָָֹֻֻֻֻ
לדֹורֹות. ׁשּנצטּוּו אחתאחתאחתאחתּבמצוֹות ּובמׁשּפטים.ּתּתּתּתֹוֹוֹוֹורהרהרהרה ּבעדּות ּגם אּלא ּבחּקים, רק לא – ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָֹֻ

˜¯Ôaי  ‡È‰ ˙e‚Ït ‡kÒÏ ·¯˜z ‡¯ÓÁÂ¿«¿»¿»≈¿ƒ¿»«¿ƒ»À¿«
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

‡Bיא  „Á ‡¯Î„Ï B‡ „Á ‡¯B˙Ï „·Ú˙È ÔÈ„k¿≈ƒ¿¬≈¿»«¿ƒ¿»«
:‡ifÚ· B‡ ‡i¯n‡a ¯n‡Ï¿ƒ«¿ƒ¿«»¿ƒ«»

ÁÏ„יב  Ôe„aÚz ÔÈ„k Ôe„aÚ˙ Èc ÔÈÓk¿ƒ¿»ƒ«¿¿¿≈«¿¿¿«
:ÔB‰ÈÓk¿ƒ¿«¿

Ï˜¯·‡יג  ÔÈl‡ ˙È ÔÈ„k „aÚÈ ‡·ÈvÈ Ïk»«ƒ»«¿≈¿≈»ƒ≈¿»»»
:ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯À̃¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»√»¿»

·ÔBÎÈÈיד  È„ B‡ ‡¯Bib ÔBÎnÚ ¯ib˙È È¯‡Â«¬≈ƒ¿««ƒ¿ƒ»ƒ≈≈
Ì„˜ ‡ÂÚ¯a Ïa˜˙Óc Ôa¯˜ „aÚÈÂ ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈¿«¿≈À¿«¿ƒ¿«≈¿«¬»√»

:„aÚÈ Ôk Ôe„aÚ˙ È„ ‡Ók ÈÈ¿»¿»ƒ«¿¿≈«¿≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(i).çéø äMà'dX`' oFWNdFpi` ¦¥¥©©¨¦¤¥
onXde dgpOd lr `N` aqEn,calA ¨¤¨©©¦§¨§©¤¤¦§¨
,'W`'d lr mipYip mdW mW lrla` ©¥¤¥¦¨¦©¨¥£¨

lr oYip Fpi`W ,'dX`' Fpi` oiId©©¦¥¦¤¤¥¦¨©
W`dx`Fanke ,miltQd KFzl `N` ¨¥¤¨§©§¨¦§©§¨
lirl(aixwde d"c ,c weqt):`i dxez
(`i).'Bâå äOì Bà:xnFlMW oiAdVd ©¤§§©¥¤©¤

A `Edd oinA `EdW oiA miUaMoin §¦©§¨¦¥¤§¦
d.miGrllFM 'dU' oFWNdW itl ¨¦¦§¦¤©¨¤¥

mdWM fr ode UaM od FrnWnA§©§¨¥¤¤§¥¥§¤¥
`l oiicr o`M crW mEXnE ,miPhw§©¦¦¤©¨£©¦Ÿ
m` iM miGrd oin z` aEzMd xiMfd¦§¦©¨¤¦¨¦¦¦¦
`A `EdWM Kkitl ,miUaMd z ¤̀©§¨¦§¦¨§¤¨

'dU' m`xw mdipW z` o`M lFlkl. ¦§¨¤§¥¤§¨¨¤
ElNd zFnXd ipWE'dU'e 'UaM'on §¥©¥©¨¤¤§¤¦

miGrde miUaMdmiExwmdWM wx oM ©§¨¦§¨¦¦§¦¥©§¤¥
mzpW KFzAmiWcg xUr mipW] §§¨¨§¥¨¨¢¨¦

,[mzcil onGn minlWmW ENi`e §¥¦¦§©¥¨¨§¦¥
'li`'UaMd dUrPXn `EdoA ©¦¦¤©£¨©¤¤¤

,cg` mFie Wcg xUrÎdWlW§Ÿ¨¨¨Ÿ¤§¤¨
,'qBlR' Edixd mdipiAW WcFgaE©¤¤¥¥¤£¥©§¨

dlrnl x`FanM(e weqta)wx mlE`e] ©§¨§©§¨§¨©
ixEriWA aEzMd wNig UaM oinA§¦¤¤¦¥©¨§¦¥
UaM iExTd ohTd oiA eikqp zgpn¦§©§¨¨¥©¨¨©¨¤¤
fr oinA la` ,li` iExTd lFcBd oial§¥©¨©¨©¦£¨§¦¥
mB iM ,lFcbl ohw oiA lCad oi ¥̀¤§¥¥¨¨§¨¦©

F` 'xirU' iExw xaM `EdWM FzElcbA§©§§¤§¨¨¨¦
FzpW KFzA UakM FxEriW ,'WiY'©¦¦§¤¤§§¨
(c dkld a"t zepaxwd dyrn zekld m"anx)[

(`"eb):ai dxez
(ai)eNòz øLà øtñnk.EUrY dkM ©¦§¨£¤©£¨¨©£

o`M xiMfd `NW xvw `xwn df ixd£¥¤¦§¨¨¨¤Ÿ¦§¦¨
Wi Kke .'mikqpE dgpn'E 'zFndA'§¥¦§¨§¨¦§¨¥

:FWxtlxW` zFndAd xRqnM §¨§§¦§©©§¥£¤
EUrY dkM ,oAxwl EaixwYzgpn ©§¦§¨§¨¨¨©£¦§©

lW mxRqnM .mdn cg` lkl mikqp§¨¦§¨¤¨¥¤§¦§¨¨¤
zFndAEidi KMlW mxRqndgpOd §¥¨¦§¦§¨¨¤©¦§¨

de,mikqpxzFi `le zFgR `l §©§¨¦Ÿ¨§Ÿ¥
(`"eb):bi dxez



glyסד zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h iyiy meil inei xeriy

(åè)íìBò úwç øbä øbìå íëì úçà äwç ìäwä©¨¾̈ª¨¬©©²¨¤−§©¥´©¨®ª©³¨Æ
:ýåýé éðôì äéäé øbk íëk íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¨¤²©¥¬¦«§¤−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£¯bk ÌÎk∑עברית לׁשֹון ּדר וכן ּגר. ּכן יג)ּכמֹותכם מצרים".(בראשית ּכארץ "ּכגןֿה' כב): "ּכמֹוני (מ"א. : »∆«≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
"ּכעּמ ּכעּמי כמֹו. ְְִֶַַָ

(æè)øbä øbìå íëì äéäé ãçà ètLîe úçà äøBz¨¬©©²¦§¨¬¤−̈¦«§¤´¨¤®§©¥−©¨¬
ô :íëzà¦§¤«

ß oeiq e"h iyiy mei ß

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

(çé)íëàáa íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®§«Ÿ£¤Æ
:änL íëúà àéáî éðà øLà õøàä-ìà¤¨½̈¤£¤¬£¦²¥¦¬¤§¤−¨«¨

i"yx£ı¯‡‰ŒÏ‡ ÌÎ‡·a∑ ּכּלן לפיכ "ּכיֿתבאּו", נאמר: ׁשּבכּלן ׁשּבּתֹורה, ּביאֹות מּכל זֹו "ּביאה" מׁשּנה ¿…¬∆∆»»∆ְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻֻֻ
אבל ל  ּכן. ּכּלן אף ויׁשיבה, ירּׁשה לאחר אּלא ׁשאינּה מהן, ּבאחת הּכתּוב ל ׁשּפרט וכיון מּזֹו, זֹו מדֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

ּבחּלה  נתחּיבּו מּלחמּה, ואכלּו ּבּה מּׁשּנכנסּו "ּבבאכם", ּבּה: נאמר .זֹו ְְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(149 'nr cl zegiy ihewl)

תבאתבאתבאתבאּוּוּוּו ּכּכּכּכיייי תבאתבאתבאתבא,,,, ּכּכּכּכיייי נאמרנאמרנאמרנאמר יח)ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבככככּלּלּלּלןןןן טו, אֹומר(רש"י הּוא ׁשּבּתֹורה ּביאֹות "ׁשּבכל נאמר הארץ והיהוהיהוהיהוהיהּבספרי אל תבאּו ּכי ְְְְֱֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ִִִִָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּולהעיר, מּיד". אּלא והיה "אין ראה: ּפרׁשת ּכבספרי ּדלא והּוא 'מּיד'. ּפרּוׁשֹו אין "והיה" ׁשּגם לכאֹורה, ּומׁשמע, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹכּו'".

"והיה". ּתבת הׁשמיט ְְִִִֵֶַַָָׁשרׁש"י

(èé)äîeøú eîéøz õøàä íçlî íëìëàa äéäå§¨¾̈©«£¨§¤−¦¤´¤¨¨®¤¨¦¬§−̈
:ýåýéì©«Ÿ̈«

„ib˙È¯טו  ‡¯Bi‚Ïe ÔBÎÏ „Á ‡ÓÈ˜ ‡Ï‰¿̃»»¿»»«¿¿ƒ»¿ƒ¿«»
Ì„˜ È‰È ‡¯Bi‚k ÔBÎ˙Âk ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃«»»¿»≈¿»¿¿ƒ»¿≈√»

:ÈÈ¿»

ÔBÎÏטז  È‰È „Á ‡È„Â ‡„Á ‡˙È¯B‡«¿»¬»¿ƒ»«¿≈¿
:ÔBÎnÚ ¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Ïe¿ƒ»¿ƒ¿««ƒ¿

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔB‰Ïיח  ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿
ÔBÎ˙È ÏÚÓ ‡‡ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔBÎÏÚÓa¿≈«¿¿«¿»ƒ¬»»≈»¿

:Ôn˙Ï¿«»

ÔeL¯Ùzיט  ‡Ú¯‡„ ‡ÓÁlÓ ÔBÎÏÎÈÓa È‰ÈÂƒ≈¿≈«¿ƒ«¿»¿«¿»«¿¿
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(eh).øbk íëk.xB oM mkzFnMmBW ¨¤©¥§§¤¥¥¤©
mkM FpiC didi oAxw F`iadA xBd©¥©£¦¨§¨¦§¤¦¨¤

.mikqp zgpn oiprlwecwc i"yx x`ane §¦§©¦§©§¨¦
:oeyldEzFeWdl aEzMd `AW xg`n¥©©¤¨©¨§©§

`le ,EdFnM didIW l`xUil xBd z ¤̀©¥§¦§¨¥¤¦§¤¨§Ÿ
siqFdl Fl did `l ,xBl l`xUId z ¤̀©¦§¨¥©¥Ÿ¨¨§¦
zaizA m` iM xB zaizA s"M zF`¨§¥©¥¦¦§¥©
xBd' F` 'xBd oM mkM' :oFbM] 'mkM'¨¤§¨¤¥©¥©¥
iYWA s"M zF` azM dOle .['mkM didi¦§¤¨¤§¨¨¨©¨¦§¥

iM `N` ,zFaiYdoFWl KxC ok ©¥¤¨¦¥¤¤§
,zixaripW deWn `Ed xW`MW ¦§¦¤©£¤©§¤§¥

zF` lihOW minrR ,dfl df mixac§¨¦¤¨¤§¨¦¤¥¦
:FznbEC EpivOW FnM ,mdipWA s"M̈¦§¥¤§¤¨¦§¨
DNk iM oCxId xMM lM z` `xIe'©©§¤¨¦©©©§¥¦ª¨
z`e mcq z` 'd zgW iptl dwWn©§¤¦§¥©¥¤§Ÿ§¤

dxnr'mixvn ux`M 'd obM,bi ziy`xa) £Ÿ¨§©§¤¤¦§©¦
(i,,'mixvn ux`M 'd oB' xnFl iC didW¤¨¨©©©§¤¤¦§©¦

ux`M 'd obM' :mdipWA s"M siqFde§¦¨¦§¥¤§§¤¤

.'mixvn:okeiOrM ,LFnk ipFnM' ¦§©¦§¥¨¦¨§©¦
'LOrk(c ,ak `Îmikln)htWFdi ixaC] §©¤¦§¥§¨¨

a`g` zWTal dSxzPW dcEdi Kln¤¤§¨¤¦§©¨§©¨©©§¨
cgi FOr sxhvdl l`xUi Kln¤¤¦§¨¥§¦§¨¥¦©©
:xnFl Fl didW ,[mx` cbpM dnglnl§¦§¨¨§¤¤£¨¤¨¨©

'LOrM iOre ,LFnM ip`'i"zk zqxib i"tr) £¦¨§©¦§©§
(inex qetce:fh dxez

(gi).õøàä ìà íëàáaaEzMd gzR §Ÿ£¤¤¨¨¤¨©©¨
,o`M dxEn`d dNg zWxtd zevn z ¤̀¦§©©§¨©©¨¨£¨¨
cOll ,'ux`d l` mk`aA' oFWlA¦§§Ÿ£¤¤¨¨¤§©¥
l` m`FA cr Ff devnA EaiIgzp `NW¤Ÿ¦§©§§¦§¨©¨¤

,mpn`e .ux`ddPEWnoFWl'd`iA' ¨¨¤§¨§¨§¨§¦¨
FflMnlW zFpFWl'zF`iA'l` ¦¨§¤¦¤

zFevn x`WA zFxEn`d ux`d̈¨¤¨£¦§¨¦§
'`az iM' xn`p oNEkAW - dxFYAW¤©¨¤§¨¤¡©¦¨Ÿ

F`zFcnl oNEM Kkitl ,'E`az iM'Ff ¦¨Ÿ§¦¨¨§¥
FGnodW xg`n ,opicA ozF` zFeWdl ¦§©§¨§¦¨¥©©¤¥

.opFWlA zFeWLl hxRW oeike ¨¦§¨§¥¨¤¨©§

A aEzMddevnDpi`W odn zg` ©¨§¦§¨©©¥¤¤¥¨
ux`l m`FaA skiY zbdFp`N` ¤¤¥¤§¨¨¨¤¤¨

daiWie dXExi xg`lzevn `id] §©©§¨¦¦¨¦¦§©
DA xn`PW Kln iEPin(ci ,fi mixac)iM' ¦¤¤¤¤¡©¨¦

DA YaWie DYWxie ...ux`d l` `az̈Ÿ¤¨¨¤¦¦§¨§¨©§¨¨
cOil - '...Kln ilr dniU` Yxn`e§¨©§¨¨¦¨¨©¤¤¦¥
xg`l wx zbdFp `idW aEzMd dfÄ¤©¨¤¦¤¤©§©©
ux`d WEAiM lW dpW dxUr rAx ©̀§©¤§¥¨¨¤¦¨¨¤

[mihaXl DwENgela` ;oM oNEM s` §¦¨©§¨¦©¨¥£¨
devnFfdNg zWxtd lWDA xn`p ¦§¨¤©§¨©©¨¤¡©¨

,'mk`aA'aEzMd DA hwPW itlE §Ÿ£¤§¦¤¨©¨©¨
zFiElYd zFevOd x`Xn dpFW oFWl̈¤¦§¨©¦§©§
zcnlp Dpi` oM lr ,ux`d z`iaA§¦©¨¨¤©¥¥¨¦§¤¤
,daiWie dXExiA diElY Dpi`e ,odn¥¤§¥¨§¨¦¨¦¦¨

skiY `N`Elk`e Da EqpkPXn ¤¨¥¤¦¤¦§§¨§¨§
dNga EaiIgzp ,DngNn(ixtq) ¦©§¨¦§©§§©¨

(a"rx):hi dxez

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h iyiy meil inei xeriy

(ë)úîeøúk äîeøú eîéøz älç íëúñøò úéLàø¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½©−̈¨¦´§¨®¦§©´
:dúà eîéøz ïk ïøb½Ÿ¤¥−¨¦¬Ÿ¨«

i"yx£ÌÎ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯∑?היא וכּמה ּבּמדּבר, ללּוׁש רגילין ׁשאּתם עריסֹותיכם ּכדי טז)ּכׁשּתלּוׁשּו :(שמות ≈ƒ¬ƒ…≈∆ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּכלֹומר, מראׁשיתּה, ּתרימּו ּביצה) וחמׁש ּביצים וׁשלׁש ארּבעים (וׁשעּורֹו לּגלּגלת" "עמר בעמר", ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹֻ"וּימדּו

ה' לׁשם ּתרּומה אחת חּלה ּתּלקח ראׁשית מּמּנה, ׁשּתאכלּו ּבלע"ז ∑lÁ‰.קדם Ô¯b.טורטי"ל ˙Óe¯˙k∑ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ«»ְַַƒ¿«…∆
– הּבית לבעל ׁשעּור נתנּו חכמים אבל ׁשעּור. ּבּה ׁשּנאמר מעׂשר, ּכתרּומת ולא ׁשעּור, ּבּה נאמר ְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹׁשּלא

ּוׁשמֹונה  מארּבעים אחד – ולּנחּתֹום וארּבעה, מעׂשרים .אחד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

(àë)äîeøz ýåýéì eðzz íëéúñøò úéLàøî¥«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½¦§¬©«Ÿ̈−§¨®
ñ :íëéúøãì§Ÿ−Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯Ó∑(ספרי) ראׁשֹונה אני ׁשֹומע – ערסתיכם" "ראׁשית ׁשּנאמר: לפי נאמר? לּמה ≈≈ƒ¬ƒ…≈∆ְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּתלמּו ּכּלּהׁשּבעּסֹות, ולא מקצתּה – "מראׁשית" לֹומר: Óe¯z‰.ד '‰Ï ezz∑(ספרי) ׁשעּור ׁשמענּו ׁשּלא לפי ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֻƒ¿«¿»ְְִִֶַָֹ

נתינה  ּכדי ּבּה ׁשּיהא "ּתּתנּו", נאמר .לחּלה, ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 183 'nr g"ig y"ewl t"r)

D`FlnE ux`d 'dl©¨¨¤§¨

ּתּתּתּתררררּוּוּוּומהמהמהמה ליהוהליהוהליהוהליהוה ּתּתּתּתּתּתּתּתננננּוּוּוּו ערסתיכםערסתיכםערסתיכםערסתיכם כא)מראמראמראמראׁשׁשׁשׁשיתיתיתית (טו, ֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
נסמכה ע"זלּפרׁשת חּלהּפרׁשת לּמה ּבּטל ּכאּלּו חּלה מצות המקּים ׁשּכל ,ל לֹומר ו)ע"ז, פט"ו, רבה (ויקרא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

‡eL¯Ù˙‡כ  ÔeL¯Ùz ‡˙lÁ ÔBÎ˙Âˆ‡ LÈ≈̄«¿«¿«¿»«¿¿«¿»»
ÔeL¯Ùz Ôk ‡¯„‡ ÔÓ ÔÈL¯ÙÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«¿¿ƒƒƒ¿»≈«¿¿

:d˙È»«

‡eL¯Ù˙‡כא  ÈÈ Ì„˜ Ôezz ÔBÎ˙Âˆ‡ LÈ¯Ó≈≈«¿«¿ƒ¿√»¿»«¿»»
:ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(k).íëéúBñéøò úéLàøoFWl ¥¦£¦¥¤§
lW zaFxrY - 'dQr' :FWExiR 'dqixr'£¦¨¥¦¨©£¤¤
xn`p `le .cgi miWFNiPd minE gnw¤©©¦©¦¦©©§Ÿ¤¡©
KxcM] 'dqixr lM ziW`xn' o`M̈¥¥¦¨£¦¨§¤¤

xn`PW(a ,ek mixac)lM ziW`xn Ygwle' ¤¤¡©§¨©§¨¥¥¦¨
icM ,'mkizFqixr' `N` ['dnc`d ixR§¦¨£¨¨¤¨£¦¥¤§¥
zaiIgd dQird xEriW lr cOll§©¥©¦¨¦¨©©¤¤

:dNgA:`"q) mkzqir icM EWElYWM §©¨§¤¨§¥¦©§¤
WEll oilibx mY`W (mkizFqixr£¦¥¤¤©¤§¦¦¨

,xAcOAlkF`d zpn xEriWM xnFlM ©¦§¨§©§¦§©¨¤
oOd `Ede ,xAcOA mihwFl mY`W¤©¤§¦©¦§¨§©¨

- mgl mFwnA mdl did xW`dOke £¤¨¨¨¤¦§¤¤§©¨
`id?DzCnaEzMd DWxiR xaM - ¦¦¨¨§¨¥§¨©¨

:oOd zWxtA'xnFra ECFnIe',fh zeny) §¨¨©©¨©¨¨¤
(gi'zlBlBl xnFr' ,(fh weqt my) ¤©ª§Ÿ¤

.(dviA WnFge miviA b"n FxEriWe)§¦¥¦§¤¥¨
dQird xEriW rAwp Ff dCn itlE§¦¦¨¦§©¦¨¦¨
oFWlE .dNg zWxtdA zaiIgd©©¤¤§©§¨©©¨§

W FWExiR o`M xEn`d 'ziW`x'EnixY ¥¦¨¨¨¥¤¨¦
DzF`mcFw ,xnFlM ,DziW`xn ¨¥¥¦¨§©¤

ziW`x ,dPOn Elk`YWxaCgwNY ¤Ÿ§¦¤¨¥¦¨¨¦¨©
dPOnzg` dNgxW`EnixYDzF` ¦¤¨©¨©©£¤¨¦¨

'd mWl dnExYEidY oMn xg`lE §¨§¥§©©¦¥¦§
Dzlik`A mixYEnDpi` dNgd] ¨¦©£¦¨¨©©¨¥¨

zWxtEn `N` ,'dl W`d lr ztxUp¦§¤¤©¨¥©¤¨§¤¤
[odMl zpYipe 'd mWl(a"a ,oexkfd): §¥§¦¤¤©Ÿ¥

.älçf"rlA l"ihxehlFbr mgl=] ©¨§©©¤¤¨
`dYW aEzMd fnx KkaE .[d`pe§¨¤§¨¨©©¨¤§¥
daEWg dpizp icM dNgd zWxtdA§©§¨©©©¨§¥§¦¨£¨

(cry oniq i"yx xeciq d`x):
úk.ïøBb úîeø`Ed 'dNg' oiCoicM ¦§©¤¦©¨§¦

dnExY''dlFcBoxFBn zWxtEOd §¨§¨©§¤¤¦¤
,odMl zpYipe d`EaYdxn`p `NW ©§¨§¦¤¤©Ÿ¥¤Ÿ¤¡©

xEriW DAmc` i`Xx dxFYd on iM , ¨¦¦¦©¨©©¨¨
z` xFhtl zg` dHig ENit` Wixtdl§©§¦£¦¦¨©©¦§¤

oxFBd lMztiq` mFwn = 'oxB'] ¨©¤Ÿ¤§£¦©
[dxivTd xg`l dcVd cvA d`EaYd, ©§¨§©©¨¤§©©©§¦¨

xUrnÎznExzk `leozFp ieNdW §Ÿ¦§©©£¥¤©¥¦¥
l`xUIdn lAiTW FxUrOn wlg odMl©Ÿ¥¥¤¦©©§¤¦¥¥©¦§¨¥

xEriW DA xn`PW(ek ,gi oldl) ¤¤¡©¨¦
on xUrn 'd znExY EPOn mznxde'©£¥Ÿ¤¦¤§©©£¥¦
dpzp `l dxFYdW mbde .'xUrOd©©£¥©£©¤©¨Ÿ¨§¨

,dNgl xEriWEpzp minkg la`DA ¦©©¨£¨£¨¦¨§¨
xEriW:dQird lraA iElY `Ede ¦§¨§©©¨¦¨

ziAdÎlralFziA KxFvl wx dtF`W §©©©©¦¤¤©§¤¥
`Ed xEriXd ,dhErn FzQirecg` §¦¨§¨©¦¤¨

,drAx`e mixUrnoi` KMn zFgtAW ¥¤§¦§©§¨¨¤§¨¦¨¥
,diE`x dpizp icM FAmFYgplE §¥§¦¨§¨§©§

FzQirW (dxiknl mgl dtF`=)¥¤¤¦§¦¨¤¦¨
DxEriW ,dAExnmirAx`n cg` §¨¦¨¤¨¥©§¨¦

dpFnWE(f"n a"t dlg)(a"rx):`k dxez §¨

(`k).íëéúBñéøò úéLàøîdOl ¥¥¦£¦¥¤¨¨
xn`p'mkizFqixr ziW`xn' aEW o`M ¤¡©¨¥¥¦£¦¥¤

?mcFTd wEqRA oM xn`p xaM `ld£Ÿ§¨¤¡©¥©¨©¥
`N`W itlmXxn`P(k weqta) ¤¨§¦¤¨¤¡©

mkizFqixr 'ziW`x'`le] ¥¦£¦¥¤§Ÿ
,['ziW`xn'KM KFYnEip` rnFW ¥¥¦¦¨¥©£¦
:FzErnWOWzFqirAW dpFW`x- ¤©§¨¦¨¤¨¦

lM z`EaY xivw lW dpFW`x dQir¦¨¦¨¤§¦§©¨
l` DNEM ozPY xW` `id dpWe dpẄ¨§¨¨¦£¤¦¨¥¨¤
zFQird x`W lM Exhtp KkaE ,odMd©Ÿ¥§¨¦§§¨§¨¨¦

dixg`NWxnFl cEnlY -o`M ¤§©£¤¨©§©¨
ziW`xn''mkizFqxr,WixtOW ixd ¥¥¦£¦¥¤£¥¤©§¦

,DNEk `le DzvwndQird zvwnE ¦§¨¨§Ÿ¨¦§¨¨¦¨
z` zxhFRd `id dPOn zWxtEOd©§¤¤¦¤¨¦©¤¤¤
dQir lMn Wixtdl Wi KkitlE ,DNEM¨§¦¨¥§©§¦¦¨¦¨

dQire(ixtq): §¦¨
.äîeøz 'äì eðzzoFWl aEzMd siqFd ¦§©§¨¦©¨¨

,dfW itlo`M crEprnW `NWIW ¤§¦¤©¨Ÿ¨©§¤¥
oYil devn,dNgl xEriWKklxn`p ¦§¨¦¥¦§©¨§¨¤¡©

'EpYY'dpizp icM Da `dIW -dpizp) ¦§¤§¥¨§¥§¦¨§¦¨
oTzl minkg Eknq o`MnE .(daEWg£¨¦¨¨§£¨¦§©¥
x`Fanke ,dNg zWxtdl aEvw xEriW¦¨§©§¨©©¨§©§¨

dlrnl(oxeb znexzk d"c ,k weqta)(ixtq),`"eb) §©§¨
oniq c"ei z"ecdn dcedia rcep z"ey d`xe

(`x:ak dxez



סה gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h iyiy meil inei xeriy

(åè)íìBò úwç øbä øbìå íëì úçà äwç ìäwä©¨¾̈ª¨¬©©²¨¤−§©¥´©¨®ª©³¨Æ
:ýåýé éðôì äéäé øbk íëk íëéúøãì§Ÿ́Ÿ¥¤½¨¤²©¥¬¦«§¤−¦§¥¬§Ÿ̈«

i"yx£¯bk ÌÎk∑עברית לׁשֹון ּדר וכן ּגר. ּכן יג)ּכמֹותכם מצרים".(בראשית ּכארץ "ּכגןֿה' כב): "ּכמֹוני (מ"א. : »∆«≈ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָ
"ּכעּמ ּכעּמי כמֹו. ְְִֶַַָ

(æè)øbä øbìå íëì äéäé ãçà ètLîe úçà äøBz¨¬©©²¦§¨¬¤−̈¦«§¤´¨¤®§©¥−©¨¬
ô :íëzà¦§¤«

ß oeiq e"h iyiy mei ß

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

(çé)íëàáa íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥Æ¤§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®§«Ÿ£¤Æ
:änL íëúà àéáî éðà øLà õøàä-ìà¤¨½̈¤£¤¬£¦²¥¦¬¤§¤−¨«¨

i"yx£ı¯‡‰ŒÏ‡ ÌÎ‡·a∑ ּכּלן לפיכ "ּכיֿתבאּו", נאמר: ׁשּבכּלן ׁשּבּתֹורה, ּביאֹות מּכל זֹו "ּביאה" מׁשּנה ¿…¬∆∆»»∆ְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻֻֻ
אבל ל  ּכן. ּכּלן אף ויׁשיבה, ירּׁשה לאחר אּלא ׁשאינּה מהן, ּבאחת הּכתּוב ל ׁשּפרט וכיון מּזֹו, זֹו מדֹות ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻֻ

ּבחּלה  נתחּיבּו מּלחמּה, ואכלּו ּבּה מּׁשּנכנסּו "ּבבאכם", ּבּה: נאמר .זֹו ְְְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

ã ycew zegiyn zecewp ã(149 'nr cl zegiy ihewl)

תבאתבאתבאתבאּוּוּוּו ּכּכּכּכיייי תבאתבאתבאתבא,,,, ּכּכּכּכיייי נאמרנאמרנאמרנאמר יח)ׁשׁשׁשׁשּבּבּבּבככככּלּלּלּלןןןן טו, אֹומר(רש"י הּוא ׁשּבּתֹורה ּביאֹות "ׁשּבכל נאמר הארץ והיהוהיהוהיהוהיהּבספרי אל תבאּו ּכי ְְְְֱֱֱֱִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻֻֻֻ ִִִִָָָָֹֹֹֹ ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָָָֹֹֹ
ּולהעיר, מּיד". אּלא והיה "אין ראה: ּפרׁשת ּכבספרי ּדלא והּוא 'מּיד'. ּפרּוׁשֹו אין "והיה" ׁשּגם לכאֹורה, ּומׁשמע, ְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹכּו'".

"והיה". ּתבת הׁשמיט ְְִִִֵֶַַָָׁשרׁש"י

(èé)äîeøú eîéøz õøàä íçlî íëìëàa äéäå§¨¾̈©«£¨§¤−¦¤´¤¨¨®¤¨¦¬§−̈
:ýåýéì©«Ÿ̈«

„ib˙È¯טו  ‡¯Bi‚Ïe ÔBÎÏ „Á ‡ÓÈ˜ ‡Ï‰¿̃»»¿»»«¿¿ƒ»¿ƒ¿«»
Ì„˜ È‰È ‡¯Bi‚k ÔBÎ˙Âk ÔBÎÈ¯„Ï ÌÏÚ ÌÈ¿̃«»»¿»≈¿»¿¿ƒ»¿≈√»

:ÈÈ¿»

ÔBÎÏטז  È‰È „Á ‡È„Â ‡„Á ‡˙È¯B‡«¿»¬»¿ƒ»«¿≈¿
:ÔBÎnÚ ¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Ïe¿ƒ»¿ƒ¿««ƒ¿

ÓÈÓÏ¯:יז  ‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓe«ƒ¿»ƒ…∆¿≈»

ÔB‰Ïיח  ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿
ÔBÎ˙È ÏÚÓ ‡‡ Èc ‡Ú¯‡Ï ÔBÎÏÚÓa¿≈«¿¿«¿»ƒ¬»»≈»¿

:Ôn˙Ï¿«»

ÔeL¯Ùzיט  ‡Ú¯‡„ ‡ÓÁlÓ ÔBÎÏÎÈÓa È‰ÈÂƒ≈¿≈«¿ƒ«¿»¿«¿»«¿¿
:ÈÈ Ì„˜ ‡˙eL¯Ù‡«¿»»√»¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

(eh).øbk íëk.xB oM mkzFnMmBW ¨¤©¥§§¤¥¥¤©
mkM FpiC didi oAxw F`iadA xBd©¥©£¦¨§¨¦§¤¦¨¤

.mikqp zgpn oiprlwecwc i"yx x`ane §¦§©¦§©§¨¦
:oeyldEzFeWdl aEzMd `AW xg`n¥©©¤¨©¨§©§

`le ,EdFnM didIW l`xUil xBd z ¤̀©¥§¦§¨¥¤¦§¤¨§Ÿ
siqFdl Fl did `l ,xBl l`xUId z ¤̀©¦§¨¥©¥Ÿ¨¨§¦
zaizA m` iM xB zaizA s"M zF`¨§¥©¥¦¦§¥©
xBd' F` 'xBd oM mkM' :oFbM] 'mkM'¨¤§¨¤¥©¥©¥
iYWA s"M zF` azM dOle .['mkM didi¦§¤¨¤§¨¨¨©¨¦§¥

iM `N` ,zFaiYdoFWl KxC ok ©¥¤¨¦¥¤¤§
,zixaripW deWn `Ed xW`MW ¦§¦¤©£¤©§¤§¥

zF` lihOW minrR ,dfl df mixac§¨¦¤¨¤§¨¦¤¥¦
:FznbEC EpivOW FnM ,mdipWA s"M̈¦§¥¤§¤¨¦§¨
DNk iM oCxId xMM lM z` `xIe'©©§¤¨¦©©©§¥¦ª¨
z`e mcq z` 'd zgW iptl dwWn©§¤¦§¥©¥¤§Ÿ§¤

dxnr'mixvn ux`M 'd obM,bi ziy`xa) £Ÿ¨§©§¤¤¦§©¦
(i,,'mixvn ux`M 'd oB' xnFl iC didW¤¨¨©©©§¤¤¦§©¦

ux`M 'd obM' :mdipWA s"M siqFde§¦¨¦§¥¤§§¤¤

.'mixvn:okeiOrM ,LFnk ipFnM' ¦§©¦§¥¨¦¨§©¦
'LOrk(c ,ak `Îmikln)htWFdi ixaC] §©¤¦§¥§¨¨

a`g` zWTal dSxzPW dcEdi Kln¤¤§¨¤¦§©¨§©¨©©§¨
cgi FOr sxhvdl l`xUi Kln¤¤¦§¨¥§¦§¨¥¦©©
:xnFl Fl didW ,[mx` cbpM dnglnl§¦§¨¨§¤¤£¨¤¨¨©

'LOrM iOre ,LFnM ip`'i"zk zqxib i"tr) £¦¨§©¦§©§
(inex qetce:fh dxez

(gi).õøàä ìà íëàáaaEzMd gzR §Ÿ£¤¤¨¨¤¨©©¨
,o`M dxEn`d dNg zWxtd zevn z ¤̀¦§©©§¨©©¨¨£¨¨
cOll ,'ux`d l` mk`aA' oFWlA¦§§Ÿ£¤¤¨¨¤§©¥
l` m`FA cr Ff devnA EaiIgzp `NW¤Ÿ¦§©§§¦§¨©¨¤

,mpn`e .ux`ddPEWnoFWl'd`iA' ¨¨¤§¨§¨§¨§¦¨
FflMnlW zFpFWl'zF`iA'l` ¦¨§¤¦¤

zFevn x`WA zFxEn`d ux`d̈¨¤¨£¦§¨¦§
'`az iM' xn`p oNEkAW - dxFYAW¤©¨¤§¨¤¡©¦¨Ÿ

F`zFcnl oNEM Kkitl ,'E`az iM'Ff ¦¨Ÿ§¦¨¨§¥
FGnodW xg`n ,opicA ozF` zFeWdl ¦§©§¨§¦¨¥©©¤¥

.opFWlA zFeWLl hxRW oeike ¨¦§¨§¥¨¤¨©§

A aEzMddevnDpi`W odn zg` ©¨§¦§¨©©¥¤¤¥¨
ux`l m`FaA skiY zbdFp`N` ¤¤¥¤§¨¨¨¤¤¨

daiWie dXExi xg`lzevn `id] §©©§¨¦¦¨¦¦§©
DA xn`PW Kln iEPin(ci ,fi mixac)iM' ¦¤¤¤¤¡©¨¦

DA YaWie DYWxie ...ux`d l` `az̈Ÿ¤¨¨¤¦¦§¨§¨©§¨¨
cOil - '...Kln ilr dniU` Yxn`e§¨©§¨¨¦¨¨©¤¤¦¥
xg`l wx zbdFp `idW aEzMd dfÄ¤©¨¤¦¤¤©§©©
ux`d WEAiM lW dpW dxUr rAx ©̀§©¤§¥¨¨¤¦¨¨¤

[mihaXl DwENgela` ;oM oNEM s` §¦¨©§¨¦©¨¥£¨
devnFfdNg zWxtd lWDA xn`p ¦§¨¤©§¨©©¨¤¡©¨

,'mk`aA'aEzMd DA hwPW itlE §Ÿ£¤§¦¤¨©¨©¨
zFiElYd zFevOd x`Xn dpFW oFWl̈¤¦§¨©¦§©§
zcnlp Dpi` oM lr ,ux`d z`iaA§¦©¨¨¤©¥¥¨¦§¤¤
,daiWie dXExiA diElY Dpi`e ,odn¥¤§¥¨§¨¦¨¦¦¨

skiY `N`Elk`e Da EqpkPXn ¤¨¥¤¦¤¦§§¨§¨§
dNga EaiIgzp ,DngNn(ixtq) ¦©§¨¦§©§§©¨

(a"rx):hi dxez

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h iyiy meil inei xeriy

(ë)úîeøúk äîeøú eîéøz älç íëúñøò úéLàø¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½©−̈¨¦´§¨®¦§©´
:dúà eîéøz ïk ïøb½Ÿ¤¥−¨¦¬Ÿ¨«

i"yx£ÌÎ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯∑?היא וכּמה ּבּמדּבר, ללּוׁש רגילין ׁשאּתם עריסֹותיכם ּכדי טז)ּכׁשּתלּוׁשּו :(שמות ≈ƒ¬ƒ…≈∆ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּכלֹומר, מראׁשיתּה, ּתרימּו ּביצה) וחמׁש ּביצים וׁשלׁש ארּבעים (וׁשעּורֹו לּגלּגלת" "עמר בעמר", ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹֹֹֹֻ"וּימדּו

ה' לׁשם ּתרּומה אחת חּלה ּתּלקח ראׁשית מּמּנה, ׁשּתאכלּו ּבלע"ז ∑lÁ‰.קדם Ô¯b.טורטי"ל ˙Óe¯˙k∑ ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ«»ְַַƒ¿«…∆
– הּבית לבעל ׁשעּור נתנּו חכמים אבל ׁשעּור. ּבּה ׁשּנאמר מעׂשר, ּכתרּומת ולא ׁשעּור, ּבּה נאמר ְְְְֱֱֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹֹׁשּלא

ּוׁשמֹונה  מארּבעים אחד – ולּנחּתֹום וארּבעה, מעׂשרים .אחד ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

(àë)äîeøz ýåýéì eðzz íëéúñøò úéLàøî¥«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½¦§¬©«Ÿ̈−§¨®
ñ :íëéúøãì§Ÿ−Ÿ¥¤«

i"yx£ÌÎÈ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯Ó∑(ספרי) ראׁשֹונה אני ׁשֹומע – ערסתיכם" "ראׁשית ׁשּנאמר: לפי נאמר? לּמה ≈≈ƒ¬ƒ…≈∆ְֱֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּתלמּו ּכּלּהׁשּבעּסֹות, ולא מקצתּה – "מראׁשית" לֹומר: Óe¯z‰.ד '‰Ï ezz∑(ספרי) ׁשעּור ׁשמענּו ׁשּלא לפי ְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֻƒ¿«¿»ְְִִֶַָֹ

נתינה  ּכדי ּבּה ׁשּיהא "ּתּתנּו", נאמר .לחּלה, ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã('zay z`xwl' jezn - jli`e 183 'nr g"ig y"ewl t"r)

D`FlnE ux`d 'dl©¨¨¤§¨

ּתּתּתּתררררּוּוּוּומהמהמהמה ליהוהליהוהליהוהליהוה ּתּתּתּתּתּתּתּתננננּוּוּוּו ערסתיכםערסתיכםערסתיכםערסתיכם כא)מראמראמראמראׁשׁשׁשׁשיתיתיתית (טו, ֲֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֹֹֽֽֽֽ ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֽֽֽֽ
נסמכה ע"זלּפרׁשת חּלהּפרׁשת לּמה ּבּטל ּכאּלּו חּלה מצות המקּים ׁשּכל ,ל לֹומר ו)ע"ז, פט"ו, רבה (ויקרא ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָ

‡eL¯Ù˙‡כ  ÔeL¯Ùz ‡˙lÁ ÔBÎ˙Âˆ‡ LÈ≈̄«¿«¿«¿»«¿¿«¿»»
ÔeL¯Ùz Ôk ‡¯„‡ ÔÓ ÔÈL¯ÙÓ È„ ‡Ók¿»ƒ«¿¿ƒƒƒ¿»≈«¿¿

:d˙È»«

‡eL¯Ù˙‡כא  ÈÈ Ì„˜ Ôezz ÔBÎ˙Âˆ‡ LÈ¯Ó≈≈«¿«¿ƒ¿√»¿»«¿»»
:ÔBÎÈ¯„Ï¿»≈

myl zxecdn - eheytk i"yx

(k).íëéúBñéøò úéLàøoFWl ¥¦£¦¥¤§
lW zaFxrY - 'dQr' :FWExiR 'dqixr'£¦¨¥¦¨©£¤¤
xn`p `le .cgi miWFNiPd minE gnw¤©©¦©¦¦©©§Ÿ¤¡©
KxcM] 'dqixr lM ziW`xn' o`M̈¥¥¦¨£¦¨§¤¤

xn`PW(a ,ek mixac)lM ziW`xn Ygwle' ¤¤¡©§¨©§¨¥¥¦¨
icM ,'mkizFqixr' `N` ['dnc`d ixR§¦¨£¨¨¤¨£¦¥¤§¥
zaiIgd dQird xEriW lr cOll§©¥©¦¨¦¨©©¤¤

:dNgA:`"q) mkzqir icM EWElYWM §©¨§¤¨§¥¦©§¤
WEll oilibx mY`W (mkizFqixr£¦¥¤¤©¤§¦¦¨
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חז"ל א)אמרּו לא, ּבתוס'(שבת ּופרׁש זרעים", סדר זה אמונת)"אמּונת וזֹורע".(ד"ה העֹולמים ּבחי "ׁשּמאמין ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּתֹוצאה  הם זֹו, מעבֹודה ׁשּמקּבל ּורווחיו הּתבּואה ׁשּגּדּול לחׁשב, עלּול הּׂשדה, ּבעבֹודת הּמׁשקיע ּדהרי הּוא, ּבזה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוהחּדּוׁש
ח"ו. הּזה" החיל את לי עׂשה ידי ועצם ו"ּכחי  ּבׂשדהּו, והׁשקעתֹו יגיעתֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹמּגדל

ה"נֹותן  הּוא הּקּב"ה כ"א ח"ו, האדם ׁשל מ"ּכחֹו" ּבאים אינם ואיכּותּה הּתבּואה ׁשּגּדּול יֹודע, ׂשדהּו את הּזֹורע יׂשראל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹא
ׁש"מאמין  כ"א ּפרנסתֹו, לֹו להביא הּׂשדה ׁשּבכח מּפני אינּה זריעתֹו ולכן ּתעׁשיר". היא ה' ּו"ּברּכת חיל", לעׂשֹות ּכח ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹל

הּזריעה. ע"י ּפרנסתֹו את לֹו ׁשּיביא העֹולמים", ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּבחי
את  לֹו הביא לבּדֹו הּקּב"ה כ"א הּזה, החיל את עׂשה ועבֹודתֹו מיגיעתֹו ׁשּלא ּומּכיר מבין ׁשהאדם חּלה, מצות ּתכן ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹוזהּו
"ּתרּומה  – עריסֹותיכם" "ראׁשית את נֹותן הּוא ולכן להקּב"ה. אּלא לֹו, ׁשּייכים והעּסה הּתבּואה אין הרי וא"כ ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָהּברכה,

להקּב"ה. העּסה ׁשּיכת ּבאמת ּכי ְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָלה'",
מּבלעדי  ּדבר לׁשּום ּוׁשליטה ּכח ׁשאין האדם מראה חּלה מצות ּבקּיּום ּכי ע"ז", ּבּטל ּכאּלּו חּלה מצות הּמקּים "ּכל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוזהּו

לבּדֹו. מהּקּב"ה כ"א הּטבע ּדרכי ע"פ מעצמּה מּגיעה אינּה ּפרנסתֹו ואפי' ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָה',

(áë)älàä úåönä-ìk úà eNòú àìå ebLú éëå§¦´¦§½§´Ÿ©«£½¥¬¨©¦§−Ÿ¨¥®¤
:äLî-ìà ýåýé øac-øLà£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£eNÚ˙ ‡ÏÂ ebL˙ ÈÎÂ∑(ספרי),ּפר עליהם מביאין ׁשהּצּבּור הּמצֹות" "ּכל ּבכלל היתה ּכֹוכבים עבֹודת ¿ƒƒ¿¿…«¬ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
לחּטאת  וׂשעיר לעֹולה ּבפר לּדֹון מּכללן, ּכאן מֹוציאּה הּכתּוב B‚Â'.והרי ebL˙ ÈÎÂ∑(שם)ּכֹוכבים ּבעבֹודת ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָ¿ƒƒ¿¿ֲִַַָ

אחת  מצוה – האּלה" ּכלֿהּמצֹות "את לֹומר: ּתלמּוד הּמצוֹות? מּכל ּבאחת אּלא אינֹו אֹו מדּבר; ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָהּכתּוב
הּמצוֹות, ּכל על העֹובר מה הּמצֹות: ּככל ז)ׁשהיא זֹו(כריתות מצוה אף ּפנים, ּומגּלה ּברית ּומפר על ּפֹורק ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּכֹוכבים  עבֹודת זֹו ואיזֹו? ּפנים, ּומגּלה ּברית ּומפר על ּבּה ‡LÓŒÏ‰.ּפֹורק '‰ ¯acŒ¯L‡∑(ח "אנכי"(הוריות ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ¬∆ƒ∆∆…∆ִָֹ
ׁשמענּום הּגבּורה מּפי – "ל יהיה סב)ו"לא ׁשמעּתי"(תהלים ׁשּתיםֿזּו אלהים ּדּבר "אחת :. ְְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹ

Ïkכב  ˙È Ôe„aÚ˙ ‡ÏÂ ÔeÏzL˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿¿¿»«¿¿»»
:‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ÔÈl‡‰ ‡i„Bwtƒ«»»ƒ≈ƒ«ƒ¿»ƒ…∆
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ã ycew zegiyn zecewp ã(57 'nr gl zegiy ihewl)

ּפּפּפּפניםניםניםנים ּוּוּוּומגמגמגמגּלּלּלּלהההה ּבּבּבּבריתריתריתרית,,,, ּוּוּוּומפרמפרמפרמפר עלעלעלעל,,,, כב)ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹורקרקרקרק טו, (רש"י ֵֵֵֵֹֹ ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
עלעלעלעל על.ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹורקרקרקרק קּבלת ּומּטרתם ,הּמל ּגזרֹות ׁשהם חּקים, ּכנגד ּבּבּבּבריתריתריתרית– לחסדי מפרמפרמפרמפר וזּכרֹון עדּות ׁשהם עדֹות, ּכנגד – ֵֵֵֵֹֹ ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֻ

הּברית). ּכֹורתי ּבין וזּכרֹון אֹות היא (ּברית 'ּברית' ׁשמירת ּבגדר והם וכּדֹומה, ּפּפּפּפניםניםניםניםהּמקֹום ׁשהם מגמגמגמגּלּלּלּלהההה מׁשּפטים, ּכנגד – ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ׂשכל  את ּומעּות 'מעּקם' הּוא ידם ׁשעל חדׁשים ּוטעמים אֹופּנים ממציא האדם יׁשרֹות. הנהגֹות היינּו ׂשכלּיֹות, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָמצֹות

ַָהּתֹורה.

(âë)äLî-ãéa íëéìà ýåýé äeö øLà-ìk úà¥Á¨£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²£¥¤−§©¤®
:íëéúøãì äàìäå ýåýé äeö øLà íBiä-ïî¦©º£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨−̈§¨§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£‡ŒÏk ˙‡'B‚Â ‰eˆ ¯L∑(ספרי) מה ּובכל ּכּלּה הּתֹורה ּבכל ּככֹופר ּכֹוכבים ּבעבֹודת הּמֹודה ׁשּכל מּגיד, ≈»¬∆ƒ»¿ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
והלאה" ה' צּוה אׁשר ל"מןֿהּיֹום ׁשּנאמר : הּנביאים, .ּׁשּנתנּבאּו ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

(ãë)ì äúNòð äãòä éðéòî íà äéäåeNòå äââL §¨À̈¦´¥«¥¥´¨«¥¨»¤«¤§¨´¦§¨¨¼§¨´
ççéð çéøì äìòì ãçà ø÷a-ïa øt äãòä-ìë̈¨«¥¿̈©´¤¨¨Á¤¨̧§Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ
ãçà íéfò-øéòNe ètLnk Bkñðå Búçðîe ýåýéì©«Ÿ̈½¦§¨¬§¦§−©¦§¨®§¦«¦¦¬¤−̈

:úhçì§©¨«
i"yx£‰‚‚LÏ ‰˙NÚ ‰„Ú‰ ÈÈÚÓ Ì‡∑('ב ה' ּכגֹון (הוריות ׁשֹוגג, עלֿידי זֹו עברה נעׂשתה העדה מעיני אם ƒ≈≈≈»≈»∆∆¿»ƒ¿»»ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבכ ּכֹוכבים עבֹודת לעבד מּתרת ׁשהיא העבֹודֹות מן אחת על והֹורּו צ')∑hÁÏ˙.ׁשּׁשגגּו זבחים יג, חסר (הוריות ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ¿«»ֵָ
ׁשּנאמר לעֹולה, קֹודמת החּטאת עֹולה, עם הּבאֹות ׁשּבּתֹורה חּטאֹות ׁשּכל חּטאֹות, ּכׁשאר ׁשאינֹו (ויקרא א', ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

לחּטאת ה) קֹודמת עֹולה וזֹו עֹולה", יעׂשה הּׁשני "ואת :. ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָ

(äë)çìñðå ìàøNé éða úãò-ìk-ìò ïäkä øtëå§¦¤´©Ÿ¥À©¨£©²§¥¬¦§¨¥−§¦§©´
äMà íðaø÷-úà eàéáä íäå àåä äââL-ék íäì̈¤®¦«§¨¨´¦½§¥Á¥¦̧¤¨§¨¹̈¦¤´

:íúââL-ìò ýåýé éðôì íúàhçå ýåýéì©«Ÿ̈À§©¨¨²¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨¨«

ÔÓכג  ‰LÓ„ ‡„Èa ÔBÎ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc Ïk ˙È»»ƒ«ƒ¿»»¿ƒ»¿…∆ƒ
:ÔBÎÈ¯„Ï ‡l‰Ïe ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡ÓBÈ»ƒ«ƒ¿»¿«»¿»≈

eÏLÏכד  ˙„·Ú˙‡ ‡zLÎ ÈÈÚÓ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ≈≈≈¿ƒ¿»ƒ¿¬≈«¿»
„Á È¯Bz ¯a ¯Bz ‡zLk Ïk Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿»¿ƒ¿»«≈«
d˙ÁÓe ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚÏ«¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»ƒ¿»≈
:‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe ÈÊÁ„k dkÒÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ≈«¿«»»

Ï‡¯NÈכה  È·c ‡zLk Ïk ÏÚ ‡‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»«»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ôep‡Â ‡È‰ ‡˙eÏL È¯‡ ÔB‰Ï ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿¬≈»»ƒ¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ÔB‰a¯˜ ˙È e‡È˙È‡«¿ƒ»À¿«¿À¿»»√»¿»

:ÔB‰˙eÏL ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙·BÁÂ¿«¿√»¿»«»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

xAC zg`'Î] d"awd iRn zg` zaA§©©©¦¦©©¦¤
milBEqn l`xUi Eid `le ,['midl ¡̀Ÿ¦§Ÿ¨¦§¨¥§¨¦
mdl WxitE xfgW cr ,oiadlE hFlwl¦§§¨¦©¤¨©¥©¨¤
Ef miYW'Î] zFpFW`xd miYW§©¦¨¦§©¦
ErnW x`Xd z` ENi`e ,['iYrnẄ¨§¦§¦¤©§¨¨§

xn`PW FnM] dWn iRn mWExiRzeny) ¥¨¦¦¤§¤¤¡©
(eh ,kdY` xAC dWn l` Exn`Ie'©Ÿ§¤Ÿ¤©¥©¨

EpOr xAci l`e ,drnWpe EpOr¦¨§¦§¨¨§©§©¥¦¨
'zEnp oR midl`` weqt my i"yx d`xe) ¡Ÿ¦¤¨

'mi`elin'a mye ,mixacd lk z` d"cixd .[£¥
o`M dxEn`d dWxRdW x`Fan§¨¤©¨¨¨¨£¨¨

dxf dcFarA zxAcn(.g zeixed) §©¤¤©£¨¨¨
(a"a):bk dxez
(bk).'Bâå äeö øLà ìk úà,ciBn ¥¨£¤¦¨§©¦

dcFOd lMW(oin`Od)dxfÎdcFarA ¤¨©¤©©£¦©£¨¨¨
DNEM dxFYd lkA xtFkM -dEv xW` §¥§¨©¨¨£¤¦¨

,dWnmi`iaPd E`ApzPX dn lkaE ¤§¨©¤¦§©§©§¦¦
,eixg` EnTWxW` mFId on' xn`PW ¤¨©£¨¤¤¡©¦©£¤

d`lde 'd dEv'mkizxcl:ck dxez ¦¨¨¨§¨§ŸŸ¥¤
(ck)ãòä éðéòî íàäúNòð ä ¦¥¥¥¨¥¨¤¤§¨

ì.äââLmd einkge mrd ipwf ¦§¨¨¦§¥¨¨©£¨¨¥
mdW mW lr] 'dcrd ipir' mi`xwPd©¦§¨¦¥¥¨¥¨©¥¤¥
z` mdl mixFnE ,mdipir z` mixi`n§¦¦¤¥¥¤¦¨¤¤
WExiR Kke .[EUri xW` dUrOd©©£¤£¤©£§¨¥

:aEzMddcrd ipirn m`zngn - ©¨¦¥¥¥¨¥¨¥£©
- dcrd ipir z`xFddxiar dzUrp ¨©¥¥¨¥¨¤¤§¨£¥¨

FfExFde EbbXW oFbM ,bbFW iciÎlr©§¥¥§¤¨§§
xEASlzFcFard on zg` lr ©¦©©©¦¨£

zFxEq`dcFarl zxYEn `idW ¨£¤¦¤¤©£
,KkA dxfÎdcFaroM dUr xEAiSde £¨¨¨§¨§©¦¨¨¥

KM 'dbbWl dzUrp' oFWNde] mdiR lr©¦¤§©¨¤¤§¨¦§¨¨¨
xEASd ici lr dxiard :FWExiR¥¨£¥¨©§¥©¦

[dcrd ipir zbbWl dzUrp(:b zeixed) ¤¤§¨§¦§©¥¥¨¥¨
(i"`a ,`"eb ,m"`x):

.úhçì'z`Hgl' o`M aYkp `l §©¨Ÿ¦§©¨§©¨
'zHgl' `N` zFnFwn x`WaM'` xqg §¦§¨§¤¨§©¨¨¥

-cOlllMW ,zF`Hg x`WM Fpi`W §©¥¤¥¦§¨©¨¤¨
,dlFr mr zF`Ad dxFYAW zF`Hg©¨¤©¨©¨¦¨

W `Ed daxwdd xcqzncFw z`Hgd ¥¤©©§¨¨¤©©¨¤¤
xn`PW ,dlFrlzbVn Fci oi`W inA] ¨¨¤¤¡©§¦¤¥¨©¤¤

`ian `Ede ,mW`l dU `iadl§¨¦¤§¨¨§¥¦
dpFi ipa ipW F` mixFz iYW FnFwnA¦§§¥¦§¥§¥¨

[dlFrl cg`e z`Hgl cg`(iÎg ,d `xwie) ¤¨§©¨§¤¨§¨
...dpFW`x z`Hgl xW` z` aixwde'§¦§¦¤£¤©©¨¦¨

'dlFr dUri ipXd z`eEpcnl mXnE . §¤©¥¦©£¤¨¦¨¨©§
zncFw z`HgdW zFnFwOd x`W lr©§¨©§¤©©¨¤¤

,dlFrledWxtA ENi`FfzncFw dlFr ¨¨§¦§¨¨¨¨¤¤
z`Hgl(.bi zeixed)(.hp migqt):dk dxez §©¨



סז gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h iyiy meil inei xeriy
חז"ל א)אמרּו לא, ּבתוס'(שבת ּופרׁש זרעים", סדר זה אמונת)"אמּונת וזֹורע".(ד"ה העֹולמים ּבחי "ׁשּמאמין ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

ּתֹוצאה  הם זֹו, מעבֹודה ׁשּמקּבל ּורווחיו הּתבּואה ׁשּגּדּול לחׁשב, עלּול הּׂשדה, ּבעבֹודת הּמׁשקיע ּדהרי הּוא, ּבזה ְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוהחּדּוׁש
ח"ו. הּזה" החיל את לי עׂשה ידי ועצם ו"ּכחי  ּבׂשדהּו, והׁשקעתֹו יגיעתֹו ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹמּגדל

ה"נֹותן  הּוא הּקּב"ה כ"א ח"ו, האדם ׁשל מ"ּכחֹו" ּבאים אינם ואיכּותּה הּתבּואה ׁשּגּדּול יֹודע, ׂשדהּו את הּזֹורע יׂשראל ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָָָֹא
ׁש"מאמין  כ"א ּפרנסתֹו, לֹו להביא הּׂשדה ׁשּבכח מּפני אינּה זריעתֹו ולכן ּתעׁשיר". היא ה' ּו"ּברּכת חיל", לעׂשֹות ּכח ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹל

הּזריעה. ע"י ּפרנסתֹו את לֹו ׁשּיביא העֹולמים", ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָּבחי
את  לֹו הביא לבּדֹו הּקּב"ה כ"א הּזה, החיל את עׂשה ועבֹודתֹו מיגיעתֹו ׁשּלא ּומּכיר מבין ׁשהאדם חּלה, מצות ּתכן ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָָֹֹוזהּו
"ּתרּומה  – עריסֹותיכם" "ראׁשית את נֹותן הּוא ולכן להקּב"ה. אּלא לֹו, ׁשּייכים והעּסה הּתבּואה אין הרי וא"כ ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָהּברכה,

להקּב"ה. העּסה ׁשּיכת ּבאמת ּכי ְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָלה'",
מּבלעדי  ּדבר לׁשּום ּוׁשליטה ּכח ׁשאין האדם מראה חּלה מצות ּבקּיּום ּכי ע"ז", ּבּטל ּכאּלּו חּלה מצות הּמקּים "ּכל ְְְְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָָָֹוזהּו

לבּדֹו. מהּקּב"ה כ"א הּטבע ּדרכי ע"פ מעצמּה מּגיעה אינּה ּפרנסתֹו ואפי' ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָָה',

(áë)älàä úåönä-ìk úà eNòú àìå ebLú éëå§¦´¦§½§´Ÿ©«£½¥¬¨©¦§−Ÿ¨¥®¤
:äLî-ìà ýåýé øac-øLà£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£eNÚ˙ ‡ÏÂ ebL˙ ÈÎÂ∑(ספרי),ּפר עליהם מביאין ׁשהּצּבּור הּמצֹות" "ּכל ּבכלל היתה ּכֹוכבים עבֹודת ¿ƒƒ¿¿…«¬ְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
לחּטאת  וׂשעיר לעֹולה ּבפר לּדֹון מּכללן, ּכאן מֹוציאּה הּכתּוב B‚Â'.והרי ebL˙ ÈÎÂ∑(שם)ּכֹוכבים ּבעבֹודת ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָָָ¿ƒƒ¿¿ֲִַַָ

אחת  מצוה – האּלה" ּכלֿהּמצֹות "את לֹומר: ּתלמּוד הּמצוֹות? מּכל ּבאחת אּלא אינֹו אֹו מדּבר; ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָהּכתּוב
הּמצוֹות, ּכל על העֹובר מה הּמצֹות: ּככל ז)ׁשהיא זֹו(כריתות מצוה אף ּפנים, ּומגּלה ּברית ּומפר על ּפֹורק ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ

ּכֹוכבים  עבֹודת זֹו ואיזֹו? ּפנים, ּומגּלה ּברית ּומפר על ּבּה ‡LÓŒÏ‰.ּפֹורק '‰ ¯acŒ¯L‡∑(ח "אנכי"(הוריות ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ¬∆ƒ∆∆…∆ִָֹ
ׁשמענּום הּגבּורה מּפי – "ל יהיה סב)ו"לא ׁשמעּתי"(תהלים ׁשּתיםֿזּו אלהים ּדּבר "אחת :. ְְְְְְְְֱִִִִִִִֶֶַַַַַָָָֹֹ

Ïkכב  ˙È Ôe„aÚ˙ ‡ÏÂ ÔeÏzL˙ È¯‡Â«¬≈ƒ¿¿¿»«¿¿»»
:‰LÓ ÌÚ ÈÈ ÏÈlÓ Èc ÔÈl‡‰ ‡i„Bwtƒ«»»ƒ≈ƒ«ƒ¿»ƒ…∆

myl zxecdn - eheytk i"yx

(ak).eNòú àìå ebLú éëådWxRd §¦¦§§Ÿ©£©¨¨¨
dcFar `hgA zxAcn o`M dxEn`d̈£¨¨§©¤¤§¥§£¨

,bbFWA xEAiSd ExarW dxfiR lr ¨¨¤¨§©¦§¥©¦
lr mdl ExFde ErHW oiC ziA z`xFd¨©¥¦¤¨§¨¤©
,zxYEn `idW dizFcFarn zg ©̀©¥£¤¨¤¦¤¤
zFpAxTd md dn Wxtn aEzMde§©¨§¨¥©¥©¨§¨
drcFPW xg`l mzxRkl mi`iaOW¤§¦¦§©¨¨¨§©©¤§¨
`xwIe xtqA xn`p xakE .zErHd mdl̈¤©¨§¨¤¡©§¥¤©¦§¨
EbbW m`W zFevOd lkA illM oiC¦§¨¦§¨©¦§¤¦¨§
iR lr odn zg` lr Exare xEASd©¦§¨§©©©¥¤©¦
xR mi`ian md ixd ,oiC ziA z`xFd¨©¥¦£¥¥§¦¦©

xn`PW] z`Hgl cg`(ciÎbi ,c my)m`e' ¤¨§©¨¤¤¡©§¦
xaC mlrpe EBWi l`xUi zcr lM̈£©¦§¨¥¦§§¤§©¨¨
oA xR ldTd Eaixwde ...ldTd ipirn¥¥¥©¨¨§¦§¦©¨¨©¤
Ff dWxR dkxvpe .['z`Hgl xwÄ¨§©¨§¦§§¨¨¨¨

zbbXW itl ,o`M dxEn`dÎdcFar ¨£¨¨§¦¤¦§©£¨
dxf`id mB,zFvOd lM llka dzid ¨¨©¦¨§¨¦§©¨©¦§

xnF` iziid Ff dWxR `lnl`e§¦§¨¥¨¨¨¨¦¦¥
xR dilr oi`ian xEASdW,z`Hgl ¤©¦§¦¦¨¤¨¨§©¨

,mW xEn`MD`ivFn aEzMd ixde ¨¨¨©£¥©¨¦¨
oFCil ,ollMn o`MDpiCW xnFl - ¨¦§¨¨¦©¤¦¨

dpFWz`Hgl xirUe dlFrl xtA ¤§©§¨§¨¦§©¨
oNdl xEn`M(ck weqta)(ixtq): ¨¨§©¨

ebLú éëåzFvOd lM z` EUrz `le §¦¦§§Ÿ©£¤¨©¦§
.'FbeWxtl oi`,FrnWnM aEzMd z` §¥§¨¥¤©¨§©§¨

zFevOd lM lr Exarie EbWIW¤¦§§©©§©¨©¦§
xnF` `Ed oNdl ixdW ,dxFYAW¤©¨¤£¥§©¨¥
dzUrp dcrd ipirn m`' :cigi oFWlA¦§¨¦¦¥¥¥¨¥¨¤¤§¨
lr ExarW ixd [EUrp :`le] 'dbbWl¦§¨¨§Ÿ©££¥¤¨§©

E ,calA zg` devndxfÎdcFarA ¦§¨©©¦§¨©£¨¨¨
.xAcn aEzMd,FWExiR KMW oiPnEF` ©¨§©¥¦©¦¤¨¥

`OWFpi`oklMn zg`A `N`x`W ¤¨¥¥¤¨§©©¦¨§¨
lM z`' xnFl cEnlY ?zFvOd©¦§©§©¥¨

'dN`d zFvOd,iYW KFYn Epcnle ©¦§¨¥¤§¨©§¦§¥
ElNd zFpFWNdxAcn aEzMdW , ©§©¨¤©¨§©¥

A`idW zg` devndaEWge zixTir §¦§¨©©¤¦¦¨¦©£¨
zFvOd lkMmNEMlr xaFrd dn - §¨©¦§¨¨¨¥©

zFvOd lMzg` s` miIw `NW ,mNEM ¨©¦§¨¤Ÿ¦¥©©©
`Ed ixd odnwxFReilrnlFrzEkln ¥¤£¥¥¥¨¨©§

,ixnbl minWzixA xtnEzxMW ¨©¦§©§¦¥¥§¦¤¨©
mEIw lr ipiq xdA l`xUi mr d"awd¦¦§¨¥§©¦©©¦

zFevOd(g ,ck zeny d`x)mipt dNbnE- ©¦§§©¤¨¦
,FA cFxnl eipR firndevn s`Ff ¥¦¨¨¦§©¦§¨

dilr xaFrd ,DA xAcn aEzMdW¤©¨§©¥¨¨¥¨¤¨
dNbnE zixA xtnE lFr DA wxFR¥¨¥¥§¦§©¤
dxf dcFar Ff - Ffi`e ,mipẗ¦§¥£¨¨¨
cFqiM zaWgp dilr dxdf`dW¤¨©§¨¨¨¤¨¤§¤¤¦

DNEM dxFYddizFevnE(ixtq),lld epiax) ©¨¨¦§¤¨
(`"eb ,m"`x:

.äLî ìà 'ä øac øLàzFpFWl ipW £¤¦¤¤Ÿ¤§¥§

xW`' :df xg` dfA o`M Exn`p mipFW¦¤¤§¨¨¤©©¤£¤
ciA dEv xW` ...dWn l` 'd xAC¦¤¤¤£¤¦¨§©
oFWNdW ,mrnWnA lCad Wie .'dWn¤§¥¤§¥§©§¨¨¤©¨
mirnFW Eid l`xUIW rnWn ''d xAC'¦¤©§©¤¦§¨¥¨§¦
xn`PW drWA d"awd xEAiC z ¤̀¦§¨¨¤¤¡©
'...ciA dEv' oFWNd ENi`e ,dWnl§¤§¦©¨¦¨§©
iEEiSd `N` ,eiRn ErnW `NW FrnWn©§¨¤Ÿ¨§¦¦¤¨©¦
.l`xUil Fxn`l dWn ciA xqnp¦§©§©¤§¨§§¦§¨¥
dzUrPW dxiardW ,di`x o`MnE¦¨§¨¨¤¨£¥¨¤¤¤§¨
`id ,dWxRA o`M dxEn`d dbbWA¦§¨¨¨£¨¨©¨¨¨¦
zxg` devn `le] dxf dcFar ok`̈¥£¨¨¨§Ÿ¦§¨©¤¤
oFbM zFevOd lkM `id mB dlEwXd©§¨©¦§¨©¦§§

ziviv F` zAW(`n weqt oldl i"yx d`x)[. ©¨¦¦
zFpFW`xd zFxACd iYW ,oMW¤¥§¥©¦§¨¦
odW - dxf dcFar oiprA zFxAcnd©§©§§¦§©£¨¨¨¤¥
dxEaBd iRn - 'Ll didi `l'e 'ikp`'¨Ÿ¦§Ÿ¦§¤§¦¦©§¨

,mEprnWxW`' o`M xn`p KkitlE §©§§¦¨¤¡©¨£¤
xW` FGd devOd iM ,'dEv xW` ,xAC¦¤£¤¦¨¦©¦§¨©£¤
zFevOd x`W lM DA zFiElY ,xAC¦¤§¨¨§¨©¦§
zFxACd iYXW oiPnE .dEv xW £̀¤¦¨¦©¦¤§¥©¦§
,d"awd iRn ErnW zFpFW`xd̈¦¨§¦¦

aizkcM(ai ,aq mildz)xAC zg`' §¦§¦©©¦¤
'iYrnW Ef miYW midl`EWxce - ¡Ÿ¦§©¦¨¨§¦§¨§

zxUr lr fnFx xaCd iM minkg£¨¦¦©¨¨¥©£¤¤
oNEM Exn`p dNigYA xW` zFxACd©¦§£¤©§¦¨¤¤§¨

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq e"h iyiy meil inei xeriy
ã ycew zegiyn zecewp ã(57 'nr gl zegiy ihewl)

ּפּפּפּפניםניםניםנים ּוּוּוּומגמגמגמגּלּלּלּלהההה ּבּבּבּבריתריתריתרית,,,, ּוּוּוּומפרמפרמפרמפר עלעלעלעל,,,, כב)ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹורקרקרקרק טו, (רש"י ֵֵֵֵֹֹ ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
עלעלעלעל על.ּפּפּפּפֹוֹוֹוֹורקרקרקרק קּבלת ּומּטרתם ,הּמל ּגזרֹות ׁשהם חּקים, ּכנגד ּבּבּבּבריתריתריתרית– לחסדי מפרמפרמפרמפר וזּכרֹון עדּות ׁשהם עדֹות, ּכנגד – ֵֵֵֵֹֹ ְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹֻ

הּברית). ּכֹורתי ּבין וזּכרֹון אֹות היא (ּברית 'ּברית' ׁשמירת ּבגדר והם וכּדֹומה, ּפּפּפּפניםניםניםניםהּמקֹום ׁשהם מגמגמגמגּלּלּלּלהההה מׁשּפטים, ּכנגד – ְְְְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָ
ׂשכל  את ּומעּות 'מעּקם' הּוא ידם ׁשעל חדׁשים ּוטעמים אֹופּנים ממציא האדם יׁשרֹות. הנהגֹות היינּו ׂשכלּיֹות, ְְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָמצֹות

ַָהּתֹורה.

(âë)äLî-ãéa íëéìà ýåýé äeö øLà-ìk úà¥Á¨£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²£¥¤−§©¤®
:íëéúøãì äàìäå ýåýé äeö øLà íBiä-ïî¦©º£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨−̈§¨§Ÿ«Ÿ¥¤«

i"yx£‡ŒÏk ˙‡'B‚Â ‰eˆ ¯L∑(ספרי) מה ּובכל ּכּלּה הּתֹורה ּבכל ּככֹופר ּכֹוכבים ּבעבֹודת הּמֹודה ׁשּכל מּגיד, ≈»¬∆ƒ»¿ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻ
והלאה" ה' צּוה אׁשר ל"מןֿהּיֹום ׁשּנאמר : הּנביאים, .ּׁשּנתנּבאּו ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָ

(ãë)ì äúNòð äãòä éðéòî íà äéäåeNòå äââL §¨À̈¦´¥«¥¥´¨«¥¨»¤«¤§¨´¦§¨¨¼§¨´
ççéð çéøì äìòì ãçà ø÷a-ïa øt äãòä-ìë̈¨«¥¿̈©´¤¨¨Á¤¨̧§Ÿ¹̈§¥³©¦¸Ÿ©Æ
ãçà íéfò-øéòNe ètLnk Bkñðå Búçðîe ýåýéì©«Ÿ̈½¦§¨¬§¦§−©¦§¨®§¦«¦¦¬¤−̈

:úhçì§©¨«
i"yx£‰‚‚LÏ ‰˙NÚ ‰„Ú‰ ÈÈÚÓ Ì‡∑('ב ה' ּכגֹון (הוריות ׁשֹוגג, עלֿידי זֹו עברה נעׂשתה העדה מעיני אם ƒ≈≈≈»≈»∆∆¿»ƒ¿»»ְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ּבכ ּכֹוכבים עבֹודת לעבד מּתרת ׁשהיא העבֹודֹות מן אחת על והֹורּו צ')∑hÁÏ˙.ׁשּׁשגגּו זבחים יג, חסר (הוריות ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ¿«»ֵָ
ׁשּנאמר לעֹולה, קֹודמת החּטאת עֹולה, עם הּבאֹות ׁשּבּתֹורה חּטאֹות ׁשּכל חּטאֹות, ּכׁשאר ׁשאינֹו (ויקרא א', ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ

לחּטאת ה) קֹודמת עֹולה וזֹו עֹולה", יעׂשה הּׁשני "ואת :. ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָ

(äë)çìñðå ìàøNé éða úãò-ìk-ìò ïäkä øtëå§¦¤´©Ÿ¥À©¨£©²§¥¬¦§¨¥−§¦§©´
äMà íðaø÷-úà eàéáä íäå àåä äââL-ék íäì̈¤®¦«§¨¨´¦½§¥Á¥¦̧¤¨§¨¹̈¦¤´

:íúââL-ìò ýåýé éðôì íúàhçå ýåýéì©«Ÿ̈À§©¨¨²¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨¨«

ÔÓכג  ‰LÓ„ ‡„Èa ÔBÎ˙È ÈÈ „ÈwÙ Èc Ïk ˙È»»ƒ«ƒ¿»»¿ƒ»¿…∆ƒ
:ÔBÎÈ¯„Ï ‡l‰Ïe ÈÈ „ÈwÙ Èc ‡ÓBÈ»ƒ«ƒ¿»¿«»¿»≈

eÏLÏכד  ˙„·Ú˙‡ ‡zLÎ ÈÈÚÓ Ì‡ È‰ÈÂƒ≈ƒ≈≈≈¿ƒ¿»ƒ¿¬≈«¿»
„Á È¯Bz ¯a ¯Bz ‡zLk Ïk Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿»¿ƒ¿»«≈«
d˙ÁÓe ÈÈ Ì„˜ ‡ÂÚ¯· ‡Ïa˜˙‡Ï ‡˙ÏÚÏ«¬»»¿ƒ¿«»»¿«¬»√»¿»ƒ¿»≈
:‡˙‡hÁÏ „Á ÈfÚ ¯a ¯ÈÙˆe ÈÊÁ„k dkÒÂ¿ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ«ƒ≈«¿«»»

Ï‡¯NÈכה  È·c ‡zLk Ïk ÏÚ ‡‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»«»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
Ôep‡Â ‡È‰ ‡˙eÏL È¯‡ ÔB‰Ï ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿¬≈»»ƒ¿ƒ
ÈÈ Ì„˜ ‡a¯˜ ÔB‰a¯˜ ˙È e‡È˙È‡«¿ƒ»À¿«¿À¿»»√»¿»

:ÔB‰˙eÏL ÏÚ ÈÈ Ì„˜ ÔB‰˙·BÁÂ¿«¿√»¿»«»¿

myl zxecdn - eheytk i"yx

xAC zg`'Î] d"awd iRn zg` zaA§©©©¦¦©©¦¤
milBEqn l`xUi Eid `le ,['midl ¡̀Ÿ¦§Ÿ¨¦§¨¥§¨¦
mdl WxitE xfgW cr ,oiadlE hFlwl¦§§¨¦©¤¨©¥©¨¤
Ef miYW'Î] zFpFW`xd miYW§©¦¨¦§©¦
ErnW x`Xd z` ENi`e ,['iYrnẄ¨§¦§¦¤©§¨¨§

xn`PW FnM] dWn iRn mWExiRzeny) ¥¨¦¦¤§¤¤¡©
(eh ,kdY` xAC dWn l` Exn`Ie'©Ÿ§¤Ÿ¤©¥©¨

EpOr xAci l`e ,drnWpe EpOr¦¨§¦§¨¨§©§©¥¦¨
'zEnp oR midl`` weqt my i"yx d`xe) ¡Ÿ¦¤¨

'mi`elin'a mye ,mixacd lk z` d"cixd .[£¥
o`M dxEn`d dWxRdW x`Fan§¨¤©¨¨¨¨£¨¨

dxf dcFarA zxAcn(.g zeixed) §©¤¤©£¨¨¨
(a"a):bk dxez
(bk).'Bâå äeö øLà ìk úà,ciBn ¥¨£¤¦¨§©¦

dcFOd lMW(oin`Od)dxfÎdcFarA ¤¨©¤©©£¦©£¨¨¨
DNEM dxFYd lkA xtFkM -dEv xW` §¥§¨©¨¨£¤¦¨

,dWnmi`iaPd E`ApzPX dn lkaE ¤§¨©¤¦§©§©§¦¦
,eixg` EnTWxW` mFId on' xn`PW ¤¨©£¨¤¤¡©¦©£¤

d`lde 'd dEv'mkizxcl:ck dxez ¦¨¨¨§¨§ŸŸ¥¤
(ck)ãòä éðéòî íàäúNòð ä ¦¥¥¥¨¥¨¤¤§¨

ì.äââLmd einkge mrd ipwf ¦§¨¨¦§¥¨¨©£¨¨¥
mdW mW lr] 'dcrd ipir' mi`xwPd©¦§¨¦¥¥¨¥¨©¥¤¥
z` mdl mixFnE ,mdipir z` mixi`n§¦¦¤¥¥¤¦¨¤¤
WExiR Kke .[EUri xW` dUrOd©©£¤£¤©£§¨¥

:aEzMddcrd ipirn m`zngn - ©¨¦¥¥¥¨¥¨¥£©
- dcrd ipir z`xFddxiar dzUrp ¨©¥¥¨¥¨¤¤§¨£¥¨

FfExFde EbbXW oFbM ,bbFW iciÎlr©§¥¥§¤¨§§
xEASlzFcFard on zg` lr ©¦©©©¦¨£

zFxEq`dcFarl zxYEn `idW ¨£¤¦¤¤©£
,KkA dxfÎdcFaroM dUr xEAiSde £¨¨¨§¨§©¦¨¨¥

KM 'dbbWl dzUrp' oFWNde] mdiR lr©¦¤§©¨¤¤§¨¦§¨¨¨
xEASd ici lr dxiard :FWExiR¥¨£¥¨©§¥©¦

[dcrd ipir zbbWl dzUrp(:b zeixed) ¤¤§¨§¦§©¥¥¨¥¨
(i"`a ,`"eb ,m"`x):

.úhçì'z`Hgl' o`M aYkp `l §©¨Ÿ¦§©¨§©¨
'zHgl' `N` zFnFwn x`WaM'` xqg §¦§¨§¤¨§©¨¨¥

-cOlllMW ,zF`Hg x`WM Fpi`W §©¥¤¥¦§¨©¨¤¨
,dlFr mr zF`Ad dxFYAW zF`Hg©¨¤©¨©¨¦¨

W `Ed daxwdd xcqzncFw z`Hgd ¥¤©©§¨¨¤©©¨¤¤
xn`PW ,dlFrlzbVn Fci oi`W inA] ¨¨¤¤¡©§¦¤¥¨©¤¤

`ian `Ede ,mW`l dU `iadl§¨¦¤§¨¨§¥¦
dpFi ipa ipW F` mixFz iYW FnFwnA¦§§¥¦§¥§¥¨

[dlFrl cg`e z`Hgl cg`(iÎg ,d `xwie) ¤¨§©¨§¤¨§¨
...dpFW`x z`Hgl xW` z` aixwde'§¦§¦¤£¤©©¨¦¨

'dlFr dUri ipXd z`eEpcnl mXnE . §¤©¥¦©£¤¨¦¨¨©§
zncFw z`HgdW zFnFwOd x`W lr©§¨©§¤©©¨¤¤

,dlFrledWxtA ENi`FfzncFw dlFr ¨¨§¦§¨¨¨¨¤¤
z`Hgl(.bi zeixed)(.hp migqt):dk dxez §©¨



glyסח zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h ycew zayl inei xeriy

i"yx£'‰Ï ‰M‡ Ìa¯˜Œ˙‡ e‡È·‰∑(ט יבמות לה'"(ספרי. "אּׁשה ׁשּנאמר: העֹולה, ּפר הּוא ּבּפרׁשה, האמּור .זה ≈ƒ∆»¿»»ƒ∆«ֱִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
Ì˙‡hÁÂ∑ הּׂשעיר .זה ¿«»»ִֶַָ

(åë)íëBúa øbä øbìå ìàøNé éða úãò-ìëì çìñðå§¦§©À§¨£©Æ§¥´¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®
ñ :äââLa íòä-ìëì ék¦¬§¨¨−̈¦§¨¨«

ß oeiq f"h ycew zay ß

(æë)æò äáéø÷äå äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¬¤©©−¤«¡¨´¦§¨¨®§¦§¦²¨¥¬
:úàhçì dúðL-úa©§¨−̈§©¨«

i"yx£‰‚‚L· ‡ËÁz∑ ּכֹוכבים d˙LŒ˙a.ּבעבֹודת ÊÚ∑ּובזֹו ׂשעירה, אֹו ּכׂשּבה מביא יחיד עברֹות ׁשאר ∆¡»ƒ¿»»ֲִַַָ≈«¿»»ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ
ׂשעירה קבע .לּה ְִַָָָ

(çë)äââLá äàèça úââMä Lôpä-ìò ïäkä øtëå§¦¤´©Ÿ¥À©©¤¯¤©Ÿ¤²¤§¤§¨¬¦§¨−̈
:Bì çìñðå åéìò øtëì ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®§©¥¬¨−̈§¦§©¬«

(èë)äøBz íëBúa øbä øbìå ìàøNé éðáa çøæàä̈«¤§¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®¨³
:äââLa äNòì íëì äéäé úçà©©Æ¦«§¤´¨¤½¨«Ÿ¤−¦§¨¨«

(ì)äNòz-øLà Lôpäå|çøæàä-ïî äîø ãéa §©¤¹¤£¤©«£¤´§¨´¨À̈¦¨«¤§¨Æ
àåää Lôpä äúøëðå ócâî àeä ýåýé-úà øbä-ïîe¦©¥½¤§Ÿ̈−´§©¥®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

:dnò áøwî¦¤¬¤©¨«
i"yx£‰Ó¯ „Èa∑ ּבמזיד.Ûc‚Ó∑:ּכמֹו ה)מחרף, ּוגדּופה",(יחזקאל חרּפה לו)"והיתה נערי (ישעיה ּגּדפּו "אׁשר : ¿»»»ְִֵ¿«≈ְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָ

ּבכרת ׁשהּוא הּׁשם את למבר מּכאן רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ועֹוד ז')מלֿאּׁשּור". כריתות צ. .(סנהדרין ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

Ï‡¯NÈכו  È·c ‡zLk ÏÎÏ ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
‡nÚ ÏÎÏ È¯‡ ÔB‰ÈÈa ¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Ïe¿ƒ»¿ƒ¿««≈≈¬≈¿»«»

:‡˙eÏLa¿»»

a˙כז  ‡fÚ ·¯˜ÈÂ eÏLa ·BÁÈ „Á L‡ Ì‡Â¿ƒ¡««≈¿»ƒ»≈ƒ»«
:‡˙‡hÁÏ dzL««¿«»»

d·ÁÓaכח  ÈÏzL‡c L‡ ÏÚ ‡‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»«¡«¿ƒ¿¿ƒ¿≈¬≈
:dÏ ˜·zLÈÂ È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ eÏLa¿»√»¿»¿«»»¬ƒ¿ƒ¿¿≈≈

ib˙Èc¯כט  ‡¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈ È·a ‡·ÈvÈ«ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿««
„aÚÈ„Ï ÔBÎÏ È‰È ‡„Á ‡˙È¯B‡ ÔB‰ÈÈa≈≈«¿»¬»¿≈¿ƒ¿«¿≈

:eÏLa¿»

ÔÓeל  ‡È·ÈvÈ ÔÓ ÈÏb LÈ¯a „aÚÈc L‡Â∆¡«¿«¿≈¿≈¿ƒƒ«ƒ«»ƒ
‡L‡ ÈˆzLÈÂ Êb¯Ó ‡e‰ ÈÈ Ì„˜ ‡i¯Bibƒ«»√»¿»«¿≈¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚ BbÓ ‡È‰‰«ƒƒ««

myl zxecdn - eheytk i"yx

(dk).'äì äMà íðaø÷ úà eàéáä¥¦¤¨§¨¨¦¤©
oAxw lr `id dpeEMdxEn`d df ©©¨¨¦©¨§¨¤¨¨

,dWxRAmdilrW sqFp oAxw lr `le] ©¨¨¨§Ÿ©¨§¨¨¤£¥¤
e ,[`iadlxn`PW ,dlFrd xR `Ed §¨¦§©¨¨¤¤¡©

,'dl dX`'DNEM zxhwPW dlFrde ¦¤©§¨¨¤¦§¤¤¨
''dl dX`'M xzFi zaWgp ,gAfOd lr©©¦§¥©¤§¤¤¥§¦¤©
mixhwp dixEni` wxW z`Hgd xW`n¥£¤©©¨¤©¥¤¨¦§¨¦

eilr(ixtq)(a"ivpd wnr): ¨¨
.íúàhçåxirVd dfFpi`e ,z`Hgl §©¨¨¤©¨¦§©¨§¥

''d iptl' `N` ''dl dX`' o`M iExẅ¨¦¤©¤¨¦§¥
(x"yl):ek dxez
(fk).äââLá àèçzdxfÎdcFarA ¤¡¨¦§¨¨©£¨¨¨

aEzMd gzR KklE ,zFxiar x`WA `le§Ÿ¦§¨£¥§¨¨©©¨
KWndM e"ie zF` ztqFzA '...Wtp m`e'§¦¤¤§¤¤¨§¤§¥

zncFTd dWxRl(m"`x): ©¨¨¨©¤¤
.dúðL úa æòlr d`Ad z`Hgd ¥©§¨¨©©¨©¨¨©

,zFxiar x`WaEzMd mdA raw xaM §¨£¥§¨¨©¨¤©¨

(e ,d wxtae .alÎfk ,c `xwie)dW`ian cigi ¤©¨¦¥¦
mzxRkle ,dxirU F` dAUMENi`aFf §©¨¨¨¦§¨§¦¨§¦§

Dl raw`weeCdxirUzA fr'=] ¨©¨©§¨§¦¨¥©
'DzpWdAUM `le [(ixtq):gk dxez §¨¨§Ÿ¦§¨

(l).äîø ãéadxf dcFar cFarl §¨¨¨©££¨¨¨
cifnAdpFWA ,minW zEklnA cxFnM §¥¦§¥§©§¨©¦§¤

dlrnl xEn`d on(fk weqta)`hgY' ¦¨¨§©§¨¤¡¨
FrnWn 'ci znxd' oFWl oMW] 'dbbWa¦§¨¨¤¥§£¨©¨©§¨
cgR `ll swFzA dkilde dcixn§¦¨©£¦¨§¤§Ÿ©©
mixvn z`iviA xEn`d oirM ,`xFnE¨§¥¨¨¦¦©¦§©¦

(g ,ci zeny)ciA mi`vFi l`xUi ipaE'§¥¦§¨¥§¦§¨
'znqxEtnE ddFaB dxEabA' - 'dnẍ¨¦§¨§¨§§¤¤

(my i"yx)[(x"yl ,w"dekd):
.ócâî:FWExiRsxgniEGiA oFWl=] §©¥¥§¨¥§¦

,[dlrn iRlM lFkiaM WEIaEFnM ¦¦§¨§©¥©§¨§
:FznbEC EpivOWdRxg dzide' ¤¨¦§¨§¨§¨¤§¨

...dtEcbE'KizFaiaq xW` miFBl §¨©¦£¤§¦¨¦

(eh ,d l`wfgi)lr dgkFY z`Eap]§©¨¨©
dilr `aY xW`M :milWExi§¨©¦©£¤¨Ÿ¨¤¨
mitECiblE oFiGal didY ,zEprxERd©§¨¦§¤§¦¨§¦¦
l` 'd xn` dM' :oke .[miiFBd itA§¦©¦§¥Ÿ¨©©

YrnW xW` mixaCd ipRn `xiYxW` ¦¨¦§¥©§¨¦£¤¨©§¨£¤
xEX` Kln ixrp EtCB'iz`(e ,fl diryi) ¦§©£¥¤¤©Ÿ¦

l` FzaEWzA `iaPd EdirWi ixaC]¦§¥§©§¨©¨¦¦§¨¤
zFcF` Fzb`C lr dcEdi Kln EdIwfg¦§¦¨¤¤§¨©©£¨
xW` dlrn iRlM sECBd ixaC¦§¥©¦§©¥©§¨£¤
m`FaA xEX` Kln `av iliig ErinWd¦§¦£¨¥§¨¤¤©§¨
caFrd s`e .[milWExi lr xEvl̈©§¨©¦§©¨¥
KkA sxgnE sCbn `Ed ixd dxf dcFar£¨¨¨£¥§©¥§¨¥§¨

.d"awd z`,EpizFAx EWxC cFreiM ¤§¨§©¥¦
cFnll Wi ,sCbn F`xw aEzMdW KFYn¦¤©¨§¨§©¥¥¦§

mXd z` Kxanl o`MniEPiM=) ¦¨¦§¨¥¤©¥¦
(lNwnl dIwp oFWlAWmBa `EdWpFr §¨§¦¨¦§©¥¤©§¤

,zxMWtPd dzxkpe' :o`M xEn`ke ¨¥§¨¨¨§¦§§¨©¤¤

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h ycew zayl inei xeriy

(àì)úøkä øôä Búåöî-úàå äæa ýåýé-øáã ék| ¦³§©§Ÿ̈Æ¨½̈§¤¦§¨−¥©®¦¨¥¯
ô :dá äðåò àåää Lôpä úøkz¦¨¥²©¤¬¤©¦−£Ÿ¨¬¨«

i"yx£'‰Œ¯·c∑(צט מׁשה (סנהדרין מּפי – והּׁשאר הּגבּורה, מּפי ּכֹוכבים עבֹודת ·d.אזהרת ‰BÚ∑ׁשעֹונּה ּבזמן ¿«ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹ¬»»ְֲִֶַָ
ּתׁשּובה  עׂשה ׁשּלא .ּבּה, ְֶָָָָֹ

(áì)LL÷î Léà eàöîiå øaãna ìàøNé-éðá eéäiå©¦«§¬§¥«¦§¨¥−©¦§¨®©¦§§À¦²§¥¬
:úaMä íBéa íéöò¥¦−§¬©©¨«

i"yx£e‡ˆÓiÂ ¯a„na Ï‡¯NÈŒÈ· eÈ‰iÂ∑(ספרי) ׁשּבת ּבגנּות אּלא ׁשמרּו ׁשּלא הּכתּוב, ּדּבר יׂשראל ׁשל ן «ƒ¿¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿»«ƒ¿¿ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
וחּללּה זה ּבא ּובּׁשנּיה .ראׁשֹונה, ְְְִִִֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã'zay z`xwl' jezn -

xTrd `Ed dUrOd©©£¤¨¦¨

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשּבּבּבּבתתתת:::: ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוםםםם עציםעציםעציםעצים מקמקמקמקׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁש איאיאיאיׁשׁשׁשׁש לב)ווווּיּיּיּימצאמצאמצאמצאּוּוּוּו (טו, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
ׁשּנגזר  ּכיון יׂשראל, אֹומרים ׁשהיּו נתּכּון, ׁשמים ּדלׁשם ּבּמדרׁש ּדאמר מרּגלים, מעׂשה אחר מּיד כּו' היה הּמקֹוׁשׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָמעׂשה

אחרים וירא ּו ׁשּיהרג ּכדי ׁשּבת, וחּלל עמד ּבמצֹות. מחּיבין אין ׁשּוב מרּגלים, מּמעׂשה לארץ לּכנס ׁשּלא (תוד"ה עליהן ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
ב) קיט, בתרא בבא אפילו,

ּדמּדּוע  ּבמצֹות, מחּיבים אינם לארץ, לּכנס ׁשּלא עליהם ׁשּנגזר ּדמּׁשּום יׂשראל ּבני ׁשחׁשבּו לזה הּטעם מהּו לעּין, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻיׁש
זה  ּבׁשביל הּמצֹות מחּיּוב ?יּפטרּו ְְְִִִִִֵֶַָ

בסה"ק הּמבאר ע"פ זה ועוד)ויּובן פרשתנו, ריש לקו"ת עסקם (ראה עּקר ּכי הּוא ּבּמדּבר לּׁשאר המרּגלים ׁשרצּו לזה ׁשהּטעם ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
ּוכמחז"ל הּתֹורה ּבלּמּוד היה ז)ּבּמדּבר טז, בשלח הּתֹורה (מכילתא לּמּוד ּדעּקר הּמן, לאֹוכלי אּלא לדרֹוׁש ּתֹורה נּתנה לא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

וגֹו'. ׂשד ּתזרע ׁשנים ׁשׁש מעׂשּיֹות, מצֹות - ּבמעׂשה היא העבֹודה עּקר יׂשראל ּבארץ משא"כ והּׂשגה, ּבהבנה ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּוא
"ארץ  עבֹודת ׁשהיא ּבמצֹות", מחּיבים ׁש"אין סימן ה"ז לארץ", לּכנס ׁשּלא עליהן ׁש"נגזר ּדמּכיון יׂשראל חׁשבּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻועפ"ז

ּכּנ"ל. ְִֵַַָיׂשראל"
מ"מ  ותֹורתֹו, הּקּב"ה עם ׁשלמים היּו וׂשכלֹו ּומחׁשבּתֹו נתּכּון", ׁשמים ׁש"לׁשם ּדאף להֹורֹות, הּמקֹוׁשׁש סּפּור ּבא זה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָועל
עּסּוקם  ׁשרב ּדאף ּב"מדּבר", ׁשּנׁשארּו לאּלּו ּבנֹוגע הּדבר והּוא סקילה. נתחּיב ּבמעׂשה, הּׁשּבת את חּלל ׁשלפעל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹמּכיון

ע"י הּוא הּקּב"ה עם וחּבּור צותא - הּמצוה ענין ועּקר ּבמצֹות", "מחּיבים הם הרי מ"מ הּׂשכל, ּובהבנת ּבּתֹורה מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשה ה ה ה היה ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
ְִַָהּמצוה.

(âì)íéöò LL÷î Búà íéàönä Búà eáéø÷iå©©§¦´Ÿ½©«Ÿ§¦¬Ÿ−§¥´¥¦®
:äãòä-ìk ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà¤¤Æ§¤©«£½Ÿ§¤−¨¨«¥¨«

i"yx£LL˜Ó B˙‡ ÌÈ‡ˆn‰∑ סנהדרין ּבֹומ"א)(ספרי. והתרּו ׁשּמצאּוהּו אף מּלקֹוׁשׁש, הּניח ולא ּבֹו .ׁשהתרּו «…¿ƒ…¿…≈ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹ

È‰B„ewtלא  ˙ÈÂ ¯Òa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ È¯‡¬≈«≈¿»«¿»¿«¿»ƒƒ
d·BÁ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆzL˙ ‰‡ˆzL‡ ÈL‡«¿≈ƒ¿≈»»ƒ¿≈≈¡»»«ƒ«

:da«

b·¯‡לב  eÁkL‡Â ‡¯a„Óa Ï‡¯NÈ È· BÂ‰Â«¬¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»¿«¿»«¿»
:‡˙aL„ ‡ÓBÈa ÔÈÚ‡ ·a‚Ó „k«¿««»ƒ¿»¿«¿»

kL‡cלג  d˙È e·È¯˜ÂÔÈÚ‡ ·a‚Ó „k d˙È eÁ ¿»ƒ»≈¿«¿»»≈«¿«≈»ƒ
:‡zLk Ïk ˙ÂÏe Ô¯‰‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ¿»…∆¿»«¬…¿»»¿ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

mdA Wi m` ,mpn`] 'DOr axTn `edd©¦¦¤¤©¨¨§¨¦¥¨¤
ziaA dliwqA mzzin d`xzde micr¥¦§©§¨¨¦¨¨¦§¦¨§¥

oiC(fh ,ck `xwie .d ,fi mixac d`x)[(:f zezixk) ¦
(`"eb):`l dxez
(`l)'ä øáã.dfAW itlzxdf` §©¨¨§¦¤©§¨©

dxfÎdcFarl`xUi ErnWiRn £¨¨¨¨§¦§¨¥¦¦
dxEaBdxaC' aEzMd D`xw Kkitl ©§¨§¦¨§¨¨©¨§©

,''deENi`x`XdErnW ixddWn iRn §¦©§¨£¥¨§¦¦Ÿ¤
dlrnl x`FanM(ak weqta)(.hv oixcdpq): ©§¨§©§¨

.dá äðBò`NW ,DA DpFrW onfA £¨¨¦§©¤£¨¨¤Ÿ
,daEWz dUr,zxM WpFrA `Ed if` ¨¨§¨£©§¤¨¥

lW oiC ziA' daEWY dUr m` la £̀¨¦¨¨§¨¥¦¤
'Fl oilgFn dlrn(:bi zekn):al dxez ©§¨£¦

(al)øaãna ìàøNé éðá eéäiå©¦§§¥¦§¨¥©¦§¨
.eàöîiåDzF`AW mircFi Ep` oi` ike ©¦§§§¦¥¨§¦¤§¨

`N` ?xAcOA l`xUi Eid zrd̈¥¨¦§¨¥©¦§¨¤¨
,aEzMd xAC l`xUi lW ozEpbA¦§¨¤¦§¨¥¦¤©¨
lNig xaM xAcOA mzFid zNigzAW¤¦§¦©¡¨©¦§¨§¨¦¥

`vnpe ,zAXd z` mdn cg``NW ¤¨¥¤¤©©¨§¦§¨¤Ÿ
dpFW`x zAW `N` ExnWzNigzA - ¨§¤¨©¨¦¨¦§¦©
xn`p dilrW ,oOd zcixi(l ,fh zeny) §¦©©¨¤¨¤¨¤¡©

,'iraXd mFIA mrd EzAWIe'dIpXaE ©¦§§¨¨©©§¦¦©§¦¨

DlNge df `Amdl dpYiPX dnE] ¨¤§¦§¨©¤¦§¨¨¤
dxnA mzFidA zAW zevnmy i"yx d`x) ¦§©©¨¦§¨§¨¨

(dk ,ehEwQrzIW icM wx iEEiSd did̈¨©¦©§¥¤¦§©§
dizFkld ihxR `ll mlE` ,DpiiprA§¦§¨¨¨§Ÿ§¨¥¦§¤¨
[oipOd on Ff zAW oi`e ,DWpr zxdf`e§©§¨©¨§¨§¥©¨¦©¦§¨

(ixtq)(a"rx ,`"eb):bl dxez
(bl)LLB÷î BúBà íéàöBnä.mivr ©§¦§¥¥¦

oFWNd z` aEW xiMfde aEzMd xfg̈©©¨§¦§¦¤©¨
WWFwn''mivroFWlA xn` `le §¥¥¦§Ÿ¨©§¨

icM '...dWn l` FzF` EaixwIe' :dxvw§¨¨©©§¦¤¤§¥
mx`zlE eiUrn z` aEW WiBcdl§©§¦¤©£¨§¨£¨



סט gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h ycew zayl inei xeriy

i"yx£'‰Ï ‰M‡ Ìa¯˜Œ˙‡ e‡È·‰∑(ט יבמות לה'"(ספרי. "אּׁשה ׁשּנאמר: העֹולה, ּפר הּוא ּבּפרׁשה, האמּור .זה ≈ƒ∆»¿»»ƒ∆«ֱִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
Ì˙‡hÁÂ∑ הּׂשעיר .זה ¿«»»ִֶַָ

(åë)íëBúa øbä øbìå ìàøNé éða úãò-ìëì çìñðå§¦§©À§¨£©Æ§¥´¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®
ñ :äââLa íòä-ìëì ék¦¬§¨¨−̈¦§¨¨«

ß oeiq f"h ycew zay ß

(æë)æò äáéø÷äå äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¬¤©©−¤«¡¨´¦§¨¨®§¦§¦²¨¥¬
:úàhçì dúðL-úa©§¨−̈§©¨«

i"yx£‰‚‚L· ‡ËÁz∑ ּכֹוכבים d˙LŒ˙a.ּבעבֹודת ÊÚ∑ּובזֹו ׂשעירה, אֹו ּכׂשּבה מביא יחיד עברֹות ׁשאר ∆¡»ƒ¿»»ֲִַַָ≈«¿»»ְְְְֲִִִִֵֵָָָָ
ׂשעירה קבע .לּה ְִַָָָ

(çë)äââLá äàèça úââMä Lôpä-ìò ïäkä øtëå§¦¤´©Ÿ¥À©©¤¯¤©Ÿ¤²¤§¤§¨¬¦§¨−̈
:Bì çìñðå åéìò øtëì ýåýé éðôì¦§¥´§Ÿ̈®§©¥¬¨−̈§¦§©¬«

(èë)äøBz íëBúa øbä øbìå ìàøNé éðáa çøæàä̈«¤§¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®¨³
:äââLa äNòì íëì äéäé úçà©©Æ¦«§¤´¨¤½¨«Ÿ¤−¦§¨¨«

(ì)äNòz-øLà Lôpäå|çøæàä-ïî äîø ãéa §©¤¹¤£¤©«£¤´§¨´¨À̈¦¨«¤§¨Æ
àåää Lôpä äúøëðå ócâî àeä ýåýé-úà øbä-ïîe¦©¥½¤§Ÿ̈−´§©¥®§¦§§¨²©¤¬¤©¦−

:dnò áøwî¦¤¬¤©¨«
i"yx£‰Ó¯ „Èa∑ ּבמזיד.Ûc‚Ó∑:ּכמֹו ה)מחרף, ּוגדּופה",(יחזקאל חרּפה לו)"והיתה נערי (ישעיה ּגּדפּו "אׁשר : ¿»»»ְִֵ¿«≈ְְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָ

ּבכרת ׁשהּוא הּׁשם את למבר מּכאן רּבֹותינּו: ּדרׁשּו ועֹוד ז')מלֿאּׁשּור". כריתות צ. .(סנהדרין ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

Ï‡¯NÈכו  È·c ‡zLk ÏÎÏ ˜·zLÈÂ¿ƒ¿¿≈¿»¿ƒ¿»ƒ¿≈ƒ¿»≈
‡nÚ ÏÎÏ È¯‡ ÔB‰ÈÈa ¯ib˙Èc ‡¯Bi‚Ïe¿ƒ»¿ƒ¿««≈≈¬≈¿»«»

:‡˙eÏLa¿»»

a˙כז  ‡fÚ ·¯˜ÈÂ eÏLa ·BÁÈ „Á L‡ Ì‡Â¿ƒ¡««≈¿»ƒ»≈ƒ»«
:‡˙‡hÁÏ dzL««¿«»»

d·ÁÓaכח  ÈÏzL‡c L‡ ÏÚ ‡‰k ¯tÎÈÂƒ«««¬»«¡«¿ƒ¿¿ƒ¿≈¬≈
:dÏ ˜·zLÈÂ È‰BÏÚ ‡¯tÎÏ ÈÈ Ì„˜ eÏLa¿»√»¿»¿«»»¬ƒ¿ƒ¿¿≈≈

ib˙Èc¯כט  ‡¯Bi‚Ïe Ï‡¯NÈ È·a ‡·ÈvÈ«ƒ»ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ»¿ƒ¿««
„aÚÈ„Ï ÔBÎÏ È‰È ‡„Á ‡˙È¯B‡ ÔB‰ÈÈa≈≈«¿»¬»¿≈¿ƒ¿«¿≈

:eÏLa¿»

ÔÓeל  ‡È·ÈvÈ ÔÓ ÈÏb LÈ¯a „aÚÈc L‡Â∆¡«¿«¿≈¿≈¿ƒƒ«ƒ«»ƒ
‡L‡ ÈˆzLÈÂ Êb¯Ó ‡e‰ ÈÈ Ì„˜ ‡i¯Bibƒ«»√»¿»«¿≈¿ƒ¿≈≈¬»»

:dnÚ BbÓ ‡È‰‰«ƒƒ««

myl zxecdn - eheytk i"yx

(dk).'äì äMà íðaø÷ úà eàéáä¥¦¤¨§¨¨¦¤©
oAxw lr `id dpeEMdxEn`d df ©©¨¨¦©¨§¨¤¨¨

,dWxRAmdilrW sqFp oAxw lr `le] ©¨¨¨§Ÿ©¨§¨¨¤£¥¤
e ,[`iadlxn`PW ,dlFrd xR `Ed §¨¦§©¨¨¤¤¡©

,'dl dX`'DNEM zxhwPW dlFrde ¦¤©§¨¨¤¦§¤¤¨
''dl dX`'M xzFi zaWgp ,gAfOd lr©©¦§¥©¤§¤¤¥§¦¤©
mixhwp dixEni` wxW z`Hgd xW`n¥£¤©©¨¤©¥¤¨¦§¨¦

eilr(ixtq)(a"ivpd wnr): ¨¨
.íúàhçåxirVd dfFpi`e ,z`Hgl §©¨¨¤©¨¦§©¨§¥

''d iptl' `N` ''dl dX`' o`M iExẅ¨¦¤©¤¨¦§¥
(x"yl):ek dxez
(fk).äââLá àèçzdxfÎdcFarA ¤¡¨¦§¨¨©£¨¨¨

aEzMd gzR KklE ,zFxiar x`WA `le§Ÿ¦§¨£¥§¨¨©©¨
KWndM e"ie zF` ztqFzA '...Wtp m`e'§¦¤¤§¤¤¨§¤§¥

zncFTd dWxRl(m"`x): ©¨¨¨©¤¤
.dúðL úa æòlr d`Ad z`Hgd ¥©§¨¨©©¨©¨¨©

,zFxiar x`WaEzMd mdA raw xaM §¨£¥§¨¨©¨¤©¨

(e ,d wxtae .alÎfk ,c `xwie)dW`ian cigi ¤©¨¦¥¦
mzxRkle ,dxirU F` dAUMENi`aFf §©¨¨¨¦§¨§¦¨§¦§

Dl raw`weeCdxirUzA fr'=] ¨©¨©§¨§¦¨¥©
'DzpWdAUM `le [(ixtq):gk dxez §¨¨§Ÿ¦§¨

(l).äîø ãéadxf dcFar cFarl §¨¨¨©££¨¨¨
cifnAdpFWA ,minW zEklnA cxFnM §¥¦§¥§©§¨©¦§¤

dlrnl xEn`d on(fk weqta)`hgY' ¦¨¨§©§¨¤¡¨
FrnWn 'ci znxd' oFWl oMW] 'dbbWa¦§¨¨¤¥§£¨©¨©§¨
cgR `ll swFzA dkilde dcixn§¦¨©£¦¨§¤§Ÿ©©
mixvn z`iviA xEn`d oirM ,`xFnE¨§¥¨¨¦¦©¦§©¦

(g ,ci zeny)ciA mi`vFi l`xUi ipaE'§¥¦§¨¥§¦§¨
'znqxEtnE ddFaB dxEabA' - 'dnẍ¨¦§¨§¨§§¤¤

(my i"yx)[(x"yl ,w"dekd):
.ócâî:FWExiRsxgniEGiA oFWl=] §©¥¥§¨¥§¦

,[dlrn iRlM lFkiaM WEIaEFnM ¦¦§¨§©¥©§¨§
:FznbEC EpivOWdRxg dzide' ¤¨¦§¨§¨§¨¤§¨

...dtEcbE'KizFaiaq xW` miFBl §¨©¦£¤§¦¨¦

(eh ,d l`wfgi)lr dgkFY z`Eap]§©¨¨©
dilr `aY xW`M :milWExi§¨©¦©£¤¨Ÿ¨¤¨
mitECiblE oFiGal didY ,zEprxERd©§¨¦§¤§¦¨§¦¦
l` 'd xn` dM' :oke .[miiFBd itA§¦©¦§¥Ÿ¨©©

YrnW xW` mixaCd ipRn `xiYxW` ¦¨¦§¥©§¨¦£¤¨©§¨£¤
xEX` Kln ixrp EtCB'iz`(e ,fl diryi) ¦§©£¥¤¤©Ÿ¦

l` FzaEWzA `iaPd EdirWi ixaC]¦§¥§©§¨©¨¦¦§¨¤
zFcF` Fzb`C lr dcEdi Kln EdIwfg¦§¦¨¤¤§¨©©£¨
xW` dlrn iRlM sECBd ixaC¦§¥©¦§©¥©§¨£¤
m`FaA xEX` Kln `av iliig ErinWd¦§¦£¨¥§¨¤¤©§¨
caFrd s`e .[milWExi lr xEvl̈©§¨©¦§©¨¥
KkA sxgnE sCbn `Ed ixd dxf dcFar£¨¨¨£¥§©¥§¨¥§¨

.d"awd z`,EpizFAx EWxC cFreiM ¤§¨§©¥¦
cFnll Wi ,sCbn F`xw aEzMdW KFYn¦¤©¨§¨§©¥¥¦§

mXd z` Kxanl o`MniEPiM=) ¦¨¦§¨¥¤©¥¦
(lNwnl dIwp oFWlAWmBa `EdWpFr §¨§¦¨¦§©¥¤©§¤

,zxMWtPd dzxkpe' :o`M xEn`ke ¨¥§¨¨¨§¦§§¨©¤¤

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h ycew zayl inei xeriy

(àì)úøkä øôä Búåöî-úàå äæa ýåýé-øáã ék| ¦³§©§Ÿ̈Æ¨½̈§¤¦§¨−¥©®¦¨¥¯
ô :dá äðåò àåää Lôpä úøkz¦¨¥²©¤¬¤©¦−£Ÿ¨¬¨«

i"yx£'‰Œ¯·c∑(צט מׁשה (סנהדרין מּפי – והּׁשאר הּגבּורה, מּפי ּכֹוכבים עבֹודת ·d.אזהרת ‰BÚ∑ׁשעֹונּה ּבזמן ¿«ְְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹ¬»»ְֲִֶַָ
ּתׁשּובה  עׂשה ׁשּלא .ּבּה, ְֶָָָָֹ

(áì)LL÷î Léà eàöîiå øaãna ìàøNé-éðá eéäiå©¦«§¬§¥«¦§¨¥−©¦§¨®©¦§§À¦²§¥¬
:úaMä íBéa íéöò¥¦−§¬©©¨«

i"yx£e‡ˆÓiÂ ¯a„na Ï‡¯NÈŒÈ· eÈ‰iÂ∑(ספרי) ׁשּבת ּבגנּות אּלא ׁשמרּו ׁשּלא הּכתּוב, ּדּבר יׂשראל ׁשל ן «ƒ¿¿≈ƒ¿»≈«ƒ¿»«ƒ¿¿ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
וחּללּה זה ּבא ּובּׁשנּיה .ראׁשֹונה, ְְְִִִֶַָָָָ

ã ycew zegiyn zecewp ã'zay z`xwl' jezn -

xTrd `Ed dUrOd©©£¤¨¦¨

ההההּׁשּׁשּׁשּׁשּבּבּבּבתתתת:::: ּבּבּבּבייייֹוֹוֹוֹוםםםם עציםעציםעציםעצים מקמקמקמקׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁשׁש איאיאיאיׁשׁשׁשׁש לב)ווווּיּיּיּימצאמצאמצאמצאּוּוּוּו (טו, ְְְְְְְְְְְְִִִִִִִִַַַַֹֹֽֽֽֽ ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָֹֹֽֽֽֽ
ׁשּנגזר  ּכיון יׂשראל, אֹומרים ׁשהיּו נתּכּון, ׁשמים ּדלׁשם ּבּמדרׁש ּדאמר מרּגלים, מעׂשה אחר מּיד כּו' היה הּמקֹוׁשׁש ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָמעׂשה

אחרים וירא ּו ׁשּיהרג ּכדי ׁשּבת, וחּלל עמד ּבמצֹות. מחּיבין אין ׁשּוב מרּגלים, מּמעׂשה לארץ לּכנס ׁשּלא (תוד"ה עליהן ְְְְְְְְְֲֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻ
ב) קיט, בתרא בבא אפילו,

ּדמּדּוע  ּבמצֹות, מחּיבים אינם לארץ, לּכנס ׁשּלא עליהם ׁשּנגזר ּדמּׁשּום יׂשראל ּבני ׁשחׁשבּו לזה הּטעם מהּו לעּין, ְְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָֹֻיׁש
זה  ּבׁשביל הּמצֹות מחּיּוב ?יּפטרּו ְְְִִִִִֵֶַָ

בסה"ק הּמבאר ע"פ זה ועוד)ויּובן פרשתנו, ריש לקו"ת עסקם (ראה עּקר ּכי הּוא ּבּמדּבר לּׁשאר המרּגלים ׁשרצּו לזה ׁשהּטעם ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
ּוכמחז"ל הּתֹורה ּבלּמּוד היה ז)ּבּמדּבר טז, בשלח הּתֹורה (מכילתא לּמּוד ּדעּקר הּמן, לאֹוכלי אּלא לדרֹוׁש ּתֹורה נּתנה לא ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹ

וגֹו'. ׂשד ּתזרע ׁשנים ׁשׁש מעׂשּיֹות, מצֹות - ּבמעׂשה היא העבֹודה עּקר יׂשראל ּבארץ משא"כ והּׂשגה, ּבהבנה ְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּוא
"ארץ  עבֹודת ׁשהיא ּבמצֹות", מחּיבים ׁש"אין סימן ה"ז לארץ", לּכנס ׁשּלא עליהן ׁש"נגזר ּדמּכיון יׂשראל חׁשבּו ְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻועפ"ז

ּכּנ"ל. ְִֵַַָיׂשראל"
מ"מ  ותֹורתֹו, הּקּב"ה עם ׁשלמים היּו וׂשכלֹו ּומחׁשבּתֹו נתּכּון", ׁשמים ׁש"לׁשם ּדאף להֹורֹות, הּמקֹוׁשׁש סּפּור ּבא זה ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָועל
עּסּוקם  ׁשרב ּדאף ּב"מדּבר", ׁשּנׁשארּו לאּלּו ּבנֹוגע הּדבר והּוא סקילה. נתחּיב ּבמעׂשה, הּׁשּבת את חּלל ׁשלפעל ְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָֹֹמּכיון

ע"י הּוא הּקּב"ה עם וחּבּור צותא - הּמצוה ענין ועּקר ּבמצֹות", "מחּיבים הם הרי מ"מ הּׂשכל, ּובהבנת ּבּתֹורה מעמעמעמעׂשׂשׂשׂשה ה ה ה היה ְְְְְְְְֲֲֲֲֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָֻ
ְִַָהּמצוה.

(âì)íéöò LL÷î Búà íéàönä Búà eáéø÷iå©©§¦´Ÿ½©«Ÿ§¦¬Ÿ−§¥´¥¦®
:äãòä-ìk ìàå ïøäà-ìàå äLî-ìà¤¤Æ§¤©«£½Ÿ§¤−¨¨«¥¨«

i"yx£LL˜Ó B˙‡ ÌÈ‡ˆn‰∑ סנהדרין ּבֹומ"א)(ספרי. והתרּו ׁשּמצאּוהּו אף מּלקֹוׁשׁש, הּניח ולא ּבֹו .ׁשהתרּו «…¿ƒ…¿…≈ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָֹ

È‰B„ewtלא  ˙ÈÂ ¯Òa ÈÈ„ ‡¯ÓÈÓ ÏÚ È¯‡¬≈«≈¿»«¿»¿«¿»ƒƒ
d·BÁ ‡È‰‰ ‡L‡ ÈˆzL˙ ‰‡ˆzL‡ ÈL‡«¿≈ƒ¿≈»»ƒ¿≈≈¡»»«ƒ«

:da«

b·¯‡לב  eÁkL‡Â ‡¯a„Óa Ï‡¯NÈ È· BÂ‰Â«¬¿≈ƒ¿»≈¿«¿¿»¿«¿»«¿»
:‡˙aL„ ‡ÓBÈa ÔÈÚ‡ ·a‚Ó „k«¿««»ƒ¿»¿«¿»

kL‡cלג  d˙È e·È¯˜ÂÔÈÚ‡ ·a‚Ó „k d˙È eÁ ¿»ƒ»≈¿«¿»»≈«¿«≈»ƒ
:‡zLk Ïk ˙ÂÏe Ô¯‰‡ ˙ÂÏe ‰LÓ ˙ÂÏ¿»…∆¿»«¬…¿»»¿ƒ¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

mdA Wi m` ,mpn`] 'DOr axTn `edd©¦¦¤¤©¨¨§¨¦¥¨¤
ziaA dliwqA mzzin d`xzde micr¥¦§©§¨¨¦¨¨¦§¦¨§¥

oiC(fh ,ck `xwie .d ,fi mixac d`x)[(:f zezixk) ¦
(`"eb):`l dxez
(`l)'ä øáã.dfAW itlzxdf` §©¨¨§¦¤©§¨©

dxfÎdcFarl`xUi ErnWiRn £¨¨¨¨§¦§¨¥¦¦
dxEaBdxaC' aEzMd D`xw Kkitl ©§¨§¦¨§¨¨©¨§©

,''deENi`x`XdErnW ixddWn iRn §¦©§¨£¥¨§¦¦Ÿ¤
dlrnl x`FanM(ak weqta)(.hv oixcdpq): ©§¨§©§¨

.dá äðBò`NW ,DA DpFrW onfA £¨¨¦§©¤£¨¨¤Ÿ
,daEWz dUr,zxM WpFrA `Ed if` ¨¨§¨£©§¤¨¥

lW oiC ziA' daEWY dUr m` la £̀¨¦¨¨§¨¥¦¤
'Fl oilgFn dlrn(:bi zekn):al dxez ©§¨£¦

(al)øaãna ìàøNé éðá eéäiå©¦§§¥¦§¨¥©¦§¨
.eàöîiåDzF`AW mircFi Ep` oi` ike ©¦§§§¦¥¨§¦¤§¨

`N` ?xAcOA l`xUi Eid zrd̈¥¨¦§¨¥©¦§¨¤¨
,aEzMd xAC l`xUi lW ozEpbA¦§¨¤¦§¨¥¦¤©¨
lNig xaM xAcOA mzFid zNigzAW¤¦§¦©¡¨©¦§¨§¨¦¥

`vnpe ,zAXd z` mdn cg``NW ¤¨¥¤¤©©¨§¦§¨¤Ÿ
dpFW`x zAW `N` ExnWzNigzA - ¨§¤¨©¨¦¨¦§¦©
xn`p dilrW ,oOd zcixi(l ,fh zeny) §¦©©¨¤¨¤¨¤¡©

,'iraXd mFIA mrd EzAWIe'dIpXaE ©¦§§¨¨©©§¦¦©§¦¨

DlNge df `Amdl dpYiPX dnE] ¨¤§¦§¨©¤¦§¨¨¤
dxnA mzFidA zAW zevnmy i"yx d`x) ¦§©©¨¦§¨§¨¨

(dk ,ehEwQrzIW icM wx iEEiSd did̈¨©¦©§¥¤¦§©§
dizFkld ihxR `ll mlE` ,DpiiprA§¦§¨¨¨§Ÿ§¨¥¦§¤¨
[oipOd on Ff zAW oi`e ,DWpr zxdf`e§©§¨©¨§¨§¥©¨¦©¦§¨

(ixtq)(a"rx ,`"eb):bl dxez
(bl)LLB÷î BúBà íéàöBnä.mivr ©§¦§¥¥¦

oFWNd z` aEW xiMfde aEzMd xfg̈©©¨§¦§¦¤©¨
WWFwn''mivroFWlA xn` `le §¥¥¦§Ÿ¨©§¨

icM '...dWn l` FzF` EaixwIe' :dxvw§¨¨©©§¦¤¤§¥
mx`zlE eiUrn z` aEW WiBcdl§©§¦¤©£¨§¨£¨



glyע zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h ycew zayl inei xeriy

(ãì)äNòi-äî Løô àì ék øîLna Búà eçépiå©©¦¬Ÿ−©¦§¨®¦µ´ŸŸ©½©¥«¨¤−
ñ :Bì«

i"yx£BÏ ‰NÚiŒ‰Ó L¯Ù ‡Ï Èk∑(עח סנהדרין ׁשהּמחּלל (ספרי. היּו יֹודעים אבל ימּות, מיתה ּבאיזֹו יֹודעים היּו לא ƒ……««≈»∆ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ּבמיתה  .ׁשּבת ְִַָָ

(äì)íBâø Léàä úîeé úBî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¬©−¨¦®¨¸
:äðçnì õeçî äãòä-ìk íéðáàá BúàŸ³¨«£¨¦Æ¨¨´¥½̈¦−©©«£¤«

i"yx£ÌB‚¯∑"ו"ׁשמֹור "זכֹור" וכן: אלנ"ט, "הלֹו" וכן: ּבלע"ז, פשנ"ט .עׂשה »ְְְְֲֵֵַַָָָֹ

(åì)eîbøiå äðçnì õeçî-ìà äãòä-ìk Búà eàéöiå©Ÿ¦̧Ÿ¹¨¨«¥À̈¤¦Æ©©«£¤½©¦§§¬
ô :äLî-úà ýåýé äeö øLàk úîiå íéðáàa BúàŸ²¨«£¨¦−©¨®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£B˙‡ e‡ÈˆiÂ∑ּדין מּבית ורחֹוק חּוץ הּסקילה ׁשּבית מב)מּכאן, .(סנהדרין «…ƒ…ְְִִִִֵֵֶַָָָ

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

(çì)íäì eNòå íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½§¨¸¨¤¬
úöéö-ìò eðúðå íúøãì íäéãâá éôðk-ìò úöéö¦¦²©©§¥¬¦§¥¤−§«ŸŸ¨®§¨«§²©¦¦¬

ðkä:úìëz ìéút ó ©¨−̈§¦¬§¥«¤
i"yx£˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ∑ּכמֹו ּבּה, הּתלּויים הּפתילים ׁשם ח)על אחר:(יחזקאל ּדבר ראׁשי". ּבציצת "וּיּקחני : ¿»»∆ƒƒְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹ

ּכמֹו אתֹו", "ּוראיתם ׁשם על – ב)ציצת מןֿהחרּכים"(שיר "מציץ :.˙ÏÎz∑(מד חּלזֹון (מנחות ׁשל ירק .צבע ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַֹ¿≈∆ִֶֶַָָֹ

‡˙L¯tלד  ‡Ï È¯‡ ‡¯hÓ ˙È·a d˙È e¯q‡Â¿«¿»≈¿≈«¿»¬≈»ƒ¿¿«
:dÏ Ôe„aÚÈ„ ‰Ó ÔB‰Ï¿»¿«¿¿≈

b·¯‡לה  ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«¿»
‡¯aÓ ‡zLk Ïk ‡i·‡a d˙È Ì‚¯Óƒ¿«»≈¿«¿«»»¿ƒ¿»ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

aÓÏ¯‡לו  ‡zLk Ïk d˙È e˜Èt‡Â¿«ƒ»≈»¿ƒ¿»¿ƒ»»
‡Ók ˙ÈÓe ‡i·‡a d˙È eÓ‚¯e ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿»»≈¿«¿«»ƒ¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „È˜t È„ƒ«ƒ¿»»…∆

ÓÈÓÏ¯:לז  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

ÔB‰Ïלח  ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿
ÔB‰˙eÒÎ ÈÙk ÏÚ ÔÈ„tÒe¯k ÔB‰Ï Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿¿¿¿ƒ««¿≈¿¿
‡ËeÁ ‡ÙÎ„ ‡„tÒe¯k ÏÚ ÔezÈÂ ÔB‰È¯„Ï¿»≈¿ƒ¿«¿¿¿»¿«¿»»

:‡zÏÎ˙„ƒ¿∆¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

WWFwn'] xar oFWlA `le ded oFWlA¦§Ÿ¤§Ÿ¦§¨¨§¥
cOll icM ,['mivr WXTW' `le 'mivr¥¦§Ÿ¤¦¥¥¦§¥§©¥

Fa ExzdW:Fl Exn`W oFbM] micrd ¤¦§¨¥¦§¤¨§
dxFYde KM lr xdfEn dY`W rcFi ied'¡¥¥©¤©¨§¨©¨§©¨

'dzin aiIg dY`W dxn`(i"yx oeyl),[ ¨§¨¤©¨©¨¦¨
EdE`vOXn s` WWFwNn giPd `le§Ÿ¦¦©¦§¥©¦¤§¨

,Fa Exzde,ded oFWlA xn`p Kkl §¦§§¨¤¡©¦§Ÿ¤
`Ed oiicr d`xzdd zrWA ,xnFlM§©¦§©©©§¨¨£©¦

WWFwnE cnFr(.`n oixcdpq ,ixtq) ¥§¥
(m"`x):cl dxez
(cl).Bì äNòi äî Løô àì ék`l ¦ŸŸ©©¥¨¤Ÿ

la` ,zEni dzin Ffi`A mircFi Eid̈§¦§¥¦¨¨£¨
,dzinA zAW lNgOW Eid mircFi§¦¨¤§©¥©¨§¦¨
Erci `NW 'Fl dUrI dn' xn`p Kkl§¨¤¡©©¥¨¤¤Ÿ¨§
la` ,dziOd WpFr Fl dUrI cviM¥©¥¨¤¤©¦¨£¨

xn`p mXd z` lNwnA(aiÎ`i ,ck `xwie) ©§©¥¤©¥¤¡©
,''d iR lr mdl Wxtl xnWOA EdgPIe'©©¦ª©¦§¨¦§Ÿ¨¤©¦
m` ,FWpr dn llM Erci `NW itl§¦¤Ÿ¨§§¨¨¨§¦

xg` WpFrA m` dzinAoixcdpq) §¦¨¦§¤©¥
(:gr:dl dxez

(dl).íBâømpn` `id xEAiCd zpeEM ¨©¨©©¦¦¨§¨
itl mpn` ,mipa`A EdEnBxIW zFEvl§©¤¦§§©£¨¦¨§¨§¦

,iEEiv oFWl Fpi` 'mFbx' oFWNd wEcwC¦§©¨¨¥§¦
FnM ,lrFRd xFwn oFWl `N`,'dUr' ¤¨§§©©§¨

'KFld' oke .h"pyt(b ,g ziy`xa), §¥¨
'xFkf' oke .h"pl`'xFnW'e;g ,k zeny) §¥¨§¨

(bi ,d mixac:el dxez
(el).BúBà eàéöBiåo`MncFnll Wi ©¦¦¨¥¦§

dliwQdÎziAWminiIwn FAW mFwOd) ¤¥©§¦¨©¨¤§©§¦
(oiC ziA zFzin x`W oke ,dliwQd z ¤̀©§¦¨§¥§¨¦¥¦

didIW KixvoiCÎziAn wFgxe uEg ¨¦¤¦§¤§¨¦¥¦
(ixtq)(m"`x):fl dxez
(gl).úéöéö íäì eNòåzxEv §¨¨¤¦¦©

,cbAd zFtpM rAx` lr xW` ziviSd©¦¦£¤©©§©©§©¤¤
cg` wlg :miwlg ipXn zaMxEn§¤¤¦§¥£¨¦¥¤¤¨
,'licB' `xwPd ,mixWwE zFkixM iEUr̈§¦§¨¦©¦§¨§¦
micxtp mihEg iEUr cg` wlge§¥¤¤¨¨¦¦§¨¦
,licBd on mi`vFie miiElYd (milizR)§¦¦©§¦§§¦¦©§¦

.'spr' `xwPdo`M dxEn`d 'ziviS'de ©¦§¨¨¨§©¦¦¨£¨¨
`xwp DnXW `N` ,mdipW z` zllFM¤¤¤§¥¤¤¨¤§¨¦§¨

oMmW lrwlgmiElYd milizRd ¥©¥¥¤©§¦¦©§¦
.DAF` mihEg zvEaw lMW itl ¨§¦¤¨§©¦

mnFwOn mi`vFie mihlFAd zFxrU§¨©§¦§§¦¦§¨
,'ziviv' mi`xwpipgTIe' FnM ¦§¨¦¦¦§©¦¨¥¦

'iW`x zivivA(b ,g l`wfgi)l`wfgi] §¦¦Ÿ¦§¤§¥
ci dPde d`EaPd dfgnA d`x `iaPd©¨¦¨¨§©£¥©§¨§¦¥©
FW`x zFxrUA zfgF` K`lOd©©§¨¤¤§©£Ÿ

[milWExil laAn Ed`iaie(.an zegpn). ©§¦¥¦¨¤¦¨©¦
xg` xaCzErnWnA zxg` KxC - ¨¨©¥¤¤©¤¤§©§¨

:ziviv oFWl'ziviv'oFWl `Ed §¦¦¦¦§
oM `xwpe ,diI`xE dvvdmW lr £¨¨§¦¨§¦§¨¥©¥

FnM ,mdA lMYqdl miiEUr mdW¤¥£¦§¦§©¥¨¤§
xn`PW'...FzF` mzi`xE',dvvde ¤¤¡©§¦¤©£¨¨

,diI`x oFWl `idFnM:EpivOW ¦§§¦¨§¤¨¦
zFpNgd on giBWn'on uivn ©§¦©¦©©Ÿ¥¦¦

'miMxgdzgBWd lr `Ed lWn] ©£©¦¨¨©©§¨©
lr riwxd ipFNgn hiAnd ,d"awd©©¦¥©¥¨¨¦©©

[rx lMn mxnWl l`xUi,a mixiydÎxiy) ¦§¨¥§¨§¨¦¨¨
(hexkfd)(o:

.úìëz`EdwFxi ravoeebM wFxi `l] §¥¤¤©¨Ÿ¨¦§©
riwxde mId oeeB oirM `N` ,wxï¨¤¨§¥§©©¨§¨¨¦©

'ElA' f"rlA `xwPd(l"kyn)[.raSde ©¦§¨§©©§§©¤©
FnCn gwlpoFfNg lWmiIg lrA mW) ¦§¨¦¨¤¦¨¥©©©¦

ihEg z` miraFv FaE (mIA iEvOd©¨©¨§¦¤¥
ziviSd:hl dxez ©¦¦

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h ycew zayl inei xeriy

(èì)ízøëæe Búà íúéàøe úöéöì íëì äéäå§¨¨´¨¤»§¦¦¼§¦¤´ŸÀ§©§¤Æ
eøeúú-àìå íúà íúéNòå ýåýé úåöî-ìk-úà¤¨¦§´Ÿ§Ÿ̈½©«£¦¤−Ÿ¨®§«Ÿ¨¹
íéðæ ízà-øLà íëéðéò éøçàå íëááì éøçà©«£¥³§©§¤Æ§©«£¥´¥«¥¤½£¤©¤¬Ÿ¦−

:íäéøçà©«£¥¤«
i"yx£'‰ ˙BˆÓŒÏkŒ˙‡ Ìz¯ÎÊe∑ ציצית" ׁשל ּגימטרּיא וחמּׁשה ׁשּמנין חּוטים ּוׁשמֹונה מאֹות, ׁשׁש – " ¿«¿∆∆»ƒ¿ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּתרי"ג  הרי ÌÎ··Ï.קׁשרים È¯Á‡ e¯e˙˙Œ‡ÏÂ∑,לּגּוף מרּגלים הם והעינים הּלב הארץ". "מּתּור ּכמֹו ְֲִֵָ¿…»«¬≈¿«¿∆ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
העברֹות  את עֹוׂשה והּגּוף חֹומד, וה ּלב רֹואה העין העברֹות: את לֹו .ּומסרסרים ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

(î)íúééäå éúåöî-ìk-úà íúéNòå eøkæz ïòîì§©´©¦§§½©«£¦¤−¤¨¦§Ÿ¨®¦«§¦¤¬
:íëéäìàì íéLã÷§¦−¥«Ÿ¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(98 'nr g zegiy ihewl)

מצמצמצמצֹוֹוֹוֹותיתיתיתי ּכּכּכּכלללל אתאתאתאת ועועועועׂשׂשׂשׂשיתםיתםיתםיתם ּתּתּתּתזזזזּכּכּכּכררררּוּוּוּו מ)למעןלמעןלמעןלמען לֹומר,(טו, ויׁש הּקֹודם. הּפסּוק על זה ּפסּוק ּמֹוסיף מה הקׁשּו, המפרׁשים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
מביאה ציצית ׁשּמצות רק נאמר הּקֹודם ּבּפסּוק ממממּכּכּכּכןןןןּדהּנה ואּלּולאחרלאחרלאחרלאחר ועׂשּיתן. הּמצֹות ּכל זכירת לידי הּמביאה לראּיה, ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

הּבא. ּבּפסּוק רׁש"י ׁשּכתב ּוכפי הּמצֹות, ּכל ּכנגד ׁשקּולה זֹו ׁשּמצוה מחּדׁש ראּיה, נאמר לא ׁשּבֹו ׁשּלנּו, ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהּפסּוק

(àî)õøàî íëúà éúàöBä øLà íëéäìà ýåýé éðà£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ¥¤´¤
:íëéäìà ýåýé éðà íéäìàì íëì úBéäì íéøöî¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£'‰ È‡∑(ספרי) ׂשכר לׁשּלם להּפרע ∑‡ÌÎÈ‰Ï.נאמן ‡˙ÌÎ.נאמן È˙‡ˆB‰ ¯L‡∑(ספרי) ּכן מנת על ¬ƒְֱֵֶַָָָ¡…≈∆ְֱִֶַָָ¬∆≈ƒ∆¿∆ְֵַָ
ּגזרֹותי  עליכם ׁשּתקּבלּו אתכם ‡ÌÎÈ‰Ï.ּפדיתי '‰ È‡∑(ספרי):יׂשראל יאמרּו ׁשּלא ּכדי נאמר? לּמה עֹוד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָ¬ƒ¡…≈∆ְְְֱִֵֵֶֶַָָָֹֹ

– ׂשכר!" נֹוטלים ולא עֹוׂשים לא אנּו ׂשכר? ונּטל ׁשּנעׂשה לא הּמקֹום? אמר מה פ"ח)מּפני ּכרחכם (שבת על ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ
אֹומר הּוא וכן מלּככם". כ)אני יציאת (יחזקאל נאמר לּמה אחר: ּדבר עליכם". אמל וגֹו' חזקה ּביד "אםֿלא : ְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

d˙Èלט  ÔeÊÁ˙Â ÔÈ„tÒe¯ÎÏ ÔBÎÏ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒ¿¿¿ƒ¿∆¡»≈
ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â ÈÈ„ ‡i„Bwt Ïk ˙È Ôe¯k„˙Â¿ƒ¿¿»»ƒ«»«¿»¿«¿¿»¿
eÊÈÁ ¯˙·e ÔBÎaÏ ¯e‰¯‰ ¯˙a ÔeÚh˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»«≈

:ÔB‰È¯˙a ÔÚË Ôez‡ Èc ÔBÎÈÈÚ≈≈ƒ«»««¿≈

È„Bwtמ  Ïk ˙È Ôe„aÚ˙Â Ôe¯k„˙c ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿¿¿«¿¿»»ƒ»
:ÔBÎ‰Ï‡ Ì„˜ ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e¿«ƒƒ√»¡»¬

Ú¯‡Ó‡מא  ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»
ÈÈ ‡‡ dÏ‡Ï ÔBÎÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈¬≈¿≈»¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬
Ù Ù Ù

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hl).'ä úBöî ìk úà ízøëæefnx §©§¤¤¨¦§¤¤
'd zFevn lM mdA xkGdl ziviSA Wi¥©¦¦§¦¨¥¨¤¨¦§

itllW `Ixhnib oipOWzaiY §¦¤¦§©¦©§¦¨¤¥©
'ziviv'`Ed [`ln aizkA zaYkPd] ¦¦©¦§¤¤¦§¦¨¥

e ,zF`nÎWWcFroihEg dpFnWWIW ¥¥§§¤¦¤¥
,spM lkAmixWw dXnge,mdAWixd §¨¨¨©£¦¨§¨¦¤¨¤£¥

b"ixYdxUr WlWE zF`n WW cbpM - ©§©§¤¤¥¥§¤§¥
dxFYAW zFevn(`negpz)(`"eb): ¦§¤©¨

íëááì éøçà eøeúú àìåixg`e §Ÿ¨©£¥§©§¤§©£¥
.mkipirUERig FrnWn 'xEY' oFWl ¥¥¤§©§¨¦
,dwicaEFnMmilBxnd lv` EpivOW §¦¨§¤¨¦¥¤©§©§¦

EaWIe' :mdA xn`PW'ux`d xEYn ¤¤¡©¨¤©¨ª¦¨¨¤
(dk ,bi lirl).ux`d z` lBxl EkldW¤¨§§©¥¤¨¨¤

`l KM ,Daih z` wFCale DA lMYqdl§¦§©¥¨§¦§¤¦¨¨Ÿ
zCnge eipir d`xn xg` mc` Kli¥¥¨¨©©©§¥¥¨§¤§©

iM ,FAlmd mipirde aNdFnM ¦¦©¥§¨¥©¦¥§
z` Fl mixqxqnE ,sEBl milBxn§©§¦©§©§§¦¤

zFxiardgilW - 'xEqxq' FzF`M] ¨£¥§©§¨¦©
FzF`xdl xkFOd on dxFgq `iaOd©¥¦§¨¦©¥§©§

[gFwNl.W itlaNde ,d`Fx oird ©¨©§¦¤¨©¦¨§©¥
.zFxiard z` dUFr sEBde ,cnFg¥§©¤¤¨£¥
lM z` mc`d xFMfi ziviSd ici lre§©§¥©¦¦¦§¨¨¨¤¨
xEzNn xnXie ,zFxdf`de zFevOd©¦§§¨©§¨§¦¨¥¦¨

FAle eipir ixg`(`negpz)(w"dekd):n dxez ©£¥¥¨§¦
(`n).'ä éðàaEzMd xiMfdW xg`l £¦§©©¤¦§¦©¨

miIqn ixd zFevOd llM mEIw z ¤̀¦§©©¦§£¥§©¥
ip` xnFlM ,'mkidl` 'd ip`' :xnF`e§¥£¦¡Ÿ¥¤§©£¦
Wi`l lEnB mNWl on`Pd `Ed©¤¡¨§©¥§§¦
mW :o`M mixMfp zFnW ipWE .EdUrnM§©£¥§¥¥¦§¨¦¨¥
mWe mingxd zCn lr dxFOd d"ied£¨¨©¤©¦©¨©£¦§¥
lre ,oiCd zCn lr dxFOd midl ¡̀Ÿ¦©¤©¦©©¦§©
zErnWn z` mB wNgl Wi mdiR¦¤¥§©¥©¤©§¨

- ''d ip`' :aEzMdxkU mNWl on`p ©¨£¦¤¡¨§©¥¨¨
zFevOd iniIwnl:íëéäìàon`p - ¦§©§¥©¦§¡Ÿ¥¤¤¡¨

rxRilodilr mixaFrdn(m"`x): ¦¨©¥¨§¦£¥¤
.íëúà éúàöBä øLàxg`n £¤¥¦¤§¤¥©©

mYaiIgzp ,mixvOn mkiz`vFdW¤¥¦¤¦¦§©¦¦§©©§¤
iM ,izxFY z` miIwloMÎzpnÎlr §©¥¤¨¦¦©§¨¥

mkilr ElAwYW ,mkz` izicR̈¦¦¤§¤¤§©§£¥¤
izFxfB(m"`x): §¥¨

.íëéäìà 'ä éðàxn`p dOl cFr- £¦¡Ÿ¥¤¨¨¤¡©
'd ip`' aEW xn`e aEzMd xfg dOl̈¨¨©©¨§¨©£¦

?'mkidl`,l`xUi Exn`i `NW icM ¡Ÿ¥¤§¥¤ŸŸ§¦§¨¥
xn` dn ipRnEplmFwOdmiIwl ¦§¥¨¨©¨©¨§©¥

,eizFevnm`d`licMlFHpe dUrPW ¦§¨©¦Ÿ§¥¤©£¤§¦
?xkUxhRdl lkEp `OW ,oM m` ¨¨¦¥¤¨©§¦¨¥
:xnFlemilhFp `le ,miUFr `l Ep` §©¨Ÿ¦§Ÿ§¦
;xkU'd ip`' WiBcde xfg Kkl ¨¨§¨¨©§¦§¦£¦

- 'mkidl`mkMln ip` mkgxMÎlr- ¡Ÿ¥¤©¨§£¤£¦©§§¤
.EvxY `l m` oiaE EvxY m` oiAoke ¥¦¦§¥¦Ÿ¦§§¥

xnF` `Ed(blÎal ,k l`wfgi)lr dlrde' ¥§¨Ÿ¨©
...didz `l Fid mkgExm`p ip` ig £¤¨Ÿ¦§¤©¨¦§ª

midl` ipc`'Fbe dwfg ciA `l m` £Ÿ¨¡Ÿ¦¦Ÿ§¨£¨¨§
'mkilr KFln`(ixtq)xg` xaC .- ¤§£¥¤¨¨©¥

:mixaCd z` Wxtl zxg` KxCdOl ¤¤©¤¤§¨¥¤©§¨¦¨¨
xn`poiprmixvn z`ivizWxtA ¤¡©¦§©§¦©¦§©¦§¨¨©
?zivivzriavA miptiiGd cbpM ¦¦§¤¤©©§¨¦¦§¦©



עי gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h ycew zayl inei xeriy

(ãì)äNòi-äî Løô àì ék øîLna Búà eçépiå©©¦¬Ÿ−©¦§¨®¦µ´ŸŸ©½©¥«¨¤−
ñ :Bì«

i"yx£BÏ ‰NÚiŒ‰Ó L¯Ù ‡Ï Èk∑(עח סנהדרין ׁשהּמחּלל (ספרי. היּו יֹודעים אבל ימּות, מיתה ּבאיזֹו יֹודעים היּו לא ƒ……««≈»∆ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
ּבמיתה  .ׁשּבת ְִַָָ

(äì)íBâø Léàä úîeé úBî äLî-ìà ýåýé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½¬©−¨¦®¨¸
:äðçnì õeçî äãòä-ìk íéðáàá BúàŸ³¨«£¨¦Æ¨¨´¥½̈¦−©©«£¤«

i"yx£ÌB‚¯∑"ו"ׁשמֹור "זכֹור" וכן: אלנ"ט, "הלֹו" וכן: ּבלע"ז, פשנ"ט .עׂשה »ְְְְֲֵֵַַָָָֹ

(åì)eîbøiå äðçnì õeçî-ìà äãòä-ìk Búà eàéöiå©Ÿ¦̧Ÿ¹¨¨«¥À̈¤¦Æ©©«£¤½©¦§§¬
ô :äLî-úà ýåýé äeö øLàk úîiå íéðáàa BúàŸ²¨«£¨¦−©¨®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«

i"yx£B˙‡ e‡ÈˆiÂ∑ּדין מּבית ורחֹוק חּוץ הּסקילה ׁשּבית מב)מּכאן, .(סנהדרין «…ƒ…ְְִִִִֵֵֶַָָָ

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

(çì)íäì eNòå íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà øac©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½§¨¸¨¤¬
úöéö-ìò eðúðå íúøãì íäéãâá éôðk-ìò úöéö¦¦²©©§¥¬¦§¥¤−§«ŸŸ¨®§¨«§²©¦¦¬

ðkä:úìëz ìéút ó ©¨−̈§¦¬§¥«¤
i"yx£˙ˆÈˆ Ì‰Ï eNÚÂ∑ּכמֹו ּבּה, הּתלּויים הּפתילים ׁשם ח)על אחר:(יחזקאל ּדבר ראׁשי". ּבציצת "וּיּקחני : ¿»»∆ƒƒְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָֹ

ּכמֹו אתֹו", "ּוראיתם ׁשם על – ב)ציצת מןֿהחרּכים"(שיר "מציץ :.˙ÏÎz∑(מד חּלזֹון (מנחות ׁשל ירק .צבע ְְֲִִִִִִֵֵֶַַַֹ¿≈∆ִֶֶַָָֹ

‡˙L¯tלד  ‡Ï È¯‡ ‡¯hÓ ˙È·a d˙È e¯q‡Â¿«¿»≈¿≈«¿»¬≈»ƒ¿¿«
:dÏ Ôe„aÚÈ„ ‰Ó ÔB‰Ï¿»¿«¿¿≈

b·¯‡לה  ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡ ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈«¿»
‡¯aÓ ‡zLk Ïk ‡i·‡a d˙È Ì‚¯Óƒ¿«»≈¿«¿«»»¿ƒ¿»ƒ»»

:‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»

aÓÏ¯‡לו  ‡zLk Ïk d˙È e˜Èt‡Â¿«ƒ»≈»¿ƒ¿»¿ƒ»»
‡Ók ˙ÈÓe ‡i·‡a d˙È eÓ‚¯e ‡˙È¯LÓÏ¿«¿ƒ»¿»»≈¿«¿«»ƒ¿»

:‰LÓ ˙È ÈÈ „È˜t È„ƒ«ƒ¿»»…∆

ÓÈÓÏ¯:לז  ‰LÓÏ ÈÈ ¯Ó‡Â«¬«¿»¿…∆¿≈»

ÔB‰Ïלח  ¯ÓÈ˙Â Ï‡¯NÈ Èa ÌÚ ÏlÓ«≈ƒ¿≈ƒ¿»≈¿≈«¿
ÔB‰˙eÒÎ ÈÙk ÏÚ ÔÈ„tÒe¯k ÔB‰Ï Ôe„aÚÈÂ¿«¿¿¿¿¿¿ƒ««¿≈¿¿
‡ËeÁ ‡ÙÎ„ ‡„tÒe¯k ÏÚ ÔezÈÂ ÔB‰È¯„Ï¿»≈¿ƒ¿«¿¿¿»¿«¿»»

:‡zÏÎ˙„ƒ¿∆¿»

myl zxecdn - eheytk i"yx

WWFwn'] xar oFWlA `le ded oFWlA¦§Ÿ¤§Ÿ¦§¨¨§¥
cOll icM ,['mivr WXTW' `le 'mivr¥¦§Ÿ¤¦¥¥¦§¥§©¥

Fa ExzdW:Fl Exn`W oFbM] micrd ¤¦§¨¥¦§¤¨§
dxFYde KM lr xdfEn dY`W rcFi ied'¡¥¥©¤©¨§¨©¨§©¨

'dzin aiIg dY`W dxn`(i"yx oeyl),[ ¨§¨¤©¨©¨¦¨
EdE`vOXn s` WWFwNn giPd `le§Ÿ¦¦©¦§¥©¦¤§¨

,Fa Exzde,ded oFWlA xn`p Kkl §¦§§¨¤¡©¦§Ÿ¤
`Ed oiicr d`xzdd zrWA ,xnFlM§©¦§©©©§¨¨£©¦

WWFwnE cnFr(.`n oixcdpq ,ixtq) ¥§¥
(m"`x):cl dxez
(cl).Bì äNòi äî Løô àì ék`l ¦ŸŸ©©¥¨¤Ÿ

la` ,zEni dzin Ffi`A mircFi Eid̈§¦§¥¦¨¨£¨
,dzinA zAW lNgOW Eid mircFi§¦¨¤§©¥©¨§¦¨
Erci `NW 'Fl dUrI dn' xn`p Kkl§¨¤¡©©¥¨¤¤Ÿ¨§
la` ,dziOd WpFr Fl dUrI cviM¥©¥¨¤¤©¦¨£¨

xn`p mXd z` lNwnA(aiÎ`i ,ck `xwie) ©§©¥¤©¥¤¡©
,''d iR lr mdl Wxtl xnWOA EdgPIe'©©¦ª©¦§¨¦§Ÿ¨¤©¦
m` ,FWpr dn llM Erci `NW itl§¦¤Ÿ¨§§¨¨¨§¦

xg` WpFrA m` dzinAoixcdpq) §¦¨¦§¤©¥
(:gr:dl dxez

(dl).íBâømpn` `id xEAiCd zpeEM ¨©¨©©¦¦¨§¨
itl mpn` ,mipa`A EdEnBxIW zFEvl§©¤¦§§©£¨¦¨§¨§¦

,iEEiv oFWl Fpi` 'mFbx' oFWNd wEcwC¦§©¨¨¥§¦
FnM ,lrFRd xFwn oFWl `N`,'dUr' ¤¨§§©©§¨

'KFld' oke .h"pyt(b ,g ziy`xa), §¥¨
'xFkf' oke .h"pl`'xFnW'e;g ,k zeny) §¥¨§¨

(bi ,d mixac:el dxez
(el).BúBà eàéöBiåo`MncFnll Wi ©¦¦¨¥¦§

dliwQdÎziAWminiIwn FAW mFwOd) ¤¥©§¦¨©¨¤§©§¦
(oiC ziA zFzin x`W oke ,dliwQd z ¤̀©§¦¨§¥§¨¦¥¦

didIW KixvoiCÎziAn wFgxe uEg ¨¦¤¦§¤§¨¦¥¦
(ixtq)(m"`x):fl dxez
(gl).úéöéö íäì eNòåzxEv §¨¨¤¦¦©

,cbAd zFtpM rAx` lr xW` ziviSd©¦¦£¤©©§©©§©¤¤
cg` wlg :miwlg ipXn zaMxEn§¤¤¦§¥£¨¦¥¤¤¨
,'licB' `xwPd ,mixWwE zFkixM iEUr̈§¦§¨¦©¦§¨§¦
micxtp mihEg iEUr cg` wlge§¥¤¤¨¨¦¦§¨¦
,licBd on mi`vFie miiElYd (milizR)§¦¦©§¦§§¦¦©§¦

.'spr' `xwPdo`M dxEn`d 'ziviS'de ©¦§¨¨¨§©¦¦¨£¨¨
`xwp DnXW `N` ,mdipW z` zllFM¤¤¤§¥¤¤¨¤§¨¦§¨

oMmW lrwlgmiElYd milizRd ¥©¥¥¤©§¦¦©§¦
.DAF` mihEg zvEaw lMW itl ¨§¦¤¨§©¦

mnFwOn mi`vFie mihlFAd zFxrU§¨©§¦§§¦¦§¨
,'ziviv' mi`xwpipgTIe' FnM ¦§¨¦¦¦§©¦¨¥¦

'iW`x zivivA(b ,g l`wfgi)l`wfgi] §¦¦Ÿ¦§¤§¥
ci dPde d`EaPd dfgnA d`x `iaPd©¨¦¨¨§©£¥©§¨§¦¥©
FW`x zFxrUA zfgF` K`lOd©©§¨¤¤§©£Ÿ

[milWExil laAn Ed`iaie(.an zegpn). ©§¦¥¦¨¤¦¨©¦
xg` xaCzErnWnA zxg` KxC - ¨¨©¥¤¤©¤¤§©§¨

:ziviv oFWl'ziviv'oFWl `Ed §¦¦¦¦§
oM `xwpe ,diI`xE dvvdmW lr £¨¨§¦¨§¦§¨¥©¥

FnM ,mdA lMYqdl miiEUr mdW¤¥£¦§¦§©¥¨¤§
xn`PW'...FzF` mzi`xE',dvvde ¤¤¡©§¦¤©£¨¨

,diI`x oFWl `idFnM:EpivOW ¦§§¦¨§¤¨¦
zFpNgd on giBWn'on uivn ©§¦©¦©©Ÿ¥¦¦

'miMxgdzgBWd lr `Ed lWn] ©£©¦¨¨©©§¨©
lr riwxd ipFNgn hiAnd ,d"awd©©¦¥©¥¨¨¦©©

[rx lMn mxnWl l`xUi,a mixiydÎxiy) ¦§¨¥§¨§¨¦¨¨
(hexkfd)(o:

.úìëz`EdwFxi ravoeebM wFxi `l] §¥¤¤©¨Ÿ¨¦§©
riwxde mId oeeB oirM `N` ,wxï¨¤¨§¥§©©¨§¨¨¦©

'ElA' f"rlA `xwPd(l"kyn)[.raSde ©¦§¨§©©§§©¤©
FnCn gwlpoFfNg lWmiIg lrA mW) ¦§¨¦¨¤¦¨¥©©©¦

ihEg z` miraFv FaE (mIA iEvOd©¨©¨§¦¤¥
ziviSd:hl dxez ©¦¦

gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h ycew zayl inei xeriy

(èì)ízøëæe Búà íúéàøe úöéöì íëì äéäå§¨¨´¨¤»§¦¦¼§¦¤´ŸÀ§©§¤Æ
eøeúú-àìå íúà íúéNòå ýåýé úåöî-ìk-úà¤¨¦§´Ÿ§Ÿ̈½©«£¦¤−Ÿ¨®§«Ÿ¨¹
íéðæ ízà-øLà íëéðéò éøçàå íëááì éøçà©«£¥³§©§¤Æ§©«£¥´¥«¥¤½£¤©¤¬Ÿ¦−

:íäéøçà©«£¥¤«
i"yx£'‰ ˙BˆÓŒÏkŒ˙‡ Ìz¯ÎÊe∑ ציצית" ׁשל ּגימטרּיא וחמּׁשה ׁשּמנין חּוטים ּוׁשמֹונה מאֹות, ׁשׁש – " ¿«¿∆∆»ƒ¿ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ּתרי"ג  הרי ÌÎ··Ï.קׁשרים È¯Á‡ e¯e˙˙Œ‡ÏÂ∑,לּגּוף מרּגלים הם והעינים הּלב הארץ". "מּתּור ּכמֹו ְֲִֵָ¿…»«¬≈¿«¿∆ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
העברֹות  את עֹוׂשה והּגּוף חֹומד, וה ּלב רֹואה העין העברֹות: את לֹו .ּומסרסרים ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

(î)íúééäå éúåöî-ìk-úà íúéNòå eøkæz ïòîì§©´©¦§§½©«£¦¤−¤¨¦§Ÿ¨®¦«§¦¤¬
:íëéäìàì íéLã÷§¦−¥«Ÿ¥¤«

ã ycew zegiyn zecewp ã(98 'nr g zegiy ihewl)

מצמצמצמצֹוֹוֹוֹותיתיתיתי ּכּכּכּכלללל אתאתאתאת ועועועועׂשׂשׂשׂשיתםיתםיתםיתם ּתּתּתּתזזזזּכּכּכּכררררּוּוּוּו מ)למעןלמעןלמעןלמען לֹומר,(טו, ויׁש הּקֹודם. הּפסּוק על זה ּפסּוק ּמֹוסיף מה הקׁשּו, המפרׁשים ְְְְְְְְְְְְְְְְְְְְֲֲֲֲִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָָָָָ
מביאה ציצית ׁשּמצות רק נאמר הּקֹודם ּבּפסּוק ממממּכּכּכּכןןןןּדהּנה ואּלּולאחרלאחרלאחרלאחר ועׂשּיתן. הּמצֹות ּכל זכירת לידי הּמביאה לראּיה, ְְְְְְְְְְְְֱֲִִִִִִִִִִִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַַַַַַַַָָָָָָָ

הּבא. ּבּפסּוק רׁש"י ׁשּכתב ּוכפי הּמצֹות, ּכל ּכנגד ׁשקּולה זֹו ׁשּמצוה מחּדׁש ראּיה, נאמר לא ׁשּבֹו ׁשּלנּו, ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָֹהּפסּוק

(àî)õøàî íëúà éúàöBä øLà íëéäìà ýåýé éðà£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ¥¤´¤
:íëéäìà ýåýé éðà íéäìàì íëì úBéäì íéøöî¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈¬¡«Ÿ¥¤«

i"yx£'‰ È‡∑(ספרי) ׂשכר לׁשּלם להּפרע ∑‡ÌÎÈ‰Ï.נאמן ‡˙ÌÎ.נאמן È˙‡ˆB‰ ¯L‡∑(ספרי) ּכן מנת על ¬ƒְֱֵֶַָָָ¡…≈∆ְֱִֶַָָ¬∆≈ƒ∆¿∆ְֵַָ
ּגזרֹותי  עליכם ׁשּתקּבלּו אתכם ‡ÌÎÈ‰Ï.ּפדיתי '‰ È‡∑(ספרי):יׂשראל יאמרּו ׁשּלא ּכדי נאמר? לּמה עֹוד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָ¬ƒ¡…≈∆ְְְֱִֵֵֶֶַָָָֹֹ

– ׂשכר!" נֹוטלים ולא עֹוׂשים לא אנּו ׂשכר? ונּטל ׁשּנעׂשה לא הּמקֹום? אמר מה פ"ח)מּפני ּכרחכם (שבת על ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֹֹֹֹ
אֹומר הּוא וכן מלּככם". כ)אני יציאת (יחזקאל נאמר לּמה אחר: ּדבר עליכם". אמל וגֹו' חזקה ּביד "אםֿלא : ְְְְְְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹ

d˙Èלט  ÔeÊÁ˙Â ÔÈ„tÒe¯ÎÏ ÔBÎÏ ÔB‰ÈÂƒ¿ƒ¿¿¿ƒ¿∆¡»≈
ÔB‰˙È Ôe„aÚ˙Â ÈÈ„ ‡i„Bwt Ïk ˙È Ôe¯k„˙Â¿ƒ¿¿»»ƒ«»«¿»¿«¿¿»¿
eÊÈÁ ¯˙·e ÔBÎaÏ ¯e‰¯‰ ¯˙a ÔeÚh˙ ‡ÏÂ¿»ƒ¿»«ƒ¿ƒ¿»«≈

:ÔB‰È¯˙a ÔÚË Ôez‡ Èc ÔBÎÈÈÚ≈≈ƒ«»««¿≈

È„Bwtמ  Ïk ˙È Ôe„aÚ˙Â Ôe¯k„˙c ÏÈ„a¿ƒ¿ƒ¿¿¿«¿¿»»ƒ»
:ÔBÎ‰Ï‡ Ì„˜ ÔÈLÈc˜ ÔB‰˙e¿«ƒƒ√»¡»¬

Ú¯‡Ó‡מא  ÔBÎ˙È ˙È˜t‡ Èc ÔBÎ‰Ï‡ ÈÈ ‡‡¬»¿»¡»¬ƒ«≈ƒ»¿≈«¿»
ÈÈ ‡‡ dÏ‡Ï ÔBÎÏ ÈÂ‰ÓÏ ÌÈ¯ˆÓ„¿ƒ¿«ƒ¿≈¬≈¿≈»¬»¿»

:ÔBÎ‰Ï‡¡»¬
Ù Ù Ù

myl zxecdn - eheytk i"yx

(hl).'ä úBöî ìk úà ízøëæefnx §©§¤¤¨¦§¤¤
'd zFevn lM mdA xkGdl ziviSA Wi¥©¦¦§¦¨¥¨¤¨¦§

itllW `Ixhnib oipOWzaiY §¦¤¦§©¦©§¦¨¤¥©
'ziviv'`Ed [`ln aizkA zaYkPd] ¦¦©¦§¤¤¦§¦¨¥

e ,zF`nÎWWcFroihEg dpFnWWIW ¥¥§§¤¦¤¥
,spM lkAmixWw dXnge,mdAWixd §¨¨¨©£¦¨§¨¦¤¨¤£¥

b"ixYdxUr WlWE zF`n WW cbpM - ©§©§¤¤¥¥§¤§¥
dxFYAW zFevn(`negpz)(`"eb): ¦§¤©¨

íëááì éøçà eøeúú àìåixg`e §Ÿ¨©£¥§©§¤§©£¥
.mkipirUERig FrnWn 'xEY' oFWl ¥¥¤§©§¨¦
,dwicaEFnMmilBxnd lv` EpivOW §¦¨§¤¨¦¥¤©§©§¦

EaWIe' :mdA xn`PW'ux`d xEYn ¤¤¡©¨¤©¨ª¦¨¨¤
(dk ,bi lirl).ux`d z` lBxl EkldW¤¨§§©¥¤¨¨¤

`l KM ,Daih z` wFCale DA lMYqdl§¦§©¥¨§¦§¤¦¨¨Ÿ
zCnge eipir d`xn xg` mc` Kli¥¥¨¨©©©§¥¥¨§¤§©

iM ,FAlmd mipirde aNdFnM ¦¦©¥§¨¥©¦¥§
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glyעב zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h ycew zayl inei xeriy
ּולהּפרע  להבחין עתיד הּוא אני ּבכֹור, ׁשל לׁשאינּה ּבכֹור ׁשל טּפה ּבין ּבמצרים ׁשהבחנּתי הּוא אני ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמצרים?

אילן קלא הּתֹולה הּואמן ּתכלת ואֹומר ס"א).ּבבגּדֹו, לּמה (ב"מ העּתקּתי: הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּומיסֹודֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ּכֹוכבים? עבֹודת לפרׁשת מקֹוׁשׁש ּפרׁשת ה)נסמכה עבֹודת (חולין עֹובד ּכאילּו הּׁשּבת את ׁשהמחּלל לֹומר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

ּבעזרא:ּכֹוכבים  אֹומר הּוא וכן הּמצוֹות, ּככל ׁשקּולה היא ׁשאף ט), [וּתּתן(נחמיה ירדּת הרֿסיני "ועל להם : ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ׁשקּולה  היא ׁשאף לפי לאּלּו, נסמכה לכ ציצית, ּפרׁשת ואף להם". הֹודעּת קדׁש ׁשּבת ואת ּומצֹות]. ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּתֹורה

אתּֿכלֿמצֹותי": "ועׂשיתם ׁשּנאמר: הּמצוֹות, ּכל ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָּכנגד

i"yx£(ÁÏ)Ì‰È„‚· ÈÙk ÏÚ∑יט)ּכנגד ּבעלת (שמות ולא ּכנפֹות, ארּבע על נׁשרים". עלּֿכנפי אתכם "ואּׂשא ««¿≈ƒ¿≈∆ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
חמׁש ּבעלת ולא ב)ׁשלׁש, י"ח י')Y(זבחים סי' או"ח בטור ועיין המרוחקות כנפות בד' ד' אלא כנפות לחמש ציצית ה' עושין שאין ארּבע (ר"ל ּכנגד ְְְֲֵֶֶַַַַָָֹֹ

ּבמצרים ׁשּנאמר ּגאּלה, ׁשל ו)לׁשֹונֹות "ולקחּתי"(שמות "וגאלּתי", "והּצלּתי", "והֹוצאתי", :.˙ÏÎz ÏÈ˙t∑ ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻ¿ƒ¿≈∆
לרקיע (ספרי) ּדֹומה הּתכלת צבע וכן ּבּלילה, היתה ּומּכתם "ּתכלא", ׁשּכּול: ׁשל ּתרּגּום ּבכֹורֹות. ׁשּכּול ׁשם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָעל

ׁשאמרּו עד מּמצרים מּׁשּיצאּו יׂשראל, ׁשּׁשהּו ימים ׁשמֹונה ּכנגד – ׁשּבּה חּוטים ּוׁשמֹונה ערב. לעת ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּמׁשחיר
הּים: על ִַַָָׁשירה

סימן. פל"ט פסוקים, שלח קי"ט פרשת חסלת
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עג gly zyxt - eh - mebxz cg`e `xwn mipye oeiq f"h ycew zayl inei xeriy
ּולהּפרע  להבחין עתיד הּוא אני ּבכֹור, ׁשל לׁשאינּה ּבכֹור ׁשל טּפה ּבין ּבמצרים ׁשהבחנּתי הּוא אני ְְְְְְְְְְְֲֲִִִִִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָמצרים?

אילן קלא הּתֹולה הּואמן ּתכלת ואֹומר ס"א).ּבבגּדֹו, לּמה (ב"מ העּתקּתי: הּדרׁשן מׁשה רּבי ׁשל ּומיסֹודֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ
ּכֹוכבים? עבֹודת לפרׁשת מקֹוׁשׁש ּפרׁשת ה)נסמכה עבֹודת (חולין עֹובד ּכאילּו הּׁשּבת את ׁשהמחּלל לֹומר, ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ

ּבעזרא:ּכֹוכבים  אֹומר הּוא וכן הּמצוֹות, ּככל ׁשקּולה היא ׁשאף ט), [וּתּתן(נחמיה ירדּת הרֿסיני "ועל להם : ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ׁשקּולה  היא ׁשאף לפי לאּלּו, נסמכה לכ ציצית, ּפרׁשת ואף להם". הֹודעּת קדׁש ׁשּבת ואת ּומצֹות]. ְְְְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּתֹורה

אתּֿכלֿמצֹותי": "ועׂשיתם ׁשּנאמר: הּמצוֹות, ּכל ְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָּכנגד

i"yx£(ÁÏ)Ì‰È„‚· ÈÙk ÏÚ∑יט)ּכנגד ּבעלת (שמות ולא ּכנפֹות, ארּבע על נׁשרים". עלּֿכנפי אתכם "ואּׂשא ««¿≈ƒ¿≈∆ְְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹ
חמׁש ּבעלת ולא ב)ׁשלׁש, י"ח י')Y(זבחים סי' או"ח בטור ועיין המרוחקות כנפות בד' ד' אלא כנפות לחמש ציצית ה' עושין שאין ארּבע (ר"ל ּכנגד ְְְֲֵֶֶַַַַָָֹֹ

ּבמצרים ׁשּנאמר ּגאּלה, ׁשל ו)לׁשֹונֹות "ולקחּתי"(שמות "וגאלּתי", "והּצלּתי", "והֹוצאתי", :.˙ÏÎz ÏÈ˙t∑ ְְְְְְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֻ¿ƒ¿≈∆
לרקיע (ספרי) ּדֹומה הּתכלת צבע וכן ּבּלילה, היתה ּומּכתם "ּתכלא", ׁשּכּול: ׁשל ּתרּגּום ּבכֹורֹות. ׁשּכּול ׁשם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָעל

ׁשאמרּו עד מּמצרים מּׁשּיצאּו יׂשראל, ׁשּׁשהּו ימים ׁשמֹונה ּכנגד – ׁשּבּה חּוטים ּוׁשמֹונה ערב. לעת ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּמׁשחיר
הּים: על ִַַָָׁשירה

סימן. פל"ט פסוקים, שלח קי"ט פרשת חסלת

ô÷ 'îòá äñôãð ú"åîùìå øåáéöá äàéø÷ì çìù úùøôì äøèôä
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xFkA lW Dpi`Wl xFkA lW dRh oiA¥¦¨¤§§¤¥¨¤§
in uEg iRlM rEci did `NW otF`A mB©§¤¤Ÿ¨¨¨©§©¥¦

xFkAd `Ed(l ,ci zeny i"yx d`x),Wi KM ©§¨¥
iM zrcl mkl`Ed ip`xW`cizr ¨¤¨©©¦£¦£¤¨¦

Î`lw' dlFYd on rxRile oigadl§©§¦§¦¨©¦©¤¨¨
FCbaA 'oli`dnFCd lFf rav=) ¦¨§¦§¤©©¤

lEqtE ,oFfNgd on wtEn Fpi`W zlkzl¦§¥¤¤¥¨¦©¦¨¨
(zivivl.'`id zlkY' xnF`e §¦¦§¥§¥¤¦
FcFqinE(FxtQn)dWn iAx lW ¦¦¦§¤©¦Ÿ¤

dknqp dOl :iYwYrd oWxCd©©§¨¤§©§¦¨¨¦§§¨
WWFwn zWxRzAWA mivrd ¨¨©§¥¨¥¦§©¨

xnFl ?dxfÎdcFar zWxtl§¨¨©£¨¨¨©
caFrM zAXd z` lNgndW¤©§©¥¤©©¨§¥

`id s`W ,dxfÎdcFar(zAXd) £¨¨¨¤©¦©©¨
.zFvOd lkM dlEwWzxinXW itl §¨§¨©¦§§¦¤§¦©

dpEn`d ixTir lr dcirn zAXd©©¨§¦¨©¦¨¥¨¡¨
z` `xA mini zWWA xW` d"awdA§£¤§¥¤¨¦¨¨¤

,iriaXd mFIA zFAWIe FnlFr`Ed oke ¨©¦§©©§¦¦§¥
`xfrA xnF`dingp xtq `xwp KMÎ] ¥§¤§¨¨¦§¨¥¤§¤§¨
[i"Wx oFWlA(bi ,h dingp oiir)xd lre' : ¦§©¦§©©

zFvnE dxFY LOrl oYYe Ycxi ipiq¦©¨©§¨©¦¥§©§¨¦§
,'mdl YrcFd LWcw zAW z`eixd §¤©©¨§§©§¨¨¤£¥

llM `le cxtpA zAXd z` xiMfdW¤¦§¦¤©©¨§¦§¨§Ÿ¨©

`idW mEXn zFevOd x`WA DzF`¨¦§¨©¦§¦¤¦
.Dnvr iptA daEWge oCbpM dlEwW§¨§¤§¨©£¨¦§¥©§¨
EN`l dknqp Kkl ziviv zWxR s`e§©¨¨©¦¦§¨¦§§¨§¥

dxfÎdcFarl),(zAWle`id s`W itl ©£¨¨¨§©©¨§¦¤©¦
xn`PW ,zFvOd lM cbpM dlEwW§¨§¤¤¨©¦§¤¤¡©

ExMfY ornl'lM z` mziUre §©©¦§§©£¦¤¤¨
,'izFvnicil d`ian ziviv zevOW ¦§¨¤¦§©¦¦§¦¨¦¥

onEIwe zFevOd lM zxikf(miyxtn ,o"anx): §¦©¨©¦§§¦¨
ziviv zyxt zligz l` xfeg i"yx
dyn iax ixacn dwzrd it lr dx`ane

:oyxcd
.íäéãâá éôðk ìòdizFkld ihxtA ©©§¥¦§¥¤¦§¨¥¦§¤¨

oiprl mifnx mpWi ziviv zeevn lW¤¦§©¦¦¤§¨§¨¦§¦§©
'itpM' lr `id Dzevn :mixvn z`ivi§¦©¦§©¦¦§¨¨¦©©§¥

,micbAd`Edelr mkz` `U`e' cbpM ©§¨¦§§¤¤¨¤¨¤§¤©
'mixWp itpM(c ,hi zeny)d"awd xn`n] ©§¥§¨¦©£©

iz`Up mixvOn mkz`vA :l`xUil§¦§¨¥§¥§¤¦¦§©¦¨¨¦
lr eilfFB z` `UFPd xWpM mkz ¤̀§¤§¤¤©¥¤¨¨©

eitpM(my i"yx d`x)Wi sqFp oiC ,ok FnM ;[ §¨¨§¥¦¨¥
mixaC xtqA xn`Pd ziviSA(ai ,ak) ©¦¦©¤¡¨§¥¤§¨¦

Ll dUrY milcB'zFtpM rAx` lr §¦¦©£¤§©©§©©§
`idW aEzMd cOil KkA xW` ,'LzEqM§§£¤§¨¦¥©¨¤¦
zFtpM rAx` zlrA ziNhA wx zbdFp¤¤©§©¦©£©©§©©§
- Wng zlra `le WlW zlra `le§Ÿ©£©¨Ÿ§Ÿ©£©¨¥

`EdedNE`B lW zFpFWl rAx` cbpM §§¤¤©§©§¤§¨

mixvnA xn`PW(fÎe ,e zeny)'iz`vFde' , ¤¤¡©§¦§©¦§¥¦
'iYgwle' 'iYl`be' 'iYlSde'§¦©§¦§¨©§¦§¨©§¦
,mixvn zlaq zgYn mkz` iz`vFde]§¥¦¤§¤¦©©¦§Ÿ¦§©¦
iYl`be ,mzcarn mkz` iYlSde§¦©§¦¤§¤¥£Ÿ¨¨§¨©§¦
,milcB mihtWaE diEhp rFxfA mkz ¤̀§¤¦§©§¨¦§¨¦§Ÿ¦

['mrl il mkz` iYgwle: §¨©§¦¤§¤¦§¨
.úìëz ìéútzaizA fnx Wi ok FnM §¦§¥¤§¥¥¤¤§¥©

- 'zlkY'zFxFkA lEMW mW lr §¥¤©¥¦§
mixvn'lEMW' diExw mipA zzin]d`x) ¦§©¦¦©¨¦§¨¦

(dn ,fk ziy`xa[e- 'lEMW' lW FnEBxY §©§¤¦
'`lkY''zlkY' oFWl oirMmzMnE ; ¦§¨§¥§§¥¤©¨¨

dliNa dzidxn`PW](hk ,ai zeny)idie' ¨§¨©©§¨¤¤¡©©§¦
ux`A xFkA lk dMd 'de dliNd ivgA©£¦©©§¨¦¨¨§§¤¤

,['mixvndnFC zlkYd rav oke ¦§©¦§¥¤©©§¥¤¤
axr zrl xigWOd riwxldhFp - ¨¨¦©©©§¦§¥¤¤¤
.dliNd zNigzA xFgW oeebldpFnWE §¨¤¨¦§¦©©©§¨§¨

,DAW oihEgmdmini dpFnW cbpM ¦¤¨¥§¤¤§¨¨¦
cr mixvOn E`vIXn l`xUi EdXW¤¨¦§¨¥¦¤¨§¦¦§©¦©

mId lr dxiW Exn`WlilA' oMW - ¤¨§¦¨©©¨¤¥§¥
FzxgnlE ,mIl Ecxi gqR lW iriaW§¦¦¤¤©¨§©¨§¨¢¨

'dxiW Exn` zixgWA(d ,ci my i"yx). §©£¦¨§¦¨
drAx` mFi mr mipnp minId zpFnWE§©©¨¦¦§¦¦©§¨¨
f`W gqRd zhigW onf oqipA xUr̈¨§¦¨§©§¦©©¤©¤¨

mzNE`B dligzd(ak ,g my i"yx d`x)i"tr) ¦§¦¨§¨¨
(i"zk 'ib:gly zyxt zlqg

לשבוע פרשת שלח תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י' סיון
פרק כ, מפרק נה
עד סוף פרק נט

יום רביעי - י"ג סיון
מפרק סט 

עד סוף פרק עא

יום שני - י"א סיון
פרק כ, מפרק ס
עד סוף פרק סה

יום חמישי - י"ד סיון
מפרק עב

עד סוף פרק עו

יום שלישי - י"ב סיון
פרק כ, מפרק סו
עד סוף פרק סח

יום שישי - ט"ו סיון
מפרק עז

עד סוף פרק עח

שבת קודש - ט"ז סיון
פרק כ, מפרק עט עד סוף פרק פב

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ריגא תרפ"ח,  סיון,  ט"ו  א'  ב"ה 

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...   

תהלים  שיעורי  יאמרו  מתפללים  מנין  בכל  שחרית  תפילת  אחר  שבבתי-הכנסת 

בתקפה  זאת  ובקשתי  כנהוג.  קדיש  זה  אחר  ולאמר  החדש(,  לימי  שנחלק  )כמו 

פרטי  ענין  איננו  כי  כנסת,  בית  בכל  כן  לעשות  הי'  )וראוי  הרבים,  לזכות  עומדת, 

מילי  בכל  הברכות  ממקור  יתברכו  זאת  ובגלל  בפרט(,  יחיו  החסידים  מפלגת  של 

 ... בשר  ועד  מנפש  דמיטב 

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

]תמוז תרס"ו[

את  יום  בכל  אומר  היה  אחד  שכל  המנהג  היה  שבימיהם  ארץ  מזקני  שמעתי 

הקאפיטל תהילים לפי שנות חייו. למשל אם מלאו לו כ' שנה ונכנס לשנת הכ"א היה אומר 

פרק כ"א בתהילים וכן היו אומרים גם את התהילים לפי שנות בניו ובנותיו באמרם שזוהי 

סגולה שלא ייצאו לתרבות רעה... 
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סיון  י' ראשון יום
,gr 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå â ÷øô,gr 'nr cr.úîàá åãòìá ñôà ë"à

סיון  י"א שני יום
יום ראשון ֿ שני י 'ֿ י "א סיון  ,gr 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äæì ìùîäå,156 'nr cr.åãòìá ñôàå øéàîä

.â ÷øtaiig ,`xapd z` `xay iwl`d gekdy ,owfd epax xiaqd lirl ¤¤
zeize`d od dl`ye ,ycgn ezeigdle e`xal `xapa cinz miiwzdl

eze` zeigne `xapa zeyalznd ,"'d it `ven"n ze`ad ,dlrnly

."oi`n yi" zeedzd ly ote`a

íéøácä éøçà ,äpäå§¦¥©£¥©§¨¦
,älàä úîàäå- §¨¡¤¨¥¤

gekdy ,lirl exaqedy
"cenrl" gxken iwl`d
`exale `xapa cinz
oi`"n wqtd ila eze`

."yilìò ìékNî ìk̈©§¦©
éà ,BøeLàì ïéáé øácC ¨¨¨¦©£¥

Léå àøáð ìkL± ¤¨¦§¨¨¥
d`xp `xapdy zexnl
ixd ,"yi"l ,"ze`ivn"l
ïéàì áLçð úîàa àeä¤¡¤¤§¨§©¦
çk éaâì Lnî ñôàå̈¤¤©¨§©¥Ÿ©

åét çeøå ìòBtäly ± ©¥§©¦
,d"awd,ìòôpaL- ¤©¦§¨

,`xapd xacaäeänä©§©¤
BàéöBîe ãéîz BúBà± ¨¦¦

,wqtd ilaLnî ïéàî¥©¦©¨
.Léìdidiy mewnay ± §¥

didi ± `xapy iptl didy itk ± `vnpa epi`y xac ± "oi`"
z` `exal cinz jixv iwl`d gekdy oeeik ± .miiw xac ,"yi"
oi`"l jted `xapd did ,df gek icrlae ,"yi"l "oi`"n `xapd
,`xapd ly eze`ivn lk `ed iwl`d gekdy ixd ,"qt`e
`ivnnd iwl`d gekd iabl melk `lk `ed `xapd `linne

.`xapd ly eze`ivn z` wqtd ilaìòôðå àøáð ìkM äîe©¤¨¦§¨§¦§¨
,úeLnîe Léì eðì äàøð-`le ,iynne ize`ivn xack ¦§¤¨§¥©¨

,cala ipgex iwl` gekkúîçî eäæ,iptn ±eðà ïéàL ¤¥£©¤¥¨

,àøápaL åét çeøå 'ä çk úà øNa éðéòa íéàBøå íéâéOî©¦¦§¦§¥¥¨¨¤Ÿ©§©¦¤©¦§¨
úeiçä úà âéOäìe úBàøì ïéòì úeLø äðzð elà ìáà£¨¦¦§¨§¨©¦¦§§©¦¤©©
çeøå 'ä ét àöBnî Ba òôBMä ,àøáð ìëaL úeiðçeøå§£¦¤§¨¦§¨©¥©¦¨¦§©

Y åétgek eze`a mipigane xya ipira mi`ex epiid eli` ¦
lka rteyd ipgex iwl`
`ven"n zeize`d ,`xap

."'d itúeiîLb äéä àìŸ¨¨©§¦
Lnîe Bøîçå àøápäB ©¦§¨§¨§©¨

ék ,eðéðéòì ììk äàøð¦§¤§¨§¥¥¦
àeäzeynnde xnegd ±

,`xapd lyìèä¥
Lnî úeàéönaaygp ± ©§¦©¨

,qt`kúeiçä éaâì§©¥©©
øçàî ,BaL úeiðçeøäå§¨£¦¤¥©©

,oeeik ±éãòìanL¤¦©§£¥
úeiðçeøä,`xapay ± ¨£¦

äéä,`xapd ±ñôàå ïéà ¨¨©¦¨¤¤
úLL íã÷ Bîk ,Lnî©¨§Ÿ¤¥¤

,Lnî úéLàøa éîé- §¥§¥¦©¨
"qt`e oi`" did f`y

;ynnúeiðçeøäå§¨£¦
åéìò òôBMälr ± ©¥©¨¨

,`xapd'ä ét àöBnî¦¨¦
,Léì ïéàå ñôàî ãéîz BàéöBnä Bcáì àeä ,åét çeøå§©¦§©©¦¨¦¥¤¤¨©¦§¥

BúBà äeäîeYdyere `xapd z` zniiwn ziwl`d zeigd §©¤
,iynn xacl eze`.úîàa Bãòìa ñôà ,ïk íà`ed oi` ± ¦¥¤¤¦§¨¤¡¤

wxy oeik ,eze` zniiwnd zipgexd zeigd caln ,melk zn`a
sxd `ll `xapd ,`xapd eli`e ;zizin`d ze`ivnd `id ,`id
eze`ivn lk ,oky .zizin` eze`ivn oi` ,zipgexd zeigd on
dwiprne cinz ea "zcner" zipgexd zeigdy dnn wx d`a

.eze`ivn z` el

äæì ìLnäåmi`xp mdy zexnl ,mi`xapdy ,mixne` ep`y ± §©¨¨¨¤
ze`ivn ,xac ly ezin`l md oi` ,"ze`ivn"e "yi"k epipira

lky oeeik ,zizin`
gekd `ed mze`ivn
lynd ,mday iwl`d

jklLîMä øBà ,àeä©¤¤
íéøcìå õøàì øéànä- ©¥¦¨¨¤§©¨¦

ipxw ,xnelk ,dilr
,ynydøBàå åéæ àeäL¤¦§

LîMä óebî èMtúnä©¦§©¥¦©¤¤
äàøðå,df xe` ±ïéòì §¦§¤§¥

,ìk-`edy itkøéàî Ÿ¥¦

,èeLt äæ ,äpäå .íìBòä ììçáe õøàä ìò-,xacd i`ce ©¨¨¤©£©¨¨§¦¥¤¨
BðLé äfä åéæå øBàL,ux`l miribny ynyd ipxw ,eif eze` ± ¤§¦©¤¤§

,mi`vnpóeâa ïk íb©¥§
LîMä øeck øîçå§Ÿ¤©©¤¤

íàL ,íéîMaL Bîöò± ©§¤©¨©¦¤¦
,df xe` m` ixdy

úî÷Bçøîì øéàîe èMt ¦§©¥¥¦§¥¨
,Ck-ìk-,ux`l crìk ¨©¨

øéàäì ìëeiL ïkL-¤¥¤©§¨¦
,Lnî BîB÷îa-,xnelk ¦§©¨

;envr ynyd xecka÷ø©
Lnî BîB÷îa íML± ¤¨¦§©¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

äðäå â ÷øôìéëùî ìë äìàä úîàäå 'éøáãä éøçà
àøáð ìëù êéà åøåùàì ïéáé øáã ìò
ìòåôä çë éáâì ùîî ñôàå ïéàì áùçð úîàá àåä ùéå
ùîî ïéàî åàéöåîå ãéîú åúåà äåäîä ìòôðáù åéô çåøå
åäæ 'åùîîå ùéì åðì äàøð ìòôðå àøáð ìëù äîå ùéì
'ä çë úà øùá éðéòá íéàåøå íéâéùî åðà ïéàù úîçî
úåàøì ïéòì úåùø äðúéð åìéà ìáà àøáðáù åéô çåøå
åá òôåùä àøáð ìëáù úåéðçåøå úåéçä úà âéùäìå
åøîåçå àøáðä úåéîùâ äéä àì åéô çåøå 'ä éô àöåîî
ùîî úåàéöîá ìèá àåä éë åðéðéòì ììë äàøð åùîîå
'åéðçåøä éãòìáîù øçàî åáù úåéðçåøäå úåéçä éáâì
ùîî 'éùàøá éîé úùù íãå÷ åîë ùîî ñôàå ïéà äéä
åãáì àåä åéô çåøå 'ä éô àöåîî åéìò òôåùä úåéðçåøäå
ñôà ë"à åúåà äåäîå ùéì ïéàå ñôàî ãéîú åàéöåîä

úîàá åãòìá

øéàîä ùîùä øåà àåä äæì ìùîäå
ùîùä óåâî èùôúîä øåàå åéæ àåäù íéøãìå õøàì
äæ äðäå íìåòä ììçáå õøàä ìò øéàî ìë ïéòì äàøðå
ùîùä øåãë øîåçå óåâá ë"â åðùé äæä åéæå øåàù èåùô
ë"ë ÷åçøîì øéàîå èùôúî íàù íéîùáù åîöò
åîå÷îá íùù ÷ø ùîî åîå÷îá øéàäì ìëåéù ù"ë

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

oeiq a"i iyily mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ב שלישי יום
,156 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äìàä íéøáãëå,156 'nr cr:íéã÷äì êéøö

,envr ynyd xeckaék ,Lnî ñôàå ïéàì äfä åéfä áLçð¤§¨©¦©¤§©¦¨¤¤©¨¦
,`ed ±àeäL ,LîMä øeck óeb éaâì úeàéöna Lnî ìèä¥©¨©§¦§©¥©©¤¤¤

deedn ,ynyd xeck ±øBàäå åéfäL ,äfä åéfäå øBàä øB÷î§¨§©¦©¤¤©¦§¨
;LîMä øeck íöòå óebî äøéàî äøàä ÷ø Bðéà äfä- ©¤¥©¤¨¨§¦¨¦§¤¤©©¤¤

epi` ynyd xe`y oeeikne
okl ,ynyd sebn eif wx
seba ,exewna ezeida
ef dx`d dlha ,ynyd
ynyd seb iabl ze`ivna
oi`e ,dly "mvr"d `edy
sebay xnel mewn lk
,ynyd xe` xi`n ynyd
dxi`ne zniiw my ± `l`

,cala dnvr ynyd÷ø©
,íìBòä ììça-,cala ©£©¨¨

ìòå íéîMä ìk úçz©©¨©¨©¦§©
óeb ïàk ïéàL ,õøàä̈¨¤¤¥¨
úeàéöna LîMä øeck©©¤¤©§¦

Y`l`,cala ynyd eif o`k miiwåéfäå øBàä ïàk äàøð¦§¤¨¨§©¦
äfä,ynyd ly ±íL ïàk åéìò ìôBðå ,ìk ïéòì Lnî Léì ©¤§¥©¨§¥Ÿ§¥¨¨¨¥

.úîàa "Lé"xac o`k `ed eifdy ,xnel zn`a mi`zn ± ¥¤¡¤
.deeife dxe` wx ,o`k z`vnp dppi` dnvr ynyd ixdy ,iynn

àeäLk ïk-ïéàM-äî,eifd ±ïéà ¯ LîMä óeâa BøB÷îa ©¤¥¥§¤¦§§©¤¤¥
íL åéìò ìôBðx`eza xcben epi` ±íL ÷ø ,ììk "Lé","ïéà" ¥¨¨¥¥§¨©¥©¦

àeä úîàa ék ,"ñôà"å§¤¤¦¤¡¤
,eifd ±íLseb jeza ± ¨

,ynyd xeckñôàå ïéàì§©¦¨¤¤
íL øéàî ïéàL ,Lnî©¨¤¥¥¦¨
àeäL ,Bcáì BøB÷î ÷ø©§§©¤
,øéànä LîMä óeb©¤¤©¥¦

.Bãòìa ñôàå,ixd ± §¤¤¦§¨
hytznd xe`dy zexnl
i`cea `vnp ynydn
ÎitÎlrÎs` ,dnvr ynya
aygidl leki `ed oi` ,ok
ote` dfi`a j` ."yi"k
ote`a ± ?my `vnp `ed
,ze`ivna lha `edy
lr wx df ixd ± ze`ivna my `vnp in xicbdl mivex ep`yke

.eifde xe`d lr `le dnvr ynyd

ìk íä ,íîìök íúeîãa ,Lnî älàä íéøácëå§©§¨¦¨¥¤©¨¦§¨§©§¨¥¨
íäéìò òôBMä ,åét çeøî éäìàä òôL éaâì íéàeøaä©§¦§©¥¤©¨¡Ÿ¦¥©¦©¥©£¥¤

àeäå ,íúBà äeäîe,d"awd ly "eit gex" ±íäå ,íøB÷î §©¤¨§§¨§¥
íîöò,mi`xapd ±ïî èMtúî åéæå øBà Bîk ÷ø íðéà ©§¨¥¨©§§¦¦§©¥¦

òôBMä 'ä çeøå òôMä©¤©§©©¥©
íëBúa Laìúîe± ¦§©¥§¨

,mi`xapd jezaíàéöBîe¦¨
íä ïëìå ,Léì ïéàî± ¥©¦§¥§¨¥¥

,mi`xapdíéìèa§¥¦
,íøB÷î éaâì úeàéöna©§¦§©¥§¨
ìèaL LîMä øBà Bîk§©¤¤¤¨¥
ïéàì áLçðå úeàéöna©§¦§¤§¨§©¦
Bðéàå ,Lnî ñôàå̈¤¤©¨§¥
ììk "Lé" íLa àø÷ð¦§¨§¥¥§¨

,BøB÷îa àeäLk-seb §¤¦§
,ynyd xeckúçz ÷ø©©©

íL ïéàL íéîMä©¨©¦¤¥¨
,BøB÷î-`xwp my §

,"yi" mya eifde xe`d
xeck seb jeza eli`e
`xwp `ed oi` ,ynyd

.llk "yi" myaìk Ck̈¨
éðéòì àlà ,ììk "Lé" íL íäéìò ìôBð ïéà íéàeøaä©§¦¥¥£¥¤¥¥§¨¤¨§¥¥

,eðlL øNa-iptn ?recn ."yi"k mi`xapd mi`xpeðà ïéàL ¨¨¤¨¤¥¨
,øB÷nä úà ììk íéâéOîe íéàBø-mi`xapd lyàeäL ¦©¦¦§¨¤©¨¤

ïëìå ,íúBà äeänä 'ä çeømi`ex ep` oi`y iptn ± ©©§©¤¨§¨¥
,mi`xapd ly mxewn z` mibiyneúeiîLb eðéðéòì äàøð¦§¤§¥¥©§¦

äàøpL Bîk ,øeîb Lé íäL íLnîe íøîçå íéàøápä©¦§¨¦§¨§¨©¨¨¤¥¥¨§¤¦§¤
BðéàLk øeîb Lé LîMä øBà.BøB÷îallga `vnp `l` ± ©¤¤¥¨§¤¥¦§

,jk .ux`d lr e` mlerd
xyad ipir iabl wxy
od oi`y oeeikn ,eply
xewn z` ze`ex
odiabl ixd ,mi`xapd
eid eli`k md mi`xapd
xe` enk) mxewnl uegn
`vnp `edyk ynyd
`idy ynyl uegn
,la` ,`id zn`d .(exewn
,mda `vnp xewndy
mi`ex ep` oi`y zexnl
zn`a md oi` okle ,eze`
md `l` ,llk ze`ivn
ze`ivna milha

.mxewnlïéà äæaL ÷ø©¤¨¤¥
ìLîpì äîBc ìLnä©¨¨¤©¦§¨

,äøBàëì éøîâì-,yi §©§¥¦§¨
,lynpd oial lynd oia lcad ,dxe`klìLnaLxe` ly ± ¤©¨¨

,ynyd iabl ynydøB÷nä ïéà`vnp ,ynyd ±úeàéöna ¥©¨©§¦
Léì BøBà íL äàøpL õøàä ìòå íìBòä ììça ììk§¨©£©¨¨§©¨¨¤¤¦§¤¨§¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ìèá éë ùîî ñôàå ïéàì äæä åéæä áùçð ùîî
àåäù ùîùä øåãë óåâ éáâì úåàéöîá ùîî
÷ø åðéà äæä øåàäå åéæäù äæä åéæäå øåàä øå÷î
ììçá ÷ø ùîùä øåãë íöòå óåâî äøéàî äøàä
óåâ ïàë ïéàù õøàä ìòå íéîùä ìë úçú íìåòä
äæä åéæäå øåàä ïàë äàøð úåàéöîá ùîùä øåãë
úîàá ùé íù ïàë åéìò ìôåðå ìë ïéòì ùîî ùéì
íù åéìò ìôåð ïéà ùîùä óåâá åøå÷îá àåäùë ë"àùî
ñôàå ïéàì íù àåä úîàá éë ñôàå ïéà íù ÷ø ììë ùé
óåâ àåäù åãáì åøå÷î ÷ø íù øéàî ïéàù ùîî

åãòìá ñôàå øéàîä ùîùä

ùîî äìàä íéøáãëå
éäìàä òôù éáâì íéàåøáä ìë íä íîìöë íúåîãá
íäå íøå÷î àåäå íúåà äåäîå íäéìò òôåùä åéô çåøî
çåøå òôùä ïî èùôúî åéæå øåà åîë ÷ø íðéà íîöò
ïëìå ùéì ïéàî íàéöåîå íëåúá ùáìúîå òôåùä 'ä
ùîùä øåà åîë íøå÷î éáâì úåàéöîá íéìèá íä
àø÷ð åðéàå ùîî ñôàå ïéàì áùçðå úåàéöîá ìèáù
ïéàù íéîùä úçú ÷ø åøå÷îá àåäùë ììë ùé íùá
ììë ùé íù íäéìò ìôåð ïéà 'éàåøáä ìë êë åøå÷î íù
ììë íéâéùîå íéàåø åðà ïéàù åðìù øùá éðéòì àìà
äàøð ïëìå .íúåà äåäîä 'ä çåø àåäù øå÷îä úà
ùé íäù íùîîå íøîåçå íéàøáðä úåéîùâ åðéðéòì
åøå÷îá åðéàùë øåîâ ùé ùîùä øåà 'àøðù åîë øåîâ
äøåàëì éøîâì ìùîðì äîåã ìùîä ïéà äæáù ÷ø
ìòå íìåòä ììçá ììë úåàéöîá øå÷îä ïéà ìùîáù
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עה oeiq `"iÎ'i ipyÎoey`x mei Ð b wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י' ראשון יום
,gr 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðäå â ÷øô,gr 'nr cr.úîàá åãòìá ñôà ë"à

סיון  י"א שני יום
יום ראשון ֿ שני י 'ֿ י "א סיון  ,gr 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äæì ìùîäå,156 'nr cr.åãòìá ñôàå øéàîä

.â ÷øtaiig ,`xapd z` `xay iwl`d gekdy ,owfd epax xiaqd lirl ¤¤
zeize`d od dl`ye ,ycgn ezeigdle e`xal `xapa cinz miiwzdl

eze` zeigne `xapa zeyalznd ,"'d it `ven"n ze`ad ,dlrnly

."oi`n yi" zeedzd ly ote`a

íéøácä éøçà ,äpäå§¦¥©£¥©§¨¦
,älàä úîàäå- §¨¡¤¨¥¤

gekdy ,lirl exaqedy
"cenrl" gxken iwl`d
`exale `xapa cinz
oi`"n wqtd ila eze`

."yilìò ìékNî ìk̈©§¦©
éà ,BøeLàì ïéáé øácC ¨¨¨¦©£¥

Léå àøáð ìkL± ¤¨¦§¨¨¥
d`xp `xapdy zexnl
ixd ,"yi"l ,"ze`ivn"l
ïéàì áLçð úîàa àeä¤¡¤¤§¨§©¦
çk éaâì Lnî ñôàå̈¤¤©¨§©¥Ÿ©

åét çeøå ìòBtäly ± ©¥§©¦
,d"awd,ìòôpaL- ¤©¦§¨

,`xapd xacaäeänä©§©¤
BàéöBîe ãéîz BúBà± ¨¦¦

,wqtd ilaLnî ïéàî¥©¦©¨
.Léìdidiy mewnay ± §¥

didi ± `xapy iptl didy itk ± `vnpa epi`y xac ± "oi`"
z` `exal cinz jixv iwl`d gekdy oeeik ± .miiw xac ,"yi"
oi`"l jted `xapd did ,df gek icrlae ,"yi"l "oi`"n `xapd
,`xapd ly eze`ivn lk `ed iwl`d gekdy ixd ,"qt`e
`ivnnd iwl`d gekd iabl melk `lk `ed `xapd `linne

.`xapd ly eze`ivn z` wqtd ilaìòôðå àøáð ìkM äîe©¤¨¦§¨§¦§¨
,úeLnîe Léì eðì äàøð-`le ,iynne ize`ivn xack ¦§¤¨§¥©¨

,cala ipgex iwl` gekkúîçî eäæ,iptn ±eðà ïéàL ¤¥£©¤¥¨

,àøápaL åét çeøå 'ä çk úà øNa éðéòa íéàBøå íéâéOî©¦¦§¦§¥¥¨¨¤Ÿ©§©¦¤©¦§¨
úeiçä úà âéOäìe úBàøì ïéòì úeLø äðzð elà ìáà£¨¦¦§¨§¨©¦¦§§©¦¤©©
çeøå 'ä ét àöBnî Ba òôBMä ,àøáð ìëaL úeiðçeøå§£¦¤§¨¦§¨©¥©¦¨¦§©

Y åétgek eze`a mipigane xya ipira mi`ex epiid eli` ¦
lka rteyd ipgex iwl`
`ven"n zeize`d ,`xap

."'d itúeiîLb äéä àìŸ¨¨©§¦
Lnîe Bøîçå àøápäB ©¦§¨§¨§©¨

ék ,eðéðéòì ììk äàøð¦§¤§¨§¥¥¦
àeäzeynnde xnegd ±

,`xapd lyìèä¥
Lnî úeàéönaaygp ± ©§¦©¨

,qt`kúeiçä éaâì§©¥©©
øçàî ,BaL úeiðçeøäå§¨£¦¤¥©©

,oeeik ±éãòìanL¤¦©§£¥
úeiðçeøä,`xapay ± ¨£¦

äéä,`xapd ±ñôàå ïéà ¨¨©¦¨¤¤
úLL íã÷ Bîk ,Lnî©¨§Ÿ¤¥¤

,Lnî úéLàøa éîé- §¥§¥¦©¨
"qt`e oi`" did f`y

;ynnúeiðçeøäå§¨£¦
åéìò òôBMälr ± ©¥©¨¨

,`xapd'ä ét àöBnî¦¨¦
,Léì ïéàå ñôàî ãéîz BàéöBnä Bcáì àeä ,åét çeøå§©¦§©©¦¨¦¥¤¤¨©¦§¥

BúBà äeäîeYdyere `xapd z` zniiwn ziwl`d zeigd §©¤
,iynn xacl eze`.úîàa Bãòìa ñôà ,ïk íà`ed oi` ± ¦¥¤¤¦§¨¤¡¤

wxy oeik ,eze` zniiwnd zipgexd zeigd caln ,melk zn`a
sxd `ll `xapd ,`xapd eli`e ;zizin`d ze`ivnd `id ,`id
eze`ivn lk ,oky .zizin` eze`ivn oi` ,zipgexd zeigd on
dwiprne cinz ea "zcner" zipgexd zeigdy dnn wx d`a

.eze`ivn z` el

äæì ìLnäåmi`xp mdy zexnl ,mi`xapdy ,mixne` ep`y ± §©¨¨¨¤
ze`ivn ,xac ly ezin`l md oi` ,"ze`ivn"e "yi"k epipira

lky oeeik ,zizin`
gekd `ed mze`ivn
lynd ,mday iwl`d

jklLîMä øBà ,àeä©¤¤
íéøcìå õøàì øéànä- ©¥¦¨¨¤§©¨¦

ipxw ,xnelk ,dilr
,ynydøBàå åéæ àeäL¤¦§

LîMä óebî èMtúnä©¦§©¥¦©¤¤
äàøðå,df xe` ±ïéòì §¦§¤§¥

,ìk-`edy itkøéàî Ÿ¥¦

,èeLt äæ ,äpäå .íìBòä ììçáe õøàä ìò-,xacd i`ce ©¨¨¤©£©¨¨§¦¥¤¨
BðLé äfä åéæå øBàL,ux`l miribny ynyd ipxw ,eif eze` ± ¤§¦©¤¤§

,mi`vnpóeâa ïk íb©¥§
LîMä øeck øîçå§Ÿ¤©©¤¤

íàL ,íéîMaL Bîöò± ©§¤©¨©¦¤¦
,df xe` m` ixdy

úî÷Bçøîì øéàîe èMt ¦§©¥¥¦§¥¨
,Ck-ìk-,ux`l crìk ¨©¨

øéàäì ìëeiL ïkL-¤¥¤©§¨¦
,Lnî BîB÷îa-,xnelk ¦§©¨

;envr ynyd xecka÷ø©
Lnî BîB÷îa íML± ¤¨¦§©¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

äðäå â ÷øôìéëùî ìë äìàä úîàäå 'éøáãä éøçà
àøáð ìëù êéà åøåùàì ïéáé øáã ìò
ìòåôä çë éáâì ùîî ñôàå ïéàì áùçð úîàá àåä ùéå
ùîî ïéàî åàéöåîå ãéîú åúåà äåäîä ìòôðáù åéô çåøå
åäæ 'åùîîå ùéì åðì äàøð ìòôðå àøáð ìëù äîå ùéì
'ä çë úà øùá éðéòá íéàåøå íéâéùî åðà ïéàù úîçî
úåàøì ïéòì úåùø äðúéð åìéà ìáà àøáðáù åéô çåøå
åá òôåùä àøáð ìëáù úåéðçåøå úåéçä úà âéùäìå
åøîåçå àøáðä úåéîùâ äéä àì åéô çåøå 'ä éô àöåîî
ùîî úåàéöîá ìèá àåä éë åðéðéòì ììë äàøð åùîîå
'åéðçåøä éãòìáîù øçàî åáù úåéðçåøäå úåéçä éáâì
ùîî 'éùàøá éîé úùù íãå÷ åîë ùîî ñôàå ïéà äéä
åãáì àåä åéô çåøå 'ä éô àöåîî åéìò òôåùä úåéðçåøäå
ñôà ë"à åúåà äåäîå ùéì ïéàå ñôàî ãéîú åàéöåîä

úîàá åãòìá

øéàîä ùîùä øåà àåä äæì ìùîäå
ùîùä óåâî èùôúîä øåàå åéæ àåäù íéøãìå õøàì
äæ äðäå íìåòä ììçáå õøàä ìò øéàî ìë ïéòì äàøðå
ùîùä øåãë øîåçå óåâá ë"â åðùé äæä åéæå øåàù èåùô
ë"ë ÷åçøîì øéàîå èùôúî íàù íéîùáù åîöò
åîå÷îá íùù ÷ø ùîî åîå÷îá øéàäì ìëåéù ù"ë
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סיון  י"ב שלישי יום
,156 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äìàä íéøáãëå,156 'nr cr:íéã÷äì êéøö

,envr ynyd xeckaék ,Lnî ñôàå ïéàì äfä åéfä áLçð¤§¨©¦©¤§©¦¨¤¤©¨¦
,`ed ±àeäL ,LîMä øeck óeb éaâì úeàéöna Lnî ìèä¥©¨©§¦§©¥©©¤¤¤

deedn ,ynyd xeck ±øBàäå åéfäL ,äfä åéfäå øBàä øB÷î§¨§©¦©¤¤©¦§¨
;LîMä øeck íöòå óebî äøéàî äøàä ÷ø Bðéà äfä- ©¤¥©¤¨¨§¦¨¦§¤¤©©¤¤

epi` ynyd xe`y oeeikne
okl ,ynyd sebn eif wx
seba ,exewna ezeida
ef dx`d dlha ,ynyd
ynyd seb iabl ze`ivna
oi`e ,dly "mvr"d `edy
sebay xnel mewn lk
,ynyd xe` xi`n ynyd
dxi`ne zniiw my ± `l`

,cala dnvr ynyd÷ø©
,íìBòä ììça-,cala ©£©¨¨

ìòå íéîMä ìk úçz©©¨©¨©¦§©
óeb ïàk ïéàL ,õøàä̈¨¤¤¥¨
úeàéöna LîMä øeck©©¤¤©§¦

Y`l`,cala ynyd eif o`k miiwåéfäå øBàä ïàk äàøð¦§¤¨¨§©¦
äfä,ynyd ly ±íL ïàk åéìò ìôBðå ,ìk ïéòì Lnî Léì ©¤§¥©¨§¥Ÿ§¥¨¨¨¥

.úîàa "Lé"xac o`k `ed eifdy ,xnel zn`a mi`zn ± ¥¤¡¤
.deeife dxe` wx ,o`k z`vnp dppi` dnvr ynyd ixdy ,iynn

àeäLk ïk-ïéàM-äî,eifd ±ïéà ¯ LîMä óeâa BøB÷îa ©¤¥¥§¤¦§§©¤¤¥
íL åéìò ìôBðx`eza xcben epi` ±íL ÷ø ,ììk "Lé","ïéà" ¥¨¨¥¥§¨©¥©¦

àeä úîàa ék ,"ñôà"å§¤¤¦¤¡¤
,eifd ±íLseb jeza ± ¨

,ynyd xeckñôàå ïéàì§©¦¨¤¤
íL øéàî ïéàL ,Lnî©¨¤¥¥¦¨
àeäL ,Bcáì BøB÷î ÷ø©§§©¤
,øéànä LîMä óeb©¤¤©¥¦

.Bãòìa ñôàå,ixd ± §¤¤¦§¨
hytznd xe`dy zexnl
i`cea `vnp ynydn
ÎitÎlrÎs` ,dnvr ynya
aygidl leki `ed oi` ,ok
ote` dfi`a j` ."yi"k
ote`a ± ?my `vnp `ed
,ze`ivna lha `edy
lr wx df ixd ± ze`ivna my `vnp in xicbdl mivex ep`yke

.eifde xe`d lr `le dnvr ynyd

ìk íä ,íîìök íúeîãa ,Lnî älàä íéøácëå§©§¨¦¨¥¤©¨¦§¨§©§¨¥¨
íäéìò òôBMä ,åét çeøî éäìàä òôL éaâì íéàeøaä©§¦§©¥¤©¨¡Ÿ¦¥©¦©¥©£¥¤

àeäå ,íúBà äeäîe,d"awd ly "eit gex" ±íäå ,íøB÷î §©¤¨§§¨§¥
íîöò,mi`xapd ±ïî èMtúî åéæå øBà Bîk ÷ø íðéà ©§¨¥¨©§§¦¦§©¥¦

òôBMä 'ä çeøå òôMä©¤©§©©¥©
íëBúa Laìúîe± ¦§©¥§¨

,mi`xapd jezaíàéöBîe¦¨
íä ïëìå ,Léì ïéàî± ¥©¦§¥§¨¥¥

,mi`xapdíéìèa§¥¦
,íøB÷î éaâì úeàéöna©§¦§©¥§¨
ìèaL LîMä øBà Bîk§©¤¤¤¨¥
ïéàì áLçðå úeàéöna©§¦§¤§¨§©¦
Bðéàå ,Lnî ñôàå̈¤¤©¨§¥
ììk "Lé" íLa àø÷ð¦§¨§¥¥§¨

,BøB÷îa àeäLk-seb §¤¦§
,ynyd xeckúçz ÷ø©©©

íL ïéàL íéîMä©¨©¦¤¥¨
,BøB÷î-`xwp my §

,"yi" mya eifde xe`d
xeck seb jeza eli`e
`xwp `ed oi` ,ynyd

.llk "yi" myaìk Ck̈¨
éðéòì àlà ,ììk "Lé" íL íäéìò ìôBð ïéà íéàeøaä©§¦¥¥£¥¤¥¥§¨¤¨§¥¥

,eðlL øNa-iptn ?recn ."yi"k mi`xapd mi`xpeðà ïéàL ¨¨¤¨¤¥¨
,øB÷nä úà ììk íéâéOîe íéàBø-mi`xapd lyàeäL ¦©¦¦§¨¤©¨¤

ïëìå ,íúBà äeänä 'ä çeømi`ex ep` oi`y iptn ± ©©§©¤¨§¨¥
,mi`xapd ly mxewn z` mibiyneúeiîLb eðéðéòì äàøð¦§¤§¥¥©§¦

äàøpL Bîk ,øeîb Lé íäL íLnîe íøîçå íéàøápä©¦§¨¦§¨§¨©¨¨¤¥¥¨§¤¦§¤
BðéàLk øeîb Lé LîMä øBà.BøB÷îallga `vnp `l` ± ©¤¤¥¨§¤¥¦§

,jk .ux`d lr e` mlerd
xyad ipir iabl wxy
od oi`y oeeikn ,eply
xewn z` ze`ex
odiabl ixd ,mi`xapd
eid eli`k md mi`xapd
xe` enk) mxewnl uegn
`vnp `edyk ynyd
`idy ynyl uegn
,la` ,`id zn`d .(exewn
,mda `vnp xewndy
mi`ex ep` oi`y zexnl
zn`a md oi` okle ,eze`
md `l` ,llk ze`ivn
ze`ivna milha

.mxewnlïéà äæaL ÷ø©¤¨¤¥
ìLîpì äîBc ìLnä©¨¨¤©¦§¨

,äøBàëì éøîâì-,yi §©§¥¦§¨
,lynpd oial lynd oia lcad ,dxe`klìLnaLxe` ly ± ¤©¨¨

,ynyd iabl ynydøB÷nä ïéà`vnp ,ynyd ±úeàéöna ¥©¨©§¦
Léì BøBà íL äàøpL õøàä ìòå íìBòä ììça ììk§¨©£©¨¨§©¨¨¤¤¦§¤¨§¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

ìèá éë ùîî ñôàå ïéàì äæä åéæä áùçð ùîî
àåäù ùîùä øåãë óåâ éáâì úåàéöîá ùîî
÷ø åðéà äæä øåàäå åéæäù äæä åéæäå øåàä øå÷î
ììçá ÷ø ùîùä øåãë íöòå óåâî äøéàî äøàä
óåâ ïàë ïéàù õøàä ìòå íéîùä ìë úçú íìåòä
äæä åéæäå øåàä ïàë äàøð úåàéöîá ùîùä øåãë
úîàá ùé íù ïàë åéìò ìôåðå ìë ïéòì ùîî ùéì
íù åéìò ìôåð ïéà ùîùä óåâá åøå÷îá àåäùë ë"àùî
ñôàå ïéàì íù àåä úîàá éë ñôàå ïéà íù ÷ø ììë ùé
óåâ àåäù åãáì åøå÷î ÷ø íù øéàî ïéàù ùîî

åãòìá ñôàå øéàîä ùîùä

ùîî äìàä íéøáãëå
éäìàä òôù éáâì íéàåøáä ìë íä íîìöë íúåîãá
íäå íøå÷î àåäå íúåà äåäîå íäéìò òôåùä åéô çåøî
çåøå òôùä ïî èùôúî åéæå øåà åîë ÷ø íðéà íîöò
ïëìå ùéì ïéàî íàéöåîå íëåúá ùáìúîå òôåùä 'ä
ùîùä øåà åîë íøå÷î éáâì úåàéöîá íéìèá íä
àø÷ð åðéàå ùîî ñôàå ïéàì áùçðå úåàéöîá ìèáù
ïéàù íéîùä úçú ÷ø åøå÷îá àåäùë ììë ùé íùá
ììë ùé íù íäéìò ìôåð ïéà 'éàåøáä ìë êë åøå÷î íù
ììë íéâéùîå íéàåø åðà ïéàù åðìù øùá éðéòì àìà
äàøð ïëìå .íúåà äåäîä 'ä çåø àåäù øå÷îä úà
ùé íäù íùîîå íøîåçå íéàøáðä úåéîùâ åðéðéòì
åøå÷îá åðéàùë øåîâ ùé ùîùä øåà 'àøðù åîë øåîâ
äøåàëì éøîâì ìùîðì äîåã ìùîä ïéà äæáù ÷ø
ìòå íìåòä ììçá ììë úåàéöîá øå÷îä ïéà ìùîáù
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oeiqעו b"i iriax mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ג רביעי יום
,156 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðä éë .ã ÷øô,hr 'nr cr.áéèäì áåèä

,øeîb-,llk my z`vnp dppi` ,xewnd ynydy oeeik ixd ¨
`ed recn oaene ,ze`ivn zpigaa my `ed ynyd xe` okl

.ze`ivnk d`xpíøB÷îa íä íéàeøaä ìk ïk-ïéàM-äî©¤¥¥¨©§¦¥¦§¨
,ãéîz-,xewnd ixdy ¨¦

cinz `vnp ,iwl`d gekd
eze` `xeae `xapd jeza
"oi`"n ycgn cinz

,"yi"løB÷nä ïéàL ÷ø©¤¥©¨
.øNa éðéòì äàøð,j` ± ¦§¤§¥¥¨¨

cinz mi`vnp md zn`a
- jk m`e ,mxewna?íøB÷îì úeàéöna íéìèa ïðéà änìå§¨¨¥¨§¥¦©§¦¦§¨

d`xiiy ote`a ,mi`xapd ly ze`ivna mlehia oi` recn ±
z` ze`xl mewn zzl `l `linne ,ze`ivna milha md ji`

?"ze`ivn"ke "yi"k mi`xapdéøö ¯ äæ ïéáäì Cà:íéc÷äì C ©§¨¦¤¨¦§©§¦
-wxta xiaqi owfd epax

`a df xacy ,`ad
mevnv ly iwl`d gekdn
xe`d lr dqknd mlrde
ziwl`d zeigd lre
elkei mi`xapdy "lret"e
"yi"k ze`xidl

zn`ay zexnl ,"ze`ivn"ke.ze`ivna milha md

.ã ÷øt,iwl`d gekdy oeeiky ,owfd epax xiaqd ,'b wxt ,mcewd wxta ¤¤
did ,e`l m`ae ± ycgn e`xal `xapa cinz "cner" ,`xapd z` `xay

`xapdy ,xacd yexit ± `xapy iptl enk "qt`"e "oi`"l xfeg `xapd

cinz eze` `xead ,'d xac ,exewnl ixnbl lha `ede llk ze`ivn epi`

`xapdy dne ;"yi"l "oi`"n

,zeynne "yi"k epipirl d`xp

xyad ipiray iptn df ixd

ep` oi`e mi`ex ep` oi` eply

xac z` ,exewn z` mibiyn

,ynyd xe` ly lynak ± 'd

seba ,exewnl uegn `edyk

llga `l` ,ynyd xeck

`ed ,ux`d lr e` mlerd

:l`y jk lr ."yi"k f` d`xp

xe`y oeeik ,lyna mpn`

`vnp epi` ok` ynyd

xi`n `edy drya exewna

`vnp `xapd ixd ,lynpa ,j` ;"yi"k d`xp `ed recn oaen ± ux`d lr

,`eti` ,recn ± `xapd jeza cinz cnerd ,'d xac `edy ,exewna cinz

aeygl mewn didi `ly ote`a ,mxewnl ze`ivna milha mi`xapd oi`

yiy owfd epax xn` ,z`f oiadl ick ± ?"ze`ivn"ke "yi"k mze`

ly iwl`d gekd `id jkl daiqdy ,igkepd wxta xaqeiy dn micwdl

.mevnv

:áéúk äpä ékweqta aezk ±1:,"íéäìà 'ä ïâîe LîL ék"± ¦¦¥§¦¦¤¤¨¥¡Ÿ¦
enke ,ely 'ied mya d"awd epl xi`n jk ,dxi`n ynydy enk
.ely miwl` mya d"awd epilr obn jk ,gihane xneyd "obn"d

Leøtdlnd ±"ïâî"zekiiy el oi`y mzq obnl dpeekd oi` ± ¥¨¥
`l` ,weqta xaecn dzece` ynylLîMì ÷zøð àeäick ± ©§¨©¤¤

,Bìáñì úBiøaä eìëeiL ,ïâäìhelwl elkei mi`xapdy ick ± §¨¥¤§©§¦§¨§
mi`xapl xyt`nd ,wizxpe "obn" ynyl dl yi ,ynyd ipxw z`

.ynyd xe` z` helwläëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk2: §©£©©¥¦§¨¦§¨¨
,d÷zøpî änç àéöBî àeä-Ceøa-LBãwä àáì ãéúòì"¤¨¦¨Ÿ©¨¨¦©¨¦©§§¨

."'eë da ïéðBcð íéòLøoeeik dngd zervn`a eyprii miryxd ± §¨¦¦¦¨

miwicve ± ynyd ly wfgd dxe` z` z`yl milbeqn eidi `ly
(elkei ,efn dxizi `l` ,xe`d z` z`yl elkeiy cala ef `l)

df xn`nn mi`ex ± ynyd xe` ici lr `txidl,l"f epinkg ly
.ynyd xe` z` lawl xyt`nd "wzxp"e "obn" yi ynylyBîëe§

ãòa ïâî ÷zøpäL¤©©§¨¥¥§©
,LîMäipa elkeiy ± ©¤¤

,dxe` z` lawl mc`dCk̈
ì ïâî "íéäìà" íLíL ¥¡Ÿ¦¥¥§¥
.àeä-Ceøa ä"éåä± £¨¨¨

lawl mi`xapd elkeiy
± .'ied my ly xe`d z`
ik" yexit ,`eti` ,dfe
:"miwl` 'ied obne yny
lynk `ed 'ied my
"miwl`" mye ,"yny"d
'ied my ly xe`d lr oibn
enk ± eze` lawl elkeiy
wewf recn ,oldl xiaqi owfd epax .ynyd lr ,wzxpd ,"obn"d

:eze` lawl elkeiy ick "obn"l 'ied my ly xe`dä"éåä íLc± §¥£¨¨
,dedn oeyln,Léì ïéàî ìkä úà äeänL BLeøt±w"k zxrd ¥¤§©¤¤©Ÿ¥©¦§¥

`"hily x"enc`yly od el` ± "ded zaiz ± zeize`d edf" :
oeyln "ded" dlnd z` zeaikxnd "'ied" myn "ded" zeize`d

,dednã"eiäå,'ied myay ±úLnLîdxen ±àéäL älòtä ìò §©§©¤¤©©§ª¨¤¦
ìa,ãéîúå äåä ïBLi` wx dzid `l dlertdy ,xnel mivexyk ± ¦§Ÿ¤§¨¦

Îzlnl c"ei ze`d z` mitiqen ,cinz zkynp `l` ,mrt
.dlertd zeicinz lr d`xnd xac ,dlertdé"Lø Løôãk± ¦§¥©©¦

,i"yx yxtny enk÷eñt ìò3,"íéîiä ìk áBià äNòé äëk" : ©¨¨¨©£¤¦¨©¨¦
did cinzy zexedl ,c"eia ,"dyri" `l` "dyr" aezk `l ±
ly dlertdy ,'ied my ly c"eid zernyn `id mb jk .jk dyer
`xea cinzy ,zicinz `id ,"yil oi`n" lkd z`ixa ,"'ied"

;"oi`n yi" lkd z` d"awdLnî òâø ìëa òtLpä úeiçä eðéäå§©§©©©¦§¨§¨¤©©¨
äeäîe ,Bçeøå 'ä ét àöBnî íéàeøaä ìëaLéì ïéàî íúBà §¨©§¦¦¨¦§§©¤¨¥©¦§¥

íäì éc àì ék ,òâø ìëa,mi`exal ±éîé úLLa eàøápM äîa §¨¤©¦Ÿ©¨¤§©¤¦§§§¥¤§¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

'éàåøáä ìë ë"àùî øåîâ ùéì åøåà íù äàøðù õøàä
øùá éðéòì äàøð øå÷îä ïéàù ÷ø ãéîú íøå÷îá íä
äæ ïéáäì êà íøå÷îì úåàéöîá íéìèá ïðéà äîìå

:íéã÷äì êéøö

éë ã ÷øôíéäìà 'ä ïâîå ùîù éë áéúë äðä
åìëåéù ïâäì ùîùì ÷úøð àåä ïâî 'éô
àéöåî ä"á÷ä àáì ãéúòì ì"æøàîë åìáñì úåéøáä
÷úøðäù åîëå 'åë äá ïéðåãéð íéòùø ä÷úøðî äîç
ä"á ä"éåä íùì ïéâî íéäìà íù êë ùîùä ãòá ïéâî
ùéì ïéàî ìëä úà äåäîù åùåøéô ä"éåä íùã
ãéîúå äåä ïåùìá àéäù äìåòôä ìò úùîùî ã"åéäå
úåéçä åðééäå íéîéä ìë áåéà äùòé äëë ô"ò é"ùøôãë
'ä éô àöåîî íéàåøáä ìëá ùîî òâø ìëá òôùðä
íäì éã àì éë òâø ìëá ùéì ïéàî íúåà äåäîå åçåøå
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יב.1. פד, ב.2.תהלים ח, נדרים א.3.ראה טו, בשלח מה. כד, שרה חיי רש"י וראה ה. א, איוב

oeiq c"i iying mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ד חמישי יום
,hr 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åæ äãîù åîë äðäå,158 'nr cr.ùéì ïéàî

,äæa íéîi÷ úBéäì úéLàøacinz `xaidl md migxken `l` ± §¥¦¦§©¨¦¨¤
,"yi"l "oi`"n ycgn.ìéòì øàaúpL Bîkly "yny"d edf ± §¤¦§¨¥§¥

oi`n" rbx lk mixvep md epnne ,mi`xapl xi`n dxe`y ,'ied my
mi`xapd eid ,ielb ote`a xi`nd 'ied xe` zpigan ,mxa ."yil

ixnbl ze`ivna milha
mey zi`xp dzid `le
,ixdy .`xap ly ze`ivn
ziwl`d zeigdyk
`xapd z` deednd
f` zi`xp `l ,dlbzn
myl .`xapd ly eze`ivn
my ly "obn"d yxcp jk
xe`d lr xizqnd ,miwl`
didi `ly ,'ied my ly
xyt`zn jke ,`xapl ielb

f`e ,i`nvre cxtp xac `ed eli`k envr z` yibxdl `xapl
.oldl xaqeiy itk ,"yi"le "ze`ivn"l `xapd aygp,äpäå§¦¥

áéúk àeä-Ceøa-LBãwä ìL åéçáL øecña4:øBabä ìBãbä" §¦§¨¨¤©¨¨§¦©¨©¦

ìëa úeiçä úeèMtúäå ãñç úcî àéä "ìBãbä" Leøôe ,"'eë¥©¨¦¦©¤¤§¦§©§©©§¨
íéàeøa úBéäì ,úéìëúå õ÷ ïéàì íéàeøáe úBîìBòäick ± ¨¨§¦§¥¥§©§¦¦§§¦

eedziy,ípç ãñça íéîi÷å Léì ïéàîmd m` oia ± d"awd ly ± ¥©¦§¥§©¨¦§¤¤¦¨
.cala d"awd ly ecqgn miniiw md ,e`l m` oiae jkl mie`x

úàø÷ðå,cqgd zcn ± §¦§¥
ék ,"älãb"y ,iptn ±äàa §ª¨¦¨¨

-LBãwä ìL Búlãbî¦§ª¨¤©¨
BãBáëa àeä-Ceøä¦§
'ä ìBãb ék ,Bîöòáe§©§¦¨

,ø÷ç ïéà Búlãâìåiptn ± §¦§ª¨¥¥¤
,leab dl oi`yïëìå§¨¥

úeiç ïk íb òétLî©§¦©©¥©
Léì ïéàî úeeäúäå§¦§©¥©¦§¥
ïéà íéàeøáe úBîìBòì§¨§¦¥

,õ÷iptn ±áBhä òáhL± ¥¤¤©©
,mvra aehy dfáéèäìzpigan :dlrnl mb jk ,mixg` mr ± §¥¦

mdl ,mi`xap eedziy yxcp d"awd ly aehde cqgd zcn
.ezeige ecqg rtyez

Bæ äcnL Bîk ,äpäåepiid ,cqg ly ,"lecbd" zcn ± §¦¥§¤¦¨
"oi`"n mzeedl ,mi`xapde zenlerd lka ezeig zehytzd

,"yi"lBçáL àéä,ezlrne ±,Bcáì àeä-Ceøa-LBãwä ìL ¦¦§¤©¨¨§©
,df geke ef dlrn zniiw cala jxazi ea wxy ±úìëéa ïéàL¤¥¦Ÿ¤

Lé àøáì àøáð íeL¦§¨¦§Ÿ¥
,BúBéçäìe ïéàîitk ± ¥©¦§©£

yxcna `aend5eli`y ,
i`exa lk mivawzn eid
did `l ,mler
`l mb `exal mzexyt`a
qipkdle "yezi" ly spk
df xac ,oky ;dnyp ea
`xead wiga wx `ed
dcn ."oi`"n "yi" `exal
wx `l dlrnl `id ef
mb `l` ,mi`xapd gekn
,mi`xapd lkyn dlrnl
± ef dcn biydle oiadl

:oldl xaqeny itkBæ äcî íâå,"oi`"n "yi" `exal ,cqg ly ± §©¦¨
çk ïéàL ,íúâOäå íéàeøaä ìk úìkNäî äìòîì àéä¦§©§¨¥©§¨©¨©§¦§©¨¨¨¤¥Ÿ©

ìékNäì àøáð íeL ìëNa,dnkgd geka ±âéOäìegeka ± §¥¤¦§¨§©§¦§©¦
,dpiadék ,BúBéçäìe ïéàî Lé àøáì dzìëéå Bæ äcî¦¨¦¨§¨¦§Ÿ¥¥©¦§©£¦

ék ,íéàøápä ìëOî äìòîlL øác àeä ïéàî Lé äàéøaä©§¦¨¥¥©¦¨¨¤§©§¨¦¥¤©¦§¨¦¦
àéä,"oi`"n "yi" zeedzdd ±-LBãwä ìL Búlãb úcnî ¦¦¦©§ª¨¤©¨

,èeLt úecçà ¯ åéúBcîe àeä-Ceøa-LBãwäå .àeä-Ceøä§©¨¨¦¨©§¨
àúéàãkaezky itk ±LBãwä øäfa6,"ãç éäBîøâe eäéà"c ¦§¦¨©Ÿ©©¨§¦§¨¦©

;cg` xac md (eizecn ,xnelk) eizegeke eilke jxazi `edy ±
BàøBa âéOäì àøáð ìëN íeL úìëéa ïéàL íLëe,xnelk ± §¥¤¥¦Ÿ¤¥¤¦§¨§©¦§

,d"awd z`ìBëé Bðéà Ck̈¥¨
epi` `xapd ly elky ±

,lbeqn.åéúBcî âéOäì± §©¦¦¨
,xen`k ,oky .d"awd ly
ez` cg` xac od eizecn
xyt` i`y myke ,jxazi
jk ,jxazi eze` biydl
z` biydl xyt` i`
df lk ± .eizegeke eizecn
± cqgd zcnl xy`a
gkd zehytzde zelbzd
"yi" `exal iwl`d
mb xacd jke ± "oi`"n
dxeabd zcnl xy`a
dlbzi `ly iwl`d gekd lr xizqdl dritynd ,mevnvde
,ezeynne ezeyi xnelk ,`xapd did z`f `lel ixdy ,`xapa
gekdy ,ieqikde mevnvd didiy gxkdd one ;ze`ivna lhazn

iwl` gek mby ,`xapdn `agen didi iwl`ddfmevnv ly
:oldl xaqeiy itke ± mi`xapd lkyn dlrnl `ed mlrde

,Búlãb úcî âéOäì àøáð ìëN íeL úìëéa ïéàL Bîëe± §¤¥¦Ÿ¤¥¤¦§¨§©¦¦©§ª¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

äæá íéîéé÷ úåéäì úéùàøá éîé úùùá åàøáðù äîá
áéúë ä"á÷ä ìù åéçáù øåãéñá äðäå .ìéòì ù"îë
úåèùôúäå ãñç úãî àéä ìåãâä 'éôå 'åë øåáâä ìåãâä
úåéäì úéìëúå õ÷ ïéàì íéàåøáå úåîìåòä ìëá úåéçä
éë äìåãâ úàø÷ðå íðç ãñçá íéîéé÷å ùéì ïéàî íéàåøá
'ä ìåãâ éë åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìù åúìåãâî äàá
ïéàî úååäúäå úåéç ë"â òéôùî ïëìå ø÷ç ïéà åúìåãâìå
áéèäì áåèä òáèù õ÷ ïéà íéàåøáå úåîìåòì ùéì

ïéàù åãáì ä"á÷ä ìù åçáù àéä åæ äãîù åîë äðäå
äãî íâå åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì àøáð íåù úìåëéá
ïéàù íúâùäå íéàåøáä ìë úìëùäî äìòîì àéä åæ

éùéù íåéäúìëéå åæ äãî âéùäìå ìéëùäì àøáð íåù ìëùá çë
øáã àåä ïéàî ùé äàéøáä éë åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì
ìù åúìåãâ úãîî àéä éë íéàøáðä ìëùî äìòîìù
÷ä"æá àúéàãë èåùô úåãçà åéúåãîå ä"á÷äå ä"á÷ä
ìëù íåù úìåëéá ïéàù íùëå ãç éäåîøâå åäéàã
åîëå åéúåãî âéùäì ìåëé åðéà êë åàøåá âéùäì àøáð

éá ïéàùåúìåãâ úãî âéùäì àøáð ìëù íåù úìåë
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עז oeiq b"i iriax mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ג רביעי יום
,156 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...äðä éë .ã ÷øô,hr 'nr cr.áéèäì áåèä

,øeîb-,llk my z`vnp dppi` ,xewnd ynydy oeeik ixd ¨
`ed recn oaene ,ze`ivn zpigaa my `ed ynyd xe` okl

.ze`ivnk d`xpíøB÷îa íä íéàeøaä ìk ïk-ïéàM-äî©¤¥¥¨©§¦¥¦§¨
,ãéîz-,xewnd ixdy ¨¦

cinz `vnp ,iwl`d gekd
eze` `xeae `xapd jeza
"oi`"n ycgn cinz

,"yi"løB÷nä ïéàL ÷ø©¤¥©¨
.øNa éðéòì äàøð,j` ± ¦§¤§¥¥¨¨

cinz mi`vnp md zn`a
- jk m`e ,mxewna?íøB÷îì úeàéöna íéìèa ïðéà änìå§¨¨¥¨§¥¦©§¦¦§¨

d`xiiy ote`a ,mi`xapd ly ze`ivna mlehia oi` recn ±
z` ze`xl mewn zzl `l `linne ,ze`ivna milha md ji`

?"ze`ivn"ke "yi"k mi`xapdéøö ¯ äæ ïéáäì Cà:íéc÷äì C ©§¨¦¤¨¦§©§¦
-wxta xiaqi owfd epax

`a df xacy ,`ad
mevnv ly iwl`d gekdn
xe`d lr dqknd mlrde
ziwl`d zeigd lre
elkei mi`xapdy "lret"e
"yi"k ze`xidl

zn`ay zexnl ,"ze`ivn"ke.ze`ivna milha md

.ã ÷øt,iwl`d gekdy oeeiky ,owfd epax xiaqd ,'b wxt ,mcewd wxta ¤¤
did ,e`l m`ae ± ycgn e`xal `xapa cinz "cner" ,`xapd z` `xay

`xapdy ,xacd yexit ± `xapy iptl enk "qt`"e "oi`"l xfeg `xapd

cinz eze` `xead ,'d xac ,exewnl ixnbl lha `ede llk ze`ivn epi`

`xapdy dne ;"yi"l "oi`"n

,zeynne "yi"k epipirl d`xp

xyad ipiray iptn df ixd

ep` oi`e mi`ex ep` oi` eply

xac z` ,exewn z` mibiyn

,ynyd xe` ly lynak ± 'd

seba ,exewnl uegn `edyk

llga `l` ,ynyd xeck

`ed ,ux`d lr e` mlerd

:l`y jk lr ."yi"k f` d`xp

xe`y oeeik ,lyna mpn`

`vnp epi` ok` ynyd

xi`n `edy drya exewna

`vnp `xapd ixd ,lynpa ,j` ;"yi"k d`xp `ed recn oaen ± ux`d lr

,`eti` ,recn ± `xapd jeza cinz cnerd ,'d xac `edy ,exewna cinz

aeygl mewn didi `ly ote`a ,mxewnl ze`ivna milha mi`xapd oi`

yiy owfd epax xn` ,z`f oiadl ick ± ?"ze`ivn"ke "yi"k mze`

ly iwl`d gekd `id jkl daiqdy ,igkepd wxta xaqeiy dn micwdl

.mevnv

:áéúk äpä ékweqta aezk ±1:,"íéäìà 'ä ïâîe LîL ék"± ¦¦¥§¦¦¤¤¨¥¡Ÿ¦
enke ,ely 'ied mya d"awd epl xi`n jk ,dxi`n ynydy enk
.ely miwl` mya d"awd epilr obn jk ,gihane xneyd "obn"d

Leøtdlnd ±"ïâî"zekiiy el oi`y mzq obnl dpeekd oi` ± ¥¨¥
`l` ,weqta xaecn dzece` ynylLîMì ÷zøð àeäick ± ©§¨©¤¤

,Bìáñì úBiøaä eìëeiL ,ïâäìhelwl elkei mi`xapdy ick ± §¨¥¤§©§¦§¨§
mi`xapl xyt`nd ,wizxpe "obn" ynyl dl yi ,ynyd ipxw z`

.ynyd xe` z` helwläëøáì-íðBøëæ eðéúBaø øîàîk2: §©£©©¥¦§¨¦§¨¨
,d÷zøpî änç àéöBî àeä-Ceøa-LBãwä àáì ãéúòì"¤¨¦¨Ÿ©¨¨¦©¨¦©§§¨

."'eë da ïéðBcð íéòLøoeeik dngd zervn`a eyprii miryxd ± §¨¦¦¦¨

miwicve ± ynyd ly wfgd dxe` z` z`yl milbeqn eidi `ly
(elkei ,efn dxizi `l` ,xe`d z` z`yl elkeiy cala ef `l)

df xn`nn mi`ex ± ynyd xe` ici lr `txidl,l"f epinkg ly
.ynyd xe` z` lawl xyt`nd "wzxp"e "obn" yi ynylyBîëe§

ãòa ïâî ÷zøpäL¤©©§¨¥¥§©
,LîMäipa elkeiy ± ©¤¤

,dxe` z` lawl mc`dCk̈
ì ïâî "íéäìà" íLíL ¥¡Ÿ¦¥¥§¥
.àeä-Ceøa ä"éåä± £¨¨¨

lawl mi`xapd elkeiy
± .'ied my ly xe`d z`
ik" yexit ,`eti` ,dfe
:"miwl` 'ied obne yny
lynk `ed 'ied my
"miwl`" mye ,"yny"d
'ied my ly xe`d lr oibn
enk ± eze` lawl elkeiy
wewf recn ,oldl xiaqi owfd epax .ynyd lr ,wzxpd ,"obn"d

:eze` lawl elkeiy ick "obn"l 'ied my ly xe`dä"éåä íLc± §¥£¨¨
,dedn oeyln,Léì ïéàî ìkä úà äeänL BLeøt±w"k zxrd ¥¤§©¤¤©Ÿ¥©¦§¥

`"hily x"enc`yly od el` ± "ded zaiz ± zeize`d edf" :
oeyln "ded" dlnd z` zeaikxnd "'ied" myn "ded" zeize`d

,dednã"eiäå,'ied myay ±úLnLîdxen ±àéäL älòtä ìò §©§©¤¤©©§ª¨¤¦
ìa,ãéîúå äåä ïBLi` wx dzid `l dlertdy ,xnel mivexyk ± ¦§Ÿ¤§¨¦

Îzlnl c"ei ze`d z` mitiqen ,cinz zkynp `l` ,mrt
.dlertd zeicinz lr d`xnd xac ,dlertdé"Lø Løôãk± ¦§¥©©¦

,i"yx yxtny enk÷eñt ìò3,"íéîiä ìk áBià äNòé äëk" : ©¨¨¨©£¤¦¨©¨¦
did cinzy zexedl ,c"eia ,"dyri" `l` "dyr" aezk `l ±
ly dlertdy ,'ied my ly c"eid zernyn `id mb jk .jk dyer
`xea cinzy ,zicinz `id ,"yil oi`n" lkd z`ixa ,"'ied"

;"oi`n yi" lkd z` d"awdLnî òâø ìëa òtLpä úeiçä eðéäå§©§©©©¦§¨§¨¤©©¨
äeäîe ,Bçeøå 'ä ét àöBnî íéàeøaä ìëaLéì ïéàî íúBà §¨©§¦¦¨¦§§©¤¨¥©¦§¥

íäì éc àì ék ,òâø ìëa,mi`exal ±éîé úLLa eàøápM äîa §¨¤©¦Ÿ©¨¤§©¤¦§§§¥¤§¥
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

'éàåøáä ìë ë"àùî øåîâ ùéì åøåà íù äàøðù õøàä
øùá éðéòì äàøð øå÷îä ïéàù ÷ø ãéîú íøå÷îá íä
äæ ïéáäì êà íøå÷îì úåàéöîá íéìèá ïðéà äîìå

:íéã÷äì êéøö

éë ã ÷øôíéäìà 'ä ïâîå ùîù éë áéúë äðä
åìëåéù ïâäì ùîùì ÷úøð àåä ïâî 'éô
àéöåî ä"á÷ä àáì ãéúòì ì"æøàîë åìáñì úåéøáä
÷úøðäù åîëå 'åë äá ïéðåãéð íéòùø ä÷úøðî äîç
ä"á ä"éåä íùì ïéâî íéäìà íù êë ùîùä ãòá ïéâî
ùéì ïéàî ìëä úà äåäîù åùåøéô ä"éåä íùã
ãéîúå äåä ïåùìá àéäù äìåòôä ìò úùîùî ã"åéäå
úåéçä åðééäå íéîéä ìë áåéà äùòé äëë ô"ò é"ùøôãë
'ä éô àöåîî íéàåøáä ìëá ùîî òâø ìëá òôùðä
íäì éã àì éë òâø ìëá ùéì ïéàî íúåà äåäîå åçåøå
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יב.1. פד, ב.2.תהלים ח, נדרים א.3.ראה טו, בשלח מה. כד, שרה חיי רש"י וראה ה. א, איוב

oeiq c"i iying mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  י"ד חמישי יום
,hr 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...åæ äãîù åîë äðäå,158 'nr cr.ùéì ïéàî

,äæa íéîi÷ úBéäì úéLàøacinz `xaidl md migxken `l` ± §¥¦¦§©¨¦¨¤
,"yi"l "oi`"n ycgn.ìéòì øàaúpL Bîkly "yny"d edf ± §¤¦§¨¥§¥

oi`n" rbx lk mixvep md epnne ,mi`xapl xi`n dxe`y ,'ied my
mi`xapd eid ,ielb ote`a xi`nd 'ied xe` zpigan ,mxa ."yil

ixnbl ze`ivna milha
mey zi`xp dzid `le
,ixdy .`xap ly ze`ivn
ziwl`d zeigdyk
`xapd z` deednd
f` zi`xp `l ,dlbzn
myl .`xapd ly eze`ivn
my ly "obn"d yxcp jk
xe`d lr xizqnd ,miwl`
didi `ly ,'ied my ly
xyt`zn jke ,`xapl ielb

f`e ,i`nvre cxtp xac `ed eli`k envr z` yibxdl `xapl
.oldl xaqeiy itk ,"yi"le "ze`ivn"l `xapd aygp,äpäå§¦¥

áéúk àeä-Ceøa-LBãwä ìL åéçáL øecña4:øBabä ìBãbä" §¦§¨¨¤©¨¨§¦©¨©¦

ìëa úeiçä úeèMtúäå ãñç úcî àéä "ìBãbä" Leøôe ,"'eë¥©¨¦¦©¤¤§¦§©§©©§¨
íéàeøa úBéäì ,úéìëúå õ÷ ïéàì íéàeøáe úBîìBòäick ± ¨¨§¦§¥¥§©§¦¦§§¦

eedziy,ípç ãñça íéîi÷å Léì ïéàîmd m` oia ± d"awd ly ± ¥©¦§¥§©¨¦§¤¤¦¨
.cala d"awd ly ecqgn miniiw md ,e`l m` oiae jkl mie`x

úàø÷ðå,cqgd zcn ± §¦§¥
ék ,"älãb"y ,iptn ±äàa §ª¨¦¨¨

-LBãwä ìL Búlãbî¦§ª¨¤©¨
BãBáëa àeä-Ceøä¦§
'ä ìBãb ék ,Bîöòáe§©§¦¨

,ø÷ç ïéà Búlãâìåiptn ± §¦§ª¨¥¥¤
,leab dl oi`yïëìå§¨¥

úeiç ïk íb òétLî©§¦©©¥©
Léì ïéàî úeeäúäå§¦§©¥©¦§¥
ïéà íéàeøáe úBîìBòì§¨§¦¥

,õ÷iptn ±áBhä òáhL± ¥¤¤©©
,mvra aehy dfáéèäìzpigan :dlrnl mb jk ,mixg` mr ± §¥¦

mdl ,mi`xap eedziy yxcp d"awd ly aehde cqgd zcn
.ezeige ecqg rtyez

Bæ äcnL Bîk ,äpäåepiid ,cqg ly ,"lecbd" zcn ± §¦¥§¤¦¨
"oi`"n mzeedl ,mi`xapde zenlerd lka ezeig zehytzd

,"yi"lBçáL àéä,ezlrne ±,Bcáì àeä-Ceøa-LBãwä ìL ¦¦§¤©¨¨§©
,df geke ef dlrn zniiw cala jxazi ea wxy ±úìëéa ïéàL¤¥¦Ÿ¤

Lé àøáì àøáð íeL¦§¨¦§Ÿ¥
,BúBéçäìe ïéàîitk ± ¥©¦§©£

yxcna `aend5eli`y ,
i`exa lk mivawzn eid
did `l ,mler
`l mb `exal mzexyt`a
qipkdle "yezi" ly spk
df xac ,oky ;dnyp ea
`xead wiga wx `ed
dcn ."oi`"n "yi" `exal
wx `l dlrnl `id ef
mb `l` ,mi`xapd gekn
,mi`xapd lkyn dlrnl
± ef dcn biydle oiadl

:oldl xaqeny itkBæ äcî íâå,"oi`"n "yi" `exal ,cqg ly ± §©¦¨
çk ïéàL ,íúâOäå íéàeøaä ìk úìkNäî äìòîì àéä¦§©§¨¥©§¨©¨©§¦§©¨¨¨¤¥Ÿ©

ìékNäì àøáð íeL ìëNa,dnkgd geka ±âéOäìegeka ± §¥¤¦§¨§©§¦§©¦
,dpiadék ,BúBéçäìe ïéàî Lé àøáì dzìëéå Bæ äcî¦¨¦¨§¨¦§Ÿ¥¥©¦§©£¦

ék ,íéàøápä ìëOî äìòîlL øác àeä ïéàî Lé äàéøaä©§¦¨¥¥©¦¨¨¤§©§¨¦¥¤©¦§¨¦¦
àéä,"oi`"n "yi" zeedzdd ±-LBãwä ìL Búlãb úcnî ¦¦¦©§ª¨¤©¨

,èeLt úecçà ¯ åéúBcîe àeä-Ceøa-LBãwäå .àeä-Ceøä§©¨¨¦¨©§¨
àúéàãkaezky itk ±LBãwä øäfa6,"ãç éäBîøâe eäéà"c ¦§¦¨©Ÿ©©¨§¦§¨¦©

;cg` xac md (eizecn ,xnelk) eizegeke eilke jxazi `edy ±
BàøBa âéOäì àøáð ìëN íeL úìëéa ïéàL íLëe,xnelk ± §¥¤¥¦Ÿ¤¥¤¦§¨§©¦§

,d"awd z`ìBëé Bðéà Ck̈¥¨
epi` `xapd ly elky ±

,lbeqn.åéúBcî âéOäì± §©¦¦¨
,xen`k ,oky .d"awd ly
ez` cg` xac od eizecn
xyt` i`y myke ,jxazi
jk ,jxazi eze` biydl
z` biydl xyt` i`
df lk ± .eizegeke eizecn
± cqgd zcnl xy`a
gkd zehytzde zelbzd
"yi" `exal iwl`d
mb xacd jke ± "oi`"n
dxeabd zcnl xy`a
dlbzi `ly iwl`d gekd lr xizqdl dritynd ,mevnvde
,ezeynne ezeyi xnelk ,`xapd did z`f `lel ixdy ,`xapa
gekdy ,ieqikde mevnvd didiy gxkdd one ;ze`ivna lhazn

iwl` gek mby ,`xapdn `agen didi iwl`ddfmevnv ly
:oldl xaqeiy itke ± mi`xapd lkyn dlrnl `ed mlrde

,Búlãb úcî âéOäì àøáð ìëN íeL úìëéa ïéàL Bîëe± §¤¥¦Ÿ¤¥¤¦§¨§©¦¦©§ª¨
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

äæá íéîéé÷ úåéäì úéùàøá éîé úùùá åàøáðù äîá
áéúë ä"á÷ä ìù åéçáù øåãéñá äðäå .ìéòì ù"îë
úåèùôúäå ãñç úãî àéä ìåãâä 'éôå 'åë øåáâä ìåãâä
úåéäì úéìëúå õ÷ ïéàì íéàåøáå úåîìåòä ìëá úåéçä
éë äìåãâ úàø÷ðå íðç ãñçá íéîéé÷å ùéì ïéàî íéàåøá
'ä ìåãâ éë åîöòáå åãåáëá ä"á÷ä ìù åúìåãâî äàá
ïéàî úååäúäå úåéç ë"â òéôùî ïëìå ø÷ç ïéà åúìåãâìå
áéèäì áåèä òáèù õ÷ ïéà íéàåøáå úåîìåòì ùéì

ïéàù åãáì ä"á÷ä ìù åçáù àéä åæ äãîù åîë äðäå
äãî íâå åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì àøáð íåù úìåëéá
ïéàù íúâùäå íéàåøáä ìë úìëùäî äìòîì àéä åæ

éùéù íåéäúìëéå åæ äãî âéùäìå ìéëùäì àøáð íåù ìëùá çë
øáã àåä ïéàî ùé äàéøáä éë åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì
ìù åúìåãâ úãîî àéä éë íéàøáðä ìëùî äìòîìù
÷ä"æá àúéàãë èåùô úåãçà åéúåãîå ä"á÷äå ä"á÷ä
ìëù íåù úìåëéá ïéàù íùëå ãç éäåîøâå åäéàã
åîëå åéúåãî âéùäì ìåëé åðéà êë åàøåá âéùäì àøáð

éá ïéàùåúìåãâ úãî âéùäì àøáð ìëù íåù úìåë
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oeiqעח c"i iying mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,d"awd ly,BúBéçäìe ïéàî Lé àøáì úìëéä àéäL± ¤¦©§Ÿ¤¦§Ÿ¥¥©¦§©£
,cqgd zcn ,dlecbd zcnn d`ad:áéúëãkaezky enk ±7: §¦§¦

Bzìëéa ïéà Lnî Ck ¯ "äðaé ãñç íìBò",`xapd ly ± ¨¤¤¦¨¤¨©¨¥¦¨§
úcî àéäL ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búøeáb úcî âéOäì± §©¦¦©§¨¤©¨¨¤¦¦©

,gekeúòéðîe íeöîvä©¦§§¦©
úeiçä úeèMtúä¦§©§©©

,Búlãbî,jxazi ±ãøélî ¦§ª¨¦¥¥
íéàøápä ìò úBlbúäìe§¦§©©©¦§¨¦
éelâa íîi÷ìe íúBéçäì§©£¨§©§¨§¦
mevnvde dxeabd zcn ±
zlret d"awd ly
dignd) ziwl`d zeigdy
`l (`xapd z` zniiwne

,`xapl dielb didzék¦
íàdidz zeigdy ± ¦

úeiçäL ,íéðt øzñäa§¤§¥¨¦¤©©
,àøápä óeba øzzñî¦§©¥§©¦§¨
àeä àøápä óeb elàëe§¦©¦§¨

k d`xp ±éðôa øác̈¨¦§¥
,Bîöòeli`ke ±Bðéàå ©§§¥

úeiçä úeèMtúä¦§©§©©
úeiðçeøäågekd ly ± §¨£¦

,eze` deednd iwl`d
øBàäå åéfä úeèMtúäk§¦§©§©¦§¨

àeä àlà ,LîMäîk d`xp ±úîàaL óàå .Bîöò éðôa øác ¥©¤¤¤¨¨¨¦§¥©§§©¤¤¡¤
Bðéà,`xapd ±àlà ,Bîöò éðôa øác,`ed ±úeèMtúä Bîk ¥¨¨¦§¥©§¤¨§¦§©§

,LîMäî øBàä"oi`"d ,exewnn zehytzd `ed `xapd jk ± ¨¥©¤¤
xe`d enk ,iwl`d geka ,exewna lelk `xapdy oeeike ;iwl`d

`vnp `edy dryajezaritydl jixv df xac did ,exewn
lha ynyd xe`y dcn dze`a ,ze`ivna lha didi `xapdy
- iptn `id ze`ivna elehia i`l daiqd j` ,exewna ze`ivna

íB÷î ìkîexewnn xe` zehytzd `ed `xapdy zexnl ± ¦¨¨
,cala,àeä-Ceøa-LBãwä ìL åéúBøeáb ïä ïä,lekiak ± ¥¥§¨¤©¨¨

,ìBëé ìk øLàjyneie hytziy zlekid lra wx `l `edy ± £¤Ÿ¨
milrdle mvnvl zlekid lra mb `ed `l` ,zeige xe` epnn

- zeigde xe`d z`çeøî òtLpä úeiðçeøäå úeiçä íöîöì§©§¥©©§¨£¦©¦§¨¥©
úeàéöna àøápä óeb ìháé àlL ,Bøézñäìe åétjk ± ¦§©§¦¤Ÿ¦¨¥©¦§¨©§¦

xe`d zehytzd xy`n xzei `l `ed `xapdy zexnly
d`xii `l` ,ze`ivna z`f lka lhazi `l ,exewnn

."yi"k ,"ze`ivn"kúeäî âéOäì àøáð íeL ìëNa ïéà äæå§¤¥§¥¤¦§¨§©¦¨
ïë-ét-ìò-óà äéäiLå ,øzñääå íeöîvämevnvd zexnl ± ©¦§§©¤§¥§¤¦§¤©©¦¥

,xzqdde,Léì ïéàî àøáð àøápä óebick ,dxe`kly ± ©¦§¨¦§¨¥©¦§¥
ly zelbzdd :jtidl zeidl ixd jixv "yi"l "oi`"n zeedl
,cvik ± dxzqd `le zelbzd `id zeedzd ixdy ,iwl`d gekd
iwl`d gekd zelbzd ± cg` cvn :cgi mixacd ipy md ,`eti`
cvne ,`xapd z` zeedl
ly exzqde enevnv ± ipy
iptn ± ?iwl`d gekd
did xzzqi `l eli`y
lha `xapd ixd
df ixd ok m`e ,ze`ivna
`xap ly lky meyy oipr

,biydl leki epi`Bîk§
íeL ìëNa úìëé ïéàL¤¥§Ÿ¤§¥¤
úeäî âéOäì àøáð¦§¨§©¦¨

.Léì ïéàî äàéøaäjk ± ©§¦¨¥©¦§¥
z` biydl leki `ed oi`
lrete xizqnd mevnvd
ze`xidl lkei `xapdy
dn itl ."ze`ivn"k
df xacy ,xaqedy
"yi"k d`xp `xapdy
gk zaiqn `a ,"ze`ivn"e
mevnvde dxeabd
myky meyn ± dlrnly
zlekid mb el yi jk ,zeige xe` zelble xi`dl zlekid el yiy
aeygl dxe`kl xyt` ± zeigde xe`d z` xizqdle mvnvl
wx `ly aeygl xyt` ,xnelk ;izin` `ed mlrdde mevnvdy
iabl mby `l` ,"ze`ivn"e "yi"l mnvr mi`ex mi`xapd

d ,d"awdici lr `a `edy oeeikn ,"ze`ivn"e "yi" `ed `xap
uegn `edy enk `ed ,`xapl qgiae ,xizqnd mevnvd gek
gek ,mdipyy ,xiaqne oldl owfd epax cin oiivn ± exewnl
z` xizqdl mevnvd geke ,zeigde xe`d z` zelbl ielibd
ly oiprd edf ,oky ± cg` xac zn`a mdipy md ,zeigde xe`d
± ixnbl cg` oipr md myxyae ,zilkza micge`nd ,ilke xe`
z`aeny itke ;"mvr lr xizqn mvr oi`"y llk ixd miiwe
df oi`y ,y`xd ieqik iabl di`xd miigÎgxe` 'jexr ogley'a
ecie ey`xy iptn ,ey`x lr eci z` gipn mc`yk ieqik `xwp
geke ielibd geky oeeik :eppipra mb jk ,"mvr" eze` md
;izin` mlrde xzqd df oi` ,cg` xac mdipy md mevnvd
e`xii mi`xapdy ick xizqdl ,mi`xapd iabl wx `ed xzqdd

.dlrnl iabl `l la` ,"ze`ivn"e "yi"l
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äðåîàäå ãåçéä øòù
íìåò áéúëãë åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì úìåëéä àéäù
åúøåáâ úãî âéùäì åúìëéá ïéà ùîî êë äðáé ãñç
úåèùôúä úòéðîå íåöîöä úãî àéäù ä"á÷ä ìù
íéàøáðä ìò úåìâúäìå ãøéìî åúìåãâî úåéçä
úåéçäù íéðô øúñäá à"ë éåìéâá íîéé÷ìå íúåéçäì
øáã àåä àøáðä óåâ åìéàëå àøáðä óåâá øúúñî
úåéðçåøäå úåéçä úåèùôúä åðéàå åîöò éðôá
éðôá øáã àåä àìà ùîùäî øåàäå åéæä úåèùôúäë
åîë àìà åîöò éðôá øáã åðéà úîàáù óàå åîöò
åéúåøåáâ ïä ïä íå÷î ìëî ùîùäî øåàä úåèùôúä
úåéçä íöîöì ìåëé ìë øùà àåä êåøá ùåã÷ä ìù
óåâ ìèáé àìù åøéúñäìå åéô çåøî òôùðä úåéðçåøäå
âéùäì àøáð íåù ìëùá ïéà äæå úåàéöîá àøáðä
àøáð àøáðä óåâ ë"ôòà äéäéùå øúñääå 'åöîöä úåäî
âéùäì àøáð íåù ìëùá úìåëé ïéàù åîë ùéì ïéàî

.ùéì ïéàî äàéøáä úåäî
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ג.7. פט, תהלים

oeiq e"h iyiy mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ט"ו שישי יום
,158 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'éçá äðäå],158 'nr cr:ç"éì òåãéë

סיון  ט"ז קודש שבת יום
,158 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìò äðäå .ä ÷øô,t 'nr cr:[â ÷øô

àø÷ð úeiçä øzñäå íeöîvä úðéça ,äpäå]zxez oeyla ± §¦¥§¦©©¦§§¤§¥©©¦§¨
,dlawdBîöò úeiçäå ,"íéìk" íLa,zeigd zelbzd ±àø÷ð §¥¥¦§©©©§¦§¨

,"øBà" íLa;ielibe xe` ly oipr `idy ±éìkäL BîkL §¥¤§¤©§¦
äqëî íeöîvä úðéça Ck ¯ BëBúaM äî ìò äqëî§©¤©©¤§¨§¦©©¦§§©¤

úeiçäå øBàä øézñîe©§¦¨§©©
;òôBMämevnvd ± ©¥©

xe`d lr xizqne dqkn
rteyd iwl`d zeigde
`l zewl`dy ,mi`xapl

,d`xizïä ïä íéìkäå§©¥¦¥¥
,úBiúBàädxyr" ly ± ¨¦

oditelig e` ,"zexn`n
zetlgzn zeize`y itk)
dxyr"e (zexg` zeize`a
zeigd md "zexn`n
z` digne deednd

,mi`xapdïLøMLly ± ¤¨§¨
od ,zeize`dúBiúBà 'ä¦

,C"ôöðîx`ya jke ,ziteq 'j epyie 'k epyi ,"zeletk" ody ±
od el` zeletk zeize` "dlaw"a xaqeny itke ,zeize`d rax`

- ik ,zeize`d yxeyúBøeáb 'ä ïäLzepiga yng od el` ± ¤¥§
,dxeabdúBàöBî 'äa ìBwäå ìáää úBãéøôîe úB÷lçîä©§©§©§¦©¤¤§©§§

,úBiúBà á"ë úeeäúäì ätädnbecl xacdy itk ± ©¤§¦§©¦
lgzn "dtd ze`ven 'd" ici lry ,zeinybalewd lad lcape w

,dlrnl zeipgexa mb jk ± miline zeize` ly zecxtp zexadl

,zepeilr zeize` a"k oipr zexveid ,dlrnl zexeab 'd opyiy
àeä úBøeáb 'ää LøLå"dlaw"a z`xwpd dpigad ±àðéöea" §Ÿ¤©§¦¨

,"àúéðBcø÷cjyeg `ed ,zinx`a "`zipecxw" dlnd yexit ± §©§¦¨
,xe`n dlrnly jyege mlrd ly dpiga efy epiide ,mlrde

àéäLzpiga ±äøeáb ¤¦§¨
,"ïéîBé ÷ézò"c äàlò± ¦¨¨§©¦¦

,xzkd zeiniptaLøLå§Ÿ¤
ïk íb àeä íéãñçä± ©£¨¦©¥

zpiga÷ézò"c ãñç¤¤§©¦
éòãBéì òeãik ,"ïéîBé¦©¨©§§¥

ïç8reci xacdy itk ± : ¥
,dxzqpd dnkgd icnell
mby oeike .dlawd zxez
mbe zeize` ly mevnvd

xe` ly ielibdzeige
cg` myxy ,ziwl`
oaen ,"oinei wizr"a
mevnvdy xacd
mvr oi`" ,xen`k ,oky .zizin` dxzqd mpi` xzqdde
`linn .dxzqd ef oi` ,cg` "mvr" md m` ,"mvr lr xizqn
iwl`d gekdy ick mixizqnd ,xzqdde mevnvdy `vei
llk dxzqd meyn mda oi` ,d`xii `l `xapd z` deednd
e`xi mdy ,cala mi`xapd iabl wx `l` ,e"g dlrnl iabl
lha xac ly ezin`l eli`e ,"ze`ivn"e "yi"k d`ixad z`

.exewn iabl ze`ivna `xap lk

.ä ÷øtmi`xapdy dny ,owfd epax xiaqd ,'c wxt ,mcewd wxta ¤¤
ly mevnvd geke dxeabd zcn zaiqa df ixd ,"yi ze`ivn"l mi`xp

,okle .mi`xapa dielb didz `l ziwl`d zeigdy minxebd ,d"awd

eze` `xead iwl`d gekd `edy ,exewna cinz `vnp `xapdy zexnl

"oi`"n wqtd ilae cinz

zeigdy oeeik ixd ,"yi"l

zelbzda mpi` iwl`d gekde

z` `xapd yg ,mi`xapl

,envrl xac `ed eli`k envr

zn`d `xapa zi`xp oi`e

eifdn zehytzd wx `edy

.ynydn eifde xe`d ly zehytzdd enk ,cala exewn ly

äæ ìò ,äpäå,mi`xapd ly mzeedzd lky ,xaecy dn lr ± §¦¥©¤
zcn ici lr d`a ,"yi ze`ivn"l mnvr eyegie e`xiiy

,mevnvdäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà1:äìò älçúa" ¨§©¥¦§¨¦§¨¨¦§¦¨¨¨
äáLçîa,dpeilrd ±,ïécä úcîa íìBòä úà àøáì- ©©£¨¨¦§Ÿ¤¨¨§¦©©¦

,mevnvde dxeabd zcn `idyíi÷úî íìBòä ïéàL äàø± ¨¨¤¥¨¨¦§©¥
,cala mevnvde oicd zcnaBa ózL,mlera ±,"íéîçø úcî ¦¥¦©©£¦

mixacd oi` dxe`kl
`ed d"awd ixdy ,mipaen
zeyrl dvexe "cqg utg"
,recn ,mi`xapd mr cqg
daygnd ,`eti`
`exal dzid dpey`xd
± ?oicd zcna mlerd z`
ly mze`ivn lke zeid :xacd oaen ,xaqedy dn itl ,`l`
ici lr `wec d`a "ze`ivn"l mnvr eyegie e`xiiy mi`xapd
dxzqd `lele ,ziwl`d zeigd lr dqknd ,dxeabde oicd zcn
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

íåöîöä 'éçá äðäå]
àø÷ð åîöò úåéçäå íéìë íùá àø÷ð úåéçä øúñäå
êë åëåúáù äî ìò äñëî éìëäù åîëù øåà íùá
òôåùä úåéçäå øåàä øéúñîå äñëî íåöîöä 'éçá
ê"ôöðî úåéúåà 'ä ïùøùù úåéúåàä ïä ïä íéìëäå
ìå÷äå ìáää úåãéøôîå úå÷ìçîä úåøåáâ 'ä ïäù
'ää ùøùå úåéúåà á"ë úååäúäì äôä úåàöåî 'äá
äàìéò äøåáâ àéäù àúéðåãø÷ã àðéöåá àåä úåøåáâ
ïéîåé ÷éúòã ãñç ë"â àåä íéãñçä ùøùå ïéîåé ÷éúòã

:ç"éì òåãéë

äðäå ä ÷øôäìò äìçúá ì"æø åøîà äæ ìò
íìåòä úà àåøáì äáùçîá
úãî åá óúù íéé÷úî íìåòä ïéàù äàø ãä"ãîá
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ה.8. פרק בסוף הנדפס שליט"א אדמו"ר כ"ק של ביאורו ראה ה"תניא". מדפוסי בהרבה חסר הריבוע חצאי רש"י 1.סיום פירוש ראה
טו. פי"ב, רבה בראשית א; א, בראשית



עט oeiq c"i iying mei Ð c wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,d"awd ly,BúBéçäìe ïéàî Lé àøáì úìëéä àéäL± ¤¦©§Ÿ¤¦§Ÿ¥¥©¦§©£
,cqgd zcn ,dlecbd zcnn d`ad:áéúëãkaezky enk ±7: §¦§¦

Bzìëéa ïéà Lnî Ck ¯ "äðaé ãñç íìBò",`xapd ly ± ¨¤¤¦¨¤¨©¨¥¦¨§
úcî àéäL ,àeä-Ceøa-LBãwä ìL Búøeáb úcî âéOäì± §©¦¦©§¨¤©¨¨¤¦¦©

,gekeúòéðîe íeöîvä©¦§§¦©
úeiçä úeèMtúä¦§©§©©

,Búlãbî,jxazi ±ãøélî ¦§ª¨¦¥¥
íéàøápä ìò úBlbúäìe§¦§©©©¦§¨¦
éelâa íîi÷ìe íúBéçäì§©£¨§©§¨§¦
mevnvde dxeabd zcn ±
zlret d"awd ly
dignd) ziwl`d zeigdy
`l (`xapd z` zniiwne

,`xapl dielb didzék¦
íàdidz zeigdy ± ¦

úeiçäL ,íéðt øzñäa§¤§¥¨¦¤©©
,àøápä óeba øzzñî¦§©¥§©¦§¨
àeä àøápä óeb elàëe§¦©¦§¨

k d`xp ±éðôa øác̈¨¦§¥
,Bîöòeli`ke ±Bðéàå ©§§¥

úeiçä úeèMtúä¦§©§©©
úeiðçeøäågekd ly ± §¨£¦

,eze` deednd iwl`d
øBàäå åéfä úeèMtúäk§¦§©§©¦§¨

àeä àlà ,LîMäîk d`xp ±úîàaL óàå .Bîöò éðôa øác ¥©¤¤¤¨¨¨¦§¥©§§©¤¤¡¤
Bðéà,`xapd ±àlà ,Bîöò éðôa øác,`ed ±úeèMtúä Bîk ¥¨¨¦§¥©§¤¨§¦§©§

,LîMäî øBàä"oi`"d ,exewnn zehytzd `ed `xapd jk ± ¨¥©¤¤
xe`d enk ,iwl`d geka ,exewna lelk `xapdy oeeike ;iwl`d

`vnp `edy dryajezaritydl jixv df xac did ,exewn
lha ynyd xe`y dcn dze`a ,ze`ivna lha didi `xapdy
- iptn `id ze`ivna elehia i`l daiqd j` ,exewna ze`ivna

íB÷î ìkîexewnn xe` zehytzd `ed `xapdy zexnl ± ¦¨¨
,cala,àeä-Ceøa-LBãwä ìL åéúBøeáb ïä ïä,lekiak ± ¥¥§¨¤©¨¨

,ìBëé ìk øLàjyneie hytziy zlekid lra wx `l `edy ± £¤Ÿ¨
milrdle mvnvl zlekid lra mb `ed `l` ,zeige xe` epnn

- zeigde xe`d z`çeøî òtLpä úeiðçeøäå úeiçä íöîöì§©§¥©©§¨£¦©¦§¨¥©
úeàéöna àøápä óeb ìháé àlL ,Bøézñäìe åétjk ± ¦§©§¦¤Ÿ¦¨¥©¦§¨©§¦

xe`d zehytzd xy`n xzei `l `ed `xapdy zexnly
d`xii `l` ,ze`ivna z`f lka lhazi `l ,exewnn

."yi"k ,"ze`ivn"kúeäî âéOäì àøáð íeL ìëNa ïéà äæå§¤¥§¥¤¦§¨§©¦¨
ïë-ét-ìò-óà äéäiLå ,øzñääå íeöîvämevnvd zexnl ± ©¦§§©¤§¥§¤¦§¤©©¦¥

,xzqdde,Léì ïéàî àøáð àøápä óebick ,dxe`kly ± ©¦§¨¦§¨¥©¦§¥
ly zelbzdd :jtidl zeidl ixd jixv "yi"l "oi`"n zeedl
,cvik ± dxzqd `le zelbzd `id zeedzd ixdy ,iwl`d gekd
iwl`d gekd zelbzd ± cg` cvn :cgi mixacd ipy md ,`eti`
cvne ,`xapd z` zeedl
ly exzqde enevnv ± ipy
iptn ± ?iwl`d gekd
did xzzqi `l eli`y
lha `xapd ixd
df ixd ok m`e ,ze`ivna
`xap ly lky meyy oipr

,biydl leki epi`Bîk§
íeL ìëNa úìëé ïéàL¤¥§Ÿ¤§¥¤
úeäî âéOäì àøáð¦§¨§©¦¨

.Léì ïéàî äàéøaäjk ± ©§¦¨¥©¦§¥
z` biydl leki `ed oi`
lrete xizqnd mevnvd
ze`xidl lkei `xapdy
dn itl ."ze`ivn"k
df xacy ,xaqedy
"yi"k d`xp `xapdy
gk zaiqn `a ,"ze`ivn"e
mevnvde dxeabd
myky meyn ± dlrnly
zlekid mb el yi jk ,zeige xe` zelble xi`dl zlekid el yiy
aeygl dxe`kl xyt` ± zeigde xe`d z` xizqdle mvnvl
wx `ly aeygl xyt` ,xnelk ;izin` `ed mlrdde mevnvdy
iabl mby `l` ,"ze`ivn"e "yi"l mnvr mi`ex mi`xapd

d ,d"awdici lr `a `edy oeeikn ,"ze`ivn"e "yi" `ed `xap
uegn `edy enk `ed ,`xapl qgiae ,xizqnd mevnvd gek
gek ,mdipyy ,xiaqne oldl owfd epax cin oiivn ± exewnl
z` xizqdl mevnvd geke ,zeigde xe`d z` zelbl ielibd
ly oiprd edf ,oky ± cg` xac zn`a mdipy md ,zeigde xe`d
± ixnbl cg` oipr md myxyae ,zilkza micge`nd ,ilke xe`
z`aeny itke ;"mvr lr xizqn mvr oi`"y llk ixd miiwe
df oi`y ,y`xd ieqik iabl di`xd miigÎgxe` 'jexr ogley'a
ecie ey`xy iptn ,ey`x lr eci z` gipn mc`yk ieqik `xwp
geke ielibd geky oeeik :eppipra mb jk ,"mvr" eze` md
;izin` mlrde xzqd df oi` ,cg` xac mdipy md mevnvd
e`xii mi`xapdy ick xizqdl ,mi`xapd iabl wx `ed xzqdd

.dlrnl iabl `l la` ,"ze`ivn"e "yi"l
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äðåîàäå ãåçéä øòù
íìåò áéúëãë åúåéçäìå ïéàî ùé àåøáì úìåëéä àéäù
åúøåáâ úãî âéùäì åúìëéá ïéà ùîî êë äðáé ãñç
úåèùôúä úòéðîå íåöîöä úãî àéäù ä"á÷ä ìù
íéàøáðä ìò úåìâúäìå ãøéìî åúìåãâî úåéçä
úåéçäù íéðô øúñäá à"ë éåìéâá íîéé÷ìå íúåéçäì
øáã àåä àøáðä óåâ åìéàëå àøáðä óåâá øúúñî
úåéðçåøäå úåéçä úåèùôúä åðéàå åîöò éðôá
éðôá øáã àåä àìà ùîùäî øåàäå åéæä úåèùôúäë
åîë àìà åîöò éðôá øáã åðéà úîàáù óàå åîöò
åéúåøåáâ ïä ïä íå÷î ìëî ùîùäî øåàä úåèùôúä
úåéçä íöîöì ìåëé ìë øùà àåä êåøá ùåã÷ä ìù
óåâ ìèáé àìù åøéúñäìå åéô çåøî òôùðä úåéðçåøäå
âéùäì àøáð íåù ìëùá ïéà äæå úåàéöîá àøáðä
àøáð àøáðä óåâ ë"ôòà äéäéùå øúñääå 'åöîöä úåäî
âéùäì àøáð íåù ìëùá úìåëé ïéàù åîë ùéì ïéàî

.ùéì ïéàî äàéøáä úåäî
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ג.7. פט, תהלים

oeiq e"h iyiy mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

סיון  ט"ו שישי יום
,158 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...'éçá äðäå],158 'nr cr:ç"éì òåãéë

סיון  ט"ז קודש שבת יום
,158 'nrn :zxaern dpyl xeriy dxen...ìò äðäå .ä ÷øô,t 'nr cr:[â ÷øô

àø÷ð úeiçä øzñäå íeöîvä úðéça ,äpäå]zxez oeyla ± §¦¥§¦©©¦§§¤§¥©©¦§¨
,dlawdBîöò úeiçäå ,"íéìk" íLa,zeigd zelbzd ±àø÷ð §¥¥¦§©©©§¦§¨

,"øBà" íLa;ielibe xe` ly oipr `idy ±éìkäL BîkL §¥¤§¤©§¦
äqëî íeöîvä úðéça Ck ¯ BëBúaM äî ìò äqëî§©¤©©¤§¨§¦©©¦§§©¤

úeiçäå øBàä øézñîe©§¦¨§©©
;òôBMämevnvd ± ©¥©

xe`d lr xizqne dqkn
rteyd iwl`d zeigde
`l zewl`dy ,mi`xapl

,d`xizïä ïä íéìkäå§©¥¦¥¥
,úBiúBàädxyr" ly ± ¨¦

oditelig e` ,"zexn`n
zetlgzn zeize`y itk)
dxyr"e (zexg` zeize`a
zeigd md "zexn`n
z` digne deednd

,mi`xapdïLøMLly ± ¤¨§¨
od ,zeize`dúBiúBà 'ä¦

,C"ôöðîx`ya jke ,ziteq 'j epyie 'k epyi ,"zeletk" ody ±
od el` zeletk zeize` "dlaw"a xaqeny itke ,zeize`d rax`

- ik ,zeize`d yxeyúBøeáb 'ä ïäLzepiga yng od el` ± ¤¥§
,dxeabdúBàöBî 'äa ìBwäå ìáää úBãéøôîe úB÷lçîä©§©§©§¦©¤¤§©§§

,úBiúBà á"ë úeeäúäì ätädnbecl xacdy itk ± ©¤§¦§©¦
lgzn "dtd ze`ven 'd" ici lry ,zeinybalewd lad lcape w

,dlrnl zeipgexa mb jk ± miline zeize` ly zecxtp zexadl

,zepeilr zeize` a"k oipr zexveid ,dlrnl zexeab 'd opyiy
àeä úBøeáb 'ää LøLå"dlaw"a z`xwpd dpigad ±àðéöea" §Ÿ¤©§¦¨

,"àúéðBcø÷cjyeg `ed ,zinx`a "`zipecxw" dlnd yexit ± §©§¦¨
,xe`n dlrnly jyege mlrd ly dpiga efy epiide ,mlrde

àéäLzpiga ±äøeáb ¤¦§¨
,"ïéîBé ÷ézò"c äàlò± ¦¨¨§©¦¦

,xzkd zeiniptaLøLå§Ÿ¤
ïk íb àeä íéãñçä± ©£¨¦©¥

zpiga÷ézò"c ãñç¤¤§©¦
éòãBéì òeãik ,"ïéîBé¦©¨©§§¥

ïç8reci xacdy itk ± : ¥
,dxzqpd dnkgd icnell
mby oeike .dlawd zxez
mbe zeize` ly mevnvd

xe` ly ielibdzeige
cg` myxy ,ziwl`
oaen ,"oinei wizr"a
mevnvdy xacd
mvr oi`" ,xen`k ,oky .zizin` dxzqd mpi` xzqdde
`linn .dxzqd ef oi` ,cg` "mvr" md m` ,"mvr lr xizqn
iwl`d gekdy ick mixizqnd ,xzqdde mevnvdy `vei
llk dxzqd meyn mda oi` ,d`xii `l `xapd z` deednd
e`xi mdy ,cala mi`xapd iabl wx `l` ,e"g dlrnl iabl
lha xac ly ezin`l eli`e ,"ze`ivn"e "yi"k d`ixad z`

.exewn iabl ze`ivna `xap lk

.ä ÷øtmi`xapdy dny ,owfd epax xiaqd ,'c wxt ,mcewd wxta ¤¤
ly mevnvd geke dxeabd zcn zaiqa df ixd ,"yi ze`ivn"l mi`xp

,okle .mi`xapa dielb didz `l ziwl`d zeigdy minxebd ,d"awd

eze` `xead iwl`d gekd `edy ,exewna cinz `vnp `xapdy zexnl

"oi`"n wqtd ilae cinz

zeigdy oeeik ixd ,"yi"l

zelbzda mpi` iwl`d gekde

z` `xapd yg ,mi`xapl

,envrl xac `ed eli`k envr

zn`d `xapa zi`xp oi`e

eifdn zehytzd wx `edy

.ynydn eifde xe`d ly zehytzdd enk ,cala exewn ly

äæ ìò ,äpäå,mi`xapd ly mzeedzd lky ,xaecy dn lr ± §¦¥©¤
zcn ici lr d`a ,"yi ze`ivn"l mnvr eyegie e`xiiy

,mevnvdäëøáì-íðBøëæ eðéúBaø eøîà1:äìò älçúa" ¨§©¥¦§¨¦§¨¨¦§¦¨¨¨
äáLçîa,dpeilrd ±,ïécä úcîa íìBòä úà àøáì- ©©£¨¨¦§Ÿ¤¨¨§¦©©¦

,mevnvde dxeabd zcn `idyíi÷úî íìBòä ïéàL äàø± ¨¨¤¥¨¨¦§©¥
,cala mevnvde oicd zcnaBa ózL,mlera ±,"íéîçø úcî ¦¥¦©©£¦

mixacd oi` dxe`kl
`ed d"awd ixdy ,mipaen
zeyrl dvexe "cqg utg"
,recn ,mi`xapd mr cqg
daygnd ,`eti`
`exal dzid dpey`xd
± ?oicd zcna mlerd z`
ly mze`ivn lke zeid :xacd oaen ,xaqedy dn itl ,`l`
ici lr `wec d`a "ze`ivn"l mnvr eyegie e`xiiy mi`xapd
dxzqd `lele ,ziwl`d zeigd lr dqknd ,dxeabde oicd zcn
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äðåîàäå ãåçéä øòù

äðåîàäå ãåçéä øòù

íåöîöä 'éçá äðäå]
àø÷ð åîöò úåéçäå íéìë íùá àø÷ð úåéçä øúñäå
êë åëåúáù äî ìò äñëî éìëäù åîëù øåà íùá
òôåùä úåéçäå øåàä øéúñîå äñëî íåöîöä 'éçá
ê"ôöðî úåéúåà 'ä ïùøùù úåéúåàä ïä ïä íéìëäå
ìå÷äå ìáää úåãéøôîå úå÷ìçîä úåøåáâ 'ä ïäù
'ää ùøùå úåéúåà á"ë úååäúäì äôä úåàöåî 'äá
äàìéò äøåáâ àéäù àúéðåãø÷ã àðéöåá àåä úåøåáâ
ïéîåé ÷éúòã ãñç ë"â àåä íéãñçä ùøùå ïéîåé ÷éúòã

:ç"éì òåãéë

äðäå ä ÷øôäìò äìçúá ì"æø åøîà äæ ìò
íìåòä úà àåøáì äáùçîá
úãî åá óúù íéé÷úî íìåòä ïéàù äàø ãä"ãîá
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ה.8. פרק בסוף הנדפס שליט"א אדמו"ר כ"ק של ביאורו ראה ה"תניא". מדפוסי בהרבה חסר הריבוע חצאי רש"י 1.סיום פירוש ראה
טו. פי"ב, רבה בראשית א; א, בראשית



oeiqפ f"h ycew zay mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

ixd `id dpeilrd dpeekde ;ze`ivna milha mi`xapd eid ef
oipr mda jiiy f` wx ,oky ,mi`xap ly "ze`ivn" didzy
xear xky ozna mz` aihdl leki `ed dci lry dceard
mi`xapd ,mevnvde oicd zcn ici lr `wecy ,ixd ± dceard

ly avna mdrevia
,okl .d`ixad zilkz
ezaygna dligz dlr
mlerd z` `exal jxazi
oeeik j` ,oicd zcna
`l cala "oic"ay d`xy
,oky ± mlerl meiw didi
dyecwd zeig dzid f`
.mlera ixnbl dqekn
z` zelbl dcearde
mlera ziwl`d zeigd
okl ± xzeia dyw dzid
zcn mlera "sziy"
zelbzd didzy ,mingxd
.mlera zewl`e dyecw

eðéäczcn seziy" ± §©§
:drnyn "mingxd

úeäìà úelbúä± ¦§©¡¨
,mleraíé÷écö éãé ìò± ©§¥©¦¦

ici lreúBúBàå§
äøBzaL íéúôBîelr ± §¦¤©¨

dlbzne d`xp df ici
on dlrnle zewl` mlera

zcn od ± zecnd izyy ,owfd epax xn` mcewd wxta .rahd
"oi`"n mi`xap `exal ziwl` zeig ly zehytzdde cqgd
ziwl`d zeigd z` xizqdle mvnvl ,dxeabd zcn ode ,"yi"l
lkyn dlrnl odizy od ± mi`xapl zelbzda didz `ly
`l dlrnl od el` zecny ,xiaqn `ed o`k .mi`xapd zbyde
zenypd zbyde lkyn dlrnl mb `l` ,mi`xapd lkyn wx
dnyp dzidy ,epax dyn znyp mby ;zeliv`d mlerny
zepeilr zecn biydl leki did `l elky mb ,zeliv`d mlern

.envr d"awd mr cg` xac ody el`äæ ìò äpäålr ± §¦¥©¤
,lkydn dlrnl od dxeabe cqg zecny ,o`k xaecndeøîà̈§

øäfa2,äàlò äMã÷c àøèña ,àìéòìc ,cva ,dlrnly - ©Ÿ©¦§¥¨§¦§¨¦§ª¨¦¨¨
dlrnl `edy zeliv`d mlera ,xnelk ,"dpeilr dyecw"d

,diyr - dxivi - d`ixa zenlern,àìàîN úéàå àðéîé úéà¦§¦¨§¦§¨¨
,"l`ny" yie "oini" yi,Leøt ,äøeáâe ãñç eðéäcdn ,oky - §©§¤¤§¨¥

,`id dpeekd `l` ?dxeabe cqg mpyi dlrnly `zeaxd `id
zbydn dlrnle (dlrnl) "`lirl" `id (mevnv) dxeab mby
`xhq"a dlrnly oeeik ixdy .ziwl` dcn `id ik ,mi`xapd
`l` ,melyeÎqg cexit jiiy `l ± dyecwd cva ± "dyecwc

"l`ny"de (cqg) "oini"d oipr "my" dpd ,zellkzda `ed lkd
± md ,ixnbl micbepn mixac ipy mdy zexnl ,ixd (dxeab)

td ipy" ly ote`amicge`n mdipyy iptn ,"cg` `yepa miik
,`ed jexa seq oi` mr zilkzaïäézLc,dxeab mbe cqg mb ± ¦§¥¤

úeäìà úBcî ïä¥¦¡¨
íéàøápä ìëOî äìòîì§©§¨¦¥¤©¦§¨¦
eäéàc ,íúâOäå§©¨¨¨§¦
íìBòa ãç éäBîøâe§¨¦©§¨

úeìéöàäjxazi `ed ± ¨£¦
md (eizecne) ely milkde
mlera cg` xac
cqgd zcn mb ,zeliv`d
dxeabd zcn mbe
zilkza odizy zecge`n

.jxazi ez`úâOä óàå§©©¨©
íBìMä-åéìò eðaø äLîŸ¤©¥¨¨©¨

,Búàeáðabiydy - ¦§¨
,ely d`eapd d`xnaàìŸ

,úeìéöàä íìBòa äúéä̈§¨§¨¨£¦
mler oky ,envr -
mb dlrnl `ed zeliv`d
dyn ly ezbyde elkyn

,epaxéãé ìò àlà¤¨©§¥
íìBòa BúeLaìúä¦§©§§¨

äàéøaäici lr ± ©§¦¨
zbixcn zeyalzd
mlera "zeliv`"d

;d`ixad,úàæ íb óàåzyalzn "zeliv`"y xg`l mb - §©©Ÿ
- ?biyd "zeliv`" ly dbixcn efi` ,d`ixad mleraézLa àìŸ¦§¥

äøeáâe ãñç ¯ elà úBcî3,epax dyn zbyd dzid -àlà ¦¥¤¤§¨¤¨
ïúeLaìúä éãé ìò,zncwend ±ïäî ähîlL úBcna ©§¥¦§©§¨©¦¤§©¨¥¤

ãBñé-ãBä-çöð úBcî ïäL ,äâøãîa"spr" `id gvpd zcn ± §©§¥¨¤¥¦¥©§
itk ± dxeabd zcnn "spr" `id ced zcne ,cqgd zcnn cala
,dpnn dhnly zebixcnl dritynd "ceqi"d zcna ze`a ody

.[äàeápä øòLa áeúkL Bîk]ezbyd dzid ef dbixcnay ± §¤¨§©©©§¨
.melydÎeilr epax dyn lyíé÷écö ìL íøëN ïznL ÷ø©¤©©§¨¨¤©¦¦

ézMî CLîpä øBàå úeiçä úeèMtúä úâOä àeä ,ïãò ïâa§©¥¤©¨©¦§©§©©§©¦§¨¦§¥
áâe ãñç ¯ elà úBcîäøelawl md mileki xky xezay ± ¦¥¤¤§¨

,el` zecn izyn zehytzddàeäåizyn zeigd zehytzd ± §
`id ,dxeabe cqg zecnde÷ñòL íé÷écvä úBîLð ïBæî§¦§©©¦¦¤¨§

ì äøBzaelà úBcî ézL úeèMtúäî ék .äfä íìBòa dîL ©¨¦§¨¨¨©¤¦¥¦§©§§¥¦¥
òé÷ø çzîð,siwn xe` ±,ïãò ïâaL úBîLpä ìòsiwn xe` - ¦§¨¨¦©©©§¨¤§©¥¤

zehytzdd "lawl" dplkezy zenyp oze`l gek wiprn df
,el` zecn izyn,"àúéøBàc àæø" àø÷ð äæ òé÷øåceq - §¨¦©¤¦§¨¨¨§©§¨

,ceqe fx zpigaay dxeza oiprd ,dxezdBáe,riwxa ±á"ë ãBñ
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äðåîàäå ãåçéä øòù
íé÷éãö éãé ìò úåäìà úåìâúä åðééäã íéîçø
åøîà äæ ìò äðäå .äøåúáù íéúôåîå úåúåàå
àðéîé úéà äàìéò äùåã÷ã àøèñá àìéòìã øäæá
ïä ïäéúùã 'éô äøåáâå ãñç åðééäã àìàîù úéàå
íúâùäå íéàøáðä ìëùî äìòîì úåäìà úåãî
úâùä óàå úåìéöàä íìåòá ãç éäåîøâå åäéàã
íìåòá äúéä àì åúàåáðá íåìùä åéìò åðéáø äùî
äàéøáä íìåòá åúåùáìúä éãé ìò àìà úåìéöàä
éãé ìò àìà â"åç åìà úåãî éúùá àì úàæ íâ óàå
úåãî ïäù äâøãîá ïäî äèîìù úåãîá ïúåùáìúä
ïúîù ÷ø [äàåáðä øòùá ù"îë] ãåñé ãåä çöð
úåèùôúä úâùä àåä ïãò ïâá íé÷éãö ìù íøëù
àåäå â"åç åìà úåãî éúùî êùîðä øåàå úåéçä
æä"åòá äîùì äøåúá å÷ñòù íé÷éãöä úåîùð ïåæî
ìò òé÷ø çúîð åìà úåãî éúù úåèùôúäî éë
àúééøåàã àæø àø÷ð äæ òé÷øå ïãò ïâáù úåîùðä
úåãî éúùî äðåúðä äøåúä úåéúåà á"ë ãåñ åáå
óèåð äæ òé÷øîå åîì úã ùà åðéîéî áéúëãë åìà
úåéúåà á"ë ãåñ úòéãé åðééäã úåîùðä ïåæîì ìè
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א.2. נג, א השיגו 3.חלק (שהרי מזה למעלה שלא – הכוונה שאין מובן (סי"ט) באגה"ק עפמשנ"ת שליט"א: אדמו"ר כ"ק הערת
דוקא". בנה"י התלבשותם ע"י היתה – עסקינן דבזה וצמצומה) הבריאה (מקור חו"ג שהשגת אלא – בחו"ב)

oeiq f"h ycew zay mei Ð d wxt Ð (dben) "`ipzd xtqa mixeriy" xtqd jezn

,äøBzä úBiúBàdlrnl ok mb ixd od dxezd zeize`e - ¦©¨
,dxezd zpade lkynäðeúpädpzip dxezd ±úBcî ézMî ©§¨¦§¥¦

:áéúëãk ,elàaezky enk -4:,"Bîì úc Là Bðéîéî",zc - ¥§¦§¦¦¦¥¨¨
,"dxeab" ,"y`" ly oipr mb `ide ,"cqg"n ,"oini"n d`a ,dxez

äæ òé÷øîesiwn xe`ne ± ¥¨¦©¤
,dfïBæîì ìè óèBð¥©¦§

,úBîLpä,xnelk - ©§¨
xe` jynp "riwx"dn
oipr `edy ,zenypl inipt
inipt xe` ± "oefn"d

,eze` mibiynyeðéäc± §©§
:xnelkäfä òé÷øä ék ,äøBzä úBiúBà á"ë ãBñ úòéãé§¦©¦©¨¦¨¨¦©©¤

,úòcä ãBñ àeäa"k ceq zrici `ed ,epnn shepy lhde - ©©©
,dxezd zeize`,ïãò ïâa úBîLpä ïBæî àéä äøBzäå§©¨¦§©§¨§©¥¤

øäæa] äæ ìk øàáîk ,íéLeáì ïä úBönäåzyxt ±ìä÷iå §©¦§¥§¦©§Ÿ¨¨¤§Ÿ©©©§¥
:[â ÷øt ã"î øòL 'íéiç õò'áe ,é"øå è"ø ócxaqen ixd - ©§§¥©¦©©¤¤

cqg zecnd izyy ,o`k
od ,zeliv`ny dxeabe
`l dbyde lkyn dlrnl
mb `l` ,mi`xapd ly wx
mlerny zenyp ly
ly jxca wxe ,zeliv`d
zeleki xky zlaw
.dxeabe cqg zecnd izyn zehytzdd lawl ocr oba zenypd
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äðåîàäå ãåçéä øòù
àéä äøåúäå úòãä ãåñ àåä äæä òé÷øä éë äøåúä
øàåáîë íéùåáì ïä úåöîäå ò"âá úåîùðä ïåæî
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אגרות קודש

 ב"ה,  יו"ד סיון, תשי"ח

ברוקלין.

הנהלת צעירי אגודת חב"ד אשר במאנטרעאל

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

הענין  התפתחות  אודות  כותבים  בו  אליו,  המצורף  עם  סיון  מג'  מכתבם  קבלת  הנני  מאשר 

דמחנה גן ישראל, ובודאי ימשיכו ההשתדלות בזה במרץ הדרוש מתאים לגודל הדבר והבטיחו רז"ל 

יגעת ומצאת ובפרט בענין כהאמור שהנקודה שבו להכניס ילדי בני ישראל שעל כאו"א מהם נאמר 

בנים אתם לה' אלקיכם, באוירה של חיים ברוח תורתנו תורת חיים, במשך כו"כ שבועות, אשר ודאי 

שהשפעתה תהי' ניכרת בחדשים ושנים הבאים לאחרי זה, והרי עניני טוב וקדושה עושים פירות ופירי 

פירות.

מהאמור מובן ג"כ שכל ידיעה והשתדלות בהאמור כדאיות הן, ואשרי חלקו של כאו"א הלוקח 

חלק בראש בעבודה האמורה, ואחכה לבשו"ט בכל האמור ואשר המחנה הולך וגדול הן בכמות והן 

באיכות עד כי גדל מאד.

לבב  ובטוב  ובשמחה  הדעת  הרחבת  מתוך  ישראל  גן  למחנה  השייך  בכל  הצלחה  בברכת 

ולבשו"ט.



היום יום . . . פב

ה'תש"גי סיוןיום ראשון

חומש: בהעלותך, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: פרק ג. והנה . . . אפס בלעדו.

רבינו הזקן ענה לאחד בהכנסו ליחידות: ...בני ישראל ווערען ָאנגערופען נרות. א 
נר איז כלול פון כלי פתילה שמן ואש. מען מוז אבער ָאנצינדען דעם אש און דעמָאלט 
איז דָאס מאיר. בא דיר איז א גוטער נר, ָאבער עס פעלט דיר דער ָאנצינדער. דורך 
הכאה בכח אין דעם אבן של נפש הבהמית, געהט ארויס א ניצוץ אש, וועלכער צינדט 

ָאן דעם אש אלקי.

ִתיָלה,  ִלי, ּפְ לּול ִמּכְ ָרֵאל ְקרּוִיים ֵנרֹות. ֵנר ּכָ ִיׂשְ ֵני  ְנסֹו ִליִחידּות: ...ּבְ ִהּכָ ּבְ ֵקן ָעָנה ְלֶאָחד  נּו ַהּזָ ַרּבֵ
ְדִליק;  ָך הּוא טֹוב, ַאְך ָחֵסר ְלָך ַהּמַ ּבְ ר ׁשֶ ית ֶאת ָהֵאׁש, ְוָאז הּוא ֵמִאיר. ַהּנֵ ִבים ְלַהּצִ ֶמן ְוֵאׁש. ַאְך ַחּיָ ׁשֶ

ית ֶאת ָהֵאׁש ָהֱאלִֹקי. ַמּצִ ז ִניצֹוץ ֵאׁש, ׁשֶ ֲהִמית, ִנּתָ ל ֶנֶפׁש ַהּבַ ֶאֶבן ׁשֶ ֹכַח ּבָ ָאה ּבְ ַעל ְיֵדי ַהּכָ

ה'תש"גיא סיוןיום שני

חומש: בהעלותך, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: והמשל . . . ־156־ ואפס בלעדו.

משיחות אאמו"ר: אין דער עבודה פון עבודת ה' ע"ד החסידות, זיינען פאראן אלע 
מדריגות ... די דרגא פון מת באדארף קיין סך הסבר ניט הָאבען. עס איז אבער אויך 
פאראן - ת"ל - תחית המתים אין עבודה רוחנית. א מת איז קאלט, עס איז ניטָא אזא 
קאלטע זאך ווי שכל הטבעי און שכל אנושי, און ווען דער שכל הטבעי פארשטעהט 
א השגה אלקית און די מדות שבשכל ווערען נתפעל און גערירט פון דעם געשמאק 

שכלי, איז דָאס דער אמת'ער תחית המתים.

ַהֲחִסידּות,  ֶרְך  ּדֶ ַעל  ה'  ֲעבֹוַדת  ל  ׁשֶ ָהֲעבֹוָדה  ֵסֶדר  ּבְ "ּב[:  ]ָהַרׁשַ י  ְוַרּבִ מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני  יחֹות  ִמּשִׂ
ִתים  ת ַהּמֵ ִחּיַ ם – ּתֹוָדה ַלה' – ּתְ ֶמת ּגַ ר ַרב. ַאְך ַקּיֶ ת ֵמת ֵאיָנּה ְזקּוָקה ְלֶהְסּבֵ ְרּגַ ל ָהָרמֹות.. ּדַ ִנְמָצאֹות ּכָ
ֶכל  ר ַהּשֵׂ י, ְוַכֲאׁשֶ ֶכל ֱאנֹוׁשִ ְבִעי ְוׂשֵ ֶכל ַהּטִ מֹו ַהּשֵׂ ְך ַקר ּכְ ל ּכָ ָבר ּכָ ֲעבֹוָדה רּוָחִנית. ֵמת הּוא ַקר, ֵאין ּדָ ּבַ
זֹו  ֲהֵרי   – ְכִלית  ַהּשִׂ ֵמָהֲעֵרבּות  ּוְמִגיבֹות  ֲעלֹות  ִמְתּפַ ֶכל  ּשֵׂ ּבַ ׁשֶ ּדֹות  ְוַהּמִ ֱאלִֹקית,  ָגה  ַהּשָׂ ֵמִבין  ְבִעי  ַהּטִ

ית. ִתים ָהֲאִמּתִ ת ַהּמֵ ִחּיַ ּתְ

ה'תש"גיב סיוןיום שלישי

חומש: בהעלותך, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וכדברים . . . ־156־ להקדים.

ֶסגֹול. ָקַמץ ְוֹלא ּבְ ְדָברֹו": ִנְהָיה - ַהּיּו"ד ּבְ ַהּכֹל ִנְהָיה ּבִ ת "ׁשֶ ִבְרּכַ ּבְ

ֲעִמיְדָך ַעל  י ִהיא ּתַ ּקֶֹרת, ּכִ ָביו: ֱאהֹוב ֶאת ַהּבִ ְכּתָ ֶאָחד ִמּמִ "ּב[ ּכֹוֵתב ּבְ י ]ָהַרׁשַ ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
י. ַהּגַֹבּה ָהֲאִמּתִ

יום 
ראשון

יום 
שני

יום 
שלישי



פג היום יום . . . 

ה'תש"גיג סיוןיום רביעי

חומש: בהעלותך, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: פרק ד. כי . . . ־עט־ להטיב.

ֶאְמַצע ִלּמּודֹו,  קֹול ְוִנּגּון, ְוִלְפָעִמים ָהָיה ַמְפִסיק ּבְ ה ִנּגּוִנים. ִלּמּודֹו ָהָיה ּבְ ּמָ ר ּכַ ַמח ֶצֶדק" ִחּבֵ ַה"ּצֶ
ן ֵאיֶזה ִנּגּון. ֵאלֹות ּוְתׁשּובֹות[, ּוְמַנּגֵ ִתיָבתֹו דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ אֹו ׁשּו"ת ]=ׁשְ אֹו ּכְ

ה  ּמֶ ּבַ יֹוֵדַע  ָהָיה  ַמח ֶצֶדק"  ל ַה"ּצֶ ׁשֶ ִנּגּונֹו  ִמּקֹול  ר  ֲאׁשֶ ר,  ִסּפֵ ]ַמֲהַר"ׁש[  י  ְוַרּבִ ְזֵקִני מֹוִרי  ָאִבי  ֲאֹדִני 
ָעה. אֹוָתּה ׁשָ הּוא ָעסּוק ּבְ

ה'תש"גיד סיוןיום חמישי

חומש: בהעלותך, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והנה כמו . . . ־158־ ליש.

ֵאין  יָון ׁשֶ ית" - ּכֵ ר ְלָבֵרְך, ְמָבְרִכים "ַעל ִמְצַות ִציּצִ ּתָ ּמֻ ָיַדִים ְנִקּיֹות ּוְבָמקֹום ׁשֶ ּבֶֹקר ּבְ ית ָקָטן ּבַ ת ַטּלִ ְלִביׁשַ ּבִ
ֵמׁש  דֹול - ְיַמׁשְ ית ּגָ ה - ִאם ֵאינֹו לֹוֵבׁש ַטּלִ ִפּלָ עּור ִעּטּוף. ִאם ָאסּור ְלָבֵרְך, ֲאַזי ֹקֶדם ַהּתְ נּו ׁשִ ּלָ ית ָקָטן ׁשֶ ַטּלִ ּבְ

ד' ִציִצּיֹוָתיו ִויָבֵרְך ָאז. ּבְ

ה'תש"גטו סיוןיום ששי

חומש: בהעלותך, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: והנה בחי' . . . לי"ח.

ב ּוַמְלִהיִבים ְמֹאד, ְוִנְקְראּו  י ַהּלֵ ְמֹאד, ַמְרִעיׁשֵ ים ְקָצִרים ּבִ רּוׁשִ דֹול אֹוֵמר ּדְ נּו ַהּגָ ה ָהָיה ַרּבֵ ְתִחּלָ ּבִ
ְקְראּו "ּתֹורֹות",  ּנִ ל ׁשֶ ְלׁשֵ ּתַ ְך ִהׁשְ ים יֹוֵתר. ַאַחר ּכָ רֹות", ְוֵהם ֲאֻרּכִ ְך ִנְקְראּו "ִאּגְ ָרִכים". ַאַחר ּכָ ם "ּדְ ׁשֵ ּבְ
ְוִנְקְראּו  יֹוֵתר  ְמַעט  ים  ֲאֻרּכִ ְך  ּכָ ַאַחר  ּתֹוָרה".  ְו"ִלּקּוֵטי  אֹור"  "תֹוָרה  ּבְ ׁשֶ ים  רּוׁשִ ַהּדְ י  ְרׁשֵ ׁשָ ְוֵהם 

ָגה ְרָחָבה ְלִפי ֶעֶרְך. ַהּשָׂ ֵבאּור ּבְ ָתִבים", ְוֵהם ּבְ "ּכְ

ה'תש"גטז סיוןשבת

חומש: בהעלותך, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: פרק ה. והנה . . . פרק ג[

ְרפּוַאת  ּכִ ִהיא  ֶפׁש  ַהּנֶ ְרפּוַאת  ר  ֲאׁשֶ ָעֵלינּו[,  ָיֵגן  ]ְזכּוָתם  ִזי"ַע  ַמְלָאִכים  ּכְ ָהִראׁשֹוִנים  ֶהְחִליטּו  ָבר  ּכְ
ַהּגּוף.

רֹון  ַהִחּסָ ָחת, אֹו ׁשֶ ס ּוֻמׁשְ ֹחֶמר ּגּופֹו ָעב ּגַ ד ׁשֶ ן ְמקֹום ַהֹחִלי: ִאם הּוא ִמּצַ ְלָכל ְלרֹאׁש ָצִריְך ְלַסּמֵ
קֹור ַהֹחִלי הּוא  ּמְ ֶקר ְוַכּדֹוֶמה, אֹו ׁשֶ ֲאָוה, ׁשֶ מֹו ּגַ ׁש ָלּה ְנִטּיֹות ְלִעְנָיִנים ָרִעים ּכְ ּיֵ ֹכחֹות ַנְפׁשֹו, ׁשֶ הּוא ּבְ

א ִלְרִגילּות ָרעֹות. ִביָבה ּבָ ֵני רַֹע ַהִחּנּוְך אֹו רַֹע ַהּסְ ּפְ ּמִ ָהְרִגילּות, ׁשֶ ּבְ

י  ְרפּוָאתֹו, ּכִ ר ְלַהְתִחיל ּבִ ֲחָלה, ִאי ֶאְפׁשָ ת ֲאִחיַזת ַהּמַ ָרֵטי ְמקֹום ַהֹחִלי ְוִסּבַ ְררּו ּפְ ר לֹא ִיְתּבָ ַעד ֲאׁשֶ
ה  "ַוֲעׂשֵ ְמַנע ֶאת ַעְצמֹו ֵמֶהם: ּבְ ּיִ ׁשֶ ה  ּוַבּמֶ ה  ֲעׂשֶ ּיַ ׁשֶ ה  ּמֶ ּבַ ָבִרים  ָכל ַהּדְ ּבְ ָרה  ְיׁשָ ר ֹאֶפן ַהְנָהָגה  ִאם ְלַסּדֵ
ַמה  ָאְמָנם  ֵמַרע".  ּוְב"סּור   – טֹובֹות  ִמּדֹות  ִקְנַין  ַלּתֹוָרה,  ים  ִעּתִ ְקִביעּות  ְצֹות,  ַהּמִ ִקּיּום  ּבְ  – טֹוב" 
ּתֹוֵקק  ְוִיׁשְ ְוִיְכסֹוף  הּוא חֹוֶלה  ִעְנָיִנים: א( ֵליַדע ׁשֶ ֵני  ׁשְ ַעְצמֹו  ּבְ עֹוֵרר ַהחֹוֶלה  ּיְ ׁשֶ יֹוֵתר הּוא,  ּבְ חּוץ  ּנָ ֶ ּשׁ
ֵרְך  ִיְתּבָ ה'  ֶעְזַרת  ּבְ י  ּכִ מּור  ּגָ חֹון  ּוִבּטָ ְקָוה  ְוַהּתִ ְלִהְתַרּפֹאת,  כֹול  ּיָ ׁשֶ ַהְיִדיָעה  ב(  ֵמָחְליֹו,  ְלִהְתַרּפֹאת 

א ֵמָחְליֹו. ִיְתַרּפֵ
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ה'תשע"ד  סיון י' ראשון יום הקרבנות  עבודת באמצעות המקדש שמירת

:·Œ‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰¯ÈÁ·‰ ˙È· ˙ÂÎÏ‰úøéîL§¦©
àìå íéáéBàî ãçt íL ïéàL ét-ìò-óàå ,äOò úåöî Lc÷nä©¦§¨¦§©£¥§©©¦¤¥¨©©¥§¦§Ÿ
ìk dúåöî Bæ äøéîLe ...Bì ãBák àlà BúøéîL ïéàL ,íéèñlî¦¦§¦¤¥§¦¨¤¨¨§¦¨¦§¨¨¨

.äìélä©¨§¨
לצורך  היתה השמירה מטרת אילו ביאור: צריך ולכאורה
אך  בלילה, אלא ביום צורך בה שאין מובן מגנבים, הגנה
ומטרת  מליסטים" ולא מאויבים פחד שם ו"אין מאחר

ביום? גם נוהגת אינה מדוע כבוד, לשם היא השמירה
תמיד  במסכת במשנה מופיע המקדש שמירת דין ועוד:
שכן  מקומו, זה אין בשתיהן ולכאורה מידות, ובמסכת
עבודות  בשאר ולא התמיד קרבן בדיני עוסקת תמיד מסכת
בית  בעבודות עוסקת אינה מידות מסכת ואילו המקדש,

בצורתו! אלא המקדש
והביאור:

הרא"ש מבאר השמירה, של ענינה שם)את תמיד :(מסכת

תפילין  בדוגמת ממנו", דעתם יסיחו שלא המקדש "כבוד
מהן. דעת להסיח אסור קדושתם שמצד

ולא  בלילה היא השמירה חובת מדוע מובן זה ולפי
המקדש, בבית הכהנים עבדו היום לאורך שהרי ביום,

הדעת. היסח את שוללת עצמה והעבודה
העוסקת  מידות למסכת שייך הדבר מדוע גם ומובן
אינה  השמירה כי בו), הנעשות בעבודות (ולא עצמו במקדש
בבית  שמקומה המקדש) עבודות (כשאר עצמה בפני עבודה
נעשה  שבכך עצמו המקדש מצד המתחייב דין אלא המקדש
עליו  שיש פלטרין דומה "אינו יותר, ומכובד חשוב למקום

שומרין". עליו שאין לפלטרין שומרין
תמיד, מסכת בתחילת המקדש שמירת מצות נשנית ולכן
תוכן  נפעל בכלל והקרבנות התמיד קרבן בעבודת גם כי

הדעת. היסח מניעת – המקדש שמירת מצות
(56 'nr bi zegiy ihewl)

ה'תשע"ד  סיון י"א שני יום בכלי? או בפה - הלויים שירת

ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â :‚ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰¿≈¿ƒ
‡È‰L ,‰¯ÈM‰ ¯wÚL ;ÈÏk ‡Ïa ‰ta ‡l‡ ‰¯ÈLƒ»∆»«∆¿…¿ƒ∆ƒ««ƒ»∆ƒ
ÈÏÎa ÔÈbÓ ÌL ÌÈ„ÓBÚ eÈ‰ ÌÈ¯Á‡Â .‰ta ,d˙„B·Ú¬»»«∆«¬≈ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿≈

.¯ÈLƒ
השבת  את דוחה המזבח, לפני בו מנגנים שהיו החליל

ב) נ, אבא(סוכה בר ירמיה רבי )ומבאר א נא, של (שם ב'שיר :
את  גומר היחיד שבהם בשנה יום עשר בשנים היינו קרבן',
בעת  בחליל ומנגנים ההלל את שרים היו והלויים ההלל

התמיד  לקרבן היין א)ניסוך י, ערכין וראה שם. הכל (רש"י לדברי -
בית  בשמחת הנגינה אבל השבת, את ודוחה היא 'עבודה'

השבת את דוחה אינה חכמים לדעת כלי השואבה השמעת (כדין

ויבואו  השיר מכלי אחד יתקלקל שמא חכמים שאסרוה טוב, ויום בשבת שיר

.לתקנו)
היא  ולכן בכלי השירה עיקר זו שלדעה בגמרא ומבואר
שיר  - שבת דוחה ש"תמיד וכמו השבת את ודוחה 'עבודה'

שבת" דוחה נמי עיקר)שלו ד"ה שם הכלים (רש"י נגינת אבל ,
את  דוחה ואינה 'עבודה' אינה השואבה בית בשמחת

השבת.
אחרונים ועוד)והקשו הי"ג, פ"ח לולב הל' משנה :(לחם

החליל (בה"ו)להלן בשנה יום עשר "בשנים הרמב"ם כתב
את  ודוחה הוא עבודה קרבן של וחליל המזבח... לפני מכה
היא  השירה שעיקר כאן לדבריו מתאים זה ואיך השבת",

בכלי? ולא בפה
והביאור:

לנעימות  מוסיפה בכלי הנגינה בפה, השירה שעיקר אף
שבות, בו גזרו שלא 'עבודה' כצורך נחשבת ולכן השירה,
כלי  הרבה שם שהיו כיון התירו, לא השואבה בית ובשמחת
וכן  יתקלקל. הכלים שאחד לחשוש מקום יותר ויש נגינה

התוספותכ  ורבנן)תבו ד"ה שיר,(שם כלי רוב שם שהיה "לפי :
בהו  גזור תדיר, לתקן צריכים מצלתיים, כינורת חלילים

טפי".
ביאר: לנר' וה'ערוך

שיר  בכלי מנגנים היו השנה ימות כל הרמב"ם לדעת
ה"ה) בפה"(להלן עבודתם היא השירה "עיקר זאת ועם ,

עשר  בשנים אבל השבת, את דוחה אינה שיר בכלי והנגינה
ההלל' את בהן גומר ש'יחיד המיוחדים שם)יום ,(ערכין

"וחליל  קרבן', של 'חליל הוא המזבח לפני בו שניגנו החליל
השבת" את ודוחה הוא עבודה קרבן ה"ו)של .(להלן

ה'תשע"ד  סיון י"ב שלישי יום קרועים  בבגדים עבודה

:„ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰äpäk éãâa¦§¥§ª¨
lLîe íéàð ,íéLãç eéäiL ïúåöî;íéìBãbä éãâa Cøãk ,íéL ¦§¨¨¤¦§£¨¦¨¦§ª¨¦§¤¤¦§¥©§¦

BúãBáò ...ïéòø÷î Bà ïéLèLèî eéä .úøàôúìe ãBáëì :øîàpL¤¤¡©§¨§¦§¨¤¨§ª§¨¦§Ÿ̈¦£¨
.äìeñt§¨

קרועים  בבגדים שהעובד כאן הרמב"ם דברי ולכאורה
המקדש ביאת בהל' לדבריו סותרים פסולה הי"ד)עבודתו (פ"א

ראש  פרועי ודין בגדים קרועי "דין הרמב"ם: כתב שם
בידי  מיתה חייב בגדים, קרוע והוא עבד אם הוא... אחד

חללה"! ולא כשרה שעבודתו אע"פ שמים,
הרדב"ז רכ)ומבאר סי' הרמב"ם על (לשונות מדובר כאן :

הפחותים  בגדי כדרך רבים במקומות הקרועים בגדים
שנאמר  משום נפסלים והם לבושיהם, על מקפידים שאינם

v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

פסולה  והעבודה כבוד, דרך זה ואין ולתפארת' 'לכבוד בהם
אבלות  של קריעה על מדובר שם אך בגדים, מחוסר כדין
אלא  נפסלים הבגדים אין ובזה בבגד, אחד במקום הנעשית
אבלות  הפגנת כדי תוך לעבוד לכהן שאסור מיוחד דין זהו

בכך. נפסלת העבודה ואין ראש), פריעת (כמו
אף  אלא הקריעה, אופני בין לחלק שאין שכתבו ויש
בה  אין אבל ידי על נעשית היא כאשר עצמה קריעה אותה
מלבוש  וכל האבלים, דרך זו כי בגדים מחוסר של פסול
שאינו  אדם כאשר אך כשר, בגד נחשב כך ללובשו שהדרך

בגדים כמחוסר נחשב הוא הרי זה בגד לובש יצחק אבל (בית

קד) סי' ב .יו"ד
בגדים  של הפסול בטעם אחר: באופן המבארים ויש

הרמב"ן כתב קסג)קרועים, ל"ת לסה"מ משום (השגות שהוא
ללא  שעובד כמי זה והרי לבוש הוא אין הקרע שבמקום
ועל  מהבגד מעט חסר כאשר רק הוא הפסול זה ולפי בגדים,
מהבגד  חלק נחסר לא מת על בקריעה אך כאן, מדובר כך
ואינו  בגדים כמחוסר נחשב ואינו קרע, בו נעשה רק אלא

ב) יח, זבחים המזבח (ראש בדיעבד העבודה את פוסל

ה'תשע"ד  סיון י"ג רביעי יום בשבת? ותומים' ב'אורים שואלים האם

:‡È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰:ìàBMä øîBàå§¥©¥
äàeápä äàøîa Ba äàBøå ïLça èéaîe ...äìòà àì Bà äìòà¤¡¤Ÿ¤¡¤©¦©¤§¤§©§¥©§¨

.ïLçä ïî úBèìBaL úBiúBàa 'äìòz àì' Bà 'äìò'£¥Ÿ©£¤¨¦¤§¦©¤
מה'אורים  שהתקבלה התשובה באופן אמוראים נחלקו
מתוך  הובלטו התשובה אותיות יוחנן ר' לדעת ותומים':
אם  לדוגמה, החושן. שעל ישראל שבטי שמות של האותיות
ע' האותיות, הובלטו במלחמה' 'האעלה לשאלה בתשובה
ולדעת  'עלה'. היא: התשובה מיהודה, ה' מלוי, ל' משמעון,
כדי  יחד, ומצטרפות ממקומן זזות היו האותיות לקיש ריש

בצירוף  יטעה לא שם)שהכהן ורש"י ב. עג, .(יומא
בנימין' 'נחלת בספר קא)וכתב אסור (מ"ע היה שלכאורה ,

והק  'כותב'. איסור משום בשבת ותומים באורים שה לשאול
ותומים  באורים שאל אחימלך אצל בנוב דוד היה כאשר מדוע

כאֿכב) א, אחת(שמואל צה,ב)ולדעה בשבת?(מנחות זה היה
וביאר:

יוחנן  ר' לדעת כי בשבת, ותומים באורים לשאול מותר

ממקומן, זזות לא אך החושן מן בולטות היו האותיות
שני  על או הבית כותלי שני על אותיות שתי הכותב דוגמת

כותב משום חייב שאינו הפנקס ב)דפי קד, לדעת (שבת וגם .
כתיבה  זו אין אחת, למילה הצטרפו שהאותיות לקיש ריש
ובקבלת  החושן על כבר כתובות האותיות כי עליה שחייבים
על  ל'כתב דומה זה והרי ובולטות, מתגבהות רק התשובה

כתיבה שאינו כתב', .(שם)גבי
נוסף: ביאור

כתיבה  אבל אדם, יד כתיבת היא בשבת האסורה כתיבה
מלאכה, בכלל אינה ותומים, באורים שהיתה כפי נס, בדרך

השל"ה שכתב כט)כמו סי' ח"ו סופר חתם בתשובת את (הובא ליישב
הרא"ש יג)קושיית סי' פ"ט רבינו (פסחים שמשה שאמרו מה על

ספרי  עשרה שלש משה כתב מותו שביום מכך בשבת, מת
-תורה וילך) ס"פ רבה ידי (מדרש על התורה ספרי את שכתב

אסורה  אינה נס בדרך וכתיבה הקולמוס, ובהשבעת שם,
י)בשבת  מאמר פ"א אהרן .(ברכת

ה'תשע"ד  סיון י"ד חמישי יום במקצת' ב'ביאה הרמב"ם שיטת

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰ñéðëäL àîè̈¥¤¦§¦
.úecøî úkî BúBà ïékî Z Lc÷nì Bãé̈©¦§¨©¦©©©§

הסוברת  כדעה פוסק ב)הרמב"ם לג, ש'ביאה (זבחים
"טמא  ולכן מדרבנן, רק ואסורה ביאה שמה אין במקדש'
אלא  כרת חייב אינו גופו, כל את ולא למקדש" ידיו שהכניס

מרדות  משנה)מכת .(כסף
ה'מרחשת': בעל אייגש הגרח"ה והקשה

קודם  ואם בעזרה, כיבוס טעון חטאת דם עליו שניתז בגד
אי  לעזרה להחזירו - ונטמא לעזרה מחוץ יצא שכיבסוהו
אפשר  אי בחוץ ולכבסו טומאה, בה להכניס אסור כי אפשר
שבכך  הבגד את קורע ולכן בפנים, להיות צריך הכיבוס כי

שם ולכבסו לעזרה להכניסו ומותר מטומאתו צד,נטהר (זבחים

.ב)
הגמרא  והתורה (שם)ושואלת בגד אינו קרוע בגד והרי :

"משייר  ומתרצת: ב'בגד'? להיעשות צריך שהכיבוס אמרה
עליו. 'בגד' תורת ועדיין סודר, רוחב כדי - מעפורת" כדי בה

כי  לעזרה להכניסו מותר בטומאתו, נשאר שמדרבנן ואף
לצורך  להכניסו חכמים התירו ומעתה נטהר הוא תורה מדין

כיבוסו.
השאלה: ונשאלת

מדרבנן  רק אסורה במקצת' ש'ביאה הרמב"ם לשיטת
הרי  לעזרה, הכנסתו לצורך הבגד את לקרוע צריכים מדוע
פחות  פחות היינו במקצת', 'ביאה הבגד את להכניס אפשר
א) ז, ב"מ (רש"י 'בגד' בכלל אינו שאז אצבעות משלוש
מדרבנן  הרי מדרבנן, אסורה במקצת' ש'ביאה משום ואם
כן  ואם להכניסו, ואסור בטומאתו נשאר קריעתו לאחר גם

ולהפסידו? הבגד את לקרוע לא כן אם עדיף
שמה  אין במקצת' 'ביאה הרמב"ם שלשיטת מכאן אלא
וככל  שיעור', 'חצי מדין התורה מן אסורה אבל ביאה
התורה  מן עליו עונשים אין שיעור' שב'חצי תורה איסורי

מרדות מכת מכין ה"ב)אלא פי"ד מאכ"א בהכנסת (הל' ואף ,
שיעור  כשמכניס אלא התורה מן עונשין אין למקדש טומאה



פה v"ndqe ,meil `"t ,meil t"b miineid mixeriyl sqepa - m"anxa oeirl zinei dkld

ה'תשע"ד  סיון י' ראשון יום הקרבנות  עבודת באמצעות המקדש שמירת

:·Œ‡ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ‰¯ÈÁ·‰ ˙È· ˙ÂÎÏ‰úøéîL§¦©
àìå íéáéBàî ãçt íL ïéàL ét-ìò-óàå ,äOò úåöî Lc÷nä©¦§¨¦§©£¥§©©¦¤¥¨©©¥§¦§Ÿ
ìk dúåöî Bæ äøéîLe ...Bì ãBák àlà BúøéîL ïéàL ,íéèñlî¦¦§¦¤¥§¦¨¤¨¨§¦¨¦§¨¨¨

.äìélä©¨§¨
לצורך  היתה השמירה מטרת אילו ביאור: צריך ולכאורה
אך  בלילה, אלא ביום צורך בה שאין מובן מגנבים, הגנה
ומטרת  מליסטים" ולא מאויבים פחד שם ו"אין מאחר

ביום? גם נוהגת אינה מדוע כבוד, לשם היא השמירה
תמיד  במסכת במשנה מופיע המקדש שמירת דין ועוד:
שכן  מקומו, זה אין בשתיהן ולכאורה מידות, ובמסכת
עבודות  בשאר ולא התמיד קרבן בדיני עוסקת תמיד מסכת
בית  בעבודות עוסקת אינה מידות מסכת ואילו המקדש,

בצורתו! אלא המקדש
והביאור:

הרא"ש מבאר השמירה, של ענינה שם)את תמיד :(מסכת

תפילין  בדוגמת ממנו", דעתם יסיחו שלא המקדש "כבוד
מהן. דעת להסיח אסור קדושתם שמצד

ולא  בלילה היא השמירה חובת מדוע מובן זה ולפי
המקדש, בבית הכהנים עבדו היום לאורך שהרי ביום,

הדעת. היסח את שוללת עצמה והעבודה
העוסקת  מידות למסכת שייך הדבר מדוע גם ומובן
אינה  השמירה כי בו), הנעשות בעבודות (ולא עצמו במקדש
בבית  שמקומה המקדש) עבודות (כשאר עצמה בפני עבודה
נעשה  שבכך עצמו המקדש מצד המתחייב דין אלא המקדש
עליו  שיש פלטרין דומה "אינו יותר, ומכובד חשוב למקום

שומרין". עליו שאין לפלטרין שומרין
תמיד, מסכת בתחילת המקדש שמירת מצות נשנית ולכן
תוכן  נפעל בכלל והקרבנות התמיד קרבן בעבודת גם כי

הדעת. היסח מניעת – המקדש שמירת מצות
(56 'nr bi zegiy ihewl)

ה'תשע"ד  סיון י"א שני יום בכלי? או בפה - הלויים שירת

ÔÈ¯ÓB‡ ÔÈ‡Â :‚ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰¿≈¿ƒ
‡È‰L ,‰¯ÈM‰ ¯wÚL ;ÈÏk ‡Ïa ‰ta ‡l‡ ‰¯ÈLƒ»∆»«∆¿…¿ƒ∆ƒ««ƒ»∆ƒ
ÈÏÎa ÔÈbÓ ÌL ÌÈ„ÓBÚ eÈ‰ ÌÈ¯Á‡Â .‰ta ,d˙„B·Ú¬»»«∆«¬≈ƒ»¿ƒ»¿«¿ƒƒ¿≈

.¯ÈLƒ
השבת  את דוחה המזבח, לפני בו מנגנים שהיו החליל

ב) נ, אבא(סוכה בר ירמיה רבי )ומבאר א נא, של (שם ב'שיר :
את  גומר היחיד שבהם בשנה יום עשר בשנים היינו קרבן',
בעת  בחליל ומנגנים ההלל את שרים היו והלויים ההלל

התמיד  לקרבן היין א)ניסוך י, ערכין וראה שם. הכל (רש"י לדברי -
בית  בשמחת הנגינה אבל השבת, את ודוחה היא 'עבודה'

השבת את דוחה אינה חכמים לדעת כלי השואבה השמעת (כדין

ויבואו  השיר מכלי אחד יתקלקל שמא חכמים שאסרוה טוב, ויום בשבת שיר

.לתקנו)
היא  ולכן בכלי השירה עיקר זו שלדעה בגמרא ומבואר
שיר  - שבת דוחה ש"תמיד וכמו השבת את ודוחה 'עבודה'

שבת" דוחה נמי עיקר)שלו ד"ה שם הכלים (רש"י נגינת אבל ,
את  דוחה ואינה 'עבודה' אינה השואבה בית בשמחת

השבת.
אחרונים ועוד)והקשו הי"ג, פ"ח לולב הל' משנה :(לחם

החליל (בה"ו)להלן בשנה יום עשר "בשנים הרמב"ם כתב
את  ודוחה הוא עבודה קרבן של וחליל המזבח... לפני מכה
היא  השירה שעיקר כאן לדבריו מתאים זה ואיך השבת",

בכלי? ולא בפה
והביאור:

לנעימות  מוסיפה בכלי הנגינה בפה, השירה שעיקר אף
שבות, בו גזרו שלא 'עבודה' כצורך נחשבת ולכן השירה,
כלי  הרבה שם שהיו כיון התירו, לא השואבה בית ובשמחת
וכן  יתקלקל. הכלים שאחד לחשוש מקום יותר ויש נגינה

התוספותכ  ורבנן)תבו ד"ה שיר,(שם כלי רוב שם שהיה "לפי :
בהו  גזור תדיר, לתקן צריכים מצלתיים, כינורת חלילים

טפי".
ביאר: לנר' וה'ערוך

שיר  בכלי מנגנים היו השנה ימות כל הרמב"ם לדעת
ה"ה) בפה"(להלן עבודתם היא השירה "עיקר זאת ועם ,

עשר  בשנים אבל השבת, את דוחה אינה שיר בכלי והנגינה
ההלל' את בהן גומר ש'יחיד המיוחדים שם)יום ,(ערכין

"וחליל  קרבן', של 'חליל הוא המזבח לפני בו שניגנו החליל
השבת" את ודוחה הוא עבודה קרבן ה"ו)של .(להלן

ה'תשע"ד  סיון י"ב שלישי יום קרועים  בבגדים עבודה

:„ ‰ÎÏ‰ ,Á ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰äpäk éãâa¦§¥§ª¨
lLîe íéàð ,íéLãç eéäiL ïúåöî;íéìBãbä éãâa Cøãk ,íéL ¦§¨¨¤¦§£¨¦¨¦§ª¨¦§¤¤¦§¥©§¦

BúãBáò ...ïéòø÷î Bà ïéLèLèî eéä .úøàôúìe ãBáëì :øîàpL¤¤¡©§¨§¦§¨¤¨§ª§¨¦§Ÿ̈¦£¨
.äìeñt§¨

קרועים  בבגדים שהעובד כאן הרמב"ם דברי ולכאורה
המקדש ביאת בהל' לדבריו סותרים פסולה הי"ד)עבודתו (פ"א

ראש  פרועי ודין בגדים קרועי "דין הרמב"ם: כתב שם
בידי  מיתה חייב בגדים, קרוע והוא עבד אם הוא... אחד

חללה"! ולא כשרה שעבודתו אע"פ שמים,
הרדב"ז רכ)ומבאר סי' הרמב"ם על (לשונות מדובר כאן :

הפחותים  בגדי כדרך רבים במקומות הקרועים בגדים
שנאמר  משום נפסלים והם לבושיהם, על מקפידים שאינם
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פסולה  והעבודה כבוד, דרך זה ואין ולתפארת' 'לכבוד בהם
אבלות  של קריעה על מדובר שם אך בגדים, מחוסר כדין
אלא  נפסלים הבגדים אין ובזה בבגד, אחד במקום הנעשית
אבלות  הפגנת כדי תוך לעבוד לכהן שאסור מיוחד דין זהו

בכך. נפסלת העבודה ואין ראש), פריעת (כמו
אף  אלא הקריעה, אופני בין לחלק שאין שכתבו ויש
בה  אין אבל ידי על נעשית היא כאשר עצמה קריעה אותה
מלבוש  וכל האבלים, דרך זו כי בגדים מחוסר של פסול
שאינו  אדם כאשר אך כשר, בגד נחשב כך ללובשו שהדרך

בגדים כמחוסר נחשב הוא הרי זה בגד לובש יצחק אבל (בית

קד) סי' ב .יו"ד
בגדים  של הפסול בטעם אחר: באופן המבארים ויש

הרמב"ן כתב קסג)קרועים, ל"ת לסה"מ משום (השגות שהוא
ללא  שעובד כמי זה והרי לבוש הוא אין הקרע שבמקום
ועל  מהבגד מעט חסר כאשר רק הוא הפסול זה ולפי בגדים,
מהבגד  חלק נחסר לא מת על בקריעה אך כאן, מדובר כך
ואינו  בגדים כמחוסר נחשב ואינו קרע, בו נעשה רק אלא

ב) יח, זבחים המזבח (ראש בדיעבד העבודה את פוסל

ה'תשע"ד  סיון י"ג רביעי יום בשבת? ותומים' ב'אורים שואלים האם

:‡È ‰ÎÏ‰ ,È ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ÈÏÎ ˙ÂÎÏ‰:ìàBMä øîBàå§¥©¥
äàeápä äàøîa Ba äàBøå ïLça èéaîe ...äìòà àì Bà äìòà¤¡¤Ÿ¤¡¤©¦©¤§¤§©§¥©§¨

.ïLçä ïî úBèìBaL úBiúBàa 'äìòz àì' Bà 'äìò'£¥Ÿ©£¤¨¦¤§¦©¤
מה'אורים  שהתקבלה התשובה באופן אמוראים נחלקו
מתוך  הובלטו התשובה אותיות יוחנן ר' לדעת ותומים':
אם  לדוגמה, החושן. שעל ישראל שבטי שמות של האותיות
ע' האותיות, הובלטו במלחמה' 'האעלה לשאלה בתשובה
ולדעת  'עלה'. היא: התשובה מיהודה, ה' מלוי, ל' משמעון,
כדי  יחד, ומצטרפות ממקומן זזות היו האותיות לקיש ריש

בצירוף  יטעה לא שם)שהכהן ורש"י ב. עג, .(יומא
בנימין' 'נחלת בספר קא)וכתב אסור (מ"ע היה שלכאורה ,

והק  'כותב'. איסור משום בשבת ותומים באורים שה לשאול
ותומים  באורים שאל אחימלך אצל בנוב דוד היה כאשר מדוע

כאֿכב) א, אחת(שמואל צה,ב)ולדעה בשבת?(מנחות זה היה
וביאר:

יוחנן  ר' לדעת כי בשבת, ותומים באורים לשאול מותר

ממקומן, זזות לא אך החושן מן בולטות היו האותיות
שני  על או הבית כותלי שני על אותיות שתי הכותב דוגמת

כותב משום חייב שאינו הפנקס ב)דפי קד, לדעת (שבת וגם .
כתיבה  זו אין אחת, למילה הצטרפו שהאותיות לקיש ריש
ובקבלת  החושן על כבר כתובות האותיות כי עליה שחייבים
על  ל'כתב דומה זה והרי ובולטות, מתגבהות רק התשובה

כתיבה שאינו כתב', .(שם)גבי
נוסף: ביאור

כתיבה  אבל אדם, יד כתיבת היא בשבת האסורה כתיבה
מלאכה, בכלל אינה ותומים, באורים שהיתה כפי נס, בדרך

השל"ה שכתב כט)כמו סי' ח"ו סופר חתם בתשובת את (הובא ליישב
הרא"ש יג)קושיית סי' פ"ט רבינו (פסחים שמשה שאמרו מה על

ספרי  עשרה שלש משה כתב מותו שביום מכך בשבת, מת
-תורה וילך) ס"פ רבה ידי (מדרש על התורה ספרי את שכתב

אסורה  אינה נס בדרך וכתיבה הקולמוס, ובהשבעת שם,
י)בשבת  מאמר פ"א אהרן .(ברכת

ה'תשע"ד  סיון י"ד חמישי יום במקצת' ב'ביאה הרמב"ם שיטת

:ÁÈ ‰ÎÏ‰ ,‚ ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰ñéðëäL àîè̈¥¤¦§¦
.úecøî úkî BúBà ïékî Z Lc÷nì Bãé̈©¦§¨©¦©©©§

הסוברת  כדעה פוסק ב)הרמב"ם לג, ש'ביאה (זבחים
"טמא  ולכן מדרבנן, רק ואסורה ביאה שמה אין במקדש'
אלא  כרת חייב אינו גופו, כל את ולא למקדש" ידיו שהכניס

מרדות  משנה)מכת .(כסף
ה'מרחשת': בעל אייגש הגרח"ה והקשה

קודם  ואם בעזרה, כיבוס טעון חטאת דם עליו שניתז בגד
אי  לעזרה להחזירו - ונטמא לעזרה מחוץ יצא שכיבסוהו
אפשר  אי בחוץ ולכבסו טומאה, בה להכניס אסור כי אפשר
שבכך  הבגד את קורע ולכן בפנים, להיות צריך הכיבוס כי

שם ולכבסו לעזרה להכניסו ומותר מטומאתו צד,נטהר (זבחים

.ב)
הגמרא  והתורה (שם)ושואלת בגד אינו קרוע בגד והרי :

"משייר  ומתרצת: ב'בגד'? להיעשות צריך שהכיבוס אמרה
עליו. 'בגד' תורת ועדיין סודר, רוחב כדי - מעפורת" כדי בה

כי  לעזרה להכניסו מותר בטומאתו, נשאר שמדרבנן ואף
לצורך  להכניסו חכמים התירו ומעתה נטהר הוא תורה מדין

כיבוסו.
השאלה: ונשאלת

מדרבנן  רק אסורה במקצת' ש'ביאה הרמב"ם לשיטת
הרי  לעזרה, הכנסתו לצורך הבגד את לקרוע צריכים מדוע
פחות  פחות היינו במקצת', 'ביאה הבגד את להכניס אפשר
א) ז, ב"מ (רש"י 'בגד' בכלל אינו שאז אצבעות משלוש
מדרבנן  הרי מדרבנן, אסורה במקצת' ש'ביאה משום ואם
כן  ואם להכניסו, ואסור בטומאתו נשאר קריעתו לאחר גם

ולהפסידו? הבגד את לקרוע לא כן אם עדיף
שמה  אין במקצת' 'ביאה הרמב"ם שלשיטת מכאן אלא
וככל  שיעור', 'חצי מדין התורה מן אסורה אבל ביאה
התורה  מן עליו עונשים אין שיעור' שב'חצי תורה איסורי

מרדות מכת מכין ה"ב)אלא פי"ד מאכ"א בהכנסת (הל' ואף ,
שיעור  כשמכניס אלא התורה מן עונשין אין למקדש טומאה
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הבגד). כל – ובבגד גופו, כל – (באדם טומאה
ולא  לעזרה להכניסו כדי הבגד את לקרוע יש ולכן
קרוע  טמא בגד הכנסת כי משלוש, פחות פחות להכניסו

משלוש, פחות פחות הבגד הכנסת ואילו מדרבנן, רק אסורה
התורה. מן אסורה במקצת', 'ביאה שהיא

e` a 'iq `"g zygxn)(a z

ה'תשע"ד  סיון ט"ו שישי יום מחוללת  אינה העבודה אך חלל, הכהן

:È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰ãáòL ïäkŸ¥¤¨©
ì äøLk BúãBáò Z ììç àöîðå ÷cáðåãáBò Bðéàå ,øáòL §¦§©§¦§¨¨¨£¨§¥¨§¤¨©§¥¥

åéãé ìòôe Bìéç éé Cøa :øîàpL ;ìlç àì Z ãáò íàå .àaäì§©¨§¦¨©Ÿ¦¥¤¤¡©¨¥§¨¥Ÿ©¨¨
.äöøz BaL ïélç óà Z äöøz¦§¤©ª¦¤¦§¤

רש"י לדעת בדבר: הראשונים ד"ה נחלקו ב סו, (קידושין

שם) שלמה מגיני ראה שהוא שעבודתו, שנודע קודם שעבד העבודה
אך  פסולה, עבודתו מכן לאחר עבד אם אך כשרה, פסול
פסולו  שנודע לאחר לעבוד אסור שלכתחילה כותב הרמב"ם

חילל". "לא עבד אם אך
תרומות בהל' הי"ב)אך תרומה (פ"י שאכל שכהן כתב,

שאכל  זר (כדין חומש משלם אינו חלל שהוא ונודע
כך  בדיעבד, כשרה במקדש חלל שעבודת כשם כי תרומה),
כעבודה. היא שאף תרומה אכילת לענין זר נחשב אינו
שנודע  לאחר אף כשרה שעבודתו כאן דבריו לפי ולכאורה,
שנודע  קודם אכל אם רק חומש משלם אינו מדוע פסולו
זאת  להחשיב יש מכן לאחר אכל אם אפילו והרי פסולו,

כשרה? כעבודה
והביאור:

שני  יש כשרה, עבודתו שעבד חלל שכהן הדין במקור

אפילו  – תרצה ידיו ופועל חילו ה' "ברך א) לימודים:
אל  "ובאת ב) חללים). מלשון – ('חילו' תרצה" שבו חללים
חלל. ונמצא שעבד כהן זה – ההם" בימים יהיה אשר הכהן
כשר, ככהן מוחזק היה העבודה ובעת מאחר כלומר:

חלל. נמצא כך שאחר למרות כשרה, העבודה
הראשון, הלימוד לפי הלימודים: שני בין וההבדל
תרצה", שבו חללים "אפילו כי כשרה עבודתו אופן בכל
שבעת  משום רק הוא הטעם השני הלימוד לפי  אך
ולא  ככשר, והוחזק חלל שהוא ידוע היה לא העבודה
מדבר  הראשון הלימוד מאידך, כחלל. ידוע היה אם
על  ולא תרצה") ידיו ("ופועל במקדש העבודה לגבי
לכללות  מתייחס השני הלימוד אך הכהונה, דיני שאר

הכהונה. דיני
חילו" ה' מ"ברך הנלמדת במקדש העבודה לגבי לכן,
אך  פסולו, שנודע לאחר אף כשרה שעבודתו הרמב"ם פוסק
אשר  הכהן אל "ובאת מהפסוק הנלמדת תרומה באכילת
היה  מעשה בעת כאשר רק זה הרי – ההם" בימים יהיה

ככשר. מוחזק
(lf`d oa`)

ה'תשע"ד  סיון ט"ז קודש שבת הזה  בזמן בקדשים מום הטלת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù Á·ÊÓ È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰íeî ìéhnä©©¦
,íi÷ Lc÷nä úéaL ïîæá àlà ä÷Bì Bðéàå ...ä÷Bì ...íéLã÷a§¨¨¦¤§¥¤¤¨¦§©¤¥©¦§¨©¨
øáòL ét ìò óà ,äfä ïîfa ìáà ;Bìñôe ïaø÷ì éeàø äéä éøäL¤£¥¨¨¨§¨§¨§¨£¨©§©©¤©©¦¤¨©

.ä÷Bì Bðéà Z äOòú àìa§Ÿ©£¤¥¤
עובר  הזה בזמן בקדשים מום המטיל הרמב"ם, לדעת

בו'). יהיה לא מום ('כל תעשה בלא
אחרונים משנה)והקשו לחם משנה. רבא (כסף אמר והרי :

בזמן) ד"ה שם רש"י וראה ב. יג, זרה בית (עבודה שאין הזה שבזמן ,
מן  איסור אין להקרבה, ראויה אינה והבהמה המקדש
"מפני  אסור מדרבנן ורק בקדשים מום להטיל התורה

בקדשים"! מום כמטיל שנראה
חינוך' ה'מנחת רפז)ומבאר יח, :(מצוה

הזה  בזמן בקדשים מום להטיל איסור שאין האומר רבא
בטלה  והמקדש ירושלים שקדושת כאומרים סובר התורה מן

החורבן א)לאחר י, ראויה (מגילה הבהמה אין וממילא ,
אבל  מום, בה להטיל תורה איסור אין ולכן להקרבה,

ט"ו)הרמב"ם פ"ו הבחירה בית שקדושה (הל' כדעה שנקט

גם  קידשה שלמה בימי שנתקדשה המקדש של ראשונה
שם  שאין פי על אף כולם הקרבנות ו"מקריבין לבא, לעתיד
בזמן  גם להקרבה ראויה הקדש שבהמת סובר בנוי", בית

מן אסור כן ואם מום.הזה, בה להטיל התורה
כי  זה, על לוקים שאין הרמב"ם סובר מקום שמכל אלא
בנוי. אינו והמזבח היות מעשה' 'מחוסר בגדר היא ההקרבה

סופר' שיח)וה'חתם סי' יו"ד קלט סי או"ח מבאר:(שו"ת
לשתות  אסור בא" דוד שבן ביום נזיר "הריני האומר

יום באותו משיח יבוא שמא החול, ימות בכל (עירובין יין

בבהמת מג,א) מום שהמטיל הרמב"ם סובר סיבה ומאותה
באותו  משיח יבוא שמא בלאו, עובר הזה בזמן קדשים
כיון  לוקה אינו אך להקריבה. ראויה תהא והבהמה יום
יום  באותו משיח יבוא באמת אם ואף ספק, שהדבר
באותה  כי ספק' 'התראת זו היתה בו כשהתרו הרי

שיבוא וודאות היתה לא ד"ה שעה א טו, כתובות תוס' (ראה

אינה  ספק התראת לכו"ע איסור, לידי יבוא שוודאי ידוע לא שאם - וספק

.התראה)

dxigad zia zekld - dcear xtq - oeiq 'i oey`x mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

meil miwxt dyly m"anx ixeriyc"ryz'd oeiq f"hÎ'i -

ה'תשע"ד  סיון י' ראשון יום

-dcearxtq
dxigAd ziA zFkld¦§¥©§¦¨

ח  ¤¤ּפרק
ׁשם ‡. ׁשאין ּפי על ואף עׂשה, מצות הּמקּדׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשמירת

לֹו; ּכבֹוד אּלא ׁשמירתֹו ׁשאין מּלסטים; ולא מאֹויב ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפחד
ּפלטֹורין ּדֹומה לפלטֹורין [ארמון]אינֹו ׁשֹומרין, עליו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשֹומרין. עליו ְִֵֶָָׁשאין
הּלילה ·. ּכל מצותּה זֹו הּכהנים ּוׁשמירה הם והּׁשֹומרים ; ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹ

העדת", אהל לפני ,אּת ּובני "אּתה ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻוהּלוּים,
את  "וׁשמרּו נאמר: והרי לֹו. ׁשֹומרים ּתהיּו אּתם ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָּכלֹומר:
אהל  לפני קדמה . . "והחנים ונאמר: מֹועד", אהל ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹמׁשמרת
הּמקּדׁש". מׁשמרת ׁשֹומרים ּובניו, ואהרן מׁשה מזרחה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמֹועד

ׁשּנאמר:‚. תעׂשה, ּבלא עברּו זֹו ׁשמירה ּבּטלּו ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָֹואם
אזהרה  - ׁשמירה ּולׁשֹון הּקדׁש", מׁשמרת את ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ"ּוׁשמרּתם

הא ּובּטּול [מכך]היא; עׂשה, מצות ׁשּׁשמירתֹו למדּת, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ
תעׂשה. ּבלא ְְֲִֶַָֹׁשמירתֹו

מּבפנים מצות„. ׁשֹומרים הּכהנים ׁשּיהיּו ׁשמירתֹו, ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַָֹ
ועׂשרים[למקדש] וארּבע מּבחּוץ; של]והּלוּים [משמרות ְְְְְְִִִִֶַַַַ

עשרה]עדה ּבארּבעה [- ּתמיד לילה ּבכל אֹותֹו ׁשֹומרין ְְְְְִִֵַַָָָָָָ
והּלוּים  מקֹומֹות, ּבׁשלׁשה הּכהנים - מקֹום ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָֹֹועׂשרים

מקֹום. ועׂשרים ְְְִֶֶָָּבאחד
ּבבית ‰. ׁשֹומרים היּו ּכהנים ׁשֹומרים? היּו ְְְְֲִִִֵֵָָָֹוהיכן

אבטינס  ּבית הּמֹוקד. ּובבית הּניצֹוץ, ּובבית ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָאבטינס,
העזרה; ׁשערי ּבצד ּבנּויֹות עלּיֹות היּו הּניצֹוץ, ְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָּובית

כהונה]והרֹובין -[פרחי הּמֹוקד ּבית ׁשם. ׁשֹומרים היּו ְְִִֵֵַָָָ
ׁשם, יׁשנים היּו הּיֹום אֹותֹו ׁשל אב ּבית וזקני ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבארץ;

ּבידם. העזרה ְְְֲַָָָָָּומפּתחֹות
.Â אּלא כהּנה, ּבבגדי יׁשנים הּׁשֹומרים הּכהנים היּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻלא

אֹותם  ולֹובׁשין מקּפלין ראׁשיהן; ּכנגד אֹותם ּומּניחין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
חצרֹות  ׁשֹומרי ּכל ּכדר הארץ, על ויׁשנים עצמם, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבגדי

הּמּטֹות. על ׁשּייׁשנּו לא ְְִִִֶַַַָֹהּמלכים,
.Êּבּמסּבה [טומאת]ארע הֹול מהם, לאחד קרי ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

להר [מחילה] הּפתּוחֹות ׁשהּמחּלֹות - הּקרקע ְְְְִֶֶַַַַַַַַׁשּתחת
אחיו  אצל ויֹוׁשב וחֹוזר וטֹובל, - נתקּדׁשּו לא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהּבית
לֹו. והֹול יֹוצא ּבּבקר, הּׁשערים ׁשּפֹותחין עד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹהּכהנים

.Á הר ׁשערי חמּׁשה על ׁשֹומרים? הּלוּיים היּו ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָוהיכן
העזרה  ּפּנֹות ארּבע ועל מּתֹוכֹו, ּפּנֹותיו ארּבע ועל ְְְְֲִִִִַַַַַַַַָָָָהּבית,
העזרה  ׁשערי חמּׁשה ועל ּבעזרה; ליׁשב ׁשאסּור ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמּבחּוץ,

הּמֹוקד  ׁשער על ׁשֹומרים הּכהנים ׁשהרי לעזרה, ְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹחּוץ
מקֹום  עׂשר ׁשמֹונה הרי הּניצֹוץ. ׁשער .ועל ְְֲִֵַַַַָָָָ

.Ë,הּפרכת ּובלׁשּכת הּקרּבן, ּבלׁשּכת ׁשֹומרים ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹועֹוד
הּכּפרת  ּבית הקודשים]ואחֹורי .[קודש ֲֵֵֶַַַֹ

.È,הּׁשֹומרים הּמׁשמרֹות ּכל על אחד ממּנה ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֻּומעמידין
מׁשמר  ּכל על מחּזר והיה נקרא; היה הּבית' הר ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָו'איׁש
מׁשמר  וכל לפניו. ּדֹולקֹות ואבּוקֹות הּלילה, ּכל ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָָּומׁשמר
- 'עלי ׁשלֹום הּבית, הר 'איׁש ואֹומר: עֹומד ְִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשאינֹו
לׂשרף  לֹו היה ּורׁשּות ּבמקלֹו; חֹובטֹו יׁשן, ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶַָָָָֹנּכר

ּכסּותֹו ּקֹול [בגדו]את 'מה ּבירּוׁשלים: אֹומרין ׁשהיּו עד , ְְִִִֶֶַַַָָ
לֹו ׁשּיׁשן נׂשרפין, ּובגדיו נלקה לוי ּבן קֹול - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָּבעזרה?

מׁשמרֹו'. ְִַָעל
.‡È יבֹוא - לֹו סמּו הּׁשחר, עּמּוד ׁשּיעלה קדם ֲֶֶֶַַַַַַַַָָֹּבּׁשחר,

הּכהנים על וידּפק מקּדׁש, ׁשל ׁשּבבית [הישנים]הממּנה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻ
את  ּופתח הּמפּתח, את נטל לֹו. ּפֹותחין והן ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמֹוקד,
מּבית  ונכנס העזרה, ּובין הּמֹוקד ּבית ׁשּבין הּקטן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּׁשער
ׁשל  אבּוקֹות ּוׁשּתי הּכהנים אחריו ונכנסּו לעזרה, ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹהּמֹוקד
לּמזרח, הֹולכת ּכת - ּכּתֹות לׁשּתי ונחלקּו ּבידם, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָאֹור
ּכל  את והֹולכין ּבֹודקין והיּו לּמערב; הֹולכת ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָוכת
עֹוׂשי  ּבית למקֹום הּכּתֹות ׁשּתי ׁשּיּגיעּו עד ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָהעזרה,

הּכל [מנחת] 'ׁשלֹום, אֹומרין: ואּלּו אּלּו - הּגיעּו ְֲִִִִִֵֵַָָֹחבּתין.
חבּתין. לעׂשֹות חבּתין עֹוׂשי והעמידּו ְֱֲֲֲִִִִִֵֶַָׁשלֹום',

.·È ׁשּבת מּלילי חּוץ לילה, ּבכל עֹוׂשין הּזה ׁשאין ּכּסדר - ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּבת. מערב ׁשם הּדלּוקין ּבנרֹות בֹודקין אּלא אֹור, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבידם

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

-dcearxtq
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עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות עׂשרה ארּבע ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָיׁש

(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות לעׂשֹות ּוׁשמֹונה ְְְְֲֲִֶֶֶַַָָֹ
לסּו ׁשּלא (ג) ּכמֹוהּו; לעׂשֹות ׁשּלא (ב) הּמׁשחה; ְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשמן

(ה) הּקטרת; ּכמתּכנת לעׂשֹות ׁשּלא (ד) ׁשּלא מּמּנּו; ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹ
לׂשאת  (ו) הּקטרת; מן חּוץ הּזהב מזּבח על ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹלהקטיר
מּמּנּו; הּבּדים יסּורּו ׁשּלא (ז) הּכתף; על ֲִִֵֶֶַַַַָָָֹהארֹון
אחד  יעׂשה ׁשּלא (ט) ּבּמקּדׁש; הּלוי ׁשּיעבד ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ(ח)
לעבֹודה; הּכהן לקּדׁש (י) ּבּמקּדׁש; חברֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבמלאכת
ללּבׁש (יב) ּברגלים; ׁשוֹות הּמׁשמרֹות ּכל ׁשּיהיּו ְְְְִִִִֶַָָָָָֹ(יא)
ׁשּלא  (יד) הּמעיל; יּקרע ׁשּלא (יג) לעבֹודה; כהּנה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֻּבגדי
אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור האפֹוד. מעל החׁשן ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹיּזח
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הבגד). כל – ובבגד גופו, כל – (באדם טומאה
ולא  לעזרה להכניסו כדי הבגד את לקרוע יש ולכן
קרוע  טמא בגד הכנסת כי משלוש, פחות פחות להכניסו

משלוש, פחות פחות הבגד הכנסת ואילו מדרבנן, רק אסורה
התורה. מן אסורה במקצת', 'ביאה שהיא

e` a 'iq `"g zygxn)(a z

ה'תשע"ד  סיון ט"ו שישי יום מחוללת  אינה העבודה אך חלל, הכהן

:È ‰ÎÏ‰ ,Â ˜¯Ù ˘„˜Ó‰ ˙‡È· ˙ÂÎÏ‰ãáòL ïäkŸ¥¤¨©
ì äøLk BúãBáò Z ììç àöîðå ÷cáðåãáBò Bðéàå ,øáòL §¦§©§¦§¨¨¨£¨§¥¨§¤¨©§¥¥

åéãé ìòôe Bìéç éé Cøa :øîàpL ;ìlç àì Z ãáò íàå .àaäì§©¨§¦¨©Ÿ¦¥¤¤¡©¨¥§¨¥Ÿ©¨¨
.äöøz BaL ïélç óà Z äöøz¦§¤©ª¦¤¦§¤

רש"י לדעת בדבר: הראשונים ד"ה נחלקו ב סו, (קידושין

שם) שלמה מגיני ראה שהוא שעבודתו, שנודע קודם שעבד העבודה
אך  פסולה, עבודתו מכן לאחר עבד אם אך כשרה, פסול
פסולו  שנודע לאחר לעבוד אסור שלכתחילה כותב הרמב"ם

חילל". "לא עבד אם אך
תרומות בהל' הי"ב)אך תרומה (פ"י שאכל שכהן כתב,

שאכל  זר (כדין חומש משלם אינו חלל שהוא ונודע
כך  בדיעבד, כשרה במקדש חלל שעבודת כשם כי תרומה),
כעבודה. היא שאף תרומה אכילת לענין זר נחשב אינו
שנודע  לאחר אף כשרה שעבודתו כאן דבריו לפי ולכאורה,
שנודע  קודם אכל אם רק חומש משלם אינו מדוע פסולו
זאת  להחשיב יש מכן לאחר אכל אם אפילו והרי פסולו,

כשרה? כעבודה
והביאור:

שני  יש כשרה, עבודתו שעבד חלל שכהן הדין במקור

אפילו  – תרצה ידיו ופועל חילו ה' "ברך א) לימודים:
אל  "ובאת ב) חללים). מלשון – ('חילו' תרצה" שבו חללים
חלל. ונמצא שעבד כהן זה – ההם" בימים יהיה אשר הכהן
כשר, ככהן מוחזק היה העבודה ובעת מאחר כלומר:

חלל. נמצא כך שאחר למרות כשרה, העבודה
הראשון, הלימוד לפי הלימודים: שני בין וההבדל
תרצה", שבו חללים "אפילו כי כשרה עבודתו אופן בכל
שבעת  משום רק הוא הטעם השני הלימוד לפי  אך
ולא  ככשר, והוחזק חלל שהוא ידוע היה לא העבודה
מדבר  הראשון הלימוד מאידך, כחלל. ידוע היה אם
על  ולא תרצה") ידיו ("ופועל במקדש העבודה לגבי
לכללות  מתייחס השני הלימוד אך הכהונה, דיני שאר

הכהונה. דיני
חילו" ה' מ"ברך הנלמדת במקדש העבודה לגבי לכן,
אך  פסולו, שנודע לאחר אף כשרה שעבודתו הרמב"ם פוסק
אשר  הכהן אל "ובאת מהפסוק הנלמדת תרומה באכילת
היה  מעשה בעת כאשר רק זה הרי – ההם" בימים יהיה

ככשר. מוחזק
(lf`d oa`)

ה'תשע"ד  סיון ט"ז קודש שבת הזה  בזמן בקדשים מום הטלת

:Ê ‰ÎÏ‰ ,‡ ˜¯Ù Á·ÊÓ È¯ÂÒÈ‡ ˙ÂÎÏ‰íeî ìéhnä©©¦
,íi÷ Lc÷nä úéaL ïîæá àlà ä÷Bì Bðéàå ...ä÷Bì ...íéLã÷a§¨¨¦¤§¥¤¤¨¦§©¤¥©¦§¨©¨
øáòL ét ìò óà ,äfä ïîfa ìáà ;Bìñôe ïaø÷ì éeàø äéä éøäL¤£¥¨¨¨§¨§¨§¨£¨©§©©¤©©¦¤¨©

.ä÷Bì Bðéà Z äOòú àìa§Ÿ©£¤¥¤
עובר  הזה בזמן בקדשים מום המטיל הרמב"ם, לדעת

בו'). יהיה לא מום ('כל תעשה בלא
אחרונים משנה)והקשו לחם משנה. רבא (כסף אמר והרי :

בזמן) ד"ה שם רש"י וראה ב. יג, זרה בית (עבודה שאין הזה שבזמן ,
מן  איסור אין להקרבה, ראויה אינה והבהמה המקדש
"מפני  אסור מדרבנן ורק בקדשים מום להטיל התורה

בקדשים"! מום כמטיל שנראה
חינוך' ה'מנחת רפז)ומבאר יח, :(מצוה

הזה  בזמן בקדשים מום להטיל איסור שאין האומר רבא
בטלה  והמקדש ירושלים שקדושת כאומרים סובר התורה מן

החורבן א)לאחר י, ראויה (מגילה הבהמה אין וממילא ,
אבל  מום, בה להטיל תורה איסור אין ולכן להקרבה,

ט"ו)הרמב"ם פ"ו הבחירה בית שקדושה (הל' כדעה שנקט

גם  קידשה שלמה בימי שנתקדשה המקדש של ראשונה
שם  שאין פי על אף כולם הקרבנות ו"מקריבין לבא, לעתיד
בזמן  גם להקרבה ראויה הקדש שבהמת סובר בנוי", בית

מן אסור כן ואם מום.הזה, בה להטיל התורה
כי  זה, על לוקים שאין הרמב"ם סובר מקום שמכל אלא
בנוי. אינו והמזבח היות מעשה' 'מחוסר בגדר היא ההקרבה

סופר' שיח)וה'חתם סי' יו"ד קלט סי או"ח מבאר:(שו"ת
לשתות  אסור בא" דוד שבן ביום נזיר "הריני האומר

יום באותו משיח יבוא שמא החול, ימות בכל (עירובין יין

בבהמת מג,א) מום שהמטיל הרמב"ם סובר סיבה ומאותה
באותו  משיח יבוא שמא בלאו, עובר הזה בזמן קדשים
כיון  לוקה אינו אך להקריבה. ראויה תהא והבהמה יום
יום  באותו משיח יבוא באמת אם ואף ספק, שהדבר
באותה  כי ספק' 'התראת זו היתה בו כשהתרו הרי

שיבוא וודאות היתה לא ד"ה שעה א טו, כתובות תוס' (ראה

אינה  ספק התראת לכו"ע איסור, לידי יבוא שוודאי ידוע לא שאם - וספק

.התראה)
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ה'תשע"ד  סיון י' ראשון יום
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ח  ¤¤ּפרק
ׁשם ‡. ׁשאין ּפי על ואף עׂשה, מצות הּמקּדׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָׁשמירת

לֹו; ּכבֹוד אּלא ׁשמירתֹו ׁשאין מּלסטים; ולא מאֹויב ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּפחד
ּפלטֹורין ּדֹומה לפלטֹורין [ארמון]אינֹו ׁשֹומרין, עליו ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ

ׁשֹומרין. עליו ְִֵֶָָׁשאין
הּלילה ·. ּכל מצותּה זֹו הּכהנים ּוׁשמירה הם והּׁשֹומרים ; ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹ

העדת", אהל לפני ,אּת ּובני "אּתה ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻוהּלוּים,
את  "וׁשמרּו נאמר: והרי לֹו. ׁשֹומרים ּתהיּו אּתם ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָּכלֹומר:
אהל  לפני קדמה . . "והחנים ונאמר: מֹועד", אהל ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹמׁשמרת
הּמקּדׁש". מׁשמרת ׁשֹומרים ּובניו, ואהרן מׁשה מזרחה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמֹועד

ׁשּנאמר:‚. תעׂשה, ּבלא עברּו זֹו ׁשמירה ּבּטלּו ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָֹואם
אזהרה  - ׁשמירה ּולׁשֹון הּקדׁש", מׁשמרת את ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ"ּוׁשמרּתם

הא ּובּטּול [מכך]היא; עׂשה, מצות ׁשּׁשמירתֹו למדּת, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָ
תעׂשה. ּבלא ְְֲִֶַָֹׁשמירתֹו

מּבפנים מצות„. ׁשֹומרים הּכהנים ׁשּיהיּו ׁשמירתֹו, ְְְְְֲִִִִִִִִֶַַָֹ
ועׂשרים[למקדש] וארּבע מּבחּוץ; של]והּלוּים [משמרות ְְְְְְִִִִֶַַַַ

עשרה]עדה ּבארּבעה [- ּתמיד לילה ּבכל אֹותֹו ׁשֹומרין ְְְְְִִֵַַָָָָָָ
והּלוּים  מקֹומֹות, ּבׁשלׁשה הּכהנים - מקֹום ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָֹֹועׂשרים

מקֹום. ועׂשרים ְְְִֶֶָָּבאחד
ּבבית ‰. ׁשֹומרים היּו ּכהנים ׁשֹומרים? היּו ְְְְֲִִִֵֵָָָֹוהיכן

אבטינס  ּבית הּמֹוקד. ּובבית הּניצֹוץ, ּובבית ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָאבטינס,
העזרה; ׁשערי ּבצד ּבנּויֹות עלּיֹות היּו הּניצֹוץ, ְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָּובית

כהונה]והרֹובין -[פרחי הּמֹוקד ּבית ׁשם. ׁשֹומרים היּו ְְִִֵֵַָָָ
ׁשם, יׁשנים היּו הּיֹום אֹותֹו ׁשל אב ּבית וזקני ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבארץ;

ּבידם. העזרה ְְְֲַָָָָָּומפּתחֹות
.Â אּלא כהּנה, ּבבגדי יׁשנים הּׁשֹומרים הּכהנים היּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻלא

אֹותם  ולֹובׁשין מקּפלין ראׁשיהן; ּכנגד אֹותם ּומּניחין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
חצרֹות  ׁשֹומרי ּכל ּכדר הארץ, על ויׁשנים עצמם, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּבגדי

הּמּטֹות. על ׁשּייׁשנּו לא ְְִִִֶַַַָֹהּמלכים,
.Êּבּמסּבה [טומאת]ארע הֹול מהם, לאחד קרי ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ

להר [מחילה] הּפתּוחֹות ׁשהּמחּלֹות - הּקרקע ְְְְִֶֶַַַַַַַַׁשּתחת
אחיו  אצל ויֹוׁשב וחֹוזר וטֹובל, - נתקּדׁשּו לא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהּבית
לֹו. והֹול יֹוצא ּבּבקר, הּׁשערים ׁשּפֹותחין עד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹהּכהנים

.Á הר ׁשערי חמּׁשה על ׁשֹומרים? הּלוּיים היּו ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָוהיכן
העזרה  ּפּנֹות ארּבע ועל מּתֹוכֹו, ּפּנֹותיו ארּבע ועל ְְְְֲִִִִַַַַַַַַָָָָהּבית,
העזרה  ׁשערי חמּׁשה ועל ּבעזרה; ליׁשב ׁשאסּור ְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמּבחּוץ,

הּמֹוקד  ׁשער על ׁשֹומרים הּכהנים ׁשהרי לעזרה, ְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹחּוץ
מקֹום  עׂשר ׁשמֹונה הרי הּניצֹוץ. ׁשער .ועל ְְֲִֵַַַַָָָָ

.Ë,הּפרכת ּובלׁשּכת הּקרּבן, ּבלׁשּכת ׁשֹומרים ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹועֹוד
הּכּפרת  ּבית הקודשים]ואחֹורי .[קודש ֲֵֵֶַַַֹ

.È,הּׁשֹומרים הּמׁשמרֹות ּכל על אחד ממּנה ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֻּומעמידין
מׁשמר  ּכל על מחּזר והיה נקרא; היה הּבית' הר ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָו'איׁש
מׁשמר  וכל לפניו. ּדֹולקֹות ואבּוקֹות הּלילה, ּכל ְְְְְְֲִִַַַָָָָָָָּומׁשמר
- 'עלי ׁשלֹום הּבית, הר 'איׁש ואֹומר: עֹומד ְִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשאינֹו
לׂשרף  לֹו היה ּורׁשּות ּבמקלֹו; חֹובטֹו יׁשן, ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶַָָָָֹנּכר

ּכסּותֹו ּקֹול [בגדו]את 'מה ּבירּוׁשלים: אֹומרין ׁשהיּו עד , ְְִִִֶֶַַַָָ
לֹו ׁשּיׁשן נׂשרפין, ּובגדיו נלקה לוי ּבן קֹול - ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָּבעזרה?

מׁשמרֹו'. ְִַָעל
.‡È יבֹוא - לֹו סמּו הּׁשחר, עּמּוד ׁשּיעלה קדם ֲֶֶֶַַַַַַַַָָֹּבּׁשחר,

הּכהנים על וידּפק מקּדׁש, ׁשל ׁשּבבית [הישנים]הממּנה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻ
את  ּופתח הּמפּתח, את נטל לֹו. ּפֹותחין והן ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּמֹוקד,
מּבית  ונכנס העזרה, ּובין הּמֹוקד ּבית ׁשּבין הּקטן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּׁשער
ׁשל  אבּוקֹות ּוׁשּתי הּכהנים אחריו ונכנסּו לעזרה, ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹהּמֹוקד
לּמזרח, הֹולכת ּכת - ּכּתֹות לׁשּתי ונחלקּו ּבידם, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָאֹור
ּכל  את והֹולכין ּבֹודקין והיּו לּמערב; הֹולכת ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָוכת
עֹוׂשי  ּבית למקֹום הּכּתֹות ׁשּתי ׁשּיּגיעּו עד ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָהעזרה,

הּכל [מנחת] 'ׁשלֹום, אֹומרין: ואּלּו אּלּו - הּגיעּו ְֲִִִִִֵֵַָָֹחבּתין.
חבּתין. לעׂשֹות חבּתין עֹוׂשי והעמידּו ְֱֲֲֲִִִִִֵֶַָׁשלֹום',

.·È ׁשּבת מּלילי חּוץ לילה, ּבכל עֹוׂשין הּזה ׁשאין ּכּסדר - ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּבת. מערב ׁשם הּדלּוקין ּבנרֹות בֹודקין אּלא אֹור, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבידם

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

-dcearxtq
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עׂשה, מצוֹות ׁשׁש - מצוֹות עׂשרה ארּבע ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָיׁש

(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות לעׂשֹות ּוׁשמֹונה ְְְְֲֲִֶֶֶַַָָֹ
לסּו ׁשּלא (ג) ּכמֹוהּו; לעׂשֹות ׁשּלא (ב) הּמׁשחה; ְֲִֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשמן

(ה) הּקטרת; ּכמתּכנת לעׂשֹות ׁשּלא (ד) ׁשּלא מּמּנּו; ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַֹֹֹֹ
לׂשאת  (ו) הּקטרת; מן חּוץ הּזהב מזּבח על ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹלהקטיר
מּמּנּו; הּבּדים יסּורּו ׁשּלא (ז) הּכתף; על ֲִִֵֶֶַַַַָָָֹהארֹון
אחד  יעׂשה ׁשּלא (ט) ּבּמקּדׁש; הּלוי ׁשּיעבד ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ(ח)
לעבֹודה; הּכהן לקּדׁש (י) ּבּמקּדׁש; חברֹו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבמלאכת
ללּבׁש (יב) ּברגלים; ׁשוֹות הּמׁשמרֹות ּכל ׁשּיהיּו ְְְְִִִִֶַָָָָָֹ(יא)
ׁשּלא  (יד) הּמעיל; יּקרע ׁשּלא (יג) לעבֹודה; כהּנה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹֻּבגדי
אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור האפֹוד. מעל החׁשן ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָֹיּזח
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א  ¤¤ּפרק
מּוכן ‡. ׁשּיהיה הּמׁשחה, ׁשמן לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָמצות

אֹותֹו "ועׂשית ׁשּנאמר: - ּבֹו מׁשיחה ׁשּצריכין ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָלּדברים
קדׁש". מׁשחת ְִֶֶֶַֹׁשמן

והּקּנמֹון ·. הּמר מן לקח ּבּמדּבר: רּבנּו מׁשה עׂשהּו ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹוככה
מּׁשלׁשּתן אחד מּכל ׁשקל [במשקל]והּקּדה, מאֹות חמׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
הּבׂשם ּומּקנה הּקדׁש, ּומאתים;[במשקל]ּבׁשקל חמּׁשים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

מחציתֹו ּבׂשם "וקּנמן ּבּתֹורה: ׁשּנאמר [במשקל]וזה ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָ
חמּׁשים  ּפעמים, ּבׁשני אֹותֹו ׁשּׁשֹוקלין - ּומאתים" ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַָָחמּׁשים

ּפעם. ּבכל הּכל,ּומאתים וערב לבּדֹו, ואחד אחד ּכל וׁשֹוחק ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּבּמים; ּכחן ּכל ׁשּיצא עד ּומתּוקין, זּכין ּבמים אֹותם ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹוׁשרה
לג  ּכל לג, עׂשר ׁשנים והּוא - הין זית ׁשמן הּמים על ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹונתן

ׁשאבדּו[מכיל] עד האׁש, על הּכל ּובּׁשל רביעּיֹות; ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹארּבע
לדֹורֹות.[התאדו] ּבכלי והּניחֹו הּׁשמן. ונׁשאר ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַהּמים

לּכל ‚. הּידּוע ׁשּבהדּו, ּבחּיה הּצרּור הּדם הּוא - ְְֶַַַַַַַָָָָֹֹֹהּמר
מקֹום  ּבכל אדם ּבני ּבֹו העץ ׁשּמתּבּׂשמין הּוא - והּקּנמֹון . ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ּומתּגמרים טֹוב ׁשריחֹו הדּו, מאּיי ּבני [מתבשמים]הּבא ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹ
הּדּקין  הּקנים הן - ּבׂשם ּוקנה הּקׁשט. הּוא - והּקּדה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאדם.
מּמיני  והן טֹוב, וריחן הדּו, מאּיי הּבאים האדּמים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּכּתבן

ּבּצרי הרֹופאים  אֹותֹו ׁשּנֹותנין .[בתרופות]ּבׂשמים ְְְֳִִִִֶַָָ
ולא „. הּזה, וכּמׁשקל הּזה ּכּמעׂשה הּמׁשחה ׁשמן ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהעֹוׂשה

חּטאת  מביא ּובׁשֹוגג, ּכרת; חּיב ּבמזיד, - ּגרע ולא ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹהֹוסיף
והּוא [רגילה]קבּועה  ּכמהּו". ירקח "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִֶֶֶַַָָֹ

אֹו להתלּמד עׂשה אם אבל ּבֹו; להּמׁשח אֹותֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיעׂשה
ּפטּור. - לאחרים ְֲִִֵַָלּתנֹו

.‰הּמׁשחה[המורח]הּס של]מּׁשמן -[בכמות ּכּזית ְִִִֶֶַַַַָָ
ׁשּנאמר: קבּועה, חּטאת מביא ּובׁשֹוגג, ּכרת; חּיב ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבמזיד,
על  אּלא חּיבין ואין ונכרת". - זר על מּמּנּו יּתן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ"ואׁשר
מּזה  "מּמּנּו", ׁשּנאמר: - מׁשה ׁשעׂשה הּמׁשחה ְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשמן
לא  ּומעֹולם לי"; זה יהיה קדׁש מׁשחת "ׁשמן ּבֹו: ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּנאמר
מׁשה. ּׁשעׂשה מּמה חּוץ אחר, הּמׁשחה ׁשמן ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנעׂשה

.Â:ׁשּנאמר - אחרים את הּס ואחד עצמֹו, את הּס ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד
ׁשהן  וגֹויים ּובהמה, ּכלים, הּס זר". על מּמּנּו יּתן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ"ואׁשר
ּבׂשר  "על ׁשּנאמר: ּפטּור, - מתים ּבֹו ׁשּס אֹו ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכבהמה,

."ייס לא ִָָָֹאדם
.Ê ּומׁשּוח ּגדֹולים, ּכהנים אּלא לדֹורֹות מּמּנּו מֹוׁשחין ְְְְֲִִִִֵֶֶַָֹאין

ּכהןמלחמה  ּבן ּכהן אפּלּו ּבלבד; ּדוד ּבית ּומלכי -[גדול], ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹ
וגֹו'". מּבניו ּתחּתיו הּמׁשיח "והּכהן ׁשּנאמר: אֹותֹו, ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמֹוׁשחין

.Á הּמׁשחה ׁשמן ׁשם היה ׁשּלא ׁשני, הּכהן ּבית היה - ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
מתרּבה ׁשהיה [מתמנה]ּגדֹול ּבלבד, הּבגדים ּבלביׁשת ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ

ּגדֹולה. כהּנה ּבגדי ְְְִֵֵָָֻלֹובׁש
.Ë,ראׁשֹו על הּׁשמן את צק הּכהן? את מֹוׁשחין ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹּכיצד

ּכמין עיניו ּגּבי על מּמּנּו וס[- אות ּכזה [צורת יוני ּכף ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
)ë."אהרן ראׁש על הּמׁשחה מּׁשמן "וּיּצק ׁשּנאמר: - (ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ

נזר ּכמין אֹותן מֹוׁשחין ּדוד, ּבית [-על[כתר]ּומלכי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

אחרֹותסביב] ּבמקֹומֹות ימׁשח ולא ולא [בגוף]ראׁשן. , ְְְְֲִִֵַָֹֹֹ
ּבּׁשמן. ְֶֶֶַַירּבה

.È ׁשּכבר ּגדֹול ּכהן אֹו מל ּגּבי על הּמׁשחה מּׁשמן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּנֹותן
זר" על מּמּנּו יּתן "ואׁשר ׁשּנאמר: - ּפטּור ואין נמׁשחּו, , ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

למל[נחשבים]אּלּו אפּלּו מּמּנּו הּס אבל אצלֹו; זרים ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ
"ייס לא אדם ּבׂשר "על ׁשּנאמר: - חּיב ּגדֹול, ּכל וכהן , ְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

וס מראׁשֹו הּמׁשחה ׁשמן ׁשּנטל ּגדֹול וכהן ּבמׁשמע. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאדם
בטנו]ּבמעיו על ּבכּזית.[- מּמּנּו ׁשּיּס והּוא ּכרת; חּיב - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

.‡Èּגּבי על אּלא הּמל את מֹוׁשחין ל:]אין מעין;[סמוך ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
לּמל ירּׁשה ׁשהּמלכּות - מל ּבן מל מ ֹוׁשחין ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻואין
היתה  ואם יׂשראל". ּבקרב ּובניו "הּוא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלעֹולם,
ּולהֹודיע  הּמחלקת לסּלק ּכדי אֹותֹו מֹוׁשחין - מחלקת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹׁשם
מּפני  ׁשלמה ׁשּמׁשחּו ּכמֹו לבּדֹו; הּמל הּוא ׁשּזה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹלּכל
מּפני  ויהֹואחז עתליה, מּפני ויֹואׁש אדֹונּיהּו, ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמחלקת
ּבׁשמן  לא - ליהּוא אליׁשע ׁשּמׁשח וזה אחיו. ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹיהֹויקים
מסרת  זה ודבר אפרסמֹון; ּבׁשמן אּלא מׁשחֹו, ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּמׁשחה

החכמים. ְֲִַַָּביד
.·Èנתקּדׁשּו לא - ּבּמד ּבר מׁשה ׁשעׂשה הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּכל

"וּימׁשחם, ׁשּנאמר: הּמׁשחה, ּבׁשמן ּבלבד ּבמׁשיחתן ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
אתם" הּכלים ויקּדׁש אּלא לדֹורֹות; נֹוהג אינֹו זה ודבר . ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

נתקּדׁשּו, ּבמלאכּתן, ּבּמקּדׁש ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁשּו ּכיון - ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּכּלן
מתקּדׁשין. הם ּבׁשרּות ּבּקדׁש", בם יׁשרתּו "אׁשר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

.‚È הּמזרקֹות וכן הּמנחֹות, ּבהן ׁשּמקּבלין והּקערֹות ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּכּפֹות
זהב  וׁשל ּכסף ׁשל - הּׁשרת ּכלי ּוׁשאר הּדם, ּבהן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמקּבלין
וכּלן  ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּתכֹות, ׁשאר ׁשל לעׂשֹותם ּומּתר ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָֻֻהיּו;
ועֹוׂשה  אֹותן מּתי - נׁשּברּו ואם ּבמלאכּתן; ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָמתקּדׁשין

לעֹולם. מהן מסּתּלקת קדּׁשתן ואין אחר, ּכלי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאֹותן
.„È,אֹותן סֹותמין אין - ׁשּנסּדקּו אֹו ׁשּנּקבּו הּקדׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹּכלי

חדׁשים  אֹותן ועֹוׂשין אֹותן מּתיכין .אּלא ְֲִִִִֶַָָָָ
.ÂËהּנּצב מן ׁשּנׁשמט אין [ידית]סּכין - ׁשּנפּגם אֹו , ְְִִִִִֵֶֶַַַַָ

אֹותֹו ּגֹונזין [לידית]מחזירין אּלא אֹותֹו, מׁשחיזין ואין ְְְֲִִִִִֵֶַַָ
ׁשאין  אחרים; ועֹוׂשין לדרֹום, והאּולם הּקדׁש ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאֹותן

שתהיה] ּבמקֹום[ראוי שכולו]ענּיּות עׁשירּות.[המקדש ְֲֲִִִ
.ÊËחצי [סוגי]ׁשּתי - ּבּמקּדׁש היּו יבׁש ׁשל מּדֹות ְְֲִִִֵֵֶַָָָ

לחלק  העּׂשרֹון וחצי למנחֹות, העּׂשרֹון ועּׂשרֹון: ְְְֲִִִִִִַַָָָָָָָֹעּׂשרֹון,
יֹום. ׁשּבכל ּגדֹול ּכהן מנחת ְְִֵֶַָָֹּבֹו

.ÊÈההין,[סוגי]וׁשבע וחצי הין, ׁשם: היּו לח ׁשל מּדֹות ְֲִִִִֶֶַַַַָָ
ּורביעית. לג, וחצי ולג, ההין, ּורביעית ההין, ְְְְֲִִִִִִִִִַַַֹֹּוׁשליׁשית
- ההין ּוׁשליׁשית ההין ּורביעית ההין חצי היּו? ְְְֲִִִִִִִִַַַָָָולּמה
ׁשמן  למדידת - ולג זבחים; ׁשל הּנסכים ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָֹלמדידת
מּנרֹות  נר לכל ׁשמן למדידת - לג וחצי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּמנחֹות;

לחבּתין. הּׁשמן ּבּה לחּלק - ּורביעית ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָהּמנֹורה;
.ÁÈלנּו ּבֹו[שנצרך]ּדבר[במקדש]ואין של]למּדד [בכלי ְְִֵָָָֹ

מׁשה, ּבימי ּבּמקּדׁש והיה הֹואיל ׁשם? היה ול ּמה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹהין;
ּבּמקּדׁש, ׁשהיה לג ּובחצי הּמׁשחה. לׁשמן ׁשמן ּבֹו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמדד

לתֹודה וׁשמן ׂשֹוטה למי מים מֹודדין תודה]היּו קורבן -]; ְְְְִִֵֶֶַָָָ
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ּומים  נזיר לחם ׁשמן מֹודדין היּו ׁשם, ׁשהיתה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָּוברביעית
נתקּדׁשּו אּלּו מעׂשים מּפני ולא מצרע. ,[הכלים]לטהרת ְְְְְְֲֳִִִֵֵַַַָָֹֹ

ׁשאמרנּו. מקּדׁש ׁשל הּמלאכֹות מּפני ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָא ּלא
.ËÈאּלא [כלי]ּכל הּׁשרת; ּומּכלי קדׁש, - האּלּו הּמּדֹות ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

נמׁשחּו הּלח המשחה]ׁשּמּדֹות ּומּבחּוץ,[בשמן מּבפנים ְְְִִִִִִֶַַַ
ּברּוצי לפיכ מּבפנים. אּלא נמׁשחּו לא הּיבׁש [-ּוכלי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ

מכלי] הנשפך מּדֹות העודף ּוברּוצי קדׁש; הּלח, ִִֵֵֶַַֹמּדֹות
חל. ֵַָֹהּיבׁש,

ב  ¤¤ּפרק
נעׂשית‡. ועׂשּיתּה[מחדש]הּקטרת וׁשנה; ׁשנה ּבכל ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָֹ

ּבּתֹורה  ונתּפרׁשּו סּמים". ל "קח ׁשּנאמר: עׂשה, ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָמצות
ּולבֹונה"; וחלּבנה ּוׁשחלת "נטף והן: מּסּמניה, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָארּבעה

מּסיני. למׁשה הלכה - סּמניה ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹּוׁשאר
ׁשעֹוׂשין ·. והן ּבסיני, למׁשה לֹו נאמרּו סּמנין עׂשר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואחד

מכּון ּבמׁשקל מׁשקל [מדויק]אֹותן ּבלא עּמהן ּומֹוסיפין ; ְְְְְִִִִִֶַָָָָֹֻ
ׁשּמעלה [מדויק] אחד ועׂשב הּירּדן, וכּפת סדֹומית ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָמלח

יֹודעין היּו ולא ידּועים [מכירין]העׁשן; אנׁשים אּלא אֹותֹו ְְְֲִִִֶֶָָָָָֹ
הלכה[מסוימים] היה והּוא איׁש.[מסורת], מּפי איׁש ּבידם ְְֲִִִִָָָָָָ

ּוׁשחלת ‚. נטף סּמניה: עׂשר אחד מׁשקל הּוא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוזה
והּמנה  מנה; ׁשבעים מׁשקל אחד מּכל ּולבֹונה, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָוחלּבנה

וכרּכם,[משקלו:] נרּד וׁשּבלת ּוקציעה ּומר ּדינרין. מאה ,ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹ
קּנמֹון, מנה; עׂשר ׁשנים קׁשט, מנה; עׂשר ׁשּׁשה אחד ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹמּכל
מאֹות  ׁשלׁש הּכל, מׁשקל מנים. ׁשלׁש קּלּופה, מנים; ְְִִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹּתׁשע

מנה. וׁשּׁשים לּהּוׁשמֹונה ּומֹוסיפין הדק; הּכל ׁשֹוחקין ְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹ
ּכל  עׁשן ּומעלה הּירּדן, וכּפת סדֹומית, מלח הּקב ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹרבע

מעט]ׁשהּוא הּזהב [- מזּבח על יֹום ּבכל מּמּנה ּומקטיר . ְְְִִִֶֶַַַַָָָָ
ּכנגד יֹום, וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש - ימֹות [מספר]מנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָֹ

יֹום  ערב אֹותן ׁשֹוחק - הּנׁשארֹות מנים והּׁשלׁש ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהחּמה.
חפניו, מלא מּמּנה ׁשּמֹוציא עד הּדּקה, מן ּדּקה ְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּכּפּורים
הּקטרת  מֹותר הּוא - והּנׁשאר הּכּפּורים. ּביֹום ְְְְְְִִִִֶַַַַַָֹלהקטיר

ּבׁשקלים שקלים]ׁשאמרנּו בהלכות -]. ְְִִֶַָָ
מהן „. ׁשּיֹוצא הּקטף עצי הּוא ּבּתֹורה, האמּור ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָ"נטף"

אדם [שרף]הּצרי ּבני ׁשּנֹותנין הּצּפרן היא והּׁשחלת, ; ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
וריחֹו[בשמים]ּבּמגמרֹות ׁשחר, ּדבׁש ּכמֹו והחלּבנה, ; ְְְְְְְֵֶַַַָָָֹֻ

ׁשמתן ,[חזק]קׁשה הּוא וזה יון. ּבערי אילנֹות ׂשרף והּוא ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹ
ולּבן, ּומיעה, טיּב, ואצ'פאר ּבלסאן, עּוד ערבי: ְְְְְְְִִִַַַַַַַָֻּבלׁשֹון
ועּוד, וקסט, וזעפראן, אלּנארדין, וסנּבל וקציעה, ְְְְְְְְְְְְְִִִַַַַָָָֻֻֻּומסּך,

וענּבר. סליּכ'ה, ְְְְִִַַַָוקׁשר
מפּטמין‰. ּתׁשעת [וכותשין]ּכיצד מביא הּקטרת? את ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַֹ

ּכרׁשינה ּבֹורית סבון]קּבין וׁשף[מין את [משפשף], ּבּה ְְִִִֶַַָָָ
ׁשל  קב ועׂשרים ּבאחד הּצּפרן את ׁשֹורה ּכ ואחר ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּצּפרן;
הּסּמנין  מן ואחד אחד ּכל ׁשֹוחק ּכ ואחר ּביֹותר; חזק ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָיין
הדק  הדק, 'היטב אֹומר: ׁשֹוחק ּוכׁשהּוא הדק, עצמֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָּבפני

הּכל. ּומערב ׁשּׁשֹוחק; זמן ּכל ְְֵֵֵֵֶַַָָֹהיטב',
.Â העזרה ּבתֹו ּבּקדׁש מעׂשיה הּקדׁשוכל ּומּׁשל בכלי , -] ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּפסּולה.שרת] החּלין, מן הּקטרת את והמפּטם ;ְְְְִִֵֶֶַַַַָֹֻ

.Êלּמכּתׁשת אֹותּה מחזירין היּו ּבּׁשנה [כלי ּפעמים ְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשּלא הכתישה] ּכדי אֹותּה מפּזרין היּו החּמה ּבימֹות .ְְְִִֵֶַַַָָָֹ

צֹוברין הּגׁשמים ּובימֹות ׁשּלא פים][אוס ּתתעּפׁש, ּכדי אֹותּה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ
ריחּה. ֵָָיפּוג

.Áּפסלּה ׁשהּוא, ּכל ּדבׁש לתֹוכּה מּסּמניה נתן אחד חּסר ; ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
מעט  מעט ּפּטמּה זרה. קטרת נעׂשית ׁשהרי מיתה, חּיב -ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

מין] הכללי]ּבמתּכנּתּה[מכל המשקל יחס -[לפי ּכׁשרה , ְְְְֵַָָֻ
ּפרס ּפּטם מנה]אפּלּו הערּבים.[חצי ּבין ּופרס ּבׁשחרית ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָ

.Ë מׁשקלֹות לפי אּלּו, סּמנין עׂשר אחד מן קטרת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהעֹוׂשה
על  ּכרת חּיב - הריח ׁשּלא ּפי על ואף ּבּה, להריח ּכדי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹאּלּו,
קבּועה  חּטאת מביא ּובׁשֹוגג, ּבמזיד; עׂשה אם ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָעׂשּיתּה,

אֹו[רגילה] חציֹו אּלא ּכּלֹו, הּמׁשקל עׂשה ׁשּלא ּפי על אף .ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ׁשּנאמר: - חּיב אּלּו, מׁשקלֹות לפי ועׂשה הֹואיל ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָׁשליׁשֹו,
- ּבּה להריח כמֹוה יעׂשה אׁשר איׁש תעׂשּו: לא ְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ"ּבמתּכנּתּה

מעּמיו". ְְִֵַַָונכרת
.Èלהתלּמד ּפטּור;[להתאמן]עׂשה - לּצּבּור למסרּה אֹו ּבּה ְְְְִִֵַַָָָָָָ

הּנהנה  ּכדין ּדינֹו אּלא ּכרת, חּיב אינֹו - עׂשה ולא ּבּה ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהריח
ּבמתּכנּתּה לעֹוׂשה אּלא ּכרת, ּתֹורה חּיבה לא הּקדׁש; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻמן

ּבּה. ְִַָָלהריח
.‡È ּבכל הּקטרת מקטירין עליו - ׁשּבהיכל הּזהב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמזּבח

קטרת  עליו הקטיר ואם אחר. ּדבר עליו מקריבין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹיֹום.
ׁשהתנּדב  ּכזֹו קטרת עליו ׁשהקטיר אֹו ּכזֹו, ׁשאינּה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאחרת
נס הּסי אֹו קרּבן עליו הקריב אֹו רּבים, אֹו יחיד ְְִִִִִִֶֶַָָָָָָאֹותּה

משקה] זרה [ניסך קטרת עליו תעלּו "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְֱֲֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
וגֹו'". ּומנחה ְְְִָָועֹולה

.·Èאת ׁשּמֹוליכין מֹוליכין ּבעת אין למקֹום, מּמקֹום הארֹון ְְִִִִִֵֵֶֶָָָָ
ּדוד  ׁשּׁשכח ּולפי העגלֹות; על ולא הּבהמה על לא ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹֹאֹותֹו

ּבעּזא ּפרץ נפרץ העגלֹות, על מצוה [ומת]ּונׂשאֹו אּלא . ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֻ
ּבּכתף  עליהם, הּקדׁש עבֹודת "ּכי ׁשּנאמר: הּכתף, על ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלנטלֹו

ִָיּׂשאּו".
.‚È,ּפנים ּכנגד ּפנים נֹוׂשאין הּכתף, על אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכׁשּנֹוׂשאין

לפנים  ּופניהם לחּוץ, הארון]ואחֹוריהם ונזהרים [לכיוון . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ
הּבּדים יּׁשמטּו אחד [המוטות]ׁשּלא ׁשהּמסיר הּטּבעֹות; מן ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

הארן  "ּבטּבעת ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּטּבעֹות מן הּבּדים ְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמן
מּמּנּו". יסרּו לא הּבּדים, ְִִִֶַַָֹֻיהיּו

ה'תשע"ד  סיון י"א שני יום

ג  ¤¤ּפרק
הּמקּדׁש‡. לעבֹודת מבּדל - ּכּלֹו לוי "ּבעת זרע ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻֻ

להיֹות  עׂשה ּומצות הּלוי"; ׁשבט את ה' הבּדיל ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַההיא
לא  ּבין רצּו ּבין הּמקּדׁש, לעבֹודת ּומּוכנין ּפנּויין ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּלוּיים
ּכל  עליו ׁשּקּבל לוי ּובן הּוא". הּלוי "ועבד ׁשּנאמר: - ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָרצּו
ׁשּיקּבל  עד אֹותֹו, מקּבלין אין - מאחת חּוץ לוּיה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָמצוֹות

ּכּלן. ֶָֻאת
הּמקּדׁש·. את ׁשֹומרין ׁשּיהיּו היא ׁשּלהן ויהיה עבֹודה , ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָ

ּולהגיף הּמקּדׁש ׁשערי לפּתח ׁשֹוערין [לסגור]מהן ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ
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א  ¤¤ּפרק
מּוכן ‡. ׁשּיהיה הּמׁשחה, ׁשמן לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָמצות

אֹותֹו "ועׂשית ׁשּנאמר: - ּבֹו מׁשיחה ׁשּצריכין ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָלּדברים
קדׁש". מׁשחת ְִֶֶֶַֹׁשמן

והּקּנמֹון ·. הּמר מן לקח ּבּמדּבר: רּבנּו מׁשה עׂשהּו ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹוככה
מּׁשלׁשּתן אחד מּכל ׁשקל [במשקל]והּקּדה, מאֹות חמׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
הּבׂשם ּומּקנה הּקדׁש, ּומאתים;[במשקל]ּבׁשקל חמּׁשים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹֹ

מחציתֹו ּבׂשם "וקּנמן ּבּתֹורה: ׁשּנאמר [במשקל]וזה ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָ
חמּׁשים  ּפעמים, ּבׁשני אֹותֹו ׁשּׁשֹוקלין - ּומאתים" ְְְֲֲִִִִִִִִֵֶַָָחמּׁשים

ּפעם. ּבכל הּכל,ּומאתים וערב לבּדֹו, ואחד אחד ּכל וׁשֹוחק ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּבּמים; ּכחן ּכל ׁשּיצא עד ּומתּוקין, זּכין ּבמים אֹותם ְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹוׁשרה
לג  ּכל לג, עׂשר ׁשנים והּוא - הין זית ׁשמן הּמים על ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹונתן

ׁשאבדּו[מכיל] עד האׁש, על הּכל ּובּׁשל רביעּיֹות; ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָֹארּבע
לדֹורֹות.[התאדו] ּבכלי והּניחֹו הּׁשמן. ונׁשאר ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַהּמים

לּכל ‚. הּידּוע ׁשּבהדּו, ּבחּיה הּצרּור הּדם הּוא - ְְֶַַַַַַַָָָָֹֹֹהּמר
מקֹום  ּבכל אדם ּבני ּבֹו העץ ׁשּמתּבּׂשמין הּוא - והּקּנמֹון . ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָ

ּומתּגמרים טֹוב ׁשריחֹו הדּו, מאּיי ּבני [מתבשמים]הּבא ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָֹ
הּדּקין  הּקנים הן - ּבׂשם ּוקנה הּקׁשט. הּוא - והּקּדה ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹאדם.
מּמיני  והן טֹוב, וריחן הדּו, מאּיי הּבאים האדּמים ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּכּתבן

ּבּצרי הרֹופאים  אֹותֹו ׁשּנֹותנין .[בתרופות]ּבׂשמים ְְְֳִִִִֶַָָ
ולא „. הּזה, וכּמׁשקל הּזה ּכּמעׂשה הּמׁשחה ׁשמן ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהעֹוׂשה

חּטאת  מביא ּובׁשֹוגג, ּכרת; חּיב ּבמזיד, - ּגרע ולא ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹהֹוסיף
והּוא [רגילה]קבּועה  ּכמהּו". ירקח "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִֶֶֶַַָָֹ

אֹו להתלּמד עׂשה אם אבל ּבֹו; להּמׁשח אֹותֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיעׂשה
ּפטּור. - לאחרים ְֲִִֵַָלּתנֹו

.‰הּמׁשחה[המורח]הּס של]מּׁשמן -[בכמות ּכּזית ְִִִֶֶַַַַָָ
ׁשּנאמר: קבּועה, חּטאת מביא ּובׁשֹוגג, ּכרת; חּיב ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּבמזיד,
על  אּלא חּיבין ואין ונכרת". - זר על מּמּנּו יּתן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ"ואׁשר
מּזה  "מּמּנּו", ׁשּנאמר: - מׁשה ׁשעׂשה הּמׁשחה ְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשמן
לא  ּומעֹולם לי"; זה יהיה קדׁש מׁשחת "ׁשמן ּבֹו: ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹׁשּנאמר
מׁשה. ּׁשעׂשה מּמה חּוץ אחר, הּמׁשחה ׁשמן ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנעׂשה

.Â:ׁשּנאמר - אחרים את הּס ואחד עצמֹו, את הּס ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד
ׁשהן  וגֹויים ּובהמה, ּכלים, הּס זר". על מּמּנּו יּתן ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ"ואׁשר
ּבׂשר  "על ׁשּנאמר: ּפטּור, - מתים ּבֹו ׁשּס אֹו ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכבהמה,

."ייס לא ִָָָֹאדם
.Ê ּומׁשּוח ּגדֹולים, ּכהנים אּלא לדֹורֹות מּמּנּו מֹוׁשחין ְְְְֲִִִִֵֶֶַָֹאין

ּכהןמלחמה  ּבן ּכהן אפּלּו ּבלבד; ּדוד ּבית ּומלכי -[גדול], ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹ
וגֹו'". מּבניו ּתחּתיו הּמׁשיח "והּכהן ׁשּנאמר: אֹותֹו, ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמֹוׁשחין

.Á הּמׁשחה ׁשמן ׁשם היה ׁשּלא ׁשני, הּכהן ּבית היה - ְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
מתרּבה ׁשהיה [מתמנה]ּגדֹול ּבלבד, הּבגדים ּבלביׁשת ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָ

ּגדֹולה. כהּנה ּבגדי ְְְִֵֵָָֻלֹובׁש
.Ë,ראׁשֹו על הּׁשמן את צק הּכהן? את מֹוׁשחין ְִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹּכיצד

ּכמין עיניו ּגּבי על מּמּנּו וס[- אות ּכזה [צורת יוני ּכף ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
)ë."אהרן ראׁש על הּמׁשחה מּׁשמן "וּיּצק ׁשּנאמר: - (ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹ

נזר ּכמין אֹותן מֹוׁשחין ּדוד, ּבית [-על[כתר]ּומלכי ְְְִִִֵֵֵֶַַָָ

אחרֹותסביב] ּבמקֹומֹות ימׁשח ולא ולא [בגוף]ראׁשן. , ְְְְֲִִֵַָֹֹֹ
ּבּׁשמן. ְֶֶֶַַירּבה

.È ׁשּכבר ּגדֹול ּכהן אֹו מל ּגּבי על הּמׁשחה מּׁשמן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּנֹותן
זר" על מּמּנּו יּתן "ואׁשר ׁשּנאמר: - ּפטּור ואין נמׁשחּו, , ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָ

למל[נחשבים]אּלּו אפּלּו מּמּנּו הּס אבל אצלֹו; זרים ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ
"ייס לא אדם ּבׂשר "על ׁשּנאמר: - חּיב ּגדֹול, ּכל וכהן , ְְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ

וס מראׁשֹו הּמׁשחה ׁשמן ׁשּנטל ּגדֹול וכהן ּבמׁשמע. ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹאדם
בטנו]ּבמעיו על ּבכּזית.[- מּמּנּו ׁשּיּס והּוא ּכרת; חּיב - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ

.‡Èּגּבי על אּלא הּמל את מֹוׁשחין ל:]אין מעין;[סמוך ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
לּמל ירּׁשה ׁשהּמלכּות - מל ּבן מל מ ֹוׁשחין ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֻואין
היתה  ואם יׂשראל". ּבקרב ּובניו "הּוא ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָָָלעֹולם,
ּולהֹודיע  הּמחלקת לסּלק ּכדי אֹותֹו מֹוׁשחין - מחלקת ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹׁשם
מּפני  ׁשלמה ׁשּמׁשחּו ּכמֹו לבּדֹו; הּמל הּוא ׁשּזה ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹלּכל
מּפני  ויהֹואחז עתליה, מּפני ויֹואׁש אדֹונּיהּו, ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמחלקת
ּבׁשמן  לא - ליהּוא אליׁשע ׁשּמׁשח וזה אחיו. ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹיהֹויקים
מסרת  זה ודבר אפרסמֹון; ּבׁשמן אּלא מׁשחֹו, ְְְְְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹהּמׁשחה

החכמים. ְֲִַַָּביד
.·Èנתקּדׁשּו לא - ּבּמד ּבר מׁשה ׁשעׂשה הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹּכל

"וּימׁשחם, ׁשּנאמר: הּמׁשחה, ּבׁשמן ּבלבד ּבמׁשיחתן ְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאּלא
אתם" הּכלים ויקּדׁש אּלא לדֹורֹות; נֹוהג אינֹו זה ודבר . ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ

נתקּדׁשּו, ּבמלאכּתן, ּבּמקּדׁש ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁשּו ּכיון - ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּכּלן
מתקּדׁשין. הם ּבׁשרּות ּבּקדׁש", בם יׁשרתּו "אׁשר ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

.‚È הּמזרקֹות וכן הּמנחֹות, ּבהן ׁשּמקּבלין והּקערֹות ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּכּפֹות
זהב  וׁשל ּכסף ׁשל - הּׁשרת ּכלי ּוׁשאר הּדם, ּבהן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמקּבלין
וכּלן  ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּתכֹות, ׁשאר ׁשל לעׂשֹותם ּומּתר ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָֻֻהיּו;
ועֹוׂשה  אֹותן מּתי - נׁשּברּו ואם ּבמלאכּתן; ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָמתקּדׁשין

לעֹולם. מהן מסּתּלקת קדּׁשתן ואין אחר, ּכלי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאֹותן
.„È,אֹותן סֹותמין אין - ׁשּנסּדקּו אֹו ׁשּנּקבּו הּקדׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹּכלי

חדׁשים  אֹותן ועֹוׂשין אֹותן מּתיכין .אּלא ְֲִִִִֶַָָָָ
.ÂËהּנּצב מן ׁשּנׁשמט אין [ידית]סּכין - ׁשּנפּגם אֹו , ְְִִִִִֵֶֶַַַַָ

אֹותֹו ּגֹונזין [לידית]מחזירין אּלא אֹותֹו, מׁשחיזין ואין ְְְֲִִִִִֵֶַַָ
ׁשאין  אחרים; ועֹוׂשין לדרֹום, והאּולם הּקדׁש ּבין ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹאֹותן

שתהיה] ּבמקֹום[ראוי שכולו]ענּיּות עׁשירּות.[המקדש ְֲֲִִִ
.ÊËחצי [סוגי]ׁשּתי - ּבּמקּדׁש היּו יבׁש ׁשל מּדֹות ְְֲִִִֵֵֶַָָָ

לחלק  העּׂשרֹון וחצי למנחֹות, העּׂשרֹון ועּׂשרֹון: ְְְֲִִִִִִַַָָָָָָָֹעּׂשרֹון,
יֹום. ׁשּבכל ּגדֹול ּכהן מנחת ְְִֵֶַָָֹּבֹו

.ÊÈההין,[סוגי]וׁשבע וחצי הין, ׁשם: היּו לח ׁשל מּדֹות ְֲִִִִֶֶַַַַָָ
ּורביעית. לג, וחצי ולג, ההין, ּורביעית ההין, ְְְְֲִִִִִִִִִַַַֹֹּוׁשליׁשית
- ההין ּוׁשליׁשית ההין ּורביעית ההין חצי היּו? ְְְֲִִִִִִִִַַַָָָולּמה
ׁשמן  למדידת - ולג זבחים; ׁשל הּנסכים ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָֹלמדידת
מּנרֹות  נר לכל ׁשמן למדידת - לג וחצי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּמנחֹות;

לחבּתין. הּׁשמן ּבּה לחּלק - ּורביעית ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָהּמנֹורה;
.ÁÈלנּו ּבֹו[שנצרך]ּדבר[במקדש]ואין של]למּדד [בכלי ְְִֵָָָֹ

מׁשה, ּבימי ּבּמקּדׁש והיה הֹואיל ׁשם? היה ול ּמה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָֹהין;
ּבּמקּדׁש, ׁשהיה לג ּובחצי הּמׁשחה. לׁשמן ׁשמן ּבֹו ְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּמדד

לתֹודה וׁשמן ׂשֹוטה למי מים מֹודדין תודה]היּו קורבן -]; ְְְְִִֵֶֶַָָָ
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ּומים  נזיר לחם ׁשמן מֹודדין היּו ׁשם, ׁשהיתה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָּוברביעית
נתקּדׁשּו אּלּו מעׂשים מּפני ולא מצרע. ,[הכלים]לטהרת ְְְְְְֲֳִִִֵֵַַַָָֹֹ

ׁשאמרנּו. מקּדׁש ׁשל הּמלאכֹות מּפני ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָא ּלא
.ËÈאּלא [כלי]ּכל הּׁשרת; ּומּכלי קדׁש, - האּלּו הּמּדֹות ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

נמׁשחּו הּלח המשחה]ׁשּמּדֹות ּומּבחּוץ,[בשמן מּבפנים ְְְִִִִִִֶַַַ
ּברּוצי לפיכ מּבפנים. אּלא נמׁשחּו לא הּיבׁש [-ּוכלי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹ

מכלי] הנשפך מּדֹות העודף ּוברּוצי קדׁש; הּלח, ִִֵֵֶַַֹמּדֹות
חל. ֵַָֹהּיבׁש,

ב  ¤¤ּפרק
נעׂשית‡. ועׂשּיתּה[מחדש]הּקטרת וׁשנה; ׁשנה ּבכל ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָֹ

ּבּתֹורה  ונתּפרׁשּו סּמים". ל "קח ׁשּנאמר: עׂשה, ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָמצות
ּולבֹונה"; וחלּבנה ּוׁשחלת "נטף והן: מּסּמניה, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָארּבעה

מּסיני. למׁשה הלכה - סּמניה ְְֲִִֶֶַַָָָָָֹּוׁשאר
ׁשעֹוׂשין ·. והן ּבסיני, למׁשה לֹו נאמרּו סּמנין עׂשר ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואחד

מכּון ּבמׁשקל מׁשקל [מדויק]אֹותן ּבלא עּמהן ּומֹוסיפין ; ְְְְְִִִִִֶַָָָָֹֻ
ׁשּמעלה [מדויק] אחד ועׂשב הּירּדן, וכּפת סדֹומית ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָמלח

יֹודעין היּו ולא ידּועים [מכירין]העׁשן; אנׁשים אּלא אֹותֹו ְְְֲִִִֶֶָָָָָֹ
הלכה[מסוימים] היה והּוא איׁש.[מסורת], מּפי איׁש ּבידם ְְֲִִִִָָָָָָ

ּוׁשחלת ‚. נטף סּמניה: עׂשר אחד מׁשקל הּוא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוזה
והּמנה  מנה; ׁשבעים מׁשקל אחד מּכל ּולבֹונה, ְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָוחלּבנה

וכרּכם,[משקלו:] נרּד וׁשּבלת ּוקציעה ּומר ּדינרין. מאה ,ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹֹ
קּנמֹון, מנה; עׂשר ׁשנים קׁשט, מנה; עׂשר ׁשּׁשה אחד ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָָֹמּכל
מאֹות  ׁשלׁש הּכל, מׁשקל מנים. ׁשלׁש קּלּופה, מנים; ְְִִִִֵֵַַַָָָָֹֹֹּתׁשע

מנה. וׁשּׁשים לּהּוׁשמֹונה ּומֹוסיפין הדק; הּכל ׁשֹוחקין ְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹ
ּכל  עׁשן ּומעלה הּירּדן, וכּפת סדֹומית, מלח הּקב ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹרבע

מעט]ׁשהּוא הּזהב [- מזּבח על יֹום ּבכל מּמּנה ּומקטיר . ְְְִִִֶֶַַַַָָָָ
ּכנגד יֹום, וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש - ימֹות [מספר]מנה ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָֹ

יֹום  ערב אֹותן ׁשֹוחק - הּנׁשארֹות מנים והּׁשלׁש ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהחּמה.
חפניו, מלא מּמּנה ׁשּמֹוציא עד הּדּקה, מן ּדּקה ְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹהּכּפּורים
הּקטרת  מֹותר הּוא - והּנׁשאר הּכּפּורים. ּביֹום ְְְְְְִִִִֶַַַַַָֹלהקטיר

ּבׁשקלים שקלים]ׁשאמרנּו בהלכות -]. ְְִִֶַָָ
מהן „. ׁשּיֹוצא הּקטף עצי הּוא ּבּתֹורה, האמּור ְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָ"נטף"

אדם [שרף]הּצרי ּבני ׁשּנֹותנין הּצּפרן היא והּׁשחלת, ; ְְְְֳִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
וריחֹו[בשמים]ּבּמגמרֹות ׁשחר, ּדבׁש ּכמֹו והחלּבנה, ; ְְְְְְְֵֶַַַָָָֹֻ

ׁשמתן ,[חזק]קׁשה הּוא וזה יון. ּבערי אילנֹות ׂשרף והּוא ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָֹ
ולּבן, ּומיעה, טיּב, ואצ'פאר ּבלסאן, עּוד ערבי: ְְְְְְְִִִַַַַַַַָֻּבלׁשֹון
ועּוד, וקסט, וזעפראן, אלּנארדין, וסנּבל וקציעה, ְְְְְְְְְְְְְִִִַַַַָָָֻֻֻּומסּך,

וענּבר. סליּכ'ה, ְְְְִִַַַָוקׁשר
מפּטמין‰. ּתׁשעת [וכותשין]ּכיצד מביא הּקטרת? את ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַֹ

ּכרׁשינה ּבֹורית סבון]קּבין וׁשף[מין את [משפשף], ּבּה ְְִִִֶַַָָָ
ׁשל  קב ועׂשרים ּבאחד הּצּפרן את ׁשֹורה ּכ ואחר ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּצּפרן;
הּסּמנין  מן ואחד אחד ּכל ׁשֹוחק ּכ ואחר ּביֹותר; חזק ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָיין
הדק  הדק, 'היטב אֹומר: ׁשֹוחק ּוכׁשהּוא הדק, עצמֹו ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָּבפני

הּכל. ּומערב ׁשּׁשֹוחק; זמן ּכל ְְֵֵֵֵֶַַָָֹהיטב',
.Â העזרה ּבתֹו ּבּקדׁש מעׂשיה הּקדׁשוכל ּומּׁשל בכלי , -] ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּפסּולה.שרת] החּלין, מן הּקטרת את והמפּטם ;ְְְְִִֵֶֶַַַַָֹֻ

.Êלּמכּתׁשת אֹותּה מחזירין היּו ּבּׁשנה [כלי ּפעמים ְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשּלא הכתישה] ּכדי אֹותּה מפּזרין היּו החּמה ּבימֹות .ְְְִִֵֶַַַָָָֹ

צֹוברין הּגׁשמים ּובימֹות ׁשּלא פים][אוס ּתתעּפׁש, ּכדי אֹותּה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹ
ריחּה. ֵָָיפּוג

.Áּפסלּה ׁשהּוא, ּכל ּדבׁש לתֹוכּה מּסּמניה נתן אחד חּסר ; ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ
מעט  מעט ּפּטמּה זרה. קטרת נעׂשית ׁשהרי מיתה, חּיב -ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

מין] הכללי]ּבמתּכנּתּה[מכל המשקל יחס -[לפי ּכׁשרה , ְְְְֵַָָֻ
ּפרס ּפּטם מנה]אפּלּו הערּבים.[חצי ּבין ּופרס ּבׁשחרית ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָ

.Ë מׁשקלֹות לפי אּלּו, סּמנין עׂשר אחד מן קטרת ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהעֹוׂשה
על  ּכרת חּיב - הריח ׁשּלא ּפי על ואף ּבּה, להריח ּכדי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹאּלּו,
קבּועה  חּטאת מביא ּובׁשֹוגג, ּבמזיד; עׂשה אם ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָָעׂשּיתּה,

אֹו[רגילה] חציֹו אּלא ּכּלֹו, הּמׁשקל עׂשה ׁשּלא ּפי על אף .ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֻ
ׁשּנאמר: - חּיב אּלּו, מׁשקלֹות לפי ועׂשה הֹואיל ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָׁשליׁשֹו,
- ּבּה להריח כמֹוה יעׂשה אׁשר איׁש תעׂשּו: לא ְְְְֲֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֻ"ּבמתּכנּתּה

מעּמיו". ְְִֵַַָונכרת
.Èלהתלּמד ּפטּור;[להתאמן]עׂשה - לּצּבּור למסרּה אֹו ּבּה ְְְְִִֵַַָָָָָָ

הּנהנה  ּכדין ּדינֹו אּלא ּכרת, חּיב אינֹו - עׂשה ולא ּבּה ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהריח
ּבמתּכנּתּה לעֹוׂשה אּלא ּכרת, ּתֹורה חּיבה לא הּקדׁש; ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻמן

ּבּה. ְִַָָלהריח
.‡È ּבכל הּקטרת מקטירין עליו - ׁשּבהיכל הּזהב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמזּבח

קטרת  עליו הקטיר ואם אחר. ּדבר עליו מקריבין ואין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹיֹום.
ׁשהתנּדב  ּכזֹו קטרת עליו ׁשהקטיר אֹו ּכזֹו, ׁשאינּה ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאחרת
נס הּסי אֹו קרּבן עליו הקריב אֹו רּבים, אֹו יחיד ְְִִִִִִֶֶַָָָָָָאֹותּה

משקה] זרה [ניסך קטרת עליו תעלּו "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְֱֲֶֶֶֶַַָָָָֹֹ
וגֹו'". ּומנחה ְְְִָָועֹולה

.·Èאת ׁשּמֹוליכין מֹוליכין ּבעת אין למקֹום, מּמקֹום הארֹון ְְִִִִִֵֵֶֶָָָָ
ּדוד  ׁשּׁשכח ּולפי העגלֹות; על ולא הּבהמה על לא ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹֹאֹותֹו

ּבעּזא ּפרץ נפרץ העגלֹות, על מצוה [ומת]ּונׂשאֹו אּלא . ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֻ
ּבּכתף  עליהם, הּקדׁש עבֹודת "ּכי ׁשּנאמר: הּכתף, על ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹלנטלֹו

ִָיּׂשאּו".
.‚È,ּפנים ּכנגד ּפנים נֹוׂשאין הּכתף, על אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכׁשּנֹוׂשאין

לפנים  ּופניהם לחּוץ, הארון]ואחֹוריהם ונזהרים [לכיוון . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָ
הּבּדים יּׁשמטּו אחד [המוטות]ׁשּלא ׁשהּמסיר הּטּבעֹות; מן ְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

הארן  "ּבטּבעת ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּטּבעֹות מן הּבּדים ְְֱִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹמן
מּמּנּו". יסרּו לא הּבּדים, ְִִִֶַַָֹֻיהיּו

ה'תשע"ד  סיון י"א שני יום

ג  ¤¤ּפרק
הּמקּדׁש‡. לעבֹודת מבּדל - ּכּלֹו לוי "ּבעת זרע ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻֻ

להיֹות  עׂשה ּומצות הּלוי"; ׁשבט את ה' הבּדיל ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַההיא
לא  ּבין רצּו ּבין הּמקּדׁש, לעבֹודת ּומּוכנין ּפנּויין ְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּלוּיים
ּכל  עליו ׁשּקּבל לוי ּובן הּוא". הּלוי "ועבד ׁשּנאמר: - ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָרצּו
ׁשּיקּבל  עד אֹותֹו, מקּבלין אין - מאחת חּוץ לוּיה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָמצוֹות

ּכּלן. ֶָֻאת
הּמקּדׁש·. את ׁשֹומרין ׁשּיהיּו היא ׁשּלהן ויהיה עבֹודה , ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶַָָָ

ּולהגיף הּמקּדׁש ׁשערי לפּתח ׁשֹוערין [לסגור]מהן ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹ
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יֹום, ּבכל הּקרּבן על לׁשֹורר מׁשֹוררין מהן ויהיה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּדלתֹותיו;
ׁשהּוא  ׁשרּות הּוא איזה - אלהיו" ה' ּבׁשם "וׁשרת ְְֱֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּנאמר:

ׁשירה. זֹו אֹומר: הוי ה'? ּכל ּבׁשם על הּׁשירה? אֹומרין ּומתי ְְֱִִִֵֵֵַַַָָָָ
החֹובה הּצּבּור להקריבן]עֹולֹות עצרת [שחובה ׁשלמי ועל ְְֲִֵֶֶַַַַָ

שבועות] הּיין[קרבן נּסּו ּבעת המזבח]- עֹולֹות [על אבל ; ְֲִִֵַַָ
הּצּבּור ׁשּמקריבין -]נדבה קרבנות שנדבו יחידים כשאין -] ְְִִִֶַַָָ

הּמזּבח שומם]לקיץ המזבח יהיה הּבאין [שלא הּנסכים וכן , ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ
עצמן קרבן]ּבפני ׁשירה.[בלי עליהן אֹומרין אין - ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ

האֹונן‚. וטרם לוי עליו, להתאבל שחייב קרובו שמת -] ִֵֵָ
לוּים נקבר] עׂשר מּׁשנים ּפֹוחתין ואין ּולׁשֹורר. לעבד מּתר ,ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֹֻ

הּדּוכן על השירה]עֹומדים ׁשירה [בימת אֹומרין יֹום, ּבכל ְְְִִִַַָָָ
אּלא  ׁשירה אֹומרין ואין לעֹולם. עד ּומֹוסיפין הּקרּבן; ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָעל
ּבּפה. - עבֹודתם ׁשהיא הּׁשירה ׁשעּקר כלי; ּבלא ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּפה,
לוּים  מהם - ׁשיר ּבכלי מנּגנין ׁשם, עֹומדים היּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָואחרים

הּמּׂשיאין מיחסין יׂשראלים לּכהּנה [בנותיהן]ּומהם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֻֻ
מפנ  יחוסן][לכוהנים, מיחס.י אּלא הּדּוכן על עֹולה ׁשאין ;ְֵֶֶֶַַָָָֻ

עֹולין הּכלים ּפי על המׁשֹוררים אּלּו למנין [נחשבים]ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַ
עׂשר. ְֵַָָהּׁשנים

וחצֹוצרֹות „. וכּנֹורֹות וחלילים ּבנבלים מנּגנין? הם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָּובּמה
ולא [מצלתיים]והּצלצל נבלים, מּׁשני ּפֹוחתין ואין . ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָֹ

ולא  חלילים, מּׁשני ּפֹוחתין ואין ׁשּׁשה; על ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָֹמֹוסיפין
חצֹוצרֹות, מּׁשּתי ּפֹוחתין ואין עׂשר; ׁשנים על ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָמֹוסיפין
מּתׁשעה  ּפֹוחתין ואין ועׂשרים; מאה על מֹוסיפין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָֹולא

ּבלבד. אחד - והּצלצל לעֹולם; עד ּומֹוסיפין ְְְְִִִִִֶַַַָָָּכּנֹורֹות,
הּכהנים ‰. היּו חדׁשים, ּובראׁשי ּכּלן הּמֹועדֹות ְֲֲֳִִִֵֵַַָָָָֹֻּבימי

ּבחצֹוצרֹות  ׁשירה ּתֹוקעים אֹומרין והּלוּים הּקרּבן, ּבׁשעת ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָ
חדׁשכם  ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום ׁשּנאמר: -ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
העׁשת  מן נעׂשית היתה החצֹוצרת ּבחצצרת". ּותקעּתם -ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

הּגרּוטאֹות[גוש] מן אֹותּה עׂשה ּכסף. ׁשל [שברים]ׁשל ְִֶֶֶֶַָָָָ
ׁשהיּו והחלילים ּפסּולה. מּתכֹות, מיני מּׁשאר ּכׁשרה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכסף,

אּבּוב היה - ּבהן החליל]מנּגנין  ׁשל[קנה קנה,[מ:]ׁשּלהן ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
מחּלק היה ולא ערב; ׁשּקֹולֹו ּבאּבּוב [מסיים]מּפני אּלא ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
יפה מחּלק ׁשהּוא מּפני באחד]יחידי, .[כשהסיום ְְְִִִֵֵֶֶַָ

.Âמּכה החליל ּבּׁשנה יֹום עׂשר באצבעו ּבׁשנים מכה -] ְִִֵֶֶַַָָָָָ
קולו] להנעים החליל ּפסח על ּבׁשחיטת - הּמזּבח ְְְִִִִֵֵֶַַַַלפני

ּפסח, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּוביֹום ׁשני, ּפסח ּובׁשחיטת ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָראׁשֹון,
וחליל  החג. ימי ּובׁשמֹונת עצרת, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָּוביֹום
וחליל  קרּבן, ׁשל חליל ׁשהּוא מּפני הּׁשּבת, את ּדֹוחה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָזה

הּׁשּבת. את ודֹוחה הּוא, עבֹודה קרּבן ְְֲֶֶֶַַָָָָׁשל
.Êחמׁש ׁשּילּמדּוהּו עד לעבֹודתֹו, לעזרה נכנס לוי ּבן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאין

ּתחּלה  חמׁשׁשנים מּבן לּלוּים: אׁשר "זאת ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
וכתּוב ׁשנה", -ועׂשרים ׁשנה" ׁשלׁשים "מּבן אֹומר: אחד ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָֹ

ׁשּיגּדיל  עד לעבֹודה נכנס ואינֹו לתלמּוד. חמׁש ּכיצד? ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהא
עבדתֹו". על איׁש "איׁש ׁשּנאמר: - איׁש ְְֱֲִִִִֶֶֶַַָֹויהיה

.Á מּצבא יׁשּוב ׁשנה חמּׁשים "ּומּבן ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ְֱֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָזה
מּמקֹום העבֹודה" הּמקּדׁש נֹוׂשאין ׁשהיּו ּבּזמן אּלא אינֹו - ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

אין למק  - לדֹורֹות אבל לדֹורֹות. הּנֹוהגת מצוה ואינּה ֹום, ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָ

ּכׁשּיתקלקל  - ּבקֹול אּלא ּבמּומין ולא ּבׁשנים נפסל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּלוי
לי, ויראה ּבּמקּדׁש. לעבֹודתֹו יּפסל הּזקנה, מרב ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹקֹולֹו
הּׁשֹוערים. מן יהיה אבל ׁשירה, לֹומר אּלא נפסל ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאינֹו

.Ëהרֹואה הּלוּים [הנביא]ׁשמּואל חּלקּו הּמל ודוד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ
ׁשּבת  ּבכל מׁשמר ועֹובד מׁשמרֹות; וארּבעה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָלעׂשרים

הּמׁשמר [שבוע] ראׁש אֹותם מחּלק הּמׁשמר, אנׁשי וכל .ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹ
אנׁשים  ּבֹו עֹובדים הּׁשּבת, מימי ויֹום יֹום וכל אבֹות; ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָלבּתי

יום]ידּועים לאותו אּלּו[מסומנים מחּלקין האבֹות וראׁשי . ְְְְִִֵֵַָָָ
הּלוּים  וכל עבֹודתֹו. על איׁש איׁש ׁשּלהם, ּבּיֹום ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָהעֹובדים

ּכלי [אסורין]מזהרין אל א" ׁשּנאמר: הּמזּבח, עבֹודת על ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֻ
יקרבּו לא - ימתּו" ולא יקרבּו, לא הּמזּבח ואל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹֻהּקדׁש

מּתרין. לּגע אבל ֲֲִִַָָָָֻלעבֹודה,
.Èּכ - הּכהנים עבֹודת לעבד ׁשּלא מזהרין ׁשהּלוּים ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֻּוכׁשם

"ּגם  ׁשּנאמר: הּלוּים, עבֹודת לעבד ׁשּלא מזהרין ְְֱֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֻהּכהנים
אחד  יעׂשה ׁשּלא מזהרין עצמם הּלוּים וכן אּתם". ּגם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻהם
הּׁשֹוער  ולא לּׁשֹוער, המׁשֹורר יסּיע ׁשּלא חברֹו, ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹמלאכת
מּׂשאֹו". ועל עבדתֹו על איׁש "איׁש ׁשּנאמר: - ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָֹלמׁשֹורר

.‡È ּבמלאכה לוי ׁשּסּיע אֹו הּכהנים, עבֹודת ׁשעבדּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹלוּים
ׁשמים  ּבידי מיתה חּיבין - מלאכּתֹו "ולא ׁשאינּה ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

אּלא  ּבמיתה, אינֹו - לוי עבֹודת ׁשעבד ּכהן אבל ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻימתּו";
תעׂשה. ְֲֶַֹּבלא

ד  ¤¤ּפרק
הּקרּבנֹות,‡. לעבֹודת הּלוּים מּכלל הבּדלּו ְְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָֹֻהּכהנים

ּומצות  קדׁשים"; קדׁש להקּדיׁשֹו אהרן "וּיּבדל ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
- לקרּבן ולהכינם ּולקּדׁשם הּכהנים להבּדיל היא ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָֹעׂשה

מקריב". הּוא אלהי לחם את ּכי "וקּדׁשּתֹו, ְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַֹׁשּנאמר:
הרּבה,·. ּכבֹוד ּבֹו לנהג מּיׂשראל אדם ּכל ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹוצרי

לפּתח ׁשּבקדּׁשה, ּדבר לכל אֹותן בתורה]ּולהקּדים [לקרוא ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹֻ
ּולבר המז ראׁשֹון, ואחרי מנה ון][לפני ולּטל ראׁשֹון, ְְִִִֵָָָֹ

ראׁשֹון.[בסעודה] ִָָיפה
ארּבעה ‚. מׁשמרֹות, לׁשמֹונה הּכהנים חּלק  רּבנּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹמׁשה

הּנביא. ׁשמּואל עד היּו וכן מאיתמר; וארּבעה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמאלעזר
ועׂשרים  לארּבעה הּמל ודוד הּוא חּלקם ׁשמּואל, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּובימי

ועֹולין מׁשמר  ממּנה. אחד ראׁש ּומׁשמר מׁשמר ּכל ועל ; ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֻ
ׁשּבת ּבכל מׁשמר לעבֹודה, שבוע]לירּוׁשלים ּומּיֹום [- . ְְֲִִִִַַָָָָָָ

ּומׁשמר  יֹוצא, מׁשמר - מתחּלפין הן הּׁשּבת ליֹום ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהּׁשּבת
חלילה. וחֹוזרין ׁשּיּגמרּו; עד נכנס, אחריו ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָׁשהּוא

ּברגלים „. ׁשוים הּמׁשמרֹות ּכל להיֹות עׂשה ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָּומצות
-[בחגים] לעבד ורצה ּברגל הּכהנים מן ׁשּיבֹוא וכל ;ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ׁשּיּגיע  עד ל' לֹו: אֹומרין ואין עּמהם, וחֹולק ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָעֹובד
וׁשרת". ,ׁשערי מאחד הּלוי יבֹוא "וכי ׁשּנאמר: ,'ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמׁשמר

לחם ‰. ּובחּלּוק הרגלים, ּבקרּבנֹות אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָּבּמה
עצרת ׁשל הּלחם ׁשּתי ּובחּלּוק אבל [שבועות]הּפנים, . ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

אּלא  ּברגל ואפּלּו אֹותן מקריב אין - ּותמידין ּונדבֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָנדרים
קבּוע ׁשּזמּנֹו השבוע]מׁשמר ּכחלק [שתורו "חלק ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

יאכלּו ּכחלק חלק - האבֹות" על ממּכריו לבד ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹיאכלּו,
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ׁשּכבר  הּדברים, ּבׁשאר ּכחלק חלק ואינם הּצּבּור, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבקרּבנֹות
ּבׁשּבּתֹו. ּומׁשמר מׁשמר ּכל אֹותן וקבעּו האבֹות, אֹותם ְְְְְְִִִַַָָָָָָָָחּלקּו

.Â קבּוע ׁשּזמּנֹו ּבּמׁשמר - הּפנים לחם עבֹודת אבל וכן ; ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
הּלחם ׁשּתי ּומּנין [בשבועות]עבֹודת הּמׁשמרֹות. ּבכל - ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ

מּכל  ,ׁשערי "מאחד ׁשּנאמר: ּברגלים? אּלא מדּבר ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאינֹו
ּומּנין  אחד. ּבׁשער ּבאין יׂשראל ׁשּכל ּבׁשעה - ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיׂשראל"
יאכלּו", ּכחלק "חלק ׁשּנאמר: ּבּכהנים? אּלא מדּבר ְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשאינֹו

ּבלבד. לּכהנים אּלא להאכל מּתנֹות ׁשם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹואין
.Êּומקריבֹו לּמקּדׁש ּבא זה הרי - קרּבן לֹו ׁשהיה ּכהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹוכן

ׁשּירצה  יֹום וׁשרת";ּבכל נפׁשֹו אּות ּבכל "ּובא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
עצמֹו; ידי על ּומכּפר מקריב הּוא ואׁשמֹו, חּטאתֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָואפּלּו
ּכהן  לכל קרּבנֹו את לּתן רצה ואם ׁשּלֹו. קרּבנֹו, ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹוהעֹור
לאֹותֹו ועבֹודתֹו, הּקרּבן ועֹור נֹותן; להקריבֹו, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָׁשּירצה

לֹו. ׁשּנתן ּבלבד ְִֵֶַַַָֹהּכהן
.Á לאנׁשי קרּבנֹו נֹותן - מּום ּבעל הּקרּבן ּבעל הּכהן ְְְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹהיה

על מׁשמר  לעבד ׁשּיכֹול חֹולה אֹו זקן היה ׁשּלהן. והעֹור , ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
הּדחק מיוחד]ידי ׁשּירצה,[במאמץ ּכהן לכל קרּבנֹו נֹותן - ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ּכלל, לעבד יכֹול אינֹו ואם מׁשמר; לאנׁשי והעבֹודה ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָֹוהעֹור
מׁשמר. לאנׁשי נאכל הּקרּבן ְְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָהרי

.Ëטמאים הּכהנים וכל הּצּבּור, ּבקרּבנֹות טמא [-היה ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹ
בטומאה] מקריבים טמאים, הציבור לבעלי כשרוב נֹותנֹו -ְְֲֵַ

לאנׁשי  ועבֹודתֹו, ועֹורֹו מׁשמר; ׁשּבאֹותֹו טהֹורים ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָמּומין
הּטמאים. ְְִִֵַָמׁשמר

.Èאֹונן והיה ּגדֹול, ּכהן ׁשל הּקרּבן קרובו היה שמת -] ְְֵֵֶַָָָָָָָֹ
נקבר] וטרם עליו, להתאבל ׁשּירצה,שחייב ּכהן לכל נֹותנֹו -ְְְִֵֶֶָֹ

ראּוי  האֹונן ּגדֹול ׁשּכהן ּכיון מׁשמר; לאנׁשי ועבֹודתֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹועֹורֹו
לקרּבנֹו. ׁשליח עֹוׂשה זה הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלעבֹודה,

.‡È אבֹות לבּתי מׁשמרֹו מחּלק ּומׁשמר, מׁשמר ראׁש ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָֹּכל
אחד [משמרות] ּביֹום עֹובד ואנׁשיו אב ּבית ּכל ׁשּיהיה עד ,ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הּׁשּבת עד [השבוע]מּיֹום וכן אחריו, ׁשל ּבּיֹום והאחר , ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָ
עליו. ממּנה אחד ראׁש ואב, אב ּבית וכל ְְֲֵֶֶַָָָָָָָָֹֻהאחרֹון.

.·È ּגדֹול ּכהן ּומֹוׁשחין ּוממּנין  הּכהנים; לכל ראׁש הּוא , ְְְֲִִִֵַַָָֹֹֹ
ּגדֹולה, כהּנה ּבגדי אֹותֹו ּומלּביׁשין הּמׁשחה, ּבׁשמן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻאֹותֹו
אין  ואם וגֹו'". יּוצק אׁשר מאחיו הּגדֹול "והּכהן ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:

מרּבין - הּמׁשחה ׁשמן כהּנה [ממנים]ׁשם ּבבגדי אֹותֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻ
ׁשמן  ראׁשֹו על יּוצק "אׁשר ׁשּנאמר: ּבלבד, ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָֹּגדֹולה
ּכׁשם  - הּבגדים" את ללּבׁש ידֹו את ּומּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּמׁשחה,

ּבּבגדים.[מתמנה]ׁשּמתרּבה מתרּבה ּכ הּמׁשחה, ּבׁשמן ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ
.‚È ּבגדים ׁשמֹונה לֹובׁש ּבּבגדים? אֹותֹו מרּבין ְְְְִִִֵֵַַַָָָּכיצד

יֹום  אחר יֹום ימים ׁשבעת למחר, ולֹובׁשן וחֹוזר ְְְְְְִִֵַַַָָָָָּופֹוׁשטן,
ּוכׁשם  ּתחּתיו"; הּכהן ילּבׁשם ימים "ׁשבעת ׁשּנאמר: -ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
אחר  יֹום ׁשבעה, ּבּׁשמן מׁשיחה ּכ - ׁשבעה ּבגדים ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשרּבּוי
קדם  אֹו ׁשבעה, ּכל ּבּבגדים ׁשּיתרּבה קדם עבד ואם ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹיֹום.
אֹו ונתרּבה הֹואיל ּכׁשרה; עבֹודתֹו - ׁשבעה ּכל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָׁשּיּמׁשח

ּדבר. לכל ּגדֹול ּכהן נעׂשה אחת, ּפעם ְְֲִֵַַַַַַָָָָָֹנמׁשח
„È.למרּבה [הבדל]אין הּמׁשחה ּבׁשמן  מׁשּוח ּכהן  ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻ

ּפר אּלא ׁשגג [לקרבן]ּבגדים, אם הּמׁשיח ּכהן ׁשּמביא ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

"אם  ׁשּנאמר: חּטאת, עליהן ׁשחּיב הּמצוֹות מן ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבאחת
הן. ׁשוין - הּדברים לׁשאר אבל וגֹו'"; יחטא הּמׁשיח ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּכהן

.ÂËמעמידין ׁשל [ממנין]אין ּדין ּבית אּלא ּגדֹול, ּכהן ֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
"ּביֹום  ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא אֹותֹו מֹוׁשחין ואין ואחד. ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשבעים
מרּבין  אין ּבלבד, ּבּבגדים נתרּבה אם וכן אֹותֹו"; ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָהּמׁשח

ּכאחת. ּגדֹולים כהנים ׁשני ממּנין ואין ּבּיֹום. אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹאֹותֹו
.ÊË,אחר ּכהן הּמׁשנה [ש:]ּוממּנין ּכמֹו ּגדֹול לכהן יהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

ויהיה  'ממּנה'. הּנקרא והּוא 'סגן', הּנקרא והּוא ,ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֻלּמל
לֹו הּוא ּכבֹוד וזה ּתמיד, ּגדֹול ּכהן לימין לכהן עֹומד -] ְִִִֵֵֶָָָֹ

הּסגן.הגדול] יד מּתחת הּכהנים וכל .ְְֲִִַַַַַָָֹ
.ÊÈקתיקֹולין ממּנין כללי]ועֹוד ּכמֹו[מנהל לּסגן להיֹותן , ְְְְְִִִֵַַָָָ

אמרּכֹולין  ּוממּנין מּׁשנים. ּפחֹות ואין ּגדֹול; לכהן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹהּסגן
-[אחראים] ּבידם העזרה ּומפּתחֹות מּׁשבעה; ּפחֹות אין ,ְְְְֲִִֵַָָָָָָָ

האמרּכֹולין  ּכל ׁשּיתּכּנסּו עד יכֹול אינֹו לפּתח, האחד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹרצה
ְְְִויפּתחּו.

.ÁÈ ּפֹוחתין ואין האמרּכֹולין, יד מּתחת ּגזּברין ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָּוממּנין
גזּברין  ההקּדׁשֹות מּׁשלׁשה ׁשּגֹובין הן - והּגזּברין ; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ּופֹודין[תרומות] הּנפּדה[מוכרין], למכירה]את [הראוי ְִִֶֶַ
אֹותן ּומֹוציאין בהן]מהן, הראּויין [משתמשים לּדברים ְְִִִִֵֶַָָָ

.[לשימוש]להֹוצאה ְָָ
.ËÈהּמׁשּוח ּגדֹול בשמן]ּכהן [להצילו]קֹודם[שנמשח ֵֵַַָָֹ

למׁשּוח  קֹודם לׁשרת העֹומד ּבגדים ּומרּבה ּבגדים, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻֻלמרּבה
קרי [טומאת]מחמת[ממשרתו]ׁשעבר מחמת והעֹובר קרי, ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

מחמת לעֹובר לו]קֹודם מּום [שנהיה מחמת ועֹובר מּום, ְְֲֲֵֵֵֵֵַַ
מׁשּוח לכהן ל:]קֹודם מלחמה [ממונה ּומׁשּוח מלחמה, ְְְְְִִֵֵַַָָָָֹ

לקּתיקֹול קֹודם ּוסגן לסגן, כללי]קדם וקּתיקֹול [מנהל , ְְְְִִִֵֶַַָָֹ
לאמרּכל וגזּבר [אחראי]קֹודם לגזּבר, קֹודם ואמרּכל , ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָ

הּמׁשמר לראׁש לראׁש[שבועי]קֹודם קֹודם הּמׁשמר וראׁש , ְְְְְִִֵֵַַָָֹֹֹ
אב יום]ּבית הדיֹוט [משמרת לכהן קֹודם אב ּבית וראׁש , ְְְֵֵֵֵֶָָֹֹ

זֹו מעלֹות, ׁשמֹונה ּתמיד הּכהנים נמצאּו הּכהנים. ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָֹֹמּׁשאר
מּזֹו. ְְִַָלמעלה

.Î הממּנים מּׁשאר אחד אֹו ּגדֹול, ּכהן אֹו ,הּמל ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּכׁשּימּות
לירׁשֹו הראּוי אֹו ּבנֹו ּתחּתיו מעמידין ּבּנחלה - הּקֹודם וכל , ְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָ

ירושה] לׂשררּות[- לתפקיד]קֹודם ׁשּיהיה [- והּוא הּמת, ְְְִִֵֵֶֶַָ
ּביראה אֹו ּבחכמה, מקֹומֹו שמים]ממּלא יראת על [- אף ְְְְְְִֵַַַָָָ

ּובניו  "הּוא :ּבּמל ׁשּנאמר ּבחכמה, ּכמֹותֹו ׁשאינֹו ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּפי
לכל  הּדין והּוא ירּׁשה; ׁשהּמלכּות מלּמד יׂשראל", ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּבקרב
ּולזרעֹו. לעצמֹו זֹוכה לּה, ׁשהּזֹוכה - יׂשראל ׁשּבקרב ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׂשררה

.‡Î אּלא לעֹולם, ּתחּתיו מתמּנה ּבנֹו אין - מלחמה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמׁשּוח
ואם  נמׁשח; למלחמה, נמׁשח אם הּכהנים; ּכׁשאר ּבנֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָֹהרי
מׁשּמׁש מלחמה מׁשּוח ּוכׁשהּכהן נמׁשח. לא נמׁשח, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹלא

כלים ּבארּבעה מׁשּמׁש הּכהנים.[בגדים]ּבּמקּדׁש, ּכׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
מֹורידין  ואין מּמּנה, ּגדֹולה ׁשהיא לׂשררה מּׂשררה ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָמעלין
ולא  ּבּקדׁש, ׁשּמעלין - מּמּנה למּטה ׁשהיא לׂשררה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאֹותֹו
ּכן  אם אּלא יׂשראל ּבקרב ׁשהיא מּׂשררה לעֹולם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָמֹורידין

.[חטא]סרח ַָ
.·Î מלקין - מלקּות עליה ׁשחּיב עברה ׁשעבר ּגדֹול ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוכהן
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יֹום, ּבכל הּקרּבן על לׁשֹורר מׁשֹוררין מהן ויהיה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָּדלתֹותיו;
ׁשהּוא  ׁשרּות הּוא איזה - אלהיו" ה' ּבׁשם "וׁשרת ְְֱֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָֹׁשּנאמר:

ׁשירה. זֹו אֹומר: הוי ה'? ּכל ּבׁשם על הּׁשירה? אֹומרין ּומתי ְְֱִִִֵֵֵַַַָָָָ
החֹובה הּצּבּור להקריבן]עֹולֹות עצרת [שחובה ׁשלמי ועל ְְֲִֵֶֶַַַַָ

שבועות] הּיין[קרבן נּסּו ּבעת המזבח]- עֹולֹות [על אבל ; ְֲִִֵַַָ
הּצּבּור ׁשּמקריבין -]נדבה קרבנות שנדבו יחידים כשאין -] ְְִִִֶַַָָ

הּמזּבח שומם]לקיץ המזבח יהיה הּבאין [שלא הּנסכים וכן , ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָ
עצמן קרבן]ּבפני ׁשירה.[בלי עליהן אֹומרין אין - ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָ

האֹונן‚. וטרם לוי עליו, להתאבל שחייב קרובו שמת -] ִֵֵָ
לוּים נקבר] עׂשר מּׁשנים ּפֹוחתין ואין ּולׁשֹורר. לעבד מּתר ,ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָֹֻ

הּדּוכן על השירה]עֹומדים ׁשירה [בימת אֹומרין יֹום, ּבכל ְְְִִִַַָָָ
אּלא  ׁשירה אֹומרין ואין לעֹולם. עד ּומֹוסיפין הּקרּבן; ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָעל
ּבּפה. - עבֹודתם ׁשהיא הּׁשירה ׁשעּקר כלי; ּבלא ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּבּפה,
לוּים  מהם - ׁשיר ּבכלי מנּגנין ׁשם, עֹומדים היּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָואחרים

הּמּׂשיאין מיחסין יׂשראלים לּכהּנה [בנותיהן]ּומהם ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֻֻ
מפנ  יחוסן][לכוהנים, מיחס.י אּלא הּדּוכן על עֹולה ׁשאין ;ְֵֶֶֶַַָָָֻ

עֹולין הּכלים ּפי על המׁשֹוררים אּלּו למנין [נחשבים]ואין ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַ
עׂשר. ְֵַָָהּׁשנים

וחצֹוצרֹות „. וכּנֹורֹות וחלילים ּבנבלים מנּגנין? הם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָּובּמה
ולא [מצלתיים]והּצלצל נבלים, מּׁשני ּפֹוחתין ואין . ְְְְְְֲִִִִֵֵַָָֹ

ולא  חלילים, מּׁשני ּפֹוחתין ואין ׁשּׁשה; על ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַָֹמֹוסיפין
חצֹוצרֹות, מּׁשּתי ּפֹוחתין ואין עׂשר; ׁשנים על ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָמֹוסיפין
מּתׁשעה  ּפֹוחתין ואין ועׂשרים; מאה על מֹוסיפין ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָֹולא

ּבלבד. אחד - והּצלצל לעֹולם; עד ּומֹוסיפין ְְְְִִִִִֶַַַָָָּכּנֹורֹות,
הּכהנים ‰. היּו חדׁשים, ּובראׁשי ּכּלן הּמֹועדֹות ְֲֲֳִִִֵֵַַָָָָֹֻּבימי

ּבחצֹוצרֹות  ׁשירה ּתֹוקעים אֹומרין והּלוּים הּקרּבן, ּבׁשעת ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָ
חדׁשכם  ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ׂשמחתכם "ּוביֹום ׁשּנאמר: -ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
העׁשת  מן נעׂשית היתה החצֹוצרת ּבחצצרת". ּותקעּתם -ְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

הּגרּוטאֹות[גוש] מן אֹותּה עׂשה ּכסף. ׁשל [שברים]ׁשל ְִֶֶֶֶַָָָָ
ׁשהיּו והחלילים ּפסּולה. מּתכֹות, מיני מּׁשאר ּכׁשרה; ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכסף,

אּבּוב היה - ּבהן החליל]מנּגנין  ׁשל[קנה קנה,[מ:]ׁשּלהן ְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
מחּלק היה ולא ערב; ׁשּקֹולֹו ּבאּבּוב [מסיים]מּפני אּלא ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
יפה מחּלק ׁשהּוא מּפני באחד]יחידי, .[כשהסיום ְְְִִִֵֵֶֶַָ

.Âמּכה החליל ּבּׁשנה יֹום עׂשר באצבעו ּבׁשנים מכה -] ְִִֵֶֶַַָָָָָ
קולו] להנעים החליל ּפסח על ּבׁשחיטת - הּמזּבח ְְְִִִִֵֵֶַַַַלפני

ּפסח, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּוביֹום ׁשני, ּפסח ּובׁשחיטת ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָראׁשֹון,
וחליל  החג. ימי ּובׁשמֹונת עצרת, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָּוביֹום
וחליל  קרּבן, ׁשל חליל ׁשהּוא מּפני הּׁשּבת, את ּדֹוחה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָזה

הּׁשּבת. את ודֹוחה הּוא, עבֹודה קרּבן ְְֲֶֶֶַַָָָָׁשל
.Êחמׁש ׁשּילּמדּוהּו עד לעבֹודתֹו, לעזרה נכנס לוי ּבן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאין

ּתחּלה  חמׁשׁשנים מּבן לּלוּים: אׁשר "זאת ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
וכתּוב ׁשנה", -ועׂשרים ׁשנה" ׁשלׁשים "מּבן אֹומר: אחד ְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָֹ

ׁשּיגּדיל  עד לעבֹודה נכנס ואינֹו לתלמּוד. חמׁש ּכיצד? ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהא
עבדתֹו". על איׁש "איׁש ׁשּנאמר: - איׁש ְְֱֲִִִִֶֶֶַַָֹויהיה

.Á מּצבא יׁשּוב ׁשנה חמּׁשים "ּומּבן ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ְֱֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָָזה
מּמקֹום העבֹודה" הּמקּדׁש נֹוׂשאין ׁשהיּו ּבּזמן אּלא אינֹו - ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

אין למק  - לדֹורֹות אבל לדֹורֹות. הּנֹוהגת מצוה ואינּה ֹום, ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָ

ּכׁשּיתקלקל  - ּבקֹול אּלא ּבמּומין ולא ּבׁשנים נפסל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּלוי
לי, ויראה ּבּמקּדׁש. לעבֹודתֹו יּפסל הּזקנה, מרב ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹקֹולֹו
הּׁשֹוערים. מן יהיה אבל ׁשירה, לֹומר אּלא נפסל ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָׁשאינֹו

.Ëהרֹואה הּלוּים [הנביא]ׁשמּואל חּלקּו הּמל ודוד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָ
ׁשּבת  ּבכל מׁשמר ועֹובד מׁשמרֹות; וארּבעה ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָלעׂשרים

הּמׁשמר [שבוע] ראׁש אֹותם מחּלק הּמׁשמר, אנׁשי וכל .ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹ
אנׁשים  ּבֹו עֹובדים הּׁשּבת, מימי ויֹום יֹום וכל אבֹות; ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָלבּתי

יום]ידּועים לאותו אּלּו[מסומנים מחּלקין האבֹות וראׁשי . ְְְְִִֵֵַָָָ
הּלוּים  וכל עבֹודתֹו. על איׁש איׁש ׁשּלהם, ּבּיֹום ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָהעֹובדים

ּכלי [אסורין]מזהרין אל א" ׁשּנאמר: הּמזּבח, עבֹודת על ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֻ
יקרבּו לא - ימתּו" ולא יקרבּו, לא הּמזּבח ואל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹֻהּקדׁש

מּתרין. לּגע אבל ֲֲִִַָָָָֻלעבֹודה,
.Èּכ - הּכהנים עבֹודת לעבד ׁשּלא מזהרין ׁשהּלוּים ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֻּוכׁשם

"ּגם  ׁשּנאמר: הּלוּים, עבֹודת לעבד ׁשּלא מזהרין ְְֱֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֻהּכהנים
אחד  יעׂשה ׁשּלא מזהרין עצמם הּלוּים וכן אּתם". ּגם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻהם
הּׁשֹוער  ולא לּׁשֹוער, המׁשֹורר יסּיע ׁשּלא חברֹו, ְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹמלאכת
מּׂשאֹו". ועל עבדתֹו על איׁש "איׁש ׁשּנאמר: - ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָֹלמׁשֹורר

.‡È ּבמלאכה לוי ׁשּסּיע אֹו הּכהנים, עבֹודת ׁשעבדּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹלוּים
ׁשמים  ּבידי מיתה חּיבין - מלאכּתֹו "ולא ׁשאינּה ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

אּלא  ּבמיתה, אינֹו - לוי עבֹודת ׁשעבד ּכהן אבל ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻימתּו";
תעׂשה. ְֲֶַֹּבלא

ד  ¤¤ּפרק
הּקרּבנֹות,‡. לעבֹודת הּלוּים מּכלל הבּדלּו ְְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָֹֻהּכהנים

ּומצות  קדׁשים"; קדׁש להקּדיׁשֹו אהרן "וּיּבדל ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
- לקרּבן ולהכינם ּולקּדׁשם הּכהנים להבּדיל היא ְְְְְְְֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָֹעׂשה

מקריב". הּוא אלהי לחם את ּכי "וקּדׁשּתֹו, ְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַֹׁשּנאמר:
הרּבה,·. ּכבֹוד ּבֹו לנהג מּיׂשראל אדם ּכל ְְְְִִִִֵֵַָָָָָָֹוצרי

לפּתח ׁשּבקדּׁשה, ּדבר לכל אֹותן בתורה]ּולהקּדים [לקרוא ְְְְְִִִֶַַָָָָָֹֻ
ּולבר המז ראׁשֹון, ואחרי מנה ון][לפני ולּטל ראׁשֹון, ְְִִִֵָָָֹ

ראׁשֹון.[בסעודה] ִָָיפה
ארּבעה ‚. מׁשמרֹות, לׁשמֹונה הּכהנים חּלק  רּבנּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹמׁשה

הּנביא. ׁשמּואל עד היּו וכן מאיתמר; וארּבעה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמאלעזר
ועׂשרים  לארּבעה הּמל ודוד הּוא חּלקם ׁשמּואל, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּובימי

ועֹולין מׁשמר  ממּנה. אחד ראׁש ּומׁשמר מׁשמר ּכל ועל ; ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֻ
ׁשּבת ּבכל מׁשמר לעבֹודה, שבוע]לירּוׁשלים ּומּיֹום [- . ְְֲִִִִַַָָָָָָ

ּומׁשמר  יֹוצא, מׁשמר - מתחּלפין הן הּׁשּבת ליֹום ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָהּׁשּבת
חלילה. וחֹוזרין ׁשּיּגמרּו; עד נכנס, אחריו ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָׁשהּוא

ּברגלים „. ׁשוים הּמׁשמרֹות ּכל להיֹות עׂשה ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָּומצות
-[בחגים] לעבד ורצה ּברגל הּכהנים מן ׁשּיבֹוא וכל ;ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ

ׁשּיּגיע  עד ל' לֹו: אֹומרין ואין עּמהם, וחֹולק ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָעֹובד
וׁשרת". ,ׁשערי מאחד הּלוי יבֹוא "וכי ׁשּנאמר: ,'ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָמׁשמר

לחם ‰. ּובחּלּוק הרגלים, ּבקרּבנֹות אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָּבּמה
עצרת ׁשל הּלחם ׁשּתי ּובחּלּוק אבל [שבועות]הּפנים, . ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָ

אּלא  ּברגל ואפּלּו אֹותן מקריב אין - ּותמידין ּונדבֹות ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָנדרים
קבּוע ׁשּזמּנֹו השבוע]מׁשמר ּכחלק [שתורו "חלק ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ

יאכלּו ּכחלק חלק - האבֹות" על ממּכריו לבד ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹיאכלּו,
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ׁשּכבר  הּדברים, ּבׁשאר ּכחלק חלק ואינם הּצּבּור, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּבקרּבנֹות
ּבׁשּבּתֹו. ּומׁשמר מׁשמר ּכל אֹותן וקבעּו האבֹות, אֹותם ְְְְְְִִִַַָָָָָָָָחּלקּו

.Â קבּוע ׁשּזמּנֹו ּבּמׁשמר - הּפנים לחם עבֹודת אבל וכן ; ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
הּלחם ׁשּתי ּומּנין [בשבועות]עבֹודת הּמׁשמרֹות. ּבכל - ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ

מּכל  ,ׁשערי "מאחד ׁשּנאמר: ּברגלים? אּלא מדּבר ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשאינֹו
ּומּנין  אחד. ּבׁשער ּבאין יׂשראל ׁשּכל ּבׁשעה - ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיׂשראל"
יאכלּו", ּכחלק "חלק ׁשּנאמר: ּבּכהנים? אּלא מדּבר ְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשאינֹו

ּבלבד. לּכהנים אּלא להאכל מּתנֹות ׁשם ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹואין
.Êּומקריבֹו לּמקּדׁש ּבא זה הרי - קרּבן לֹו ׁשהיה ּכהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹוכן

ׁשּירצה  יֹום וׁשרת";ּבכל נפׁשֹו אּות ּבכל "ּובא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
עצמֹו; ידי על ּומכּפר מקריב הּוא ואׁשמֹו, חּטאתֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָואפּלּו
ּכהן  לכל קרּבנֹו את לּתן רצה ואם ׁשּלֹו. קרּבנֹו, ׁשל ְְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹוהעֹור
לאֹותֹו ועבֹודתֹו, הּקרּבן ועֹור נֹותן; להקריבֹו, ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָׁשּירצה

לֹו. ׁשּנתן ּבלבד ְִֵֶַַַָֹהּכהן
.Á לאנׁשי קרּבנֹו נֹותן - מּום ּבעל הּקרּבן ּבעל הּכהן ְְְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹהיה

על מׁשמר  לעבד ׁשּיכֹול חֹולה אֹו זקן היה ׁשּלהן. והעֹור , ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
הּדחק מיוחד]ידי ׁשּירצה,[במאמץ ּכהן לכל קרּבנֹו נֹותן - ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ּכלל, לעבד יכֹול אינֹו ואם מׁשמר; לאנׁשי והעבֹודה ְְְְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָָֹוהעֹור
מׁשמר. לאנׁשי נאכל הּקרּבן ְְְְֱֲִֵֵֶַַָָָָהרי

.Ëטמאים הּכהנים וכל הּצּבּור, ּבקרּבנֹות טמא [-היה ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹ
בטומאה] מקריבים טמאים, הציבור לבעלי כשרוב נֹותנֹו -ְְֲֵַ

לאנׁשי  ועבֹודתֹו, ועֹורֹו מׁשמר; ׁשּבאֹותֹו טהֹורים ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָמּומין
הּטמאים. ְְִִֵַָמׁשמר

.Èאֹונן והיה ּגדֹול, ּכהן ׁשל הּקרּבן קרובו היה שמת -] ְְֵֵֶַָָָָָָָֹ
נקבר] וטרם עליו, להתאבל ׁשּירצה,שחייב ּכהן לכל נֹותנֹו -ְְְִֵֶֶָֹ

ראּוי  האֹונן ּגדֹול ׁשּכהן ּכיון מׁשמר; לאנׁשי ועבֹודתֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹועֹורֹו
לקרּבנֹו. ׁשליח עֹוׂשה זה הרי - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלעבֹודה,

.‡È אבֹות לבּתי מׁשמרֹו מחּלק ּומׁשמר, מׁשמר ראׁש ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָֹּכל
אחד [משמרות] ּביֹום עֹובד ואנׁשיו אב ּבית ּכל ׁשּיהיה עד ,ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

הּׁשּבת עד [השבוע]מּיֹום וכן אחריו, ׁשל ּבּיֹום והאחר , ְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָ
עליו. ממּנה אחד ראׁש ואב, אב ּבית וכל ְְֲֵֶֶַָָָָָָָָֹֻהאחרֹון.

.·È ּגדֹול ּכהן ּומֹוׁשחין ּוממּנין  הּכהנים; לכל ראׁש הּוא , ְְְֲִִִֵַַָָֹֹֹ
ּגדֹולה, כהּנה ּבגדי אֹותֹו ּומלּביׁשין הּמׁשחה, ּבׁשמן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻאֹותֹו
אין  ואם וגֹו'". יּוצק אׁשר מאחיו הּגדֹול "והּכהן ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:

מרּבין - הּמׁשחה ׁשמן כהּנה [ממנים]ׁשם ּבבגדי אֹותֹו ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָֻ
ׁשמן  ראׁשֹו על יּוצק "אׁשר ׁשּנאמר: ּבלבד, ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַָֹּגדֹולה
ּכׁשם  - הּבגדים" את ללּבׁש ידֹו את ּומּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹהּמׁשחה,

ּבּבגדים.[מתמנה]ׁשּמתרּבה מתרּבה ּכ הּמׁשחה, ּבׁשמן ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ
.‚È ּבגדים ׁשמֹונה לֹובׁש ּבּבגדים? אֹותֹו מרּבין ְְְְִִִֵֵַַַָָָּכיצד

יֹום  אחר יֹום ימים ׁשבעת למחר, ולֹובׁשן וחֹוזר ְְְְְְִִֵַַַָָָָָּופֹוׁשטן,
ּוכׁשם  ּתחּתיו"; הּכהן ילּבׁשם ימים "ׁשבעת ׁשּנאמר: -ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
אחר  יֹום ׁשבעה, ּבּׁשמן מׁשיחה ּכ - ׁשבעה ּבגדים ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשרּבּוי
קדם  אֹו ׁשבעה, ּכל ּבּבגדים ׁשּיתרּבה קדם עבד ואם ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹיֹום.
אֹו ונתרּבה הֹואיל ּכׁשרה; עבֹודתֹו - ׁשבעה ּכל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָׁשּיּמׁשח

ּדבר. לכל ּגדֹול ּכהן נעׂשה אחת, ּפעם ְְֲִֵַַַַַַָָָָָֹנמׁשח
„È.למרּבה [הבדל]אין הּמׁשחה ּבׁשמן  מׁשּוח ּכהן  ּבין ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻ

ּפר אּלא ׁשגג [לקרבן]ּבגדים, אם הּמׁשיח ּכהן ׁשּמביא ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

"אם  ׁשּנאמר: חּטאת, עליהן ׁשחּיב הּמצוֹות מן ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבאחת
הן. ׁשוין - הּדברים לׁשאר אבל וגֹו'"; יחטא הּמׁשיח ְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹהּכהן

.ÂËמעמידין ׁשל [ממנין]אין ּדין ּבית אּלא ּגדֹול, ּכהן ֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹ
"ּביֹום  ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא אֹותֹו מֹוׁשחין ואין ואחד. ְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשבעים
מרּבין  אין ּבלבד, ּבּבגדים נתרּבה אם וכן אֹותֹו"; ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָהּמׁשח

ּכאחת. ּגדֹולים כהנים ׁשני ממּנין ואין ּבּיֹום. אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹאֹותֹו
.ÊË,אחר ּכהן הּמׁשנה [ש:]ּוממּנין ּכמֹו ּגדֹול לכהן יהיה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹ

ויהיה  'ממּנה'. הּנקרא והּוא 'סגן', הּנקרא והּוא ,ְְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֻלּמל
לֹו הּוא ּכבֹוד וזה ּתמיד, ּגדֹול ּכהן לימין לכהן עֹומד -] ְִִִֵֵֶָָָֹ

הּסגן.הגדול] יד מּתחת הּכהנים וכל .ְְֲִִַַַַַָָֹ
.ÊÈקתיקֹולין ממּנין כללי]ועֹוד ּכמֹו[מנהל לּסגן להיֹותן , ְְְְְִִִֵַַָָָ

אמרּכֹולין  ּוממּנין מּׁשנים. ּפחֹות ואין ּגדֹול; לכהן ְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָֹהּסגן
-[אחראים] ּבידם העזרה ּומפּתחֹות מּׁשבעה; ּפחֹות אין ,ְְְְֲִִֵַָָָָָָָ

האמרּכֹולין  ּכל ׁשּיתּכּנסּו עד יכֹול אינֹו לפּתח, האחד ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹרצה
ְְְִויפּתחּו.

.ÁÈ ּפֹוחתין ואין האמרּכֹולין, יד מּתחת ּגזּברין ְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַָָּוממּנין
גזּברין  ההקּדׁשֹות מּׁשלׁשה ׁשּגֹובין הן - והּגזּברין ; ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ

ּופֹודין[תרומות] הּנפּדה[מוכרין], למכירה]את [הראוי ְִִֶֶַ
אֹותן ּומֹוציאין בהן]מהן, הראּויין [משתמשים לּדברים ְְִִִִֵֶַָָָ

.[לשימוש]להֹוצאה ְָָ
.ËÈהּמׁשּוח ּגדֹול בשמן]ּכהן [להצילו]קֹודם[שנמשח ֵֵַַָָֹ

למׁשּוח  קֹודם לׁשרת העֹומד ּבגדים ּומרּבה ּבגדים, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָָָָֻֻלמרּבה
קרי [טומאת]מחמת[ממשרתו]ׁשעבר מחמת והעֹובר קרי, ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

מחמת לעֹובר לו]קֹודם מּום [שנהיה מחמת ועֹובר מּום, ְְֲֲֵֵֵֵֵַַ
מׁשּוח לכהן ל:]קֹודם מלחמה [ממונה ּומׁשּוח מלחמה, ְְְְְִִֵֵַַָָָָֹ

לקּתיקֹול קֹודם ּוסגן לסגן, כללי]קדם וקּתיקֹול [מנהל , ְְְְִִִֵֶַַָָֹ
לאמרּכל וגזּבר [אחראי]קֹודם לגזּבר, קֹודם ואמרּכל , ְְְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָ

הּמׁשמר לראׁש לראׁש[שבועי]קֹודם קֹודם הּמׁשמר וראׁש , ְְְְְִִֵֵַַָָֹֹֹ
אב יום]ּבית הדיֹוט [משמרת לכהן קֹודם אב ּבית וראׁש , ְְְֵֵֵֵֶָָֹֹ

זֹו מעלֹות, ׁשמֹונה ּתמיד הּכהנים נמצאּו הּכהנים. ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַָָֹֹמּׁשאר
מּזֹו. ְְִַָלמעלה

.Î הממּנים מּׁשאר אחד אֹו ּגדֹול, ּכהן אֹו ,הּמל ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּכׁשּימּות
לירׁשֹו הראּוי אֹו ּבנֹו ּתחּתיו מעמידין ּבּנחלה - הּקֹודם וכל , ְְְְְֲֲִִֵַַַַַָָָָָָ

ירושה] לׂשררּות[- לתפקיד]קֹודם ׁשּיהיה [- והּוא הּמת, ְְְִִֵֵֶֶַָ
ּביראה אֹו ּבחכמה, מקֹומֹו שמים]ממּלא יראת על [- אף ְְְְְְִֵַַַָָָ

ּובניו  "הּוא :ּבּמל ׁשּנאמר ּבחכמה, ּכמֹותֹו ׁשאינֹו ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָּפי
לכל  הּדין והּוא ירּׁשה; ׁשהּמלכּות מלּמד יׂשראל", ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻּבקרב
ּולזרעֹו. לעצמֹו זֹוכה לּה, ׁשהּזֹוכה - יׂשראל ׁשּבקרב ְְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׂשררה

.‡Î אּלא לעֹולם, ּתחּתיו מתמּנה ּבנֹו אין - מלחמה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמׁשּוח
ואם  נמׁשח; למלחמה, נמׁשח אם הּכהנים; ּכׁשאר ּבנֹו ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָֹהרי
מׁשּמׁש מלחמה מׁשּוח ּוכׁשהּכהן נמׁשח. לא נמׁשח, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹֹלא

כלים ּבארּבעה מׁשּמׁש הּכהנים.[בגדים]ּבּמקּדׁש, ּכׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָֹ
מֹורידין  ואין מּמּנה, ּגדֹולה ׁשהיא לׂשררה מּׂשררה ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָָָמעלין
ולא  ּבּקדׁש, ׁשּמעלין - מּמּנה למּטה ׁשהיא לׂשררה ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאֹותֹו
ּכן  אם אּלא יׂשראל ּבקרב ׁשהיא מּׂשררה לעֹולם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָמֹורידין

.[חטא]סרח ַָ
.·Î מלקין - מלקּות עליה ׁשחּיב עברה ׁשעבר ּגדֹול ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוכהן
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וחֹוזר  מלקּות, מחּיבי ּכׁשאר ׁשלׁשה ׁשל ּדין ּבבית ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹֻאֹותֹו
.לגדּלתֹו ְִָֻ

ה  ¤¤ּפרק
הּכהנים ‡. אחיו מּכל ּגדֹול ׁשּיהיה צרי - ּגדֹול ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכהן

ּובמראה ּבחכמה, ּבעׁשר, ּבכח, והוד]ּבנֹואי, אין [חן אם . ְְְְְְְִֵֶֶַַָָֹֹ
ואחד  אחד ּכל מּׁשּלהן לֹו נֹותנין הּכהנים ּכל - ממֹון ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹלֹו

ׁשּבכּלם. מעׁשיר יֹותר ׁשּיעׁשיר עד עׁשרֹו, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻלפי
מעּכב·. אּלּו מּכל אחד מכהונתו]ואין ּכל [מונע אּלא , ְְִֵֵֵֶֶַָָָָ

נתרּבה אם אבל למצוה; -]זה הנ"ל בלי מּכל [נתמנה ְְְֲִִִִֶַָָָָ
נתרּבה. ְִַָָמקֹום,

יקל‚. ולא ּבעצמֹו, ּכבֹוד לנהג ּגדֹול ּכהן עצמֹווחּיב ְְְְְְִֵֵַַַָָָָֹֹֹ
ראש] ולא [בקלות ערם, אֹותֹו יראּו ולא העם; ׁשאר ְְְְִִָָָָֹֹֹעם

ׁשּנאמר: - מסּתּפר ּכׁשהּוא ולא ּבּמרחץ, ולא הּכּסא, ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּבבית
הּוא  רצה יתרה. ּגדּלה ּבֹו ׁשּנֹוהגין מלּמד מאחיו", ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ"הּגדֹול

ּבידֹו. הרׁשּות עּמֹו, אחרים ְְְֲֲִִִֵֶָָׁשּירחצּו
אפּלּו„. רּבים, ׁשל לסעּודֹות ולא הּמׁשּתה, לבית יּכנס ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹלא

האבל. לבית רצה, אם הּוא, הֹול אבל מצוה. ׁשל ְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָָהם
הּכהנים, ׁשאר עם ּבערּבּוביא הֹול אינֹו ,הֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹּוכׁשהּוא

מסּבבין הּכהנים ּכבֹוד;[מקיפין]אּלא לֹו וחֹולקין אֹותֹו, ְְְְֲִִִֶַַָָֹ
ממּצעֹו ׁשעבר [עומד]והּסגן ּומׁשיח והּסגן העם, לבין ּבינֹו ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

גדול] הכהן במקום תקופה שעבד אב [- ּבית וראׁש ְִִֵָֹמימינֹו,
'ּתנחמּו'; לאבלים: ואֹומר מּׂשמאלֹו. העם וכל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָֹֻוהאבלים

ּכחן. ּכפי אֹותֹו מכּבדין ְְְְִִֵַָֹוהן
ּביתֹו‰. מּפתח יֹוצא ואינֹו אחריו, יֹוצא אינֹו - מת לֹו ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָמת

עֹומד  והּוא לביתֹו. לנחמֹו ּבאים העם וכל הּמקּדׁש; מן ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָאֹו
מּׂשמאלֹו;[להתנחם]ּבׁשּורה אב ּבית וראׁש מימינֹו ּוסגן , ְְְְִִִֵָָָֹֹ

מן  'ּתתּברכּו להן: אֹומר והּוא ,'ּכּפרת 'אנּו לֹו: ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָואֹומרין
ִַַָהּׁשמים'.

.Âאחרים]אֹותֹו[מאכילין]ּכׁשּמברין העם [משל ּכל - ְְִֶַָָָ
על  קֹורע ואינֹו הּספסל. על מסב והּוא הארץ, על ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֻמסּבין
ואם  יפרם"; לא "ּובגדיו ׁשּנאמר: הּכהנים, ּכׁשאר ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹמתֹו
ואינֹו רגליו. ּכנגד מּלמּטה הּוא קֹורע אבל לֹוקה. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָקרע,

ּפרע מגודל]מרּבה שער ראׁשֹו[- "את ׁשּנאמר: לעֹולם, ְְֱֶֶֶֶֶַַַָֹ
מסּפר  אּלא לּמקּדׁש; יּכנס ׁשּלא ּבעת ואפּלּו - יפרע" ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלא

ּבתער מסּפר ואינֹו ׁשּבת. לערב ׁשּבת אּלא [סכין]מערב ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבעּקר[מספרים]ּבזּוג זֹו ׂשערה ראׁש עד [בתחילת], זֹו, ְְֲִַַַָֹ

לא  "ראׁשם ׁשּנאמר: - ּכאחד צמח הּוא ּכאּלּו ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּיראה
ראׁשיהם". את יכסמּו ּכסֹום יׁשּלחּו; לא ּופרע ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹיגּלחּו,

.Ê ּכהן 'לׁשּכת הּנקראת והיא ּבּמקּדׁש, מּוכן לֹו יהיה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּובית
הּיֹום,ּגדֹול' ּכל ּבּמקּדׁש יֹוׁשב ׁשּיהיה ותפארּתֹו ּוכבֹודֹו . ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

אֹו אחת ׁשעה אֹו ּבּלילה, ּבלבד לביתֹו אּלא יצא ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹולא
מּׁשם. זז ואינֹו ּבירּוׁשלים, ּביתֹו ויהיה ּבּיֹום. ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּתים

.Á ּדנין ואין עליו; ּומעידין אֹותֹו, ודנין ּדן, ּגדֹול ְְְְִִִִֵֵָָָָָָֹוכהן

ּבל  הּגדֹול ּדין ּבבית אּלא נפׁשֹות ּדיני ׁשּנאמר:בד אֹותֹו , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
."אלי יביאּו הּגדל הּדבר ִֵֶַַָָָָָֹ"ּכל

.Ë ּדין ּבבית ואפּלּו להעידּה, חּיב אינֹו - עדּות יֹודע ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָהיה
ויעיד  ׁשּיל לֹו ּכבֹוד אינֹו ׁשּזה עדּות הּגדֹול; היתה ואם . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

לֹו. ּומעיד הּגדֹול ּדין לבית הֹול זה הרי - יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָלמל
.Èאסּור ׁשהּוא חמיׁשי, ּבספר ּבארנּו [להתחתן]ּוכבר ְְְֲִִֵֵֶֶַָָ

ואם  נׁשים, ׁשּתי נֹוׂשא ואינֹו הּבתּולה. על ּומצּוה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבאלמנה,
הּצֹום ּביֹום לעבד יכֹול אינֹו - ׁשּתים עד [כיפור]נׂשא ְְֲִֵַַַַָָָֹ

וחֹולץ בנים]ׁשּיגרׁש. בלא שמת אחיו וחֹולצים [לאשת , ְְְְִֵֵֶָ
ּומיּבמין נושא]לאׁשּתֹו, אחיו בנים, בלא מת אׁשּתֹו.[- את ְְְְְִִִֶַ

העם. לׁשאר להּנׂשא מּתרת אּׁשה, ּגרׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻואם
.‡È ׁשלׁשה להׁשּתחוֹות, להיכל נכנס ּגדֹול ׁשּכהן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹּבזמן

ּבאבנים  ואחד ּבׂשמאלֹו, ואחד ּבימינֹו, אחד ּבֹו: ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָֹאֹוחזין
וכיון  ויׁשּתחוה. להיכל ויּכנס מאחֹוריו; אפֹוד ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטֹובֹות
מגּביּה יֹוצא, ׁשהּוא ּגדֹול ּכהן ׁשל רגליו קֹול הּסגן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁשמע

הּפרכת את ההיכל]לֹו אחיו [בפתח יּכנסּו ׁשּיצא, ואחר ; ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ויצאּו. וּיׁשּתחוּו ְְְְֲֲִִֵַַֹהּכהנים

.·È חלק ונֹוטל מקטיר. הּקטרת, להקטיר ׁשּירצה יֹום ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבכל
'זֹו אֹומר: ּכׁשּירצה, ּכיצד? ּכּלם. הּמקּדׁש ּבקדׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבראׁש

ּבפיס עֹובד ואינֹו ׁשּלי'; האׁשם וזה ׁשּלי, פי החּטאת [על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מה גורל] ּכל מקריב להקריב, ׁשּירצה עת ּכל אּלא ,ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

הּגבּול ּבקדׁשי הּוא והרי ומעשרות]ּׁשּירצה. [תרומות ְְְְֲִֵֵֶֶַַָ
הּכהנים. ְֲִִַָֹּכׁשאר

.‚Èּבּכבׁש עֹולה היה להקריב, ּגדֹול ּכהן ׁשרֹוצה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבזמן
ּבימינֹו הּסגן ּתפסֹו הּכבׁש, למחצית עלה מימינֹו; ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָוהּסגן
העֹולה  ראׁש את מֹולי ׁשהּוא הּכהן לֹו והֹוׁשיט ְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹֹוהעלהּו,

וסֹומ ׁשּבידֹו, לאׁש.[ידיו]האברים וזֹורקן עליהן ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָ
.„È ואחד אחד ּכל האברים: ׁשאר לֹו מֹוׁשיטין היּו ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָוכ

ּגדֹול, לכהן נֹותן והראׁשֹון לראׁשֹון, ׁשּבידֹו אברים ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹנֹותן
סֹומ ּבלבד,[ידיו]והּוא לסמ רצה ואם לאׁש. וזֹורק ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹ

על  סמיכה ׁשם ואין עֹוׂשה. - לאׁש זֹורק אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָויהיה
ּכל  אּלא כבֹודֹו; מּפני ּבלבד, ּגדֹול לכהן אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהאברים

הן. חּיים ּבעלי על - ְֲִִֵֵַַַַהּסמיכֹות
.ÂËאיׁש ויעׂשה הּכהן י"ג]ּכׁשּיגּדיל ּכׁשר [בן הּוא הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

ל  הּכהנים אחיו אבל לעבד לעבֹודה; אֹותֹו מּניחין היּו א ֲֲֲֲִִִֶַַַָָָָָֹֹֹ
לעזרה  נכנס ואינֹו ׁשנה. עׂשרים ּבן ׁשּיהיה עד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבּמקּדׁש

ׁשירה. אֹומרים ׁשהּלוּים ּבׁשעה אּלא ּתחּלה, ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָלעבֹודה
.ÊË עֹובד אינֹו ּגדֹול ּכהן וכן ּתחּלה, עֹובד הּכהן ְְִֵֵֵֵֵֵֵַָָֹֹאין

ׁשּיביאּתחּלה  עד ועֹובדּה[מנחה], מּׁשּלֹו האיפה עׂשירית ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ
לה' יקריבּו אׁשר ּובניו אהרן קרּבן "זה ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבידֹו,
עׂשירית  ׁשּיביא קדם עבד ואם אֹותֹו". הּמׁשח ְְֲִִִִִֶֶַַָָָֹּביֹום
ׁשּיביא  קדם ּגדֹולה ּבכהּנה ׁשעבד ּגדֹול ּכהן וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻהאיפה,

ּכׁשרה. עבֹודתֹו - האיפה ְֲֲִִֵֵָָָָעׂשירית
.ÊÈ הרי - ּגדֹול ּכהן אֹותֹו ׁשּמּנּו מּימיו עדין עבד ׁשּלא ֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹּכהן
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חּנּו ּכׁשאר ּתחּלה ּבידֹו ועֹובדּה האיפה עׂשירית מביא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָזה
הדיֹוט ּכהן לראשונה]ּכל עׂשירית [העובד מקריב ּכ ואחר , ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

מקריב  ּכ ואחר ּגדֹול, ּכהן חּנּו ׁשהיא ׁשנּיה, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהאיפה
ׁשּמקריב  ּגדֹול ּכהן חבּתי ׁשהיא ׁשליׁשית, האיפה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹעׂשירית

הּוא. ׁשוה ׁשלׁשּתן ּומעׂשה ׁשּיתּבאר; ּכמֹו יֹום, ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָּבכל

ה'תשע"ד  סיון י"ב שלישי יום

ו  ¤¤ּפרק
עֹומד ‡. אינֹו והּוא קרב, אדם ׁשל קרּבנֹו ׁשּיהיה אפׁשר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָאי

ּגּביו יׂשראל,[לידו]על ּכל ׁשל קרּבן הן הּצּבּור, וקרּבנֹות ; ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ
קרּבן. ּבׁשעת ּבעזרה עֹומדין יׂשראל ּכל ׁשּיהיּו אפׁשר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָואי
ּכׁשרים  מּיׂשראל ׁשּיבררּו הראׁשֹונים, נביאים ּתּקנּו ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶָָָלפיכ
הּקרּבנֹות; על לעמד יׂשראל ּכל ׁשלּוחי יהיּו חטא, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹויראי
וארּבעה  עׂשרים אֹותם וחּלקּו מעמד'. 'אנׁשי הּנקראין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוהן
מעמד  ּכל ועל ּולוּיה. ּכהּנה מׁשמרֹות ּכמנין ְְְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָֻמעמדֹות,
'ראׁש הּנקרא והּוא ּכּלם; על ממּנה מהם אחד ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻּומעמד,

ֲַַָהּמעמד'.
וׁשּבת·. ׁשּבת שבוע]ּבכל ׁשל [- מעמד אנׁשי מתקּבצין , ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ

נכנסין  לּה, קרֹוב אֹו ּבירּוׁשלים מהן ׁשהיה מי ׁשּבת; ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָאֹותּה
והרחֹוקים  ׁשּבת; אֹותּה ׁשל ּולוּיה ּכהּנה מׁשמר עם ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֻלּמקּדׁש
מתקּבצין  היּו ׁשּלהן, מעמד ׁשהּגיע ּכיון מעמד, אֹותֹו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשל

ׁשּבמקֹומן. הּכנסת ְְְִֵֶֶֶַָלבית
ּבין ‚. ּבירּוׁשלים ּבין ּׁשּמתקּבצין, אּלּו עֹוׂשין הן ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּומה

ּבּׁשּבת ּבּׁשני מתעּנין כנסּיֹות? ב']ּבבּתי ׁשּלהן,[יום ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
היּו לא ׁשּבת ּבערב אבל ּובחמיׁשי. ּוברביעי ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹּובּׁשליׁשי
מתעּנין, אינן ּבּׁשּבת ּובאחד הּׁשּבת; ּכבֹוד מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמתעּנין,

לצֹום. ׁשּבת מענג יצאּו ׁשּלא ְְְֵֵֵֶֶַָֹֹּכדי
מּׁש„. ויֹום יֹום ארּבע ּובכל מתּפללין מעמדן, ׁשהיא ּבת ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָ

ּונעילה  ּומנחה ׁשחרית ּתפּלה ּתפּלֹות: מֹוסיפין ועֹוד , ְְְְְֲִִִִִִִַָָָ
יתרה והיא ּומנחה, ׁשחרית ּבין להן.[נוספת]אחרת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

- יֹום ּבכל פעמים ׁשלׁשה ּבּמעמד ּכּפיהן הּכהנים ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹונֹוׂשאין
ּבספר  וקֹוראין ּובנעילה. הּיתרה, זֹו ּובתפּלה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָּבׁשחרית,
ּובתפּלה  ּבׁשחרית, יֹום: ּבכל ּפעמים אנׁשים, ׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִַַַָָָָָֹּתֹורה
ּבּספר, קֹוראין היּו לא ּבמנחה אבל ׁשּמֹוסיפין; הּיתרה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹזֹו

ׁשמע את ּכקֹוראין ּפה, על ישראל']אּלא 'שמע פרשת -]. ְְְִֶֶֶַַָ
ׁשהן  מּפני ׁשּבת, ּבערב מנחה לתפּלת מתקּבצין היּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹולא

לׁשּבת. ְְִַָטרּודין
ׁשם ‰. ועמידתן אּלּו, ּתפּלֹות מארּבע ּתפּלה לכל ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוקּבּוצן

'מעמד' נקרא - ּבּתֹורה ולקרֹות ּולבּקׁשה ולתחּנה .לתפּלה ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָ
.Âהיּו בראׁשית ּובּמה ּבמעׂשה הראׁשֹון קֹוראין? ּבּיֹום . ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

רקיע" "יהי ּבּׁשני, רקיע"; ו"יהי "ּבראׁשית" ְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָקֹוראין
מאֹורֹות"; ו"יהי הּמים" "יּקוּו ּבּׁשליׁשי, הּמים"; ְְְִִִִִִִִַַַַַָָו"יּקוּו
"יׁשרצּו" ּבחמיׁשי, ו"יׁשרצּו"; מאֹורֹות" "יהי ְְְְְְְְֲִִִִִִִַָּברביעי,

ו"ויכּלּו". הארץ" "ּתֹוצא ּבּׁשּׁשי, הארץ"; ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻו"תֹוצא
.Êּבׁשנים אֹותּה קֹוראין גדֹולה לתורה]ּפרׁשה ,[העולים ְְְִִִַָָָָָ

ׁשחרית  ׁשּקֹוראין ּפרׁשּיֹות ּוׁשּתי אחד; אֹותּה קֹורא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּוקטּנה

ּבּספר  הּׁשנּיה ּבּתפּלה אֹותן וקֹוראין ׁשחֹוזרין הם -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּבמנחה.[תורה] ּפה על אֹותן וקֹוראין וחֹוזרין ,ְְְְְְִִִֶַָָ

.Á מעמד עֹוׂשין מעמד אנׁשי היּו לא - חנּכה ימי ְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָֹֻׁשמֹונת
ּבֹו היה לא - מּוסף קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש יֹום ּובכל ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹּבׁשחרית.
ּבׁשחרית  אּלא ּבמנחה, ולא ׁשּלהם ׁשנּיה ּבתפּלה לא ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹמעמד

העצים קרּבן ּבֹו ׁשהיה יֹום וכל ּבלבד. [-יבואר ּובנעילה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
בׁשחרית בהמשך] אּלא ּבנעילה, מעמד ּבֹו היה לא -ְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹ

ּובמנחה. ׁשנּיה ְְְְִִִִָָָּובתפּלה
.Ë למׁשּפחֹות היה קבּוע זמן העצים? קרּבן הּוא ְְְְִִֵַַַַָָָָָָּומה

לּמערכה עצים להביא לּיערים ׁשּיּגיע [למזבח]לצאת ויֹום , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
נדבה; עֹולֹות מקריבין העצים, להביא זֹו מׁשּפחה ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָלבני
ואסּורין  טֹוב, יֹום ּכמֹו להן והיה העצים. קרּבן הּוא ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָוזה

ּבמלאכה. ואסּורין ותענית, ּבספד ְְְֲֲִִִֶֶַַָָּבֹו
.È ע ׁשהתנּדב יחיד אסּור אפּלּו - לּמערכה גזרים אֹו צים ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

זה  ודבר מלאכה; ּובעׂשּית ּובתענית ּבספד הּיֹום ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָּבאֹותֹו
.מנהג  ְִָ

.‡È הּׁשּבת ּכל ּומּלכּבס מּלסּפר אסּורין מעמד ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָאנׁשי
הּׁשּבת  כבֹוד מּפני מּתרין ּובחמיׁשי מה ׁשּלהן; ּומּפני . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ּכׁשהן  למעמדן יּכנסּו ׁשּלא ּכדי ּולכּבס? לסּפר עליהן ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאסרּו
מּקדם. ויכּבסּו יסּפרּו אּלא ְְְְִִִֶֶַַָָֹֻמנּולין,

ז  ¤¤ּפרק
על ‡. לעֹולם ממּנים וכן ּבּמקּדׁש, היּו ממּנין עׂשר ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻחמּׁשה

ואּלּו אחד; ממּנה אּלּו ּדבר עׂשר מחמּׁשה ודבר ּדבר ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָֻּכל
על  ׁשליׁשי ׁשערים, נעילת על ׁשני הּזמּנים, על אחד ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהן:
עם  הּצלצל על חמיׁשי המׁשֹוררים, על רביעי ְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָהּׁשֹומרים,
ׁשמיני  הּקּנים, על ׁשביעי הּפיסֹות, על ׁשּׁשי ׁשיר, ּכלי ְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַָָׁשאר
החֹולים, על עׂשירי הּנסכים, על ּתׁשיעי החֹותמֹות, ְְֲִִִִִִַַַַַַָָעל
הּפנים, לחם מעׂשה על עׂשר ׁשנים הּמים, על עׂשר ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאחד
מעׂשה  על עׂשר ארּבעה הּקטרת, מעׂשה על עׂשר ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשלׁשה

ּגדֹולה  כהּנה ּבגדי מעׂשה על עׂשר חמּׁשה .הּפרֹוכֹות, ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֻ
הרּבה,·. אנׁשים ידֹו ּתחת - אּלּו מּממּנים ואחד אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכל

הּמלאכה  את להכין ׁשעל ּכדי זה עליה. ממּנה ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ּכיון  ואנׁשיו: הּוא הּזמּנים, את מׁשּמר הּוא - ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהּזמּנים
ואֹומר: מאנׁשיו אחד אֹו הּוא מכריז הּקרּבן, עת ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּיּגיע
לּמעמד'! ויׂשראל לּדּוכן, ּולוּים לעבֹודה, ּכהנים ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָָֹ'עמדּו

למלאכּתֹו אחד ּכל יבֹוא קֹולֹו, ׁשּיּׁשמע .וכיון ְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
ּפיו ‚. ועל נֹועלין, ּפיו על - הּׁשערים נעילת ׁשעל ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָזה

הּתֹוקעין ואין יֹום [בחצוצרות]ּפֹותחין. ּבכל ּתֹוקעין ְְְְְִִִֵַָ
ּבּמקּדׁש ּתֹוקעין יֹום ּובכל ּברׁשּותֹו; אּלא הּׁשערים, ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָלפתיחת

ּתקיעה. ּתרּועה ּתקיעה ׁשערים, לפתיחת ּתקיעֹות ְְְְְְִִִִִִַָָָָָֹׁשלׁש
ׁשּמסּבב „. הּבית הר איׁש הּוא - הּׁשֹומרים ׁשעל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַזה

מׁשמרּתֹו[ומפקח] על ׁשּיׁשן מי וכל לילה; ּבכל הּלוּים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָעל
ּכסּותֹו. את וׂשֹורפין ּבמקלֹות, אֹותֹו מלקין -ְְְְְְִִֶַַ

יֹום ‰. ּבכל ּבֹורר הּוא - המׁשֹוררים ׁשעל המׁשֹוררים זה ְְְְְִִֵֶֶַַַָ
ּתֹוקעין  ּפיו ועל ּבּפה, ׁשירה לֹומר הּדּוכן על ְְְִִִִֶֶַַַַַָָׁשעֹומדים

מאחת [בחצוצרות] ּבּמקּדׁש ּפֹוחתין אין הּקרּבנֹות. ְְֲִִֵֵַַַַַָָָעל
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וחֹוזר  מלקּות, מחּיבי ּכׁשאר ׁשלׁשה ׁשל ּדין ּבבית ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹֻאֹותֹו
.לגדּלתֹו ְִָֻ

ה  ¤¤ּפרק
הּכהנים ‡. אחיו מּכל ּגדֹול ׁשּיהיה צרי - ּגדֹול ְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכהן

ּובמראה ּבחכמה, ּבעׁשר, ּבכח, והוד]ּבנֹואי, אין [חן אם . ְְְְְְְִֵֶֶַַָָֹֹ
ואחד  אחד ּכל מּׁשּלהן לֹו נֹותנין הּכהנים ּכל - ממֹון ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹלֹו

ׁשּבכּלם. מעׁשיר יֹותר ׁשּיעׁשיר עד עׁשרֹו, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֻלפי
מעּכב·. אּלּו מּכל אחד מכהונתו]ואין ּכל [מונע אּלא , ְְִֵֵֵֶֶַָָָָ

נתרּבה אם אבל למצוה; -]זה הנ"ל בלי מּכל [נתמנה ְְְֲִִִִֶַָָָָ
נתרּבה. ְִַָָמקֹום,

יקל‚. ולא ּבעצמֹו, ּכבֹוד לנהג ּגדֹול ּכהן עצמֹווחּיב ְְְְְְִֵֵַַַָָָָֹֹֹ
ראש] ולא [בקלות ערם, אֹותֹו יראּו ולא העם; ׁשאר ְְְְִִָָָָֹֹֹעם

ׁשּנאמר: - מסּתּפר ּכׁשהּוא ולא ּבּמרחץ, ולא הּכּסא, ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּבבית
הּוא  רצה יתרה. ּגדּלה ּבֹו ׁשּנֹוהגין מלּמד מאחיו", ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ"הּגדֹול

ּבידֹו. הרׁשּות עּמֹו, אחרים ְְְֲֲִִִֵֶָָׁשּירחצּו
אפּלּו„. רּבים, ׁשל לסעּודֹות ולא הּמׁשּתה, לבית יּכנס ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹֹלא

האבל. לבית רצה, אם הּוא, הֹול אבל מצוה. ׁשל ְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָָהם
הּכהנים, ׁשאר עם ּבערּבּוביא הֹול אינֹו ,הֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹּוכׁשהּוא

מסּבבין הּכהנים ּכבֹוד;[מקיפין]אּלא לֹו וחֹולקין אֹותֹו, ְְְְֲִִִֶַַָָֹ
ממּצעֹו ׁשעבר [עומד]והּסגן ּומׁשיח והּסגן העם, לבין ּבינֹו ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

גדול] הכהן במקום תקופה שעבד אב [- ּבית וראׁש ְִִֵָֹמימינֹו,
'ּתנחמּו'; לאבלים: ואֹומר מּׂשמאלֹו. העם וכל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָָָָֹֻוהאבלים

ּכחן. ּכפי אֹותֹו מכּבדין ְְְְִִֵַָֹוהן
ּביתֹו‰. מּפתח יֹוצא ואינֹו אחריו, יֹוצא אינֹו - מת לֹו ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָמת

עֹומד  והּוא לביתֹו. לנחמֹו ּבאים העם וכל הּמקּדׁש; מן ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָאֹו
מּׂשמאלֹו;[להתנחם]ּבׁשּורה אב ּבית וראׁש מימינֹו ּוסגן , ְְְְִִִֵָָָֹֹ

מן  'ּתתּברכּו להן: אֹומר והּוא ,'ּכּפרת 'אנּו לֹו: ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָואֹומרין
ִַַָהּׁשמים'.

.Âאחרים]אֹותֹו[מאכילין]ּכׁשּמברין העם [משל ּכל - ְְִֶַָָָ
על  קֹורע ואינֹו הּספסל. על מסב והּוא הארץ, על ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָֻמסּבין
ואם  יפרם"; לא "ּובגדיו ׁשּנאמר: הּכהנים, ּכׁשאר ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹמתֹו
ואינֹו רגליו. ּכנגד מּלמּטה הּוא קֹורע אבל לֹוקה. ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָקרע,

ּפרע מגודל]מרּבה שער ראׁשֹו[- "את ׁשּנאמר: לעֹולם, ְְֱֶֶֶֶֶַַַָֹ
מסּפר  אּלא לּמקּדׁש; יּכנס ׁשּלא ּבעת ואפּלּו - יפרע" ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלא

ּבתער מסּפר ואינֹו ׁשּבת. לערב ׁשּבת אּלא [סכין]מערב ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּבעּקר[מספרים]ּבזּוג זֹו ׂשערה ראׁש עד [בתחילת], זֹו, ְְֲִַַַָֹ

לא  "ראׁשם ׁשּנאמר: - ּכאחד צמח הּוא ּכאּלּו ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹׁשּיראה
ראׁשיהם". את יכסמּו ּכסֹום יׁשּלחּו; לא ּופרע ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹיגּלחּו,

.Ê ּכהן 'לׁשּכת הּנקראת והיא ּבּמקּדׁש, מּוכן לֹו יהיה ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹּובית
הּיֹום,ּגדֹול' ּכל ּבּמקּדׁש יֹוׁשב ׁשּיהיה ותפארּתֹו ּוכבֹודֹו . ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ

אֹו אחת ׁשעה אֹו ּבּלילה, ּבלבד לביתֹו אּלא יצא ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹולא
מּׁשם. זז ואינֹו ּבירּוׁשלים, ּביתֹו ויהיה ּבּיֹום. ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּתים

.Á ּדנין ואין עליו; ּומעידין אֹותֹו, ודנין ּדן, ּגדֹול ְְְְִִִִֵֵָָָָָָֹוכהן

ּבל  הּגדֹול ּדין ּבבית אּלא נפׁשֹות ּדיני ׁשּנאמר:בד אֹותֹו , ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
."אלי יביאּו הּגדל הּדבר ִֵֶַַָָָָָֹ"ּכל

.Ë ּדין ּבבית ואפּלּו להעידּה, חּיב אינֹו - עדּות יֹודע ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָהיה
ויעיד  ׁשּיל לֹו ּכבֹוד אינֹו ׁשּזה עדּות הּגדֹול; היתה ואם . ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

לֹו. ּומעיד הּגדֹול ּדין לבית הֹול זה הרי - יׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָלמל
.Èאסּור ׁשהּוא חמיׁשי, ּבספר ּבארנּו [להתחתן]ּוכבר ְְְֲִִֵֵֶֶַָָ

ואם  נׁשים, ׁשּתי נֹוׂשא ואינֹו הּבתּולה. על ּומצּוה ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּבאלמנה,
הּצֹום ּביֹום לעבד יכֹול אינֹו - ׁשּתים עד [כיפור]נׂשא ְְֲִֵַַַַָָָֹ

וחֹולץ בנים]ׁשּיגרׁש. בלא שמת אחיו וחֹולצים [לאשת , ְְְְִֵֵֶָ
ּומיּבמין נושא]לאׁשּתֹו, אחיו בנים, בלא מת אׁשּתֹו.[- את ְְְְְִִִֶַ

העם. לׁשאר להּנׂשא מּתרת אּׁשה, ּגרׁש ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֻואם
.‡È ׁשלׁשה להׁשּתחוֹות, להיכל נכנס ּגדֹול ׁשּכהן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹּבזמן

ּבאבנים  ואחד ּבׂשמאלֹו, ואחד ּבימינֹו, אחד ּבֹו: ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָֹאֹוחזין
וכיון  ויׁשּתחוה. להיכל ויּכנס מאחֹוריו; אפֹוד ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטֹובֹות
מגּביּה יֹוצא, ׁשהּוא ּגדֹול ּכהן ׁשל רגליו קֹול הּסגן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁשמע

הּפרכת את ההיכל]לֹו אחיו [בפתח יּכנסּו ׁשּיצא, ואחר ; ְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ויצאּו. וּיׁשּתחוּו ְְְְֲֲִִֵַַֹהּכהנים

.·È חלק ונֹוטל מקטיר. הּקטרת, להקטיר ׁשּירצה יֹום ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבכל
'זֹו אֹומר: ּכׁשּירצה, ּכיצד? ּכּלם. הּמקּדׁש ּבקדׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבראׁש

ּבפיס עֹובד ואינֹו ׁשּלי'; האׁשם וזה ׁשּלי, פי החּטאת [על ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
מה גורל] ּכל מקריב להקריב, ׁשּירצה עת ּכל אּלא ,ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָ

הּגבּול ּבקדׁשי הּוא והרי ומעשרות]ּׁשּירצה. [תרומות ְְְְֲִֵֵֶֶַַָ
הּכהנים. ְֲִִַָֹּכׁשאר

.‚Èּבּכבׁש עֹולה היה להקריב, ּגדֹול ּכהן ׁשרֹוצה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבזמן
ּבימינֹו הּסגן ּתפסֹו הּכבׁש, למחצית עלה מימינֹו; ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָָוהּסגן
העֹולה  ראׁש את מֹולי ׁשהּוא הּכהן לֹו והֹוׁשיט ְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹֹוהעלהּו,

וסֹומ ׁשּבידֹו, לאׁש.[ידיו]האברים וזֹורקן עליהן ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָ
.„È ואחד אחד ּכל האברים: ׁשאר לֹו מֹוׁשיטין היּו ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָוכ

ּגדֹול, לכהן נֹותן והראׁשֹון לראׁשֹון, ׁשּבידֹו אברים ְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָָֹנֹותן
סֹומ ּבלבד,[ידיו]והּוא לסמ רצה ואם לאׁש. וזֹורק ְְְְְִִִֵֵֵַָָָֹ

על  סמיכה ׁשם ואין עֹוׂשה. - לאׁש זֹורק אחד ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָויהיה
ּכל  אּלא כבֹודֹו; מּפני ּבלבד, ּגדֹול לכהן אּלא ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹהאברים

הן. חּיים ּבעלי על - ְֲִִֵֵַַַַהּסמיכֹות
.ÂËאיׁש ויעׂשה הּכהן י"ג]ּכׁשּיגּדיל ּכׁשר [בן הּוא הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ

ל  הּכהנים אחיו אבל לעבד לעבֹודה; אֹותֹו מּניחין היּו א ֲֲֲֲִִִֶַַַָָָָָֹֹֹ
לעזרה  נכנס ואינֹו ׁשנה. עׂשרים ּבן ׁשּיהיה עד ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבּמקּדׁש

ׁשירה. אֹומרים ׁשהּלוּים ּבׁשעה אּלא ּתחּלה, ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָלעבֹודה
.ÊË עֹובד אינֹו ּגדֹול ּכהן וכן ּתחּלה, עֹובד הּכהן ְְִֵֵֵֵֵֵֵַָָֹֹאין

ׁשּיביאּתחּלה  עד ועֹובדּה[מנחה], מּׁשּלֹו האיפה עׂשירית ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָ
לה' יקריבּו אׁשר ּובניו אהרן קרּבן "זה ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּבידֹו,
עׂשירית  ׁשּיביא קדם עבד ואם אֹותֹו". הּמׁשח ְְֲִִִִִֶֶַַָָָֹּביֹום
ׁשּיביא  קדם ּגדֹולה ּבכהּנה ׁשעבד ּגדֹול ּכהן וכן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹֻהאיפה,

ּכׁשרה. עבֹודתֹו - האיפה ְֲֲִִֵֵָָָָעׂשירית
.ÊÈ הרי - ּגדֹול ּכהן אֹותֹו ׁשּמּנּו מּימיו עדין עבד ׁשּלא ֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹֹּכהן
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חּנּו ּכׁשאר ּתחּלה ּבידֹו ועֹובדּה האיפה עׂשירית מביא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָָָָָָזה
הדיֹוט ּכהן לראשונה]ּכל עׂשירית [העובד מקריב ּכ ואחר , ְְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

מקריב  ּכ ואחר ּגדֹול, ּכהן חּנּו ׁשהיא ׁשנּיה, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהאיפה
ׁשּמקריב  ּגדֹול ּכהן חבּתי ׁשהיא ׁשליׁשית, האיפה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹעׂשירית

הּוא. ׁשוה ׁשלׁשּתן ּומעׂשה ׁשּיתּבאר; ּכמֹו יֹום, ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָּבכל

ה'תשע"ד  סיון י"ב שלישי יום
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עֹומד ‡. אינֹו והּוא קרב, אדם ׁשל קרּבנֹו ׁשּיהיה אפׁשר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָאי

ּגּביו יׂשראל,[לידו]על ּכל ׁשל קרּבן הן הּצּבּור, וקרּבנֹות ; ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָ
קרּבן. ּבׁשעת ּבעזרה עֹומדין יׂשראל ּכל ׁשּיהיּו אפׁשר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָואי
ּכׁשרים  מּיׂשראל ׁשּיבררּו הראׁשֹונים, נביאים ּתּקנּו ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶָָָלפיכ
הּקרּבנֹות; על לעמד יׂשראל ּכל ׁשלּוחי יהיּו חטא, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹויראי
וארּבעה  עׂשרים אֹותם וחּלקּו מעמד'. 'אנׁשי הּנקראין ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוהן
מעמד  ּכל ועל ּולוּיה. ּכהּנה מׁשמרֹות ּכמנין ְְְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָֻמעמדֹות,
'ראׁש הּנקרא והּוא ּכּלם; על ממּנה מהם אחד ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻֻּומעמד,

ֲַַָהּמעמד'.
וׁשּבת·. ׁשּבת שבוע]ּבכל ׁשל [- מעמד אנׁשי מתקּבצין , ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָ

נכנסין  לּה, קרֹוב אֹו ּבירּוׁשלים מהן ׁשהיה מי ׁשּבת; ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָאֹותּה
והרחֹוקים  ׁשּבת; אֹותּה ׁשל ּולוּיה ּכהּנה מׁשמר עם ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֻלּמקּדׁש
מתקּבצין  היּו ׁשּלהן, מעמד ׁשהּגיע ּכיון מעמד, אֹותֹו ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשל

ׁשּבמקֹומן. הּכנסת ְְְִֵֶֶֶַָלבית
ּבין ‚. ּבירּוׁשלים ּבין ּׁשּמתקּבצין, אּלּו עֹוׂשין הן ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּומה

ּבּׁשּבת ּבּׁשני מתעּנין כנסּיֹות? ב']ּבבּתי ׁשּלהן,[יום ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ
היּו לא ׁשּבת ּבערב אבל ּובחמיׁשי. ּוברביעי ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָֹּובּׁשליׁשי
מתעּנין, אינן ּבּׁשּבת ּובאחד הּׁשּבת; ּכבֹוד מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָמתעּנין,

לצֹום. ׁשּבת מענג יצאּו ׁשּלא ְְְֵֵֵֶֶַָֹֹּכדי
מּׁש„. ויֹום יֹום ארּבע ּובכל מתּפללין מעמדן, ׁשהיא ּבת ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָ

ּונעילה  ּומנחה ׁשחרית ּתפּלה ּתפּלֹות: מֹוסיפין ועֹוד , ְְְְְֲִִִִִִִַָָָ
יתרה והיא ּומנחה, ׁשחרית ּבין להן.[נוספת]אחרת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

- יֹום ּבכל פעמים ׁשלׁשה ּבּמעמד ּכּפיהן הּכהנים ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹונֹוׂשאין
ּבספר  וקֹוראין ּובנעילה. הּיתרה, זֹו ּובתפּלה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָּבׁשחרית,
ּובתפּלה  ּבׁשחרית, יֹום: ּבכל ּפעמים אנׁשים, ׁשלׁשה ְְְְֲֲֲִִִִִַַַָָָָָֹּתֹורה
ּבּספר, קֹוראין היּו לא ּבמנחה אבל ׁשּמֹוסיפין; הּיתרה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹזֹו

ׁשמע את ּכקֹוראין ּפה, על ישראל']אּלא 'שמע פרשת -]. ְְְִֶֶֶַַָ
ׁשהן  מּפני ׁשּבת, ּבערב מנחה לתפּלת מתקּבצין היּו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹולא

לׁשּבת. ְְִַָטרּודין
ׁשם ‰. ועמידתן אּלּו, ּתפּלֹות מארּבע ּתפּלה לכל ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוקּבּוצן

'מעמד' נקרא - ּבּתֹורה ולקרֹות ּולבּקׁשה ולתחּנה .לתפּלה ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָ
.Âהיּו בראׁשית ּובּמה ּבמעׂשה הראׁשֹון קֹוראין? ּבּיֹום . ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

רקיע" "יהי ּבּׁשני, רקיע"; ו"יהי "ּבראׁשית" ְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָקֹוראין
מאֹורֹות"; ו"יהי הּמים" "יּקוּו ּבּׁשליׁשי, הּמים"; ְְְִִִִִִִִַַַַַָָו"יּקוּו
"יׁשרצּו" ּבחמיׁשי, ו"יׁשרצּו"; מאֹורֹות" "יהי ְְְְְְְְֲִִִִִִִַָּברביעי,

ו"ויכּלּו". הארץ" "ּתֹוצא ּבּׁשּׁשי, הארץ"; ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֻו"תֹוצא
.Êּבׁשנים אֹותּה קֹוראין גדֹולה לתורה]ּפרׁשה ,[העולים ְְְִִִַָָָָָ

ׁשחרית  ׁשּקֹוראין ּפרׁשּיֹות ּוׁשּתי אחד; אֹותּה קֹורא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָּוקטּנה

ּבּספר  הּׁשנּיה ּבּתפּלה אֹותן וקֹוראין ׁשחֹוזרין הם -ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ּבמנחה.[תורה] ּפה על אֹותן וקֹוראין וחֹוזרין ,ְְְְְְִִִֶַָָ

.Á מעמד עֹוׂשין מעמד אנׁשי היּו לא - חנּכה ימי ְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָֹֻׁשמֹונת
ּבֹו היה לא - מּוסף קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש יֹום ּובכל ְְְֲִֵֶַַָָָָָֹּבׁשחרית.
ּבׁשחרית  אּלא ּבמנחה, ולא ׁשּלהם ׁשנּיה ּבתפּלה לא ְְְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹמעמד

העצים קרּבן ּבֹו ׁשהיה יֹום וכל ּבלבד. [-יבואר ּובנעילה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ
בׁשחרית בהמשך] אּלא ּבנעילה, מעמד ּבֹו היה לא -ְְֲֲִִִֶַַָָָָָֹ

ּובמנחה. ׁשנּיה ְְְְִִִִָָָּובתפּלה
.Ë למׁשּפחֹות היה קבּוע זמן העצים? קרּבן הּוא ְְְְִִֵַַַַָָָָָָּומה

לּמערכה עצים להביא לּיערים ׁשּיּגיע [למזבח]לצאת ויֹום , ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
נדבה; עֹולֹות מקריבין העצים, להביא זֹו מׁשּפחה ְְְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָלבני
ואסּורין  טֹוב, יֹום ּכמֹו להן והיה העצים. קרּבן הּוא ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָוזה

ּבמלאכה. ואסּורין ותענית, ּבספד ְְְֲֲִִִֶֶַַָָּבֹו
.È ע ׁשהתנּדב יחיד אסּור אפּלּו - לּמערכה גזרים אֹו צים ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

זה  ודבר מלאכה; ּובעׂשּית ּובתענית ּבספד הּיֹום ְְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָּבאֹותֹו
.מנהג  ְִָ

.‡È הּׁשּבת ּכל ּומּלכּבס מּלסּפר אסּורין מעמד ְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַַַָָָאנׁשי
הּׁשּבת  כבֹוד מּפני מּתרין ּובחמיׁשי מה ׁשּלהן; ּומּפני . ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ

ּכׁשהן  למעמדן יּכנסּו ׁשּלא ּכדי ּולכּבס? לסּפר עליהן ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאסרּו
מּקדם. ויכּבסּו יסּפרּו אּלא ְְְְִִִֶֶַַָָֹֻמנּולין,
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על ‡. לעֹולם ממּנים וכן ּבּמקּדׁש, היּו ממּנין עׂשר ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻחמּׁשה

ואּלּו אחד; ממּנה אּלּו ּדבר עׂשר מחמּׁשה ודבר ּדבר ְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָָָֻּכל
על  ׁשליׁשי ׁשערים, נעילת על ׁשני הּזמּנים, על אחד ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהן:
עם  הּצלצל על חמיׁשי המׁשֹוררים, על רביעי ְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַָהּׁשֹומרים,
ׁשמיני  הּקּנים, על ׁשביעי הּפיסֹות, על ׁשּׁשי ׁשיר, ּכלי ְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַָָׁשאר
החֹולים, על עׂשירי הּנסכים, על ּתׁשיעי החֹותמֹות, ְְֲִִִִִִַַַַַַָָעל
הּפנים, לחם מעׂשה על עׂשר ׁשנים הּמים, על עׂשר ְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָאחד
מעׂשה  על עׂשר ארּבעה הּקטרת, מעׂשה על עׂשר ְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹֹׁשלׁשה

ּגדֹולה  כהּנה ּבגדי מעׂשה על עׂשר חמּׁשה .הּפרֹוכֹות, ְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֻ
הרּבה,·. אנׁשים ידֹו ּתחת - אּלּו מּממּנים ואחד אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכל

הּמלאכה  את להכין ׁשעל ּכדי זה עליה. ממּנה ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֻ
ּכיון  ואנׁשיו: הּוא הּזמּנים, את מׁשּמר הּוא - ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָהּזמּנים
ואֹומר: מאנׁשיו אחד אֹו הּוא מכריז הּקרּבן, עת ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּיּגיע
לּמעמד'! ויׂשראל לּדּוכן, ּולוּים לעבֹודה, ּכהנים ְְְְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָָֹ'עמדּו

למלאכּתֹו אחד ּכל יבֹוא קֹולֹו, ׁשּיּׁשמע .וכיון ְְְִִֵֶֶַַָָָָָ
ּפיו ‚. ועל נֹועלין, ּפיו על - הּׁשערים נעילת ׁשעל ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָזה

הּתֹוקעין ואין יֹום [בחצוצרות]ּפֹותחין. ּבכל ּתֹוקעין ְְְְְִִִֵַָ
ּבּמקּדׁש ּתֹוקעין יֹום ּובכל ּברׁשּותֹו; אּלא הּׁשערים, ְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָלפתיחת

ּתקיעה. ּתרּועה ּתקיעה ׁשערים, לפתיחת ּתקיעֹות ְְְְְְִִִִִִַָָָָָֹׁשלׁש
ׁשּמסּבב „. הּבית הר איׁש הּוא - הּׁשֹומרים ׁשעל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַזה

מׁשמרּתֹו[ומפקח] על ׁשּיׁשן מי וכל לילה; ּבכל הּלוּים ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָעל
ּכסּותֹו. את וׂשֹורפין ּבמקלֹות, אֹותֹו מלקין -ְְְְְְִִֶַַ

יֹום ‰. ּבכל ּבֹורר הּוא - המׁשֹוררים ׁשעל המׁשֹוררים זה ְְְְְִִֵֶֶַַַָ
ּתֹוקעין  ּפיו ועל ּבּפה, ׁשירה לֹומר הּדּוכן על ְְְִִִִֶֶַַַַַָָׁשעֹומדים

מאחת [בחצוצרות] ּבּמקּדׁש ּפֹוחתין אין הּקרּבנֹות. ְְֲִִֵֵַַַַַָָָעל
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ותׁשע  ׁשערים, לפתיחת ׁשלׁש - יֹום ּבכל ּתקיעה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹועׂשרים
ׁשחר ׁשל הראשון]לתמיד ּבין [הקרבן ׁשל לתמיד ותׁשע , ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

האחרון]הערּבים מּוסף,[הקרבן קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש ויֹום . ְְְִֵֶַַַָָָ
יֹום  אֹו חדׁש ראׁש חל ואם מּוסף; קרּבן על ּתׁשע ְְִִִֵֶַַַָָָֹֹמֹוסיפין

ראׁש ׁשחל אֹו ּבׁשּבת, להיֹות ּבׁשּבת טֹוב להיֹות הּׁשנה ְְְְִִֶַַַָָָָָֹ
ׁשלׁשה ׁשם מּוסף [קרבנות]ׁשּיׁש לכל ּתֹוקעין אין - מּוספין ְְְִִֵֵֶָָָָָֹ

הּמּוספין. לכל ּבלבד ּתׁשע ּתֹוקעין אּלא עצמֹו, ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּומּוסף
.Â מן העם את להבטיל ׁשלׁש - ׁשׁש מֹוסיפין ׁשּבת ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבערב

ּוברגל לחל. קדׁש ּבין להבּדיל וׁשלׁש [בחג]הּמלאכה, ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
עזרת  ׁשער והּוא הּתחּתֹון, ׁשער לפתיחת ׁשלׁש ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָֹמֹוסיפין
ניקנֹור. ׁשער ׁשהּוא העליֹון, ׁשער לפתיחת וׁשלׁש ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹנׁשים,
מעזרת  למעלה ׁשהּוא לפי העליֹון'? 'ׁשער ׁשמֹו נקרא ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָולּמה

ׁשּמנּסכין הּמים למּלּוי ׁשלׁש ּתֹוקעין וכן המזבח]נׁשים. [על ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹ
ּבׁשּבת הּמים למּלּוי ּתֹוקעין ואין סוכות]ּבחג, ;[של ְְְְִִִֵֶַַַָָ

וכל  הּמים. ׁשּמנּסכין ּבׁשעה הּמזּבח ּגּבי על ׁשלׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹותֹוקעין
ׁשעל  זה יד מּתחת הּקרּבנֹות, על ׁשּתֹוקעין ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָהּתֹוקעין
הן. ּבחצֹוצרֹות הּתקיעֹות, אּלּו וכל ּוברׁשּותֹו; ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָהמׁשֹוררים

.Êהּצלצל ׁשעל ּכל [מצלתיים]זה הּמעמיד הּוא - ְֲִִֶֶַַַַָָ
את ׁשּסֹועדין הּׁשיר ּכלי ּפי על את המׁשֹוררים מלווים -] ְְְֲִִִִֵֶֶַַַ

ׁשּבארנּו.שירת] ּכמֹו ְְְִִֵֶַַהּלוּים,
.Áהּפיסֹות ׁשעל הּכהנים [גורלות]זה ּבין מפיס הּוא - ְֲִִֵֵֶֶַַַָֹ

ׁשּזכה  מלאכּתֹו עֹוׂשה ואיׁש איׁש ּכל ׁשּיהיה עד יֹום, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָּבכל
ּובהלכֹות  יֹום. ּבכל מפיסין היּו פעמים וארּבעה ּבּפיס; ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָּבּה

מפיסין. ּכיצד אבאר ְְֲִִִִֵֵַָּתמידין
.Ëהּקּנים ׁשעל עופות]הממּנה ׁשּפֹוסקין [קיני הּוא - ְְִִִֶֶֶַַַֻ

ּבסלע.[מסכמים] וכ ּכ לּקרּבנֹות, הּקּנים ׁשּימּכר ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹעּמֹו
ּדמיהן  יביא יֹונה, ּבני אֹו ּתֹורים חּיב ׁשהּוא מי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָוכל
ועֹוׂשה  הּקרּבן, לבעלי הּקּנים נֹותן הממּנה וזה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻלּמקּדׁש,
יֹום  לׁשלׁשים יֹום מּׁשלׁשים לֹו. ונֹותנין הּגזּברין עם ְְְְְְִִִִִִִִֶַָֹֹחׁשּבֹון

הּׁשער עּמֹו המחיר]ּפֹוסקין את מסכמים הּוזלּו[- ואם . ְְְִִִַַַ
מסּפק ּכמֹו[מוכר]הּקּנים, מסּפק הּוקרּו, ואם הּזֹול; ּכׁשער ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַ

ׁשּנמצא  קן וכל העליֹונה. על הקּדׁש ׁשּיד עּמֹו; ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּפסקּו
ּתחּתיו. אחר נֹותן - ׁשּיקרב קדם ׁשּנפסל אֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּפסּול

.Èהחֹותמֹות ׁשעל ּדמי [פתקאות]זה ׁשּמקּבל הּוא - ְְֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשעל  וזה חֹותמֹות; להם ונֹותן נסכים, מּמחּיבי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻנסכים

הּנסכים. ׁשּמֹוכר הּוא - ְְִִֵֶַַָָהּנסכים
.‡È ּכתּוב האחד ּבּמקּדׁש: היּו חֹותמֹות ארּבעה ְְִֵֶַַַָָָָָָָָּכיצד?

עליו  ּכתּוב והּׁשליׁשי 'זכר', עליו ּכתּוב והּׁשני 'עגל', ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָעליו
'חֹוטא' עליו ּכתּוב והרביעי .'ּגדי', ְְְִִִֵָָָָ

.·È הּנסכים ּדמי נֹותן - לּמקּדׁש קרּבנֹותיו ׁשּיביא מי ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכל
ּכמנין  חֹותמֹות לֹו ונֹותן החֹותמֹות, על הממּנה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֻלזה
אחד  חֹותם לֹו נֹותן עׁשיר, מצרע היה ואם ׁשּלֹו. ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֹהּקרּבנֹות
לזה  ׁשּבידֹו ּבחֹותמֹות הֹול והּלה 'חֹוטא'; עליו ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכתּוב
ּוכמֹו החֹותמֹות ּכמנין נסכים לֹו ונֹותן הּנסכים, על ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻהממּנה

ּבהן  את ׁשּכתּוב מֹוציא זה זה; אצל זה ּבאים ולערב . ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָ
הֹותירּו אם מעֹות. ּכנגדן ּומקּבל הּמעֹות [נותרו]החֹותמֹות, ְְְִִֵֶַַַָָָָ

מהמכירות] זה [יותר יׁשּלם ּפחתּו, ואם להקּדׁש; הֹותירּו ,ְְְֲִִֵֵֶֶַַָ
עד  לֹו ממּתינין חֹותמֹו, ׁשאבד מי מּביתֹו. החֹותמֹות ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשעל
נֹותנין  ׁשּטֹוען, חֹותם ּכדי יתר ּבּמעֹות מצאּו אם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהערב;

הּיֹום ּכל וׁשם לֹו. נֹותנין אין לאו, ואם תאריך]לֹו; ּכתּוב [- ְְְִִֵֵַָָָ
עד  אצלֹו החֹותם יׁשהא ׁשּלא - הרּמאין מּפני החֹותם, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹעל

הּנסכים.[יתייקרו]ׁשּיּוקרּו ְְִֶַָ
.‚Èׁשער ּפֹוסקין יֹום לׁשלׁשים יֹום את מּׁשלׁשים קובעין -] ְְְִִִִִַַֹֹ

הּוקרּומחיר] אם הּנסכים. על הממּנה עם והּסלת ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָֹֻהּיין
מ  מסּפק נסכים, הּוזלּו, ואם עּמֹו; ׁשּפסקּו ּכמֹו להן סּפק ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

אּלּו ּבׁשערים ההקּדׁש ׁשּמׂשּתּכר והּׂשכר הּזֹול. ּכּׁשער ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָלהן
ולֹוקחין נסכים', 'מֹותר הּנקרא הּוא עֹולֹות [קונים]- ּבֹו ְְְְִִִַַָָ

העֹוף, ּבעֹולֹות הּמזּבח את מקּיצין ואין הּמזּבח. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָלקיץ
עֹוף. הּצּבּור ּבקרּבנֹות ְְְִֵֶַָׁשאין

.„È,ּתמיד הרצּפה על עֹומדין ׁשהן מּפני - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹהּכהנים
העבֹודה  ּבׁשעת ּבגדים עליהן ואין הרּבה, ּבׂשר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָואֹוכלין
מעמידין  לפיכ ּבמעיהן; חֹולין הן - אחד חלּוק ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
ּתחלּואיהם, ּכל ּומרּפא אֹותם, מבּקר ׁשּיהיה אחד ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻממּנה

ידֹו ׁשּתחת ואנׁשיו הּוא ּתמיד, ּבהם .ועֹוסק ְֲִֵֶֶַַַָָָָָ
.ÂËוׁשיחין ּבֹורֹות חֹופר להיֹות אחר ממּנין ,[תעלות]וכן ְְְְִִִִֵֵֵַַ

מצּויין  הּמים ׁשּיהיּו ּכדי - רּבים ׁשל הּבֹורֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַּומתּקן
ואחד  רגלים. עֹולי ּולכל מּיֹוׁשביה אדם לכל ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּבירּוׁשלים
מלאכּתֹו. ּכל מתּקן והּוא הּפנים, לחם אּמני ּכל על ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻממּנה
מלאכּתּה. מתּקן והּוא הּקטרת, אּמני ּכל על ממּנה ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻואחד

.ÊË הּפרֹוכֹות אֹורגי ּכל על ממּנה - הּפרֹוכֹות ׁשעל ְְֵֶֶֶַַַַָָָֻזה
ולּׁשערים  להיכל מּוכנֹות ׁשּיהיּו ּבהן, ּוׁשּתי והרֹוקמין . ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

וׁשנה, ׁשנה ּבכל עֹוׂשין היּו ּבין [בשביל]ּפרֹוכֹות להבּדיל ְְְְִִֵַָָָָָָָ
הּקדׁשים  וקדׁש ּכפּוליןהּקדׁש הּפרֹוכֹות וחּוטי [שזורים]. ְְְֳִִֵֶֶַַַָָֹֹ

ׁשּׁשה חוטים]ׁשּׁשה מששה חוט היּו[כל מינין וארּבעה . ְְִִִִַָָָָָ
מהם  אחד וכל ׁשני; ותֹולעת וארּגמן, ּותכלת, ׁשׁש, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּה:

מ:]ּכפּול וטפח [שזור חּוטין. וארּבעה עׂשרים הרי ׁשּׁשה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
נירין ּוׁשנים ׁשבעים ועל עביּה, נארגת;[חוטים]היה היתה ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ

עׂשרים. ורחּבּה ארּבעים, ְְְְְִִֶַָָָָָארּכּה
.ÊÈ על ׁשבע - ׁשני ּבמקּדׁש היּו ּפרֹוכֹות עׂשרה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹּוׁשלׁש

על  ואחת אּולם, ׁשל ּפתחֹו על ואחת העזרה, ׁשערי ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָׁשבעה
לּדביר ּוׁשּתים היכל, ׁשל הקודשים]ּפתחֹו ּובין [קודש ּבינֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָ

ּבעלּיה ּכנגדן ּוׁשּתים הגג]הּקדׁש, .[בעלית ְְְֲִִֶֶַַָָָֹ
.ÁÈהּטמאה ּבולד ׁשּנטמאת מגזרת ּפרכת טומאה -] ְְְִִֵֶֶַַָָֹֻ

ּבפניםחכמים] אֹותּה מטּבילין אֹותּה[בעזרה]- ּומכניסין ְְְִִִִִִַַָָ
ׁשמׁש הערב צריכה ׁשאינּה לפי לערב מּיד, [להמתין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

אֹותּהלהטהר] מטּבילין - הּטמאה ּבאב וׁשּנטמאת .ְְְְְִִִֵֶַַַָָֻ
ּבחיל[לעזרה]מּבחּוץ אֹותּה לעזרה]וׁשֹוטחין מּפני [חוץ , ְְְִִִֵֵַַָ

ׁשֹוטחין  - חדׁשה היתה ואם ׁשמׁש. הערב צריכה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהיא
האצטּוה ּגב על הבית]אֹותּה בהר אבן ׁשּיראּו[קורות ּכדי , ְְְִִֵֶַַַָָָ

נאה  ׁשהיא מלאכּתּה את .העם ְְִֶֶַָָָָָ
.ËÈ ּוׁשליׁשּיים ׁשנּיים להם היּו ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו הּכלים ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָוכל

ּתחּתיהם  הּׁשנּיים יביאּו הראׁשֹונים, יּטמאּו ׁשאם -. ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָ
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.Î ּבגדי ּבהכנת עֹוסק - כהּנה ּבגדי מעׂשה על הממּנה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻֻזה
ידֹו ּומּתחת ּובאריגתן; ּגדֹול, כהן ּובגדי הדיֹוטֹות ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹכהנים

הּכל  ּבּמקּדׁש.נעׂשה לֹו היתה ולׁשּכה . ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹ

ח  ¤¤ּפרק
ּובגדי ‡. הדיֹוט, כהן ּבגדי מינים: ׁשלׁשה כהּנה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָֹֹֻּבגדי

כלים  ארּבעה הם - הדיֹוט כהן ּבגדי לבן. ּובגדי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹזהב,
ׁשל [בגדים] וארּבעּתם ּומגּבעת; ואבנט, ּומכנסים, ּכּתנת, :ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻ

ּכפּול וחּוטן לבנים, מ:]ּפׁשּתן, ;[חוטים]ׁשּׁשה[ארוג ְְְִִִָָָָָ
ּבצמר. רקּום לבּדֹו ְְְְֵֶֶַַָָוהאבנט

ּגדֹול ·. כהן ּבגדי הן - זהב כלים:ּבגדי ׁשמֹונה והם , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵָָָָֹ
ואבנט  וציץ. וחׁשן ואפֹוד, ּומעיל, ּכהן, ּכל ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹהארּבעה

רֹוקם מעׂשה - ּגדֹול ּכהן ּדֹומה [ריקמה]ׁשל ואינֹו הּוא, ְֲֵֵֵֵֶֶַָֹ
ּבאהרן, האמּורה ּומצנפת הדיֹוט. ּכהן לאבנט ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבמעׂשיו
ּבּה צֹונף ּגדֹול ׁשּכהן אּלא ּבבניו, האמּורה הּמגּבעת ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהיא

הּׁשבר על ׁשּלֹופף תחבושת]ּכמֹו צֹונפין [ככריכת ּובניו , ְְִֵֶֶֶַַָָ
'מגּבעת'. נקראת ּולפיכ ּככֹובע; ְְְְִִִֵַַַָָּבּה

ּגדֹול ‚. ּכהן ּבהן ׁשּמׁשּמׁש כלים ארּבעה הן - לבן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבגדי
ּומצנפת  ואבנט, ּומכנסים, ּכּתנת, הּכּפּורים: .ּביֹום ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֻ

לבּדֹו הּפׁשּתן ּומן ׁשּׁשה, ּכפּול וחּוטן לבנים, ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָוארּבעּתם
הּכּפּורים  ּביֹום ּגדֹול לכהן יהיּו אחרֹות כּתנֹות ּוׁשּתי ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵַָֹֻהם.

ּוׁשּתיהן הערּבים. ּבין ואחת ּבּׁשחר, לֹובׁשּה אחת [נקנין]- ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָ
להֹוסיף רצה ואם הקּדׁש. מּׁשל מנה [הכהן ּבׁשלׁשים ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָֹ

עֹוׂשה הגדול] ּכ ואחר הּתֹוספת, ּומקּדיׁש מּׁשּלֹו; מֹוסיף -ְְִִִֶֶֶֶַַַַָ
הּכּתנת. ֶַָֹֻּבּה

ּומׁשלׁשלים „. נאים חדׁשים ׁשּיהיּו מצותם - כהּנה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָֻֻּבגדי
"לכבֹוד [ארוכים] ׁשּנאמר: הּגדֹולים, ּבגדי ּכדר ,ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָ

מטׁשטׁשין היּו ארּכין [בטיט]ּולתפארת". אֹו מקרעין, אֹו , ְְְְְֲִִִִֶֶָָָֹֻֻ
ׁשּסּלקן  אֹו מּמּדתֹו, ּפחֹות קצרים אֹו מּדתֹו, על ְְִִִִִֵֶַָָָָָָיתר

מׁשחקין [כיווצם] היּו ּפסּולה; עבֹודתֹו - ועבד ְְְְֲִֵַַָָָָָָֻּבאבנט,
ׁשּנעׂשּו[ישנים] עד ּבאבנט וסּלקן ארּכים ׁשהיּו אֹו ,ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֻ

ּכׁשרה. עבֹודתֹו - ועבד ְְְֲִֵַָָָָּכמּדתֹו,
צֹואי‰. ׁשּנעׂשה כהּנה מּבגדי ּבגד אין [מלוכלך]ּכל - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

אֹותֹו מּניחין אּלא אֹותֹו, מכּבסין ואין אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַָמלּבנין
ּגֹונזין  ׁשּבלּו, ּגדֹול כהן ּובגדי חדׁשים. ולֹובׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹלּפתילֹות,
ּבהן  עֹובד אינֹו הּצֹום, ּביֹום ּבהן ׁשעֹובד לבן ּובגדי ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאֹותן.
ׁשם, אֹותם ׁשּיפׁשט ּבּמקֹום נגנזין אּלא לעֹולם, ׁשנּיה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּפעם

ּבהניה. אסּורין והם ׁשם"; "והּניחם ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
.Â עֹוׂשין היּו - ואבנטיהם ׁשּבלּו הדיֹוטים כהנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמכנסי

ּבית  ּבׂשמחת ּבּמקּדׁש ּבהן ּומדליקין ּפתילֹות, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמהן
מהן הּׁשֹואבה  עֹוׂשין היּו - ׁשּבלּו הדיֹוטים ּכהנים וכתנֹות ; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ּתמיד לּמנֹורה  המקדש]ּפתילֹות מנורת -]. ְְִִַָָ
.Ê ויחיד צּבּור; מּׁשל אּלא ּבאין אינן כהנים, ּבגדי ְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹּכל

ּומּתר  לּצּבּור, מֹוסרֹו - כהּנה מּבגדי ּבגד ּכלי ׁשהתנּדב וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻֻ
ּכׁשרין. הן הרי לּצּבּור, יחיד ׁשּמסרן הּמערכה ועצי ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּׁשרת
ּכׁשרים; מּׁשּלֹו, יחיד אֹותן ׁשהתנּדב הּצּבּור קרּבנֹות ּכל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאף

לּצּבּור. ׁשּימסרם ְְְִִִֵֶַַּובלבד

.Áמחלצֹות מהן עֹוׂשין היּו הדיֹוטֹות, כהנים ד'ּבגדי -] ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ
כהונה] הצורך]רּבֹותבגדי היּו[לעת חּלֹון ותׁשעים וׁשּׁשה . ְְְִִִַַָָ

מׁשמר; לכל חּלֹונֹות ארּבעה הּבגדים, ּבהן להּניח ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָּבּמקּדׁש
סתּומֹות. וכּלן חּלֹונֹותיו, על ּכתּוב מׁשמר ּכל ְְְְִֵַַָָָָָֻוׁשם
ּפֹותחין  ׁשּלהן, ּבּׁשּבת לעבֹודה מׁשמר אנׁשי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּוכׁשּיּכנסּו
ּוכׁשּיצאּו, הּכלים; ונֹוטלין ׁשּבתן ימי ּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָחּלֹונֹותיהן

וסֹותמין. לחּלֹונֹותם הּבגדים ְְְֲִִִִַַַַָָמחזירין
.Ë ׁשּלא לפי מׁשמר? לכל חּלֹונֹות ארּבעה עׂשּו ְְְְְִִֶַַָָָָָָָֹולּמה

אחד, ּבחּלֹון הּמכנסים ּכל אּלא מערּבבין, הּכלים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻיהיּו
וכתּוב  אחד, ּבחּלֹון האבנטים ּכל 'מכנסים'; עליו ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָוכתּוב
ּכּלן  והּכּתנֹות אחד, ּבחּלֹון ּכּלן הּמצנפֹות וכן 'אבנט'; ְְְְְֳִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻֻעליו

אחד. ְֶַָּבחּלֹון
.È ּבעת אֹו ּבּלילה, ׁשּלֹו ּבּלׁשּכה זהב ּבגדי מּניח ּגדֹול ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּכהן

הּמקּדׁש. מן ְִִֵֵֶַָׁשּיצא
.‡È אֹותן לֹובׁש לפיכ ּבהן; להנֹות מּתר כהּנה, ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֻֻּבגדי

עבֹודה  ּבׁשעת ׁשּלא אפּלּו עבֹודתֹו, האבנט ּביֹום מן חּוץ ; ְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָֹ
ׁשעטנז  ׁשהּוא מּפני אּלא - ללבׁשֹו הדיֹוט לכהן אסּור , ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

העבֹודה. ְֲִַָָּבׁשעת
.·Èאּלא לעבֹודה לֹובׁשין הּכהנים מ:]אין צמר [בגדים ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָֹ

ּבלבד. ְְִִִַּופׁשּתים
.‚È הּוא "ּבד", אֹו "ׁשׁש" ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֵֶֶַַַָָָוכל

הּבּוץ  והּוא הּוא הּפׁשּתים מקֹום, ּבכל האמּורה ּותכלת . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
ּפתּו ׁשהּוא הּׁשמים, ּכעצם הּצבּוע הּכחל [מעורב]הּצמר מן ְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

הכחול] ותֹולעת [גווני אדם; הּצבּוע הּצמר הּוא והארּגמן, ;ְְְֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ּבתֹולעת הּצבּוע הּצמר הּוא מאוד]ׁשני, אדומים .[גרגירים ְִֶֶַַַַַָָ

.„È,"מׁשזר "ׁשׁש אֹו "ׁשׁש" ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֵֵֶֶַַָָָָָּכל
- "ּבד" ׁשּנאמר ּומקֹום ׁשּׁשה. ּכפּול החּוט ׁשּיהיה ְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָצרי
ׁשּיהיה  הּמבחר מן ּומצוה ּכׁשר; לבּדֹו, אחד חּוט היה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻאם
צרי - ּבלבד "מׁשזר" ּבֹו ׁשּנאמר ּומקֹום ׁשּׁשה. ְְֱִִִֶֶַַָָָָָָּכפּול

ׁשמֹונה  ּכפּול חּוטן .ׁשּיהיה ְְִֶֶָָָ
.ÂË הּוא - רקם" "מעׂשה ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ֱֲֵֵֶֶַַַָָָֹּכל

ּבפני  אחד מּצד נראין ּבאריג הּנעׂשֹות הּצּורֹות ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּתהיינה
הּצּורה  ׁשּתהיה הּוא - חׁשב" ּו"מעׂשה ּבלבד; ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהאריג

ואחֹור  ּפנים צדדין, מּׁשני .נראית ְְְְִִִִֵֵָָָ
.ÊË ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין הּכּתנת, הּבגדים? מעׂשה ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻוכיצד

ּבּתים  ּבּתים ׁשהיא היתה, מׁשּבצת - הדיֹוט ּכהן ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻּבין
הּכֹוסֹות ּבית ּכמֹו גדולות]ּבאריגתּה, ּכמֹו[כגומות , ְְֲִֵַַָָ

יד ּובית הּקׁשים. ּבּבגדים האֹורגין ׁשּלּה[שרוול]ׁשעֹוׂשין ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּבתפירה. הּכּתנת ּגּוף עם אֹותֹו ּומחּברין עצמֹו, ּבפני ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָֹֻנארג

.ÊÈ העקב מן למעלה עד - הּכּתנת יד אר ּבית ואר . ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻ
ּפס עד - הּיד.[כף]ׁשּלּה ּברחב - ורחּבֹו ידֹו; ְְְֶַַַַָָָָֹ

.ÁÈ- הדיֹוט ּכהן ׁשל ּבין ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהּמכנסים,
ירכים  ועד מּמתנים קרֹוב הם הּטּבּור מן למעלה ׁשהּוא , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

הארּכּבה ׁשהיא הּיר סֹוף עד הּלב, ּוׁשנצים [ברך]מן . ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻ
הּנקב[רצועות] ּבית לא להן ואין להן; קדמי]יׁש [חור ְֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

ּבית ּכיס.[נרתיק]ולא ּכמין מּקפין אּלא הערוה, ְְְִִִֵֶֶָָָָֹֻ
.ËÈ עׂשרה ׁשׁש ארּכּה - הדיֹוט אֹו ּגדֹול ּכהן ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹהּמצנפת

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



צה ycwnd ilk zekld - dcear xtq - oeiq a"i iyily mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ותׁשע  ׁשערים, לפתיחת ׁשלׁש - יֹום ּבכל ּתקיעה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹועׂשרים
ׁשחר ׁשל הראשון]לתמיד ּבין [הקרבן ׁשל לתמיד ותׁשע , ְְְִִֵֵֶֶַַַָָ

האחרון]הערּבים מּוסף,[הקרבן קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש ויֹום . ְְְִֵֶַַַָָָ
יֹום  אֹו חדׁש ראׁש חל ואם מּוסף; קרּבן על ּתׁשע ְְִִִֵֶַַַָָָֹֹמֹוסיפין

ראׁש ׁשחל אֹו ּבׁשּבת, להיֹות ּבׁשּבת טֹוב להיֹות הּׁשנה ְְְְִִֶַַַָָָָָֹ
ׁשלׁשה ׁשם מּוסף [קרבנות]ׁשּיׁש לכל ּתֹוקעין אין - מּוספין ְְְִִֵֵֶָָָָָֹ

הּמּוספין. לכל ּבלבד ּתׁשע ּתֹוקעין אּלא עצמֹו, ּבפני ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָּומּוסף
.Â מן העם את להבטיל ׁשלׁש - ׁשׁש מֹוסיפין ׁשּבת ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבערב

ּוברגל לחל. קדׁש ּבין להבּדיל וׁשלׁש [בחג]הּמלאכה, ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
עזרת  ׁשער והּוא הּתחּתֹון, ׁשער לפתיחת ׁשלׁש ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָֹמֹוסיפין
ניקנֹור. ׁשער ׁשהּוא העליֹון, ׁשער לפתיחת וׁשלׁש ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹנׁשים,
מעזרת  למעלה ׁשהּוא לפי העליֹון'? 'ׁשער ׁשמֹו נקרא ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָולּמה

ׁשּמנּסכין הּמים למּלּוי ׁשלׁש ּתֹוקעין וכן המזבח]נׁשים. [על ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹ
ּבׁשּבת הּמים למּלּוי ּתֹוקעין ואין סוכות]ּבחג, ;[של ְְְְִִִֵֶַַַָָ

וכל  הּמים. ׁשּמנּסכין ּבׁשעה הּמזּבח ּגּבי על ׁשלׁש ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹותֹוקעין
ׁשעל  זה יד מּתחת הּקרּבנֹות, על ׁשּתֹוקעין ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָהּתֹוקעין
הן. ּבחצֹוצרֹות הּתקיעֹות, אּלּו וכל ּוברׁשּותֹו; ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָהמׁשֹוררים

.Êהּצלצל ׁשעל ּכל [מצלתיים]זה הּמעמיד הּוא - ְֲִִֶֶַַַַָָ
את ׁשּסֹועדין הּׁשיר ּכלי ּפי על את המׁשֹוררים מלווים -] ְְְֲִִִִֵֶֶַַַ

ׁשּבארנּו.שירת] ּכמֹו ְְְִִֵֶַַהּלוּים,
.Áהּפיסֹות ׁשעל הּכהנים [גורלות]זה ּבין מפיס הּוא - ְֲִִֵֵֶֶַַַָֹ

ׁשּזכה  מלאכּתֹו עֹוׂשה ואיׁש איׁש ּכל ׁשּיהיה עד יֹום, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָּבכל
ּובהלכֹות  יֹום. ּבכל מפיסין היּו פעמים וארּבעה ּבּפיס; ְְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָּבּה

מפיסין. ּכיצד אבאר ְְֲִִִִֵֵַָּתמידין
.Ëהּקּנים ׁשעל עופות]הממּנה ׁשּפֹוסקין [קיני הּוא - ְְִִִֶֶֶַַַֻ

ּבסלע.[מסכמים] וכ ּכ לּקרּבנֹות, הּקּנים ׁשּימּכר ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֹעּמֹו
ּדמיהן  יביא יֹונה, ּבני אֹו ּתֹורים חּיב ׁשהּוא מי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָוכל
ועֹוׂשה  הּקרּבן, לבעלי הּקּנים נֹותן הממּנה וזה ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻלּמקּדׁש,
יֹום  לׁשלׁשים יֹום מּׁשלׁשים לֹו. ונֹותנין הּגזּברין עם ְְְְְְִִִִִִִִֶַָֹֹחׁשּבֹון

הּׁשער עּמֹו המחיר]ּפֹוסקין את מסכמים הּוזלּו[- ואם . ְְְִִִַַַ
מסּפק ּכמֹו[מוכר]הּקּנים, מסּפק הּוקרּו, ואם הּזֹול; ּכׁשער ְְְְְְִִִֵֵַַַַַַ

ׁשּנמצא  קן וכל העליֹונה. על הקּדׁש ׁשּיד עּמֹו; ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּפסקּו
ּתחּתיו. אחר נֹותן - ׁשּיקרב קדם ׁשּנפסל אֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּפסּול

.Èהחֹותמֹות ׁשעל ּדמי [פתקאות]זה ׁשּמקּבל הּוא - ְְֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשעל  וזה חֹותמֹות; להם ונֹותן נסכים, מּמחּיבי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻנסכים

הּנסכים. ׁשּמֹוכר הּוא - ְְִִֵֶַַָָהּנסכים
.‡È ּכתּוב האחד ּבּמקּדׁש: היּו חֹותמֹות ארּבעה ְְִֵֶַַַָָָָָָָָּכיצד?

עליו  ּכתּוב והּׁשליׁשי 'זכר', עליו ּכתּוב והּׁשני 'עגל', ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָָָעליו
'חֹוטא' עליו ּכתּוב והרביעי .'ּגדי', ְְְִִִֵָָָָ

.·È הּנסכים ּדמי נֹותן - לּמקּדׁש קרּבנֹותיו ׁשּיביא מי ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכל
ּכמנין  חֹותמֹות לֹו ונֹותן החֹותמֹות, על הממּנה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָֻלזה
אחד  חֹותם לֹו נֹותן עׁשיר, מצרע היה ואם ׁשּלֹו. ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָֹהּקרּבנֹות
לזה  ׁשּבידֹו ּבחֹותמֹות הֹול והּלה 'חֹוטא'; עליו ְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּכתּוב
ּוכמֹו החֹותמֹות ּכמנין נסכים לֹו ונֹותן הּנסכים, על ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻהממּנה

ּבהן  את ׁשּכתּוב מֹוציא זה זה; אצל זה ּבאים ולערב . ְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶָָָָ
הֹותירּו אם מעֹות. ּכנגדן ּומקּבל הּמעֹות [נותרו]החֹותמֹות, ְְְִִֵֶַַַָָָָ

מהמכירות] זה [יותר יׁשּלם ּפחתּו, ואם להקּדׁש; הֹותירּו ,ְְְֲִִֵֵֶֶַַָ
עד  לֹו ממּתינין חֹותמֹו, ׁשאבד מי מּביתֹו. החֹותמֹות ְִִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשעל
נֹותנין  ׁשּטֹוען, חֹותם ּכדי יתר ּבּמעֹות מצאּו אם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָהערב;

הּיֹום ּכל וׁשם לֹו. נֹותנין אין לאו, ואם תאריך]לֹו; ּכתּוב [- ְְְִִֵֵַָָָ
עד  אצלֹו החֹותם יׁשהא ׁשּלא - הרּמאין מּפני החֹותם, ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹעל

הּנסכים.[יתייקרו]ׁשּיּוקרּו ְְִֶַָ
.‚Èׁשער ּפֹוסקין יֹום לׁשלׁשים יֹום את מּׁשלׁשים קובעין -] ְְְִִִִִַַֹֹ

הּוקרּומחיר] אם הּנסכים. על הממּנה עם והּסלת ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָֹֻהּיין
מ  מסּפק נסכים, הּוזלּו, ואם עּמֹו; ׁשּפסקּו ּכמֹו להן סּפק ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָ

אּלּו ּבׁשערים ההקּדׁש ׁשּמׂשּתּכר והּׂשכר הּזֹול. ּכּׁשער ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָלהן
ולֹוקחין נסכים', 'מֹותר הּנקרא הּוא עֹולֹות [קונים]- ּבֹו ְְְְִִִַַָָ

העֹוף, ּבעֹולֹות הּמזּבח את מקּיצין ואין הּמזּבח. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָלקיץ
עֹוף. הּצּבּור ּבקרּבנֹות ְְְִֵֶַָׁשאין

.„È,ּתמיד הרצּפה על עֹומדין ׁשהן מּפני - ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹהּכהנים
העבֹודה  ּבׁשעת ּבגדים עליהן ואין הרּבה, ּבׂשר ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָואֹוכלין
מעמידין  לפיכ ּבמעיהן; חֹולין הן - אחד חלּוק ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאּלא
ּתחלּואיהם, ּכל ּומרּפא אֹותם, מבּקר ׁשּיהיה אחד ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻממּנה

ידֹו ׁשּתחת ואנׁשיו הּוא ּתמיד, ּבהם .ועֹוסק ְֲִֵֶֶַַַָָָָָ
.ÂËוׁשיחין ּבֹורֹות חֹופר להיֹות אחר ממּנין ,[תעלות]וכן ְְְְִִִִֵֵֵַַ

מצּויין  הּמים ׁשּיהיּו ּכדי - רּבים ׁשל הּבֹורֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַּומתּקן
ואחד  רגלים. עֹולי ּולכל מּיֹוׁשביה אדם לכל ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָָָּבירּוׁשלים
מלאכּתֹו. ּכל מתּקן והּוא הּפנים, לחם אּמני ּכל על ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻֻממּנה
מלאכּתּה. מתּקן והּוא הּקטרת, אּמני ּכל על ממּנה ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻֻואחד

.ÊË הּפרֹוכֹות אֹורגי ּכל על ממּנה - הּפרֹוכֹות ׁשעל ְְֵֶֶֶַַַַָָָֻזה
ולּׁשערים  להיכל מּוכנֹות ׁשּיהיּו ּבהן, ּוׁשּתי והרֹוקמין . ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ

וׁשנה, ׁשנה ּבכל עֹוׂשין היּו ּבין [בשביל]ּפרֹוכֹות להבּדיל ְְְְִִֵַָָָָָָָ
הּקדׁשים  וקדׁש ּכפּוליןהּקדׁש הּפרֹוכֹות וחּוטי [שזורים]. ְְְֳִִֵֶֶַַַָָֹֹ

ׁשּׁשה חוטים]ׁשּׁשה מששה חוט היּו[כל מינין וארּבעה . ְְִִִִַָָָָָ
מהם  אחד וכל ׁשני; ותֹולעת וארּגמן, ּותכלת, ׁשׁש, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּה:

מ:]ּכפּול וטפח [שזור חּוטין. וארּבעה עׂשרים הרי ׁשּׁשה, ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָ
נירין ּוׁשנים ׁשבעים ועל עביּה, נארגת;[חוטים]היה היתה ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָָ

עׂשרים. ורחּבּה ארּבעים, ְְְְְִִֶַָָָָָארּכּה
.ÊÈ על ׁשבע - ׁשני ּבמקּדׁש היּו ּפרֹוכֹות עׂשרה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹּוׁשלׁש

על  ואחת אּולם, ׁשל ּפתחֹו על ואחת העזרה, ׁשערי ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָׁשבעה
לּדביר ּוׁשּתים היכל, ׁשל הקודשים]ּפתחֹו ּובין [קודש ּבינֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַָ

ּבעלּיה ּכנגדן ּוׁשּתים הגג]הּקדׁש, .[בעלית ְְְֲִִֶֶַַָָָֹ
.ÁÈהּטמאה ּבולד ׁשּנטמאת מגזרת ּפרכת טומאה -] ְְְִִֵֶֶַַָָֹֻ

ּבפניםחכמים] אֹותּה מטּבילין אֹותּה[בעזרה]- ּומכניסין ְְְִִִִִִַַָָ
ׁשמׁש הערב צריכה ׁשאינּה לפי לערב מּיד, [להמתין ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָ

אֹותּהלהטהר] מטּבילין - הּטמאה ּבאב וׁשּנטמאת .ְְְְְִִִֵֶַַַָָֻ
ּבחיל[לעזרה]מּבחּוץ אֹותּה לעזרה]וׁשֹוטחין מּפני [חוץ , ְְְִִִֵֵַַָ

ׁשֹוטחין  - חדׁשה היתה ואם ׁשמׁש. הערב צריכה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשהיא
האצטּוה ּגב על הבית]אֹותּה בהר אבן ׁשּיראּו[קורות ּכדי , ְְְִִֵֶַַַָָָ

נאה  ׁשהיא מלאכּתּה את .העם ְְִֶֶַָָָָָ
.ËÈ ּוׁשליׁשּיים ׁשנּיים להם היּו ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו הּכלים ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָוכל

ּתחּתיהם  הּׁשנּיים יביאּו הראׁשֹונים, יּטמאּו ׁשאם -. ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָ
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.Î ּבגדי ּבהכנת עֹוסק - כהּנה ּבגדי מעׂשה על הממּנה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻֻזה
ידֹו ּומּתחת ּובאריגתן; ּגדֹול, כהן ּובגדי הדיֹוטֹות ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹכהנים

הּכל  ּבּמקּדׁש.נעׂשה לֹו היתה ולׁשּכה . ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹ

ח  ¤¤ּפרק
ּובגדי ‡. הדיֹוט, כהן ּבגדי מינים: ׁשלׁשה כהּנה, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָֹֹֻּבגדי

כלים  ארּבעה הם - הדיֹוט כהן ּבגדי לבן. ּובגדי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָֹזהב,
ׁשל [בגדים] וארּבעּתם ּומגּבעת; ואבנט, ּומכנסים, ּכּתנת, :ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֻ

ּכפּול וחּוטן לבנים, מ:]ּפׁשּתן, ;[חוטים]ׁשּׁשה[ארוג ְְְִִִָָָָָ
ּבצמר. רקּום לבּדֹו ְְְְֵֶֶַַָָוהאבנט

ּגדֹול ·. כהן ּבגדי הן - זהב כלים:ּבגדי ׁשמֹונה והם , ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵָָָָֹ
ואבנט  וציץ. וחׁשן ואפֹוד, ּומעיל, ּכהן, ּכל ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹהארּבעה

רֹוקם מעׂשה - ּגדֹול ּכהן ּדֹומה [ריקמה]ׁשל ואינֹו הּוא, ְֲֵֵֵֵֶֶַָֹ
ּבאהרן, האמּורה ּומצנפת הדיֹוט. ּכהן לאבנט ְְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּבמעׂשיו
ּבּה צֹונף ּגדֹול ׁשּכהן אּלא ּבבניו, האמּורה הּמגּבעת ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהיא

הּׁשבר על ׁשּלֹופף תחבושת]ּכמֹו צֹונפין [ככריכת ּובניו , ְְִֵֶֶֶַַָָ
'מגּבעת'. נקראת ּולפיכ ּככֹובע; ְְְְִִִֵַַַָָּבּה

ּגדֹול ‚. ּכהן ּבהן ׁשּמׁשּמׁש כלים ארּבעה הן - לבן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבגדי
ּומצנפת  ואבנט, ּומכנסים, ּכּתנת, הּכּפּורים: .ּביֹום ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָֹֻ

לבּדֹו הּפׁשּתן ּומן ׁשּׁשה, ּכפּול וחּוטן לבנים, ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָוארּבעּתם
הּכּפּורים  ּביֹום ּגדֹול לכהן יהיּו אחרֹות כּתנֹות ּוׁשּתי ְְְְֲֳִִִֵֵֵֵַָֹֻהם.

ּוׁשּתיהן הערּבים. ּבין ואחת ּבּׁשחר, לֹובׁשּה אחת [נקנין]- ְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָ
להֹוסיף רצה ואם הקּדׁש. מּׁשל מנה [הכהן ּבׁשלׁשים ְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָֹ

עֹוׂשה הגדול] ּכ ואחר הּתֹוספת, ּומקּדיׁש מּׁשּלֹו; מֹוסיף -ְְִִִֶֶֶֶַַַַָ
הּכּתנת. ֶַָֹֻּבּה

ּומׁשלׁשלים „. נאים חדׁשים ׁשּיהיּו מצותם - כהּנה ְְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָֻֻּבגדי
"לכבֹוד [ארוכים] ׁשּנאמר: הּגדֹולים, ּבגדי ּכדר ,ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָ

מטׁשטׁשין היּו ארּכין [בטיט]ּולתפארת". אֹו מקרעין, אֹו , ְְְְְֲִִִִֶֶָָָֹֻֻ
ׁשּסּלקן  אֹו מּמּדתֹו, ּפחֹות קצרים אֹו מּדתֹו, על ְְִִִִִֵֶַָָָָָָיתר

מׁשחקין [כיווצם] היּו ּפסּולה; עבֹודתֹו - ועבד ְְְְֲִֵַַָָָָָָֻּבאבנט,
ׁשּנעׂשּו[ישנים] עד ּבאבנט וסּלקן ארּכים ׁשהיּו אֹו ,ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֻ

ּכׁשרה. עבֹודתֹו - ועבד ְְְֲִֵַָָָָּכמּדתֹו,
צֹואי‰. ׁשּנעׂשה כהּנה מּבגדי ּבגד אין [מלוכלך]ּכל - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֻ

אֹותֹו מּניחין אּלא אֹותֹו, מכּבסין ואין אֹותֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַָמלּבנין
ּגֹונזין  ׁשּבלּו, ּגדֹול כהן ּובגדי חדׁשים. ולֹובׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָֹלּפתילֹות,
ּבהן  עֹובד אינֹו הּצֹום, ּביֹום ּבהן ׁשעֹובד לבן ּובגדי ְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָאֹותן.
ׁשם, אֹותם ׁשּיפׁשט ּבּמקֹום נגנזין אּלא לעֹולם, ׁשנּיה ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּפעם

ּבהניה. אסּורין והם ׁשם"; "והּניחם ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
.Â עֹוׂשין היּו - ואבנטיהם ׁשּבלּו הדיֹוטים כהנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמכנסי

ּבית  ּבׂשמחת ּבּמקּדׁש ּבהן ּומדליקין ּפתילֹות, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָמהן
מהן הּׁשֹואבה  עֹוׂשין היּו - ׁשּבלּו הדיֹוטים ּכהנים וכתנֹות ; ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ּתמיד לּמנֹורה  המקדש]ּפתילֹות מנורת -]. ְְִִַָָ
.Ê ויחיד צּבּור; מּׁשל אּלא ּבאין אינן כהנים, ּבגדי ְְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָָָֹּכל

ּומּתר  לּצּבּור, מֹוסרֹו - כהּנה מּבגדי ּבגד ּכלי ׁשהתנּדב וכן . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻֻ
ּכׁשרין. הן הרי לּצּבּור, יחיד ׁשּמסרן הּמערכה ועצי ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּׁשרת
ּכׁשרים; מּׁשּלֹו, יחיד אֹותן ׁשהתנּדב הּצּבּור קרּבנֹות ּכל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאף

לּצּבּור. ׁשּימסרם ְְְִִִֵֶַַּובלבד

.Áמחלצֹות מהן עֹוׂשין היּו הדיֹוטֹות, כהנים ד'ּבגדי -] ְְְֲִִִֵֵֶֶַָָֹ
כהונה] הצורך]רּבֹותבגדי היּו[לעת חּלֹון ותׁשעים וׁשּׁשה . ְְְִִִַַָָ

מׁשמר; לכל חּלֹונֹות ארּבעה הּבגדים, ּבהן להּניח ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָָּבּמקּדׁש
סתּומֹות. וכּלן חּלֹונֹותיו, על ּכתּוב מׁשמר ּכל ְְְְִֵַַָָָָָֻוׁשם
ּפֹותחין  ׁשּלהן, ּבּׁשּבת לעבֹודה מׁשמר אנׁשי ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּוכׁשּיּכנסּו
ּוכׁשּיצאּו, הּכלים; ונֹוטלין ׁשּבתן ימי ּכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָחּלֹונֹותיהן

וסֹותמין. לחּלֹונֹותם הּבגדים ְְְֲִִִִַַַַָָמחזירין
.Ë ׁשּלא לפי מׁשמר? לכל חּלֹונֹות ארּבעה עׂשּו ְְְְְִִֶַַָָָָָָָֹולּמה

אחד, ּבחּלֹון הּמכנסים ּכל אּלא מערּבבין, הּכלים ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻיהיּו
וכתּוב  אחד, ּבחּלֹון האבנטים ּכל 'מכנסים'; עליו ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָָוכתּוב
ּכּלן  והּכּתנֹות אחד, ּבחּלֹון ּכּלן הּמצנפֹות וכן 'אבנט'; ְְְְְֳִֵֵֶַַַַָָָָָָֻֻֻעליו

אחד. ְֶַָּבחּלֹון
.È ּבעת אֹו ּבּלילה, ׁשּלֹו ּבּלׁשּכה זהב ּבגדי מּניח ּגדֹול ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּכהן

הּמקּדׁש. מן ְִִֵֵֶַָׁשּיצא
.‡È אֹותן לֹובׁש לפיכ ּבהן; להנֹות מּתר כהּנה, ְְְִִֵֵֵֶָָָָָָֻֻּבגדי

עבֹודה  ּבׁשעת ׁשּלא אפּלּו עבֹודתֹו, האבנט ּביֹום מן חּוץ ; ְְְֲֲֲִִִֵֶַַָָָֹ
ׁשעטנז  ׁשהּוא מּפני אּלא - ללבׁשֹו הדיֹוט לכהן אסּור , ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

העבֹודה. ְֲִַָָּבׁשעת
.·Èאּלא לעבֹודה לֹובׁשין הּכהנים מ:]אין צמר [בגדים ְֲֲִִֵֶֶֶַָָָֹ

ּבלבד. ְְִִִַּופׁשּתים
.‚È הּוא "ּבד", אֹו "ׁשׁש" ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֵֶֶַַַָָָוכל

הּבּוץ  והּוא הּוא הּפׁשּתים מקֹום, ּבכל האמּורה ּותכלת . ְְְְֲִִֵֶַַָָָָ
ּפתּו ׁשהּוא הּׁשמים, ּכעצם הּצבּוע הּכחל [מעורב]הּצמר מן ְִִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹ

הכחול] ותֹולעת [גווני אדם; הּצבּוע הּצמר הּוא והארּגמן, ;ְְְֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ּבתֹולעת הּצבּוע הּצמר הּוא מאוד]ׁשני, אדומים .[גרגירים ְִֶֶַַַַַָָ

.„È,"מׁשזר "ׁשׁש אֹו "ׁשׁש" ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֵֵֶֶַַָָָָָּכל
- "ּבד" ׁשּנאמר ּומקֹום ׁשּׁשה. ּכפּול החּוט ׁשּיהיה ְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָצרי
ׁשּיהיה  הּמבחר מן ּומצוה ּכׁשר; לבּדֹו, אחד חּוט היה ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻאם
צרי - ּבלבד "מׁשזר" ּבֹו ׁשּנאמר ּומקֹום ׁשּׁשה. ְְֱִִִֶֶַַָָָָָָּכפּול

ׁשמֹונה  ּכפּול חּוטן .ׁשּיהיה ְְִֶֶָָָ
.ÂË הּוא - רקם" "מעׂשה ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ֱֲֵֵֶֶַַַָָָֹּכל

ּבפני  אחד מּצד נראין ּבאריג הּנעׂשֹות הּצּורֹות ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּתהיינה
הּצּורה  ׁשּתהיה הּוא - חׁשב" ּו"מעׂשה ּבלבד; ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהאריג

ואחֹור  ּפנים צדדין, מּׁשני .נראית ְְְְִִִִֵֵָָָ
.ÊË ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין הּכּתנת, הּבגדים? מעׂשה ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻוכיצד

ּבּתים  ּבּתים ׁשהיא היתה, מׁשּבצת - הדיֹוט ּכהן ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻּבין
הּכֹוסֹות ּבית ּכמֹו גדולות]ּבאריגתּה, ּכמֹו[כגומות , ְְֲִֵַַָָ

יד ּובית הּקׁשים. ּבּבגדים האֹורגין ׁשּלּה[שרוול]ׁשעֹוׂשין ְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּבתפירה. הּכּתנת ּגּוף עם אֹותֹו ּומחּברין עצמֹו, ּבפני ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָֹֻנארג

.ÊÈ העקב מן למעלה עד - הּכּתנת יד אר ּבית ואר . ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֻ
ּפס עד - הּיד.[כף]ׁשּלּה ּברחב - ורחּבֹו ידֹו; ְְְֶַַַַָָָָֹ

.ÁÈ- הדיֹוט ּכהן ׁשל ּבין ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהּמכנסים,
ירכים  ועד מּמתנים קרֹוב הם הּטּבּור מן למעלה ׁשהּוא , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

הארּכּבה ׁשהיא הּיר סֹוף עד הּלב, ּוׁשנצים [ברך]מן . ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻ
הּנקב[רצועות] ּבית לא להן ואין להן; קדמי]יׁש [חור ְֵֵֵֶֶֶֶַָָֹ

ּבית ּכיס.[נרתיק]ולא ּכמין מּקפין אּלא הערוה, ְְְִִִֵֶֶָָָָֹֻ
.ËÈ עׂשרה ׁשׁש ארּכּה - הדיֹוט אֹו ּגדֹול ּכהן ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹהּמצנפת
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אצּבעֹות  ׁשלׁש ּכמֹו רחּבֹו - והאבנט ׁשּתים אּמה. וארּכֹו , ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹ
ּובגדי  .ּכר ּגּבי על ּכר ּומחזירֹו, מּקיפֹו אּמה; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּוׁשלׁשים

מחט מעׂשה אֹותן עֹוׂשין אין - ּכּלן אּלא [בתפירה]כהּנה , ְֲִֵֵֶַַַָָָָֻֻ
אֹורג ארג".[באריגה]מעׂשה  "מעׂשה ׁשּנאמר: , ֱֲֲֵֵֵֵֶֶַַַֹ

ה'תשע"ד  סיון י"ג רביעי יום

ט  ּפרק
WCwOdilMzFkld-dcearxtq

¤¤
¦§§¥©¦§̈

ׁשּתי ‡. רחב זהב ׁשל טס עֹוׂשה הּציץ? מעׂשה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד
ּומּקיף אורכו]אצּבעֹות, ׁשני [- עליו וכֹותב לאזן. מאזן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

'לה''[שורות]ׁשיטין מּלמּטה, 'קדׁש' לה''; 'קדׁש : ְִִִֶֶַַַָֹֹ
ּכתבּוהּו ּופעמים ּכׁשר; אחת, ּבׁשיטה ּכתבֹו ואם ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָמּלמעלה.

אחת. ִַַָׁשיטה
האֹותּיֹות ·. את חֹופר - לפניו ּבֹולטֹות ְְְִִֵֶָָָָוהאֹותּיֹות

והּוא והּוא [הטס]מאחריו, ׁשּבֹולט. עד הּׁשעוה, על מדּבק ְְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָֻ
לנקב, מּנקב נכנס למּטה ּתכלת ּופתיל קצֹותיו; ּבׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָנקּוב

הערף. ּכנגד ּבּפתיל נקׁשר ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּכדי
ּתכלת ‚. ּכּלֹו ּכפּוליןהּמעיל וחּוטיו מ:], ׁשנים [שזורים ְְְְְִִֵֵֶַָֻ

ּופיו[חוטין]עׂשר הצוואר]; אריגתֹו[מקום ּבתחּלת ארּוג ְֲִִִִַָָָָ
יפרם] יד[שלא ּבית לֹו ואין ּכנפים [שרוול]. נחלק אּלא , ְְְִֵֵֶֶַָָָָ

חלקים] לשני הּמעילים.[- ּכל ּכדר למּטה עד הּגרֹון ְְְִִִֶֶַַַַָָָמּסֹוף
הּמעיל  ּפי והּקֹורע ּבלבד. הּגרֹון ּכל ּכנגד אּלא מחּבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻואינֹו
כהּנה, ּבגדי לכל הּדין והּוא יּקרע"; "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

ּדר אֹותם לֹוקה.[בשביל]ׁשהּקֹורע הׁשחתה ְֵֶֶֶֶַַַָָָ
מּׁשלׁשּתן „. מין ּכל ׁשני, ותֹולעת וארּגמן ּתכלת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּומביא

"מׁשזר" ּבׁשּוליו ׁשּנאמר לפי ׁשמֹונה, חּוטי ׁשזּור נמצאּו ; ְְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָ
ׁשּלא  רּמֹונים ּכמין אֹותן ועֹוׂשה ועׂשרים. ארּבעה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹהּׁשּולים

ּפיהם סגורים]ּפתחּו ּומביא [- ּבּמעיל. אֹותן ותֹולה , ְְְִִִֵֶֶַָָ
הּכל  - ענּבֹולים ּוׁשנים ׁשבעים ּובהם זּוגין, ּוׁשנים ְְְְְִִִִִִִִִֶַַַָֹׁשבעים

זה  ּכנף ּבׁשּולי וׁשּׁשה ׁשלׁשים ּבֹו ותֹולה ּוׁשלׁשים זהב; , ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֹֹ
ּבין  הּתלּוי הענּבֹול עם והּזּוג זה; ּכנף ּבׁשּולי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָוׁשּׁשה

עד 'ּפעמֹון'. נקרא ּכאחד, מּׁשני ׁשניהם ׁשּוליו ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ורּמֹון". ּפעמֹון ורּמֹון "ּפעמֹון ְְְֲֲִִַַָָצדדיו,

ּככה ‰. ּבּתֹורה, האמּור והחׁשן האפֹוד ׁשּבאריגת ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהּזהב
עם  ונֹותנֹו טהֹור, זהב אחד חּוט לֹוקח מעׂשהּו: ְְֲִֵֵֶַַָָָָהּוא
וכן  ּכאחד; חּוטין הּׁשבעה וכֹופל ּתכלת, ׁשל חּוטין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּׁשה
אחד  וחּוט ארּגמן, ׁשל ׁשּׁשה עם זהב חּוט עֹוׂשה ְְִִֶֶֶַָָָָָָהּוא
ּפׁשּתן; ׁשל ׁשּׁשה עם אחד וחּוט ׁשני, ׁשל ׁשּׁשה ְְִִִִִִֶֶֶָָָָָעם
ׁשמֹונה  החּוטים ּכל ונמצאּו זהב, חּוטי ארּבעה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָנמצאּו

לעׂשֹות ועׂשרים  וגֹו' הּזהב ּפחי את "וירּקעּו ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
ּובתֹו הּׁשני ּתֹולעת ּובתֹו הארּגמן, ּובתֹו הּתכלת ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָּבתֹו

ּבתֹוכן. ּכפּול הּזהב ׁשחּוט מלּמד - ְְֵֵֶַַַָָָָהּׁשׁש"
.Â הּזהב מן  חֹוׁשב מעׂשה ּבגד אֹורג החׁשן? מעׂשה ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּכיצד

עׂשרים  על והּׁשׁש, הּׁשני ותֹולעת והארּגמן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוהּתכלת
זרת, ורחּבֹו אּמה ארּכֹו - ׁשּבארנּו ּכמֹו חּוטין ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָּוׁשמֹונה
ּבֹו וקֹובע מרּבע. זרת על זרת נמצא לׁשנים; ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻוכֹופלֹו
מהן  אבן ּכל - ּבּתֹורה המפרׁשים אבן ׁשל טּורים ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹארּבעה

ּומארּבע  מּלמּטה ׁשּמּקיפֹו זהב ׁשל ּבבית ּומׁשּקע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻמרּבע,
.רּוחֹותיו  ָ

.Êהאבנים [חורט]ּומפּתח ּכתֹולדֹותם על הּׁשבטים ׁשמֹות  ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָ
לידתם] 'ר [כסדר האדם על ּכֹותב ונמצא ועל , אּובן', ְְְְִֵֵֶַַָָֹ

- מ'ראּובן' למעלה ּבּתחּלה וכֹותב 'ּבנימין'. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָיׁשפה
'ׁשבטי  - מ'ּבנימין' למּטה וכֹותב ויעקב', יצחק ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ'אברהם

ׁשם. מצּויֹות האֹותּיֹות ּכל ׁשּיהיּו ּכדי ְְְִִֵֶָָָָיּה',
.Á זהב טּבעֹות ארּבע חׁשן, ׁשל זוּיֹות ארּבע על .ועֹוׂשה ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ׁשּתי  ּבהן נתלה ׁשהחׁשן מעלה ׁשל הּטּבעֹות ּבׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹונֹותן
ּבׁשּתי  ונֹותן 'ׁשרׁשרֹות'; הּנקראים והן זהב, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָעבֹותֹות

הּדּדים ּכנגד ׁשהן מּטה ׁשל הלב]הטּבעֹות כנגד ׁשני [- , ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּתכלת. ְְִֵֵֶּפתילי

.Ë,לכתף מּכתף אדם ׁשל ּגּבֹו ּכרחב רחּבֹו - ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֹהאפֹוד
הּידים אּצילי מּכנגד מהמרפק]וארּכֹו עד [- מאחֹוריו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ידֹות ׁשּתי ּכמֹו לֹו ויׁש מּמּנּו[רצועות]הרגלים. יֹוצאֹות ְְְְְִִֵֵֶַַָָ
הּנקראין  והן ּבהן; אֹותֹו ׁשחֹוגרין ּולכאן, לכאן ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָּבאריג
ותֹולעת  וארּגמן ּתכלת זהב ארּוג והּכל האפֹוד'. ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ'חׁשב
החׁשן. ּכמעׂשה - חּוטין ּוׁשמֹונה עׂשרים על וׁשׁש, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשני

כתפֹות  ׁשּתי עליו הּכהן.ותֹופר ּכתפֹות על ׁשּיהיּו ּכדי , ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ
ּבבית  מׁשּקע מרּבע, ׁשהם אבן וכתף ּכתף ּכל על ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻֻוקֹובע

ּומפּתח זהב; ׁשמֹות [חורט]ׁשל האבנים ׁשּתי על ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ
ּכתֹולדֹותם, זֹו אבן על וׁשּׁשה זֹו אבן על ׁשּׁשה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשבטים,

אֹות וכֹותבי  ועׂשרים חמׁש ונמצאּו 'יהֹוסף'; יֹוסף ׁשם ן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָ
ּכֹותבין: היּו וכ זֹו. ּבאבן אֹות ועׂשרים וחמׁש זֹו, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָּבאבן

ּכתפֹו על 'ראּובן' ּבּה ׁשּכתּוב ְְְֵֵֶֶֶַָָָוהאבן
'ׁשמעֹון' ּבּה ׁשּכתּוב והאבן ְְְִִֶֶֶַָָָָהימנית,

הּׂשמאלית  ּכתפֹו ּבכל על ועֹוׂשה . ְְְְִֵֶַַָָ
מּלמעלה  אחת - טּבעֹות ׁשּתי ְְְִֵֵַַַַָָָּכתף
לּכתף  מּלמּטה ואחת הּכתף, ְְְִֵֵַַַַַָָָֹּבראׁש

טּבעֹות  ּבׁשּתי זהב עבֹותֹות ׁשּתי ונֹותן החׁשב; מן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָלמעלה
והם האפֹוד:הּנקראיןׁשּלמעלה, צּורת היא וזֹו 'ׁשרׁשרֹות'. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

.È קצֹות מכניס ּכ ְְְִַַַָואחר
ּבּטּבעֹות  חׁשן ׁשל ֲֶֶַַָָֹהעבֹותֹות
האפֹוד, ּבכתפֹות ְְְְִֵֶַָָׁשּלמעלה
הּתכלת  ּפתילי ׁשני ְְְְִִֵֵֵֶַַּומכניס
הּטּבעֹות  ּבׁשּתי החׁשן ְְִֵֵֶֶַַַָֹׁשּבׁשּולי
האפֹוד  מחׁשב .ׁשּלמעלה ְְֵֵֵֶֶַָָ

הּׁשרׁשרֹות  את ְְִִֶַַּומֹורידין
- העליֹונֹות החׁשן טּבעֹות עד האפֹוד, ּכתפֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּבטּבעֹות

יּזח "ולא ּבזה, זה ׁשּידּבקּו מעל [יתנתק]ּכדי החׁשן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
ּדר חּבּורן ּומפרק האפֹוד, מעל חׁשן הּמּזיח וכל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהאפֹוד".

לֹוקה. - ְִֶקלקּול
‡È. על החׁשן יהיה - החׁשן עם האפֹוד ּכׁשּלֹובׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹנמצא

לּבֹו על קׁשּור האפֹוד וחׁשב מאחריו, והאפֹוד ּבׁשוה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלּבֹו
ּוׁשּתי  כתפיו; ׁשּתי על האפֹוד כתפֹות ּוׁשּתי החׁשן, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּתחת
זהב  עבֹותֹות ּוׁשּתי מּכאן, ּכתפֹו מעל יֹורדֹות זהב ְְְֲֲִֵֵֵַָָָָָעבֹותֹות
חּוטי  ּוׁשני החׁשן; טּבעֹות עד האפֹוד מּכתפֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹמּכאן,
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מרּכסין טּבעֹות [קשורים]תכלת מׁשּתי ידיו, אּצילי מּתחת ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ
האפֹוד  ּכתפֹות טּבעֹות ׁשּתי עד הּתחּתֹונֹות ְְְְִֵֵֶַַַַַָֹהחׁשן

החׁשב. מן למעלה ׁשהם ְְְִֵֵֶֶַַַַָהּתחּתֹונֹות,

י  ¤¤ּפרק
הּבגדים?‡. לביׁשת סדר ּתחּלה,ּכיצד הּמכנסים לֹובׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּכ ואחר מתניו, מעל מּטּבּורֹו למעלה הּמכנסים את ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָוחֹוגר
ידיו  אּצילי ּכנגד האבנט את חֹוגר ּכ ואחר הּכּתנת, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻלֹובׁש

וקֹוׁשר.[המרפק] ׁשּגֹומר, עד ּכר ּגּבי על ּכר ּומּקיפֹו ,ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ
ּבּיזע"·. יחּגרּו "ולא ּבּקּבלה: מפרׁש האבנט -ועל ְְְְְְֵַַַַַַַָָָָָֹֹ

ׁשּמּזיעין ומתחמם]ּבמקֹום מתקפל קּבל [שהבשר וכ ; ְְִִִֵֶַָָ
יסרּון' לּבהֹון 'על ותרּגם: הּנביאים, מּפי עּזיאל ּבן ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֻיֹונתן

ללב] סמוך ּכֹובע.[- ּכמין ּבּמצנפת צֹונף ּכ ואחר .ְְְִִֵֶֶַַַַָ
ועל ‚. הּמעיל, לֹובׁש ּבאבנט, ׁשחֹוגר אחר - ּגדֹול ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹּכהן

הּמעיל  על האפֹוד ּבחׁשב וחֹוגר והחׁשן; האפֹוד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּמעיל
מעיל  - האפֹוד" "מעיל נקרא ּולפיכ החׁשן, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹמּתחת
הּציץ  וקֹוׁשר הּמצנפת, צֹונף ּכ ואחר האפֹוד. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשחֹוגרֹו

הּמצנפת [בעורף] מן ציץ למעלה ּבין נראה היה ּוׂשערֹו ; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
לּמצנפת. ציץ ּבין ּתפּלין מניח היה וׁשם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלּמצנפת,

עֹובד „. הּכהן ולהיֹות אּלּו, ּבגדים לעׂשֹות עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָֹמצות
ּתקריב, ּבניו "ואת קדׁש", בגדי "ועׂשית ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהן
מּׁשמֹונה  ּבפחֹות ׁשּׁשּמׁש ּגדֹול וכהן ּכּתנת". ְְְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָֹֹֻוהלּבׁשּתם
מארּבעה  ּבפחֹות ׁשּׁשּמׁש הדיֹוט ּכהן אֹו אּלּו, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבגדים
ועבֹודתֹו ּבגדים', 'מחּסר הּנקרא הּוא - אּלּו ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֻּבגדים
ׁשּנאמר: ׁשּׁשּמׁש, ּכזר ׁשמים ּבידי מיתה וחּיב ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפסּולה;
ּבזמן  - ּכהּנה" להם והיתה . . אבנט אֹותם ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻ"וחגרּת

עליהם,ׁשּב ּבגדיהם אין עליהם; ּכהּנתם עליהם, גדיהם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֻ
"והּזר  ונאמר: ּכזרים, הן הרי אּלא עליהם, ּכהּנתם ְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאין

יּומת". ֵַָָהּקרב
.‰ּכ העבֹודה, ּופֹוסל מיתה חּיב ּבגדים ׁשּמחּסר ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻּכׁשם

כּתנֹות  ׁשּתי ׁשּלבׁש ּכגֹון ּבגדים; אבנטים,הּיתר ׁשני אֹו ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
זה  הרי - ועבד ּגדֹול כהן ּבגדי ׁשּלבׁש הדיֹוט ּכהן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאֹו

ׁשמים. ּבידי מיתה וחּיב העבֹודה, ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָמחּלל
.Â"ּולבׁשם ּבׂשרֹו "על כהּנה: ּבבגדי ׁשּלא נאמר מלּמד , ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻ

נימה אפּלּו לּבגדים; ּבׂשרֹו ּבין חֹוצץ ּדבר [חוט]יהיה ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
לּבגד  ּבׂשרֹו ּבין היתה אם - מתה ּכּנה אֹו עפר, אֹו ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאחת,
יכֹול  הּכהן אין לפיכ ּפסּולה. ועבֹודתֹו חציצה, זֹו הרי -ְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָֹ
אינּה ראׁש, ׁשל אבל חֹוצצת; ׁשהרי יד, ׁשל ּבתפּלין ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹלעבד

מניח. העבֹודה, ּבׁשעת להניחם רצה אם ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחֹוצצת,
.Ê ּבין אבק יהיה ׁשּלא ׁשּלֹובׁש, ּבׁשעה להּזהר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹוצרי

וׁשּלא  - ּבחּיים ׁשהיא ּפי על ואף - ּכּנה ולא לּבגד, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבׂשרֹו
ׁשּיתרחק  עד לבׂשרֹו ּבגּדֹו ּבין העבֹודה ּבׁשעת הרּוח ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּתּכנס

לחּו חלּוקֹו ּתחת ידֹו יכניס ולא מעליו; ,[לגרד]הּבגד ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ
מדלּדלת  נימא ּבּבגד יהיה ולא הּבגד, מן ׂשערֹו יצא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻולא

מעט] תלוש ּבׁשעת [חוט אּלּו מּכל אחד ׁשם היה ואם .ְְִִִֵֶַָָָָָ
ּכׁשרה. עבֹודתֹו ְֲֲֵָָָָהעבֹודה,

.Áׁשּכרכֹו ּכגֹון ּבגדים, ּבמקֹום ׁשּלא ּבגד ּבׂשרֹו על ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכר

ּבֹו היה אם - עקבֹו על אֹו אצּבעֹו ׁשלׁש[כגודל]על ְֲִֵֶַַָָָָֹ
ּפחֹות  ּופֹוסל; חֹוצץ זה הרי אצּבעֹות, ׁשלׁש על ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאצּבעֹות

צלצּול היה ואם חֹוצץ. אינֹו הֹואיל [חגורה]מּכן, - קטן ְְִִִִֵֵֵָָָָ
ּפי  על ואף ּפֹוסל, זה הרי - עצמֹו ּבפני ּבגד חׁשּוב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָוהּוא

ׁשלׁש. על ׁשלׁש ּבֹו ֵֶַָָֹֹׁשאין
.Ëּגמי עליה לכר מּתר - ּבאצּבעֹו ׁשּלקה [רטיה]ּכהן ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֻ

ואם  ועֹובד; ׁשלׁש, על ׁשלׁש ּבֹו ׁשאין ּבגד אֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּבׁשּבת,
הּבגד  אֹו הּגמי יחּוץ ׁשּלא והּוא אסּור. ּדם, להֹוציא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹנתּכּון

העבֹודה. ּבׁשעת לּבגד ּבׂשרֹו ְְֲִֵֶֶַַָָָּבין
.Èותּמים אּורים ׁשני ּבבית חושן]עׂשּו להׁשלים [- ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵַַָֻ

ּומּפני  ּבהן. נׁשאלין היּו ׁשּלא ּפי על ואף ּבגדים, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשמֹונה
רּוח  ׁשם היתה ׁשּלא מּפני ּבהן? ׁשֹואלין היּו לא ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹמה
ׁשכינה  ואין הּקדׁש ּברּוח מדּבר ׁשאינֹו ּכהן וכל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּקדׁש;

ּבֹו. נׁשאלין אין - עליו ְִִֵָָָָׁשֹורה
.‡È הא לפני ּופניו הּכהן עֹומד ׁשֹואלין? ,רֹון וכיצד ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹ

הּׁשֹואל: ואֹומר הּכהן. לאחֹורי ּפניו מאחריו, ְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹוהּׁשֹואל
מהרהר  ולא רם, ּבקֹול ׁשֹואל ואינֹו אעלה'? לא אֹו ְְְְְֱֱֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹ'אעלה
עצמֹו. לבין ּבינֹו ׁשּמתּפּלל ּכמי ,נמּו ּבקֹול אּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּבלּבֹו,
ורֹואה  ּבחׁשן, ּומּביט הּכהן, את לֹובׁשת הּקדׁש רּוח ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹּומּיד
ׁשּבֹולטֹות  ּבאֹותּיֹות תעלה' 'לא אֹו 'עלה' הּנבּואה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹּבמראה
תעלה'. 'לא אֹו 'עלה', לֹו: ואֹומר ּפניו, ּכנגד החׁשן ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמן

.·È ּכאחד דברים ׁשני על ׁשֹואלין ׁשאל,ואין ואם ; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
להדיֹוט, ּבהן נׁשאלין ואין ּבלבד. הראׁשֹון על ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָמׁשיבין
ּבֹו, הּצּבּור ׁשּצר למי אֹו ּדין, ּבית לאב אֹו ,למל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹאּלא

וגֹו'", יעמד הּכהן אלעזר "ולפני -]ׁשּנאמר: יהושע זה [- ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
מׁשּוח זה יׂשראל", ּבני "וכל ;הּמל ל:]הּוא ממונה [כהן ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

אּלּו העדה", "וכל ּבׁשאלתֹו; הּצּבּור ׁשּצר מי אֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמלחמה
הּגדֹול. ּדין ִֵַָּבית

.‚È נביאים ּבדברי מֹוצא ׁשאּתה היּוזה רּבים ׁשּכהנים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
האפֹוד  ׁשאין ּגדֹולים, ּכהנים היּו לא - ּבד אפֹוד ְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹֹחֹוגרין
ׁשמּואל  ׁשהרי - אֹותֹו חֹוגרין היּו הּלוּים אף ּבד. ּכהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשל
אּלא  ּבד". אפֹוד חגּור "נער ּבֹו: ונאמר היה, לוי ְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּנביא

הּנביאים ּבני אֹותֹו חֹוגרין היּו - זה הרוצים אפֹוד -] ְְְִִִֵֵֶַָ
הּקדׁש,להתנבא] רּוח עליו ׁשּתׁשרה ראּוי ׁשהּוא ְִִֶֶֶֶַַָָָֹּומי

ּפי  על ׁשּמדּבר ּגדֹול ּכהן למעלת זה הּגיע ּכי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹלהֹודיע
הּקדׁש. ּברּוח והחׁשן ְְֵֶֶַַַָֹֹהאפֹוד

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

-dcearxtq
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עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות עׂשרה חמׁש ּבכללן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָיׁש
פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹּוׁשלׁש

לֹו(א) יּכנס ׁשּלא (ב) לּמקּדׁש; ׁשּכֹור ּכהן יּכנס ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹׁשּלא
ּבגדים; קרּוע ּכהן לֹו יּכנס ׁשּלא (ג) ראׁש; ּפרּוע ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹֹּכהן
יצא  ׁשּלא (ה) ההיכל; אל עת ּבכל ּכהן יּכנס ׁשּלא ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ(ד)
הּמקּדׁש; מן טמאים לׁשּלח (ו) הּמקּדׁש; מן ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָֹּכהן
להר  טמא יּכנס ׁשּלא (ח) לּמקּדׁש; טמא יּכנס ׁשּלא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ(ז)
טבּול  יׁשּמׁש ׁשּלא (י) טמא; יׁשּמׁש ׁשּלא (ט ) ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהּבית;
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אצּבעֹות  ׁשלׁש ּכמֹו רחּבֹו - והאבנט ׁשּתים אּמה. וארּכֹו , ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָֹ
ּובגדי  .ּכר ּגּבי על ּכר ּומחזירֹו, מּקיפֹו אּמה; ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹּוׁשלׁשים

מחט מעׂשה אֹותן עֹוׂשין אין - ּכּלן אּלא [בתפירה]כהּנה , ְֲִֵֵֶַַַָָָָֻֻ
אֹורג ארג".[באריגה]מעׂשה  "מעׂשה ׁשּנאמר: , ֱֲֲֵֵֵֵֶֶַַַֹ

ה'תשע"ד  סיון י"ג רביעי יום

ט  ּפרק
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ׁשּתי ‡. רחב זהב ׁשל טס עֹוׂשה הּציץ? מעׂשה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד
ּומּקיף אורכו]אצּבעֹות, ׁשני [- עליו וכֹותב לאזן. מאזן ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹ

'לה''[שורות]ׁשיטין מּלמּטה, 'קדׁש' לה''; 'קדׁש : ְִִִֶֶַַַָֹֹ
ּכתבּוהּו ּופעמים ּכׁשר; אחת, ּבׁשיטה ּכתבֹו ואם ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָמּלמעלה.

אחת. ִַַָׁשיטה
האֹותּיֹות ·. את חֹופר - לפניו ּבֹולטֹות ְְְִִֵֶָָָָוהאֹותּיֹות

והּוא והּוא [הטס]מאחריו, ׁשּבֹולט. עד הּׁשעוה, על מדּבק ְְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָֻ
לנקב, מּנקב נכנס למּטה ּתכלת ּופתיל קצֹותיו; ּבׁשּתי ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָנקּוב

הערף. ּכנגד ּבּפתיל נקׁשר ׁשּיהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּכדי
ּתכלת ‚. ּכּלֹו ּכפּוליןהּמעיל וחּוטיו מ:], ׁשנים [שזורים ְְְְְִִֵֵֶַָֻ

ּופיו[חוטין]עׂשר הצוואר]; אריגתֹו[מקום ּבתחּלת ארּוג ְֲִִִִַָָָָ
יפרם] יד[שלא ּבית לֹו ואין ּכנפים [שרוול]. נחלק אּלא , ְְְִֵֵֶֶַָָָָ

חלקים] לשני הּמעילים.[- ּכל ּכדר למּטה עד הּגרֹון ְְְִִִֶֶַַַַָָָמּסֹוף
הּמעיל  ּפי והּקֹורע ּבלבד. הּגרֹון ּכל ּכנגד אּלא מחּבר ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻואינֹו
כהּנה, ּבגדי לכל הּדין והּוא יּקרע"; "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻ

ּדר אֹותם לֹוקה.[בשביל]ׁשהּקֹורע הׁשחתה ְֵֶֶֶֶַַַָָָ
מּׁשלׁשּתן „. מין ּכל ׁשני, ותֹולעת וארּגמן ּתכלת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּומביא

"מׁשזר" ּבׁשּוליו ׁשּנאמר לפי ׁשמֹונה, חּוטי ׁשזּור נמצאּו ; ְְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָ
ׁשּלא  רּמֹונים ּכמין אֹותן ועֹוׂשה ועׂשרים. ארּבעה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹהּׁשּולים

ּפיהם סגורים]ּפתחּו ּומביא [- ּבּמעיל. אֹותן ותֹולה , ְְְִִִֵֶֶַָָ
הּכל  - ענּבֹולים ּוׁשנים ׁשבעים ּובהם זּוגין, ּוׁשנים ְְְְְִִִִִִִִִֶַַַָֹׁשבעים

זה  ּכנף ּבׁשּולי וׁשּׁשה ׁשלׁשים ּבֹו ותֹולה ּוׁשלׁשים זהב; , ְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֹֹ
ּבין  הּתלּוי הענּבֹול עם והּזּוג זה; ּכנף ּבׁשּולי ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָוׁשּׁשה

עד 'ּפעמֹון'. נקרא ּכאחד, מּׁשני ׁשניהם ׁשּוליו ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ורּמֹון". ּפעמֹון ורּמֹון "ּפעמֹון ְְְֲֲִִַַָָצדדיו,

ּככה ‰. ּבּתֹורה, האמּור והחׁשן האפֹוד ׁשּבאריגת ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהּזהב
עם  ונֹותנֹו טהֹור, זהב אחד חּוט לֹוקח מעׂשהּו: ְְֲִֵֵֶַַָָָָהּוא
וכן  ּכאחד; חּוטין הּׁשבעה וכֹופל ּתכלת, ׁשל חּוטין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָׁשּׁשה
אחד  וחּוט ארּגמן, ׁשל ׁשּׁשה עם זהב חּוט עֹוׂשה ְְִִֶֶֶַָָָָָָהּוא
ּפׁשּתן; ׁשל ׁשּׁשה עם אחד וחּוט ׁשני, ׁשל ׁשּׁשה ְְִִִִִִֶֶֶָָָָָעם
ׁשמֹונה  החּוטים ּכל ונמצאּו זהב, חּוטי ארּבעה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָנמצאּו

לעׂשֹות ועׂשרים  וגֹו' הּזהב ּפחי את "וירּקעּו ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ
ּובתֹו הּׁשני ּתֹולעת ּובתֹו הארּגמן, ּובתֹו הּתכלת ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָּבתֹו

ּבתֹוכן. ּכפּול הּזהב ׁשחּוט מלּמד - ְְֵֵֶַַַָָָָהּׁשׁש"
.Â הּזהב מן  חֹוׁשב מעׂשה ּבגד אֹורג החׁשן? מעׂשה ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּכיצד

עׂשרים  על והּׁשׁש, הּׁשני ותֹולעת והארּגמן ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָוהּתכלת
זרת, ורחּבֹו אּמה ארּכֹו - ׁשּבארנּו ּכמֹו חּוטין ְְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָּוׁשמֹונה
ּבֹו וקֹובע מרּבע. זרת על זרת נמצא לׁשנים; ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֻוכֹופלֹו
מהן  אבן ּכל - ּבּתֹורה המפרׁשים אבן ׁשל טּורים ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹארּבעה

ּומארּבע  מּלמּטה ׁשּמּקיפֹו זהב ׁשל ּבבית ּומׁשּקע ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻמרּבע,
.רּוחֹותיו  ָ

.Êהאבנים [חורט]ּומפּתח ּכתֹולדֹותם על הּׁשבטים ׁשמֹות  ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָ
לידתם] 'ר [כסדר האדם על ּכֹותב ונמצא ועל , אּובן', ְְְְִֵֵֶַַָָֹ

- מ'ראּובן' למעלה ּבּתחּלה וכֹותב 'ּבנימין'. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָיׁשפה
'ׁשבטי  - מ'ּבנימין' למּטה וכֹותב ויעקב', יצחק ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָֹ'אברהם

ׁשם. מצּויֹות האֹותּיֹות ּכל ׁשּיהיּו ּכדי ְְְִִֵֶָָָָיּה',
.Á זהב טּבעֹות ארּבע חׁשן, ׁשל זוּיֹות ארּבע על .ועֹוׂשה ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָֹ

ׁשּתי  ּבהן נתלה ׁשהחׁשן מעלה ׁשל הּטּבעֹות ּבׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹונֹותן
ּבׁשּתי  ונֹותן 'ׁשרׁשרֹות'; הּנקראים והן זהב, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָעבֹותֹות

הּדּדים ּכנגד ׁשהן מּטה ׁשל הלב]הטּבעֹות כנגד ׁשני [- , ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּתכלת. ְְִֵֵֶּפתילי

.Ë,לכתף מּכתף אדם ׁשל ּגּבֹו ּכרחב רחּבֹו - ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָֹהאפֹוד
הּידים אּצילי מּכנגד מהמרפק]וארּכֹו עד [- מאחֹוריו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ידֹות ׁשּתי ּכמֹו לֹו ויׁש מּמּנּו[רצועות]הרגלים. יֹוצאֹות ְְְְְִִֵֵֶַַָָ
הּנקראין  והן ּבהן; אֹותֹו ׁשחֹוגרין ּולכאן, לכאן ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָּבאריג
ותֹולעת  וארּגמן ּתכלת זהב ארּוג והּכל האפֹוד'. ְְְְְֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ'חׁשב
החׁשן. ּכמעׂשה - חּוטין ּוׁשמֹונה עׂשרים על וׁשׁש, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשני

כתפֹות  ׁשּתי עליו הּכהן.ותֹופר ּכתפֹות על ׁשּיהיּו ּכדי , ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹ
ּבבית  מׁשּקע מרּבע, ׁשהם אבן וכתף ּכתף ּכל על ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻֻוקֹובע

ּומפּתח זהב; ׁשמֹות [חורט]ׁשל האבנים ׁשּתי על ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ
ּכתֹולדֹותם, זֹו אבן על וׁשּׁשה זֹו אבן על ׁשּׁשה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשבטים,

אֹות וכֹותבי  ועׂשרים חמׁש ונמצאּו 'יהֹוסף'; יֹוסף ׁשם ן ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָ
ּכֹותבין: היּו וכ זֹו. ּבאבן אֹות ועׂשרים וחמׁש זֹו, ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָּבאבן

ּכתפֹו על 'ראּובן' ּבּה ׁשּכתּוב ְְְֵֵֶֶֶַָָָוהאבן
'ׁשמעֹון' ּבּה ׁשּכתּוב והאבן ְְְִִֶֶֶַָָָָהימנית,

הּׂשמאלית  ּכתפֹו ּבכל על ועֹוׂשה . ְְְְִֵֶַַָָ
מּלמעלה  אחת - טּבעֹות ׁשּתי ְְְִֵֵַַַַָָָּכתף
לּכתף  מּלמּטה ואחת הּכתף, ְְְִֵֵַַַַַָָָֹּבראׁש

טּבעֹות  ּבׁשּתי זהב עבֹותֹות ׁשּתי ונֹותן החׁשב; מן ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָלמעלה
והם האפֹוד:הּנקראיןׁשּלמעלה, צּורת היא וזֹו 'ׁשרׁשרֹות'. ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָ

.È קצֹות מכניס ּכ ְְְִַַַָואחר
ּבּטּבעֹות  חׁשן ׁשל ֲֶֶַַָָֹהעבֹותֹות
האפֹוד, ּבכתפֹות ְְְְִֵֶַָָׁשּלמעלה
הּתכלת  ּפתילי ׁשני ְְְְִִֵֵֵֶַַּומכניס
הּטּבעֹות  ּבׁשּתי החׁשן ְְִֵֵֶֶַַַָֹׁשּבׁשּולי
האפֹוד  מחׁשב .ׁשּלמעלה ְְֵֵֵֶֶַָָ

הּׁשרׁשרֹות  את ְְִִֶַַּומֹורידין
- העליֹונֹות החׁשן טּבעֹות עד האפֹוד, ּכתפֹות ְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּבטּבעֹות

יּזח "ולא ּבזה, זה ׁשּידּבקּו מעל [יתנתק]ּכדי החׁשן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹ
ּדר חּבּורן ּומפרק האפֹוד, מעל חׁשן הּמּזיח וכל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהאפֹוד".

לֹוקה. - ְִֶקלקּול
‡È. על החׁשן יהיה - החׁשן עם האפֹוד ּכׁשּלֹובׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹנמצא

לּבֹו על קׁשּור האפֹוד וחׁשב מאחריו, והאפֹוד ּבׁשוה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלּבֹו
ּוׁשּתי  כתפיו; ׁשּתי על האפֹוד כתפֹות ּוׁשּתי החׁשן, ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹּתחת
זהב  עבֹותֹות ּוׁשּתי מּכאן, ּכתפֹו מעל יֹורדֹות זהב ְְְֲֲִֵֵֵַָָָָָעבֹותֹות
חּוטי  ּוׁשני החׁשן; טּבעֹות עד האפֹוד מּכתפֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹמּכאן,
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מרּכסין טּבעֹות [קשורים]תכלת מׁשּתי ידיו, אּצילי מּתחת ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ
האפֹוד  ּכתפֹות טּבעֹות ׁשּתי עד הּתחּתֹונֹות ְְְְִֵֵֶַַַַַָֹהחׁשן

החׁשב. מן למעלה ׁשהם ְְְִֵֵֶֶַַַַָהּתחּתֹונֹות,

י  ¤¤ּפרק
הּבגדים?‡. לביׁשת סדר ּתחּלה,ּכיצד הּמכנסים לֹובׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּכ ואחר מתניו, מעל מּטּבּורֹו למעלה הּמכנסים את ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָוחֹוגר
ידיו  אּצילי ּכנגד האבנט את חֹוגר ּכ ואחר הּכּתנת, ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻלֹובׁש

וקֹוׁשר.[המרפק] ׁשּגֹומר, עד ּכר ּגּבי על ּכר ּומּקיפֹו ,ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ
ּבּיזע"·. יחּגרּו "ולא ּבּקּבלה: מפרׁש האבנט -ועל ְְְְְְֵַַַַַַַָָָָָֹֹ

ׁשּמּזיעין ומתחמם]ּבמקֹום מתקפל קּבל [שהבשר וכ ; ְְִִִֵֶַָָ
יסרּון' לּבהֹון 'על ותרּגם: הּנביאים, מּפי עּזיאל ּבן ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֻיֹונתן

ללב] סמוך ּכֹובע.[- ּכמין ּבּמצנפת צֹונף ּכ ואחר .ְְְִִֵֶֶַַַַָ
ועל ‚. הּמעיל, לֹובׁש ּבאבנט, ׁשחֹוגר אחר - ּגדֹול ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹּכהן

הּמעיל  על האפֹוד ּבחׁשב וחֹוגר והחׁשן; האפֹוד ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּמעיל
מעיל  - האפֹוד" "מעיל נקרא ּולפיכ החׁשן, ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹמּתחת
הּציץ  וקֹוׁשר הּמצנפת, צֹונף ּכ ואחר האפֹוד. ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָׁשחֹוגרֹו

הּמצנפת [בעורף] מן ציץ למעלה ּבין נראה היה ּוׂשערֹו ; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
לּמצנפת. ציץ ּבין ּתפּלין מניח היה וׁשם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָלּמצנפת,

עֹובד „. הּכהן ולהיֹות אּלּו, ּבגדים לעׂשֹות עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָֹמצות
ּתקריב, ּבניו "ואת קדׁש", בגדי "ועׂשית ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבהן
מּׁשמֹונה  ּבפחֹות ׁשּׁשּמׁש ּגדֹול וכהן ּכּתנת". ְְְְְְֳִִִֵֵֶַָָָָֹֹֻוהלּבׁשּתם
מארּבעה  ּבפחֹות ׁשּׁשּמׁש הדיֹוט ּכהן אֹו אּלּו, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּבגדים
ועבֹודתֹו ּבגדים', 'מחּסר הּנקרא הּוא - אּלּו ְְְְֲִִִֵַַַָָָָֻּבגדים
ׁשּנאמר: ׁשּׁשּמׁש, ּכזר ׁשמים ּבידי מיתה וחּיב ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּפסּולה;
ּבזמן  - ּכהּנה" להם והיתה . . אבנט אֹותם ְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻ"וחגרּת

עליהם,ׁשּב ּבגדיהם אין עליהם; ּכהּנתם עליהם, גדיהם ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָֻ
"והּזר  ונאמר: ּכזרים, הן הרי אּלא עליהם, ּכהּנתם ְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאין

יּומת". ֵַָָהּקרב
.‰ּכ העבֹודה, ּופֹוסל מיתה חּיב ּבגדים ׁשּמחּסר ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֻּכׁשם

כּתנֹות  ׁשּתי ׁשּלבׁש ּכגֹון ּבגדים; אבנטים,הּיתר ׁשני אֹו ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻ
זה  הרי - ועבד ּגדֹול כהן ּבגדי ׁשּלבׁש הדיֹוט ּכהן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹאֹו

ׁשמים. ּבידי מיתה וחּיב העבֹודה, ְְֲִִִֵֵַַַָָָָָמחּלל
.Â"ּולבׁשם ּבׂשרֹו "על כהּנה: ּבבגדי ׁשּלא נאמר מלּמד , ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻ

נימה אפּלּו לּבגדים; ּבׂשרֹו ּבין חֹוצץ ּדבר [חוט]יהיה ְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ
לּבגד  ּבׂשרֹו ּבין היתה אם - מתה ּכּנה אֹו עפר, אֹו ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָאחת,
יכֹול  הּכהן אין לפיכ ּפסּולה. ועבֹודתֹו חציצה, זֹו הרי -ְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָֹ
אינּה ראׁש, ׁשל אבל חֹוצצת; ׁשהרי יד, ׁשל ּבתפּלין ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹלעבד

מניח. העבֹודה, ּבׁשעת להניחם רצה אם ְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָחֹוצצת,
.Ê ּבין אבק יהיה ׁשּלא ׁשּלֹובׁש, ּבׁשעה להּזהר ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹוצרי

וׁשּלא  - ּבחּיים ׁשהיא ּפי על ואף - ּכּנה ולא לּבגד, ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבׂשרֹו
ׁשּיתרחק  עד לבׂשרֹו ּבגּדֹו ּבין העבֹודה ּבׁשעת הרּוח ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּתּכנס

לחּו חלּוקֹו ּתחת ידֹו יכניס ולא מעליו; ,[לגרד]הּבגד ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹ
מדלּדלת  נימא ּבּבגד יהיה ולא הּבגד, מן ׂשערֹו יצא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹֻולא

מעט] תלוש ּבׁשעת [חוט אּלּו מּכל אחד ׁשם היה ואם .ְְִִִֵֶַָָָָָ
ּכׁשרה. עבֹודתֹו ְֲֲֵָָָָהעבֹודה,

.Áׁשּכרכֹו ּכגֹון ּבגדים, ּבמקֹום ׁשּלא ּבגד ּבׂשרֹו על ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכר

ּבֹו היה אם - עקבֹו על אֹו אצּבעֹו ׁשלׁש[כגודל]על ְֲִֵֶַַָָָָֹ
ּפחֹות  ּופֹוסל; חֹוצץ זה הרי אצּבעֹות, ׁשלׁש על ְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָֹאצּבעֹות

צלצּול היה ואם חֹוצץ. אינֹו הֹואיל [חגורה]מּכן, - קטן ְְִִִִֵֵֵָָָָ
ּפי  על ואף ּפֹוסל, זה הרי - עצמֹו ּבפני ּבגד חׁשּוב ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָוהּוא

ׁשלׁש. על ׁשלׁש ּבֹו ֵֶַָָֹֹׁשאין
.Ëּגמי עליה לכר מּתר - ּבאצּבעֹו ׁשּלקה [רטיה]ּכהן ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֻ

ואם  ועֹובד; ׁשלׁש, על ׁשלׁש ּבֹו ׁשאין ּבגד אֹו ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹּבׁשּבת,
הּבגד  אֹו הּגמי יחּוץ ׁשּלא והּוא אסּור. ּדם, להֹוציא ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹנתּכּון

העבֹודה. ּבׁשעת לּבגד ּבׂשרֹו ְְֲִֵֶֶַַָָָּבין
.Èותּמים אּורים ׁשני ּבבית חושן]עׂשּו להׁשלים [- ּכדי ְְְְְִִִִִֵֵַַָֻ

ּומּפני  ּבהן. נׁשאלין היּו ׁשּלא ּפי על ואף ּבגדים, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשמֹונה
רּוח  ׁשם היתה ׁשּלא מּפני ּבהן? ׁשֹואלין היּו לא ְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹֹמה
ׁשכינה  ואין הּקדׁש ּברּוח מדּבר ׁשאינֹו ּכהן וכל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹהּקדׁש;

ּבֹו. נׁשאלין אין - עליו ְִִֵָָָָׁשֹורה
.‡È הא לפני ּופניו הּכהן עֹומד ׁשֹואלין? ,רֹון וכיצד ְְֲִִֵֵֵֵַַָָָָֹ

הּׁשֹואל: ואֹומר הּכהן. לאחֹורי ּפניו מאחריו, ְְֲֲֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָֹוהּׁשֹואל
מהרהר  ולא רם, ּבקֹול ׁשֹואל ואינֹו אעלה'? לא אֹו ְְְְְֱֱֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹ'אעלה
עצמֹו. לבין ּבינֹו ׁשּמתּפּלל ּכמי ,נמּו ּבקֹול אּלא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָּבלּבֹו,
ורֹואה  ּבחׁשן, ּומּביט הּכהן, את לֹובׁשת הּקדׁש רּוח ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹּומּיד
ׁשּבֹולטֹות  ּבאֹותּיֹות תעלה' 'לא אֹו 'עלה' הּנבּואה ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָֹּבמראה
תעלה'. 'לא אֹו 'עלה', לֹו: ואֹומר ּפניו, ּכנגד החׁשן ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמן

.·È ּכאחד דברים ׁשני על ׁשֹואלין ׁשאל,ואין ואם ; ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָ
להדיֹוט, ּבהן נׁשאלין ואין ּבלבד. הראׁשֹון על ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָמׁשיבין
ּבֹו, הּצּבּור ׁשּצר למי אֹו ּדין, ּבית לאב אֹו ,למל ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹאּלא

וגֹו'", יעמד הּכהן אלעזר "ולפני -]ׁשּנאמר: יהושע זה [- ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ
מׁשּוח זה יׂשראל", ּבני "וכל ;הּמל ל:]הּוא ממונה [כהן ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָ

אּלּו העדה", "וכל ּבׁשאלתֹו; הּצּבּור ׁשּצר מי אֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמלחמה
הּגדֹול. ּדין ִֵַָּבית

.‚È נביאים ּבדברי מֹוצא ׁשאּתה היּוזה רּבים ׁשּכהנים ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
האפֹוד  ׁשאין ּגדֹולים, ּכהנים היּו לא - ּבד אפֹוד ְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹֹחֹוגרין
ׁשמּואל  ׁשהרי - אֹותֹו חֹוגרין היּו הּלוּים אף ּבד. ּכהן ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹׁשל
אּלא  ּבד". אפֹוד חגּור "נער ּבֹו: ונאמר היה, לוי ְֱִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּנביא

הּנביאים ּבני אֹותֹו חֹוגרין היּו - זה הרוצים אפֹוד -] ְְְִִִֵֵֶַָ
הּקדׁש,להתנבא] רּוח עליו ׁשּתׁשרה ראּוי ׁשהּוא ְִִֶֶֶֶַַָָָֹּומי

ּפי  על ׁשּמדּבר ּגדֹול ּכהן למעלת זה הּגיע ּכי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹלהֹודיע
הּקדׁש. ּברּוח והחׁשן ְְֵֶֶַַַָֹֹהאפֹוד

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

-dcearxtq
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עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות עׂשרה חמׁש ּבכללן ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָיׁש
פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹּוׁשלׁש

לֹו(א) יּכנס ׁשּלא (ב) לּמקּדׁש; ׁשּכֹור ּכהן יּכנס ְִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹׁשּלא
ּבגדים; קרּוע ּכהן לֹו יּכנס ׁשּלא (ג) ראׁש; ּפרּוע ְְְִִֵֵֵֶַַָָֹֹֹֹּכהן
יצא  ׁשּלא (ה) ההיכל; אל עת ּבכל ּכהן יּכנס ׁשּלא ְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹ(ד)
הּמקּדׁש; מן טמאים לׁשּלח (ו) הּמקּדׁש; מן ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָֹּכהן
להר  טמא יּכנס ׁשּלא (ח) לּמקּדׁש; טמא יּכנס ׁשּלא ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ(ז)
טבּול  יׁשּמׁש ׁשּלא (י) טמא; יׁשּמׁש ׁשּלא (ט ) ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהּבית;
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(יא) יּכנס יֹום; ׁשּלא (יב) ורגליו; ידיו העֹובד ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹלקּדׁש
מּום; ּבעל יעבד ׁשּלא (יג) ולּמזּבח; להיכל מּום ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָֹֹּבעל
זר. יעבד ׁשּלא (טו) עֹובר; מּום ּבעל יעבד ׁשּלא ֲֲֵֶֶַַַַָֹֹֹֹ(יד)

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
לֹו‡. אסּור יין, ׁשתה אם - לעבֹודה הּכׁשר ּכהן ֲִִֵֵַַָָָָָָָֹּכל

עבֹודתֹו - ועבד נכנס ואם ולפנים; הּמזּבח מן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָלהּכנס
תמתּו"; "ולא ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה וחּיב ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻּפסּולה,

חי יין רביעית ׁשּׁשתה מים]והּוא תערובת אחת [בלי ּבבת ְְְִִִֶַַַַַָָ
ּפחֹות  ׁשתה אם אבל יֹום; ארּבעים עליו ׁשעברּו ְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָמּיין
מזגּה אֹו ּבּה, והפסיק רביעית ׁשתה אֹו יין, ְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָמרביעית

יֹום ארּבעים ּבתֹו מּגּתֹו יין ׁשּׁשתה אֹו ,[לסחיטתו]ּבמים, ְְְִִִִִֶַַַָָָ
מחּלל ואינֹו ּפטּור, - מרביעית יתר עבֹודה.[פוסל]אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָ

מזּוג  ׁשהיה ּפי על אף - הּיין מן מרביעית יתר ְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשתה
במים] -[מעורב מעט מעט וׁשתה ׁשהפסיק ּפי על ואף ,ְְְְְִִִֶַַַַָָ

העבֹודה. ּופֹוסל מיתה, ֲִֵַָָָָחּיב
לּמקּדׁש;·. להּכנס אסּור המׁשּכרין, מּׁשאר ׁשּכֹור ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהיה

מן  אפּלּו - המׁשּכרין מּׁשאר ׁשּכֹור והּוא ועבד, נכנס ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָואם
הּדבלה מן אֹו ועבֹודתֹו[תאנים]החלב לֹוקה, זה הרי - ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ

העבֹודה; ּבׁשעת הּיין על אּלא מיתה, חּיבין ׁשאין ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכׁשרה;
הּיין. מן ׁשּכֹור אּלא עבֹודה, מחּלל ְְֲִִִֵֵֶַַַָָואין

.‚ּכ הּׁשכרּות, מּפני לּמקּדׁש להּכנס לכהן ׁשאסּור ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּוכׁשם
להֹורֹות יׂשראל ּבין ּכהן ּבין אדם לכל [הלכה]אסּור ְְְִֵֵֵֵָָָָָֹ

ונׁשּתּבׁשה  חלב ׁשתה אֹו ּתמרים אכל אפּלּו ׁשתּוי; ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָּכׁשהּוא
יׂשראל". ּבני את "ּולהֹורת ׁשּנאמר: יֹורה, אל - מעט ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּדעּתֹו
ׁשּידעּוהּו עד ּבּתֹורה מפרׁש ׁשהּוא ּבדבר הֹורה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹואם

בו] טמא,[שמודים ׁשהּׁשרץ ׁשהֹורה ּכגֹון מּתר; - ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֻהּצדֹוקים
ּבזה. וכּיֹוצא אסּור, והּדם טהֹור, ְְְְְֵֵֶַַַַַָָָָוהּצפרּדע

.„- ּומדרׁשֹות הלכֹות ואפּלּו ּתֹורה, ללּמד לּׁשּכֹור ְְֲֲִִִֵַַַָָָָֻּומּתר
ילּמד, לא - להֹוראה קבּוע חכם היה ואם יֹורה. ׁשּלא ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹוהּוא

היא  הֹוראה .ׁשּלּמּודֹו ִִֶָָ
ׁשהּוא ‰. ּכל מים ּבּה והיה ּבלבד, רביעית ּכדי [-ׁשתה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

הּיין,מעט] עבר ּכבר - מיל ּכדי הל אֹו מעט, יׁשן אֹו ,ְְְִִֵַַַַַַָָָָ
- מזּוג אפּלּו מרביעית, יֹותר ׁשתה אם אבל לעבד. ְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָֹֻּומּתר
לפי  יׁשהה אּלא ּבׁשכרּותֹו; מֹוסיפין הּדר אֹו מעט ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשנת

ּבעֹולם. ּדבר ׁשּום מּׁשכרּותֹו יּׁשאר ׁשּלא עד ְְִִִִֵֶַַָָָָָֹהּׁשכרּות,
.Âמׁשמר השבועית]אנׁשי המשמרת יין [- לׁשּתֹות מּתרין ְְְִִִִֵַַָָֻ

ׁשּבּתן ּבימי לא אבל ּבּתי [השבוע]ּבּלילֹות, ׁשאר ואפּלּו , ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹ
המשמרת]אבֹות אנשי -]- הּיֹום עבֹודתן ׁשאין מׁשמר ׁשל ְֲִֵֶֶַָָָָ

ויצרכּו יֹום, ׁשל אב בית אנׁשי על העבֹודה ּתכּבד ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמא
אֹותֹו ׁשל אב בית ואנׁשי לסּיעם. מׁשמרן מאנׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָלאחרים
יׁשּתה  ׁשּמא - ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין ל ׁשּתֹות אסּורים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָהּיֹום

מעליו. יינֹו סר לא ועדין לעבֹודתֹו, ויׁשּכים ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָֹּבּלילה
.Ê אב ּבית ּומאיזה הּוא מׁשמר מאיזה ׁשּיֹודע ּכהן ְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכל

יומית] הם [משמרת קבּועים אבֹותיו ׁשּבּתי ויֹודע ְְֲִֵֵֵֶַָָהּוא,
יֹודע  היה הּיֹום; אֹותֹו ּכל לׁשּתֹות לֹו אסּור - הּיֹום ְֲִֵַַַָָָָָָּבעבֹודה

אסּור  - ׁשּלֹו אב ּבית מּכיר ואינֹו הּוא  מׁשמר ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָמאיזה
ׁשּבת אֹותּה ּכל לא [שבוע]לׁשּתֹות ּבּה. עֹובדין ׁשּמׁשמרּתֹו ְְְְִִִֶַַָָָָֹ

ׁשאסּור  נֹותן הּדין - אבֹותיו ּבּתי ולא מׁשמרּתֹו מּכיר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהיה
ּתּקנתֹו אבל לעֹולם; יין מ:]לׁשּתֹות [-קלקלתֹו[נובעת ְְְֲִִַַַָָָָָָ

המשמרות] -שהתבלבלו ּתמיד לׁשּתֹות מּתר הּוא והרי ,ְֲִִֵַָָֻ
ּובמׁשמרּתֹו. ׁשּלֹו אב ּבבית ׁשּיּקבע עד לעבד יכֹול ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשאינֹו

.Á.ולפנים הּמזּבח מן להּכנס לֹו אסּור - ׂשערֹו ׁשּגדל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּכהן
ׁשעבד, ּכׁשּכֹור ׁשמים ּבידי מיתה חּיב - ועבד נכנס ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָואם
ּופרע  יגּלחּו, לא וראׁשם ּכהן, ּכל יׁשּתּו לא "ויין ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹׁשּנאמר:

מגודל] אף [שער ּבמיתה, יין ּׁשתּויי מה - יׁשּלחּו" ְְְִִֵֵַַַַָֹלא
ּבמיתה. פרע ְְְִֵֶַָֻמגּדלי

.Ëמחּללין הראׁש ּפרּועי על [פוסלין]ואין אף עבֹודה; ְְְְֲִֵֵַַַָָֹ
ּכׁשרה. עבֹודתֹו ּבמיתה, ׁשהּוא ְְֲִִֵֶָָָּפי

.È ּביאה ּבׁשעת אּלא הּיין על מזהרין הּכהנים ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּכׁשם
ּביאה  ּבׁשעת אּלא ּפרע לגּדל אסּורין אין ּכ - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלּמקּדׁש

הדיֹוט  ּבכהן אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכהן לּמקּדׁש. אבל ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ּתמיד  ׁשהרי לעֹולם, ּבגדיו ולקרע ּפרע לגּדל אסּור - ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּגדֹול

ּבֹו: נאמר ּולפיכ ּבּמקּדׁש, יפרע,הּוא לא ראׁשֹו "את ְְְֱִִִֶֶַַָָָֹֹ
יפרם". לא ְְִָָֹֹּובגדיו

.‡È ּכנזיר יֹום; ׁשלׁשים הּפרע? ּגּדּול הּוא ׁשּנאמר ּכּמה ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָֹ
,לפיכ יֹום; מּׁשלׁשים ּפחּותה נזירּות ואין ּפרע", "ּגּדל ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹּבֹו:

יֹום. לׁשלׁשים יֹום מּׁשלׁשים מגּלח העֹובד, הדיֹוט ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹֹֹּכהן
.·Èּבׁשּבּתן ּולכּבס לסּפר אסּורין מׁשמר [בשבוע ואנׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָ

אּלא משמרתם] מנּולין, ּכׁשהן למׁשמרן יעלּו ׁשּלא ּכדי ,ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ
ׁשּיעלּו. קדם ּומכּבסין ורֹוחצין ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַֹמגּלחין

.‚Èׁשּׁשלמה הרגל[הסתיימה]מי ּבתֹו חול מׁשמרּתֹו -] ְְְְִִֶֶֶַָָָ
הרגל,המועד] ּבערב ׁשלמה אם אבל ּברגל; לגּלח מּתר ,ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

הרגל. ּבערב אּלא מגּלח ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָאינֹו
.„È:ׁשּנאמר הּוא, אחד ראׁש ּפרּועי ודין בגדים קרּועי ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֹּדין

- תמתּו" ולא תפרמּו, לא ּובגדיכם תפרעּו לא ְְְְִִִֵֵֶֶָָָֹֹֹֹֻ"ראׁשיכם
ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב ּבגדים, קרּוע והּוא עבד אם ְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָהא

חּללּה. ולא ּכׁשרה ׁשעבֹודתֹו ּפי על ְְְֲִִֵֶַַָָָֹאף
.ÂË מן נכנס אם - לעבֹודה הּכׁשר ּכהן ׁשּכל לי, ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹיראה

המׁשּכרין, מּׁשאר ׁשּכֹור אֹו יין, ׁשתּוי והּוא ולפנים ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָהּמזּבח
הּמתים  על ׁשּקֹורעין ּכדר ּבגדים קרּוע אֹו ראׁש, ּפרּוע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹאֹו
ראּוי  והּוא הֹואיל לֹוקה; זה הרי עבד, ׁשּלא ּפי על אף -ְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ
מזהר  הּוא והרי ּככה, מנּול העבֹודה ּבׁשעת ונכנס ְְְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָָָֻֻלעבֹודה,

לֹוקה  נכנס ואם יּכנס, .ׁשּלא ְְִִִֵֶֶַָֹ
.ÊË מּׁשם הּיֹוצא ודין ולפנים, הּמזּבח מן ּככה הּנכנס ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָודין

האּולם  ּבין יין רביעית ׁשּׁשתה ּכגֹון ּכיצד? הּוא. אחד -ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
עבד  אם וכן לֹוקה; - ויצא ׁשם, ּבגדיו קרע אֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָולּמזּבח,

מיתה  חּיב .ּביציאתֹו, ִִִַָָָ
.ÊÈ להּכנס יׂשראל, ּבין ּכהן ּבין אדם, לכל אסּור ְְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָֹוכן

ׁשתּוי  ּכׁשהּוא ולפנים, יׂשראל עזרת מּתחּלת ּכּלֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֻלּמקּדׁש
ּבגדים  קרּוע אֹו נּוּול, ּדר ראׁש ּפרּוע אֹו ׁשּכֹור, אֹו -יין, ְְְִִִִֶֶַַַָֹ

לּבית  ּומֹורא ּכבֹוד זה ׁשאין ּבאזהרה; ׁשאינֹו ּפי על ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאף
ׂשערֹו ׁשּגדל יׂשראל אבל מנּול. ּבֹו ׁשּיּכנס והּקדֹוׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהּגדֹול
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מחלפת ׁשּנעׂשה ונאה]עד -[ארוך נּוּול ּדר היה ולא , ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
יׂשראל. לעזרת להּכנס מּתר זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֻהרי

ה'תשע"ד  סיון י"ד חמישי יום

ב  ¤¤ּפרק
אּלא‡. הּקדׁשים לקדׁש נכנס ּגדֹול ּכהן אחד אין [יום ְְֳִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

נכנס בשנה-] הדיֹוט וכהן הּכּפּורים; ליֹום הּכּפּורים ְְְְִִִִִִֵֶַַָֹמּיֹום
לעבֹודה. לּקדׁש יֹום ְֲֶַָָָֹּבכל

והּוא·. הּכהנים ּכל לּקדׁש[הכה"ג]והזהרּו יּכנסּו ׁשּלא , ְְְְֲֲִִֶֶַַָָֹֹֹֻ
"ואל  ׁשּנאמר: עבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא הּקדׁשים לקדׁש ְְְֱֲֳִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹאֹו
"מּבית  הּקדׁשים; קדׁש זה - הּקדׁש" אל עת ּבכל ְֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹיבֹוא

הּבית. ּכל על להזהיר - ְְִִֶַַַַַָָֹלּפרכת"
ּבין ‚. הּׁשנה, ימֹות ּבׁשאר הּקדׁשים לקדׁש ׁשּנכנס ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּכהן

ּביֹום  לֹו ׁשּנכנס ּגדֹול ּכהן אֹו ּגדֹול, ּכהן ּבין הדיֹוט ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹּכהן
ׁשמים  ּבידי מיתה חּיב - העבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא ,הּכּפּורים ְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ּביֹום  לׁשם נכנס הּוא ּפעמים וכּמה ימּות". "ולא ְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
נכנס  ואם ּבמקֹומֹו; ׁשּיתּבאר ּכמֹו ארּבע, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָהּכּפּורים?

ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב ֲִִִִִֵַַָָָחמיׁשית,
ל ּקדׁש,„. ]והּנכנס לעבֹודה [מ ׁשּלא הּקדׁשים, לקדׁש חּוץ ְְְֲֳִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

חּיב  ואינֹו לֹוקה, - ּגדֹול ּבין הדיֹוט ּבין להׁשּתחויה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָאֹו
קדׁש על - ימּות" ולא . . הּכּפרת ּפני "אל ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹמיתה,

ולֹוקה. ּבלאו הּבית ׁשאר ועל ּבמיתה, ְְְְְֳִִִֶַַַַָָָָהּקדׁשים
חּיב ‰. - ּבלבד העבֹודה ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ׁשּיצא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכהן

"ּומּפתח  ׁשּנאמר: הדיֹוט, ּכהן ּבין ּגדֹול ּכהן ּבין ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמיתה,
ּתּניחּו לא ּכלֹומר - ּתמתּו" ּפן תצאּו, לא מֹועד ְְִֵֵֶֶַַָֹֹֹֻאהל
ׁשּנאמר  זה וכן זֹו. גזרה מּפני מבהלים, ותצאּו ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹעבֹודה
ּבׁשעת  אּלא אינֹו - יצא" לא הּמקּדׁש "ּומן ּגדֹול: ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּבכהן

ויצא. עבֹודה יּניח ׁשּלא ּבלבד, ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹהעבֹודה
.Â ׁשּכהן ּגדֹול? ּבכהן זֹו אזהרה נׁשנית מה מּפני ּכן, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹאם

ׁשהּוא  מת לֹו ׁשּמת וׁשמע ּבעבֹודתֹו, ּבּמקּדׁש ׁשהיה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהדיֹוט
הּמקּדׁש מן יֹוצא ׁשאינֹו ּפי על אף - עליו להתאּבל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָחּיב

עבודתו] עֹובד[באמצע אינֹו עבודתו], מסיים אחר ,[וכהן ֵֵ
אֹונן והּוא עבד ואם אֹונן; ׁשהּוא -[מדין]מּפני ּתֹורה ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַָָ

ּכהן  אבל צּבּור. ּבקרּבן ּבין יחיד ּבקרּבן ּבין עבֹודתֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹחּלל
יצ  לא הּמקּדׁש "ּומן ׁשּנאמר: אֹונן, ּכׁשהּוא עֹובד א,ּגדֹול ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּבּה, עֹוסק ׁשהיה עבֹודה ויעבד יׁשב ּכלֹומר - יחּלל" ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹולא
מתחּללת. ְְִֵֶֶַָואינּה

.Ê ּבעל אם וחמר: מּקל ּפסּולה? האֹונן ׁשעבֹודת ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּומּנין
אסּור  ׁשהּוא אֹונן חּלל, - עבד אם ּבּקדׁשים, ׁשאֹוכל ֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָמּום

מּמּנּו" באני אכלּתי "לא ׁשּנאמר: ּבּקדׁשים, ּדין לאכל , ְְֱֱֳִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ׁשּיחּלל. ְֵֶַהּוא

.Á לאכל אסּור אֹונן, עֹובד ּגדֹול ׁשּכהן ּפי על ְֱִֵֵֵֶֶַַָָֹֹואף
ּבעיני ּבּקדׁשים  הּייטב הּיֹום, חּטאת "ואכלּתי ׁשּנאמר: - ְְְֱֳִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

חֹולק אינֹו וכן בקודשים]ה'"?! חלק נוטל לערב.[- לאכל ְֱֵֵֵֶֶֶָֹ

ּפי  על אף ּבּקדׁשים לּגע ּומּתר לֹוקה. אינֹו ׁשעבד ֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻאֹונן
ּבנגיעה  אבל ּבאכילה, אּלא מעלה עׂשּו ׁשּלא טבל; ְֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו טהֹור, הּוא הרי -ְְְֲִִֵֵֶָָ
.Ë ׁשהּוא הּקרֹובים מן מת לֹו ׁשּמת זה אֹונן? הּוא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַאיזה

ׁשּנקרא  הּוא ּבלבד הּמיתה ּביֹום עליהם. להתאּבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָחּיב
סֹופרים  מּדברי הּוא - ולילה ּתֹורה, ּדין .[חכמים]'אֹונן' ְְְְִִִִֵֵַָָ

.È הּימים אֹותם ּכל - נקּבר ּכ ואחר ימים ׁשּׁשהה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָּומת
מּדבריהם אֹונן הּוא הּמיתה יֹום חכמים]ׁשאחר וכן [של , ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ּתֹופׂש ואינֹו הּקבּורה. הקבורה]לילֹו[כולל]יֹום .[שאחר ְְֵֵֵַָ
יֹום  ּכל - הּמיתה יֹום לאחר ּוקברֹו מת לֹו ׁשּמת מי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָלפיכ
מּדבריהם; ּבּקדׁשים אֹוכל ואינֹו מקריב אינֹו ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּקבּורה

קרֹובה ׁשמּועה ויֹום לערב. ואֹוכל מתו וטֹובל, על שמע -] ְְְְְֵֵֶֶָָָ
מהמיתה] חודש עצמֹותבתוך לּקּוט לקבר]ויֹום -[מקבר ְֲִָ

ואפּלּו לילֹו ּתֹופׂש ׁשאינֹו הּקבּורה, ּכיֹום הּוא ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָהרי
יֹום  אבל לערב. ּבּקדׁשים ואֹוכל טֹובל, לפיכ ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמּדבריהם;
ּכ הּתֹורה, מן קדׁשים ּבֹו לאכל ׁשאסּור ּכׁשם - ְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּמיתה

מן חּוץ מּדבריהם; ּבלילֹו לאכל הּפסח [קרבן]אסּור ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָֹ
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו לערב, אֹוכל ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָּבלבד,

.‡Èמׁשּלח אינֹו את]האבל ׁשבעה,[להקריב ּכל קרּבנֹותיו ְְְְִֵֵֵַַָָָָָָ
מׁשּלח  אינֹו המצרע וכן לבֹונה. אֹו עצים אֹו יין ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹאפּלּו

לביאה ראּוי ׁשאינֹו זמן ּכל אל [להכנס]קרּבנֹותיו; ְְְְִֵֶֶַָָָָָ
אם  ספק ּבֹו יׁש המנּדה אבל להקרבה. ראּוי אינֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּמחנה,
נרצה  עליו, הקריבּו אם לפיכ מׁשּלח; אינֹו אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָמׁשּלח

.[התקבל]
.·Èאת [מ]טמא מׁשּלחין - והערל ּבֹו, וכּיֹוצא ׁשרץ ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

ׁשֹוחטין  ׁשאין מּפסח, חּוץ עליהם; ּומקריבין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָקרּבנֹותיהם,
ּכמֹו ּפסח, הערל על ׁשֹוחטין ואין ׁשרץ, טמא על ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאֹותֹו
ּכלל  קרּבן עליו מקריבין אין - מת טמא אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָׁשּיתּבאר.

ׁשּיטהר. ְִֶַָעד

ג  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. הּמקּדׁש, מן הּטמאים ּכל לׁשּלח עׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמצות

לנפׁש". טמא וכל זב וכל צרּוע ּכל הּמחנה מן ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ"ויׁשּלחּו
ׁשכינה ·. מחנה הּוא - ּכאן האמּור הּמחנה ׁשהּוא זה , ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָ

אני ׁשֹומע ולפנים. יׂשראל עזרת למד מּפתח הייתי -] ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ
ּבמקֹום מהפסוק] ׁשלׁשּתם מת, ּוטמא והּזב ְְְְְְֵֵֶַַָָָָָֹׁשהמצרע

"ּבדד [שכתוב]לֹומר[נלמד]ּתלמּוד[אלא]אחד? ּבמצרע: ְְִֶַַָָָָֹ
מּפתח  ׁשהּוא יׂשראל, מחנה זה - לּמחנה" מחּוץ ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָיׁשב,
חמּור  חמּורה, ׁשּטמאתֹו ּמצרע מה ולפנים; ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֻירּוׁשלים

חברֹו מּׁשּלּוח אחרים]ׁשּלּוחֹו טמאים ׁשּטמאתֹו[- ּכל אף - ְֲִִִֵֶַַָָֻ
את  מׁשּלחין לפיכ חברֹו. מּׁשּלּוח ׁשּלּוחֹו חמּור ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָחמּורה,
מּפני  לירּוׁשלים, חּוץ ׁשהּוא מחנֹות, לׁשלׁש חּוץ ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹהמצרע

ּבביאה מטּמא כולו]ׁשהּוא את מטמא לבית בכניסה מה [- , ְְִֵֶַַָ
מטּמא. הּזב ְֵֵֶַַָּׁשאין

מחנֹות ‚. לׁשני חּוץ ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות זבין ,ּומׁשּלחין ְְְְְְֲִִִִֵַַָָ
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(יא) יּכנס יֹום; ׁשּלא (יב) ורגליו; ידיו העֹובד ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹלקּדׁש
מּום; ּבעל יעבד ׁשּלא (יג) ולּמזּבח; להיכל מּום ְְֲִֵֵֶַַַַַַַַָֹֹּבעל
זר. יעבד ׁשּלא (טו) עֹובר; מּום ּבעל יעבד ׁשּלא ֲֲֵֶֶַַַַָֹֹֹֹ(יד)

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

א  ¤¤ּפרק
לֹו‡. אסּור יין, ׁשתה אם - לעבֹודה הּכׁשר ּכהן ֲִִֵֵַַָָָָָָָֹּכל

עבֹודתֹו - ועבד נכנס ואם ולפנים; הּמזּבח מן ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָָלהּכנס
תמתּו"; "ולא ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה וחּיב ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻּפסּולה,

חי יין רביעית ׁשּׁשתה מים]והּוא תערובת אחת [בלי ּבבת ְְְִִִֶַַַַַָָ
ּפחֹות  ׁשתה אם אבל יֹום; ארּבעים עליו ׁשעברּו ְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָמּיין
מזגּה אֹו ּבּה, והפסיק רביעית ׁשתה אֹו יין, ְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָמרביעית

יֹום ארּבעים ּבתֹו מּגּתֹו יין ׁשּׁשתה אֹו ,[לסחיטתו]ּבמים, ְְְִִִִִֶַַַָָָ
מחּלל ואינֹו ּפטּור, - מרביעית יתר עבֹודה.[פוסל]אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַָָָ

מזּוג  ׁשהיה ּפי על אף - הּיין מן מרביעית יתר ְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשתה
במים] -[מעורב מעט מעט וׁשתה ׁשהפסיק ּפי על ואף ,ְְְְְִִִֶַַַַָָ

העבֹודה. ּופֹוסל מיתה, ֲִֵַָָָָחּיב
לּמקּדׁש;·. להּכנס אסּור המׁשּכרין, מּׁשאר ׁשּכֹור ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָהיה

מן  אפּלּו - המׁשּכרין מּׁשאר ׁשּכֹור והּוא ועבד, נכנס ְְְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָואם
הּדבלה מן אֹו ועבֹודתֹו[תאנים]החלב לֹוקה, זה הרי - ְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָ

העבֹודה; ּבׁשעת הּיין על אּלא מיתה, חּיבין ׁשאין ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָּכׁשרה;
הּיין. מן ׁשּכֹור אּלא עבֹודה, מחּלל ְְֲִִִֵֵֶַַַָָואין

.‚ּכ הּׁשכרּות, מּפני לּמקּדׁש להּכנס לכהן ׁשאסּור ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּוכׁשם
להֹורֹות יׂשראל ּבין ּכהן ּבין אדם לכל [הלכה]אסּור ְְְִֵֵֵֵָָָָָֹ

ונׁשּתּבׁשה  חלב ׁשתה אֹו ּתמרים אכל אפּלּו ׁשתּוי; ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָּכׁשהּוא
יׂשראל". ּבני את "ּולהֹורת ׁשּנאמר: יֹורה, אל - מעט ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹּדעּתֹו
ׁשּידעּוהּו עד ּבּתֹורה מפרׁש ׁשהּוא ּבדבר הֹורה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָֹואם

בו] טמא,[שמודים ׁשהּׁשרץ ׁשהֹורה ּכגֹון מּתר; - ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֻהּצדֹוקים
ּבזה. וכּיֹוצא אסּור, והּדם טהֹור, ְְְְְֵֵֶַַַַַָָָָוהּצפרּדע

.„- ּומדרׁשֹות הלכֹות ואפּלּו ּתֹורה, ללּמד לּׁשּכֹור ְְֲֲִִִֵַַַָָָָֻּומּתר
ילּמד, לא - להֹוראה קבּוע חכם היה ואם יֹורה. ׁשּלא ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹוהּוא

היא  הֹוראה .ׁשּלּמּודֹו ִִֶָָ
ׁשהּוא ‰. ּכל מים ּבּה והיה ּבלבד, רביעית ּכדי [-ׁשתה ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָ

הּיין,מעט] עבר ּכבר - מיל ּכדי הל אֹו מעט, יׁשן אֹו ,ְְְִִֵַַַַַַָָָָ
- מזּוג אפּלּו מרביעית, יֹותר ׁשתה אם אבל לעבד. ְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָֹֻּומּתר
לפי  יׁשהה אּלא ּבׁשכרּותֹו; מֹוסיפין הּדר אֹו מעט ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשנת

ּבעֹולם. ּדבר ׁשּום מּׁשכרּותֹו יּׁשאר ׁשּלא עד ְְִִִִֵֶַַָָָָָֹהּׁשכרּות,
.Âמׁשמר השבועית]אנׁשי המשמרת יין [- לׁשּתֹות מּתרין ְְְִִִִֵַַָָֻ

ׁשּבּתן ּבימי לא אבל ּבּתי [השבוע]ּבּלילֹות, ׁשאר ואפּלּו , ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָֹ
המשמרת]אבֹות אנשי -]- הּיֹום עבֹודתן ׁשאין מׁשמר ׁשל ְֲִֵֶֶַָָָָ

ויצרכּו יֹום, ׁשל אב בית אנׁשי על העבֹודה ּתכּבד ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּמא
אֹותֹו ׁשל אב בית ואנׁשי לסּיעם. מׁשמרן מאנׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָלאחרים
יׁשּתה  ׁשּמא - ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין ל ׁשּתֹות אסּורים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָהּיֹום

מעליו. יינֹו סר לא ועדין לעבֹודתֹו, ויׁשּכים ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָֹּבּלילה
.Ê אב ּבית ּומאיזה הּוא מׁשמר מאיזה ׁשּיֹודע ּכהן ְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכל

יומית] הם [משמרת קבּועים אבֹותיו ׁשּבּתי ויֹודע ְְֲִֵֵֵֶַָָהּוא,
יֹודע  היה הּיֹום; אֹותֹו ּכל לׁשּתֹות לֹו אסּור - הּיֹום ְֲִֵַַַָָָָָָּבעבֹודה

אסּור  - ׁשּלֹו אב ּבית מּכיר ואינֹו הּוא  מׁשמר ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָמאיזה
ׁשּבת אֹותּה ּכל לא [שבוע]לׁשּתֹות ּבּה. עֹובדין ׁשּמׁשמרּתֹו ְְְְִִִֶַַָָָָֹ

ׁשאסּור  נֹותן הּדין - אבֹותיו ּבּתי ולא מׁשמרּתֹו מּכיר ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹהיה
ּתּקנתֹו אבל לעֹולם; יין מ:]לׁשּתֹות [-קלקלתֹו[נובעת ְְְֲִִַַַָָָָָָ

המשמרות] -שהתבלבלו ּתמיד לׁשּתֹות מּתר הּוא והרי ,ְֲִִֵַָָֻ
ּובמׁשמרּתֹו. ׁשּלֹו אב ּבבית ׁשּיּקבע עד לעבד יכֹול ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשאינֹו

.Á.ולפנים הּמזּבח מן להּכנס לֹו אסּור - ׂשערֹו ׁשּגדל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּכהן
ׁשעבד, ּכׁשּכֹור ׁשמים ּבידי מיתה חּיב - ועבד נכנס ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָואם
ּופרע  יגּלחּו, לא וראׁשם ּכהן, ּכל יׁשּתּו לא "ויין ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹׁשּנאמר:

מגודל] אף [שער ּבמיתה, יין ּׁשתּויי מה - יׁשּלחּו" ְְְִִֵֵַַַַָֹלא
ּבמיתה. פרע ְְְִֵֶַָֻמגּדלי

.Ëמחּללין הראׁש ּפרּועי על [פוסלין]ואין אף עבֹודה; ְְְְֲִֵֵַַַָָֹ
ּכׁשרה. עבֹודתֹו ּבמיתה, ׁשהּוא ְְֲִִֵֶָָָּפי

.È ּביאה ּבׁשעת אּלא הּיין על מזהרין הּכהנים ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּכׁשם
ּביאה  ּבׁשעת אּלא ּפרע לגּדל אסּורין אין ּכ - ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלּמקּדׁש

הדיֹוט  ּבכהן אמּורים? ּדברים ּבּמה ּכהן לּמקּדׁש. אבל ; ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ
ּתמיד  ׁשהרי לעֹולם, ּבגדיו ולקרע ּפרע לגּדל אסּור - ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּגדֹול

ּבֹו: נאמר ּולפיכ ּבּמקּדׁש, יפרע,הּוא לא ראׁשֹו "את ְְְֱִִִֶֶַַָָָֹֹ
יפרם". לא ְְִָָֹֹּובגדיו

.‡È ּכנזיר יֹום; ׁשלׁשים הּפרע? ּגּדּול הּוא ׁשּנאמר ּכּמה ְְֱִִִֶֶֶַַַַָָֹ
,לפיכ יֹום; מּׁשלׁשים ּפחּותה נזירּות ואין ּפרע", "ּגּדל ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹּבֹו:

יֹום. לׁשלׁשים יֹום מּׁשלׁשים מגּלח העֹובד, הדיֹוט ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹֹֹּכהן
.·Èּבׁשּבּתן ּולכּבס לסּפר אסּורין מׁשמר [בשבוע ואנׁשי ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַָָ

אּלא משמרתם] מנּולין, ּכׁשהן למׁשמרן יעלּו ׁשּלא ּכדי ,ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ
ׁשּיעלּו. קדם ּומכּבסין ורֹוחצין ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַֹמגּלחין

.‚Èׁשּׁשלמה הרגל[הסתיימה]מי ּבתֹו חול מׁשמרּתֹו -] ְְְְִִֶֶֶַָָָ
הרגל,המועד] ּבערב ׁשלמה אם אבל ּברגל; לגּלח מּתר ,ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

הרגל. ּבערב אּלא מגּלח ְְֵֵֶֶֶֶֶַַָָאינֹו
.„È:ׁשּנאמר הּוא, אחד ראׁש ּפרּועי ודין בגדים קרּועי ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֹּדין

- תמתּו" ולא תפרמּו, לא ּובגדיכם תפרעּו לא ְְְְִִִֵֵֶֶָָָֹֹֹֹֻ"ראׁשיכם
ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב ּבגדים, קרּוע והּוא עבד אם ְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָהא

חּללּה. ולא ּכׁשרה ׁשעבֹודתֹו ּפי על ְְְֲִִֵֶַַָָָֹאף
.ÂË מן נכנס אם - לעבֹודה הּכׁשר ּכהן ׁשּכל לי, ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹיראה

המׁשּכרין, מּׁשאר ׁשּכֹור אֹו יין, ׁשתּוי והּוא ולפנים ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָהּמזּבח
הּמתים  על ׁשּקֹורעין ּכדר ּבגדים קרּוע אֹו ראׁש, ּפרּוע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹאֹו
ראּוי  והּוא הֹואיל לֹוקה; זה הרי עבד, ׁשּלא ּפי על אף -ְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹ
מזהר  הּוא והרי ּככה, מנּול העבֹודה ּבׁשעת ונכנס ְְְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָָָֻֻלעבֹודה,

לֹוקה  נכנס ואם יּכנס, .ׁשּלא ְְִִִֵֶֶַָֹ
.ÊË מּׁשם הּיֹוצא ודין ולפנים, הּמזּבח מן ּככה הּנכנס ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָודין

האּולם  ּבין יין רביעית ׁשּׁשתה ּכגֹון ּכיצד? הּוא. אחד -ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
עבד  אם וכן לֹוקה; - ויצא ׁשם, ּבגדיו קרע אֹו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָולּמזּבח,

מיתה  חּיב .ּביציאתֹו, ִִִַָָָ
.ÊÈ להּכנס יׂשראל, ּבין ּכהן ּבין אדם, לכל אסּור ְְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָֹוכן

ׁשתּוי  ּכׁשהּוא ולפנים, יׂשראל עזרת מּתחּלת ּכּלֹו ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֻלּמקּדׁש
ּבגדים  קרּוע אֹו נּוּול, ּדר ראׁש ּפרּוע אֹו ׁשּכֹור, אֹו -יין, ְְְִִִִֶֶַַַָֹ

לּבית  ּומֹורא ּכבֹוד זה ׁשאין ּבאזהרה; ׁשאינֹו ּפי על ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאף
ׂשערֹו ׁשּגדל יׂשראל אבל מנּול. ּבֹו ׁשּיּכנס והּקדֹוׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֻהּגדֹול
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מחלפת ׁשּנעׂשה ונאה]עד -[ארוך נּוּול ּדר היה ולא , ְְֲִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
יׂשראל. לעזרת להּכנס מּתר זה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָֻהרי

ה'תשע"ד  סיון י"ד חמישי יום

ב  ¤¤ּפרק
אּלא‡. הּקדׁשים לקדׁש נכנס ּגדֹול ּכהן אחד אין [יום ְְֳִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

נכנס בשנה-] הדיֹוט וכהן הּכּפּורים; ליֹום הּכּפּורים ְְְְִִִִִִֵֶַַָֹמּיֹום
לעבֹודה. לּקדׁש יֹום ְֲֶַָָָֹּבכל

והּוא·. הּכהנים ּכל לּקדׁש[הכה"ג]והזהרּו יּכנסּו ׁשּלא , ְְְְֲֲִִֶֶַַָָֹֹֹֻ
"ואל  ׁשּנאמר: עבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא הּקדׁשים לקדׁש ְְְֱֲֳִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹאֹו
"מּבית  הּקדׁשים; קדׁש זה - הּקדׁש" אל עת ּבכל ְֳִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹיבֹוא

הּבית. ּכל על להזהיר - ְְִִֶַַַַַָָֹלּפרכת"
ּבין ‚. הּׁשנה, ימֹות ּבׁשאר הּקדׁשים לקדׁש ׁשּנכנס ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּכהן

ּביֹום  לֹו ׁשּנכנס ּגדֹול ּכהן אֹו ּגדֹול, ּכהן ּבין הדיֹוט ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹּכהן
ׁשמים  ּבידי מיתה חּיב - העבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא ,הּכּפּורים ְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

ּביֹום  לׁשם נכנס הּוא ּפעמים וכּמה ימּות". "ולא ְְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:
נכנס  ואם ּבמקֹומֹו; ׁשּיתּבאר ּכמֹו ארּבע, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָהּכּפּורים?

ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב ֲִִִִִֵַַָָָחמיׁשית,
ל ּקדׁש,„. ]והּנכנס לעבֹודה [מ ׁשּלא הּקדׁשים, לקדׁש חּוץ ְְְֲֳִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

חּיב  ואינֹו לֹוקה, - ּגדֹול ּבין הדיֹוט ּבין להׁשּתחויה, ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָאֹו
קדׁש על - ימּות" ולא . . הּכּפרת ּפני "אל ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹמיתה,

ולֹוקה. ּבלאו הּבית ׁשאר ועל ּבמיתה, ְְְְְֳִִִֶַַַַָָָָהּקדׁשים
חּיב ‰. - ּבלבד העבֹודה ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ׁשּיצא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכהן

"ּומּפתח  ׁשּנאמר: הדיֹוט, ּכהן ּבין ּגדֹול ּכהן ּבין ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹמיתה,
ּתּניחּו לא ּכלֹומר - ּתמתּו" ּפן תצאּו, לא מֹועד ְְִֵֵֶֶַַָֹֹֹֻאהל
ׁשּנאמר  זה וכן זֹו. גזרה מּפני מבהלים, ותצאּו ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹעבֹודה
ּבׁשעת  אּלא אינֹו - יצא" לא הּמקּדׁש "ּומן ּגדֹול: ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּבכהן

ויצא. עבֹודה יּניח ׁשּלא ּבלבד, ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹהעבֹודה
.Â ׁשּכהן ּגדֹול? ּבכהן זֹו אזהרה נׁשנית מה מּפני ּכן, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹאם

ׁשהּוא  מת לֹו ׁשּמת וׁשמע ּבעבֹודתֹו, ּבּמקּדׁש ׁשהיה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהדיֹוט
הּמקּדׁש מן יֹוצא ׁשאינֹו ּפי על אף - עליו להתאּבל ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָחּיב

עבודתו] עֹובד[באמצע אינֹו עבודתו], מסיים אחר ,[וכהן ֵֵ
אֹונן והּוא עבד ואם אֹונן; ׁשהּוא -[מדין]מּפני ּתֹורה ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַָָ

ּכהן  אבל צּבּור. ּבקרּבן ּבין יחיד ּבקרּבן ּבין עבֹודתֹו, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹחּלל
יצ  לא הּמקּדׁש "ּומן ׁשּנאמר: אֹונן, ּכׁשהּוא עֹובד א,ּגדֹול ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּבּה, עֹוסק ׁשהיה עבֹודה ויעבד יׁשב ּכלֹומר - יחּלל" ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹולא
מתחּללת. ְְִֵֶֶַָואינּה

.Ê ּבעל אם וחמר: מּקל ּפסּולה? האֹונן ׁשעבֹודת ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּומּנין
אסּור  ׁשהּוא אֹונן חּלל, - עבד אם ּבּקדׁשים, ׁשאֹוכל ֳִִִֵֵֵֶֶַַָָָמּום

מּמּנּו" באני אכלּתי "לא ׁשּנאמר: ּבּקדׁשים, ּדין לאכל , ְְֱֱֳִִִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ
ׁשּיחּלל. ְֵֶַהּוא

.Á לאכל אסּור אֹונן, עֹובד ּגדֹול ׁשּכהן ּפי על ְֱִֵֵֵֶֶַַָָֹֹואף
ּבעיני ּבּקדׁשים  הּייטב הּיֹום, חּטאת "ואכלּתי ׁשּנאמר: - ְְְֱֳִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

חֹולק אינֹו וכן בקודשים]ה'"?! חלק נוטל לערב.[- לאכל ְֱֵֵֵֶֶֶָֹ

ּפי  על אף ּבּקדׁשים לּגע ּומּתר לֹוקה. אינֹו ׁשעבד ֳִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻאֹונן
ּבנגיעה  אבל ּבאכילה, אּלא מעלה עׂשּו ׁשּלא טבל; ְֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּלא

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו טהֹור, הּוא הרי -ְְְֲִִֵֵֶָָ
.Ë ׁשהּוא הּקרֹובים מן מת לֹו ׁשּמת זה אֹונן? הּוא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַאיזה

ׁשּנקרא  הּוא ּבלבד הּמיתה ּביֹום עליהם. להתאּבל ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָחּיב
סֹופרים  מּדברי הּוא - ולילה ּתֹורה, ּדין .[חכמים]'אֹונן' ְְְְִִִִֵֵַָָ

.È הּימים אֹותם ּכל - נקּבר ּכ ואחר ימים ׁשּׁשהה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָּומת
מּדבריהם אֹונן הּוא הּמיתה יֹום חכמים]ׁשאחר וכן [של , ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָ

ּתֹופׂש ואינֹו הּקבּורה. הקבורה]לילֹו[כולל]יֹום .[שאחר ְְֵֵֵַָ
יֹום  ּכל - הּמיתה יֹום לאחר ּוקברֹו מת לֹו ׁשּמת מי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָלפיכ
מּדבריהם; ּבּקדׁשים אֹוכל ואינֹו מקריב אינֹו ְְְְֳִִִִֵֵֵֵֶַַַָָהּקבּורה

קרֹובה ׁשמּועה ויֹום לערב. ואֹוכל מתו וטֹובל, על שמע -] ְְְְְֵֵֶֶָָָ
מהמיתה] חודש עצמֹותבתוך לּקּוט לקבר]ויֹום -[מקבר ְֲִָ

ואפּלּו לילֹו ּתֹופׂש ׁשאינֹו הּקבּורה, ּכיֹום הּוא ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַָהרי
יֹום  אבל לערב. ּבּקדׁשים ואֹוכל טֹובל, לפיכ ְְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָמּדבריהם;
ּכ הּתֹורה, מן קדׁשים ּבֹו לאכל ׁשאסּור ּכׁשם - ְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָֹהּמיתה

מן חּוץ מּדבריהם; ּבלילֹו לאכל הּפסח [קרבן]אסּור ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָֹ
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו לערב, אֹוכל ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָּבלבד,

.‡Èמׁשּלח אינֹו את]האבל ׁשבעה,[להקריב ּכל קרּבנֹותיו ְְְְִֵֵֵַַָָָָָָ
מׁשּלח  אינֹו המצרע וכן לבֹונה. אֹו עצים אֹו יין ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָֹאפּלּו

לביאה ראּוי ׁשאינֹו זמן ּכל אל [להכנס]קרּבנֹותיו; ְְְְִֵֶֶַָָָָָ
אם  ספק ּבֹו יׁש המנּדה אבל להקרבה. ראּוי אינֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּמחנה,
נרצה  עליו, הקריבּו אם לפיכ מׁשּלח; אינֹו אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָָמׁשּלח

.[התקבל]
.·Èאת [מ]טמא מׁשּלחין - והערל ּבֹו, וכּיֹוצא ׁשרץ ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

ׁשֹוחטין  ׁשאין מּפסח, חּוץ עליהם; ּומקריבין ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָקרּבנֹותיהם,
ּכמֹו ּפסח, הערל על ׁשֹוחטין ואין ׁשרץ, טמא על ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָאֹותֹו
ּכלל  קרּבן עליו מקריבין אין - מת טמא אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָׁשּיתּבאר.

ׁשּיטהר. ְִֶַָעד

ג  ¤¤ּפרק
ׁשּנאמר:‡. הּמקּדׁש, מן הּטמאים ּכל לׁשּלח עׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמצות

לנפׁש". טמא וכל זב וכל צרּוע ּכל הּמחנה מן ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ"ויׁשּלחּו
ׁשכינה ·. מחנה הּוא - ּכאן האמּור הּמחנה ׁשהּוא זה , ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָ

אני ׁשֹומע ולפנים. יׂשראל עזרת למד מּפתח הייתי -] ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָ
ּבמקֹום מהפסוק] ׁשלׁשּתם מת, ּוטמא והּזב ְְְְְְֵֵֶַַָָָָָֹׁשהמצרע

"ּבדד [שכתוב]לֹומר[נלמד]ּתלמּוד[אלא]אחד? ּבמצרע: ְְִֶַַָָָָֹ
מּפתח  ׁשהּוא יׂשראל, מחנה זה - לּמחנה" מחּוץ ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָיׁשב,
חמּור  חמּורה, ׁשּטמאתֹו ּמצרע מה ולפנים; ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֻירּוׁשלים

חברֹו מּׁשּלּוח אחרים]ׁשּלּוחֹו טמאים ׁשּטמאתֹו[- ּכל אף - ְֲִִִֵֶַַָָֻ
את  מׁשּלחין לפיכ חברֹו. מּׁשּלּוח ׁשּלּוחֹו חמּור ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָחמּורה,
מּפני  לירּוׁשלים, חּוץ ׁשהּוא מחנֹות, לׁשלׁש חּוץ ְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹהמצרע

ּבביאה מטּמא כולו]ׁשהּוא את מטמא לבית בכניסה מה [- , ְְִֵֶַַָ
מטּמא. הּזב ְֵֵֶַַָּׁשאין

מחנֹות ‚. לׁשני חּוץ ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות זבין ,ּומׁשּלחין ְְְְְְֲִִִִֵַַָָ
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הּמׁשּכב  מטּמאין ׁשהן מּפני הּבית, להר חּוץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשהּוא
עליהן]והּמֹוׁשב ושכיבה המושב אפּלּו[בישיבה [היו ְֲִַָ

מטּמא.והמשכב] הּמת ּׁשאין מה האבן, ְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָמּתחת
הּבית „. להר להּכנס מּתר - עצמֹו הּמת אפּלּו מת, ,טמא ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָֻ

ּבמחנה  עּמֹו - עּמֹו" יֹוסף עצמֹות את מׁשה "וּיּקח ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:
ְִָלוּיה.

המקדש]החיל‰. סביב ּגֹויים [גדר מּמּנּו מׁשּלחין - ְְִִִֵֶַַ
יֹום טבּול אבל נּדֹות; ּובֹועלי מת בערב]ּוטמאי [שיטהר ְְֲֲִֵֵֵֵָ
טבל. ׁשּכבר לׁשם, ְְְִֶַָָָָנכנס

.Â לא אבל יֹום; טבּול מּמּנה מׁשּלחין - הּנׁשים ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹעזרת
ּכּפּורים קרבנו]מחּסר הביא שטרם טהור ׁשּמחּסר [- , ְְִִֶַַֻֻ

ׁשמׁשֹו העריב הוא]ּכּפּורים ואּסּור[טהור טבּול [כניסת]. ְְְֱִִִִִֶ
לוּיה ּבמחנה נשים]יֹום סֹופרים[עזרת .[חכמים]מּדברי ְְְְֲִִִִֵֵַָ

.Ê יּכנס לא ּכּפּורים מחּסר אפּלּו - ולפנים יׂשראל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻמעזרת
עליה לׁשם  "וכּפר ׁשּנאמר: ּגמּורה, טהרה טהר לא ׁשעדין , ְְְֱֲֳִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

טהרתּה. ּגמרה לא ׁשעדין מּכלל וטהרה", ְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹהּכהן,
.Á ּבלא עֹובר נכנס, אם - הּבית מהר המׁשּלח ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֻהּטמא

זה  לּמחנה", מחּוץ אל "ויצא ׁשּנאמר: ולֹוקה, ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָתעׂשה
לוּיה. מחנה זה הּמחנה", ּתֹו אל יבֹוא "לא ׁשכינה; ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמחנה
לׁשאר  נכנס אם אבל לֹוקה; לירּוׁשלים, ׁשּנכנס מצרע ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוכן
לפי  רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף - חֹומה הּמּקפֹות ְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻהערים

לֹוקה. אינֹו יׁשב", "ּבדד ֱֵֵֵֶֶֶַָָׁשּנאמר:
.Ë ׁשמֹונים לֹוקה הּבית, להר המצרע טמא נכנס אבל ; ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹ

ּכּפּורים  מחּסר אֹו נׁשים, לעזרת ׁשּנכנס יֹום טבּול אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֻמת
אֹותֹו מּכין לֹוקה, ׁשאינֹו ּפי על אף - יׂשראל לעזרת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּנכנס

מרּדּות. ְַַַמּכת
.Èּבעׂשה הּמקּדׁש מן טמאים ׁשּׁשּלּוח מצות ּוכׁשם -] ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָ

"ולא עשה] ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹוברין נכנסּו, אם ּכ -ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָֹֹ
ׁשכינה. מחנה זה מחניהם", את ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָיטּמאּו

.‡È ּבעזרה נגע אם אבל נכנס, אם אּלא עֹובר ׁשאינֹו ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומּנין
לא  הּמקּדׁש "ואל ּביֹולדת: לֹומר ּתלמּוד ּפטּור? ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמאחֹוריה

ָֹתבא".
.·È ּכרת ענּוׁש ּבמזיד - לּמקּדׁש ׁשּנכנס גיל טמא עד [מת ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

-חמישים] ירחץ לא ּובׂשרֹו יכּבס, לא "ואם ׁשּנאמר: ,ְְְְֱִִֵֶֶַַָָֹֹ
ויֹורד עֹולה קרּבן מביא ּבׁשֹוגג עֹונֹו"; -ונׂשא עשיר -] ְְְְֲִֵֵֵֶָָָָ

מנחה] או עוף - עני ּתּגע כבש, אׁשר נפׁש "אֹו ׁשּנאמר: ,ֱֲִֶֶֶֶֶַַ
מעזרת  אּלא קרּבן אֹו ּכרת חּיבין ואין טמא". ּדבר ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּבכל
קּדּוׁש ׁשּנתקּדׁשה העזרה ּתֹוספת על אֹו ולפנים, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַָּגמּור
.‚È ּכל הּמקּדׁש? על ּכרת ׁשחּיב הּטמא הּוא ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָואיזה

ׁשהּנזיר הּמת מן ּבטמאֹות עליהן,[שנטמא]ׁשּנטמא מגּלח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
ּבכלים  אֹו ּבאדם ׁשּיּגע אֹו ּבנזירּות, נתּפרׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּכבר
הּוא  ׁשהרי עליהן, מגּלח ׁשהּנזיר הּטמאֹות ּבאֹותן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּנטמאּו
אבֹות  ּבׁשאר ׁשּנטמא אֹו ּבמת, ׁשּנגע לראׁשֹון ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשני

ּבמקֹומן. ׁשּיתּפרׁשּו ּתֹורה ׁשל ְְְְִִֶֶַָָָֻהּטמאֹות
.„Èמים ּביאת הּטעּון ּכל ּדבר: ׁשל מן [טבילה]ּכללֹו ְִִִֶַַַָָָָָ

הּמקּדׁש ּביאת על ּכרת חּיב - ואפּלּו[בטומאה]הּתֹורה , ְֲִִִֵַַַַַַָָָָ
ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב עד ׁשּטבל, השמש]אחר אבל [שתשקע ; ְֲֲִִֶֶַַַַַָָ

- עליהן מגּלח הּנזיר ׁשאין הּמת מן ּבטמאֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֻהּמּטּמא
על  ּפטּור זה הרי ׁשבעה, טמאת טמא ׁשהּוא ּפי על ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשאף

הּמקּדׁש. ְִִַַָּביאת
.ÂË ׁשּנגע אֹו ּבמת, ׁשּנגע ּבאדם ׁשּנגעּו ּבכלים הּנֹוגע ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוכן

טמא  ׁשהּוא ּפי על אף - ּבמת הּנֹוגעים ּבכלים ׁשּנגע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבאדם
ּפטּור  זה הרי - הּקדׁשים ּבׂשר ּולטּמא ּתרּומה לענין ְְְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַָָָראׁשֹון
הּקּבלה  מּפי הלכה אּלּו ּודברים הּמקּדׁש; ּביאת ְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָעל

רבינו] ממשה אֹותֹו[מסורת מּכין ּפטּור, ׁשהּוא ּפי על ואף .ְִִֶַַַָ
מרּדּות. ְַַַמּכת

.ÊË אדם ׁשהכניס אֹו לּמקּדׁש, ּבֹו וכּיֹוצא ׁשרץ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּמכניס
ה' מקּדׁש טּמא ׁשהרי ּכרת, חּיב זה הרי - לּמקּדׁש .טמא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּנגעּו ּכלים היּו אפּלּו לּמקּדׁש, טמאים ּכלים הּזֹורק ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאבל
"ואם  ׁשּנאמר: מלקּות, חּיב אבל הּכרת, מן ּפטּור - ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבמת

הּׁשמּועה מּפי - וגֹו'" יכּבס רבינו]לא ממשה [מסורת ְְְִִֵַַָֹ
לֹוקה  ּבגדיו ּכּבּוס על ּכרת, ענּוׁש ּגּופֹו רחיצת על ְְְִִֵֶַַַָָָָָלמדּו:

ְִַָארּבעים.
.ÊÈ,טמאה אב ׁשהן ּבגדים על אּלא לֹוקה ׁשאינֹו לי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻיראה

ׁשהן למת, הּנטמא זה ּבֹו ׁשּנגע ּבגד הבגדים]ּכגֹון אב [- ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ראׁשֹון ׁשהּוא ּבגד אבל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו -[לטומאה]טמאה ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָֻ

אֹותֹו מּכין אבל עליו; לֹוקה אינֹו לּמקּדׁש, הכניסֹו ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָאם
מרּדּות. ְַַַמּכת

.ÁÈ מּכת אֹותֹו מּכין לּמקּדׁש, ידֹו ׁשהכניס טמא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוכן
ׁשלמרּדּות  הּטמאֹות מאבֹות ּבאב הּטמא ּכל וכן ּדבריהם ; ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

חכמים] מׁשקין [מגזירת וׁשתה טמאין, אכלין ׁשאכל אֹו ,ְְְֳִִִֵֶַַָָָָ
אֹותֹו מּכין - ׁשּיטּבל קדם ּבמזיד לּמקּדׁש ונכנס ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹטמאין,

מרּדּות. ְַַַמּכת
.ËÈ:ׁשּנאמר ּפטּור, - ּגּגֹות ּדר לּמקּדׁש ׁשּנכנס ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָטמא

תבא" לא הּמקּדׁש ואף "ואל ּתֹורה. חּיבה ּביאה ּדר - ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ
נכנס  אפּלּו מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּפטּור, ׁשהּוא ּפי ְְֲִִִִֶַַַַַַָעל
ּבין  מרּדּות; מּכת אֹותֹו מּכין - ּבאויר הּפֹורח ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָּבמגּדל

ּפתחים. ּדר ּבֹו ׁשּנכנס ּבין ּגּגֹות, ּדר ּבּמגּדל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּנכנס
.Îמקֹום טמא]ׁשחּיבין[בעזרה]ּכל נכנס זדֹונֹו[אם על ְִֶַַָָָ

ּבׁשּבת, טמאה ׁשם נמצאת אם - קרּבן ׁשגגתֹו ועל ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֻּכרת
עד  ּכלי עליו ּכֹופין - הּמקֹומֹות ּוׁשאר אֹותּה; ְְְִִִִַַָָָָמֹוציאין
אּלא  אֹותן מֹוציאין אין מֹוציאין, ּוכׁשהן הּׁשּבת. ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאחר

עץ כלי עץ]ּבפׁשּוטי ׁשּלא [חתיכות טמאה, מקּבלין ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָֹֻ
הּטמאה את טמא]לרּבֹות הכלי גם בכלי יוציאה אם -]. ְְֶַַָֻ

.‡Î ׁשּנכנס טהֹור אֹו טהֹור, למקּדׁש ׁשּנכנס טמא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָאחד
אהל  ּתחת מת ׁשהיה ּכגֹון טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלמקּדׁש
ׁשהרי  ּכרת, חּיב זה הרי - האהל ּתחת הּוא ונכנס ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבּמקּדׁש,

ּכאחת  ּבאין וטמאתֹו ׁשם ּביאתֹו ונטמא לּמקּדׁש נכנס . ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָֻ
ע  ׁשם טּמא אפּלּו ׁשּנכנס, ויּבהל אחר ימהר - ּבמזיד צמֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

קצרה. ּבדר ְְְֵֵֶֶָָויצא
.·Îּבדר לצאת אֹו להׁשּתחוֹות אֹו לׁשהֹות לֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָואסּור
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ׁשהה, ׁשּלא ּפי על אף בארּכה ׁשּיצא אֹו ׁשהה, ואם ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻארּכה.
ׁשהה  ׁשּלא ּפי על אף והׁשּתחוה להיכל ּפניו ׁשהחזיר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאֹו

קרּבן  מביא ׁשֹוגג, היה ואם ּכרת; חּיב -. ְְִִֵֵֵַָָָָָָ
.‚Îהׁשּתחוה אּלא ּפניו החזיר ּכלּפי [ב:]לא יציאתֹו ּדר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשעּור  וכּמה ּכּׁשעּור. ׁשהה ּכן אם אּלא ּפטּור, - ְִִִֵֶַַָָָָָחּוץ
הרצפה  על ארצה אּפים "וּיכרעּו לקרֹות: ּכדי ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָׁשהּיתֹו?
הּוא  וזה חסּדֹו"; לעֹולם ּכי טֹוב, ּכי לה' והֹודֹות ְְְְְֲִִִֶַַַַָוּיׁשּתחוּו,

הׁשּתחויה. ְֲִִַָָׁשעּור
.„Î מן לצאת לֹו ׁשאפׁשר ּכל ארּכה? ּדר היא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻואיזֹו

מּמּנה  קצרה ּבדר ׁשּלא הּמקּדׁש ּפי על אף - ּבּקצרה יצא . ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּפטּור; - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו ּגּודל, ּבצד עקב הל אּלא ְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻרץ
ּכחֹו, ּבכל עצמֹו ודחק ׁשרץ ּפי על אף - ּבארּכה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹֻיצא
ּזמן  מּׁשעּור ּפחֹות הארּכה ּבֹו ׁשהל זמן ׁשעּור ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֻונמצא
יצא  חּיב. ּבארּכה, ויצא הֹואיל - ּבּקצרה אדם ּכל ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָָָֻׁשּמהּל
וׁשהה  והל וחזר מעט, וׁשהה ועמד מעט, והל ְְְְְְְְְַַַַַַַָָָָָָָָָָּבּקצרה,
ּבמזיד  - הׁשּתחויה ּכדי הּׁשהּיֹות מּכל ׁשּנצטרף עד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמעט,
ספק. ׁשהּדבר מּפני קרּבן; מביא אינֹו ּבׁשֹוגג לֹוקה, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָאינֹו

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ְֲִַַַַָאבל

ד  ¤¤ּפרק
חּלל‡. - ּבּמקּדׁש ׁשעבד וחּיב [פסל]טמא עבֹודתֹו, ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשהה, ׁשּלא ּפי על אף עבֹודתֹו, על ׁשמים ּבידי ֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹמיתה
ׁשם  את יחּללּו ולא יׂשראל, בני מּקדׁשי "ויּנזרּו ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
אֹומר: הּוא ּולהּלן ּבטמאה; לעֹובד אזהרה זֹו הרי ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָֻקדׁשי",
ּבידי  מיתה ּכאן האמּור חּלּול מה - יחּללהּו" ּכי בֹו ְְִִִִֵֵַַָָָָֻ"ּומתּו
עליו  ׁשחּיבין לאו וכל ׁשמים. ּבידי מיתה ּכאן אף ְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָׁשמים,

עליו. לֹוקין ׁשמים, ּבידי ִִִִֵַָָָָמיתה
אּלא ·. ּדין ּבבית חּיב אינֹו ּבטמאה עבד ׁשאם ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻאף

ּדין, לבית אֹותֹו מביאין היּו לא הּכהנים אחיו - ְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹמלקּות
ואין  ּבידן; מֹוחֹו את ּופֹוצעין לחּוץ אֹותֹו מֹוציאין ְְְִִִֵֶֶַָָָאּלא

ּבכ[מוחין]ממחין שמים]עליהן  בידי מיתה שחייב -]. ְְֲִֵֶַָ
.‚ּכרת והיא ׁשּיתחּיב עד יׁשהה ולא לעבד לֹו אפׁשר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ויצא  ּבעזרה, ׁשּנטמא ּכגֹון ּבלבד? ׁשמים ּבידי מיתה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָאּלא
ּגּבי  על אבר ּבֹו והפ ּבידֹו, צּנֹור היה ּוביציאתֹו ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּבּקצרה,
הּוא  הרי עבֹודה, קרּוב ׁשּכל ׂשרפתֹו; וקרב ּבּמזּבח ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָהאׁש

.ּכעבֹודה  ֲַָ
עבֹודתֹו„. - ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב קדם ועבד ׁשּטבל טמא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוכן

ׁשם  יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה וחּיב ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּפסּולה,
הּׁשמּועה מּפי - רבינו]אלהיהם" ממשה למדּו,[מסורת ְְֱִִֵֶַָָֹ

ׁשּנאמר: הּוא, טמא ׁשעדין ׁשעבד, יֹום לטבּול אזהרה ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּזֹו
מחּסר  אבל טהר. לא ׁשעדין מּכלל וטהר", הּׁשמׁש, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ"ּובא
הרי  וחּלל, ּפסּולה ׁשעבֹודתֹו ּפי על אף - ׁשעבד ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכּפּורים

ּפטּור. ֶָזה
ׁשּנאמר:‰. ּפסּולה? ׁשעבֹודתֹו שטבלה]ּומּנין יולדת [על ְֱֲִִֶֶֶַַָָ

נגמרה  לא ׁשעדין מּכלל - וטהרה" הּכהן, עליה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ"וכּפר
ּכּפּורים. מחּסרי לכל הּדין והּוא ְְְְֳִִִֵַָָָָֻטהרתּה;

.Â טמאה היא אם - טמא ׁשהיה נֹודע ּכ ואחר ׁשעבד, ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻּכהן

אחד]ידּועה לאיש ּפסּולין,[אפילו ׁשהקריב הּקרּבנֹות ּכל , ְְְְִִִֶַָָָָ
הּתהֹום טמאת היא ואם חּלין; עבֹודתֹו ידעו ׁשהרי [שלא ְְְֲֲִִִֵֶַַָֻֻ

קיומה] על הּציץכלל גדול]- כהן וכל [מכפר]מרּצה[של , ְְִֶַַָ
קדם  טמא ׁשהּוא לֹו נֹודע ואפּלּו נרצּו. ׁשהקריב ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּקרּבנֹות
טמאת  על מרּצה ׁשהּציץ הּורצה; - וזרק הּדם, ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֻׁשּיזרק
הּתהֹום  טמאת ּבארנּו ּוכבר מזיד. ׁשהּוא ּפי על אף ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֻהּתהֹום

ְִִּבנזירּות.
.Ê הּקרבין ּדברים טמאת על מרּצה הּציץ קורבנות וכן -] ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֻ

את טמאים] אהרן ונׂשא אהרן, מצח על "והיה ׁשּנאמר: ,ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הּנאכלין טמאת על מרּצה אינֹו אבל הּקדׁשים". [-עֹון ְְֱֲֲֳִִֵֶֶַַַַַָָָֻ

בטומאה] קרבן בשר ׁשּנטמא לאכול האדם טמאת על ולא ,ְְְִֶַַָָָָֹֻ
ּבצּבּור  הּדחּויה הּטמאה היתה ּכן אם אּלא ידּועה, ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻֻּבטמאה

טמא] הציבור שרוב כגון: עליה.[- מרּצה ׁשהּציץ ,ְִֶֶֶַַָָ
.Áמצחֹו על ׁשהּוא ּבזמן אּלא מרּצה הּציץ ׁשּנאמר:ואין , ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

ה'". לפני להם לרצֹון ּתמיד, מצחֹו על ְְְְִִִֵֶַָָָָָ"והיה
.Ë את לא ּדֹוחה אינֹו - זמן לֹו קבּוע ׁשאין קרּבן ְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכל

למחר  יקרב הּיֹום, יקרב לא ׁשאם הּטמאה: את ולא ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻהּׁשּבת
ּבין  יחיד קרּבן ּבין זמן, לֹו ׁשּקבּוע קרּבן וכל מחר. ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָולמחר

הּטמאה  ואת הּׁשּבת את ּדֹוחה - צּבּור ּכל קרּבן ולא ; ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
לבּדּה. הּמת טמאת אּלא ּדֹוחה, הּוא ְְְֵֶֶַַַַָָֻֻהּטמאֹות

.È את ּכּלן ּדֹוחין לפיכ זמּנן; קבּוע הּצּבּור, קרּבנֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻּכל
הּמת  טמאת ואת .הּׁשּבת ְְֵֶַַַַָֻ

.‡È אּלא נאכל; אינֹו ּבטמאה, ׁשּקרב מהן קרּבן ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻוכל
הראּוי  והּׁשאר להקטרה, הראּויין ּדברים מּמּנּו ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָמקטירין

ׁשּנטמאּו קדׁשים ּכׁשאר נׂשרף, .לאכילה ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָ
.·È,קרּבן אֹותֹו ׁשל זמּנֹו הּגיע הּטמאה? את ּדֹוחין ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻּכיצד

ׁשהיּו אֹו למת, טמאים אֹותֹו ׁשּמקריבין הּקהל רב ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוהיּו
למת, טמאים אֹותֹו הּמקריבין הּכהנים והיּו טהֹורין ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּקהל
ּבמת  טמאים הּׁשרת ּכלי והיּו טהֹורין ואּלּו אּלּו ׁשהיּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָאֹו
והּטהֹורים  הּטמאים ּבֹו ויתעּסקּו ּבטמאה; יעׂשה זה הרי -ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

לעזרה  ּכּלן ויּכנסּו אחרת,ּכאחד, ּבטמאה הּטמאים אבל . ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻ
ׁשרץ  ּוטמאי ונּדֹות וזבֹות זבין -ּכגֹון ּבהן וכּיֹוצא ּונבלה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשּנעׂשה  ּפי על ואף לעזרה, יּכנסּו ולא ּבֹו יתעּסקּו ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָֹֹלא
עברּו ואם הטמאים]ּבטמאה; לעזרה [שאר נכנסּו אֹו ועׂשּו ְְְְְְְֲִִָָָָָָֻ

נדחית  ׁשּלא העבֹודה; על ּומיתה הּביאה על ּכרת חּיבין -ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּבלבד. הּמת טמאת ְְִֵֶַַַָֻאּלא

.‚È להיכל ונכנסּו מת טמאי ודחקּו ּבטמאה, ׁשּבא ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻּופסח
ואין  הֹואיל - לעזרה אּלא הּתרּו ׁשּלא ּפי על אף ּפטּורין; -ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ

ּתׁשּלחּום" לּמחנה מחּוץ "אל ּבהם קֹורא אּלּואני הרי , ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ְִּפטּורין.

.„Èאב ּבית מקצת יומית]היה ּומקצתם [משמרת טמאים ְְְִִִֵֵָָָָָָ
אּלא  יקריבּו לא מת, טמאי ׁשרּבן ּפי על אף - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻטהֹורים
אחר. ּבית יביאּו מת, טמאי האב ּבית ּכל היה ְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָהּטהֹורים.

הּמׁשמרה ּכל על [השבועית]היתה מחּזרין מת, טמאי ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָ
ׁשם  הּנמצאים הּכהנים רב היּו אם אחרת. ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹמׁשמרה

ּבטמאה. יעׂשּו טמאים, הּקבּוע ּבּזמן ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֻּבירּוׁשלים
.ÂË מּפני אחר? אב מּבית הּטהֹורים על מחּזרין מה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָּומּפני
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הּמׁשּכב  מטּמאין ׁשהן מּפני הּבית, להר חּוץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשהּוא
עליהן]והּמֹוׁשב ושכיבה המושב אפּלּו[בישיבה [היו ְֲִַָ

מטּמא.והמשכב] הּמת ּׁשאין מה האבן, ְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָמּתחת
הּבית „. להר להּכנס מּתר - עצמֹו הּמת אפּלּו מת, ,טמא ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָֻ

ּבמחנה  עּמֹו - עּמֹו" יֹוסף עצמֹות את מׁשה "וּיּקח ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:
ְִָלוּיה.

המקדש]החיל‰. סביב ּגֹויים [גדר מּמּנּו מׁשּלחין - ְְִִִֵֶַַ
יֹום טבּול אבל נּדֹות; ּובֹועלי מת בערב]ּוטמאי [שיטהר ְְֲֲִֵֵֵֵָ
טבל. ׁשּכבר לׁשם, ְְְִֶַָָָָנכנס

.Â לא אבל יֹום; טבּול מּמּנה מׁשּלחין - הּנׁשים ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹעזרת
ּכּפּורים קרבנו]מחּסר הביא שטרם טהור ׁשּמחּסר [- , ְְִִֶַַֻֻ

ׁשמׁשֹו העריב הוא]ּכּפּורים ואּסּור[טהור טבּול [כניסת]. ְְְֱִִִִִֶ
לוּיה ּבמחנה נשים]יֹום סֹופרים[עזרת .[חכמים]מּדברי ְְְְֲִִִִֵֵַָ

.Ê יּכנס לא ּכּפּורים מחּסר אפּלּו - ולפנים יׂשראל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻמעזרת
עליה לׁשם  "וכּפר ׁשּנאמר: ּגמּורה, טהרה טהר לא ׁשעדין , ְְְֱֲֳִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

טהרתּה. ּגמרה לא ׁשעדין מּכלל וטהרה", ְְְֲֳִִֵֵֶַַָָָָָָָָֹֹהּכהן,
.Á ּבלא עֹובר נכנס, אם - הּבית מהר המׁשּלח ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֻהּטמא

זה  לּמחנה", מחּוץ אל "ויצא ׁשּנאמר: ולֹוקה, ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָתעׂשה
לוּיה. מחנה זה הּמחנה", ּתֹו אל יבֹוא "לא ׁשכינה; ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמחנה
לׁשאר  נכנס אם אבל לֹוקה; לירּוׁשלים, ׁשּנכנס מצרע ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹוכן
לפי  רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף - חֹומה הּמּקפֹות ְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻהערים

לֹוקה. אינֹו יׁשב", "ּבדד ֱֵֵֵֶֶֶַָָׁשּנאמר:
.Ë ׁשמֹונים לֹוקה הּבית, להר המצרע טמא נכנס אבל ; ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹ

ּכּפּורים  מחּסר אֹו נׁשים, לעזרת ׁשּנכנס יֹום טבּול אֹו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָֻמת
אֹותֹו מּכין לֹוקה, ׁשאינֹו ּפי על אף - יׂשראל לעזרת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָׁשּנכנס

מרּדּות. ְַַַמּכת
.Èּבעׂשה הּמקּדׁש מן טמאים ׁשּׁשּלּוח מצות ּוכׁשם -] ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָ

"ולא עשה] ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹוברין נכנסּו, אם ּכ -ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָֹֹ
ׁשכינה. מחנה זה מחניהם", את ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָיטּמאּו

.‡È ּבעזרה נגע אם אבל נכנס, אם אּלא עֹובר ׁשאינֹו ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּומּנין
לא  הּמקּדׁש "ואל ּביֹולדת: לֹומר ּתלמּוד ּפטּור? ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹמאחֹוריה

ָֹתבא".
.·È ּכרת ענּוׁש ּבמזיד - לּמקּדׁש ׁשּנכנס גיל טמא עד [מת ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ

-חמישים] ירחץ לא ּובׂשרֹו יכּבס, לא "ואם ׁשּנאמר: ,ְְְְֱִִֵֶֶַַָָֹֹ
ויֹורד עֹולה קרּבן מביא ּבׁשֹוגג עֹונֹו"; -ונׂשא עשיר -] ְְְְֲִֵֵֵֶָָָָ

מנחה] או עוף - עני ּתּגע כבש, אׁשר נפׁש "אֹו ׁשּנאמר: ,ֱֲִֶֶֶֶֶַַ
מעזרת  אּלא קרּבן אֹו ּכרת חּיבין ואין טמא". ּדבר ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָּבכל
קּדּוׁש ׁשּנתקּדׁשה העזרה ּתֹוספת על אֹו ולפנים, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָיׂשראל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֵֶַָּגמּור
.‚È ּכל הּמקּדׁש? על ּכרת ׁשחּיב הּטמא הּוא ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָואיזה

ׁשהּנזיר הּמת מן ּבטמאֹות עליהן,[שנטמא]ׁשּנטמא מגּלח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
ּבכלים  אֹו ּבאדם ׁשּיּגע אֹו ּבנזירּות, נתּפרׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּכבר
הּוא  ׁשהרי עליהן, מגּלח ׁשהּנזיר הּטמאֹות ּבאֹותן ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּנטמאּו
אבֹות  ּבׁשאר ׁשּנטמא אֹו ּבמת, ׁשּנגע לראׁשֹון ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשני

ּבמקֹומן. ׁשּיתּפרׁשּו ּתֹורה ׁשל ְְְְִִֶֶַָָָֻהּטמאֹות
.„Èמים ּביאת הּטעּון ּכל ּדבר: ׁשל מן [טבילה]ּכללֹו ְִִִֶַַַָָָָָ

הּמקּדׁש ּביאת על ּכרת חּיב - ואפּלּו[בטומאה]הּתֹורה , ְֲִִִֵַַַַַַָָָָ
ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב עד ׁשּטבל, השמש]אחר אבל [שתשקע ; ְֲֲִִֶֶַַַַַָָ

- עליהן מגּלח הּנזיר ׁשאין הּמת מן ּבטמאֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֻהּמּטּמא
על  ּפטּור זה הרי ׁשבעה, טמאת טמא ׁשהּוא ּפי על ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשאף

הּמקּדׁש. ְִִַַָּביאת
.ÂË ׁשּנגע אֹו ּבמת, ׁשּנגע ּבאדם ׁשּנגעּו ּבכלים הּנֹוגע ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוכן

טמא  ׁשהּוא ּפי על אף - ּבמת הּנֹוגעים ּבכלים ׁשּנגע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבאדם
ּפטּור  זה הרי - הּקדׁשים ּבׂשר ּולטּמא ּתרּומה לענין ְְְְְֲֳִִִֵֵֶַַַַָָָראׁשֹון
הּקּבלה  מּפי הלכה אּלּו ּודברים הּמקּדׁש; ּביאת ְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָָעל

רבינו] ממשה אֹותֹו[מסורת מּכין ּפטּור, ׁשהּוא ּפי על ואף .ְִִֶַַַָ
מרּדּות. ְַַַמּכת

.ÊË אדם ׁשהכניס אֹו לּמקּדׁש, ּבֹו וכּיֹוצא ׁשרץ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּמכניס
ה' מקּדׁש טּמא ׁשהרי ּכרת, חּיב זה הרי - לּמקּדׁש .טמא ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

ׁשּנגעּו ּכלים היּו אפּלּו לּמקּדׁש, טמאים ּכלים הּזֹורק ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאבל
"ואם  ׁשּנאמר: מלקּות, חּיב אבל הּכרת, מן ּפטּור - ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבמת

הּׁשמּועה מּפי - וגֹו'" יכּבס רבינו]לא ממשה [מסורת ְְְִִֵַַָֹ
לֹוקה  ּבגדיו ּכּבּוס על ּכרת, ענּוׁש ּגּופֹו רחיצת על ְְְִִֵֶַַַָָָָָלמדּו:

ְִַָארּבעים.
.ÊÈ,טמאה אב ׁשהן ּבגדים על אּלא לֹוקה ׁשאינֹו לי ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻיראה

ׁשהן למת, הּנטמא זה ּבֹו ׁשּנגע ּבגד הבגדים]ּכגֹון אב [- ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ראׁשֹון ׁשהּוא ּבגד אבל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו -[לטומאה]טמאה ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָֻ

אֹותֹו מּכין אבל עליו; לֹוקה אינֹו לּמקּדׁש, הכניסֹו ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָאם
מרּדּות. ְַַַמּכת

.ÁÈ מּכת אֹותֹו מּכין לּמקּדׁש, ידֹו ׁשהכניס טמא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוכן
ׁשלמרּדּות  הּטמאֹות מאבֹות ּבאב הּטמא ּכל וכן ּדבריהם ; ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

חכמים] מׁשקין [מגזירת וׁשתה טמאין, אכלין ׁשאכל אֹו ,ְְְֳִִִֵֶַַָָָָ
אֹותֹו מּכין - ׁשּיטּבל קדם ּבמזיד לּמקּדׁש ונכנס ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹטמאין,

מרּדּות. ְַַַמּכת
.ËÈ:ׁשּנאמר ּפטּור, - ּגּגֹות ּדר לּמקּדׁש ׁשּנכנס ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָטמא

תבא" לא הּמקּדׁש ואף "ואל ּתֹורה. חּיבה ּביאה ּדר - ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹֹ
נכנס  אפּלּו מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּפטּור, ׁשהּוא ּפי ְְֲִִִִֶַַַַַַָעל
ּבין  מרּדּות; מּכת אֹותֹו מּכין - ּבאויר הּפֹורח ְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָּבמגּדל

ּפתחים. ּדר ּבֹו ׁשּנכנס ּבין ּגּגֹות, ּדר ּבּמגּדל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּנכנס
.Îמקֹום טמא]ׁשחּיבין[בעזרה]ּכל נכנס זדֹונֹו[אם על ְִֶַַָָָ

ּבׁשּבת, טמאה ׁשם נמצאת אם - קרּבן ׁשגגתֹו ועל ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָֻּכרת
עד  ּכלי עליו ּכֹופין - הּמקֹומֹות ּוׁשאר אֹותּה; ְְְִִִִַַָָָָמֹוציאין
אּלא  אֹותן מֹוציאין אין מֹוציאין, ּוכׁשהן הּׁשּבת. ְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָאחר

עץ כלי עץ]ּבפׁשּוטי ׁשּלא [חתיכות טמאה, מקּבלין ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָֹֻ
הּטמאה את טמא]לרּבֹות הכלי גם בכלי יוציאה אם -]. ְְֶַַָֻ

.‡Î ׁשּנכנס טהֹור אֹו טהֹור, למקּדׁש ׁשּנכנס טמא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָאחד
אהל  ּתחת מת ׁשהיה ּכגֹון טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻלמקּדׁש
ׁשהרי  ּכרת, חּיב זה הרי - האהל ּתחת הּוא ונכנס ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבּמקּדׁש,

ּכאחת  ּבאין וטמאתֹו ׁשם ּביאתֹו ונטמא לּמקּדׁש נכנס . ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָָָֻ
ע  ׁשם טּמא אפּלּו ׁשּנכנס, ויּבהל אחר ימהר - ּבמזיד צמֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָ

קצרה. ּבדר ְְְֵֵֶֶָָויצא
.·Îּבדר לצאת אֹו להׁשּתחוֹות אֹו לׁשהֹות לֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָואסּור
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ׁשהה, ׁשּלא ּפי על אף בארּכה ׁשּיצא אֹו ׁשהה, ואם ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻארּכה.
ׁשהה  ׁשּלא ּפי על אף והׁשּתחוה להיכל ּפניו ׁשהחזיר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאֹו

קרּבן  מביא ׁשֹוגג, היה ואם ּכרת; חּיב -. ְְִִֵֵֵַָָָָָָ
.‚Îהׁשּתחוה אּלא ּפניו החזיר ּכלּפי [ב:]לא יציאתֹו ּדר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹ

ׁשעּור  וכּמה ּכּׁשעּור. ׁשהה ּכן אם אּלא ּפטּור, - ְִִִֵֶַַָָָָָחּוץ
הרצפה  על ארצה אּפים "וּיכרעּו לקרֹות: ּכדי ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָׁשהּיתֹו?
הּוא  וזה חסּדֹו"; לעֹולם ּכי טֹוב, ּכי לה' והֹודֹות ְְְְְֲִִִֶַַַַָוּיׁשּתחוּו,

הׁשּתחויה. ְֲִִַָָׁשעּור
.„Î מן לצאת לֹו ׁשאפׁשר ּכל ארּכה? ּדר היא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָֻואיזֹו

מּמּנה  קצרה ּבדר ׁשּלא הּמקּדׁש ּפי על אף - ּבּקצרה יצא . ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ּפטּור; - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו ּגּודל, ּבצד עקב הל אּלא ְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻרץ
ּכחֹו, ּבכל עצמֹו ודחק ׁשרץ ּפי על אף - ּבארּכה ְְְֲִֶַַַַָָָָָָָֹֻיצא
ּזמן  מּׁשעּור ּפחֹות הארּכה ּבֹו ׁשהל זמן ׁשעּור ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָֻונמצא
יצא  חּיב. ּבארּכה, ויצא הֹואיל - ּבּקצרה אדם ּכל ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָָָָֻׁשּמהּל
וׁשהה  והל וחזר מעט, וׁשהה ועמד מעט, והל ְְְְְְְְְַַַַַַַָָָָָָָָָָּבּקצרה,
ּבמזיד  - הׁשּתחויה ּכדי הּׁשהּיֹות מּכל ׁשּנצטרף עד ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמעט,
ספק. ׁשהּדבר מּפני קרּבן; מביא אינֹו ּבׁשֹוגג לֹוקה, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָאינֹו

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ְֲִַַַַָאבל

ד  ¤¤ּפרק
חּלל‡. - ּבּמקּדׁש ׁשעבד וחּיב [פסל]טמא עבֹודתֹו, ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָ

ׁשהה, ׁשּלא ּפי על אף עבֹודתֹו, על ׁשמים ּבידי ֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹמיתה
ׁשם  את יחּללּו ולא יׂשראל, בני מּקדׁשי "ויּנזרּו ְְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
אֹומר: הּוא ּולהּלן ּבטמאה; לעֹובד אזהרה זֹו הרי ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָָָֻקדׁשי",
ּבידי  מיתה ּכאן האמּור חּלּול מה - יחּללהּו" ּכי בֹו ְְִִִִֵֵַַָָָָֻ"ּומתּו
עליו  ׁשחּיבין לאו וכל ׁשמים. ּבידי מיתה ּכאן אף ְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָָׁשמים,

עליו. לֹוקין ׁשמים, ּבידי ִִִִֵַָָָָמיתה
אּלא ·. ּדין ּבבית חּיב אינֹו ּבטמאה עבד ׁשאם ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻאף

ּדין, לבית אֹותֹו מביאין היּו לא הּכהנים אחיו - ְְְֲִִִִֵֶַַָָֹֹמלקּות
ואין  ּבידן; מֹוחֹו את ּופֹוצעין לחּוץ אֹותֹו מֹוציאין ְְְִִִֵֶֶַָָָאּלא

ּבכ[מוחין]ממחין שמים]עליהן  בידי מיתה שחייב -]. ְְֲִֵֶַָ
.‚ּכרת והיא ׁשּיתחּיב עד יׁשהה ולא לעבד לֹו אפׁשר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ויצא  ּבעזרה, ׁשּנטמא ּכגֹון ּבלבד? ׁשמים ּבידי מיתה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָאּלא
ּגּבי  על אבר ּבֹו והפ ּבידֹו, צּנֹור היה ּוביציאתֹו ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּבּקצרה,
הּוא  הרי עבֹודה, קרּוב ׁשּכל ׂשרפתֹו; וקרב ּבּמזּבח ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָהאׁש

.ּכעבֹודה  ֲַָ
עבֹודתֹו„. - ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב קדם ועבד ׁשּטבל טמא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוכן

ׁשם  יחּללּו "ולא ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה וחּיב ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּפסּולה,
הּׁשמּועה מּפי - רבינו]אלהיהם" ממשה למדּו,[מסורת ְְֱִִֵֶַָָֹ

ׁשּנאמר: הּוא, טמא ׁשעדין ׁשעבד, יֹום לטבּול אזהרה ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּזֹו
מחּסר  אבל טהר. לא ׁשעדין מּכלל וטהר", הּׁשמׁש, ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻ"ּובא
הרי  וחּלל, ּפסּולה ׁשעבֹודתֹו ּפי על אף - ׁשעבד ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָּכּפּורים

ּפטּור. ֶָזה
ׁשּנאמר:‰. ּפסּולה? ׁשעבֹודתֹו שטבלה]ּומּנין יולדת [על ְֱֲִִֶֶֶַַָָ

נגמרה  לא ׁשעדין מּכלל - וטהרה" הּכהן, עליה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ"וכּפר
ּכּפּורים. מחּסרי לכל הּדין והּוא ְְְְֳִִִֵַָָָָֻטהרתּה;

.Â טמאה היא אם - טמא ׁשהיה נֹודע ּכ ואחר ׁשעבד, ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻּכהן

אחד]ידּועה לאיש ּפסּולין,[אפילו ׁשהקריב הּקרּבנֹות ּכל , ְְְְִִִֶַָָָָ
הּתהֹום טמאת היא ואם חּלין; עבֹודתֹו ידעו ׁשהרי [שלא ְְְֲֲִִִֵֶַַָֻֻ

קיומה] על הּציץכלל גדול]- כהן וכל [מכפר]מרּצה[של , ְְִֶַַָ
קדם  טמא ׁשהּוא לֹו נֹודע ואפּלּו נרצּו. ׁשהקריב ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּקרּבנֹות
טמאת  על מרּצה ׁשהּציץ הּורצה; - וזרק הּדם, ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֻׁשּיזרק
הּתהֹום  טמאת ּבארנּו ּוכבר מזיד. ׁשהּוא ּפי על אף ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָֻהּתהֹום

ְִִּבנזירּות.
.Ê הּקרבין ּדברים טמאת על מרּצה הּציץ קורבנות וכן -] ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָֻ

את טמאים] אהרן ונׂשא אהרן, מצח על "והיה ׁשּנאמר: ,ְְֱֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
הּנאכלין טמאת על מרּצה אינֹו אבל הּקדׁשים". [-עֹון ְְֱֲֲֳִִֵֶֶַַַַַָָָֻ

בטומאה] קרבן בשר ׁשּנטמא לאכול האדם טמאת על ולא ,ְְְִֶַַָָָָֹֻ
ּבצּבּור  הּדחּויה הּטמאה היתה ּכן אם אּלא ידּועה, ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻֻּבטמאה

טמא] הציבור שרוב כגון: עליה.[- מרּצה ׁשהּציץ ,ְִֶֶֶַַָָ
.Áמצחֹו על ׁשהּוא ּבזמן אּלא מרּצה הּציץ ׁשּנאמר:ואין , ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

ה'". לפני להם לרצֹון ּתמיד, מצחֹו על ְְְְִִִֵֶַָָָָָ"והיה
.Ë את לא ּדֹוחה אינֹו - זמן לֹו קבּוע ׁשאין קרּבן ְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכל

למחר  יקרב הּיֹום, יקרב לא ׁשאם הּטמאה: את ולא ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹֻהּׁשּבת
ּבין  יחיד קרּבן ּבין זמן, לֹו ׁשּקבּוע קרּבן וכל מחר. ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָולמחר

הּטמאה  ואת הּׁשּבת את ּדֹוחה - צּבּור ּכל קרּבן ולא ; ְְְְִֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
לבּדּה. הּמת טמאת אּלא ּדֹוחה, הּוא ְְְֵֶֶַַַַָָֻֻהּטמאֹות

.È את ּכּלן ּדֹוחין לפיכ זמּנן; קבּוע הּצּבּור, קרּבנֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻּכל
הּמת  טמאת ואת .הּׁשּבת ְְֵֶַַַַָֻ

.‡È אּלא נאכל; אינֹו ּבטמאה, ׁשּקרב מהן קרּבן ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻוכל
הראּוי  והּׁשאר להקטרה, הראּויין ּדברים מּמּנּו ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָמקטירין

ׁשּנטמאּו קדׁשים ּכׁשאר נׂשרף, .לאכילה ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָ
.·È,קרּבן אֹותֹו ׁשל זמּנֹו הּגיע הּטמאה? את ּדֹוחין ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻּכיצד

ׁשהיּו אֹו למת, טמאים אֹותֹו ׁשּמקריבין הּקהל רב ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוהיּו
למת, טמאים אֹותֹו הּמקריבין הּכהנים והיּו טהֹורין ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּקהל
ּבמת  טמאים הּׁשרת ּכלי והיּו טהֹורין ואּלּו אּלּו ׁשהיּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָאֹו
והּטהֹורים  הּטמאים ּבֹו ויתעּסקּו ּבטמאה; יעׂשה זה הרי -ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻ

לעזרה  ּכּלן ויּכנסּו אחרת,ּכאחד, ּבטמאה הּטמאים אבל . ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻ
ׁשרץ  ּוטמאי ונּדֹות וזבֹות זבין -ּכגֹון ּבהן וכּיֹוצא ּונבלה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשּנעׂשה  ּפי על ואף לעזרה, יּכנסּו ולא ּבֹו יתעּסקּו ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָֹֹלא
עברּו ואם הטמאים]ּבטמאה; לעזרה [שאר נכנסּו אֹו ועׂשּו ְְְְְְְֲִִָָָָָָֻ

נדחית  ׁשּלא העבֹודה; על ּומיתה הּביאה על ּכרת חּיבין -ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ּבלבד. הּמת טמאת ְְִֵֶַַַָֻאּלא

.‚È להיכל ונכנסּו מת טמאי ודחקּו ּבטמאה, ׁשּבא ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻּופסח
ואין  הֹואיל - לעזרה אּלא הּתרּו ׁשּלא ּפי על אף ּפטּורין; -ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ

ּתׁשּלחּום" לּמחנה מחּוץ "אל ּבהם קֹורא אּלּואני הרי , ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ְִּפטּורין.

.„Èאב ּבית מקצת יומית]היה ּומקצתם [משמרת טמאים ְְְִִִֵֵָָָָָָ
אּלא  יקריבּו לא מת, טמאי ׁשרּבן ּפי על אף - ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֻטהֹורים
אחר. ּבית יביאּו מת, טמאי האב ּבית ּכל היה ְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָהּטהֹורים.

הּמׁשמרה ּכל על [השבועית]היתה מחּזרין מת, טמאי ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָ
ׁשם  הּנמצאים הּכהנים רב היּו אם אחרת. ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹמׁשמרה

ּבטמאה. יעׂשּו טמאים, הּקבּוע ּבּזמן ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָֻּבירּוׁשלים
.ÂË מּפני אחר? אב מּבית הּטהֹורים על מחּזרין מה ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָּומּפני
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עֹומדת  ּבאּסּורּה אּלא ּבצּבּור, הּתרה לא ּודחּויה ׁשהּטמאה , ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻ
אּלא  הּנדחה, ּדבר ּכל ּדֹוחין ואין הּדחק; מּפני עּתה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהיא
עליה. לרּצֹות ציץ צריכה זה ּומּפני אפׁשר. ׁשאי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבמקֹום

.ÊË?ּבצּבּור ּדחּויה מת ׁשּטמאת "ויהי ּומּנין ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָֻ
מּפי  למדּו ּכ - אדם" לנפׁש טמאים היּו אׁשר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָאנׁשים
היּו אם ׁשני לפסח ׁשּיּדחּו הם יחידים ׁשאנׁשים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּׁשמּועה:
אּלא  נדחין, אינם מת טמאי ׁשהיּו צּבּור אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָטמאים,
הּדין  והּוא ּבטמאה. ּפסח ויעׂשּו מּפניהם, ּתּדחה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻֻהּטמאה
הּטמאה. את ּדֹוחה ׁשהּוא ּכפסח, זמן לֹו ׁשּקבּוע קרּבן ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻלכל

.ÊÈ רּבת "ּכי ׁשם: ׁשּנאמר ּבּכתּובים, מפרׁש הּדבר ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהרי
הּפסחים  ׁשחיטת על והּלוּים התקּדׁשּו, לא אׁשר ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֹּבּקהל

טהֹור לא ּומנּׁשה לכל מאפרים רּבת העם מרּבית ּכי ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
הּטהרּו" לא ּוזבלּון "ּכי יׂששכר ׁשּנאמר: זה הּוא ּומה . ְֱִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ

את ׁשעּבר מּפני כּכתּוב"? ּבלא הּפסח את הוסיף אכלּו -] ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ל:] "וּיּועץ חודש ׁשּנאמר: הּטמאה, מּפני הּׁשנה ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻאֹותּה

ּבחדׁש הּפסח לעׂשֹות ּבירּוׁשלים, הּקהל וכל וׂשריו ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּמל
לא  הּכהנים ּכי ההיא, ּבעת לעׂשתֹו יכלּו לא ּכי ְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָֹֹֹֹהּׁשני,
ׁשאין  החדׁש, ּבקּדּוׁש ּבארנּו ּוכבר למּדי". ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹהתקּדׁשּו

הּטמאה. מּפני לכּתחּלה הּׁשנה את ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻמעּברין
.ÁÈ חזקּיה ׁשעּבר הּׁשנה, ּבאֹותּה ׁשם היתה אחרת ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָועֹוד

ראׁש להיֹות ׁשראּוי אדר, ׁשל ׁשלׁשים ּביֹום הּׁשנה את ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּמל
לֹו הֹודּו ולא ׁשני; אדר החדׁש אֹותֹו ועׂשה ניסן, ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹֹחדׁש
ּבקּדּוׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו זה, ּביֹום מעּברין ׁשאין - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָחכמים

"ּכי החדׁש נאמר: ּכהלכה, ׁשּלא ׁשעׂשה אּלּו דברים ּומּפני . ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ועל  עצמֹו על רחמים ּובּקׁש כּכתּוב". ּבלא הּפסח את ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹאכלּו
התּפּלל  "ּכי ׁשּנאמר: מעׂשיו, על ׁשהסּכימּו ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהחכמים
ונאמר: ּבעד"; יכּפר הּטֹוב ה' לאמר, עליהם ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹיחזקּיהּו
ׁשּנרצה  זה העם", את וּירּפא יחזקּיהּו, אל ה' ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ"וּיׁשמע

ְָָָקרּבנם.

ה'תשע"ד  סיון ט"ו שישי יום

ה  ¤¤ּפרק
לקּדׁש‡. עׂשה, ורגליו,[לרחוץ]מצות ידיו העֹובד ּכהן ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹ

ידיהם  את מּמּנּו . . "ורחצּו ׁשּנאמר: - יעבד ּכ ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹואחר
ׁשחרית  ורגליו ידיו קּדׁש ולא ׁשעבד וכהן רגליהם". ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹואת
ולא  - מים "ירחצּו ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב -ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּגדֹול. ּכהן ּבין הדיֹוט ּכהן ּבין ּפסּולה, ועבֹודתֹו ְְֲֵֵֵֵֶַָָָָֹֹֻימתּו";

ּפסּולה?·. ׁשעבֹודתֹו לֹוּומּנין עֹולם "חּקת ׁשּנאמר: ְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֻ
מה  - עֹולם" "חּקת אֹומר: הּוא ּכהּנה ּובבגדי ְְְְְִֵֵַַַָָֻֻּולזרעֹו",
ׁשּלא  מי אף ׁשּבארנּו, ּכמֹו עבֹודה מחּלל ּבגדים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻּמחּסר

עבֹודה. מחּלל ורגליו ידיו ְְְֲֵַַַָָָָָרחץ
אּלא ‚. ועבֹודה; עבֹודה ּכל ּבין לקּדׁש צרי הּכהן ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹאין

וכל  ּכּלֹו הּיֹום ּכל ועֹובד והֹול ּבּבקר, מקּדׁש אחת ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֻּפעם
והּואהּלילה  ייׁשן,[בתנאי:]; ולא הּמקּדׁש, מן יצא ׁשּלא - ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ

מים יטיל קטנים]ולא עׂשה [צרכים ואם ּדעּתֹו; יּסיח ולא , ְְְְִִִִַַַַָָָֹֹ
ּולקּדׁש. לחזר צרי מארּבעּתן, ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹאחד

הּסיח „. לא אם - קּדׁש ולא ועבד וחזר הּמקּדׁש מן ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹיצא
ּכׁשרה  עבֹודתֹו אדם ּדעּתֹו, אין ּבּמקּדׁש: היה הּכלל וזה . ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ׁשהּוא  עד טהֹור, ׁשהּוא ּפי על אף לעבֹודה לעזרה ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָנכנס
ֵטֹובל.

רגליו‰. את הּמס גדולים]וכן צרכים טבילה;[- טעּון , ְְְִֵֵֵֶַַָָָ
חּוץ  יצא ורגלים. ידים קּדּוׁש טעּון מים, הּמטיל ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָוכל
טעּון  ּכׁשחֹוזר, - יצא ּבחּוץ לׁשהֹות אם - העזרה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָלחֹומת
ידים  קּדּוׁש טעּון ּכׁשחֹוזר, - יצא מּיד לחזר ואם ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹטבילה;

קּדׁש ולא טבל לא ואם ּבלבד. ונכנס]ורגלים שיצא ,[אחר ְְְְְִִִִֵַַַַָֹֹ
ולא  רגליו, הסי ולא ּדעּתֹו, הּסיח ולא הֹואיל - ְְְְְְִִִִֵַַַַָָֹֹֹועבד
לחֹומת  חּוץ ידיו הֹוציא ּכׁשרה. עבֹודתֹו - מים ְְֲִִִֵֵַַָָָָהטיל

ּולקּדׁש. לחזר צרי אינֹו ְֲֲִֵֵַַָָָָֹהעזרה,
.Â לחזר צרי ואינֹו טהֹורין; והן מטּבילן, - ידיו ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹנטמאּו

ׁשתּית  אֹו טמאין, אכלין ּבאכילת ּגּופֹו נטמא ְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַַָָּולקּדׁש.
ׁשמׁש הערב צרי ׁשאינֹו ּפי על אף - וטבל טמאין, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמׁשקין

שיטהר] לשקיעה טבילה;[להמתין אחר ּומקּדׁש חֹוזר ,ְְִֵֵַַַָ
לא  ואם עֹובד. ּכ ואחר ורגליו, ידיו מקּדׁש - טֹובל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּכל

חּלל. לא ּדעּתֹו, הּסיח ולא הֹואיל - ְְִִִִִֵֵַַֹֹקּדׁש
.Ê ּבגדים ּבין ורגליו ידיו קּדׁש ולא טבל ׁשּלא ּגדֹול ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹּכהן

- ועבד הּכּפּורים, ּביֹום לעבֹודה עבֹודה ּובין ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָלבגדים
אינן  והּקּדּוׁשין הּטבילֹות ואֹותן הֹואיל ּכׁשרה, ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָעבֹודתֹו

ּובניו" אהרן "ורחצּו ונאמר: ּובניו, ּבאהרן ּדבר ׁשוים - ְְְֱֲֲֲִֶַַַָָָָָָָָֹֹ
ראׁשֹון. קּדּוׁש ׁשהּוא מעּכב, הּכהנים ּבכל ְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹהּׁשוה

.Á ּפי על אף למחר ּולקּדׁש לחזר צרי - הּיֹום ידיו ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹקּדׁש
קּדׁש ּבלינה. נפסלֹות ׁשהּידים הּלילה, ּכל יׁשן ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּלא
ּולקּדׁש לחזר צרי - הּלילה ּכל החלבים והקטיר ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָֹּבּלילה,

הּיֹום  לעבֹודת .ּבּיֹום ֲַַַַ
.Ëהּדׁשן לתרּומת ורגליו ידיו מעל קּדׁש האפר השלכת -] ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

הּׁשמׁש,המזבח] ׁשּתעלה קדם מקּדׁש ׁשהּוא ּפי על אף -ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹ
ּבתחּלת  ׁשהרי הּיֹום, ׁשהאיר אחר ּולקּדׁש לחזר צרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹאינֹו

קּדׁש. הּיֹום ֲִֵַַעבֹודת
.È,הּׁשרת מּכלי מאחד קּדׁש ואם הּכּיֹור. מּמי לקּדׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָמצוה

מקּדׁשין  אינן החל ּכלי אבל ּכׁשר; זה ּבכלי הרי קּדׁש . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ּבחּוץ לעזרה]ׁשרת מחוץ -]- ועבד ּבפנים, חל ּבכלי אֹו , ְְְִִִִֵַַָָֹ

ּכלי  ּבתֹו אֹו הּכּיֹור ּבתֹו מקּדׁשין ואין ּפס ּולה. ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָעבֹודתֹו
לא  מּמּנּו", ּובניו אהרן "ורחצּו ׁשּנאמר: מהן, אּלא ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּׁשרת,

חּלל. לא - ועבד ּבתֹוכֹו קּדׁש ואם ְְְְִִִֵֵַָֹּבתֹוכֹו;
.‡È זה אין - ּבמעין אפּלּו מקוה, ּבמי ורגליו ידיו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהטּביל

ּבכלי  ׁשּירחץ עד ּכלל, מקּדׁשין,קּדּוׁש הּקדׁש ּכלי ּובכל ; ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
ּבהן ׁשּיׁש של]ּבין ּכדי [כמות ּבהן ׁשאין ּבין רביעית ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

ְִִרביעית.
.·Èחּיים מים ּבין לקּדּוׁש, ּכׁשרים הּמימֹות מעיין]ּכל [מי ְְִִִִֵֵֵַַַָ

יהיּו אּלא מראיהם, יׁשּתּנה ׁשּלא ּובלבד מקוה; מי  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּבין
הּנרֹוק טיט לטבילה. הּכׁשרים דליל]ּכּמים ׁשהּפרה [- ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּכל  הּכלל: זה כּיֹור. למי מׁשלים מּמּנּו, וׁשֹותה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשֹוחה
כּיֹור. למי מׁשלים מקוה, למי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַהּמׁשלים

.‚È מּכדי ּפחֹות אין ּבּכּיֹור? להיֹות צריכין מים ְְְִִִִִִֵֵַַַָָּכּמה
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ּובניו" "אהרן ׁשּנאמר: ּכהנים, ארּבעה מּמּנּו והיּולקּדׁש , ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ארּבעה. הרי עּמהן, ּופינחס ואיתמר ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָאלעזר

.„Èׁשּבארנּו ּכמֹו ּבלינה, נפסלין כּיֹור היּומי וכיצד . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ
מעלין  ּולמחר ּבמעין, אֹו מקוה ּבמי אֹותֹו מׁשּקעין ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָעֹוׂשין?

ּבּבקר. יֹום ּבכל אֹותֹו ממּלאין אֹו ְְְִֶַַָֹאֹותֹו;
.ÂËגדול]הּים מּפני [דוד היה, מקוה ׁשלמה ׁשעׂשה ְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

מּמעין [תעלה]ׁשאּמה ּבתֹוכֹו עֹוברת היתה מים ׁשל ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ
הּכּיֹור, ּכמי ּבלינה נפסלין מימיו היּו לא  לפיכ ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹעיטם;

הּכּיֹור. ממּלאין היּו ְְִִִֶַַָּומּמּנּו
.ÊËרגלֹו ּגּבי על הימנית ידֹו מּניח קּדּוׁש? מצות ְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָּכיצד

וׁשֹוחה  הּׂשמאלית, רגלֹו ּגּבי על הּׂשמאלית וידֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָהימנית,
ורגלים.ּומקּדׁש ידים ּבקּדּוׁש חֹוצץ ּבטבילה, החֹוצץ וכל ; ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָ

ואין  ּכעבֹודה, ׁשהּוא מּפני יֹוׁשב, ּכׁשהּוא מקּדׁש ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָואינֹו
לׁשרת". "לעמד ׁשּנאמר: מעּמד, אּלא ְְֱֲֲֵֶֶֶַַָָָָֹֻעבֹודה

.ÊÈואינֹו ּפסּולה; ועבֹודתֹו חּלל, - יֹוׁשב והּוא העֹובד ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָוכל
היא  עׂשה מּכלל ׁשּלֹו ׁשאזהרה מּפני העֹוסק לֹוקה, ּכל וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

על  עֹומד ׁשּיהיה צרי הּמקּדׁש, מעבֹודֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבעבֹודה
ּכגֹון  - הּקרקע ּובין ּבינֹו חֹוצץ ּדבר היה ואם ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָהרצּפה;
ּפסל. - חברֹו רגלי על אֹו ּבהמה, אֹו כלים, ּגּבי  על ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשעמד
ּפסל. ּבֹו, ׁשעֹובד הּכלי ּובין ידֹו ּבין חֹוצץ ּדבר אם ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוכן

.ÁÈ,ּפסל - ּבׂשמאל עבד ואם ּבימין; אּלא עבֹודה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹואין
לֹוקה  הרצּפה,ואינֹו על אחת ורגלֹו הּכלי על אחת רגלֹו . ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָ

ּכל  רֹואין: - הרצּפה על אחת ורגלֹו האבן על אחת ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָֹרגלֹו
- אחת רגלֹו על לעמד יכֹול האבן אֹו הּכלי יּנטל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשאּלּו

ּפסּולה  עבֹודתֹו - לאו ואם ּכׁשרה; ּבימין,עבֹודתֹו קּבל . ְְְְֲֲִִִֵֵָָָָָָ
מׁשּגיחין  אין ׁשהמסּיע, ּכׁשרה; עבֹודתֹו - מסּיעּתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹּוׂשמאל

ָָעליו.[מקפידין]
.ËÈ ּבׁשעת עליה יעמד לא - העזרה מאבני אבן ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹנתנדנדה

ּכׁשרה, עבֹודתֹו - עבד ואם ּבארץ; ׁשּתחּבר עד ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֻהעבֹודה,
עֹומדת  ּובמקֹומּה .הֹואיל ְִִֶֶָ

ו  ¤¤ּפרק
עֹובר ‡. מּום ּבין קבּוע מּום ּבין מּום, ּבֹו ׁשּיׁש ּכהן ֵֵֵֵֵֶַָָֹּכל

"אל  ׁשּנאמר: ולפנים, הּמזּבח מן לּמקּדׁש יּכנס לא -ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ונכנס  עבר ואם יּגׁש"; לא הּמזּבח ואל יבא, לא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹהּפרכת
ּפסל  - ּבּמקּדׁש עבד ואם עבד. ׁשּלא ּפי על אף לֹוקה, -ְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹ
"אׁשר  ׁשּנאמר: העבֹודה, על אף ולֹוקה עבֹודתֹו, ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָוחּלל

הּׁשמּועה מּפי - יקרב" לא מּום בֹו ממשה יהיה [מסורת ְְְִִִִֶַַָֹ
לעבֹודה.רבינו] יקרב ׁשּלא זֹו, ׁשאזהרה ְְְֲִֶֶַַָָָָָֹלמדּו,

איׁש·. "ּכל ׁשּנאמר: ולֹוקה, ּפסל - עֹובר מּום ּבעל ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָוכן
אזהרה  ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי - יקרב" לא מּום ּבֹו ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹאׁשר
אּלא  ּבמיתה, ׁשעבדּו מּומין ּבעלי ואין עֹובר. מּום ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָלבעל

ּבלבד. ְְְִַַּבמלקּות
אחד‚. - ּכּלן הּמּומין ּברּיתֹו[בין]ּכל מּתחּלת ּבֹו ׁשהיּו ְְִִִִֶֶַַָָָָָֻ

עֹוברין  ׁשאינן ּבין עֹוברין ּבין ּכן, אחר ּבֹו ׁשּנֹולדּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואחד
ׁשּיעברּו. עד ּפסּול זה הרי -ֲֲֵֶֶַַָֹ

יד „. ׁשבר אֹו רגל ׁשבר ּכגֹון - קבּוע עֹובר מּום ּומּום ; ְֵֶֶֶֶֶֶַָָ
ּגרב ּכגֹון לח]- החזזית[שחין והיא יּלפת, אֹו [שחין , ְְֲִִֶֶַַָָָ

ׁשּפֹוסלין מצוי] הן ּבלבד ּבּתֹורה הּכתּובין הּמּומין ולא .ְְְְִִִִֵֶַַַַָֹ
"ּכל  ׁשּנאמר: - ּבּגּוף הּנראין הּמּומין ּכל אּלא ְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹּבּכהנים,
ּבּתֹורה, הּכתּובים ואּלּו מקֹום. מּכל מּום", ּבֹו אׁשר ְְֲִִִֵֶַַָָָ[איׁש]

הם. ְֵָֻּדגמא
הּכהן ‰. ּפֹוסלין ׁשהן מּומין יׁש הן: מּומין מיני ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָֹֹׁשלׁשה

האדם  ׁשּפֹוסלין מּומין ויׁש מּלקרב, והּבהמה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹמּלעבד
מּפני  אבל ּפֹוסלין, ׁשאינן מּומין ויׁש מּלעבד, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּבלבד
אינֹו מהן אחד ּבֹו ׁשּיׁש ּכהן ׁשּכל אמרּו, העין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמראית

.עֹובד  ֵ
.Â ּבין ועבד ּובּבהמה, ּבאדם ׁשּפֹוסל מּום ּבֹו ׁשּיׁש מי ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכל

ּבמזיד  ּבין לֹוקה.ּבׁשֹוגג מזיד, היה ואם ּפסּולה; עבֹודתֹו - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָ
- ועבד לאדם, המיחדין הּמּומין מן מּום ּבֹו ׁשּיׁש מי ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻוכל
ּבֹו היה ואם עבֹודתֹו. חּלל לא לֹוקה, ׁשהּוא ּפי על ְֲִִִֵֶֶַַָָָֹאף
לֹוקה, אינֹו - העין מראית מּפני ׁשהם מּדברים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּדבר

ּכׁשרה. ְֲֵַָָועבֹודתֹו
.Ê מּומין אבל ׁשּבּגלּוי, מּומין אּלא ּבאדם ּפֹוסל ֲִִֵֵֶֶַָָָָָָאין

טחֹול  אֹו אדם, ׁשל ּכליתֹו ׁשּנּטל ּכגֹון - הּגּוף ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָׁשּבחלל
טרפה ׁשּנעׂשה ּפי על אף - מעיו ׁשּנּקבּו אֹו שאין ׁשּלֹו, -] ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

משנה] יותר לחיות "ׁשבר בכוחו ׁשּנאמר: ּכׁשרה, עבֹודתֹו ,ְֱֲֵֶֶֶֶַָָ
ׁשּבּגלּוי. ּכל אף ּבגלּוי, אּלּו מה - יד" ׁשבר אֹו ְֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹרגל

.Á נכר ּכבן הּוא הרי - ערל הערל נכר ּבן "ּכל ׁשּנאמר: , ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ
ולֹוקה, עבֹודתֹו חּלל - ׁשעבד ערל לפיכ ּבׂשר ". וערל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָלב

מיתה. חּיב אינֹו אבל ׁשעבר; ְֲִֵֶַַָָָָָּכזר
.Ëנׁשים נֹוׂשא ׁשהיה -]ּכהן לו להנשא ּבעברה [האסורות ֲִֵֵֵֶַָָָָֹ

רּבים ּדעת על ּדין ּבית ׁשּיּדירּוהּו עד עֹובד, אינֹו שאין - -] ִִִֵֵֵֶַַַַַַ
[- התרה זה יֹוסיף לנדר ׁשּלא הפרה, לֹו ּתהיה ׁשּלא ּכדי ,ְְֲִִֵֶֶֶָָֹֹ

למתים  מּטּמא היה אם וכן ּומגרׁש. ויֹורד ועֹובד, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹלחטא;
עבר  ואם יּטּמא. ׁשּלא ּדין ּבבית עליו ׁשּיקּבל עד ּפסּול, -ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
נׂשּוי  ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשּיקּבל אֹו ׁשּיּדיר קדם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹועבד

עבֹודה. חּלל לא ֲֲִֵֵַָָֹּבעברה,
.È ּכׁשרה עבֹודתֹו - חלל ונמצא ונבּדק ׁשעבד, ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹּכהן

להּבא  עֹובד אינֹו אבל -לׁשעבר, חּלל לא עבד, ואם . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ׁשּבֹו חּלין אף ּתרצה", ידיו ּופעל חילֹו, ה' ּבר" ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּנאמר:

ְִֶּתרצה.
.‡È ועּקר הּגזית; ּבלׁשּכת יֹוׁשבין היּו הּגדֹול ּדין ְְְְִִִִִֵַַַַָָָּבית

ּובֹודקין  הּכהּנה, את ודנין יֹוׁשבין ׁשהן הּתדיר, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמעׂשיהן
ּפסּול  ׁשּנמצא ּכהן ּכל ּובמּומין. ּביחּוסין הּכהנים ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹאת
מן  ויֹוצא ׁשחֹורים, ּומתעּטף ׁשחֹורים לֹובׁש - ְְְְְִִִִִֵֵֵַּביחּוסֹו
ונכנס  לבנים, לֹובׁש - וכׁשר ׁשלם ׁשּנמצא מי וכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָהעזרה;

הּכהנים. אחיו עם ְֲִִֵֶַַָֹּומׁשּמׁש
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עֹומדת  ּבאּסּורּה אּלא ּבצּבּור, הּתרה לא ּודחּויה ׁשהּטמאה , ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻ
אּלא  הּנדחה, ּדבר ּכל ּדֹוחין ואין הּדחק; מּפני עּתה ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהיא
עליה. לרּצֹות ציץ צריכה זה ּומּפני אפׁשר. ׁשאי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבמקֹום

.ÊË?ּבצּבּור ּדחּויה מת ׁשּטמאת "ויהי ּומּנין ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָֻ
מּפי  למדּו ּכ - אדם" לנפׁש טמאים היּו אׁשר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָאנׁשים
היּו אם ׁשני לפסח ׁשּיּדחּו הם יחידים ׁשאנׁשים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּׁשמּועה:
אּלא  נדחין, אינם מת טמאי ׁשהיּו צּבּור אבל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָטמאים,
הּדין  והּוא ּבטמאה. ּפסח ויעׂשּו מּפניהם, ּתּדחה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻֻהּטמאה
הּטמאה. את ּדֹוחה ׁשהּוא ּכפסח, זמן לֹו ׁשּקבּוע קרּבן ְְְְְֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻלכל

.ÊÈ רּבת "ּכי ׁשם: ׁשּנאמר ּבּכתּובים, מפרׁש הּדבר ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהרי
הּפסחים  ׁשחיטת על והּלוּים התקּדׁשּו, לא אׁשר ְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֹּבּקהל

טהֹור לא ּומנּׁשה לכל מאפרים רּבת העם מרּבית ּכי ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹ
הּטהרּו" לא ּוזבלּון "ּכי יׂששכר ׁשּנאמר: זה הּוא ּומה . ְֱִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ

את ׁשעּבר מּפני כּכתּוב"? ּבלא הּפסח את הוסיף אכלּו -] ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ל:] "וּיּועץ חודש ׁשּנאמר: הּטמאה, מּפני הּׁשנה ְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻאֹותּה

ּבחדׁש הּפסח לעׂשֹות ּבירּוׁשלים, הּקהל וכל וׂשריו ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּמל
לא  הּכהנים ּכי ההיא, ּבעת לעׂשתֹו יכלּו לא ּכי ְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָֹֹֹֹהּׁשני,
ׁשאין  החדׁש, ּבקּדּוׁש ּבארנּו ּוכבר למּדי". ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָֹהתקּדׁשּו

הּטמאה. מּפני לכּתחּלה הּׁשנה את ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻמעּברין
.ÁÈ חזקּיה ׁשעּבר הּׁשנה, ּבאֹותּה ׁשם היתה אחרת ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָועֹוד

ראׁש להיֹות ׁשראּוי אדר, ׁשל ׁשלׁשים ּביֹום הּׁשנה את ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹהּמל
לֹו הֹודּו ולא ׁשני; אדר החדׁש אֹותֹו ועׂשה ניסן, ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹֹחדׁש
ּבקּדּוׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו זה, ּביֹום מעּברין ׁשאין - ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָחכמים

"ּכי החדׁש נאמר: ּכהלכה, ׁשּלא ׁשעׂשה אּלּו דברים ּומּפני . ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ועל  עצמֹו על רחמים ּובּקׁש כּכתּוב". ּבלא הּפסח את ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹאכלּו
התּפּלל  "ּכי ׁשּנאמר: מעׂשיו, על ׁשהסּכימּו ְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָהחכמים
ונאמר: ּבעד"; יכּפר הּטֹוב ה' לאמר, עליהם ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹיחזקּיהּו
ׁשּנרצה  זה העם", את וּירּפא יחזקּיהּו, אל ה' ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָ"וּיׁשמע

ְָָָקרּבנם.

ה'תשע"ד  סיון ט"ו שישי יום

ה  ¤¤ּפרק
לקּדׁש‡. עׂשה, ורגליו,[לרחוץ]מצות ידיו העֹובד ּכהן ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹ

ידיהם  את מּמּנּו . . "ורחצּו ׁשּנאמר: - יעבד ּכ ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹואחר
ׁשחרית  ורגליו ידיו קּדׁש ולא ׁשעבד וכהן רגליהם". ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹואת
ולא  - מים "ירחצּו ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב -ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּגדֹול. ּכהן ּבין הדיֹוט ּכהן ּבין ּפסּולה, ועבֹודתֹו ְְֲֵֵֵֵֶַָָָָֹֹֻימתּו";

ּפסּולה?·. ׁשעבֹודתֹו לֹוּומּנין עֹולם "חּקת ׁשּנאמר: ְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֻ
מה  - עֹולם" "חּקת אֹומר: הּוא ּכהּנה ּובבגדי ְְְְְִֵֵַַַָָֻֻּולזרעֹו",
ׁשּלא  מי אף ׁשּבארנּו, ּכמֹו עבֹודה מחּלל ּבגדים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹֻּמחּסר

עבֹודה. מחּלל ורגליו ידיו ְְְֲֵַַַָָָָָרחץ
אּלא ‚. ועבֹודה; עבֹודה ּכל ּבין לקּדׁש צרי הּכהן ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹאין

וכל  ּכּלֹו הּיֹום ּכל ועֹובד והֹול ּבּבקר, מקּדׁש אחת ְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָֹֻּפעם
והּואהּלילה  ייׁשן,[בתנאי:]; ולא הּמקּדׁש, מן יצא ׁשּלא - ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ

מים יטיל קטנים]ולא עׂשה [צרכים ואם ּדעּתֹו; יּסיח ולא , ְְְְִִִִַַַַָָָֹֹ
ּולקּדׁש. לחזר צרי מארּבעּתן, ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָֹאחד

הּסיח „. לא אם - קּדׁש ולא ועבד וחזר הּמקּדׁש מן ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹיצא
ּכׁשרה  עבֹודתֹו אדם ּדעּתֹו, אין ּבּמקּדׁש: היה הּכלל וזה . ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

ׁשהּוא  עד טהֹור, ׁשהּוא ּפי על אף לעבֹודה לעזרה ְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָָנכנס
ֵטֹובל.

רגליו‰. את הּמס גדולים]וכן צרכים טבילה;[- טעּון , ְְְִֵֵֵֶַַָָָ
חּוץ  יצא ורגלים. ידים קּדּוׁש טעּון מים, הּמטיל ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָוכל
טעּון  ּכׁשחֹוזר, - יצא ּבחּוץ לׁשהֹות אם - העזרה ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָלחֹומת
ידים  קּדּוׁש טעּון ּכׁשחֹוזר, - יצא מּיד לחזר ואם ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָֹטבילה;

קּדׁש ולא טבל לא ואם ּבלבד. ונכנס]ורגלים שיצא ,[אחר ְְְְְִִִִֵַַַַָֹֹ
ולא  רגליו, הסי ולא ּדעּתֹו, הּסיח ולא הֹואיל - ְְְְְְִִִִֵַַַַָָֹֹֹועבד
לחֹומת  חּוץ ידיו הֹוציא ּכׁשרה. עבֹודתֹו - מים ְְֲִִִֵֵַַָָָָהטיל

ּולקּדׁש. לחזר צרי אינֹו ְֲֲִֵֵַַָָָָֹהעזרה,
.Â לחזר צרי ואינֹו טהֹורין; והן מטּבילן, - ידיו ְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָֹנטמאּו

ׁשתּית  אֹו טמאין, אכלין ּבאכילת ּגּופֹו נטמא ְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַַָָּולקּדׁש.
ׁשמׁש הערב צרי ׁשאינֹו ּפי על אף - וטבל טמאין, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָמׁשקין

שיטהר] לשקיעה טבילה;[להמתין אחר ּומקּדׁש חֹוזר ,ְְִֵֵַַַָ
לא  ואם עֹובד. ּכ ואחר ורגליו, ידיו מקּדׁש - טֹובל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּכל

חּלל. לא ּדעּתֹו, הּסיח ולא הֹואיל - ְְִִִִִֵֵַַֹֹקּדׁש
.Ê ּבגדים ּבין ורגליו ידיו קּדׁש ולא טבל ׁשּלא ּגדֹול ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹּכהן

- ועבד הּכּפּורים, ּביֹום לעבֹודה עבֹודה ּובין ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָלבגדים
אינן  והּקּדּוׁשין הּטבילֹות ואֹותן הֹואיל ּכׁשרה, ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָעבֹודתֹו

ּובניו" אהרן "ורחצּו ונאמר: ּובניו, ּבאהרן ּדבר ׁשוים - ְְְֱֲֲֲִֶַַַָָָָָָָָֹֹ
ראׁשֹון. קּדּוׁש ׁשהּוא מעּכב, הּכהנים ּבכל ְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹהּׁשוה

.Á ּפי על אף למחר ּולקּדׁש לחזר צרי - הּיֹום ידיו ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹקּדׁש
קּדׁש ּבלינה. נפסלֹות ׁשהּידים הּלילה, ּכל יׁשן ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשּלא
ּולקּדׁש לחזר צרי - הּלילה ּכל החלבים והקטיר ְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַַָָָָָֹּבּלילה,

הּיֹום  לעבֹודת .ּבּיֹום ֲַַַַ
.Ëהּדׁשן לתרּומת ורגליו ידיו מעל קּדׁש האפר השלכת -] ְְְִִֵֶֶַַַָָָ

הּׁשמׁש,המזבח] ׁשּתעלה קדם מקּדׁש ׁשהּוא ּפי על אף -ְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹ
ּבתחּלת  ׁשהרי הּיֹום, ׁשהאיר אחר ּולקּדׁש לחזר צרי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָֹאינֹו

קּדׁש. הּיֹום ֲִֵַַעבֹודת
.È,הּׁשרת מּכלי מאחד קּדׁש ואם הּכּיֹור. מּמי לקּדׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָמצוה

מקּדׁשין  אינן החל ּכלי אבל ּכׁשר; זה ּבכלי הרי קּדׁש . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ּבחּוץ לעזרה]ׁשרת מחוץ -]- ועבד ּבפנים, חל ּבכלי אֹו , ְְְִִִִֵַַָָֹ

ּכלי  ּבתֹו אֹו הּכּיֹור ּבתֹו מקּדׁשין ואין ּפס ּולה. ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָעבֹודתֹו
לא  מּמּנּו", ּובניו אהרן "ורחצּו ׁשּנאמר: מהן, אּלא ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּׁשרת,

חּלל. לא - ועבד ּבתֹוכֹו קּדׁש ואם ְְְְִִִֵֵַָֹּבתֹוכֹו;
.‡È זה אין - ּבמעין אפּלּו מקוה, ּבמי ורגליו ידיו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָהטּביל

ּבכלי  ׁשּירחץ עד ּכלל, מקּדׁשין,קּדּוׁש הּקדׁש ּכלי ּובכל ; ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
ּבהן ׁשּיׁש של]ּבין ּכדי [כמות ּבהן ׁשאין ּבין רביעית ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָ

ְִִרביעית.
.·Èחּיים מים ּבין לקּדּוׁש, ּכׁשרים הּמימֹות מעיין]ּכל [מי ְְִִִִֵֵֵַַַָ

יהיּו אּלא מראיהם, יׁשּתּנה ׁשּלא ּובלבד מקוה; מי  ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹּבין
הּנרֹוק טיט לטבילה. הּכׁשרים דליל]ּכּמים ׁשהּפרה [- ְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּכל  הּכלל: זה כּיֹור. למי מׁשלים מּמּנּו, וׁשֹותה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָׁשֹוחה
כּיֹור. למי מׁשלים מקוה, למי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַהּמׁשלים

.‚È מּכדי ּפחֹות אין ּבּכּיֹור? להיֹות צריכין מים ְְְִִִִִִֵֵַַַָָּכּמה
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ּובניו" "אהרן ׁשּנאמר: ּכהנים, ארּבעה מּמּנּו והיּולקּדׁש , ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ארּבעה. הרי עּמהן, ּופינחס ואיתמר ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָאלעזר

.„Èׁשּבארנּו ּכמֹו ּבלינה, נפסלין כּיֹור היּומי וכיצד . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָ
מעלין  ּולמחר ּבמעין, אֹו מקוה ּבמי אֹותֹו מׁשּקעין ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָעֹוׂשין?

ּבּבקר. יֹום ּבכל אֹותֹו ממּלאין אֹו ְְְִֶַַָֹאֹותֹו;
.ÂËגדול]הּים מּפני [דוד היה, מקוה ׁשלמה ׁשעׂשה ְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

מּמעין [תעלה]ׁשאּמה ּבתֹוכֹו עֹוברת היתה מים ׁשל ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָ
הּכּיֹור, ּכמי ּבלינה נפסלין מימיו היּו לא  לפיכ ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָֹעיטם;

הּכּיֹור. ממּלאין היּו ְְִִִֶַַָּומּמּנּו
.ÊËרגלֹו ּגּבי על הימנית ידֹו מּניח קּדּוׁש? מצות ְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָּכיצד

וׁשֹוחה  הּׂשמאלית, רגלֹו ּגּבי על הּׂשמאלית וידֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָהימנית,
ורגלים.ּומקּדׁש ידים ּבקּדּוׁש חֹוצץ ּבטבילה, החֹוצץ וכל ; ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָ

ואין  ּכעבֹודה, ׁשהּוא מּפני יֹוׁשב, ּכׁשהּוא מקּדׁש ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָואינֹו
לׁשרת". "לעמד ׁשּנאמר: מעּמד, אּלא ְְֱֲֲֵֶֶֶַַָָָָֹֻעבֹודה

.ÊÈואינֹו ּפסּולה; ועבֹודתֹו חּלל, - יֹוׁשב והּוא העֹובד ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָוכל
היא  עׂשה מּכלל ׁשּלֹו ׁשאזהרה מּפני העֹוסק לֹוקה, ּכל וכן . ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

על  עֹומד ׁשּיהיה צרי הּמקּדׁש, מעבֹודֹות ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּבעבֹודה
ּכגֹון  - הּקרקע ּובין ּבינֹו חֹוצץ ּדבר היה ואם ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָהרצּפה;
ּפסל. - חברֹו רגלי על אֹו ּבהמה, אֹו כלים, ּגּבי  על ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָׁשעמד
ּפסל. ּבֹו, ׁשעֹובד הּכלי ּובין ידֹו ּבין חֹוצץ ּדבר אם ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוכן

.ÁÈ,ּפסל - ּבׂשמאל עבד ואם ּבימין; אּלא עבֹודה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹואין
לֹוקה  הרצּפה,ואינֹו על אחת ורגלֹו הּכלי על אחת רגלֹו . ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָ

ּכל  רֹואין: - הרצּפה על אחת ורגלֹו האבן על אחת ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָֹרגלֹו
- אחת רגלֹו על לעמד יכֹול האבן אֹו הּכלי יּנטל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשאּלּו

ּפסּולה  עבֹודתֹו - לאו ואם ּכׁשרה; ּבימין,עבֹודתֹו קּבל . ְְְְֲֲִִִֵֵָָָָָָ
מׁשּגיחין  אין ׁשהמסּיע, ּכׁשרה; עבֹודתֹו - מסּיעּתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹּוׂשמאל

ָָעליו.[מקפידין]
.ËÈ ּבׁשעת עליה יעמד לא - העזרה מאבני אבן ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹנתנדנדה

ּכׁשרה, עבֹודתֹו - עבד ואם ּבארץ; ׁשּתחּבר עד ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֻהעבֹודה,
עֹומדת  ּובמקֹומּה .הֹואיל ְִִֶֶָ

ו  ¤¤ּפרק
עֹובר ‡. מּום ּבין קבּוע מּום ּבין מּום, ּבֹו ׁשּיׁש ּכהן ֵֵֵֵֵֶַָָֹּכל

"אל  ׁשּנאמר: ולפנים, הּמזּבח מן לּמקּדׁש יּכנס לא -ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ונכנס  עבר ואם יּגׁש"; לא הּמזּבח ואל יבא, לא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹֹהּפרכת
ּפסל  - ּבּמקּדׁש עבד ואם עבד. ׁשּלא ּפי על אף לֹוקה, -ְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹ
"אׁשר  ׁשּנאמר: העבֹודה, על אף ולֹוקה עבֹודתֹו, ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַָָָוחּלל

הּׁשמּועה מּפי - יקרב" לא מּום בֹו ממשה יהיה [מסורת ְְְִִִִֶַַָֹ
לעבֹודה.רבינו] יקרב ׁשּלא זֹו, ׁשאזהרה ְְְֲִֶֶַַָָָָָֹלמדּו,

איׁש·. "ּכל ׁשּנאמר: ולֹוקה, ּפסל - עֹובר מּום ּבעל ְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָוכן
אזהרה  ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי - יקרב" לא מּום ּבֹו ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹאׁשר
אּלא  ּבמיתה, ׁשעבדּו מּומין ּבעלי ואין עֹובר. מּום ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָלבעל

ּבלבד. ְְְִַַּבמלקּות
אחד‚. - ּכּלן הּמּומין ּברּיתֹו[בין]ּכל מּתחּלת ּבֹו ׁשהיּו ְְִִִִֶֶַַָָָָָֻ

עֹוברין  ׁשאינן ּבין עֹוברין ּבין ּכן, אחר ּבֹו ׁשּנֹולדּו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָואחד
ׁשּיעברּו. עד ּפסּול זה הרי -ֲֲֵֶֶַַָֹ

יד „. ׁשבר אֹו רגל ׁשבר ּכגֹון - קבּוע עֹובר מּום ּומּום ; ְֵֶֶֶֶֶֶַָָ
ּגרב ּכגֹון לח]- החזזית[שחין והיא יּלפת, אֹו [שחין , ְְֲִִֶֶַַָָָ

ׁשּפֹוסלין מצוי] הן ּבלבד ּבּתֹורה הּכתּובין הּמּומין ולא .ְְְְִִִִֵֶַַַַָֹ
"ּכל  ׁשּנאמר: - ּבּגּוף הּנראין הּמּומין ּכל אּלא ְֱֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹּבּכהנים,
ּבּתֹורה, הּכתּובים ואּלּו מקֹום. מּכל מּום", ּבֹו אׁשר ְְֲִִִֵֶַַָָָ[איׁש]

הם. ְֵָֻּדגמא
הּכהן ‰. ּפֹוסלין ׁשהן מּומין יׁש הן: מּומין מיני ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָֹֹׁשלׁשה

האדם  ׁשּפֹוסלין מּומין ויׁש מּלקרב, והּבהמה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹמּלעבד
מּפני  אבל ּפֹוסלין, ׁשאינן מּומין ויׁש מּלעבד, ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹּבלבד
אינֹו מהן אחד ּבֹו ׁשּיׁש ּכהן ׁשּכל אמרּו, העין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹמראית

.עֹובד  ֵ
.Â ּבין ועבד ּובּבהמה, ּבאדם ׁשּפֹוסל מּום ּבֹו ׁשּיׁש מי ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכל

ּבמזיד  ּבין לֹוקה.ּבׁשֹוגג מזיד, היה ואם ּפסּולה; עבֹודתֹו - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָ
- ועבד לאדם, המיחדין הּמּומין מן מּום ּבֹו ׁשּיׁש מי ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָֻוכל
ּבֹו היה ואם עבֹודתֹו. חּלל לא לֹוקה, ׁשהּוא ּפי על ְֲִִִֵֶֶַַָָָֹאף
לֹוקה, אינֹו - העין מראית מּפני ׁשהם מּדברים ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּדבר

ּכׁשרה. ְֲֵַָָועבֹודתֹו
.Ê מּומין אבל ׁשּבּגלּוי, מּומין אּלא ּבאדם ּפֹוסל ֲִִֵֵֶֶַָָָָָָאין

טחֹול  אֹו אדם, ׁשל ּכליתֹו ׁשּנּטל ּכגֹון - הּגּוף ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָׁשּבחלל
טרפה ׁשּנעׂשה ּפי על אף - מעיו ׁשּנּקבּו אֹו שאין ׁשּלֹו, -] ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָ

משנה] יותר לחיות "ׁשבר בכוחו ׁשּנאמר: ּכׁשרה, עבֹודתֹו ,ְֱֲֵֶֶֶֶַָָ
ׁשּבּגלּוי. ּכל אף ּבגלּוי, אּלּו מה - יד" ׁשבר אֹו ְֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹרגל

.Á נכר ּכבן הּוא הרי - ערל הערל נכר ּבן "ּכל ׁשּנאמר: , ְֱֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ
ולֹוקה, עבֹודתֹו חּלל - ׁשעבד ערל לפיכ ּבׂשר ". וערל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָלב

מיתה. חּיב אינֹו אבל ׁשעבר; ְֲִֵֶַַָָָָָּכזר
.Ëנׁשים נֹוׂשא ׁשהיה -]ּכהן לו להנשא ּבעברה [האסורות ֲִֵֵֵֶַָָָָֹ

רּבים ּדעת על ּדין ּבית ׁשּיּדירּוהּו עד עֹובד, אינֹו שאין - -] ִִִֵֵֵֶַַַַַַ
[- התרה זה יֹוסיף לנדר ׁשּלא הפרה, לֹו ּתהיה ׁשּלא ּכדי ,ְְֲִִֵֶֶֶָָֹֹ

למתים  מּטּמא היה אם וכן ּומגרׁש. ויֹורד ועֹובד, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָֹלחטא;
עבר  ואם יּטּמא. ׁשּלא ּדין ּבבית עליו ׁשּיקּבל עד ּפסּול, -ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
נׂשּוי  ׁשהּוא ּפי על אף - ׁשּיקּבל אֹו ׁשּיּדיר קדם ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹועבד

עבֹודה. חּלל לא ֲֲִֵֵַָָֹּבעברה,
.È ּכׁשרה עבֹודתֹו - חלל ונמצא ונבּדק ׁשעבד, ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹּכהן

להּבא  עֹובד אינֹו אבל -לׁשעבר, חּלל לא עבד, ואם . ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
ׁשּבֹו חּלין אף ּתרצה", ידיו ּופעל חילֹו, ה' ּבר" ְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻׁשּנאמר:

ְִֶּתרצה.
.‡È ועּקר הּגזית; ּבלׁשּכת יֹוׁשבין היּו הּגדֹול ּדין ְְְְִִִִִֵַַַַָָָּבית

ּובֹודקין  הּכהּנה, את ודנין יֹוׁשבין ׁשהן הּתדיר, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻמעׂשיהן
ּפסּול  ׁשּנמצא ּכהן ּכל ּובמּומין. ּביחּוסין הּכהנים ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָֹֹאת
מן  ויֹוצא ׁשחֹורים, ּומתעּטף ׁשחֹורים לֹובׁש - ְְְְְִִִִִֵֵֵַּביחּוסֹו
ונכנס  לבנים, לֹובׁש - וכׁשר ׁשלם ׁשּנמצא מי וכל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָָָָָָהעזרה;

הּכהנים. אחיו עם ְֲִִֵֶַַָֹּומׁשּמׁש
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.·È יֹוׁשב - מּום ּבֹו ונמצא ּביחּוסֹו, ּכׁשר ׁשּנמצא ְְְְִִִִֵֵֶָָָמי
עצים מתּלע העצים, מתולעים]ּבלׁשּכת בודקם -] ְְְִִִֵֵֵַַַָ

ואֹוכל לּמערכה  ׁשּלֹו, אב בית אנׁשי עם ּבּקדׁשים וחֹולק ; ְְְֲֳִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
הּקדׁשים  ּומן הּקדׁשים מּקדׁשי אלהיו "לחם ׁשּנאמר: -ְֱֱֳֳִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ֵֹיאכל".

ז  ¤¤ּפרק
חמּׁשים ‡. - ּובּבהמה ּבאדם הּפֹוסלים הּמּומין וזה ּכל ; ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

פרטן. ְָָהּוא
ּכדי ·. אזנֹו סחּוס ׁשּנפּגם מי (א) הן: ואּלּו ּבאזן, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹחמּׁשה

לסחּוס [תחדור]ׁשּתחּגר הּמּקף העֹור אבל ּבּפגם; הּצּפרן ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
נסּדק. ּבין נפּגם ּבין ׁשּנּקב ּבין מּום, ּבֹו אין - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהאזן

ׁשהּוא‚. ּבכל אזנֹו סחּוס ׁשּנסּדק מי על [פסול](ב) אף , ְְְְִִֶֶַַַָָ
חסר ׁשּלא נקב [מהסחוס]ּפי אזנֹו סחּוס ׁשּנּקב מי (ג) . ְְִִִֶֶֶֶַַָָֹ

קטניות]ּככרׁשינה מין של נקב [כגרגיר ּבין עגל נקב ּבין , ְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
מצטרף אם - של-]אר מּום.[לגודל זה הרי לכרׁשינה, ְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹ

אזנֹו, ׁשּיבׁשה מי דם.[עד](ד) ּתֹוציא ולא ׁשּתּנקב ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹ
לׁשּתים ּכפּולה אזנֹו ׁשהיתה מי אוזן](ה) בתוך אפּלּו[אוזן , ְְְְֲִִִִֶַָָָָ

ׁשּיהיּו ּובלבד - ּוכפּולֹות נֹוטֹות להיֹותן אזניו ׁשּדר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָהּגדי
סחּוסין ׁשני סחּוס [פסול]לּה אּלא לּה היה לא אם אבל ; ְְְֲִִֵֶָָָָָָֹ

ּכׁשר. - ׁשּנכּפל אחד ּכגּוף הּוא והרי ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָאחד,
ּבריס„. ׁשּנּקב [עפעף]ׁשלׁשה מי (א) הן: ואּלּו עין, ׁשל ְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ׁשהּוא ּבכל עיניו מריסי מעט]ריס ריס [- ׁשּנסּדק מי (ב) . ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
עיניו  מריסי ריס ׁשּנפּגם מי (ג) ׁשהּוא. ּבכל עיניו ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָמריסי
האמּור  "חרּוץ" ּבכלל אּלּו, מּומין ּוׁשלׁשה ׁשהּוא. ְְְִִֵֶַָָָָָֹּבכל

ַָּבּתֹורה.
מעיניו ‰. ּבאחת ּבין העּור, (א) הן: ואּלּו ּבעין, ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָׁשמֹונה

ּבׁשּתיהן  ּבאחת ּבין אֹו עיניו, ּבׁשּתי רֹואה ׁשאינֹו מי (ב) . ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ
ׁשּירדּו מחמת - ּכלל ׁשּנּוי ּבהן נראה ׁשאין ּפי על אף ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהן,

קבּועין בקביעות]מים ראֹותיו[- -ּכנגד ראייתו [=מקור ְְְִִֶֶַָ
לעיוורון] מהן וגורם ּבאחת אֹו ּבעיניו רֹואה ׁשאינֹו מי (ג) .ְְִֵֵֵֶֶֶַַָ

קבּועים סנורים ּבּה ׁשהיה מחמת ּברּורה, שלא ראּיה -] ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
יום] שמונים ּפי ראה על אף ענב, ּכמֹו ׁשּבעינֹו מי (ד) .ְְִִֵֵֶַַָ

ׁשחּפה  עד ּבעינֹו, יתר ּבׂשר ׁשּיצא מי (ה) רֹואה. ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא
עין  ׁשל הּלבן ׁשּנמׁש מי (ו) עין. ׁשל הּׁשחֹור מן ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹמעט

ּבּל מערב הּׁשחֹור ׁשּנמצא עד ּבּׁשחֹור, מעט מּמּנּו בן ונכנס ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
מן  יצא אם אבל ּבּתֹורה; האמּור "ּתבּלּול" הּוא וזה -ְְֲִִֶַַָָָָָָ
מי  (ז) ּבּלבן. מּומין ׁשאין מּום, אינֹו - הּלבן לתֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַֹֹהּׁשחֹור
האמּור  "ּדק" הּוא וזה הּׁשחֹור, ּבתֹו לבנה נקּדה ְְְְְְֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיתה
לא  אם אבל הּׁשחֹור; ּגּבי על צפה ׁשּתהיה והּוא - ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבּתֹורה
וכן  מּום. אינֹו - ּבּׁשחֹור מׁשּקעת ׁשהיתה אֹו צפה, ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֻהיתה
אינֹו - צפה אפּלּו הּלבן, ּבתֹו ׁשחרה נקּדה היתה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹֹֻאם
ׁשֹוקעת  ׁשחֹורה נקּדה ׁשּתהיה (ח) ּבּלבן. מּומין ׁשאין ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻמּום,
- צפה היתה אם אבל "ּדק"; נקרא זה אף הּׁשחֹור, ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָּבתֹו

מּום. אינֹו ּבּׁשחֹור, ׁשחֹורה והיא ְְְִִֵַָהֹואיל

.Âאפּלּו חטמֹו, ׁשּנּקב מי (א) הן: ואּלּו ּבחטם, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשלׁשה
חטמֹו ׁשּנפּגם מי (ג) חטמֹו. ׁשּנסּדק מי (ב) אחד. .מּצד ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ

.Ê אחת אפּלּו ׂשפתֹו, ׁשּנּקבה מי (א) הן: ואּלּו ּבּפה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּׁשה
- ׂשפתֹו ׁשּנסּדקה מי (ג) ׂשפתֹו. ׁשּנפּגמה מי (ב) ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָמהן.

מּזר ׁשּתּסדק שלה]והּוא מה'זר' עד [מתחילתה; ׁשּלּה ְִִֵֵֶֶַָָ
עֹודף  הּתחּתֹון לחיֹו ׁשעצם מי (ד) ראׁשים. לׁשני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּתחלק

ּבלּום[בולט] ׁשּפיו מי (ה) ׁשהּוא. ּכל העליֹון [נפוח]על ְִִֶֶֶַָָָ
ּוברּיתֹו ּגּופֹו מלידה]מחמת מחמת [- נבלם אם אבל ; ְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָ

לׁשֹונֹו ׁשל המדּבר רב ׁשּנּטל מי (ו) מּום. אינֹו [חלק הרּוח, ְְִִֵֵֶֶַַַַָֹ
שמתנועע] .הלשון

.Á הּזרע ּבאברי עׂשר ׁשּנמעׁשנים מי (א) הן: ואּלּו , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
נכּתת[המילה]הּגיד אֹו (ב) נּתק.[נכתש]ׁשּלֹו. אֹו (ג) . ְִִִֶַַַ

מהן. אחת אֹו ׁשּלֹו, הּביצים ׁשּנמעכּו מי (ה) נכרת. אֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַ(ד)

מהן. אחת אֹו נּתקּו, אֹו (ז) מהן. אחת אֹו נכּתתּו, אֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַ(ו)
ּביצה  אּלא לֹו ׁשאין מי (ט) מהן. אחת אֹו נכרתּו, אֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ(ח)
ביציו  ׁשּׁשּתי מי (י) כיסין. ׁשני לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָאחת,

הּטמטּום (יא) אחד. ונקבה]ּבכיס זכר סימן בו ניכר .[שאין ְְִֶַָֻ
האנּדרֹוגינֹוס יחד](יב) ונקבה זכר סימני בו .[יש ְְִַָ

.Ë ּוברגלים ּבּידים הּפּסחׁשּׁשה (א) הן: ואּלּו .[צולע], ְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
ירכֹו ׁשּנׁשמטה מי מחברתה](ב) "ׂשרּוע"[וגדולה והּוא , ְְְְִִֵֶַָָ

ּגבֹוהה מּירכֹותיו ׁשאחת מי (ג) ּבּתֹורה. [במקום האמּור ְְִִֶַַַַָָָָָ
ׁשּיהיה חיבורה] והּוא - ידֹו עצם ׁשּנׁשּבר מי (ד) ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָמחברּתּה.

אף  נּכר; ׁשּיהיה והּוא - רגלֹו עצם ׁשּנׁשּבר מי (ה) ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָנּכר.
זה  הרי - ּכׁשּיהּל נּכר אם ּכׁשּיעמד, נּכר ׁשאינֹו ּפי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹעל

מבּלמֹות ׁשרגליו מי (ו) עצמן [נפוחות]מּום. מחמת ְְְֲִֵֶַַַָָָֻ
מלידה]ּוברּיתן הרּוח,[- מחמת מבּלמֹות היּו אם אבל ; ְְֲֲִִֵַַָָָָָָֻ

מּום. ֵאינֹו
.Èׁשּיׁש מי (א) הן: ואּלּו הּגּוף, ּבכל להיֹות ראּויין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָארּבעה

ּגרב שחין]ּבֹו ׁשהּוא[מין ּכל הּוא [מעט]יבׁש וזה - ְֵֶֶָָָָ
ּבּה ׁשּיׁש יּבלת ּבֹו ׁשּיׁש מי (ב) ּבּתֹורה. האמּור ִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָה"ּגרב"
ּבֹו ׁשּיׁש מי (ג) ּבּתֹורה. האמּורה "יּבלת" היא וזֹו - ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָעצם

הּמצרית במצרים]חזזית שהיה והיא [שחין ׁשהיא, ּכל ְְֲִִִִִֶַָָ
ּבּתֹורה. האמּורה "יּלפת" היא וזֹו - ּוכעּורה קׁשה ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָחזזית

.‡È מּום זה הרי חרץ, ּבֹו ׁשּנחרץ ׁשּבּגלּוי עצם ּכל -(ד) ֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
ּבכלל  הּצלעים ואין ּבּתֹורה. האמּור "חרּוץ" ּבכלל ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָוהּוא

ׁשּבּגלּוי. ֲֶַָָעצמֹות
.·È הּזקן (א) הן: ואּלּו מּומין, ׁשלׁשה ׁשם יׁש ְְְִֵֵֵֵַָָָֹועֹוד

ׁשהּוא  חֹולה (ב) עֹומד. ּכׁשהּוא ורֹועד רֹותת להיֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַׁשהּגיע
ּכחֹו וכׁשלֹון חליֹו מּפני הּטרפהרֹועד אבל מום . [שבגלל ְְְְְֲִִֵֵֵַָָָֹ

משנה] יותר לחיות בכוחו ּופסּול אין ּבאדם ּכׁשר -ֵָָָָָ
יֹוצא וכן ניתוח ּדפן[מ]ּבּבהמה; - ּכׁשר קיסרי][הרחם, ְְֵֵֵֵֶַָָֹ

ּבּבהמה. ּופסּול ְֵַָָָָָּבאדם
.‚È ּכל וׁשף רֹוחץ - ּבזעתֹו מזהם ׁשהּוא וכהן המזהם. ְְְְְֵֵֵֶַָָָָָֹֹֹ(ג)

ּפלּפל  ּבפיו נֹותן - רע ּפיו ריח היה ועֹובד. ּבבׂשם, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבׂשרֹו
אֹו זעתֹו, ּבזהּום עבד ואם ועֹובד. ּבהן, וכּיֹוצא זנּגביל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹו
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הּמּומין  ּבעלי אּלּו ּכׁשאר עבֹודתֹו, חּלל זה הרי - ּפיו ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּבזהּום
.ּכּלם  ָֻ

ה'תשע"ד  סיון ט"ז קודש שבת יום

ח  ¤¤ּפרק
פרטן.‡. הּוא וזה ּתׁשעים; - ּבאדם המיחדין הּמּומין ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֻּכל

ׁשֹוקע  קדקדֹו ׁשאמצע מי (א) הן: ואּלּו ּבראׁש, ְְְְֳִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשמֹונה
עֹולה  קדקדֹו ׁשאמצע מי (ב) ּבידֹו. ׁשּדחקֹו ּכמי ְְְְְְֳִִֶֶֶֶַַָָָָלמּטה

ׁשּפאת מי (ג) ּביצה. ּכמֹו ּכנגד [קצה]למעלה יֹוצא ראׁשֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹ
מּקבת ּכמֹו מאחֹוריו [פטיש]ּפניו יֹוצא ׁשראׁשֹו מי (ד) . ְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹ

עד  ּומּכאן, מּכאן ויֹוצא רחב ׁשראׁשֹו מי (ה) ערּפֹו. ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּכנגד
ׁשּלֹו. העלין על הּלפת ראׁש ּכמֹו צּוארֹו על ראׁשֹו ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּתמצא
ּבֹו יׁש ואם עּקר; ּכל ׂשער ראׁשֹו ּבכל ׁשאין הּקרח ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ(ו)

ּכׁשר.[שורה]ׁשיטה לאזן, מאזן מאחֹוריו מּקפת ׂשער ׁשל ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹֻ
ּוׁשאר  ּבלבד, מּלפניו לאזן מאזן מּקיף הּׂשער ׁשהיה מי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ(ז)
מּקיף  הּׂשער ׁשהיה מי (ח) ּפסּול. הּוא הרי - קרח ֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹהראׁש
ׂשער  ׁשם ואין ּומאחריו, מּלפניו סביב הראׁש ּכל ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹאת

ּופסּול. קרח זה אף - ְֵֵֶֶַַַָָּבאמצע
הרּבה,·. ׁשֹוקע ׁשּצּוארֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּצּואר, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָׁשנים

מי  (ב) ּכתפיו. על מּנח הּוא ּכאּלּו ראׁשֹו ׁשּנמצא ְְְִִִֵֶַַָָָֹֻעד
ּכתפיו  מּבין ּכׁשמּוט ׁשּיראה עד הרּבה, אר .ׁשּצּוארֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

קטּנֹות ‚. אזניו ׁשּׁשּתי מי (א) הן: ואּלּו ּבאזן, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹארּבעה
מי  (ג) לספֹוג. ּדֹומֹות נפּוחֹות, אזניו ׁשּׁשּתי מי (ב) ְְְְְִִִֵֵֶַָָהרּבה.
מׁשּנה  מאזניו ׁשאחת מי (ד) למּטה. מדלּדלֹות ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻׁשאזניו

ּבמראה  .מחברּתּה ְְְֲֵֶֶַָ
ּבּגבינים„. לֹו[בגבות]חמּׁשה ׁשאין מי (א) הן: ואּלּו , ְְֲִִִִֵֵֵֶַָ

מי  (ב) ּבּתֹורה. האמּור "ּגּבן" הּוא וזה ּבגביניו, ְְִִִִֵֵֶַָָָָָׂשער
ׁשֹוכבין עפעפיו]ׁשּגביניו עד לֹו[ומגיעין ׁשּיׁש מי (ג) . ְְִִִֵֶֶָ

אחד. ּגבין אּלא לֹו ׁשאין מי (ד) ׁשנים. על יתר ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּגבינין
זה  ׁשל ׁשּׂשערֹו ּבין מחברֹו, מׁשּנה מּגביניו ׁשאחד מי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֻ(ה)
וׂשער  ׁשחֹור אחד ׁשל ׁשּׂשערֹו ּבין קצר, זה ׁשל ּוׂשערֹו ְְְֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹאר
זה  הרי ׁשּנּוי, ׁשניהם ּבין ויׁש הֹואיל - אדם אֹו לבן ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹהּׁשני

ָּפסּול.
ׂשער ‰. לֹו ׁשאין מי (א) הן: ואּלּו העין, ּבריס ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָארּבעה

עיניו  ּבריסי מעּבה ּכלל מרּבה עיניו ריסי ׁשּׂשער מי (ב) . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻֻ
ריס הרּבה  מּׂשער מׁשּנה עיניו מריסי אחד ׁשּׂשער מי (ג) . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ

והּׁשני  נֹוׁשר אחד אֹו לבן, ואחד ׁשחר ׁשאחד ּכגֹון ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאחר,
הרּבה  נפּתחֹות ואין מעט, סגּורֹות ׁשעפעּפיו מי (ד) ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻמעּבה.

האדם. ּכל ְִָָָָָּכׁשאר
.Â עיניו ׁשּתי ׁשהיּו מי (א) הן: ואּלּו ּבעינים, עׂשר ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָאחד

מּפּדחּתֹו קרֹובֹות להן, הראּוי הּמקֹום מן מצחו]למעלה -]. ְְְְִִֶַַַַָָָָָ
מי  (ג) להן. הראּוי מּמקֹום למּטה עיניו ׁשּתי ׁשהיּו מי ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ(ב)
ּכׁשאר  מעט ּבאר נמׁשכֹות ואין עגּלֹות, עיניו ׁשּתי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻׁשהיּו
עיני  ּכמֹו יֹוצאֹות והן מּוזרֹות, ׁשעיניו מי (ד) ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָהעינים.
הרּבה. ּכעס ׁשּכֹועס ּבעת מסּתּכל ׁשהּוא ּוכמי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּנמר,
ׁשעיניו  מי (ו) עגל. ּכׁשל הרּבה ּגדֹולֹות ׁשעיניו מי ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ(ה)

מי  (ח) ּתמיד. זֹולפֹות ׁשּדמעיו מי (ז) אּוז. ּכׁשל ְְְְִִִֶֶַַָָָָקטּנֹות
מּזנב  אֹו החטם, מּכנגד עיניו מראׁש נמׁשכת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּלחלּוחית

צדעיו מּכנגד עיניו [הרקות]עיניו ריסי ׁשּמקּבץ מי (ט) . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
רֹוצה  ׁשהּוא ּבׁשעה אֹו אֹור, ׁשרֹואה ּבׁשעה מעט ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָועֹוצמן
ׁשרֹואה  עד מערּבבת, עינֹו ׁשראּית מי (י) ּבראּיה. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻלדקּדק

ּכאחת  העלּיה ואת החדר ׁשּידּבר את ּבעת זה ּדבר ויּודע ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
מי  (יא) אחר. ּבאיׁש מסּתּכל הּוא ּכאּלּו ונראה חברֹו, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַעם
ּבמראה, ּבין ּבמקֹומּה ּבין מחברּתּה, מׁשּנה מעיניו ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשאחת

ּפתּוכה ואחת ׁשחֹורה אחת ׁשהיתה מעורב]ּכגֹון אֹו[צבע , ְְְְְֶַַַַָָָָ
ׁשּנּוי  ׁשּתיהן ּבין ויׁש הֹואיל - ּגדֹולה ואחת קטּנה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָאחת

ּפסּול. מקֹום, ִָָָמּכל
.Êׁשעּקר מי (א) הן: ואּלּו ּבחטם, ראש]ׁשּׁשה חטמֹו[- ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ּכאחת עיניו ׁשּתי ּכֹוחל ׁשאינֹו ּפי על אף למרות ׁשֹוקע, -] ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ
החוטם] מפני אחת במשיכה במכחול עיניו צובע -שאינו

חטמֹו ׁשאמצע מי (ב) ּבּתֹורה. האמּור "חרּום" הּוא ְְְִֶֶֶַַָָָָָוזה
מי  (ד) למּטה. נֹוטף חטמֹו ׁשעקץ מי (ג) למעלה. ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹּבֹולט
מאבריו. ּגדֹול ׁשחטמֹו מי (ה) אחד. לצד עקם ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשחטמֹו
אֹותֹו? מׁשערין וכיצד מאבריו. קטן ׁשחטמֹו מי ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ(ו)
קטן  אֹו מּמּנה ּגדֹול חטמֹו היה אם ידֹו: ׁשל קטּנה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָּבאצּבע

מּום. זה הרי ֲִֵֶֶָמּמּנה,
.Á העליֹונה ׁשּׂשפתֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּׂשפתים, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשלׁשה

הּתחּתֹונה [בולטת]עֹודפת ׁשּׂשפתֹו מי (ב) הּתחּתֹונה. על ְְְִֶֶֶַַַַַָָָ
מּפיו. יֹורד ורירֹו רפּוי ׁשּפיו מי (ג) העליֹונה. על ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָעֹודפת

.Ëצבה ׁשּכרׂשֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּבטן, .[בולטת]ׁשלׁשה ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
מי  (ג) אדם. ּבני ּכׁשאר ׁשֹוקע ואינֹו יֹוצא, ׁשּטּבּורֹו מי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ(ב)

האּׁשה. ּכדּדי ּבטנֹו על ׁשֹוכבין ְְְִִִֵֶַַַָָָׁשּדּדיו
.È עקּומה ׁשּׁשדרתֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּגב, מי ׁשלׁשה (ב) . ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹ

נכנסה  אֹו לחּוץ, ׁשּבלטה ּבין מּׁשדרתֹו, חליה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֻׁשּיצאת
מי  (ג) חטֹורת. ּבעל הּוא וזה - לּצדדין נטתה אֹו ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָלפנים,
זזה  ׁשּלא ּפי על אף - ּכחטֹורת ונעׂשה ּבגּבֹו ּבׂשר ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּתפח

מּום. זה הרי מּמקֹומּה, ְְֲִֵֶָָֻחליה
.‡È יתרה אצּבע לֹו ׁשּיׁש מי (א) הן: ואּלּו ּבּידים, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּׁשה

הּיתרה, את חת ואם וׁשׁש. ׁשׁש היּו אפּלּו ידיו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבאצּבעֹות
ּפסּול  חתכּה, אפּלּו - עצם ּבּה היה ואם מי ּכׁשר; (ב) . ְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָָ

קלּוטֹות  ידיו אצּבעֹות ׁשּׁשּתי מי (ג) מּידֹו. אצּבע ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשחסר
אחת] כאצבע חתכן [מחוברות ואם הּפרק; מן למּטה ְְֲִִֶֶַַַָָָעד

ּבפרק  אמרּו? ּפרק ּבאיזה ּכׁשר. - הּפרק עד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָוהפריׁשן
זֹו מרּכבֹות ׁשאצּבעֹותיו מי (ד) הּיד. לכף הּסמּו ְְְְִִֶֶַַַָָָָֻראׁשֹון

ׁשּפּקה מי (ה) זֹו. ּגּבי אצ על נוספת][כעין יֹוצאת בע ִִֵֵֶַַָ
ׁשֹולט  היה ואם ימינֹו; יד אּטר ׁשהּוא מי (ו) ְְִִִִִֵֵֶַָָָמּגּודלֹו.

ּכׁשר. ידיו, ְִֵֵָָָּבׁשּתי
.·È הּביצים ׁשּכיס מי (א) הן : ואּלּו הּזרע, ּבאברי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָארּבעה

לארּכּבֹותיו ׁשּמּגיע עד ואר ׁשהּגיד [ברכיו]ּגדֹול מי (ב) . ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֻ
המילה] מי [איבר (ג) לארּכּבֹותיו. ׁשּמּגיע עד אר ְְִִֶֶַַַַָָֹֻׁשּלֹו

ׁשהרּוח  מי (ד) ּביצים. ׁשל ּכיס והּוא אׁשכיו, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּנמרחּו
ּבּתֹורה. האמּור "אׁש "מרֹוח והּוא - ְְֲֶַַַָָָָָָּבאׁשכיו

.‚È מי (א) הן: ואּלּו ּוברגלים, ּבּׁשֹוקים עׂשר ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָחמּׁשה
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.·È יֹוׁשב - מּום ּבֹו ונמצא ּביחּוסֹו, ּכׁשר ׁשּנמצא ְְְְִִִִֵֵֶָָָמי
עצים מתּלע העצים, מתולעים]ּבלׁשּכת בודקם -] ְְְִִִֵֵֵַַַָ

ואֹוכל לּמערכה  ׁשּלֹו, אב בית אנׁשי עם ּבּקדׁשים וחֹולק ; ְְְֲֳִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ
הּקדׁשים  ּומן הּקדׁשים מּקדׁשי אלהיו "לחם ׁשּנאמר: -ְֱֱֳֳִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ

ֵֹיאכל".

ז  ¤¤ּפרק
חמּׁשים ‡. - ּובּבהמה ּבאדם הּפֹוסלים הּמּומין וזה ּכל ; ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָ

פרטן. ְָָהּוא
ּכדי ·. אזנֹו סחּוס ׁשּנפּגם מי (א) הן: ואּלּו ּבאזן, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹחמּׁשה

לסחּוס [תחדור]ׁשּתחּגר הּמּקף העֹור אבל ּבּפגם; הּצּפרן ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
נסּדק. ּבין נפּגם ּבין ׁשּנּקב ּבין מּום, ּבֹו אין - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹהאזן

ׁשהּוא‚. ּבכל אזנֹו סחּוס ׁשּנסּדק מי על [פסול](ב) אף , ְְְְִִֶֶַַַָָ
חסר ׁשּלא נקב [מהסחוס]ּפי אזנֹו סחּוס ׁשּנּקב מי (ג) . ְְִִִֶֶֶֶַַָָֹ

קטניות]ּככרׁשינה מין של נקב [כגרגיר ּבין עגל נקב ּבין , ְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
מצטרף אם - של-]אר מּום.[לגודל זה הרי לכרׁשינה, ְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹ

אזנֹו, ׁשּיבׁשה מי דם.[עד](ד) ּתֹוציא ולא ׁשּתּנקב ּכדי ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָֹ
לׁשּתים ּכפּולה אזנֹו ׁשהיתה מי אוזן](ה) בתוך אפּלּו[אוזן , ְְְְֲִִִִֶַָָָָ

ׁשּיהיּו ּובלבד - ּוכפּולֹות נֹוטֹות להיֹותן אזניו ׁשּדר ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָהּגדי
סחּוסין ׁשני סחּוס [פסול]לּה אּלא לּה היה לא אם אבל ; ְְְֲִִֵֶָָָָָָֹ

ּכׁשר. - ׁשּנכּפל אחד ּכגּוף הּוא והרי ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָאחד,
ּבריס„. ׁשּנּקב [עפעף]ׁשלׁשה מי (א) הן: ואּלּו עין, ׁשל ְְִִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ׁשהּוא ּבכל עיניו מריסי מעט]ריס ריס [- ׁשּנסּדק מי (ב) . ְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָ
עיניו  מריסי ריס ׁשּנפּגם מי (ג) ׁשהּוא. ּבכל עיניו ְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָמריסי
האמּור  "חרּוץ" ּבכלל אּלּו, מּומין ּוׁשלׁשה ׁשהּוא. ְְְִִֵֶַָָָָָֹּבכל

ַָּבּתֹורה.
מעיניו ‰. ּבאחת ּבין העּור, (א) הן: ואּלּו ּבעין, ְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָׁשמֹונה

ּבׁשּתיהן  ּבאחת ּבין אֹו עיניו, ּבׁשּתי רֹואה ׁשאינֹו מי (ב) . ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָ
ׁשּירדּו מחמת - ּכלל ׁשּנּוי ּבהן נראה ׁשאין ּפי על אף ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמהן,

קבּועין בקביעות]מים ראֹותיו[- -ּכנגד ראייתו [=מקור ְְְִִֶֶַָ
לעיוורון] מהן וגורם ּבאחת אֹו ּבעיניו רֹואה ׁשאינֹו מי (ג) .ְְִֵֵֵֶֶֶַַָ

קבּועים סנורים ּבּה ׁשהיה מחמת ּברּורה, שלא ראּיה -] ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
יום] שמונים ּפי ראה על אף ענב, ּכמֹו ׁשּבעינֹו מי (ד) .ְְִִֵֵֶַַָ

ׁשחּפה  עד ּבעינֹו, יתר ּבׂשר ׁשּיצא מי (ה) רֹואה. ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשהּוא
עין  ׁשל הּלבן ׁשּנמׁש מי (ו) עין. ׁשל הּׁשחֹור מן ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַֹמעט

ּבּל מערב הּׁשחֹור ׁשּנמצא עד ּבּׁשחֹור, מעט מּמּנּו בן ונכנס ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹ
מן  יצא אם אבל ּבּתֹורה; האמּור "ּתבּלּול" הּוא וזה -ְְֲִִֶַַָָָָָָ
מי  (ז) ּבּלבן. מּומין ׁשאין מּום, אינֹו - הּלבן לתֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַֹֹהּׁשחֹור
האמּור  "ּדק" הּוא וזה הּׁשחֹור, ּבתֹו לבנה נקּדה ְְְְְְֶֶַַָָָָָָָֻׁשהיתה
לא  אם אבל הּׁשחֹור; ּגּבי על צפה ׁשּתהיה והּוא - ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹּבּתֹורה
וכן  מּום. אינֹו - ּבּׁשחֹור מׁשּקעת ׁשהיתה אֹו צפה, ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָָֻהיתה
אינֹו - צפה אפּלּו הּלבן, ּבתֹו ׁשחרה נקּדה היתה ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָֹֹֻאם
ׁשֹוקעת  ׁשחֹורה נקּדה ׁשּתהיה (ח) ּבּלבן. מּומין ׁשאין ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻמּום,
- צפה היתה אם אבל "ּדק"; נקרא זה אף הּׁשחֹור, ְְְְֲִִֶַַַָָָָָָּבתֹו

מּום. אינֹו ּבּׁשחֹור, ׁשחֹורה והיא ְְְִִֵַָהֹואיל

.Âאפּלּו חטמֹו, ׁשּנּקב מי (א) הן: ואּלּו ּבחטם, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשלׁשה
חטמֹו ׁשּנפּגם מי (ג) חטמֹו. ׁשּנסּדק מי (ב) אחד. .מּצד ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָ

.Ê אחת אפּלּו ׂשפתֹו, ׁשּנּקבה מי (א) הן: ואּלּו ּבּפה, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּׁשה
- ׂשפתֹו ׁשּנסּדקה מי (ג) ׂשפתֹו. ׁשּנפּגמה מי (ב) ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָמהן.

מּזר ׁשּתּסדק שלה]והּוא מה'זר' עד [מתחילתה; ׁשּלּה ְִִֵֵֶֶַָָ
עֹודף  הּתחּתֹון לחיֹו ׁשעצם מי (ד) ראׁשים. לׁשני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּתחלק

ּבלּום[בולט] ׁשּפיו מי (ה) ׁשהּוא. ּכל העליֹון [נפוח]על ְִִֶֶֶַָָָ
ּוברּיתֹו ּגּופֹו מלידה]מחמת מחמת [- נבלם אם אבל ; ְְֲֲֲִִִֵֵַַָָָ

לׁשֹונֹו ׁשל המדּבר רב ׁשּנּטל מי (ו) מּום. אינֹו [חלק הרּוח, ְְִִֵֵֶֶַַַַָֹ
שמתנועע] .הלשון

.Á הּזרע ּבאברי עׂשר ׁשּנמעׁשנים מי (א) הן: ואּלּו , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
נכּתת[המילה]הּגיד אֹו (ב) נּתק.[נכתש]ׁשּלֹו. אֹו (ג) . ְִִִֶַַַ

מהן. אחת אֹו ׁשּלֹו, הּביצים ׁשּנמעכּו מי (ה) נכרת. אֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַ(ד)

מהן. אחת אֹו נּתקּו, אֹו (ז) מהן. אחת אֹו נכּתתּו, אֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַ(ו)
ּביצה  אּלא לֹו ׁשאין מי (ט) מהן. אחת אֹו נכרתּו, אֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ(ח)
ביציו  ׁשּׁשּתי מי (י) כיסין. ׁשני לֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָאחת,

הּטמטּום (יא) אחד. ונקבה]ּבכיס זכר סימן בו ניכר .[שאין ְְִֶַָֻ
האנּדרֹוגינֹוס יחד](יב) ונקבה זכר סימני בו .[יש ְְִַָ

.Ë ּוברגלים ּבּידים הּפּסחׁשּׁשה (א) הן: ואּלּו .[צולע], ְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָ
ירכֹו ׁשּנׁשמטה מי מחברתה](ב) "ׂשרּוע"[וגדולה והּוא , ְְְְִִֵֶַָָ

ּגבֹוהה מּירכֹותיו ׁשאחת מי (ג) ּבּתֹורה. [במקום האמּור ְְִִֶַַַַָָָָָ
ׁשּיהיה חיבורה] והּוא - ידֹו עצם ׁשּנׁשּבר מי (ד) ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָמחברּתּה.

אף  נּכר; ׁשּיהיה והּוא - רגלֹו עצם ׁשּנׁשּבר מי (ה) ְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָנּכר.
זה  הרי - ּכׁשּיהּל נּכר אם ּכׁשּיעמד, נּכר ׁשאינֹו ּפי ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹעל

מבּלמֹות ׁשרגליו מי (ו) עצמן [נפוחות]מּום. מחמת ְְְֲִֵֶַַַָָָֻ
מלידה]ּוברּיתן הרּוח,[- מחמת מבּלמֹות היּו אם אבל ; ְְֲֲִִֵַַָָָָָָֻ

מּום. ֵאינֹו
.Èׁשּיׁש מי (א) הן: ואּלּו הּגּוף, ּבכל להיֹות ראּויין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָארּבעה

ּגרב שחין]ּבֹו ׁשהּוא[מין ּכל הּוא [מעט]יבׁש וזה - ְֵֶֶָָָָ
ּבּה ׁשּיׁש יּבלת ּבֹו ׁשּיׁש מי (ב) ּבּתֹורה. האמּור ִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָה"ּגרב"
ּבֹו ׁשּיׁש מי (ג) ּבּתֹורה. האמּורה "יּבלת" היא וזֹו - ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָעצם

הּמצרית במצרים]חזזית שהיה והיא [שחין ׁשהיא, ּכל ְְֲִִִִִֶַָָ
ּבּתֹורה. האמּורה "יּלפת" היא וזֹו - ּוכעּורה קׁשה ְְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָחזזית

.‡È מּום זה הרי חרץ, ּבֹו ׁשּנחרץ ׁשּבּגלּוי עצם ּכל -(ד) ֱֲֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
ּבכלל  הּצלעים ואין ּבּתֹורה. האמּור "חרּוץ" ּבכלל ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָוהּוא

ׁשּבּגלּוי. ֲֶַָָעצמֹות
.·È הּזקן (א) הן: ואּלּו מּומין, ׁשלׁשה ׁשם יׁש ְְְִֵֵֵֵַָָָֹועֹוד

ׁשהּוא  חֹולה (ב) עֹומד. ּכׁשהּוא ורֹועד רֹותת להיֹות ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַׁשהּגיע
ּכחֹו וכׁשלֹון חליֹו מּפני הּטרפהרֹועד אבל מום . [שבגלל ְְְְְֲִִֵֵֵַָָָֹ

משנה] יותר לחיות בכוחו ּופסּול אין ּבאדם ּכׁשר -ֵָָָָָ
יֹוצא וכן ניתוח ּדפן[מ]ּבּבהמה; - ּכׁשר קיסרי][הרחם, ְְֵֵֵֵֶַָָֹ

ּבּבהמה. ּופסּול ְֵַָָָָָּבאדם
.‚È ּכל וׁשף רֹוחץ - ּבזעתֹו מזהם ׁשהּוא וכהן המזהם. ְְְְְֵֵֵֶַָָָָָֹֹֹ(ג)

ּפלּפל  ּבפיו נֹותן - רע ּפיו ריח היה ועֹובד. ּבבׂשם, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹּבׂשרֹו
אֹו זעתֹו, ּבזהּום עבד ואם ועֹובד. ּבהן, וכּיֹוצא זנּגביל ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָאֹו
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הּמּומין  ּבעלי אּלּו ּכׁשאר עבֹודתֹו, חּלל זה הרי - ּפיו ְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָּבזהּום
.ּכּלם  ָֻ

ה'תשע"ד  סיון ט"ז קודש שבת יום

ח  ¤¤ּפרק
פרטן.‡. הּוא וזה ּתׁשעים; - ּבאדם המיחדין הּמּומין ְְְְִִִִֶַַָָָָָָָֻּכל

ׁשֹוקע  קדקדֹו ׁשאמצע מי (א) הן: ואּלּו ּבראׁש, ְְְְֳִֵֵֵֶֶַַָָָֹׁשמֹונה
עֹולה  קדקדֹו ׁשאמצע מי (ב) ּבידֹו. ׁשּדחקֹו ּכמי ְְְְְְֳִִֶֶֶֶַַָָָָלמּטה

ׁשּפאת מי (ג) ּביצה. ּכמֹו ּכנגד [קצה]למעלה יֹוצא ראׁשֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָֹ
מּקבת ּכמֹו מאחֹוריו [פטיש]ּפניו יֹוצא ׁשראׁשֹו מי (ד) . ְֲִֵֵֶֶֶַָָָֹ

עד  ּומּכאן, מּכאן ויֹוצא רחב ׁשראׁשֹו מי (ה) ערּפֹו. ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּכנגד
ׁשּלֹו. העלין על הּלפת ראׁש ּכמֹו צּוארֹו על ראׁשֹו ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּתמצא
ּבֹו יׁש ואם עּקר; ּכל ׂשער ראׁשֹו ּבכל ׁשאין הּקרח ְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹ(ו)

ּכׁשר.[שורה]ׁשיטה לאזן, מאזן מאחֹוריו מּקפת ׂשער ׁשל ְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹֻ
ּוׁשאר  ּבלבד, מּלפניו לאזן מאזן מּקיף הּׂשער ׁשהיה מי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ(ז)
מּקיף  הּׂשער ׁשהיה מי (ח) ּפסּול. הּוא הרי - קרח ֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹהראׁש
ׂשער  ׁשם ואין ּומאחריו, מּלפניו סביב הראׁש ּכל ְְֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹאת

ּופסּול. קרח זה אף - ְֵֵֶֶַַַָָּבאמצע
הרּבה,·. ׁשֹוקע ׁשּצּוארֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּצּואר, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָׁשנים

מי  (ב) ּכתפיו. על מּנח הּוא ּכאּלּו ראׁשֹו ׁשּנמצא ְְְִִִֵֶַַָָָֹֻעד
ּכתפיו  מּבין ּכׁשמּוט ׁשּיראה עד הרּבה, אר .ׁשּצּוארֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ

קטּנֹות ‚. אזניו ׁשּׁשּתי מי (א) הן: ואּלּו ּבאזן, ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹארּבעה
מי  (ג) לספֹוג. ּדֹומֹות נפּוחֹות, אזניו ׁשּׁשּתי מי (ב) ְְְְְִִִֵֵֶַָָהרּבה.
מׁשּנה  מאזניו ׁשאחת מי (ד) למּטה. מדלּדלֹות ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָֻֻׁשאזניו

ּבמראה  .מחברּתּה ְְְֲֵֶֶַָ
ּבּגבינים„. לֹו[בגבות]חמּׁשה ׁשאין מי (א) הן: ואּלּו , ְְֲִִִִֵֵֵֶַָ

מי  (ב) ּבּתֹורה. האמּור "ּגּבן" הּוא וזה ּבגביניו, ְְִִִִֵֵֶַָָָָָׂשער
ׁשֹוכבין עפעפיו]ׁשּגביניו עד לֹו[ומגיעין ׁשּיׁש מי (ג) . ְְִִִֵֶֶָ

אחד. ּגבין אּלא לֹו ׁשאין מי (ד) ׁשנים. על יתר ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּגבינין
זה  ׁשל ׁשּׂשערֹו ּבין מחברֹו, מׁשּנה מּגביניו ׁשאחד מי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָֻ(ה)
וׂשער  ׁשחֹור אחד ׁשל ׁשּׂשערֹו ּבין קצר, זה ׁשל ּוׂשערֹו ְְְֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹאר
זה  הרי ׁשּנּוי, ׁשניהם ּבין ויׁש הֹואיל - אדם אֹו לבן ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹהּׁשני

ָּפסּול.
ׂשער ‰. לֹו ׁשאין מי (א) הן: ואּלּו העין, ּבריס ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָארּבעה

עיניו  ּבריסי מעּבה ּכלל מרּבה עיניו ריסי ׁשּׂשער מי (ב) . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻֻ
ריס הרּבה  מּׂשער מׁשּנה עיניו מריסי אחד ׁשּׂשער מי (ג) . ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻ

והּׁשני  נֹוׁשר אחד אֹו לבן, ואחד ׁשחר ׁשאחד ּכגֹון ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאחר,
הרּבה  נפּתחֹות ואין מעט, סגּורֹות ׁשעפעּפיו מי (ד) ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻמעּבה.

האדם. ּכל ְִָָָָָּכׁשאר
.Â עיניו ׁשּתי ׁשהיּו מי (א) הן: ואּלּו ּבעינים, עׂשר ְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָאחד

מּפּדחּתֹו קרֹובֹות להן, הראּוי הּמקֹום מן מצחו]למעלה -]. ְְְְִִֶַַַַָָָָָ
מי  (ג) להן. הראּוי מּמקֹום למּטה עיניו ׁשּתי ׁשהיּו מי ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ(ב)
ּכׁשאר  מעט ּבאר נמׁשכֹות ואין עגּלֹות, עיניו ׁשּתי ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻׁשהיּו
עיני  ּכמֹו יֹוצאֹות והן מּוזרֹות, ׁשעיניו מי (ד) ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָהעינים.
הרּבה. ּכעס ׁשּכֹועס ּבעת מסּתּכל ׁשהּוא ּוכמי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָהּנמר,
ׁשעיניו  מי (ו) עגל. ּכׁשל הרּבה ּגדֹולֹות ׁשעיניו מי ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ(ה)

מי  (ח) ּתמיד. זֹולפֹות ׁשּדמעיו מי (ז) אּוז. ּכׁשל ְְְְִִִֶֶַַָָָָקטּנֹות
מּזנב  אֹו החטם, מּכנגד עיניו מראׁש נמׁשכת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּלחלּוחית

צדעיו מּכנגד עיניו [הרקות]עיניו ריסי ׁשּמקּבץ מי (ט) . ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ
רֹוצה  ׁשהּוא ּבׁשעה אֹו אֹור, ׁשרֹואה ּבׁשעה מעט ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָועֹוצמן
ׁשרֹואה  עד מערּבבת, עינֹו ׁשראּית מי (י) ּבראּיה. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻלדקּדק

ּכאחת  העלּיה ואת החדר ׁשּידּבר את ּבעת זה ּדבר ויּודע ; ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
מי  (יא) אחר. ּבאיׁש מסּתּכל הּוא ּכאּלּו ונראה חברֹו, ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַעם
ּבמראה, ּבין ּבמקֹומּה ּבין מחברּתּה, מׁשּנה מעיניו ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻׁשאחת

ּפתּוכה ואחת ׁשחֹורה אחת ׁשהיתה מעורב]ּכגֹון אֹו[צבע , ְְְְְֶַַַַָָָָ
ׁשּנּוי  ׁשּתיהן ּבין ויׁש הֹואיל - ּגדֹולה ואחת קטּנה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָאחת

ּפסּול. מקֹום, ִָָָמּכל
.Êׁשעּקר מי (א) הן: ואּלּו ּבחטם, ראש]ׁשּׁשה חטמֹו[- ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ

ּכאחת עיניו ׁשּתי ּכֹוחל ׁשאינֹו ּפי על אף למרות ׁשֹוקע, -] ְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַָ
החוטם] מפני אחת במשיכה במכחול עיניו צובע -שאינו

חטמֹו ׁשאמצע מי (ב) ּבּתֹורה. האמּור "חרּום" הּוא ְְְִֶֶֶַַָָָָָוזה
מי  (ד) למּטה. נֹוטף חטמֹו ׁשעקץ מי (ג) למעלה. ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹּבֹולט
מאבריו. ּגדֹול ׁשחטמֹו מי (ה) אחד. לצד עקם ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשחטמֹו
אֹותֹו? מׁשערין וכיצד מאבריו. קטן ׁשחטמֹו מי ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָ(ו)
קטן  אֹו מּמּנה ּגדֹול חטמֹו היה אם ידֹו: ׁשל קטּנה ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָּבאצּבע

מּום. זה הרי ֲִֵֶֶָמּמּנה,
.Á העליֹונה ׁשּׂשפתֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּׂשפתים, ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשלׁשה

הּתחּתֹונה [בולטת]עֹודפת ׁשּׂשפתֹו מי (ב) הּתחּתֹונה. על ְְְִֶֶֶַַַַַָָָ
מּפיו. יֹורד ורירֹו רפּוי ׁשּפיו מי (ג) העליֹונה. על ְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָעֹודפת

.Ëצבה ׁשּכרׂשֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּבטן, .[בולטת]ׁשלׁשה ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
מי  (ג) אדם. ּבני ּכׁשאר ׁשֹוקע ואינֹו יֹוצא, ׁשּטּבּורֹו מי ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָ(ב)

האּׁשה. ּכדּדי ּבטנֹו על ׁשֹוכבין ְְְִִִֵֶַַַָָָׁשּדּדיו
.È עקּומה ׁשּׁשדרתֹו מי (א) הן: ואּלּו ּבּגב, מי ׁשלׁשה (ב) . ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹ

נכנסה  אֹו לחּוץ, ׁשּבלטה ּבין מּׁשדרתֹו, חליה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֻׁשּיצאת
מי  (ג) חטֹורת. ּבעל הּוא וזה - לּצדדין נטתה אֹו ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָלפנים,
זזה  ׁשּלא ּפי על אף - ּכחטֹורת ונעׂשה ּבגּבֹו ּבׂשר ְְֲֲִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹׁשּתפח

מּום. זה הרי מּמקֹומּה, ְְֲִֵֶָָֻחליה
.‡È יתרה אצּבע לֹו ׁשּיׁש מי (א) הן: ואּלּו ּבּידים, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּׁשה

הּיתרה, את חת ואם וׁשׁש. ׁשׁש היּו אפּלּו ידיו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבאצּבעֹות
ּפסּול  חתכּה, אפּלּו - עצם ּבּה היה ואם מי ּכׁשר; (ב) . ְֲֲִִִֵֶֶָָָָָָָ

קלּוטֹות  ידיו אצּבעֹות ׁשּׁשּתי מי (ג) מּידֹו. אצּבע ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשחסר
אחת] כאצבע חתכן [מחוברות ואם הּפרק; מן למּטה ְְֲִִֶֶַַַָָָעד

ּבפרק  אמרּו? ּפרק ּבאיזה ּכׁשר. - הּפרק עד ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָוהפריׁשן
זֹו מרּכבֹות ׁשאצּבעֹותיו מי (ד) הּיד. לכף הּסמּו ְְְְִִֶֶַַַָָָָֻראׁשֹון

ׁשּפּקה מי (ה) זֹו. ּגּבי אצ על נוספת][כעין יֹוצאת בע ִִֵֵֶַַָ
ׁשֹולט  היה ואם ימינֹו; יד אּטר ׁשהּוא מי (ו) ְְִִִִִֵֵֶַָָָמּגּודלֹו.

ּכׁשר. ידיו, ְִֵֵָָָּבׁשּתי
.·È הּביצים ׁשּכיס מי (א) הן : ואּלּו הּזרע, ּבאברי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָארּבעה

לארּכּבֹותיו ׁשּמּגיע עד ואר ׁשהּגיד [ברכיו]ּגדֹול מי (ב) . ְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֻ
המילה] מי [איבר (ג) לארּכּבֹותיו. ׁשּמּגיע עד אר ְְִִֶֶַַַַָָֹֻׁשּלֹו

ׁשהרּוח  מי (ד) ּביצים. ׁשל ּכיס והּוא אׁשכיו, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָׁשּנמרחּו
ּבּתֹורה. האמּור "אׁש "מרֹוח והּוא - ְְֲֶַַַָָָָָָּבאׁשכיו

.‚È מי (א) הן: ואּלּו ּוברגלים, ּבּׁשֹוקים עׂשר ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָחמּׁשה

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



ycwndקו z`ia zekld - dcear xtq - oeiq f"h ycew zay mei - meil miwxt dyly m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

ארּכּבֹותיו  ואין לרגל, רגל ׁשּמחּבר עד - עקּמֹות ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻֻׁשּׁשֹוקיו
יֹוצאת ׁשּפּקתֹו מי (ב) ּבזֹו. זֹו בולט]נֹוגעֹות והּפּקה [עקבו ; ְְִִִֵֶַָָָ

והּוא  ּפנים, מּצד העקב מן ׁשּלמעלה העגל העצם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהיא
לּפּקה ׁשעקבֹו[כדור]ּדֹומה מי (ג) הּנׁשים. ּבּה ׁשּטוֹות ֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

רגלֹו ּבאמצע הּוא ּכאּלּו הּׁשֹוק ׁשּנמצא עד לאחֹוריו, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָיֹוצא
ׁשּפרסתֹו מי (ד) רגלו]עֹומד. על [כף אף אּוז, ּכׁשל רחבה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָ

מּגּודלֹו. יֹוצאה ׁשּפּקה מי (ה) אּוז. ּכׁשל קלּוטה ׁשאינּה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּפי
ואם  וׁשׁש; ׁשׁש אפּלּו יתרה, אצּבע ּברגלֹו ׁשּיׁש מי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ(ו)
ׁשחסר  מי (ז) עצם. ּבּה יהיה ׁשּלא והּוא - ּכׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹחתכּה,

(ח) רגליו. מאצּבעֹות על אחת זֹו מרּכבֹות ׁשאצּבעֹותיו מי ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻ
קלּוטֹות רגליו אצּבעֹות ׁשהיּו מי (ט) זֹו. [מחוברות]ּגּבי ְְְְִֵֶֶַַָָ

ׁשחתכן  אֹו הּפרק, עד היּו ואם הּפרק; מן  למּטה ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָעד
רחב  ׁשּנמצא - ׁשוה ּכּלּה ׁשרגלֹו מי (י) ּכׁשר. - ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻוהפריׁשן
ׁשוה. חתיכה היא ּוכאּלּו עקבֹו, ּכרחב אצּבעֹותיו ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹּפס
ׁשּיׁש רגלֹו ּפס ׁשּנמצא - למּגל ּדֹומה עקּמה ׁשרגלֹו מי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ(יא)
הּקׁשת. ראׁשי ׁשני הם ּכאּלּו עקבֹו, עם האצּבעֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹו

חלּולה ׁשרגלֹו מי בפרסתו](יב) בשר והּוא [שנחסר - ְְֲִֶַָ
עֹומד  ּכׁשעֹומד ונמצא הארץ, מעל ּגבֹוּה אמצעּה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה

ּבקרסּליו הּמּקיׁש (יג) רגליו. אצּבעֹות ועל עקבֹו [אחת על ְְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָֻ
ּבארּכּבֹותיו בשניה] מּקיׁש ׁשהּוא מי (יד) .ׁשּמהּל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֻּבעת

לשניה] אּטר[אחת ׁשהּוא מי (טו) .ׁשּמהּל [חלש ּבעת ְְִִֵֵֵֶֶַ
ימינֹו.'ואטום'] ְְִֶֶּברגל

.„È ּגדֹול ׁשּגּופֹו מי (א) הן: ואּלּו הּגּוף, ּבכל ְְְִֵֵֶַַָָָָארּבעה
יחסי]מאבריו מאבריו.[באופן קטן ׁשּגּופֹו מי (ב) . ִֵֵֵֵֶָָָָָָ

ׁשּיהיּו עד ּביֹותר. הּקצר והּוא הּנּנס, (ד) ּביֹותר. האר ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹ(ג)
העם.[שונים]מפלגין מּׁשאר ְְִִָָָָֻ

.ÂË הּלבן (ב) הּכּוׁשי. (א) הן: ואּלּו הּבׂשר, ּבעֹור ְְְִֵֵַַַָָָָָׁשמֹונה
ּכּׁשני האדם (ג) ּגבינה. ּכמֹו ּבעלי [כארגמן]ּביֹותר, (ד) . ְְְֲִִֵֵַַָָָָֹ

הּבהק  ּכגֹון עצמֹו, מחמת העֹור ׁשּנׁשּתּנה טהֹורים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹנגעים
לבן] ּכגֹון [נגע אחר, ּדבר מחמת העֹור ׁשּנׁשּתּנה (ה) .ְְֲִֵֵֶַַַָָָָ

הּמכוה מי [כוויה]צרבת (ו) טהֹורין. נגעים ּבכלל וזה ; ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָ
ׁשּומה ּפניו ּבעֹור -]ׁשהיתה מטבע]ּכאיסר[וגודלה אֹו[- ְְְִֶָָָָָָ

- ׂשער ּבּה ׁשּיׁש ׁשּומה ּפניו ּבעֹור ׁשהיתה מי (ז) ְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָיֹותר.
ּבעלי  (ח) ׁשהּוא. ּבכל אּלא ּכאיסר, ׁשאינּה ּפי על ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאף
הּלחלּוחית  אֹו והּבׂשר, העֹור ׁשּיּדלּדל והּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהּדלּדּולין;
הרי  - הּגּוף מּכל ׁשּיהיה מקֹום ּבאיזה ׁשּנּדלּדל ּבעֹור ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁש

מּום. ֶזה
.ÊË:הן ואּלּו אחרים, מּומין ּבאדם ׁשם יׁש ְְֲִִֵֵֵֵָָָָועֹוד

החרׁש הּנכּפה(א) (ג) הּׁשֹוטה. (ב) חולי]. מחמת ,[נופל ְִֵֵֶֶַַַ
מבעתת [אחת]אפּלּו רעה ׁשרּוח מי (ד) רּבים. לימים ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָ

ידּועים.[מפחידה] ּבעּתים אֹו ּתמיד, ְְִִִִָאֹותֹו
.ÊÈ;וארּבעים מאה ּבּכהנים, הּפֹוסלין הּמּומין ּכל ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹנמצאּו

ותׁשעה  ּבּצּואר, ּוׁשנים ּבראׁש, ׁשמֹונה ּכללם: הּוא ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹוזה
ו  העין, ּבריס וׁשבעה ּבּגבינים, וחמּׁשה תׁשעה ּבאזנים, ְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָָָ

ּבּבטן, ּוׁשלׁשה ּבּפה, ותׁשעה ּבחטם, ותׁשעה ּבעין, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹעׂשר

הּזרע, ּבאברי עׂשר וׁשּׁשה ּבּידים, וׁשבעה ּבּגב, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹּוׁשלׁשה
ּבעֹור  ּוׁשמֹונה הּגּוף, ּבכל ּוׁשמֹונה ּברגלים, ְְְְְְְִִֶַַַָָָָועׂשרים
אחד  ּכּלן נתּפרׁשּו ּוכבר וריחֹו. הּגּוף ּבכח וׁשבעה ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻהּבׂשר,
ריסי  ׁשּנׁשרּו מי העין: מראית מּפני ּפסלּו ואּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאחד.

ּבעּקרןעיניו  הּׂשער ׁשּנׁשאר ּפי על אף ּומי [בשורשן], , ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשּניו. ְִִֶָׁשּנּטלּו

ט  ¤¤ּפרק
כהן]זר‡. וחּיב [אינו ּפסּולה, עבֹודתֹו - ּבּמקּדׁש ׁשעבד ְְְֲִֶַַַָָָָָָ

מּפי  - יּומת" הּקרב, "והּזר ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי ְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמיתה
רבינו]הּׁשמּועה ממשה אּלא [מסורת זה חּיּוב ׁשאין למדּו, ְְִֵֶֶֶַָָָ

יקרב  לא "וזר עליו? הזהיר והיכן לעבֹודה. ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָֹלּקרב
הּזכרים, אהרן מּזרע ׁשאינֹו ּכל זר? הּוא איזה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאליכם".
אהרן. ּבנֹות ולא אהרן ּבני - אהרן" ּבני "וערכּו ְְְְְְֱֲֲֲֵֵֶֶַַַַָֹֹֹֹׁשּנאמר:

ּבעבֹודה ·. יתעּסקּו ׁשּלא מזהרין ׁשהּזרים ּפי על ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻאף
חּיב  אינן - הּקרּבנֹות עבֹודה מעבֹודֹות על אּלא מיתה ין ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

ואין [סופית]ּתּמה עבֹודה; אחריה ׁשּיׁש עבֹודה על לא , ְֲֲֲֵֵֶֶַַַָָָָֹ
על  - ּבלבד עבֹודֹות ארּבע על אּלא מיתה חּיב ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָהּזר
נּסּו ועל ּבחג, הּמים נּסּו ועל ההקטרה, ועל ְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָהּזריקה,

ּתמיד. ִִַַָהּיין
ּבחּוץ,‚. ׁשּזרק ּבין ּבפנים, ׁשּזרק ּבין הּזריקה? על ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד

הזיה  ׁשהּזה ּבין הּדם, הזיֹות מּכל אחת הזיה ׁשהּזה ֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּבין
מיתה  חּיב זה הרי - מצרע ׁשּבקרּבנֹות הזיֹות מּכל .אחת ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

קמץ„. אֹו אברים הקטיר ההקטרה? על [ממנחה]ּכיצד ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
נתאּכלּו ׁשּלא ּבאברים הּפ אפּלּו הּמזּבח, על לבֹונה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹאֹו
אם  וכן ּכּזית. ׁשּיקטיר והּוא מיתה; חּיב - ׂשרפתן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוקרב
אבל  חּיב; ּכּזית, מּׁשּיקטיר - הּזהב מזּבח על ְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָָהקטיר
אינֹו - הּקדׁשים ּבקדׁש הּכּפּורים יֹום ׁשל קטרת ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹהּמקטיר
המפרׁש הּׁשעּור חפניו, מלא ׁשּיקטיר עד עליה מיתה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹחּיב

ַָּבּתֹורה.
ּכמקטיר ‰. זה הרי - הּמערכה על עצים גזרי ׁשני ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָוהמסּדר

מיתה  וחּיב הּיֹוצקאברים, אבל הן. קרּבן ׁשהעצים [שמן ; ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ
המנחה] והּבֹוללעל והּפֹותת[מערבבה], [חותכה , ְְֵֵַַ

והּמּגיׁשלחתיכות] והּמניף, והּמֹולח, למזבח], ,[אותה ְְְִִֵֵַַַַַ
הּבזיכין את אֹו הּפנים לחם את [צלוחיות והמסּדר ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

והּמטיבהלבונה] הּׁשלחן, והּמּצית [מנקה]על הּנרֹות, את ְְְִִֵֵֶַַַַַַָֻ
והּקֹומץ ּבּמזּבח, להקרבה]אׁש חלק המנחה מן ,[מפריש ְְִֵֵֵַַַ

ּכל  על מזהר הּוא והרי ׁשּפסל, ּפי על אף - ּדמים ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻוהמקּבל
עבֹודה  מהן אחת ׁשּכל מּפני מיתה; חּיב אינֹו - ולֹוקה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלּו,

עבֹודה. ּגמר ואינּה עבֹודה, אחריה ְְֲֲֲֵֵֶֶַַָָָָׁשּיׁש
.Â ּבזרים ּכׁשרה - הּקדׁשים קדׁשים,ׁשחיטת קדׁשי אפּלּו , ְְְְֲֳִִִִִֵֵַַָָָָָָ

ּבן  את "וׁשחט ׁשּנאמר: צּבּור, קדׁשי ּבין יחיד, קדׁשי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבין
מּקּבלה - אהרן" ּבני  והקריבּו ה', לפני הדם]הּבקר [של ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹ

והּנּתּוח ההפׁשט, וכן ּכהּנה. מצות הבהמה]ואיל ,[של ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ
ּבאברים: ׁשּנאמר ּבזרים, ּכׁשרה - לּמזּבח עצים ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהֹולכת
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הֹולכת  זֹו - הּמזּבחה" והקטיר הּכל את הּכהן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ"והקריב
ׁשּצר  היא אברים הֹולכת לּכבׁש; אבל אברים ּכהּנה, יכה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

ּכהּנה. צריכה אינּה עצים ְְִִֵֵַָָָָֻהֹולכת
.Ê הטיב אם לפיכ ּבזרים; ּכׁשרה הּנרֹות הדלקת ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָוכן

להדליקן  לזר מּתר - לחּוץ והֹוציאן הּנרֹות .הּכהן ְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹֻ
.Áהּדׁשן המזבח]הרמת מעל ּכהן,[האפר, צריכה ְֲִֵֶֶַַָָֹ

- יׂשראל הרים ואם בד". מּדֹו הּכהן "ולבׁש ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
עבֹודה, אחריה ׁשאין ּפי על אף מיתה חּיב ואינֹו ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלֹוקה,

מּתנה "עבדת נתינה]ׁשּנאמר: עבֹודת [מלשון - וכּו'" ְֱֲֲֶֶַַַַָָֹ
חּיב  הּזר לּה קרב ואם לבּדֹו, ּבּכהן ׁשּתהיה הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹמּתנה

סּלּוק עבֹודת אבל מיתה.[נטילה]מיתה; עליה חּיבין אין , ֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָ
מיתה. חּיב אינֹו והּמנֹורה, הּזהב מזּבח ּדּׁשן אם ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָוכן

.Ë[:ש ּפֹורקּה[זר - הּמערכה את הּכהן [הזר]סּדר וחֹוזר , ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּפסּול. ׁשּסּדּורּה מּפני ְְְִִֵֶָָָוסֹודרּה,

.È מּום ּובעל ׁשּׁשּמׁשּווׁשּלהּטמא ורגלים, ידים רחּוץ א ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ
עליהן  חּיב ׁשהּזר עבֹודֹות על אּלא חּיבין אינן - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש

ּבאזהרה - העבֹודֹות ׁשאר ועל .[בלאו]מיתה; ְְְְֲִַַָָָָָ
.‡È הּוא והרי ׁשּנטמא, ּכּפּורים ּומחּסר יֹום טבּול ְְְֲִִִֵֵֶַַָֹֻּכהן

על  חּיב - ועבד ורגלים, ידים רחּוץ וׁשּלא ּבגדים ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֹֻמחּסר
ואחת  אחת אחת,ּכל אּלא לֹוקה אינֹו - זר היה ואם ; ְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

זרּות. ִָמּׁשּום
.·È;ׁשּבת ּומּׁשּום זרּות מּׁשּום חּיב - ּבׁשּבת ׁשּׁשּמׁש ְִִִֵֶַַַָָָָָזר

ּומּׁשּום  טמאה מּׁשּום חּיב - ּבטמאה ׁשּׁשּמׁש מּום ּבעל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻֻוכן
מּום  .ּבעל ַַ

.‚È- ּבׁשֹוגג ּבין ּבמזיד ּבין זרה, עבֹודה ׁשעבד ּכהן ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹּכל
יׁשּמׁש לא זה הרי - ּגמּורה ּבתׁשּובה ׁשחזר ּפי על ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאף

לעֹולם  אחד ּבּמקּדׁש לי". לכהן אלי יּגׁשּו "לא ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
אֹו זרה, לעבֹודה ּכמר ׁשּנעׂשה ּכגֹון ּבׁשרּות, אֹותּה ְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָֹהעֹובד
הרי  - ּבאלּה עליו וקּבלּה לּה הּמֹודה אֹו לּה, ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּמׁשּתחוה

לעֹולם. ּפסּול אף זה ניחֹוח, ריח קרּבנֹו אין - והקריב עבר ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ׁשהֹודה. אֹו ׁשהׁשּתחוה אֹו ׁשּׁשרת ּבעת ׁשֹוגג ׁשהיה ּפי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָעל
והקריב, עבר אם - ּבׁשֹוגג זרה לעבֹודה הּׁשֹוחט ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָאבל
נעׂשה  ולא ׁשרת, לא ׁשהרי ונתקּבל; ניחֹוח ריח ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹקרּבנֹו
כן, ּפי על ואף ׁשֹוגג. והּוא ּבלבד, ׁשחט אּלא ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּכמר,

יעבד. לא ְְֲִַַָֹֹלכּתחּלה
.„È ׁשעבר קרּבנֹות מי ּבֹו להקריב לּמקּדׁש חּוץ ּבית ועׂשה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָ

ּכהן  ּכל כן, ּפי על ואף זרה; עבֹודה ּכבית אינֹו - ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹלה'
לעֹולם  ּבּמקּדׁש יׁשּמׁש לא - ּכזה ּבבית ּכלים ׁשּׁשּמׁש וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

לעֹולם, ּבּמקּדׁש ּבהן יׁשּתּמׁשּו לא - ׁשם ּבהם ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנׁשּתּמׁשּו
ּבּמקּדׁש ׁשם, ׁשּׁשּמׁש ּכהן עבד ׁשאם לי, ויראה יּגנזּו. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא

ּפסל. לא -ַָֹ
.ÂË:הן ואּלּו עׂשר; ׁשמֹונה לעבֹודה, הּפסּולין ּכל ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָנמצאּו

מּום; ּבעל (ג) הּזר; (ב) זרה; עבֹודה העֹובד ֲֵַַַָָָָָ(א)
ּכּפּורים; מחּסר (ז) יֹום; טבּול (ו) הּטמא; (ה) הערל; ְְִִֵֵֶַַָָֻ(ד)
יתר  (יא) ּבגדים; מחּסר (י) הּׁשּכֹור; (ט) האֹונן; ְְִִֵֵַַָָָֻ(ח)
ׁשּלא  (יד) ראׁש; ּפרּוע (יג) ּבגדים; ּפרּום (יב) ְְְְִִֶַָָֹֹּבגדים;

הּיֹוׁשב (טו) ורגלים; ידים העבודה]רחּוץ ;[בשעת ְְְִִֵַַַַָ

ׁשּיׁש מי (יז) חֹוצץ; ּדבר הּכלי ּובין ידֹו ּבין ׁשּיׁש מי ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ(טז)
ּבׂשמאלֹו. ׁשעבד מי (יח) חֹוצץ; ּדבר הארץ ּובין רגלֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבין
מּפרּוע  חּוץ חּללּו; עבדּו ואם לעבֹודה, ּפסּולין אּלּו ְְְְְֲִִִִֵַָָָָּכל
ׁשאם  - ּבׁשֹוגג זרה לעבֹודה והּׁשֹוחט ּבגדים, ּוקרּוע ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹראׁש,

ּכׁשרה. עבֹודתן ְְֲֵָָָָעבדּו,

ּדסּיען  רחמנא ּברי
-dcearxtqgAfnixEQìzFkld
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עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות עׂשרה ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָיׁש
(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות יב להקר ועׂשר ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹ

מּום  ּבעל להקּדיׁש ׁשּלא (ב) ּתמימים; הּקרּבנֹות ְְְְִִִֶַַַַָָָֹּכל
ׁשּלא  (ה) ּדמֹו; יזרק ׁשּלא (ד) יׁשחט; ׁשּלא (ג) ְְְִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֹֹלּמזּבח;
ׁשּלא  (ז) עֹובר; מּום ּבעל יקריב ׁשּלא (ו) חלּבֹו; ְְְִִֵֶֶֶַַַַֹֹיקטיר
יּטיל  ׁשּלא (ח) הּגֹויים; ּבקרּבנֹות אפּלּו מּום, ּבעל ְְְְֲִִִִֶַַַַַָֹיקריב
הּמקּדׁשין; ּפסּולי לפּדֹות (ט) ּבּקדׁשים; ְְְֳִִִֵַַָָֻמּום
להקריב  ׁשּלא (יא) והלאה; ּׁשמיני מּיֹום להקריב ְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹ(י)
ּודבׁש; ׂשאֹור להקטיר ׁשּלא (יב) ּומחיר; ְְְְְְִִֶֶַַָֹאתנן
הּמלח  להׁשּבית ׁשּלא (יד) הּקרּבנֹות; ּכל למלח ְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹֹ(יג)

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור הּקרּבנֹות. ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָמעל

א  ¤¤ּפרק
ּתמימיןמצות‡. הּקרּבנֹות ּכל להיֹות [שלמים]עׂשה ְְְְֲִִִִֵַַָָָ

עׂשה. מצות זֹו לרצֹון", יהיה "ּתמים ׁשּנאמר: - ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּומבחרין
הּמזּבח·. לגּבי מּום ּבּה ׁשּיׁש ּבהמה הּמקּדיׁש [-וכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשּנאמר:להקרבה] הקּדׁשֹו, על ולֹוקה תעׂשה, ּבלא עֹובר -ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַֹ
הּׁשמּועה מּפי - תקריבּו" לא מּום, ּבֹו אׁשר [מסורת "ּכל ְְֲִִִֶַַָֹֹ

רבינו] מּומין.ממשה ּבעלי למקּדיׁש אזהרה ׁשּזֹו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָלמדּו,
הקּדיׁשֹו שימכרהו]אפּלּו מנת נסכים [לרכישת]לדמי[על ְְְֲִִִִִֵָ

הּוא. קדׁשים ׁשּבזיֹון לֹוקה, -ְִִֶֶָָ
כשמקדיש]הּמתּכּון‚. 'עֹולה',[- ואמר 'ׁשלמים' לֹומר ְְְִִֵַַַַָָָ

ּפיו  ׁשּיהיה עד ּכלּום; אמר לא - 'ׁשלמים' ואמר ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ'עֹולה'
מּום [כוונתו]ולּבֹו ּבעל על לֹומר הּמתּכּון ,לפיכ ׁשוין. ְְְִִִִֵַַַַַַָָ

אף  - 'עֹולה' ואמר 'ׁשלמים' אֹו ׁשלמים, והקּדיׁשֹו ְְְְְִִִִַַָָָָָ'עֹולה'
לאּסּור ׁשּנתּכּון ּפי מום]על בעל להקדיש לֹוקה.[- אינֹו , ְְִִִֵֵֶֶַַ

ׁשּדּמה לּמזּבח,[שחשב]מי מּום ּבעל להקּדיׁש ׁשּמּתר ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֻ
לֹוקה. ואינֹו קדֹוׁש, זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶָוהקּדיׁש

נאמר „. ׁשהרי לֹוקה, - קרּבן לׁשם מּום ּבעל ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּׁשֹוחט
הּׁשמּועה  ּומּפי לה'", אּלה תקריבּו "לא מּומין: ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹּבבעלי
על  מּומין ּבעלי ּדם הּזֹורק וכן לּׁשֹוחט. אזהרה ׁשּזֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלמדּו,
מּפי  לה'", תקריבּו "לא ּבהן: נאמר ׁשהרי לֹוקה, - ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּמזּבח
אמּורי  הּמקטיר וכן לּזֹורק. אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשמּועה

"ואּׁשה [אברי] ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּמזּבח על מּומין ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַּבעלי
למד, נמצאת החלבים. אּלּו - הּמזּבח" על מהם תּתנּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלא
והקטיר  ּדמֹו, וזרק ּוׁשחטֹו, מּום, ּבעל הקּדיׁש ְְְְְִִִִִֶַַַָָָׁשאם

מלקּיֹות. ארּבע לֹוקה - ְְֵֶַַַָֻאמּוריו
הקריבֹו,‰. אם - עֹובר מּום ּבעל אֹו קבּוע מּום ּבעל ְִִִֵֶַַַַַָָאחד
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ארּכּבֹותיו  ואין לרגל, רגל ׁשּמחּבר עד - עקּמֹות ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻֻׁשּׁשֹוקיו
יֹוצאת ׁשּפּקתֹו מי (ב) ּבזֹו. זֹו בולט]נֹוגעֹות והּפּקה [עקבו ; ְְִִִֵֶַָָָ

והּוא  ּפנים, מּצד העקב מן ׁשּלמעלה העגל העצם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהיא
לּפּקה ׁשעקבֹו[כדור]ּדֹומה מי (ג) הּנׁשים. ּבּה ׁשּטוֹות ֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

רגלֹו ּבאמצע הּוא ּכאּלּו הּׁשֹוק ׁשּנמצא עד לאחֹוריו, ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָיֹוצא
ׁשּפרסתֹו מי (ד) רגלו]עֹומד. על [כף אף אּוז, ּכׁשל רחבה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָ

מּגּודלֹו. יֹוצאה ׁשּפּקה מי (ה) אּוז. ּכׁשל קלּוטה ׁשאינּה ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָּפי
ואם  וׁשׁש; ׁשׁש אפּלּו יתרה, אצּבע ּברגלֹו ׁשּיׁש מי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ(ו)
ׁשחסר  מי (ז) עצם. ּבּה יהיה ׁשּלא והּוא - ּכׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹחתכּה,

(ח) רגליו. מאצּבעֹות על אחת זֹו מרּכבֹות ׁשאצּבעֹותיו מי ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָֻ
קלּוטֹות רגליו אצּבעֹות ׁשהיּו מי (ט) זֹו. [מחוברות]ּגּבי ְְְְִֵֶֶַַָָ

ׁשחתכן  אֹו הּפרק, עד היּו ואם הּפרק; מן  למּטה ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָעד
רחב  ׁשּנמצא - ׁשוה ּכּלּה ׁשרגלֹו מי (י) ּכׁשר. - ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹֻוהפריׁשן
ׁשוה. חתיכה היא ּוכאּלּו עקבֹו, ּכרחב אצּבעֹותיו ְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָֹּפס
ׁשּיׁש רגלֹו ּפס ׁשּנמצא - למּגל ּדֹומה עקּמה ׁשרגלֹו מי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ(יא)
הּקׁשת. ראׁשי ׁשני הם ּכאּלּו עקבֹו, עם האצּבעֹות ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹו

חלּולה ׁשרגלֹו מי בפרסתו](יב) בשר והּוא [שנחסר - ְְֲִֶַָ
עֹומד  ּכׁשעֹומד ונמצא הארץ, מעל ּגבֹוּה אמצעּה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּיהיה

ּבקרסּליו הּמּקיׁש (יג) רגליו. אצּבעֹות ועל עקבֹו [אחת על ְְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָֻ
ּבארּכּבֹותיו בשניה] מּקיׁש ׁשהּוא מי (יד) .ׁשּמהּל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָֻּבעת

לשניה] אּטר[אחת ׁשהּוא מי (טו) .ׁשּמהּל [חלש ּבעת ְְִִֵֵֵֶֶַ
ימינֹו.'ואטום'] ְְִֶֶּברגל

.„È ּגדֹול ׁשּגּופֹו מי (א) הן: ואּלּו הּגּוף, ּבכל ְְְִֵֵֶַַָָָָארּבעה
יחסי]מאבריו מאבריו.[באופן קטן ׁשּגּופֹו מי (ב) . ִֵֵֵֵֶָָָָָָ

ׁשּיהיּו עד ּביֹותר. הּקצר והּוא הּנּנס, (ד) ּביֹותר. האר ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹ(ג)
העם.[שונים]מפלגין מּׁשאר ְְִִָָָָֻ

.ÂË הּלבן (ב) הּכּוׁשי. (א) הן: ואּלּו הּבׂשר, ּבעֹור ְְְִֵֵַַַָָָָָׁשמֹונה
ּכּׁשני האדם (ג) ּגבינה. ּכמֹו ּבעלי [כארגמן]ּביֹותר, (ד) . ְְְֲִִֵֵַַָָָָֹ

הּבהק  ּכגֹון עצמֹו, מחמת העֹור ׁשּנׁשּתּנה טהֹורים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָֹנגעים
לבן] ּכגֹון [נגע אחר, ּדבר מחמת העֹור ׁשּנׁשּתּנה (ה) .ְְֲִֵֵֶַַַָָָָ

הּמכוה מי [כוויה]צרבת (ו) טהֹורין. נגעים ּבכלל וזה ; ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָ
ׁשּומה ּפניו ּבעֹור -]ׁשהיתה מטבע]ּכאיסר[וגודלה אֹו[- ְְְִֶָָָָָָ

- ׂשער ּבּה ׁשּיׁש ׁשּומה ּפניו ּבעֹור ׁשהיתה מי (ז) ְְִֵֵֵֶֶָָָָָָָיֹותר.
ּבעלי  (ח) ׁשהּוא. ּבכל אּלא ּכאיסר, ׁשאינּה ּפי על ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאף
הּלחלּוחית  אֹו והּבׂשר, העֹור ׁשּיּדלּדל והּוא ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהּדלּדּולין;
הרי  - הּגּוף מּכל ׁשּיהיה מקֹום ּבאיזה ׁשּנּדלּדל ּבעֹור ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשּיׁש

מּום. ֶזה
.ÊË:הן ואּלּו אחרים, מּומין ּבאדם ׁשם יׁש ְְֲִִֵֵֵֵָָָָועֹוד

החרׁש הּנכּפה(א) (ג) הּׁשֹוטה. (ב) חולי]. מחמת ,[נופל ְִֵֵֶֶַַַ
מבעתת [אחת]אפּלּו רעה ׁשרּוח מי (ד) רּבים. לימים ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָ

ידּועים.[מפחידה] ּבעּתים אֹו ּתמיד, ְְִִִִָאֹותֹו
.ÊÈ;וארּבעים מאה ּבּכהנים, הּפֹוסלין הּמּומין ּכל ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹנמצאּו

ותׁשעה  ּבּצּואר, ּוׁשנים ּבראׁש, ׁשמֹונה ּכללם: הּוא ְְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹוזה
ו  העין, ּבריס וׁשבעה ּבּגבינים, וחמּׁשה תׁשעה ּבאזנים, ְְְְְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָָָ

ּבּבטן, ּוׁשלׁשה ּבּפה, ותׁשעה ּבחטם, ותׁשעה ּבעין, ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹעׂשר

הּזרע, ּבאברי עׂשר וׁשּׁשה ּבּידים, וׁשבעה ּבּגב, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹּוׁשלׁשה
ּבעֹור  ּוׁשמֹונה הּגּוף, ּבכל ּוׁשמֹונה ּברגלים, ְְְְְְְִִֶַַַָָָָועׂשרים
אחד  ּכּלן נתּפרׁשּו ּוכבר וריחֹו. הּגּוף ּבכח וׁשבעה ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָֹֻהּבׂשר,
ריסי  ׁשּנׁשרּו מי העין: מראית מּפני ּפסלּו ואּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאחד.

ּבעּקרןעיניו  הּׂשער ׁשּנׁשאר ּפי על אף ּומי [בשורשן], , ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ׁשּניו. ְִִֶָׁשּנּטלּו

ט  ¤¤ּפרק
כהן]זר‡. וחּיב [אינו ּפסּולה, עבֹודתֹו - ּבּמקּדׁש ׁשעבד ְְְֲִֶַַַָָָָָָ

מּפי  - יּומת" הּקרב, "והּזר ׁשּנאמר: ׁשמים, ּבידי ְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמיתה
רבינו]הּׁשמּועה ממשה אּלא [מסורת זה חּיּוב ׁשאין למדּו, ְְִֵֶֶֶַָָָ

יקרב  לא "וזר עליו? הזהיר והיכן לעבֹודה. ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָֹלּקרב
הּזכרים, אהרן מּזרע ׁשאינֹו ּכל זר? הּוא איזה ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאליכם".
אהרן. ּבנֹות ולא אהרן ּבני - אהרן" ּבני "וערכּו ְְְְְְֱֲֲֲֵֵֶֶַַַַָֹֹֹֹׁשּנאמר:

ּבעבֹודה ·. יתעּסקּו ׁשּלא מזהרין ׁשהּזרים ּפי על ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹֻאף
חּיב  אינן - הּקרּבנֹות עבֹודה מעבֹודֹות על אּלא מיתה ין ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

ואין [סופית]ּתּמה עבֹודה; אחריה ׁשּיׁש עבֹודה על לא , ְֲֲֲֵֵֶֶַַַָָָָֹ
על  - ּבלבד עבֹודֹות ארּבע על אּלא מיתה חּיב ְְֲִִֶַַַַַַַָָָָהּזר
נּסּו ועל ּבחג, הּמים נּסּו ועל ההקטרה, ועל ְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָהּזריקה,

ּתמיד. ִִַַָהּיין
ּבחּוץ,‚. ׁשּזרק ּבין ּבפנים, ׁשּזרק ּבין הּזריקה? על ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד

הזיה  ׁשהּזה ּבין הּדם, הזיֹות מּכל אחת הזיה ׁשהּזה ֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָּבין
מיתה  חּיב זה הרי - מצרע ׁשּבקרּבנֹות הזיֹות מּכל .אחת ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

קמץ„. אֹו אברים הקטיר ההקטרה? על [ממנחה]ּכיצד ְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
נתאּכלּו ׁשּלא ּבאברים הּפ אפּלּו הּמזּבח, על לבֹונה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹאֹו
אם  וכן ּכּזית. ׁשּיקטיר והּוא מיתה; חּיב - ׂשרפתן ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָוקרב
אבל  חּיב; ּכּזית, מּׁשּיקטיר - הּזהב מזּבח על ְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָָָָהקטיר
אינֹו - הּקדׁשים ּבקדׁש הּכּפּורים יֹום ׁשל קטרת ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹהּמקטיר
המפרׁש הּׁשעּור חפניו, מלא ׁשּיקטיר עד עליה מיתה ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹחּיב

ַָּבּתֹורה.
ּכמקטיר ‰. זה הרי - הּמערכה על עצים גזרי ׁשני ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָוהמסּדר

מיתה  וחּיב הּיֹוצקאברים, אבל הן. קרּבן ׁשהעצים [שמן ; ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָ
המנחה] והּבֹוללעל והּפֹותת[מערבבה], [חותכה , ְְֵֵַַ

והּמּגיׁשלחתיכות] והּמניף, והּמֹולח, למזבח], ,[אותה ְְְִִֵֵַַַַַ
הּבזיכין את אֹו הּפנים לחם את [צלוחיות והמסּדר ְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

והּמטיבהלבונה] הּׁשלחן, והּמּצית [מנקה]על הּנרֹות, את ְְְִִֵֵֶַַַַַַָֻ
והּקֹומץ ּבּמזּבח, להקרבה]אׁש חלק המנחה מן ,[מפריש ְְִֵֵֵַַַ

ּכל  על מזהר הּוא והרי ׁשּפסל, ּפי על אף - ּדמים ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֻוהמקּבל
עבֹודה  מהן אחת ׁשּכל מּפני מיתה; חּיב אינֹו - ולֹוקה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלּו,

עבֹודה. ּגמר ואינּה עבֹודה, אחריה ְְֲֲֲֵֵֶֶַַָָָָׁשּיׁש
.Â ּבזרים ּכׁשרה - הּקדׁשים קדׁשים,ׁשחיטת קדׁשי אפּלּו , ְְְְֲֳִִִִִֵֵַַָָָָָָ

ּבן  את "וׁשחט ׁשּנאמר: צּבּור, קדׁשי ּבין יחיד, קדׁשי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבין
מּקּבלה - אהרן" ּבני  והקריבּו ה', לפני הדם]הּבקר [של ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָֹ

והּנּתּוח ההפׁשט, וכן ּכהּנה. מצות הבהמה]ואיל ,[של ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֻ
ּבאברים: ׁשּנאמר ּבזרים, ּכׁשרה - לּמזּבח עצים ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָוהֹולכת
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הֹולכת  זֹו - הּמזּבחה" והקטיר הּכל את הּכהן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹ"והקריב
ׁשּצר  היא אברים הֹולכת לּכבׁש; אבל אברים ּכהּנה, יכה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ

ּכהּנה. צריכה אינּה עצים ְְִִֵֵַָָָָֻהֹולכת
.Ê הטיב אם לפיכ ּבזרים; ּכׁשרה הּנרֹות הדלקת ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָוכן

להדליקן  לזר מּתר - לחּוץ והֹוציאן הּנרֹות .הּכהן ְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹֻ
.Áהּדׁשן המזבח]הרמת מעל ּכהן,[האפר, צריכה ְֲִֵֶֶַַָָֹ

- יׂשראל הרים ואם בד". מּדֹו הּכהן "ולבׁש ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
עבֹודה, אחריה ׁשאין ּפי על אף מיתה חּיב ואינֹו ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָלֹוקה,

מּתנה "עבדת נתינה]ׁשּנאמר: עבֹודת [מלשון - וכּו'" ְֱֲֲֶֶַַַַָָֹ
חּיב  הּזר לּה קרב ואם לבּדֹו, ּבּכהן ׁשּתהיה הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹמּתנה

סּלּוק עבֹודת אבל מיתה.[נטילה]מיתה; עליה חּיבין אין , ֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָ
מיתה. חּיב אינֹו והּמנֹורה, הּזהב מזּבח ּדּׁשן אם ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָוכן

.Ë[:ש ּפֹורקּה[זר - הּמערכה את הּכהן [הזר]סּדר וחֹוזר , ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ּפסּול. ׁשּסּדּורּה מּפני ְְְִִֵֶָָָוסֹודרּה,

.È מּום ּובעל ׁשּׁשּמׁשּווׁשּלהּטמא ורגלים, ידים רחּוץ א ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ
עליהן  חּיב ׁשהּזר עבֹודֹות על אּלא חּיבין אינן - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש

ּבאזהרה - העבֹודֹות ׁשאר ועל .[בלאו]מיתה; ְְְְֲִַַָָָָָ
.‡È הּוא והרי ׁשּנטמא, ּכּפּורים ּומחּסר יֹום טבּול ְְְֲִִִֵֵֶַַָֹֻּכהן

על  חּיב - ועבד ורגלים, ידים רחּוץ וׁשּלא ּבגדים ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָֹֻמחּסר
ואחת  אחת אחת,ּכל אּלא לֹוקה אינֹו - זר היה ואם ; ְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָ

זרּות. ִָמּׁשּום
.·È;ׁשּבת ּומּׁשּום זרּות מּׁשּום חּיב - ּבׁשּבת ׁשּׁשּמׁש ְִִִֵֶַַַָָָָָזר

ּומּׁשּום  טמאה מּׁשּום חּיב - ּבטמאה ׁשּׁשּמׁש מּום ּבעל ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻֻוכן
מּום  .ּבעל ַַ

.‚È- ּבׁשֹוגג ּבין ּבמזיד ּבין זרה, עבֹודה ׁשעבד ּכהן ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹּכל
יׁשּמׁש לא זה הרי - ּגמּורה ּבתׁשּובה ׁשחזר ּפי על ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹאף

לעֹולם  אחד ּבּמקּדׁש לי". לכהן אלי יּגׁשּו "לא ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
אֹו זרה, לעבֹודה ּכמר ׁשּנעׂשה ּכגֹון ּבׁשרּות, אֹותּה ְְֲֲֵֵֶֶַַָָָָָָֹהעֹובד
הרי  - ּבאלּה עליו וקּבלּה לּה הּמֹודה אֹו לּה, ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּמׁשּתחוה

לעֹולם. ּפסּול אף זה ניחֹוח, ריח קרּבנֹו אין - והקריב עבר ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
ׁשהֹודה. אֹו ׁשהׁשּתחוה אֹו ׁשּׁשרת ּבעת ׁשֹוגג ׁשהיה ּפי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָעל
והקריב, עבר אם - ּבׁשֹוגג זרה לעבֹודה הּׁשֹוחט ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָאבל
נעׂשה  ולא ׁשרת, לא ׁשהרי ונתקּבל; ניחֹוח ריח ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹקרּבנֹו
כן, ּפי על ואף ׁשֹוגג. והּוא ּבלבד, ׁשחט אּלא ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֹּכמר,

יעבד. לא ְְֲִַַָֹֹלכּתחּלה
.„È ׁשעבר קרּבנֹות מי ּבֹו להקריב לּמקּדׁש חּוץ ּבית ועׂשה ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָ

ּכהן  ּכל כן, ּפי על ואף זרה; עבֹודה ּכבית אינֹו - ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָֹלה'
לעֹולם  ּבּמקּדׁש יׁשּמׁש לא - ּכזה ּבבית ּכלים ׁשּׁשּמׁש וכן . ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹ

לעֹולם, ּבּמקּדׁש ּבהן יׁשּתּמׁשּו לא - ׁשם ּבהם ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנׁשּתּמׁשּו
ּבּמקּדׁש ׁשם, ׁשּׁשּמׁש ּכהן עבד ׁשאם לי, ויראה יּגנזּו. ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא

ּפסל. לא -ַָֹ
.ÂË:הן ואּלּו עׂשר; ׁשמֹונה לעבֹודה, הּפסּולין ּכל ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָנמצאּו

מּום; ּבעל (ג) הּזר; (ב) זרה; עבֹודה העֹובד ֲֵַַַָָָָָ(א)
ּכּפּורים; מחּסר (ז) יֹום; טבּול (ו) הּטמא; (ה) הערל; ְְִִֵֵֶַַָָֻ(ד)
יתר  (יא) ּבגדים; מחּסר (י) הּׁשּכֹור; (ט) האֹונן; ְְִִֵֵַַָָָֻ(ח)
ׁשּלא  (יד) ראׁש; ּפרּוע (יג) ּבגדים; ּפרּום (יב) ְְְְִִֶַָָֹֹּבגדים;

הּיֹוׁשב (טו) ורגלים; ידים העבודה]רחּוץ ;[בשעת ְְְִִֵַַַַָ

ׁשּיׁש מי (יז) חֹוצץ; ּדבר הּכלי ּובין ידֹו ּבין ׁשּיׁש מי ְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָ(טז)
ּבׂשמאלֹו. ׁשעבד מי (יח) חֹוצץ; ּדבר הארץ ּובין רגלֹו ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹּבין
מּפרּוע  חּוץ חּללּו; עבדּו ואם לעבֹודה, ּפסּולין אּלּו ְְְְְֲִִִִֵַָָָָּכל
ׁשאם  - ּבׁשֹוגג זרה לעבֹודה והּׁשֹוחט ּבגדים, ּוקרּוע ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹראׁש,

ּכׁשרה. עבֹודתן ְְֲֵָָָָעבדּו,

ּדסּיען  רחמנא ּברי
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עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות עׂשרה ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָיׁש
(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות יב להקר ועׂשר ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָֹ

מּום  ּבעל להקּדיׁש ׁשּלא (ב) ּתמימים; הּקרּבנֹות ְְְְִִִֶַַַַָָָֹּכל
ׁשּלא  (ה) ּדמֹו; יזרק ׁשּלא (ד) יׁשחט; ׁשּלא (ג) ְְְִִִֵֶֶֶַַָֹֹֹֹֹלּמזּבח;
ׁשּלא  (ז) עֹובר; מּום ּבעל יקריב ׁשּלא (ו) חלּבֹו; ְְְִִֵֶֶֶַַַַֹֹיקטיר
יּטיל  ׁשּלא (ח) הּגֹויים; ּבקרּבנֹות אפּלּו מּום, ּבעל ְְְְֲִִִִֶַַַַַָֹיקריב
הּמקּדׁשין; ּפסּולי לפּדֹות (ט) ּבּקדׁשים; ְְְֳִִִֵַַָָֻמּום
להקריב  ׁשּלא (יא) והלאה; ּׁשמיני מּיֹום להקריב ְְְְְְִִִִִֶַַָָָֹ(י)
ּודבׁש; ׂשאֹור להקטיר ׁשּלא (יב) ּומחיר; ְְְְְְִִֶֶַַָֹאתנן
הּמלח  להׁשּבית ׁשּלא (יד) הּקרּבנֹות; ּכל למלח ְְְְִִֶֶַַַַַָָָֹֹ(יג)

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור הּקרּבנֹות. ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָמעל

א  ¤¤ּפרק
ּתמימיןמצות‡. הּקרּבנֹות ּכל להיֹות [שלמים]עׂשה ְְְְֲִִִִֵַַָָָ

עׂשה. מצות זֹו לרצֹון", יהיה "ּתמים ׁשּנאמר: - ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּומבחרין
הּמזּבח·. לגּבי מּום ּבּה ׁשּיׁש ּבהמה הּמקּדיׁש [-וכל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ

ׁשּנאמר:להקרבה] הקּדׁשֹו, על ולֹוקה תעׂשה, ּבלא עֹובר -ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַֹ
הּׁשמּועה מּפי - תקריבּו" לא מּום, ּבֹו אׁשר [מסורת "ּכל ְְֲִִִֶַַָֹֹ

רבינו] מּומין.ממשה ּבעלי למקּדיׁש אזהרה ׁשּזֹו ְְְְֲִִֵֶַַַָָָלמדּו,
הקּדיׁשֹו שימכרהו]אפּלּו מנת נסכים [לרכישת]לדמי[על ְְְֲִִִִִֵָ

הּוא. קדׁשים ׁשּבזיֹון לֹוקה, -ְִִֶֶָָ
כשמקדיש]הּמתּכּון‚. 'עֹולה',[- ואמר 'ׁשלמים' לֹומר ְְְִִֵַַַַָָָ

ּפיו  ׁשּיהיה עד ּכלּום; אמר לא - 'ׁשלמים' ואמר ְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹ'עֹולה'
מּום [כוונתו]ולּבֹו ּבעל על לֹומר הּמתּכּון ,לפיכ ׁשוין. ְְְִִִִֵַַַַַַָָ

אף  - 'עֹולה' ואמר 'ׁשלמים' אֹו ׁשלמים, והקּדיׁשֹו ְְְְְִִִִַַָָָָָ'עֹולה'
לאּסּור ׁשּנתּכּון ּפי מום]על בעל להקדיש לֹוקה.[- אינֹו , ְְִִִֵֵֶֶַַ

ׁשּדּמה לּמזּבח,[שחשב]מי מּום ּבעל להקּדיׁש ׁשּמּתר ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֻ
לֹוקה. ואינֹו קדֹוׁש, זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶָוהקּדיׁש

נאמר „. ׁשהרי לֹוקה, - קרּבן לׁשם מּום ּבעל ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּׁשֹוחט
הּׁשמּועה  ּומּפי לה'", אּלה תקריבּו "לא מּומין: ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹּבבעלי
על  מּומין ּבעלי ּדם הּזֹורק וכן לּׁשֹוחט. אזהרה ׁשּזֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָלמדּו,
מּפי  לה'", תקריבּו "לא ּבהן: נאמר ׁשהרי לֹוקה, - ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָֹהּמזּבח
אמּורי  הּמקטיר וכן לּזֹורק. אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשמּועה

"ואּׁשה [אברי] ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּמזּבח על מּומין ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַּבעלי
למד, נמצאת החלבים. אּלּו - הּמזּבח" על מהם תּתנּו ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹלא
והקטיר  ּדמֹו, וזרק ּוׁשחטֹו, מּום, ּבעל הקּדיׁש ְְְְְִִִִִֶַַַָָָׁשאם

מלקּיֹות. ארּבע לֹוקה - ְְֵֶַַַָֻאמּוריו
הקריבֹו,‰. אם - עֹובר מּום ּבעל אֹו קבּוע מּום ּבעל ְִִִֵֶַַַַַָָאחד
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וׂשה, ׁשֹור אלהי לה' תזּבח "לא ׁשּנאמר: אּלּו, ּבכל ְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹעֹובר
אזהרה  ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי - מּום" בֹו יהיה ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָאׁשר
חזזית  אֹו לח, ּגרב ּבּבהמה ׁשהיה ּכגֹון עֹובר . מּום ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָלבעל

שחין] לֹוקה.[מיני הקריבּה, אם -ְִִִֶָ
.Â- ּגֹויים קרּבנֹות אף אּלא ּבלבד, יׂשראל קרּבנֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹולא

ׁשּנא  לֹוקה, מּומין, ּבעלי והן הקריבן ּבן אם "ּומּיד מר: ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
אּלה". מּכל אלהיכם לחם את תקריבּו לא ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹנכר

.Êאֹו עינֹו את ׁשּסּמה ּכגֹון לֹוקה, ּבּקדׁשים, מּום ְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָהּמּטיל
- ּבֹו" יהיה לא מּום "ּכל ּבּקרּבן: נאמר ׁשהרי ידֹו; ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹקּטע
ואינֹו מּום. ּבֹו יּתן ׁשּלא אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמּפי
ראּוי  היה ׁשהרי - קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלֹוקה
ּבלא  ׁשעבר ּפי על אף - הּזה ּבּזמן אבל ּופסלֹו; ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹלקרּבן,

לֹוקה. אינֹו ֲֵֶֶַתעׂשה,
.Á אחר מּום ּבּה והּטיל אחר ּובא ּבּקדׁשים, מּום ְֳִִִִִֵֵַַַָָָהּטיל

לֹוקה.[נוסף] אינֹו הּׁשני -ִֵֵֶַ
.Ëּבתמּורתן אֹו עצמן, ּבּקדׁשים מּום הּמּטיל [-אחד ְְֳִִִֶַַַַָָָָָ

חייב] – שהוקדשה בהמה במקום שהוחלפה חולין -בהמת
הּמעׂשר ּומן הּבכֹור מן בהמה]חּוץ מעשר ׁשהּמּטיל [- , ְֲִִִֵֶַַַַַ

ּכמֹו לקרּבן, ראּויין ׁשאינן לפי לֹוקה, אינֹו ּבתמּורתן ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָמּום
עׂשירי, טעּות ׁשל ּבּתׁשיעי הּמּטיל וכן ּבמקֹומֹו. ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיתּבאר

לֹוקה. ֵֶאינֹו
.È הרי ׁשּלֹוקה, ּפי על אף - לּמזּבח מּום ּבעלת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַהּמקּדיׁש

נתקּדׁשה  ּבערזֹו ותּפדה לחּלין,[בשומת], ותצא הּכהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻ
ּבּה ׁשּנפל קדׁשים ּבבהמת הּדין וכן קרּבן. ּבדמיה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָויביא
מּום, ּבהן ׁשּנפל קדׁשים לפּדֹות היא עׂשה ּומצות ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָמּום.
ּתזּבח  נפׁש אּות ּבכל "רק ׁשּנאמר: ויאכלּו, לחּלין ְְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻויצאּו
מדּבר  ׁשהּכתּוב למדּו, הּׁשמּועה מּפי - בׂשר" ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָואכלּת
ׁשּזה  ּבערכין, ּבארנּו ּוכבר ׁשּיּפדּו. הּמקּדׁשין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבפסּולי
מּמּנה  יקריבּו לא אׁשר טמאה, ּבהמה ּכל "ואם ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:

ׁשּיּפדּו. מּומין ּבבעלי מדּבר ׁשהּוא לה'", ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָקרּבן

.‡È?עֹובר מּום לבעלת קבּוע מּום ּבעלת ּבין ְֲֲֵֵַַַַַַָמה
קדׁש והיא ילדה אם - קבּוע מּום ּבעלת לפני ׁשהּמקּדיׁש -] ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ

ּתמים,שנפדתה] ׁשהּוא ּפי על אף לחּלין ויצא הּולד יּפדה ,ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
טפל יהיה ׁשּלא העּקר[הוולד]ּכדי מן שאינה חמּור [האם- ְְִִִֵֵֶֶָָָָֹ

-קרבה] ּפדיֹון אחר וילדה ׁשּתּפדה קדם נתעּברה ואם .ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּתמּות, אחר נפּדית - ׁשּתּפדה קדם מתה ואם חּלין. ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּולד
ּדמיה, על אּלא ּגּופּה על ּגמּורה קדּׁשה חלה לא ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשהרי
מּום  ּבעלת הּמקּדיׁש אבל קבּוע. מּום ּבעלת ׁשהיתה ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָמּפני

-עֹו קבּוע מּום לּה נֹולד ׁשהקּדיׁשּה ואחר ּתמימה, אֹו ְְְִִִֵֶַַַַָָָָבר
הּתמימים; הּקדׁשים ּכׁשאר ּתּקבר ׁשּתּפדה, קדם מתה ְְֳִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאם

והערכה העמדה צריכה ׁשהיא כבר מּפני והרי שומה, -] ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָ
-מתה] ׁשּתּפדה קדם נׁשחטה ואם ּבערכין. ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ּתאכל. ּכ ואחר מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל נפּדית זֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהרי
ולדּה. יקרב - ילדה אחר ואם וילדה ׁשּתּפדה קדם נתעּברה ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

אסּור הּולד - ּכיצד [לשימוש]ׁשּנפּדית אּלא נפּדה. ואינֹו , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
מתּפיס אּמֹו, לפדיֹון סמּו לׁשם [מקדיש]יעׂשה? הּולד זה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

הּזבח אמו]אֹותֹו להקריבֹו[שהוקדשה יכֹול ׁשאינֹו לפי - ְְְִִֵֶֶַַַָ
קדּׁשה מּכח ׁשּבא מּפני אּמֹו, שהיא]מּכח אמו ּדחּויה.[של ְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹֻ

.·È אֹותן לׁשחט מּתר - ּכׁשּיּפדּו הּמקּדׁשין, ּפסּולי ְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֻֻּכל
ּבׂשרם  ולׁשקל ּבּׁשּוק, ׁשם אֹותן ולמּכר הּטּבחים, ְְְְְְִִִַַַָָָָָֹֹּבׁשּוק

ּומן [במשקל]ּבליטרא הּבכֹור מן חּוץ החּלין, ּכׁשאר ְְְְִִִִִַַָָֻ
ּבּׁשּוק ׁשּמכירתם מּפני פסוה"מ]הּמעׂשר, כל מֹוסיף [של ְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

יותר]ּבדמיהם גבוהה לשומא הּקדׁשים [גורם ׁשאר . ְְֳִִֵֶַָָ
ּבהמה  ּבדמיהם מביא ׁשהרי להקּדׁש, חֹוזרין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָׁשּדמיהן

א  ּבּׁשּוק; ּכחּלין אֹותן מֹוכרין - והּמעׂשר,אחרת הּבכֹור בל ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֻ
- ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבמּומן נאכלין אּלא להקּדׁש ּדמיהם ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָׁשאין
ׁשם. אֹותם מֹוכרין ואין הּטּבחים, ּבׁשּוק אֹותם ׁשֹוחטין ְְְֲִִִֵֵַַָָָָאין
ולא  ּבליטרא, נׁשקל אינֹו - הּבית לבדק ּבכֹור התּפיס ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹאפּלּו
קנין  לֹו הּקנּוי דבר אּלא להתּפיס יכֹול ׁשאינֹו ּבּׁשּוק; ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיּמכר

.ּגמּור  ָ
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יֹורׁש‡. זה הרי - יירׁשני' ּפלֹוני 'ּבני ׁשאמר: מרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשכיב

ּבין  ּבת על אמר אם וכן הּבנים. ׁשאר יירׁשּו ולא לבּדֹו, ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹאֹותֹו
קּימין  ּדבריו - הּיֹורׁשין ׁשאר אֹו האחין, ּבין אח אֹו .הּבנֹות, ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָ

קּימין ·. ּדבריו אין הּבריא, .אבל ְֲִִֵַַָָָָָ

אין ‚. - לפלֹוני' ואחריו לפלֹוני, 'נכסי ׁשאמר: מרע ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָׁשכיב
ראׁשֹון  ּׁשּׁשּיר מה אּלא .לּׁשני ִִִֵֵֶֶַַָ

מּכלל „. ּבן ׁשהיה ּכגֹון לירׁשֹו, ראּוי הראׁשֹון היה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָואם
ּכלּום  לּׁשני אין - הרי הּבנים לּיֹורׁש, מּתנה לׁשֹון ׁשּכל ; ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּפי  על ואף הפסק, לּה אין - וירּׁשה ירּׁשה; ּכלׁשֹון ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֻֻהיא
לפלֹוני'. ואחרי' ְְֲִִֶֶַַָׁשאמר

לזה:‰. וכתב זֹו, ּדר על ּבריא מּתנת ׁשּנתן הּבריא ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאבל
ראׁשֹון, ּׁשּׁשּיר מה אּלא לּׁשני אין - לפלֹוני' ואחרי ל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ'נכסי
לירׁשֹו. ראּוי היה ׁשּלא ּבין לירׁשֹו, ראּוי הראׁשֹון ׁשהיה ְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹּבין
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.Â והיה לפלֹוני', ואחרי ל 'נכסי ׁשאמר: מרע ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָׁשכיב
אני  ירּׁשה מּׁשּום 'לא ואמר: ּופרׁש לירׁשֹו, ראּוי ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹֻהראׁשֹון
- הפסקּתיה' והרי ּבמּתנה, אּלא הפסק, לּה ׁשאין ל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָנֹותן

הראׁשֹון  ּׁשּׁשּיר מה קֹונה על הּׁשני הּמעֹות נתן אם ,לפיכ . ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ולא  ׁשּבת, ּבכל ׁשקל לבני 'ּתנּו ׁשאמר: אֹו ׁשליׁש, ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹידי
אחר  הּנכסים מן והּנׁשאר להם, נֹותן אני ירּׁשה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֻמּׁשּום
על  אף ׁשקל, אּלא להם נֹותנין אין - לפלֹוני' יהיה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָמֹותם

להם. מסּפיק ׁשאינֹו ְִִֵֶֶַָּפי
.Ê;ׁשני קנה ראׁשֹון, מת - לפלֹוני' ואחריו לפלֹוני, ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָ'נכסי

הראׁשֹון, ּבחּיי הּׁשני מת הּׁשני; ליֹורׁשי אּלּו הרי ׁשני, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָמת
הראׁשֹון  ליֹורׁשי הּנכסים יהיּו .הרי ְְְְֲִִִֵֵַָָ

.Á אסּור הראׁשֹון, ּׁשּׁשּיר מה אּלא לּׁשני ׁשאין ּפי על ִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאף
ולּתן למּכר ׁשּימּות,לראׁשֹון עד הּפרֹות אֹוכל אּלא ּגּופן; ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

הּׁשני  .ויזּכה ְְִִֵֶַ
.Ë מֹוציא הּׁשני אין ּבמּתנה, ונתן ּומכר הראׁשֹון עבר ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָואם

הּפרֹות, מן ולא הּגּוף מן לא לּׁשני ׁשאין הּלקֹוחֹות; ְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹמּיד
נקרא  למּכר, לראׁשֹון עצה הּמּׂשיא וכל הּנׁשאר. ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹאּלא
לחרּות, הראׁשֹון והֹוציאן עבדים ּבהן היה ואפּלּו ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָָ'רׁשע'.

קּימין  מעׂשיו - למת ּתכריכין ועׂשאן ּכלים .אֹו ְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָ
.È מּתנה נתן אֹו הראׁשֹון ּבׁשּמכר אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָּבּמה

אֹו לבנֹו ּבמּתנה נתן אֹו הראׁשֹון מכרן אם אבל ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָלאחרים.
ׁשכיב  ּבמּתנת נתנן אם וכן ּכלּום. עׂשה לא מּיֹורׁשיו, ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹלאחד
ׁשכיב  מּתנת ׁשאין ּכלּום; עׂשה לא - לאחרים אפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹמרע,

הּׁשני  יקנה - ּוכׁשּימּות מיתה, לאחר אּלא קֹונה .מרע ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
.‡È ּדין לבית ּובאּו אּׁשה, ּכתּבת אֹו הראׁשֹון, על חֹוב ְְִִִֵַַָָָָָֻהיה

ּבית  אין - קּים ׁשהראׁשֹון ּפי על אף - אּלּו מּנכסים ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלהּפרע
ׁשמין  ּבלבד הּפרֹות מן אּלא הּנכסים, מּגּוף אֹותן מגּבין ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָּדין
מּנכסים  לגּבֹות ואׁשּתֹו חֹובֹו ּבעל ּובא הראׁשֹון, מת ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָלהם.

היּפֹוּתיקי עׂשאן אפּלּו ּכלּום; להם מגּבין אין - [ייחד אּלּו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָ
לגבייה] ּגֹובין אותם אינן - ּבכתּבתּה לאׁשּתֹו ׁשּיחדן ְְְֲִִִִֵֶָָָָֻאֹו

ׁשני. ׁשל הן שהרי ּכלל, אּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָמּנכסים
.·Èואחרי ,לי 'נכסי ּפנּויה: לאּׁשה ׁשאמר מרע ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָׁשכיב

הּׁשני  ואין הּוא, לֹוקח ּבעל - ונּׂשאת ועמדה ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָלפלֹוני',
ואחרי' לּה ּכׁשּנאמר איׁש אׁשת היתה הּבעל. מּיד ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָמֹוציא
ּבּנכסים  ׁשּזכת ׁשּכיון הּבעל; מּיד מֹוציא הּׁשני - ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלפלֹוני'
ּבפרּוׁש לּה אמר ּכאּלּו נמצא נׂשּואה, ּכׁשהיא זה ּתנאי ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָעל
נכסים  מכרה אם לפיכ הּבעל'. לא ּפלֹוני, יקנה אחרי'ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָֹ
נכסים  יעמדּו - הּבעל ּתחת ּומתה הּבעל, ּתחת ּכׁשהיא ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָאּלּו
ׁשּמכרה  מּפני לֹוקח, מּיד ּבעל יֹוציא ׁשאם הּלֹוקח; ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּביד
חֹוזר  והּלֹוקח הּבעל, מּיד מֹוציא הּׁשני הרי נׂשּואה, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָּכׁשהיא
מה  אּלא לֹו ואין לֹו, מכרה ׁשהרי - הּׁשני מּיד ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּומֹוציא
אּלא  ממֹון ׁשהֹוציא מי ּבׁשלׁשּתן ואין ראׁשֹון; ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָּׁשּׁשּיר
'נכסי  ׁשאמר: ּבאחד מעׂשה ּבידֹו. ּתעמד ּולפיכ ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּלֹוקח,
הּבת  ּומתה נׂשּואה, ּבת לֹו והיתה ליֹורׁשי', ואחריה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָלאּמי,
ואמרּו הּזקנה; מתה ּכ ואחר אביה, אם ּובחּיי הּבעל ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָּבחּיי

ראּויין  ׁשהן מּפני הּנכסים, אֹותן יֹורׁש הּבעל 'אין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָחכמים:
ׁשּמתה' אחר אּלא האּׁשה ּבהם זכת ולא אּלּולאׁשּתֹו, אבל . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

ׁשּמׁשמע  הּנכסים, יֹורׁשין היּו - ּבת אֹו ּבן הּבת ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָהּניחה
הּזקנה  'ּוכׁשּתמּות אמר: ואּלּו יֹורׁשיו. יֹורׁשי ואפּלּו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָיֹורׁשיו
אחר  אֹותם יֹורׁש הּבעל היה מעכׁשו', לבּתי הם הרי -ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

אׁשּתֹו. ְִִַמיתת
.‚È ּבן ׁשל הּגּוף הרי - מֹותֹו לאחר לבנֹו נכסיו ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָהּכֹותב

אינֹו האב ,לפיכ ׁשּימּות. עד לאב והּפרֹות הּׁשטר, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמּזמן
למּכר, יכֹול אינֹו והּבן לּבן, נתּונין ׁשהן מּפני למּכר, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹיכֹול

האב  ּברׁשּות ׁשהם מחּברין מּפני ּפרֹות והּניח האב, מת . ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻ
אצל  קרֹובה אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּפני ּבן, ׁשל הן הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלּקרקע
יֹורׁשין. ׁשל הן הרי - להּבצר ׁשהּגיעּו אֹו ּתלּוׁשין, היּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָּבנֹו.
הּבן  - האב ּוכׁשּימּות ׁשּימּות, עד מכּורין - ּומכר האב ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָעבר
אֹותן  ׁשמין מחּברין, ּפרֹות ׁשם היּו ואם הּלֹוקח. מּיד ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָֻמֹוציא
להּבצר  ׁשהּגיעּו אֹו ּתלּוׁשין, היּו ּדמיהן; הּבן ונֹותן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָלּלֹוקח
עד  ּכלּום לּלֹוקח אין - ּומכר הּבן עבר לֹוקח. ׁשל הן הרי -ְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ
מת  ּכ ואחר הּבן ּומת האב, ּבחּיי הּבן מכר האב. ְְֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָׁשּימּות
ּפרֹות, אּלא לאב ׁשאין הּלֹוקח; יקנה האב, ּכׁשּימּות - ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהאב

הּגּוף. ּכקנין אינֹו ּפרֹות ְְְְִִֵֵַַַוקנין
.„È הרי - מיתה' ּולאחר 'מהּיֹום ּבּה: ׁשּכתּוב ּבריא ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָמּתנת

מיתה; לאחר אּלא קֹונה ׁשאינּה מרע, ׁשכיב ּכמּתנת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהיא
מהּיֹום, הּגּוף ׁשּקנה ּפי על ׁשאף - אּלּו ּדברים ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמׁשמע

מיתה  לאחר אּלא ּפרֹות ואֹוכל ּבֹו זֹוכה .אינֹו ְְִֵֵֵֶֶַַָָ
.ÂË ּפלֹונית ׂשדה ּפלֹוני ׁשּיקנה ּבֹו ׁשּכתּוב מּתנה ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשטר

קנין  ּבֹו היה ׁשּלא ּבין קנין ּבּׁשטר ׁשהיה ּבין מיתה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹלאחר
מֹוכיח  הּזמן היה, חי זה ּובזמן זמן ּבֹו ׁשּכתּוב ּכיון -ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשאּלּו מיתה; לאחר אּלא זֹוכה ואינֹו לֹו, הקנה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמחּיים
היה  לא מיתה, לאחר זה ּבׁשטר לֹו להקנֹות ּבדעּתֹו ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹהיה

זמן  ּבֹו 'מהּיֹום ּכֹותב ּבֹו ּכתּוב ׁשאין ּפי על אף ,לפיכ . ְְִִֵֵֵֶַַַַָָ
מ  ּבכל ּולאחר ׁשּכֹותבין וזה מיתה. לאחר קֹונה יתה', ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ

ּבּׁשטר  ׁשּיׁש ּפי על ואף 'מעכׁשו', והּממּכרֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמּתנֹות
.צרי ׁשאינֹו ּפי על אף ּכן, ּכֹותבין הּדבר להרויח - ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּזמן

.ÊË- ּובּמות' 'ּבחּיים ּבּׁשטר: וכתב מּתנה, ׁשּנתן ְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָּבריא
וזה  'ּבחּיים'; ּבּה ּכתּוב ׁשהרי מחּיים, ּגמּורה מּתנה זֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהרי
ּוכמֹו עֹולם', ועד 'מעּתה ׁשאֹומר: ּכמֹו 'ּובּמות', ּבֹו ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּכתּוב

זה  הּוא הׁשטר .נֹוי ְֶַָ
.ÊÈ מּתנה יקּבלּו לא המעׂשה, ואנׁשי הּגמּורים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָֹהּצּדיקים

ּבנדיבים  לא ׁשמֹו, ּברּו ּבה' ּבֹוטחים אּלא והרי מאדם; ; ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
יחיה". - מּתנת "וׂשֹונא ְְֱִֵֶֶַַָֹנאמר:

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  סיון י"א שני יום
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וׂשה, ׁשֹור אלהי לה' תזּבח "לא ׁשּנאמר: אּלּו, ּבכל ְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹעֹובר
אזהרה  ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי - מּום" בֹו יהיה ְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָאׁשר
חזזית  אֹו לח, ּגרב ּבּבהמה ׁשהיה ּכגֹון עֹובר . מּום ְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָלבעל

שחין] לֹוקה.[מיני הקריבּה, אם -ְִִִֶָ
.Â- ּגֹויים קרּבנֹות אף אּלא ּבלבד, יׂשראל קרּבנֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹולא

ׁשּנא  לֹוקה, מּומין, ּבעלי והן הקריבן ּבן אם "ּומּיד מר: ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
אּלה". מּכל אלהיכם לחם את תקריבּו לא ְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹֹנכר

.Êאֹו עינֹו את ׁשּסּמה ּכגֹון לֹוקה, ּבּקדׁשים, מּום ְֳִִִֵֵֶֶֶַַַָהּמּטיל
- ּבֹו" יהיה לא מּום "ּכל ּבּקרּבן: נאמר ׁשהרי ידֹו; ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹקּטע
ואינֹו מּום. ּבֹו יּתן ׁשּלא אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹמּפי
ראּוי  היה ׁשהרי - קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אּלא ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָלֹוקה
ּבלא  ׁשעבר ּפי על אף - הּזה ּבּזמן אבל ּופסלֹו; ְְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹלקרּבן,

לֹוקה. אינֹו ֲֵֶֶַתעׂשה,
.Á אחר מּום ּבּה והּטיל אחר ּובא ּבּקדׁשים, מּום ְֳִִִִִֵֵַַַָָָהּטיל

לֹוקה.[נוסף] אינֹו הּׁשני -ִֵֵֶַ
.Ëּבתמּורתן אֹו עצמן, ּבּקדׁשים מּום הּמּטיל [-אחד ְְֳִִִֶַַַַָָָָָ

חייב] – שהוקדשה בהמה במקום שהוחלפה חולין -בהמת
הּמעׂשר ּומן הּבכֹור מן בהמה]חּוץ מעשר ׁשהּמּטיל [- , ְֲִִִֵֶַַַַַ

ּכמֹו לקרּבן, ראּויין ׁשאינן לפי לֹוקה, אינֹו ּבתמּורתן ְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָמּום
עׂשירי, טעּות ׁשל ּבּתׁשיעי הּמּטיל וכן ּבמקֹומֹו. ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָׁשּיתּבאר

לֹוקה. ֵֶאינֹו
.È הרי ׁשּלֹוקה, ּפי על אף - לּמזּבח מּום ּבעלת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַהּמקּדיׁש

נתקּדׁשה  ּבערזֹו ותּפדה לחּלין,[בשומת], ותצא הּכהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻ
ּבּה ׁשּנפל קדׁשים ּבבהמת הּדין וכן קרּבן. ּבדמיה ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָויביא
מּום, ּבהן ׁשּנפל קדׁשים לפּדֹות היא עׂשה ּומצות ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָמּום.
ּתזּבח  נפׁש אּות ּבכל "רק ׁשּנאמר: ויאכלּו, לחּלין ְְְְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻויצאּו
מדּבר  ׁשהּכתּוב למדּו, הּׁשמּועה מּפי - בׂשר" ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָואכלּת
ׁשּזה  ּבערכין, ּבארנּו ּוכבר ׁשּיּפדּו. הּמקּדׁשין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻּבפסּולי
מּמּנה  יקריבּו לא אׁשר טמאה, ּבהמה ּכל "ואם ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּנאמר:

ׁשּיּפדּו. מּומין ּבבעלי מדּבר ׁשהּוא לה'", ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָקרּבן

.‡È?עֹובר מּום לבעלת קבּוע מּום ּבעלת ּבין ְֲֲֵֵַַַַַַָמה
קדׁש והיא ילדה אם - קבּוע מּום ּבעלת לפני ׁשהּמקּדיׁש -] ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ

ּתמים,שנפדתה] ׁשהּוא ּפי על אף לחּלין ויצא הּולד יּפדה ,ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
טפל יהיה ׁשּלא העּקר[הוולד]ּכדי מן שאינה חמּור [האם- ְְִִִֵֵֶֶָָָָֹ

-קרבה] ּפדיֹון אחר וילדה ׁשּתּפדה קדם נתעּברה ואם .ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּתמּות, אחר נפּדית - ׁשּתּפדה קדם מתה ואם חּלין. ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻהּולד
ּדמיה, על אּלא ּגּופּה על ּגמּורה קדּׁשה חלה לא ְְֲֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֻׁשהרי
מּום  ּבעלת הּמקּדיׁש אבל קבּוע. מּום ּבעלת ׁשהיתה ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָמּפני

-עֹו קבּוע מּום לּה נֹולד ׁשהקּדיׁשּה ואחר ּתמימה, אֹו ְְְִִִֵֶַַַַָָָָבר
הּתמימים; הּקדׁשים ּכׁשאר ּתּקבר ׁשּתּפדה, קדם מתה ְְֳִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאם

והערכה העמדה צריכה ׁשהיא כבר מּפני והרי שומה, -] ְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָ
-מתה] ׁשּתּפדה קדם נׁשחטה ואם ּבערכין. ׁשּבארנּו ּכמֹו ,ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ּתאכל. ּכ ואחר מפרּכסת, ׁשהיא זמן ּכל נפּדית זֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהרי
ולדּה. יקרב - ילדה אחר ואם וילדה ׁשּתּפדה קדם נתעּברה ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

אסּור הּולד - ּכיצד [לשימוש]ׁשּנפּדית אּלא נפּדה. ואינֹו , ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ
מתּפיס אּמֹו, לפדיֹון סמּו לׁשם [מקדיש]יעׂשה? הּולד זה ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָ

הּזבח אמו]אֹותֹו להקריבֹו[שהוקדשה יכֹול ׁשאינֹו לפי - ְְְִִֵֶֶַַַָ
קדּׁשה מּכח ׁשּבא מּפני אּמֹו, שהיא]מּכח אמו ּדחּויה.[של ְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹֻ

.·È אֹותן לׁשחט מּתר - ּכׁשּיּפדּו הּמקּדׁשין, ּפסּולי ְְְְִִִֵֶַָָָָָֹֻֻּכל
ּבׂשרם  ולׁשקל ּבּׁשּוק, ׁשם אֹותן ולמּכר הּטּבחים, ְְְְְְִִִַַַָָָָָֹֹּבׁשּוק

ּומן [במשקל]ּבליטרא הּבכֹור מן חּוץ החּלין, ּכׁשאר ְְְְִִִִִַַָָֻ
ּבּׁשּוק ׁשּמכירתם מּפני פסוה"מ]הּמעׂשר, כל מֹוסיף [של ְְֲִִִֵֵֶַַַָָ

יותר]ּבדמיהם גבוהה לשומא הּקדׁשים [גורם ׁשאר . ְְֳִִֵֶַָָ
ּבהמה  ּבדמיהם מביא ׁשהרי להקּדׁש, חֹוזרין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָׁשּדמיהן

א  ּבּׁשּוק; ּכחּלין אֹותן מֹוכרין - והּמעׂשר,אחרת הּבכֹור בל ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֻ
- ׁשּיתּבאר ּכמֹו ּבמּומן נאכלין אּלא להקּדׁש ּדמיהם ְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָׁשאין
ׁשם. אֹותם מֹוכרין ואין הּטּבחים, ּבׁשּוק אֹותם ׁשֹוחטין ְְְֲִִִֵֵַַָָָָאין
ולא  ּבליטרא, נׁשקל אינֹו - הּבית לבדק ּבכֹור התּפיס ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹאפּלּו
קנין  לֹו הּקנּוי דבר אּלא להתּפיס יכֹול ׁשאינֹו ּבּׁשּוק; ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיּמכר

.ּגמּור  ָ
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יֹורׁש‡. זה הרי - יירׁשני' ּפלֹוני 'ּבני ׁשאמר: מרע ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָׁשכיב

ּבין  ּבת על אמר אם וכן הּבנים. ׁשאר יירׁשּו ולא לבּדֹו, ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָֹאֹותֹו
קּימין  ּדבריו - הּיֹורׁשין ׁשאר אֹו האחין, ּבין אח אֹו .הּבנֹות, ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָ

קּימין ·. ּדבריו אין הּבריא, .אבל ְֲִִֵַַָָָָָ

אין ‚. - לפלֹוני' ואחריו לפלֹוני, 'נכסי ׁשאמר: מרע ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָׁשכיב
ראׁשֹון  ּׁשּׁשּיר מה אּלא .לּׁשני ִִִֵֵֶֶַַָ

מּכלל „. ּבן ׁשהיה ּכגֹון לירׁשֹו, ראּוי הראׁשֹון היה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָואם
ּכלּום  לּׁשני אין - הרי הּבנים לּיֹורׁש, מּתנה לׁשֹון ׁשּכל ; ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָ

ּפי  על ואף הפסק, לּה אין - וירּׁשה ירּׁשה; ּכלׁשֹון ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֻֻהיא
לפלֹוני'. ואחרי' ְְֲִִֶֶַַָׁשאמר

לזה:‰. וכתב זֹו, ּדר על ּבריא מּתנת ׁשּנתן הּבריא ְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָאבל
ראׁשֹון, ּׁשּׁשּיר מה אּלא לּׁשני אין - לפלֹוני' ואחרי ל ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ'נכסי
לירׁשֹו. ראּוי היה ׁשּלא ּבין לירׁשֹו, ראּוי הראׁשֹון ׁשהיה ְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָָֹּבין
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.Â והיה לפלֹוני', ואחרי ל 'נכסי ׁשאמר: מרע ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָׁשכיב
אני  ירּׁשה מּׁשּום 'לא ואמר: ּופרׁש לירׁשֹו, ראּוי ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָֹֻהראׁשֹון
- הפסקּתיה' והרי ּבמּתנה, אּלא הפסק, לּה ׁשאין ל ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָנֹותן

הראׁשֹון  ּׁשּׁשּיר מה קֹונה על הּׁשני הּמעֹות נתן אם ,לפיכ . ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ולא  ׁשּבת, ּבכל ׁשקל לבני 'ּתנּו ׁשאמר: אֹו ׁשליׁש, ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹידי
אחר  הּנכסים מן והּנׁשאר להם, נֹותן אני ירּׁשה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָֻמּׁשּום
על  אף ׁשקל, אּלא להם נֹותנין אין - לפלֹוני' יהיה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָמֹותם

להם. מסּפיק ׁשאינֹו ְִִֵֶֶַָּפי
.Ê;ׁשני קנה ראׁשֹון, מת - לפלֹוני' ואחריו לפלֹוני, ְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָ'נכסי

הראׁשֹון, ּבחּיי הּׁשני מת הּׁשני; ליֹורׁשי אּלּו הרי ׁשני, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֵַַַָמת
הראׁשֹון  ליֹורׁשי הּנכסים יהיּו .הרי ְְְְֲִִִֵֵַָָ

.Á אסּור הראׁשֹון, ּׁשּׁשּיר מה אּלא לּׁשני ׁשאין ּפי על ִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָאף
ולּתן למּכר ׁשּימּות,לראׁשֹון עד הּפרֹות אֹוכל אּלא ּגּופן; ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ

הּׁשני  .ויזּכה ְְִִֵֶַ
.Ë מֹוציא הּׁשני אין ּבמּתנה, ונתן ּומכר הראׁשֹון עבר ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָואם

הּפרֹות, מן ולא הּגּוף מן לא לּׁשני ׁשאין הּלקֹוחֹות; ְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹֹמּיד
נקרא  למּכר, לראׁשֹון עצה הּמּׂשיא וכל הּנׁשאר. ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹאּלא
לחרּות, הראׁשֹון והֹוציאן עבדים ּבהן היה ואפּלּו ְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָָ'רׁשע'.

קּימין  מעׂשיו - למת ּתכריכין ועׂשאן ּכלים .אֹו ְְֲֲִִִִֵֵַַַַָָָָ
.È מּתנה נתן אֹו הראׁשֹון ּבׁשּמכר אמּורים? ּדברים ְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָּבּמה

אֹו לבנֹו ּבמּתנה נתן אֹו הראׁשֹון מכרן אם אבל ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָלאחרים.
ׁשכיב  ּבמּתנת נתנן אם וכן ּכלּום. עׂשה לא מּיֹורׁשיו, ְְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹלאחד
ׁשכיב  מּתנת ׁשאין ּכלּום; עׂשה לא - לאחרים אפּלּו ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹמרע,

הּׁשני  יקנה - ּוכׁשּימּות מיתה, לאחר אּלא קֹונה .מרע ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ
.‡È ּדין לבית ּובאּו אּׁשה, ּכתּבת אֹו הראׁשֹון, על חֹוב ְְִִִֵַַָָָָָֻהיה

ּבית  אין - קּים ׁשהראׁשֹון ּפי על אף - אּלּו מּנכסים ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָלהּפרע
ׁשמין  ּבלבד הּפרֹות מן אּלא הּנכסים, מּגּוף אֹותן מגּבין ְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָּדין
מּנכסים  לגּבֹות ואׁשּתֹו חֹובֹו ּבעל ּובא הראׁשֹון, מת ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָלהם.

היּפֹוּתיקי עׂשאן אפּלּו ּכלּום; להם מגּבין אין - [ייחד אּלּו ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַָָָ
לגבייה] ּגֹובין אותם אינן - ּבכתּבתּה לאׁשּתֹו ׁשּיחדן ְְְֲִִִִֵֶָָָָֻאֹו

ׁשני. ׁשל הן שהרי ּכלל, אּלּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָמּנכסים
.·Èואחרי ,לי 'נכסי ּפנּויה: לאּׁשה ׁשאמר מרע ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָׁשכיב

הּׁשני  ואין הּוא, לֹוקח ּבעל - ונּׂשאת ועמדה ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָלפלֹוני',
ואחרי' לּה ּכׁשּנאמר איׁש אׁשת היתה הּבעל. מּיד ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָמֹוציא
ּבּנכסים  ׁשּזכת ׁשּכיון הּבעל; מּיד מֹוציא הּׁשני - ְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלפלֹוני'
ּבפרּוׁש לּה אמר ּכאּלּו נמצא נׂשּואה, ּכׁשהיא זה ּתנאי ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָעל
נכסים  מכרה אם לפיכ הּבעל'. לא ּפלֹוני, יקנה אחרי'ְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָֹ
נכסים  יעמדּו - הּבעל ּתחת ּומתה הּבעל, ּתחת ּכׁשהיא ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַַַַָָאּלּו
ׁשּמכרה  מּפני לֹוקח, מּיד ּבעל יֹוציא ׁשאם הּלֹוקח; ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָּביד
חֹוזר  והּלֹוקח הּבעל, מּיד מֹוציא הּׁשני הרי נׂשּואה, ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָּכׁשהיא
מה  אּלא לֹו ואין לֹו, מכרה ׁשהרי - הּׁשני מּיד ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּומֹוציא
אּלא  ממֹון ׁשהֹוציא מי ּבׁשלׁשּתן ואין ראׁשֹון; ְְְִִִִִֵֵֶֶֶָָָָּׁשּׁשּיר
'נכסי  ׁשאמר: ּבאחד מעׂשה ּבידֹו. ּתעמד ּולפיכ ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹהּלֹוקח,
הּבת  ּומתה נׂשּואה, ּבת לֹו והיתה ליֹורׁשי', ואחריה ְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָלאּמי,
ואמרּו הּזקנה; מתה ּכ ואחר אביה, אם ּובחּיי הּבעל ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָָָָָָּבחּיי

ראּויין  ׁשהן מּפני הּנכסים, אֹותן יֹורׁש הּבעל 'אין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָחכמים:
ׁשּמתה' אחר אּלא האּׁשה ּבהם זכת ולא אּלּולאׁשּתֹו, אבל . ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

ׁשּמׁשמע  הּנכסים, יֹורׁשין היּו - ּבת אֹו ּבן הּבת ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָהּניחה
הּזקנה  'ּוכׁשּתמּות אמר: ואּלּו יֹורׁשיו. יֹורׁשי ואפּלּו ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָיֹורׁשיו
אחר  אֹותם יֹורׁש הּבעל היה מעכׁשו', לבּתי הם הרי -ְְֲִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

אׁשּתֹו. ְִִַמיתת
.‚È ּבן ׁשל הּגּוף הרי - מֹותֹו לאחר לבנֹו נכסיו ְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָהּכֹותב

אינֹו האב ,לפיכ ׁשּימּות. עד לאב והּפרֹות הּׁשטר, ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמּזמן
למּכר, יכֹול אינֹו והּבן לּבן, נתּונין ׁשהן מּפני למּכר, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹיכֹול

האב  ּברׁשּות ׁשהם מחּברין מּפני ּפרֹות והּניח האב, מת . ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֻ
אצל  קרֹובה אדם ׁשל ׁשּדעּתֹו מּפני ּבן, ׁשל הן הרי - ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלּקרקע
יֹורׁשין. ׁשל הן הרי - להּבצר ׁשהּגיעּו אֹו ּתלּוׁשין, היּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָּבנֹו.
הּבן  - האב ּוכׁשּימּות ׁשּימּות, עד מכּורין - ּומכר האב ְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָָעבר
אֹותן  ׁשמין מחּברין, ּפרֹות ׁשם היּו ואם הּלֹוקח. מּיד ְְִִִִִֵֵַַַָָָָָֻמֹוציא
להּבצר  ׁשהּגיעּו אֹו ּתלּוׁשין, היּו ּדמיהן; הּבן ונֹותן ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָלּלֹוקח
עד  ּכלּום לּלֹוקח אין - ּומכר הּבן עבר לֹוקח. ׁשל הן הרי -ְֲֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָ
מת  ּכ ואחר הּבן ּומת האב, ּבחּיי הּבן מכר האב. ְְֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָׁשּימּות
ּפרֹות, אּלא לאב ׁשאין הּלֹוקח; יקנה האב, ּכׁשּימּות - ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהאב

הּגּוף. ּכקנין אינֹו ּפרֹות ְְְְִִֵֵַַַוקנין
.„È הרי - מיתה' ּולאחר 'מהּיֹום ּבּה: ׁשּכתּוב ּבריא ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָמּתנת

מיתה; לאחר אּלא קֹונה ׁשאינּה מרע, ׁשכיב ּכמּתנת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָהיא
מהּיֹום, הּגּוף ׁשּקנה ּפי על ׁשאף - אּלּו ּדברים ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשּמׁשמע

מיתה  לאחר אּלא ּפרֹות ואֹוכל ּבֹו זֹוכה .אינֹו ְְִֵֵֵֶֶַַָָ
.ÂË ּפלֹונית ׂשדה ּפלֹוני ׁשּיקנה ּבֹו ׁשּכתּוב מּתנה ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשטר

קנין  ּבֹו היה ׁשּלא ּבין קנין ּבּׁשטר ׁשהיה ּבין מיתה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָֹלאחר
מֹוכיח  הּזמן היה, חי זה ּובזמן זמן ּבֹו ׁשּכתּוב ּכיון -ְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
ׁשאּלּו מיתה; לאחר אּלא זֹוכה ואינֹו לֹו, הקנה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּמחּיים
היה  לא מיתה, לאחר זה ּבׁשטר לֹו להקנֹות ּבדעּתֹו ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָָֹהיה

זמן  ּבֹו 'מהּיֹום ּכֹותב ּבֹו ּכתּוב ׁשאין ּפי על אף ,לפיכ . ְְִִֵֵֵֶַַַַָָ
מ  ּבכל ּולאחר ׁשּכֹותבין וזה מיתה. לאחר קֹונה יתה', ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָ

ּבּׁשטר  ׁשּיׁש ּפי על ואף 'מעכׁשו', והּממּכרֹות ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמּתנֹות
.צרי ׁשאינֹו ּפי על אף ּכן, ּכֹותבין הּדבר להרויח - ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּזמן

.ÊË- ּובּמות' 'ּבחּיים ּבּׁשטר: וכתב מּתנה, ׁשּנתן ְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָּבריא
וזה  'ּבחּיים'; ּבּה ּכתּוב ׁשהרי מחּיים, ּגמּורה מּתנה זֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהרי
ּוכמֹו עֹולם', ועד 'מעּתה ׁשאֹומר: ּכמֹו 'ּובּמות', ּבֹו ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּכתּוב

זה  הּוא הׁשטר .נֹוי ְֶַָ
.ÊÈ מּתנה יקּבלּו לא המעׂשה, ואנׁשי הּגמּורים ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָָֹהּצּדיקים

ּבנדיבים  לא ׁשמֹו, ּברּו ּבה' ּבֹוטחים אּלא והרי מאדם; ; ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹ
יחיה". - מּתנת "וׂשֹונא ְְֱִֵֶֶַַָֹנאמר:

ּדסּיען  רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תשע"ד  סיון י"א שני יום
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ּבין הּקרקעֹות חּלּוק ּדין לידע - ההלכֹות אּלּו ְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָענין
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ּומּבעל מּׁשכנֹו מהן אחד ּכל נּזקי והרחקת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהּׁשּתפין,
האּלּו הּדינים ּכל ּובאּור הּמצר. ּבעל ודין ׁשּלֹו, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּמצר

אּלּו. ּבפרקים -ְִִֵָ

א ¤¤ּפרק
מאחד ‡. ׁשּקנּו ׁשנים אֹו ׂשדהּו, חצי מחברֹו הּקֹונה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד

ּבּהׂשדה  ׁשהחזיקּו אֹו ּבמּתנה, להן ׁשּנּתנה אֹו ׁשּירׁשּו, אֹו , ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ּביניהן  ׁשּיׁש ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו - ּגר נכסי אֹו ההפקר ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹמן
חלקֹו ולּטל לחלק הּׁשּתפין מן אחד ּובּקׁש ּבּקרקע, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֻֻׁשּתפּות
ׁשאר  את ּכֹופה חלּקה, ּדין קרקע ּבאֹותּה יׁש אם - ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻלבּדֹו
אחד  אין חלּקה, ּדין ּבּה אין ואם עּמֹו; וחֹולקין ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻֻהּׁשּתפין
ּבּמה  ּבמּטלטלין. הּדין וכן לחלק. חברֹו את לכף יכֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹמהן
ּבּמקֹום  חלקֹו את מּכיר מהן אחד ּבׁשאין אמּורים? ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּדברים
אבל  הּמקֹום; ּבכל מׁשּתּמׁשת ּכּלן יד אּלא ּבֹו, ׁשּתפין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻׁשהן
ּבּה ׁשאין ּפי על אף - חלקֹו מּכיר מהן אחד ּכל היה ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאם
ּבין  להבּדיל חברֹו את מהן אחד ּכל ּכֹופה חלּקה, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻּדין

חברֹו. וחלק ְְֲֵֵֶֶחלקֹו
ּדין ·. ּבֹו ׁשאין ּבמקֹום לחברֹו ׁשאמר הּׁשּתפין מן ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאחד

ּכלי: אֹו ׁשפחה ּכגֹון ׁשּיחלק, אפׁשר ׁשאי ּבדבר אֹו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֹֻחלּקה,
הּזה' ּבּׁשער חלקי מּמּני קנה אֹו ,וכ ּבכ חלק לי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ'מכר
לקנֹות  אֹו לחברֹו למּכר הּנתּבע את וכֹופין עּמֹו, הּדין -ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָֹ
ּבּמה  ימצא לא אֹו לקנֹות, רֹוצה הּתֹובע אין אם אבל ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמּמּנּו.
ּבּׁשער  אפּלּו מּמּנּו, לקנֹות חברֹו את לכף יכֹול אינֹו - ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹיקנה
אּלא  ׁשאקנה, רצֹוני 'אין לֹו: לֹומר יכֹול חברֹו ׁשהרי ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּזֹול;
ׁשהּניח  עׁשיר, ואחד עני אחד אחין, ׁשני ,לפיכ ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאמּכר'.
לׂשכר, האב עׂשאן אם - הּבד ּבית אֹו מרחץ אביהן ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלהן

האב הּׂשכר עׂשאן ּבּׁשּתפֹות; לעמד ׁשּירצּו זמן ּכל לאמצע ְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
אּלא  אֹותם, להׂשּכיר אחיו את לכף יכֹול אינֹו - ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹלעצמֹו
העׁשיר  והרי אביהן. ׁשהׁשּתּמׁש ּכדר ּבהן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמׁשּתּמׁשין
הּבד', ּבבית אֹותן ועׂשה ּובֹוא זיתים, ל 'קח לעני: ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָאֹומר
ּכֹופה  העני ואין ּבּמרחץ'. וירחצּו ויבֹואּו עבדים, ל ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָ'קנה
מּמּני  'קנה לֹו: אמר ּכן אם אּלא חלקֹו, לקנֹות העׁשיר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאת
וקֹונין' לאחרים מֹוכר אֹו וקֹונה, לוה והריני לי, מכר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַֹֹאֹו
הריני  אּלא קֹונה, 'איני מהן: אחד ּכל אמר עּמֹו. הּדין -ֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
מהן: אחד ּכל אמר לאחרים. אֹותּה מֹוכרין - חלקי' ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמֹוכר
חברֹו, חלק ׁשּיקנה רֹוצה מהן אחד ּכל אּלא מֹוכר', ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָ'איני
למּכר  ולא חברֹו חלק לקנֹות לא רֹוצה מהם אחד ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹֹֹאֹו
אם  עֹוׂשין? הם היא - ּבּגּוף ׁשּתפין יּׁשארּו אּלא ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻחלקֹו
ׂשכרֹו. וחֹולקין אֹותֹו, מׂשּכירין - לׂשכר עׂשּוי הּמקֹום ְְְְְִִִַַָָָָָָָהיה
ׁשנה  ּבּה ׁשֹוכנין היא, חצר אם - לׂשכר עׂשּוי אינֹו ְְְִִִִֵֵָָָָָָָואם
ראּיה, הּזק מּפני ּכאחד, ׁשניהן ׁשּיׁשּכנּו אפׁשר ׁשאי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָׁשנה,
ּכל  לטרח עׂשּוי אדם ואין חלּקה; ּדין ּבּה אין ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻׁשהרי
ואם  לׁשנה. מּׁשנה אּלא לחצר, מחצר לפּנֹות יֹום ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹׁשלׁשים
ּדבר  ּכל וכן יֹום. ּבכל ּתמיד ׁשניהן לּה נכנסין היא, ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָמרחץ
מרחץ  ּכגֹון לׂשכר, עׂשּוי ואינֹו ּתמיד, ּבֹו להׁשּתּמׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשראּוי
'הׁשּתּמׁש לֹו: לֹומר יכֹול אינֹו - ּתֹורה ספר אֹו ׁשפחה ְְִִֵֵֵֶַַָָָאֹו

רֹוצה  אני יֹום 'ּבכל לֹו: אֹומר ׁשהרי יֹום', ואני יֹום, ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָאּתה
ּבזה'. ְְִֵֶַָלהׁשּתּמׁש

ּדין ‚. ּבהן ׁשאין ׂשדה אֹו חצר, מקצת מחברֹו הּׂשֹוכר ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאחד
אחד  ּכל - ּבׁשּתפּות אחד מקֹום ׁשּׂשכרּו ׁשנים אֹו ְְְֲִֶֶֶַָָָָָָָֻֻחלּקה,
חלקי, מּמּני ׂשכר 'אֹו לֹו: ולֹומר חברֹו את לכף לֹו יׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹמהן

ואם  ;'חלק לי הׂשּכר חֹולקין.אֹו חלּקה, ּדין ּבּה יׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֻ
הּׁשּתפין,„. לפי יחלק ׁשאּלּו ּכל חלּקה? ּדין הּוא ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻֻאיזה

אם  אבל עליו; קרּוי הּכל ׁשּׁשם חלק ׁשּבהם לּפחּות ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹיּגיע
חלּקה  ּדין ּבּה אין החלק, על נקרא הּכל ׁשם ּכיצד?אין . ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֻ

אינּה אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבּה ׁשאין חצר ְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּכל
קּבין, ּתׁשעה זריעת ּכדי ּבּה ׁשאין ׂשדה וכל חצר; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָקרּויה
קב, חצי זריעת ּכדי ּבּה ׁשאין ּגּנה וכל ׂשדה; קרּויה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאינּה
ׁשלׁשה  זריעת ּכדי ּבֹו ׁשאין ּפרּדס וכל ּגּנה; קרּויה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹאינּה
עד  החצר, את חֹולקין אין ,לפיכ ּפרּדס. קרּוי אינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָקּבין,
ולא  הּׁשּתפין; מן ואחד אחד לכל אּמֹות ארּבע ּבּה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשּיהיה
אחד  לכל קּבין ּתׁשעת ּבית ּבּה ׁשּיהיה עד הּׂשדה, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאת
לכל  קב חצי ּבית ּבּה ׁשּיהיה עד הּגּנה, את ולא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹואחד;
ׁשלׁשת  ּבית ּבֹו ׁשּיהיה עד הּפרּדס, את ולא ואחד; ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹאחד
יׂשראל  ּבארץ אמּורים? ּדברים ּבּמה ואחד. אחד לכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָקּבין
את  חֹולקין אין ּבּה, וכּיֹוצא ּבבבל אבל ּבּה. ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
יֹום  וחריׁשת לזה יֹום חריׁשת ּכדי ּבּה ׁשּיהיה עד ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּׂשדה,
ּוׁשלׁשים  ׁשּׁשה ּבֹו ׁשּיהיה עד הּפרּדס, את ולא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלזה;
אדם  עבֹודת ּכדי לזה, אילנֹות ּוׁשלׁשים וׁשּׁשה לזה ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹאילנֹות
ׁשּיהיה  עד ּבדלי, אֹותּה ׁשּמׁשקין וׂשדה אחד; ּביֹום ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָאחד

לזה. אחד ויֹום לזה אחד יֹום הּפֹועל ׁשּימּלא ּכדי ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבּה
הּמֹורן‰. את ולא הּטרקלין, את חֹולקין ולא [ארמון]אין , ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹ

את  ולא הּמרחץ, את ולא הּבד, ּבית את ולא ,הּׁשֹוב ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹאת
אם  לזה. ּוכדי לזה ּכדי מהן חלק ּבכל ׁשּיהיה עד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּטּלית,
,ׁשֹוב ואם מרחץ; ּכדי חלק ּבכל ׁשּיהיה עד חלקּו, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמרחץ
ּובׁשאר  ּבטּלית וכן עצמֹו; ּבפני ׁשֹוב חלק ּכל ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעד
אֹותן  מעלין לזה, ּוכדי לזה ּכדי ּבהן אין אם הּדברים. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
מּמּני'. קנה אֹו לי, מכר 'אֹו לחברֹו: לֹומר לֹו ויׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹּבדמים,
ׁשוים, החלקין ׁשאין ּפי על אף זה, 'חלק מהן: אחד ֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאמר
ׁשֹומעין  אין - הּיתר' את אּתה וטל הּפחּות, את אּטל  ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאני
הֹואיל  אּלא מּתנה, לּקח רצֹוני 'אין לֹו: אֹומר ׁשהרי ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָלֹו,
ּבדמים'. אֹותּה מעלין אנּו הרי ּבׁשוה, חלּקה ּדין ּבּה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻואין

ה'תשע"ד  סיון י"ב שלישי יום

ב  ¤¤ּפרק
ּבית,‡. לֹו ּבֹונה ואחד אחד ׁשּכל הּכפרים, ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָחצרֹות

- הּבּתים ּבני לכל מׁשּתפת הּבּתים ׁשּבין החצר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻונמצאת
ּכל  ּברחב לפניו, אּמֹות ארּבע ּופתח ּפתח לכל יׁש ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהרי
על  אּמֹות ארּבע ּבֹו יׁש אם - החצר מן והּנׁשאר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּפתח.
לאו, ואם אֹותּה; חֹולקין וׁשּתף, ׁשּתף לכל אּמֹות ְְְְְִִַַַָָָָָֻֻארּבע
על  אּמֹות ארּבע ּבּה ׁשאין חצר ׁשּכל אֹותּה, חֹולקין ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאין
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חצר  קרּויה אינּה אּמֹות, היּוארּבע ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
לֹו ׁשּיׁש זה - אחד ּבית ולזה בּתים ׁשני לזה ׁשּתפין, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשני
ּבית  לכל אּמֹות ארּבע החצר מן לֹו מֹודדין בּתים, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשני
לֹו ׁשּיׁש וזה אּמֹות; עׂשר היה אפּלּו הּפתח, רחב על ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּובית
פתחֹו. לפני ּפתחֹו ּברחב אּמֹות ארּבע לֹו נֹותנין אחד, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹּבית

ׁשּיהיה והּנׁשאר ּכדי אּמֹות ׁשמֹונה ּבֹו יׁש אם - החצר מן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
על  אּמֹות ארּבע ולזה אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ְְְְֶֶַַַַַַַַַַַָָלזה
חלּקה, ּדין ּבּה יׁש - ּפתחים מּׁשל חּוץ אּמֹות, ְְֲִִִֵֶַַַָָָֻארּבע

חלּקה. ּדין ּבּה אין מּזה, ּפחֹות ְְֲִִִֵֶָָָֻוחֹולקין;
ארּבע ·. לֹו יׁש רּוחֹותיו, מּכל רּבים ּפתחים לֹו ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּבית

ארּבע  אּלא לֹו אין ּפתח, לֹו יחד ואם רּוח; לכל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָאּמֹות
ּפתחֹו ּכנגד .אּמֹות ְְִֶֶַ

דפנות]אכסדרה‚. ללא גג לה להּכנס [יש לֹו אפׁשר אם - ְְְְִִֵֶַַָָָ
לּה יׁש לאו, ואם אּמֹות; ארּבע לּה אין ּבמּׂשאֹו, ְְְְִֵֵַַַַָָָָָלתֹוכּה
אּמֹות, ארּבע ּפתח לכל ׁשּיׁש אמרּו ׁשּלא אּמֹות; ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָֹארּבע

ׁשם. מּׂשאֹו לפרק ּכדי ְְִֵֶַָָָֹאּלא
ׁשער„. הפתח]ּבית שלפני להן [ביתן יׁש מרּפסת, אֹו ְִֵֵֶֶֶַַָ

לּמרּפסת, ּפתּוחים בּתים חמּׁשה היּו אּמֹות; ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָארּבע
אּמֹות. ארּבע אּלא לּה אין - לחצר ּפתּוחה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהּמרּפסת

אּמֹות ‰. ארּבע לֹו אין ּתרנגֹולין, ׁשל .לּול ְְְִֵֶַַַַ
.Â לפנים ׁשּקרּויֹו ּבין מקרה, אינֹו וחציֹו מקרה חציֹו - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹּבית

אּמֹות  ארּבע לֹו אין - חּוץ ּכלּפי .אֹו ְְֵֵַַַַ
.Êפת סתּוםּבית את ּפרץ חו][אטמו אּמֹות; ארּבע לֹו יׁש , ְִֵַַַַַָָ

ּפּצימיו הפתח]את אּמֹות.[מסגרת ארּבע לֹו אין , ְִֵֶַַַַָ
.Áלֹו אין אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְִֵֵֶַַַַַַַַּבית

אּמֹות  ארּבע החצר ּבכל יׁש אם אּלא ּבחצר; אּמֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָארּבע
חֹולקין  - הּזה הּבית ּפתח עד לזה אּמֹות וארּבע .לזה ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

ׁשל  האכסניא אבל הּפתחים; לפי מתחּלק חצר, ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוהּזבל
האדם. ּבני לפי ,ְְִֵֶֶָָָמל

.Ë על אף חלּקה, ּדין ּבֹו ׁשאין ּדבר לחלק ׁשרצּו ֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻֻהּׁשּתפין
אף  - הּקדׁש ּובכתבי חֹולקין. - ׁשמֹו את מפסידין ׁשהן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹּפי

יחלקּו לא ׁשרצּו, ּפי ּבכרעל אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ
חֹולקין. לחלק, רצּו אם - ּכריכֹות ּבׁשּתי אבל ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹאחד;

.È אף - לחלקֹו הּׁשּתפין ׁשרצּו חלּקה, ּדין ּבֹו ׁשאין ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֻֻמקֹום
ׁשּזה  ּבֹו; לחזר יכֹול מהן אחד ּכל ׁשרצּו, מּידן ׁשּקנּו ּפי ֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹעל
ׁשּזה  מּידם קנּו אם אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּוא, ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָקנין
יכֹולין  אינן - ּפלֹונית ּברּוח רצה וזה ּפלֹונית, ּברּוח ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָרצה
ּבעצמֹו וזה ּבחלקֹו, והחזיק ּבעצמֹו זה הל אם וכן ְְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹלחזר.
מהן  אחד אין מּידן, קנּו ׁשּלא ּפי על אף - ּבחלקֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹוהחזיק

ּבחברֹו לחזר .יכֹול ֲֲֵַַָֹ
.‡È הּגֹורל ׁשעלה ּכיון - ּגֹורל ּביניהן ועׂשּו ׁשחלקּו, ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהאחין

מ  זה ׁשּׁשמעּו להן ׁשּנעׂשית ּבהניה ּכּלן; קנּו מהן, ּזה לאחד ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ
לחברֹו והקנה מהן אחד ּכל ּגמר עליו, ׁשהסּכימּו .לּדבר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

.·È להן ואין מּזה; זה ּכלקֹוחֹות הן הרי ׁשחלקּו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהאחין
על  זה חּלֹונֹות ולא זה, על זה סּלמֹות ולא זה, על זה ְְֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֻּדר
נׁשאר  לא ׁשחלקּו, ׁשּכיון זה; על זה הּמים אּמת ולא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹזה,

חברֹו ּבחלק זכּות מהן לאחין:לאחד לֹומר לֹו יׁש ,לפיכ . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
הּמים  אּמת ּבּה מעביר היה לאחד, ּכּלּה הּׂשדה ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ'ּכׁשהיתה
לי  יׁש חלקי, זה ׁשּנעׂשה עּתה אבל למקֹום; מּמקֹום ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּזאת
על  הּמׁשקיף החּלֹון סֹותם וכן מעלי'. הּמים אּמת ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָלהסיר
את  מבּטל ׁשהּוא ּפי על אף הּסּלם, ּבצד ּובֹונה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָֻחלקֹו,
- וחלקּו מאחד, ׂשדה ׁשּקנּו ּבׁשנים הּדין והּוא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּתׁשמיׁשֹו.
אּמת  ּומפסיק חברֹו, ּבחלק זכּות מהן לאחד נׁשאר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹלא

החּלֹונֹות. וסֹותם מחלקֹו, ְְִֵֵֶַַַַהּמים
.‚È- אנׁשים מּׁשני אֹו אחים מּׁשני ׂשדה ׁשּקנּו ׁשנים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאבל

מן  ּדבר לׁשּנֹות ולא הּמים, אּמת להפסיק מהן לאחד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאין
הּמֹוכרין  ּבהן ׁשהחזיקּו .הּנזקים ְְְִִִֶֶֶַַָָ

.„È ׁשחּלקּוה אֹו חלּקה, ּדין ּבּה ׁשּיׁש הּׁשּתפין ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֻֻחצר
אחד  לכל יׁש - חלּקה ּדין ּבּה ׁשאין ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּברצֹונם
יראהּו ׁשּלא ּכדי ּבאמצע, הּכתל לבנֹות חברֹו את לכף ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹמהן

ּבחלקֹו ׁשּמׁשּתּמׁש ּבׁשעה הּוא;חברֹו הּזק - ראּיה ׁשהּזק , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
אף  אּלא ּבחצר, חזקה לֹו ׁשנים ואין ּכ ׁשעמדּו ּפי על ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ׁשּירצה. עת ּבכל מחיצה לעׂשֹות ּכֹופהּו מחיצה, ּבלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹרּבֹות
.ÂË ׁשניהם מּׁשל הּכתל, מקֹום רחּבֹו?רחב יהיה וכּמה . ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ּביניהן  מחיצה לעׂשֹות נהגּו ואפּלּו הּמדינה, ּכמנהג ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּכל
ּובהּוצין תמרים]ּבקנים אויר [כפות ּבּה יהיה ׁשּלא ּובלבד ; ְְְְֲִִִִִֶֶַָָֹ

חברֹו. את ויראה ּבֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַׁשּיסּתּכל
.ÊË אּמֹות מארּבע ּפחֹות אין הּכתל? ּגבּה ּבגּנה,ּכּמה וכן . ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ

עׂשרה  ּגבֹוהה ּבמחיצה חברֹו מּגּנת ּגּנתֹו להבּדיל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָּכֹופהּו
מּבקעת  ּבקעתֹו להבּדיל צרי אין ּבבקעה, אבל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָטפחים.
מּבקעת  ּבקעתֹו להבּדיל רצה ׁשּנהגּו. ּבמקֹום אּלא ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָחברֹו

חזית ועֹוׂשה ּובֹונה, ׁשּלֹו, לתֹו ּכֹונס - בולט]חברֹו [סימן ְְֲֲִֵֵֶֶֶ
לפיכ ׁשּלֹו; ׁשהּכתל להֹודיע ּכדי מּבחּוץ, ּבסיד אּמה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכמֹו
מּדעת  עׂשּו ואם ׁשּלֹו. והאבנים הּמקֹום הּכתל, נפל ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹאם
ּומּכאן; מּכאן חזית ועֹוׂשין ּבאמצע, הּכתל ּבֹונין - ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשניהן

ׁשניהם. ׁשל והאבנים הּמקֹום הּכתל, נפל אם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלפיכ
.ÊÈ מע והיתה סתם, לחברֹו ּגּנה ּגּנֹות הּמֹוכר עם רבת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּביניהן, הּכתל את לבנֹות הּלֹוקח את ּכֹופין - ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹאחרֹות
מכר  אם אבל ּבּגּנֹות. לגּדר ׁשּלא ׁשּנהגּו ּבמקֹום ְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹואפּלּו
ׁשּנהגּו ּבמקֹום אּלא לגּדר, אֹותֹו מחּיבין אין - סתם .ּבקעה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹ

.ÁÈאֹו ּבחצרֹות הּמבּדילין הּכתלים לבנֹות ׁשּנהגּו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָמקֹום
ּגזית ׁשאינן ּבאבנים ׁשלׁשה [מהוקצעות]ּבּגּנֹות נֹותן זה , ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

טפחים  נֹותן זה ּבגזית, טפחים; ׁשלׁשה נֹותן וזה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹטפחים
ּבכפיסין ּומחצה; טפחים נֹותן וזה חצאי ּומחצה [שני ְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶַָָ

באמצע] וטיט טפחים;לבנה נֹותן וזה טפחים נֹותן זה ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַ
וכל  ּומחצה. טפח נֹותן וזה ּומחצה טפח נֹותן זה ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּבלבנים,
ּומקֹום  והֹואיל הּסיד. עם הּכתל עבי האּלּו, ְְֳִִִִִִֵֶַַַָֹהּׁשעּורין
והאבנים  הּמקֹום הרי הּכתל, נפל אם - ׁשניהם מּׁשל ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּכתל
אחד  ׁשּפּנה אֹו מהן, אחד לרׁשּות נפל ואפּלּו ׁשניהם. ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשל
חלקֹו, חברֹו לֹו ׁשּמכר וטען לרׁשּותֹו, האבנים ּכל את ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמהן
ּברׁשּות  הן הרי אּלא נאמן; אינֹו - ּבמּתנה לֹו נתנֹו ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָָָאֹו

ראיה. ׁשּיביא עד ְְִֵֶֶַָָָׁשניהם,
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ּומּבעל מּׁשכנֹו מהן אחד ּכל נּזקי והרחקת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻהּׁשּתפין,
האּלּו הּדינים ּכל ּובאּור הּמצר. ּבעל ודין ׁשּלֹו, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָהּמצר

אּלּו. ּבפרקים -ְִִֵָ

א ¤¤ּפרק
מאחד ‡. ׁשּקנּו ׁשנים אֹו ׂשדהּו, חצי מחברֹו הּקֹונה ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד

ּבּהׂשדה  ׁשהחזיקּו אֹו ּבמּתנה, להן ׁשּנּתנה אֹו ׁשּירׁשּו, אֹו , ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
ּביניהן  ׁשּיׁש ּכל ּדבר: ׁשל ּכללֹו - ּגר נכסי אֹו ההפקר ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹמן
חלקֹו ולּטל לחלק הּׁשּתפין מן אחד ּובּקׁש ּבּקרקע, ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹֻֻׁשּתפּות
ׁשאר  את ּכֹופה חלּקה, ּדין קרקע ּבאֹותּה יׁש אם - ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָֻלבּדֹו
אחד  אין חלּקה, ּדין ּבּה אין ואם עּמֹו; וחֹולקין ְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻֻהּׁשּתפין
ּבּמה  ּבמּטלטלין. הּדין וכן לחלק. חברֹו את לכף יכֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹמהן
ּבּמקֹום  חלקֹו את מּכיר מהן אחד ּבׁשאין אמּורים? ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָּדברים
אבל  הּמקֹום; ּבכל מׁשּתּמׁשת ּכּלן יד אּלא ּבֹו, ׁשּתפין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻֻׁשהן
ּבּה ׁשאין ּפי על אף - חלקֹו מּכיר מהן אחד ּכל היה ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאם
ּבין  להבּדיל חברֹו את מהן אחד ּכל ּכֹופה חלּקה, ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֻּדין

חברֹו. וחלק ְְֲֵֵֶֶחלקֹו
ּדין ·. ּבֹו ׁשאין ּבמקֹום לחברֹו ׁשאמר הּׁשּתפין מן ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻאחד

ּכלי: אֹו ׁשפחה ּכגֹון ׁשּיחלק, אפׁשר ׁשאי ּבדבר אֹו ְְְְְְֲִִִֶֶֶַָָָָָֹֻחלּקה,
הּזה' ּבּׁשער חלקי מּמּני קנה אֹו ,וכ ּבכ חלק לי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ'מכר
לקנֹות  אֹו לחברֹו למּכר הּנתּבע את וכֹופין עּמֹו, הּדין -ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָֹ
ּבּמה  ימצא לא אֹו לקנֹות, רֹוצה הּתֹובע אין אם אבל ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹמּמּנּו.
ּבּׁשער  אפּלּו מּמּנּו, לקנֹות חברֹו את לכף יכֹול אינֹו - ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹיקנה
אּלא  ׁשאקנה, רצֹוני 'אין לֹו: לֹומר יכֹול חברֹו ׁשהרי ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָהּזֹול;
ׁשהּניח  עׁשיר, ואחד עני אחד אחין, ׁשני ,לפיכ ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאמּכר'.
לׂשכר, האב עׂשאן אם - הּבד ּבית אֹו מרחץ אביהן ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָלהן

האב הּׂשכר עׂשאן ּבּׁשּתפֹות; לעמד ׁשּירצּו זמן ּכל לאמצע ְְְֲֲִֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹֻ
אּלא  אֹותם, להׂשּכיר אחיו את לכף יכֹול אינֹו - ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹלעצמֹו
העׁשיר  והרי אביהן. ׁשהׁשּתּמׁש ּכדר ּבהן ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָמׁשּתּמׁשין
הּבד', ּבבית אֹותן ועׂשה ּובֹוא זיתים, ל 'קח לעני: ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָאֹומר
ּכֹופה  העני ואין ּבּמרחץ'. וירחצּו ויבֹואּו עבדים, ל ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָ'קנה
מּמּני  'קנה לֹו: אמר ּכן אם אּלא חלקֹו, לקנֹות העׁשיר ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָאת
וקֹונין' לאחרים מֹוכר אֹו וקֹונה, לוה והריני לי, מכר ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַֹֹאֹו
הריני  אּלא קֹונה, 'איני מהן: אחד ּכל אמר עּמֹו. הּדין -ֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
מהן: אחד ּכל אמר לאחרים. אֹותּה מֹוכרין - חלקי' ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמֹוכר
חברֹו, חלק ׁשּיקנה רֹוצה מהן אחד ּכל אּלא מֹוכר', ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָ'איני
למּכר  ולא חברֹו חלק לקנֹות לא רֹוצה מהם אחד ׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָֹֹֹאֹו
אם  עֹוׂשין? הם היא - ּבּגּוף ׁשּתפין יּׁשארּו אּלא ְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֻחלקֹו
ׂשכרֹו. וחֹולקין אֹותֹו, מׂשּכירין - לׂשכר עׂשּוי הּמקֹום ְְְְְִִִַַָָָָָָָהיה
ׁשנה  ּבּה ׁשֹוכנין היא, חצר אם - לׂשכר עׂשּוי אינֹו ְְְִִִִֵֵָָָָָָָואם
ראּיה, הּזק מּפני ּכאחד, ׁשניהן ׁשּיׁשּכנּו אפׁשר ׁשאי ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָׁשנה,
ּכל  לטרח עׂשּוי אדם ואין חלּקה; ּדין ּבּה אין ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָֹֻׁשהרי
ואם  לׁשנה. מּׁשנה אּלא לחצר, מחצר לפּנֹות יֹום ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹׁשלׁשים
ּדבר  ּכל וכן יֹום. ּבכל ּתמיד ׁשניהן לּה נכנסין היא, ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָמרחץ
מרחץ  ּכגֹון לׂשכר, עׂשּוי ואינֹו ּתמיד, ּבֹו להׁשּתּמׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָׁשראּוי
'הׁשּתּמׁש לֹו: לֹומר יכֹול אינֹו - ּתֹורה ספר אֹו ׁשפחה ְְִִֵֵֵֶַַָָָאֹו

רֹוצה  אני יֹום 'ּבכל לֹו: אֹומר ׁשהרי יֹום', ואני יֹום, ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָאּתה
ּבזה'. ְְִֵֶַָלהׁשּתּמׁש

ּדין ‚. ּבהן ׁשאין ׂשדה אֹו חצר, מקצת מחברֹו הּׂשֹוכר ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָאחד
אחד  ּכל - ּבׁשּתפּות אחד מקֹום ׁשּׂשכרּו ׁשנים אֹו ְְְֲִֶֶֶַָָָָָָָֻֻחלּקה,
חלקי, מּמּני ׂשכר 'אֹו לֹו: ולֹומר חברֹו את לכף לֹו יׁש ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָֹֹמהן

ואם  ;'חלק לי הׂשּכר חֹולקין.אֹו חלּקה, ּדין ּבּה יׁש ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָֻ
הּׁשּתפין,„. לפי יחלק ׁשאּלּו ּכל חלּקה? ּדין הּוא ְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻֻאיזה

אם  אבל עליו; קרּוי הּכל ׁשּׁשם חלק ׁשּבהם לּפחּות ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹיּגיע
חלּקה  ּדין ּבּה אין החלק, על נקרא הּכל ׁשם ּכיצד?אין . ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֻ

אינּה אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבּה ׁשאין חצר ְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּכל
קּבין, ּתׁשעה זריעת ּכדי ּבּה ׁשאין ׂשדה וכל חצר; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָקרּויה
קב, חצי זריעת ּכדי ּבּה ׁשאין ּגּנה וכל ׂשדה; קרּויה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָאינּה
ׁשלׁשה  זריעת ּכדי ּבֹו ׁשאין ּפרּדס וכל ּגּנה; קרּויה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹאינּה
עד  החצר, את חֹולקין אין ,לפיכ ּפרּדס. קרּוי אינֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָקּבין,
ולא  הּׁשּתפין; מן ואחד אחד לכל אּמֹות ארּבע ּבּה ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻׁשּיהיה
אחד  לכל קּבין ּתׁשעת ּבית ּבּה ׁשּיהיה עד הּׂשדה, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָאת
לכל  קב חצי ּבית ּבּה ׁשּיהיה עד הּגּנה, את ולא ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹואחד;
ׁשלׁשת  ּבית ּבֹו ׁשּיהיה עד הּפרּדס, את ולא ואחד; ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹאחד
יׂשראל  ּבארץ אמּורים? ּדברים ּבּמה ואחד. אחד לכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָקּבין
את  חֹולקין אין ּבּה, וכּיֹוצא ּבבבל אבל ּבּה. ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָוכּיֹוצא
יֹום  וחריׁשת לזה יֹום חריׁשת ּכדי ּבּה ׁשּיהיה עד ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּׂשדה,
ּוׁשלׁשים  ׁשּׁשה ּבֹו ׁשּיהיה עד הּפרּדס, את ולא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלזה;
אדם  עבֹודת ּכדי לזה, אילנֹות ּוׁשלׁשים וׁשּׁשה לזה ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָֹאילנֹות
ׁשּיהיה  עד ּבדלי, אֹותּה ׁשּמׁשקין וׂשדה אחד; ּביֹום ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָאחד

לזה. אחד ויֹום לזה אחד יֹום הּפֹועל ׁשּימּלא ּכדי ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבּה
הּמֹורן‰. את ולא הּטרקלין, את חֹולקין ולא [ארמון]אין , ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹ

את  ולא הּמרחץ, את ולא הּבד, ּבית את ולא ,הּׁשֹוב ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹאת
אם  לזה. ּוכדי לזה ּכדי מהן חלק ּבכל ׁשּיהיה עד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהּטּלית,
,ׁשֹוב ואם מרחץ; ּכדי חלק ּבכל ׁשּיהיה עד חלקּו, ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָמרחץ
ּובׁשאר  ּבטּלית וכן עצמֹו; ּבפני ׁשֹוב חלק ּכל ׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָעד
אֹותן  מעלין לזה, ּוכדי לזה ּכדי ּבהן אין אם הּדברים. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
מּמּני'. קנה אֹו לי, מכר 'אֹו לחברֹו: לֹומר לֹו ויׁש ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹּבדמים,
ׁשוים, החלקין ׁשאין ּפי על אף זה, 'חלק מהן: אחד ֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹאמר
ׁשֹומעין  אין - הּיתר' את אּתה וטל הּפחּות, את אּטל  ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאני
הֹואיל  אּלא מּתנה, לּקח רצֹוני 'אין לֹו: אֹומר ׁשהרי ְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָלֹו,
ּבדמים'. אֹותּה מעלין אנּו הרי ּבׁשוה, חלּקה ּדין ּבּה ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻואין

ה'תשע"ד  סיון י"ב שלישי יום

ב  ¤¤ּפרק
ּבית,‡. לֹו ּבֹונה ואחד אחד ׁשּכל הּכפרים, ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָחצרֹות

- הּבּתים ּבני לכל מׁשּתפת הּבּתים ׁשּבין החצר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻונמצאת
ּכל  ּברחב לפניו, אּמֹות ארּבע ּופתח ּפתח לכל יׁש ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹהרי
על  אּמֹות ארּבע ּבֹו יׁש אם - החצר מן והּנׁשאר ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָהּפתח.
לאו, ואם אֹותּה; חֹולקין וׁשּתף, ׁשּתף לכל אּמֹות ְְְְְִִַַַָָָָָֻֻארּבע
על  אּמֹות ארּבע ּבּה ׁשאין חצר ׁשּכל אֹותּה, חֹולקין ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָאין
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חצר  קרּויה אינּה אּמֹות, היּוארּבע ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ
לֹו ׁשּיׁש זה - אחד ּבית ולזה בּתים ׁשני לזה ׁשּתפין, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשני
ּבית  לכל אּמֹות ארּבע החצר מן לֹו מֹודדין בּתים, ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשני
לֹו ׁשּיׁש וזה אּמֹות; עׂשר היה אפּלּו הּפתח, רחב על ְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּובית
פתחֹו. לפני ּפתחֹו ּברחב אּמֹות ארּבע לֹו נֹותנין אחד, ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָֹּבית

ׁשּיהיה והּנׁשאר ּכדי אּמֹות ׁשמֹונה ּבֹו יׁש אם - החצר מן ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
על  אּמֹות ארּבע ולזה אּמֹות ארּבע על אּמֹות ארּבע ְְְְֶֶַַַַַַַַַַַָָלזה
חלּקה, ּדין ּבּה יׁש - ּפתחים מּׁשל חּוץ אּמֹות, ְְֲִִִֵֶַַַָָָֻארּבע

חלּקה. ּדין ּבּה אין מּזה, ּפחֹות ְְֲִִִֵֶָָָֻוחֹולקין;
ארּבע ·. לֹו יׁש רּוחֹותיו, מּכל רּבים ּפתחים לֹו ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָּבית

ארּבע  אּלא לֹו אין ּפתח, לֹו יחד ואם רּוח; לכל ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָאּמֹות
ּפתחֹו ּכנגד .אּמֹות ְְִֶֶַ

דפנות]אכסדרה‚. ללא גג לה להּכנס [יש לֹו אפׁשר אם - ְְְְִִֵֶַַָָָ
לּה יׁש לאו, ואם אּמֹות; ארּבע לּה אין ּבמּׂשאֹו, ְְְְִֵֵַַַַָָָָָלתֹוכּה
אּמֹות, ארּבע ּפתח לכל ׁשּיׁש אמרּו ׁשּלא אּמֹות; ְְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָֹארּבע

ׁשם. מּׂשאֹו לפרק ּכדי ְְִֵֶַָָָֹאּלא
ׁשער„. הפתח]ּבית שלפני להן [ביתן יׁש מרּפסת, אֹו ְִֵֵֶֶֶַַָ

לּמרּפסת, ּפתּוחים בּתים חמּׁשה היּו אּמֹות; ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָארּבע
אּמֹות. ארּבע אּלא לּה אין - לחצר ּפתּוחה ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהּמרּפסת

אּמֹות ‰. ארּבע לֹו אין ּתרנגֹולין, ׁשל .לּול ְְְִֵֶַַַַ
.Â לפנים ׁשּקרּויֹו ּבין מקרה, אינֹו וחציֹו מקרה חציֹו - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַֹֹּבית

אּמֹות  ארּבע לֹו אין - חּוץ ּכלּפי .אֹו ְְֵֵַַַַ
.Êפת סתּוםּבית את ּפרץ חו][אטמו אּמֹות; ארּבע לֹו יׁש , ְִֵַַַַַָָ

ּפּצימיו הפתח]את אּמֹות.[מסגרת ארּבע לֹו אין , ְִֵֶַַַַָ
.Áלֹו אין אּמֹות, ארּבע על אּמֹות ארּבע ּבֹו ׁשאין ְְִֵֵֶַַַַַַַַּבית

אּמֹות  ארּבע החצר ּבכל יׁש אם אּלא ּבחצר; אּמֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָארּבע
חֹולקין  - הּזה הּבית ּפתח עד לזה אּמֹות וארּבע .לזה ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַַַָָ

ׁשל  האכסניא אבל הּפתחים; לפי מתחּלק חצר, ׁשל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָוהּזבל
האדם. ּבני לפי ,ְְִֵֶֶָָָמל

.Ë על אף חלּקה, ּדין ּבֹו ׁשאין ּדבר לחלק ׁשרצּו ֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֻֻהּׁשּתפין
אף  - הּקדׁש ּובכתבי חֹולקין. - ׁשמֹו את מפסידין ׁשהן ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹּפי

יחלקּו לא ׁשרצּו, ּפי ּבכרעל אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ
חֹולקין. לחלק, רצּו אם - ּכריכֹות ּבׁשּתי אבל ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָֹאחד;

.È אף - לחלקֹו הּׁשּתפין ׁשרצּו חלּקה, ּדין ּבֹו ׁשאין ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֻֻמקֹום
ׁשּזה  ּבֹו; לחזר יכֹול מהן אחד ּכל ׁשרצּו, מּידן ׁשּקנּו ּפי ֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹעל
ׁשּזה  מּידם קנּו אם אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּוא, ּדברים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָקנין
יכֹולין  אינן - ּפלֹונית ּברּוח רצה וזה ּפלֹונית, ּברּוח ְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָרצה
ּבעצמֹו וזה ּבחלקֹו, והחזיק ּבעצמֹו זה הל אם וכן ְְְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹלחזר.
מהן  אחד אין מּידן, קנּו ׁשּלא ּפי על אף - ּבחלקֹו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹוהחזיק

ּבחברֹו לחזר .יכֹול ֲֲֵַַָֹ
.‡È הּגֹורל ׁשעלה ּכיון - ּגֹורל ּביניהן ועׂשּו ׁשחלקּו, ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָהאחין

מ  זה ׁשּׁשמעּו להן ׁשּנעׂשית ּבהניה ּכּלן; קנּו מהן, ּזה לאחד ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֻ
לחברֹו והקנה מהן אחד ּכל ּגמר עליו, ׁשהסּכימּו .לּדבר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָ

.·È להן ואין מּזה; זה ּכלקֹוחֹות הן הרי ׁשחלקּו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָהאחין
על  זה חּלֹונֹות ולא זה, על זה סּלמֹות ולא זה, על זה ְְֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֻּדר
נׁשאר  לא ׁשחלקּו, ׁשּכיון זה; על זה הּמים אּמת ולא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹזה,

חברֹו ּבחלק זכּות מהן לאחין:לאחד לֹומר לֹו יׁש ,לפיכ . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
הּמים  אּמת ּבּה מעביר היה לאחד, ּכּלּה הּׂשדה ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֻ'ּכׁשהיתה
לי  יׁש חלקי, זה ׁשּנעׂשה עּתה אבל למקֹום; מּמקֹום ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּזאת
על  הּמׁשקיף החּלֹון סֹותם וכן מעלי'. הּמים אּמת ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַַַָָלהסיר
את  מבּטל ׁשהּוא ּפי על אף הּסּלם, ּבצד ּובֹונה ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָֻחלקֹו,
- וחלקּו מאחד, ׂשדה ׁשּקנּו ּבׁשנים הּדין והּוא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּתׁשמיׁשֹו.
אּמת  ּומפסיק חברֹו, ּבחלק זכּות מהן לאחד נׁשאר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹלא

החּלֹונֹות. וסֹותם מחלקֹו, ְְִֵֵֶַַַַהּמים
.‚È- אנׁשים מּׁשני אֹו אחים מּׁשני ׂשדה ׁשּקנּו ׁשנים ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאבל

מן  ּדבר לׁשּנֹות ולא הּמים, אּמת להפסיק מהן לאחד ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹאין
הּמֹוכרין  ּבהן ׁשהחזיקּו .הּנזקים ְְְִִִֶֶֶַַָָ

.„È ׁשחּלקּוה אֹו חלּקה, ּדין ּבּה ׁשּיׁש הּׁשּתפין ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֻֻחצר
אחד  לכל יׁש - חלּקה ּדין ּבּה ׁשאין ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּברצֹונם
יראהּו ׁשּלא ּכדי ּבאמצע, הּכתל לבנֹות חברֹו את לכף ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹמהן

ּבחלקֹו ׁשּמׁשּתּמׁש ּבׁשעה הּוא;חברֹו הּזק - ראּיה ׁשהּזק , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
אף  אּלא ּבחצר, חזקה לֹו ׁשנים ואין ּכ ׁשעמדּו ּפי על ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ׁשּירצה. עת ּבכל מחיצה לעׂשֹות ּכֹופהּו מחיצה, ּבלא ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹרּבֹות
.ÂË ׁשניהם מּׁשל הּכתל, מקֹום רחּבֹו?רחב יהיה וכּמה . ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ּביניהן  מחיצה לעׂשֹות נהגּו ואפּלּו הּמדינה, ּכמנהג ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּכל
ּובהּוצין תמרים]ּבקנים אויר [כפות ּבּה יהיה ׁשּלא ּובלבד ; ְְְְֲִִִִִֶֶַָָֹ

חברֹו. את ויראה ּבֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַׁשּיסּתּכל
.ÊË אּמֹות מארּבע ּפחֹות אין הּכתל? ּגבּה ּבגּנה,ּכּמה וכן . ְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ

עׂשרה  ּגבֹוהה ּבמחיצה חברֹו מּגּנת ּגּנתֹו להבּדיל ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָָָּכֹופהּו
מּבקעת  ּבקעתֹו להבּדיל צרי אין ּבבקעה, אבל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַָָָָָטפחים.
מּבקעת  ּבקעתֹו להבּדיל רצה ׁשּנהגּו. ּבמקֹום אּלא ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָחברֹו

חזית ועֹוׂשה ּובֹונה, ׁשּלֹו, לתֹו ּכֹונס - בולט]חברֹו [סימן ְְֲֲִֵֵֶֶֶ
לפיכ ׁשּלֹו; ׁשהּכתל להֹודיע ּכדי מּבחּוץ, ּבסיד אּמה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּכמֹו
מּדעת  עׂשּו ואם ׁשּלֹו. והאבנים הּמקֹום הּכתל, נפל ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹאם
ּומּכאן; מּכאן חזית ועֹוׂשין ּבאמצע, הּכתל ּבֹונין - ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשניהן

ׁשניהם. ׁשל והאבנים הּמקֹום הּכתל, נפל אם ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלפיכ
.ÊÈ מע והיתה סתם, לחברֹו ּגּנה ּגּנֹות הּמֹוכר עם רבת ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

ּביניהן, הּכתל את לבנֹות הּלֹוקח את ּכֹופין - ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַֹאחרֹות
מכר  אם אבל ּבּגּנֹות. לגּדר ׁשּלא ׁשּנהגּו ּבמקֹום ְְֲֲֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹואפּלּו
ׁשּנהגּו ּבמקֹום אּלא לגּדר, אֹותֹו מחּיבין אין - סתם .ּבקעה ְְְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹ

.ÁÈאֹו ּבחצרֹות הּמבּדילין הּכתלים לבנֹות ׁשּנהגּו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָמקֹום
ּגזית ׁשאינן ּבאבנים ׁשלׁשה [מהוקצעות]ּבּגּנֹות נֹותן זה , ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

טפחים  נֹותן זה ּבגזית, טפחים; ׁשלׁשה נֹותן וזה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹטפחים
ּבכפיסין ּומחצה; טפחים נֹותן וזה חצאי ּומחצה [שני ְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶַָָ

באמצע] וטיט טפחים;לבנה נֹותן וזה טפחים נֹותן זה ,ְְְִִִִֵֵֶֶַַ
וכל  ּומחצה. טפח נֹותן וזה ּומחצה טפח נֹותן זה ְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּבלבנים,
ּומקֹום  והֹואיל הּסיד. עם הּכתל עבי האּלּו, ְְֳִִִִִִֵֶַַַָֹהּׁשעּורין
והאבנים  הּמקֹום הרי הּכתל, נפל אם - ׁשניהם מּׁשל ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹהּכתל
אחד  ׁשּפּנה אֹו מהן, אחד לרׁשּות נפל ואפּלּו ׁשניהם. ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשל
חלקֹו, חברֹו לֹו ׁשּמכר וטען לרׁשּותֹו, האבנים ּכל את ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָמהן
ּברׁשּות  הן הרי אּלא נאמן; אינֹו - ּבמּתנה לֹו נתנֹו ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָָָאֹו

ראיה. ׁשּיביא עד ְְִֵֶֶַָָָׁשניהם,
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ה'תשע"ד  סיון י"ג רביעי יום
יום רביעי ֿ חמישי י "ג ֿ י "ד סיון 

ג  ¤¤ּפרק
לכל ‡. יׁש - ׁשּנפל ׁשּתפין, ׁשני ּבין הּמבּדיל חצר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּכתל

אּמֹות, ארּבע ּגבּה עד לבנֹותֹו חברֹו את לכף מּׁשניהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאחד
אין  אּמֹות, ארּבע על יתר אבל זה; את זה יראה ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּכדי

ארּבע מ  על יתר הּכתל והגּביּה האחד רצה אֹותֹו. חּיבין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
הּכתל  ּכנגד ּגבֹוּה אחר ּכתל ּובנה חברֹו ּבא אם - ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאּמֹות
ּכתלֹו ׁשּכנגד ּבּגבּה חלקֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין .ׁשּביניהן, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

אּמֹות, עׂשר והגּביהֹו ׁשּביניהן, ּכתל האחד ּבנה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכיצד?
ּבית, לֹו לעׂשֹות ּבצּדֹו אֹו ּכנגדֹו אחד ּכתל ּובנה חברֹו ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹּובא
חלקֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין - אּמֹות ׁשׁש האחר הּכתל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹוהגּביּה
מּמעׂשיו  נראה ׁשהרי הארּבע; על ׁשהֹוסיף האּמֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבׁשּתי
ׁשּביניהן  הּכתל ּבראׁש חקק אם וכן ּבהן. רֹוצה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשהּוא
ּגדֹולה  קֹורה עליו ׁשּבנה אֹו הּקֹורֹות, ּבֹו להּניח ְְִֶַַַָָָָָָָמקֹום
ּבׁשׁש חלקֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין - עליה נׁשענין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּקֹורֹות
ׁשּלא  ּפי על אף הארּבע, על חברֹו ׁשהֹוסיף ּכּלן ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֻהאּמֹות
ּבכל  רֹוצה ׁשהּוא ּדעּתֹו ּגּלה ׁשהרי הּכתל; ּכל ּכנגד ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבנה

הּזה. ֶַַַֹהּגבּה
חברֹו·. ּובין ּבינֹו הּמבּדיל הּכתל ׁשּבנה הּׁשּתפין מן ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻאחד

ואמר: ּבהֹוצאה, חלקֹו לּתן חברֹו ותבע אּמֹות, ארּבע ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָעד
ׁשּנתן  הּסת ונׁשּבע ׁשּנתן, ּבחזקת זה הרי - חלקי' ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ'נתּתי

נתן  ׁשּלא ראיה הּתֹובע ׁשּיביא עד ּבא ונפטר; אם אבל . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
על  ׁשהֹוסיף הּגבּה ׁשאר ּבהֹוצאת חלקֹו לּתן אֹותֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹלתּבע
- 'נתּתי' ואמר: ּכנגדֹו, אֹו לֹו ׁשּסמ מּפני אּמֹות, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָארּבע
לֹו, נתן ׁשּלא חפץ ּבנקיטת נׁשּבע חברֹו אּלא נאמן; ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאינֹו
זה  ׁשּיביא עד ונֹוטלין; הּנׁשּבעין ּכל ּכדין מּמּנּו, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָונֹוטל

לֹו. ׁשּנתן ְֶַָָָראיה
וגדר ‚. חברֹו ועמד חברֹו, חרבֹות ּבין חרּבה לֹו ׁשהיה ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָמי

ּוׁשנּיה ראׁשֹונה זֹורּוח חרּבה ׁשּנמצאת עד ּוׁשליׁשית, ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ
מן  לּתן אֹותֹו מחּיבין אין - רּוחֹותיה מּׁשלׁש ּגדר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻמּקפת
ּפתּוחה  חרּבתֹו והרי לֹו, הֹועיל לא ׁשהרי ּכלּום, ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹההֹוצאה

ּכׁשהיתה  הרּבים רביעית,לרׁשּות רּוח לֹו ּגדר אם ,לפיכ . ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ
הּכל, את עליו מגלּגלין - ּגדר מּקפת חרּבתֹו ׁשּנמצאת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻעד
ארּבע  עד הרּוחֹות ּבארּבע זה ׁשהֹוציא ההֹוצאה חצי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָונֹותן

ׁשניהם. ׁשל הּכתל מקֹום ׁשּיהיה ּובלבד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַֹאּמֹות,
יראה „. - ּבנה ּובחלקֹו ׁשּבנה, זה ׁשל הּכתל היה אם ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאבל

הּדּינין, ׁשּיראּו ּכמֹו מּועט ּדבר אּלא עליו מגלּגלין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלי
עצמֹו הּנּקף אם וכן ּבּכתלים. להׁשּתּמׁש יכֹול אינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשהרי
חצי  ונֹותן ּדעּתֹו; ּגּלה הרי - רביעית רּוח ׁשּגדר ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָהּוא
ׁשניהם  ׁשל הּכתלים היּו אם רּוחֹות, ׁשלׁש ׁשל .ההֹוצאה ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָָוכן
אפּלּו‰. לדירה, עׂשּויין ּגּגיהן והיּו זה, ּבצד זה בּתים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשני

גּגֹו לחצי מעקה עֹוׂשה זה - הרּבים רׁשּות צּדי ּבׁשני ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהיּו
ּבֹו, דר ׁשהּוא גּגֹו לחצי מעקה עֹוׂשה וזה ּבֹו, דר ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא
ואף  זֹו. את זה יראּו ׁשּלא ּכדי ּומעדיף, זה ּכנגד ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹזה

מהן  אחד ּכל יכֹול אֹותן, רֹואין הרּבים רׁשּות ׁשּבני ּפי ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעל
ּבעת  ּבּיֹום אּלא אֹותי רֹואין אין 'אּלּו לחברֹו: ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָלֹומר

ּתמיד' אֹותי רֹואה ואּתה ּגּגי, על .ׁשאעמד ְֱִִִֶֶֶַַַָָֹ
.Â ארּבע ּגבֹוּה מעקה לֹו עֹוׂשה חברֹו, לחצר הּסמּו ְֲֲֲֵֶֶַַַַַַַַָָּגג

מ  לגג ּגג ּבין אבל לארּבע אּמֹות. זקּוק אינֹו הּגּגין, ּׁשאר ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָ
הּזק  ּבּגּגֹות אין לפיכ ּבּגּגֹות, ּדרין אדם ּבני ׁשאין ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאּמֹות,
ּגבֹוהה  הּגּגין ׁשני ּבין מחיצה לעׂשֹות צרי אבל ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָראּיה;
לרׁשּותֹו. נכנס אם ּכגּנב אֹותֹו ׁשּיתּפׂש ּכדי טפחים, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָעׂשרה

.Ê הריני' העליֹון: יאמר לא מּזֹו, למעלה זֹו חצרֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹֹׁשּתי
ועֹולין, מּלמּטה ׁשניהן ּבֹונין אּלא ועֹולה'; מּכנגּדי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָּבֹונה
חצרֹו היתה ואם ּולמעלה. מּכנגּדֹו לבּדֹו העליֹון ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּובֹונה

ּכלל  לּתחּתֹון זקּוק העליֹון אין חברֹו, ׁשל מּגּגֹו .למעלה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ
.Áאֹותֹו ּכֹופין - ונפל חברֹו, לגּנת סמּו ּכתלֹו ׁשהיה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָמי

אין  - 'ׁשּל הן והרי ,הּגיעּו' לֹו: אמר אבניו. ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָלפּנֹות
לֹו -ׁשֹומעין 'הין' לֹו ואמר הּגּנה, ּבעל ּבהן רצה ואם . ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ

אמר  ואפּלּו ּבֹו; לחזר יכֹול ואינֹו קנה, - אֹותן ּפּנה ְֲֲִִִֵַַַָָָָָָֹאם
אבל  לֹו. ׁשֹומעין אין - אבני' ואּטל ,יציאֹותי ל 'הא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹלֹו:

לדחֹותֹו. אּלא לֹו אמר ׁשּלא קנה, לא - ּפּנה לא ְִִִֶֶַָָָָָֹֹֹאם
.Ë הּמעין ונתקלקל אחד, מּמעין מים המסּפקֹות ּגּנֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָחמׁש

עם  מתּקנת הּתחּתֹונה נמצאת העליֹונה. עם מתּקנֹות ּכּלן -ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
הּׁשנּיה, עם מתּקנת אינּה והראׁשֹונה לעצמּה; ּומתּקנת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכּלן,
לביב  מים ׁשּׁשֹופכֹות חצרֹות חמׁש וכן ּולמּטה. מּׁשנּיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹולא
נמצאת  הּתחּתֹונה. עם מתּקנֹות ּכּלן - הּביב ונתקלקל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאחד,
והּתחּתֹונה  לעצמּה; ּומתּקנת ּכּלן, עם מתּקנת ְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהעליֹונה

ּולמעלה  מּׁשנּיה ולא הּׁשנּיה, עם מתּקנת .אינּה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
.È ּכדי לסּכר מהן אחד רצה הּסדר: על מׁשקין הּנהר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבני

רֹוצה  ואחר יפּתח, ּכ ואחר ּתחּלה, ויׁשקה הּמים לֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָׁשּיחזיר
זכה  הּמתּגּבר ּכל - ּתחּלה לאּמה להׁשקֹות הּקרֹוב ּובֹור . ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָ

מים] המוליכה ׁשלֹום.[תעלה ּדרכי מּפני ראׁשֹון, ְְְִִִֵֵֵַַָמתמּלא

ה'תשע"ד  סיון י"ד חמישי יום

ד  ¤¤ּפרק
ונפל ‡. חברֹו, ׁשל מּביתֹו למעלה עלּיה לֹו ׁשהיתה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָמי

ּביציאֹותיו  לֹו נֹותן העלּיה ּבעל אין - הּבית מּכתלי ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּכתל
אין ּכלּום  אבל ּכׁשהיה; לבנֹותֹו הּבית ּבעל את וכֹופה , ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּנפל. עלּיה ּכתל לבנֹות העלּיה לבעל ּכֹופה הּבית ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּבעל
והּמעזיבה  הּבית; ּבעל ׁשל היא הרי ּבית, ׁשל ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָוהּתקרה

העלּיה.[רצפה] ּבעל ׁשל היא הרי הּתקרה, ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָׁשעל
ּבעצים ·. חֹולקין ׁשניהן הרי - והעלּיה הּבית ׁשּתיהם, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָנפלּו

ּובעפר  ו ּובאבנים איזֹו. רֹואין האבנים, מקצת נׁשּתּברּו אם ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָ
ודבר  העלּיה; אבני אֹו הּבית, אבני אם להׁשּתּבר, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָראּויֹות
והרסֹו, הּתחּתֹון על העליֹון נפל אם הּנפילה: מּדר יּודע ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָזה
יֹודעין  אינן ואם ונהרס. העליֹון ונפל הּתחּתֹון נׁשמט ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָאֹו

והּׁשבּורֹות. הּׁשלמֹות האבנים חֹולקין נפל, ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָּכיצד
ׁשּיבנה ‚. ּכדי הּבית לבנֹות הּבית לבעל העלּיה ּבעל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָאמר

ּבֹונה  העלּיה ּבעל הרי - רֹוצה אינֹו והּוא ּגּביו, על ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָעלּיתֹו
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ּכל  את לֹו ׁשּיּתן עד ּבתֹוכֹו ודר ויֹוׁשב ּכׁשהיה, הּבית ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאת
רצה  אם עלּיתֹו, ויבנה יצא ּכ ואחר .יציאֹותיו; ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

נֹוטל „. העלּיה ּבעל - לבנֹות יכֹול מהן אחד אין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָואם
ׁשליׁשים  ׁשני נֹוטל הּבית ּובעל הּקרקע, .ׁשליׁש ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַ

ואם ‰. ּכׁשהיה. אֹותֹו ּבֹונה ּביתֹו, לבנֹות הּבית ּבעל ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָרצה
יתר  ּברחּבן והרּבה אֹותן חּזק אם - ּבּכתלים לׁשּנֹות ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָּבא
לפחת  אֹו ּברחּבן למעט רצה לֹו; ׁשֹומעין ּׁשהיּו, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹמּמה
וכּיֹוצא  לבנים להחזירן ּובּקׁש אבנים ׁשהיּו ּכגֹון ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמחזקן,
לקֹורֹות  הּתקרה את לׁשּנֹות ּבא לֹו. ׁשֹומעין אין - ְְְְִִֵֶֶַַָָָּבזה
ׁשֹומעין  אין ּׁשהיּו, מּמה ּפחֹות לֹו; ׁשֹומעין וחזקין, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָּכבדין
ׁשֹומעין  אין הּבית, ּבגבּה ׁשהֹוסיף אֹו ּבחּלֹונֹות הרּבה ְְְִִִִֵֶַַַַַָֹלֹו.
וכן  לֹו. ׁשֹומעין הּבית, ּבגבּה ׁשּמעט אֹו ּבח ּלֹונֹות מעט ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַֹלֹו;
ּבא  ואם ּכׁשהיתה. רצה, אם אֹותּה, ּבֹונה העלּיה ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָּבעל
מּפני  לֹו, ׁשֹומעין אין - ּולחּזק להרחיב הּכתלים את ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָלׁשּנֹות
ׁשֹומעין  מהן, למעט אבל הּתחּתֹון; ּכתלי על מכּביד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשהּוא
מּמה  לקּלים אֹותן ׁשּנה אם - העלּיה ּתקרת ּבקֹורֹות וכן ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָלֹו.

מהן  לכבדים לֹו; ׁשֹומעין הרּבה ּׁשהיּו, לֹו. ׁשֹומעין אין , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָ
אם  אבל לֹו; ׁשֹומעין העלּיה, ּבגבּה ׁשּמעט אֹו ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹּבחּלֹונֹות

לֹו ׁשֹומעין אין ּבגבהּה, ׁשהרּבה אֹו ּבחּלֹונֹות .מעט ְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
.Âהּגיעּו אם - הּבית לאויר וירדּו הּבית, קֹורֹות ְְְְֲִִִִִִִַַַַַַָנּדלּדלּו

יכֹול  הּגיעּו, לא ואם ּובֹונה; סֹותר טפחים, עׂשרה ְְְֲִִִִֵֶָָָָֹלתֹו
'אני  הּבית: ּבעל לֹו אמר ואפּלּו עליו. לעּכב העלּיה ְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָּבעל
אין  - הּתקרה' ׁשאתּקן עד ּבֹו ׁשּתדּור ּכדי מקֹום ל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאׂשּכר
מּמקֹום  ׁשאטרח רצֹוני 'אין לֹו: אֹומר ׁשהרי לֹו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָׁשֹומעין

'ּבית את אּתה ׁשּתתּקן ּכדי .למקֹום ְְְְֵֵֵֶֶַַָָ
.Ê ּכדי הּבית ּבגבּה נׁשאר אם זה, ּדבר על ּביניהן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהתנּו

ּתחת  ּבּה ויּכנס ראׁשֹו על ּבינֹונית חבילה אדם ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּיּקח
להּכנס  יכֹול אינֹו ואם סֹותר; אינֹו - ׁשּנעקמּו אּלּו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָקֹורֹות
ּבעל  ואין ּובֹונה. ּומתּקן סֹותר - ראׁשֹו את ׁשּיכף עד ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּבּה

ּתחּלה  ּביניהן התנּו ׁשהרי לעּכב, יכֹול .העלּיה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
.Á,ּגּביו על אחר וגּנת ההר, ּבעבי ּבנּוי ׁשהּוא הּבד ְֳִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבית

ׁשמי -[תקרת]ונפחתּו יתר אֹו טפחים ּבארּבעה הּבד בית ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָ
ּבּדֹו לבית זה ׁשּיעׂשה עד למּטה, וזֹורע יֹורד הּגּנה ּבעל ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהרי

ּגּנתֹו.[תקרה]ּכּפין ּכל ויזרע ּגּנתֹו, קרקע העליֹון ויתּקן , ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָ
.Ë ּבג ּבינתים והּירק זֹו, ּגּבי על זֹו גּנֹות עבי ׁשּתי בּה ְְְְֳִִִֵֵֵַַַַַָָֹ

ולּטל  ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהעליֹון ּכל - ׁשּביניהן ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹהארץ
עצמֹו יאנס ׁשּלא ּובלבד ׁשּלֹו, הּוא הרי מעּקרֹו, ;אֹותֹו ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ

לעּקרֹו מּגיע ואינֹו לנֹופֹו, מּגיע היה ּתחּתֹון. ׁשל ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָוהּׁשאר
אבל  מּידֹו. מֹוציאין אין נטל, ואם העליֹון; יּטל לא -ְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹֹ
לתֹו נֹוטה ׁשהּוא ּפי על אף - הּמצר על העֹומד ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהאילן

ּבפרֹותיו. חֹולקין ׁשניהן הרי מהן, אחד ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָׂשדה
.È:הּלה ואמר חברֹו, ׂשדה ּבתֹו ּוׁשתלם זיתיו, נהר ְְְְֲֵֵֵַַַָָָָָָָָׁשטף

הארץ; יּׁשּוב מּׁשּום לֹו, ׁשֹומעין אין - נֹוטל' אני ְֲִִִִֵֵֵֶַָָ'זיתי
ּכׁשּׁשתלן  ּבגּוׁשיהן הּנהר עקרן ואם ּבמקֹומן. יעמדּו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאּלא
ׁשלׁש ּכל הּזיתים, ּבעל עם הּׂשדה ּבעל הּפרֹות יחלקּו -ְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ

נעקרּו לא ואם הּׂשדה. לבעל הּכל ׁשלׁש, ּולאחר ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹׁשנים;
מּיד  הּקרקע לבעל הּכל .ּבגּוׁשיהן, ְְְִֵֶַַַַַַָֹ

.‡È לקץ עּמֹו ּפסק אם - לעצים זיתיו הּמֹוכר ּבֹו ְִִִֵֵֵֵַַַָָָֹּכּיֹוצא
ואם  הּקרקע; לבעל הן הרי ׁשּיעׂשּו, הּפרֹות ּכל - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָמּיד
ׁשּיֹוציאּו, הּפרֹות ּכל - ׁשּירצה זמן ּכל ׁשּיקץ עּמֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהתנה
לסאה  מרביעית ּפחֹות עׂשּו אם - סתם מכר העצים. ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָלבעל
רביעית  עׂשּו הּזיתים; ּבעל ׁשל אּלּו הרי ההֹוצאה, מן ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָחּוץ

יחלקּו אּלּו הרי ההֹוצאה, מן חּוץ .לסאה ְֲֲִִֵֵַַָָָֹ

ה'תשע"ד  סיון ט"ו שישי יום

ה  ¤¤ּפרק
לעׂשֹות ‡. חברֹו את ּכֹופה מהן אחד ּכל - הּׁשּתפין ֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻחצר

ׁשער ּבית לשומר]לּה ׁשהחצר [ביתן הּדברים ּכל  וכן ודלת, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
הּמדינה  ּבני ׁשּנהגּו דברים אֹו ּגדֹול, צר להן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹצריכה

וכּיּור צּיּור ּכגֹון הּדברים, ׁשאר אבל של לעׂשֹותן. [סוג ְְְְֲֲִִִַַָָָָ
מעצמֹוציור] מהן אחד עׂשה ּכֹופהּו. אינֹו - ּבהן ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא

חברֹו, ּׁשעׂשה ּבמה לֹו ׁשּנֹוח ּדעּתֹו הּׁשני ּגּלה אם -ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבהֹוצאה. חלקֹו ונֹותן הּכל, את עליו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹמגלּגלין

אֹותֹו·. מׁשעּבדין חצר ּבני - אחרת ּבחצר ּבית לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמי
ונגר ּדלת עּמהן ּבׁשאר [בריח]לעׂשֹות אבל ּומנעּול, ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָ

ּבאֹותּה עּמהן ׁשרּוי היה ואם אֹותֹו; מׁשעּבדין אין ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָהּדברים
הּכל. על אֹותֹו מׁשעּבדין ְְְִֵַַַָֹחצר,

אֹו‚. ּבהמה ּבּה להעמיד ׁשּבּקׁש ּבחצר הּׁשּתפין מן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאחד
ׁשאר  וכן עליו. מעּכב חברֹו - ּתרנגֹולין ּבּה לגּדל אֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָרחים,
ּבחצרֹותיהן, לעׂשֹותן הּמקֹום אנׁשי ּדר ׁשאין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּדברים
לפי  הּכביסה, מן חּוץ - זה על זה מעּכבין הּׁשּתפין ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֻֻּבכּלן

הּנהר. ּגב על להתּבּזֹות יׂשראל ּבנֹות ׁשל ּדרּכן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשאין
הּׁשּתפין „. חצר ּבני אחד ּכל - מפּלׁש ׁשאינֹו מבֹוי ואחד , ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻ

אּלא  ּבּמבֹוי, להׁשּתּמׁש ׁשּלא זה על זה מעּכבין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמבֹוי
ּבּמבֹואֹות. ּבהן להׁשּתּמׁש הּמדינה ּבני ׁשּדר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבדברים

רחים ‰. אֹו ּבהמה ׁשהעמיד ּבחצר הּׁשּתפין מן ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻאחד
מעּכב  זה הרי - ׁשּתפֹו ּבֹו מחה ולא ּבחצר, ּבהן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻוכּיֹוצא
וכּיֹוצא  זֹו ּבהמה ּבפני העמיד ואם ׁשּירצה. זמן ּכל ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעליו
ׁשהּׁשּתפין  החזיק; טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָֻּבּה

מחל  והּניחֹו, והֹואיל הּמחיצה; על ּדברים מקּפידין ּבּמה . ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָ
העמיד  אפּלּו - חברֹו ּבחצר אבל הּׁשּתפין. ּבחצר ֱֲֲֲֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֻאמּורים?
ׁשאין  ידּוע ׁשהּדבר החזיק; לא מחיצה, לּה ועׂשה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּבהמּתֹו
וכירים  ּתּנּור מעמיד לכל הּדין והּוא ׁשאלה. דר אּלא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָזֹו
ל אין החזיק, ּתאמר ׁשאם - ּבהן וכּיֹוצא ּתרנגֹולין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּומגּדל

לחברֹו. מקֹום ׁשּמׁשאיל ְֲִֵֶַַָָָאדם
.Âּביתֹו ּבתֹו חּלֹון לֹו לפּתח ׁשּבּקׁש הּׁשּתפין מן ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻאחד

מּמּנּו ּבֹו ׁשּמסּתּכל מּפני עליו, מעּכב חברֹו - ואם לחצר ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּכנגד  ּבית ּפתח ּבחצרן הּׁשּתפין יפּתחּו לא וכן יסּתם. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻּפתח,
לרׁשּות  אדם ּפֹותח אבל חּלֹון; ּכנגד חּלֹון אֹו ּבית, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָּפתח
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ה'תשע"ד  סיון י"ג רביעי יום
יום רביעי ֿ חמישי י "ג ֿ י "ד סיון 

ג  ¤¤ּפרק
לכל ‡. יׁש - ׁשּנפל ׁשּתפין, ׁשני ּבין הּמבּדיל חצר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻּכתל

אּמֹות, ארּבע ּגבּה עד לבנֹותֹו חברֹו את לכף מּׁשניהן ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹאחד
אין  אּמֹות, ארּבע על יתר אבל זה; את זה יראה ׁשּלא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּכדי

ארּבע מ  על יתר הּכתל והגּביּה האחד רצה אֹותֹו. חּיבין ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
הּכתל  ּכנגד ּגבֹוּה אחר ּכתל ּובנה חברֹו ּבא אם - ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹאּמֹות
ּכתלֹו ׁשּכנגד ּבּגבּה חלקֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין .ׁשּביניהן, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָֹ

אּמֹות, עׂשר והגּביהֹו ׁשּביניהן, ּכתל האחד ּבנה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹּכיצד?
ּבית, לֹו לעׂשֹות ּבצּדֹו אֹו ּכנגדֹו אחד ּכתל ּובנה חברֹו ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹּובא
חלקֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין - אּמֹות ׁשׁש האחר הּכתל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹוהגּביּה
מּמעׂשיו  נראה ׁשהרי הארּבע; על ׁשהֹוסיף האּמֹות ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּבׁשּתי
ׁשּביניהן  הּכתל ּבראׁש חקק אם וכן ּבהן. רֹוצה ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹׁשהּוא
ּגדֹולה  קֹורה עליו ׁשּבנה אֹו הּקֹורֹות, ּבֹו להּניח ְְִֶַַַָָָָָָָמקֹום
ּבׁשׁש חלקֹו לּתן אֹותֹו מחּיבין - עליה נׁשענין ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשהּקֹורֹות
ׁשּלא  ּפי על אף הארּבע, על חברֹו ׁשהֹוסיף ּכּלן ְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֻהאּמֹות
ּבכל  רֹוצה ׁשהּוא ּדעּתֹו ּגּלה ׁשהרי הּכתל; ּכל ּכנגד ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבנה

הּזה. ֶַַַֹהּגבּה
חברֹו·. ּובין ּבינֹו הּמבּדיל הּכתל ׁשּבנה הּׁשּתפין מן ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻאחד

ואמר: ּבהֹוצאה, חלקֹו לּתן חברֹו ותבע אּמֹות, ארּבע ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָעד
ׁשּנתן  הּסת ונׁשּבע ׁשּנתן, ּבחזקת זה הרי - חלקי' ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ'נתּתי

נתן  ׁשּלא ראיה הּתֹובע ׁשּיביא עד ּבא ונפטר; אם אבל . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ
על  ׁשהֹוסיף הּגבּה ׁשאר ּבהֹוצאת חלקֹו לּתן אֹותֹו ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹלתּבע
- 'נתּתי' ואמר: ּכנגדֹו, אֹו לֹו ׁשּסמ מּפני אּמֹות, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָארּבע
לֹו, נתן ׁשּלא חפץ ּבנקיטת נׁשּבע חברֹו אּלא נאמן; ְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאינֹו
זה  ׁשּיביא עד ונֹוטלין; הּנׁשּבעין ּכל ּכדין מּמּנּו, ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָונֹוטל

לֹו. ׁשּנתן ְֶַָָָראיה
וגדר ‚. חברֹו ועמד חברֹו, חרבֹות ּבין חרּבה לֹו ׁשהיה ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָמי

ּוׁשנּיה ראׁשֹונה זֹורּוח חרּבה ׁשּנמצאת עד ּוׁשליׁשית, ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ
מן  לּתן אֹותֹו מחּיבין אין - רּוחֹותיה מּׁשלׁש ּגדר ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻמּקפת
ּפתּוחה  חרּבתֹו והרי לֹו, הֹועיל לא ׁשהרי ּכלּום, ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָֹההֹוצאה

ּכׁשהיתה  הרּבים רביעית,לרׁשּות רּוח לֹו ּגדר אם ,לפיכ . ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָ
הּכל, את עליו מגלּגלין - ּגדר מּקפת חרּבתֹו ׁשּנמצאת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻעד
ארּבע  עד הרּוחֹות ּבארּבע זה ׁשהֹוציא ההֹוצאה חצי ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָונֹותן

ׁשניהם. ׁשל הּכתל מקֹום ׁשּיהיה ּובלבד ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַֹאּמֹות,
יראה „. - ּבנה ּובחלקֹו ׁשּבנה, זה ׁשל הּכתל היה אם ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאבל

הּדּינין, ׁשּיראּו ּכמֹו מּועט ּדבר אּלא עליו מגלּגלין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָלי
עצמֹו הּנּקף אם וכן ּבּכתלים. להׁשּתּמׁש יכֹול אינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָׁשהרי
חצי  ונֹותן ּדעּתֹו; ּגּלה הרי - רביעית רּוח ׁשּגדר ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָהּוא
ׁשניהם  ׁשל הּכתלים היּו אם רּוחֹות, ׁשלׁש ׁשל .ההֹוצאה ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל ְֵֵֶַָָוכן
אפּלּו‰. לדירה, עׂשּויין ּגּגיהן והיּו זה, ּבצד זה בּתים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָׁשני

גּגֹו לחצי מעקה עֹוׂשה זה - הרּבים רׁשּות צּדי ּבׁשני ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהיּו
ּבֹו, דר ׁשהּוא גּגֹו לחצי מעקה עֹוׂשה וזה ּבֹו, דר ְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָׁשהּוא
ואף  זֹו. את זה יראּו ׁשּלא ּכדי ּומעדיף, זה ּכנגד ׁשּלא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַֹֹזה

מהן  אחד ּכל יכֹול אֹותן, רֹואין הרּבים רׁשּות ׁשּבני ּפי ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעל
ּבעת  ּבּיֹום אּלא אֹותי רֹואין אין 'אּלּו לחברֹו: ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָלֹומר

ּתמיד' אֹותי רֹואה ואּתה ּגּגי, על .ׁשאעמד ְֱִִִֶֶֶַַַָָֹ
.Â ארּבע ּגבֹוּה מעקה לֹו עֹוׂשה חברֹו, לחצר הּסמּו ְֲֲֲֵֶֶַַַַַַַַָָּגג

מ  לגג ּגג ּבין אבל לארּבע אּמֹות. זקּוק אינֹו הּגּגין, ּׁשאר ְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָָ
הּזק  ּבּגּגֹות אין לפיכ ּבּגּגֹות, ּדרין אדם ּבני ׁשאין ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאּמֹות,
ּגבֹוהה  הּגּגין ׁשני ּבין מחיצה לעׂשֹות צרי אבל ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָראּיה;
לרׁשּותֹו. נכנס אם ּכגּנב אֹותֹו ׁשּיתּפׂש ּכדי טפחים, ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָעׂשרה

.Ê הריני' העליֹון: יאמר לא מּזֹו, למעלה זֹו חצרֹות ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָֹֹׁשּתי
ועֹולין, מּלמּטה ׁשניהן ּבֹונין אּלא ועֹולה'; מּכנגּדי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָּבֹונה
חצרֹו היתה ואם ּולמעלה. מּכנגּדֹו לבּדֹו העליֹון ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָּובֹונה

ּכלל  לּתחּתֹון זקּוק העליֹון אין חברֹו, ׁשל מּגּגֹו .למעלה ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָ
.Áאֹותֹו ּכֹופין - ונפל חברֹו, לגּנת סמּו ּכתלֹו ׁשהיה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָמי

אין  - 'ׁשּל הן והרי ,הּגיעּו' לֹו: אמר אבניו. ְְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָלפּנֹות
לֹו -ׁשֹומעין 'הין' לֹו ואמר הּגּנה, ּבעל ּבהן רצה ואם . ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָ

אמר  ואפּלּו ּבֹו; לחזר יכֹול ואינֹו קנה, - אֹותן ּפּנה ְֲֲִִִֵַַַָָָָָָֹאם
אבל  לֹו. ׁשֹומעין אין - אבני' ואּטל ,יציאֹותי ל 'הא ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָֹלֹו:

לדחֹותֹו. אּלא לֹו אמר ׁשּלא קנה, לא - ּפּנה לא ְִִִֶֶַָָָָָֹֹֹאם
.Ë הּמעין ונתקלקל אחד, מּמעין מים המסּפקֹות ּגּנֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָחמׁש

עם  מתּקנת הּתחּתֹונה נמצאת העליֹונה. עם מתּקנֹות ּכּלן -ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
הּׁשנּיה, עם מתּקנת אינּה והראׁשֹונה לעצמּה; ּומתּקנת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכּלן,
לביב  מים ׁשּׁשֹופכֹות חצרֹות חמׁש וכן ּולמּטה. מּׁשנּיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹולא
נמצאת  הּתחּתֹונה. עם מתּקנֹות ּכּלן - הּביב ונתקלקל ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֻאחד,
והּתחּתֹונה  לעצמּה; ּומתּקנת ּכּלן, עם מתּקנת ְְְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻהעליֹונה

ּולמעלה  מּׁשנּיה ולא הּׁשנּיה, עם מתּקנת .אינּה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ
.È ּכדי לסּכר מהן אחד רצה הּסדר: על מׁשקין הּנהר ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבני

רֹוצה  ואחר יפּתח, ּכ ואחר ּתחּלה, ויׁשקה הּמים לֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָׁשּיחזיר
זכה  הּמתּגּבר ּכל - ּתחּלה לאּמה להׁשקֹות הּקרֹוב ּובֹור . ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָ

מים] המוליכה ׁשלֹום.[תעלה ּדרכי מּפני ראׁשֹון, ְְְִִִֵֵֵַַָמתמּלא

ה'תשע"ד  סיון י"ד חמישי יום

ד  ¤¤ּפרק
ונפל ‡. חברֹו, ׁשל מּביתֹו למעלה עלּיה לֹו ׁשהיתה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָמי

ּביציאֹותיו  לֹו נֹותן העלּיה ּבעל אין - הּבית מּכתלי ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּכתל
אין ּכלּום  אבל ּכׁשהיה; לבנֹותֹו הּבית ּבעל את וכֹופה , ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

ׁשּנפל. עלּיה ּכתל לבנֹות העלּיה לבעל ּכֹופה הּבית ְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּבעל
והּמעזיבה  הּבית; ּבעל ׁשל היא הרי ּבית, ׁשל ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָוהּתקרה

העלּיה.[רצפה] ּבעל ׁשל היא הרי הּתקרה, ְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָׁשעל
ּבעצים ·. חֹולקין ׁשניהן הרי - והעלּיה הּבית ׁשּתיהם, ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָנפלּו

ּובעפר  ו ּובאבנים איזֹו. רֹואין האבנים, מקצת נׁשּתּברּו אם ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָ
ודבר  העלּיה; אבני אֹו הּבית, אבני אם להׁשּתּבר, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָָראּויֹות
והרסֹו, הּתחּתֹון על העליֹון נפל אם הּנפילה: מּדר יּודע ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָזה
יֹודעין  אינן ואם ונהרס. העליֹון ונפל הּתחּתֹון נׁשמט ְְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָאֹו

והּׁשבּורֹות. הּׁשלמֹות האבנים חֹולקין נפל, ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָּכיצד
ׁשּיבנה ‚. ּכדי הּבית לבנֹות הּבית לבעל העלּיה ּבעל ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָאמר

ּבֹונה  העלּיה ּבעל הרי - רֹוצה אינֹו והּוא ּגּביו, על ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָעלּיתֹו
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ּכל  את לֹו ׁשּיּתן עד ּבתֹוכֹו ודר ויֹוׁשב ּכׁשהיה, הּבית ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאת
רצה  אם עלּיתֹו, ויבנה יצא ּכ ואחר .יציאֹותיו; ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָ

נֹוטל „. העלּיה ּבעל - לבנֹות יכֹול מהן אחד אין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָואם
ׁשליׁשים  ׁשני נֹוטל הּבית ּובעל הּקרקע, .ׁשליׁש ְְְְִִִִֵֵַַַַַַַ

ואם ‰. ּכׁשהיה. אֹותֹו ּבֹונה ּביתֹו, לבנֹות הּבית ּבעל ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָרצה
יתר  ּברחּבן והרּבה אֹותן חּזק אם - ּבּכתלים לׁשּנֹות ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָָּבא
לפחת  אֹו ּברחּבן למעט רצה לֹו; ׁשֹומעין ּׁשהיּו, ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָֹמּמה
וכּיֹוצא  לבנים להחזירן ּובּקׁש אבנים ׁשהיּו ּכגֹון ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמחזקן,
לקֹורֹות  הּתקרה את לׁשּנֹות ּבא לֹו. ׁשֹומעין אין - ְְְְִִֵֶֶַַָָָּבזה
ׁשֹומעין  אין ּׁשהיּו, מּמה ּפחֹות לֹו; ׁשֹומעין וחזקין, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָּכבדין
ׁשֹומעין  אין הּבית, ּבגבּה ׁשהֹוסיף אֹו ּבחּלֹונֹות הרּבה ְְְִִִִֵֶַַַַַָֹלֹו.
וכן  לֹו. ׁשֹומעין הּבית, ּבגבּה ׁשּמעט אֹו ּבח ּלֹונֹות מעט ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַֹלֹו;
ּבא  ואם ּכׁשהיתה. רצה, אם אֹותּה, ּבֹונה העלּיה ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָּבעל
מּפני  לֹו, ׁשֹומעין אין - ּולחּזק להרחיב הּכתלים את ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָלׁשּנֹות
ׁשֹומעין  מהן, למעט אבל הּתחּתֹון; ּכתלי על מכּביד ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשהּוא
מּמה  לקּלים אֹותן ׁשּנה אם - העלּיה ּתקרת ּבקֹורֹות וכן ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָלֹו.

מהן  לכבדים לֹו; ׁשֹומעין הרּבה ּׁשהיּו, לֹו. ׁשֹומעין אין , ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָ
אם  אבל לֹו; ׁשֹומעין העלּיה, ּבגבּה ׁשּמעט אֹו ְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹּבחּלֹונֹות

לֹו ׁשֹומעין אין ּבגבהּה, ׁשהרּבה אֹו ּבחּלֹונֹות .מעט ְְְְִִִֵֵֶַַָָָ
.Âהּגיעּו אם - הּבית לאויר וירדּו הּבית, קֹורֹות ְְְְֲִִִִִִִַַַַַַָנּדלּדלּו

יכֹול  הּגיעּו, לא ואם ּובֹונה; סֹותר טפחים, עׂשרה ְְְֲִִִִֵֶָָָָֹלתֹו
'אני  הּבית: ּבעל לֹו אמר ואפּלּו עליו. לעּכב העלּיה ְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָּבעל
אין  - הּתקרה' ׁשאתּקן עד ּבֹו ׁשּתדּור ּכדי מקֹום ל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹאׂשּכר
מּמקֹום  ׁשאטרח רצֹוני 'אין לֹו: אֹומר ׁשהרי לֹו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָׁשֹומעין

'ּבית את אּתה ׁשּתתּקן ּכדי .למקֹום ְְְְֵֵֵֶֶַַָָ
.Ê ּכדי הּבית ּבגבּה נׁשאר אם זה, ּדבר על ּביניהן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהתנּו

ּתחת  ּבּה ויּכנס ראׁשֹו על ּבינֹונית חבילה אדם ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשּיּקח
להּכנס  יכֹול אינֹו ואם סֹותר; אינֹו - ׁשּנעקמּו אּלּו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָקֹורֹות
ּבעל  ואין ּובֹונה. ּומתּקן סֹותר - ראׁשֹו את ׁשּיכף עד ְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּבּה

ּתחּלה  ּביניהן התנּו ׁשהרי לעּכב, יכֹול .העלּיה ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָ
.Á,ּגּביו על אחר וגּנת ההר, ּבעבי ּבנּוי ׁשהּוא הּבד ְֳִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבית

ׁשמי -[תקרת]ונפחתּו יתר אֹו טפחים ּבארּבעה הּבד בית ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָ
ּבּדֹו לבית זה ׁשּיעׂשה עד למּטה, וזֹורע יֹורד הּגּנה ּבעל ְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהרי

ּגּנתֹו.[תקרה]ּכּפין ּכל ויזרע ּגּנתֹו, קרקע העליֹון ויתּקן , ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָ
.Ë ּבג ּבינתים והּירק זֹו, ּגּבי על זֹו גּנֹות עבי ׁשּתי בּה ְְְְֳִִִֵֵֵַַַַַָָֹ

ולּטל  ידֹו את לפׁשט יכֹול ׁשהעליֹון ּכל - ׁשּביניהן ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹהארץ
עצמֹו יאנס ׁשּלא ּובלבד ׁשּלֹו, הּוא הרי מעּקרֹו, ;אֹותֹו ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹ

לעּקרֹו מּגיע ואינֹו לנֹופֹו, מּגיע היה ּתחּתֹון. ׁשל ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָוהּׁשאר
אבל  מּידֹו. מֹוציאין אין נטל, ואם העליֹון; יּטל לא -ְְֲִִִִִֵֶַָָָָֹֹ
לתֹו נֹוטה ׁשהּוא ּפי על אף - הּמצר על העֹומד ְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהאילן

ּבפרֹותיו. חֹולקין ׁשניהן הרי מהן, אחד ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָׂשדה
.È:הּלה ואמר חברֹו, ׂשדה ּבתֹו ּוׁשתלם זיתיו, נהר ְְְְֲֵֵֵַַַָָָָָָָָׁשטף

הארץ; יּׁשּוב מּׁשּום לֹו, ׁשֹומעין אין - נֹוטל' אני ְֲִִִִֵֵֵֶַָָ'זיתי
ּכׁשּׁשתלן  ּבגּוׁשיהן הּנהר עקרן ואם ּבמקֹומן. יעמדּו ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאּלא
ׁשלׁש ּכל הּזיתים, ּבעל עם הּׂשדה ּבעל הּפרֹות יחלקּו -ְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹ

נעקרּו לא ואם הּׂשדה. לבעל הּכל ׁשלׁש, ּולאחר ְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹׁשנים;
מּיד  הּקרקע לבעל הּכל .ּבגּוׁשיהן, ְְְִֵֶַַַַַַָֹ

.‡È לקץ עּמֹו ּפסק אם - לעצים זיתיו הּמֹוכר ּבֹו ְִִִֵֵֵֵַַַָָָֹּכּיֹוצא
ואם  הּקרקע; לבעל הן הרי ׁשּיעׂשּו, הּפרֹות ּכל - ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָמּיד
ׁשּיֹוציאּו, הּפרֹות ּכל - ׁשּירצה זמן ּכל ׁשּיקץ עּמֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹהתנה
לסאה  מרביעית ּפחֹות עׂשּו אם - סתם מכר העצים. ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָלבעל
רביעית  עׂשּו הּזיתים; ּבעל ׁשל אּלּו הרי ההֹוצאה, מן ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָחּוץ

יחלקּו אּלּו הרי ההֹוצאה, מן חּוץ .לסאה ְֲֲִִֵֵַַָָָֹ

ה'תשע"ד  סיון ט"ו שישי יום

ה  ¤¤ּפרק
לעׂשֹות ‡. חברֹו את ּכֹופה מהן אחד ּכל - הּׁשּתפין ֲֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻחצר

ׁשער ּבית לשומר]לּה ׁשהחצר [ביתן הּדברים ּכל  וכן ודלת, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
הּמדינה  ּבני ׁשּנהגּו דברים אֹו ּגדֹול, צר להן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹצריכה

וכּיּור צּיּור ּכגֹון הּדברים, ׁשאר אבל של לעׂשֹותן. [סוג ְְְְֲֲִִִַַָָָָ
מעצמֹוציור] מהן אחד עׂשה ּכֹופהּו. אינֹו - ּבהן ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָוכּיֹוצא

חברֹו, ּׁשעׂשה ּבמה לֹו ׁשּנֹוח ּדעּתֹו הּׁשני ּגּלה אם -ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּבהֹוצאה. חלקֹו ונֹותן הּכל, את עליו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹמגלּגלין

אֹותֹו·. מׁשעּבדין חצר ּבני - אחרת ּבחצר ּבית לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָמי
ונגר ּדלת עּמהן ּבׁשאר [בריח]לעׂשֹות אבל ּומנעּול, ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָ

ּבאֹותּה עּמהן ׁשרּוי היה ואם אֹותֹו; מׁשעּבדין אין ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָהּדברים
הּכל. על אֹותֹו מׁשעּבדין ְְְִֵַַַָֹחצר,

אֹו‚. ּבהמה ּבּה להעמיד ׁשּבּקׁש ּבחצר הּׁשּתפין מן ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאחד
ׁשאר  וכן עליו. מעּכב חברֹו - ּתרנגֹולין ּבּה לגּדל אֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָרחים,
ּבחצרֹותיהן, לעׂשֹותן הּמקֹום אנׁשי ּדר ׁשאין ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָהּדברים
לפי  הּכביסה, מן חּוץ - זה על זה מעּכבין הּׁשּתפין ְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָֻֻּבכּלן

הּנהר. ּגב על להתּבּזֹות יׂשראל ּבנֹות ׁשל ּדרּכן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשאין
הּׁשּתפין „. חצר ּבני אחד ּכל - מפּלׁש ׁשאינֹו מבֹוי ואחד , ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֻֻ

אּלא  ּבּמבֹוי, להׁשּתּמׁש ׁשּלא זה על זה מעּכבין ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמבֹוי
ּבּמבֹואֹות. ּבהן להׁשּתּמׁש הּמדינה ּבני ׁשּדר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבדברים

רחים ‰. אֹו ּבהמה ׁשהעמיד ּבחצר הּׁשּתפין מן ְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻאחד
מעּכב  זה הרי - ׁשּתפֹו ּבֹו מחה ולא ּבחצר, ּבהן ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻוכּיֹוצא
וכּיֹוצא  זֹו ּבהמה ּבפני העמיד ואם ׁשּירצה. זמן ּכל ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָעליו
ׁשהּׁשּתפין  החזיק; טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה ְְְְֲִִִִֶֶַָָָָָָָֻּבּה

מחל  והּניחֹו, והֹואיל הּמחיצה; על ּדברים מקּפידין ּבּמה . ְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָ
העמיד  אפּלּו - חברֹו ּבחצר אבל הּׁשּתפין. ּבחצר ֱֲֲֲֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָֻאמּורים?
ׁשאין  ידּוע ׁשהּדבר החזיק; לא מחיצה, לּה ועׂשה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּבהמּתֹו
וכירים  ּתּנּור מעמיד לכל הּדין והּוא ׁשאלה. דר אּלא ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָזֹו
ל אין החזיק, ּתאמר ׁשאם - ּבהן וכּיֹוצא ּתרנגֹולין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹּומגּדל

לחברֹו. מקֹום ׁשּמׁשאיל ְֲִֵֶַַָָָאדם
.Âּביתֹו ּבתֹו חּלֹון לֹו לפּתח ׁשּבּקׁש הּׁשּתפין מן ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻאחד

מּמּנּו ּבֹו ׁשּמסּתּכל מּפני עליו, מעּכב חברֹו - ואם לחצר ; ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּכנגד  ּבית ּפתח ּבחצרן הּׁשּתפין יפּתחּו לא וכן יסּתם. ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻּפתח,
לרׁשּות  אדם ּפֹותח אבל חּלֹון; ּכנגד חּלֹון אֹו ּבית, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָּפתח
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ׁשהּוא  מּפני חּלֹון, ּכנגד וחּלֹון ּפתח ּכנגד ּפתח ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָהרּבים
.'אֹות ׁשרֹואין הרּבים רׁשּות מּבני ּכאחד 'הריני לֹו: ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָאֹומר

.Ê א יפּתח לא כן, ּפי על חברֹו,אף חצר ּפתח ּכנגד חנּות דם ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
עֹוברין  הרּבים רׁשּות ּבני ׁשהרי ּתמיד; קבּוע הּזק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּזה

חברֹו ּבפתח ּומּביט הּיֹום ּכל ּבחנּותֹו יֹוׁשב וזה .וׁשבין, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָ
.Áאינֹו אחרת, ּבחצר ּבית ׁשּלקח ּבחצר הּׁשּתפין מן ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻאחד

ׁשּלֹו הּׁשּתפין לחצר ּפתחֹו לפּתח עלּיה יכֹול ּבנה אפּלּו . ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָֹֻ
לפי  החצר, לתֹו ּפתח לּה יעׂשה לא - ּביתֹו ּגג ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹעל
אחד, ׁשכן לזה היה ׁשהרי ;הּדר את עליהן ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמרּבה
לתֹו העלּיה ּפתח הּוא ּפֹותח אבל הרּבה. ׁשכנים לֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָונעׂשּו

חֹולק. לׁשנים, חדרֹו לחלק רצה ואם ְְְְִִִֵֵַַַָָֹּביתֹו;
.Ëאצלֹו ׁשהביא הּׁשּתפין מן ׁשאחד למד, אּתה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמּכאן

מּפני  עליו, לעּכב לחברֹו יׁש - אחר ּבית אנׁשי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָלביתֹו
ּבית  לבעל ּביתֹו הּמׂשּכיר וכן .הּדר את עליהם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַׁשּמרּבה
ּבבית  ּכאחד עּמֹו לׁשּכן ּומיּדעיו קרֹוביו עּמֹו והביא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻאחד,

עליו. מעּכב הּמׂשּכיר הרי - ְְֲִֵֵֶַַַָָזה
.È יכֹול אינֹו - קטן הּׁשּתפין מן אחד ׁשל ּפתח ִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהיה

יכֹול  אני קטן 'ּבפתח לֹו: אֹומר ׁשּתפֹו ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻלהרחיבֹו,
ּבפתח  להּסתר יכֹול ואיני ּתׁשמיׁשי, ּבׁשעת מּמ ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָלהּסתר
ׁשהּוא  ׁשנים; יעׂשּנּו לא - ּגדֹול הּפתח היה ואם ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹּגדֹול'.
יכֹול' איני ּבׁשנים להּסתר, יכֹול אני אחד 'ּבפתח לֹו: .אֹומר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

.‡È ורצה הרּבים לרׁשּות קטן ּפתח לֹו ׁשּיׁש מי ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָאבל
חברֹו אין - ׁשנים לעׂשֹותֹו ורצה רחב היה אֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָלהרחיבֹו,
הרּבים, רׁשּות ּבני לֹומר צרי ואין עליו; מעּכב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּכנגּדֹו

עליו  לעּכב יכֹולין .ׁשאינן ְְִֵֵֶַָָָ
.·È וקֹורה לחי להם לעׂשֹות זה את זה מבֹוי ּבני ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָּכֹופין

.לּמבֹוי  ַָ
.‚Èאֹותֹו ּכֹופין מבֹוי ּבני אין - ּבּמבֹוי ּפתח לֹו ׁשּיׁש ְִִֵֵֵֶֶַַָָּומי

ׁשאּכנס  'רצֹוני לֹומר: ׁשּיכֹול לּמבֹוי; ּדלת ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָלעׂשֹות
ּפתחי' עד ּובּקׁשּוּבחבילתי הרּבים, לרׁשּות המפּלׁש ּומבֹוי . ְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָֻ

הרּבים  רׁשּות ּבני - ּדלתֹות להם להעמיד הּמבֹוי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּבני
ּבֹו. ונכנסין הרּבים ּדֹוחקין ׁשּפעמים עליהן, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָמעּכבין

.„È ּבני - מפּלׁש ׁשאינֹו ּבמבֹוי ּפתח לֹו לפּתח ׁשּבּקׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻמי
ואם  ;הּדר את עליהם ׁשּמרּבה מּפני עליו, מעּכבין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמבֹוי

לכּתחּלה  ׁשּירצה ּפתח ּכל ּפֹותח מפּלׁש, מבֹוי .היה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
.ÂË זה הרי מפּלׁש, ׁשאינֹו ּבמבֹוי סתּום ּפתח לֹו ְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָֻהיה

ּפּצימיו את ּפרץ ואם ׁשּירצה; עת ּבכל [מסגרת ּפֹותחֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ
הּמבֹוי הפתח] מּבני אחד וכן עליו. מעּכבין הּמבֹוי ּבני ,ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

הּמבֹוי  ּבני - אחר למבֹוי ּולהחזירֹו ּפתחֹו לסּתם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹׁשּבּקׁש
מס, להן יבֹוא ׁשּמא עליו; מן מעּכבין מחלקן ּומתמעט ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הּמס  ׁשאין מקֹום ,לפיכ הּמבֹוי. ּבני על הּקצּוב ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמס
ׁשּירצה. עת ּבכל ּפתחֹו סֹותם זה הרי הּמבֹוי, ּבני על ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָקצּוב

.ÊË ּכּלן - מפּלׁש ׁשאינֹו למבֹוי הּפתּוחֹות חצרֹות ְְְֲֵֵֵֶַָָָָֻֻחמׁש
לעצמּה. מׁשּתּמׁשת והחיצֹונה החיצֹונה, עם ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָמׁשּתּמׁשֹות

לעצמּה מׁשּתּמׁשת הּׁשנּיה החיצֹונה,וכן עם ּומׁשּתּמׁשת , ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
מׁשּתּמׁשת  הּפנימית נמצאת הּׁשאר. עם מׁשּתּמׁשת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָואינּה
הּׁשנּיה  ּבעל ּבנה אם ,לפיכ לעצמּה. ּומׁשּתּמׁשת ּכּלן, ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֻעם

יכֹולה [ספסל]אצטּבא החיצֹונה אין - ּוסתמֹו ּפתחֹו, ּכנגד ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
מּפני  עליו, מעּכבין הּפנימּיֹות ּכל אבל עליו. ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָלעּכב
וכן  ּבאצטּבא. מּקיפין ׁשהרי ,הּדר ּבאר להן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּמרּבה
- החיצֹונה ּובין ּבינֹו ׁשני ּפתח לחצרֹו ׁשּפתח הּׁשנּיה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּבעל
אּלא  להׁשּתּמׁש לּה ׁשאין עליו, מעּכבת החיצֹונה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין
ּובין  ּבינֹו הּׁשני ּפתח ּפתח אם אבל ולחּוץ; ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמּפתחּה
להׁשּתּמׁש לֹו ׁשאין עליו, מעּכבֹות הּפנימּיֹות - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָהּׁשליׁשית
ּבכּלן. הּדין וכן ולחּוץ. הראׁשֹון חצרֹו מּפתח אּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻּבּמבֹוי

ה'תשע"ד  סיון ט"ז קודש שבת יום

ו  ¤¤ּפרק
ּובריח ‡. ּדלתים חֹומה לעׂשֹות זה את זה העיר ּבני ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּכֹופין

ּתֹורה  ספר להן ולקנֹות הּכנסת, ּבית להן ולבנֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָלעיר,
לקרֹות  ׁשּירצה מי ּכל ּבהן ׁשּיקרא ּכדי ּוכתּובים ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָנביאים

הּצּבּור  .מן ִִַ
ּדין ·. ּבית אֹותֹו ּכֹופין - יׂשראל ּבארץ עיר ׁשּלקח ְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָמי

יׂשראל  ארץ יּׁשּוב מּׁשּום רּוחֹותיה, מארּבע ּדר לֹו .לּקח ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
חריץ ּביניהן לעׂשֹות זה את זה ּבקעה ּבני [תעלה]וכֹופין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

חריץ קטנה]ּובן  .[תעלה ִֶָ
אֹותֹו‚. מׁשעּבדין העיר ּבני אחרת, ּבעיר חצר לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי

אבל  הּמים; ואּמת ּומערֹות ׁשיחין ּבֹורֹות עּמהן ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹלחּפר
ׁשרּוי  היה ואם אֹותֹו. מׁשעּבדין אין הּדברים, ּכל ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָּבׁשאר

הּכל  על אֹותֹו מׁשעּבדין העיר, ּבאֹותּה .עּמהן ְְְְִִִֶַַַָָָֹ
לפי „. ּגֹובין החֹומה, לבנֹות העיר מאנׁשי ּגֹובין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָּכׁשהן

יתר  נֹותן לחֹומה, הּסמּו ּכל החֹומה; מן הּבּתים .קריבת ְִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
ּבית ‰. ּבּה ׁשּקנה אֹו חדׁש, עׂשר ׁשנים ּבעיר הּדר ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹוכל

לתּקּון  ׁשּצריכין הּדברים ּבכל העיר ּבני עם נֹותן - ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָּדירה
הּפרׁשין  ּוׂשכר והּדלתֹות הּמדינה,החֹומה את הּׁשֹומרין ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָ

העיר. את הּׁשֹומרין מּדברים ּבאּלּו ּכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָוכל
.Â אנׁשי מּכל לֹוקחין - העיר לׁשמירת ׁשּצריכין הּדברים ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָּכל

היתֹומים  מן ואפּלּו חכמים העיר, מּתלמידי חּוץ לפי , , ְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַָָ
אבל  ׁשֹומרּתן. הּתֹורה - ׁשמירה צריכין החכמים ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָׁשאין
העם  ּכל ואם החכמים. מן אפּלּו והרחֹובֹות, הּדרכים ְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָלתּקּון
עּמהן, חכמים ּתלמידי יצאּו לא - ּבעצמן ּומתּקנין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹיֹוצאין

הארץ. עּמי ּבפני להזּדלזל חכמים ּתלמידי ּדר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאין
.Ê מן אף ּגֹובין - לּמדינה מים ּבֹו להביא נהר חֹופרין ְְְִִִִִִַַַָָָָָהיּו

להם  זכּות ׁשּזֹו ׂשדֹותיהם היתֹומים, מּמּנּו ׁשּיׁשקּו ּכדי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ
הּמים, באּו ולא ּדבר להם ארע אם ,לפיכ ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוכרמיהם;
מה  ּכל להם מחזירין היתֹומים, מהם נהנּו ולא ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהֹואיל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מהם. ְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹּׁשּנלקח
.Á לא ּביניהם להֹוׁשיב ׁשּלא זה את זה מבֹוי  ּבני ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָֹֹּכֹופין

ּברסי ולא עורות]חּיט, אּמנּיֹות.[מעבד מּבעלי אחד ולא , ְְְֲִִֵֶַַָָָֹֹֻֻֻ
אֹו ּבֹו, מחּו ולא אּמן, הּמבֹוי מּבני אחד ּבּמבֹוי ׁשם ְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֻהיה
ועׂשה  חברֹו ּובא רחים, אֹו חנּות אֹו מרחץ ׁשם ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשהיתה

טחֹון אֹו ּכנגדֹו אחרת קמח]מרחץ אינֹו[טחנת - אחרת ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָ
היה  ואפּלּו חּיי'. ּפֹוסק 'אּתה לֹו: ולֹומר מּפניו למנעֹו ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָיכֹול
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ּביניהם  יׁש ׁשהרי למנעֹו, יכֹולין אינן - אחר מבֹוי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָמּבני
חנּות  לעׂשֹות ׁשּבא אחרת מּמדינה ּגר אבל אּמנּות. ְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻאֹותּה
להן  יׁש - זה ׁשל מרחץ ּבצד מרחץ אֹו זה, ׁשל חנּותֹו ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּבצד
למנעֹו יכֹול אינֹו ,הּמל מנת עּמהן נֹותן היה ואם .למנעֹו. ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

.Ë יכֹולין העירֹות ּבני אין ּבעירֹות, הּמחזירין ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָרֹוכלין
ׁשּיהיּו ּכדי מחזירין, ׁשּיהיּו היא עזרא ׁשּתּקנת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָלעּכבן,

יׂשראל  לבנֹות מצּויין מקֹום הּבׂשמים קֹובעין אין אבל . ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָ
חכמים  ּתלמיד ואם העיר; ּבני מּדעת אּלא ּבֹו, ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָויֹוׁשבין

ׁשּירצה. מקֹום ּבכל קֹובע ְְִֵֶֶַָָהּוא,
.È ּבני העירֹות, ּבתֹו למּכר סחֹורתן ׁשּמביאין ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹהּסֹוחרים

אין  ּבלבד, הּׁשּוק ּביֹום מכרּו ואם עליהם. מעּכבין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָהעיר
על  יחּזרּו לא אבל ּבּׁשּוק. ׁשּימּכרּו והּוא אֹותן; ְְְְְְֲִִֶַַַָָֹמֹונעין
- ּבעיר מלוה להן יׁש ואם הּׁשּוק. ּביֹום אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָהּפתחים,
ׁשּיפרעּו עד הּׁשּוק, יֹום ּבלא אפּלּו ּפרנסתם, ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹמֹוכרין

להן  וילכּו .חֹובן, ְְֵֶָָ
.‡È רֹופא להעׂשֹות ׁשּבּקׁש מפּלׁש ׁשאינֹו מבֹוי מּבני ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻאחד

אּמן[מוהל] דם], גרּדי[מקיז אֹו בגדים], מלּמד [אורג אֹו , ְְִֵַַָֻ
ׁשּמרּבה  מּפני עליו, מעּכבין מבֹוי ּבני - ּגֹויים ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּתינֹוקֹות
ּבחצר  ּבית לֹו ׁשּיׁש מי וכן והּיֹוצאין. הּנכנסין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָעליהם
לגרּדי, ולא לאּמן, ולא לרֹופא, לא יׂשּכירּנּו לא - ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹֹֹֻֻהּׁשּתפין
ּתינֹוקֹות  למלּמד ולא הּׁשטרֹות, ׁשּכֹותב יהּודי לסֹופר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָֹֹולא

ּגֹויים. ִֶׁשל

.·È:לֹו ולֹומר ּבידֹו למחֹות הּׁשכנים יכֹולין ׁשּבחצר, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָחנּות
עֹוׂשה  אּלא והּיֹוצאין', הּנכנסין מּקֹול ליׁשן יכֹולין אנּו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ'אין

ּו ּבחנּותֹו למחֹות מלאכּתֹו יכֹולין אינן אבל ּבּׁשּוק. מֹוכר ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָ
אֹו הּפּטיׁש מּקֹול ליׁשן יכֹולין אנּו 'אין לֹו: ולֹומר ְְְִִִִֵַַַָָֹּבידֹו

הרחים' ללּמד מּקֹול לֹו יׁש וכן ּכן. לעׂשֹות החזיק ׁשהרי , ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָ
הּׁשּתפין  ואין ּביתֹו, ּבתֹו ּתֹורה יׂשראל ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻּתינֹוקֹות
מּקֹול  ליׁשן יכֹולין אנּו 'אין לֹו: ולֹומר ּבידֹו למחֹות ְְְְְִִִִִֵַָָֹיכֹולין

רּבן'. ּבית ׁשל ִֵֶַַָהּתינֹוקֹות
.‚È ּבׁשעה נכנס - חברֹו ׁשל מּביתֹו לפנים ּבֹור לֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָמי

אדם  ּבני ׁשּדר ּבׁשעה ויֹוצא נכנסין, אדם ּבני  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשּדר
ממּלא  אּלא מּבֹורֹו, ּומׁשקה ּבהמּתֹו מכניס ואינֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָיֹוצאין;

ּפֹותחת עֹוׂשין ּוׁשניהן מּבחּוץ. הּבֹור;[מנעול]ּומׁשקה על ְְִִֵֶֶַַַַַַ
מּׁשּום  - חצר ּובעל מימיו, את לׁשמר ּכדי - הּבֹור ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹּבעל

מּדעּתֹו. אּלא לׁשם יּכנס ׁשּלא אׁשּתֹו, ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹחׁשד
.„È ּבׁשעה נכנס - חברֹו ׁשל מּגּנתֹו לפנים ּגּנה לֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָמי

אדם  ּבני ׁשּדר ּבׁשעה ויֹוצא נכנסין, אדם ּבני  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשּדר
מּתֹוכּה יּכנס ולא ּתּגרים, לתֹוכּה מכניס ואין ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹיֹוצאין.

הּדר את זֹורע והחיצֹון אחרת. מן לׂשדה הּדר החזירּו . ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
רֹוצה, ׁשהּוא ּבׁשעה נכנס זה הרי - ׁשניהם מּדעת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּצד
ולא  ּתּגרים, לתֹוכּה ּומכניס רֹוצה; ׁשהּוא ּבׁשעה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹויֹוצא
על  לעּכב לֹו יׁש מהן אחד וכל אחרת. לׂשדה מּתֹוכּה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָיּכנס

הּצד. מן ׁשּנתנּו הּדר ּבזריעת ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָחברֹו
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ה'תשע"ד  סיון י' ראשון יום

.ÊÒ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .·Î ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‰Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.„Ù .‚Ù ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הכ"ב ֿ הּמקּדׁשהּמצוה את לׁשמר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֹ

ּכדי ֿ הּלילה ּכל ּבמׁש ֿ לילה ּבכל ּתמיד סביבֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָללכת
לאהרן: יתעּלה אמרֹו והּוא ּולגּדלֹו, ּולרֹוממֹו ְְְְְְְְְְֲִֶַַַַָֹלכּבדֹו,

העדת" אהל לפני אּת ּובני a)"ואּתה ,gi xacna), ְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
זה צּוּוי נכּפל ּוכבר ּתמיד. לפניו ּתהיּו אּתם ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּכלֹומר:
אהל ֿ מׁשמרת את "וׁשמרּו אמרֹו: והּוא אחר, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹּבלׁשֹון

c)מֹועד" ,my)ספרי ּולׁשֹון .(my gxw zyxt)אּתה" : ְְִֵֵַָ
והלוּים מּבפנים הּכהנים ― העדת אהל לפני אּת ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻּובני
ּובּמכלּתא סביבֹו. ולהליכה לׁשמירה ּכלֹומר: ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָמּבחּוץ",
― מֹועד אהל ֿ מׁשמרת את "וׁשמרּו הּזה: ּכּלׁשֹון ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאמרּו
לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? מּנין ּבעׂשה, אּלא לי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹאין

הּקדׁש" מׁשמרת את d)ּוׁשמרּתם ,my)ל נתּברר הּנה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
לּמקּדׁש "ּגדּלה אמרּו: וׁשם עׂשה. מצות ― ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻׁשּׁשמירתֹו

ּפלטֹורין ּדֹומה לא ׁשֹומרים. עליה jlnd)ׁשּיׁש lkid) ְְִִֵֶֶַָָָֹ
ׁשֹומרין". עליה ׁשאין לפלטֹורין ׁשֹומרין עליה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיׁש
ׁשּמגדּלת לֹומר: רצֹונֹו ההיכל ׁשם ― ׁשּפלטֹורין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֻוידּוע
ּוכבר עליו. קבּועים ׁשֹומרים ׁשּיהיּו ורֹוממּותֹו, ְְְְְְִִִֵֶַָָָָההיכל
ּתמיד מּמּסכת א' ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָנתּבארּו

מּדֹות. ְִֶֶַּובמּסכת

― הס"ז ׁשמירתֿהּמצוה מּלהׁשּבית ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֻ
"ּוׁשמרּתם אמרֹו: והּוא ֿ לילה, ּכל ּתמיד ּבֹו ולסב ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹהּמקּדׁש

הּקדׁש" מׁשמרת מּמצות(my)את כ"ב ּבמצוה ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
וכ עׂשה; מצות ּבֹו והּסּבּוב הּמקּדׁש ׁשּׁשמירת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָעׂשה,
ּולׁשֹון ֿ תעׂשה, לא מצות ― זה ּדבר ׁשּבּטּול ּכאן, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹנבאר

מֹועד" אהל ֿ מׁשמרת את "וׁשמרּו c)הּמכלּתא: ,my)אין , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ― ֿ תעׂשה? ּבלא ּומּנין ּבעׂשה, אּלא ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָֹלי

הּקדׁש" מׁשמרת את d)"ּוׁשמרּתם ,my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּומּדֹות. ּתמיד ּבריׁש זֹו ְְִִִֵָָמצוה

― הל"ה עׂשּויהּמצוה ׁשמן לנּו ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
המיחד הּתאּור dkÎak)ּכפי ,l zeny)ּבֹו למׁשח מּוכן ְְְִִֵַַַָָֹֻ

הּגדֹול "והּכהן ׁשאמר: ּכמֹו ׁשּיתמּנה, ּגדֹול ֿ ּכהן ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּכל
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ׁשהּוא  מּפני חּלֹון, ּכנגד וחּלֹון ּפתח ּכנגד ּפתח ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָהרּבים
.'אֹות ׁשרֹואין הרּבים רׁשּות מּבני ּכאחד 'הריני לֹו: ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָאֹומר

.Ê א יפּתח לא כן, ּפי על חברֹו,אף חצר ּפתח ּכנגד חנּות דם ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
עֹוברין  הרּבים רׁשּות ּבני ׁשהרי ּתמיד; קבּוע הּזק ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּזה

חברֹו ּבפתח ּומּביט הּיֹום ּכל ּבחנּותֹו יֹוׁשב וזה .וׁשבין, ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָ
.Áאינֹו אחרת, ּבחצר ּבית ׁשּלקח ּבחצר הּׁשּתפין מן ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻאחד

ׁשּלֹו הּׁשּתפין לחצר ּפתחֹו לפּתח עלּיה יכֹול ּבנה אפּלּו . ְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָָָֹֻ
לפי  החצר, לתֹו ּפתח לּה יעׂשה לא - ּביתֹו ּגג ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָֹעל
אחד, ׁשכן לזה היה ׁשהרי ;הּדר את עליהן ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּמרּבה
לתֹו העלּיה ּפתח הּוא ּפֹותח אבל הרּבה. ׁשכנים לֹו ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָונעׂשּו

חֹולק. לׁשנים, חדרֹו לחלק רצה ואם ְְְְִִִֵֵַַַָָֹּביתֹו;
.Ëאצלֹו ׁשהביא הּׁשּתפין מן ׁשאחד למד, אּתה ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻמּכאן

מּפני  עליו, לעּכב לחברֹו יׁש - אחר ּבית אנׁשי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַָָלביתֹו
ּבית  לבעל ּביתֹו הּמׂשּכיר וכן .הּדר את עליהם ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַׁשּמרּבה
ּבבית  ּכאחד עּמֹו לׁשּכן ּומיּדעיו קרֹוביו עּמֹו והביא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֻאחד,

עליו. מעּכב הּמׂשּכיר הרי - ְְֲִֵֵֶַַַָָזה
.È יכֹול אינֹו - קטן הּׁשּתפין מן אחד ׁשל ּפתח ִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהיה

יכֹול  אני קטן 'ּבפתח לֹו: אֹומר ׁשּתפֹו ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָֻלהרחיבֹו,
ּבפתח  להּסתר יכֹול ואיני ּתׁשמיׁשי, ּבׁשעת מּמ ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָלהּסתר
ׁשהּוא  ׁשנים; יעׂשּנּו לא - ּגדֹול הּפתח היה ואם ְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹּגדֹול'.
יכֹול' איני ּבׁשנים להּסתר, יכֹול אני אחד 'ּבפתח לֹו: .אֹומר ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

.‡È ורצה הרּבים לרׁשּות קטן ּפתח לֹו ׁשּיׁש מי ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָאבל
חברֹו אין - ׁשנים לעׂשֹותֹו ורצה רחב היה אֹו ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָלהרחיבֹו,
הרּבים, רׁשּות ּבני לֹומר צרי ואין עליו; מעּכב ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּכנגּדֹו

עליו  לעּכב יכֹולין .ׁשאינן ְְִֵֵֶַָָָ
.·È וקֹורה לחי להם לעׂשֹות זה את זה מבֹוי ּבני ְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָּכֹופין

.לּמבֹוי  ַָ
.‚Èאֹותֹו ּכֹופין מבֹוי ּבני אין - ּבּמבֹוי ּפתח לֹו ׁשּיׁש ְִִֵֵֵֶֶַַָָּומי

ׁשאּכנס  'רצֹוני לֹומר: ׁשּיכֹול לּמבֹוי; ּדלת ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָלעׂשֹות
ּפתחי' עד ּובּקׁשּוּבחבילתי הרּבים, לרׁשּות המפּלׁש ּומבֹוי . ְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָֻ

הרּבים  רׁשּות ּבני - ּדלתֹות להם להעמיד הּמבֹוי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָּבני
ּבֹו. ונכנסין הרּבים ּדֹוחקין ׁשּפעמים עליהן, ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָָמעּכבין

.„È ּבני - מפּלׁש ׁשאינֹו ּבמבֹוי ּפתח לֹו לפּתח ׁשּבּקׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻמי
ואם  ;הּדר את עליהם ׁשּמרּבה מּפני עליו, מעּכבין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָמבֹוי

לכּתחּלה  ׁשּירצה ּפתח ּכל ּפֹותח מפּלׁש, מבֹוי .היה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻ
.ÂË זה הרי מפּלׁש, ׁשאינֹו ּבמבֹוי סתּום ּפתח לֹו ְְֲֵֵֶֶֶַָָָָָֻהיה

ּפּצימיו את ּפרץ ואם ׁשּירצה; עת ּבכל [מסגרת ּפֹותחֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ
הּמבֹוי הפתח] מּבני אחד וכן עליו. מעּכבין הּמבֹוי ּבני ,ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

הּמבֹוי  ּבני - אחר למבֹוי ּולהחזירֹו ּפתחֹו לסּתם ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָֹׁשּבּקׁש
מס, להן יבֹוא ׁשּמא עליו; מן מעּכבין מחלקן ּומתמעט ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

הּמס  ׁשאין מקֹום ,לפיכ הּמבֹוי. ּבני על הּקצּוב ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָהּמס
ׁשּירצה. עת ּבכל ּפתחֹו סֹותם זה הרי הּמבֹוי, ּבני על ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָקצּוב

.ÊË ּכּלן - מפּלׁש ׁשאינֹו למבֹוי הּפתּוחֹות חצרֹות ְְְֲֵֵֵֶַָָָָֻֻחמׁש
לעצמּה. מׁשּתּמׁשת והחיצֹונה החיצֹונה, עם ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָמׁשּתּמׁשֹות

לעצמּה מׁשּתּמׁשת הּׁשנּיה החיצֹונה,וכן עם ּומׁשּתּמׁשת , ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
מׁשּתּמׁשת  הּפנימית נמצאת הּׁשאר. עם מׁשּתּמׁשת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָואינּה
הּׁשנּיה  ּבעל ּבנה אם ,לפיכ לעצמּה. ּומׁשּתּמׁשת ּכּלן, ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָֻעם

יכֹולה [ספסל]אצטּבא החיצֹונה אין - ּוסתמֹו ּפתחֹו, ּכנגד ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
מּפני  עליו, מעּכבין הּפנימּיֹות ּכל אבל עליו. ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָלעּכב
וכן  ּבאצטּבא. מּקיפין ׁשהרי ,הּדר ּבאר להן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּמרּבה
- החיצֹונה ּובין ּבינֹו ׁשני ּפתח לחצרֹו ׁשּפתח הּׁשנּיה ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָּבעל
אּלא  להׁשּתּמׁש לּה ׁשאין עליו, מעּכבת החיצֹונה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאין
ּובין  ּבינֹו הּׁשני ּפתח ּפתח אם אבל ולחּוץ; ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמּפתחּה
להׁשּתּמׁש לֹו ׁשאין עליו, מעּכבֹות הּפנימּיֹות - ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָהּׁשליׁשית
ּבכּלן. הּדין וכן ולחּוץ. הראׁשֹון חצרֹו מּפתח אּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻּבּמבֹוי

ה'תשע"ד  סיון ט"ז קודש שבת יום

ו  ¤¤ּפרק
ּובריח ‡. ּדלתים חֹומה לעׂשֹות זה את זה העיר ּבני ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָּכֹופין

ּתֹורה  ספר להן ולקנֹות הּכנסת, ּבית להן ולבנֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָלעיר,
לקרֹות  ׁשּירצה מי ּכל ּבהן ׁשּיקרא ּכדי ּוכתּובים ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶָָָנביאים

הּצּבּור  .מן ִִַ
ּדין ·. ּבית אֹותֹו ּכֹופין - יׂשראל ּבארץ עיר ׁשּלקח ְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָמי

יׂשראל  ארץ יּׁשּוב מּׁשּום רּוחֹותיה, מארּבע ּדר לֹו .לּקח ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
חריץ ּביניהן לעׂשֹות זה את זה ּבקעה ּבני [תעלה]וכֹופין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

חריץ קטנה]ּובן  .[תעלה ִֶָ
אֹותֹו‚. מׁשעּבדין העיר ּבני אחרת, ּבעיר חצר לֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמי

אבל  הּמים; ואּמת ּומערֹות ׁשיחין ּבֹורֹות עּמהן ְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹלחּפר
ׁשרּוי  היה ואם אֹותֹו. מׁשעּבדין אין הּדברים, ּכל ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָּבׁשאר

הּכל  על אֹותֹו מׁשעּבדין העיר, ּבאֹותּה .עּמהן ְְְְִִִֶַַַָָָֹ
לפי „. ּגֹובין החֹומה, לבנֹות העיר מאנׁשי ּגֹובין ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָּכׁשהן

יתר  נֹותן לחֹומה, הּסמּו ּכל החֹומה; מן הּבּתים .קריבת ְִִִֵֵַַַַַָָָָָָ
ּבית ‰. ּבּה ׁשּקנה אֹו חדׁש, עׂשר ׁשנים ּבעיר הּדר ְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָֹוכל

לתּקּון  ׁשּצריכין הּדברים ּבכל העיר ּבני עם נֹותן - ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָּדירה
הּפרׁשין  ּוׂשכר והּדלתֹות הּמדינה,החֹומה את הּׁשֹומרין ְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָ

העיר. את הּׁשֹומרין מּדברים ּבאּלּו ּכּיֹוצא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָוכל
.Â אנׁשי מּכל לֹוקחין - העיר לׁשמירת ׁשּצריכין הּדברים ְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָּכל

היתֹומים  מן ואפּלּו חכמים העיר, מּתלמידי חּוץ לפי , , ְְְֲֲִִִִִִִִֵַַַָָ
אבל  ׁשֹומרּתן. הּתֹורה - ׁשמירה צריכין החכמים ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָׁשאין
העם  ּכל ואם החכמים. מן אפּלּו והרחֹובֹות, הּדרכים ְְְְְֲֲִִִִִִַַָָָָָָלתּקּון
עּמהן, חכמים ּתלמידי יצאּו לא - ּבעצמן ּומתּקנין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹיֹוצאין

הארץ. עּמי ּבפני להזּדלזל חכמים ּתלמידי ּדר ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשאין
.Ê מן אף ּגֹובין - לּמדינה מים ּבֹו להביא נהר חֹופרין ְְְִִִִִִַַַָָָָָהיּו

להם  זכּות ׁשּזֹו ׂשדֹותיהם היתֹומים, מּמּנּו ׁשּיׁשקּו ּכדי ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָ
הּמים, באּו ולא ּדבר להם ארע אם ,לפיכ ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹוכרמיהם;
מה  ּכל להם מחזירין היתֹומים, מהם נהנּו ולא ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָֹהֹואיל

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מהם. ְְִֵֵֵֶֶֶַַָֹּׁשּנלקח
.Á לא ּביניהם להֹוׁשיב ׁשּלא זה את זה מבֹוי  ּבני ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָֹֹּכֹופין

ּברסי ולא עורות]חּיט, אּמנּיֹות.[מעבד מּבעלי אחד ולא , ְְְֲִִֵֶַַָָָֹֹֻֻֻ
אֹו ּבֹו, מחּו ולא אּמן, הּמבֹוי מּבני אחד ּבּמבֹוי ׁשם ְְִִֵֶַַָָָָָָָֹֻהיה
ועׂשה  חברֹו ּובא רחים, אֹו חנּות אֹו מרחץ ׁשם ְְְֲֲִֵֵֶֶַָָָָָָָׁשהיתה

טחֹון אֹו ּכנגדֹו אחרת קמח]מרחץ אינֹו[טחנת - אחרת ְְְְֵֶֶֶֶֶֶַַָ
היה  ואפּלּו חּיי'. ּפֹוסק 'אּתה לֹו: ולֹומר מּפניו למנעֹו ְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָיכֹול
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ּביניהם  יׁש ׁשהרי למנעֹו, יכֹולין אינן - אחר מבֹוי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָמּבני
חנּות  לעׂשֹות ׁשּבא אחרת מּמדינה ּגר אבל אּמנּות. ְֲֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָֻאֹותּה
להן  יׁש - זה ׁשל מרחץ ּבצד מרחץ אֹו זה, ׁשל חנּותֹו ְְְְֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּבצד
למנעֹו יכֹול אינֹו ,הּמל מנת עּמהן נֹותן היה ואם .למנעֹו. ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

.Ë יכֹולין העירֹות ּבני אין ּבעירֹות, הּמחזירין ְְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָרֹוכלין
ׁשּיהיּו ּכדי מחזירין, ׁשּיהיּו היא עזרא ׁשּתּקנת ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָלעּכבן,

יׂשראל  לבנֹות מצּויין מקֹום הּבׂשמים קֹובעין אין אבל . ְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָ
חכמים  ּתלמיד ואם העיר; ּבני מּדעת אּלא ּבֹו, ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָויֹוׁשבין

ׁשּירצה. מקֹום ּבכל קֹובע ְְִֵֶֶַָָהּוא,
.È ּבני העירֹות, ּבתֹו למּכר סחֹורתן ׁשּמביאין ְְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָֹהּסֹוחרים

אין  ּבלבד, הּׁשּוק ּביֹום מכרּו ואם עליהם. מעּכבין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָהעיר
על  יחּזרּו לא אבל ּבּׁשּוק. ׁשּימּכרּו והּוא אֹותן; ְְְְְְֲִִֶַַַָָֹמֹונעין
- ּבעיר מלוה להן יׁש ואם הּׁשּוק. ּביֹום אפּלּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָהּפתחים,
ׁשּיפרעּו עד הּׁשּוק, יֹום ּבלא אפּלּו ּפרנסתם, ּכדי ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹמֹוכרין

להן  וילכּו .חֹובן, ְְֵֶָָ
.‡È רֹופא להעׂשֹות ׁשּבּקׁש מפּלׁש ׁשאינֹו מבֹוי מּבני ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָֻאחד

אּמן[מוהל] דם], גרּדי[מקיז אֹו בגדים], מלּמד [אורג אֹו , ְְִֵַַָֻ
ׁשּמרּבה  מּפני עליו, מעּכבין מבֹוי ּבני - ּגֹויים ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּתינֹוקֹות
ּבחצר  ּבית לֹו ׁשּיׁש מי וכן והּיֹוצאין. הּנכנסין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָעליהם
לגרּדי, ולא לאּמן, ולא לרֹופא, לא יׂשּכירּנּו לא - ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָֹֹֹֹֻֻהּׁשּתפין
ּתינֹוקֹות  למלּמד ולא הּׁשטרֹות, ׁשּכֹותב יהּודי לסֹופר ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָֹֹולא

ּגֹויים. ִֶׁשל

.·È:לֹו ולֹומר ּבידֹו למחֹות הּׁשכנים יכֹולין ׁשּבחצר, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָחנּות
עֹוׂשה  אּלא והּיֹוצאין', הּנכנסין מּקֹול ליׁשן יכֹולין אנּו ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ'אין

ּו ּבחנּותֹו למחֹות מלאכּתֹו יכֹולין אינן אבל ּבּׁשּוק. מֹוכר ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָ
אֹו הּפּטיׁש מּקֹול ליׁשן יכֹולין אנּו 'אין לֹו: ולֹומר ְְְִִִִֵַַַָָֹּבידֹו

הרחים' ללּמד מּקֹול לֹו יׁש וכן ּכן. לעׂשֹות החזיק ׁשהרי , ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָ
הּׁשּתפין  ואין ּביתֹו, ּבתֹו ּתֹורה יׂשראל ׁשל ְְְִִִֵֵֵֶַָָָֻּתינֹוקֹות
מּקֹול  ליׁשן יכֹולין אנּו 'אין לֹו: ולֹומר ּבידֹו למחֹות ְְְְְִִִִִֵַָָֹיכֹולין

רּבן'. ּבית ׁשל ִֵֶַַָהּתינֹוקֹות
.‚È ּבׁשעה נכנס - חברֹו ׁשל מּביתֹו לפנים ּבֹור לֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָמי

אדם  ּבני ׁשּדר ּבׁשעה ויֹוצא נכנסין, אדם ּבני  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשּדר
ממּלא  אּלא מּבֹורֹו, ּומׁשקה ּבהמּתֹו מכניס ואינֹו ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָיֹוצאין;

ּפֹותחת עֹוׂשין ּוׁשניהן מּבחּוץ. הּבֹור;[מנעול]ּומׁשקה על ְְִִֵֶֶַַַַַַ
מּׁשּום  - חצר ּובעל מימיו, את לׁשמר ּכדי - הּבֹור ְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֹּבעל

מּדעּתֹו. אּלא לׁשם יּכנס ׁשּלא אׁשּתֹו, ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹחׁשד
.„È ּבׁשעה נכנס - חברֹו ׁשל מּגּנתֹו לפנים ּגּנה לֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶָָָָָמי

אדם  ּבני ׁשּדר ּבׁשעה ויֹוצא נכנסין, אדם ּבני  ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשּדר
מּתֹוכּה יּכנס ולא ּתּגרים, לתֹוכּה מכניס ואין ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָֹיֹוצאין.

הּדר את זֹורע והחיצֹון אחרת. מן לׂשדה הּדר החזירּו . ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
רֹוצה, ׁשהּוא ּבׁשעה נכנס זה הרי - ׁשניהם מּדעת ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּצד
ולא  ּתּגרים, לתֹוכּה ּומכניס רֹוצה; ׁשהּוא ּבׁשעה ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹויֹוצא
על  לעּכב לֹו יׁש מהן אחד וכל אחרת. לׂשדה מּתֹוכּה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָיּכנס

הּצד. מן ׁשּנתנּו הּדר ּבזריעת ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָחברֹו
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ה'תשע"ד  סיון י' ראשון יום

.ÊÒ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .·Î ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‰Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.„Ù .‚Ù ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הכ"ב ֿ הּמקּדׁשהּמצוה את לׁשמר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֹ

ּכדי ֿ הּלילה ּכל ּבמׁש ֿ לילה ּבכל ּתמיד סביבֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָללכת
לאהרן: יתעּלה אמרֹו והּוא ּולגּדלֹו, ּולרֹוממֹו ְְְְְְְְְְֲִֶַַַַָֹלכּבדֹו,

העדת" אהל לפני אּת ּובני a)"ואּתה ,gi xacna), ְְִִֵֵֶֶַָָָָֹֻ
זה צּוּוי נכּפל ּוכבר ּתמיד. לפניו ּתהיּו אּתם ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּכלֹומר:
אהל ֿ מׁשמרת את "וׁשמרּו אמרֹו: והּוא אחר, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָֹּבלׁשֹון

c)מֹועד" ,my)ספרי ּולׁשֹון .(my gxw zyxt)אּתה" : ְְִֵֵַָ
והלוּים מּבפנים הּכהנים ― העדת אהל לפני אּת ְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻּובני
ּובּמכלּתא סביבֹו. ולהליכה לׁשמירה ּכלֹומר: ְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָמּבחּוץ",
― מֹועד אהל ֿ מׁשמרת את "וׁשמרּו הּזה: ּכּלׁשֹון ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹאמרּו
לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? מּנין ּבעׂשה, אּלא לי ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹאין

הּקדׁש" מׁשמרת את d)ּוׁשמרּתם ,my)ל נתּברר הּנה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹ
לּמקּדׁש "ּגדּלה אמרּו: וׁשם עׂשה. מצות ― ְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻׁשּׁשמירתֹו

ּפלטֹורין ּדֹומה לא ׁשֹומרים. עליה jlnd)ׁשּיׁש lkid) ְְִִֵֶֶַָָָֹ
ׁשֹומרין". עליה ׁשאין לפלטֹורין ׁשֹומרין עליה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּיׁש
ׁשּמגדּלת לֹומר: רצֹונֹו ההיכל ׁשם ― ׁשּפלטֹורין ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָֻוידּוע
ּוכבר עליו. קבּועים ׁשֹומרים ׁשּיהיּו ורֹוממּותֹו, ְְְְְְִִִֵֶַָָָָההיכל
ּתמיד מּמּסכת א' ּבפרק זֹו מצוה ֿ ּדיני ּכל ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָנתּבארּו

מּדֹות. ְִֶֶַּובמּסכת

― הס"ז ׁשמירתֿהּמצוה מּלהׁשּבית ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָֻ
"ּוׁשמרּתם אמרֹו: והּוא ֿ לילה, ּכל ּתמיד ּבֹו ולסב ְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹהּמקּדׁש

הּקדׁש" מׁשמרת מּמצות(my)את כ"ב ּבמצוה ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹ
וכ עׂשה; מצות ּבֹו והּסּבּוב הּמקּדׁש ׁשּׁשמירת ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָעׂשה,
ּולׁשֹון ֿ תעׂשה, לא מצות ― זה ּדבר ׁשּבּטּול ּכאן, ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹנבאר

מֹועד" אהל ֿ מׁשמרת את "וׁשמרּו c)הּמכלּתא: ,my)אין , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
לֹומר: ּתלמּוד ― ֿ תעׂשה? ּבלא ּומּנין ּבעׂשה, אּלא ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָֹלי

הּקדׁש" מׁשמרת את d)"ּוׁשמרּתם ,my)ּדיני נתּבארּו ּוכבר , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
ּומּדֹות. ּתמיד ּבריׁש זֹו ְְִִִֵָָמצוה

― הל"ה עׂשּויהּמצוה ׁשמן לנּו ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
המיחד הּתאּור dkÎak)ּכפי ,l zeny)ּבֹו למׁשח מּוכן ְְְִִֵַַַָָֹֻ

הּגדֹול "והּכהן ׁשאמר: ּכמֹו ׁשּיתמּנה, ּגדֹול ֿ ּכהן ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹּכל
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הּמׁשחה" ׁשמן ֿ ראׁשֹו על ֿ יּוצק אׁשר i)מאחיו ,`k `xwie), ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
הּמלכים מקצת ּבֹו מֹוׁשחים cec)וכן zia ikln wx ,xnelk), ְְְְִִִֵַַָ

הּמׁשּכן ּבֹו נמׁשח ּוכבר זֹו. מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּכמֹו
לפי לדֹורֹות, ֿ הּכלים את ּבֹו מֹוׁשחים אין אבל ֿ ּכליו; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָוכל

ּבספרי אמרּו `)ׁשּבפרּוׁש ,f xacna)אּלּו ׁשל ׁשּבמׁשיחתם , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָ
לעתיד ֿ הּכלים ּכל הקּדׁשּו ― הּמׁשּכן ּכלי ּכלֹומר ―ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
לי זה יהיה ֿ קדׁש מׁשחת "ׁשמן יתעּלה: אמר ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹלבֹוא,

l`)לדרתיכם" ,l zeny)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֵֶָָָֹֹ
ּכרתֹות .(d.)ּבריׁש ְְֵֵ

― הפ"ג ׁשמןהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
לא "ּובמתּכנּתֹו יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמׁשחה, ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֻּכׁשמן

ּכמהּו" al)תעׂשּו ,my)מזיד הּוא אם זה, לאו על והעֹובר ְֲִִֵֵֶַַָָָֹ
ּכמהּו ֿ ירקח אׁשר "איׁש ּבּכתּוב: ׁשּבא ּכמֹו ּכרת, חּיב ―ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

bl)וכּו'" ,my).קבּועה חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם . ְְְִֵַַָָָ
מּכרתֹות א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(d.)ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ

― הפ"ד ּבׁשמןהּמצוה מּלמׁשח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּבלבד, ּומלכים ּגדֹולים ּכהנים זּולת מׁשה ׁשעׂשה ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹהּמׁשחה

"ייס לא אדם ֿ ּבׂשר "על יתעּלה: אמרֹו al)והּוא ,my). ְְְְִִֶַַַָָָָֹ
"ואׁשר אמר: ּכרת, חּיב ― ּבמזיד ּבֹו ׁשהּנמׁשח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּוברּור,

ונכרת" ֿ זר על מּמּנּו חּיב(my)יּתן ― ׁשֹוגג הּוא ואם ; ְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר קבּועה. ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָחּטאת

.(d.)ּכרתֹות ְֵ

ה'תשע"ד  סיון י"א שני יום
יום שני ֿ שלישי י "א ֿ י "ב סיון 

.·Ù .‰Ù ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÂÙ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הפ"ה מגמרהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָֻֻ
(oyr ly minya)ּבמתּכנת(znbeck):ּכלֹומר הּקטרת, ְְְְֶֶַַַֹֹ
סּמ אֹותן ויתּכּוןׁשּיהיּו הּמּדֹות אֹותן ּוביחס ּתערבּתֹו מני ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻ

"ּובמתּכנּתּה(myazdl)להתגּמר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבֹו, ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָֻ
לכם" תעׂשּו fl)לא ,l zeny)ועֹוׂשה ׁשהעֹובר לנּו, ּובאר ְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

"איׁש אמר: ּכרת, חּיב ― ּתּמרּתּה להריח וכּונתֹו ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָָּכמֹוה
מעּמיו" ונכרת ּבּה להריח כמֹוה ֿ יעׂשה gl)אׁשר ,my)אם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד; ְְְִִִֵֵַַָָהּוא
ּכרתֹות ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו .(d.)ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ

― הפ"ב ׁשּוםהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבהיכל, הּזהב ּבמזּבח ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹקרּבן
עליו" תּסכּו לא ונס ּומנחה ועלה זרה קטרת עליו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֹתעלּו

(h my)ּׁשּמיּוחד מה זּולת עליו הּזֹורק אֹו ּבֹו ֿ הּמקריב ְְְִֵֶַַַַַָָָָוכל
לֹוקה. ― ֶלֹו

― הל"ד ֿ הארֹוןהּמצוה את הּכהנים ׁשּיּׂשאּו ׁשּנצטּוינּו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
והּוא למקֹום, מּמקֹום להעבירֹו ּכׁשּנרצה ּכתפיהם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָעל
יּׂשאּו" ּבּכתף עלהם הּקדׁש "ּכיֿעבדת יתעּלה: ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאמרֹו

(h ,f xacna)לא ללוּים, אז נאמר זה ׁשּצּוּוי ֿ ּפי ֿ על ואף .ְְֱִִִִֶֶֶַַַַָֹ
הּזמן, ּבאֹותֹו הּכהנים מסּפר מעּוט מחמת אּלא זה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהיה

הּמתחיל הּוא אהרן eidּכי okle ,cala ea dlgd dpedkd) ְֲִִַַַֹ
(mziy`xa hrn mipdkdחֹובה הּמצוה הרי לדֹורֹות אבל ;ְְֲֲִֵַָָָ

ּבספר ׁשּנתּבאר ּכמֹו אֹותֹו, הּנֹוׂשאים והם הּכהנים, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹעל
e)יהֹוׁשע ,b)ׁשמּואל hk)ּובספר ,eh aÎl`eny)וכאׁשר . ְְְְֲֵֵֶֶַַֻ

ּבדברי אמר הּׁשנּיה ּבּפעם אתֿהארֹון להעביר ּדוד ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָצּוה
eh)הּימים ,eh `Îminid ixac)הלוּים ֿ בני "וּיׂשאּו :dpeekde) ְְְִִִִֵַַַָ

(mipdkl'ה ּכדבר מׁשה צּוה ּכאׁשר האלהים ארֹון ְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָֹֹאת
עליהם" ּבּמטֹות z`ylּבכתפם jixv zexecl mby ixd) ְֲִֵֵֶַָֹ

(ef dxevaהּימים ּבדברי הזּכיר ּכאׁשר וכן .(hi ,ck my) ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָ
:ּכ ֿ אחר ואמר מׁשמרֹות וארּבע לעׂשרים הּכהנים ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָֹֻחלּקת

לעבדת פקּדתם ּביד"אּלה ּכמׁשּפטם ֿ ה' לבית לבֹוא ם ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹֻ
ּפרׁשּו יׂשראל", אלהי ה' צּוהּו ּכאׁשר אביהם ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹאהרן
נׂשיאת היא הּכהנים ׁשעבֹודת על רֹומז ׁשהּוא ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָֹחכמים,
ּולׁשֹון יׂשראל. אלהי ה' ׁשּצּוה וזהּו הּכתף, על ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהארֹון

h)ספרי ,f xacna)אלהי ה' צּוהּו ּכאׁשר וגֹו' "ּכמׁשּפטם : ְְְְֱֲִִִֵֵֶַָָָֹ
ּבּכתף וגֹו' נתן לא קהת ולבני צּוהּו? היכן ― ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹיׂשראל

הּמצות. מּכלל ׁשּזה נתּברר הּנה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹיּׂשאּו".

― הפ"ו ּבּדיהּמצוה מּלהֹוציא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
`eze)הארֹון oi`yep eid mday zehen)והּוא הּטּבעת, מּתֹו ְִַַַַָָ

יּסרּו לא הּבּדים יהיּו הארן "ּבטּבעת יתעּלה: ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹֹֻאמרֹו
eh)מּמּנּו" ,dk zeny).לֹוקה ― זה לאו על והעֹובר ְִֵֶֶֶַָָ

מּכֹות מלקּות:(ak.)ּובסֹוף מחּיבי הזּכירּו ּכאׁשר אמרּו, ְְְְְְֲִִֵֶַַַָֻ
הּוא ׁשּגם ּכלֹומר: הארֹון?" ּבּדי הּמסיר איּכא ְְִִֵֵֶַַַַָָָָ"והא
ל נתּבאר הּנה יּסרּו". מ"ּלא מהכא, ואזהרּתיּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻלֹוקה.

עליה. ולֹוקין ֿ תעׂשה לא מצות ְְֲִִִֶֶֶַַָָֹׁשהיא
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― הכ"ג לעבדהּמצוה ּבלבד, הלוּים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָֹ
ׁשערים נעילת ּכגֹון: ידּועֹות, ּבעבֹודֹות ,(ozgizte)ּבּמקּדׁש ְְְְְֲִִִַַַָָ

הּקרּבן ּבעת הּׁשיר miniieqn)ואמירת zepaxw)והּוא , ְְְֲִִֵַַַַָָ
מֹועד" אהל ֿ עבדת את הּוא הּלוי "ועבד gi,אמרֹו: xacna) ְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹ

(bkספרי ּולׁשֹון .(my);יעבד ― רצה אם אני "ׁשֹומע : ְְֲֲִִִֵֵַַָָֹ
הּוא הּלוי ועבד לֹומר: ּתלמּוד יעבד, לא ― רצה לא ְְְֲִִֵַַַַַָָָֹֹֹואם
מּטלת ּומצוה עליו חֹובה ׁשּזה ּכלֹומר: ֿ ּכרחֹו", על ―ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָֻ
הּזאת הלוּים עבֹודת ֿ היא מה נתּבאר ּוכבר ּבהכרח. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹעליו

ּבתמיד מקֹומֹות f)ּבכּמה dpyn e wxt .e dpyn d wxt)ּומּדֹות ְְְִִַָָ
(` dpyn ` wxt)מערכים ב' ּבפרק ֿ ּכן ּגם ונתּבאר .(.`i) ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָ

ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר הלוּים אּלא ׁשיר אֹומרים ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשאין
הלוּים" ֿ אחיו ּככל אלהיו ה' ּבׁשם "וׁשרת אחר: ּבלׁשֹון ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹזֹו

(f ,gi mixac)מערכים ב' ּבפרק ואמרּו ,(my)ׁשרּות "איזהּו : ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָ
ׁשירה". זֹו אֹומר: הוי ה'? ְֱִֵֵֵָּבׁשם
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― הע"ב מּלהתעּסקהּמצוה הּלוּים ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
והּכהנים לּכהנים, המיחדֹות ֿ העבֹודֹות מן עבֹודה ְְְֲֲֲֲִִִַַַָָָֹֹֻּבׁשּום
המיחדֹות ֿ העבֹודֹות מן עבֹודה ּבׁשּום מּלהתעּסק ―ְְְְֲֲִִִֵַַָָָֻ
הּכהנים ּכלֹומר: האּלה, הּמׁשּפחֹות ׁשּׁשּתי לפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹללוּים,
ּבּמקּדׁש. מיחדת עבֹודה מהן ֿ מׁשּפחה לכל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻוהלוּים,
ׁשּלא יחד, לׁשּתיהן יתעּלה מאּתֹו האזהרה ּבאה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלפיכ
ּבמה ֿ קבּוצה ּכל אּלא ― האחרת ּבעבֹודת אחת ְְֲֲֶֶֶַַַַַַַָָָָּתעבֹוד
ואלֿ ֿ עבדתֹו על איׁש "איׁש ׁשאמר: ּכמֹו ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹּׁשּנצטותּה,

hi)מּׂשאֹו" ,c xacna)אמרֹו הּוא ּבהן ׁשּבא הּלאו ּולׁשֹון ְְֶֶַַָָָָָ
לא ֿ הּמזּבח ואל הּקדׁש ֿ ּכלי אל א" הלוּים: על ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹיתעּלה

ֿ ימתּו" ולא b)יקרבּו ,gi my)אל לדּבר חזר ּכ ֿ אחר ְְְִֵֶַַַַָָָָֹֻ
ֿ אּתם" ּגם ֿ הם ּגם ימתּו "ולא ואמר: ,(my)הּכהנים ְְֲִֵֶַַַַַָָֹֹֻ

ׁשּכמֹו הּזה. הּלאו אתכם ּכֹולל ׁשּגםֿאּתם, ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָּכלֹומר:
הּמקּדׁש ּכלי והיא: ּבעבֹודתכם. מּלהתעּסק ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשהזהרּתים
ּולׁשֹון ּבעבֹודתם. מּלהתעּסק מזהרים אּתם ּכ ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻוהּמזּבח,

my)ספרי gxw zyxt)לא ֿ הּמזּבח ואל הּקדׁש "אלּֿכלי : ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹ
אּלא לי אין ענׁש. ― ימתּו" "ולא אזהרה: ― ְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹֻיקרבּו"
על ּכהנים הּכהנים; עבֹודת על ּומזהרין ׁשענּוׁשין ְְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַָֹֹֻלוּים

ה מעבֹודהעבֹודת ֿ הם ּגם לֹומר: ּתלמּוד ― מּנין? לוּים ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָ
ezcearלחברּתּה dpyne ,zniieqn dcear lr cwtend) ְֲֶַָ

(hay eze` ipa lr zcwten `id mby Ð zxg`l― ִִַמּנין?
חנניה ּבן יהֹוׁשע רּבי ּבּקׁש ּוכבר ֿ אּתם. ּגם לֹומר: ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֻּתלמּוד
!לאחֹורי חזֹור לֹו: אמר ּבןֿגדּגדה, יֹוחנן רּבי את ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻלסּיע
ואּתה ֿ הּׁשֹוערים מן ׁשאני ,ּבנפׁש מתחּיב אּתה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּכבר
הּמתעּסק ֿ לוי ׁשּכל ל נתּבאר הּנה ֿ המׁשֹוררים. ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמן
ּבידי מיתה חּיב ― לֹו המיחדת עבֹודתֹו ׁשאינּה ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבעבֹודה
אם אּלא הלוּים, לעבֹודת יּגׁשּו לא הּכהנים וכן ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹׁשמים.
א" ּובּמכלּתא: ּבמלקּות. אם ּכי ּבמיתה אינם ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָעברּו
נגעּו אם יכֹול יקרבּו" לא ואלֿהּמזּבח הּקדׁש ֿ ּכלי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאל
הם עבֹודה מּׁשּום ― "א" לֹומר: ּתלמּוד חּיבין? ְְֲִִִֵַַַַָָיהיּו
הּכהנים הּכהנים, ידי על הלוּים אּלא לי אין ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹחּיבין.
ֿ אּתם", ּגם ֿ הם "ּגם לֹומר: ּתלמּוד מּנין? הלוּים ֿ ידי ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַעל
הּכהנים ואין ּבמיתה, ּכהנים ׁשל על "הלוּים נאמר: ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹוׁשם

ֿ תעׂשה". ּבלא אּלא לוּים ׁשל ְְֲִִֶֶֶַַָֹעל

― הל"ב אהרןהּמצוה זרע לגּדל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹ
ו]כבֹוד [קדּׁשה מעלת להם ּוליחס ּולרֹוממם, ְְְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָֻּולכּבדם

וראׁשֹונה dnicwÎoic)קֹודמת mdl zzl)לכ יסרבּו ואפּלּו ְְְְֲִִֶֶַָָָ
ּכיון יתעּלה, לה' ּכבֹוד לׁשם ֿ זה ּכל להם. נׁשמע לא ―ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
אמרֹו: והּוא קרּבנֹותיו, והקרבת לעבֹודתֹו ְְְְְְְֲֶַַַָָָָָָָׁשּלקחם
"ל ֿ יהיה קדׁש מקריב הּוא אלהי ֿ לחם את ּכי ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹ"וקּדׁשּתֹו

(g ,`k `xwie)הּפרּוׁש ּובא .(:hp oihib)ֿלכל" "וקּדׁשּתֹו" : ְְְִֵַַָָ
ראׁשֹון לפּתח ׁשּבקדּׁשה: ראׁשֹון,(dxeza)ּדבר ּולבר , ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֻ

ספרא לׁשֹון וגם ראׁשֹון". יפה מנה my)ולּטֹול xen`): ְְְְִִִֶֶַָָָ
נצטּוינּו זֹו ׁשּמצוה ּכלֹומר, ּכרחֹו"; "על ― ְְְְְְִִִִֶַַַַָָ"וקּדׁשּתֹו"
"קדׁשים אמרּו: וכ הּכהן, ּברצֹון ּתלּויה ואינה אנחנּו ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹֹּבּה

לאלהיהם" e)יהיּו ,my)"קדׁש "והיּו ּכרחם"; "על ― ְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹ

אינֹו ׁשּזה ּכיון נאמר, ׁשּלא מּומין"; ּבעלי לרּבֹות ―ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
ּכבֹוד לֹו ּונחּלק נעּדיפּנּו מּדּוע אלהיו, לחם להקריב ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹראּוי
ּכּלֹו המכּבד הּזרע ― קדׁש" "והיּו אמר: לפיכ ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֻֻֻּוגדּלה?
הראּויים הּתנאים נתּבארּו ּוכבר מּום. ּובעל ּתמים ―ְְְְֲִִִִַַַָָָָָ
מפּזרים ּבמקֹומֹות זה, מנהג עּמהם לנהג צרי ואי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָֹֻלהם,

וחּלין מּכֹות (dp:)וׁשּבת(dn:)ּובכֹורֹות(alw:)ּבגמרא ְְְְִִַַָָָֻ
ְָָוזּולתן.

― הל"ו הּכהניםהּמצוה ׁשּיהיּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָֹ
ּבמׁשמרֹות wlgzzעֹובדים dpyd inia ycwnd zcear) ְְְִִָ

(zeveawlהּכל יד ּתהיה ולא ֿ ׁשבּוע, ּבכל מׁשמרת ּתעבד :ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
עֹובדֹות ֿ הּמׁשמרֹות ּכל ׁשאז ּבלבד, ּברגלים אּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹמערבת,

ֿ הּימים ּבדברי נתּבאר ּוכבר מקריב. ׁשּבא ֿ מי וכל (`ּבׁשוה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
(ak ,h.מׁשמרֹות כ"ד ועׂשאּום חּלקּום ּוׁשמּואל ׁשּדוד .ְְְֲִִִֵֶַָָָ

ּבסּכה והּכתּוב(dp.)ונתּבאר ׁשוה. ּכּלן יד ׁשּברגלים , ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֻֻ
הּלוי ֿ יבא "וכי אמרֹו: הּוא זֹו ּבמצוה וגֹו'(odkd)ׁשּנאמר ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹ

ֿ אחיו ּככל אלהיו ה' ּבׁשם וׁשרת וגֹו' נפׁשֹו ֿ אּות ּבכל ְְְְְְֱֵֵֵֶַַַָָָָָֹּובא
יאכלּו" ּכחלק חלק ה' לפני ׁשם העמדים gi,הלוּים mixac) ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ

(gÎeספרי ּולׁשֹון .(my mihtey zyxt)אּות ֿ ּבכל "ּובא : ְְְִֵַַָָ
― ׁשערי מאחד לֹומר: ּתלמּוד לעֹולם? יכֹול ― ְְְְֵֶַַַַַָָָנפׁשֹו

ּבׁשער מכּנסין ׁשּיׂשראל milyexia)אחד(xir)ּבׁשעה edfe) ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ
הרגל ּבקרּבנֹות ׁשוֹות ֿ הּמׁשמרֹות ּכל יכֹול רגלים. ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹּבׁשלׁשה

הרגל מחמת ׁשּלא nk)jezayהּבאים zayd zepaxw e ֲִֵֶֶֶַַָָֹ
(lbxdלבד לֹומר: ּתלמּוד ?(ueg).האבֹות על ממּכריו ְְְִַַַַָָָָ

ּבׁשּבּתי"; ואני ּבׁשּבּת אּתה לזה? זה אבֹות ֿ ּמכרּו ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָמה
ֿ ׁשבּוע ּכל העבֹודה: מׁשמרֹות סּדּור על הסּכמתם ְְְְֲִִַַַַָָָָָָָּכלֹומר:

הּתרגּום ּפרׁשֹו וכ מׁשמרה. ―(qelwpe`)מּמּטרּתא ּבר : ְְְְְִִֵַַַַַָָָָ
אבהתא אתקינּו ּדכן ּבׁשּבתא, lyּדייתי zxnynn ueg) ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָ

(reay eze`סּכה ּגמרא ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִֵָָָָָָֻ
(.dp).

ה'תשע"ד  סיון י"ג רביעי יום

.ÁÙ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Ò˜ .‚Ò˜ .‚Ú .ÊÙ

― הל"ג ּבגדיםהּמצוה ללּבׁש הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָֹֹ
ּבּמקּדׁש, יעבדּו ּכ ֿ ואחר ּולתפארת, לכבֹוד ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֻמיחדים
אחי לאהרן ֿ קדׁש בגדי "ועׂשית יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹוהּוא

ּולתפארת" a)לכבֹוד ,gk zeny)ּתקריב ֿ ּבניו "ואת ; ְְְְְִִֶֶַָָָָ
ּכּתנת" g)והלּבׁשּתם ,hk my),:ּכהּנה ּבגדי הם ואּלּו ְְְְְְֳִִֵֵֵַָָֹֻֻ

ּבגדים `cet,ׁשמנה ,oyg ,hpa` ,ztpvn ,miqpkn ,zpzk) ְְִָָֹ
(uive lirnהדיֹוט לכהן וארּבעה ּגדֹול (zpzk,לכהן ְְְְְֵֵֶַָָָֹֹ

(hpa` ,zrabn ,miqpknּבפחֹות ּכהן ׁשעֹובד ֿ ּפעם וכל .ְְֵֵֶַַָָֹ
― ּביֹותר אֹו העבֹודה לאֹותּה המיחדים ֿ הּבגדים ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֻמן
ׁשמים, ּבידי מיתה ּכ על חּיב לכ ונֹוסף ּפסּולה; ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָעבֹודתֹו

ׁשעבד. ּבגדים מחּסר לֹומר ּבגמרארצֹוני אֹותֹו מנּו וכ ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻ
לא(bt.)סנהדרין זה ועל ׁשמים. ּבידי מיתה מחּיבי מּכלל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
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הּמׁשחה" ׁשמן ֿ ראׁשֹו על ֿ יּוצק אׁשר i)מאחיו ,`k `xwie), ְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
הּמלכים מקצת ּבֹו מֹוׁשחים cec)וכן zia ikln wx ,xnelk), ְְְְִִִֵַַָ

הּמׁשּכן ּבֹו נמׁשח ּוכבר זֹו. מצוה ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָּכמֹו
לפי לדֹורֹות, ֿ הּכלים את ּבֹו מֹוׁשחים אין אבל ֿ ּכליו; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָוכל

ּבספרי אמרּו `)ׁשּבפרּוׁש ,f xacna)אּלּו ׁשל ׁשּבמׁשיחתם , ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָ
לעתיד ֿ הּכלים ּכל הקּדׁשּו ― הּמׁשּכן ּכלי ּכלֹומר ―ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
לי זה יהיה ֿ קדׁש מׁשחת "ׁשמן יתעּלה: אמר ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹלבֹוא,

l`)לדרתיכם" ,l zeny)זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִֵֵֶָָָֹֹ
ּכרתֹות .(d.)ּבריׁש ְְֵֵ

― הפ"ג ׁשמןהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֻ
לא "ּובמתּכנּתֹו יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמׁשחה, ְְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֻּכׁשמן

ּכמהּו" al)תעׂשּו ,my)מזיד הּוא אם זה, לאו על והעֹובר ְֲִִֵֵֶַַָָָֹ
ּכמהּו ֿ ירקח אׁשר "איׁש ּבּכתּוב: ׁשּבא ּכמֹו ּכרת, חּיב ―ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

bl)וכּו'" ,my).קבּועה חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ואם . ְְְִֵַַָָָ
מּכרתֹות א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(d.)ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ

― הפ"ד ּבׁשמןהּמצוה מּלמׁשח ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֻ
ּבלבד, ּומלכים ּגדֹולים ּכהנים זּולת מׁשה ׁשעׂשה ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹהּמׁשחה

"ייס לא אדם ֿ ּבׂשר "על יתעּלה: אמרֹו al)והּוא ,my). ְְְְִִֶַַַָָָָֹ
"ואׁשר אמר: ּכרת, חּיב ― ּבמזיד ּבֹו ׁשהּנמׁשח ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּוברּור,

ונכרת" ֿ זר על מּמּנּו חּיב(my)יּתן ― ׁשֹוגג הּוא ואם ; ְְְִִִִֵֵֶַַַָָ
ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר קבּועה. ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָחּטאת

.(d.)ּכרתֹות ְֵ
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― הפ"ה מגמרהּמצוה מּלעׂשֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָֻֻ
(oyr ly minya)ּבמתּכנת(znbeck):ּכלֹומר הּקטרת, ְְְְֶֶַַַֹֹ
סּמ אֹותן ויתּכּוןׁשּיהיּו הּמּדֹות אֹותן ּוביחס ּתערבּתֹו מני ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֻ

"ּובמתּכנּתּה(myazdl)להתגּמר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבֹו, ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָֻ
לכם" תעׂשּו fl)לא ,l zeny)ועֹוׂשה ׁשהעֹובר לנּו, ּובאר ְֲֵֵֵֶֶֶַָָָֹ

"איׁש אמר: ּכרת, חּיב ― ּתּמרּתּה להריח וכּונתֹו ְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָָּכמֹוה
מעּמיו" ונכרת ּבּה להריח כמֹוה ֿ יעׂשה gl)אׁשר ,my)אם ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

קבּועה. חּטאת מקריב ― ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד; ְְְִִִֵֵַַָָהּוא
ּכרתֹות ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו .(d.)ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ

― הפ"ב ׁשּוםהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
"לאֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבהיכל, הּזהב ּבמזּבח ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹקרּבן
עליו" תּסכּו לא ונס ּומנחה ועלה זרה קטרת עליו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֹֹתעלּו

(h my)ּׁשּמיּוחד מה זּולת עליו הּזֹורק אֹו ּבֹו ֿ הּמקריב ְְְִֵֶַַַַַָָָָוכל
לֹוקה. ― ֶלֹו

― הל"ד ֿ הארֹוןהּמצוה את הּכהנים ׁשּיּׂשאּו ׁשּנצטּוינּו ְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
והּוא למקֹום, מּמקֹום להעבירֹו ּכׁשּנרצה ּכתפיהם ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָעל
יּׂשאּו" ּבּכתף עלהם הּקדׁש "ּכיֿעבדת יתעּלה: ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹאמרֹו

(h ,f xacna)לא ללוּים, אז נאמר זה ׁשּצּוּוי ֿ ּפי ֿ על ואף .ְְֱִִִִֶֶֶַַַַָֹ
הּזמן, ּבאֹותֹו הּכהנים מסּפר מעּוט מחמת אּלא זה ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָֹהיה

הּמתחיל הּוא אהרן eidּכי okle ,cala ea dlgd dpedkd) ְֲִִַַַֹ
(mziy`xa hrn mipdkdחֹובה הּמצוה הרי לדֹורֹות אבל ;ְְֲֲִֵַָָָ

ּבספר ׁשּנתּבאר ּכמֹו אֹותֹו, הּנֹוׂשאים והם הּכהנים, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹעל
e)יהֹוׁשע ,b)ׁשמּואל hk)ּובספר ,eh aÎl`eny)וכאׁשר . ְְְְֲֵֵֶֶַַֻ

ּבדברי אמר הּׁשנּיה ּבּפעם אתֿהארֹון להעביר ּדוד ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָצּוה
eh)הּימים ,eh `Îminid ixac)הלוּים ֿ בני "וּיׂשאּו :dpeekde) ְְְִִִִֵַַַָ

(mipdkl'ה ּכדבר מׁשה צּוה ּכאׁשר האלהים ארֹון ְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָֹֹאת
עליהם" ּבּמטֹות z`ylּבכתפם jixv zexecl mby ixd) ְֲִֵֵֶַָֹ

(ef dxevaהּימים ּבדברי הזּכיר ּכאׁשר וכן .(hi ,ck my) ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָ
:ּכ ֿ אחר ואמר מׁשמרֹות וארּבע לעׂשרים הּכהנים ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָֹֻחלּקת

לעבדת פקּדתם ּביד"אּלה ּכמׁשּפטם ֿ ה' לבית לבֹוא ם ְְְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָָֹֻ
ּפרׁשּו יׂשראל", אלהי ה' צּוהּו ּכאׁשר אביהם ְְֱֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹאהרן
נׂשיאת היא הּכהנים ׁשעבֹודת על רֹומז ׁשהּוא ְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָֹחכמים,
ּולׁשֹון יׂשראל. אלהי ה' ׁשּצּוה וזהּו הּכתף, על ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהארֹון

h)ספרי ,f xacna)אלהי ה' צּוהּו ּכאׁשר וגֹו' "ּכמׁשּפטם : ְְְְֱֲִִִֵֵֶַָָָֹ
ּבּכתף וגֹו' נתן לא קהת ולבני צּוהּו? היכן ― ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹיׂשראל

הּמצות. מּכלל ׁשּזה נתּברר הּנה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹיּׂשאּו".

― הפ"ו ּבּדיהּמצוה מּלהֹוציא ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
`eze)הארֹון oi`yep eid mday zehen)והּוא הּטּבעת, מּתֹו ְִַַַַָָ

יּסרּו לא הּבּדים יהיּו הארן "ּבטּבעת יתעּלה: ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹֹֻאמרֹו
eh)מּמּנּו" ,dk zeny).לֹוקה ― זה לאו על והעֹובר ְִֵֶֶֶַָָ

מּכֹות מלקּות:(ak.)ּובסֹוף מחּיבי הזּכירּו ּכאׁשר אמרּו, ְְְְְְֲִִֵֶַַַָֻ
הּוא ׁשּגם ּכלֹומר: הארֹון?" ּבּדי הּמסיר איּכא ְְִִֵֵֶַַַַָָָָ"והא
ל נתּבאר הּנה יּסרּו". מ"ּלא מהכא, ואזהרּתיּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֻלֹוקה.

עליה. ולֹוקין ֿ תעׂשה לא מצות ְְֲִִִֶֶֶַַָָֹׁשהיא

ה'תשע"ד  סיון י"ב שלישי יום

.‚Î ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÂÏ .·Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .·Ú ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הכ"ג לעבדהּמצוה ּבלבד, הלוּים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַַָֹ
ׁשערים נעילת ּכגֹון: ידּועֹות, ּבעבֹודֹות ,(ozgizte)ּבּמקּדׁש ְְְְְֲִִִַַַָָ

הּקרּבן ּבעת הּׁשיר miniieqn)ואמירת zepaxw)והּוא , ְְְֲִִֵַַַַָָ
מֹועד" אהל ֿ עבדת את הּוא הּלוי "ועבד gi,אמרֹו: xacna) ְְֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹ

(bkספרי ּולׁשֹון .(my);יעבד ― רצה אם אני "ׁשֹומע : ְְֲֲִִִֵֵַַָָֹ
הּוא הּלוי ועבד לֹומר: ּתלמּוד יעבד, לא ― רצה לא ְְְֲִִֵַַַַַָָָֹֹֹואם
מּטלת ּומצוה עליו חֹובה ׁשּזה ּכלֹומר: ֿ ּכרחֹו", על ―ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָֻ
הּזאת הלוּים עבֹודת ֿ היא מה נתּבאר ּוכבר ּבהכרח. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹעליו

ּבתמיד מקֹומֹות f)ּבכּמה dpyn e wxt .e dpyn d wxt)ּומּדֹות ְְְִִַָָ
(` dpyn ` wxt)מערכים ב' ּבפרק ֿ ּכן ּגם ונתּבאר .(.`i) ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָ

ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר הלוּים אּלא ׁשיר אֹומרים ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשאין
הלוּים" ֿ אחיו ּככל אלהיו ה' ּבׁשם "וׁשרת אחר: ּבלׁשֹון ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹזֹו

(f ,gi mixac)מערכים ב' ּבפרק ואמרּו ,(my)ׁשרּות "איזהּו : ְְְֲִֵֵֵֶֶֶָָ
ׁשירה". זֹו אֹומר: הוי ה'? ְֱִֵֵֵָּבׁשם
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― הע"ב מּלהתעּסקהּמצוה הּלוּים ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֻ
והּכהנים לּכהנים, המיחדֹות ֿ העבֹודֹות מן עבֹודה ְְְֲֲֲֲִִִַַַָָָֹֹֻּבׁשּום
המיחדֹות ֿ העבֹודֹות מן עבֹודה ּבׁשּום מּלהתעּסק ―ְְְְֲֲִִִֵַַָָָֻ
הּכהנים ּכלֹומר: האּלה, הּמׁשּפחֹות ׁשּׁשּתי לפי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹללוּים,
ּבּמקּדׁש. מיחדת עבֹודה מהן ֿ מׁשּפחה לכל ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻוהלוּים,
ׁשּלא יחד, לׁשּתיהן יתעּלה מאּתֹו האזהרה ּבאה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹלפיכ
ּבמה ֿ קבּוצה ּכל אּלא ― האחרת ּבעבֹודת אחת ְְֲֲֶֶֶַַַַַַַָָָָּתעבֹוד
ואלֿ ֿ עבדתֹו על איׁש "איׁש ׁשאמר: ּכמֹו ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָֹּׁשּנצטותּה,

hi)מּׂשאֹו" ,c xacna)אמרֹו הּוא ּבהן ׁשּבא הּלאו ּולׁשֹון ְְֶֶַַָָָָָ
לא ֿ הּמזּבח ואל הּקדׁש ֿ ּכלי אל א" הלוּים: על ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַֹֹיתעּלה

ֿ ימתּו" ולא b)יקרבּו ,gi my)אל לדּבר חזר ּכ ֿ אחר ְְְִֵֶַַַַָָָָֹֻ
ֿ אּתם" ּגם ֿ הם ּגם ימתּו "ולא ואמר: ,(my)הּכהנים ְְֲִֵֶַַַַַָָֹֹֻ

ׁשּכמֹו הּזה. הּלאו אתכם ּכֹולל ׁשּגםֿאּתם, ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָּכלֹומר:
הּמקּדׁש ּכלי והיא: ּבעבֹודתכם. מּלהתעּסק ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָׁשהזהרּתים
ּולׁשֹון ּבעבֹודתם. מּלהתעּסק מזהרים אּתם ּכ ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָֻוהּמזּבח,

my)ספרי gxw zyxt)לא ֿ הּמזּבח ואל הּקדׁש "אלּֿכלי : ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַֹֹ
אּלא לי אין ענׁש. ― ימתּו" "ולא אזהרה: ― ְְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹֻיקרבּו"
על ּכהנים הּכהנים; עבֹודת על ּומזהרין ׁשענּוׁשין ְְֲֲֲֲִִִִִִֶַַַַָֹֹֻלוּים

ה מעבֹודהעבֹודת ֿ הם ּגם לֹומר: ּתלמּוד ― מּנין? לוּים ְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָ
ezcearלחברּתּה dpyne ,zniieqn dcear lr cwtend) ְֲֶַָ

(hay eze` ipa lr zcwten `id mby Ð zxg`l― ִִַמּנין?
חנניה ּבן יהֹוׁשע רּבי ּבּקׁש ּוכבר ֿ אּתם. ּגם לֹומר: ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֻּתלמּוד
!לאחֹורי חזֹור לֹו: אמר ּבןֿגדּגדה, יֹוחנן רּבי את ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻלסּיע
ואּתה ֿ הּׁשֹוערים מן ׁשאני ,ּבנפׁש מתחּיב אּתה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּכבר
הּמתעּסק ֿ לוי ׁשּכל ל נתּבאר הּנה ֿ המׁשֹוררים. ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָמן
ּבידי מיתה חּיב ― לֹו המיחדת עבֹודתֹו ׁשאינּה ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבעבֹודה
אם אּלא הלוּים, לעבֹודת יּגׁשּו לא הּכהנים וכן ְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹׁשמים.
א" ּובּמכלּתא: ּבמלקּות. אם ּכי ּבמיתה אינם ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָעברּו
נגעּו אם יכֹול יקרבּו" לא ואלֿהּמזּבח הּקדׁש ֿ ּכלי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאל
הם עבֹודה מּׁשּום ― "א" לֹומר: ּתלמּוד חּיבין? ְְֲִִִֵַַַַָָיהיּו
הּכהנים הּכהנים, ידי על הלוּים אּלא לי אין ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹֹחּיבין.
ֿ אּתם", ּגם ֿ הם "ּגם לֹומר: ּתלמּוד מּנין? הלוּים ֿ ידי ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַעל
הּכהנים ואין ּבמיתה, ּכהנים ׁשל על "הלוּים נאמר: ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹוׁשם

ֿ תעׂשה". ּבלא אּלא לוּים ׁשל ְְֲִִֶֶֶַַָֹעל

― הל"ב אהרןהּמצוה זרע לגּדל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָֹ
ו]כבֹוד [קדּׁשה מעלת להם ּוליחס ּולרֹוממם, ְְְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָֻּולכּבדם

וראׁשֹונה dnicwÎoic)קֹודמת mdl zzl)לכ יסרבּו ואפּלּו ְְְְֲִִֶֶַָָָ
ּכיון יתעּלה, לה' ּכבֹוד לׁשם ֿ זה ּכל להם. נׁשמע לא ―ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
אמרֹו: והּוא קרּבנֹותיו, והקרבת לעבֹודתֹו ְְְְְְְֲֶַַַָָָָָָָׁשּלקחם
"ל ֿ יהיה קדׁש מקריב הּוא אלהי ֿ לחם את ּכי ְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹ"וקּדׁשּתֹו

(g ,`k `xwie)הּפרּוׁש ּובא .(:hp oihib)ֿלכל" "וקּדׁשּתֹו" : ְְְִֵַַָָ
ראׁשֹון לפּתח ׁשּבקדּׁשה: ראׁשֹון,(dxeza)ּדבר ּולבר , ְְְִִִִֵֶַָָָָֹֻ

ספרא לׁשֹון וגם ראׁשֹון". יפה מנה my)ולּטֹול xen`): ְְְְִִִֶֶַָָָ
נצטּוינּו זֹו ׁשּמצוה ּכלֹומר, ּכרחֹו"; "על ― ְְְְְְִִִִֶַַַַָָ"וקּדׁשּתֹו"
"קדׁשים אמרּו: וכ הּכהן, ּברצֹון ּתלּויה ואינה אנחנּו ְְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָֹֹּבּה

לאלהיהם" e)יהיּו ,my)"קדׁש "והיּו ּכרחם"; "על ― ְְְִֵֵֶֶַָָָֹֹ

אינֹו ׁשּזה ּכיון נאמר, ׁשּלא מּומין"; ּבעלי לרּבֹות ―ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
ּכבֹוד לֹו ּונחּלק נעּדיפּנּו מּדּוע אלהיו, לחם להקריב ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹראּוי
ּכּלֹו המכּבד הּזרע ― קדׁש" "והיּו אמר: לפיכ ְְְְִֶֶַַַַָָָָָֹֻֻֻּוגדּלה?
הראּויים הּתנאים נתּבארּו ּוכבר מּום. ּובעל ּתמים ―ְְְְֲִִִִַַַָָָָָ
מפּזרים ּבמקֹומֹות זה, מנהג עּמהם לנהג צרי ואי ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָֹֻלהם,

וחּלין מּכֹות (dp:)וׁשּבת(dn:)ּובכֹורֹות(alw:)ּבגמרא ְְְְִִַַָָָֻ
ְָָוזּולתן.

― הל"ו הּכהניםהּמצוה ׁשּיהיּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָֹ
ּבמׁשמרֹות wlgzzעֹובדים dpyd inia ycwnd zcear) ְְְִִָ

(zeveawlהּכל יד ּתהיה ולא ֿ ׁשבּוע, ּבכל מׁשמרת ּתעבד :ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
עֹובדֹות ֿ הּמׁשמרֹות ּכל ׁשאז ּבלבד, ּברגלים אּלא ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹמערבת,

ֿ הּימים ּבדברי נתּבאר ּוכבר מקריב. ׁשּבא ֿ מי וכל (`ּבׁשוה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
(ak ,h.מׁשמרֹות כ"ד ועׂשאּום חּלקּום ּוׁשמּואל ׁשּדוד .ְְְֲִִִֵֶַָָָ

ּבסּכה והּכתּוב(dp.)ונתּבאר ׁשוה. ּכּלן יד ׁשּברגלים , ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָֻֻ
הּלוי ֿ יבא "וכי אמרֹו: הּוא זֹו ּבמצוה וגֹו'(odkd)ׁשּנאמר ְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹ

ֿ אחיו ּככל אלהיו ה' ּבׁשם וׁשרת וגֹו' נפׁשֹו ֿ אּות ּבכל ְְְְְְֱֵֵֵֶַַַָָָָָֹּובא
יאכלּו" ּכחלק חלק ה' לפני ׁשם העמדים gi,הלוּים mixac) ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹ

(gÎeספרי ּולׁשֹון .(my mihtey zyxt)אּות ֿ ּבכל "ּובא : ְְְִֵַַָָ
― ׁשערי מאחד לֹומר: ּתלמּוד לעֹולם? יכֹול ― ְְְְֵֶַַַַַָָָנפׁשֹו

ּבׁשער מכּנסין ׁשּיׂשראל milyexia)אחד(xir)ּבׁשעה edfe) ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ
הרגל ּבקרּבנֹות ׁשוֹות ֿ הּמׁשמרֹות ּכל יכֹול רגלים. ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹּבׁשלׁשה

הרגל מחמת ׁשּלא nk)jezayהּבאים zayd zepaxw e ֲִֵֶֶֶַַָָֹ
(lbxdלבד לֹומר: ּתלמּוד ?(ueg).האבֹות על ממּכריו ְְְִַַַַָָָָ

ּבׁשּבּתי"; ואני ּבׁשּבּת אּתה לזה? זה אבֹות ֿ ּמכרּו ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָמה
ֿ ׁשבּוע ּכל העבֹודה: מׁשמרֹות סּדּור על הסּכמתם ְְְְֲִִַַַַָָָָָָָּכלֹומר:

הּתרגּום ּפרׁשֹו וכ מׁשמרה. ―(qelwpe`)מּמּטרּתא ּבר : ְְְְְִִֵַַַַַָָָָ
אבהתא אתקינּו ּדכן ּבׁשּבתא, lyּדייתי zxnynn ueg) ְְְְְֲִֵֵֵַַָָָָ

(reay eze`סּכה ּגמרא ּבסֹוף זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְֲִִִֵָָָָָָֻ
(.dp).

ה'תשע"ד  סיון י"ג רביעי יום

.ÁÙ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Ò˜ .‚Ò˜ .‚Ú .ÊÙ

― הל"ג ּבגדיםהּמצוה ללּבׁש הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָֹֹ
ּבּמקּדׁש, יעבדּו ּכ ֿ ואחר ּולתפארת, לכבֹוד ְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָֻמיחדים
אחי לאהרן ֿ קדׁש בגדי "ועׂשית יתעּלה: אמרֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֹוהּוא

ּולתפארת" a)לכבֹוד ,gk zeny)ּתקריב ֿ ּבניו "ואת ; ְְְְְִִֶֶַָָָָ
ּכּתנת" g)והלּבׁשּתם ,hk my),:ּכהּנה ּבגדי הם ואּלּו ְְְְְְֳִִֵֵֵַָָֹֻֻ

ּבגדים `cet,ׁשמנה ,oyg ,hpa` ,ztpvn ,miqpkn ,zpzk) ְְִָָֹ
(uive lirnהדיֹוט לכהן וארּבעה ּגדֹול (zpzk,לכהן ְְְְְֵֵֶַָָָֹֹ

(hpa` ,zrabn ,miqpknּבפחֹות ּכהן ׁשעֹובד ֿ ּפעם וכל .ְְֵֵֶַַָָֹ
― ּביֹותר אֹו העבֹודה לאֹותּה המיחדים ֿ הּבגדים ְְְְֲִִִֵַַָָָָָֻמן
ׁשמים, ּבידי מיתה ּכ על חּיב לכ ונֹוסף ּפסּולה; ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָָעבֹודתֹו

ׁשעבד. ּבגדים מחּסר לֹומר ּבגמרארצֹוני אֹותֹו מנּו וכ ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻ
לא(bt.)סנהדרין זה ועל ׁשמים. ּבידי מיתה מחּיבי מּכלל ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻ
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וגֹו' אבנט אתם "וחגרּת ּבּכתּוב: נאמר אּלא ּפסּוק, ְְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּבא
ּכהּנה" להם h)והיתה ,my)ּבפרּוׁשֹו ּובא ,(:bt oixcdpq): ְְְְֵֶָָָָָֻ

ּבגדיהם אין עליהם; ּכהּנתם ― עליהם ׁשּבגדיהם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻ"ּבזמן
ויתּבאר זרים". להֹו והוֹו עליהם ּכהּנתם אין ― ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻעליהם

cr)לקּמן dyrz `l)ואמרּו ּבמיתה. ― ׁשּׁשּמׁש ׁשּזר ְְְְִִֵֶֶַָָָָ
g)ּבספרא ,g `xwie)ּפרׁשה" ― ֿ החׁשן" את עליו "וּיׂשם : ְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

יֹום יֹום לׁשרּות לּמדּה לדֹורֹות; ולּמדּה לׁשעּתּה לּמדּה ְְְְְְְְִִִֵַָָָָזֹו
זהב ּבבגדי מׁשּמׁש ֿ יֹום ּבכל הּכּפּורים. יֹום ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָּולׁשרּות

(adfn odipia yiy meiÎmei ly micba dpeny)הּכּפּורים ּוביֹום ,ְִִַ
לבן" ּבבגדי hpa`e)מׁשּמׁש ztpvn ,miqpkn ,zpzk :drax`). ְְְִֵֵַָָ

מצות אּלּו ּבגדים ׁשּלביׁשת ספרא, ּבלׁשֹון נתּבאר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָּוכבר
אמרם והּוא `zenÎixg)עׂשה, `xtq)אהרן ׁשאין "ּומּנין : ְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹ

ּתלמּוד ?הּמל ּגזרת ּכמקּים אּלא לגדּלתֹו ּבגדים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻלֹובׁש
ֿ מׁשה" את ה' צּוה ּכאׁשר וּיעׂש cl)לֹומר: ,fh `xwie). ֲִֶֶֶַַַַַָֹ

― הּיפי ּבתכלית ׁשהם ֿ ּפי ֿ על אף אּלּו, ׁשּבגדים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּכלֹומר,
היקרֹות ֿ האבנים מן וזּולתן ויׁשפה ׁשהם ואבני זהב ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹׁשהם
ׁשּצּוה הּמצוה, לקּיּום אּלא ּבהם, להתנאֹות יתּכּון לא ―ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ּתמיד אּלּו ּבגדים ׁשּילּבׁש והיא, ּבלבד; ֿ מׁשה, את ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹה'
ב' ּבפרק ּכּלם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻּבּמקּדׁש.

ּכּפּורים(gi.)מּזבחים ּבמּסכת ar.)ּובמקֹומֹות :`r)וסּכה ְְְְִִִִִֶֶַָָֻ
(.d).

― הפ"ח ּפיהּמצוה מּלקרֹוע ׁשהזהרנּו (zty)האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּוגבּול סֹוף ּכמֹו ארּוג יהיה אּלא ּגדֹול, ּכהן (ztykמעיל ְְְְִִֵֶֶָָָֹ

(eiccv ipyn ,bx`dתחרא "ּכפי יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְֲִִֶַַָָ
יּקרע" לא ֿ ּלֹו al)יהיה ,gk zeny)ּבּמסּפרים והּקֹורעֹו , ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

מלקּות. חּיב ― ּבהן ְְֵֵַַַָָוכּיֹוצא

― הפ"ז מהסירהּמצוה ׁשהזהרנּו (cixtdl)האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
החׁשן ֿ יּזח "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא האפֹוד, מעל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהחׁשן

האפֹוד" gk)מעל ,my)ּובסֹוף לֹו. מחּבר יהיה אּלא , ְְְִֵֵֶֶַָָָֻ
והא(k`.)מּכֹות מלקּות: מחּיבי ּכׁשהזּכירּו ֿ ּכן, ּגם אמרּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֻ

ֿ יּזח מ"ּלא מהכא ואזהרּתיּה ֿ החׁשן? את מזח ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹאיּכא
לֹוקה. ― ׁשהּמזח ל נתּבאר הּנה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהחׁשן"

― הע"ג לּמקּדׁשהּמצוה מּלהּכנס ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ
ׁשל ּבמּצב ּכׁשאנחנּו הּתֹורה מּדיני ּדבר ּבׁשּום להֹורֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָאֹו
וגֹו' ֿ ּתׁשּת אל וׁשכר "יין יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָׁשכרּות,
וגֹו'" יׂשראל ֿ ּבני את ּולהֹורת וגֹו' מֹועד ֿ אהל אל ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹֹּבבאכם

(`iÎh ,i `xwie)הּתלמּוד ּולׁשֹון .(.gl xifp)רביעית "ׁשתה : ְְְִִַַָָ
(oii):והּוא חּלּוק, הּזה הּלאו ּבענׁש ויׁש יֹורה". ְְְִֵֶֶֶַַַָֹאל

עם ולּמזּבח האּולם מּבין להּכנס להם אסּור יין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּׁשתּויי
ּכׁשהּוא עבד ואם מלקּות; חּיב ― נכנס ואם ֿ ההיכל, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּכל
מן ּדבר ׁשתה ואם ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב ― ְִִִִִֵַָָָָָָָָָׁשתּוי

(x`W),ּבלבד מלקּות חּיב ― ועבד לּיין ּפרט המׁשּכרים §¨ְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָ
ּכהן ׁשהּוא ּבין ׁשתּוי, ּכׁשהּוא ׁשּמֹורה ֿ מי וכל מיתה; ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹלא

ׁשתּוי ׁשהּוא ּבין לאו, על עֹובר הּוא הרי ― יׂשראל ְְֲִֵֵֵֵֶַָָאֹו
ספרא ּולׁשֹון המׁשּכרין. ׁשאר אֹו ipiny)יין zyxt)יין" : ְְְְְִִִִַַַַָָ

מׁשּכרין? ׁשאר לרּבֹות מּנין יין. אּלא לי אין ֿ ּתׁשּת", ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָאל
הּיין על יין? נאמר לּמה ּכן אם "וׁשכר". לֹומר: ְְֱִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּתלמּוד

ּבאזהרה" ֿ המׁשּכרין ּכל ׁשאר ועל וׁשם(zewlna)ּבמיתה . ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָ
ּתלמּוד עבֹודה? ּבׁשעת אּלא חּיב ׁשאינֹו "מּנין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאמרּו:
וׁשם מֹועד". ֿ אהל אל ּבבאכם אּת ּובני אּתה ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלֹומר:
ההֹוריה על מיתה חּיבין יׂשראל יהיּו "יכֹול ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָאמרּו:
אּתה תמתּו", ולא וגֹו' אּת ּובני "אּתה לֹומר: ְְְִֶַַַַָָָָָֹֻּתלמּוד
ההֹוריה". על מיתה חּיבין יׂשראל ואין ּבמיתה, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּובני

מּכרתֹות ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(bi:)ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ

― הקס"ג מּלהּכנסהּמצוה הּכהנים ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
ּבׂשערם מנּולים ּכׁשהם xry)לּמקּדׁש ilcebn)ּכדר , ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֻ

ֿ ׂשערם, את ּומסּדרים מקּבצים ׁשאינם האבלים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשעֹוׂשים
ֿ ּתפרעּו" אל "ראׁשיכם יתעּלה: אמרֹו e)והּוא ,my)אמר , ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ּוביחזקאל ּפרּוע. תרּבּון לא k)הּתרגּום: ,cn):ואמר ּבאר ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
"וראׁשֹו ּבּמצרע: יתעּלה אמרֹו וכן יׁשּלחּו". לא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ"ּופרע

פרּוע" dn)יהיה ,bi `xwie)."ּפרע "יגּדל ּבספרא: אמרּו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
ּתגּדלּו. אל ― ֿ ּתפרעּו" אל "ראׁשיכם ספרא: לׁשֹון ְְְְְְִִֵֶַַַָָָועֹוד
לא ֿ ראׁשֹו "את ואמר: ּגדֹול ּבכהן זה לאו נכּפל ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹֹֹּוכבר

i)יפרע" ,`k my)ׁשאמר ׁשּזה ּתחׁשֹוב ׁשּלא אֹותֹו, וכפל . ְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹ
מחמת ׁשהּוא ֿ ּתפרעּו", אל "ראׁשיכם ּולאיתמר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָלאלעזר
יהיה אבלּות ּדר ׁשּלא ּכן עׂשה אם אבל ּבלבד, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּמת
ּכדי העבֹודה מחמת ׁשהּוא ּגדֹול ּבכהן ּבאר לפיכ ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻמּתר;
אם ּכלֹומר: ּבמיתה, זה לאו על והעֹובר נאה. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיהא

ׁשּבמיתה אּלּו ּובכלל ראׁש. ּפרּוע ּכׁשהּוא (ztqez`,ׁשּמׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹ
(.bt oixcdpq"תמתּו "ולא ׁשּנאמר: ראׁש, e)ּפרּועי ,i my); ְְֱֵֶֶַָֹֹֻ

― עבד ּדלא ראׁש ּפרּוע והּוא לּמקּדׁש נכנס אם ְְְְְֲִִִַַַַָָָֹֹאבל
ּבמיתה. לא ּבאזהרה, זה ְְְֲִֵֶַָָָֹהרי

― הקס"ד מּלהּכנסהּמצוה הּכהנים ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
ֿ תפרמּו לא "ּובגדיכם אמרֹו: והּוא ּבגדים, קרּועי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹלּמקּדׁש

תמתּו"ו  ―(my)לא לאֿתפרמּו "ּבגדיכם ספרא: ּולׁשֹון . ְְְְְִִִֵֶָָֹֹֹֻ
ּגדֹול: ּבכהן נכּפל זה לאו וגם ּבגדיכם". ּתקרעּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹאל

יפרם" לא i)"ּובגדיו ,`k my)אפּלּו ּגדֹול ׁשּכהן ודע . ְְְֲִִֵֶַָָָֹֹֹ
ׁשּמת מת על ּבגדיו לקרֹוע לֹו אסּור העבֹודה ּבׁשעת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא

ּובספרא הּזה. ֿ הּלאו את ּכפל זֹו ּתֹוספת ּובגלל (zyxtלֹו, ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ
(xen`,מתֹו על ― יפרם לא ּובגדיו יפרע לא "ראׁשֹו :ְְְִִֵַָָָֹֹֹֹ

ּכהן ּכיצד? מתיהן. על ּופֹורמין ּפֹורעין אדם ׁשּבני ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּכדר
מּלמּטן ּפֹורם jkÎlk)ּגדֹול d`xp epi`y mewna)וההדיֹוט ְְְִֵֶַַָָ

הּוא ּגם ― קרּועים ּובגדיו ׁשעבד ֿ מי וכל ְְְְְִִִֶַַַָָָָָמלמעלן".
אחד. ּבגדים ּוקרּועי ראׁש ּפרּועי ׁשּדין לפי מיתה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹחּיב
וכהן ּבלאו. היא הרי זה ּבמּצב לּמקּדׁש הּכניסה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאבל
לא אפּלּו ולפרֹום לפרֹוע לעֹולם לֹו אסּור ּבלבד ְְְְְֲִִִִַָָָָֹּגדֹול
ּבזה. הדיֹוט ּכהן ּובין ׁשּבינֹו החּלּוק וזהּו לּמקּדׁש, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹנכנס
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ה'תשע"ד  סיון י"ד חמישי יום
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― הס"ח מּלהּכנסהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ
לפני ויראה הּמקּדׁש, ּכבֹוד מּפני ֿ עת, ּבכל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָלּמקּדׁש
אלֿ ֿ עת ּבכל ֿ יבא "ואל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹהּׁשכינה.

a)הּקדׁש" ,fh `xwie):והּוא ּגבּולֹות, חּלּוק זה ּבלאו ויׁש . ְְְְִֵֶֶַָֹ
ּביֹום אפּלּו הּקדׁשים לקדׁש מּלהּכנס הזהר ּגדֹול ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻׁשּכהן
מזהר ֿ ּכהן ּכל וכן לעבֹודה. הּידּוע ּבּזמן אּלא ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻהּכּפּורים

העבֹודה.מּלהּכנס ּבזמן זּולתי הּׁשנה ֿ ימֹות ּבכל להיכל ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ
לּמקֹום יּכנס לא ֿ ּכהן ׁשּכל הּוא: הּלאו ענין ְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹוקּצּור
ּגדֹול ּכהן ּבין עבֹודה ּבׁשעת אּלא לׁשם להּכנס ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשרּׁשאי
ונכנס זה לאו על עבר ואם ּבחּוץ. הדיֹוט ּכהן ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבפנים
הרי ― הּקדׁשים לקדׁש נכנס אם העבֹודה, ּבׁשעת ְְְֲֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא
מלקּות. חּיב זה הרי ― להיכל נכנס ואם מיתה; חּיב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָזה

ספרא `ixg)ּולׁשֹון zyxt)זה ― ֿ עת" ּבכל ֿ יבא "ואל : ְְְְִֵֶַָָָֹ
ֿ ימֹות ּכל ׁשאר לרּבֹות ― ֿ הּקדׁש" "אל הּכּפּורים; ְְְִִֶֶַַַָָֹיֹום
יכֹול ּכלֿהּבית. על להזהיר ― לּפרכת" "מּבית ְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהּׁשנה;
הּכּפרת ֿ ּפני "אל לֹומר: ּתלמּוד ― ּבמיתה ֿ הּבית ּכל ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹעל
הּכּפרת ֿ ּפני אל ּכיצד? הא ימּות". ולא ֿ הארן על ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹאׁשר
מנחֹות ּובגמרא ּבאזהרה". ֿ הּבית ּכל ׁשאר ועל ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָּבמיתה,

(:fk)."ּבארּבעים ההיכל "על ּבפרּוׁש: ְְְְִֵֵַַַָָָאמרּו

― הקס"ה מּלצאתהּמצוה הּכהנים ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
אהל "ּומּפתח אמרֹו: והּוא העבֹודה, ּבׁשעת ֿ הּמקּדׁש ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹמן

תצאּו" לא f)מֹועד ,i my)ּגדֹול ּבכהן זה לאו ּגם ונכּפל . ְְְְִֵֵֵֶַַָָֹֹ
יצא" לא ֿ הּמקּדׁש "ּומן ai)ואמר: ,`k my)ספרא ּולׁשֹון . ְְְְִִִֵֵַַָָָֹ

(my ipiny zyxt)ּבׁשעת יכֹול מֹועד" אהל "ּומּפתח :ְִִֵֶֶַַָֹ
"ּומןֿ לֹומר: ּתלמּוד העבֹודה, ּבׁשעת וׁשּלא ְְְֲֲִִֶַַַָָָָֹהעבֹודה
ּבׁשעת אֹומר הוי ― יחּלל", ולא יצא לא ְְְְֱִִֵֵֵֵֵַַַָֹֹהּמקּדׁש

עליכם" ה' מׁשחת ֿ ׁשמן "ּכי f)העבֹודה. ,i my)לי אין ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָ
יצאּו ׁשאם הּמׁשחה ּבׁשמן ׁשּנמׁשחּו ּובניו אהרן ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאּלא
ׁשּבכלֿ ֿ הּכהנים לכל מּנין מיתה, חּיבין עבֹודה ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָֹּבׁשעת
עליכם". ה' מׁשחת ֿ ׁשמן "ּכי לֹומר: ּתלמּוד ְְֲִִֵֶֶֶַַַַהּדֹורֹות?

ֿ הּמּטה את ילּוה ׁשּלא ּתֹוספת ּגדֹול ּבכהן ׁשּיׁש (`zודע ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
(zndלא ֿ הּמקּדׁש "ּומן ּבאמרֹו: הּכתּוב ּפׁשט וזהּו .ְְְְְִִֶַַַָָָֹ

מּסנהדרין ב' ּבפרק נתּבאר וכ לֹו(gi.)יצא", מת ׁשאם , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּׁשּנאמר: מּמה לכ ולמדּו הּמּטה. אחר יֹוצא אינֹו ― ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמת
לעבֹוד לֹו ׁשּמּתר מּזה, ונלמד יצא". לא ֿ הּמקּדׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ"ּומן

ּבסנהד לׁשֹונם הּוא וכ מת. לֹו ׁשּמת ,(ct.)ריןּביֹום ְְְְְְִֵֵֶֶַָָ
אחר הא יחּלל", ולא יצא לא ֿ הּמקּדׁש "ּומן (odkאמרֹו: ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹ

(heicdיצא `en)ׁשּלא e` eia` eznyk):ּכלֹומר חּלל"; ― ְִֵֵֵֶַֹ
הּוא והרי אֹונן. ּכׁשהּוא לעבֹוד לֹו ׁשאסּור הדיֹוט, ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָֹּכהן
הּזה. ֿ הּלּמּוד מן אֹונן, יעבֹוד ׁשּלא ּכלֹומר ,ּכ על ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֻמזהר

הֹוריֹות ּבסֹוף הּזה הּכלל נתּבאר הדיֹוט(ai:)ּוכבר ׁשּכהן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
הּנה אֹונן. ּכׁשהּוא עֹובד ּגדֹול וכהן יעבֹוד, לא ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָֹֹאֹונן

לא ׁשלילה, עׂשאהּו יחּלל", "ולא ּכאן ׁשאמרֹו ל ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֹנתּבאר
ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף חּלין נעׂשית עבֹודתֹו ׁשאין ― ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאזהרה
לּלאו טעם יחּלל" "ולא ׁשאמרֹו הּכתּוב ּופׁשט ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָֹאֹונן.

ׁשהּוא lecbd)הּקֹודם odkd).יחּלל ׁשּלא ּכדי יצא", "לא ְְֵֵֵֵֵֶֶַַֹֹ
הענינים ּבׁשּתי א(`) :weqtdn miyxcpd)"יצא ש"לא ְְִִִֵַָָ

שהוא העבודה מחלל ואינו אביו מטת אחר הגדול הכהן
אין(a)אונן. אונן) מקריב ולא יחלל" "לא הדיוט ֵשכהן

הּזה אתֿהּלאו למנֹות `dxdfראּוי cgiil oi` ,xnelk) ְִֶֶַַָָ
(epnn micnlpd el` mipiprl "llgi `le" oeyld gkn `idylk

ֿ הּכללים את ׁשהבין למי ׁשּמתּבאר ּכמֹו עצמֹו, (llkּבפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
(gאּלּו לאוין ׁשּׁשלׁשה נתּבאר ּוכבר זה. למאמר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּקדמּו

לא ֿ הּמקּדׁש ּומן יפרם, לא ּובגדיו יפרע, לא ראׁשֹו ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֹֹֹׁשהם:
ּכמֹו מסּים, ענין לבאר ּגדֹול ּבכהן נכּפלּו ― ְְְְְְְִִֵֵֵֵָָָָֹֻיצא
ענין לבאר וזֹונה וחללה ּגרּוׁשה על אזהרתֹו ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשּנכּפלה
לאוין ּבׁשלׁשה עליהם ׁשהזהיר הענינים וׁשּׁשלׁשת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֻמסּים,
אל ראׁשיכם ּבאמרֹו עליהם ׁשהזהיר ּבעצמם הם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאּלּו
לא מֹועד אהל ּומּפתח תפרמּו, לא ּובגדיכם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹּתפרעּו,
ּכלֹומר הֹודיעם, הּׁשלֹום עליו רּבנּו וׁשּמׁשה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹתצאּו;
הּתרּו לא זֹו ּגדֹולה לצרה ׁשּבחרּדתכם ואיתמר: ְְְְְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻלאלעזר
מזהרים נׁשארים אּתם אּלא עליכם, האסּורים ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻלכם
ויציאה ּבגדים ּוקריעת ראׁש ּפריעת על ׁשהייתם, ְְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָֹּכמֹו
ּגדֹול ּבכהן הּלאו ונכּפל העבֹודה. ּבׁשעת ֿ הּמקּדׁש ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹמן
העבֹודה ׁשעת ועל העבֹודה, ּבׁשעת זה ׁשּלאו לנּו ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָלבאר
ענין לבאּור ׁשּלמדּו רֹואה ׁשאּתה ּכמֹו מיתה, חּיבין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבלבד
ּׁשּנאמר: מּמה תצאּו" לא מֹועד אהל "ּומּפתח ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹאמרּו
מן ֿ לאו ּבכל ׁשחּיבּו ֿ ּפי ֿ על ואף יצא"; לא ֿ הּמקּדׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ"ּומן
ּכמֹו נֹוסף, ענין ּגדֹול ּבכהן ׁשּנכּפלּו האּלה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהּלאוין
למי הּמצות מסּפר ּבכ יתרּבה לא הרי ― ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשּבארנּו

ֿ ּׁשהקּדמנּו מה h)ׁשהבין llk)הּוא ּדקרא ׁשּגּופיּה לפי , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ
זאת. והבן העבֹודה. ּבׁשעת ֿ אּלּו מּכל ּדבר יעׂשה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא

― הל"א הּטמאיםהּמצוה להֹוציא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
ֿ הּמחנה מן "ויׁשּלחּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ הּמקּדׁש, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָמן

לנפׁש" טמא וכל ֿ זב וכל ֿ צרּוע a)ּכל ,d xacna)ּומחנה . ְְֲֵֶֶַַָָָָָָָֹ
לדֹורֹות ׁשּכמֹוהּו ׁשכינה מחנה הּוא ּכאן האמּור ְְֲִֵֶֶַָָָָָזה

טהרֹות סדר ּבריׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו `העזרה, wxt milk) ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָ
(g dpynספרי ּולׁשֹון הּמׁשנה. my)ּבפרּוׁש `yp zyxt): ְְְְִִֵֵַָ

יּכנסּו ׁשּלא לּטמאים אזהרה ― מןֿהּמחנה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ"ויׁשּלחּו
והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה צּוּוי נכּפל ּוכבר ּבטמאה". ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻלּמקּדׁש
טהֹור ֿ יהיה לא אׁשר איׁש ב ֿ יהיה "ּכי יתעּלה: ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָֹאמרֹו

לּמחנה" ֿ מחּוץ אל ויצא ֿ לילה i`)מּקרה ,bk mixac)רצה . ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשאמר ּכמֹו ׁשכינה, מחנה לּמחנה": "מחּוץ ּבאמרֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָּכאן

ּתׁשּלחּום" לּמחנה ֿ מחּוץ "אל עצמּה: זֹו (xacnaּבמצוה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָ
(b ,dּפסחים לּמחנה"(gq.)ּובגמרא ֿ מחּוץ אל "ויצא : ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ

ֿ ּבני את "צו הּמכלּתא: ּולׁשֹון ׁשכינה. מחנה זה ―ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ
ּב ּומּנין ּבעׂשה"; ― ֿ הּמחנה מן ויׁשּלחּו לאֿיׂשראל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ

ֿ מחניהם". את יטּמאּו "ולא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַֹתעׂשה?
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קיט oeiq b"i iriax mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

וגֹו' אבנט אתם "וחגרּת ּבּכתּוב: נאמר אּלא ּפסּוק, ְְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָָָֹּבא
ּכהּנה" להם h)והיתה ,my)ּבפרּוׁשֹו ּובא ,(:bt oixcdpq): ְְְְֵֶָָָָָֻ

ּבגדיהם אין עליהם; ּכהּנתם ― עליהם ׁשּבגדיהם ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֻ"ּבזמן
ויתּבאר זרים". להֹו והוֹו עליהם ּכהּנתם אין ― ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֻעליהם

cr)לקּמן dyrz `l)ואמרּו ּבמיתה. ― ׁשּׁשּמׁש ׁשּזר ְְְְִִֵֶֶַָָָָ
g)ּבספרא ,g `xwie)ּפרׁשה" ― ֿ החׁשן" את עליו "וּיׂשם : ְְִֶֶֶַַָָָָָָָֹ

יֹום יֹום לׁשרּות לּמדּה לדֹורֹות; ולּמדּה לׁשעּתּה לּמדּה ְְְְְְְְִִִֵַָָָָזֹו
זהב ּבבגדי מׁשּמׁש ֿ יֹום ּבכל הּכּפּורים. יֹום ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָּולׁשרּות

(adfn odipia yiy meiÎmei ly micba dpeny)הּכּפּורים ּוביֹום ,ְִִַ
לבן" ּבבגדי hpa`e)מׁשּמׁש ztpvn ,miqpkn ,zpzk :drax`). ְְְִֵֵַָָ

מצות אּלּו ּבגדים ׁשּלביׁשת ספרא, ּבלׁשֹון נתּבאר ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָּוכבר
אמרם והּוא `zenÎixg)עׂשה, `xtq)אהרן ׁשאין "ּומּנין : ְְֲֲִִֵֵֶַַָָֹ

ּתלמּוד ?הּמל ּגזרת ּכמקּים אּלא לגדּלתֹו ּבגדים ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻלֹובׁש
ֿ מׁשה" את ה' צּוה ּכאׁשר וּיעׂש cl)לֹומר: ,fh `xwie). ֲִֶֶֶַַַַַָֹ

― הּיפי ּבתכלית ׁשהם ֿ ּפי ֿ על אף אּלּו, ׁשּבגדים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּכלֹומר,
היקרֹות ֿ האבנים מן וזּולתן ויׁשפה ׁשהם ואבני זהב ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹׁשהם
ׁשּצּוה הּמצוה, לקּיּום אּלא ּבהם, להתנאֹות יתּכּון לא ―ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
ּתמיד אּלּו ּבגדים ׁשּילּבׁש והיא, ּבלבד; ֿ מׁשה, את ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָֹה'
ב' ּבפרק ּכּלם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻּבּמקּדׁש.

ּכּפּורים(gi.)מּזבחים ּבמּסכת ar.)ּובמקֹומֹות :`r)וסּכה ְְְְִִִִִֶֶַָָֻ
(.d).

― הפ"ח ּפיהּמצוה מּלקרֹוע ׁשהזהרנּו (zty)האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּוגבּול סֹוף ּכמֹו ארּוג יהיה אּלא ּגדֹול, ּכהן (ztykמעיל ְְְְִִֵֶֶָָָֹ

(eiccv ipyn ,bx`dתחרא "ּכפי יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְֲִִֶַַָָ
יּקרע" לא ֿ ּלֹו al)יהיה ,gk zeny)ּבּמסּפרים והּקֹורעֹו , ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

מלקּות. חּיב ― ּבהן ְְֵֵַַַָָוכּיֹוצא

― הפ"ז מהסירהּמצוה ׁשהזהרנּו (cixtdl)האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
החׁשן ֿ יּזח "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא האפֹוד, מעל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהחׁשן

האפֹוד" gk)מעל ,my)ּובסֹוף לֹו. מחּבר יהיה אּלא , ְְְִֵֵֶֶַָָָֻ
והא(k`.)מּכֹות מלקּות: מחּיבי ּכׁשהזּכירּו ֿ ּכן, ּגם אמרּו ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָֻ

ֿ יּזח מ"ּלא מהכא ואזהרּתיּה ֿ החׁשן? את מזח ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹאיּכא
לֹוקה. ― ׁשהּמזח ל נתּבאר הּנה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹהחׁשן"

― הע"ג לּמקּדׁשהּמצוה מּלהּכנס ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ
ׁשל ּבמּצב ּכׁשאנחנּו הּתֹורה מּדיני ּדבר ּבׁשּום להֹורֹות ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָאֹו
וגֹו' ֿ ּתׁשּת אל וׁשכר "יין יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָׁשכרּות,
וגֹו'" יׂשראל ֿ ּבני את ּולהֹורת וגֹו' מֹועד ֿ אהל אל ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָֹֹֹּבבאכם

(`iÎh ,i `xwie)הּתלמּוד ּולׁשֹון .(.gl xifp)רביעית "ׁשתה : ְְְִִַַָָ
(oii):והּוא חּלּוק, הּזה הּלאו ּבענׁש ויׁש יֹורה". ְְְִֵֶֶֶַַַָֹאל

עם ולּמזּבח האּולם מּבין להּכנס להם אסּור יין ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּׁשתּויי
ּכׁשהּוא עבד ואם מלקּות; חּיב ― נכנס ואם ֿ ההיכל, ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּכל
מן ּדבר ׁשתה ואם ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב ― ְִִִִִֵַָָָָָָָָָׁשתּוי

(x`W),ּבלבד מלקּות חּיב ― ועבד לּיין ּפרט המׁשּכרים §¨ְְְְְְִִִַַַַַַַָָָָ
ּכהן ׁשהּוא ּבין ׁשתּוי, ּכׁשהּוא ׁשּמֹורה ֿ מי וכל מיתה; ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֹלא

ׁשתּוי ׁשהּוא ּבין לאו, על עֹובר הּוא הרי ― יׂשראל ְְֲִֵֵֵֵֶַָָאֹו
ספרא ּולׁשֹון המׁשּכרין. ׁשאר אֹו ipiny)יין zyxt)יין" : ְְְְְִִִִַַַַָָ

מׁשּכרין? ׁשאר לרּבֹות מּנין יין. אּלא לי אין ֿ ּתׁשּת", ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָאל
הּיין על יין? נאמר לּמה ּכן אם "וׁשכר". לֹומר: ְְֱִִִֵֵֶַַַַַַַָָָּתלמּוד

ּבאזהרה" ֿ המׁשּכרין ּכל ׁשאר ועל וׁשם(zewlna)ּבמיתה . ְְְְְְְְִִַַַַָָָָָָ
ּתלמּוד עבֹודה? ּבׁשעת אּלא חּיב ׁשאינֹו "מּנין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָאמרּו:
וׁשם מֹועד". ֿ אהל אל ּבבאכם אּת ּובני אּתה ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹלֹומר:
ההֹוריה על מיתה חּיבין יׂשראל יהיּו "יכֹול ְְְִִִִֵַַַָָָָָָָאמרּו:
אּתה תמתּו", ולא וגֹו' אּת ּובני "אּתה לֹומר: ְְְִֶַַַַָָָָָֹֻּתלמּוד
ההֹוריה". על מיתה חּיבין יׂשראל ואין ּבמיתה, ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּובני

מּכרתֹות ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו .(bi:)ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָ

― הקס"ג מּלהּכנסהּמצוה הּכהנים ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
ּבׂשערם מנּולים ּכׁשהם xry)לּמקּדׁש ilcebn)ּכדר , ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֻ

ֿ ׂשערם, את ּומסּדרים מקּבצים ׁשאינם האבלים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשעֹוׂשים
ֿ ּתפרעּו" אל "ראׁשיכם יתעּלה: אמרֹו e)והּוא ,my)אמר , ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

ּוביחזקאל ּפרּוע. תרּבּון לא k)הּתרגּום: ,cn):ואמר ּבאר ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָ
"וראׁשֹו ּבּמצרע: יתעּלה אמרֹו וכן יׁשּלחּו". לא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֹ"ּופרע

פרּוע" dn)יהיה ,bi `xwie)."ּפרע "יגּדל ּבספרא: אמרּו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
ּתגּדלּו. אל ― ֿ ּתפרעּו" אל "ראׁשיכם ספרא: לׁשֹון ְְְְְְִִֵֶַַַָָָועֹוד
לא ֿ ראׁשֹו "את ואמר: ּגדֹול ּבכהן זה לאו נכּפל ְְְְִֵֶֶַַָָָָֹֹֹּוכבר

i)יפרע" ,`k my)ׁשאמר ׁשּזה ּתחׁשֹוב ׁשּלא אֹותֹו, וכפל . ְְְִֶֶֶֶַַַָָָֹ
מחמת ׁשהּוא ֿ ּתפרעּו", אל "ראׁשיכם ּולאיתמר ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָלאלעזר
יהיה אבלּות ּדר ׁשּלא ּכן עׂשה אם אבל ּבלבד, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּמת
ּכדי העבֹודה מחמת ׁשהּוא ּגדֹול ּבכהן ּבאר לפיכ ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻמּתר;
אם ּכלֹומר: ּבמיתה, זה לאו על והעֹובר נאה. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּיהא

ׁשּבמיתה אּלּו ּובכלל ראׁש. ּפרּוע ּכׁשהּוא (ztqez`,ׁשּמׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַָֹ
(.bt oixcdpq"תמתּו "ולא ׁשּנאמר: ראׁש, e)ּפרּועי ,i my); ְְֱֵֶֶַָֹֹֻ

― עבד ּדלא ראׁש ּפרּוע והּוא לּמקּדׁש נכנס אם ְְְְְֲִִִַַַַָָָֹֹאבל
ּבמיתה. לא ּבאזהרה, זה ְְְֲִֵֶַָָָֹהרי

― הקס"ד מּלהּכנסהּמצוה הּכהנים ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
ֿ תפרמּו לא "ּובגדיכם אמרֹו: והּוא ּבגדים, קרּועי ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹֹלּמקּדׁש

תמתּו"ו  ―(my)לא לאֿתפרמּו "ּבגדיכם ספרא: ּולׁשֹון . ְְְְְִִִֵֶָָֹֹֹֻ
ּגדֹול: ּבכהן נכּפל זה לאו וגם ּבגדיכם". ּתקרעּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹאל

יפרם" לא i)"ּובגדיו ,`k my)אפּלּו ּגדֹול ׁשּכהן ודע . ְְְֲִִֵֶַָָָֹֹֹ
ׁשּמת מת על ּבגדיו לקרֹוע לֹו אסּור העבֹודה ּבׁשעת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא

ּובספרא הּזה. ֿ הּלאו את ּכפל זֹו ּתֹוספת ּובגלל (zyxtלֹו, ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָ
(xen`,מתֹו על ― יפרם לא ּובגדיו יפרע לא "ראׁשֹו :ְְְִִֵַָָָֹֹֹֹ

ּכהן ּכיצד? מתיהן. על ּופֹורמין ּפֹורעין אדם ׁשּבני ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּכדר
מּלמּטן ּפֹורם jkÎlk)ּגדֹול d`xp epi`y mewna)וההדיֹוט ְְְִֵֶַַָָ

הּוא ּגם ― קרּועים ּובגדיו ׁשעבד ֿ מי וכל ְְְְְִִִֶַַַָָָָָמלמעלן".
אחד. ּבגדים ּוקרּועי ראׁש ּפרּועי ׁשּדין לפי מיתה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹחּיב
וכהן ּבלאו. היא הרי זה ּבמּצב לּמקּדׁש הּכניסה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאבל
לא אפּלּו ולפרֹום לפרֹוע לעֹולם לֹו אסּור ּבלבד ְְְְְֲִִִִַָָָָֹּגדֹול
ּבזה. הדיֹוט ּכהן ּובין ׁשּבינֹו החּלּוק וזהּו לּמקּדׁש, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹנכנס
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― הס"ח מּלהּכנסהּמצוה ּגדֹול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ
לפני ויראה הּמקּדׁש, ּכבֹוד מּפני ֿ עת, ּבכל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָלּמקּדׁש
אלֿ ֿ עת ּבכל ֿ יבא "ואל יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹהּׁשכינה.

a)הּקדׁש" ,fh `xwie):והּוא ּגבּולֹות, חּלּוק זה ּבלאו ויׁש . ְְְְִֵֶֶַָֹ
ּביֹום אפּלּו הּקדׁשים לקדׁש מּלהּכנס הזהר ּגדֹול ְְְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹֻׁשּכהן
מזהר ֿ ּכהן ּכל וכן לעבֹודה. הּידּוע ּבּזמן אּלא ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻהּכּפּורים

העבֹודה.מּלהּכנס ּבזמן זּולתי הּׁשנה ֿ ימֹות ּבכל להיכל ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ
לּמקֹום יּכנס לא ֿ ּכהן ׁשּכל הּוא: הּלאו ענין ְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹוקּצּור
ּגדֹול ּכהן ּבין עבֹודה ּבׁשעת אּלא לׁשם להּכנס ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשרּׁשאי
ונכנס זה לאו על עבר ואם ּבחּוץ. הדיֹוט ּכהן ּבין ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּבפנים
הרי ― הּקדׁשים לקדׁש נכנס אם העבֹודה, ּבׁשעת ְְְֲֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא
מלקּות. חּיב זה הרי ― להיכל נכנס ואם מיתה; חּיב ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָזה

ספרא `ixg)ּולׁשֹון zyxt)זה ― ֿ עת" ּבכל ֿ יבא "ואל : ְְְְִֵֶַָָָֹ
ֿ ימֹות ּכל ׁשאר לרּבֹות ― ֿ הּקדׁש" "אל הּכּפּורים; ְְְִִֶֶַַַָָֹיֹום
יכֹול ּכלֿהּבית. על להזהיר ― לּפרכת" "מּבית ְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹהּׁשנה;
הּכּפרת ֿ ּפני "אל לֹומר: ּתלמּוד ― ּבמיתה ֿ הּבית ּכל ְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָֹעל
הּכּפרת ֿ ּפני אל ּכיצד? הא ימּות". ולא ֿ הארן על ְְֲֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹאׁשר
מנחֹות ּובגמרא ּבאזהרה". ֿ הּבית ּכל ׁשאר ועל ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָּבמיתה,

(:fk)."ּבארּבעים ההיכל "על ּבפרּוׁש: ְְְְִֵֵַַַָָָאמרּו

― הקס"ה מּלצאתהּמצוה הּכהנים ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻ
אהל "ּומּפתח אמרֹו: והּוא העבֹודה, ּבׁשעת ֿ הּמקּדׁש ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָֹמן

תצאּו" לא f)מֹועד ,i my)ּגדֹול ּבכהן זה לאו ּגם ונכּפל . ְְְְִֵֵֵֶַַָָֹֹ
יצא" לא ֿ הּמקּדׁש "ּומן ai)ואמר: ,`k my)ספרא ּולׁשֹון . ְְְְִִִֵֵַַָָָֹ

(my ipiny zyxt)ּבׁשעת יכֹול מֹועד" אהל "ּומּפתח :ְִִֵֶֶַַָֹ
"ּומןֿ לֹומר: ּתלמּוד העבֹודה, ּבׁשעת וׁשּלא ְְְֲֲִִֶַַַָָָָֹהעבֹודה
ּבׁשעת אֹומר הוי ― יחּלל", ולא יצא לא ְְְְֱִִֵֵֵֵֵַַַָֹֹהּמקּדׁש

עליכם" ה' מׁשחת ֿ ׁשמן "ּכי f)העבֹודה. ,i my)לי אין ְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָ
יצאּו ׁשאם הּמׁשחה ּבׁשמן ׁשּנמׁשחּו ּובניו אהרן ְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאּלא
ׁשּבכלֿ ֿ הּכהנים לכל מּנין מיתה, חּיבין עבֹודה ְְְֲֲִִִִִִֶַַַַָָָָָֹּבׁשעת
עליכם". ה' מׁשחת ֿ ׁשמן "ּכי לֹומר: ּתלמּוד ְְֲִִֵֶֶֶַַַַהּדֹורֹות?

ֿ הּמּטה את ילּוה ׁשּלא ּתֹוספת ּגדֹול ּבכהן ׁשּיׁש (`zודע ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
(zndלא ֿ הּמקּדׁש "ּומן ּבאמרֹו: הּכתּוב ּפׁשט וזהּו .ְְְְְִִֶַַַָָָֹ

מּסנהדרין ב' ּבפרק נתּבאר וכ לֹו(gi.)יצא", מת ׁשאם , ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ
ּׁשּנאמר: מּמה לכ ולמדּו הּמּטה. אחר יֹוצא אינֹו ― ְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמת
לעבֹוד לֹו ׁשּמּתר מּזה, ונלמד יצא". לא ֿ הּמקּדׁש ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹֻ"ּומן

ּבסנהד לׁשֹונם הּוא וכ מת. לֹו ׁשּמת ,(ct.)ריןּביֹום ְְְְְְִֵֵֶֶַָָ
אחר הא יחּלל", ולא יצא לא ֿ הּמקּדׁש "ּומן (odkאמרֹו: ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָֹֹ

(heicdיצא `en)ׁשּלא e` eia` eznyk):ּכלֹומר חּלל"; ― ְִֵֵֵֶַֹ
הּוא והרי אֹונן. ּכׁשהּוא לעבֹוד לֹו ׁשאסּור הדיֹוט, ְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַָֹּכהן
הּזה. ֿ הּלּמּוד מן אֹונן, יעבֹוד ׁשּלא ּכלֹומר ,ּכ על ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹֻמזהר

הֹוריֹות ּבסֹוף הּזה הּכלל נתּבאר הדיֹוט(ai:)ּוכבר ׁשּכהן ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
הּנה אֹונן. ּכׁשהּוא עֹובד ּגדֹול וכהן יעבֹוד, לא ְְֲִֵֵֵֵֵֶַָֹֹאֹונן

לא ׁשלילה, עׂשאהּו יחּלל", "ולא ּכאן ׁשאמרֹו ל ְְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָֹֹנתּבאר
ׁשהּוא ֿ ּפי ֿ על אף חּלין נעׂשית עבֹודתֹו ׁשאין ― ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻאזהרה
לּלאו טעם יחּלל" "ולא ׁשאמרֹו הּכתּוב ּופׁשט ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָֹאֹונן.

ׁשהּוא lecbd)הּקֹודם odkd).יחּלל ׁשּלא ּכדי יצא", "לא ְְֵֵֵֵֵֶֶַַֹֹ
הענינים ּבׁשּתי א(`) :weqtdn miyxcpd)"יצא ש"לא ְְִִִֵַָָ

שהוא העבודה מחלל ואינו אביו מטת אחר הגדול הכהן
אין(a)אונן. אונן) מקריב ולא יחלל" "לא הדיוט ֵשכהן

הּזה אתֿהּלאו למנֹות `dxdfראּוי cgiil oi` ,xnelk) ְִֶֶַַָָ
(epnn micnlpd el` mipiprl "llgi `le" oeyld gkn `idylk

ֿ הּכללים את ׁשהבין למי ׁשּמתּבאר ּכמֹו עצמֹו, (llkּבפני ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
(gאּלּו לאוין ׁשּׁשלׁשה נתּבאר ּוכבר זה. למאמר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹׁשּקדמּו

לא ֿ הּמקּדׁש ּומן יפרם, לא ּובגדיו יפרע, לא ראׁשֹו ְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֹֹֹׁשהם:
ּכמֹו מסּים, ענין לבאר ּגדֹול ּבכהן נכּפלּו ― ְְְְְְְִִֵֵֵֵָָָָֹֻיצא
ענין לבאר וזֹונה וחללה ּגרּוׁשה על אזהרתֹו ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָָָׁשּנכּפלה
לאוין ּבׁשלׁשה עליהם ׁשהזהיר הענינים וׁשּׁשלׁשת ְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶָָָָָֹֹֻמסּים,
אל ראׁשיכם ּבאמרֹו עליהם ׁשהזהיר ּבעצמם הם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאּלּו
לא מֹועד אהל ּומּפתח תפרמּו, לא ּובגדיכם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹֹּתפרעּו,
ּכלֹומר הֹודיעם, הּׁשלֹום עליו רּבנּו וׁשּמׁשה ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָֹתצאּו;
הּתרּו לא זֹו ּגדֹולה לצרה ׁשּבחרּדתכם ואיתמר: ְְְְְְְְְִֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻלאלעזר
מזהרים נׁשארים אּתם אּלא עליכם, האסּורים ּדברים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻלכם
ויציאה ּבגדים ּוקריעת ראׁש ּפריעת על ׁשהייתם, ְְְְֱִִִִִִֶֶַַַָָֹּכמֹו
ּגדֹול ּבכהן הּלאו ונכּפל העבֹודה. ּבׁשעת ֿ הּמקּדׁש ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֹמן
העבֹודה ׁשעת ועל העבֹודה, ּבׁשעת זה ׁשּלאו לנּו ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָלבאר
ענין לבאּור ׁשּלמדּו רֹואה ׁשאּתה ּכמֹו מיתה, חּיבין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָּבלבד
ּׁשּנאמר: מּמה תצאּו" לא מֹועד אהל "ּומּפתח ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹאמרּו
מן ֿ לאו ּבכל ׁשחּיבּו ֿ ּפי ֿ על ואף יצא"; לא ֿ הּמקּדׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ"ּומן
ּכמֹו נֹוסף, ענין ּגדֹול ּבכהן ׁשּנכּפלּו האּלה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָֹהּלאוין
למי הּמצות מסּפר ּבכ יתרּבה לא הרי ― ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹׁשּבארנּו

ֿ ּׁשהקּדמנּו מה h)ׁשהבין llk)הּוא ּדקרא ׁשּגּופיּה לפי , ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ
זאת. והבן העבֹודה. ּבׁשעת ֿ אּלּו מּכל ּדבר יעׂשה ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא

― הל"א הּטמאיםהּמצוה להֹוציא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָ
ֿ הּמחנה מן "ויׁשּלחּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ֿ הּמקּדׁש, ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָמן

לנפׁש" טמא וכל ֿ זב וכל ֿ צרּוע a)ּכל ,d xacna)ּומחנה . ְְֲֵֶֶַַָָָָָָָֹ
לדֹורֹות ׁשּכמֹוהּו ׁשכינה מחנה הּוא ּכאן האמּור ְְֲִֵֶֶַָָָָָזה

טהרֹות סדר ּבריׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו `העזרה, wxt milk) ְְְְֲֵֵֵֶֶַָָָָ
(g dpynספרי ּולׁשֹון הּמׁשנה. my)ּבפרּוׁש `yp zyxt): ְְְְִִֵֵַָ

יּכנסּו ׁשּלא לּטמאים אזהרה ― מןֿהּמחנה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹ"ויׁשּלחּו
והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה צּוּוי נכּפל ּוכבר ּבטמאה". ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָֻלּמקּדׁש
טהֹור ֿ יהיה לא אׁשר איׁש ב ֿ יהיה "ּכי יתעּלה: ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָֹאמרֹו

לּמחנה" ֿ מחּוץ אל ויצא ֿ לילה i`)מּקרה ,bk mixac)רצה . ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ
ׁשאמר ּכמֹו ׁשכינה, מחנה לּמחנה": "מחּוץ ּבאמרֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָּכאן

ּתׁשּלחּום" לּמחנה ֿ מחּוץ "אל עצמּה: זֹו (xacnaּבמצוה ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָ
(b ,dּפסחים לּמחנה"(gq.)ּובגמרא ֿ מחּוץ אל "ויצא : ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָ

ֿ ּבני את "צו הּמכלּתא: ּולׁשֹון ׁשכינה. מחנה זה ―ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָ
ּב ּומּנין ּבעׂשה"; ― ֿ הּמחנה מן ויׁשּלחּו לאֿיׂשראל ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַָֹ

ֿ מחניהם". את יטּמאּו "ולא לֹומר: ּתלמּוד ְְְְֲֲֵֶֶֶַַַַַֹתעׂשה?
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my)ּובספרי `vz zyxt)― לּמחנה ֿ מחּוץ אל ויצא : ְְְֲִִֵֶֶַַָָ
עׂשה. ְֲִֵַמצות

― הע"ז מּלהּכנסהּמצוה ֿ טמא ּכל ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ
ֿ הּמקּדׁש לּדֹורֹות(okynd)לכל ּכמֹוהּו אׁשר ,ziaa) ְְֲִֶַַָָָ

(ycwndּתחּלת ׁשהּוא ולפנים, ניקנֹור מּׁשער ֿ העזרה ּכל :ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ
אתֿ יטּמאּו "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹעזרת

מּכֹות(my)מחניהם" ּובגמרא ׁשכינה. מחנה (ci:)ּכלֹומר: ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָ
אזהרה: ּוכתיב ענׁש ּכתיב טמא הּמקּדׁש אל "הּבא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאמרּו:

ונכרתה" טּמא ה' ֿ מקּדׁש "את ― kÎbi)ענׁש ,hi my); ְְְְִִִֵֶֶַָֹ
"צו ּובּמכלּתא: ֿ מחניהם". את יטּמאּו "ולא ― ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹאזהרה

ֿ הּמחנה" מן ויׁשּלחּו יׂשראל ֿ ּבני a)את ,d my)― ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
אתֿ יטּמאּו "ולא אמר: ֿ תעׂשה? ּבלא ּומּנין ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹּבעׂשה.
והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָמחניהם".

תבא" לא ֿ הּמקּדׁש "ואל ּבּיֹולדת: c)אמרֹו ,ai `xwie) ְְְִֶֶֶַַָָָֹֹ
ֿ יׂשראל ֿ ּבני את "והּזרּתם ׁשּנאמר: "לפי אמרּו: ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּובספרא

ימתּו" ולא l`)מּטמאתם ,eh my)מּתֹוכֹו ּבין אני ׁשֹומע ְְֲִִִֵֵַָָָֹֻֻ
מאחֹוריו ּבּמקּדׁש הּנֹוגע ּגם ּכלֹומר: ― מאחֹוריו" ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָּבין
ּבּיֹולדת: לֹומר ּתלמּוד ― ּכרת מתחּיב טמא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכׁשהּוא
ודין הּיֹולדת ׁשּדין נתּבאר וׁשם תבא". לא ֿ הּמקּדׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ"ואל

ּבספרא אמרּו ועֹוד ּבזה. ׁשוה טמאים (zyxtׁשאר ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָ
(zenÎixg`לא ּובׂשרֹו יכּבס לא "ואם יתעּלה: אמרֹו על ,ְְְְְִִֵֶַַַָָֹֹ

עונֹו" ונׂשא fh)ירחץ ,fi my)ּגּופֹו רחיצת על ּכיצד? "הא : ְְְֲִִֵַַַָָָָֹ
(ugx `l m`)― ּבגדיו ּכּבּוס ועל ּכרת, ענּוׁש ―ְְִֵַָָָָ

מקּדׁש ּבטמאת אּלא מדּבר ׁשאינֹו ּומּנין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻּבארּבעים.
על ׁשהעֹובר נתּבאר ּוכבר וכּו'". וענׁש הזהיר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָוקדׁשיו,
― ׁשֹוגג הּוא ואם ּכרת: חּיב ― מזיד הּוא אם זה, ְִִִֵֵֵֶַָָָלאו
מּמצות ע"ב ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹחּיב
ׁשבּועֹות ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָעׂשה.

ּבזבחים.(a.)ּוכרתֹות(h.)ּובהֹוריֹות מקֹומֹות ּובכּמה ְְְְְִִֵַָָָ

― הע"ח ֿ טמאהּמצוה ּכל ׁשהזהר (aexהאזהרה ְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻ
(mi`nhdהר לּדֹורֹות: ּכמֹוהּו אׁשר לוּיה למחנה מּלהּכנס ,ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָ

ּכלים מּסכת ּבריׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו g)הּבית, dpyn ` wxt), ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
והּכתּוב הּבית להר הּטמאים ּכניסת אּסּור נתּבאר ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָוׁשם
"לא ֿ לילה: מקרה טמא על אמרֹו הּוא זה ּבלאו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּבא

הּמחנה" ּתֹו ֿ אל i`)יבא ,bk mixac)ּפסחים ּובגמרא ְְֲִִֶֶַַָָָָֹ
(.gq)"לּמחנה ֿ מחּוץ אל "ויצא ֿ ּכן: ּגם אמרּו ,(my)― ְְֲִֵֶֶַַַָָָ

מּמצות ל"א ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשכינה, מחנה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹזה
לוּיה, מחנה זה ― הּמחנה" ּתֹו ֿ אל יבא "ולא ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹעׂשה;

ואידי(dywn)מתקיף אידי ואימא רבינא: (`xen,ליּה ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָ
(weqt) od ik ,ile`ולעבֹור ׁשכינה, ּבמחנה זה) והן ְְְֲֲִֵַַָזה

יבֹוא ולא קרא נכּתב ּכן אם ֿ תעׂשה? ולא ּבעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹעליו
― ּתֹוכֹו אל יבֹוא ולא לֹומר: לֹו היה ּכלֹומר: ,ּתֹו ֿ ְְֶֶַַָָָֹאל
מחנה והיא אחרת, מחנה לֹו לּתן לי? לּמה ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ"הּמחנה"
ּולׁשֹון הּמחנה. ּתֹו אל יבֹוא לא ּבּה ׁשּגם ּכלֹומר ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹלוּיה.

מצות(my)ספרי זֹו ― הּמחנה" ּתֹו ֿ אל יבא "לא : ְְֲִִֵֶֶַַַָֹֹ

מּסכת ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ֿ תעׂשה. ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלא
ּבפרּוׁשנּו. ְִֵֵֵּכלים

ה'תשע"ד  סיון ט"ו שישי יום
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― הע"ה מּלעבֹוד,הּמצוה טמא ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ
מּקדׁשי "ויּנזרּו לּכהנים: יתעּלה אמרֹו והּוא טמא, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכׁשהּוא

קדׁשי" ֿ ׁשם את יחּללּו ולא ֿ יׂשראל a)בני ,ak `xwie) ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ
מּסנהדרין ט' ׁשּׁשּמׁש(bt:)ּובפרק לטמא "מּנין אמרּו: ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ויּנזרּו ֿ ּבניו ואל ֿ אהרן אל ּדּבר ּדכתיב: ּבמיתה? ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא
ּכי בֹו "ּומתּו אחר: ּבמקֹום ואמר יחּללּו". ולא ְְְְְְִֵֵַַַָָֹוגֹו'

h)יחּללהּו" ,my),ׁשמים ּבידי מיתה החּלּול ׁשאֹותֹו ּכׁשם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻ
חּללּו אם קדׁשי" ֿ ׁשם את יחּללּו "ולא אמרֹו: ּכאן ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹּכ

ׁשמים. ּבידי מיתה חּיבין ― ּבטמאה ְְְְִִִִֵַָָָָָָֻועבדּו

― הע"ו יֹוםהּמצוה טבּול ּכהן ׁשהזהר (lahהאזהרה ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻ
(ynyd drwy `l oiicr j` ez`nehnּפי ֿ ֿ על אף ֲִִַַַמּלעבֹוד,

על יתעּלה אמרֹו והּוא ׁשמׁשֹו, ׁשּיעריב עד טהר, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּכבר
אלהיהם" ׁשם יחּללּו "ולא e)הּכהנים: ,`k my)והעֹובר ְְְְֱֲִֵֵֵֶַַָֹֹֹ

טבּול ּכלֹומר: ― ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― זה לאו ְְִִִֵֶַַַַָָָָעל
אּלא ּבּתֹורה, מפרׁש ּפסּוק ּבֹו נאמר לא וזה ׁשּׁשּמׁש: ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹיֹום

מּסנהדרין ט' ּובפרק מקּבל. ּפרּוׁש ּבפרּוׁש(bt:)הּוא אמרּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻ
ׁשם יחּללּו ולא לאלהיהם יהיּו "קדׁשים יתעּלה: ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹאמרֹו

לפי(my)אלהיהם" ― לטמא ענין אינֹו "אם אמרּו: , ְְְְֱִִִֵֵֵֶָָָֹ
ויליף ׁשּׁשּמׁש. יֹום לטבּול ענין ּתנהּו ― נתּבאר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשּכבר

("deey dxfb"a cnlp)חּלּול dzinaחּלּול my dn :dnexzn) ִִ
(o`k s`.מיתה מחּיבי מכלל ׁשם ּומנּוהּו ."ְְְִִֵַָָָֻ

― הכ"ד לרחץהּמצוה ּבלבד הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָֹֹ
אֹו להיכל להּכנס ׁשּיצטרכּו ֿ ּפעם ּכל ורגליהם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָידיהם
ורגלים, ידים קּדּוׁש מצות היא וזֹו ― לעבֹודה ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָֹלקרב
ֿ ידיהם את מּמּנּו ּובניו אהרן "ורחצּו יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹוהּוא

מֹועד" ֿ אהל אל ּבבאם ֿ רגליהם kÎhi)ואת ,l zeny). ְְְֵֵֶֶֶֶַָֹֹ
ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב עליה העֹובר זֹו עׂשה ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּומצות
ורגלים ידים רחץ לא אם ּבּמקּדׁש ׁשּׁשּמׁש ׁשּכהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּכלֹומר:
"ירחצּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב ―ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

ימתּו" ולא זֹו(my)מים מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵַָָָָֹֻ
מּזבחים ב' ּבפרק jli`e)ּבׁשלמּות :hi). ְְְִִִֵֶֶָ

― הס"ט מּוםהּמצוה ּבעל ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹֻ
האּולם ּובין הּמזּבח, ּכלֹומר: ּבכללּותֹו, להיכל ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָמּלהּכנס
א" יתעּלה: אמרֹו והּוא וההיכל, והאּולם ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָולּמזּבח,

וגֹו'" יּגׁש לא ֿ הּמזּבח ואל יבא לא ֿ הּפרכת k`,אל `xwie) ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹ
(bkטהרֹות ּבריׁש נתּבאר ּוכבר ,(h dpyn ` wxt milk) ְְְְִֵֵָָָ

לבעלי אסּור ֿ ההיכל ּכל עם ולּמזּבח האּולם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשּמּבין
ּבספרא ּגם ונתּבאר לׁשם. להּכנס ראׁש ּופרּועי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹמּומין
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oeiq f"h ycew zay mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

(my xen` zyxt)לא ֿ הּפרכת "אל והם: אּלּו, לאוין ְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּׁשני
מּבלעדי מהן אחד יסּפיק לא יּגׁש", לא ֿ הּמזּבח ואל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹיבא
והּוא אחד, ּבענין הּדין להׁשלמת צריכים ּוׁשניהם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהאחר
ׁשהּזיד ּומי אליו. להּכנס להם ׁשאסּור הּמקֹום ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהגּבלת
― עבֹודה לׁשם ׁשּלא אפּלּו ולפנים, ֿ הּמזּבח מן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָֹונכנס

ֶלֹוקה.

― ׁשבעים הּמׁשלימה ּבעלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָֻ
מּום(reaw)מּום בֹו יהיה "אׁשר אמרֹו: והּוא ְְְֲֲִִֶֶַָמּלעבֹוד,

יקרב" fi)לא ,my)הּכּונה לעבֹודה;, יקרב לא ּבזה: ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹֹ
ּבספרא אמרּו וכ לֹוקה. ― מּום ּבעל (zyxtּוכׁשעֹובד ְְְְְִֵֶֶַַָָָ

(xen`."ּבאזהרה אּלא ּבמיתה מּום ּבעל "אין :ְְְִֵֶַַַָָָָ

― הע"א עֹוברהּמצוה מּום ּבעל ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻ
הּמּום אֹותֹו ּבֹו ׁשּיׁש ֿ זמן ּכל ztlideמּלעבֹוד axbd enk) ְֲִֵֶַַַָ

(mixaerd minendn mdl dnecde:יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
יקרב" לא מּום ֿ ּבֹו אׁשר ֿ איׁש gi)"ּכל ,my)ספרא ּולׁשֹון , ְְְֲִִִֶָָָֹ

(my)מּום קבּוע, מּום אּלא לי אין מּום", בֹו יהיה "אׁשר :ְֲִִֵֶֶֶַָָ
מּום ֿ ּבֹו אׁשר ֿ איׁש "ּכל לֹומר: ּתלמּוד ― מּנין? ְֲִִִֵֶַַַָעֹובר
לֹוקה. ― עֹובר ּבמּום ועבד עבר אם הּוא וגם יקרב". ְְְְִִֵֶַַַָָָֹלא
אדם ׁשל עֹוברין מּומין זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָּוכבר

מּבכֹורֹות ז' ּבפרק קבּועין, .(bn.)ּומּומין ְְְִִִֶֶ

ה'תשע"ד  סיון ט"ז קודש שבת יום

.‡Ò ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .„Ú ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‚ˆ .·ˆ .‡ˆ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הע"ד ּכּונתיהּמצוה מּלעבֹוד. הּזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
אמרֹו והּוא אהרן, מּזרע ׁשאינֹו ֿ מי לכל "זר" ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּבאמרי

אליכם" ֿ יקרב לא "וזר c)יתעּלה: ,gi xacna)ּופרׁש . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹ
והּוא ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב זה לאו על ׁשהעֹובר ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּכתּוב

יּומת" הּקרב "והּזר f)אמרֹו: my)ספרי ּולׁשֹון ,zyxt) ְְְְִֵֵַַָָָָ
(my gxw,ׁשמענּו ענׁש לעבֹודה. ― יּומת" הּקרב "והּזר :ְְֲֵֶַַַָָָָָָֹ

יקרב לא "וזר לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו? לא ְְְְְִַַַַַָָָָֹֹאזהרה
נכּפל ּוכבר והּואאליכם". זה, ּבענין והענׁש האזהרה ה ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

מֹועד אלֿאהל יׂשראל ּבני עֹוד ֿ יקרבּו "ולא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָֹֹאמרֹו:
למּות" חטא ak)לׂשאת ,my)יֹומא ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ְְְְִִֵֵֵָָָָָָָ

(.ck)ארּבע" ואמרּו: עליהן מיתה הּזר חּיב עבֹודֹות ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָאּלּו
והקטרה, זריקה, הן: ואּלּו מיתה עליהן חּיב זר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָעבֹודֹות

וׁשם הּמים". ונּסּו הּיין, ונּסּו(`nei zkqna)ּובפרק ְְְְִִִִֶֶַַַַָ
זבחים מּמּסכת זֹו.(biw:)האחרֹון מצוה ּדיני התּבארּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ

― הס"א ֿ קרּבןהּמצוה ּכל ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

נאמר ׁשעליהם ֿ הּמּומים מן ּתמים ּבמינֹו, ׁשלם ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנקריב
"ּתמים יתעּלה: אמרֹו והּוא מּומים. ׁשהם ּובּמסרת ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּכתּוב

לרצֹון" k`)יהיה ,ak `xwie)ספרא `xen)ּולׁשֹון zyxt): ְְְְִִֶָָ
ראיה, הביאּו ּוכבר עׂשה" מצות ― לרצֹון יהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ"ּתמים
הּטּוב ּבתכלית יהיּו וסלּתם וׁשמנם הּנסכים ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָׁשּיינֹות
יהיּוֿ "ּתמימם יתעּלה: מאמרֹו ֿ קלקּול, מּכל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָוהּׁשלמּות

ונסּכיהם" l`)לכם ,gk xacna)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ
מּמנחֹות ח' ּבפרק .(ft.)זֹו ְְִֶֶָ

― הצ"א ּבעליהּמצוה מּלהקּדיׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
מּום ֿ ּבֹו אׁשר "ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא מזּבח, לגּבי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹמּומין

תקריבּו" k`)לא ,ak `xwie)ספרא ּולׁשֹון ,xen` zyxt) ְְְִִַָֹ
(myּבל מּׁשּום ― תקריבּו" לא מּום ֿ ּבֹו אׁשר "ּכל :ְֲִִֶַַֹֹ

ְִַּתקּדיׁש.

― הצ"ב ּבעליהּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
מּומין: ּבבעלי יתעּלה אמרֹו והּוא קרּבן, לׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָמּומין

לה'" אּלה ֿ תקריבּו ak)"לא my)ֿלא" ספרא: ּולׁשֹון , ְְְִִֵֶַַָֹֹ
ּתׁשחֹוט. ּבל מּׁשּום ― לה'" אּלה ְְִִִֵֶַַַתקריבּו

― הצ"ג ּבעליהּמצוה ּדם מּלזרֹוק ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
הּמז ּגּבי על מּומיןמּומין ּבבעלי יתעּלה אמרֹו והּוא ּבח, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָ

לה'" ֿ תקריבּו "לא ck)ּגם: ,my)זה ׁשּלאו ּבּקּבלה ּובא , ְִֶֶַַַַַָָָָֹ
ּתּנא ּדעת וזהּו ― מּומין ּבעלי ּדם זריקת על ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָמזהיר
זה ׁשּלאו אֹומר, יהּודה ּברּבי יֹוסי ורּבי הלכה. וכן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָקּמא,
ּבספרא אמרם והּוא ּדם. קּבלת על אּלא מזהיר ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָאינֹו

(xen` zyxt)ּתקּבל ּבל מּׁשּום ― לה'" ֿ תקריבּו "לא :ְְִִֵַַַַֹ
ּתמּורה ּובגמרא ֿ הּדם. האי(f.)את קּמא לתּנא אמרּו: ְְְְִֶַַַַָָָָָָָ

ליּה מּבעי לי? למה לה'", ֿ תקריבּו iptn"לא m`) ְְְִִִֵֵַַָֹ
(cgein weqt mikixvyליּה נפקא והא ― ּדמים ְְְִִִֵַָָָָלזריקת

(iehiadn z`f cenll yi ixd):ּכלֹומר הּמזּבח"? ְְִֵֵַַַַמ"על
ֿ הּמזּבח על מהם ֿ תּתנּו לא "ואּׁשה עֹוד: ֿ ּׁשאמר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמּמה

ak)לה'" ,my)הּמזּבח ּגּבי על ּׁשּיּנתן ֿ מה ׁשּכל ׁשּמׁשמע , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
מׁשּתעי הכי ּדקרא ארחיּה והׁשיב: מהם? יהיה (jkלא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ

(`hazdl aezkd jxcואּׁשה" ׁשהּוא זה ׁשּלאו ּכלֹומר: ,ְְִֶֶֶֶַָ
אּסּורין, ּבהקטר אּלא ּבא לא ֿ הּמזּבח" על מהם ֿ תּתנּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלא

ּתלמד mcd)ואל zwixf xeqi`)לפי "הּמזּבח", ּבאמרֹו ְְְְְְִִִֵַַַַָ
לֹומר: לֹו היה היא ּכי ,ּבכ אּלא הּלׁשֹון יסּתּדר ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלא
הּדּבּור! יׁשלם לא ּבזה הרי ― ּבלבד תּתנּו" לא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹֻ"ואּׁשה
לה' ֿ תקריבּו לא ׁשאמרֹו: ּׁשּקדם ֿ מה מּכל נתּבאר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּנה

הּדם. זריקת על אזהרה ―ְְִַַַַָָָ
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קכי oeiq e"h iyiy mei - zeevnd xtq m"anx ixeriy
wfg zxecdn jezn

my)ּובספרי `vz zyxt)― לּמחנה ֿ מחּוץ אל ויצא : ְְְֲִִֵֶֶַַָָ
עׂשה. ְֲִֵַמצות

― הע"ז מּלהּכנסהּמצוה ֿ טמא ּכל ׁשהזהר האזהרה ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֻ
ֿ הּמקּדׁש לּדֹורֹות(okynd)לכל ּכמֹוהּו אׁשר ,ziaa) ְְֲִֶַַָָָ

(ycwndּתחּלת ׁשהּוא ולפנים, ניקנֹור מּׁשער ֿ העזרה ּכל :ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָ
אתֿ יטּמאּו "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא יׂשראל, ְְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֹעזרת

מּכֹות(my)מחניהם" ּובגמרא ׁשכינה. מחנה (ci:)ּכלֹומר: ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָ
אזהרה: ּוכתיב ענׁש ּכתיב טמא הּמקּדׁש אל "הּבא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאמרּו:

ונכרתה" טּמא ה' ֿ מקּדׁש "את ― kÎbi)ענׁש ,hi my); ְְְְִִִֵֶֶַָֹ
"צו ּובּמכלּתא: ֿ מחניהם". את יטּמאּו "ולא ― ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָֹאזהרה

ֿ הּמחנה" מן ויׁשּלחּו יׂשראל ֿ ּבני a)את ,d my)― ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָ
אתֿ יטּמאּו "ולא אמר: ֿ תעׂשה? ּבלא ּומּנין ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָֹֹּבעׂשה.
והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָמחניהם".

תבא" לא ֿ הּמקּדׁש "ואל ּבּיֹולדת: c)אמרֹו ,ai `xwie) ְְְִֶֶֶַַָָָֹֹ
ֿ יׂשראל ֿ ּבני את "והּזרּתם ׁשּנאמר: "לפי אמרּו: ְְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּובספרא

ימתּו" ולא l`)מּטמאתם ,eh my)מּתֹוכֹו ּבין אני ׁשֹומע ְְֲִִִֵֵַָָָֹֻֻ
מאחֹוריו ּבּמקּדׁש הּנֹוגע ּגם ּכלֹומר: ― מאחֹוריו" ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָּבין
ּבּיֹולדת: לֹומר ּתלמּוד ― ּכרת מתחּיב טמא ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָּכׁשהּוא
ודין הּיֹולדת ׁשּדין נתּבאר וׁשם תבא". לא ֿ הּמקּדׁש ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹ"ואל

ּבספרא אמרּו ועֹוד ּבזה. ׁשוה טמאים (zyxtׁשאר ְְְְְְִִֵֶֶָָָָָ
(zenÎixg`לא ּובׂשרֹו יכּבס לא "ואם יתעּלה: אמרֹו על ,ְְְְְִִֵֶַַַָָֹֹ

עונֹו" ונׂשא fh)ירחץ ,fi my)ּגּופֹו רחיצת על ּכיצד? "הא : ְְְֲִִֵַַַָָָָֹ
(ugx `l m`)― ּבגדיו ּכּבּוס ועל ּכרת, ענּוׁש ―ְְִֵַָָָָ

מקּדׁש ּבטמאת אּלא מדּבר ׁשאינֹו ּומּנין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻּבארּבעים.
על ׁשהעֹובר נתּבאר ּוכבר וכּו'". וענׁש הזהיר ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָוקדׁשיו,
― ׁשֹוגג הּוא ואם ּכרת: חּיב ― מזיד הּוא אם זה, ְִִִֵֵֵֶַָָָלאו
מּמצות ע"ב ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹחּיב
ׁשבּועֹות ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵָָָעׂשה.

ּבזבחים.(a.)ּוכרתֹות(h.)ּובהֹוריֹות מקֹומֹות ּובכּמה ְְְְְִִֵַָָָ

― הע"ח ֿ טמאהּמצוה ּכל ׁשהזהר (aexהאזהרה ְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻ
(mi`nhdהר לּדֹורֹות: ּכמֹוהּו אׁשר לוּיה למחנה מּלהּכנס ,ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָ

ּכלים מּסכת ּבריׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו g)הּבית, dpyn ` wxt), ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַ
והּכתּוב הּבית להר הּטמאים ּכניסת אּסּור נתּבאר ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָָוׁשם
"לא ֿ לילה: מקרה טמא על אמרֹו הּוא זה ּבלאו ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּבא

הּמחנה" ּתֹו ֿ אל i`)יבא ,bk mixac)ּפסחים ּובגמרא ְְֲִִֶֶַַָָָָֹ
(.gq)"לּמחנה ֿ מחּוץ אל "ויצא ֿ ּכן: ּגם אמרּו ,(my)― ְְֲִֵֶֶַַַָָָ

מּמצות ל"א ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשכינה, מחנה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָֹזה
לוּיה, מחנה זה ― הּמחנה" ּתֹו ֿ אל יבא "ולא ְְֲֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹעׂשה;

ואידי(dywn)מתקיף אידי ואימא רבינא: (`xen,ליּה ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָ
(weqt) od ik ,ile`ולעבֹור ׁשכינה, ּבמחנה זה) והן ְְְֲֲִֵַַָזה

יבֹוא ולא קרא נכּתב ּכן אם ֿ תעׂשה? ולא ּבעׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹֹעליו
― ּתֹוכֹו אל יבֹוא ולא לֹומר: לֹו היה ּכלֹומר: ,ּתֹו ֿ ְְֶֶַַָָָֹאל
מחנה והיא אחרת, מחנה לֹו לּתן לי? לּמה ְֲֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ"הּמחנה"
ּולׁשֹון הּמחנה. ּתֹו אל יבֹוא לא ּבּה ׁשּגם ּכלֹומר ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹלוּיה.

מצות(my)ספרי זֹו ― הּמחנה" ּתֹו ֿ אל יבא "לא : ְְֲִִֵֶֶַַַָֹֹ

מּסכת ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר ֿ תעׂשה. ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלא
ּבפרּוׁשנּו. ְִֵֵֵּכלים

ה'תשע"ד  סיון ט"ו שישי יום

.ÂÚ .‰Ú ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‡Ú .Ú .ËÒ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Î ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הע"ה מּלעבֹוד,הּמצוה טמא ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻ
מּקדׁשי "ויּנזרּו לּכהנים: יתעּלה אמרֹו והּוא טמא, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּכׁשהּוא

קדׁשי" ֿ ׁשם את יחּללּו ולא ֿ יׂשראל a)בני ,ak `xwie) ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָֹ
מּסנהדרין ט' ׁשּׁשּמׁש(bt:)ּובפרק לטמא "מּנין אמרּו: ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

ויּנזרּו ֿ ּבניו ואל ֿ אהרן אל ּדּבר ּדכתיב: ּבמיתה? ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא
ּכי בֹו "ּומתּו אחר: ּבמקֹום ואמר יחּללּו". ולא ְְְְְְִֵֵַַַָָֹוגֹו'

h)יחּללהּו" ,my),ׁשמים ּבידי מיתה החּלּול ׁשאֹותֹו ּכׁשם ְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻ
חּללּו אם קדׁשי" ֿ ׁשם את יחּללּו "ולא אמרֹו: ּכאן ְְְְְְִִִֵֶַָָָָֹּכ

ׁשמים. ּבידי מיתה חּיבין ― ּבטמאה ְְְְִִִִֵַָָָָָָֻועבדּו

― הע"ו יֹוםהּמצוה טבּול ּכהן ׁשהזהר (lahהאזהרה ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻ
(ynyd drwy `l oiicr j` ez`nehnּפי ֿ ֿ על אף ֲִִַַַמּלעבֹוד,

על יתעּלה אמרֹו והּוא ׁשמׁשֹו, ׁשּיעריב עד טהר, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּכבר
אלהיהם" ׁשם יחּללּו "ולא e)הּכהנים: ,`k my)והעֹובר ְְְְֱֲִֵֵֵֶַַָֹֹֹ

טבּול ּכלֹומר: ― ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― זה לאו ְְִִִֵֶַַַַָָָָעל
אּלא ּבּתֹורה, מפרׁש ּפסּוק ּבֹו נאמר לא וזה ׁשּׁשּמׁש: ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹיֹום

מּסנהדרין ט' ּובפרק מקּבל. ּפרּוׁש ּבפרּוׁש(bt:)הּוא אמרּו ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָֻ
ׁשם יחּללּו ולא לאלהיהם יהיּו "קדׁשים יתעּלה: ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹאמרֹו

לפי(my)אלהיהם" ― לטמא ענין אינֹו "אם אמרּו: , ְְְְֱִִִֵֵֵֶָָָֹ
ויליף ׁשּׁשּמׁש. יֹום לטבּול ענין ּתנהּו ― נתּבאר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָָׁשּכבר

("deey dxfb"a cnlp)חּלּול dzinaחּלּול my dn :dnexzn) ִִ
(o`k s`.מיתה מחּיבי מכלל ׁשם ּומנּוהּו ."ְְְִִֵַָָָֻ

― הכ"ד לרחץהּמצוה ּבלבד הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַַָֹֹ
אֹו להיכל להּכנס ׁשּיצטרכּו ֿ ּפעם ּכל ורגליהם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָידיהם
ורגלים, ידים קּדּוׁש מצות היא וזֹו ― לעבֹודה ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָֹלקרב
ֿ ידיהם את מּמּנּו ּובניו אהרן "ורחצּו יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹוהּוא

מֹועד" ֿ אהל אל ּבבאם ֿ רגליהם kÎhi)ואת ,l zeny). ְְְֵֵֶֶֶֶַָֹֹ
ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב עליה העֹובר זֹו עׂשה ְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּומצות
ורגלים ידים רחץ לא אם ּבּמקּדׁש ׁשּׁשּמׁש ׁשּכהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּכלֹומר:
"ירחצּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב ―ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

ימתּו" ולא זֹו(my)מים מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִֵַָָָָֹֻ
מּזבחים ב' ּבפרק jli`e)ּבׁשלמּות :hi). ְְְִִִֵֶֶָ

― הס"ט מּוםהּמצוה ּבעל ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹֻ
האּולם ּובין הּמזּבח, ּכלֹומר: ּבכללּותֹו, להיכל ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָמּלהּכנס
א" יתעּלה: אמרֹו והּוא וההיכל, והאּולם ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָולּמזּבח,

וגֹו'" יּגׁש לא ֿ הּמזּבח ואל יבא לא ֿ הּפרכת k`,אל `xwie) ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹ
(bkטהרֹות ּבריׁש נתּבאר ּוכבר ,(h dpyn ` wxt milk) ְְְְִֵֵָָָ

לבעלי אסּור ֿ ההיכל ּכל עם ולּמזּבח האּולם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשּמּבין
ּבספרא ּגם ונתּבאר לׁשם. להּכנס ראׁש ּופרּועי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹמּומין
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(my xen` zyxt)לא ֿ הּפרכת "אל והם: אּלּו, לאוין ְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹׁשּׁשני
מּבלעדי מהן אחד יסּפיק לא יּגׁש", לא ֿ הּמזּבח ואל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹיבא
והּוא אחד, ּבענין הּדין להׁשלמת צריכים ּוׁשניהם ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהאחר
ׁשהּזיד ּומי אליו. להּכנס להם ׁשאסּור הּמקֹום ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהגּבלת
― עבֹודה לׁשם ׁשּלא אפּלּו ולפנים, ֿ הּמזּבח מן ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָֹונכנס

ֶלֹוקה.

― ׁשבעים הּמׁשלימה ּבעלהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָֻ
מּום(reaw)מּום בֹו יהיה "אׁשר אמרֹו: והּוא ְְְֲֲִִֶֶַָמּלעבֹוד,

יקרב" fi)לא ,my)הּכּונה לעבֹודה;, יקרב לא ּבזה: ְְֲִִֶַַַַָָָָָֹֹ
ּבספרא אמרּו וכ לֹוקה. ― מּום ּבעל (zyxtּוכׁשעֹובד ְְְְְִֵֶֶַַָָָ

(xen`."ּבאזהרה אּלא ּבמיתה מּום ּבעל "אין :ְְְִֵֶַַַָָָָ

― הע"א עֹוברהּמצוה מּום ּבעל ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻ
הּמּום אֹותֹו ּבֹו ׁשּיׁש ֿ זמן ּכל ztlideמּלעבֹוד axbd enk) ְֲִֵֶַַַָ

(mixaerd minendn mdl dnecde:יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
יקרב" לא מּום ֿ ּבֹו אׁשר ֿ איׁש gi)"ּכל ,my)ספרא ּולׁשֹון , ְְְֲִִִֶָָָֹ

(my)מּום קבּוע, מּום אּלא לי אין מּום", בֹו יהיה "אׁשר :ְֲִִֵֶֶֶַָָ
מּום ֿ ּבֹו אׁשר ֿ איׁש "ּכל לֹומר: ּתלמּוד ― מּנין? ְֲִִִֵֶַַַָעֹובר
לֹוקה. ― עֹובר ּבמּום ועבד עבר אם הּוא וגם יקרב". ְְְְִִֵֶַַַָָָֹלא
אדם ׁשל עֹוברין מּומין זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָּוכבר

מּבכֹורֹות ז' ּבפרק קבּועין, .(bn.)ּומּומין ְְְִִִֶֶ

ה'תשע"ד  סיון ט"ז קודש שבת יום

.‡Ò ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .„Ú ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‚ˆ .·ˆ .‡ˆ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

― הע"ד ּכּונתיהּמצוה מּלעבֹוד. הּזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
אמרֹו והּוא אהרן, מּזרע ׁשאינֹו ֿ מי לכל "זר" ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּבאמרי

אליכם" ֿ יקרב לא "וזר c)יתעּלה: ,gi xacna)ּופרׁש . ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָֹ
והּוא ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב זה לאו על ׁשהעֹובר ְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּכתּוב

יּומת" הּקרב "והּזר f)אמרֹו: my)ספרי ּולׁשֹון ,zyxt) ְְְְִֵֵַַָָָָ
(my gxw,ׁשמענּו ענׁש לעבֹודה. ― יּומת" הּקרב "והּזר :ְְֲֵֶַַַָָָָָָֹ

יקרב לא "וזר לֹומר: ּתלמּוד ׁשמענּו? לא ְְְְְִַַַַַָָָָֹֹאזהרה
נכּפל ּוכבר והּואאליכם". זה, ּבענין והענׁש האזהרה ה ְְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

מֹועד אלֿאהל יׂשראל ּבני עֹוד ֿ יקרבּו "ולא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶָָֹֹאמרֹו:
למּות" חטא ak)לׂשאת ,my)יֹומא ּבגמרא נתּבאר ּוכבר ְְְְִִֵֵֵָָָָָָָ

(.ck)ארּבע" ואמרּו: עליהן מיתה הּזר חּיב עבֹודֹות ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָאּלּו
והקטרה, זריקה, הן: ואּלּו מיתה עליהן חּיב זר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָעבֹודֹות

וׁשם הּמים". ונּסּו הּיין, ונּסּו(`nei zkqna)ּובפרק ְְְְִִִִֶֶַַַַָ
זבחים מּמּסכת זֹו.(biw:)האחרֹון מצוה ּדיני התּבארּו ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָ

― הס"א ֿ קרּבןהּמצוה ּכל ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

נאמר ׁשעליהם ֿ הּמּומים מן ּתמים ּבמינֹו, ׁשלם ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשּנקריב
"ּתמים יתעּלה: אמרֹו והּוא מּומים. ׁשהם ּובּמסרת ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּכתּוב

לרצֹון" k`)יהיה ,ak `xwie)ספרא `xen)ּולׁשֹון zyxt): ְְְְִִֶָָ
ראיה, הביאּו ּוכבר עׂשה" מצות ― לרצֹון יהיה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ"ּתמים
הּטּוב ּבתכלית יהיּו וסלּתם וׁשמנם הּנסכים ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָׁשּיינֹות
יהיּוֿ "ּתמימם יתעּלה: מאמרֹו ֿ קלקּול, מּכל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָוהּׁשלמּות

ונסּכיהם" l`)לכם ,gk xacna)מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ
מּמנחֹות ח' ּבפרק .(ft.)זֹו ְְִֶֶָ

― הצ"א ּבעליהּמצוה מּלהקּדיׁש ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
מּום ֿ ּבֹו אׁשר "ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא מזּבח, לגּבי ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹמּומין

תקריבּו" k`)לא ,ak `xwie)ספרא ּולׁשֹון ,xen` zyxt) ְְְִִַָֹ
(myּבל מּׁשּום ― תקריבּו" לא מּום ֿ ּבֹו אׁשר "ּכל :ְֲִִֶַַֹֹ

ְִַּתקּדיׁש.

― הצ"ב ּבעליהּמצוה מּלׁשחֹוט ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻ
מּומין: ּבבעלי יתעּלה אמרֹו והּוא קרּבן, לׁשם ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָמּומין

לה'" אּלה ֿ תקריבּו ak)"לא my)ֿלא" ספרא: ּולׁשֹון , ְְְִִֵֶַַָֹֹ
ּתׁשחֹוט. ּבל מּׁשּום ― לה'" אּלה ְְִִִֵֶַַַתקריבּו

― הצ"ג ּבעליהּמצוה ּדם מּלזרֹוק ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
הּמז ּגּבי על מּומיןמּומין ּבבעלי יתעּלה אמרֹו והּוא ּבח, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָ

לה'" ֿ תקריבּו "לא ck)ּגם: ,my)זה ׁשּלאו ּבּקּבלה ּובא , ְִֶֶַַַַַָָָָֹ
ּתּנא ּדעת וזהּו ― מּומין ּבעלי ּדם זריקת על ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַָמזהיר
זה ׁשּלאו אֹומר, יהּודה ּברּבי יֹוסי ורּבי הלכה. וכן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָקּמא,
ּבספרא אמרם והּוא ּדם. קּבלת על אּלא מזהיר ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָאינֹו

(xen` zyxt)ּתקּבל ּבל מּׁשּום ― לה'" ֿ תקריבּו "לא :ְְִִֵַַַַֹ
ּתמּורה ּובגמרא ֿ הּדם. האי(f.)את קּמא לתּנא אמרּו: ְְְְִֶַַַַָָָָָָָ

ליּה מּבעי לי? למה לה'", ֿ תקריבּו iptn"לא m`) ְְְִִִֵֵַַָֹ
(cgein weqt mikixvyליּה נפקא והא ― ּדמים ְְְִִִֵַָָָָלזריקת

(iehiadn z`f cenll yi ixd):ּכלֹומר הּמזּבח"? ְְִֵֵַַַַמ"על
ֿ הּמזּבח על מהם ֿ תּתנּו לא "ואּׁשה עֹוד: ֿ ּׁשאמר ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹמּמה

ak)לה'" ,my)הּמזּבח ּגּבי על ּׁשּיּנתן ֿ מה ׁשּכל ׁשּמׁשמע , ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָ
מׁשּתעי הכי ּדקרא ארחיּה והׁשיב: מהם? יהיה (jkלא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָֹֹ

(`hazdl aezkd jxcואּׁשה" ׁשהּוא זה ׁשּלאו ּכלֹומר: ,ְְִֶֶֶֶַָ
אּסּורין, ּבהקטר אּלא ּבא לא ֿ הּמזּבח" על מהם ֿ תּתנּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹלא

ּתלמד mcd)ואל zwixf xeqi`)לפי "הּמזּבח", ּבאמרֹו ְְְְְְִִִֵַַַַָ
לֹומר: לֹו היה היא ּכי ,ּבכ אּלא הּלׁשֹון יסּתּדר ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּלא
הּדּבּור! יׁשלם לא ּבזה הרי ― ּבלבד תּתנּו" לא ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָֹֹֻ"ואּׁשה
לה' ֿ תקריבּו לא ׁשאמרֹו: ּׁשּקדם ֿ מה מּכל נתּבאר ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹהּנה

הּדם. זריקת על אזהרה ―ְְִַַַַָָָ
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ô :äfäçäàøúð äëì øîàì ìàøNé Cìî àeäé-ïa æçàBäé-ïa LàBäé-ìà íéëàìî äéöîà çìL æà ©¤«¨´¨©³£©§¨Æ©§¨¦½¤§¨̧¤§¨¨¯¤¥²¤¬¤¦§¨¥−¥®Ÿ§−̈¦§¨¤¬

:íéðôèæøàä-ìà çìL ïBðála øLà çBçä øîàì äãeäé-Cìî eäéöîà-ìà ìàøNé-Cìî LàBäé çìLiå ¨¦«©¦§©º§¨´¤«¤¦§¨¥À¤£©§¨´¤«¤§¨»¥Ÿ¼©¹©£¤´©§¨ÀÂ̈©¤¨¤¹¤
:çBçä-úà ñîøzå ïBðála øLà äãOä úiç øáòzå äMàì éðáì Eza-úà-äðz øîàì ïBðála øLà£¤³©§¨Æ¥½Ÿ§¨«¤¦§¬§§¦−§¦¨®©«©£ºŸ©©³©¨¤Æ£¤´©§¨½©¦§−Ÿ¤©«©

éäãeäéå äzà äzìôðå äòøa äøbúú änìå Eúéáa áLå ãákä Eaì EàNðe íBãà-úà úékä äkä©¥³¦¦Æ¨Æ¤¡½«§¨£−¦¤®¦¨¥Æ§¥´§¥¤½§¨³¨¦§¨¤Æ§¨½̈§¨´©§½̈©−̈¦¨¬
:Cnòàéúéáa äãeäé-Cìî eäéöîàå àeä íéðô eàøúiå ìàøNé-Cìî LàBäé ìòiå eäéöîà òîL-àìå ¦¨«§Ÿ¨©´£©§½̈©©̧©§¨³¤«¤¦§¨¥Æ©¦§¨´¨¦½−©£©§¨´¤«¤§¨®§¥¬

:äãeäéì øLà LîLáéâpiååìäàì Léà eñðiå ìàøNé éðôì äãeäé ó(éø÷ åéìäàì):âéeäéöîà úàå ¤−¤£¤¬¦¨«©¦¨¬¤§−̈¦§¥´¦§¨¥®©¨ª−¦¬§Ÿ¨¨«§Ÿ¨¨«§¥Á£©§¨̧
éæçà-ïa LàBäé-ïa äãeäé-Cìîåàáiå LîL úéáa ìàøNé-Cìî LàBäé Nôz eä(éø÷ àáiå)õøôiå íìLeøé ¤«¤§¹̈¤§¨´¤£©§À̈¨©²§¨¬¤«¤¦§¨¥−§¥´¨®¤©¨ŸÆ©¨ŸÆ§´¨©½¦©¦§ŸÁ

:änà úBàî òaøà äptä øòL-ãò íéøôà øòLa íìLeøé úîBçaãéúàå óñkäå-áäfä-ìk-úà ç÷ìå §©̧§¨©¹¦§©³©¤§©Æ¦Æ©©´©©¦½̈©§©¬¥−©¨«§¨©´¤¨©¨¨§Â©¤¤§¥̧
:äðBøîL áLiå úBáøòzä éða úàå Cìnä úéa úBøöBàáe ýåýé-úéa íéàöîpä íéìkä-ìkåèøúéå ¨©¥¦¹©¦§§¦´¥§Ÿ̈À§«§Æ¥´©¤½¤§¥−§¥´©©«£ª®©−̈¨Ÿ§«¨§¤¤Á

øôñ-ìò íéáeúk íä-àìä äãeäé-Cìî eäéöîà íò íçìð øLàå Búøeáâe äNò øLà LàBäé éøác¦§¥¸§¹̈£¤³¨¨Æ§´¨½©£¤´¦§©½¦−£©§¨´¤«¤§¨®£Ÿ¥´§¦À©¥²¤
:ìàøNé éëìîì íéîiä éøác¦§¥¬©¨¦−§©§¥¬¦§¨¥«

i"yx
(Ê).Ï‡˙˜È ‰Ó˘ ˙‡ ‡¯˜ÈÂ לקיהוי לו שהיתה

הימים בדברי שכתוב כמו יד)שינים, כה בוא (ב אחרי :
שעיר  בני אלהי את ויבא אדומים, את מהכות אמציהו
והוכיחו  וגו'. ישתחוה ולפניהם לאלהים, לו ויעמידם

לו ואמר טז)הנביא פסוק אלהים (שם יעץ כי ידעתי :
במלך  להתגרות שהשיאו העצה, היא ומה להשחיתך,

˙¯‡‰(Á)ישראל: 'Â‚Â ÌÈÎ‡ÏÓ ‰ÈˆÓ‡ ÁÏ˘ Ê‡
.ÌÈÙ:במלחמה(Ë).ÔÂ·Ï· ¯˘‡ ÁÂÁ‰ בן שכם

‰‡¯Ê.חמור: Ï‡ ÁÏ˘:יעקב.‰„˘‰ ˙ÈÁ ¯Â·Ú˙Â
להתמשל  בא אתה כאן אף החללים, על באו יעקב בני
לארז: עצמו ואת לחוח, שדימהו הוא, בזיון ומשל אלי.

.'Â‚Â ÒÂÓ¯˙Â ÔÂ·Ï· ¯˘‡ ‰„˘‰ ˙ÈÁ ¯Â·Ú˙Â לפי
חיילותי: גדודי ירמסוך אתה אף Â‡˙(È„)שנתגאית,

.˙Â·Â¯Ú˙‰ È· המלך בבית נתונים שהיו השרים, בני
בני  יונתן: תרגם וכן בו. אבותם ימרדו שלא לערבון,

רברביא:

cec zcevn
(‡).ÌÈ˙˘ ˙˘· מכל אביו, בחיי שנים ב' מלך יואש  כי אף

והוא אביו, מות אחרי התחילו מלכותו ימי  חשבון מקום
שנה, מ' מלך  יהודה מלך  ויואש יהודה, מלך  ליואש  בל''ט
מלך  ואז ישראל , מלך ליואש  השנית  השנה בתחילת וכלו

‰ÚÏÒ.(Ê)אמציה : בסלע :‡˙ בנוי ÌÈÙ.(Á)מבצר  ‰‡¯˙
הימים  בדברי ג)כי כה פתאום(ב לבא גבורה זה אין  לאמר, אליו  שלח ולזה  בהם , והכו יהודה בערי  פשטו  יהואש שאנשי נאמר,

מי: עם  הגבורה ונדעה  בפנים , פנים  נתראה  אך אמר‰ÁÂÁ.(Ë)ולהכות, וכאילו לארז, עצמו  ואת  לחוח , אמציה את המשיל
למלחמה : עמך  לרדת  שכן ומכל  עמך, להתחבר לי יחשב לכלימה  לשלום, דברת  אם לדברÒÂÓ¯˙Â.אף  לבו נשאו אשר  על 

אותו: ירמסו שאנשיו לו ורמז לבך :‰Î‰.(È)כזאת, נתגאה  אדום את שהכית  ··Í˙È.בעבור ·˘Â „·Î‰תשב אם לומר : רצה 
אדום : בנצחון שקנית בכבודך  תשאר  אז  בי, מלהלחם ותחדל  ·¯Ú‰.בביתך  ‰¯‚˙˙ ‰ÓÏÂ עליך הביא  בעבור  עמדי  תתגרה  למה

ועמך : אתה ותפול  ‡ÌÈ¯Ù.(È‚)הרעה, ¯Ú˘·,העיר בפנת העומד  השער  עד  ופרץ  לפרוץ , התחיל  ומשם  השער, שם היה כן 
אמה: ת ' באורך  הפרצה  ‰˙Â·Â¯Ú˙.(È„)והיה  È·:אבותיהם בו ימרדו שלא  לערבון, המלך  ביד  שהם השרים, בני 

oeiv zcevn
(Â).ÌÈ· ÏÚ:בנים קוץ:‰ÁÂÁ.(Ë)בעבור ÒÂÓ¯˙Â.מין

ודריכה : רמיסה  Í·Ï.(È)מלשון  Í‡˘Âהתרוממות ענין
הריב :˙˙‚¯‰.וגאוה : התחלת מלשון‰˙Â·Â¯Ú˙.(È„)ענין

ומשכון: ערבון

hiw wxt mildz - miaezk

.èé÷apwÎflw

öæì÷éètLî øLéå ýåýé äzà ÷écö:Eçì÷éúãò ÷ãö úéeö:ãàî äðeîàå Eèì÷éúàð÷ éðúúnö ©¦´©¨´§Ÿ̈®§¹¨À̈¦§¨¤«−¦¦¨¤¤́¥«Ÿ¤®¤«¡¨¬§«Ÿ¦§©¬§¦¦§¨¦®
éøáã eçëL-ék:éøö Eî÷:dáäà Ecáòå ãàî Eúøîà äôeøöàî÷éãwt äæáðå éëðà øéòöàì E ¦¨«§−§¨¤´¨¨«§−̈¦§¨«§¬§¹ÀŸ§«©§§¬£¥¨«¨¦´¨«Ÿ¦´§¦§¤®¦¹ª¤À´Ÿ

:ézçëLáî÷:úîà EúøBúå íìBòì ÷ãö Eú÷ãöâî÷éúåöî éðeàöî ÷Böîe-øö:éòLòL Eãî÷÷ãö ¨¨«§¦¦§¨«§´¤¤́§¨®§«¨«§¬¡¤«©¨¬§¨®¦¦¹§Ÿ¤À©«£ª¨«¤−¤
éúåãò:äéçàå éððéáä íìBòì E÷äî÷éwç äåäé éððò áì-ìëá éúàø÷:äøvà Eåî÷éúàø÷éðòéLBä E ¥«§Ÿ¤¬§¹À̈£¦¥¬¦§¤§¤«¨¨´¦§¨−¥£¥¬¦§¹Ÿ̈Àª¤¬¤«Ÿ̈§¨¦¬«¦¥®¦

éúãò äøîLàå:Eæî÷äòeLàå óLpá ézîc÷áéúë)êéøáãì(:ézìçé Eøáãìçî÷úBøîLà éðéò eîc÷ §¹¤§§À̈¥«Ÿ¤«¦©´§¦−©¤¤¨«£©¥®¨¦§¨«§¬¦¨«§¦¦§´−¥©©§ª®
:Eúøîàa çéNìèî÷:éðiç EètLîk äåäé Ecñçë äòîL éìB÷ð÷:e÷çø EúøBzî änæ éôãø eáø÷ ¹̈¦À©§¦§¨¤«−¦¦§¨´§©§¤®§¹Ÿ̈À§«¦§¨¤¬©¥«¦−̈«§«Ÿ§¥´¦¨®¦¨«§¬¨¨«

àð÷éúåöî-ìëå ýåýé äzà áBø÷:úîà Eáð÷éúãòî ézòãé íã÷:ízãñé íìBòì ék E ¨´©¨´§Ÿ̈®§«¨¦§Ÿ¤¬¡¤«¤´¤−¨©§¦¥¥«Ÿ¤®¦−§¨´§©§¨«

i"yx
(ËÏ˜)È˙‡˜ È˙˙Óˆ על לשמך מקנא שאני הקנאה .

בהם, אותי ומקנטת אותי צומתה היא דבריך השוכחי
Ê·Â‰(˜Ó‡).(מצאתי) ÈÎ‡ ¯ÈÚˆכד"א יז). א (שמואל

עוסקי  אצל עצמי להקטין אני נבזה הקטן, הוא ודוד
מלסלסל  שכחתי לא פקודיך כי להתלמד תורה
עולמית  ואמת צדק שבתוכן בצדקתך בהם ומלפלפל

כ  הבינני ואף ולעולם עסקי הם היו צרות מצאוני י
וגומר חייך היא כי בהם ואחיה ל')צדקם :(דברי'

(ÂÓ˜) חולם הוי"ו פר"ץ בן דמה עדותיך של (הסימן
חולם): הדלי"ת עדותיך משאר אבל

(ÁÓ˜)˙Â¯Ó˘‡ ולדברי אשמורות, שתי הלילה חצי .
ממטתו  עומד דוד היה לילה הוי משמרות שלש האומר
כמו  חצות עד בתורה ועוסק הראשונה הלילה בשליש

בשירות  עוסק ולהלן ומחצות באמרתך, לשיח שנאמר
לך: להודות אקום לילה חצות שנאמר כמו ותושבחות

(˜).‰ÓÊ ÈÙ„Â¯ Â·¯˜ בעצת הולכים חטאים עצת
רעתם. עצת אל ליקרב מתורתך ומתרחקים חטאיהם,

(‡˜)‰˙‡ ·Â¯˜ המתרחקים הללו לרחוקים .
מדרכם. ישובו אם È˙Ú„È(˜·)מתורתך Ì„˜

ÍÈ˙Â„ÚÓ קדם עדותיך מתוך ידעתיו הדבר היות קודם .
ותרומות  הבכורים על להם צוית הארץ את ירשו
להם  צוית מאויביהם להם הניחות וקדם ומעשרות

וגו' לך אלהיך ה' בהניח כ"ה)והיה מלך (שם להעמיד
הבחירה: בית ולבנות עמלק ÌÏÂÚÏולהכרית ÈÎ

.Ì˙„ÒÈ לסוף להיות העתידים הדברים כל על כי
עדותיך: יסדת העולם

cec zcevn
(ÊÏ˜).ÍÈËÙ˘Ó ¯˘ÈÂ:ישר הוא ממשפטיך אחד  כל
(ÁÏ˜).'Â‚Â ˙ÈÂˆואמונה צדק  המה צוית אשר עדותיך  ר "ל 

דבריך ˆÈ˙˙Ó.(˜ËÏ)מאד: שכחו  צרי  כי אותי כרתה  הכעס
אותי: מכעיס  הזה  מסיגˆ¯ÙÂ‰.(˜Ó)והדבר  צרופה אמרתך 
אותה: אהב לכן בעבורˆÈÚ¯.(˜Ó‡)ושגיאה  כי  עם  ר"ל

שכחתי לא  עכ"ז ונבזה לצעיר אויבי יחשבוני המצות שומרי
עליהם: אשגיח  ולא אמרתיˆ„˜˙Í.(˜Ó·)פקודיך כי  ר"ל

לעולם קיימים  המה  פקודיך  לזוכרי עושה  שאתה הצדקה הלא
בעבור אשכחה  ואיך  עצמה מצד  אמת היא  תורתך  הלא  ועוד 

האויב : ומצוקˆ¯.(˜Ó‚)בזיון צר  אותי מצאו אם אף לזה 
אשמח: ובהם  שעשועי והמה מצותיך  עזבתי ÍÈ˙Â„Ú.(˜Ó„)לא הצדקˆ„˜ כי  לעולם  המה קיימים  בצדק  הנאמרים  עדותיך 

עולם: עד קיימים המה כאשר עולם עד  עוה "ב בחיי ע "י ואחיה הבינני  לכן פעם בשום  יבוטל  הלא˜¯‡˙È.(˜Ó‰)לא  ר "ל 
שתענני: א "כ  ומהראוי חוקיך  לשמור לזכני היא האויב :Ó˘‡Â¯‰.(˜ÂÓ)קריאתי מטרדת  פנוי אהיה  ·Û˘.(˜ÊÓ)כי È˙Ó„˜

עליהם : אני  ומתפלל  דברך לקיים  ומקוה  מייחל אני  כי בתפלה לך ואצעק  בנשף לעמוד  אדם לכל ÈÈÚ.(˜ÁÓ)קדמתי ÂÓ„˜
היום : אור קודם  אשמורות  שני השינה מתרדמת להפתח קדמו בתורה :ÁÈ˘Ï.עיני לעשותÍÈËÙ˘ÓÎ.(˜ËÓ)לעסוק  כמנהגך 

Â‚Â'.(˜)חסד: Â·¯˜: אחריה רדפו לא כי רחקו  מתורתך אבל  אותה והשיגו הזמה  אל קרבו הזמה רודפי ˜¯Â·(˜‡)ר "ל 
.'‰ קוראיך:‡˙‰ ‡Ó˙.לכל  ÍÈ˙ÂˆÓ ÏÎÂ: הדבר על המה  ונאמנים  גמול  ישלמו  עצמם שהם המצות  עם האמת ˜„Ì.(˜·)ר"ל 

איך  אמרתי וישר צדק שכולם  בראותי כי תבוטל  ולא  לעולם יסדתם  אשר  מעדותיך  הבנתי הידיעות כל  ראשית יבוטל ר"ל א "כ 
פעם: בשום הצדק 

oeiv zcevn
(ËÏ˜).È˙˙Óˆ' ה יצמיתם כמו כריתה צד)ענין  :(לעיל
.È˙‡˜ אל בלא קנאוני הם כמו כעס  לב)ענין :(דברים
(Ó˜).‰ÙÂ¯ˆהוא ומושאל  פסולת מבלי והטוהר הזכות  ענין 

כסף: צרוף  ושפל :ˆÈÚ¯.(˜Ó‡)מלשון קטן  עניינו
(‚Ó˜).˜ÂˆÓÂ:וצרה צוקה  בלילה·Û˘.(˜ÊÓ)מלשון

חשקי  נשף את כא)כמו  ואצעק:˘Â.‰ÚÂ‡:(ישעיה
(ÁÓ˜).˙Â¯ÂÓ˘‡כמו אשמורה  קרוי הלילה מחלקי  חלק 

הבוקר  באשמורת יד)ויהי תיעובÓÊ‰.(˜):(שמות דבר ענין
היא זמה כמו רעה כ)ומעשה  :(ויקרא



קכג ci wxt aÎmikln - mi`iap

ci aÎmiklnehÎ`

à:äãeäé Cìî LàBé-ïá eäéöîà Cìî ìàøNé Cìî æçàBé-ïa LàBéì íézL úðLaáLîçå íéøNò-ïa ¦§©´§©½¦§¨¬¤¨−̈¤´¤¦§¨¥®¨©²£©§¨¬¤−̈¤¬¤§¨«¤¤§¦¸§¨¥³
ïécòBäé Bnà íLå íìLeøéa Cìî äðL òLúå íéøNòå Bëìîá äéä äðL(éø÷ ïcòBäé):íìLeøé-ïîâNòiå ¨¨Æ¨¨´§¨§½§¤§¦³¨¥Æ©Æ¨½̈¨©−¦¨¨®¦§¥´¦½§«©−̈§«©−̈¦§¨¨«¦©©³©

:äùò åéáà LàBé äùò-øLà ìëk åéáà ãåãk àì ÷ø ýåýé éðéòa øLiäããBò eøñ-àì úBîaä ÷ø ©¨¨Æ§¥¥´§Ÿ̈½©¾−Ÿ§¨¦´¨¦®§¯Ÿ£¤¨¨²Ÿ¨¬¨¦−¨¨«Ÿ©¬©¨−Ÿ¨®¬
:úBîaa íéøh÷îe íéçaæî íòääiå Bãéa äëìînä ä÷æç øLàk éäéåCìnä-úà íéknä åéãáò-úà C ¨¨²§©§¦¬«§©§¦−©¨«©§¦¾©£¤²¨§¨¬©©§¨−̈§¨®©©Æ¤£¨½̈©©¦−¤©¤¬¤

:åéáàåúBáà eúîeé-àì øîàì ýåýé äeö-øLà äLî-úøBz øôña áeúkk úéîä àì íéknä éða-úàå ¨¦«§¤§¥¬©©¦−´Ÿ¥¦®©¨´§¥´¤«©ÂŸ¤£¤¦¨̧§Ÿ̈¹¥ÀŸŸ§¸¨³
úåîé Bàèça Léà-íà ék úBáà-ìò eúîeé-àì íéðáe íéða-ìò(éø÷ úîeé):æíBãà-úà äkä-àeä ©¨¦Æ¨¦ÆŸ§´©¨½¦²¦¦¬§¤§−ª¨«¨«¦¨̧¤¡³

çìîä-àéâa(éø÷ çìî)íBiä ãò ìàú÷é dîL-úà àø÷iå äîçìna òìqä-úà Nôúå íéôìà úøùò §¥¤Æ©Æ¤Æ©Æ£¤Ÿ́¤£¨¦½§¨©¬¤©¤−©©¦§¨¨®©¦§¨³¤§¨Æ¨§§¥½©−©¬
ô :äfäçäàøúð äëì øîàì ìàøNé Cìî àeäé-ïa æçàBäé-ïa LàBäé-ìà íéëàìî äéöîà çìL æà ©¤«¨´¨©³£©§¨Æ©§¨¦½¤§¨̧¤§¨¨¯¤¥²¤¬¤¦§¨¥−¥®Ÿ§−̈¦§¨¤¬

:íéðôèæøàä-ìà çìL ïBðála øLà çBçä øîàì äãeäé-Cìî eäéöîà-ìà ìàøNé-Cìî LàBäé çìLiå ¨¦«©¦§©º§¨´¤«¤¦§¨¥À¤£©§¨´¤«¤§¨»¥Ÿ¼©¹©£¤´©§¨ÀÂ̈©¤¨¤¹¤
:çBçä-úà ñîøzå ïBðála øLà äãOä úiç øáòzå äMàì éðáì Eza-úà-äðz øîàì ïBðála øLà£¤³©§¨Æ¥½Ÿ§¨«¤¦§¬§§¦−§¦¨®©«©£ºŸ©©³©¨¤Æ£¤´©§¨½©¦§−Ÿ¤©«©

éäãeäéå äzà äzìôðå äòøa äøbúú änìå Eúéáa áLå ãákä Eaì EàNðe íBãà-úà úékä äkä©¥³¦¦Æ¨Æ¤¡½«§¨£−¦¤®¦¨¥Æ§¥´§¥¤½§¨³¨¦§¨¤Æ§¨½̈§¨´©§½̈©−̈¦¨¬
:Cnòàéúéáa äãeäé-Cìî eäéöîàå àeä íéðô eàøúiå ìàøNé-Cìî LàBäé ìòiå eäéöîà òîL-àìå ¦¨«§Ÿ¨©´£©§½̈©©̧©§¨³¤«¤¦§¨¥Æ©¦§¨´¨¦½−©£©§¨´¤«¤§¨®§¥¬

:äãeäéì øLà LîLáéâpiååìäàì Léà eñðiå ìàøNé éðôì äãeäé ó(éø÷ åéìäàì):âéeäéöîà úàå ¤−¤£¤¬¦¨«©¦¨¬¤§−̈¦§¥´¦§¨¥®©¨ª−¦¬§Ÿ¨¨«§Ÿ¨¨«§¥Á£©§¨̧
éæçà-ïa LàBäé-ïa äãeäé-Cìîåàáiå LîL úéáa ìàøNé-Cìî LàBäé Nôz eä(éø÷ àáiå)õøôiå íìLeøé ¤«¤§¹̈¤§¨´¤£©§À̈¨©²§¨¬¤«¤¦§¨¥−§¥´¨®¤©¨ŸÆ©¨ŸÆ§´¨©½¦©¦§ŸÁ

:änà úBàî òaøà äptä øòL-ãò íéøôà øòLa íìLeøé úîBçaãéúàå óñkäå-áäfä-ìk-úà ç÷ìå §©̧§¨©¹¦§©³©¤§©Æ¦Æ©©´©©¦½̈©§©¬¥−©¨«§¨©´¤¨©¨¨§Â©¤¤§¥̧
:äðBøîL áLiå úBáøòzä éða úàå Cìnä úéa úBøöBàáe ýåýé-úéa íéàöîpä íéìkä-ìkåèøúéå ¨©¥¦¹©¦§§¦´¥§Ÿ̈À§«§Æ¥´©¤½¤§¥−§¥´©©«£ª®©−̈¨Ÿ§«¨§¤¤Á

øôñ-ìò íéáeúk íä-àìä äãeäé-Cìî eäéöîà íò íçìð øLàå Búøeáâe äNò øLà LàBäé éøác¦§¥¸§¹̈£¤³¨¨Æ§´¨½©£¤´¦§©½¦−£©§¨´¤«¤§¨®£Ÿ¥´§¦À©¥²¤
:ìàøNé éëìîì íéîiä éøác¦§¥¬©¨¦−§©§¥¬¦§¨¥«

i"yx
(Ê).Ï‡˙˜È ‰Ó˘ ˙‡ ‡¯˜ÈÂ לקיהוי לו שהיתה

הימים בדברי שכתוב כמו יד)שינים, כה בוא (ב אחרי :
שעיר  בני אלהי את ויבא אדומים, את מהכות אמציהו
והוכיחו  וגו'. ישתחוה ולפניהם לאלהים, לו ויעמידם

לו ואמר טז)הנביא פסוק אלהים (שם יעץ כי ידעתי :
במלך  להתגרות שהשיאו העצה, היא ומה להשחיתך,

˙¯‡‰(Á)ישראל: 'Â‚Â ÌÈÎ‡ÏÓ ‰ÈˆÓ‡ ÁÏ˘ Ê‡
.ÌÈÙ:במלחמה(Ë).ÔÂ·Ï· ¯˘‡ ÁÂÁ‰ בן שכם

‰‡¯Ê.חמור: Ï‡ ÁÏ˘:יעקב.‰„˘‰ ˙ÈÁ ¯Â·Ú˙Â
להתמשל  בא אתה כאן אף החללים, על באו יעקב בני
לארז: עצמו ואת לחוח, שדימהו הוא, בזיון ומשל אלי.

.'Â‚Â ÒÂÓ¯˙Â ÔÂ·Ï· ¯˘‡ ‰„˘‰ ˙ÈÁ ¯Â·Ú˙Â לפי
חיילותי: גדודי ירמסוך אתה אף Â‡˙(È„)שנתגאית,

.˙Â·Â¯Ú˙‰ È· המלך בבית נתונים שהיו השרים, בני
בני  יונתן: תרגם וכן בו. אבותם ימרדו שלא לערבון,

רברביא:

cec zcevn
(‡).ÌÈ˙˘ ˙˘· מכל אביו, בחיי שנים ב' מלך יואש  כי אף

והוא אביו, מות אחרי התחילו מלכותו ימי  חשבון מקום
שנה, מ' מלך  יהודה מלך  ויואש יהודה, מלך  ליואש  בל''ט
מלך  ואז ישראל , מלך ליואש  השנית  השנה בתחילת וכלו

‰ÚÏÒ.(Ê)אמציה : בסלע :‡˙ בנוי ÌÈÙ.(Á)מבצר  ‰‡¯˙
הימים  בדברי ג)כי כה פתאום(ב לבא גבורה זה אין  לאמר, אליו  שלח ולזה  בהם , והכו יהודה בערי  פשטו  יהואש שאנשי נאמר,

מי: עם  הגבורה ונדעה  בפנים , פנים  נתראה  אך אמר‰ÁÂÁ.(Ë)ולהכות, וכאילו לארז, עצמו  ואת  לחוח , אמציה את המשיל
למלחמה : עמך  לרדת  שכן ומכל  עמך, להתחבר לי יחשב לכלימה  לשלום, דברת  אם לדברÒÂÓ¯˙Â.אף  לבו נשאו אשר  על 

אותו: ירמסו שאנשיו לו ורמז לבך :‰Î‰.(È)כזאת, נתגאה  אדום את שהכית  ··Í˙È.בעבור ·˘Â „·Î‰תשב אם לומר : רצה 
אדום : בנצחון שקנית בכבודך  תשאר  אז  בי, מלהלחם ותחדל  ·¯Ú‰.בביתך  ‰¯‚˙˙ ‰ÓÏÂ עליך הביא  בעבור  עמדי  תתגרה  למה

ועמך : אתה ותפול  ‡ÌÈ¯Ù.(È‚)הרעה, ¯Ú˘·,העיר בפנת העומד  השער  עד  ופרץ  לפרוץ , התחיל  ומשם  השער, שם היה כן 
אמה: ת ' באורך  הפרצה  ‰˙Â·Â¯Ú˙.(È„)והיה  È·:אבותיהם בו ימרדו שלא  לערבון, המלך  ביד  שהם השרים, בני 

oeiv zcevn
(Â).ÌÈ· ÏÚ:בנים קוץ:‰ÁÂÁ.(Ë)בעבור ÒÂÓ¯˙Â.מין

ודריכה : רמיסה  Í·Ï.(È)מלשון  Í‡˘Âהתרוממות ענין
הריב :˙˙‚¯‰.וגאוה : התחלת מלשון‰˙Â·Â¯Ú˙.(È„)ענין

ומשכון: ערבון

hiw wxt mildz - miaezk

.èé÷apwÎflw

öæì÷éètLî øLéå ýåýé äzà ÷écö:Eçì÷éúãò ÷ãö úéeö:ãàî äðeîàå Eèì÷éúàð÷ éðúúnö ©¦´©¨´§Ÿ̈®§¹¨À̈¦§¨¤«−¦¦¨¤¤́¥«Ÿ¤®¤«¡¨¬§«Ÿ¦§©¬§¦¦§¨¦®
éøáã eçëL-ék:éøö Eî÷:dáäà Ecáòå ãàî Eúøîà äôeøöàî÷éãwt äæáðå éëðà øéòöàì E ¦¨«§−§¨¤´¨¨«§−̈¦§¨«§¬§¹ÀŸ§«©§§¬£¥¨«¨¦´¨«Ÿ¦´§¦§¤®¦¹ª¤À´Ÿ

:ézçëLáî÷:úîà EúøBúå íìBòì ÷ãö Eú÷ãöâî÷éúåöî éðeàöî ÷Böîe-øö:éòLòL Eãî÷÷ãö ¨¨«§¦¦§¨«§´¤¤́§¨®§«¨«§¬¡¤«©¨¬§¨®¦¦¹§Ÿ¤À©«£ª¨«¤−¤
éúåãò:äéçàå éððéáä íìBòì E÷äî÷éwç äåäé éððò áì-ìëá éúàø÷:äøvà Eåî÷éúàø÷éðòéLBä E ¥«§Ÿ¤¬§¹À̈£¦¥¬¦§¤§¤«¨¨´¦§¨−¥£¥¬¦§¹Ÿ̈Àª¤¬¤«Ÿ̈§¨¦¬«¦¥®¦

éúãò äøîLàå:Eæî÷äòeLàå óLpá ézîc÷áéúë)êéøáãì(:ézìçé Eøáãìçî÷úBøîLà éðéò eîc÷ §¹¤§§À̈¥«Ÿ¤«¦©´§¦−©¤¤¨«£©¥®¨¦§¨«§¬¦¨«§¦¦§´−¥©©§ª®
:Eúøîàa çéNìèî÷:éðiç EètLîk äåäé Ecñçë äòîL éìB÷ð÷:e÷çø EúøBzî änæ éôãø eáø÷ ¹̈¦À©§¦§¨¤«−¦¦§¨´§©§¤®§¹Ÿ̈À§«¦§¨¤¬©¥«¦−̈«§«Ÿ§¥´¦¨®¦¨«§¬¨¨«

àð÷éúåöî-ìëå ýåýé äzà áBø÷:úîà Eáð÷éúãòî ézòãé íã÷:ízãñé íìBòì ék E ¨´©¨´§Ÿ̈®§«¨¦§Ÿ¤¬¡¤«¤´¤−¨©§¦¥¥«Ÿ¤®¦−§¨´§©§¨«

i"yx
(ËÏ˜)È˙‡˜ È˙˙Óˆ על לשמך מקנא שאני הקנאה .

בהם, אותי ומקנטת אותי צומתה היא דבריך השוכחי
Ê·Â‰(˜Ó‡).(מצאתי) ÈÎ‡ ¯ÈÚˆכד"א יז). א (שמואל

עוסקי  אצל עצמי להקטין אני נבזה הקטן, הוא ודוד
מלסלסל  שכחתי לא פקודיך כי להתלמד תורה
עולמית  ואמת צדק שבתוכן בצדקתך בהם ומלפלפל

כ  הבינני ואף ולעולם עסקי הם היו צרות מצאוני י
וגומר חייך היא כי בהם ואחיה ל')צדקם :(דברי'

(ÂÓ˜) חולם הוי"ו פר"ץ בן דמה עדותיך של (הסימן
חולם): הדלי"ת עדותיך משאר אבל

(ÁÓ˜)˙Â¯Ó˘‡ ולדברי אשמורות, שתי הלילה חצי .
ממטתו  עומד דוד היה לילה הוי משמרות שלש האומר
כמו  חצות עד בתורה ועוסק הראשונה הלילה בשליש

בשירות  עוסק ולהלן ומחצות באמרתך, לשיח שנאמר
לך: להודות אקום לילה חצות שנאמר כמו ותושבחות

(˜).‰ÓÊ ÈÙ„Â¯ Â·¯˜ בעצת הולכים חטאים עצת
רעתם. עצת אל ליקרב מתורתך ומתרחקים חטאיהם,

(‡˜)‰˙‡ ·Â¯˜ המתרחקים הללו לרחוקים .
מדרכם. ישובו אם È˙Ú„È(˜·)מתורתך Ì„˜

ÍÈ˙Â„ÚÓ קדם עדותיך מתוך ידעתיו הדבר היות קודם .
ותרומות  הבכורים על להם צוית הארץ את ירשו
להם  צוית מאויביהם להם הניחות וקדם ומעשרות

וגו' לך אלהיך ה' בהניח כ"ה)והיה מלך (שם להעמיד
הבחירה: בית ולבנות עמלק ÌÏÂÚÏולהכרית ÈÎ

.Ì˙„ÒÈ לסוף להיות העתידים הדברים כל על כי
עדותיך: יסדת העולם

cec zcevn
(ÊÏ˜).ÍÈËÙ˘Ó ¯˘ÈÂ:ישר הוא ממשפטיך אחד  כל
(ÁÏ˜).'Â‚Â ˙ÈÂˆואמונה צדק  המה צוית אשר עדותיך  ר "ל 

דבריך ˆÈ˙˙Ó.(˜ËÏ)מאד: שכחו  צרי  כי אותי כרתה  הכעס
אותי: מכעיס  הזה  מסיגˆ¯ÙÂ‰.(˜Ó)והדבר  צרופה אמרתך 
אותה: אהב לכן בעבורˆÈÚ¯.(˜Ó‡)ושגיאה  כי  עם  ר"ל

שכחתי לא  עכ"ז ונבזה לצעיר אויבי יחשבוני המצות שומרי
עליהם: אשגיח  ולא אמרתיˆ„˜˙Í.(˜Ó·)פקודיך כי  ר"ל

לעולם קיימים  המה  פקודיך  לזוכרי עושה  שאתה הצדקה הלא
בעבור אשכחה  ואיך  עצמה מצד  אמת היא  תורתך  הלא  ועוד 

האויב : ומצוקˆ¯.(˜Ó‚)בזיון צר  אותי מצאו אם אף לזה 
אשמח: ובהם  שעשועי והמה מצותיך  עזבתי ÍÈ˙Â„Ú.(˜Ó„)לא הצדקˆ„˜ כי  לעולם  המה קיימים  בצדק  הנאמרים  עדותיך 

עולם: עד קיימים המה כאשר עולם עד  עוה "ב בחיי ע "י ואחיה הבינני  לכן פעם בשום  יבוטל  הלא˜¯‡˙È.(˜Ó‰)לא  ר "ל 
שתענני: א "כ  ומהראוי חוקיך  לשמור לזכני היא האויב :Ó˘‡Â¯‰.(˜ÂÓ)קריאתי מטרדת  פנוי אהיה  ·Û˘.(˜ÊÓ)כי È˙Ó„˜

עליהם : אני  ומתפלל  דברך לקיים  ומקוה  מייחל אני  כי בתפלה לך ואצעק  בנשף לעמוד  אדם לכל ÈÈÚ.(˜ÁÓ)קדמתי ÂÓ„˜
היום : אור קודם  אשמורות  שני השינה מתרדמת להפתח קדמו בתורה :ÁÈ˘Ï.עיני לעשותÍÈËÙ˘ÓÎ.(˜ËÓ)לעסוק  כמנהגך 

Â‚Â'.(˜)חסד: Â·¯˜: אחריה רדפו לא כי רחקו  מתורתך אבל  אותה והשיגו הזמה  אל קרבו הזמה רודפי ˜¯Â·(˜‡)ר "ל 
.'‰ קוראיך:‡˙‰ ‡Ó˙.לכל  ÍÈ˙ÂˆÓ ÏÎÂ: הדבר על המה  ונאמנים  גמול  ישלמו  עצמם שהם המצות  עם האמת ˜„Ì.(˜·)ר"ל 

איך  אמרתי וישר צדק שכולם  בראותי כי תבוטל  ולא  לעולם יסדתם  אשר  מעדותיך  הבנתי הידיעות כל  ראשית יבוטל ר"ל א "כ 
פעם: בשום הצדק 

oeiv zcevn
(ËÏ˜).È˙˙Óˆ' ה יצמיתם כמו כריתה צד)ענין  :(לעיל
.È˙‡˜ אל בלא קנאוני הם כמו כעס  לב)ענין :(דברים
(Ó˜).‰ÙÂ¯ˆהוא ומושאל  פסולת מבלי והטוהר הזכות  ענין 

כסף: צרוף  ושפל :ˆÈÚ¯.(˜Ó‡)מלשון קטן  עניינו
(‚Ó˜).˜ÂˆÓÂ:וצרה צוקה  בלילה·Û˘.(˜ÊÓ)מלשון

חשקי  נשף את כא)כמו  ואצעק:˘Â.‰ÚÂ‡:(ישעיה
(ÁÓ˜).˙Â¯ÂÓ˘‡כמו אשמורה  קרוי הלילה מחלקי  חלק 

הבוקר  באשמורת יד)ויהי תיעובÓÊ‰.(˜):(שמות דבר ענין
היא זמה כמו רעה כ)ומעשה  :(ויקרא
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: דוחה א. עמוד סה äøéæbכיåדף íeMîבלבד,eúeîé מפני אם היה די הלא §¦§¥¨¨

ימות. ולא שיסתאב עד לרעות הפר ישלח זו להקשות,ãBòåגזירה הגמרא àäמוסיפה §¨
äiLàé éaø øîà éáè éaøc,חדשה מתרומה להביא שצריך זושאמר dôebהלכה §©¦¨¦¨©©¦Ÿ¦¨¨

רק עצמה -äåöîלכתחילה -àéä,מעכב זה ìàeîL,ואין øîà äãeäé áø øîàc ¦§¨¦§¨©©§¨¨©§¥
ïñéða ãçàa ïéàaä øeaö úBðaø÷,ואילךäåöîלכתחילהLãçä ïî àéáäì ¨§§¦©¨¦§¤¨§¦¨¦§¨§¨¦¦¤¨¨

החדשה, התרומה -ïLiä ïî àéáä íàå הישנה התרומה -àöé,בדיעבדàlà §¦¥¦¦©¨¨¨¨¤¨
øqçL ה את לקיים והפר äåöîוהפסיד שהשעיר לומר מסתבר  לא שכך וכיון כראוי, ¤¦¥¦§¨

שיסתאבו. עד שירעו בזה ודי ימותו,

אחר: טעם מבארת àøéæ,הגמרא éaø øîà àlà וש שפר הכפורים הטעם יום של עיר ¤¨¨©©¦¥¨
הוא  הבאה, לשנה עומדים ואינם למיתה, דינם תחתיהם אחרים שהוקרבו לאחר שנמצאו

éôìמפני -ìøBbä ïéàLהכפורים ביום השעירים על הגדול הכהן את ÷òáBשערך §¦¤¥©¨¥©
יעמוד שלשמו השעיר של הבאה,dzøáçìזוäðMîתפקידו לשנה יוכל - ולא ¦¨¨©£¤§¨

כן אם הגמרא: שואלת זו. שנה של הגורל פי על הבאה בשנה יביאו -éúééðåלהקריבו §©§¥
נוסף שעיר עם הבאה בשנה השעיר של ìéøâðåאת והגורל שניהם, על הבאה בשנה §©§¦

עליו  ולהגריל השעיר את להשאיר אין הגמרא: משיבה שמו. את יקבע הבאה השנה

מפני הבאה, בשנה ànLשוב äøéæb הבאה בשנה הגורל את יראו שלא אנשים יהיו §¥¨¤¨
ו eøîàéו  שעברה משנה עליו dzøáçì.ששמו äðMî òáB÷ ìøBbä Ÿ§©¨¥©¦¨¨©£¤§¨

הגמרא: çðézשואלת àä את הבאה בשנה להקריב אין מדוע הטעם מיושב זה לפי - ¨¦©
אלאøéòNה  הגרלה, חובת יש אכן שבשעיר משום זו, עליו øtמשנה מגרילים שלא ¨¦©

øîéîì àkéà éàî משיבה הבאה. בשנה להקרבה יבוא ולא שיידחה הטעם מה - ©¦¨§¥©
משום אלא אינה הפר של הדחייה אכן eèàהגמרא: øt äøéæbאגב -,øéòN §¥¨©¨¨¦

להקל  יבואו הבאה, בשנה להקריבו הכפורים יום פר את נשהה אם שמא שחוששים

גם  הגמרא דוחה קובע. הגורל יאמרו שמא גזירה משום אסור שהוא בשעיר אף בזה

הזה: הטעם äøéæbכי åאת íeMîבלבד,eúeîé ישלח זו גזירה מפני אם היה די הלא §¦§¥¨¨
שיסתאב. עד לרעות הפר

אחר: טעם מבארת éiaàcהגמרא dén÷ ïðaø äeøîàלמיתה שדינם לבאר, אביי לפני התלמידים אמרו -úàhç íeMî äøéæb £¨¨©¨¨©¥§©©¥§¥¨¦©¨
äéìòa eúnL חטאת קרבן הוא זה שפר ומכיון הפר, של בעליו שהוא הגדול הכהן ימות השנה במשך שמא שחוששים משום - ¤¥§¨¤¨

מהם  ישכח הפר, את להקריב כשיבואו הבאה ולשנה למיתה, שדינן חטאות מחמש אחת שהיא בעליה שמתו חטאת זו הרי שלו,

בשנה  החדש, הגדול הכהן של מממונו שהופרש לומר ויטעו למיתה, ודינו מת הגדול הכהן ובעליו שעברה בשנה הופרש זה שפר

זו.

הגמרא: çðézשואלת àä ה את הבאה בשנה להקריב אין מדוע הטעם מיושב זה לפי -øt ויתכן הגדול הכהן של קרבן שהוא ¨¦©©
אלא ימות, שבעליו ימותו,øéòNלחשוש שבעליו יתכן ולא הלשכה תרומת מכספי ובא צבור קרבן øîéîìשהוא àkéà éàî ¨¦©¦¨§¥©

משום אלא אינה השעיר של הדחייה אכן הגמרא: משיבה הבאה. בשנה להקרבה יבוא ולא שיידחה הטעם מה -øéòN äøéæb§¥¨¨¦
eèà אגב -,øt משום ויפסל הגדול הכהן ימות שמא גזרו כבר ועליו הבאה, לשנה הפר עם אף להמתין יבואו שמא שחוששים ¨©

זה: טעם גם הגמרא דוחה בעליה. שמתו äøéæbכיåחטאת íeMîבלבד,eúeîé השעיר ישלח זו גזירה מפני אם היה די הלא §¦§¥¨¨
שיסתאב. עד לרעות

אחר: טעם מבארת הואàlàהגמרא למיתה, והשעיר הפר שדין dúðLהטעם äøáòL úàhç íeMî äøéæb יותר שהיא - ¤¨§¥¨¦©¨¤¨§¨§¨¨
מבן  יותר ויהיה השעיר של הראשונה שנתו תעבור הבאה שנה של הכפורים יום עד שמא שחוששים להקרבה, ונפסלת שנה מבת

להקרבה. ראוי יהיה ולא שנה,

i"yx

æ óã] ä''ø úëñîá:eycga ycg :[.
iaizk ixizi oiyecig iycgl
dz`y ycg yi jl xnel dyxcl
m`iadle zepaxwd ycgl jixv
dpy dpy xnbe dycg dnexzn
:'ebe mkl `ed oey`x aizkc oqipn

øéòù çðéúäznexzn iz`c .
:dkyldàéä äåöî:aekir `le .

.ìøåâ ïéàmyl raew ef dpy ly
:zxg` dpyåúåîé äøéæâ íåùîå.

:drxi m` eic dinzaúàèç íåùî
äéìòá åúîùodkd zeni `ny .

:ef dpyaúàèç íåùî äøéæâ àìà
.äúðù äøáòùmei cr `ny

lr dpy xearz `ad mixetkd
ol `niiwe clepyn dfd xiryd
xg`l oileqty z`hg ixiry lka
iab mipdk zxeza `ipzc dpy
mkl didi zg` dxez cigi z`hg
dn f''rk dlek dxezd lk ixd 'ebe
za o`k s` dzpy za f''r z`hg
zeaxl didi xne` `edyk dzpy
mkl xne` `edyk milbx ixiry
zeaxl dyerl f''r ixiry zeaxl

:`iyp xiry

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה!

זאת  במכתבו,  וכלשונו  במסחרו  מצליח  אינו  דעתו  לפי  אשר  כותב  בו  פ"נ,  למכתבו  במענה 

אומרת בלי מזל.

והנה ידוע מאמר רז"ל, ואין מזל לישראל, כי הקב"ה בורא עולם ומנהיגו הוא המשגיח על כל 

אחד ואחת מישראל בכל המצטרך לו ולבני ביתו.

יתוסף  זה  ידי  שעל  כזה,  יעשו  ב"ב  שכל  וכן  ומצות  תורה  בעניני  להוסיף  שעליו  מובן  ומזה 

בברכות השי"ת בהמצטרך בכלל ובעניני פרנסה בפרט.

להרבות  שעליו  אומרת  זאת  חסר,  ממון  מלח  חז"ל  עצת  ידועה  ביחוד  פרנסה  לעניני  ובנוגע 

בצדקה, ולחלק את הצדקה ברבות פעמים, ומזמנים המסוגלים לזה הוא בכל יום חול קודם תפלת 

הבקר.

ומהנכון אשר יבדקו את התפילין שלו וכן את המזוזות בדירתם שתהיינה כולן כשרות כדין.

בברכה לבשו"ט.
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`nei zkqn ± awri oir

"xcde fer - dxexa dty" mr xe`ia
הגמרא: דוחה א. עמוד סה äøéæbכיåדף íeMîבלבד,eúeîé מפני אם היה די הלא §¦§¥¨¨

ימות. ולא שיסתאב עד לרעות הפר ישלח זו להקשות,ãBòåגזירה הגמרא àäמוסיפה §¨
äiLàé éaø øîà éáè éaøc,חדשה מתרומה להביא שצריך זושאמר dôebהלכה §©¦¨¦¨©©¦Ÿ¦¨¨

רק עצמה -äåöîלכתחילה -àéä,מעכב זה ìàeîL,ואין øîà äãeäé áø øîàc ¦§¨¦§¨©©§¨¨©§¥
ïñéða ãçàa ïéàaä øeaö úBðaø÷,ואילךäåöîלכתחילהLãçä ïî àéáäì ¨§§¦©¨¦§¤¨§¦¨¦§¨§¨¦¦¤¨¨

החדשה, התרומה -ïLiä ïî àéáä íàå הישנה התרומה -àöé,בדיעבדàlà §¦¥¦¦©¨¨¨¨¤¨
øqçL ה את לקיים והפר äåöîוהפסיד שהשעיר לומר מסתבר  לא שכך וכיון כראוי, ¤¦¥¦§¨

שיסתאבו. עד שירעו בזה ודי ימותו,

אחר: טעם מבארת àøéæ,הגמרא éaø øîà àlà וש שפר הכפורים הטעם יום של עיר ¤¨¨©©¦¥¨
הוא  הבאה, לשנה עומדים ואינם למיתה, דינם תחתיהם אחרים שהוקרבו לאחר שנמצאו

éôìמפני -ìøBbä ïéàLהכפורים ביום השעירים על הגדול הכהן את ÷òáBשערך §¦¤¥©¨¥©
יעמוד שלשמו השעיר של הבאה,dzøáçìזוäðMîתפקידו לשנה יוכל - ולא ¦¨¨©£¤§¨

כן אם הגמרא: שואלת זו. שנה של הגורל פי על הבאה בשנה יביאו -éúééðåלהקריבו §©§¥
נוסף שעיר עם הבאה בשנה השעיר של ìéøâðåאת והגורל שניהם, על הבאה בשנה §©§¦

עליו  ולהגריל השעיר את להשאיר אין הגמרא: משיבה שמו. את יקבע הבאה השנה

מפני הבאה, בשנה ànLשוב äøéæb הבאה בשנה הגורל את יראו שלא אנשים יהיו §¥¨¤¨
ו eøîàéו  שעברה משנה עליו dzøáçì.ששמו äðMî òáB÷ ìøBbä Ÿ§©¨¥©¦¨¨©£¤§¨

הגמרא: çðézשואלת àä את הבאה בשנה להקריב אין מדוע הטעם מיושב זה לפי - ¨¦©
אלאøéòNה  הגרלה, חובת יש אכן שבשעיר משום זו, עליו øtמשנה מגרילים שלא ¨¦©

øîéîì àkéà éàî משיבה הבאה. בשנה להקרבה יבוא ולא שיידחה הטעם מה - ©¦¨§¥©
משום אלא אינה הפר של הדחייה אכן eèàהגמרא: øt äøéæbאגב -,øéòN §¥¨©¨¨¦

להקל  יבואו הבאה, בשנה להקריבו הכפורים יום פר את נשהה אם שמא שחוששים

גם  הגמרא דוחה קובע. הגורל יאמרו שמא גזירה משום אסור שהוא בשעיר אף בזה

הזה: הטעם äøéæbכי åאת íeMîבלבד,eúeîé ישלח זו גזירה מפני אם היה די הלא §¦§¥¨¨
שיסתאב. עד לרעות הפר

אחר: טעם מבארת éiaàcהגמרא dén÷ ïðaø äeøîàלמיתה שדינם לבאר, אביי לפני התלמידים אמרו -úàhç íeMî äøéæb £¨¨©¨¨©¥§©©¥§¥¨¦©¨
äéìòa eúnL חטאת קרבן הוא זה שפר ומכיון הפר, של בעליו שהוא הגדול הכהן ימות השנה במשך שמא שחוששים משום - ¤¥§¨¤¨

מהם  ישכח הפר, את להקריב כשיבואו הבאה ולשנה למיתה, שדינן חטאות מחמש אחת שהיא בעליה שמתו חטאת זו הרי שלו,

בשנה  החדש, הגדול הכהן של מממונו שהופרש לומר ויטעו למיתה, ודינו מת הגדול הכהן ובעליו שעברה בשנה הופרש זה שפר

זו.

הגמרא: çðézשואלת àä ה את הבאה בשנה להקריב אין מדוע הטעם מיושב זה לפי -øt ויתכן הגדול הכהן של קרבן שהוא ¨¦©©
אלא ימות, שבעליו ימותו,øéòNלחשוש שבעליו יתכן ולא הלשכה תרומת מכספי ובא צבור קרבן øîéîìשהוא àkéà éàî ¨¦©¦¨§¥©

משום אלא אינה השעיר של הדחייה אכן הגמרא: משיבה הבאה. בשנה להקרבה יבוא ולא שיידחה הטעם מה -øéòN äøéæb§¥¨¨¦
eèà אגב -,øt משום ויפסל הגדול הכהן ימות שמא גזרו כבר ועליו הבאה, לשנה הפר עם אף להמתין יבואו שמא שחוששים ¨©

זה: טעם גם הגמרא דוחה בעליה. שמתו äøéæbכיåחטאת íeMîבלבד,eúeîé השעיר ישלח זו גזירה מפני אם היה די הלא §¦§¥¨¨
שיסתאב. עד לרעות

אחר: טעם מבארת הואàlàהגמרא למיתה, והשעיר הפר שדין dúðLהטעם äøáòL úàhç íeMî äøéæb יותר שהיא - ¤¨§¥¨¦©¨¤¨§¨§¨¨
מבן  יותר ויהיה השעיר של הראשונה שנתו תעבור הבאה שנה של הכפורים יום עד שמא שחוששים להקרבה, ונפסלת שנה מבת

להקרבה. ראוי יהיה ולא שנה,

i"yx

æ óã] ä''ø úëñîá:eycga ycg :[.
iaizk ixizi oiyecig iycgl
dz`y ycg yi jl xnel dyxcl
m`iadle zepaxwd ycgl jixv
dpy dpy xnbe dycg dnexzn
:'ebe mkl `ed oey`x aizkc oqipn

øéòù çðéúäznexzn iz`c .
:dkyldàéä äåöî:aekir `le .

.ìøåâ ïéàmyl raew ef dpy ly
:zxg` dpyåúåîé äøéæâ íåùîå.

:drxi m` eic dinzaúàèç íåùî
äéìòá åúîùodkd zeni `ny .

:ef dpyaúàèç íåùî äøéæâ àìà
.äúðù äøáòùmei cr `ny

lr dpy xearz `ad mixetkd
ol `niiwe clepyn dfd xiryd
xg`l oileqty z`hg ixiry lka
iab mipdk zxeza `ipzc dpy
mkl didi zg` dxez cigi z`hg
dn f''rk dlek dxezd lk ixd 'ebe
za o`k s` dzpy za f''r z`hg
zeaxl didi xne` `edyk dzpy
mkl xne` `edyk milbx ixiry
zeaxl dyerl f''r ixiry zeaxl

:`iyp xiry
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המשך בעמוד לל
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אגרות קודש
 ב"ה,  ערב חגה"ש, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... נהניתי במ"ש בעניני הישיבה, והעיקר בהסיום שעומדים הם על המשמר בכדי שיהי' המוסד 

מתאים לכונות מיסדו הוא כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, ואין לך דבר העומד בפני הרצון, 

מובן שנכונה במאד מאד הסברא לעשות מחנה קיץ, וכמובן שצ"ל בהתרחבות יותר מבשנים שעברו, והרי 

כבר כתבתי כ"פ ולכמה עוסקים בכגון דא, שזהו נוגע להחורף שבא אחרי הקיץ, נוסף על התועלת שמתוסף 

על אתר מהפעולה במבקרי המחנה שיש לפעול בהם יותר, כיון שבקיץ אין עוסקים בלימודים אחרים, 

וגדול זכות התעסקותו בכל הנ"ל לראות ברכת והצלחת השי"ת, אלא שכ"פ ככה בהנוגע לושננתם לבניך 

כפשוטו ולגדלם ביחד עם זוגתו תחי' לתורה ולחופה ולמעשים טובים מתוך הרחבה אמיתית. 

בברכה לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות ולהצלחה.

       
            

           

          

          

    
      

     
    

     

       

     

        

      

   

      
     

      

      

      

     

     
  









































          

         

           

            

        

      

     

      

       

     

      

       

      

       

      

 

     
  

































        
       

      
       
       

       
     

       
       

       
        

       
      

              
           

              
                    

                   
                   

                 
                     

                 

        















































קמט               
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' סיון, תשט"ו

ברוקלין.

האברך יוסף שי' מלמד

שלום וברכה! 

במענה על מכתבו מב' סיון, בו כותב אשר מקימים אגוד תלמידי הישיבות התימנים ותכלית 

האגוד, וכו', ושואל אם להצטרף לזה.

הנה בכגון דא, יש לחכות עד שיתברר בטוב פרצוף האגוד ועניניו, אשר לא תמיד תלוי אפילו 

ברצון של המיסדים ובפרט שגם רצון זה אינו ברור, וכמרז"ל אין אדם יודע מה בלבו של חבירו, ובפרט 

באה"ק ת"ו יש להזהר ביותר מלהשתייך לאיזה ארגון ואגוד עד שיראו משך זמן בפעולותיו שרק אז 

אפשר לדעת מהותו מי הם הבעלי דיעה כו' - כאשר רואים במוחש ברור ענינם.

בברכה, 

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א
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המשך ביאור למס' ראש השנה ליום ראשון עמ' ב

              

       
     

         
          

        
           

         
        

      
       

        
       

       
         
          
        

      
         
     

         
          

      
    

       
       

          
        

        
           

        
    

     


       
      

       
       
       

        
         

        
        

       
        

      
       

      
       

       
        

      
      

         
        

        
         


      

      
        

     
      

      
         

         
       

       
       

       
        

       
     

        
     

       
          

     
         

       
         

          
          
          

 


        
   















































































































































































המשך ביאור למס' ראש השנה ליום רביעי עמ' א
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המשך ביאור למס' ראש השנה ליום שני עמ' ב
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izni`n` cenr a sc ± oey`x wxtziprz
íéîùâ úåøåáâ ïéøéëæî éúîéàîyxtn `xnbae ."mybd cixene gexd aiyn" xne`y Ð

minyb zexeab dil ixw i`n` `nrh"zelecb dyer" xn`py ,dxeaba oicxeiy iptn Ð

.'ebeïä âçá äìì÷ ïîéñxzen izni`n :(a,gk) "oyid" wxta dkeq zkqna opixn`ck Ð

zeptl,eipt lr oeziw el jtye eaxl qek befnl `ay carl lyn ,dtwnd gxqzyn Ð

minybdyk :xnelk .jyenya iyt` i` el xn`e

yecwd oi`y d`xpe ,oi`vei lkd dkeql oicxei

oiligzn i`n`e .eiptl ynzypy utg `ed jexa

`edy d`xpe ,bga minyb zexeab xikfdl

bga xhn `aiy lltzn?ìåàùì éúøîà àìÐ

."xhne lh oze" oebk ,bga minybd lr lltziy

øéëæäì àìàzexeab bga xikfdl ligzny Ð

.minyb cixeny mewn lyåúðåòá:xnelk Ð

.epnfaïë íàxikfdln gqta wqet i`n`e Ð?
àøîâéðú÷ãî ,øîåìë .éà÷ àëéä àðú

àðú éàäì äéì àèéùôã ììëî ,"éúîéàî"
øéëæäì áééçîã ïðéæç àëéäå ,øéëæäì íéáééçã?

éà÷ íúä,'ek "minyb zexeab oixikfn" Ð

) .zekxa zkqnaíúä éðúéìå.zekxa zkqna Ð

.izni`n ipzil ,oixikfn ipzc jenqàðù éàî
àëä ãò äé÷áùã`kd ipzwc i`d ,xnelk Ð

izni`n cren xcqaipzwc ,mzd ipzil Ð

.mirxf xcq epiid zekxa zkqna ,oixikfnãò
àëä.cren xcq cr Ðàìà`dc `niz `l Ð

y`xn `pzc ,i`w mzdc "izni`n" ipzwc

`l ikdl ,od cg` xcqa odipyy ,wilq dpyd

.`kd cr diwayc `py i`n xninl ivnâçáÐ

oic ied izni`n ipzc meyne ,mind lr oic ied

mind lr.dxkfd onf izni` inp ipzw Ðéãééàå
ïéðåãéð âçá éðúãbga `pzc ab` ,xnelk Ð

oipecipe li`ed diytpa xaqw ,mind lr oipecip

mind lr bgaxikfdl opira dpin rny Ð

,dkxal ezilc mind lr iievxl ,`inc `piipr

.oixikfn izni`n ipzw ikdlúåìåãâ äùåò áéúë
ø÷ç ïéà ãò,minyba "xwg" aizkc `nl` Ð

ly eziixa dn .mler ly eziixaa "xwg" aizke

dxeab dia aizk mlero`nk ied minyb s` Ð

.dxeab dia aizkcùìù ïðçåé éáø øîàå
úåçúôîcg` gilyl exqnp `ly epiid Ð

.cgia'ä çúôé.gily `le Ð
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éúîéàîepi` `pci`d elit`e .dkeqa oeazi `lc ,ipiny - bg ly oexg`d aeh mein

- `gxic `riawa opi`iwac ab lr s`e .`witq meyn ,opaxcn `l``ny dxfb

,(a,c) dviac `nw wxta `zi`ck ,epicia epizea` bdpn meyn e` ,elewlwl xacd xefgi

ipy wxt opzck ,od dllw oniq dkeq inia minybdy ,`l - dray lk la` .opixkcn okle

.'eke carl lyn :(a ,gk) dkeqc

íàoi`y it lr s` oixikfn xne` dz` m` - ok

uiwa s` - ezpera rnyne li`ed ,oil`ey

'xe ?oey`xd aeh mein oniq ozep dz` dne ,exikfi

`a m` ,uiwd lk :`xnba `ziixaa xne` xfril`

,edin .rnyn ezpera mlerlc ,xikfn - xikfdl

aeh meia la` ,daeg dilr inx `l `zyd cr

`ad lky ,dl`y iptl zevxl daeg - oey`x

,opictw `l dllw oniq`e .dvxne micwn ywal

.citw ryedi iaxe

íúäwxt ,zekxaa ,mirxf xcqa :yexit - i`w

`py i`n mzd ipzile (`,bl) "oicner oi`"

ipzc i`n crena `kd `pz i`n` ,xnelk .'ek

.mirxf xcqa mzd

àìà:yexit - wilq `w dpyd y`xn `pz

m`e .cren xcqa `ied dpyd y`xe

`kdc :nel yie !mirxf xcqa ipzil izk`e :xn`z

`gxe`e ,mind lr oipecip bga xn`c ,xwir

.`kd cr wiay jkl ,dl`y iptl zevxl `zlinc

minyb zexeab oixikfn mixne` mirxf xcqa la`

e` ,miznd ziigz enk .mlerl rnync xyt` -

.zrcd opega dlcad

éðúéìåzexeab i`n minyb oixikfn izni`n

.dxeaba oicxeiy opgei 'x xn` minyb

ipzw (my) "oicner oi`" wxt zekxaa mzd :dniz

inyb zexeab oixikfn :`kd ikminybd oil`eye m

ipzile :`kd enk dywn `w `l i`n` ,'eke

:xnel yie ?zexeab i`n ,minybd lr oixikfn

onf dfi`a minyb ly xcq xwir iedc ,`kd ip`y

,exne`ln oiwqet izni`ne ,exne`l oiligzn

.mzdn ith `kd jixt ikd meyneáéúëåoikn

,mler z`ixa iab dfe - dxeaba xf`p egka mixd

dvex ,mlerd z`ixaa "xwg" i`dc ikid ike

i`d ,minyb iab `kd ok enk .zexeaba xnel

:zeywdl yi ,ok` :zexeab xnel dvex inp "xwg"

dil ded ok enke ?gkn ith zexeab hwp i`n`

ipzil e` ,minyb gk oixikfn izni`n :xninl

,zexeab hwp oicd onc :xnel yie !minyb zelecb

,inp i` .dlecb `ki`e gk `ki`c `nrh meyn

hwp ikdl ,dxeaba zlgzn dkxadc meyn

.zexeabäùìùgilyl exqnp `ly zegztn

(`,biw oixcdpq) opixn` `de :xn`z m`e -

ly gztn oke ,edil`l oixqnp minybd gztnc

(fi ` mikln) aizkc ,ryil`l oke .miznd ziigz

oiwxita xne` inp ikdc 'ebe "'d ig edil` xn`ie"

`ly xn`wc `dc :xnel yie !(`,bk) onwlc

exqnp `ly xnel dvex epi` gilyl exqnpy

minyb lye miznd ziigz ly `dc ,mlern

mlerl zeidl gilyl exqnp `l `l` ,exqnp

.mdilr dpenn

òîùéå- dngx z` gztie midl` dil`

`ly inp rnyne "enrf ilk z` `veie exve` z` 'd gzt" (p dinxi) aizk `de :zeywdl yi ok m`e ,zegztn dyly `l` `kilc rnyn `kdn :xn`z m`e .dyr envra `edy :yexit

:xn`z m`e .mrf ly gztn aiyg `w `l ikdle ,daeh ly zegztn oze` m` ik aiyg `lc :xnel yie ?dl aiyg `l i`n` ok m`e ,'ebe "midl` dil` rnyie" `idd enke ,gilyl exqnp

la` .gilyl exqnp `ly ,xn`w `pixg` mrf ilkn :xnel yie !ied cxa ly xy inwxei :(`,giw migqt) opixn` `de ,gilyl mrf ly gztn xqnp `ly "'d gzt"c `xw i`dn rnync

.exqnp cxa ly eze`c ,`l - cxa meyn
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izni`naקנד cenr a sc ± oey`x wxtziprz
'ä éðà éë.gily `le Ðêãé úà çúåô.gily `le Ðäñðøô åðééä éîð íéîùâxake Ð

.dil `paygäéì øîâ áìåìîoipin rax` el`l xyt` i`y myky ,alell dnecy Ð

.min `la mlerl xyt` i` jk ,dkeqa opixn`ck ,mind lr zevxl oi`ae ,minyb `la

íåéá áìåì äîopi`y ,xnelk .meia inp dxkfd s` ,oey`x meia lehil oiligzny Ð

.xgnl cr ,oey`xd aeh mei ilila oixikfnäî
àúøåàî íéîä êåñéðzkqna ogky`ck Ð

mind jeqipl min ilkd oi`lnny (a,`p) dkeq

xn xn`c :eda aizkc mixtq yie .dlila

zepaxwd oiaixwny ,dlila mdikqpe mzgpne

s` .dlila mikqpde zegpnd `iadl oileki meia

.dlila jqpl leki inp ,mind jeqip ,i`dóà
àúøåàî éîð äøëæäoey`xd aeh mei ililay Ð

xn`wzexeab xikfdl oiligzny xfril` 'x

.minybäì øéîâ àøîâiaxc ,eda` iax Ð

.aleln `l` dcnl `l xfril`òéîù ïéúéðúî
äéì.aleln xnb xfril` iaxc Ðåúçðä úòùî

.iriaya epiidc ,dpexg`a ea oikxany mein Ð

åììä ïéðéî äòáøà.bexz`e alelay Ðêë
íéîùâzenia elit` ,dpyd lk xikfn `di Ð

dvex `ed m` ,dngd.xikfn `di Ðäòùî
ìåàùìî ÷ñåôùoze" xneln wqet gqtay Ð

.minyb zexeab xikfdln wqet "xhne lh

lk xikfdl `a m` xninl zivn `l `zyde

epi` dngd zenia `l` ,xikfn dlek dpyd

xikfnxikfn epi` bga s` ,epnf oi`e li`ed Ð

.od dkxa oniq `le li`ed ÐïåøçàäÐ

.sqen zltz lltzndïåùàøälltznd Ð

.xvei zltzøéëæî åðéà.oixikfn oi` aeye Ð

òùåäé 'øì øæòéìà 'ø äéì øîà÷ øéôù:xn`c Ð

s`e ,dpyd lk miznd ziigz oixikfnc ikid ik

ediipnif `hn `lc ab lrzexeab oixikfn jk Ð

lr s` ,inp bgae .dpyd lk ,dvex m` ,minyb

od dkxa oniq e`lc aboi`e li`ed ,oixikfn Ð

.oil`eyàåä åäééðîéæ ïééúàã úîéà ìëoeike Ð

`ed dipnif e`lcoicd `ede ,oixikfn oi` Ð

.bgaíäéëñðå éðùáipyac oeike ,dkqpa ibqc Ð

dyxcl m"n xzii`xikfdl oiligzn ikdl Ð

.ipyaøáãî áåúëä ïéëåñéð éðùáoikeqip ipy Ð

,daxd rnyn "mdikqpe" la` .cg` oaxw lr

`aiwr iax yixc ded `l okl .daxd zepaxwac

."mdikqpe"näãåäé éáøë äì øáñc"ei m"nc Ð

.mind jeqip daxn m"n
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àéòáéàdn xfril` iax edl:yexit - 'eke meia alel dn xinb aleln dl xinb `ki

`wtpe :yexit ,dl xnb jeqipn `nlc e` .mind lr lcbe ,minc ievx ied alele

dpinjeqipn e` .`ed oey`x meia e`lc dil `xiaq mind jeqip la` ,dl xnb aleln i` ,

- xnb aleln i`c :inp i` .`ed oey`x meia mind jeqipc dil `xiaqc ,dl xnb `w mind

mzgwle" (bk `xwie) xn`py ,meia `weec ded

.dlila elit` ded - jeqpn i` la` ."meia mkl

"mdikqpe mzgpne" xn xn`c ipd` df oiprle

jeqipc ab lr s`c :yexit .'eke s` ,dlila

,mdizepaxw zaxwd xg`l cr ied `l zepaxw

xnel dvex - dlila mikqp iaixw j`id ok m`e

iednl ivn minn iedc bgd jeqipde .dipy dlila

zkqna opixn`c ab lr s`e .dpey`x dlila

`nizi`e ax xn` :(a,ek) "dpey`xa" wxta `nei

ly cinza `l` bga min mikqpn oi` opgei 'x

dpi` `dc ,dpey`x dlila ied `l k"`e .xgy

`l` jqpl aiig epi`c :xnel yi !meia `l`

dil ciar - ira i` ,mewn lkn ,xgy ly cinza

.`ilila

øîàã`l` xfril` iax dcnl `l eda` iax

`l jeqipc dil `xiaqe :yexit - aleln

.ipya cr iedúòùî,yexit - alel zlihp

ryedi iaxe .zekeq ly oey`x mei zligz :epiidc

i`venc `zxe`l :yexit ,ezgpd zryn :xne`

.aleld z` ea oigipny ,zekeq ly iriay

äòùî"xhne lh oze" - l`yil oiwiqtny

xikfdln oiwqet mipyd zkxaa

.miznd ziigza "mybd cixen"øáåòäiptl

- 'eke xikfn oexg`d bg ly aeh meia daizd

oey`xd .sqen zltz lltzny - oexg`d :yexit

epi` zixgy lltzny :yexit - xikfn epi`

xikfn epi` i`n` :xn`w inlyexiae .xikfn

zilc :ipyne .ziaxr zltzn :yexit ?`zxe`n

zltza :yexit ,`xtva exkcle ,`nr lk onz

dil exkcn eedc ixaq eedc :ipyne !zixgy

.`zxe`n

íéîaizkc c"eie ,ipya aizkc mdikqpn m"n

aizk iriayay m"ne ,dikqpe iyya

- iyya `aiwr iaxc `nrh .min iede ,mhtynk

bga iyya jkld ,mikqp ixz rnync ,dikqpe

.minyb zexeab xikfn `ed
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קנה izni`na cenr a sc ± oey`x wxtziprz
'ä éðà éë.gily `le Ðêãé úà çúåô.gily `le Ðäñðøô åðééä éîð íéîùâxake Ð

.dil `paygäéì øîâ áìåìîoipin rax` el`l xyt` i`y myky ,alell dnecy Ð

.min `la mlerl xyt` i` jk ,dkeqa opixn`ck ,mind lr zevxl oi`ae ,minyb `la

íåéá áìåì äîopi`y ,xnelk .meia inp dxkfd s` ,oey`x meia lehil oiligzny Ð

.xgnl cr ,oey`xd aeh mei ilila oixikfnäî
àúøåàî íéîä êåñéðzkqna ogky`ck Ð

mind jeqipl min ilkd oi`lnny (a,`p) dkeq

xn xn`c :eda aizkc mixtq yie .dlila

zepaxwd oiaixwny ,dlila mdikqpe mzgpne

s` .dlila mikqpde zegpnd `iadl oileki meia

.dlila jqpl leki inp ,mind jeqip ,i`dóà
àúøåàî éîð äøëæäoey`xd aeh mei ililay Ð

xn`wzexeab xikfdl oiligzny xfril` 'x

.minybäì øéîâ àøîâiaxc ,eda` iax Ð

.aleln `l` dcnl `l xfril`òéîù ïéúéðúî
äéì.aleln xnb xfril` iaxc Ðåúçðä úòùî

.iriaya epiidc ,dpexg`a ea oikxany mein Ð

åììä ïéðéî äòáøà.bexz`e alelay Ðêë
íéîùâzenia elit` ,dpyd lk xikfn `di Ð

dvex `ed m` ,dngd.xikfn `di Ðäòùî
ìåàùìî ÷ñåôùoze" xneln wqet gqtay Ð

.minyb zexeab xikfdln wqet "xhne lh

lk xikfdl `a m` xninl zivn `l `zyde

epi` dngd zenia `l` ,xikfn dlek dpyd

xikfnxikfn epi` bga s` ,epnf oi`e li`ed Ð

.od dkxa oniq `le li`ed ÐïåøçàäÐ

.sqen zltz lltzndïåùàøälltznd Ð

.xvei zltzøéëæî åðéà.oixikfn oi` aeye Ð

òùåäé 'øì øæòéìà 'ø äéì øîà÷ øéôù:xn`c Ð

s`e ,dpyd lk miznd ziigz oixikfnc ikid ik

ediipnif `hn `lc ab lrzexeab oixikfn jk Ð

lr s` ,inp bgae .dpyd lk ,dvex m` ,minyb

od dkxa oniq e`lc aboi`e li`ed ,oixikfn Ð

.oil`eyàåä åäééðîéæ ïééúàã úîéà ìëoeike Ð

`ed dipnif e`lcoicd `ede ,oixikfn oi` Ð

.bgaíäéëñðå éðùáipyac oeike ,dkqpa ibqc Ð

dyxcl m"n xzii`xikfdl oiligzn ikdl Ð

.ipyaøáãî áåúëä ïéëåñéð éðùáoikeqip ipy Ð

,daxd rnyn "mdikqpe" la` .cg` oaxw lr

`aiwr iax yixc ded `l okl .daxd zepaxwac

."mdikqpe"näãåäé éáøë äì øáñc"ei m"nc Ð

.mind jeqip daxn m"n
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àéòáéàdn xfril` iax edl:yexit - 'eke meia alel dn xinb aleln dl xinb `ki

`wtpe :yexit ,dl xnb jeqipn `nlc e` .mind lr lcbe ,minc ievx ied alele

dpinjeqipn e` .`ed oey`x meia e`lc dil `xiaq mind jeqip la` ,dl xnb aleln i` ,

- xnb aleln i`c :inp i` .`ed oey`x meia mind jeqipc dil `xiaqc ,dl xnb `w mind

mzgwle" (bk `xwie) xn`py ,meia `weec ded

.dlila elit` ded - jeqpn i` la` ."meia mkl

"mdikqpe mzgpne" xn xn`c ipd` df oiprle

jeqipc ab lr s`c :yexit .'eke s` ,dlila

,mdizepaxw zaxwd xg`l cr ied `l zepaxw

xnel dvex - dlila mikqp iaixw j`id ok m`e

iednl ivn minn iedc bgd jeqipde .dipy dlila

zkqna opixn`c ab lr s`e .dpey`x dlila

`nizi`e ax xn` :(a,ek) "dpey`xa" wxta `nei

ly cinza `l` bga min mikqpn oi` opgei 'x

dpi` `dc ,dpey`x dlila ied `l k"`e .xgy

`l` jqpl aiig epi`c :xnel yi !meia `l`

dil ciar - ira i` ,mewn lkn ,xgy ly cinza

.`ilila

øîàã`l` xfril` iax dcnl `l eda` iax

`l jeqipc dil `xiaqe :yexit - aleln

.ipya cr iedúòùî,yexit - alel zlihp

ryedi iaxe .zekeq ly oey`x mei zligz :epiidc

i`venc `zxe`l :yexit ,ezgpd zryn :xne`

.aleld z` ea oigipny ,zekeq ly iriay

äòùî"xhne lh oze" - l`yil oiwiqtny

xikfdln oiwqet mipyd zkxaa

.miznd ziigza "mybd cixen"øáåòäiptl

- 'eke xikfn oexg`d bg ly aeh meia daizd

oey`xd .sqen zltz lltzny - oexg`d :yexit

epi` zixgy lltzny :yexit - xikfn epi`

xikfn epi` i`n` :xn`w inlyexiae .xikfn

zilc :ipyne .ziaxr zltzn :yexit ?`zxe`n

zltza :yexit ,`xtva exkcle ,`nr lk onz

dil exkcn eedc ixaq eedc :ipyne !zixgy

.`zxe`n

íéîaizkc c"eie ,ipya aizkc mdikqpn m"n

aizk iriayay m"ne ,dikqpe iyya

- iyya `aiwr iaxc `nrh .min iede ,mhtynk

bga iyya jkld ,mikqp ixz rnync ,dikqpe

.minyb zexeab xikfn `ed
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izni`n` cenr b sc ± oey`x wxtziprz
äãåäé éáøë àîéì äãåäé éáøë äì øáñ éà.ipya xikfiy Ðáéúë éùùá àøéúé êåñéðÐ

ipd`e .xikfdl ligzn iyya xn` ikdl ,iyya aizk oikeqip ixz iaxnc "dikqpe" xnelk

m"n c"ei m"n.oiic ediiexz xninl epivn `lc ,min Ðêñð êñð åà êñä êñä åàÐ

dixeaica `xw ipycn.izxz dpin rny Ðååä éîåé éøú àáé÷ò éáø éà`dc ,`l eze Ð

.mind jeqip daxn iyya epiidc "dikqpe" xn`

ïéúéðúîã äãåäé éáøë äì øáñåbela :xn`c Ð

dna dizeek xaq `l ,dpny lk jqpn ded

xn`c dna `l` ,jqpn dpeny lk xn`c

jqpn ipinyac oeike .jqpn ipinyazgkyn Ð

ipya :xn`c [dxiza oa] dcedi iaxl dl

.dray lk mind jeqipl oiligznïåùàø ÷éôîã
éðéîù ìééòîåivn in :`xnbd lra aiyn Ð

jqpn ipinyac dcedi iax xn`?àðù éàîÐ

`in ifinx ikc ,xikfn epi` oey`xac xn`wcÐ

jeqip daxn "mdikqpe"nc ,ifinxc `ed ipya

jqpnc xn` ivn in ,inp ipiny ,mind?`d

aizk min m"n c"ei m"nc ,`pngx xn` iriay

iriaya mind jeqipc i`xw meiqc ,iriaya

.ipinya `le ,"mhtynk" aizkòùåäé 'ø àìà
àéä[iriaya epiidc] ezgpd zryn xn`c Ð

lk mind jeqipc xaq ok it lr s`e ,xikfn

ipiqn dynl dkld dl xinb `xnbc ,dray

iz` xfril` iaxk i`ce .dray lk mind jeqipc

`aiwr iaxke dxiza oa dcedi iaxk la` .xity

'xk dl iwen `l ikdl `l` ,`nwezin `l

xfril``xiaq xfril` 'x i` irain `l `dc Ð

`de .xity iz` xfril` iaxl i`cec ,ikd dil

ryedi 'xk miwen `wc.ol rnynw `zeax Ð

`aiwr iaxke dxiza oa dcedi iaxk la``l Ð

ipya xn`pen sili dcedi iaxc .`nwezin

eed `l mind jeqipc xaqc `nl` 'ek "mdikqpe"

liirne oey`x witn `l edi`c ,mini dyy `l`

`kxit ipd meyn .ipinylirl jixtciz` `l Ð

xn`py "dikqp"n sili `aiwr iaxe .dcedi iaxk

`l` eed `l mind jeqipc xaqc `nl` ,iyya

jkitl .`nwezin ryedi iaxk la` ,inei ixz

minybc ,oexg`d aeh meia `l` oixikfn oi`

mind jeqip la` ,dllw oniq bgalk ied Ð

.dl xinb `xnbc ,drayúåòéèð øùòÐ

d`q zia lk oiyxeg d`q zia jeza zexfetnd

x`yc ab lr s` .dpyd y`x cr ziriay axr

mei miyly ziriay iptl oiyxeg oi` zecyÐ

oaiaq oiyxeg oi` m` li`edc ,oiyxeg dfÐ

.oiciqtníéîä êåñéðå.dray lk Ðäãåäé 'ø
íåéá äáéúä éðôì øáåòä òùåäé éáø íåùî øîåà

'åë âç ìù ïåøçàä áåè,`ed xn xn` oirk Ð

.xne` dcedi 'x lirl opixn` :xnelkéáø éä
áåè íåéî ïéúéðúîã òùåäé éáø àîéìéà òùåäé

øéëæî àåä ïåøçàälltznd ,inp oey`xc Ð

epi` oey`xd :ipz `kd eli`e .xikfn xvei zltz

.xikfnåúçðä úòùî øîàä.iriaya epiidc Ð

epiidc ,bg ly oexg`d aeh mei ipzw `kde

.ipinyaàéðúã àä åúå'x :izixg` `zlikna Ð

iptl xaerd :dxiza oa meyn xne` dcedi

bg ly oexg` aeh meia daizdoexg`d Ð

.xikfn epi` oey`xd ,xikfnáø øîà (àìà)
àäú ÷çöé øá ïîçðid zirac `d ,ediiexz Ð

dxiza oa id zirac `de ,ryedi 'xdxiza oa meyn xn`w xcde ,ryedi 'x meyn lirl dcedi iax xn`wc i`dc .`id dxiza oa ryedi 'x Ð,dxiza oa ryedi iax ediiexz `dz Ð

dicic dinya dil exwc oipnfe ,dxiza oa dea`c dinya dil exw oipnf :`iyw `le.ryedi 'x Ðåäåëîñéìã éî÷îdinya dil exwc i`de .dea`c dinya dil exwe ,aeyg ded `l Ð

ryedi 'x ,diytpc.edeknqc xzal epiid Ðúåçåøáå ìèá.minybd zenia elit` ,xikfdl minkg edeaiig `l "lhd cixene gexd aiyn" Ðïéøöòð ïðéàù éôìoi` od `lnl`y Ð

"mybd cixene gexd aiyn" dltza opixn`c i`de .miiwzn mlerdxzac `wif :jenqack ,dabple dpwzl ux`l zeliren zegexe lhc ,xikfn `ed myb weg `l` aeig meyn e`l Ð

.`xhink `xhinøîà÷ àì ìè åìéàå.cala xhn `l` ,xhne lh dpz`e Ð
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éà,eed inei ziy - xikfn `ed bga ipya xn`c - dxiza oa dcedi iaxdidi `l ok m`

.mini dyy m` ik jeqipd

øùòlkc ,oliaya d`q zia lk yxeg d`q ziaa zexfetn zerihp :i"yx yxit - zerihp

ly dpyd y`x cr yexgl leki mdl jixv did d`q zian `weece .zwpei drihp

la` .ixy `pli` - inwe` xity eedc ,ziriay

.okxev ick `l` yxeg epi` - d`q zian xzei

iniiw - d`q zian xzeia zexfetne li`edc

.iniiw xwrile ,iniiw dnl okin zegtae .xity

y`x cr oliaya oiyxegc xn` zerihp `wece

,lel` lk `ziixe`c xeq` - zepli` la` ,dpyd

gqt cr oald dcya .oewz zxvre gqt opaxcne

,oli` dcye .xeq` - oldle gqtn la` ,xzen -

.xeq` - jli`e o`kn ,xzen - zxvr cr

äáøò- mind jeqipe ,gafnd z` oitiwny

.edlek ipiqn dynl dkld

øîàéåjkl - crlb iayezn iayzd edil`

ebxdy itl "crlb iayezn" `xwp

yblit dyrn lr crlb yai iyp` l`xyi

hrn m` ik crlb yaia x`yp `le ,draba

mr eid x`yd lk ik ,xira miayeind on miyp`

jk .miayezd on edil` ik cirn jkl .seqtq`

wgvi 'x axd myn i"hexh wgvi 'x axdn izrny

.oe`lnn wgvi axd oa

ìèá- xikfdl minkg eaiig `l zegexae

oi` jkitl 'ek "lhd cixene gexd aiyn"

,dngd zenia elit` "lhd cixen" xnel `citw

m`e .`zkld ikde .mybd cixen xn`i `ly j`

"mybd cixen" m` ik minybd zenia xn` `l

.oixifgn oi` - "lhd cixene gexd aiyn" blice

åìéàåiabc d`xp ikd meyne - xvrin `l lh

ux`d lr" xn`yk (e mihtey) oercb

,"ok yrie" aizk "axeg didi dfibd lre lh didi

dfbd lre axeg didi ux`d lr" xn`yk la`

did dfibd lrc :xnelk "ok idie" aizk "lh didi

lrc rnyn ,"ok yrie" aizk `l la` ,lhd

gqepa o`k cr .xvrin `l lhc ,lh did ux`d

ux`d lk lr" exn`yk :iz`vn cere .iptly

lh xn`yke "ok midl` yrie" aizk "lh didi

axg didi ux`d lk lre dcal dfibd lr didi

,jxazi myd dfa xikfd `le "ok idie" aizk

jxazi myd oi` ik ,df `ed ik xne` xy` enrhe

lk lr axeg didi m` ik .drxd lr eny xikfn

(k zeny) aizke ,da iayei zrx dzid ux`d

jil` `ea` iny z` xikf` xy` mewnd lka"

"lh didi ux`d lk lr" xn`yk la` ."jizkxae

(` ziy`xa) dfl dnecke ."midl` yrie" aizk

iabe "dlil `xw jygle mei xe`l midl` `xwie"

zexac dynga oke .jxazi myd xikfd `l jyg

`l jli`e "gvxz `l"n (k zeny) zepexg`

.cg` mewn l` jled lkd - jxazi myd xikfd

epibn xiivl gipde d`p dxic dpay jlnl lyn

mewn ,`qkd zia izlef ,ziad ixcg lk iptl
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izni`n` cenr b sc ± oey`x wxtziprz
äãåäé éáøë àîéì äãåäé éáøë äì øáñ éà.ipya xikfiy Ðáéúë éùùá àøéúé êåñéðÐ

ipd`e .xikfdl ligzn iyya xn` ikdl ,iyya aizk oikeqip ixz iaxnc "dikqpe" xnelk

m"n c"ei m"n.oiic ediiexz xninl epivn `lc ,min Ðêñð êñð åà êñä êñä åàÐ

dixeaica `xw ipycn.izxz dpin rny Ðååä éîåé éøú àáé÷ò éáø éà`dc ,`l eze Ð

.mind jeqip daxn iyya epiidc "dikqpe" xn`

ïéúéðúîã äãåäé éáøë äì øáñåbela :xn`c Ð

dna dizeek xaq `l ,dpny lk jqpn ded

xn`c dna `l` ,jqpn dpeny lk xn`c

jqpn ipinyac oeike .jqpn ipinyazgkyn Ð

ipya :xn`c [dxiza oa] dcedi iaxl dl

.dray lk mind jeqipl oiligznïåùàø ÷éôîã
éðéîù ìééòîåivn in :`xnbd lra aiyn Ð

jqpn ipinyac dcedi iax xn`?àðù éàîÐ

`in ifinx ikc ,xikfn epi` oey`xac xn`wcÐ

jeqip daxn "mdikqpe"nc ,ifinxc `ed ipya

jqpnc xn` ivn in ,inp ipiny ,mind?`d

aizk min m"n c"ei m"nc ,`pngx xn` iriay

iriaya mind jeqipc i`xw meiqc ,iriaya

.ipinya `le ,"mhtynk" aizkòùåäé 'ø àìà
àéä[iriaya epiidc] ezgpd zryn xn`c Ð

lk mind jeqipc xaq ok it lr s`e ,xikfn

ipiqn dynl dkld dl xinb `xnbc ,dray

iz` xfril` iaxk i`ce .dray lk mind jeqipc

`aiwr iaxke dxiza oa dcedi iaxk la` .xity

'xk dl iwen `l ikdl `l` ,`nwezin `l

xfril``xiaq xfril` 'x i` irain `l `dc Ð

`de .xity iz` xfril` iaxl i`cec ,ikd dil

ryedi 'xk miwen `wc.ol rnynw `zeax Ð

`aiwr iaxke dxiza oa dcedi iaxk la``l Ð

ipya xn`pen sili dcedi iaxc .`nwezin

eed `l mind jeqipc xaqc `nl` 'ek "mdikqpe"

liirne oey`x witn `l edi`c ,mini dyy `l`

`kxit ipd meyn .ipinylirl jixtciz` `l Ð

xn`py "dikqp"n sili `aiwr iaxe .dcedi iaxk

`l` eed `l mind jeqipc xaqc `nl` ,iyya

jkitl .`nwezin ryedi iaxk la` ,inei ixz

minybc ,oexg`d aeh meia `l` oixikfn oi`

mind jeqip la` ,dllw oniq bgalk ied Ð

.dl xinb `xnbc ,drayúåòéèð øùòÐ

d`q zia lk oiyxeg d`q zia jeza zexfetnd

x`yc ab lr s` .dpyd y`x cr ziriay axr

mei miyly ziriay iptl oiyxeg oi` zecyÐ

oaiaq oiyxeg oi` m` li`edc ,oiyxeg dfÐ

.oiciqtníéîä êåñéðå.dray lk Ðäãåäé 'ø
íåéá äáéúä éðôì øáåòä òùåäé éáø íåùî øîåà

'åë âç ìù ïåøçàä áåè,`ed xn xn` oirk Ð

.xne` dcedi 'x lirl opixn` :xnelkéáø éä
áåè íåéî ïéúéðúîã òùåäé éáø àîéìéà òùåäé

øéëæî àåä ïåøçàälltznd ,inp oey`xc Ð

epi` oey`xd :ipz `kd eli`e .xikfn xvei zltz

.xikfnåúçðä úòùî øîàä.iriaya epiidc Ð

epiidc ,bg ly oexg`d aeh mei ipzw `kde

.ipinyaàéðúã àä åúå'x :izixg` `zlikna Ð

iptl xaerd :dxiza oa meyn xne` dcedi

bg ly oexg` aeh meia daizdoexg`d Ð

.xikfn epi` oey`xd ,xikfnáø øîà (àìà)
àäú ÷çöé øá ïîçðid zirac `d ,ediiexz Ð

dxiza oa id zirac `de ,ryedi 'xdxiza oa meyn xn`w xcde ,ryedi 'x meyn lirl dcedi iax xn`wc i`dc .`id dxiza oa ryedi 'x Ð,dxiza oa ryedi iax ediiexz `dz Ð

dicic dinya dil exwc oipnfe ,dxiza oa dea`c dinya dil exw oipnf :`iyw `le.ryedi 'x Ðåäåëîñéìã éî÷îdinya dil exwc i`de .dea`c dinya dil exwe ,aeyg ded `l Ð

ryedi 'x ,diytpc.edeknqc xzal epiid Ðúåçåøáå ìèá.minybd zenia elit` ,xikfdl minkg edeaiig `l "lhd cixene gexd aiyn" Ðïéøöòð ïðéàù éôìoi` od `lnl`y Ð

"mybd cixene gexd aiyn" dltza opixn`c i`de .miiwzn mlerdxzac `wif :jenqack ,dabple dpwzl ux`l zeliren zegexe lhc ,xikfn `ed myb weg `l` aeig meyn e`l Ð

.`xhink `xhinøîà÷ àì ìè åìéàå.cala xhn `l` ,xhne lh dpz`e Ð
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éà,eed inei ziy - xikfn `ed bga ipya xn`c - dxiza oa dcedi iaxdidi `l ok m`

.mini dyy m` ik jeqipd

øùòlkc ,oliaya d`q zia lk yxeg d`q ziaa zexfetn zerihp :i"yx yxit - zerihp

ly dpyd y`x cr yexgl leki mdl jixv did d`q zian `weece .zwpei drihp

la` .ixy `pli` - inwe` xity eedc ,ziriay

.okxev ick `l` yxeg epi` - d`q zian xzei

iniiw - d`q zian xzeia zexfetne li`edc

.iniiw xwrile ,iniiw dnl okin zegtae .xity

y`x cr oliaya oiyxegc xn` zerihp `wece

,lel` lk `ziixe`c xeq` - zepli` la` ,dpyd

gqt cr oald dcya .oewz zxvre gqt opaxcne

,oli` dcye .xeq` - oldle gqtn la` ,xzen -

.xeq` - jli`e o`kn ,xzen - zxvr cr

äáøò- mind jeqipe ,gafnd z` oitiwny

.edlek ipiqn dynl dkld

øîàéåjkl - crlb iayezn iayzd edil`

ebxdy itl "crlb iayezn" `xwp

yblit dyrn lr crlb yai iyp` l`xyi

hrn m` ik crlb yaia x`yp `le ,draba

mr eid x`yd lk ik ,xira miayeind on miyp`

jk .miayezd on edil` ik cirn jkl .seqtq`

wgvi 'x axd myn i"hexh wgvi 'x axdn izrny

.oe`lnn wgvi axd oa

ìèá- xikfdl minkg eaiig `l zegexae

oi` jkitl 'ek "lhd cixene gexd aiyn"

,dngd zenia elit` "lhd cixen" xnel `citw

m`e .`zkld ikde .mybd cixen xn`i `ly j`

"mybd cixen" m` ik minybd zenia xn` `l

.oixifgn oi` - "lhd cixene gexd aiyn" blice

åìéàåiabc d`xp ikd meyne - xvrin `l lh

ux`d lr" xn`yk (e mihtey) oercb

,"ok yrie" aizk "axeg didi dfibd lre lh didi

dfbd lre axeg didi ux`d lr" xn`yk la`

did dfibd lrc :xnelk "ok idie" aizk "lh didi

lrc rnyn ,"ok yrie" aizk `l la` ,lhd

gqepa o`k cr .xvrin `l lhc ,lh did ux`d

ux`d lk lr" exn`yk :iz`vn cere .iptly

lh xn`yke "ok midl` yrie" aizk "lh didi

axg didi ux`d lk lre dcal dfibd lr didi

,jxazi myd dfa xikfd `le "ok idie" aizk

jxazi myd oi` ik ,df `ed ik xne` xy` enrhe

lk lr axeg didi m` ik .drxd lr eny xikfn

(k zeny) aizke ,da iayei zrx dzid ux`d

jil` `ea` iny z` xikf` xy` mewnd lka"

"lh didi ux`d lk lr" xn`yk la` ."jizkxae

(` ziy`xa) dfl dnecke ."midl` yrie" aizk

iabe "dlil `xw jygle mei xe`l midl` `xwie"

zexac dynga oke .jxazi myd xikfd `l jyg

`l jli`e "gvxz `l"n (k zeny) zepexg`

.cg` mewn l` jled lkd - jxazi myd xikfd

epibn xiivl gipde d`p dxic dpay jlnl lyn

mewn ,`qkd zia izlef ,ziad ixcg lk iptl

.sepihd
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izni`naקנח cenr b sc ± oey`x wxtziprz
øöòéî àìå.mipy oze`a elit` ,mlerl Ðäéì äîì éòåáúùéàmipyd didi m`" Ð

"ixac itl m` ik xhne lh dl`d.xvrp `l `d Ðäëøáã ìè åìéôàmey ginviy Ð

.gnväëøáã ìèì äéøãäéìå.xhne lh dpz`e :`nile Ðàúìéî àøëðéî àìã`dc Ð

xne` ded i`c ,dkxa ly lhc dxifga dcen ryxd a`g` did `le ,`xwirn ded lh

xhne lh dpz`exne`e exhpwn a`g` did Ð

.xvrp `ly eléçåø òáøàî åëì àðôéðëîã àìà
àîìòaizk "mkz` izyxt" `dc .opiqxb `l Ð

rnzyn ikde ,dil qxbc xninl `ki`e .`xwa

mkz` izyxty minyd zegex rax`n ik :`xw

,`ed `nlra oeyl zekix`e .mkvaw` myn Ð

.`xwa ueaiw aizk `lcíìåòì øùôà éàù íùë
úåçåø àìálad aexn miiwzi `ly Ð

.zeningeìàøùé àìámiiwzn mlerd oi`y Ð

rax`k ik :`xw xn` ikde .l`xyi liaya `l`

,mlerd zegexl mkz` izyxt minyd zegex

`l m`" (bl edinxi) xn`py .miiwziy ick

`l ux`e miny zewg dlile mnei izixa

."iznyäîçä úåîéá.bgd cr oqipn Ðáéùî
åúåà ïéøéæçî ïéà çåøä`l ikd e`lac Ð

.xvrinåúåà ïéøéæçî íùâä ãéøåî.xvrinc Ð

`xhin` `rac oeikeezltz lltzd `l Ð

`la dxne`e ,dkxad y`xl xfege ,obedk

dllw oniq uiwa minybdy itl ,"mybd cixen"

.xivwd iptn ,odçåøä øéáòî.aypi `ly Ð

ìèä çéøôîå.cxi `ly Ðåúåà ïéøéæçî ïéàÐ

.ixvrin `lcíéáòá.miar xywn Ðàøîéîì
éøöòéî àìã.xikfdl edeaiig `l jkitl Ð

éôøçá,xhnd iptl mi`ad ,zexika miar Ð

.zexevr opi`éìôàáxg`l zexge`n ze`ad Ð

aizk edpdae .onwlck ,od xhnl zeipyc ,xhnd

zexvrp mlek oi`c oeike ,"xvre"eaiig `l Ð

.xikfdläéåöî äðéàùelit`e ,"xvre" aizk Ð

,dievna dil ibqc ,xikfdl edeaiig `l ikd

,ilt`a `d itxga `d ivexzl ivn `l zegex

oebk ,xvrin `l xhn `la oia xhna oia gexc

.dievn gexéøã éáì àéæç éîð äéåöî äðéàù çåø
aiigpe ,d`eazd on oiywd zexfl ,oxebl Ð

.xikfdlàúååôðá øùôàdtpa ,f"rla o"ee* Ð

.dxakeúåéðù.envr xhnk zelireny hrnk Ð

àéä éàîzeipyc xn`w zegexe miar df i` Ð

xhnl?øúáã äãåäé áø àîéúéàå àìåò øîà
àøèéî.xhnd xg`ly zegexe miar Ðà÷éæÐ

.`kd opiqxb `l÷áà êöøà øèî úà 'ä ïúé
àøèéî øúáã à÷éæ .'åâå øôòådlrn gexdy Ð

:opiqxb ikd .d`eaza wacpe ,minybd xg` wa`

àéæø àúàã àä àçéð àúàã àäzgpa cxiyk Ð

wa` dlrn epi`.àéæøi`e opiqxb `le .gka Ð

`d :opiqxb ikd `l` ,'ek `de `d `ni` zira

.jd epiide ,wa` dlrn `lc `d wa` dlrnc

àøèéîë.`ztqeza ipzwck ,xhnl zeipy Ð

éàî éèåòîìi`n ,`xhink edlekc xg`n Ð

`xhink ied `le ,dixza iedc opihrnw?éäìéâ
àéìéìãded idliba .f"rla `"xhyelyi`** Ð

`ilila idlib aexe ,(`,bi migqt) zkqna i`w

.gikyéçø÷ éðéáã àùîù àîåéáåoiay Ð

xg` mewnae dxe` cg` mewna d`xpy ,miard

cg` mewna zexry el yiy gxwk ,opern

.xg` mewna dgxweéøåèì àâìú éìòîlke Ð

xdd oi`e dhnl oicxei minybdy ,bly `l` minyb mdl oi` mixd `l` ,drwal oky

my hleyy megd iptn jlede qnp miwnray bly ,cere .odn dzeyla` ,`ed mink Ð

.bly iexw mixdaàòøàì éøèéî äùîçë`ed xn`i blyl ik" `xw rnyn ikdc Ð

ux` ded blyl xn`iyk ,"ux`.dyng o`k yi ixde ,zexhn mybe xhn mybk `ed ixd Ðàçéð àøèéî.d`eazd zexitl dti zgpa cxeiy Ð
àìéôøåò
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úåîéám` la` - eze` oixifgn mybd cixen eze` oixifgn oi` gexd aiyn xn` dngd
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קנט izni`na cenr b sc ± oey`x wxtziprz
øöòéî àìå.mipy oze`a elit` ,mlerl Ðäéì äîì éòåáúùéàmipyd didi m`" Ð

"ixac itl m` ik xhne lh dl`d.xvrp `l `d Ðäëøáã ìè åìéôàmey ginviy Ð

.gnväëøáã ìèì äéøãäéìå.xhne lh dpz`e :`nile Ðàúìéî àøëðéî àìã`dc Ð

xne` ded i`c ,dkxa ly lhc dxifga dcen ryxd a`g` did `le ,`xwirn ded lh

xhne lh dpz`exne`e exhpwn a`g` did Ð

.xvrp `ly eléçåø òáøàî åëì àðôéðëîã àìà
àîìòaizk "mkz` izyxt" `dc .opiqxb `l Ð

rnzyn ikde ,dil qxbc xninl `ki`e .`xwa

mkz` izyxty minyd zegex rax`n ik :`xw

,`ed `nlra oeyl zekix`e .mkvaw` myn Ð

.`xwa ueaiw aizk `lcíìåòì øùôà éàù íùë
úåçåø àìálad aexn miiwzi `ly Ð

.zeningeìàøùé àìámiiwzn mlerd oi`y Ð

rax`k ik :`xw xn` ikde .l`xyi liaya `l`

,mlerd zegexl mkz` izyxt minyd zegex

`l m`" (bl edinxi) xn`py .miiwziy ick

`l ux`e miny zewg dlile mnei izixa

."iznyäîçä úåîéá.bgd cr oqipn Ðáéùî
åúåà ïéøéæçî ïéà çåøä`l ikd e`lac Ð

.xvrinåúåà ïéøéæçî íùâä ãéøåî.xvrinc Ð

`xhin` `rac oeikeezltz lltzd `l Ð

`la dxne`e ,dkxad y`xl xfege ,obedk

dllw oniq uiwa minybdy itl ,"mybd cixen"

.xivwd iptn ,odçåøä øéáòî.aypi `ly Ð

ìèä çéøôîå.cxi `ly Ðåúåà ïéøéæçî ïéàÐ

.ixvrin `lcíéáòá.miar xywn Ðàøîéîì
éøöòéî àìã.xikfdl edeaiig `l jkitl Ð

éôøçá,xhnd iptl mi`ad ,zexika miar Ð

.zexevr opi`éìôàáxg`l zexge`n ze`ad Ð

aizk edpdae .onwlck ,od xhnl zeipyc ,xhnd

zexvrp mlek oi`c oeike ,"xvre"eaiig `l Ð

.xikfdläéåöî äðéàùelit`e ,"xvre" aizk Ð

,dievna dil ibqc ,xikfdl edeaiig `l ikd

,ilt`a `d itxga `d ivexzl ivn `l zegex

oebk ,xvrin `l xhn `la oia xhna oia gexc

.dievn gexéøã éáì àéæç éîð äéåöî äðéàù çåø
aiigpe ,d`eazd on oiywd zexfl ,oxebl Ð

.xikfdlàúååôðá øùôàdtpa ,f"rla o"ee* Ð

.dxakeúåéðù.envr xhnk zelireny hrnk Ð

àéä éàîzeipyc xn`w zegexe miar df i` Ð

xhnl?øúáã äãåäé áø àîéúéàå àìåò øîà
àøèéî.xhnd xg`ly zegexe miar Ðà÷éæÐ

.`kd opiqxb `l÷áà êöøà øèî úà 'ä ïúé
àøèéî øúáã à÷éæ .'åâå øôòådlrn gexdy Ð

:opiqxb ikd .d`eaza wacpe ,minybd xg` wa`

àéæø àúàã àä àçéð àúàã àäzgpa cxiyk Ð

wa` dlrn epi`.àéæøi`e opiqxb `le .gka Ð

`d :opiqxb ikd `l` ,'ek `de `d `ni` zira

.jd epiide ,wa` dlrn `lc `d wa` dlrnc

àøèéîë.`ztqeza ipzwck ,xhnl zeipy Ð

éàî éèåòîìi`n ,`xhink edlekc xg`n Ð

`xhink ied `le ,dixza iedc opihrnw?éäìéâ
àéìéìãded idliba .f"rla `"xhyelyi`** Ð

`ilila idlib aexe ,(`,bi migqt) zkqna i`w

.gikyéçø÷ éðéáã àùîù àîåéáåoiay Ð

xg` mewnae dxe` cg` mewna d`xpy ,miard

cg` mewna zexry el yiy gxwk ,opern

.xg` mewna dgxweéøåèì àâìú éìòîlke Ð

xdd oi`e dhnl oicxei minybdy ,bly `l` minyb mdl oi` mixd `l` ,drwal oky

my hleyy megd iptn jlede qnp miwnray bly ,cere .odn dzeyla` ,`ed mink Ð

.bly iexw mixdaàòøàì éøèéî äùîçë`ed xn`i blyl ik" `xw rnyn ikdc Ð

ux` ded blyl xn`iyk ,"ux`.dyng o`k yi ixde ,zexhn mybe xhn mybk `ed ixd Ðàçéð àøèéî.d`eazd zexitl dti zgpa cxeiy Ð
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ט  סעיף והמפטיר התורה קריאת שבת הלכות רפב סימן

1

2

3

`zax `zkld
õøàä íò [ë קורא שאינו מי גם לתורה לקרוא מותר -

עם  ביחד קורא אינו אם ואף בלשוןֿהקודש, מבין או
.40ה'בעלֿקורא'

õøàä íò [àë אינו שעדיין מי לתורה להעלות מותר -

זה  של בהנהגתו תלוי הוא אבל לע"ע, תומ"צ שומר
הנמצאים  על שעושה והרושם לתורה, לעלות הרוצה

הכנסת  .41בבית

zetqede mipeiv
סימן 39) ריש ובשו"ע לידינו הגיע לא בשוע"ר זה סימן

ת"ח  הלוי אחר קורים הכפורים, ויום ויו"ט בשבת קלו:
פרנסים  למנותם הראוים ת"ח ואחריהם הציבור, על הממונין
ואומר), מקום בכל הלכה דבר אותו (ששואלים הציבור על
ואח"כ  הציבור, על ממונים שאבותיהם ת"ח בני ואח"כ
בי"ט  לקרות מצוה שם: ובמג"א העם. וכל כנסיות ראשי
אין  אם לכל קודמין הן לפיכך הקהילה המעמידים אנשים
המצוה  שמוכרין ובמקומו' ... [מהרי"ל] מופלג ת"ח שם
כבודו  לפי אחד לכל שיקרא ובלבד שירצה למי לקרות יכול
קל"ה). סימן (ב"י אחרון עולה הצבור שגדול ונהגו (לבוש)

(40·"È‰ ·"Ù ˙"˙ ˙ÂÎÏ‰ פי על אף בשפתיו מוציא אם :
הרי  הארץ עם שהוא מפני המלות פירוש אפילו מבין שאינו
ברכת  מברך הארץ עם כל ולפיכך ולמדתם מצות מקיים זה

תורה. לספר כשעולה וכן הפסוקים לפני בשחר התורה
·"Ò ‰Ù˜ ÔÓÈÒ·Â עולה בתורה לקרות שיודע הארץ עם :

ואפילו  קריאתו מבין שאינו פי על אף בציבור עליה ומברך
בעצמו. קורא אינו הוא שהעולה הזה בזמן

כאלו 41) של לתורה העלי' ע"ד צה: ע' חי"ד קודש אגרות
והמצוה. התורה שמירתם אופן ברור שאין

יצחק  יוסף אהלי דישיבת מביהכ"נ עד"ז פעם שאלוני כבר
הוא, בתקפו עתה גם זו ומענה אז, ועניתי במעלבורן,
לאופן  בהנוגע הן פרטים, בכו"כ תלוי' בזה שהחלטה
להנמצאים  בהנוגע והן לתורה לעלות הרוצה זה של הנהגתו
בפרהסיא  הנעשים הענינים שככל עליהם, והרושם בביהכ"נ
יש  בהאמור להבירור ובהתאם בחשבון, להביאו צריך זה גם
מרז"ל  ע"פ שמובן אלא להחליט, אתר על הנמצאים אלו על
צריך  כזה שבאופן וכו' ושמאל מקרבת ימין תהא לעולם
צריך  אם ספק כשיש ובפרט האמורה, בשאלה גם להתנהג
דרכי  דרכי' נאמר, כבר והרי בשמאל, אפילו לדחוק בכלל

שלום. נתיבותי' וכל נועם
להחמיר  הורה כא סי' ח"ג או"ח משה אגרות ובשו"ת
כאילו  להתפרש יכול שבזה משום רעפארם של בראבאי
לכבדו  אפשר הצורך ולעת מייצג, שהוא למה מסכימים

המקום בכיבודים  לפי בזה לנהוג שיש וכנ"ל ע"כ. אחרים.
והשעה.

להעלותו  אין נכרית עם החי בקהילה שגדל אחד ועפי"ז
נא, סי' ח"ב או"ח אג"מ בשו"ת שאסרו (כפי לתורה
שגדל  באחד אמנם ס"ב), י סי' ח"ג יצחק מנחת ובשו"ת

לאונס. ודומה להקל יש לכאורה יהודית לקהילה מחוץ
מביא  בשוה"ג 64 עמ' ח"ב השליחות בשדה נתיבים ובס'
בכדי  (כבד תורה ספר בנשיאת לכבד הורה אדמו"ר שכ"ק
ושהנהגתו  גרושה שנשא כהן בהקפות תורה) עול שירגיש
מסופר  וכן בנפשו, שינוי חל מכך וכתוצאה 'להכעיס' היתה
על  ע"ה חנה מרת הצדקנית הרבנית של זכרונות' ב'רשימת
אביו  זצ"ל, שניאורסאהן יצחק לוי הר"ר המקובל הרה"ג
שבשנת  דיעקאטרינאסלאוו, רב זי"ע, אדמו"ר כ"ק של
אירגן  הקומוניסטית, וההפחדה הלחץ עוצם בעת תרצ"ה,
להגיע  אנוסים שהיו היהודים עבור ויו"כ לר"ה מוקדם מנין
אין  שכמובן אף אלו. קדושים בימים גם מלאכתם לבית

אונס. של ממצב ללמוד
לראות  שיש בנו את מל שלא או ערל ביהודי הדין והוא
שדומה  או לדבר, היתר כנתינת נחשב אם לגופו מקרה בכל

.(67 עמ' שם בשד"ה נתיבים הנ"ל בכל (ראה ל'אנוס'
לגדולה 42) הכוונה (ואין מצות ובעלי אנשיֿמעשה היינו

ע"ב). מ"ט פסחים רש"י וראה בתורה
(כדאיתא 43) ששי היא חשובה הכי העלי' קבלה, ע"פ

היא  חשובה הכי העלי' נגלה, ע"פ אבל האריז"ל), בכתבי
מכן  ולאחר ג), עמ' ח"ב התוועדויות מנחם (תורת שלישי
חשובה  שישי עליית פולין חסידי שאצל (אף שישי עליית
סדר  הכוונות משער הביא כה"ח ובספר משלישי), יותר
רביעי, לוי, כהן, שלישי, ששי, כזה: העולים מדריגת

שביעי. חמישי,
‰¯Â˙Ï ‰ÈÈÏÚ· „"·Á È‡È˘ ‚‰Ó דייקו חב"ד נשיאי :

תשט"ו  (התוועדויות שבת ובכל דווקא למפטיר לעלות
מעלה  יתרון במפטיר יש שכן 54 עמ' שמח"ת ליל שיחת
מנהג  היה כן דוקא), ומס"נ גזירה בזמן שנתקן בכך
מפי  ב ס"ק פה סי' השלחן (בדי הק' ובניו הצמחֿצדק
אדמו"ר  כ"ק מנהג מוהר"ש, אדמו"ר כ"ק מנהג השמועה),
שבשנים  (אף מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק מנהג מוהרש"ב,
שנערך  במנין אם כי לתורה כלל עלה לא האחרונות

              

         
           


  


      

     
      

         
      




       

        
        

       
         

       
        

        
          

          
   

        
        

       
      
        

        
          

      


          
        

        
       

     
      

           
           

       
         

        
         

         
     

        
     

       
          

      
        

       
          
         
       
          
         
          
         

 
          

        


  


       

     
   

      
      
         

  



















































































































































המשך ביאור למס' ראש השנה ליום שני עמ' א

gly zyxt - zegiy ihewl

הוא  שהוא דור, שבכל למשה בנוגע עלֿדרךֿזה
המתפלל  הוא והוא ואחד, אחד כל עבור הדואג

המשכת – תפלתו עלֿידי 53טוב lkופועל

וברוחניות.54בגשמיות 

(a"lyz gly t"y zgiyn)

1

2

3

4

דמיבסמי", כמאן ודמו כו' מדבר מתי לך "אחוי סע"ב) עג, (ב"ב
במרז"ל  פ"ח) ח"ב חקו"ד מאמר מאמרות (עשרה הפי' וכידוע
להם  "שאין – לעוה"ב" חלק להם אין המדבר "דור א) קח, (סנה'

לעוה"ב". צורך
"כל 53) וש"נ) ב. יז, (ברכות במרז"ל הבעש"ט מתורת להעיר

צנור  שפתח צינור הוא שביל כי – בני" חנינא בשביל ניזון העולם

נח  תורה אור וראה ה'*. סי' ח"א טוב שם (כתר השפע ושביל
ואילך). ב מג, בחקתי ג). (ה,

ד).54) (לא, בשר לי מאין עה"פ בהעלותך ד"ה לקו"ת

.my h"ykl mipeive zexrda wzrpd ef dxez lr xe`ia d`x *
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נח  תורה אור וראה ה'*. סי' ח"א טוב שם (כתר השפע ושביל
ואילך). ב מג, בחקתי ג). (ה,

ד).54) (לא, בשר לי מאין עה"פ בהעלותך ד"ה לקו"ת

.my h"ykl mipeive zexrda wzrpd ef dxez lr xe`ia d`x *
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ט  סעיף והמפטיר התורה קריאת שבת הלכות רפב סימן

1

2

3

`zax `zkld
õøàä íò [ë קורא שאינו מי גם לתורה לקרוא מותר -

עם  ביחד קורא אינו אם ואף בלשוןֿהקודש, מבין או
.40ה'בעלֿקורא'

õøàä íò [àë אינו שעדיין מי לתורה להעלות מותר -

זה  של בהנהגתו תלוי הוא אבל לע"ע, תומ"צ שומר
הנמצאים  על שעושה והרושם לתורה, לעלות הרוצה

הכנסת  .41בבית

zetqede mipeiv
סימן 39) ריש ובשו"ע לידינו הגיע לא בשוע"ר זה סימן

ת"ח  הלוי אחר קורים הכפורים, ויום ויו"ט בשבת קלו:
פרנסים  למנותם הראוים ת"ח ואחריהם הציבור, על הממונין
ואומר), מקום בכל הלכה דבר אותו (ששואלים הציבור על
ואח"כ  הציבור, על ממונים שאבותיהם ת"ח בני ואח"כ
בי"ט  לקרות מצוה שם: ובמג"א העם. וכל כנסיות ראשי
אין  אם לכל קודמין הן לפיכך הקהילה המעמידים אנשים
המצוה  שמוכרין ובמקומו' ... [מהרי"ל] מופלג ת"ח שם
כבודו  לפי אחד לכל שיקרא ובלבד שירצה למי לקרות יכול
קל"ה). סימן (ב"י אחרון עולה הצבור שגדול ונהגו (לבוש)

(40·"È‰ ·"Ù ˙"˙ ˙ÂÎÏ‰ פי על אף בשפתיו מוציא אם :
הרי  הארץ עם שהוא מפני המלות פירוש אפילו מבין שאינו
ברכת  מברך הארץ עם כל ולפיכך ולמדתם מצות מקיים זה

תורה. לספר כשעולה וכן הפסוקים לפני בשחר התורה
·"Ò ‰Ù˜ ÔÓÈÒ·Â עולה בתורה לקרות שיודע הארץ עם :

ואפילו  קריאתו מבין שאינו פי על אף בציבור עליה ומברך
בעצמו. קורא אינו הוא שהעולה הזה בזמן

כאלו 41) של לתורה העלי' ע"ד צה: ע' חי"ד קודש אגרות
והמצוה. התורה שמירתם אופן ברור שאין

יצחק  יוסף אהלי דישיבת מביהכ"נ עד"ז פעם שאלוני כבר
הוא, בתקפו עתה גם זו ומענה אז, ועניתי במעלבורן,
לאופן  בהנוגע הן פרטים, בכו"כ תלוי' בזה שהחלטה
להנמצאים  בהנוגע והן לתורה לעלות הרוצה זה של הנהגתו
בפרהסיא  הנעשים הענינים שככל עליהם, והרושם בביהכ"נ
יש  בהאמור להבירור ובהתאם בחשבון, להביאו צריך זה גם
מרז"ל  ע"פ שמובן אלא להחליט, אתר על הנמצאים אלו על
צריך  כזה שבאופן וכו' ושמאל מקרבת ימין תהא לעולם
צריך  אם ספק כשיש ובפרט האמורה, בשאלה גם להתנהג
דרכי  דרכי' נאמר, כבר והרי בשמאל, אפילו לדחוק בכלל

שלום. נתיבותי' וכל נועם
להחמיר  הורה כא סי' ח"ג או"ח משה אגרות ובשו"ת
כאילו  להתפרש יכול שבזה משום רעפארם של בראבאי
לכבדו  אפשר הצורך ולעת מייצג, שהוא למה מסכימים

המקום בכיבודים  לפי בזה לנהוג שיש וכנ"ל ע"כ. אחרים.
והשעה.

להעלותו  אין נכרית עם החי בקהילה שגדל אחד ועפי"ז
נא, סי' ח"ב או"ח אג"מ בשו"ת שאסרו (כפי לתורה
שגדל  באחד אמנם ס"ב), י סי' ח"ג יצחק מנחת ובשו"ת

לאונס. ודומה להקל יש לכאורה יהודית לקהילה מחוץ
מביא  בשוה"ג 64 עמ' ח"ב השליחות בשדה נתיבים ובס'
בכדי  (כבד תורה ספר בנשיאת לכבד הורה אדמו"ר שכ"ק
ושהנהגתו  גרושה שנשא כהן בהקפות תורה) עול שירגיש
מסופר  וכן בנפשו, שינוי חל מכך וכתוצאה 'להכעיס' היתה
על  ע"ה חנה מרת הצדקנית הרבנית של זכרונות' ב'רשימת
אביו  זצ"ל, שניאורסאהן יצחק לוי הר"ר המקובל הרה"ג
שבשנת  דיעקאטרינאסלאוו, רב זי"ע, אדמו"ר כ"ק של
אירגן  הקומוניסטית, וההפחדה הלחץ עוצם בעת תרצ"ה,
להגיע  אנוסים שהיו היהודים עבור ויו"כ לר"ה מוקדם מנין
אין  שכמובן אף אלו. קדושים בימים גם מלאכתם לבית

אונס. של ממצב ללמוד
לראות  שיש בנו את מל שלא או ערל ביהודי הדין והוא
שדומה  או לדבר, היתר כנתינת נחשב אם לגופו מקרה בכל

.(67 עמ' שם בשד"ה נתיבים הנ"ל בכל (ראה ל'אנוס'
לגדולה 42) הכוונה (ואין מצות ובעלי אנשיֿמעשה היינו

ע"ב). מ"ט פסחים רש"י וראה בתורה
(כדאיתא 43) ששי היא חשובה הכי העלי' קבלה, ע"פ

היא  חשובה הכי העלי' נגלה, ע"פ אבל האריז"ל), בכתבי
מכן  ולאחר ג), עמ' ח"ב התוועדויות מנחם (תורת שלישי
חשובה  שישי עליית פולין חסידי שאצל (אף שישי עליית
סדר  הכוונות משער הביא כה"ח ובספר משלישי), יותר
רביעי, לוי, כהן, שלישי, ששי, כזה: העולים מדריגת

שביעי. חמישי,
‰¯Â˙Ï ‰ÈÈÏÚ· „"·Á È‡È˘ ‚‰Ó דייקו חב"ד נשיאי :

תשט"ו  (התוועדויות שבת ובכל דווקא למפטיר לעלות
מעלה  יתרון במפטיר יש שכן 54 עמ' שמח"ת ליל שיחת
מנהג  היה כן דוקא), ומס"נ גזירה בזמן שנתקן בכך
מפי  ב ס"ק פה סי' השלחן (בדי הק' ובניו הצמחֿצדק
אדמו"ר  כ"ק מנהג מוהר"ש, אדמו"ר כ"ק מנהג השמועה),
שבשנים  (אף מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק מנהג מוהרש"ב,
שנערך  במנין אם כי לתורה כלל עלה לא האחרונות

              

         
           


  


      

     
      

         
      




       

        
        

       
         

       
        

        
          

          
   

        
        

       
      
        

        
          

      


          
        

        
       

     
      

           
           

       
         

        
         

         
     

        
     

       
          

      
        

       
          
         
       
          
         
          
         

 
          

        


  


       

     
   

      
      
         

  



















































































































































gly zyxt - zegiy ihewl

הוא  שהוא דור, שבכל למשה בנוגע עלֿדרךֿזה
המתפלל  הוא והוא ואחד, אחד כל עבור הדואג

המשכת – תפלתו עלֿידי 53טוב lkופועל

וברוחניות.54בגשמיות 

(a"lyz gly t"y zgiyn)

1

2

3

4

דמיבסמי", כמאן ודמו כו' מדבר מתי לך "אחוי סע"ב) עג, (ב"ב
במרז"ל  פ"ח) ח"ב חקו"ד מאמר מאמרות (עשרה הפי' וכידוע
להם  "שאין – לעוה"ב" חלק להם אין המדבר "דור א) קח, (סנה'

לעוה"ב". צורך
"כל 53) וש"נ) ב. יז, (ברכות במרז"ל הבעש"ט מתורת להעיר

צנור  שפתח צינור הוא שביל כי – בני" חנינא בשביל ניזון העולם

נח  תורה אור וראה ה'*. סי' ח"א טוב שם (כתר השפע ושביל
ואילך). ב מג, בחקתי ג). (ה,

ד).54) (לא, בשר לי מאין עה"פ בהעלותך ד"ה לקו"ת

.my h"ykl mipeive zexrda wzrpd ef dxez lr xe`ia d`x *
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c"agקסב i`iyp epizeax zxezn

zetqede mipeiv
קבלת  שאחר בשנים אדמו"ר כ"ק מנהג היה וכן בדירתו),
כ"ק  כששהה הנשיאות קבלת קודם (אמנם הנשיאות
שבת  כל עלי' מקבל הי' תש"ז) (בשנת בפאריז אדמו"ר

פר  300 - פעם כל מנדב והי' מפטיר או וכן שלישי נק.
ש"ק  הליכות (לקט לששי). שבת, בכל עולה הי' בארה"ב

.(38 עמ'

אדלער  הר"נ הריי"צ: אדמו"ר לבנו סיפר הרש"ב אדמו"ר
וכן  לכהן פעמיים: בוקר שבת לתורה לעלות נוהג הי'
נוהג  הי' - הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד - אאמו"ר למפטיר.
(ספר  זה את לעצמי להרשות יכול איני אני אבל לפעמים,

.(160 עמ' תד"ש השיחות

•
zay zekld - jexr ogley

סכ ‰ בו שיש לחולה בשבת הבריא השוחט מותר נה
כמ"ש  בלבד בהדחה אלא מליחה ובלא חי ממנו לאכול
בסי' שיתבאר כמו בשבת למלוח שאסור לפי ס"ז סי' בי"ד
בדעתו  היה לא ואתמול היום החולה חלה ואפילו שכ"א
מטעם  מוקצה משום בה אין אעפ"כ היום שישחט כלל

ש"י. בסי' שנתבאר

בו  שיש החולה בשביל מלאכה שאר עשה או המבשל אבל
גזרה  סכנה בו שאין לחולה או לבריא בשבת אסור סכנה
בה  שאין בשחיטה משא"כ בשבילו במלאכתו ירבה שמא
שצריך  בשר לכזית אפשר אי שהרי הבריא בשביל להרבות

הבהמה. כל שחיטת בלא להחולה

בין  סכנה בו שיש חולה לצורך בין נכרי ע"י עשה ואפילו
שמא  גזרה בשבת לבריא אסור סכנה בו שאין חולה לצורך
ואין  מיד לבריא מותר שבת למוצאי אבל בשבילו ירבה
לצורך  בהיתר עשה שהנכרי כיון שיעשו בכדי להמתין צריך
מאפייה  חוץ מלאכות בשאר אמורים דברים במה חולה
אסור  חולה לצורך בשבת בישל או נכרי אפה שאם ובישול
ביו"ד  כמ"ש נכרים בשולי משום שבת במוצאי אף לבריא

קי"ג: סימן

Â אסור בשבת לחולה בישולו נגמר שלא פרי הקוצץ
כבר  והיה יום מבעוד חלה אפילו מוקצה משום לבריא
הכנה  שאין מפני בשבת הפרי לקצוץ יום מבעוד בדעתו
בשבת  והולך גדל שהוא בזה בכיוצא במחובר כלל מועלת
בו  מועלת והולך גדל אינו ושוב בישולו שנגמר פרי אבל

מחובר: שהוא אע"פ הכנה

Ê מבשלים היו במשכן שכן מלאכות מאבות הוא המבשל
אף  אלא בלבד במים בישול ולא בה לצבוע סממנים
שריפה  מי כל וכן בישול בכלל הן והצלייה והאפייה הטיגון
המחמם  או מתכות ממיני אחד המתיך כגון באור קשה גוף
החלב  או השעוה הממסס וכן גחלת שנעשה עד המתכת את
כגון  באור רך גוף שהקשה או באור והגפרית הזפת או
משום  חייב חרס כלי שנעשו עד באור אדמה  כלי המניח

מבשל.

האור  בתולדת לבשל אסור כך באור לבשל שאסור וכשם
על  לשברה או באור שהוחמה קדרה בצד ביצה ליתן כגון
שם  נצלית ואם מעט שתצלה כדי באור שהוחם הסודר
האור. על בצולה כמו מבשל משום חייב דרוסאי בן כמאכל

גזרה  אסור בחמה שהוחם בסודר כגון חמה בתולדת ואפילו
וכן  באור הסודר שהוחם סבור שהרואה האור תולדות משום

חמה  מכח שהוחמו דרכים ואבק חול גבי על לגלגלה אסור
יטמין  שמא גזרה יום מבעוד אפילו בהם להטמינה ואסור

רנ"ז. בסי' שנתבאר כמו ברמץ

או  שתצלה כדי בחמה ביצה ליתן כגון עצמה בחמה אבל
בישול  דרך שאין מפני מותר שיוחמו כדי בחמה מים ליתן
אינה  שחמה מפני אור משום חמה על לגזור ואין בכך

באור: מתחלפת

Á חמה כתולדת שהן מפני פטור טבריא בחמי המבשל
על  עומד התבשיל אם אפילו סופרים מדברי אסור אבל
יום  מבעוד שם להעמידם מותר אבל מלמעלה ומתבשל גביו
משום  יום מבעוד אפילו אסור בתוכם כולו להטמינו אבל

שכ"ו: בסי' שיתבאר כמו הטמנה איסור

Ë תבשיל דהיינו בישול אחר בישול בו יש לח דבר כל
נצטנן  לא ואפילו ונצטנן צרכו כל כבר שנתבשל לח
שהיד  עד בשבת וחממו בו סולדת היד שאין אלא לגמרי
עד  כך כל חם הוא אם אבל מבשל משום חייב בו סולדת
ומותר  בישול משום בזה אין יותר ומרתיחו בו סולדת שהיד
לחוש  שאין במקום לאש סמוך להרתיחו לכתחלה אפילו
תנור  או כירה גבי על ליתנו מותר (ואם שיתבאר כמו לחיתוי
אין  לגמרי נצטנן שאפילו אומרים ויש רנ"ג) בסימן נתבאר
לאש  סמוך בשבת להרתיחו ומותר בישול אחר בישול

לחיתוי. לחוש שאין במקום

לאכול  עדיין ראוי אלא לגמרי נצטנן לא אם להקל ונהגו
כסברא  נוהגין לגמרי נצטנן אם אבל חמימותו מחמת
רנ"ג  בסימן שנתבאר כמו דיעבד לענין אפילו הראשונה
כדי  הנכרי שמסיקו קודם החורף בית תנור על ליתנו ואפילו
דבר  בכל וכן שם שנתבאר כמו אסור כשיסיקנו שיתחמם

בישול: משום בו שיש שיתבאר

È נתבשל שלא כל אבל צרכו כל שנתבשל בתבשיל זה וכל
בו  יש דרוסאי בן כמאכל כבר נתבשל אפילו צרכו כל
אלא  מאליו יתבשל ואפילו רותח בעודו אפילו בישול משום

בכף: שמגיסו כגון בישולו שמקרב דבר שעושה

‡È א כלל רוטב בו שאין יבש אחר תבשיל בישול בו ין
לגמרי  נצטנן ואפילו צרכו כל כבר נתבשל אם בישול
נימוח  שיהא כדי רותח ראשון בכלי לשרותו אפילו ומותר

לח. דבר ויהיה שם

שורין  אין השבת מלפני נתבשל שלא יבש דבר הוא ואם
שם  נמוח אינו אפילו בו סולדת שהיד בחמין בשבת אותו
לשרותו  אסור שני ובכלי חייב ראשון בכלי שרה ואם כלל
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

לתבלין  דומה ואינו כמבשל שנראה מפני סופרים מדברי
שהתבלין  מפני שיתבאר כמו שני בכלי ליתנם שמותר
דבר  כל וכן כמבשל נראה ואינו הקדרה למתק עשויין
כתבלין  הם הרי ובצל שום כגון בקדרה טעם ליתן העשוי
מי  ויש בו סולדת שהיד אע"פ שני בכלי ליתנם ומותר
זמן  כל שני בכלי גם מתבשל הוא שמא בבצל שמסתפק
יבש  דבר בכל מתירין ויש להקל ונהגו בו סולדת שהיד
ויש  בו סולדת שהיד שני בכלי לשרותו נתבשל שלא

הראשונה. כסברא בזה להחמיר

דבר  כל על בו סולדת שהיד שני מכלי לערות מותר אבל
האספנין  קולייס שנקרא דג ממין חוץ נתבשל שלא יבש
שעברה  שנה של מלוח דג או בשר דהיינו הישן ומליח
גמר  היא זה ועירוי מעט אלא בישול צריכים אינם שאלו

לשרותן  מותר אבל מבשל משום עליו וחייב בישולן מלאכת
צוננים. במים ולהדיחן

אם  כי לאכילה ראוי שאינו נתבשל שלא קשה דבר כל וכן
בכלי  אפילו אותו שרה אם בחמין הדחה או שרייה ידי על
חייב  ראוי ונעשה שני מכלי בעירוי אפילו הדיחו או שני

מבשל. משום

ראוי  ואינו הרבה מלוח שהוא מבושל שאינו דבר כל וכן
או  שרה אם בחמין הדחה או שרייה ידי על אם כי לאכילה
בצוננין  ולהדיחו לשרותו מותר אבל חייב בחמין הדיח
מותר  אוכל שאינו דבר שכל כך ידי על ראוי נעשה ואפילו

שכ"ד: בסי' שיתבאר כמו בשבת אוכל לעשותו

הֿיא  סעיפים בשבת המבשל דין שיח, סימן ב חלק

•
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: עדן תוכןתוכןתוכןתוכן בגן הנשמה שתענוג מחז"ל ביאור

וטעם  בידו", כש"תלמודו רק הוא השכינה מזיו

לו  שאפשר מי בין תורה ביטול בעונש החילוק

לו  אפשר ואי לעסוק

åãåîìúå ïàëì àáù éî éøùà ì"æø åøîàù åäæå
.åãéá

שהיא  תורה, של במהותה לעיל המבואר ע"פ
שבא  מי "אשרי מארז"ל יתבאר הקדמוני", "משל
דגןֿעדן, לשכר לזכות שכדי בידו", ותלמודו לכאן
בידו  אתו להביא צריך השכינה, מזיו ליהנות

"תלמודו". את לגןֿעדן

ìò ãåîòì øùôà éà ,ìùîå ìùîðá åîëã
æà ìùîä úà äìçúî ïéáéù àì íà ìùîðä
åæéà âéùäìî øñçé íàå ,ìùîðä ìò ãåîòé æ"éò
ìùîðä úà âéùäì ìëåé àì ìùîäî íéøáã

.ììë
ו"מאחר  המשל, בהשגת תלוי' נמשל השגת
המשל, ידי על אם כי להשיגו אופן אין שהנמשל
לעמוד  דרך אין בטוב המשל כל מבין כשאינו א"כ

הנמשל". על

יחסר  לא אם שגם רואים "אנו זאת: ועוד
כל  ג"כ יושג לא אזי בלבד, נקודה כמו רק במשל
כשחסר  כלומר, - הנמשל" של עומק פנימיות תוכן
שיחסר  יתכן המשל, בהבנת אחד פרט רק אפילו
קטנה  נקודה ערך "כפי רק לא הנמשל מהשגת עי"ז

אלא המשל), בהבנת (שהחסיר בלבד" כללות זו

הנמשל  .כל

ìùîä úðéçá àéä àéä äøåúäù ïåéë æ"ãòå
úåéäì êéøö ïë ìò ,íìåò ìù åðåîã÷ âùåé æ"éòù
ìùîä âéùîù é"òù ,ïàëì àáùë åãéá åãåîìú
àåäù ,ìùîðäá úåæçì ìëåé à÷åã æà áéèéä

.'åë åùôð úåçöçöá òéáùäì ,ä"éåä íòåð
שנהנין  מה עדן, דגן השכר בענין הוא עד"ז
זה  שבשביל עולם"), של ("קדמונו השכינה מזיו
הוא  "תלמודו" כי בידו", "תלמודו להיות צריך
הנמשל, משיגים דוקא שעלֿידו ה"משל"
הנעימות  הוי'", "נועם הוא בנדו"ד דה"נמשל"
זה  שעונג ה', מאור מתענגת שהנשמה והעונג

נפשו. את צמאון) (בעת בצחצחות משביע 

âéùäì êøã åì ïéà ìùîä åãéá ïéàùë ë"àùî
.ì"ðä ìùîðä úðéçá

אין  בידו, - תלמודו - ה"משל" כשאין משא"כ
הוי'" "נועם הנמשל, את להשיג דרך לאדם
של  כקוצו אפילו יחסר ד"אם עולם). של (קדמונו
כמו  סוף אין אור יושג לא דתורה זה במשל יו"ד

קץ". אין עד למעלה שהוא

éî ìëã ì"æø åøîàù äî ïáåîå õøåúî äæáå
åéìò ÷ñåò åðéàå äøåúá ÷åñòì åì øùôàù
éã åì à"àù éîã â"òà ,'åë úøëú úøëä øîàð

.úéáøò 'à ÷øôå úéøçù 'à ÷øôá åì
יתכן  כיצד - הנ"ל השאלה מתורצת ובזה
בעוון  הקצה אל הקצה מן כ"כ עצום הבדל שיהי'
ומי  בתורה לעסוק לו שאפשר מי בין תורה ביטול

לו. אפשר שאי

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



קסג c"ag i`iyp epizeax zxezn

zetqede mipeiv
קבלת  שאחר בשנים אדמו"ר כ"ק מנהג היה וכן בדירתו),
כ"ק  כששהה הנשיאות קבלת קודם (אמנם הנשיאות
שבת  כל עלי' מקבל הי' תש"ז) (בשנת בפאריז אדמו"ר

פר  300 - פעם כל מנדב והי' מפטיר או וכן שלישי נק.
ש"ק  הליכות (לקט לששי). שבת, בכל עולה הי' בארה"ב

.(38 עמ'

אדלער  הר"נ הריי"צ: אדמו"ר לבנו סיפר הרש"ב אדמו"ר
וכן  לכהן פעמיים: בוקר שבת לתורה לעלות נוהג הי'
נוהג  הי' - הרה"ק אאזמו"ר כ"ק הוד - אאמו"ר למפטיר.
(ספר  זה את לעצמי להרשות יכול איני אני אבל לפעמים,

.(160 עמ' תד"ש השיחות

•
zay zekld - jexr ogley

סכ ‰ בו שיש לחולה בשבת הבריא השוחט מותר נה
כמ"ש  בלבד בהדחה אלא מליחה ובלא חי ממנו לאכול
בסי' שיתבאר כמו בשבת למלוח שאסור לפי ס"ז סי' בי"ד
בדעתו  היה לא ואתמול היום החולה חלה ואפילו שכ"א
מטעם  מוקצה משום בה אין אעפ"כ היום שישחט כלל

ש"י. בסי' שנתבאר

בו  שיש החולה בשביל מלאכה שאר עשה או המבשל אבל
גזרה  סכנה בו שאין לחולה או לבריא בשבת אסור סכנה
בה  שאין בשחיטה משא"כ בשבילו במלאכתו ירבה שמא
שצריך  בשר לכזית אפשר אי שהרי הבריא בשביל להרבות

הבהמה. כל שחיטת בלא להחולה

בין  סכנה בו שיש חולה לצורך בין נכרי ע"י עשה ואפילו
שמא  גזרה בשבת לבריא אסור סכנה בו שאין חולה לצורך
ואין  מיד לבריא מותר שבת למוצאי אבל בשבילו ירבה
לצורך  בהיתר עשה שהנכרי כיון שיעשו בכדי להמתין צריך
מאפייה  חוץ מלאכות בשאר אמורים דברים במה חולה
אסור  חולה לצורך בשבת בישל או נכרי אפה שאם ובישול
ביו"ד  כמ"ש נכרים בשולי משום שבת במוצאי אף לבריא

קי"ג: סימן

Â אסור בשבת לחולה בישולו נגמר שלא פרי הקוצץ
כבר  והיה יום מבעוד חלה אפילו מוקצה משום לבריא
הכנה  שאין מפני בשבת הפרי לקצוץ יום מבעוד בדעתו
בשבת  והולך גדל שהוא בזה בכיוצא במחובר כלל מועלת
בו  מועלת והולך גדל אינו ושוב בישולו שנגמר פרי אבל

מחובר: שהוא אע"פ הכנה

Ê מבשלים היו במשכן שכן מלאכות מאבות הוא המבשל
אף  אלא בלבד במים בישול ולא בה לצבוע סממנים
שריפה  מי כל וכן בישול בכלל הן והצלייה והאפייה הטיגון
המחמם  או מתכות ממיני אחד המתיך כגון באור קשה גוף
החלב  או השעוה הממסס וכן גחלת שנעשה עד המתכת את
כגון  באור רך גוף שהקשה או באור והגפרית הזפת או
משום  חייב חרס כלי שנעשו עד באור אדמה  כלי המניח

מבשל.

האור  בתולדת לבשל אסור כך באור לבשל שאסור וכשם
על  לשברה או באור שהוחמה קדרה בצד ביצה ליתן כגון
שם  נצלית ואם מעט שתצלה כדי באור שהוחם הסודר
האור. על בצולה כמו מבשל משום חייב דרוסאי בן כמאכל

גזרה  אסור בחמה שהוחם בסודר כגון חמה בתולדת ואפילו
וכן  באור הסודר שהוחם סבור שהרואה האור תולדות משום

חמה  מכח שהוחמו דרכים ואבק חול גבי על לגלגלה אסור
יטמין  שמא גזרה יום מבעוד אפילו בהם להטמינה ואסור

רנ"ז. בסי' שנתבאר כמו ברמץ

או  שתצלה כדי בחמה ביצה ליתן כגון עצמה בחמה אבל
בישול  דרך שאין מפני מותר שיוחמו כדי בחמה מים ליתן
אינה  שחמה מפני אור משום חמה על לגזור ואין בכך

באור: מתחלפת

Á חמה כתולדת שהן מפני פטור טבריא בחמי המבשל
על  עומד התבשיל אם אפילו סופרים מדברי אסור אבל
יום  מבעוד שם להעמידם מותר אבל מלמעלה ומתבשל גביו
משום  יום מבעוד אפילו אסור בתוכם כולו להטמינו אבל

שכ"ו: בסי' שיתבאר כמו הטמנה איסור

Ë תבשיל דהיינו בישול אחר בישול בו יש לח דבר כל
נצטנן  לא ואפילו ונצטנן צרכו כל כבר שנתבשל לח
שהיד  עד בשבת וחממו בו סולדת היד שאין אלא לגמרי
עד  כך כל חם הוא אם אבל מבשל משום חייב בו סולדת
ומותר  בישול משום בזה אין יותר ומרתיחו בו סולדת שהיד
לחוש  שאין במקום לאש סמוך להרתיחו לכתחלה אפילו
תנור  או כירה גבי על ליתנו מותר (ואם שיתבאר כמו לחיתוי
אין  לגמרי נצטנן שאפילו אומרים ויש רנ"ג) בסימן נתבאר
לאש  סמוך בשבת להרתיחו ומותר בישול אחר בישול

לחיתוי. לחוש שאין במקום

לאכול  עדיין ראוי אלא לגמרי נצטנן לא אם להקל ונהגו
כסברא  נוהגין לגמרי נצטנן אם אבל חמימותו מחמת
רנ"ג  בסימן שנתבאר כמו דיעבד לענין אפילו הראשונה
כדי  הנכרי שמסיקו קודם החורף בית תנור על ליתנו ואפילו
דבר  בכל וכן שם שנתבאר כמו אסור כשיסיקנו שיתחמם

בישול: משום בו שיש שיתבאר

È נתבשל שלא כל אבל צרכו כל שנתבשל בתבשיל זה וכל
בו  יש דרוסאי בן כמאכל כבר נתבשל אפילו צרכו כל
אלא  מאליו יתבשל ואפילו רותח בעודו אפילו בישול משום

בכף: שמגיסו כגון בישולו שמקרב דבר שעושה

‡È א כלל רוטב בו שאין יבש אחר תבשיל בישול בו ין
לגמרי  נצטנן ואפילו צרכו כל כבר נתבשל אם בישול
נימוח  שיהא כדי רותח ראשון בכלי לשרותו אפילו ומותר

לח. דבר ויהיה שם

שורין  אין השבת מלפני נתבשל שלא יבש דבר הוא ואם
שם  נמוח אינו אפילו בו סולדת שהיד בחמין בשבת אותו
לשרותו  אסור שני ובכלי חייב ראשון בכלי שרה ואם כלל
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

לתבלין  דומה ואינו כמבשל שנראה מפני סופרים מדברי
שהתבלין  מפני שיתבאר כמו שני בכלי ליתנם שמותר
דבר  כל וכן כמבשל נראה ואינו הקדרה למתק עשויין
כתבלין  הם הרי ובצל שום כגון בקדרה טעם ליתן העשוי
מי  ויש בו סולדת שהיד אע"פ שני בכלי ליתנם ומותר
זמן  כל שני בכלי גם מתבשל הוא שמא בבצל שמסתפק
יבש  דבר בכל מתירין ויש להקל ונהגו בו סולדת שהיד
ויש  בו סולדת שהיד שני בכלי לשרותו נתבשל שלא

הראשונה. כסברא בזה להחמיר

דבר  כל על בו סולדת שהיד שני מכלי לערות מותר אבל
האספנין  קולייס שנקרא דג ממין חוץ נתבשל שלא יבש
שעברה  שנה של מלוח דג או בשר דהיינו הישן ומליח
גמר  היא זה ועירוי מעט אלא בישול צריכים אינם שאלו

לשרותן  מותר אבל מבשל משום עליו וחייב בישולן מלאכת
צוננים. במים ולהדיחן

אם  כי לאכילה ראוי שאינו נתבשל שלא קשה דבר כל וכן
בכלי  אפילו אותו שרה אם בחמין הדחה או שרייה ידי על
חייב  ראוי ונעשה שני מכלי בעירוי אפילו הדיחו או שני

מבשל. משום

ראוי  ואינו הרבה מלוח שהוא מבושל שאינו דבר כל וכן
או  שרה אם בחמין הדחה או שרייה ידי על אם כי לאכילה
בצוננין  ולהדיחו לשרותו מותר אבל חייב בחמין הדיח
מותר  אוכל שאינו דבר שכל כך ידי על ראוי נעשה ואפילו

שכ"ד: בסי' שיתבאר כמו בשבת אוכל לעשותו

הֿיא  סעיפים בשבת המבשל דין שיח, סימן ב חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: עדן תוכןתוכןתוכןתוכן בגן הנשמה שתענוג מחז"ל ביאור

וטעם  בידו", כש"תלמודו רק הוא השכינה מזיו

לו  שאפשר מי בין תורה ביטול בעונש החילוק

לו  אפשר ואי לעסוק

åãåîìúå ïàëì àáù éî éøùà ì"æø åøîàù åäæå
.åãéá

שהיא  תורה, של במהותה לעיל המבואר ע"פ
שבא  מי "אשרי מארז"ל יתבאר הקדמוני", "משל
דגןֿעדן, לשכר לזכות שכדי בידו", ותלמודו לכאן
בידו  אתו להביא צריך השכינה, מזיו ליהנות

"תלמודו". את לגןֿעדן

ìò ãåîòì øùôà éà ,ìùîå ìùîðá åîëã
æà ìùîä úà äìçúî ïéáéù àì íà ìùîðä
åæéà âéùäìî øñçé íàå ,ìùîðä ìò ãåîòé æ"éò
ìùîðä úà âéùäì ìëåé àì ìùîäî íéøáã

.ììë
ו"מאחר  המשל, בהשגת תלוי' נמשל השגת
המשל, ידי על אם כי להשיגו אופן אין שהנמשל
לעמוד  דרך אין בטוב המשל כל מבין כשאינו א"כ

הנמשל". על

יחסר  לא אם שגם רואים "אנו זאת: ועוד
כל  ג"כ יושג לא אזי בלבד, נקודה כמו רק במשל
כשחסר  כלומר, - הנמשל" של עומק פנימיות תוכן
שיחסר  יתכן המשל, בהבנת אחד פרט רק אפילו
קטנה  נקודה ערך "כפי רק לא הנמשל מהשגת עי"ז

אלא המשל), בהבנת (שהחסיר בלבד" כללות זו

הנמשל  .כל

ìùîä úðéçá àéä àéä äøåúäù ïåéë æ"ãòå
úåéäì êéøö ïë ìò ,íìåò ìù åðåîã÷ âùåé æ"éòù
ìùîä âéùîù é"òù ,ïàëì àáùë åãéá åãåîìú
àåäù ,ìùîðäá úåæçì ìëåé à÷åã æà áéèéä

.'åë åùôð úåçöçöá òéáùäì ,ä"éåä íòåð
שנהנין  מה עדן, דגן השכר בענין הוא עד"ז
זה  שבשביל עולם"), של ("קדמונו השכינה מזיו
הוא  "תלמודו" כי בידו", "תלמודו להיות צריך
הנמשל, משיגים דוקא שעלֿידו ה"משל"
הנעימות  הוי'", "נועם הוא בנדו"ד דה"נמשל"
זה  שעונג ה', מאור מתענגת שהנשמה והעונג

נפשו. את צמאון) (בעת בצחצחות משביע 

âéùäì êøã åì ïéà ìùîä åãéá ïéàùë ë"àùî
.ì"ðä ìùîðä úðéçá

אין  בידו, - תלמודו - ה"משל" כשאין משא"כ
הוי'" "נועם הנמשל, את להשיג דרך לאדם
של  כקוצו אפילו יחסר ד"אם עולם). של (קדמונו
כמו  סוף אין אור יושג לא דתורה זה במשל יו"ד

קץ". אין עד למעלה שהוא

éî ìëã ì"æø åøîàù äî ïáåîå õøåúî äæáå
åéìò ÷ñåò åðéàå äøåúá ÷åñòì åì øùôàù
éã åì à"àù éîã â"òà ,'åë úøëú úøëä øîàð

.úéáøò 'à ÷øôå úéøçù 'à ÷øôá åì
יתכן  כיצד - הנ"ל השאלה מתורצת ובזה
בעוון  הקצה אל הקצה מן כ"כ עצום הבדל שיהי'
ומי  בתורה לעסוק לו שאפשר מי בין תורה ביטול

לו. אפשר שאי
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ìùîå ìùîðá àîâåã êøã ìò åîë ,ïéðòäå
íééìëùä ìë àì äðä ,íãàä ìëùáù äèîìù

ðä ¯ùéù ,íéìùîä ïéðòì íéåù íä ¯ ìùîð '÷
ìùî é"ò åéìò ãåîòì íéìåëé øùà ìùîðå ìëù
éãëù øúåé ìåãâ ìëù ùéå ,ì÷å èåùôå ãçà
àåä ìùîä íâå ,øúåé íéìùî é"ò àåä åâéùäì

.øúåé ÷åîòå äìòð
למטה  ו"נמשל" ב"משל" כמו בזה, הענין אך
ד"כשאין  בשכל, מדריגות ריבוי יש האדם, בשכל
להשיגה  ויכולים משל צריך אין עמוקה החכמה
אחד  במשל שדי (נמשל) שכל ויש משל", בלי
יותר  ודק עמוק שכל ויש להשיגו, כדי וקל פשוט
והמשלים  משלים, בכמה צורך יש להשיגו שכדי
שהחכמה  ד"כל ודקים, עמוקים יותר הם עצמם
שיעמדו  עד משלים לריבוי יותר נצרך יותר עמוקה
אלפים  שלשת צ"ל הי' שלמה שלחכמת עד עלי",

משל".

ìù úåâùä ìë ïéà éøä äìòîì íâ äðä êëå
ïéà úåìòîå úåâøãî íäá ùéå ,íéåù úåîùðä
ìù åúôåçî äåëð ÷éãö ìëù ì"æøàîëå,õ÷

.åøéáç
השכינה, זיו גילוי בענין למעלה, הוא וככה
שבהשגת  וכמשנת"ל מדריגות, ריבוי בזה שיש
השגה  שכל קץ, אין עד מדריגות ריבוי יש התורה
והן  ממנה, שלמעלה ההשגה אל "משל" כמו היא
גודל  לפי ותלוי עדן, שבגן הרבות המדריגות הן
להשיג  יכולה היא כמה ונשמה נשמה כל מעלת
יכולה  יותר גבוהה דנשמה השכינה, מזיו ולקלוט
משא"כ  השכינה, מזיו יותר נעלות מדריגות להשיג

יותר. נמוכה ממדריגה ששרשה נשמה

כל  לבוא שלעתיד רז"ל מאמר פירוש גם וזהו
דלכאורה  חבירו, של מחופתו נכווה וצדיק צדיק
מדוע  חבירו של מחופתו נכווה דאם מובן, אינו
לפי  זהו אלא שנכווה? עד לשם להתקרב רוצה
יותר  לגילויים זוכה שהוא בחבירו שכשרואה
לאותם  תשוקה בו מתעוררת השכינה מזיו נעלים
חבירו, של לחופתו עצמו את דוחק ולכן הגילויים
ראוי  אינו נשמתו מעלת פחיתות שמצד היות אבל
באיןֿערוך  למעלה (שהן כאלו נעלות להשגות

" ה"ה כן על חבירו",נכוה ממנו) של מחופתו
לקלוט  יכולת מבלי חבירו השגת מפני שמתבטל

חבירו. זוכה שלהם מהגילויים וליהנות

'à ÷øôå úéøçù 'à ÷øôá åì éãù éî ïëìå)
ìù äâùää êøòì äæ ìùîá åì éãù ,úéáøò
åì øùôà éàùë à÷åã åðééäå .(åúîùð ùøù

.äæá åì éãù äàøåä åæù 'åë ÷åñòì
לו  אפשר שאי במצב נמצא שאדם גופא זה
הוא  נשמתו ששורש הוראה זו הרי בתורה, לעסוק
להשגות  שייכת שאינה יותר נמוכה ממדריגה

הש  מזיו יותר בלימוד נעלות לו די ולפיכך כינה,
שיוכל  כדי ערבית) א' ופרק שחרית א' (פרק מועט
יכולתו  כפי השכינה זיו ממדריגת וליהנות לקבל
במשל  שדי פשוט "נמשל" (כמו נשמתו ושורש

הנמשל). את להשיג כדי ופשוט אחד

äàøåä åäæ äøåúá ÷åñòì åì øùôàù éî ìáà
,äìòîì äáøä âéùäì ìëåéù äðéçáî åúîùðù
,ãàî áøå ìåãâ ë"â ìùîä úåéäì êéøö ïëì
àéäù ,äøåúá ÷åñòì åì øùôàù ïîæä øåòéùë

.éðåîã÷ä ìùî úðéçá
לעסוק  לאדם לו שאפשר הזמן שיעור לפי
שעליו  התורה כמות של השיעור הוא כך בתורה
זו  למדריגה עי"ז לזכות שיוכל כדי ולהשיג ללמוד
המתאימה  הקדמוני"), ("משל השכינה זיו של

נשמתו. ומדריגת לערך

ויכול  יותר עליונה ממדריגה נשמתו ואם
יותר  לעסוק עליו השכינה, מזיו יותר להשיג
יותר  עמוק נמשל וכמו הזה, בעולם התורה בלימוד
ורב" ("גדול להשיגו כדי ורב גדול משל שצריכים
במשל  די שלא בכמות, ריבוי הן בחינות: משתי -
באיכות  ריבוי והן משלים; כמה צריכים אלא אחד
עמוקים  יותר מענינים הם עצמם שהמשלים -

ונעלים).

éøä ÷åñòì åì øùôàù ïîæ ìë ÷ñåò åðéàùëå
øîàð åéìò ïëìå .êéøöä ìùîä ïî øñçî àåä
øñçù ïåøñç úîçîù åðééäã ,'åë úøëú úøëä
'ä íòåð âéùäì ìëåé àì éðåîã÷ä ìùî úðéçáá

.ìùîðä àåäù 'åë
האפשרויות  כפי בתורה יעסוק לא ח"ו אם
להשיג  מבלי נמשל להבין שרוצה כמי זה הרי שלו,
שאז  בוריו, על לאשורו המשל פרטי כל את תחילה
חסר  שאם ("כנ"ל, הנמשל את להשיג ממנו נמנע
להבין  אפשר אי בהמשל יו"ד של כקוצו אפילו

בהבנת שחסר היינו - הנמשל).כללות הנמשל"
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שחסר  מאחר כי תכרת, הכרת עליו נאמר ולכן
לזכות  לו אפשר אי ה"משל", בהשגת אצלו
להתדבק  ממנו ונמנע ה', בנועם לחזות ל"נמשל",

וזה  מנשמתו, הנדרשת כזו במדריגה השכינה בזיו
ההתקשרות  מדריגת אותה ונפסק שנכרת הכרת, ענין

נשמתו. מדריגת ערך לפי הדרושה להקב"ה

b wxt yipi` aiig d''c
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חוץ Â‰ÊÂ(סח) להבטל עתידין הנביאים כל שאמרו
מרדכי  בחי' שהוא ההלכות וכן כו' ממג"א
ע"י  שנק' בבריאה שמסתתר אסתר בחי' הנה כי כו'.
ענין  וזהו כו' דאצילות עתיק בחי' הוא שרשה דבריאה
לפי  סדכ"ס שנקרא יראו לא ופני וכמ"ש כו' פני אסתיר
מל' כתר שנק' שבה כתר בחי' הרי דאצי' מל' שבבחי'
שבכתר  מל' מבחי' שרשו דבריאה ע"י בחי' והוא
האור  לגבי פני' בחי' נק' וע"כ דאצי' עתיק הנק' דאצי'
נקרא  וכמו"כ בבריאה דאצי' מל' מבחי' הנמשך דט"ס
דא"ס  מל' שבחי' מפני דאצי' דעתיק כתר בבחי' פני'
מי"ס  כלול ג"כ שבו הכתר ובחינת מי"ס כלול  ג"כ
דעתיק  כתר בחינת נעשה שבו שבכתר מלכות ובחינת
בחי' נעשה דאצי' שבכתר מל' שמבחינת כמו דאצילות
נק' דכתר מל' שבחי' (ומה כו' בבריאה דאצי' מל' כתר
שבכתר  דמל' בסופן תחלתן דנעוץ משום היינו פני'
ותענוג  ברצון ונכלל שעלה אמלוך דאנא מחשבה הוא
וד"ל) כו' למלוכה בגלוי רצון שנעשה והוא כו' הפשוט
עתידים  פרצוף שבכל נו"ה בחינת הנביאים כל וזהו
למל' משפיע שבעליון נו"ה מבחי' עכשיו כי להבטל
דכתר  נו"ה מבחי' וכמו"כ למל' דז"א נו"ה מבחי' כמו
בכתר  המל' עליית יהיה לע"ל אבל כו' באו"א וע"י
יקבלו  לא או"א בחי' וכמו"כ דז"א מנו"ה תקבל ולא
בבחי' תתעלה כי תבטל לא אסתר אבל כו' דע"י מנו"ה

אסתיר  אסתר נק' ע"כ סדכ"ס שנקרא עצמו וע"י כתר
שיסתלקו  היינו דנו"ה הנביאים בטול וענין כו' פני
ממיל' ע"כ למטה ישפיעו שלא מאחר כי למעלה
כו' ירכין נק' שהרי המשפיע של בגופו ונכללים בטלים
בחינת  שהוא רגלך משבת תשיב אם ענין וכמו
כו' ממקומו איש יצא אל שנאמר משום נה"י הסתלקות
מרדכי  בחי' שהן ההלכות וכן וד"ל. בלק"ת כמ"ש
היא  הדסה את אומן ויהי נאמר במרדכי הנה כי כנ"ל.

יסו  פנימית ח"ע שבחי' מה דהיינו כו' דדו בת ד אסתר
שנקרא  כו' בבריאה למטה באצי' ממקומו יוצא אבא
בין  שושנה כמו הדסה ונק' כו' שם שמסתתרת אסתר
בחי' מתברר שבח"ע הבירורים בחי' וע"י כו' החוחים
ששרשה  דדו בת היא ב"ן מברר דמ"ה ב"ן. בחי' מל'
מאין  שהח"ע כנ"ל וע"י שבכתר מל' מבחי' ע"י בבחי'
יש  דח"ע הברורים שע"י ולפי כנ"ל משם ג"כ תמצא
והוא  באריכות כנ"ל ממקומו למעלה לח"ע עלייה
בטול  לו אין ע"כ שם מאיר שאא"ס ע"י פנימית בבחי'
מה  שזהו בטול להן אין דוקא שההלכות והיינו  כו'
מר  שנקרא וזהו כו' גשמיים בדברים מלובש שח"ע
בחי' ע"י הכל כנ"ל למטה דכי' ומירא למעלה דרור
החירות  עולם העוה"ב בחי' הוא דרור מר כי הברורים
שהיו  לנשמות רק זה שאין עלאה יובלא בחי' כנ"ל
וד"ל: כו' גשמיים תו"מ ע"י בעוה"ז הבירור בבחי'

mixetd xry

•

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

.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

ÔÈ·‰ÏÂ אנכי אשר האלה הדברים והיו מ"ש י"ל זה
בעיניך  יהי' יום בכל וארז"ל היום, מצוך
כחדשים, יום בכל להיות יכול איך וי"ל כחדשים,
ממכ"ע  וסוכ"ע, ממכ"ע בחי' שני יש כי הוא הענין
והתגלות  התלבשות בבחי' מאיר שאלקו' מה הוא
התחלקות  בחי' זו בבחי' יש ולכן בנבראים בפנימי'

בגוף  שמתלבשת הנשמה עד"מ כמו המדריגות,
הילוך  בלב ומדות במוח שכל בחי', לכמה מתחלקת
בהגוף  בפנימי' מתלבשת שהנשמה מפני והיינו ברגל,
מה  ארז"ל כמו"כ ערכו, לפי כלי בחי' לכל יש לכן
כל  את ממלא הקדב"ה כך הגוף את ממלא הנשמה
כל  מדריגות חילוקי יש ולכן התלבשות, בבחי' העולם
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קסה c"ag i`iyp epizeax zxezn

ìùîå ìùîðá àîâåã êøã ìò åîë ,ïéðòäå
íééìëùä ìë àì äðä ,íãàä ìëùáù äèîìù

ðä ¯ùéù ,íéìùîä ïéðòì íéåù íä ¯ ìùîð '÷
ìùî é"ò åéìò ãåîòì íéìåëé øùà ìùîðå ìëù
éãëù øúåé ìåãâ ìëù ùéå ,ì÷å èåùôå ãçà
àåä ìùîä íâå ,øúåé íéìùî é"ò àåä åâéùäì

.øúåé ÷åîòå äìòð
למטה  ו"נמשל" ב"משל" כמו בזה, הענין אך
ד"כשאין  בשכל, מדריגות ריבוי יש האדם, בשכל
להשיגה  ויכולים משל צריך אין עמוקה החכמה
אחד  במשל שדי (נמשל) שכל ויש משל", בלי
יותר  ודק עמוק שכל ויש להשיגו, כדי וקל פשוט
והמשלים  משלים, בכמה צורך יש להשיגו שכדי
שהחכמה  ד"כל ודקים, עמוקים יותר הם עצמם
שיעמדו  עד משלים לריבוי יותר נצרך יותר עמוקה
אלפים  שלשת צ"ל הי' שלמה שלחכמת עד עלי",

משל".

ìù úåâùä ìë ïéà éøä äìòîì íâ äðä êëå
ïéà úåìòîå úåâøãî íäá ùéå ,íéåù úåîùðä
ìù åúôåçî äåëð ÷éãö ìëù ì"æøàîëå,õ÷

.åøéáç
השכינה, זיו גילוי בענין למעלה, הוא וככה
שבהשגת  וכמשנת"ל מדריגות, ריבוי בזה שיש
השגה  שכל קץ, אין עד מדריגות ריבוי יש התורה
והן  ממנה, שלמעלה ההשגה אל "משל" כמו היא
גודל  לפי ותלוי עדן, שבגן הרבות המדריגות הן
להשיג  יכולה היא כמה ונשמה נשמה כל מעלת
יכולה  יותר גבוהה דנשמה השכינה, מזיו ולקלוט
משא"כ  השכינה, מזיו יותר נעלות מדריגות להשיג

יותר. נמוכה ממדריגה ששרשה נשמה

כל  לבוא שלעתיד רז"ל מאמר פירוש גם וזהו
דלכאורה  חבירו, של מחופתו נכווה וצדיק צדיק
מדוע  חבירו של מחופתו נכווה דאם מובן, אינו
לפי  זהו אלא שנכווה? עד לשם להתקרב רוצה
יותר  לגילויים זוכה שהוא בחבירו שכשרואה
לאותם  תשוקה בו מתעוררת השכינה מזיו נעלים
חבירו, של לחופתו עצמו את דוחק ולכן הגילויים
ראוי  אינו נשמתו מעלת פחיתות שמצד היות אבל
באיןֿערוך  למעלה (שהן כאלו נעלות להשגות

" ה"ה כן על חבירו",נכוה ממנו) של מחופתו
לקלוט  יכולת מבלי חבירו השגת מפני שמתבטל

חבירו. זוכה שלהם מהגילויים וליהנות

'à ÷øôå úéøçù 'à ÷øôá åì éãù éî ïëìå)
ìù äâùää êøòì äæ ìùîá åì éãù ,úéáøò
åì øùôà éàùë à÷åã åðééäå .(åúîùð ùøù

.äæá åì éãù äàøåä åæù 'åë ÷åñòì
לו  אפשר שאי במצב נמצא שאדם גופא זה
הוא  נשמתו ששורש הוראה זו הרי בתורה, לעסוק
להשגות  שייכת שאינה יותר נמוכה ממדריגה

הש  מזיו יותר בלימוד נעלות לו די ולפיכך כינה,
שיוכל  כדי ערבית) א' ופרק שחרית א' (פרק מועט
יכולתו  כפי השכינה זיו ממדריגת וליהנות לקבל
במשל  שדי פשוט "נמשל" (כמו נשמתו ושורש

הנמשל). את להשיג כדי ופשוט אחד

äàøåä åäæ äøåúá ÷åñòì åì øùôàù éî ìáà
,äìòîì äáøä âéùäì ìëåéù äðéçáî åúîùðù
,ãàî áøå ìåãâ ë"â ìùîä úåéäì êéøö ïëì
àéäù ,äøåúá ÷åñòì åì øùôàù ïîæä øåòéùë

.éðåîã÷ä ìùî úðéçá
לעסוק  לאדם לו שאפשר הזמן שיעור לפי
שעליו  התורה כמות של השיעור הוא כך בתורה
זו  למדריגה עי"ז לזכות שיוכל כדי ולהשיג ללמוד
המתאימה  הקדמוני"), ("משל השכינה זיו של

נשמתו. ומדריגת לערך

ויכול  יותר עליונה ממדריגה נשמתו ואם
יותר  לעסוק עליו השכינה, מזיו יותר להשיג
יותר  עמוק נמשל וכמו הזה, בעולם התורה בלימוד
ורב" ("גדול להשיגו כדי ורב גדול משל שצריכים
במשל  די שלא בכמות, ריבוי הן בחינות: משתי -
באיכות  ריבוי והן משלים; כמה צריכים אלא אחד
עמוקים  יותר מענינים הם עצמם שהמשלים -

ונעלים).

éøä ÷åñòì åì øùôàù ïîæ ìë ÷ñåò åðéàùëå
øîàð åéìò ïëìå .êéøöä ìùîä ïî øñçî àåä
øñçù ïåøñç úîçîù åðééäã ,'åë úøëú úøëä
'ä íòåð âéùäì ìëåé àì éðåîã÷ä ìùî úðéçáá

.ìùîðä àåäù 'åë
האפשרויות  כפי בתורה יעסוק לא ח"ו אם
להשיג  מבלי נמשל להבין שרוצה כמי זה הרי שלו,
שאז  בוריו, על לאשורו המשל פרטי כל את תחילה
חסר  שאם ("כנ"ל, הנמשל את להשיג ממנו נמנע
להבין  אפשר אי בהמשל יו"ד של כקוצו אפילו

בהבנת שחסר היינו - הנמשל).כללות הנמשל"
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c"ag i`iyp epizeax zxezn

שחסר  מאחר כי תכרת, הכרת עליו נאמר ולכן
לזכות  לו אפשר אי ה"משל", בהשגת אצלו
להתדבק  ממנו ונמנע ה', בנועם לחזות ל"נמשל",

וזה  מנשמתו, הנדרשת כזו במדריגה השכינה בזיו
ההתקשרות  מדריגת אותה ונפסק שנכרת הכרת, ענין

נשמתו. מדריגת ערך לפי הדרושה להקב"ה

b wxt yipi` aiig d''c
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dxe` ixry

חוץ Â‰ÊÂ(סח) להבטל עתידין הנביאים כל שאמרו
מרדכי  בחי' שהוא ההלכות וכן כו' ממג"א
ע"י  שנק' בבריאה שמסתתר אסתר בחי' הנה כי כו'.
ענין  וזהו כו' דאצילות עתיק בחי' הוא שרשה דבריאה
לפי  סדכ"ס שנקרא יראו לא ופני וכמ"ש כו' פני אסתיר
מל' כתר שנק' שבה כתר בחי' הרי דאצי' מל' שבבחי'
שבכתר  מל' מבחי' שרשו דבריאה ע"י בחי' והוא
האור  לגבי פני' בחי' נק' וע"כ דאצי' עתיק הנק' דאצי'
נקרא  וכמו"כ בבריאה דאצי' מל' מבחי' הנמשך דט"ס
דא"ס  מל' שבחי' מפני דאצי' דעתיק כתר בבחי' פני'
מי"ס  כלול ג"כ שבו הכתר ובחינת מי"ס כלול  ג"כ
דעתיק  כתר בחינת נעשה שבו שבכתר מלכות ובחינת
בחי' נעשה דאצי' שבכתר מל' שמבחינת כמו דאצילות
נק' דכתר מל' שבחי' (ומה כו' בבריאה דאצי' מל' כתר
שבכתר  דמל' בסופן תחלתן דנעוץ משום היינו פני'
ותענוג  ברצון ונכלל שעלה אמלוך דאנא מחשבה הוא
וד"ל) כו' למלוכה בגלוי רצון שנעשה והוא כו' הפשוט
עתידים  פרצוף שבכל נו"ה בחינת הנביאים כל וזהו
למל' משפיע שבעליון נו"ה מבחי' עכשיו כי להבטל
דכתר  נו"ה מבחי' וכמו"כ למל' דז"א נו"ה מבחי' כמו
בכתר  המל' עליית יהיה לע"ל אבל כו' באו"א וע"י
יקבלו  לא או"א בחי' וכמו"כ דז"א מנו"ה תקבל ולא
בבחי' תתעלה כי תבטל לא אסתר אבל כו' דע"י מנו"ה

אסתיר  אסתר נק' ע"כ סדכ"ס שנקרא עצמו וע"י כתר
שיסתלקו  היינו דנו"ה הנביאים בטול וענין כו' פני
ממיל' ע"כ למטה ישפיעו שלא מאחר כי למעלה
כו' ירכין נק' שהרי המשפיע של בגופו ונכללים בטלים
בחינת  שהוא רגלך משבת תשיב אם ענין וכמו
כו' ממקומו איש יצא אל שנאמר משום נה"י הסתלקות
מרדכי  בחי' שהן ההלכות וכן וד"ל. בלק"ת כמ"ש
היא  הדסה את אומן ויהי נאמר במרדכי הנה כי כנ"ל.

יסו  פנימית ח"ע שבחי' מה דהיינו כו' דדו בת ד אסתר
שנקרא  כו' בבריאה למטה באצי' ממקומו יוצא אבא
בין  שושנה כמו הדסה ונק' כו' שם שמסתתרת אסתר
בחי' מתברר שבח"ע הבירורים בחי' וע"י כו' החוחים
ששרשה  דדו בת היא ב"ן מברר דמ"ה ב"ן. בחי' מל'
מאין  שהח"ע כנ"ל וע"י שבכתר מל' מבחי' ע"י בבחי'
יש  דח"ע הברורים שע"י ולפי כנ"ל משם ג"כ תמצא
והוא  באריכות כנ"ל ממקומו למעלה לח"ע עלייה
בטול  לו אין ע"כ שם מאיר שאא"ס ע"י פנימית בבחי'
מה  שזהו בטול להן אין דוקא שההלכות והיינו  כו'
מר  שנקרא וזהו כו' גשמיים בדברים מלובש שח"ע
בחי' ע"י הכל כנ"ל למטה דכי' ומירא למעלה דרור
החירות  עולם העוה"ב בחי' הוא דרור מר כי הברורים
שהיו  לנשמות רק זה שאין עלאה יובלא בחי' כנ"ל
וד"ל: כו' גשמיים תו"מ ע"י בעוה"ז הבירור בבחי'
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[y"xdn x"enc` w"k zgpd] - e"hxzÎc"ixz v"vd ixn`n

ÔÈ·‰ÏÂ אנכי אשר האלה הדברים והיו מ"ש י"ל זה
בעיניך  יהי' יום בכל וארז"ל היום, מצוך
כחדשים, יום בכל להיות יכול איך וי"ל כחדשים,
ממכ"ע  וסוכ"ע, ממכ"ע בחי' שני יש כי הוא הענין
והתגלות  התלבשות בבחי' מאיר שאלקו' מה הוא
התחלקות  בחי' זו בבחי' יש ולכן בנבראים בפנימי'

בגוף  שמתלבשת הנשמה עד"מ כמו המדריגות,
הילוך  בלב ומדות במוח שכל בחי', לכמה מתחלקת
בהגוף  בפנימי' מתלבשת שהנשמה מפני והיינו ברגל,
מה  ארז"ל כמו"כ ערכו, לפי כלי בחי' לכל יש לכן
כל  את ממלא הקדב"ה כך הגוף את ממלא הנשמה
כל  מדריגות חילוקי יש ולכן התלבשות, בבחי' העולם
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c"agקסו i`iyp epizeax zxezn

זיו  התגלות בו שנמשך געה"ע כמו ערכו לפי עולם
בעלמין  וכן געה"ת. מבחי' יותר גילוי בבחי' השכינה
בבחי' אלקות שם שמאיר סתימין עלמין בחי' יש
עלמין  ובחי' הביטול, בתכלית שהם עד גילוי
כ"כ  גילוי בבחי' אלקות שם מאיר שאינו דאתגליין
בבחי' התחלקות שיש למטה רואים שאנו (וכמו
ובצומח  יותר החיות בו מצומצם שבדומם דצח"מ
ובחי  הצומחת נפש בו שמלובש יותר חיות בו מלובש
למעלה  וכך כו', החיונית נפש בו שיש חיות יותר יש
גילוי  יותר יש שבאצי' דצח"מ נק' אבי"ע עולמות ד'

עולם  בכל מתלבש שאא"ס ממכ"ע שנק' וזהו אא"ס
שאינו  אא"ס בחי' הוא סוכ"ע בחי' אבל ערכו), לפי
כ"א  בגילוי בפנימיות התלבשות בבחי' להיות יכול
שום  בלי בשוה סוכ"ע הוא ולכן ומקיף, העלם בבחי'
שוים  ועשי' ואצי' ומטה מעלה המדריגות, חילוק
שהוא  ובארץ בשמים והקדוש וכמ"ש ממש, לפניו
ואין  ארץ, מבחי' כמו שמים מבחי' ומובדל קדוש
ומתחת  וכמ"ש כלל, ומטה מעלה התחלקות שום
אפי' הגילוי להיות יכול סוכ"ע שמבחי' עולם זרועות

עולם. זרועות מתחת

lld 'x siqedy dtqed - ipiq xacna 'eb xacie
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a"lxz - l`eny zxez

Ú"ÊÂ דרך מרחוק לראות יכולי' שע"י האספקלריא
הנברא  מן גדול היותר ריחוק לך שאין או"י,
המאירה  אספקלריא וע"י ב"ה, א"ס השגת לגבי
ההפרש  וזהו ג"כ. מרחוק לראות יכולי' המצות דמעשה
נתנבאו  הנביאי' כל שארז"ל הנביאי' לכל מרע"ה בין
הוא  כי כמו גילוי ל' הוא זה פי' בזה, נתנבא משה בכה
אף  רואי' ע"י אשר המאירה אספקלריא בחי' והוא זה,
מעשה  ע"י וכמו ישר, אור דרך מהאדם שרחוק מה
זה  לבוש שע"י בג"ע, להנשמה לבושי' שנעשי' המצות
השכינה  מזיו ליהנות הנשמה יכולה המצות דמעשה

מ  ישר וליהנות אור המאירה באספקלריא כמו ית', אורו
בג"ע, למטה ממעלה ב"ה מאוא"ס ונתגלה נמשך אשר
וכמ"ש  אספקלריא בלתי רואה הי' לא ג"כ ומרע"ה
המאירה  אספקלריא בחי' והיינו בחידות ולא ומראה
להשיג  יכול הי' לא אספקלריא בלא אשר מראה שנק'
בחי' הוא בכה נתנבאו הנביאי' כל אבל אא"ס, השגת
הנה  אדמה הנביאי' וביד וכמ"ש נהרא, דלא אספקלריא

והוא  מהדבר, דמות בחי' כ"א הדבר עצם אינו דמות ל'
שמשימי' מה שהוא שפיגיל הנק' בזכוכי' הראי' עד"מ
רק  עב דבר אינו המסך אבל הזכוכי', על וכיסוי מסך
כשרואי' ואז הידוע, מכסף הציפוי והוא קלוש דבר
דמות  לראות חוזר אור ממנה נמשך זו אספקלריא דרך
לראות  יכולי' אין אבל כנגדה, המחזיקי' דבר ותבנית
מהות  בה דרך לראות וא"א באו"י, הזכוכי' דרך
רק  כ"א המאירה, אספקלריא ע"י כמו הדבר ועצמיות
מאירה  שאינה אספקלריא בחי' ע"י נראה הדבר דמות
באספקלריא  מעלה יש הנה ואמנם או"ח, בחי' שהוא
אספקלריא  מבחי' גבוה היא שבזה מאירה שאינה
לראות  וגם עצמו את ידה על לראות שיכולי' המאירה
יכולי' אין המאירה אספקלריא שע"י מה מאחוריו
ספ"ד  ביבמות בגמ' תירצו ועד"ז כלל, זה לראות
שאינה  באספקלריא היינו ה' את ואראה שאמר דישעי'
משא"כ  הוי' כבוד דמות לראות יוכל שבה מאירה

כו'. יראני לא כי למשה נא' המאירה באספקלריא
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המידות. בירור והכרח הנפש, בכוחות ו"מטה" "מעלה "
(הנמשך חדש ענין לבאר נ"ע הרבי מתחיל זה בפרק
שבין  היחס מהו מאמרים), ארבעה במשך – זה  ממאמר

בעולם שהם כפי  מדרגתם, והתחלקות עצמם הספירות
האצילות:

ïë íâ åäæ äðäåבכלים מתלבשים שהאורות –úáéñ
éøäù ,úåøéôñ øùòá ùéù äèîå äìòîã úå÷ìçúää
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úåìéöàã úåøéôñ øùòäלפני הגנוזות מהספירות בשונה
äèîåהצמצום äìòî úðéçáá ïäביניהם יש  כלומר

למשל כמו דרגות, äìòîìהבדלי àéä äîëçäù
äðéáäî äâéøãîá:יותר ובכללות -äìòîì ïéçåîäå

ãò 'åë úåãîäîספירתïéâøã ìëã óåñ àéäù úåëìîä
המדריגות ) דכל åë'.והיאúåìéöàã(סוף äèî úàø÷ð

,äèîå äìòî ïéðò ùé àì úåäîå úåîöò óåñ ïéà øåàáã
בין  מדריגות חילוקי  ואין התחלקות שום אין שם

åúìçúáהספירות, 'íééç õò'á áåúëù åîëå77íøè
åá äéä àìå 'åë èåùô ïåéìò øåà äéä íéìöàðä åìöàðù

å ,'åë óåñå ùàø äèîå äìòîזאת úåøéôñלעומת øùòá
באצילות שהן  åë'.כפי  äèîå äìòî úå÷ìçúä ùé

úåùáìúä úðéçáá ïä úåøéôñ øùòäù úåéäì àåäå
íäá øéàî íéìëä ïôåà éôì ïë ìò íéìëá úåøåà éîéðô

,'åë øåàäהספירות של והמטה  המעלה כלומר, –
נובע הכלים.דאצילות àéäùמחמת éìëä ïë ìòå

éåáéøá øåàä äá øéàî øúåé úåéðçåøå úå÷ã úðéçáá
úðéçáá àéäù éìëäå äìòî úðéçá äæ éøä øúåéá
úðéçá äæ éøä èåòéî úðéçáá äá øåàäù øúåé úåàéöî

.'åë äèîנעלה אור בו מאיר יותר וזך דק שהכלי  ככל
יותר  ונמוך גס  שהכלי וככל "מעלה", נקרא ולכן יותר

"מטה". נקרא הוא ולכן יותר נמוך אור בו מאיר
זה את  נ"ע הרבי לנו  מפרט  היטב, זאת לבאר כדי 
לספירת החכמה ספירת  בין בהבדל פרטית, בדוגמא

הבינה:
éìëî äáøä øúåé úå÷ã úðéçáá àéä äîëçä éìë éøäå

,äðéáä ולכן הבינה , מכלי  יותר וזך דק החכמה כלי -
"מטה ". שנקראת לבינה ביחס "מעלה " נקרא åîëåהוא 

ïéðò äæéà úìëùäá ìùî êøã ìòשכל מתהווה כאשר –
במוחו  אותו  משכיל האדם כאשר ïéàמתחילתו, éøä

,ïééãò äùáìä úðéçáá àá éìëùäהוא לבוש המושג  -
שיכול אדם כמו הרעיון , את להסביר השונים האופנים 
השכל כאשר אך שונים, לבושים  בסוגי  להתלבש
מתלבשת לא  המאירה השכל אור נקודת  הרי מתהווה,

בלבושים, ïééãòעדיין àá äðéàù ùåçá äàøðù åîëå
íéáø íéðéðòá àìå úåéúåà éåáéøá בתחילתו הרעיון  –

והסברים מילים הרבה ללא äãå÷ðהוא  úðéçáá íà éë
,'åë äâùäî ïééãò úèùôåîבדרגת שמופיע רעיון  -

מילים כך כל בו  ואין  ובקצרה בנקודה הוא החכמה
והסברים.

äãå÷ðäù íâäåשל הענין , השכלת של הראשונית
øçàה 'חכמה', íéàáä íéèøôä ìë éøäù ,ìëä úììåë

ñéåøà õìà èøòåå ñò) äãå÷ðäî àá ìëä äâùäá êë
ïéâàøèéâהחוצה יוצא  הכל –éøä ,(äìëùä úãå÷ðäî

ש íéèøôä.המסקנה ìë úììåë äãå÷ðä
äãå÷ðäá íå÷î ìëîעצמהììë íéèøôä íéøëéð íðéà

,'åë ãáì ïéðòä úãå÷ð ÷øנמצאים הפרטים כל כלומר
אי אבל ל"בינה "בנקודה , כשיורדים ורק שם, ניכרים נם

שכל לגמרא, משנה בין ההבדל וכמו ניכרים , הם
ניכר. זה שאין  אלא במשנה, טמונה שבגמרא  האריכות 

ìåãâ íëç éáâåהשכלה איזו  åìöàשמשכיל íéøëéð
äìëùä åì ìôåðù úòáã ,äãå÷ðäáù íéèøôä åîöòì

,'åë äáù íéèøôä åìöà íéøéàî äùãçמאדם (למעט
השכלת את מבין  שלא יתכן  הרי  גדול, חכם שאינו
הפרטים לכל מודע אינו וממילא לעומקו  הרעיון 

שם) äæשנמצאים éøä íå÷î ìëîåהפרטיםíìòäá
é÷î úðéçááååðééäå) óלא הזולת לגבי  רק שלא –

עבורם, העלם בבחינת והם  בנקודה, הפרטים ניכרים
ההשכלה נקודת את שהשכיל הגדול החכם אפילו  אלא
באופן  היא  בפרטים ידיעתו הפרטים, את גם בה ורואה

é÷îåמקיף, íìòä úðéçáá àåä åîöòì íâùéáâì ó
,('åë ïéðòä úìëùä úåììëעסוק שאינו כלומר -

לגביו, ולכן  ההשכלה, נקודת את משכיל כאשר בפרטים
ומקיף. העלם בבחינת הם

úåìâúäáù äîå" ב"חכמהãáì éìëùä úãå÷ð ÷ø àåä
'åëנמצאים הפרטים  גם שבהעלם éàãåלמרות äæå)

éåáéøä àì íâå úåàéöîá úåéúåà éåáéø ììë íù ïéàù
.('åë éìëù ïéðòä ùáìúî íäáù íéðéðòשרואים כפי –

וללא אותיות במיעוט הנקודה רק שמורגשת במוחש 
פרטים.

הרבה שם אין  ההשכלה, תחילת שהיא החכמה בבחינת
אור  (המושג  אור. הרבה שם יש אך ולבושים, פרטים
יכולת שזה מכלי בשונה מלמעלה, שמגיע מה  זה
השכלה, משכיל וכשאדם התחתון), של הקבלה 
אור  הרבה שמרגיש  אף הרי הברקה, במוח לו ומתנוצץ
מהתנוצצות פנימית והארה תענוג  שמרגיש  מלמעלה,
את להסביר רגע באותו יצטרך אם הרי  החדש, השכל
להסביר  המילים את  כך כל ימצא לא הוא במילים, זה
מלמעלה בו מאיר הרעיון כי  לעצמו, לא גם זאת,
השכל של הכלים את  עדיין לו אין אך בכללותו,

זה. את ולפרט בזה להרחיב והאותיות
éìëù ïéðòä íù øéàî ïë ìòå ,'åë éìëä úå÷ã ïéðò àåäå

,'åë éåìéòäå úå÷ãä úðéçáá øúåéáהחכמה של הכלי  -
ה"חכמה " של ההרגש  שעיקר לעיל, וכנזכר דק, הוא
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זיו  התגלות בו שנמשך געה"ע כמו ערכו לפי עולם
בעלמין  וכן געה"ת. מבחי' יותר גילוי בבחי' השכינה
בבחי' אלקות שם שמאיר סתימין עלמין בחי' יש
עלמין  ובחי' הביטול, בתכלית שהם עד גילוי
כ"כ  גילוי בבחי' אלקות שם מאיר שאינו דאתגליין
בבחי' התחלקות שיש למטה רואים שאנו (וכמו
ובצומח  יותר החיות בו מצומצם שבדומם דצח"מ
ובחי  הצומחת נפש בו שמלובש יותר חיות בו מלובש
למעלה  וכך כו', החיונית נפש בו שיש חיות יותר יש
גילוי  יותר יש שבאצי' דצח"מ נק' אבי"ע עולמות ד'

עולם  בכל מתלבש שאא"ס ממכ"ע שנק' וזהו אא"ס
שאינו  אא"ס בחי' הוא סוכ"ע בחי' אבל ערכו), לפי
כ"א  בגילוי בפנימיות התלבשות בבחי' להיות יכול
שום  בלי בשוה סוכ"ע הוא ולכן ומקיף, העלם בבחי'
שוים  ועשי' ואצי' ומטה מעלה המדריגות, חילוק
שהוא  ובארץ בשמים והקדוש וכמ"ש ממש, לפניו
ואין  ארץ, מבחי' כמו שמים מבחי' ומובדל קדוש
ומתחת  וכמ"ש כלל, ומטה מעלה התחלקות שום
אפי' הגילוי להיות יכול סוכ"ע שמבחי' עולם זרועות

עולם. זרועות מתחת
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Ú"ÊÂ דרך מרחוק לראות יכולי' שע"י האספקלריא
הנברא  מן גדול היותר ריחוק לך שאין או"י,
המאירה  אספקלריא וע"י ב"ה, א"ס השגת לגבי
ההפרש  וזהו ג"כ. מרחוק לראות יכולי' המצות דמעשה
נתנבאו  הנביאי' כל שארז"ל הנביאי' לכל מרע"ה בין
הוא  כי כמו גילוי ל' הוא זה פי' בזה, נתנבא משה בכה
אף  רואי' ע"י אשר המאירה אספקלריא בחי' והוא זה,
מעשה  ע"י וכמו ישר, אור דרך מהאדם שרחוק מה
זה  לבוש שע"י בג"ע, להנשמה לבושי' שנעשי' המצות
השכינה  מזיו ליהנות הנשמה יכולה המצות דמעשה

מ  ישר וליהנות אור המאירה באספקלריא כמו ית', אורו
בג"ע, למטה ממעלה ב"ה מאוא"ס ונתגלה נמשך אשר
וכמ"ש  אספקלריא בלתי רואה הי' לא ג"כ ומרע"ה
המאירה  אספקלריא בחי' והיינו בחידות ולא ומראה
להשיג  יכול הי' לא אספקלריא בלא אשר מראה שנק'
בחי' הוא בכה נתנבאו הנביאי' כל אבל אא"ס, השגת
הנה  אדמה הנביאי' וביד וכמ"ש נהרא, דלא אספקלריא

והוא  מהדבר, דמות בחי' כ"א הדבר עצם אינו דמות ל'
שמשימי' מה שהוא שפיגיל הנק' בזכוכי' הראי' עד"מ
רק  עב דבר אינו המסך אבל הזכוכי', על וכיסוי מסך
כשרואי' ואז הידוע, מכסף הציפוי והוא קלוש דבר
דמות  לראות חוזר אור ממנה נמשך זו אספקלריא דרך
לראות  יכולי' אין אבל כנגדה, המחזיקי' דבר ותבנית
מהות  בה דרך לראות וא"א באו"י, הזכוכי' דרך
רק  כ"א המאירה, אספקלריא ע"י כמו הדבר ועצמיות
מאירה  שאינה אספקלריא בחי' ע"י נראה הדבר דמות
באספקלריא  מעלה יש הנה ואמנם או"ח, בחי' שהוא
אספקלריא  מבחי' גבוה היא שבזה מאירה שאינה
לראות  וגם עצמו את ידה על לראות שיכולי' המאירה
יכולי' אין המאירה אספקלריא שע"י מה מאחוריו
ספ"ד  ביבמות בגמ' תירצו ועד"ז כלל, זה לראות
שאינה  באספקלריא היינו ה' את ואראה שאמר דישעי'
משא"כ  הוי' כבוד דמות לראות יוכל שבה מאירה

כו'. יראני לא כי למשה נא' המאירה באספקלריא
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המידות. בירור והכרח הנפש, בכוחות ו"מטה" "מעלה "
(הנמשך חדש ענין לבאר נ"ע הרבי מתחיל זה בפרק
שבין  היחס מהו מאמרים), ארבעה במשך – זה  ממאמר

בעולם שהם כפי  מדרגתם, והתחלקות עצמם הספירות
האצילות:

ïë íâ åäæ äðäåבכלים מתלבשים שהאורות –úáéñ
éøäù ,úåøéôñ øùòá ùéù äèîå äìòîã úå÷ìçúää
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úåìéöàã úåøéôñ øùòäלפני הגנוזות מהספירות בשונה
äèîåהצמצום äìòî úðéçáá ïäביניהם יש  כלומר

למשל כמו דרגות, äìòîìהבדלי àéä äîëçäù
äðéáäî äâéøãîá:יותר ובכללות -äìòîì ïéçåîäå

ãò 'åë úåãîäîספירתïéâøã ìëã óåñ àéäù úåëìîä
המדריגות ) דכל åë'.והיאúåìéöàã(סוף äèî úàø÷ð

,äèîå äìòî ïéðò ùé àì úåäîå úåîöò óåñ ïéà øåàáã
בין  מדריגות חילוקי  ואין התחלקות שום אין שם

åúìçúáהספירות, 'íééç õò'á áåúëù åîëå77íøè
åá äéä àìå 'åë èåùô ïåéìò øåà äéä íéìöàðä åìöàðù

å ,'åë óåñå ùàø äèîå äìòîזאת úåøéôñלעומת øùòá
באצילות שהן  åë'.כפי  äèîå äìòî úå÷ìçúä ùé

úåùáìúä úðéçáá ïä úåøéôñ øùòäù úåéäì àåäå
íäá øéàî íéìëä ïôåà éôì ïë ìò íéìëá úåøåà éîéðô

,'åë øåàäהספירות של והמטה  המעלה כלומר, –
נובע הכלים.דאצילות àéäùמחמת éìëä ïë ìòå

éåáéøá øåàä äá øéàî øúåé úåéðçåøå úå÷ã úðéçáá
úðéçáá àéäù éìëäå äìòî úðéçá äæ éøä øúåéá
úðéçá äæ éøä èåòéî úðéçáá äá øåàäù øúåé úåàéöî

.'åë äèîנעלה אור בו מאיר יותר וזך דק שהכלי  ככל
יותר  ונמוך גס  שהכלי וככל "מעלה", נקרא ולכן יותר

"מטה". נקרא הוא ולכן יותר נמוך אור בו מאיר
זה את  נ"ע הרבי לנו  מפרט  היטב, זאת לבאר כדי 
לספירת החכמה ספירת  בין בהבדל פרטית, בדוגמא

הבינה:
éìëî äáøä øúåé úå÷ã úðéçáá àéä äîëçä éìë éøäå

,äðéáä ולכן הבינה , מכלי  יותר וזך דק החכמה כלי -
"מטה ". שנקראת לבינה ביחס "מעלה " נקרא åîëåהוא 

ïéðò äæéà úìëùäá ìùî êøã ìòשכל מתהווה כאשר –
במוחו  אותו  משכיל האדם כאשר ïéàמתחילתו, éøä

,ïééãò äùáìä úðéçáá àá éìëùäהוא לבוש המושג  -
שיכול אדם כמו הרעיון , את להסביר השונים האופנים 
השכל כאשר אך שונים, לבושים  בסוגי  להתלבש
מתלבשת לא  המאירה השכל אור נקודת  הרי מתהווה,

בלבושים, ïééãòעדיין àá äðéàù ùåçá äàøðù åîëå
íéáø íéðéðòá àìå úåéúåà éåáéøá בתחילתו הרעיון  –

והסברים מילים הרבה ללא äãå÷ðהוא  úðéçáá íà éë
,'åë äâùäî ïééãò úèùôåîבדרגת שמופיע רעיון  -

מילים כך כל בו  ואין  ובקצרה בנקודה הוא החכמה
והסברים.

äãå÷ðäù íâäåשל הענין , השכלת של הראשונית
øçàה 'חכמה', íéàáä íéèøôä ìë éøäù ,ìëä úììåë

ñéåøà õìà èøòåå ñò) äãå÷ðäî àá ìëä äâùäá êë
ïéâàøèéâהחוצה יוצא  הכל –éøä ,(äìëùä úãå÷ðäî

ש íéèøôä.המסקנה ìë úììåë äãå÷ðä
äãå÷ðäá íå÷î ìëîעצמהììë íéèøôä íéøëéð íðéà

,'åë ãáì ïéðòä úãå÷ð ÷øנמצאים הפרטים כל כלומר
אי אבל ל"בינה "בנקודה , כשיורדים ורק שם, ניכרים נם

שכל לגמרא, משנה בין ההבדל וכמו ניכרים , הם
ניכר. זה שאין  אלא במשנה, טמונה שבגמרא  האריכות 

ìåãâ íëç éáâåהשכלה איזו  åìöàשמשכיל íéøëéð
äìëùä åì ìôåðù úòáã ,äãå÷ðäáù íéèøôä åîöòì

,'åë äáù íéèøôä åìöà íéøéàî äùãçמאדם (למעט
השכלת את מבין  שלא יתכן  הרי  גדול, חכם שאינו
הפרטים לכל מודע אינו וממילא לעומקו  הרעיון 

שם) äæשנמצאים éøä íå÷î ìëîåהפרטיםíìòäá
é÷î úðéçááååðééäå) óלא הזולת לגבי  רק שלא –

עבורם, העלם בבחינת והם  בנקודה, הפרטים ניכרים
ההשכלה נקודת את שהשכיל הגדול החכם אפילו  אלא
באופן  היא  בפרטים ידיעתו הפרטים, את גם בה ורואה

é÷îåמקיף, íìòä úðéçáá àåä åîöòì íâùéáâì ó
,('åë ïéðòä úìëùä úåììëעסוק שאינו כלומר -

לגביו, ולכן  ההשכלה, נקודת את משכיל כאשר בפרטים
ומקיף. העלם בבחינת הם

úåìâúäáù äîå" ב"חכמהãáì éìëùä úãå÷ð ÷ø àåä
'åëנמצאים הפרטים  גם שבהעלם éàãåלמרות äæå)

éåáéøä àì íâå úåàéöîá úåéúåà éåáéø ììë íù ïéàù
.('åë éìëù ïéðòä ùáìúî íäáù íéðéðòשרואים כפי –

וללא אותיות במיעוט הנקודה רק שמורגשת במוחש 
פרטים.

הרבה שם אין  ההשכלה, תחילת שהיא החכמה בבחינת
אור  (המושג  אור. הרבה שם יש אך ולבושים, פרטים
יכולת שזה מכלי בשונה מלמעלה, שמגיע מה  זה
השכלה, משכיל וכשאדם התחתון), של הקבלה 
אור  הרבה שמרגיש  אף הרי הברקה, במוח לו ומתנוצץ
מהתנוצצות פנימית והארה תענוג  שמרגיש  מלמעלה,
את להסביר רגע באותו יצטרך אם הרי  החדש, השכל
להסביר  המילים את  כך כל ימצא לא הוא במילים, זה
מלמעלה בו מאיר הרעיון כי  לעצמו, לא גם זאת,
השכל של הכלים את  עדיין לו אין אך בכללותו,

זה. את ולפרט בזה להרחיב והאותיות
éìëù ïéðòä íù øéàî ïë ìòå ,'åë éìëä úå÷ã ïéðò àåäå

,'åë éåìéòäå úå÷ãä úðéçáá øúåéáהחכמה של הכלי  -
ה"חכמה " של ההרגש  שעיקר לעיל, וכנזכר דק, הוא
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ההתנוצצות בדמות מלמעלה, שמאירה ההארה  הוא
השכל בכלי  ההשכלה  של התפיסה ולא השכלית,

ההשגה, הכליםולבושי שהם ומילים אותיות כמו 
הרעיון. לדקות

äâùä éãéì àá øùàëå,"ב"בינהñôúðùהשכלי הרעיון 
úðéçáá íä íìåëù íéáø íéðéðòáå úåéúåà äáøäá

.'åë äáøä øåàä èòîúî 'åë äâùäå äñéôúאף כלומר,
להמחיש יכול שבהם והסברים מילים יותר  הרבה שיש 
ענייני ידו  על וליישב אותו, ולבאר השכלי הרעיון  את
שבזה ה'אור' הבינה בדרגת הרי נוספים, השכלה

מתמעט.
øúåé ïéðòä âùåîù íâä äðáäå äâùäáã ùåçá äàøðëå
ììë åðéàå éìëùä ìù øåàä úå÷ã úðéçá íìòúî éøä

'åë äìëùää úãå÷ðá åîëהשגה יותר שיש  למרות –
וכו ', ומשלים והסברים  פרטים הרבה  שיש כיון  בבינה,
מיעוט. בו  חל הרי  ה"אור", על מדברים כאשר הרי 
כיון  מתמעטת . הענין של והחדות התענוג  כלומר
הלבושים מורגשים יותר כבר הבינה  שבדרגת 
את ופחות שלו , השכל בכלי  אצלו, שהם כפי  וההסברים

("האור"). מלמעלה שהגיע כפי  הענין
הבינה: בדרגת גם "אור" להיות שיכול êëאלא øçàå)

שוב מתקשר הוא בבינה, הפרטים של ההשגה אחרי  –

øçàìù äî àåäå ,äâùää øçàù úéöîúä úãå÷ðá
éøä åáù íéèøôä ìëá éìëù ïéðòä úà âéùîå ïéáîù
ïéðòä íöò ìà (àåö êòæ èâàøè) åîöò úà øù÷î àåä

,'åë úåéèøô úåâùää ìëî âùåî àåäù êéà éìëù-
המסקנה את הפרטים, כל אחרי  מסכם הוא כלומר

הפרטים, מכל הנובעת äæáוהנקודה øéàîå øæåç æàå
øåàä úå÷ã úðéçá,שנתעלם לפני åäæùשהיה  úåéäì

äðéáã úåèùôúääù åîëהשגה – "יש" בחינת שהיא
ãáìוהבנה äãå÷ð úðéçáá úåéäì ïéà úðéçáì äàá

íëçå úðéçá àåäå 'åë áçåøå êøåàä äæá ììùðù
äðéáá78Y 'åëהרי עצמה, הבינה דרגת  בתוך כלומר

החכמה דרגת את מגלה íå÷îáהוא  øàåáîù åîëå
øçà97.

úãå÷ðá åîë êë ìë éåìéò úðéçáá åðéà íå÷î ìëîå
,äîëçäידי על בבינה, גם אור להיות שיכול למרות -

בזה שמאיר האור הרי  התמצית, נקודת אל ההתחברות
היא , והסיבה בחכמה, שזה כמו  נעלה úãå÷ðáãאינו

,'åë øúåé úåàéöîáå ùâøåîá éìëù øåàä àá úéöîúä
הבינה של והלבושים  הפרטים אחרי  שבא àìéîîåכיון 

úãå÷ðá åîë ùîî øåàä íöò úå÷ã úðéçá äæ ïéà
.'åë äîëçä

a"xrz qgpt zyxt zay
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ג.78). משנה יצירה ספר

קצא:79). פרק זה בהמשך ede`ראה dpiaa mkge dfa l"ve
enke ,oeeknd okez z` gekyl leki agexe jxe`d ieaix zngny
`ly zeidl leki f"kre 'eke 'qeze i"yxt mr 'nb cnely in n"cr
oeeknd okezd rciy dpiaa mkge l"v k"re ,zn`d zcewp z` rci
'ipgexae .heyt t"r edfe ,'ek dkld xacday zn`d zcewp 'iga
enk k"k ieliba zewl`d oi` t"rayezac zeidl `ed oiprd
,zewl`d da d`xpy 'ek dyn l` 'd xacie cinz '`py k"ayeza

'idi n"ne 'ez cnely mbdy zeidl leki k"re ,'ek t"rayeza k"`yn
l"v k"re ,'ek dxezd ozep 'd lr e"g gekyl lekie xace yi 'igaa
oeekl jixvy a"yqa y"nke ,ynn lehia 'igaa cenliy dpiaa mkge
egena cinz l"v z`fd dpeekde 'zi epevxe eznkg edfy ji`
a"yqa y"nk dfa oeekl jixv mizy e` drya mrte t"kr mlrda)
rcil ezpeek zilkz 'idie 'ezd cenila lehiad 'idi f"ire ,(my

.'ek dxezd zizin`

•
.e

v"iixden x"enc` - wgvi sqei `paxe `pxn x"enc` w"k ced

'` wlg miqxhpew - mixn`nd xtq

וגו' אביך אלקי את דע ובפסוק וגו', קוראיו לכל ה' קרוב בפסוק שאלות

*·B¯˜","באמת יקראהּו אׁשר לכל קראיו, לכל ה' »ְְְְֱֲִֶֶֶָָָֹֹֻ
מי  לכל קרֹוב הּוא ְְִַָָָָּדהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ּדלכאֹורה  ּבאמת, אֹותֹו יקרא אׁשר ּולכל אליו, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָׁשּקֹורא

לסֹופיּה ּדקרא מריׁשא סתירה ּבזה יׁש ּדבריׁשא א הרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָ
,יתּבר אליו ׁשּקֹורא מי לכל קרֹוב ּדהוי' אֹומר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָּדקרא
לכל  אֹומר ּובסֹופיּה ּכלל, ּתנאים ׁשּום ּבזה אֹומר ְְְְְִֵֵֵֵֶָָָָואינֹו
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הּוא  הרי ּכן אם ּדוקא, ּבאמת יתּבר אֹותֹו ׁשּקֹורא ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמי
ועֹוד  ּבאמת. אֹותֹו ׁשּקֹורא למי הוי', קרֹוב ּדלמי  ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָּתנאי,
קֹוראיו", "לכל ּתבת להֹוסיף ּבא מה להבין, ְְְְְִִִִֵַַָָָָצריכים
מי  ּדכל לקֹוראיו", הוי' "קרֹוב יאמר אם מסּפיק ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָֹׁשהיה
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  הּנה להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְִֵֵֶַַָָָָׁשּקֹורא
הּוא, הענין א קראיו". "לכל מהּו ּכן ואם אליו, ְְְְִִֵֵַַָָָָָָֹקרֹוב

רז"ל אמרּו ב)ּדהּנה ה, ּדתֹורה (ּברכֹות ּתֹורה", זֹו "אמת ְְְְֱִֵֶַַָָָָ
ועל  מקֹום, ּובכל זמן ּבכל נצחית ׁשהיא "אמת", ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָנקראת
הרי  זה ידי על הּנה ּתֹורה, ׁשהיא ּב"אמת" הּקריאה ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָידי
ּבאמת". יקראהּו אׁשר "לכל קרֹוב ְְֱֲִֶֶֶַָָָָָֻהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ּבלב  ועבדהּו אבי אלקי את "ּדע ּכתיב הּנה זה, ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּולהבין
יצר  וכל ה', ּדֹורׁש לבבֹות כל ּכי חפצה, ּובנפׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשלם
ּתעזבּנּו ואם ,ל יּמצא ּתדרׁשּנּו אם מבין, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמחׁשבֹות
את  "ּדע אמרֹו מהּו מּובן אין ּדלכאֹורה לעד", ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָיזניח
הּוא  ּדעת ּדהלא ידע, מה לֹו ּבאר ולא ,"אבי ְֱֲִֵֵֵֵַַַַַָֹֹֹאלקי

חללין  "ּתלת ּוכמאמר והּׂשכל, הּמח חלקי מג' ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאחד
ּכמֹוב אּנּון" הּוא חלל ּדכל חללים, ג' יׁש האדם ּדבראׁש , ְְְֲִִִֵָָָָָָָֹ

ּדהּמח  מח, נמצא ההּוא ּבחלל אׁשר מיחד, וחדר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻהיכל
ׁשל  וענינֹו מהּותֹו אפן ּכפי הּׂשכל אל ּכלי הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹההּוא
חלקים, לג' נחלק הּׂשכל ּכללּות ּדהּנה ההּוא, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָההיכל
ההּׂשגה, ענין ׁשהּוא ּבינה ההׂשּכלה, ענין ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָחכמה
הבנת  הּוא ּובינה הּׂשכל, והמצאת הׂשּכלת הּוא ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָּדחכמה
הּוא  ּכן אם הּׂשכל, ידיעת הּוא ודעת הּׂשכל, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָוהּׂשגת
ולּמה  ּידע, מה לבאר לֹו והיה הּׂשכל, חלקי מג' ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאחד
מהּו להבין וצרי ,"אבי אלקי את "ּדע סתם ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָֹאֹומר
את  "ּדע ידי ּדעל מּובן, הענין ּומהמׁש זֹו. ידיעה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָענין
ׁשלם. ּבלב העבֹודה ּתהיה זה ידי על הּנה "אבי ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹאלקי
ׁשהּוא  ועבֹודה והּׂשגה, הׂשּכלה ׁשהּוא ידיעה ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָולכאֹורה,
מהּו להבין צריכים וגם מּזה. זה רחֹוקים הם - ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹּפעל

ּבעבֹודה. ּופעּלתֹו הּדעת העמקת ְְֲֲִַַַַַַָָָָֻענין
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גלגולים  על 3אחרי נמסרתי שוני' בחדרים רבים

גובהו  אשר חבלה, ממלאכי אחד  סרדיוט ידי
זיין  הכלי ריבוי עם ומלבשתו הזעומים פניו מראהו
המחלקה  אותה אל יובילני אשר יתירה, אימה מטיל

שמה. לשבת שעלי
בגדי, בכיס דרש"י תפילין לקחתי הלכתי טרם
יכבד  כי לשומר אמרתי זה פקיד חדר מאת וביצאי
מטבעות  איזה לו ואתן ובגדי, תרמילי לשאת עלי
ובתוך  לטוב, השתנו ופניו נפש, באות שלקח מה כסף
האם  ושאלתיו ואפל, קצר בקאליעדאר נכנסו כך
יוכל  הילוכך באופן כי ויענני ללכת, עוד הרבה
בעוד  ללכת עלינו כי ויותר, שעה חצי עד להתאחר
הקעלערין, מקום ונעבור ומחילות, קליאדערין כמה
כחדש  במשך הנצברים והגופים העצמות מקום כן

ימים.
עיניו  ואש מראהו כי אף לדבר, שמרבה כשראיתי
דקרוני, הנהרגים אודות רוח בקור ודיבורו הבהילוני,
הוצאתי  מתחתי, התמוטטו ורגליי הייתי עיף כבר אמנם
נתן  והוא מקטרת, לקחתי אני גם לו, ונתתי מקטרתי
כן  ואחרי מקטרתי להצית תחלה לי ונתן גפרורית,

אחדים. רגעים לנוח תוכל לי, ואמר לעצמו לקח

ולא  בירי' ישפטו אותך  לי אומר  ששמעתי כפי
שעושים  כמו מתחלה אותך יענו לא גם בתלי'
מתלי', יותר יפה מיתה היא הירי' ומיתת לאחרים,

אות יהי' משפטך מאד.dמספרaואם טוב הוא
אותיות ב' ישנם כי לבאר aויוסף אחד ` ובכל ,

אות מספרים, כמה מאות`מהם יותר קשה ,aהוא
וכל  .22 עד ,3 ,2 ,1 מספרים כמה יש בו גם וכי
ואחר  ר"ל. הנדון את שמענים העינוים הם המספרים
וכולם  אנשים כמה שמעמידים היא היריה הנה כל

ואות בהנדון. רעואלוער aמורים  באקדח ירי' הוא
כמו  אינם העינוים אבל מספרים יש בזה גם אמנם 

מספר`.באות והוא קל היותר אופן שהוא d,וישנו
ומדברים בלי לטייל, הנדון את לוקחים מתחלה ידיעה

ומדבר, עמו מטייל ואחד מאומה, יודע אינו והוא עמו
 וכרגע מאחוריו בלט הולך  נראה בלתי  ואחד

מת. הנדון נופל  הירי' רעש שום בלי
והי'  ספעציליסט  גדול מומחה הוא קוזמינקא
נפל  כרע הנדון של הצחוק באמצע אשר כאלו מקרים

פניו. על בשחוק
עלי  פעלו לא כמה עד עצמי על במאד נפלאתי
אפשר  לו אמרתי לספר וכשסיים המספר, דברי
ובראשי  בזרוע התפילין ואניח קלה שעה תחכה
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א.3) תרמד, ח"ד דיבורים לקוטי ראה לקמן בהבא
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ההתנוצצות בדמות מלמעלה, שמאירה ההארה  הוא
השכל בכלי  ההשכלה  של התפיסה ולא השכלית,

ההשגה, הכליםולבושי שהם ומילים אותיות כמו 
הרעיון. לדקות

äâùä éãéì àá øùàëå,"ב"בינהñôúðùהשכלי הרעיון 
úðéçáá íä íìåëù íéáø íéðéðòáå úåéúåà äáøäá

.'åë äáøä øåàä èòîúî 'åë äâùäå äñéôúאף כלומר,
להמחיש יכול שבהם והסברים מילים יותר  הרבה שיש 
ענייני ידו  על וליישב אותו, ולבאר השכלי הרעיון  את
שבזה ה'אור' הבינה בדרגת הרי נוספים, השכלה

מתמעט.
øúåé ïéðòä âùåîù íâä äðáäå äâùäáã ùåçá äàøðëå
ììë åðéàå éìëùä ìù øåàä úå÷ã úðéçá íìòúî éøä

'åë äìëùää úãå÷ðá åîëהשגה יותר שיש  למרות –
וכו ', ומשלים והסברים  פרטים הרבה  שיש כיון  בבינה,
מיעוט. בו  חל הרי  ה"אור", על מדברים כאשר הרי 
כיון  מתמעטת . הענין של והחדות התענוג  כלומר
הלבושים מורגשים יותר כבר הבינה  שבדרגת 
את ופחות שלו , השכל בכלי  אצלו, שהם כפי  וההסברים

("האור"). מלמעלה שהגיע כפי  הענין
הבינה: בדרגת גם "אור" להיות שיכול êëאלא øçàå)

שוב מתקשר הוא בבינה, הפרטים של ההשגה אחרי  –

øçàìù äî àåäå ,äâùää øçàù úéöîúä úãå÷ðá
éøä åáù íéèøôä ìëá éìëù ïéðòä úà âéùîå ïéáîù
ïéðòä íöò ìà (àåö êòæ èâàøè) åîöò úà øù÷î àåä

,'åë úåéèøô úåâùää ìëî âùåî àåäù êéà éìëù-
המסקנה את הפרטים, כל אחרי  מסכם הוא כלומר

הפרטים, מכל הנובעת äæáוהנקודה øéàîå øæåç æàå
øåàä úå÷ã úðéçá,שנתעלם לפני åäæùשהיה  úåéäì

äðéáã úåèùôúääù åîëהשגה – "יש" בחינת שהיא
ãáìוהבנה äãå÷ð úðéçáá úåéäì ïéà úðéçáì äàá

íëçå úðéçá àåäå 'åë áçåøå êøåàä äæá ììùðù
äðéáá78Y 'åëהרי עצמה, הבינה דרגת  בתוך כלומר

החכמה דרגת את מגלה íå÷îáהוא  øàåáîù åîëå
øçà97.

úãå÷ðá åîë êë ìë éåìéò úðéçáá åðéà íå÷î ìëîå
,äîëçäידי על בבינה, גם אור להיות שיכול למרות -

בזה שמאיר האור הרי  התמצית, נקודת אל ההתחברות
היא , והסיבה בחכמה, שזה כמו  נעלה úãå÷ðáãאינו

,'åë øúåé úåàéöîáå ùâøåîá éìëù øåàä àá úéöîúä
הבינה של והלבושים  הפרטים אחרי  שבא àìéîîåכיון 

úãå÷ðá åîë ùîî øåàä íöò úå÷ã úðéçá äæ ïéà
.'åë äîëçä
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ג.78). משנה יצירה ספר

קצא:79). פרק זה בהמשך ede`ראה dpiaa mkge dfa l"ve
enke ,oeeknd okez z` gekyl leki agexe jxe`d ieaix zngny
`ly zeidl leki f"kre 'eke 'qeze i"yxt mr 'nb cnely in n"cr
oeeknd okezd rciy dpiaa mkge l"v k"re ,zn`d zcewp z` rci
'ipgexae .heyt t"r edfe ,'ek dkld xacday zn`d zcewp 'iga
enk k"k ieliba zewl`d oi` t"rayezac zeidl `ed oiprd
,zewl`d da d`xpy 'ek dyn l` 'd xacie cinz '`py k"ayeza

'idi n"ne 'ez cnely mbdy zeidl leki k"re ,'ek t"rayeza k"`yn
l"v k"re ,'ek dxezd ozep 'd lr e"g gekyl lekie xace yi 'igaa
oeekl jixvy a"yqa y"nke ,ynn lehia 'igaa cenliy dpiaa mkge
egena cinz l"v z`fd dpeekde 'zi epevxe eznkg edfy ji`
a"yqa y"nk dfa oeekl jixv mizy e` drya mrte t"kr mlrda)
rcil ezpeek zilkz 'idie 'ezd cenila lehiad 'idi f"ire ,(my

.'ek dxezd zizin`

•
.e
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וגו' אביך אלקי את דע ובפסוק וגו', קוראיו לכל ה' קרוב בפסוק שאלות

*·B¯˜","באמת יקראהּו אׁשר לכל קראיו, לכל ה' »ְְְְֱֲִֶֶֶָָָֹֹֻ
מי  לכל קרֹוב הּוא ְְִַָָָָּדהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ּדלכאֹורה  ּבאמת, אֹותֹו יקרא אׁשר ּולכל אליו, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָׁשּקֹורא

לסֹופיּה ּדקרא מריׁשא סתירה ּבזה יׁש ּדבריׁשא א הרי , ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶָָָָָ
,יתּבר אליו ׁשּקֹורא מי לכל קרֹוב ּדהוי' אֹומר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָּדקרא
לכל  אֹומר ּובסֹופיּה ּכלל, ּתנאים ׁשּום ּבזה אֹומר ְְְְְִֵֵֵֵֶָָָָואינֹו
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הּוא  הרי ּכן אם ּדוקא, ּבאמת יתּבר אֹותֹו ׁשּקֹורא ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמי
ועֹוד  ּבאמת. אֹותֹו ׁשּקֹורא למי הוי', קרֹוב ּדלמי  ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָּתנאי,
קֹוראיו", "לכל ּתבת להֹוסיף ּבא מה להבין, ְְְְְִִִִֵַַָָָָצריכים
מי  ּדכל לקֹוראיו", הוי' "קרֹוב יאמר אם מסּפיק ְְְְֲִִִֶַַָָָָָָָֹׁשהיה
הּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא  הּנה להּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא ְִֵֵֶַַָָָָׁשּקֹורא
הּוא, הענין א קראיו". "לכל מהּו ּכן ואם אליו, ְְְְִִֵֵַַָָָָָָֹקרֹוב

רז"ל אמרּו ב)ּדהּנה ה, ּדתֹורה (ּברכֹות ּתֹורה", זֹו "אמת ְְְְֱִֵֶַַָָָָ
ועל  מקֹום, ּובכל זמן ּבכל נצחית ׁשהיא "אמת", ְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָנקראת
הרי  זה ידי על הּנה ּתֹורה, ׁשהיא ּב"אמת" הּקריאה ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָידי
ּבאמת". יקראהּו אׁשר "לכל קרֹוב ְְֱֲִֶֶֶַָָָָָֻהּקדֹוׁשּֿברּוֿהּוא
ּבלב  ועבדהּו אבי אלקי את "ּדע ּכתיב הּנה זה, ְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹּולהבין
יצר  וכל ה', ּדֹורׁש לבבֹות כל ּכי חפצה, ּובנפׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָׁשלם
ּתעזבּנּו ואם ,ל יּמצא ּתדרׁשּנּו אם מבין, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמחׁשבֹות
את  "ּדע אמרֹו מהּו מּובן אין ּדלכאֹורה לעד", ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָיזניח
הּוא  ּדעת ּדהלא ידע, מה לֹו ּבאר ולא ,"אבי ְֱֲִֵֵֵֵַַַַַָֹֹֹאלקי

חללין  "ּתלת ּוכמאמר והּׂשכל, הּמח חלקי מג' ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹאחד
ּכמֹוב אּנּון" הּוא חלל ּדכל חללים, ג' יׁש האדם ּדבראׁש , ְְְֲִִִֵָָָָָָָֹ

ּדהּמח  מח, נמצא ההּוא ּבחלל אׁשר מיחד, וחדר ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֻהיכל
ׁשל  וענינֹו מהּותֹו אפן ּכפי הּׂשכל אל ּכלי הּוא ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹההּוא
חלקים, לג' נחלק הּׂשכל ּכללּות ּדהּנה ההּוא, ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָההיכל
ההּׂשגה, ענין ׁשהּוא ּבינה ההׂשּכלה, ענין ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָָחכמה
הבנת  הּוא ּובינה הּׂשכל, והמצאת הׂשּכלת הּוא ְְְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָָָּדחכמה
הּוא  ּכן אם הּׂשכל, ידיעת הּוא ודעת הּׂשכל, ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָוהּׂשגת
ולּמה  ּידע, מה לבאר לֹו והיה הּׂשכל, חלקי מג' ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאחד
מהּו להבין וצרי ,"אבי אלקי את "ּדע סתם ְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָֹאֹומר
את  "ּדע ידי ּדעל מּובן, הענין ּומהמׁש זֹו. ידיעה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָענין
ׁשלם. ּבלב העבֹודה ּתהיה זה ידי על הּנה "אבי ְְְֱֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹאלקי
ׁשהּוא  ועבֹודה והּׂשגה, הׂשּכלה ׁשהּוא ידיעה ְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָולכאֹורה,
מהּו להבין צריכים וגם מּזה. זה רחֹוקים הם - ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹּפעל

ּבעבֹודה. ּופעּלתֹו הּדעת העמקת ְְֲֲִַַַַַַָָָָֻענין
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גלגולים  על 3אחרי נמסרתי שוני' בחדרים רבים

גובהו  אשר חבלה, ממלאכי אחד  סרדיוט ידי
זיין  הכלי ריבוי עם ומלבשתו הזעומים פניו מראהו
המחלקה  אותה אל יובילני אשר יתירה, אימה מטיל

שמה. לשבת שעלי
בגדי, בכיס דרש"י תפילין לקחתי הלכתי טרם
יכבד  כי לשומר אמרתי זה פקיד חדר מאת וביצאי
מטבעות  איזה לו ואתן ובגדי, תרמילי לשאת עלי
ובתוך  לטוב, השתנו ופניו נפש, באות שלקח מה כסף
האם  ושאלתיו ואפל, קצר בקאליעדאר נכנסו כך
יוכל  הילוכך באופן כי ויענני ללכת, עוד הרבה
בעוד  ללכת עלינו כי ויותר, שעה חצי עד להתאחר
הקעלערין, מקום ונעבור ומחילות, קליאדערין כמה
כחדש  במשך הנצברים והגופים העצמות מקום כן

ימים.
עיניו  ואש מראהו כי אף לדבר, שמרבה כשראיתי
דקרוני, הנהרגים אודות רוח בקור ודיבורו הבהילוני,
הוצאתי  מתחתי, התמוטטו ורגליי הייתי עיף כבר אמנם
נתן  והוא מקטרת, לקחתי אני גם לו, ונתתי מקטרתי
כן  ואחרי מקטרתי להצית תחלה לי ונתן גפרורית,

אחדים. רגעים לנוח תוכל לי, ואמר לעצמו לקח

ולא  בירי' ישפטו אותך  לי אומר  ששמעתי כפי
שעושים  כמו מתחלה אותך יענו לא גם בתלי'
מתלי', יותר יפה מיתה היא הירי' ומיתת לאחרים,

אות יהי' משפטך מאד.dמספרaואם טוב הוא
אותיות ב' ישנם כי לבאר aויוסף אחד ` ובכל ,

אות מספרים, כמה מאות`מהם יותר קשה ,aהוא
וכל  .22 עד ,3 ,2 ,1 מספרים כמה יש בו גם וכי
ואחר  ר"ל. הנדון את שמענים העינוים הם המספרים
וכולם  אנשים כמה שמעמידים היא היריה הנה כל

ואות בהנדון. רעואלוער aמורים  באקדח ירי' הוא
כמו  אינם העינוים אבל מספרים יש בזה גם אמנם 

מספר`.באות והוא קל היותר אופן שהוא d,וישנו
ומדברים בלי לטייל, הנדון את לוקחים מתחלה ידיעה

ומדבר, עמו מטייל ואחד מאומה, יודע אינו והוא עמו
 וכרגע מאחוריו בלט הולך  נראה בלתי  ואחד

מת. הנדון נופל  הירי' רעש שום בלי
והי'  ספעציליסט  גדול מומחה הוא קוזמינקא
נפל  כרע הנדון של הצחוק באמצע אשר כאלו מקרים

פניו. על בשחוק
עלי  פעלו לא כמה עד עצמי על במאד נפלאתי
אפשר  לו אמרתי לספר וכשסיים המספר, דברי
ובראשי  בזרוע התפילין ואניח קלה שעה תחכה
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התפילין. כיס ואראהו הלאה נלך כן ואחרי
מידי  התפילין את ויחטוף רעה, לחי' נהפך כרגע

ומבהיל. נורא בקצף ויזרקם
מעיני, נשרו חמות ודמעות התפילין את הגבהתי

אתי. מה ידעתי לא נדהמתי ולרגע
נתעוררתי. אחרי" "לך הסרדיוט פקודת לקול
הילוכי  בדרך כי והתבוננתי בידי והתפילין ואלך

התפילין. אלביש
ברום  ברזל של במעלות לעלות עלינו הי' כה ובין
בכובד. והלכתי במאד, עלי שהכביד מה קומות שלוש
עליתי  טרם עוד ואני שני' בקומה הי' כבר המלוה
רוחש  אתה מדוע בקול אלי ויקרא שליבות, איזה
כל  ועל הנני רפה כי ענות בקול לו ועניתי כצפרדע,

(רגעים). מינוטין איזה להנפש עלי וקומה קומה
אלביש  ראשונה בקומה בבואי כי ואחליט
יד, השל לבשתי ראשונה לקומה וכשהגעתי התפילין,
לבשתי  שני' לקומה ובהילוכי בי הכיר לא והמלוה
דק"ש  ראשונה פ' והתחלתי הלכתי, וכה ראש, השל
השני' בקומה ואני ואהבת פסוק גמרתי טרם ועוד
אלי  ופנה השלישי' בקומה והמלוה להנפש, עומד

בהתפילין. עומד הנני כי וראה
ושתים  אחת לחי מכת ויכני אלי ירד מקשת כחץ
הסולם  במורד נפלתי ואנכי לאחורי וידחפני ושלש
כאב  הרגשתי התפרדו, עצמותי וכל כדומן ואתגלגל 
עור  של חגורה נושא מכבר זה אנכי הימני. בירך גדול

האחד  וקצהו לשנים הברזל נשבר ובנפלי וברזל,
גדול  והכאב הימני, לירך בקירוב הבטן בסוף נתחב
אונים. באין ושכבתי לקום יכולתי לא כי עד במאד

ושלש  פעמים בי בעט וברגלו אלי, ירד המלוה
בידו  לקום, הבהילני מבהיל ובקצף ובבטני בגבי
ואם  לקום עלי ומצוה  רעואלוער  אקדח הימנית

בי. ירה אז השלישי לפעם אשמע לא
אתה  אין ואם ואקום, לקום,  אמרתי  לי עזור
להמיתני  חפץ אתה ואם לקום, אוכל לא לי עוזר

א  אין הוא, הכל בכחך הרואה האלקים רק רואה יש
ואבך. כגמולך, לך ישלם

ולא  לקום לי ויעזר בתרמילו האקדח הניח המלוה
(רגעים), מינוטין איזה לשכוב והוכרחתי יכולתי,
אתה  מה ציצית. ופ' שמוע אם והי' אמרתי ובשכבי
מעט, עוד שכוב  בקולו המלוה עלי נתן  מצפצף
ונשא  אחד, לעוד ואקרא אלך לעמוד, תוכל לא ואם
הפקיד  יראה ושם השלישית למחלקה מכאן אותך

אתך. שיעשה מה
וכאבי  עשרה שמונה והתפללתי ק"ש גמרתי אנכי
ישנו  הכאב במקום כי הרגשתי גם לרגע , מרגע יגדל

לחלוחית. איזה
במעט  נתחזקתי (רגעים) מינוט כעשרה כעבור
הסרדיוט  בעזרת רב  ובעמל ממקומי לזוז והתחלתי
והתחלתי  בגדי, בכיס ואניח התפילין ואסיר קמתי
ידי  על רחשתי גדולה ביגיעה הסולם. בשליבות לעלות

השלישית  לקומה בואי עד ארבע על כזוחל .4ורגלי
f"txz ,onei
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הדאקטאר  את בטע"ג קראו כבר כי ומצאתי שמה, באתי השמינית שעה קודם ָָבבוקר
מויטעבסק  ד'215ליבערמאן ביום הוקרה אשר את הפעם עוד הוקרה 5 או 4 בשעה בלילה כי , ַ

הרגישה  לא אבל חלושה, היתה הנה ההיא בשעה אך שחור. הדאקטאר את והביאו שני', ָָשעה
כאב.

1

2

3

4

הקטעים  הם אל"ףֿבי"ת באותיות בשוה"ג ההערות (*
ידו  על ונשמטו תרד"ע בשנת מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק ע"י שנכתבו
"דבר  בחוברת שנדפסה קצרה" "סקירה (ראה להמעתיק כשניתנו

ויקהל). לפרשת מהמו"ל.מלכות" הם הממוספרות ההערות

למד  בנעוריו ליבערמאן. (מארק) מרדכי אברהם ד"ר (215ַַ
מעשירי  (אחד חותנו שלחו נשואיו אחר ויר"ש. למדן בישיבה,
– אודותו תרפ"ז. טבת כ"ד ערב נפטר רפואה. ללמוד שקלאוו)
שמות  במפתח שנסמן כפי – מהורש"ב אדמו"ר אגרותֿקודש ראה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ּפיאווקעס  לה להעמיד צריכים כי חושבת והיא עלי', עבר אשר את לי סיפרה אלי' ,216בבואי ַ
נדרש  הלא לי ואמרה לפיֿערך. בטוב אתֿעצמה מרגשת בדרךֿכללית אך במאד, לה טוב הי' וזה
בכלֿזאת  לפעטערבורג, שבתֿקודש על לנסוע באפשר עוד היום הנה לפעטערבורג, לנסוע לך
עתה, לנסוע בדעתי אין כי עניתי לך. יעזור והשי"ת השבת, אחר עד זאת להניח מבקשך הנני

השי"ת. יעזור ובטח

אי  אז זיין רחמים מעורר האוהל, על לשלוח זאל בקשני איך און ווערין, גיזונד זאל ך ַָָ
פון  גיזונדערהייט קומין וועלין מאמע דער מיט זיין גיזונד זאל טאטע דער ביז ַַָדערֿלעבין

במאד.203אויסלאנד  רב בגינוח וגנחה , ַ

מענדלען  מיט בעזרתֿה'. זעהען עם זייער איך ביינק קינד, א איז  ער וואס לעבין 217חוץ זאל ַָָ
אזיי. אייבערשטער דער וויל מסתמא צאייט, ביסיל היבשע א זאך גיזעהען ניט ַַַַאויך

שכבה  והיא עשרה, השתי חצי בשעה חזרה אלי' ובאתי ולהתפלל, האוהל על לשלוח הלכתי
האהל. על שלחתי אם אותי ושאלה התפלה, וגמרה

מנחם  ר' מדודי והאחר שליט"א, הרה"ק אאמו"ר מכ"ק אחד מכתבים, ב' נתקבלו בערב
מכתב  לקחה  אח"כ שעות. איזה משך אותם קראה  ולא הכר תחת הנחתי המכתבים וב' מענדל,
ואת  לפני', לקרותה לאה דבורה דודתי את וביקשה יכלה, ולא לקרות והתחילה שי' רמ"מ דודי
שי' מרש"ב גם כי לה אמרה תחי' לאה דבורה דודתי סתום. הניחה שליט"א אאמו"ר כ"ק מכתב

מאומה. ענתה ולא מכתב, הי'

כנראה  מיוחד צעטיל מונח הי' ושם ההוא, המכתב קראה התפלה אחר ה' ביום ובבואי
ת' שרה בתֿדודי חומה 201אודות בהבית חלקה להבטיח ואיך עבורה, שידוך להשתדל .218בדבר

אאמו"ר  כ"ק אודות לפני לדבר התחילה ואח"כ זמן, מעט שתקה המכתב את לקרוא בסיימה
שליט"א.

זיידע  דער מענטש, גרייסער א איז זאל 219ער אייבערשטער דער גיקענט. פנים א אים האט ַַָָ
משיח'ן. ביז זאיין ימים מאריך ַאים

פארקארבקייט  און אבגיהיטקייט אזייֿפיעל אבותיו, מקום ממלא איז ער ַַַָרבונוֿשלֿעולם
דאס  זאל ער אז זאיין, פועל עפעס אים באיי זאל מיא אז שטיל. זייער אלץ און שמים , יראת ַַַַַָָָפון
אז  מען מיינט שוואייגט, ער זעך דאכט און גיזונד, זיין פאר שווער איז דאס וואייל טאן ַַַַַָָניט
ניט  און אזיי אז פארקארבט איז אלץ אן, ניט זיך הייבט עס ערסט גיווען, פועל האט ַַַַַָָמיא

אים. דאך העלפט אייבערשטער דער ַָאנדערש,

לנגד  בריעף דעם גישריבען האט ער וואס ציונים דיא מיט עסק דער גיווען איז עס ָָבשעת
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לקוטי  .200 ע' ח"ג .52 ע' ח"ב וסיפורים" "שמועות אנשים.
169 ע' דברים" "רשימות שלז. ע' שט. ע' רצה. ע' סיפורים
(ירושלים, אלקין אליהו שמואל להר' דשא" "נאות ספר ואילך.
ספר  תשכ"ו. ירושלים, סיני" "דבר ספר קכח. ע' תשכ"ח)
אנשים. שמות במפתח שנסמן כפי תשי"ז אביב, תל "ויטבסק"

ש  – 271.תמונתו ע' ם
עלוקות. = (216

תרכ"זֿתשרי  אדר ו' – מענדל מנחם הר"ר הצעיר, בנה (217

והתיישב  לחו"ל, לנסוע הוכרח לו, שהיו חובות מריבוי תש"ב.
וראה  סא). ע' ח"ד מהורש"ב אדמו"ר אגרותֿקודש (ראה ַבפאריז

וש"נ. .96 ע' תר"ץ השיחות ספר
שנפטר  הרז"א אבי' מעזבון לה שנשאר בוויטעבסק, (218
ע' ח"ב מהורש"ב אדמו"ר אגרותֿקודש (ראה תרס"ט בשנת
ע' מהר"ש אדמו"ר אגרותֿקודש תתקו. ע' שם גם וראה תקלא.

יד).
הצ"צ. אדמו"ר (219
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התפילין. כיס ואראהו הלאה נלך כן ואחרי
מידי  התפילין את ויחטוף רעה, לחי' נהפך כרגע

ומבהיל. נורא בקצף ויזרקם
מעיני, נשרו חמות ודמעות התפילין את הגבהתי

אתי. מה ידעתי לא נדהמתי ולרגע
נתעוררתי. אחרי" "לך הסרדיוט פקודת לקול
הילוכי  בדרך כי והתבוננתי בידי והתפילין ואלך

התפילין. אלביש
ברום  ברזל של במעלות לעלות עלינו הי' כה ובין
בכובד. והלכתי במאד, עלי שהכביד מה קומות שלוש
עליתי  טרם עוד ואני שני' בקומה הי' כבר המלוה
רוחש  אתה מדוע בקול אלי ויקרא שליבות, איזה
כל  ועל הנני רפה כי ענות בקול לו ועניתי כצפרדע,

(רגעים). מינוטין איזה להנפש עלי וקומה קומה
אלביש  ראשונה בקומה בבואי כי ואחליט
יד, השל לבשתי ראשונה לקומה וכשהגעתי התפילין,
לבשתי  שני' לקומה ובהילוכי בי הכיר לא והמלוה
דק"ש  ראשונה פ' והתחלתי הלכתי, וכה ראש, השל
השני' בקומה ואני ואהבת פסוק גמרתי טרם ועוד
אלי  ופנה השלישי' בקומה והמלוה להנפש, עומד

בהתפילין. עומד הנני כי וראה
ושתים  אחת לחי מכת ויכני אלי ירד מקשת כחץ
הסולם  במורד נפלתי ואנכי לאחורי וידחפני ושלש
כאב  הרגשתי התפרדו, עצמותי וכל כדומן ואתגלגל 
עור  של חגורה נושא מכבר זה אנכי הימני. בירך גדול

האחד  וקצהו לשנים הברזל נשבר ובנפלי וברזל,
גדול  והכאב הימני, לירך בקירוב הבטן בסוף נתחב
אונים. באין ושכבתי לקום יכולתי לא כי עד במאד

ושלש  פעמים בי בעט וברגלו אלי, ירד המלוה
בידו  לקום, הבהילני מבהיל ובקצף ובבטני בגבי
ואם  לקום עלי ומצוה  רעואלוער  אקדח הימנית

בי. ירה אז השלישי לפעם אשמע לא
אתה  אין ואם ואקום, לקום,  אמרתי  לי עזור
להמיתני  חפץ אתה ואם לקום, אוכל לא לי עוזר

א  אין הוא, הכל בכחך הרואה האלקים רק רואה יש
ואבך. כגמולך, לך ישלם

ולא  לקום לי ויעזר בתרמילו האקדח הניח המלוה
(רגעים), מינוטין איזה לשכוב והוכרחתי יכולתי,
אתה  מה ציצית. ופ' שמוע אם והי' אמרתי ובשכבי
מעט, עוד שכוב  בקולו המלוה עלי נתן  מצפצף
ונשא  אחד, לעוד ואקרא אלך לעמוד, תוכל לא ואם
הפקיד  יראה ושם השלישית למחלקה מכאן אותך

אתך. שיעשה מה
וכאבי  עשרה שמונה והתפללתי ק"ש גמרתי אנכי
ישנו  הכאב במקום כי הרגשתי גם לרגע , מרגע יגדל

לחלוחית. איזה
במעט  נתחזקתי (רגעים) מינוט כעשרה כעבור
הסרדיוט  בעזרת רב  ובעמל ממקומי לזוז והתחלתי
והתחלתי  בגדי, בכיס ואניח התפילין ואסיר קמתי
ידי  על רחשתי גדולה ביגיעה הסולם. בשליבות לעלות

השלישית  לקומה בואי עד ארבע על כזוחל .4ורגלי
f"txz ,onei
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ב.4) תרמד, שם וראה נמצא, ע"כ

•
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lde`d lr gelyle ,reqpl ilan dzywa

הדאקטאר  את בטע"ג קראו כבר כי ומצאתי שמה, באתי השמינית שעה קודם ָָבבוקר
מויטעבסק  ד'215ליבערמאן ביום הוקרה אשר את הפעם עוד הוקרה 5 או 4 בשעה בלילה כי , ַ

הרגישה  לא אבל חלושה, היתה הנה ההיא בשעה אך שחור. הדאקטאר את והביאו שני', ָָשעה
כאב.

1

2

3

4

הקטעים  הם אל"ףֿבי"ת באותיות בשוה"ג ההערות (*
ידו  על ונשמטו תרד"ע בשנת מהוריי"צ אדמו"ר כ"ק ע"י שנכתבו
"דבר  בחוברת שנדפסה קצרה" "סקירה (ראה להמעתיק כשניתנו

ויקהל). לפרשת מהמו"ל.מלכות" הם הממוספרות ההערות

למד  בנעוריו ליבערמאן. (מארק) מרדכי אברהם ד"ר (215ַַ
מעשירי  (אחד חותנו שלחו נשואיו אחר ויר"ש. למדן בישיבה,
– אודותו תרפ"ז. טבת כ"ד ערב נפטר רפואה. ללמוד שקלאוו)
שמות  במפתח שנסמן כפי – מהורש"ב אדמו"ר אגרותֿקודש ראה

c"ag i`iyp epizeax zxezn

ּפיאווקעס  לה להעמיד צריכים כי חושבת והיא עלי', עבר אשר את לי סיפרה אלי' ,216בבואי ַ
נדרש  הלא לי ואמרה לפיֿערך. בטוב אתֿעצמה מרגשת בדרךֿכללית אך במאד, לה טוב הי' וזה
בכלֿזאת  לפעטערבורג, שבתֿקודש על לנסוע באפשר עוד היום הנה לפעטערבורג, לנסוע לך
עתה, לנסוע בדעתי אין כי עניתי לך. יעזור והשי"ת השבת, אחר עד זאת להניח מבקשך הנני

השי"ת. יעזור ובטח

אי  אז זיין רחמים מעורר האוהל, על לשלוח זאל בקשני איך און ווערין, גיזונד זאל ך ַָָ
פון  גיזונדערהייט קומין וועלין מאמע דער מיט זיין גיזונד זאל טאטע דער ביז ַַָדערֿלעבין

במאד.203אויסלאנד  רב בגינוח וגנחה , ַ

מענדלען  מיט בעזרתֿה'. זעהען עם זייער איך ביינק קינד, א איז  ער וואס לעבין 217חוץ זאל ַָָ
אזיי. אייבערשטער דער וויל מסתמא צאייט, ביסיל היבשע א זאך גיזעהען ניט ַַַַאויך

שכבה  והיא עשרה, השתי חצי בשעה חזרה אלי' ובאתי ולהתפלל, האוהל על לשלוח הלכתי
האהל. על שלחתי אם אותי ושאלה התפלה, וגמרה

מנחם  ר' מדודי והאחר שליט"א, הרה"ק אאמו"ר מכ"ק אחד מכתבים, ב' נתקבלו בערב
מכתב  לקחה  אח"כ שעות. איזה משך אותם קראה  ולא הכר תחת הנחתי המכתבים וב' מענדל,
ואת  לפני', לקרותה לאה דבורה דודתי את וביקשה יכלה, ולא לקרות והתחילה שי' רמ"מ דודי
שי' מרש"ב גם כי לה אמרה תחי' לאה דבורה דודתי סתום. הניחה שליט"א אאמו"ר כ"ק מכתב

מאומה. ענתה ולא מכתב, הי'

כנראה  מיוחד צעטיל מונח הי' ושם ההוא, המכתב קראה התפלה אחר ה' ביום ובבואי
ת' שרה בתֿדודי חומה 201אודות בהבית חלקה להבטיח ואיך עבורה, שידוך להשתדל .218בדבר

אאמו"ר  כ"ק אודות לפני לדבר התחילה ואח"כ זמן, מעט שתקה המכתב את לקרוא בסיימה
שליט"א.

זיידע  דער מענטש, גרייסער א איז זאל 219ער אייבערשטער דער גיקענט. פנים א אים האט ַַָָ
משיח'ן. ביז זאיין ימים מאריך ַאים

פארקארבקייט  און אבגיהיטקייט אזייֿפיעל אבותיו, מקום ממלא איז ער ַַַָרבונוֿשלֿעולם
דאס  זאל ער אז זאיין, פועל עפעס אים באיי זאל מיא אז שטיל. זייער אלץ און שמים , יראת ַַַַַָָָפון
אז  מען מיינט שוואייגט, ער זעך דאכט און גיזונד, זיין פאר שווער איז דאס וואייל טאן ַַַַַָָניט
ניט  און אזיי אז פארקארבט איז אלץ אן, ניט זיך הייבט עס ערסט גיווען, פועל האט ַַַַַָָמיא

אים. דאך העלפט אייבערשטער דער ַָאנדערש,

לנגד  בריעף דעם גישריבען האט ער וואס ציונים דיא מיט עסק דער גיווען איז עס ָָבשעת
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לקוטי  .200 ע' ח"ג .52 ע' ח"ב וסיפורים" "שמועות אנשים.
169 ע' דברים" "רשימות שלז. ע' שט. ע' רצה. ע' סיפורים
(ירושלים, אלקין אליהו שמואל להר' דשא" "נאות ספר ואילך.
ספר  תשכ"ו. ירושלים, סיני" "דבר ספר קכח. ע' תשכ"ח)
אנשים. שמות במפתח שנסמן כפי תשי"ז אביב, תל "ויטבסק"

ש  – 271.תמונתו ע' ם
עלוקות. = (216

תרכ"זֿתשרי  אדר ו' – מענדל מנחם הר"ר הצעיר, בנה (217

והתיישב  לחו"ל, לנסוע הוכרח לו, שהיו חובות מריבוי תש"ב.
וראה  סא). ע' ח"ד מהורש"ב אדמו"ר אגרותֿקודש (ראה ַבפאריז

וש"נ. .96 ע' תר"ץ השיחות ספר
שנפטר  הרז"א אבי' מעזבון לה שנשאר בוויטעבסק, (218
ע' ח"ב מהורש"ב אדמו"ר אגרותֿקודש (ראה תרס"ט בשנת
ע' מהר"ש אדמו"ר אגרותֿקודש תתקו. ע' שם גם וראה תקלא.

יד).
הצ"צ. אדמו"ר (219
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מאדאייעווסקי 220הציונים  משה גיקומען מיר צו זאיינען יואל 221, יצחק גיזאגט 222, מיר האבין און , ַָָ
זאל  ער אז אם כבוד בגזירת זאגין עם מוז איך און בפועלֿממש, נפשות סכנת א איז דאס ַַַָָָאז
מיא  אז ניט, איך קאן שטארק אים זאגין – גירעט אייך אים מיט איך האב שרייבין. ַַָָָָגארנישט
זאגט, ער וואס בא דערבאיי באמת טאקע האלט ער אז מען זעהט ריידין אים מיט אן ַַַַַָָָהייבט
איז  אמת דער און עלטערין. הייליגע זאיינע בזכות אים דאך העלפט אייבערשטער דער ַָאון
האפט  און ניט, מורא קיין ער האט באמת אז גיזאגט מיר ער האט – אלץ וויא ַַַָָָָשטארקער

להשי"ת.

ישיבה  דער גילייבט 223מיט דאך, זעהט מיא זאך! גרעסטע די דאך איז דאס טו! אייף ַַַָָָאזא
אסך, זייער עם קאסט עס און גרינג ניט אן קומט עס זיך. האלט זאך דיא אז אייבערשטער, ַַַַָָדער
דאס  אז ווייס יענער און שייך. ווייניק געלט צו איז ער אז  בפרט און ניט, מען גיט מאל ַַָָצווייא
אייבערשטן  דעם גילייבט ער איז יעדערין בא און דעם, מכח דאך רעט מיא און רצון, זאיין ַַָאיז 
זאל  אייבערשטער דער אן, גיבארין פון ער איז אזיי און אמת, זאיין מצד אלץ טאייער, ַַַַָָָזייער

משיח'ן. ביז זאיין ימים מאריך ַאים

איינציגער  דער דאך איז ער רבייסטווע, דיא פיהרין און גיזונד זאיין ער זאל ַָָרבונוֿשלֿעולם,
גיבין  אים זאל אייבערשטער דער אבותיו, מקום ממלא איז וואס אייניקלעך שווער'ס דעם ָָפון

שטארקין. און ַכחות

האט  יעדערער און גיקוועצט אזייפיעל אידין זאיינען פרנסה אין אז ב"ה, צאייטין, ַַַַָאיצטיגע
זאל  אייבערשטער דער אים. העלפט השי"ת נאר אידישקאייט, און קינדער פרנסה, פון ַַָָּפעקלאך

עלטערין. הייליקע דיא בזכות נחת זעהען העלפין טאקע ַאים

מינוט). עשר חמשה על יותר בערך התארך הזה (הדיבור
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רו  ע' ח"א שלו באגרותֿקודש (נדפס תרנ"ט בשנת (220
ומעין  לקונטרס ב"מבוא" רבינו של היומן רשימת וראה ואילך.

.(45 ע'
פלך  דחאראל הרב מאדיעווסקי. משה אליעזר הרב (221ַ
כ"ק  מטעם הדת במלחמת התעסק תר"ט. בשנת נולד פאלטאווע.
ח"ג  מהורש"ב אדמו"ר אגרותֿקודש (ראה נ"ע מהורש"ב אדמו"ר

ועוד). נה. ע'
דקרעמענטשוג. הרב ראפאלאוויטש. יואל יצחק הרב (222ַָ
אדמו"ר  כ"ק מחסידי ואח"כ מהר"ש אדמו"ר כ"ק מחסידי
את  נשא לימים צעיר בהיותו מהוריי"צ. אדמו"ר וכ"ק מהורש"ב
אחדות  שנים כעבור תומארקין. יוסף ר' והרה"ח הרה"ג של ַבתו
מנחם  תורת – תרצ"ב סיון (שיחות לרב ונתכהן חותנו נפטר

לארה"ק  עלה פ"י). ח"ג רבי בית רלז. ע' (תרצ"ב) היומן רשימת
(משרד  תרח"ץ* תמוז כו ב', ביום שם ונפטר תרצ"ב, בשנת
תמוזֿאלול  ציון" "שערי קובץ החסידים. לעדת קדישא" ה"חברא

הזיתים. בהר חב"ד בחלקת ומ"כ נג**), ע' תרח"ץ
תומכיֿתמימים. (223

.zyaeyn dwzrdn `ed la` ,hv 'r c"g ycewÎzexb` d`x (*
zpya clep k"`e ± eiigl rax`e mipenyd zpya xhtpy ,mye (**
zpya clepy 190 'r (a"xrz ,wqpit) "my ild`" xtqa la` .c"ixz
± u"gxz lel`Îfenz ,milyexi ± "l`xyi ux` zxez" uaewa .g"ixz

.dpy d"t oa xhtpy

•
ycew zexb`

פ"ב  שבט, כ"ט ב"ה

וש"ץ  שו"ב שי' מענדיל מנחם מו"ה

וברכה, שלום

נכון  סענט, חמשים שקל וחמשה ששים בסך שילוחו

וכבר  יחי' זאלמאנאוו מר הנעלה ידידנו הסוכן ליד הגיעו

דבר  הדברי' נסדרו ת"ל עתה ית' ובעזרתו לפה, הגיעו

הטוב  והאל נכון. בסדר לפה הנ"ל שי' הרש"פ מאת השילוח

יחיו  והסועדי' התומכים והמעשים העושים בעזר יהי'

ובקשה  העבר על תודה ומוכפלת. כפולה בברכה להתברך

ית' בעזרתו היכולת, יהי' אשר אמצעי, להיות העתיד על

הקדש. מאת עלי הועמס כאשר התורה מוסדי כל לכלכל
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לו, שככה האיש האדם, יחי' לבדו הלחם על לא אמנם

ודעתו  ומחשבתו לו, נחשב לאל המקום מרחק אשר

ותועלת  במאוד הוא נעים הרוח, והשתתפות הדעה בקירוב

כבודו  קרא בטח ובאשר התורה. קרן את להרים בו ברכה

בכלל  שי' אנ"ש לכבוד הערכתי אשר מכתבי מרבית

ידיעת  איזה למו יודרש (ואם הדברים אכפול לא ובפרט,

שיפרין, שי' דוד ר' ידידנו מאת לדרוש ייטיב בזה, דברים

האם  מגורו, מקום מה להודיעיני נא יואיל ורק נויארק),

אם  דא"ח לומדי' האם שי', אנ"ש מידידנו שם יש

נדבר  ונשוב ודא"ח, נגלה ללמוד ובש"ק בחול מתועדים

אי"ה.

יום  דבר על שי' אנ"ש את עוררתי החולפת בשנה

זי"ע, נ"ע זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק דהוד הילולא

על  מהמתיחס ואיש איש יזכור בו אשר יום לניסן, בשני

לימוד  שיעורי לסדר ד' יראי וידברו ורבו, מורו את דגלו

התועדות. וזמני

את  הקדישו שי' מאנ"ש רבים שקבלתי הידיעות וכפי

דא"ח, ולימוד תפלה בתורה בשמים אל לברכת הזה היום

ומזונא  חייא בבני האלקים מאת שלמה משכורתם יהי

בגו"ר. כה"י להם לטוב רויחא,

בעב[ו]תת  הקשורים שי' אנ"ש ידידנו אשר אפונה לא

הבא  (וגם הזה יום יקבעו אמיתי, ורגש דעה בעלי אהבה,

בדברים  רעים, ושיחת תורה בצדקה עבודה ליום אחריו)

התורה. לחיזוק המעוררים

כאחב"י  בתוך שי' אנ"ש בעזר אבותינו אלקי ד' יהי

ברו"ג. ידיהם מעשי כל את לברך שי'

בכט"ס. מברכו והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'
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מאדאייעווסקי 220הציונים  משה גיקומען מיר צו זאיינען יואל 221, יצחק גיזאגט 222, מיר האבין און , ַָָ
זאל  ער אז אם כבוד בגזירת זאגין עם מוז איך און בפועלֿממש, נפשות סכנת א איז דאס ַַַָָָאז
מיא  אז ניט, איך קאן שטארק אים זאגין – גירעט אייך אים מיט איך האב שרייבין. ַַָָָָגארנישט
זאגט, ער וואס בא דערבאיי באמת טאקע האלט ער אז מען זעהט ריידין אים מיט אן ַַַַַָָָהייבט
איז  אמת דער און עלטערין. הייליגע זאיינע בזכות אים דאך העלפט אייבערשטער דער ַָאון
האפט  און ניט, מורא קיין ער האט באמת אז גיזאגט מיר ער האט – אלץ וויא ַַַָָָָשטארקער

להשי"ת.

ישיבה  דער גילייבט 223מיט דאך, זעהט מיא זאך! גרעסטע די דאך איז דאס טו! אייף ַַַָָָאזא
אסך, זייער עם קאסט עס און גרינג ניט אן קומט עס זיך. האלט זאך דיא אז אייבערשטער, ַַַַָָדער
דאס  אז ווייס יענער און שייך. ווייניק געלט צו איז ער אז  בפרט און ניט, מען גיט מאל ַַָָצווייא
אייבערשטן  דעם גילייבט ער איז יעדערין בא און דעם, מכח דאך רעט מיא און רצון, זאיין ַַָאיז 
זאל  אייבערשטער דער אן, גיבארין פון ער איז אזיי און אמת, זאיין מצד אלץ טאייער, ַַַַָָָזייער

משיח'ן. ביז זאיין ימים מאריך ַאים

איינציגער  דער דאך איז ער רבייסטווע, דיא פיהרין און גיזונד זאיין ער זאל ַָָרבונוֿשלֿעולם,
גיבין  אים זאל אייבערשטער דער אבותיו, מקום ממלא איז וואס אייניקלעך שווער'ס דעם ָָפון

שטארקין. און ַכחות

האט  יעדערער און גיקוועצט אזייפיעל אידין זאיינען פרנסה אין אז ב"ה, צאייטין, ַַַַָאיצטיגע
זאל  אייבערשטער דער אים. העלפט השי"ת נאר אידישקאייט, און קינדער פרנסה, פון ַַָָּפעקלאך

עלטערין. הייליקע דיא בזכות נחת זעהען העלפין טאקע ַאים

מינוט). עשר חמשה על יותר בערך התארך הזה (הדיבור
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רו  ע' ח"א שלו באגרותֿקודש (נדפס תרנ"ט בשנת (220
ומעין  לקונטרס ב"מבוא" רבינו של היומן רשימת וראה ואילך.

.(45 ע'
פלך  דחאראל הרב מאדיעווסקי. משה אליעזר הרב (221ַ
כ"ק  מטעם הדת במלחמת התעסק תר"ט. בשנת נולד פאלטאווע.
ח"ג  מהורש"ב אדמו"ר אגרותֿקודש (ראה נ"ע מהורש"ב אדמו"ר

ועוד). נה. ע'
דקרעמענטשוג. הרב ראפאלאוויטש. יואל יצחק הרב (222ַָ
אדמו"ר  כ"ק מחסידי ואח"כ מהר"ש אדמו"ר כ"ק מחסידי
את  נשא לימים צעיר בהיותו מהוריי"צ. אדמו"ר וכ"ק מהורש"ב
אחדות  שנים כעבור תומארקין. יוסף ר' והרה"ח הרה"ג של ַבתו
מנחם  תורת – תרצ"ב סיון (שיחות לרב ונתכהן חותנו נפטר

לארה"ק  עלה פ"י). ח"ג רבי בית רלז. ע' (תרצ"ב) היומן רשימת
(משרד  תרח"ץ* תמוז כו ב', ביום שם ונפטר תרצ"ב, בשנת
תמוזֿאלול  ציון" "שערי קובץ החסידים. לעדת קדישא" ה"חברא

הזיתים. בהר חב"ד בחלקת ומ"כ נג**), ע' תרח"ץ
תומכיֿתמימים. (223

.zyaeyn dwzrdn `ed la` ,hv 'r c"g ycewÎzexb` d`x (*
zpya clep k"`e ± eiigl rax`e mipenyd zpya xhtpy ,mye (**
zpya clepy 190 'r (a"xrz ,wqpit) "my ild`" xtqa la` .c"ixz
± u"gxz lel`Îfenz ,milyexi ± "l`xyi ux` zxez" uaewa .g"ixz

.dpy d"t oa xhtpy

•
ycew zexb`

פ"ב  שבט, כ"ט ב"ה

וש"ץ  שו"ב שי' מענדיל מנחם מו"ה

וברכה, שלום

נכון  סענט, חמשים שקל וחמשה ששים בסך שילוחו

וכבר  יחי' זאלמאנאוו מר הנעלה ידידנו הסוכן ליד הגיעו

דבר  הדברי' נסדרו ת"ל עתה ית' ובעזרתו לפה, הגיעו

הטוב  והאל נכון. בסדר לפה הנ"ל שי' הרש"פ מאת השילוח

יחיו  והסועדי' התומכים והמעשים העושים בעזר יהי'

ובקשה  העבר על תודה ומוכפלת. כפולה בברכה להתברך

ית' בעזרתו היכולת, יהי' אשר אמצעי, להיות העתיד על

הקדש. מאת עלי הועמס כאשר התורה מוסדי כל לכלכל
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לו, שככה האיש האדם, יחי' לבדו הלחם על לא אמנם

ודעתו  ומחשבתו לו, נחשב לאל המקום מרחק אשר

ותועלת  במאוד הוא נעים הרוח, והשתתפות הדעה בקירוב

כבודו  קרא בטח ובאשר התורה. קרן את להרים בו ברכה

בכלל  שי' אנ"ש לכבוד הערכתי אשר מכתבי מרבית

ידיעת  איזה למו יודרש (ואם הדברים אכפול לא ובפרט,

שיפרין, שי' דוד ר' ידידנו מאת לדרוש ייטיב בזה, דברים

האם  מגורו, מקום מה להודיעיני נא יואיל ורק נויארק),

אם  דא"ח לומדי' האם שי', אנ"ש מידידנו שם יש

נדבר  ונשוב ודא"ח, נגלה ללמוד ובש"ק בחול מתועדים

אי"ה.

יום  דבר על שי' אנ"ש את עוררתי החולפת בשנה

זי"ע, נ"ע זצוקללה"ה הרה"ק אאמו"ר כ"ק דהוד הילולא

על  מהמתיחס ואיש איש יזכור בו אשר יום לניסן, בשני

לימוד  שיעורי לסדר ד' יראי וידברו ורבו, מורו את דגלו

התועדות. וזמני

את  הקדישו שי' מאנ"ש רבים שקבלתי הידיעות וכפי

דא"ח, ולימוד תפלה בתורה בשמים אל לברכת הזה היום

ומזונא  חייא בבני האלקים מאת שלמה משכורתם יהי

בגו"ר. כה"י להם לטוב רויחא,

בעב[ו]תת  הקשורים שי' אנ"ש ידידנו אשר אפונה לא

הבא  (וגם הזה יום יקבעו אמיתי, ורגש דעה בעלי אהבה,

בדברים  רעים, ושיחת תורה בצדקה עבודה ליום אחריו)

התורה. לחיזוק המעוררים

כאחב"י  בתוך שי' אנ"ש בעזר אבותינו אלקי ד' יהי

ברו"ג. ידיהם מעשי כל את לברך שי'

בכט"ס. מברכו והדו"ש כאו"נ ושלום ברכה והי'
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד סיון, תשי"ח

ברוקלין.

שלום וברכה! 

במענה למכתבו פ"נ, שיקרא בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ 

זי"ע.

במ"ש אודות החלישות שלו, וכן מהפרעות בעת השינה, יש מקום לומר ששני הענינים הוא 

דייקו  וגם  דרשו  כמה  עד  ידוע  והרי  וכו',  שינה  שתי'  לאכילה  קבועים  זמנים  והעדר  סדר,  מהבלתי 

בקיום  להצלחה   - סדר  הבלתי   - שמונע  והסבירו  וביארו  מסודרים  חיים  סדר  על  רבותינו  והקפידו 

התורה והמצוות ובפרט בנדון כזה שנוגע למלאכתו בקדש מלאכת זבולון שקדם לישכר, ואופן מלאכתו 

הרי מקרא מלא דבר הכתוב שמח זבולון בצאתך, וק"ל. 

ומהנכון שישאל דעת רופא בכדי להשקיטו מהתרגשות מהנ"ל ויבקשו לקבוע לו זמני האכילה 

שתי' וכו' ועד כמה שאפשר ישתדל לשמור עליהם והשי"ת ישלח דברו ויחלימהו ויחזקהו.

לניצול  המתאימה  מהכנה  וכן  בקדש  בעבודתו  ומהצלחתו  האמור  בכל  לבשו"ט  בברכה 

הוואקאנס הבע"ל.
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.zøöBð Cëì ék¦§¨¨§¨

ycew zegiyn zecewp

נאמר הזקן הלל של תלמידיו על להקשות: יש לכאורה

-1בגמרא שבכולם קטן עוזיאל; בן יונתן - שבכולן "גדול

של בתורה שגדלותו אמת הן ולכאורה, זכאי". בן יוחנן רבן

ומשנה מקרא הניח ש"לא עצומה, היתה זכאי בן יוחנן רבן

קטן" ודבר גדול דבר ואגדה.. הלכה מכלֿמקום2גמרא אבל ,

אםֿכן מדוע שבכולם"; "קטן היה הלל תלמידי ערך לפי

ולא מהלל.." קיבל זכאי בן יוחנן ש"רבן מה רק כאן נאמר

גדול שהיה עוזיאל, בן יונתן מרבי מימרא שום הובאה

!? הלל של תלמידיו

אבות, מסכת ענין לכללות בהתאם שזהו לומר ויש

מסיני תורה קיבל ב"משה מסרוההמתחילה לאנשיומסרה..

והעמידו אמרו.. הם הגדולה; הרבה";תלמידיםכנסת

התורה, מקבלי תנאים, מימרות של הוא המסכת סגנון כלומר,

אחריהם. הבאים לדורות המסורה בהעברת שהמשיכו

דברי ורק אך הובאו זו שבמסכת לומר יש זה עלֿפי

תנאים שהיו אףֿעלֿפי התורה. מסירת היה שענינם התנאים

מכלֿמקום ביותר, נפלא באופן היה שלימודם מהם, גדולים

מסירת לענין שייכים היו שלא מכיון הובאו לא דבריהם

התורה.

בגמרא מסופר עוזיאל בן יונתן שיושב3על ש"בשעה

ומבואר נשרף", מיד עליו שפורח עוף כל בתורה, ועוסק

מסיני4בתוספות כנתינתם שמחים "שהדברים משום שזהו

- לימודו של ההפלאה גודל מובן מזה באש". תורה שניתנה

לא גופא זה מטעם שני, מצד אך ביותר, נפלא היה אחד שמצד

ל לא ובוודאי לאחרים התורה להעברת שייך ישראל.כללהיה

התורה העברת היה ענינו זכאי בן יוחנן רבן לעומתו,

בגמרא כמבואר וכמסופר5לאחרים, לימד", שנה ש"ארבעים

עוד שבזה6עליו וחכמיה", יבנה לי "תן רומי ממלך שביקש ,

כולו. ישראל בעם התורה ולימוד קיום המשך את הבטיח

התורה מסירת כאמור (שענינה אבות במסכת ולכן

(ולא מהלל שקיבל זכאי בן יוחנן רבי דברי הובאו לישראל)

אחרים). תלמידים של דבריהם

שלח) פרשת - תנש"א קודש (שיחות

"תורה הלשון משמעות א. להבין: היאהרבהצריך "

"כי נאמר מדוע כן ואם מהמתחייב, יותר הוא לכךשהלימוד

בזה, שמחוייב סימן "לכך" נוצר הוא אם - (הלוא נוצרת"

- הוא סתום הרבה" "תורה הלשון ב. "הרבה")? זה ובמה

"הרבה"? ומהו החיוב שיעור מהו נתפרש לא ומדוע

: בזה והביאור

שלמד מצאנו - זכאי בן יוחנן רבן - המאמר בעל על

שנה ארבעים הדרוש7תורה השנים מספר הוא שנה ארבעים .

הלכה להורות סמיכה שנות8לקבלת שבארבעים יוצא זה לפי .

בלימוד מסויימת לשלימות זכאי בן יוחנן רבן הגיע לימודו

לבינה" ארבעים ("בן מכן9התורה לאחר שלמד מה וכל (

עליו שאמרו היה10(כמו תורה") בלא אמות ארבע הלך ש"לא

שלימות. מאותה למעלה

ללמוד הוא החיוב - במשנתנו גם הוא שכן לומר ויש

"תורה נקרא לזה שמעבר ומה להוראה ".הרבהולהגיע

הרבה", תורה למדת "אם זכאי בן יוחנן רבן שאמר זהו

"אל - בו עסק בעצמו שהוא והדרגה מהסוג לימוד דהיינו

לכך כי לעצמך, טובה ".נוצרתתחזיק

עצם היא ש"בריאה" הוא ל"יצירה" "בריאה" בין ההבדל

כדבר שבאה הצורה זו "יצירה" ואילו המציאות, התהוות

המציאות. עצם על נוסף

כדלהלן: הוא ליצירה בריאה בין החילוק תורה בלימוד

אזי - האדם שכל מציאות (התהוות) עצם - ה"בריאה" מצד

שנה, ארבעים של הלימוד לאחר להוראה, מגיע הוא כאשר

ה - "יצירה" לגבי אך בריאתו. מטרת שלצורהנשלמה

עוד תורה וללמוד להוסיף ואפשר סוף לדבר אין - המציאות

ועוד.

הרבה" תורה למדת "אם גם משנתנו: פירוש אםֿכן זהו

כלומר, להוראה, והגעת שזכית כזו במידה תורה למדת -

כי - לעצמך טובה תחזיק "אל בריאתך; מטרת את השלמת

הצורה),נוצרתלכך (תוספת שבך ה"יצירה" ענין מצד ;"

הגבלה. בלי התורה, בלימוד ועוד עוד להוסיף עליך מוטל

(150 עמ' ד, כרך תשמז, התוועדויות - (תורתֿמנחם

א.1) כח, שם.2)סוכה עוף.4)שם.3)בגמרא כל א.5)ד"ה מא, ב.6)סנהדרין נו, א.7)גיטין מא, כב,8)סנהדרין סוטה ראה

כב.9)ב. משנה ה פרק א.10)להלן כח, סוכה
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נאמר הזקן הלל של תלמידיו על להקשות: יש לכאורה

-1בגמרא שבכולם קטן עוזיאל; בן יונתן - שבכולן "גדול

של בתורה שגדלותו אמת הן ולכאורה, זכאי". בן יוחנן רבן

ומשנה מקרא הניח ש"לא עצומה, היתה זכאי בן יוחנן רבן

קטן" ודבר גדול דבר ואגדה.. הלכה מכלֿמקום2גמרא אבל ,

אםֿכן מדוע שבכולם"; "קטן היה הלל תלמידי ערך לפי

ולא מהלל.." קיבל זכאי בן יוחנן ש"רבן מה רק כאן נאמר

גדול שהיה עוזיאל, בן יונתן מרבי מימרא שום הובאה

!? הלל של תלמידיו

אבות, מסכת ענין לכללות בהתאם שזהו לומר ויש

מסיני תורה קיבל ב"משה מסרוההמתחילה לאנשיומסרה..

והעמידו אמרו.. הם הגדולה; הרבה";תלמידיםכנסת

התורה, מקבלי תנאים, מימרות של הוא המסכת סגנון כלומר,

אחריהם. הבאים לדורות המסורה בהעברת שהמשיכו

דברי ורק אך הובאו זו שבמסכת לומר יש זה עלֿפי

תנאים שהיו אףֿעלֿפי התורה. מסירת היה שענינם התנאים

מכלֿמקום ביותר, נפלא באופן היה שלימודם מהם, גדולים

מסירת לענין שייכים היו שלא מכיון הובאו לא דבריהם

התורה.

בגמרא מסופר עוזיאל בן יונתן שיושב3על ש"בשעה

ומבואר נשרף", מיד עליו שפורח עוף כל בתורה, ועוסק

מסיני4בתוספות כנתינתם שמחים "שהדברים משום שזהו

- לימודו של ההפלאה גודל מובן מזה באש". תורה שניתנה

לא גופא זה מטעם שני, מצד אך ביותר, נפלא היה אחד שמצד

ל לא ובוודאי לאחרים התורה להעברת שייך ישראל.כללהיה

התורה העברת היה ענינו זכאי בן יוחנן רבן לעומתו,

בגמרא כמבואר וכמסופר5לאחרים, לימד", שנה ש"ארבעים

עוד שבזה6עליו וחכמיה", יבנה לי "תן רומי ממלך שביקש ,

כולו. ישראל בעם התורה ולימוד קיום המשך את הבטיח

התורה מסירת כאמור (שענינה אבות במסכת ולכן

(ולא מהלל שקיבל זכאי בן יוחנן רבי דברי הובאו לישראל)

אחרים). תלמידים של דבריהם

שלח) פרשת - תנש"א קודש (שיחות

"תורה הלשון משמעות א. להבין: היאהרבהצריך "

"כי נאמר מדוע כן ואם מהמתחייב, יותר הוא לכךשהלימוד

בזה, שמחוייב סימן "לכך" נוצר הוא אם - (הלוא נוצרת"

- הוא סתום הרבה" "תורה הלשון ב. "הרבה")? זה ובמה

"הרבה"? ומהו החיוב שיעור מהו נתפרש לא ומדוע

: בזה והביאור

שלמד מצאנו - זכאי בן יוחנן רבן - המאמר בעל על

שנה ארבעים הדרוש7תורה השנים מספר הוא שנה ארבעים .

הלכה להורות סמיכה שנות8לקבלת שבארבעים יוצא זה לפי .

בלימוד מסויימת לשלימות זכאי בן יוחנן רבן הגיע לימודו

לבינה" ארבעים ("בן מכן9התורה לאחר שלמד מה וכל (

עליו שאמרו היה10(כמו תורה") בלא אמות ארבע הלך ש"לא

שלימות. מאותה למעלה

ללמוד הוא החיוב - במשנתנו גם הוא שכן לומר ויש

"תורה נקרא לזה שמעבר ומה להוראה ".הרבהולהגיע

הרבה", תורה למדת "אם זכאי בן יוחנן רבן שאמר זהו

"אל - בו עסק בעצמו שהוא והדרגה מהסוג לימוד דהיינו

לכך כי לעצמך, טובה ".נוצרתתחזיק

עצם היא ש"בריאה" הוא ל"יצירה" "בריאה" בין ההבדל

כדבר שבאה הצורה זו "יצירה" ואילו המציאות, התהוות

המציאות. עצם על נוסף

כדלהלן: הוא ליצירה בריאה בין החילוק תורה בלימוד

אזי - האדם שכל מציאות (התהוות) עצם - ה"בריאה" מצד

שנה, ארבעים של הלימוד לאחר להוראה, מגיע הוא כאשר

ה - "יצירה" לגבי אך בריאתו. מטרת שלצורהנשלמה

עוד תורה וללמוד להוסיף ואפשר סוף לדבר אין - המציאות

ועוד.

הרבה" תורה למדת "אם גם משנתנו: פירוש אםֿכן זהו

כלומר, להוראה, והגעת שזכית כזו במידה תורה למדת -

כי - לעצמך טובה תחזיק "אל בריאתך; מטרת את השלמת

הצורה),נוצרתלכך (תוספת שבך ה"יצירה" ענין מצד ;"

הגבלה. בלי התורה, בלימוד ועוד עוד להוסיף עליך מוטל

(150 עמ' ד, כרך תשמז, התוועדויות - (תורתֿמנחם

א.1) כח, שם.2)סוכה עוף.4)שם.3)בגמרא כל א.5)ד"ה מא, ב.6)סנהדרין נו, א.7)גיטין מא, כב,8)סנהדרין סוטה ראה

כב.9)ב. משנה ה פרק א.10)להלן כח, סוכה

ipy ,oey`x - ci ,bi - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
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:ïeð-ïa rLBäè:àeôø-ïa éèìt ïîéðá ähîì ¥¬©¦«§©¥´¦§¨¦½©§¦−¤¨«
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äLî àø÷iå õøàä-úà øeúì äLî çìL̈©¬¤−¨´¤¨¨®¤©¦§¨¬¤²
rLBäé ïeð-ïa rLBäì:(ìàøùé)æéäLî íúà çìLiå §¥¬©¦−§ª«©©¦§©³Ÿ¨Æ¤½

áâpa äæ eìr íäìà øîàiå ïrðk õøà-úà øeúì̈−¤¤´¤§®̈©©´Ÿ¤£¥¤À£¬¤Æ©¤½¤
:øää-úà íúéìråçé-äî õøàä-úà íúéàøe ©«£¦¤−¤¨¨«§¦¤¬¤¨−̈¤©

äôøä àeä ÷æçä äéìr áLiä írä-úàå àåä¦®§¤¨¨Æ©¥´¨¤½¨¤«¨¨¬Æ£¨¤½
:áø-íà àeä èrîäèéàeä-øLà õøàä äîe ©§©¬−¦¨«¨´¨À̈¤£¤Æ

äîe ärø-íà àåä äáBèä da áLéíéørä ¥´½̈£¨¬¦−¦¨¨®¨´¤«¨¦À
-øLà:íéøöáîa íà íéðçîaä äpäa áLBé àeä £¤Æ¥´¨¥½¨©«§©«£¦−¦¬§¦§¨¦«

ëõr da-Léä äæø-íà àåä äðîMä õøàä äîe¨´Â¨Â̈¤©§¥¨̧¦¹¦¨À̈£¥«¨¬¥Æ
õøàä éøtî ízç÷ìe íz÷fçúäå ïéà-íà¦©½¦§¦̧§©©§¤½§©§¤−¦§¦´¨¨®¤

:íéáðr éøeka éîé íéîiäå§©̧¨¦½§¥−¦¥¬£¨¦«
ã ycew zegiyn zecewp ã(g"lyz gly t"y w"yven zgiy)

ı¯‡‰ È¯tÓ ÌzÁ˜Ïe Ìz˜fÁ˙‰Â(כ (יג, ¿ƒ¿««¿∆¿«¿∆ƒ¿ƒ»»∆
ׁשל  ּפרֹותיה הפיכת – היא הּפרֹות לקיחת ׁשל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָהּמׁשמעּות

האּמֹות, מּכל ּומקלקלים מׁשחתים ׁשּמעׂשיה ּכנען, ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻֻֻארץ

יתחּזקּו יׂשראל ׁשּנׂשיאי ּבכ הּיהּודי. לעם הּׁשּייכים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלּפרֹות

לכּבּוׁש הּצּנֹור' 'ּפתיחת מּׁשּום אפֹוא, יׁש, - הארץ מּפרי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָויקחּו

ּוטהֹורה. קדֹוׁשה לארץ והפיכתּה יׂשראל ּבני ידי על ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהארץ

éðùàë-ãr ïö-øaãnî õøàä-úà eøúiå eìriå©©«£−©¨ª´¤¨¨®¤¦¦§©¦¬©
:úîç àáì áçøáëïBøáç-ãr àáiå áâpá eìriå §−Ÿ§¬Ÿ£¨«©©«£´©¤»¤»©¨´Ÿ©¤§¼

ïBøáçå ÷ðrä éãéìé éîìúå éLL ïîéçà íLå§¨³£¦¨Æ¥©´§©§©½§¦¥−¨«£¨®§¤§À
:íéøöî ïrö éðôì äúðáð íéðL òáLâëeàáiå ¤³©¨¦Æ¦§§½̈¦§¥−¬Ÿ©¦§¨«¦©¨¹Ÿ

ìBkLàå äøBîæ íMî eúøëiå ìkLà ìçð-ãr©©´©¤§ÀŸ©¦§§¸¦¨³§¨Æ§¤§³
íéðnøä-ïîe íéðLa èBná eäàOiå ãçà íéáðr£¨¦Æ¤½̈©¦¨ª¬©−¦§¨®¦¦¨«¦Ÿ¦−

:íéðàzä-ïîeãëìBkLà ìçð àø÷ àeää íB÷nì ¦©§¥¦«©¨´©½¨−̈©´©¤§®
éða íMî eúøk-øLà ìBkLàä úBãà ìr©µŸ́¨¤§½£¤¨«§¬¦−̈§¥¬

:ìàøNéäëíéraøà õwî õøàä øezî eáLiå ¦§¨¥«©¨ª−¦´¨®̈¤¦¥−©§¨¦¬
:íBéåëøäà-ìàå äLî-ìà eàáiå eëìiå-ìàå ï «©¥«§¿©¨ŸÁÁ¤¤̧§¤©«£¹Ÿ§¤

äLã÷ ïøàt øaãî-ìà ìàøNé-éða úãr-ìk̈£©¯§¥«¦§¨¥²¤¦§©¬¨−̈¨¥®¨
-úà íeàøiå äãrä-ìk-úàå øác íúà eáéLiå©¨¦̧Ÿ¨³¨¨Æ§¤¨¨´¥½̈©©§−¤

:õøàä éøtæëõøàä-ìà eðàa eøîàiå Bì-eøtñéå §¦¬¨¨«¤©§©§Æ©´Ÿ§½¾̈¤¨−̈¤
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:íL eðéàø ÷ðrä éãìé-íâå ãàî úìãb úBøöa§ª³§ŸŸÆ§½Ÿ§©§¦¥¬¨«£−̈¨¦¬¨«

èëéñeáéäå ézçäå áâpä õøàa áLBé ÷ìîr£¨¥¬¥−§¤´¤©¤®¤Â§©«¦¦Â§©§¦³
ìrå íiä-ìr áLBé éðrðkäå øäa áLBé éøîàäå§¨«¡Ÿ¦Æ¥´¨½̈§©§©«£¦Æ¥´©©½̈§©−

:ïcøiä ãéìäLî-ìà írä-úà áìk ñäiå ©¬©©§¥«©©¯©¨¥²¤¨−̈¤¤®
ìëeð ìBëé-ék dúà eðLøéå äìrð äìr øîàiå©ÀŸ¤¨³Ÿ©«£¤Æ§¨©´§Ÿ½̈¦«¨¬©−

:dìàììëeð àì eøîà Bnr eìr-øLà íéLðàäå ¨«§¨̧£¨¦¹£¤¨³¦Æ¨«§½¬Ÿ©−
:epnî àeä ÷æç-ék írä-ìà úBìrìáìeàéöiå ©«£´¤¨¨®¦«¨¨¬−¦¤«©Ÿ¦¹

ìàøNé éða-ìà dúà eøz øLà õøàä úac¦©³¨¨̧¤Æ£¤´¨´Ÿ½̈¤§¥¬¦§¨¥−
õøà dúà øeúì dá eðøár øLà õøàä øîàì¥®Ÿ¨¿̈¤£¤Á¨©̧§¹̈¨´ŸÀ̈¤´¤
eðéàø-øLà írä-ìëå àåä äéáLBé úìëàŸ¤³¤«§¤̧¨Æ¦½§¨¨¨²£¤¨¦¬

:úBcî éLðà dëBúáâìíéìéôpä-úà eðéàø íLå §−̈©§¥¬¦«§¨´¨¦À¤©§¦¦²
ïëå íéáâçk eðéðérá éäpå íéìôpä-ïî ÷ðr éða§¥¬£−̈¦©§¦¦®©§¦³§¥¥̧Æ©«£¨¦½§¥¬

:íäéðéra eðééäãéàä-ìk àOzåeðziå äãr ¨¦−§¥«¥¤«©¦¨Æ¨¨´¥½̈©¦§−
:àeää äìéla írä ekáiå íìB÷-úàáeðliå ¤¨®©¦§¬¨−̈©©¬§¨©«©¦¸ŸÆ

eøîàiå ìàøNé éða ìk ïøäà-ìrå äLî-ìr©¤´§©©«£½Ÿ−Ÿ§¥´¦§¨¥®©«Ÿ§¸
Bà íéøöî õøàa eðúî-eì äãrä-ìk íäìà£¥¤¹¨¨«¥À̈©̧§Æ§¤´¤¦§©½¦²

:eðúî-eì äfä øaãnaâeðúà àéáî äåäé äîìå ©¦§¨¬©¤−¨«§§¨¨´Â§Ÿ̈Â¥¦̧Ÿ¹̈



iriaxקעו ,iyily - ci - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

eéäé eðtèå eðéLð áøça ìtðì úàfä õøàä-ìà¤¨¨³¤©ŸÆ¦§´Ÿ©¤½¤¨¥¬§©¥−¦«§´
:äîéøöî áeL eðì áBè àBìä æáìãLéà eøîàiå ¨©®£¯¬¬−̈¬¦§¨«§¨©«Ÿ§−¦´

:äîéøöî äáeLðå Làø äðzð åéçà-ìàäìtiå ¤¨¦®¦§¨¬−Ÿ§¨¬¨¦§¨«§¨©¦¬Ÿ
éða úãr ìä÷-ìk éðôì íäéðt-ìr ïøäàå äLî¤²§©«£−Ÿ©§¥¤®¦§¥¾¨§©¬£©−§¥¬

:ìàøNéå-ïî äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa rLBäéå ¦§¨¥«¦«ª´©¦À§¨¥Æ¤§ª¤½¦
:íäéãâa eòø÷ õøàä-úà íéøzäæ-ìà eøîàiå ©¨¦−¤¨¨®¤¨«§−¦§¥¤«©Ÿ́§½¤

eðøár øLà õøàä øîàì ìàøNé-éða úãr-ìk̈£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ¨À̈¤£¤̧¨©³§
:ãàî ãàî õøàä äáBè dúà øeúì dá̈Æ¨´Ÿ½̈¨¬¨−̈¤§¬Ÿ§«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr ` mgpn zxez)

‰LÓ Ï‡ ÌÚ‰ ˙‡ ·Ïk Ò‰iÂ(ל (יג, «««»≈∆»»∆…∆

מׁשה, ׁשל ׁשאלֹותיו על הׁשיבּו המרּגלים הרי לׁשאל, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹיׁש

מהם  ּדרׁש מׁשה ּדהּנה לֹומר, ויׁש ׁשהׁשּתיקם. ּכלב ראה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּומה

ּכ ואחר הּוא"), ("החזק והּכּבּוׁש הּמלחמה אֹודֹות ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹלחקר

את  ׁשּנּו המרּגלים א היא"), ("הׁשמנה והּׂשכר הרוח ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאֹודֹות

ּומּכיון  ּודבׁש"). חלב ("זבת הּׂשכר את והקּדימּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּסדר

- ּפרס לקּבל מנת על עבֹודה הּׂשכר, על הּדגׁש את ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּׂשמּו

והׁשּתיקם. ּכלב ְְִִֵַָָָעמד

éùéìùç-ìà eðúà àéáäå äåäé eða õôç-íà¦¨¥¬¨̧Æ§Ÿ̈½§¥¦³Ÿ¨̧Æ¤
úáæ àåä-øLà õøà eðì dðúðe úàfä õøàä̈¨´¤©½Ÿ§¨−̈®̈¤¾¤£¤¦²¨©¬

:Láãe áìçèízàå eãøîz-ìà äåäéa Cà ¨−̈§¨«©´©«Ÿ̈»©¦§Ÿ ¼¼§©¤À
øñ íä eðîçì ék õøàä ír-úà eàøéz-ìà©¦«§Æ¤©´¨½̈¤¦¬©§¥−¥®¨´

:íàøéz-ìà eðzà äåäéå íäéìrî ílöéeøîàiå ¦¨¯¥«£¥¤²©«Ÿ̈¬¦−̈©¦«¨ª«©«Ÿ§Æ
äåäé ãBáëe íéðáàa íúà íBbøì äãrä-ìk̈¨´¥½̈¦§¬Ÿ−̈¨«£¨¦®§´§Ÿ̈À

:ìàøNé éða-ìk-ìà ãrBî ìäàa äàøðô ¦§¨Æ§´Ÿ¤¥½¤¨§¥−¦§¨¥«
àéírä éðöàðé äðà-ãr äLî-ìà äåäé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨¬¨§©«£ª−¦¨¨´

úàä ìëa éá eðéîàé-àì äðà-ãrå äfäøLà úB ©¤®§©¨̧¨ÆŸ©«£¦´¦½§ŸÆ¨«Ÿ½£¤¬
:Baø÷a éúéNráéäNràå epLøBàå øácá epkà ¨¦−¦§¦§«©¤¬©¤−¤§«¦¤®§¤«¡¤Æ

:epnî íeörå ìBãb-éBâì EúàâéäLî øîàiå «Ÿ§½§«¨¬§¨−¦¤«©¬Ÿ¤¤−
-úà Eçëá úéìrä-ék íéøöî eòîLå äåäé-ìà¤§Ÿ̈®§¨«§´¦§©½¦¦¤«¡¦¯¨§«Ÿ£²¤

:Baøwî äfä íräãéõøàä áLBé-ìà eøîàå ¨¨¬©¤−¦¦§«§¨«§À¤¥»¨¨´¤
äfä írä áø÷a äåäé äzà-ék eòîL úàfä©Ÿ¼¨«§Æ¦«©¨´§Ÿ̈½§¤−¤¨¨´©¤®

ððrå äåäé äzà | äàøð ïéra ïér-øLàãîò E £¤©̧¦§©¹¦¦§¨´©¨´§Ÿ̈À©«£¨«§ÆŸ¥´
íîBé íäéðôì Cìä äzà ïðr ãnráe íäìr£¥¤½§©ª´¨À̈©¨̧Ÿ¥³¦§¥¤Æ½̈

:äìéì Là ãenráeåèäfä írä-úà äzîäå §©¬¥−¨«§¨§¥«©¨²¤¨¨¬©¤−

-úà eòîL-øLà íéBbä eøîàå ãçà Léàk§¦´¤¨®§¨«§Æ©¦½£¤¨«§¬¤
:øîàì ErîLæèàéáäì äåäé úìëé ézìaî ¦§£−¥«Ÿ¦¦§¦º§´Ÿ¤§Ÿ̈À§¨¦Æ

íäì òaLð-øLà õøàä-ìà äfä írä-úà¤¨¨´©¤½¤¨−̈¤£¤¦§©´¨¤®
:øaãna íèçLiåæéäzråééðãà çk àð-ìcâ ©¦§¨¥−©¦§¨«§©¾̈¦§©−̈´Ÿ©£Ÿ®̈

:øîàì zøac øLàkçé-áøå íétà Cøà äåäé ©«£¤¬¦©−§¨¥«Ÿ§Ÿ̈À¤³¤©©̧¦Æ§©
ïår ã÷t äwðé àì äwðå òLôå ïår àNð ãñç¤½¤Ÿ¥¬¨−Ÿ¨®̈©§©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥º£³Ÿ

lL-ìr íéða-ìr úBáà:íéraø-ìrå íéL ¨Æ©¨¦½©¦¥¦−§©¦¥¦«
èéøLàëå Ecñç ìãâk äfä írä ïårì àð-çìñ§©À̈©«£²Ÿ¨¨¬©¤−§´Ÿ¤©§¤®§©«£¤³

:äpä-ãrå íéøönî äfä írì äúàNðëøîàiå ¨¨̧¨Æ¨¨´©¤½¦¦§©−¦§©¥«¨©´Ÿ¤
:Eøáãk ézçìñ äåäéàëàìnéå éðà-éç íìeàå §Ÿ̈½¨©−§¦¦§¨¤«§−̈©¨®¦§¦¨¥¬

:õøàä-ìk-úà äåäé-ãBáëáëíéLðàä-ìë ék §«§Ÿ̈−¤¨¨¨«¤¦´¨¨«£¨¦À
éúéNr-øLà éúúà-úàå éãák-úà íéàøä̈«Ÿ¦³¤§Ÿ¦Æ§¤´ŸŸ©½£¤¨¦¬¦
íéîrt øNr äæ éúà eqðéå øaãnáe íéøöîá§¦§©−¦©¦§®̈©§©´Ÿ¦À¤µ¤´¤§¨¦½

:éìB÷a eòîL àìåâëøLà õøàä-úà eàøé-íà §¬Ÿ¨«§−§¦«¦¦§Æ¤¨½̈¤£¤¬
:äeàøé àì éöàðî-ìëå íúáàì ézraLð¦§©−§¦©«£Ÿ¨®§¨§©«£©−¬Ÿ¦§«¨

ãëBnr úøçà çeø äúéä á÷r áìë écárå§©§¦´¨¥À¥´¤¨«§º̈³©©¤̧¤Æ¦½
àa-øLà õøàä-ìà åéúàéáäå éøçà àlîéå©§©¥−©«£®̈©«£¦«Ÿ¦À¤¨¨̧¤Æ£¤¨´

:äpLøBé Bòøæå änLäëáLBé éðrðkäå é÷ìîräå ½̈¨§©§−«¦¤«¨§¨«£¨«¥¦¬§©§©«£¦−¥´
Cøc øaãnä íëì eòñe eðt øçî ÷îrä¥®¤¨À̈§¸§¬¨¤²©¦§−̈¤¬¤

:óeñ-íéô ©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(evy 'nr b hweln mixn`nd xtq)

È„‡ Ák ‡ Ïc‚È ‰zÚÂ(יז (יד, ¿«»ƒ¿«»…«¬…»

מּיד  לעזרני, ל היה למׁשה אמר ׁשהּקּב"ה רז"ל, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹאמרּו

עבֹודה  ידי ׁשעל ּבחסידּות, ּומבאר גֹו'. יגּדל ועּתה לֹו ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹאמר

היא  ׁשהעבֹודה היינּו אדנ"י', 'ּכח ּבבחינת הגּדלה ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹּפֹועלים

מּלׁשֹון  ּתכסף ּתכסף, ידי למעׂשה ּכתיב ּדהּנה ּגבֹוּה'. צר'ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

ידי  על רק לכן ּתענּוג, אינֹו ּתמידי ׁשּתענּוג וכיון ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּתענּוג,

הּתענּוג  אמּתית נעׂשה חּדּוׁש, ׁשהּוא עצמֹו, ּבכח ְְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַַָֹעבֹודה

ְְַָלמעלה.

éòéáøåë:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà äåäé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
æëänä øLà úàfä ärøä äãrì éúî-ãr©¨©À¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ£¤²¥¬¨

änä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìr íéðélî©¦¦−¨¨®¤§ªº§¥´¦§¨¥À£¤̧¥¯¨
:ézrîL éìr íéðélîçëéðà-éç íäìà øîà ©¦¦²¨©−¨¨«§¦¡´Ÿ£¥¤À©¨̧¦Æ

ïk éðæàa ízøac øLàk àì-íà äåäé-íàð§ª§Ÿ̈½¦¾Ÿ©«£¤¬¦©§¤−§¨§¨®¥−

iying - eh - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íëì äNràèëíëéøâô eìté äfä øaãna ¤«¡¤¬¨¤«©¦§¨´Â©¤Â¦§¸¦§¥¤¹
äðL íéøNr ïaî íëøtñî-ìëì íëéã÷t-ìëå§¨§ª«¥¤Æ§¨¦§©§¤½¦¤²¤§¦¬¨−̈

:éìr íúðéìä øLà äìrîåìeàáz ízà-íà ¨¨®§¨£¤¬£¦«Ÿ¤−¨¨«¦©¤Æ¨´Ÿ
éúàNð øLà õøàä-ìàì éãé-úàíëúà ïkL ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½§©¥¬¤§¤−

:ïeð-ïa rLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék dä®¦µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©¦«
àìäéäé æáì ízøîà øLà íëtèåéúàéáäå §©̧§¤½£¤¬£©§¤−¨©´¦«§¤®§¥«¥¦´

:da ízñàî øLà õøàä-úà eòãéå íúàŸ½̈§¨«§Æ¤¨½̈¤£¤¬§©§¤−¨«
áì:äfä øaãna eìté ízà íëéøâôeâìíëéðáe ¦§¥¤−©¤®¦§−©¦§¨¬©¤«Â§¥¤Â

-úà eàNðå äðL íéraøà øaãna íérø eéäé¦«§¸Ÿ¦³©¦§¨Æ©§¨¦´¨½̈§¨«§−¤
:øaãna íëéøât íz-ãr íëéúeðæãìøtñîa §«¥¤®©¬Ÿ¦§¥¤−©¦§¨«§¦§©̧

íBé íBé íéraøà õøàä-úà ízøz-øLà íéîiä©¨¦¹£¤©§¤´¤¨»̈¤»©§¨¦´¼´
íéraøà íëéúðår-úà eàNz äðMì íBé äðMì©¨º̈´©¨À̈¦§Æ¤£Ÿ´Ÿ¥¤½©§¨¦−

:éúàeðz-úà ízrãéå äðLäìézøac äåäé éðà ¨®̈¦«©§¤−¤§«¨¦«£¦´§Ÿ̈»¦©¼§¦¼
úàfä ärøä äãrä-ìëì äNrà úàæ | àì-íà¦´ŸŸ́¤«¡¤À§¨¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ
:eúîé íLå enzé äfä øaãna éìr íéãrBpä©«¨¦−¨¨®©¦§¨¬©¤²¦©−§¨¬¨ª«

åìõøàä-úà øeúì äLî çìL-øLà íéLðàäå§¨´£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´¤¨¨®¤
eáLiåáéúëåðåìéåéø÷äãrä-ìk-úà åéìr eðéliå ©¨ªÀ©©¦³¨¨Æ¤¨¨´¥½̈

:õøàä-ìr äaã àéöBäìæìíéLðàä eúîiå §¦¬¦−̈©¨¨«¤©¨ª̧Æ¨«£¨¦½
:äåäé éðôì äôbna ärø õøàä-úaã éàöBî«¦¥¬¦©¨−̈¤¨¨®©©¥−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

çìíéLðàä-ïî eéç äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa rLBäéå¦«ª´©¦½§¨¥−¤§ª¤®¨Æ¦¨«£¨¦´
:õøàä-úà øeúì íéëìää íääèìäLî øaãéå ¨¥½©«Ÿ§¦−¨¬¤¨¨«¤©§©¥³¤Æ

øácä-úàìàøNé éða-ìk-ìà älàä íé ¤©§¨¦´¨¥½¤¤¨§¥−¦§¨¥®
:ãàî írä eìaàúiåîeìriå ø÷aá eîkLiå ©¦§©§¬¨−̈§«Ÿ©©§¦´©½Ÿ¤©©«£¬

íB÷nä-ìà eðéìrå eppä øîàì øää-Làø-ìà¤«Ÿ¨−̈¥®Ÿ¦¤À§¨¦²¤©¨²
:eðàèç ék äåäé øîà-øLààîänì äLî øîàiå £¤¨©¬§Ÿ̈−¦¬¨¨«©´Ÿ¤¤½¨¬¨

:çìöú àì àåäå äåäé ét-úà íéøár ízà äf¤²©¤¬«Ÿ§¦−¤¦´§Ÿ̈®§¦−¬Ÿ¦§¨«
áîeôâpz àìå íëaø÷a äåäé ïéà ék eìrz-ìà©©«£½¦²¥¬§Ÿ̈−§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½

:íëéáéà éðôìâîíL éðrðkäå é÷ìîrä ék ¦§¥−«Ÿ§¥¤«¦Á¨«£¨«¥¦̧§©§©«£¦¬¨Æ
éøçàî ízáL ïk-ìr-ék áøça ízìôðe íëéðôì¦§¥¤½§©§¤−¤®̈¤¦«©¥³©§¤Æ¥©«£¥´

:íënr äåäé äéäé-àìå äåäéãîúBìrì eìtriå §Ÿ̈½§Ÿ¦«§¤¬§Ÿ̈−¦¨¤«©©§¦¾©«£−
eLî-àì äLîe äåäé-úéøa ïBøàå øää Làø-ìà¤´Ÿ¨®̈©«£³§¦«§Ÿ̈Æ¤½Ÿ−̈

:äðçnä áøwîäîáLiä éðrðkäå é÷ìîrä ãøiå ¦¤¬¤©©«£¤«©¥³¤¨«£¨«¥¦Æ§©§©«£¦½©¥−

:äîøçä-ãr íeúkiå íekiå àeää øäaô ¨¨´©®©©¬©©§−©©«¨§¨«
åèà:øîàl äLî-ìà äåäé øaãéåá-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤

õøà-ìà eàáú ék íäìà zøîàå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´¨ÀŸ¤¤̧¤Æ
:íëì ïúð éðà øLà íëéúáLBîâäMà íúéNrå «§´Ÿ¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬¨¤«©«£¦¤̧¦¤³

Bà äáãðá Bà øãð-àlôì çáæ-Bà äìò äåäéì©«Ÿ̈ÆŸ¨´¤½©§©¥¤̧¤Æ´¦§¨½̈−
Bà ø÷aä-ïî äåäéì ççéð çéø úBNrì íëéãrîa§«Ÿ£¥¤®©«£º¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¦©¨−̈¬

:ïàvä-ïîãäåäéì Bðaø÷ áéø÷nä áéø÷äå ¦©«Ÿ§¦§¦²©©§¦¬¨§¨−©«Ÿ̈®
ïéää úéráøa ìeìa ïBøOr úìñ äçðî:ïîL ¦§¨Æ´Ÿ¤¦¨½¨¾¦§¦¦¬©¦−¨«¤

äBà äìòä-ìr äNrz ïéää úéréáø Cñpì ïééå§©³¦©¤̧¤Æ§¦¦´©¦½©«£¤¬©¨«Ÿ−̈´
:ãçàä Nákì çáfìåäçðî äNrz ìéàì Bà ©¨®©©¤−¤¨«¤¨«³¨©̧¦Æ©«£¤´¦§½̈

ìL ïîMá äìeìa íéðøNr éðL úìñ:ïéää úéL −Ÿ¤§¥´¤§Ÿ¦®§¨¬©¤−¤§¦¦¬©¦«
æìL Cñpì ïééåççéð-çéø áéø÷z ïéää úéL §©¬¦©¤−¤§¦¦´©¦®©§¦¬¥«©¦−Ÿ©

:äåäéì©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(85 'nr bl zegiy ihewl)

˙‡f‰ ‰Ú¯‰ ‰„ÚÏ È˙Ó „Ú(כז (יד, «»«»≈»»»»«…
'עדה'. נקראים מּיׂשראל ׁשעׂשרה מּכאן למדּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָרז"ל

מעדה זה ּדין נלמד מּדּוע לֹומר,¯Ú‰וקׁשה, ויׁש ּדוקא. ְְִִֵֵֶֶַַַָָ»»ְְֵַַָ

הּפׁשּוט, ּבּמּובן חטא היה לא המרּגלים ׁשחטא נרמז ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבזה

יׁש ּבה' לדבקּות להּגיע ׁשּכדי חׁשבּו הם – טעּות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאּלא

ּגׁשמּיּות  עם ּולהתעּסק לארץ להּכנס ולא ּבּמדּבר, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלהתּבֹודד

הרי  ה' ּבעבֹודת ודרּגתם מעלתם ּגדל ׁשּמּצד אּלא ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהעֹולם.

וחמּור. ּגדֹול חטא ְְֵֶָָזה

éùéîçç-àlôì çáæ-Bà äìò ø÷a-ïá äNrú-éëå§¦©«£¤¬¤¨−̈Ÿ¨´¨®©§©¥
:äåäéì íéîìL-Bà øãðèø÷aä-ïa-ìr áéø÷äå ¤¬¤§¨¦−©«Ÿ̈«§¦§¦³©¤©¨¨Æ

ìL úìñ äçðîéöç ïîMa ìeìa íéðøNr äL ¦§½̈−Ÿ¤§¨´¤§Ÿ¦®¨¬©¤−¤£¦¬
:ïéääé-çéø äMà ïéää éöç Cñpì áéø÷z ïééå ©¦«§©²¦©§¦¬©¤−¤£¦´©¦®¦¥¬¥«©

:äåäéì ççéðàéBà ãçàä øBMì äNré äëk ¦−Ÿ©©«Ÿ̈«¨´¨¥«¨¤À©Æ¨«¤½̈−
:íéfrá Bà íéNáká äOì-Bà ãçàä ìéàì̈©´¦¨«¤®̈«©¤¬©§¨¦−¬¨«¦¦«

áéãçàì eNrz äëk eNrz øLà øtñnk©¦§−̈£¤´©«£®¨²¨©«£¬¨«¤−̈
:íøtñîkâéälà-úà äëk-äNré çøæàä-ìk §¦§¨¨«¨¨«¤§¨¬©«£¤−̈¨¤¥®¤

:äåäéì ççéð-çéø äMà áéø÷äìãéøeâé-éëå §©§¦²¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¦«¨Á
äNrå íëéúøãì íëëBúa-øLà Bà øb íëzà¦§¤̧¥¹³£¤«§«§¤Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§¨¨²
:äNré ïk eNrz øLàk äåäéì ççéð-çéø äMà¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©«£¤¬©«£−¥¬©«£¤«

åèíìBò úwç øbä øbìå íëì úçà äwç ìäwä©¨¾̈ª¨¬©©²¨¤−§©¥´©¨®ª©³¨Æ



קעז iriax ,iyily - ci - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

eéäé eðtèå eðéLð áøça ìtðì úàfä õøàä-ìà¤¨¨³¤©ŸÆ¦§´Ÿ©¤½¤¨¥¬§©¥−¦«§´
:äîéøöî áeL eðì áBè àBìä æáìãLéà eøîàiå ¨©®£¯¬¬−̈¬¦§¨«§¨©«Ÿ§−¦´

:äîéøöî äáeLðå Làø äðzð åéçà-ìàäìtiå ¤¨¦®¦§¨¬−Ÿ§¨¬¨¦§¨«§¨©¦¬Ÿ
éða úãr ìä÷-ìk éðôì íäéðt-ìr ïøäàå äLî¤²§©«£−Ÿ©§¥¤®¦§¥¾¨§©¬£©−§¥¬

:ìàøNéå-ïî äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa rLBäéå ¦§¨¥«¦«ª´©¦À§¨¥Æ¤§ª¤½¦
:íäéãâa eòø÷ õøàä-úà íéøzäæ-ìà eøîàiå ©¨¦−¤¨¨®¤¨«§−¦§¥¤«©Ÿ́§½¤

eðøár øLà õøàä øîàì ìàøNé-éða úãr-ìk̈£©¬§¥«¦§¨¥−¥®Ÿ¨À̈¤£¤̧¨©³§
:ãàî ãàî õøàä äáBè dúà øeúì dá̈Æ¨´Ÿ½̈¨¬¨−̈¤§¬Ÿ§«Ÿ

ã ycew zegiyn zecewp ã(103 'nr ` mgpn zxez)

‰LÓ Ï‡ ÌÚ‰ ˙‡ ·Ïk Ò‰iÂ(ל (יג, «««»≈∆»»∆…∆

מׁשה, ׁשל ׁשאלֹותיו על הׁשיבּו המרּגלים הרי לׁשאל, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹֹיׁש

מהם  ּדרׁש מׁשה ּדהּנה לֹומר, ויׁש ׁשהׁשּתיקם. ּכלב ראה ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּומה

ּכ ואחר הּוא"), ("החזק והּכּבּוׁש הּמלחמה אֹודֹות ְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹלחקר

את  ׁשּנּו המרּגלים א היא"), ("הׁשמנה והּׂשכר הרוח ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָאֹודֹות

ּומּכיון  ּודבׁש"). חלב ("זבת הּׂשכר את והקּדימּו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָהּסדר

- ּפרס לקּבל מנת על עבֹודה הּׂשכר, על הּדגׁש את ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּׂשמּו

והׁשּתיקם. ּכלב ְְִִֵַָָָעמד

éùéìùç-ìà eðúà àéáäå äåäé eða õôç-íà¦¨¥¬¨̧Æ§Ÿ̈½§¥¦³Ÿ¨̧Æ¤
úáæ àåä-øLà õøà eðì dðúðe úàfä õøàä̈¨´¤©½Ÿ§¨−̈®̈¤¾¤£¤¦²¨©¬

:Láãe áìçèízàå eãøîz-ìà äåäéa Cà ¨−̈§¨«©´©«Ÿ̈»©¦§Ÿ ¼¼§©¤À
øñ íä eðîçì ék õøàä ír-úà eàøéz-ìà©¦«§Æ¤©´¨½̈¤¦¬©§¥−¥®¨´

:íàøéz-ìà eðzà äåäéå íäéìrî ílöéeøîàiå ¦¨¯¥«£¥¤²©«Ÿ̈¬¦−̈©¦«¨ª«©«Ÿ§Æ
äåäé ãBáëe íéðáàa íúà íBbøì äãrä-ìk̈¨´¥½̈¦§¬Ÿ−̈¨«£¨¦®§´§Ÿ̈À

:ìàøNé éða-ìk-ìà ãrBî ìäàa äàøðô ¦§¨Æ§´Ÿ¤¥½¤¨§¥−¦§¨¥«
àéírä éðöàðé äðà-ãr äLî-ìà äåäé øîàiå©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¤½©¨¬¨§©«£ª−¦¨¨´

úàä ìëa éá eðéîàé-àì äðà-ãrå äfäøLà úB ©¤®§©¨̧¨ÆŸ©«£¦´¦½§ŸÆ¨«Ÿ½£¤¬
:Baø÷a éúéNráéäNràå epLøBàå øácá epkà ¨¦−¦§¦§«©¤¬©¤−¤§«¦¤®§¤«¡¤Æ

:epnî íeörå ìBãb-éBâì EúàâéäLî øîàiå «Ÿ§½§«¨¬§¨−¦¤«©¬Ÿ¤¤−
-úà Eçëá úéìrä-ék íéøöî eòîLå äåäé-ìà¤§Ÿ̈®§¨«§´¦§©½¦¦¤«¡¦¯¨§«Ÿ£²¤

:Baøwî äfä íräãéõøàä áLBé-ìà eøîàå ¨¨¬©¤−¦¦§«§¨«§À¤¥»¨¨´¤
äfä írä áø÷a äåäé äzà-ék eòîL úàfä©Ÿ¼¨«§Æ¦«©¨´§Ÿ̈½§¤−¤¨¨´©¤®

ððrå äåäé äzà | äàøð ïéra ïér-øLàãîò E £¤©̧¦§©¹¦¦§¨´©¨´§Ÿ̈À©«£¨«§ÆŸ¥´
íîBé íäéðôì Cìä äzà ïðr ãnráe íäìr£¥¤½§©ª´¨À̈©¨̧Ÿ¥³¦§¥¤Æ½̈

:äìéì Là ãenráeåèäfä írä-úà äzîäå §©¬¥−¨«§¨§¥«©¨²¤¨¨¬©¤−

-úà eòîL-øLà íéBbä eøîàå ãçà Léàk§¦´¤¨®§¨«§Æ©¦½£¤¨«§¬¤
:øîàì ErîLæèàéáäì äåäé úìëé ézìaî ¦§£−¥«Ÿ¦¦§¦º§´Ÿ¤§Ÿ̈À§¨¦Æ

íäì òaLð-øLà õøàä-ìà äfä írä-úà¤¨¨´©¤½¤¨−̈¤£¤¦§©´¨¤®
:øaãna íèçLiåæéäzråééðãà çk àð-ìcâ ©¦§¨¥−©¦§¨«§©¾̈¦§©−̈´Ÿ©£Ÿ®̈

:øîàì zøac øLàkçé-áøå íétà Cøà äåäé ©«£¤¬¦©−§¨¥«Ÿ§Ÿ̈À¤³¤©©̧¦Æ§©
ïår ã÷t äwðé àì äwðå òLôå ïår àNð ãñç¤½¤Ÿ¥¬¨−Ÿ¨®̈©§©¥Æ´Ÿ§©¤½Ÿ¥º£³Ÿ

lL-ìr íéða-ìr úBáà:íéraø-ìrå íéL ¨Æ©¨¦½©¦¥¦−§©¦¥¦«
èéøLàëå Ecñç ìãâk äfä írä ïårì àð-çìñ§©À̈©«£²Ÿ¨¨¬©¤−§´Ÿ¤©§¤®§©«£¤³

:äpä-ãrå íéøönî äfä írì äúàNðëøîàiå ¨¨̧¨Æ¨¨´©¤½¦¦§©−¦§©¥«¨©´Ÿ¤
:Eøáãk ézçìñ äåäéàëàìnéå éðà-éç íìeàå §Ÿ̈½¨©−§¦¦§¨¤«§−̈©¨®¦§¦¨¥¬

:õøàä-ìk-úà äåäé-ãBáëáëíéLðàä-ìë ék §«§Ÿ̈−¤¨¨¨«¤¦´¨¨«£¨¦À
éúéNr-øLà éúúà-úàå éãák-úà íéàøä̈«Ÿ¦³¤§Ÿ¦Æ§¤´ŸŸ©½£¤¨¦¬¦
íéîrt øNr äæ éúà eqðéå øaãnáe íéøöîá§¦§©−¦©¦§®̈©§©´Ÿ¦À¤µ¤´¤§¨¦½

:éìB÷a eòîL àìåâëøLà õøàä-úà eàøé-íà §¬Ÿ¨«§−§¦«¦¦§Æ¤¨½̈¤£¤¬
:äeàøé àì éöàðî-ìëå íúáàì ézraLð¦§©−§¦©«£Ÿ¨®§¨§©«£©−¬Ÿ¦§«¨

ãëBnr úøçà çeø äúéä á÷r áìë écárå§©§¦´¨¥À¥´¤¨«§º̈³©©¤̧¤Æ¦½
àa-øLà õøàä-ìà åéúàéáäå éøçà àlîéå©§©¥−©«£®̈©«£¦«Ÿ¦À¤¨¨̧¤Æ£¤¨´

:äpLøBé Bòøæå änLäëáLBé éðrðkäå é÷ìîräå ½̈¨§©§−«¦¤«¨§¨«£¨«¥¦¬§©§©«£¦−¥´
Cøc øaãnä íëì eòñe eðt øçî ÷îrä¥®¤¨À̈§¸§¬¨¤²©¦§−̈¤¬¤

:óeñ-íéô ©«
ã ycew zegiyn zecewp ã(evy 'nr b hweln mixn`nd xtq)

È„‡ Ák ‡ Ïc‚È ‰zÚÂ(יז (יד, ¿«»ƒ¿«»…«¬…»

מּיד  לעזרני, ל היה למׁשה אמר ׁשהּקּב"ה רז"ל, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹאמרּו

עבֹודה  ידי ׁשעל ּבחסידּות, ּומבאר גֹו'. יגּדל ועּתה לֹו ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָֹאמר

היא  ׁשהעבֹודה היינּו אדנ"י', 'ּכח ּבבחינת הגּדלה ְְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָֹּפֹועלים

מּלׁשֹון  ּתכסף ּתכסף, ידי למעׂשה ּכתיב ּדהּנה ּגבֹוּה'. צר'ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹ

ידי  על רק לכן ּתענּוג, אינֹו ּתמידי ׁשּתענּוג וכיון ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָּתענּוג,

הּתענּוג  אמּתית נעׂשה חּדּוׁש, ׁשהּוא עצמֹו, ּבכח ְְֲֲֲֲִִִֶֶַַַַַָֹעבֹודה

ְְַָלמעלה.

éòéáøåë:øîàì ïøäà-ìàå äLî-ìà äåäé øaãéå©§©¥´§Ÿ̈½¤¤¬§¤©«£−Ÿ¥«Ÿ
æëänä øLà úàfä ärøä äãrì éúî-ãr©¨©À¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ£¤²¥¬¨

änä øLà ìàøNé éða úBpìz-úà éìr íéðélî©¦¦−¨¨®¤§ªº§¥´¦§¨¥À£¤̧¥¯¨
:ézrîL éìr íéðélîçëéðà-éç íäìà øîà ©¦¦²¨©−¨¨«§¦¡´Ÿ£¥¤À©¨̧¦Æ

ïk éðæàa ízøac øLàk àì-íà äåäé-íàð§ª§Ÿ̈½¦¾Ÿ©«£¤¬¦©§¤−§¨§¨®¥−

iying - eh - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

:íëì äNràèëíëéøâô eìté äfä øaãna ¤«¡¤¬¨¤«©¦§¨´Â©¤Â¦§¸¦§¥¤¹
äðL íéøNr ïaî íëøtñî-ìëì íëéã÷t-ìëå§¨§ª«¥¤Æ§¨¦§©§¤½¦¤²¤§¦¬¨−̈

:éìr íúðéìä øLà äìrîåìeàáz ízà-íà ¨¨®§¨£¤¬£¦«Ÿ¤−¨¨«¦©¤Æ¨´Ÿ
éúàNð øLà õøàä-ìàì éãé-úàíëúà ïkL ¤¨½̈¤£¤³¨¨̧¦Æ¤¨¦½§©¥¬¤§¤−

:ïeð-ïa rLBäéå äpôé-ïa áìk-íà ék dä®¦µ¦¨¥´¤§ª¤½¦«ª−©¦«
àìäéäé æáì ízøîà øLà íëtèåéúàéáäå §©̧§¤½£¤¬£©§¤−¨©´¦«§¤®§¥«¥¦´

:da ízñàî øLà õøàä-úà eòãéå íúàŸ½̈§¨«§Æ¤¨½̈¤£¤¬§©§¤−¨«
áì:äfä øaãna eìté ízà íëéøâôeâìíëéðáe ¦§¥¤−©¤®¦§−©¦§¨¬©¤«Â§¥¤Â

-úà eàNðå äðL íéraøà øaãna íérø eéäé¦«§¸Ÿ¦³©¦§¨Æ©§¨¦´¨½̈§¨«§−¤
:øaãna íëéøât íz-ãr íëéúeðæãìøtñîa §«¥¤®©¬Ÿ¦§¥¤−©¦§¨«§¦§©̧

íBé íBé íéraøà õøàä-úà ízøz-øLà íéîiä©¨¦¹£¤©§¤´¤¨»̈¤»©§¨¦´¼´
íéraøà íëéúðår-úà eàNz äðMì íBé äðMì©¨º̈´©¨À̈¦§Æ¤£Ÿ´Ÿ¥¤½©§¨¦−

:éúàeðz-úà ízrãéå äðLäìézøac äåäé éðà ¨®̈¦«©§¤−¤§«¨¦«£¦´§Ÿ̈»¦©¼§¦¼
úàfä ärøä äãrä-ìëì äNrà úàæ | àì-íà¦´ŸŸ́¤«¡¤À§¨¨«¥¨³¨«¨¨Æ©½Ÿ
:eúîé íLå enzé äfä øaãna éìr íéãrBpä©«¨¦−¨¨®©¦§¨¬©¤²¦©−§¨¬¨ª«

åìõøàä-úà øeúì äLî çìL-øLà íéLðàäå§¨´£¨¦½£¤¨©¬¤−¨´¤¨¨®¤
eáLiåáéúëåðåìéåéø÷äãrä-ìk-úà åéìr eðéliå ©¨ªÀ©©¦³¨¨Æ¤¨¨´¥½̈

:õøàä-ìr äaã àéöBäìæìíéLðàä eúîiå §¦¬¦−̈©¨¨«¤©¨ª̧Æ¨«£¨¦½
:äåäé éðôì äôbna ärø õøàä-úaã éàöBî«¦¥¬¦©¨−̈¤¨¨®©©¥−̈¦§¥¬§Ÿ̈«

çìíéLðàä-ïî eéç äpôé-ïa áìëå ïeð-ïa rLBäéå¦«ª´©¦½§¨¥−¤§ª¤®¨Æ¦¨«£¨¦´
:õøàä-úà øeúì íéëìää íääèìäLî øaãéå ¨¥½©«Ÿ§¦−¨¬¤¨¨«¤©§©¥³¤Æ

øácä-úàìàøNé éða-ìk-ìà älàä íé ¤©§¨¦´¨¥½¤¤¨§¥−¦§¨¥®
:ãàî írä eìaàúiåîeìriå ø÷aá eîkLiå ©¦§©§¬¨−̈§«Ÿ©©§¦´©½Ÿ¤©©«£¬

íB÷nä-ìà eðéìrå eppä øîàì øää-Làø-ìà¤«Ÿ¨−̈¥®Ÿ¦¤À§¨¦²¤©¨²
:eðàèç ék äåäé øîà-øLààîänì äLî øîàiå £¤¨©¬§Ÿ̈−¦¬¨¨«©´Ÿ¤¤½¨¬¨

:çìöú àì àåäå äåäé ét-úà íéøár ízà äf¤²©¤¬«Ÿ§¦−¤¦´§Ÿ̈®§¦−¬Ÿ¦§¨«
áîeôâpz àìå íëaø÷a äåäé ïéà ék eìrz-ìà©©«£½¦²¥¬§Ÿ̈−§¦§§¤®§ŸÆ¦¨´§½

:íëéáéà éðôìâîíL éðrðkäå é÷ìîrä ék ¦§¥−«Ÿ§¥¤«¦Á¨«£¨«¥¦̧§©§©«£¦¬¨Æ
éøçàî ízáL ïk-ìr-ék áøça ízìôðe íëéðôì¦§¥¤½§©§¤−¤®̈¤¦«©¥³©§¤Æ¥©«£¥´

:íënr äåäé äéäé-àìå äåäéãîúBìrì eìtriå §Ÿ̈½§Ÿ¦«§¤¬§Ÿ̈−¦¨¤«©©§¦¾©«£−
eLî-àì äLîe äåäé-úéøa ïBøàå øää Làø-ìà¤´Ÿ¨®̈©«£³§¦«§Ÿ̈Æ¤½Ÿ−̈

:äðçnä áøwîäîáLiä éðrðkäå é÷ìîrä ãøiå ¦¤¬¤©©«£¤«©¥³¤¨«£¨«¥¦Æ§©§©«£¦½©¥−

:äîøçä-ãr íeúkiå íekiå àeää øäaô ¨¨´©®©©¬©©§−©©«¨§¨«
åèà:øîàl äLî-ìà äåäé øaãéåá-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤

õøà-ìà eàáú ék íäìà zøîàå ìàøNé éða§¥´¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®¦´¨ÀŸ¤¤̧¤Æ
:íëì ïúð éðà øLà íëéúáLBîâäMà íúéNrå «§´Ÿ¥¤½£¤¬£¦−Ÿ¥¬¨¤«©«£¦¤̧¦¤³

Bà äáãðá Bà øãð-àlôì çáæ-Bà äìò äåäéì©«Ÿ̈ÆŸ¨´¤½©§©¥¤̧¤Æ´¦§¨½̈−
Bà ø÷aä-ïî äåäéì ççéð çéø úBNrì íëéãrîa§«Ÿ£¥¤®©«£º¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¦©¨−̈¬

:ïàvä-ïîãäåäéì Bðaø÷ áéø÷nä áéø÷äå ¦©«Ÿ§¦§¦²©©§¦¬¨§¨−©«Ÿ̈®
ïéää úéráøa ìeìa ïBøOr úìñ äçðî:ïîL ¦§¨Æ´Ÿ¤¦¨½¨¾¦§¦¦¬©¦−¨«¤

äBà äìòä-ìr äNrz ïéää úéréáø Cñpì ïééå§©³¦©¤̧¤Æ§¦¦´©¦½©«£¤¬©¨«Ÿ−̈´
:ãçàä Nákì çáfìåäçðî äNrz ìéàì Bà ©¨®©©¤−¤¨«¤¨«³¨©̧¦Æ©«£¤´¦§½̈

ìL ïîMá äìeìa íéðøNr éðL úìñ:ïéää úéL −Ÿ¤§¥´¤§Ÿ¦®§¨¬©¤−¤§¦¦¬©¦«
æìL Cñpì ïééåççéð-çéø áéø÷z ïéää úéL §©¬¦©¤−¤§¦¦´©¦®©§¦¬¥«©¦−Ÿ©

:äåäéì©«Ÿ̈«
ã ycew zegiyn zecewp ã(85 'nr bl zegiy ihewl)

˙‡f‰ ‰Ú¯‰ ‰„ÚÏ È˙Ó „Ú(כז (יד, «»«»≈»»»»«…
'עדה'. נקראים מּיׂשראל ׁשעׂשרה מּכאן למדּו ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָרז"ל

מעדה זה ּדין נלמד מּדּוע לֹומר,¯Ú‰וקׁשה, ויׁש ּדוקא. ְְִִֵֵֶֶַַַָָ»»ְְֵַַָ

הּפׁשּוט, ּבּמּובן חטא היה לא המרּגלים ׁשחטא נרמז ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּבזה

יׁש ּבה' לדבקּות להּגיע ׁשּכדי חׁשבּו הם – טעּות ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאּלא

ּגׁשמּיּות  עם ּולהתעּסק לארץ להּכנס ולא ּבּמדּבר, ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹלהתּבֹודד

הרי  ה' ּבעבֹודת ודרּגתם מעלתם ּגדל ׁשּמּצד אּלא ְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹהעֹולם.

וחמּור. ּגדֹול חטא ְְֵֶָָזה

éùéîçç-àlôì çáæ-Bà äìò ø÷a-ïá äNrú-éëå§¦©«£¤¬¤¨−̈Ÿ¨´¨®©§©¥
:äåäéì íéîìL-Bà øãðèø÷aä-ïa-ìr áéø÷äå ¤¬¤§¨¦−©«Ÿ̈«§¦§¦³©¤©¨¨Æ

ìL úìñ äçðîéöç ïîMa ìeìa íéðøNr äL ¦§½̈−Ÿ¤§¨´¤§Ÿ¦®¨¬©¤−¤£¦¬
:ïéääé-çéø äMà ïéää éöç Cñpì áéø÷z ïééå ©¦«§©²¦©§¦¬©¤−¤£¦´©¦®¦¥¬¥«©

:äåäéì ççéðàéBà ãçàä øBMì äNré äëk ¦−Ÿ©©«Ÿ̈«¨´¨¥«¨¤À©Æ¨«¤½̈−
:íéfrá Bà íéNáká äOì-Bà ãçàä ìéàì̈©´¦¨«¤®̈«©¤¬©§¨¦−¬¨«¦¦«

áéãçàì eNrz äëk eNrz øLà øtñnk©¦§−̈£¤´©«£®¨²¨©«£¬¨«¤−̈
:íøtñîkâéälà-úà äëk-äNré çøæàä-ìk §¦§¨¨«¨¨«¤§¨¬©«£¤−̈¨¤¥®¤

:äåäéì ççéð-çéø äMà áéø÷äìãéøeâé-éëå §©§¦²¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈«§¦«¨Á
äNrå íëéúøãì íëëBúa-øLà Bà øb íëzà¦§¤̧¥¹³£¤«§«§¤Æ§Ÿ́Ÿ¥¤½§¨¨²
:äNré ïk eNrz øLàk äåäéì ççéð-çéø äMà¦¥¬¥«©¦−Ÿ©©«Ÿ̈®©«£¤¬©«£−¥¬©«£¤«

åèíìBò úwç øbä øbìå íëì úçà äwç ìäwä©¨¾̈ª¨¬©©²¨¤−§©¥´©¨®ª©³¨Æ



iriayקעח ,iyiy - eh - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éðôì äéäé øbk íëk íëéúøãì:äåäéæèäøBz §Ÿ́Ÿ¥¤½¨¤²©¥¬¦«§¤−¦§¥¬§Ÿ̈«¨¬
øbä øbìå íëì äéäé ãçà ètLîe úçà©©²¦§¨¬¤−̈¦«§¤´¨¤®§©¥−©¨¬

:íëzàô ¦§¤«

éùùæé:øîàl äLî-ìà äåäé øaãéåçééða-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´
øLà õøàä-ìà íëàáa íäìà zøîàå ìàøNé¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®§«Ÿ£¤Æ¤¨½̈¤£¤¬

:änL íëúà àéáî éðàèéíçlî íëìëàa äéäå £¦²¥¦¬¤§¤−¨«¨§¨¾̈©«£¨§¤−¦¤´¤
:äåäéì äîeøú eîéøz õøàäëíëúñør úéLàø ¨®̈¤¨¦¬§−̈©«Ÿ̈«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½

eîéøz ïk ïøb úîeøúk äîeøú eîéøz älç©−̈¨¦´§®̈¦§©´½Ÿ¤¥−¨¦¬
:dúààëäåäéì eðzz íëéúñør úéLàøî Ÿ¨«¥«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½¦§¬©«Ÿ̈−

:íëéúøãì äîeøzñáëeNrú àìå ebLú éëå §¨®§Ÿ−Ÿ¥¤«§¦´¦§½§´Ÿ©«£½
-ìà äåäé øac-øLà älàä úåönä-ìk úà¥¬¨©¦§−Ÿ¨¥®¤£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤

:äLîâë-ãéa íëéìà äåäé äeö øLà-ìk úà ¤«¥Á¨£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²£¥¤−§©
äàìäå äåäé äeö øLà íBiä-ïî äLî¤®¦©º£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨−̈§¨

:íëéúøãìãëäúNrð äãrä éðérî íà äéäå §Ÿ«Ÿ¥¤«§¨À̈¦´¥«¥¥´¨«¥¨»¤«¤§¨´
ìäìòì ãçà ø÷a-ïa øt äãrä-ìë eNrå äââL ¦§¨¨¼§¨´¨¨«¥¿̈©´¤¨¨Á¤¨̧§Ÿ¹̈

ètLnk Bkñðå Búçðîe äåäéì ççéð çéøì§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¦§¨¬§¦§−©¦§¨®
:úhçì ãçà íéfr-øérNeäë-ìr ïäkä øtëå §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¦¤´©Ÿ¥À©

àåä äââL-ék íäì çìñðå ìàøNé éða úãr-ìk̈£©²§¥¬¦§¨¥−§¦§©´¨¤®¦«§¨¨´¦½
íúàhçå äåäéì äMà íðaø÷-úà eàéáä íäå§¥Á¥¦̧¤¨§¨¹̈¦¤´©«Ÿ̈À§©¨¨²

:íúââL-ìr äåäé éðôìåëéða úãr-ìëì çìñðå ¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨¨«§¦§©À§¨£©Æ§¥´
írä-ìëì ék íëBúa øbä øbìå ìàøNé¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®¦¬§¨¨−̈

:äââLañ
éòéáù,éùéù

¦§¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr gi zegiy ihewl)

‰Óe¯˙ eÓÈ¯z ‰lÁ ÌÎÈ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯(כ (טו, ≈ƒ¬ƒ…≈∆«»»ƒ¿»
ּבּטל  ּכאּלּו חּלה מצות המקּים ׁשּכל ּבּמדרׁש, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאיתא

הּוא  זרה עבֹודה ׁשל החטא ּדהּנה לבאר, ויׁש זרה. ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָעבֹודה

החֹוצב  ּביד ּכגרזן רק אינם ּומּזלֹות ׁשּכֹוכבים האמּונה ְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּגם

חּלה  ּומצות עצמית. והׁשּפעה ׁשליטה ּבעלי הם אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבֹו,

מצהיר  הּמצוה את הּמקּים האדם ׁשהרי זֹו, אמּונה  ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמבּטלת

ּבעצם  ּבאה הּטבע, ּכחֹות ּבאמצעּות ׁשּקּבל זֹו, ׁשעּסה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבכ

ֵַָָמהּקּב"ה.

éòéáùæëäáéø÷äå äââLá àèçz úçà Lôð-íàå§¦¤¬¤©©−¤«¡¨´¦§¨¨®§¦§¦²¨
:úàhçì dúðL-úa ærçëLôpä-ìr ïäkä øtëå ¥¬©§¨−̈§©¨«§¦¤´©Ÿ¥À©©¤¯¤

åéìr øtëì äåäé éðôì äââLá äàèça úââMä©Ÿ¤²¤§¤§¨¬¦§¨−̈¦§¥´§Ÿ̈®§©¥¬¨−̈
:Bì çìñðåèëøbä øbìå ìàøNé éðáa çøæàä §¦§©¬«¨«¤§¨Æ¦§¥´¦§¨¥½§©¥−©¨´

:äââLa äNòì íëì äéäé úçà äøBz íëBúa§¨®¨³©©Æ¦«§¤´¨¤½¨«Ÿ¤−¦§¨¨«
ìçøæàä-ïî äîø ãéa | äNrz-øLà Lôpäå§©¤¹¤£¤©«£¤´§¨´¨À̈¦¨«¤§¨Æ

Lôpä äúøëðå ócâî àeä äåäé-úà øbä-ïîe¦©¥½¤§Ÿ̈−´§©¥®§¦§§¨²©¤¬¤
:dnr áøwî àåääàì-úàå äæa äåäé-øáã ék ©¦−¦¤¬¤©¨«¦³§©§Ÿ̈Æ¨½̈§¤

ä Búåöîäðår àåää Lôpä úøkz | úøkä øô ¦§¨−¥©®¦¨¥¯¦¨¥²©¤¬¤©¦−£Ÿ¨¬
:dáôáìLéà eàöîiå øaãna ìàøNé-éðá eéäiå ¨«©¦«§¬§¥«¦§¨¥−©¦§¨®©¦§§À¦²

:úaMä íBéa íéör LL÷îâìBúà eáéø÷iå §¥¬¥¦−§¬©©¨«©©§¦´Ÿ½
-ìàå äLî-ìà íéör LL÷î Búà íéàönä©«Ÿ§¦¬Ÿ−§¥´¥¦®¤¤Æ§¤

:äãrä-ìk ìàå ïøäàãìék øîLna Búà eçépiå ©«£½Ÿ§¤−¨¨«¥¨«©©¦¬Ÿ−©¦§®̈¦µ
:Bì äNri-äî Løô àìñäìäåäé øîàiå ´ŸŸ©½©¥«¨¤−«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ

íéðáàá Búà íBâø Léàä úîeé úBî äLî-ìà¤¤½¬©−¨¦®¨¸Ÿ³¨«£¨¦Æ
:äðçnì õeçî äãrä-ìkåì-ìk Búà eàéöiå ¨¨´¥½̈¦−©©«£¤«©Ÿ¦̧Ÿ¹¨

íéðáàa Búà eîbøiå äðçnì õeçî-ìà äãrä̈«¥À̈¤¦Æ©©«£¤½©¦§§¬Ÿ²¨«£¨¦−
:äLî-úà äåäé äeö øLàk úîiåôæìøîàiå ©¨®Ÿ©«£¤²¦¨¬§Ÿ̈−¤¤«©¬Ÿ¤

:øîàl äLî-ìà äåäéçììàøNé éða-ìà øac §Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º¤§¥³¦§¨¥Æ
éôðk-ìr úöéö íäì eNrå íäìà zøîàå§¨«©§¨´£¥¤½§¨¸¨¤¬¦¦²©©§¥¬

ðkä úöéö-ìr eðúðå íúøãì íäéãâáìéút ó ¦§¥¤−§«ŸŸ¨®§¨«§²©¦¦¬©¨−̈§¦¬
:úìëzèìBúà íúéàøe úöéöì íëì äéäå §¥«¤§¨¨´¨¤»§¦¦¼§¦¤´ŸÀ

íúà íúéNrå äåäé úåöî-ìk-úà ízøëæe§©§¤Æ¤¨¦§´Ÿ§Ÿ̈½©«£¦¤−Ÿ¨®
-øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú-àìå§«Ÿ¨¹©«£¥³§©§¤Æ§©«£¥´¥«¥¤½£¤

:íäéøçà íéðæ ízàîíúéNrå eøkæz ïrîì ©¤¬Ÿ¦−©«£¥¤«§©´©¦§§½©«£¦¤−
:íëéäìàì íéLã÷ íúééäå éúåöî-ìk-úà¤¨¦§Ÿ®̈¦«§¦¤¬§¦−¥«Ÿ¥¤«

àîíëúà éúàöBä øLà íëéäìà äåäé éðà£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ
äåäé éðà íéäìàì íëì úBéäì íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈¬

ôôô :íëéäìà¡«Ÿ¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(ncy 'nr hi ycw zexb`)

ÌÎÈÈÚ È¯Á‡ e¯e˙˙ ‡ÏÂ(לט (טו, ¿…»«¬≈≈≈∆

הּתכלית  הפ האסּור, ּבאפן ּבעיניו ׁשּמסּתּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמי

ועֹוד ׁשּבׁשב  ׁשעה, לפי 'סּומא' הּוא הרי – העינים נבראּו ילּה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָ

ּכמת". חׁשּוב "סּומא רז"ל: אמרּו והרי .מּכ ְְֲִֵֵַַַַָָָָָּגרּוע

BBBBBBBBBBBB

xihtn - eh - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîæì:øîàl äLî-ìà äåäé øîàiåçìøac ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º

úöéö íäì eNrå íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½§¨¸¨¤¬¦¦²
ðkä úöéö-ìr eðúðå íúøãì íäéãâá éôðk-ìró ©©§¥¬¦§¥¤−§«ŸŸ®̈§¨«§²©¦¦¬©¨−̈

:úìëz ìéútèìBúà íúéàøe úöéöì íëì äéäå §¦¬§¥«¤§¨¨´¨¤»§¦¦¼§¦¤´ŸÀ
íúà íúéNrå äåäé úåöî-ìk-úà ízøëæe§©§¤Æ¤¨¦§´Ÿ§Ÿ̈½©«£¦¤−Ÿ¨®
-øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú-àìå§«Ÿ¨¹©«£¥³§©§¤Æ§©«£¥´¥«¥¤½£¤

:íäéøçà íéðæ ízàîíúéNrå eøkæz ïrîì ©¤¬Ÿ¦−©«£¥¤«§©´©¦§§½©«£¦¤−
:íëéäìàì íéLã÷ íúééäå éúåöî-ìk-úà¤¨¦§Ÿ®̈¦«§¦¤¬§¦−¥«Ÿ¥¤«

àîíëúà éúàöBä øLà íëéäìà äåäé éðà£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ
äåäé éðà íéäìàì íëì úBéäì íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈¬

ôôô :íëéäìà¡«Ÿ¥¤«
סימן. פל"ט פסוקים, קי"ט

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,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 daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley



קעט iriay ,iyiy - eh - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg

éðôì äéäé øbk íëk íëéúøãì:äåäéæèäøBz §Ÿ́Ÿ¥¤½¨¤²©¥¬¦«§¤−¦§¥¬§Ÿ̈«¨¬
øbä øbìå íëì äéäé ãçà ètLîe úçà©©²¦§¨¬¤−̈¦«§¤´¨¤®§©¥−©¨¬

:íëzàô ¦§¤«

éùùæé:øîàl äLî-ìà äåäé øaãéåçééða-ìà øac ©§©¥¬§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥Æ¤§¥´
øLà õøàä-ìà íëàáa íäìà zøîàå ìàøNé¦§¨¥½§¨«©§−̈£¥¤®§«Ÿ£¤Æ¤¨½̈¤£¤¬

:änL íëúà àéáî éðàèéíçlî íëìëàa äéäå £¦²¥¦¬¤§¤−¨«¨§¨¾̈©«£¨§¤−¦¤´¤
:äåäéì äîeøú eîéøz õøàäëíëúñør úéLàø ¨®̈¤¨¦¬§−̈©«Ÿ̈«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½

eîéøz ïk ïøb úîeøúk äîeøú eîéøz älç©−̈¨¦´§®̈¦§©´½Ÿ¤¥−¨¦¬
:dúààëäåäéì eðzz íëéúñør úéLàøî Ÿ¨«¥«¥¦Æ£¦´Ÿ¥¤½¦§¬©«Ÿ̈−

:íëéúøãì äîeøzñáëeNrú àìå ebLú éëå §¨®§Ÿ−Ÿ¥¤«§¦´¦§½§´Ÿ©«£½
-ìà äåäé øac-øLà älàä úåönä-ìk úà¥¬¨©¦§−Ÿ¨¥®¤£¤¦¤¬§Ÿ̈−¤

:äLîâë-ãéa íëéìà äåäé äeö øLà-ìk úà ¤«¥Á¨£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²£¥¤−§©
äàìäå äåäé äeö øLà íBiä-ïî äLî¤®¦©º£¤̧¦¨¯§Ÿ̈²¨−̈§¨

:íëéúøãìãëäúNrð äãrä éðérî íà äéäå §Ÿ«Ÿ¥¤«§¨À̈¦´¥«¥¥´¨«¥¨»¤«¤§¨´
ìäìòì ãçà ø÷a-ïa øt äãrä-ìë eNrå äââL ¦§¨¨¼§¨´¨¨«¥¿̈©´¤¨¨Á¤¨̧§Ÿ¹̈

ètLnk Bkñðå Búçðîe äåäéì ççéð çéøì§¥³©¦¸Ÿ©Æ©«Ÿ̈½¦§¨¬§¦§−©¦§¨®
:úhçì ãçà íéfr-øérNeäë-ìr ïäkä øtëå §¦«¦¦¬¤−̈§©¨«§¦¤´©Ÿ¥À©

àåä äââL-ék íäì çìñðå ìàøNé éða úãr-ìk̈£©²§¥¬¦§¨¥−§¦§©´¨¤®¦«§¨¨´¦½
íúàhçå äåäéì äMà íðaø÷-úà eàéáä íäå§¥Á¥¦̧¤¨§¨¹̈¦¤´©«Ÿ̈À§©¨¨²

:íúââL-ìr äåäé éðôìåëéða úãr-ìëì çìñðå ¦§¥¬§Ÿ̈−©¦§¨¨«§¦§©À§¨£©Æ§¥´
írä-ìëì ék íëBúa øbä øbìå ìàøNé¦§¨¥½§©¥−©¨´§¨®¦¬§¨¨−̈

:äââLañ
éòéáù,éùéù

¦§¨¨«
ã ycew zegiyn zecewp ã(183 'nr gi zegiy ihewl)

‰Óe¯˙ eÓÈ¯z ‰lÁ ÌÎÈ˙Ò¯Ú ˙ÈL‡¯(כ (טו, ≈ƒ¬ƒ…≈∆«»»ƒ¿»
ּבּטל  ּכאּלּו חּלה מצות המקּים ׁשּכל ּבּמדרׁש, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָאיתא

הּוא  זרה עבֹודה ׁשל החטא ּדהּנה לבאר, ויׁש זרה. ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָעבֹודה

החֹוצב  ּביד ּכגרזן רק אינם ּומּזלֹות ׁשּכֹוכבים האמּונה ְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָּגם

חּלה  ּומצות עצמית. והׁשּפעה ׁשליטה ּבעלי הם אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּבֹו,

מצהיר  הּמצוה את הּמקּים האדם ׁשהרי זֹו, אמּונה  ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָמבּטלת

ּבעצם  ּבאה הּטבע, ּכחֹות ּבאמצעּות ׁשּקּבל זֹו, ׁשעּסה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּבכ

ֵַָָמהּקּב"ה.
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:úìëzèìBúà íúéàøe úöéöì íëì äéäå §¥«¤§¨¨´¨¤»§¦¦¼§¦¤´ŸÀ

íúà íúéNrå äåäé úåöî-ìk-úà ízøëæe§©§¤Æ¤¨¦§´Ÿ§Ÿ̈½©«£¦¤−Ÿ¨®
-øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú-àìå§«Ÿ¨¹©«£¥³§©§¤Æ§©«£¥´¥«¥¤½£¤

:íäéøçà íéðæ ízàîíúéNrå eøkæz ïrîì ©¤¬Ÿ¦−©«£¥¤«§©´©¦§§½©«£¦¤−
:íëéäìàì íéLã÷ íúééäå éúåöî-ìk-úà¤¨¦§Ÿ®̈¦«§¦¤¬§¦−¥«Ÿ¥¤«

àîíëúà éúàöBä øLà íëéäìà äåäé éðà£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ
äåäé éðà íéäìàì íëì úBéäì íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈¬

ôôô :íëéäìà¡«Ÿ¥¤«
ã ycew zegiyn zecewp ã(ncy 'nr hi ycw zexb`)

ÌÎÈÈÚ È¯Á‡ e¯e˙˙ ‡ÏÂ(לט (טו, ¿…»«¬≈≈≈∆

הּתכלית  הפ האסּור, ּבאפן ּבעיניו ׁשּמסּתּכל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹמי

ועֹוד ׁשּבׁשב  ׁשעה, לפי 'סּומא' הּוא הרי – העינים נבראּו ילּה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָ

ּכמת". חׁשּוב "סּומא רז"ל: אמרּו והרי .מּכ ְְֲִֵֵַַַַָָָָָּגרּוע

BBBBBBBBBBBB

xihtn - eh - gly zyxt - xeaiva d`ixwl yneg
ùéã÷ éöç

ìcbúé.àaø dîL Lc÷úéåïîààøá éc àîìra ¦§©©§¦§©©§¥©¨§¨§¨¦§¨
éìîéå dúeòøëáø÷éå dð÷øet çîöéå ,dúeëìî C ¦§¥§©§¦©§¥§©§©§¨¥¦¨¥

.dçéLîïîà,ìàøNé úéa ìëã éiçáe ïBëéîBéáe ïBëéiça §¦¥§©¥§¥§©¥§¨¥¦§¨¥
:ïîà eøîàå áéø÷ ïîæáe àìâraêøáî àáø äîù àäé ïîà ©£¨¨¦§©¨¦§¦§¨¥

:êøáúé .àéîìò éîìòìå íìòìíìrì Cøáî àaø dîL àäé§¥§¥©¨§¨©§¨©
,íîBøúéå ,øàtúéå ,çazLéå ,Cøaúé .àiîìr éîìrìe§¨§¥¨§©¨¦§¨¥§¦§©©§¦§¨¥§¦§¨
àLã÷ã dîL ,ìläúéå ,älrúéå ,øcäúéå ,àOðúéå§¦§©¥§¦§©¨§¦§©¤§¦§©¨§¥§ª§¨

éøa.àeä Cïîà,àúøéLå àúëøa ìk ïî àlrì §¦§¥¨¦¨¦§¨¨§¦¨¨
:ïîà eøîàå ,àîìra ïøéîàc ,àúîçðå àúçaLzïîà ª§§¨¨§¤¡¨¨©£¦¨§¨§¨§¦§¨¥

BBBBBBBBBBBB

øéèôîæì:øîàl äLî-ìà äåäé øîàiåçìøac ©¬Ÿ¤§Ÿ̈−¤¤¬¥«Ÿ©¥º

úöéö íäì eNrå íäìà zøîàå ìàøNé éða-ìà¤§¥³¦§¨¥Æ§¨«©§¨´£¥¤½§¨¸¨¤¬¦¦²
ðkä úöéö-ìr eðúðå íúøãì íäéãâá éôðk-ìró ©©§¥¬¦§¥¤−§«ŸŸ®̈§¨«§²©¦¦¬©¨−̈

:úìëz ìéútèìBúà íúéàøe úöéöì íëì äéäå §¦¬§¥«¤§¨¨´¨¤»§¦¦¼§¦¤´ŸÀ
íúà íúéNrå äåäé úåöî-ìk-úà ízøëæe§©§¤Æ¤¨¦§´Ÿ§Ÿ̈½©«£¦¤−Ÿ¨®
-øLà íëéðér éøçàå íëááì éøçà eøeúú-àìå§«Ÿ¨¹©«£¥³§©§¤Æ§©«£¥´¥«¥¤½£¤

:íäéøçà íéðæ ízàîíúéNrå eøkæz ïrîì ©¤¬Ÿ¦−©«£¥¤«§©´©¦§§½©«£¦¤−
:íëéäìàì íéLã÷ íúééäå éúåöî-ìk-úà¤¨¦§Ÿ®̈¦«§¦¤¬§¦−¥«Ÿ¥¤«

àîíëúà éúàöBä øLà íëéäìà äåäé éðà£¦º§Ÿ̈´¡«Ÿ¥¤À£¤̧¥³¦¤§¤Æ
äåäé éðà íéäìàì íëì úBéäì íéøöî õøàî¥¤´¤¦§©½¦¦«§¬¨¤−¥«Ÿ¦®£¦−§Ÿ̈¬

ôôô :íëéäìà¡«Ÿ¥¤«
סימן. פל"ט פסוקים, קי"ט

.rav`a ze`xdl epbdpn oi` - dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*dxez xtqd diabn :epbdpn
dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny ixg`le

.(lirna shere hpa`a xbeg =)*envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn `xwl lkeiy ick dnial

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
,dðéîéa íéîé Cøà .íBìL äéúáéúð-ìëå ,íòð-éëøã äéëøc .øMàî äéëîúå ,äa íé÷éæçnì àéä íéiç-õò¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨

:øécàéå äøBz ìécâé ,B÷ãö ïòîì õôç éé .ãBáëå øLò dìàîNa¦§Ÿ¨Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily zligza

,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 daegy

diptl dxhtdd zkxa
Ceøaíäéøáãá äöøå íéáBè íéàéáða øça øLà íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

ìàøNéáe Bcáò äLîáe äøBza øçBaä éé äzà Ceøa úîàa íéøîàðä©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´
:÷ãöå úîàä éàéáðáe Bnò©½¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi` zelew
.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn zekxad oirneye
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley
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øtçì ìàøNé éðaî äìélä äpä eàa íéLðà£Â¨¦Â¨´¥¯¨©©²§¨¦§¥¬¦§¨¥−©§¬Ÿ

:õøàä-úàâøîàì áçø-ìà Bçéøé Cìî çìLiå ¤¨¨«¤©¦§©Æ¤´¤§¦½¤¨−̈¥®Ÿ
éìà íéàaä íéLðàä éàéöBäCúéáì eàa-øLà C Â¦Â¦¨«£¨¦̧©¨¦³¥©̧¦Æ£¤¨´§¥¥½

:eàa õøàä-ìk-úà øtçì ékãäMàä çwzå ¦²©§¬Ÿ¤¨¨−̈¤¨«©¦©¯¨«¦¨²
éìà eàa ïk øîàzå Bðtözå íéLðàä éðL-úà¤§¥¬¨«£¨¦−©¦§§®©´Ÿ¤¥À¨³¥©Æ
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:úånî eðéúLôð-úà ízìväå íäì øLà-ìk úàå éúBéçà-úàå éçà-úàå énà-úàå§¤¦¦À§¤©©Æ§¤©§©½§¥−¨£¤´¨¤®§¦©§¤¬¤©§Ÿ¥−¦¨«¤

ãéäéäå äæ eðøác-úà eãébú àì íà úeîì íëézçú eðLôð íéLðàä dì eøîàiå©Ÿ̄§¨´¨«£¨¦À©§¥³©§¥¤Æ¨½µ¦´Ÿ©¦½¤§¨¥−¤®§¨À̈
:úîàå ãñç Cnò eðéùòå õøàä-úà eðì ýBýé úúaåèïBlçä ãòa ìáça íãøBzå §¥̧§¨¬¨̧Æ¤¨½̈¤§¨¦¬Ÿ¦¨−¤¬¤¤«¡¤«©«¦¥¬©¤−¤§©´©«©®

:úáLBé àéä äîBçáe äîBçä øé÷a dúéá ékæèeòbôé-ït eël äøää íäì øîàzå ¦³¥¨Æ§¦´©«½̈©«−̈¦¬¨«¤©³Ÿ¤¨¤Æ¨¨´¨¥½¤¦§§¬
ìL änL íúaçðå íéôãøä íëá:íëkøãì eëìz øçàå íéôãøä áBL ãò íéîé úL ¨¤−¨«Ÿ§¦®§©§¥¤̧¹̈¨§´Ÿ¤¨¦Àµ©´¨«Ÿ§¦½§©©−¥«§¬§©§§¤«

æé:eðzòaLä øLà äfä CúòáMî eðçðà íi÷ð íéLðàä äéìà eøîàiåçéeðçðà äpä ©«Ÿ§¬¥¤−¨¨«£¨¦®§¦¦´£©½§¦§ª«¨¥¬©¤−£¤¬¦§©§¨«¦¥²£©¬§

miynegd jezn dxhtdd lr xe`ia
`xenl iy t"r

,íéìbøî (àäeLaëé íB÷î äæéàî úBàøì §©§¦¦§¥¥¤¨¦§§¨

.úel÷a,Løç÷ø ,øáca òãé àì LéàL ,ä÷éúLa §©¤¤¦§¦¨¤¦Ÿ¥©©¨¨©

cáì íä.í,Bçéøé úàåãâðk Leaëì äL÷ äúéäL ¥§©¨§¤§¦¤¨§¨¨¨§¦§¤¤

.õøàä ìk,äðBæ äMà.ïBæî éðéî úøëBî ¨¨¨¤¦¨¨¤¤¦¥¨

(á,øtçì.daL íéøúqä úà Ntçìe ìbøì ©§Ÿ§©¥§©¥¤©§¨¦¤¨

(ã,BðtözåLøãîáe .ãçéî íB÷îa ãçà ìk úà ©¦§§¤¨¤¨§¨§ª¨§¦§©

ñçðéôe ,áìëå ñçðét eéä íéìbøîäL ,eøîà àîeçðz©§¨¨§¤©§©§¦¨¦§¨§¨¥¦§¨

÷øå .Càìîk äéäL éôì ,eäeàø àìå íäéðôì ãîò̈©¦§¥¤§Ÿ¨§¦¤¨¨§©§¨§©

éøö äéä áìk úà.ïétöäì C(å,íðîèzåäúqk ¤¨¥¨¨¨¦§©§¦©¦§§¥¦§¨

.éøîâì äðîèäa íúBà,õòä ézLôaïzLt éð÷a ¨§©§¨¨§©§¥§¦§¥¨¥¦§¥¦§¨

.íéöò Bîk ïéãò íäL(æ,úBøaònä ìòãò Bîk ¤¥£©¦§¥¦©©©§§§©

.ïcøiä ìL íénä éøáòî íB÷î àeäL úBøaònä©©§§¤§©©§¥©©¦¤©©§¥

(è,eâîð.eqîð(é,ízîøçä.ízãîLä ¨Ÿ¨©¤¡©§¤¦§©§¤

(áé,úîà úBà.eäeøékzL øeøa ïîéñ(æéíi÷ð ¡¤¦¨¨¤©¦§¦¦
,eðçðàúBàä úà úBNòì Ca øácä íéìBz eðà éøä £©§£¥¨¦©¨¨¨©£¤¨

éøL÷z äfä éðMä èeç úå÷z-úà õøàa íéàá̈¦−¨¨®¤¤¦§©¿Á©¨¦̧©¤¹¦§§¦À
éáà-úàå Bá eðzãøBä øLà ïBlçaCnà-úàå C ©«©Æ£¤´«©§¥´½§¤¨¦̧§¤¦¥¹

éçà-úàåéáà úéa-ìk úàå Céìà éôñàz CC §¤©©À¦§¥Æ¨¥´¨¦½©«©§¦¬¥©−¦
:äúéaäèéëå íi÷ð eðçðàå BLàøá Bîc äöeçä Cúéá éúìcî àöé-øLà ìk äéäåì ©¨«§¨§¨¿̈´Ÿ£¤¥¥Á¦©§¥̧¥¥¬©²¨¨¬§Ÿ−©«£©´§§¦¦®§ÂÂŸ

:Ba-äéäz ãé-íà eðLàøá Bîc úéaa Czà äéäé øLàëäæ eðøác-úà éãébz-íàå £¤̧¦«§¤³¦¨Æ©©½¦¨´§Ÿ¥½¦−̈¦«§¤«§¦©¦−¦¤§¨¥´¤®
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:ïBlça éðMä úå÷z-úà øL÷zåáëìL íL eáLiå äøää eàáiå eëìiåíéîé úL ©¦§²Ÿ¤¦§©¬©¨¦−©«©«©¥«§Æ©¨´Ÿ¨½̈¨©¥³§¨Æ§´Ÿ¤¨¦½
:eàöî àìå Cøcä-ìëa íéôãøä eL÷áéå íéôãøä eáL-ãòâëeãøiå íéLðàä éðL eáLiå ©−̈¨«Ÿ§¦®©§©§¯¨«Ÿ§¦²§¨©¤−¤§¬Ÿ¨¨«©¨ª¹§¥³¨«£¨¦Æ©¥«§´

:íúBà úBàönä-ìk úà Bì-eøtñéå ïeð-ïa òLBäé-ìà eàáiå eøáòiå øääîãëeøîàiå ¥«¨½̈©©«©§Æ©¨½Ÿ¤§ª−¦®©§©̧§½¥¬¨©«Ÿ§−¨«©«Ÿ§Æ
:eðéðtî õøàä éáLé-ìk eâîð-íâå õøàä-ìk-úà eðãéa ýBýé ïúð-ék òLBäé-ìà¤§ª½¦«¨©¯§¨²§¨¥−¤¨¨¨®¤§©¨²Ÿ¨«Ÿ§¥¬¨−̈¤¦¨¥«

.äfä(çé,úå÷zì.ìáçå å÷ ïBL,éðMäòeávä ©¤¦§©§©§¤¤©¨¦©¨©

."éðL" àø÷pL íãà òáöa(âë,eøáòiåúà eøáò §¤©¨Ÿ¤¦§¨¨¦©©©§¨§¤

.ïcøiä(ãë,eðãéa 'ä ïúð ékíìéväL eàøL äfî ©©§¥¦¨©§¨¥¦¤¤¨¤¦¦¨

.ñð Cøãa 'ä§¤¤¥

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

Ceøaìûä ,úBøBcä ìëa ÷écö ,íéîìBòä ìk øeö ,íìBòä Cìî eðéýìû ,éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨¨¨¨¦©¦§¨©¨¥
,ïîàð :÷ãöå úîà åéøác ìkL ,íi÷îe øaãîä ,äNBòå øîBàä ïîàpä©¤¡¨¨¥§¤©§©¥§©¥¤¨§¨¨¡¤¨¤¤¤¡¨

éøác íéðîàðå eðéýìû éé àeä äzàéøácî ãçà øáãå ,E,í÷éø áeLé àì øBçà E ©¨§¨¡Ÿ¥§¤¡¨¦§¨¤§¨¨¤¨¦§¨¤¨Ÿ¨¥¨
:åéøác ìëa ïîàpä ìàä ,éé äzà Ceøa .äzà ïîçøå ïîàð Cìî ìû ék¦¥¤¤¤¡¨§©£¨¨¨¨©¨§¨¨¥©¤¡¨§¨§¨¨

,íçøäøäîa çnNúe òéLBz Lôð úáeìòìå ,eðéiç úéa àéä ék ïBiö ìò ©¥©¦¦¦¥©¥§©£©¤¤¦©§©©¦§¥¨
:äéðáa ïBiö çnNî ,éé äzà Ceøa .eðéîéá§¨¥¨©¨§¨§©¥©¦§¨¤¨

,eðçnN,EçéLî ãåc úéa úeëìîáe ,Ecáò àéápä eäiìàa ,eðéýìû éé ©§¥§¨¡Ÿ¥§¥¦¨©¨¦©§¤§©§¥¨¦§¦¤
ãBò eìçðé àìå ,øæ áLé àì Bàñk ìò ,eðaì ìâéå àBáé äøäîa¦§¥¨¨§¨¥¦¥©¦§Ÿ¥¥¨§Ÿ¦§£
:ãòå íìBòì Bøð äaëé àìL ,Bì zòaLð ELã÷ íLá ék .BãBák úà íéøçà£¥¦¤§¦§¥¨§§¦§©§¨¤Ÿ¦§¤¥§¨¨¤

:ãåc ïâî ,éé äzà Ceøä©¨§¨¨¥¨¦

ìòéé eðì zúpL ,äfä úaMä íBé ìòå íéàéápä ìòå äãBáòä ìòå ,äøBzä ©©¨§©¨£¨§©©§¦¦§©©©¨©¤¤¨©¨¨§¨
eðçðà eðéýìû éé ,ìkä ìò .úøàôúìe ãBáëì ,äçeðîìå äMã÷ì eðéýìû¡Ÿ¥¦§ª¨§¦§¨§¨§¦§¨¤©©Ÿ§¨¡Ÿ¥£©§
Ceøa :ãòå íìBòì ãéîz éç ìk éôa EîL Cøaúé ,CúBà íéëøáîe ,Cì íéãBî¦¨§¨§¦¨¦§¨¥¦§§¦¨©¨¦§¨¨¤¨
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לוח זמנים לשבוע פרשת שלח בערים שונות בעולם קפב
זמני יום ראשון ויום שבת
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5:075:077:557:558:338:349:449:4518:5819:0019:2619:2918:4219:40נפאל, קטמנדו )ח(
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5:515:508:418:409:449:4411:0411:0421:2821:3222:0922:1321:1322:30צרפת, ליאון )ק(

5:485:478:318:289:479:4711:0911:1021:5221:5622:3722:4121:3723:01צרפת, פריז )ק(
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5:065:057:567:548:588:5810:1810:1820:4120:4421:2121:2520:2621:42קנדה, מונטריאול )ק(

5:315:318:228:229:069:0610:2010:2119:5820:0020:2920:3219:4220:45קפריסין, לרנקה )ק(

5:205:187:557:569:369:3511:0411:0422:3022:3523:3123:3722:170:08רוסיה, ליובאוויטש )ק(
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5:265:258:138:119:219:2110:4210:4321:1521:1821:5722:0121:0022:20רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

5:305:298:178:159:259:2510:4710:4721:2021:2422:0322:0721:0522:26שוויץ, ציריך )ק(

5:505:518:298:299:029:0210:0810:0918:4518:4619:1019:1118:2819:21תאילנד, בנגקוק )ח(
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מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה '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

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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6:206:209:099:099:489:4911:0011:0120:2120:2320:5020:5320:0521:04ארה״ב, האוסטון )ק(

5:415:418:318:319:149:1410:2810:2820:0220:0420:3320:3519:4620:48ארה״ב, לוס אנג'לס )ק(

6:296:299:159:169:529:5311:0311:0420:1120:1320:3920:4119:5520:52ארה״ב, מיאמי )ק(
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5:155:158:078:079:019:0110:1810:1920:2420:2721:0021:0420:0921:19ארה״ב, שיקגו )ק(
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5:285:267:417:439:339:3210:5710:5721:5521:5922:4522:4921:4123:12בלגיה, אנטוורפן )ק(
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6:316:338:378:389:109:1210:0610:0817:1717:1717:4317:4316:5917:53ברזיל, ריו דה-ז'נירו )ח(
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6:006:018:428:439:179:1810:2510:2619:1519:1719:4119:4318:5919:53הודו, מומבאי )ח(
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5:445:458:168:178:488:499:529:5318:0718:0918:3118:3317:5018:42קולומביה, בוגוטה )ח(

5:365:358:278:279:249:2510:4310:4420:5721:0021:3521:3920:4221:55קנדה, טורונטו )ק(

5:065:057:567:548:588:5810:1810:1820:4120:4421:2121:2520:2621:42קנדה, מונטריאול )ק(

5:315:318:228:229:069:0610:2010:2119:5820:0020:2920:3219:4220:45קפריסין, לרנקה )ק(

5:205:187:557:569:369:3511:0411:0422:3022:3523:3123:3722:170:08רוסיה, ליובאוויטש )ק(

4:474:457:297:309:069:0510:3510:3522:1022:1523:1423:2121:5623:57רוסיה, מוסקבה )ק(

5:265:258:138:119:219:2110:4210:4321:1521:1821:5722:0121:0022:20רוסיה, רוסטוב על-הדון )ק(

5:305:298:178:159:259:2510:4710:4721:2021:2422:0322:0721:0522:26שוויץ, ציריך )ק(
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מתחילה  וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שמדליקה  אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה לדבר

הנר. בהדלקת להן לעזור שתוכל כדי 378לאחריהן, 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

כמה  כמדובר וחג, שבת נרות תדלקנה הן שגם לחינוך, שהגיעו קטנות בנות על גם להשפיע ויש
שיאיר  כדאי אז גם - לא או לחינוך הגיעה כבר היא אם בספק, מוטל הדבר אם ואפילו פעמים.

קודם! ימים כמה או קודם שבוע 162מזלה '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

ביום  היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
השבת  כניסת  [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור חול.

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] ולפני

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים
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