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 דברים פרק כא 
 ְוָיְצא&) ב( :ִהָ�ה& ִמי נ%ַדע לֹא ַ�ָ"ֶדה נֵֹפל ְלִרְ�ָ � ְלָ� נֵֹת� ֱאלֶֹהיָ� ְיקָֹוק ֲאֶ�ר ָ�ֲאָדָמה ָחָלל ִיָ�ֵצא ִ�י) א(

 ָהִעיר ִזְקֵני ְוָלְקח& ֶהָחָלל ֶאל ַהְ.רָֹבה ָהִעיר ְוָהָיה) ג( :ֶהָחָלל ְסִביבֹת ֲאֶ�ר ֶהָעִרי+ ֶאל &ָמְדד& ְו�ְֹפֶטיָ� ְזֵקֶניָ�
 ַנַחל ֶאל ֶעְגָלהָה ֶאת ַהִהוא ָהִעיר ִזְקֵני ְוה%ִרד&) ד( :ְ�עֹל ָמְ�ָכה לֹא ֲאֶ�ר ָ�� ע/ַ�ד לֹא ֲאֶ�ר ָ�ָקר ֶעְגַלת ַהִהוא
� ָ�ַחר ָב+ ִ�י ֵלִוי ְ�ֵני ַה�ֲֹהִני+ ְוִנ�3ְ&) ה( :2ָ�ַַחל ָהֶעְגָלה ֶאת ָ�+ ְוָעְרפ& ִי1ֵָרַע ְולֹא �% ֵיָעֵבד לֹא ֲאֶ�ר ֵאיָת
 ַהִהוא ָהִעיר ִזְקֵני ְוכֹל) ו( :ָנַגע ְוָכל ִריב ָ�ל ִיְהֶיה 4ִיֶה+ ְוַעל ְיקָֹוק ְ�ֵ�+ &ְלָבֵרְ� ְלָ�ְרת% ֱאלֶֹהיָ� ְיקָֹוק

 ָ�ְפכ&> שפכה <לֹא ָיֵדינ& ְו5ְמר& ְוָענ&) ז( :ַב2ַָחל ָהֲער&ָפה ָהֶעְגָלה ַעל ְיֵדיֶה+ ֶאת ִיְרֲחצ& ֶהָחָלל ֶאל ַהְ.רִֹבי+
 ַעְ�ָ� ְ�ֶקֶרב ָנִקי 9ָ+ ִ ֵ � ְו;ל ְיקָֹוק ִדיָת4ָ ֲאֶ�ר ִיְ:ָרֵאל ְלַעְ�ָ� 4ֵ�ַר) ח( :ָרא& לֹא ְוֵעיֵנינ& ַה1ֶה ַה9ָ+ ֶאת

 :ְיקָֹוק ְ�ֵעיֵני ַהָ>ָ�ר ַתֲעֶ:ה ִ�י ִמִ.ְרֶ�ָ� ַה2ִָקי ַה9ָ+ ְ ַבֵער ְו;ָ ה) ט( :ַה9ָ+ ָלֶה+ ְוִנ4ֵ�ַר ִיְ:ָרֵאל
 

 י"רש
 סנהדרי אלו, שבזקני� מיוחדי+ = זקני� ויצאו) ב(

 הערי אל :שוכב שהחלל מקו+מ = ומדדו :גדולה
 :קרובה איזו לידע צד לכל = החלל סביבות אשר

 קוצ? = וערפו :נעבד שלא קשה = אית� נחל אל) ד(
 שנתה בת עגלה תבא ה"הקב אמר. בקופי? ערפה
 עושה שאינו במקו+ ותערB פירות עשתה שלא
 הניחוהו שלא זה של הריגתו על לכפר, פירות
 על עלתה וכי = שפכה לא ידינו) ז( :פירות לעשות

 לא אלא, ה+ דמי+ שופכי די� בית שזקני לב
. לויה ובלא מזונות בלא ופטרנוהו ראינוהו
 ונכפר) ח( :ישראל לעמ� כפר אומרי+ והכהני+

 יכופר כ� שמשעשו מבשר+ הכתוב = הד לה
 נמצא שא+ מגיד = תבער ואתה) ט( :העו� לה+

 ואוה, יהרג זה הרי העגלה שנתערפה אחר ההורג
 :'ה בעיני הישר

 ן"רמב
 לעשות צוה שהש+ א"ר אמר, העריפה ועני�) ... ה(
� כדומה עבירה שעשו לולי כי הקרובה העיר על כ
 ומחשבות, מה+ קרוב אד+ שיהרג נזדמ� לא לה
 במורה אמר הרב אבל. אצלנו ק? לאי� עמקו' ה

 ולבער הרוצח על לגלות הטע+ כי, )מ ג (הנבוכי+
 העיר מ� הרוצח יהיה עמי+הפ שברוב בעבור. דמו
 ויתעסקו הזקני+ וכשיצאו, החלל סביבות אשר

 לפני יעידו ההיא העיר וזקני ההיא במדידה
 ושמירת+ הדרכי+ בתקו� התרשלו שלא הבורא
 העני� וכשיחקר, זה את הרג מי יודעי+ ושאינ+
 לדבר אד+ בני ירבו העגלה ויביאו הזקני+ יאספו

 סוטה ירושלמי( אמרו וכבר, הדבר יגלה אולי בו
 הוא פלוני ותאמר שפחה תבוא שאפילו) א"ה ט"פ

 ממנו ויחרישו הרוצח יודע וא+, תערB לא הרוצח
 יהיה ידעוהו לא כי נפשות+ על הבורא ויעידו לפני
  יבוא בעני� דבר שמ? השומע וכל, גדול זדו� בזה

 אשר המקו+ בהיות, העני� זקויתח. הד+ גואל או המל� או ד"ב ידי על או ויהרג, הדבר ויתפרס+ ויגיד
Bיש הזה הטע+ לפי והנה :בו וידברו רואיו בו יכירו, לעול+ יזרע ולא בו יעבד לא העגלה בו תער 

, לזריעה ראוי טוב בשדה שיעשה עוד ראוי והיה. בעצמו נרצה איננו המעשה אבל, תועלת הזו בתחבולה
 הקרבנות כעני� טע+ בו יש, דעתי ולפי. בו יעבד לא מדוע יודע לא אית� בנחל כי, רואיו בו שיכירו
 :החוקי+ מכלל ערופה עגלה חכמי+ מנו ולפיכ�, אדומה ופרה המשתלח שעיר בחו? הנעשי+

 
 במדבר פרק כח 

 4ִָרי+ ַליקָֹוק עָֹלה ַ ְקִריב& ָחְדֵ�יֶכ+ &ְבָראֵ�י) יא(
 ְבָעהִ� ָ�ָנה ְ�ֵני ְ�ָבִ:י+ ֶאָחד ְו;ִיל ְ�ַנִי+ ָבָקר ְ�ֵני

 ְ�ל&ָלה ִמְנָחה סֶֹלת ֶעְ:רִֹני+ &ְ�לָֹ�ה) יב( :ְ ִמיִמ+
� ְ�ל&ָלה ִמְנָחה סֶֹלת ֶעְ:רִֹני+ &ְ�ֵני ָהֶאָחד ַל4ָר ַבDֶֶמ
� ִמְנָחה סֶֹלת ִעָ"ר%� ְוִעָ"רֹ�) יג( :ָהֶאָחד ָל;ִיל ַבDֶֶמ
 ִאDֶה ִניחַֹח יַחֵר עָֹלה ָהֶאָחד ַלֶ�ֶב: ַבDֶֶמ� ְ�ל&ָלה
 ַל4ָר ִיְהֶיה ַהִהי� ֲחִצי ְוִנְסֵ�יֶה+) יד( :ַליקָֹוק
 זֹאת ָיִי� ַלֶ�ֶב: ַהִהי� &ְרִביִעת ָל;ִיל ַהִהי� &ְ�ִליִ�ת

 ִע1ִי+ &ְ:ִעיר) טו( :ַהDָָנה ְלָחְדֵ�י ְ�ָחְד�% חֶֹד� עַֹלת
 : ְוִנְס�% ֵיָעֶ:ה ידַהָ ִמ עַֹלת ַעל ַליקָֹוק ְלַחEָאת ֶאָחד

 י "רש
 באי� המוספי� שעירי כל = 'וגו עזי ושעיר) טו(

 כמו הכל, וקדשיו מקדש טומאת על לכפר
 שעיר ונשתנה). א ט דB (שבועות' במס שמפורש

 שאי� על שמכפר ללמד�', לה בו שנאמר חדש ראש
 מכיר שאי�, בסוB ולא בתחילה לא ידיעה בו

 למדי� השעירי� שארו, בלבד ה"הקב אלא בחטא
 כפרה הביאו, ה"הקב אמר באגדה ומדרשו. ממנו
 יעשה התמיד עלת על :הירח את שמעטתי על עלי
 על מוסב ונסכו אי� = ונסכו :הזה הקרב� כל =

 :לחטאת נסכי+ שאי�, השעיר
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 ב "מסכת חולין דף ס ע

 ויעש )א בראשית(: כתיב, רמי פזי ב� שמעו� רבי
 את: וכתיב הגדולי+ ורותהמא שני את אלהי+
 לפני ירח אמרה! הקט� המאור ואת הגדול המאור
 שישתמשו מלכי+ לשני אפשר, ע"רבש: ה"הקב
! עצמ� את ומעטי לכי: לה אמר? אחד בכתר
 דבר לפני� ואמרתי הואיל, ע"רבש: לפניו אמרה
� ביו+ ומשול לכי: לה אמר? עצמי את אמעיט, הגו

 דשרגא, רבותיה מאי: ליה אמרה, ובלילה
 ב� לימנו, זיל: לה אמר? אהני מאי בטיהרא
 אי, נמי יומא: ליה אמרה, ושני+ ימי+ ישראל
 בראשית( דכתיב, תקופותא ביה מנו דלא אפשר

, זיל, ושני+ ולימי+ ולמועדי+ לאותות והיו )א
 הקט� יעקב )ז עמוס(: בשמי� צדיקי ליקרו
  חזייה. הקט�... דוד )ז"י' א שמואל( הקט� שמואל

 י"רש
 וכתיב גדולי+ שניה+ דמשמע = הגדולי כתיב
� שרגא .היא נחמה = ובלילה ביו ומשול ל� .הקט

 .חמה = יומא .מאיר אינו בצהרי+ נר = בטיהרא
 את מעברי� התקופה ועל לחמה נמני� = תקופות
 יקו+ מי = הקט� יעקב :).יא דB (בסנהדרי� השנה
 מקרא = הקט� דוד ).ז עמוס (הוא קט� כי יעקב

 כתיב = רגלי בכולהו ).יז א (בשמואל ואה
 בהו כתיב ולא אחד חטאת ושעיר) כח במדבר(

 .באר? היה לא עדיי� = באר� יהיה טר .'לה
 גשמי+ למי מתאוי+ = קרקע פתח על ועמדו

 שנברא עד המטיר לא כי) ב בראשית (כדכתיב
 = אסי דרב היינו .זרעי+ = ביזרני .בששי אד+

 .צדיקי+ של ת�לתפל מתאוה ה"ב שהקדוש

 ב� ש"ר דאמר והיינו! הירח את שמיעטתי עלי כפרה הביאו: ה"הקב אמר, דעתה מיתבא קא דלא
 כפרה יהא זה שעיר: ה"הקב אמר =' לה )ח"כ במדבר( בו שנאמר חדש ראש של שעיר נשתנה מה: לקיש
, וכתיב, אבשבת בתלת דשא האר? ותוצא )'א בראשית(: כתיב, רמי אסי רב. הירח את שמיעטתי על
 פתח על ועמדו דשאי+ שיצאו מלמד! שבתא במעלי באר? יהיה טר+ השדה שיח וכל )'ב בראשית(

 מתאוה ה"שהקב: ללמד�; וצמחו גשמי+ וירדו, רחמי+ עליה+ ובקש הראשו� אד+ שבא עד, קרקע
� = מירח בעא, צמח ולא ביזרני ביה שדי, גינתא ההיא ליה הויא פפא בר נחמ� רב. צדיקי+ של לתפלת
 .אסי דרב היינו: אמר, וצמח מיטרא אתא
 

  סדר תפלת מוסף לראש חודש - נוסח אשכנז  תפלהסדור
&ְ:ִעיֵרי ַחEָאת . ִ�ְהי%ָת+ ַמְקִריִבי+ ְלָפֶניָ� ִזְבֵחי ָרצ%�. ְזַמ� 4ָ�ַָרה ְלָכל  %ְלד%ָת+.  ֳחָדִ�י+ ְלַעְ�ָ� ָנָתָ ָראֵ�י

ִמְזֵ�ַח ָחָד� ְ�ִצ>%� ָ ִכי� ְוע%ַלת רֹא� ח%ֶד� ַנֲעֶלה . &ְת�&ַעת ַנְפָ�+ ִמַ>ד :%ֵנא. ר%� ְלכ/Jָ+ ִיְהי&ִזָ�. ְלַכ4ֵר ַ�ֲעָד+
�. ַה2ְִ�ָמִעי+ ְ�ִעיֶרָ�&ְבִ�יֵרי 9ִָוד ַעְב9ֶָ� . &ַבֲעב%ַדת ֵ�ית ַהִ�ְק�9ָ ִנְ:ַמח �/Jָנ&. ָעָליו &ְ:ִעיֵרי ִע1ִי+ ַנֲעֶ:ה ְבָרצ%

.  ְלִצ>%� ִעיְרָ� ְ�ִר2ָהַוֲהִביֵאנ& : ָ ִביא ָלֶה+ &ְבִרית 5ב%ת ַלָ�ִני+ ִ ְז�%רָל+;ֲהַבת ע%. ָהֲאמ&ִרי+ ִלְפֵני ִמְזְ�ֶחָ�
ְרְ�נ%ת ח%ב%ֵתינ& ְ ִמיִדי+ ְ�ִסְדָר+ &מ&ָסִפי+ ְוָ�+ ַנֲעֶ:ה ְלָפֶניָ� ֶאת ָק. ְוִליר&ָ�ַלִי+ ֵ�ית ִמְק9ְָ�ָ� ְ�ִ:ְמַחת ע%ָל+

ְ�מ% ֶ�ָ�ַתְבָ  ָעֵלינ& . ַנֲעֶ:ה ְוַנְקִריב ְלָפֶניָ� ְ�;ֲהָבה ְ�ִמְצַות ְרצ%ֶנָ�. 1ֶהְוֶאת מ&ַסB י%+ רֹא� ַהח%ֶד� ַה. ְ�ִהְלָכָת+
. 4ִָרי+ ְ�ֵני ָבָקר ְ�ַנִי+.  ָחְדֵ�יֶכ+ ַ ְקִריב& ע%ָלה ַלידָֹוד&ְבָראֵ�י :5�ָמ&ר. %ֶדָ�ְ�ת%ָרֶתָ� ַעל ְיֵדי מֶ�ה ַעְב9ֶָ� ִמ4ִי ְכב

&ְ�ֵני ֶעְ:רִֹני+ . ְ�לָֹ�ה ֶעְ:רִֹני+ ַל4ָר.  ְוִנְסֵ�יֶה+ ִ�ְמד/ָ�ר&ִמְנָחָת+ :ְ�ָבִ:י+ ְ�ֵני ָ�ָנה ִ�ְבָעה ְ ִמיִמ+. ְו;ִיל ֶאָחד
ַח�9ֵ ָעֵלינ& .  ֵואלֵֹהי ֲאב%ֵתינ&ֱאלֵֹהינ& :&ְ�ֵני ְתִמיִדי+ ְ�ִהְלָכָת+. ְוָ:ִעיר ְלַכ4ֵר. ְוַיִי� ְ�ִנְס�%. ְוִעָ:ר%� ַלֶ�ֶב:. ִילָל5

. ְלַחִ>י+ &ְלָ�ל%+. &ְלַכְלָ�ָלהְלַפְרָנָסה . ִלי�&ָעה &ְלֶנָחָמה. ְלָ::%� &ְלִ:ְמָחה. ֶאת ַהחֶֹד� ַה1ֶה ְלט%ָבה ְוִלְבָרָכה
��%ת). &ְלַכ4ַָרת 4ַָ�ע: עיבורבשנת ה. (ִלְמִחיַלת ֵחְטא ְוִלְסִליַחת ָע% ֵ.י . ִ�י ְבַעְ�ָ� ִיְ:ָרֵאל ָ�ַחְרָ  ִמָ�ל ָהא/ ְוח/
 :ל ְוָראֵ�י ֳחָדִ�י+ְמַק�9ֵ ִיְ:ָרֵא.  ;ָ ה ְידָֹודָ�ר&ְ� :ָראֵ�י ֳחָדִ�י+ ָלֶה+ ָקָבְעָ 

 

 קטע א אות נב -ספר רסיסי לילה 
והיינו כשהעני� . ידוע בקדושת הזמני+ דבכל שנה באותו יו+ מתעורר העני� הנעשה אז באותו יו+

נקבע וקיי+ לדורות כי כל דבר טובה הנעשה לישראל מהצלה וישועה הכל במשפט מצד איזה זכות 
� אז ג+ קדושת אותו הזמ� תת נקבע קדושתו בישראל בכל הדורווכאשר אותו זכו. שנתעורר באותו זמ

מגילה  (וזהו :קבוע וקיי+ לדורות להיות מתעורר כח אותו זכות ואותה ישועה פרטית בכל שנה ושנה
ששלחה אסתר לחכמי+ קבעוני לדורות שביד החכמי+ דבר זה שה+ עיני העדה ושוריינא דעינא .) ז

עי� רואה ) ב, במדבר רבה י(כ� בכוחות העי� פועל בלב על דר� שאמרו ו) ב"עבודה זרה כח ע(בליבא תלי 
וידוע שבכל מקו+ שהמחשבה של האד+ . בוולב חומד שכאשר העי� נשקע באיזה דבר המחשבה נשקע 

ועל כ� כלה שעיניה יפות אי� . ש+ הוא כל האד+ ועל ידי זה הוא נקבע בלב ואחר כ� ג+ בכל האיברי+
וה+ הסנהדרי� וחכמי ישראל שה+ בכח לקבוע הדבר בכלל האומה .). תענית כד(כל גופה צרי� בדיקה 

היינו שלא על ידינו בא כח רציחה לשו+ '  לא שפכו וכוודעל כ� בעגלה ערופה צריכי� סנהדרי� לומר ידינ
 :נפש מישראל
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