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וגֹו'.איׁשאיׁשאיׁשאיׁש אׁשּתֹו תׂשטה ּכי איׁש ¦¦¦¦§¤¦§§
ּכמֹו אּלא זה. לגּבי ּזה §¨¤¤¥©§¤©מה
רּבי ּבה'. מעל למעל ¦©©©©Ÿ§¦¨¤ׁשּכתּוב,
ּזה מה איׁש, איׁש אמר, ¤©¦¦©¨¨¨§¤אלעזר
מסּפיק? ּבאחד ׁשהרי איׁש, ¦§©¨¤§¥£¤¦¦איׁש
איׁש אבל ּפרׁשּוה, הרי ¦¨£¨§¥¥£¨¤אּלא
איׁש, ׁשהּוא איׁש מׁשמע ¦¤¦¨§©¦איׁש,

ׁשּכתּוב ּפסּוק ה)וקּים ׁשתה(משלי §¦¥¨¤¨§¥
איׁש הּוא אז וגֹו', מּבֹורךָ  ¦¨§¤¦¦©מים
אׁשּתֹו. לגּבי איׁש §¦¥©§¦¨ּ̈בעֹולם,
ּבאחד הרי מעל, בֹו ¨¤§¥£©¨¨£¨ּומעלה
אחד אּלא ׁשנים? לּמה ¨¤¨¤¦©§¨¨¦§©מסּפיק,
אחד למּטה, ואחד ¨¤¨©§¨¤§¨§©§למעלה
לבעלּה. לאחד יׂשראל ¨§©§¨¤§¥¨§¦¤¤§¦לכנסת
את האיׁש והביא זה, ¤¦¨¦¥§¤©§¦ּבגלל

§¦אׁשּתֹו.

-לּמהלּמהלּמהלּמה הּדבר סֹוד הּכהן? אל ¨¨¤©Ÿ¥©¨¨
ׁשֹוׁשבין הּוא ׁשהּכהן ¦§¥Ÿ©¤¦מּׁשּום
הרי להסּתּכל, יׁש ּכאן ¥£¥©§¦§¥¨¨§©©הּמלּכה.

א)ּכתּוב ּבן(ויקרא את וׁשחט ¨§¨©¤¤
הּכהן, ולא אחר וׁשחט ¥Ÿ©Ÿ§¥©©¨§¨¨©הּבקר,
ּבׁשביל ּבדין לֹו אסּור ¦§¦¦§¨¥Ÿ©¤ׁשהּכהן
ׁשהּוא מקֹום אֹותֹו יפּגם ¤¨Ÿ¦§Ÿ¤ׁשּלא
והביא אמרּת ואּתה ּבֹו, ¦¥§¨§©¨¨©§̈אחּוז
לדּון הּכהן, אל אׁשּתֹו את ¨¥Ÿ©¤§¦¤¦̈האיׁש
ראּוי, לזה ּכהן וּדאי אּלא ¨¤¨¥Ÿ©©¨¤¨¦ּדינּה?

וכל הּמלּכה, ׁשֹוׁשבין ׁשהּוא מתּברכֹותמּׁשּום העֹולם האּׁשה(נאחזת)נׁשֹות זה ועל יׂשראל, ּבכנסת ¦¤§¦©©§¨§¨§¨¨¦§¨§¤¡¤¤¦§¤¤¦§¨¥§©¤¨¦¨
ּולעּין הּמלּכה ּדברי לתּקן עֹומד והּכהן יׂשראל, ּבכנסת ּבּה ׁשאחּוזה ּברכֹות, ּבׁשבע מתּברכת ¥©§¨§©©¥§¦¥©§¥¥Ÿ©§¥¨§¦¤¤§¦¨¨£¤¨§©¤§¤¤¨§¦¨©§¤ׁשּלמּטה
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זה ּומּׁשּום ּׁשּצריךְ , מה ¤¦¦¨¤©¨§ּבכל
אחר. ולא לזה, ¥©Ÿ¥¨¤§Ÿ©הּכהן

-ואםואםואםואם ּדין עֹוׂשה ׁשהּוא ּתאמר §¦Ÿ©¤¤¦
להרּבֹות ּכדי אּלא ּכךְ , §©§¥§¨¤¨Ÿלא
ּבזה, מׁשּתּדל הּוא ּבעֹולם ¤¨¥©§¦¨¨ׁ̈שלֹום
אּׁשה אֹותּה ׁשאם חסד. ¨¦¨¦¤¤¤¦§©§ּולהגּדיל
הּכהן וזּכאית, צּדקת ¥Ÿ©¦¨©§¤¤©¥¨¦ּתּמצא
אּלא עֹוד, ולא ׁשלֹומם, ¨¤Ÿ§¨§¦§©מגּדיל
ונעׂשה זכר, ּבבן ¤£©§¨¨¥§¤¤©§¦¤ׁשּמתעּברת
תּמצא לא ואם ידֹו. על ¥¨¦Ÿ¦§¨©ׁ̈שלֹום
אּלא ּדין, עֹוׂשה לא הּוא ¨¤¦¤Ÿ¤¤©צּדקת,
מׁשּקרת ׁשהיא קדֹוׁש ׁשם ¤¤©§¦¤¨¥אֹותֹו
והּוא הּדין את עֹוׂשה הּוא §¦©¤¤ּבֹו,

אֹותּה. ¨¥ּבֹודק

אתּבאּבאּבאּבא מכניס לא הּכהן ראה, Ÿ§¥©Ÿ¥Ÿ©§¦¤
נֹותנת ּכׁשהיא רק לזה, ¤¤¦¤§©¤¨§©עצמֹו

לכּסֹות לפניו עצמּה ,(להזּדּכֹות)את ¤©§¨§¨¨§©§¦§©

ּכיון אֹותּה. ׁשֹואל ּופעמים ¨¥¨¥¦©£©©©ּפעם
אז זּכאית, להּמצא רֹוצה ¨¦¨©¥¨¦§¨¦¤ׁשהיא
ּכדי מעׂשה עֹוׂשה ¥§¤£©¤¥Ÿ©הּכהן

ׁשלֹום. ¨§©§להרּבֹות

הּקדֹוׁשהּכהןהּכהןהּכהןהּכהן הּׁשם את ּכֹותב ©Ÿ¥¥¤©¥©¨
ּכךְ  אחר יׁשר, ּבדרךְ  ¨©©¨¨¤¤§©©ּפעם

אֹותּיֹות למפרע (רׁשּומֹות)ּכֹותבֹו §§©§¥©¦§

ּבדין, ּדין ּבאֹורֹותיהן, ¦§¦¤¥§¨ª§מהּפכֹות
ּבדין, רחמים ּברחמים, ¦§¦£©¦£©§¦£©רחמים
- זּכאית נמצאה ּברחמים. ¦¨©¨§§¦¦£©§¦§ודין
נמצאים, הרחמים ¦¨§¦¦£©¨¦אֹותּיֹות
נמצאת לא מסּתּלקים. ¥§¦Ÿ¦§©§¦¦¦©§והּדינים

הּדין. נעׂשה ואז הּדינים, ונׁשארים מסּתּלקים, הרחמים - ¦©¤£©¨§¦¦©¦¨§¦§¦§©§¦¦£©¨¨ּ̈כראּוי
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