
הוספה: כמפורט במפתח כללי עמוד ד'

Scrnkfu,

vuxpv:ahgur,bhtvhunh
w

junavhunh
w

WvhuohuoW
w

ahgurhvrncWovhunh
w

,rduouvvpyru,kacugzv

nt,

NtnrhstWjwahju,utdru,eusa

I vtxr ut h ba

Nkhuctuuhya

^

tsnu"rnbjongbskakhyWt
fcus esua,

ayhuutcuhk hrpxohshxjv rmut w

humtkturgkhshngrf,

"tumrvjxhsho"
077thxygriPtreuuhhcruekhi'b/h/

ab,jna,tkphoacgntu,jnahoukcrhtv

vtb,pktu,

abvkfWetsnuWrakhyWt

a,hho

hwfk

mshWevuks,

v,abc

xbh;tvWefprjcWs

.cue
rutv ,kaka

kfhv
hgha,

Rga
hahka

(October 09 31 - 25)ז' - י"ג מרחשון ה'תש"ע

שבוע פרשת לך לך



גב mildz

ç÷

à:ãåãì øBîæî øéLá:éãBák-óà äønæàå äøéLà íéäìà éaì ïBëðâøBpëå ìápä äøeò ¦−¦§´§¨¦«¨´¦¦´¡Ÿ¦®¨¦¬¨¹©«£©§À̈©§¦«−¨«©¥¬¤¹§¦À

:øçM äøéòàã:íénàìa Eønæàå äåäé | íénòá EãBàäEcñç íéîL-ìòî ìBãâ-ék ¨¦¬¨¨«©«§−¨«©¦¬§Ÿ̈®¹©«£©¤§À©«§ª¦«¦¨´¥«©¨©´¦©§¤®

:Ezîà íé÷çL-ãòåå:EãBák õøàä-ìk ìòå íéäìà íéîL-ìò äîeøæéãéãé ïeöìçé ïòîìE §«©§¨¦¬£¦¤«´¨©¨©´¦¡Ÿ¦®§©−¨¨¨´¤§¤«−§©©¥¨«§´§¦¤®

ðéîé äòéLBä:éððòå Eç:ãcîà úBkñ ÷îòå íëL ä÷lçà äæìòà BLã÷a øac | íéäìà ¦−¨§¦«§´©«£¥«¦¡Ÿ¦³¦¤¬§¨§À¤Å§¬Ÿ̈£©§¨¬§¤®§¥−¤ª´£©¥«

è:é÷÷çî äãeäé éLàø æBòî íéøôàå äMðî éì | ãòìâ éìéíBãà-ìò éöçø øéñ | áàBî ¦³¦§¨̧¦³§©¤À−§¤§©¦¨´Ÿ¦®¹§À̈§«Ÿ§¦«¨³¦Ä©§¦À©−¡

éìLàìô-éìò éìòð C:òòBøúà úLàé:íBãà-ãò éðçð éî øöáî øéò éðìáé éîáéíéäìà-àìä ©§¦´©«£¦®£¥§¹¤À¤¤§¨«¦´−«Ÿ¦¥¦¦´¦§¨®¦−¨©´¦©¡«£Ÿ¡Ÿ¦¬

:eðéúàáöa íéäìà àöú-àìå eðzçðæâé:íãà úòeLz àåLå øvî úøæò eðl-äáäãéíéäìàa §©§¨®§«Ÿ¥¥¬¹¡Ÿ¦À§¦§Ÿ¥«¨«¨¨´¤§¨´¦¨®¹§À̈§§©¬¨¨«¥«Ÿ¦¬

:eðéøö ñeáé àeäå ìéç-äNòð©«£¤¨®¦¹§À¨¬¨¥«

è÷
:åùôð øîá íìì÷î äéä êëì åéáäåà åéä åìàë åéìà ïéàøî åéäå åéìò òø ÷ø íéøáãî åéäù íéàðåù äáøä åì äéä íòô åúåàáå ìåàù éðôî åçøáá ãåã åøáç

à:Løçz-ìà éúläú éýìû øBîæî ãåãì çvðîìáeøac eçút éìr äîøî-éôe òLø éô ék −©«§©¥©§¨¦´¦§®¡Ÿ¥¬¹§¦¨¦À©¤«¡¨«¦³¦¶¨¿̈«¦−¦§¨¨©´¨¨®¦§¬

ì ézà:ø÷L ïBLâ:ípç éðeîçliå éðeááñ äàðN éøáãåã:älôú éðàå éðeðèNé éúáäà-úçz ¹¦¦À§´¨«¤§¦§¥´¦§¨´§¨®¦©¦¨«£¬¦¦¨«©«©©«£¨¦´¦¹§§À¦©«£¦¬§¦¨«

ä:éúáäà úçz äàðNå äáBè úçz ärø éìr eîéNiåå:Bðéîé-ìr ãîré ïèNå òLø åéìr ã÷ôä ©»̈¦³¨©´−̈¨©´©¨®¹§¦§À̈©´©©«£¨¦«©§¥´¨¨´¨¨®¹§¨À̈©«£¬Ÿ©§¦«

æ:äàèçì äéäz Búlôúe òLø àöé BèôMäaç:øçà çwé Búc÷t íéhrî åéîé-eéäéèåéðá-eéäé −§¦¨´§¥¥´¨¨®¹§¦¨À¦«§¤¬©«£¨¨«¦«§¨¨¬§©¦®¹§ª¨À¦©¬©¥«¦«§¨¨¬

:äðîìà BzLàå íéîBúéé:íäéúBáøçî eLøãå eìàLå åéðá eòeðé rBðåàéBì-øLà-ìëì äLBð Lwðé §¦®¹§¦§À©§¨¨«§³©¨´¨¨´§¦¥®¹§¨«§À¥«¨§«¥¤«§©¥´−¤§¨£¤®

:Bréâé íéøæ efáéåáé:åéîBúéì ïðBç éäé-ìàå ãñç CLî Bì-éäé-ìàâéøBãa úéøëäì Búéøçà-éäé §¨−Ÿ¨¦´§¦«©§¦−Ÿ¥´¨®¤§«©§¦¬¹¥À¦«¨«§¦©«£¦¬§©§¦®§¬

:íîL çné øçàãé:çnz-ìà Bnà úàhçå ýåýé-ìà åéúáà ïår | øëféåèãéîz ýåýé-ãâð eéäé ¹©¥À¦©¬§¨«¦¨¥³£´Ÿ−£Ÿ¨¤§Ÿ̈®§©©¬¹¦À©¦¨«¦«§´¤«¤§Ÿ̈´¨¦®

:íøëæ õøàî úøëéåæè:úúBîì ááì äàëðå ïBéáàå éðr-Léà ócøiå ãñç úBNr øëæ àì | øLà ïré §©§¥−¥¤´¤¦§¨«©À©£¤³«Ÿ¨©»£¶¨¬Å¤©¦§¿Ÿ¦«¨¦´§¤§®§¦§¥−¥¨´§¥«

æé:epnî ÷çøzå äëøáa õôç-àìå eäàBázå äìì÷ áäàiåçéíénë àázå Bcîk äìì÷ Laìiå ©¤«¡©´−§¨¨©§¥®§«Ÿ¨¥¬¹¦§¨À̈©¦§©¬¦¤«©¦§©¬§¨À̈§©Å¬©¨´Ÿ©©´¦

:åéúBîöra ïîMëå Baø÷aèé:äøbçé ãéîz çæîìe äèré ãâák Bì-éäzëúàî éðèN úlrt | úàæ §¦§®¹§©¤À¤§©§¨«§¦−§¤¤́©§¤®¹§¥À©¨¦¬©§§¤«¨³Ÿ§ª©´−Ÿ§©¥¥´

:éLôð-ìr òø íéøácäå ýåýéàë:éðìévä Ecñç áBè-ék EîL ïrîì ézà-äNr éðãà ýåýé | äzàå §Ÿ̈®§©«Ÿ§¦¬¹̈À©©§¦«§©¨³¡Ÿ¦³£ŸÀ̈£¥−¦¦§©´©§¤®¦¬¹©§§À©¦¥«¦

áë:éaø÷a ììç éaìå éëðà ïBéáàå éðr-ékâë:äaøàk ézørðð ézëìäð BúBèðk-ìökãëeìLk ékøa ¦¨¦´§¤§´¨®Ÿ¦¹§¦¦À¨©¬§¦§¦«§¥´¦§´¤§¨®§¦¹¦§©À§¦¨«©§¤«−¦§©¨«§´

:ïîMî Lçk éøNáe íBvîäë:íLàø ïeòéðé éðeàøé íäì ätøç éúééä | éðàååëéäìà ýåýé éðøær ¦®¹§¨¦À¨©¬¦¨«¤©«£¦³¨¦´¦¤§¨´¨¤®¹¦§À¦§¦¬Ÿ¨«−¨§¥¦§Ÿ̈´¡Ÿ¨®

:Ecñçë éðréLBäæë:dúéNr ýåýé äzà úàf Eãé-ék eòãéåçë| eî÷ Cøáú äzàå änä-eìì÷é −¦¥´¦§©§¤«−§«¥«§¦¨´§®Ÿ©−̈§Ÿ̈´£¦¨«§©«§¥»̈§©¨¶§Å̈¥¬¨³

:çîNé Ecárå eLáiåèë:ízLa ìérîë eèréå änìk éðèBN eLaìéìCBúáe éôa ãàî ýåýé äãBà ©¹¥ÀŸ§©§§¬¦§¨«¦§§´«§©´§¦¨®§©«£−©§¦´¨§¨«»¤³§Ÿ̈´§´Ÿ§¦®§−

:epììäà íéaøàì:BLôð éèôMî réLBäì ïBéáà ïéîéì ãîré-ék ©¦´£©«§¤«¦−©«£Ÿ¦¦´¤§®¹§¦À©¦«Ÿ§¥¬©§«

  
           

               
  

        
  

     

 
           

        
       

  
      

      
          

       
     

  
          
          
          

     

       
   

         
     

       
    

 
     

     
        

      

         
        

         
        

       
       

        
       
      
          
         
         
        
       
       

         
        

         
       

         
         
       
       
       

         
 

   

        

          
  

        
     

       

                           

                         

                      

                         

      



ג mildz

ç÷

à:ãåãì øBîæî øéLá:éãBák-óà äønæàå äøéLà íéäìà éaì ïBëðâøBpëå ìápä äøeò ¦−¦§´§¨¦«¨´¦¦´¡Ÿ¦®¨¦¬¨¹©«£©§À̈©§¦«−¨«©¥¬¤¹§¦À

:øçM äøéòàã:íénàìa Eønæàå äåäé | íénòá EãBàäEcñç íéîL-ìòî ìBãâ-ék ¨¦¬¨¨«©«§−¨«©¦¬§Ÿ̈®¹©«£©¤§À©«§ª¦«¦¨´¥«©¨©´¦©§¤®

:Ezîà íé÷çL-ãòåå:EãBák õøàä-ìk ìòå íéäìà íéîL-ìò äîeøæéãéãé ïeöìçé ïòîìE §«©§¨¦¬£¦¤«´¨©¨©´¦¡Ÿ¦®§©−¨¨¨´¤§¤«−§©©¥¨«§´§¦¤®

ðéîé äòéLBä:éððòå Eç:ãcîà úBkñ ÷îòå íëL ä÷lçà äæìòà BLã÷a øac | íéäìà ¦−¨§¦«§´©«£¥«¦¡Ÿ¦³¦¤¬§¨§À¤Å§¬Ÿ̈£©§¨¬§¤®§¥−¤ª´£©¥«

è:é÷÷çî äãeäé éLàø æBòî íéøôàå äMðî éì | ãòìâ éìéíBãà-ìò éöçø øéñ | áàBî ¦³¦§¨̧¦³§©¤À−§¤§©¦¨´Ÿ¦®¹§À̈§«Ÿ§¦«¨³¦Ä©§¦À©−¡

éìLàìô-éìò éìòð C:òòBøúà úLàé:íBãà-ãò éðçð éî øöáî øéò éðìáé éîáéíéäìà-àìä ©§¦´©«£¦®£¥§¹¤À¤¤§¨«¦´−«Ÿ¦¥¦¦´¦§¨®¦−¨©´¦©¡«£Ÿ¡Ÿ¦¬

:eðéúàáöa íéäìà àöú-àìå eðzçðæâé:íãà úòeLz àåLå øvî úøæò eðl-äáäãéíéäìàa §©§¨®§«Ÿ¥¥¬¹¡Ÿ¦À§¦§Ÿ¥«¨«¨¨´¤§¨´¦¨®¹§À̈§§©¬¨¨«¥«Ÿ¦¬

:eðéøö ñeáé àeäå ìéç-äNòð©«£¤¨®¦¹§À¨¬¨¥«

è÷
:åùôð øîá íìì÷î äéä êëì åéáäåà åéä åìàë åéìà ïéàøî åéäå åéìò òø ÷ø íéøáãî åéäù íéàðåù äáøä åì äéä íòô åúåàáå ìåàù éðôî åçøáá ãåã åøáç

à:Løçz-ìà éúläú éýìû øBîæî ãåãì çvðîìáeøac eçút éìr äîøî-éôe òLø éô ék −©«§©¥©§¨¦´¦§®¡Ÿ¥¬¹§¦¨¦À©¤«¡¨«¦³¦¶¨¿̈«¦−¦§¨¨©´¨¨®¦§¬

ì ézà:ø÷L ïBLâ:ípç éðeîçliå éðeááñ äàðN éøáãåã:älôú éðàå éðeðèNé éúáäà-úçz ¹¦¦À§´¨«¤§¦§¥´¦§¨´§¨®¦©¦¨«£¬¦¦¨«©«©©«£¨¦´¦¹§§À¦©«£¦¬§¦¨«

ä:éúáäà úçz äàðNå äáBè úçz ärø éìr eîéNiåå:Bðéîé-ìr ãîré ïèNå òLø åéìr ã÷ôä ©»̈¦³¨©´−̈¨©´©¨®¹§¦§À̈©´©©«£¨¦«©§¥´¨¨´¨¨®¹§¨À̈©«£¬Ÿ©§¦«

æ:äàèçì äéäz Búlôúe òLø àöé BèôMäaç:øçà çwé Búc÷t íéhrî åéîé-eéäéèåéðá-eéäé −§¦¨´§¥¥´¨¨®¹§¦¨À¦«§¤¬©«£¨¨«¦«§¨¨¬§©¦®¹§ª¨À¦©¬©¥«¦«§¨¨¬

:äðîìà BzLàå íéîBúéé:íäéúBáøçî eLøãå eìàLå åéðá eòeðé rBðåàéBì-øLà-ìëì äLBð Lwðé §¦®¹§¦§À©§¨¨«§³©¨´¨¨´§¦¥®¹§¨«§À¥«¨§«¥¤«§©¥´−¤§¨£¤®

:Bréâé íéøæ efáéåáé:åéîBúéì ïðBç éäé-ìàå ãñç CLî Bì-éäé-ìàâéøBãa úéøëäì Búéøçà-éäé §¨−Ÿ¨¦´§¦«©§¦−Ÿ¥´¨®¤§«©§¦¬¹¥À¦«¨«§¦©«£¦¬§©§¦®§¬

:íîL çné øçàãé:çnz-ìà Bnà úàhçå ýåýé-ìà åéúáà ïår | øëféåèãéîz ýåýé-ãâð eéäé ¹©¥À¦©¬§¨«¦¨¥³£´Ÿ−£Ÿ¨¤§Ÿ̈®§©©¬¹¦À©¦¨«¦«§´¤«¤§Ÿ̈´¨¦®

:íøëæ õøàî úøëéåæè:úúBîì ááì äàëðå ïBéáàå éðr-Léà ócøiå ãñç úBNr øëæ àì | øLà ïré §©§¥−¥¤´¤¦§¨«©À©£¤³«Ÿ¨©»£¶¨¬Å¤©¦§¿Ÿ¦«¨¦´§¤§®§¦§¥−¥¨´§¥«

æé:epnî ÷çøzå äëøáa õôç-àìå eäàBázå äìì÷ áäàiåçéíénë àázå Bcîk äìì÷ Laìiå ©¤«¡©´−§¨¨©§¥®§«Ÿ¨¥¬¹¦§¨À̈©¦§©¬¦¤«©¦§©¬§¨À̈§©Å¬©¨´Ÿ©©´¦

:åéúBîöra ïîMëå Baø÷aèé:äøbçé ãéîz çæîìe äèré ãâák Bì-éäzëúàî éðèN úlrt | úàæ §¦§®¹§©¤À¤§©§¨«§¦−§¤¤́©§¤®¹§¥À©¨¦¬©§§¤«¨³Ÿ§ª©´−Ÿ§©¥¥´

:éLôð-ìr òø íéøácäå ýåýéàë:éðìévä Ecñç áBè-ék EîL ïrîì ézà-äNr éðãà ýåýé | äzàå §Ÿ̈®§©«Ÿ§¦¬¹̈À©©§¦«§©¨³¡Ÿ¦³£ŸÀ̈£¥−¦¦§©´©§¤®¦¬¹©§§À©¦¥«¦

áë:éaø÷a ììç éaìå éëðà ïBéáàå éðr-ékâë:äaøàk ézørðð ézëìäð BúBèðk-ìökãëeìLk ékøa ¦¨¦´§¤§´¨®Ÿ¦¹§¦¦À¨©¬§¦§¦«§¥´¦§´¤§¨®§¦¹¦§©À§¦¨«©§¤«−¦§©¨«§´

:ïîMî Lçk éøNáe íBvîäë:íLàø ïeòéðé éðeàøé íäì ätøç éúééä | éðàååëéäìà ýåýé éðøær ¦®¹§¨¦À¨©¬¦¨«¤©«£¦³¨¦´¦¤§¨´¨¤®¹¦§À¦§¦¬Ÿ¨«−¨§¥¦§Ÿ̈´¡Ÿ¨®

:Ecñçë éðréLBäæë:dúéNr ýåýé äzà úàf Eãé-ék eòãéåçë| eî÷ Cøáú äzàå änä-eìì÷é −¦¥´¦§©§¤«−§«¥«§¦¨´§®Ÿ©−̈§Ÿ̈´£¦¨«§©«§¥»̈§©¨¶§Å̈¥¬¨³

:çîNé Ecárå eLáiåèë:ízLa ìérîë eèréå änìk éðèBN eLaìéìCBúáe éôa ãàî ýåýé äãBà ©¹¥ÀŸ§©§§¬¦§¨«¦§§´«§©´§¦¨®§©«£−©§¦´¨§¨«»¤³§Ÿ̈´§´Ÿ§¦®§−

:epììäà íéaøàì:BLôð éèôMî réLBäì ïBéáà ïéîéì ãîré-ék ©¦´£©«§¤«¦−©«£Ÿ¦¦´¤§®¹§¦À©¦«Ÿ§¥¬©§«



      
  

Ó‡iÂּומּמֹולדּת מארצ ל ל אברם אל ה' «…∆ְְְְְְִֵֶֶַַַָ
אראּך, אׁשר הארץ אל אבי ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָּומּבית

הא'1וידּוע ּפרּוׁש ּפרּוׁשים. ב' ּבזה ׁשּיׁש ְִֵֵֵֶֶַָָָ
למּטה. מּלמעלה היא (ל דל) ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָׁשההליכה

אֹור ּבתֹורה ׂשכל2וכּמבאר רם, אב הּוא ׁשאברם ְְְְֵֶֶַַַָָָָֹ
מּבחינת ּגם למעלה [ׁשהּוא רעיֹון מּכל ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָהּנעלם
הּכחֹות ּכל ראׁשית היֹותה (עם חכמה ּכי ְְֱִִִֵַָָָָָָֹחכמה.
רם אב ּכן ּׁשאין מה ּגּלּוי. ּבחינת היא ְְִִִִִִֵֵֶַַַָּפנימּיים)
ּבהגהֹות וכּמבאר רעיֹון. מּכל הּנעלם ׂשכל ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹהּוא

ׁשם אֹור לתֹורה צדק הּצמח ּפרטי3ּובאּורי ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ל ל אברם אל ה' ואמר ׁשּבזה]. ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָהּדרּגֹות
ויּומׁש לּגּלּוי הּנעלם אֹורֹו ׁשּיצא גֹו' ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָמארצ
מלכּות. ּבחינת הארץ, אל עד למּטה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָמּלמעלה
א' ּפרּוׁשים. ב' ּובזה אראּך", "אׁשר ְֲִִֵֶֶֶַָָּומֹוסיף
מלכּות, ּבחינת הארץ, על קאי ׁשאראּך ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ(ּכפׁשּוטֹו)
אֹומר לכן דאתּגליא עלמא ּבחינת היא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשהּמלכּות

אראּך אׁשר ׂשכל4עליה (ּבחינת אברם על קאי ׁשאראּך ב' ּופרּוׁש . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
"ּבעצמ אֹות ואגּלה "אראה – רעיֹון) מּכל ("ּבמהּות5הּנעלם ְְְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָ

"ּובפרט6ועצמּות) דאתגליא עלמא הּמלכּות ׁשּספירת דהגם והיינּו, .( ְְְְְְְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַָָָ
עׂשּיה יצירה ּבבריאה ׁשנמׁשכת וׂשכל7ּכמֹו ּתחּתֹון, הכי קצה היא ( ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ
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עלמא מלכּות לבחינת הא'), (ּכפרּוׁש אראּך אׁשר הארץ אל רעיֹון) ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמּכל
ענינֹו אמּתית ויתּגּלה יתראה זה ידי על הּתחּתֹון), (קצה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָדאתּגליא
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Ó‡iÂּומּמֹולדּת מארצ ל ל אברם אל ה' «…∆ְְְְְְִֵֶֶַַַָ
אראּך, אׁשר הארץ אל אבי ְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָּומּבית

הא'1וידּוע ּפרּוׁש ּפרּוׁשים. ב' ּבזה ׁשּיׁש ְִֵֵֵֶֶַָָָ
למּטה. מּלמעלה היא (ל דל) ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָׁשההליכה

אֹור ּבתֹורה ׂשכל2וכּמבאר רם, אב הּוא ׁשאברם ְְְְֵֶֶַַַָָָָֹ
מּבחינת ּגם למעלה [ׁשהּוא רעיֹון מּכל ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָהּנעלם
הּכחֹות ּכל ראׁשית היֹותה (עם חכמה ּכי ְְֱִִִֵַָָָָָָֹחכמה.
רם אב ּכן ּׁשאין מה ּגּלּוי. ּבחינת היא ְְִִִִִִֵֵֶַַַָּפנימּיים)
ּבהגהֹות וכּמבאר רעיֹון. מּכל הּנעלם ׂשכל ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָֹהּוא

ׁשם אֹור לתֹורה צדק הּצמח ּפרטי3ּובאּורי ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ל ל אברם אל ה' ואמר ׁשּבזה]. ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָהּדרּגֹות
ויּומׁש לּגּלּוי הּנעלם אֹורֹו ׁשּיצא גֹו' ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָמארצ
מלכּות. ּבחינת הארץ, אל עד למּטה ְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָמּלמעלה
א' ּפרּוׁשים. ב' ּובזה אראּך", "אׁשר ְֲִִֵֶֶֶַָָּומֹוסיף
מלכּות, ּבחינת הארץ, על קאי ׁשאראּך ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָ(ּכפׁשּוטֹו)
אֹומר לכן דאתּגליא עלמא ּבחינת היא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָׁשהּמלכּות

אראּך אׁשר ׂשכל4עליה (ּבחינת אברם על קאי ׁשאראּך ב' ּופרּוׁש . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ
"ּבעצמ אֹות ואגּלה "אראה – רעיֹון) מּכל ("ּבמהּות5הּנעלם ְְְְְְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָ

"ּובפרט6ועצמּות) דאתגליא עלמא הּמלכּות ׁשּספירת דהגם והיינּו, .( ְְְְְְְְְְְְֲִִִֶַַַַַַַַַָָָ
עׂשּיה יצירה ּבבריאה ׁשנמׁשכת וׂשכל7ּכמֹו ּתחּתֹון, הכי קצה היא ( ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָ

הכי קצה הּוא העליֹון) מרעיֹון ּגם נעלם (ׁשהּוא רעיֹון מּכל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּנעלם
ּפ על אף הּנעלםעליֹון, ׂשכל (ּדאברם, וההמׁשכה הּירידה ידי על כן, י ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ

עלמא מלכּות לבחינת הא'), (ּכפרּוׁש אראּך אׁשר הארץ אל רעיֹון) ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָמּכל
ענינֹו אמּתית ויתּגּלה יתראה זה ידי על הּתחּתֹון), (קצה ְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָדאתּגליא
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נתפס ואינו בהעלם, הנמצא

ורעיון] השגה [e‰L‡בשום ,∆
˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏ¿«¿»«ƒ¿ƒ«
ÌÚ) ‰ÓÎÁ Èk .‰ÓÎÁ»¿»ƒ»¿»ƒ
˙BÁk‰ Ïk ˙ÈL‡ ‰˙BÈ‰¡»≈ƒ»«…
˙ÈÁa ‡È‰ (ÌÈiÓÈt¿ƒƒƒƒ¿ƒ«

Ôk ÔÈ‡M ‰Ó .Èelbבדרגת ƒ«∆≈≈
ÌÏÚ‰ ÏÎN ‡e‰ Ì ‡»»≈∆«∆¿»
‡ÎÂ .ÔBÈÚ ÏkÓƒ»«¿¿«¿…»
ÁÓ‰ Èe‡e ˙B‰‰a«¬»≈≈«∆«
ÌL B‡ ‰B˙Ï ˜„ˆ3 ∆∆¿»»

.‰ÊaL ˙Bb‰ Èt¿»≈««¿∆»∆
CÏ Ì‡ Ï‡ ‰ Ó‡Â¿»«∆«¿»≈

B Eˆ‡Ó EÏ‡ˆiL ¿≈«¿¿∆≈≈
ÈelbÏ ÌÏÚ‰ BB‡«∆¿»¿ƒ
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓ CLÓeÈÂ¿¿»ƒ¿«¿»¿«»

,‡‰ Ï‡ „Úמדרגה «∆»»∆
עלי'), שדורכים (כארץ האחרונה

eÎÏÓ˙שהיא ˙ÈÁaהמידה ¿ƒ««¿
ÛÈÒBÓeשבספירותהאחרונה .ƒ

‰Êe ,"‡‡ L‡"¬∆«¿∆»»∆
(- הזוהר (לפירוש

(BeLk) ‡ .ÌÈLet≈ƒƒ¿
È‡˜ ‡‡L[מוסב=]ÏÚ ∆«¿∆»»ƒ«

,˙eÎÏÓ ˙ÈÁa ,‡‰»»∆¿ƒ««¿
˙ÈÁa ‡È‰ ˙eÎÏ‰L∆««¿ƒ¿ƒ«

‡ÈÏb˙‡„ ‡ÓÏÚעולם=] «¿»¿ƒ¿«¿»
לגלות תפקידה המלכות גלוי.

ששכלו כמו המלך דבר את

מתגלים האדם של ורגשותיו

הדיבור] ידי על ≈«ÔÎÏלזולת

‡‡ L‡ ‰ÈÏÚ ÓB‡4,ונגלה הנראה דבר על מורה ש"ארץ" .כיון ≈»∆»¬∆«¿∆»
ÏkÓ ÌÏÚ‰ ÏÎN ˙ÈÁa) Ì‡ ÏÚ È‡˜ ‡‡L  Lee≈∆«¿∆»»ƒ««¿»¿ƒ«≈∆«∆¿»ƒ»

"EÓˆÚa E˙B‡ ‰l‡Â ‰‡‡" Y (ÔBÈÚעומק אמיתית את אגלה «¿«¿∆«¬«∆¿¿«¿¿
E˙eÓˆÚÂ"5פנימיותך E˙e‰Óa")6.(זה קשורים אלו פירושים ושני ¿»¿¿«¿¿

„‰Ìבזה, ,eÈÈ‰Â¿«¿«¬«
‡ÓÏÚ ˙eÎÏ‰ ˙ÈL∆¿ƒ«««¿«¿»
BÓk e) ‡ÈÏ˙‡„¿ƒ¿«¿»ƒ¿»¿

Lהאצילות עולם של ∆מלכות
ו aיורדת ˙ÎLÓעולמות ƒ¿∆∆ƒ

‰iNÚ ‰ÈˆÈ ‰‡È7( ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»
,ÔBzÁz ÈÎ‰ ‰ˆ˜ ‡È‰ƒ»∆¬ƒ«¿
ÔBÈÚ ÏkÓ ÌÏÚ‰ ÏÎLÂ¿≈∆«∆¿»ƒ»«¿
ÔBÈÚÓ Ìb ÌÏÚ ‡e‰L)∆∆¡»«≈«¿

Y ÔBÈÏÚ‰גם הוא נעלם »∆¿
[=השגה] ה"רעיון" מדרגת

עולם שהוא האצילות שבעולם

‰ÈÎעליון ‰ˆ˜ ‡e‰ (»∆¬ƒ
ÏÚ ,ÔÎ Èt ÏÚ Û‡ ,ÔBÈÏÚ∆¿««ƒ≈«
‰ÎLÓ‰‰Â ‰„Èi‰ È„È¿≈«¿ƒ»¿««¿»»
ÌÏÚ‰ ÏÎN ,Ì‡)¿«¿»≈∆«∆¿»
‡‰ Ï‡ (ÔBÈÚ ÏkÓƒ»«¿∆»»∆

‡‡ L‡ומשפיע שמוריד ¬∆«¿∆»
‰‡),למטה Lek)¿≈»

‡ÓÏÚ ˙eÎÏÓ ˙ÈÁÏƒ¿ƒ««¿«¿»
‰ˆ˜) ‡ÈÏb˙‡„¿ƒ¿«¿»»∆
‰Ê È„È ÏÚ ,(ÔBzÁz‰««¿«¿≈∆
˙ÈzÓ‡ ‰lb˙ÈÂ ‰‡˙Èƒ¿»∆¿ƒ¿«∆¬ƒƒ
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ו   

הּב'), (ּכפרּוׁש אברם ׁשל ועצמּותֹו) ְְְְֵֶַַַַָ(מהּותֹו
מּכל הּנעלם ׂשכל ּבבחינת (ּגם) עּלּוי ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנעׂשה
ּבתֹורה מהמבאר ּכּמּובן עליֹון), הכי (קצה ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹרעיֹון

ׁשם .8אֹור ָ

הּנׁשמהÏÚÂב) ירידת ּבענין ּגם הּוא זה ּדר ¿«ְְְְִִֶֶֶַַַָָָ
על9ּבּגּוף ּבּנׁשמה הּנעׂשית ׁשהעלּיה , ְֲֲִֵֶַַַַַָָָָ

מהּל ּבבחינת [ׁשנעׂשית למּטה ירידתּה ,10ידי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
"ל ל" נעלֹות11ענין הכי ּבּדרגֹות ּגם היא ,[ ְְְֲֲִִִֶַַַַָ

ּדזה דהגם יחידה. ּבבחינת ואפילּו ְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָׁשּבּה,
מּיחיד" "מקּבלת להיֹותּה הּוא יחידה 12ׁשּנקראת ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָ

זה,13[ׁשּלכן ּבלעּומת ּכנגּדּה ׁשּתהיה ׁשּי אין ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ
להּו לית דּבבּואה ידי14ּבבּואה על מקֹום, מּכל ,[ ְְְִֵֵַָָָָָָ

לבירא רמה מאּגרא למּטה, יֹורדת ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשהּנׁשמה
ׁשּבּה.15עמקּתא יחידה ּבבחינת ּגם עלּיה נעׂשה , ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָ

ּדרּוׁשים ּבכּמה הּנׁשמה16ּכּמבאר עבֹודת ידי ׁשעל ְְְְְֲִֵֶַַַַַָָָָֹ
ׁשּלא (ועלּיה עלּיה נעׂשה ּדוקא למּטה ְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹּבירידתּה
ׁשּלּמעלה. הּנׁשמה ועצם ּבּׁשרׁש ּגם (ְְְְְְֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבער

ׂשיחֹות ּבכּמה מהמבאר ּגם (ּבענין17וכּמּובן ְְְְְִִֵַַַַָָָָֹ
הּבחינֹות חמׁש ּבכל היא ׁשהעלּיה לּתֹורה), ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָעליה

חּי נׁשמה רּוח נפׁש ג'ׁשּבּנׁשמה ׁשהם יחידה, ה ְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
ּוׁשליׁשּיים ׁשנּיים ּתחּתּיים נח.18הּבחינֹות ּדתיבת ְְְְְִִִִִִִִֵַַַַֹ

לעיל ׁשּנתּבאר מה ּפי ּתֹורת19ועל ּפי (על ְְְִִִֵֵֶַַַַָ
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שהירידה)8 ב), תתרעג, שם אוה"ת ואילך. סע"א פא, שם (ובתו"ח ואילך ב יא, שם תו"א ראה

א תרפז, ד') (כרך שם ובאוה"ת אברם. מבחי' שלמעלה בחינה (גילוי) ע"י היא למטה אברם דבחי'

עלי'. צורך ירידה שהיא ירידת)9בשוה"ג, על "קאי לך לך שענין סע"א, תרפח, שם אוה"ת ראה

בגוף". 50.)10הנשמה הערה רמט ע' תשרי מלוקט המאמרים ספר – מנחם תורת בהמצויין ראה

ע"ב:)11ובכ"מ. ושם עומד". בבחי' ולא מהלך בבחי' שיהי' לך, "לך א: תרעט, שם אוה"ת ראה

" לך".שזהו לך א.)12פי' כה, ראה 187).)13לקו"ת (ע' פ"ל תש"ז תעשה צהר ד"ה ראה

קס). (ע' עת"ר ציץ ועשית ד"ה גם שם.)14וראה ציץ ועשית ד"ה ג. לז, תצא לקו"ת א. סו, גיטין

שם. תעשה ב.)15צהר ה, חגיגה – הגמרא הביאור)16לשון וראה ואילך. ספ"ב תש"ט היום זה ד"ה

.846 ע' ח"ג לקו"ש 75.)17בזה ע' תש"ב סה"ש ואילך. ב כה, לקמן)18לקו"ד וראה טז. ו, נח

.27 7-286.)19הערה ע' ח"כ לקו"ש

    
‰NÚpL ,(a‰ Le) Ì‡ ÏL (B˙eÓÚÂ B˙e‰Ó) BÈÚƒ¿»«¿«¿∆«¿»¿≈«∆«¬∆

ÈelÚהוספהÈÎ‰ ‰˜) ÔBÈÚ ÏÓ ÌÏÚp‰ ÏÎN ˙ÈÁa (Ìb) ƒ«ƒ¿ƒ«≈∆«∆¿»ƒ»«¿»∆¬ƒ
ÌL B‡ ‰B˙a ‡Ó‰Ó Ôe ,(ÔBÈÏÚ8אור להוריד שכדי ∆¿«»≈«¿…»¿»»

שיורד ככל כן ועל ביותר, ועליון פנימי לכוח זקוקים תחתונה, היותר למדרגה

ומתגלה ניכר מטה, מטה האור

וכמו האור. מקור מעלת בזה

שעוצמתו ככל הגשמי באור

הוא מאיר כך יותר, גדולה

למרחוק.

‰Ê C ÏÚÂ (כדוגמת ¿«∆∆∆
אברהם, של Ìbהליכתו ‡e‰«

‰ÓLp‰ ˙„ÈÈ ÔÈÚa¿ƒ¿»¿ƒ««¿»»
Ûeba9יהודי כל ,אצל «

˙ÈNÚp‰ ‰iÏÚ‰L∆»¬ƒ»««¬≈
d˙„ÈÈ È„È ÏÚ ‰ÓLpa«¿»»«¿≈¿ƒ»»
˙ÈÁa ˙ÈNÚL] ‰ÓÏ¿«»∆«¬≈ƒ¿ƒ«

Cl‰Ó10CÏ" ÔÈÚ , ¿«≈ƒ¿»∆
"EÏ11ירידתה קודם הנשמה ¿

בבחינת היא לעולםֿהזה

- מתקדמת שאינה כיון "עומדת"

באופן - למעלה בהיותה

ירידתה עלֿידי ודוקא משמעותי,

הנשמות את לזכך הזה לעולם

שהולכת "מהלך" בבחינת נעשית

בדרגתה זו],ומתעלה והליכה

ÈÎ‰ ˙B‚a Ìb ‡È‰ƒ«««¿¬ƒ
eÏÈ‡Â ,daL ˙BÏÚ«¬∆»«¬ƒ
שבנשמה הנעלית בדרגה

‰„ÈÁÈ ˙ÈÁaֿחמשה] ƒ¿ƒ«¿ƒ»
רוח, נפש, לנשמה: נקראו שמות

ויחידה] חיה „‰‚Ìנשמה, .«¬«
‡e‰ ‰„ÈÁÈ ˙‡˜pL ‰Ê¿∆∆ƒ¿≈¿ƒ»
˙Ïa˜Ó" d˙BÈ‰Ïƒ¿»¿«∆∆

"„ÈÁiÓ12של שתשוקתה ƒ»ƒ
העליון, לקדוש רק היא הנשמה

ומהות עצמות מהקב"ה ומקבלת

[=היחיד עולם" של "יחידו

13CiL[ÔÎlLבעולם] ÔÈ‡ ∆»≈≈«»
˙ÓeÚÏa d‚ ‰È‰L∆ƒ¿∆¿∆¿»ƒ¿«

,‰Êשל כזה תקיף [=קשר ∆
נפשה מסירת כדי עד הנשמה

שייך אינו התורה, למען למות

האחר' ה'צד בתשוקת כלל

הגוף] תאוות ««ea‡‰למילוי
e‰Ï ˙ÈÏ ‰‡ea„14צל=] ¿»»≈¿

(לקליפות). להם אין צל של

רצון אך בטומאה, גם נמצא וזה ל"צל". נמשל מהגיון שלמעלה שבנפש הרצון

אין זאת - נפש מסירות כדי עד לאלוקות התקשרות - צל של צל - יותר גבוה

כלל] ÓÏ‰,להם ˙„BÈ ‰ÓLp‰L È„È ÏÚ ,ÌB˜Ó ÏÓ ,ƒ»»«¿≈∆«¿»»∆∆¿«»
‡˜ÓÚ ‡ÈÏ ‰Ó ‡b‡Ó[עמוק לבור גבוה 15‰NÚ[=מגג , ≈ƒ¿»»»¿ƒ»¬ƒ¿»«¬∆

‰„ÈÁÈ ˙ÈÁa Ìb ‰iÏÚ¬ƒ»«ƒ¿ƒ«¿ƒ»
‰Îa ‡ .daL∆»«¿…»¿«»

ÌÈLe[חסידות 16[=מאמרי ¿ƒ
‰ÓLp‰ ˙„BÚ È„È ÏÚL∆«¿≈¬««¿»»
‡˜Â ‰ÓÏ d˙„ÈÈaƒƒ»»¿«»«¿»

‰iÏÚÂ) ‰iÏÚ ‰NÚכה «¬∆¬ƒ»«¬ƒ»
שמתעלה עד …∆lL‡גדולה

CÚaהקודמת דרגתו )לגבי ¿∆∆
‰ÓLp‰ ÌÚÂ La Ìb«¿…∆¿∆∆«¿»»
Ìb ÔeÎÂ .‰ÏÚlL∆¿«¿»¿«»«
˙BÁÈN ‰Îa ‡Ó‰Ó≈«¿…»¿«»ƒ

הריי"ץ) הרבי «¿17ÔÈÚa)¿ƒ(של
L ,(‰BÏ ‰ÈÏÚכאשר ¬ƒ»«»∆

לתורה, עולה «iÏÚ‰»¬ƒ‰היהודי
˙BÈÁa‰ LÓÁ ÏÎa ‡È‰ƒ¿»»≈«¿ƒ
Áe L ‰ÓLpaL∆«¿»»∆∆«
Ì‰L ,‰„ÈÁÈ ‰iÁ ‰ÓL¿»»«»¿ƒ»∆≈
ÌÈiÁ ˙BÈÁa‰ ‚«¿ƒ«¿ƒƒ
ÌÈiLÈÏLe ÌÈiL18 ¿ƒƒ¿ƒƒƒ

Á ˙È˙היו נח [=בתיבת ¿≈«…«
ישנן בנשמה וכך קומות. שלש

רוח נפש, תחתיים: דרגות שלוש

שלישיים: חי'. שניים: ונשמה.

[(27 בהערה (ראה .יחידה
בירידתה הנשמה של זו עבודה

לאחריה, הבאה והעליה למטה,

עשיית באופן בתורה מרומזת

נח: Ó‰תיבת Èt ÏÚÂ¿«ƒ«
ÏÈÚÏ ‡a˙pLבשיחת) ∆ƒ¿»≈¿≈
נח) פרשת 19Ètשבת ÏÚ)«ƒ
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הּפסּוק20הבעש"ט ׁשענין21על הּתבה) אל גֹו' ּבא ְִֵֶֶַַַָָָֹ
עבֹודה" ּבסדר "הֹוראה הּוא נח אחד22ּתבת לכל ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ׁשאז ּתׁשרי חדׁש לאחרי [ּובפרט מּיׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹואחד
לדרּכֹו" הל ד"ויעקב העבֹודה סדר .23מתחיל ְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹ

הרׁשּות ּבעניני (ּגם) לדרּכֹו הֹול ׁשהּוא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָׁשהּגם
ּכל ׁשהם רּבים מים לבחינת ועד ּדחֹול, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָּובעּובדין

כּו' הּפרנסה ׁשּמכניס24טרּדֹות ידי על מקֹום מּכל , ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
זֹו לא הּנה ותֹורה ּדתפּלה ּבּתיבֹות עצמֹו ְְְִִִֵֵֶַַָָֹאת

דמּבּול" מהּׁשטף "נּצל ׁשהּוא יתירה22ּבלבד אּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
הּתבה וּתרם נעׂשה הּמים ידי ׁשעל ועד25מּזֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

הּתבה וּתנח ידי26ׁשּנעׂשה על ׁשּנעׂשה הּנׁשמה ׁשעלּית מּזה, מּובן ,[ ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
(ּדתיבת הּבחינֹות ג' ּבכל הּוא רּבים ּבמים והתלּבׁשּותּה למּטה ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָירידתּה
רּוח נפׁש הּוא האדם ּבנפׁש ׁשענינם ּוׁשליׁשּיים, ׁשנּיים ּתחּתּיים ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹנח)

יחידה חּיה הליכת27נׁשמה ידי ׁשעל א') (סעיף לעיל הּמבאר ּבדגמת . ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ
הּוא זֹו) (דירידה ׁשהּתכלית מלכּות, ּבחינת הארץ אל אברם ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָוירידת

עׂשּיה יצירה ּבבריאה ּגּלּוי הארץ29[וכידּוע28להיֹות אל אברם ׁשהליכת , ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ׁשעל הּגׁשמי, הּזה ּבעֹולם עד עׂשּיה יצירה ּבבריאה להמׁשי ּבכדי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהיה
לאחרי ּבגׁשמּיּות הּמצֹות מעׂשה ידי ׁשעל להמׁשכה הכנה עׂשה זה ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָידי

רעיֹון. מּכל הּנעלם ׂשכל ּבבחינת ּגם עּלּוי נעׂשה ּתֹורה] ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָמּתן

הּכתּובLeeג) (ּכפׁשטּות הּוא הארץ אל גֹו' ל ּבל )30הּב' ≈ְְְְֶֶֶַַַָָָ
מארצ ההליכה למעלה, מּלמּטה היא זֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָׁשהליכה
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קה"ת,)20 (הוצאת טוב שם לכתר הוספות (ראה ובכ"מ בתחלתו תרצ"ה תעשה צהר בד"ה הובאה

יא). סי' א.)21תשנ"ט) ז, שם.)22נח תעשה צהר בד"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק בארוכה)23לשון ראה

.282 וע' ,269 ע' שם רמט).)24לקו"ש ע' שם מנחם (תורת ו' סעיף רבים מים ד"ה (נח)25ראה

סע"א. ט, תו"א יז) ואילך.)26ז, ב תרמג, ג') (כרך א. ע, נח אוה"ת וראה ד. ח, אוה"ת)27נח ראה

(שע"ק וידוע וא"ק. אצילות בי"ע הם ושלישיים שניים תחתיים הבחינות שג' (מרמ"ז), א תרכז, שם

עטר"ת אומן ויהי ד"ה רל. ע' תרס"ו בהמשך הובא – פ"ג אבי"ע דרושי שער ע"ח פ"ב. ח"ג להרח"ו

שם, בלקו"ד במ"ש הכוונה גם וזהו מא"ק. ויחידה מאצי', חי' מבי"ע, הם שנר"ן ובכ"מ) פ"א.

אבי"ע עולמות ד' שהם וחמישיים רביעיים שלישיים שניים תחתיים הם נרנח"י השמות שחמשה

העול שמונה מאצילות, שלמעלה א"ס בי"עועולמות משל"ה),מות שם, (אוה"ת כהפי' – בחינות

דנשמה). שמות ה' ובדוגמת – וחמישיים" "רביעיים יש (ועפ"ז בי"ע הם ושלישיים שניים שתחתיים

ב).)28 תרפט, ב. תרפה, לך אוה"ת לשם הצ"צ הגהות (וראה פרשתנו ריש פג,)29תו"א שם תו"ח

סע"ג. יא, תו"א גם וראה ואילך. סע"א תתרעה, ו') (כרך שם אוה"ת ואילך. בל"ת)30ד וכ"ה
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ז     

הּפסּוק20הבעש"ט ׁשענין21על הּתבה) אל גֹו' ּבא ְִֵֶֶַַַָָָֹ
עבֹודה" ּבסדר "הֹוראה הּוא נח אחד22ּתבת לכל ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָֹ

ׁשאז ּתׁשרי חדׁש לאחרי [ּובפרט מּיׂשראל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹואחד
לדרּכֹו" הל ד"ויעקב העבֹודה סדר .23מתחיל ְְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָֹ

הרׁשּות ּבעניני (ּגם) לדרּכֹו הֹול ׁשהּוא ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָׁשהּגם
ּכל ׁשהם רּבים מים לבחינת ועד ּדחֹול, ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָּובעּובדין

כּו' הּפרנסה ׁשּמכניס24טרּדֹות ידי על מקֹום מּכל , ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָ
זֹו לא הּנה ותֹורה ּדתפּלה ּבּתיבֹות עצמֹו ְְְִִִֵֵֶַַָָֹאת

דמּבּול" מהּׁשטף "נּצל ׁשהּוא יתירה22ּבלבד אּלא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
הּתבה וּתרם נעׂשה הּמים ידי ׁשעל ועד25מּזֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

הּתבה וּתנח ידי26ׁשּנעׂשה על ׁשּנעׂשה הּנׁשמה ׁשעלּית מּזה, מּובן ,[ ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָ
(ּדתיבת הּבחינֹות ג' ּבכל הּוא רּבים ּבמים והתלּבׁשּותּה למּטה ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָירידתּה
רּוח נפׁש הּוא האדם ּבנפׁש ׁשענינם ּוׁשליׁשּיים, ׁשנּיים ּתחּתּיים ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹנח)

יחידה חּיה הליכת27נׁשמה ידי ׁשעל א') (סעיף לעיל הּמבאר ּבדגמת . ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹֻ
הּוא זֹו) (דירידה ׁשהּתכלית מלכּות, ּבחינת הארץ אל אברם ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָוירידת

עׂשּיה יצירה ּבבריאה ּגּלּוי הארץ29[וכידּוע28להיֹות אל אברם ׁשהליכת , ְְְְְֲֲִִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ׁשעל הּגׁשמי, הּזה ּבעֹולם עד עׂשּיה יצירה ּבבריאה להמׁשי ּבכדי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָהיה
לאחרי ּבגׁשמּיּות הּמצֹות מעׂשה ידי ׁשעל להמׁשכה הכנה עׂשה זה ְְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָידי

רעיֹון. מּכל הּנעלם ׂשכל ּבבחינת ּגם עּלּוי נעׂשה ּתֹורה] ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָמּתן

הּכתּובLeeג) (ּכפׁשטּות הּוא הארץ אל גֹו' ל ּבל )30הּב' ≈ְְְְֶֶֶַַַָָָ
מארצ ההליכה למעלה, מּלמּטה היא זֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָׁשהליכה
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קה"ת,)20 (הוצאת טוב שם לכתר הוספות (ראה ובכ"מ בתחלתו תרצ"ה תעשה צהר בד"ה הובאה

יא). סי' א.)21תשנ"ט) ז, שם.)22נח תעשה צהר בד"ה אדמו"ר מו"ח כ"ק בארוכה)23לשון ראה

.282 וע' ,269 ע' שם רמט).)24לקו"ש ע' שם מנחם (תורת ו' סעיף רבים מים ד"ה (נח)25ראה

סע"א. ט, תו"א יז) ואילך.)26ז, ב תרמג, ג') (כרך א. ע, נח אוה"ת וראה ד. ח, אוה"ת)27נח ראה

(שע"ק וידוע וא"ק. אצילות בי"ע הם ושלישיים שניים תחתיים הבחינות שג' (מרמ"ז), א תרכז, שם

עטר"ת אומן ויהי ד"ה רל. ע' תרס"ו בהמשך הובא – פ"ג אבי"ע דרושי שער ע"ח פ"ב. ח"ג להרח"ו

שם, בלקו"ד במ"ש הכוונה גם וזהו מא"ק. ויחידה מאצי', חי' מבי"ע, הם שנר"ן ובכ"מ) פ"א.

אבי"ע עולמות ד' שהם וחמישיים רביעיים שלישיים שניים תחתיים הם נרנח"י השמות שחמשה

העול שמונה מאצילות, שלמעלה א"ס בי"עועולמות משל"ה),מות שם, (אוה"ת כהפי' – בחינות

דנשמה). שמות ה' ובדוגמת – וחמישיים" "רביעיים יש (ועפ"ז בי"ע הם ושלישיים שניים שתחתיים

ב).)28 תרפט, ב. תרפה, לך אוה"ת לשם הצ"צ הגהות (וראה פרשתנו ריש פג,)29תו"א שם תו"ח

סע"ג. יא, תו"א גם וראה ואילך. סע"א תתרעה, ו') (כרך שם אוה"ת ואילך. בל"ת)30ד וכ"ה

    
"Ú‰ ˙B20˜eÒt‰ ÏÚ21‰‰ Ï‡ 'B‚ ‡aהדבק «««»…∆«≈»ִ

והתפלה. התורה והתפילה)בתיבות התורה בתיבות עצמו להכניס צריך שאדם

"‰„BÚ „Òa ‰‡B‰" ‡e‰ Á ˙ ÈÚL22„Á‡ ÏÎÏ ∆ƒ¿»≈«…«»»¿≈∆¬»¿»∆»
„Ò ÏÈÁ˙Ó Ê‡L ÈL L„Á ÈÁ‡Ï e] Ï‡NiÓ „Á‡Â¿∆»ƒƒ¿»≈ƒ¿»¿«¬≈…∆ƒ¿≈∆»«¿ƒ≈∆

CÏ‰ ˜ÚÈÂ"„ ‰„BÚ‰»¬»¿¿«¬…»«
"Bk„Ï23‡e‰L Ìb‰L . ¿«¿∆««∆

ÈÈÚa (Ìb) Bk„Ï CÏB‰≈¿«¿«¿ƒ¿¿≈
ÏBÁ È„eÚe ˙eL‰»¿¿¿ƒ¿

חולין] ÚÂ„[=מעשי ,¿«
Ì‰L ÌÈa ÌÈÓ ˙ÈÁÏƒ¿ƒ««ƒ«ƒ∆≈
'eÎ ‰Òt‰ ˙B Ïk24 »ƒ¿««¿»»

את טורדים הפרנסה שמחשבות

הזורמים הנהרות מי כמו האדם,

גדול ובשטף ÏkÓתמיד, ,ƒ»
ÒÈÎnL È„È ÏÚ ÌB˜Ó»«¿≈∆«¿ƒ
‰l˙ ˙BÈa BÓÚ ˙‡∆«¿«≈ƒ¿ƒ»
„Ïa BÊ ‡Ï ‰p‰ ‰B˙Â¿»ƒ≈…ƒ¿«
Û‰Ó Ï" ‡e‰L∆ƒ»≈«∆∆

"ÏeaÓ„22‰È˙È ‡l‡ ¿«∆»¿≈»
L BfÓדוקאÌÈn‰ È„È ÏÚ ƒ∆«¿≈««ƒ

‰‰ ÌÂ ‰NÚ25 «¬∆«»»«≈»
גבוה עולות התפלה שתיבות

מעלה, NÚpL‰למעלה „ÚÂ¿«∆«¬∆
‰‰ ÁÂ26לשון - «»««≈»

והגבורות שהדינים (שהםמנוחה.

מתמתקים המנוחה) היפך

בתיבת],ונחים כך שראינו וכמו

הנשמה בעליית כך «eÓנח,
‰ÓLp‰ ˙iÏÚL ,‰fÓƒ∆∆¬ƒ««¿»»
d˙„ÈÈ È„È ÏÚ ‰NÚpL∆«¬∆«¿≈¿ƒ»»
d˙eLaÏ˙‰Â ‰hÓÏ¿«»¿ƒ¿«¿»

ÌÈa ÌÈÓaֿטרדות] ¿«ƒ«ƒ
‚'הפרנסה] ÏÎa ‡e‰¿»

(Á ˙È˙) ˙BÈÁa‰«¿ƒ¿≈«…«
ÌÈiL ÌÈiÁ«¿ƒƒ¿ƒƒ
ÌÈÚL ,ÌÈiLÈÏLe¿ƒƒƒ∆ƒ¿»»
L ‡e‰ Ì„‡‰ La¿∆∆»»»∆∆

‰„ÈÁÈ ‰iÁ ‰ÓL Áe27. «¿»»«»¿ƒ»
ÏÈÚÏ ‡n‰ ˙Ó‚„a¿¿««¿…»¿≈

'‡ ÛÈÚÒ)שבתיבת א' בביאור ¿ƒ
‰ÎÈÏ˙"אראך" È„È ÏÚL (∆«¿≈¬ƒ«

‡‰ Ï‡ Ì‡ ˙„ÈÈÂƒƒ««¿»∆»»∆
˙eÎÏÓ ˙ÈÁaמדרגתו ירידה ¿ƒ««¿

האצילות עולם של מלכות ,עד
(BÊ ‰„ÈÈ„) ˙ÈÏÎ‰L∆««¿ƒƒƒ»

Èelb ˙BÈ‰Ï ‡e‰בעולמות ƒ¿ƒ

ממנו iNÚ‰שלמטה ‰ÈÈ ‰‡Èa28Úe„ÈÎÂ]29˙ÎÈÏ‰L , ƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»¿«»«∆¬ƒ«
‰iNÚ ‰ÈÈ ‰‡Èa CÈLÓ‰Ï È„Îa ‰È‰ ‡‰ Ï‡ Ì‡«¿»∆»»∆»»ƒ¿≈¿«¿ƒƒ¿ƒ»¿ƒ»¬ƒ»

,ÈÓLb‰ ‰f‰ ÌÏBÚa „Úלבנים סימן אבות Ê‰ומעשה È„È ÏÚL «»»«∆««¿ƒ∆«¿≈∆
˙eiÓL‚a ˙Bn‰ ‰NÚÓ È„È ÏÚL ‰ÎLÓ‰Ï ‰Î‰ ‰NÚ»»¬»»««¿»»∆«¿≈«¬∆«ƒ¿¿«¿ƒ

[‰B Ó ÈÁ‡Ïידי ועל ¿«¬≈««»
שבתיבת ב' (כביאור זו, ירידתו

Ìb"אראך") ÈelÚ ‰NÚ«¬∆ƒ«
אברהם של »ÈÁaƒ¿ƒ˙בשרשו

.BÈÚ ÏkÓ ÌÏÚp‰ ÏÎN≈∆«∆¿»ƒ»«¿
– הראשון פירוש נתבאר כאן עד

ד"לךֿ שהציווי – הזוהר פירוש

למטה. מלמעלה הוא לך"

'a‰ Lee פירוש‚) ֿ] ≈«
‡Ïהאריז"ל] 'B‚ EÏ CÏa¿∆¿∆

˙eLk) ‡e‰ ‡‰»»∆¿«¿
e˙k‰30BÊ ‰ÎÈÏ‰L ( «»∆¬ƒ»

,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‡È‰ƒƒ¿«»¿«¿»
E‡Ó ‰ÎÈÏ‰‰«¬ƒ»≈«¿¿
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ח   

הּכתּוב) (ּכפׁשטּות ׁשהּוא אבי ּומּבית ְְְְִִִֵֶַַַָָּומּמֹולדּת
הּטהרה ענין הפ] ּתרח ׁשל וגֹו' ּדרּגא31ארצֹו ,[ ְְְְֳִֵֶֶֶַַַַַָָָ

למעלה מּלמּטה ויעלה יל ּומּׁשם ּתחּתֹונה, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָהכי
א) סעיף (כנ"ל ׁשּקאי אראּך אׁשר הארץ אל ְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָעד
מזּבח ׁשם ויבן לבחינת ועד הּמלכּות, ּבחינת ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָעל

אליו הּנראה מּבחינת32להוי' למעלה (ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָ
סתם להוי' מזּבח ׁשם וּיבן אׁשר ועד ,33מלכּות), ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ׁשּלמעלה הּנעלם, הוי' דּלעילא, הוי' ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבחינת
הּנראה (ּדלתּתא) ּגם34מהוי' הּוא זה ּדר ועל . ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָ

אחד ׁשּבכל לדרּכֹו" הל ד"ויעקב ְְְְְֲֲֶֶַַַָָָָָֹּבעבֹודה
(לא היא זֹו ׁשהליכה ּתׁשרי, חדׁש ׁשּלאחרי ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹואחד
לדרּכֹו ׁשהֹול למּטה, דמּלמעלה ּבאפן ְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָֹרק
הרׁשּות ּבעניני לדרּכֹו ּתׁשרי דחֹודׁש ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָמהּמֹועדים
ּבאפן ּגם אּלא) הּׁשנה, ּכל ּבמׁש ּדחֹול ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹועּובדין
ׁשּלֹו, הּמעׂשה מּכח מתחיל למעלה, ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָֹדמּלמּטה
ׁשּבֹו, ּבעקב ׁשהּוא ּכמֹו ּגּופא הּמעׂשה ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָֹּובכח
ׁשהּוא [ועד האדם ׁשּבגּוף ּתחּתֹונה הּיֹותר ְְְְֵֶֶַַַַָָָָָּדרּגא

החּיים דהפ ּבנ35ענין לעיל הּמּובא ּבדגמת ֹוגע, ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָֻ
מתחיל ּומּׁשם הּטהרה], הפ ׁשהּוא ְְֳִִֵֶֶֶַַַָָָלתרח
ׁשּלֹו ּבעקב ּגם ׁשּפֹועל למעלה, מּלמּטה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהליכתֹו
ּבאברהם ׁשּכתּוב [ּוכמֹו אלקּות ּדערהערן זאל ְְְְֱֶֶֶֶַָָָָֹער

ּבקֹולי אברהם ׁשמע אׁשר ׁשלֹו36עקב העקב ׁשּגם ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ּדערהערט על37האט הּכח נּתן אבינּו, אברהם אצל זה ׁשהיה ידי ועל . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹ

אחד ׁשּבכל מסּתרת האהבה (ּבדגמת מּיׂשראל ואחד אחד לכל ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻזה
מאבֹותינּו לנּו ּבירּוׁשה ׁשהיא מּיׂשראל מאברהם38ואחד ּובפרט , ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

(ּדער39אבינּו הּׁשמיעה למעלה) מּלמּטה דהּלּו (ּבאפן נמׁש ּומּזה ,[( ְְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
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.1 שבהערה במקומות מובא – כגון)31להאריז"ל . . מטמא טהור יתן מי רפי"ט: במדב"ר ראה

מתרח. ז.)32אברהם יב, ח.)33פרשתנו תרפט,)34שם, ב. תרפז, ב. תרפד, ד') (כרך פרשתנו אוה"ת

תש"ב. השלישי בחודש ד"ה ספל"א.)35סע"א. ה.)36אדר"נ כו, ס"ע)37תולדות תש"ח סה"מ

נב. ע' ח"ו התמים פי"ח.)25338. תצוה)39תניא – החדשה [בהוצאה סע"ב תקלז, שמות תו"ח

ב. פט, שמע"צ ד. עח, סוכות לקו"ת גם וראה סע"ב]. שסג, ח"ב

    
'BÂ Bˆ‡ (e˙k‰ ˙eLk) ‡e‰L È‡ ˙ÈaÓe „ÏBnÓeƒ«¿¿ƒ≈»ƒ∆¿«¿«»«¿¿

Á ÏLמגיע ‰‰h‰אברהםשמשם ÈÚ ‰]31ÈÎ‰ ‡ ,[ ∆∆«≈∆ƒ¿««»√»«¿»¬ƒ
‡‰ Ï‡ „Ú ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ ‰ÏÚÈÂ ÏÈ ÌÓe ,‰BÁ«¿»ƒ»≈≈¿«¬∆ƒ¿«»¿«¿»«∆»»∆

˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa ÏÚ (‡Ò ÏÎ) È‡L ‡‡ L‡עולם של ¬∆«¿∆»∆»ƒ«¿ƒ«««¿
ÈÂהאצילות ˙ÈÁÏ „ÚÂ ,¿«ƒ¿ƒ««ƒ∆

‰‡p‰ 'ÈÂ‰Ï ÁaÊÓ ÌL»ƒ¿≈««¬«»«ƒ¿∆
ÂÈÏ‡32‰ÏÚÓÏ ‡e‰L) ≈»∆¿«¿»

 ˙eÎÏÓ ˙ÈÁaÓ'הוי שם ƒ¿ƒ««¿
מדריגות על מורה כלל בדרך

– ה חכמה. – (י האצילות עולם

מלכות) – ה מידות – ו בינה

לעולמות. החיות נמשכת דרכם

עולם נברא ב'י' חז"ל: כדברי

הזה. עולם נברא ב'ה' הבא,

'ויבן' והבין, השיג ואברהם

הנראה 'הוי' בשם הבנה, מלשון

העולמות את המחיה ),אליו'
ÁaÊÓ ÌL iÂ L‡ „ÚÂ¿«¬∆«ƒ∆»ƒ¿≈«

Ì˙Ò 'ÈÂ‰Ï33˙ÈÁa , «¬«»¿»¿ƒ«
'ÈÂ‰ ,‡ÏÈÚl„ 'ÈÂ‰¬«»ƒ¿≈»¬«»
'ÈÂ‰Ó ‰ÏÚÓlL ,ÌÏÚp‰«∆¿»∆¿«¿»≈¬«»

‰‡p‰ (‡˙Ï)34ישנן ƒ¿«»«ƒ¿∆
שם מזו: למעלה זו בחינות שתי

השגה. בו ששייך דלתתא הוי'

דלעילא הוי' שם ממנו ולמעלה

השגה מכל ולמעלה .שנעלם
Ì ‡e‰ ‰Ê  ÏÚÂ¿«∆∆∆«
Ï‰ ˜ÚÈÂ„ ‰„BÚa»¬»¿¿«¬…»«
„Á‡ ÏÎaL Bk„Ï¿«¿∆¿»∆»
L„Á ÈÁ‡lL „Á‡Â¿∆»∆¿«¬≈…∆
‡È‰ BÊ ‰ÎÈÏ‰L ,ÈLƒ¿≈∆¬ƒ»ƒ
‰ÏÚÓlÓ„ ‡a ˜ ‡Ï)…«¿…∆¿ƒ¿«¿»
Bk„Ï ÏB‰L ,‰hÓÏ¿«»∆≈¿«¿
ובהתעוררות בכוחות טעון

אצלו שנמשכו הרוחנית

ÈL L„BÁ„ ÌÈ„ÚBn‰Ó≈«¬ƒ¿∆ƒ¿≈
˙eL‰ ÈÈÚa Bk„Ï¿«¿¿ƒ¿¿≈»¿
Ïk LÓa ÏBÁ È„eÚÂ¿¿ƒ¿¿∆∆»
‡a Ì (‡l‡ ,‰‰«»»∆»«¿…∆
,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ„¿ƒ¿«»¿«¿»
‰NÚn‰ ÁkÓ ÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ…«««¬∆
‰NÚn‰ ÁÎe ,BlL∆¿…«««¬∆
˜Úa ‡e‰L BÓk ‡e»¿∆»≈∆
˙Bi‰ ‡ ,BaL∆«¿»«≈
Ì„‡‰ eaL ‰BÁ«¿»∆¿»»»
‰„ ÈÚ ‡e‰L „ÚÂ]¿«∆ƒ¿»¿≈∆

ÌÈiÁ‰35מלאך נתן: דרבי באבות שכתוב שלכמו עקביו זה באדם, המות ««ƒ
‰אדם ‡e‰L Á˙Ï ÚBa ÏÈÚÏ ‡en‰ ˙Ó„a ,¿À¿««»¿≈¿≈«¿∆«∆≈∆

ÏÚBL ,‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ B˙ÎÈÏ‰ ÏÈÁ˙Ó ÌÓe ,[‰‰h‰«»√»ƒ»«¿ƒ¬ƒ»ƒ¿«»¿«¿»∆≈
˙e˜Ï‡ Ú‰Ú Ï‡Ê Ú BlL ˜Úa Ì.אלקות ויפנים [=שירגיש «»≈∆∆∆»∆¿∆¡…

שיש פעם הסביר הריי"ץ הרבי

שמיעה בשמיעה. אופנים ב'

- ששומע) מה (ומבין סתמית

פנימית ושמיעה "הערן".

קולט שהשומע היטב, שחודרת

האלוקי המסר את היטב ומפנים

"דערהערן"] –BÓÎe]¿
˜Ú Ì‰‡a e˙kL∆»¿«¿»»≈∆
Ì‰‡ ÚÓL L‡¬∆»««¿»»

ÈÏB˜a36סתם שלא והפירוש ¿ƒ
אלא באזניו ‰˜Úשמע ÌL∆«»≈∆

Ú‰Ú ‡‰ BÏL37 ∆»∆¿∆
וקלט] שמע שלו העקב .[=גם
Ïˆ‡ ‰Ê ‰È‰L È„È ÏÚÂ¿«¿≈∆»»∆≈∆
Ák‰  ,eÈ‡ Ì‰‡«¿»»»ƒƒ««…«
„Á‡Â „Á‡ ÏÎÏ ‰Ê ÏÚ«∆¿»∆»¿∆»
˙Ó„a) Ï‡NiÓƒƒ¿»≈¿À¿«
ÏÎaL ˙ÒÓ ‰‰‡‰»«¬»¿À∆∆∆¿»
Ï‡NiÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
eÏ ‰LeÈa ‡È‰L∆ƒƒ»»

eÈ˙B‡Ó38e , ≈¬≈ƒ¿»
eÈ‡ Ì‰‡Ó39הרועה ≈«¿»»»ƒ

הראשון הרוחני והמפרנס

הרועים שיוכל)],משבעת

בעבודתו להתחיל האדם

הנמוכים ∆fÓeƒ‰מכוחותיו
el‰„ ‡a) LÓƒ¿«¿…∆¿ƒ
(‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»
(Ú‰Ú Ú) ‰ÚÈÓ‰«¿ƒ»∆∆¿∆
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הּׂשכל לכח עד הּכחֹות, ּבכל ּבאלקּות ְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹּדערהער)
מּמדידה למעלה הּׁשמיעה ּבהם ׁשּתהיה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבראׁש,

ּדׂשכל. ְְְֵֶַָָוהגּבלה

Ì‚Âהליכה) לדרּכֹו" הל ד"ויעקב זה ענין ¿«ְְְְְֲֲִִֶַַַָָָֹ
חדׁש לאחרי מתחיל למעלה) ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹמּלמּטה
וׂשמחת עצרת דׁשמיני העבֹודה ּדהּנה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָּתׁשרי.
היא ּתׁשרי) דחֹודׁש הּמֹועדים (סּיּום ְְֲִִִִֵֶַָּתֹורה
(ּבעּקר הּוא הרּקּודים ׁשענין ו)רּקּודים, ְְְְְִִִִִִִֶָָָָּב(ׂשמחה
ׁשּבהם. ּבעקב ּגּופא ּובהם ּברגלים, ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּומתחיל)
(זי (הֹויּבן מתנּׂשאים ׁשהעקבים ידי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָועל
(וכח הראׁש את ּגם מנּׂשאים הם ְְְְְִִֵֶַַַַָֹֹּומרּקדים,

ׁשּבֹו) ּגדֹולה40הׂשכל ּבׂשמחה מרּקד הּוא ׁשּגם , ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ
על ּכח נמׁש ּומּזה והגּבלה. מּמדידה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹלמעלה
מּלמּטה (הליכה לדרּכֹו הל דויעקב ְְְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָֹהעבֹודה
הּמעׂשה מּכח מתחיל הּׁשנה, ּכל ּבמׁש ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹלמעלה)
ּדׁש ׁשאדם הענינים [ּכֹולל ּבעקב ּׁשהּוא ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָּכמֹו

חּיּות41ּבעקביו לֹו אין ׁשּתהיה) סּבה איזה (מּצד אׁשר ענינים היינּו , ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ממׁשי ּומּזה החּיים)], דהפ ענין ׁשהּוא ּכפׁשּוטֹו העקב (ּבדגמת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּבהם
ּכּנ"ל. ׁשּבראׁש, הׂשכל לכח ּגם למעלה) מּלמּטה דהּלּו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ(ּבאפן

לׁשניÈLeד) ּבהתאם הם גֹו' מארצ ל ּבל הּנ"ל ּפרּוׁשים ¿≈ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ
אבֹותיכם" יׁשבּו הּנהר ּב"ּבעבר הּפרּוׁש42הּפרּוׁשים . ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

הּתֹורה (ּגם)43[ׁשּבפנימּיּות ׁשּלמעלה הּבחינה הּוא הּנהר ׁשעבר [ ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
מעדן יֹוצא ונהר יׁשבּו44מּבחינת הּנהר ּבעבר ּופרּוׁש דאצילּות) (ּבינה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

מאצילּות ׁשּלמעלה הּנהר מעבר הּוא האבֹות ׁשּׁשרׁש הּוא גֹו' ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאבֹותיכם
דאצילּות, ּבז"א היינּו) הּנהר, ׁשל הּׁשני (ּבעבר למּטה נמׁשכּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּומּׁשם

ּכנען" ארץ ּבכל אֹותֹו ׁש"ואֹול ּבבחינת45ועד וההמׁשכה הּירידה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
– ההליכה מלכּות) על קאי יׂשראל ׁשארץ א' סעיף (ּכּנ"ל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּמלכּות
הליכה הּוא אראּך, אׁשר הארץ אל הּנהר, עבר על ׁשקאי גֹו', ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמארצ
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הּׂשכל לכח עד הּכחֹות, ּבכל ּבאלקּות ְְְֱֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹּדערהער)
מּמדידה למעלה הּׁשמיעה ּבהם ׁשּתהיה ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּבראׁש,

ּדׂשכל. ְְְֵֶַָָוהגּבלה

Ì‚Âהליכה) לדרּכֹו" הל ד"ויעקב זה ענין ¿«ְְְְְֲֲִִֶַַַָָָֹ
חדׁש לאחרי מתחיל למעלה) ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹמּלמּטה
וׂשמחת עצרת דׁשמיני העבֹודה ּדהּנה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַָָּתׁשרי.
היא ּתׁשרי) דחֹודׁש הּמֹועדים (סּיּום ְְֲִִִִֵֶַָּתֹורה
(ּבעּקר הּוא הרּקּודים ׁשענין ו)רּקּודים, ְְְְְִִִִִִִֶָָָָּב(ׂשמחה
ׁשּבהם. ּבעקב ּגּופא ּובהם ּברגלים, ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָּומתחיל)
(זי (הֹויּבן מתנּׂשאים ׁשהעקבים ידי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָועל
(וכח הראׁש את ּגם מנּׂשאים הם ְְְְְִִֵֶַַַַָֹֹּומרּקדים,

ׁשּבֹו) ּגדֹולה40הׂשכל ּבׂשמחה מרּקד הּוא ׁשּגם , ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָ
על ּכח נמׁש ּומּזה והגּבלה. מּמדידה ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹלמעלה
מּלמּטה (הליכה לדרּכֹו הל דויעקב ְְְְֲֲֲִִֶַַַַָָָָָֹהעבֹודה
הּמעׂשה מּכח מתחיל הּׁשנה, ּכל ּבמׁש ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹלמעלה)
ּדׁש ׁשאדם הענינים [ּכֹולל ּבעקב ּׁשהּוא ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָּכמֹו

חּיּות41ּבעקביו לֹו אין ׁשּתהיה) סּבה איזה (מּצד אׁשר ענינים היינּו , ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ממׁשי ּומּזה החּיים)], דהפ ענין ׁשהּוא ּכפׁשּוטֹו העקב (ּבדגמת ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֻּבהם
ּכּנ"ל. ׁשּבראׁש, הׂשכל לכח ּגם למעלה) מּלמּטה דהּלּו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹ(ּבאפן

לׁשניÈLeד) ּבהתאם הם גֹו' מארצ ל ּבל הּנ"ל ּפרּוׁשים ¿≈ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַ
אבֹותיכם" יׁשבּו הּנהר ּב"ּבעבר הּפרּוׁש42הּפרּוׁשים . ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

הּתֹורה (ּגם)43[ׁשּבפנימּיּות ׁשּלמעלה הּבחינה הּוא הּנהר ׁשעבר [ ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
מעדן יֹוצא ונהר יׁשבּו44מּבחינת הּנהר ּבעבר ּופרּוׁש דאצילּות) (ּבינה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

מאצילּות ׁשּלמעלה הּנהר מעבר הּוא האבֹות ׁשּׁשרׁש הּוא גֹו' ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאבֹותיכם
דאצילּות, ּבז"א היינּו) הּנהר, ׁשל הּׁשני (ּבעבר למּטה נמׁשכּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּומּׁשם

ּכנען" ארץ ּבכל אֹותֹו ׁש"ואֹול ּבבחינת45ועד וההמׁשכה הּירידה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
– ההליכה מלכּות) על קאי יׂשראל ׁשארץ א' סעיף (ּכּנ"ל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָהּמלכּות
הליכה הּוא אראּך, אׁשר הארץ אל הּנהר, עבר על ׁשקאי גֹו', ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָמארצ
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דלקמן. הפירושים ב' הובאו ב ובכ"מ.)43תרפב, ב. פב, דרמ"צ ד. עה, א. כה, בראשית)44תו"א

יו"ד. ג.)45ב, שם, יהושע
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"ÌÎÈ˙B‡42Le‰ . ¬≈∆«≈

‰Bz‰ ˙eiÓÈÙaL[הנסתר ‰e‡43[=תורת ‰p‰ ÚL  ∆ƒ¿ƒƒ«»∆≈∆«»»
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‡‰ Ï‡ ,‰p‰ Ú≈∆«»»∆»»∆
‰ÎÈÏ‰ ‡e‰ ,‡‡ L‡¬∆«¿∆»¬ƒ»
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י   

למּטה ׁשהּוא46מּלמעלה (ּכמֹו והּפרּוׁש . ְְְְְִֵֶַַַָָ
ּתרח, ׁשל מקֹומֹו הּוא הּנהר ׁשעבר ְְְֵֶֶֶֶַַַָָּבפׁשטּות)
הּוא גֹו' אבֹותיכם יׁשבּו הּנהר ּבעבר ׁשּכתּוב ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָּומה

רז"ל מּמאמר [ּכדמּוכח מתחיל47לגריעּותא ְְְֲִִִִִַַַַָָָ
היּו זרה עבֹודה עֹובדי מּתחּלה כּו' ְְְֲִִִֵָָָָָּבגנּות
אבֹותיכם יׁשבּו הּנהר ּבעבר ׁשּנאמר כּו' ְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאבֹותינּו
אל הּנהר) (עבר גֹו' מארצ ההליכה – ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָגֹו']
מּלמּטה ועליה הּלּו אראּך, אׁשר ְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָהארץ

ג').48למעלה סעיף (ּכּנ"ל ְְְִַַַָ

ׁשּב‰Â‰ה) הםהגם "ל ּב"ל הּנ"ל ּפרּוׁשים ' ¿ƒ≈ְְֲִֵֵֶֶַַַ
מּכל והפכּיים, ׁשֹונים ּפרּוׁשים ְְְִִִִִֵֵָָׁשני
הּתבה ּבאֹותּה הם הּפרּוׁשים ׁשב' מּכיון ְִִֵֵֵֵֶַַָָָָמקֹום,

מּזה מּוכח ,(ל [וההֹוראה49(ּתבת "ל ל" ׁשענין , ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
ב' ּכֹולל זֹו] ׁשּבפרׁשה מּיׂשראל ואחד אחד ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָָָָלכל
מּלמּטה והּלּו למּטה מּלמעלה הּלּו יחד, ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֹהאפנים

ּבתֹוככם" "והתהּלכּתי ּובדגמת רּבים)50למעלה. (לׁשֹון ׁש"והתהּלכּתי" ְְְְְְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָֻ
הנ"ל51ּכֹולל הּלּו ּבחינֹות קֹוממּיּות52ב' אתכם ואֹול ּבענין ּגם וכ"ה .53, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָ

רּבים (לׁשֹון קֹומֹות54ׁש"ּקֹוממּיּות" ב' על מֹורה יׁשר55) ּדאֹור [קֹומה ְְִִֶֶַַָָָָ
הּנ"ל הּלּו ּבחינֹות ב' ּדגמת ׁשהם חֹוזר, ּדאֹור היא56וקֹומה ּבזה הּכּונה ,[ ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
יחד. הּקֹומֹות ב' ּכֹולל ְִֵֶַַַׁש"ּקֹוממּיּות"

LÈÂמּזֹו ויתירה העּבּור, ׁשנת ׁשהיא (ּביחּוד), זֹו ׁשנה עם זה לקּׁשר ¿≈ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ההתאמה נעׂשה ׁשּבּה קטן, מחזֹור דסּיּום העּבּור ׁשנת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשהיא

הּׁשלימּות) (ּבתכלית הּלבנה ׁשנת עם החּמה הּוא57דׁשנת ׁשמׁש ּדהּנה . ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
לּה (ּדלית ּולבנה למּטה, מּלמעלה ההּלּו ענין ּדגמת – מׁשּפיע ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָֻּבחינת
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ב.)46 תרצ, שם אוה"ת גם א.)47ראה קטז, ב.)48פסחים תרצא, שם אוה"ת גם ראה)49ראה

מ"שעטנז"). לזה (הראי' 782 ע' ח"ג יב.)50לקו"ש כו, פשוט)51בחוקותי – ל"והתהלכתי" ובנוגע

הוא "והתהלכתי" שפירוש כ"א) פירושים שני זה (שאין מכיון הבחינות, ב' הילוך.שכולל אופני

בפנים). (דלקמן ל"קוממיות" בנוגע גם הוא (כרך)52ועד"ז ויקרא אוה"ת – והתהלכתי ד"ה דרושי

ואילך. ספפ"ח פפ"ז. הק"ש שער אמ"ב א. כו, ראה לקו"ת ואילך. תרמ ע' יג.)53ב') כו, בחוקותי

הבאה.)54 שבהערה לב"ב מהרש"א חדא"ג א.)55ראה ק, סנהדרין א. עה, שם)56ב"ב אמ"ב

תערב-ג. תרנג. ע' שם אוה"ת חי"ד)57פפ"ט. (לקו"ש תשל"ח תשרי דוא"ו במכתב בארוכה ראה

ואילך). 477 .ע'

    
‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓהזוהר 46Le‰Âכפירוש האריז"ל. של (BÓkהשני ƒ¿«¿»¿«»¿«≈¿

‰Óe ,Áz ÏL BÓB˜Ó ‡e‰ ‰p‰ ÚL (˙eLÙa ‡e‰L∆¿«¿∆≈∆«»»¿∆∆««
‡˙eÚÈ‚Ï ‡e‰ 'B‚ ÌÎÈ˙B‡ eLÈ ‰p‰ Úa e˙kL∆»¿≈∆«»»»¿¬≈∆ƒ¿ƒ»

Ï"[=לגנאי] Ó‡Ó ÁÎeÓk47בליל ההגדה לאמירת בנוגע ƒ¿»ƒ«¬»««
eÎ'הסדר: ˙e‚a ÏÈÁ˙Ó«¿ƒƒ¿

‰BÚ ÈBÚ ‰lÁzÓƒ¿ƒ»¿≈¬»
'eÎ eÈ˙B‡ eÈ‰ ‰»»»¬≈
eLÈ ‰p‰ Úa Ó‡pL∆∆«¿≈∆«»»»¿

'B‚ ÌÎÈ˙B‡אלקים ויעבדו ¬≈∆
מורה.אחרים הנהר' 'עבר כן אם

בו מצב ביותר, ירוד מצב על

זרה עבודה עבדו ויציאתו

היא משם אברהם «ÎÈÏ‰‰«¬ƒ‰של
(‰p‰ Ú) 'B‚ ‡Ó≈«¿¿≈∆«»»
‡‡ L‡ ‡‰ Ï‡∆»»∆¬∆«¿∆»

ÈÏÚÂ‰בדרך Cel‰ ,ƒ«¬ƒ»
‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓ48Ï"pk) ƒ¿«»¿«¿»««

.('‚ ÛÈÚÒ¿ƒ
'aL Ì‚‰ ‰‰Â (‰¿ƒ≈¬«∆
"Ï CÏ"a Ï"p‰ ÌÈLe≈ƒ««¿∆¿
ÌÈBL ÌÈLe ÈL Ì‰≈¿≈≈ƒƒ
,ÌB˜Ó ÏkÓ ,ÌÈiÎÙ‰Â¿»¿ƒƒƒ»»
Ì‰ ÌÈLe‰ 'L ÔÂÈkÓƒ≈»∆«≈ƒ≈

d˙B‡a,(CÏ ˙z) ‰z‰ ¿»«≈»≈«∆
‰fÓ ÁÎeÓ49CÏ" ÔÈÚL , »ƒ∆∆ƒ¿»∆

ÏÎÏ ‰‡B‰‰Â "Ï¿¿«»»¿»
Ï‡iÓ Á‡Â Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
' ÏÏBk B ‰LÙaL∆¿»»»≈
Cel‰ ,ÁÈ ÌÈÙ‡‰»…»ƒ««ƒ
Cel‰Â ‰hÓÏ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»¿«»¿ƒ
˙Ó‚e .‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»¿À¿«
"ÌÎÎB˙a ÈzÎl‰˙‰Â"50 ¿ƒ¿««¿ƒ¿¿∆

ÔBLÏ) "ÈzÎl‰˙‰Â"L∆¿ƒ¿««¿ƒ»
 ÌÈa'והלכתי' נאמר )ולא «ƒ

ÏÏBk51Cel‰ ˙BÈÁa ' ≈¿ƒƒ
Ï"‰ומלמטה למטה מלמעלה

52ÔÈÚaלמעלה Ì ‰"ÎÂ .¿«¿ƒ¿»
ÌÎ˙‡ CÏB‡Â»≈∆¿∆

˙eiÓÓB˜53, ¿ƒ
ÔBLÏ) "˙eiÓÓBw"L∆¿ƒ»

ÌÈa54'קוממית' נאמר )ולא «ƒ
בחדא"ג במהרש"א כתוב כך

שם. 'ב"ב ÏÚ ‰BÓ∆«
˙BÓB˜55B‡c ‰ÓB˜»¿
LÈבדרך הבא אור – »»

למטה, «¿ÓB˜Â‰מלמעלה

BÁ B‡cאור בדרך משם הוא חוזר הנמוך, למקום מגיע שהאור לאחר – ¿≈
מעלה כלפי ‰Ï"pחוזר Cel‰ ˙BÈÁa ' ˙Ó‚c Ì‰L ,56‰ek‰ , ∆≈À¿«¿ƒƒ««««»»

.ÁÈ ˙BÓBw‰ ' ÏÏBk "˙eiÓÓBw"L ‡È‰ ‰a»∆ƒ∆¿ƒ≈«««
B ‰L ÌÚ ‰ M˜Ï LÈÂ- המאמר אמירת שנת תשל"ח, - ¿≈¿«≈∆ƒ»»

˙L ‡È‰L ,(eÁÈa)¿ƒ∆ƒ¿«
‡È‰L BfÓ ‰È˙ÈÂ eaÚ‰»ƒƒ≈»ƒ∆ƒ
ÌeiÒ eaÚ‰ ˙L¿«»ƒ¿ƒ
‰Ú daL ,Ô˜ BÁÓ«¿»»∆»«¬∆
‰Á‰ ˙L ‰Ó‡˙‰‰««¿»»ƒ¿«««»
˙ÈÏÎ˙a) ‰l‰ ˙L ÌÚƒ¿««¿»»¿«¿ƒ

(˙eÓÈÏM‰57מונים ישראל «¿≈
הלבנה, מולד לפי השנה חדשי

י החמה שנת משנתאך היא תירה

וכדי יום. ב11ֿ כמעט הלבנה

ניסן (שחודש ביניהם להתאים

בחורף) ולא באביב תמיד יהיה

הלבנה, שנת על מוסיפים אנו

וכעבור יום. 30 שנים, כמה מדי

יהי' לא קטן] [מחזור שנה 19

על החמה משנת זעום יתרון אלא

‰e‡הלבנה. LÓL ‰p‰c¿ƒ≈∆∆
˙Ó‚c  ÚÈLÓ ˙ÈÁa¿ƒ««¿ƒ«À¿«
‰ÏÚÓlÓ Cel‰‰ ÔÈÚƒ¿»«ƒƒ¿«¿»
dÏ ˙ÈÏc) ‰Ïe ,‰hÓÏ¿«»¿»»¿≈»
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ּכלּום ענין58מּגרמּה ּדגמת – מקּבל ּבחינת הּוא ( ְְְְְְִִִֵַַַַָָֻ
העּבּור ׁשנת וענין לּמעלה. מּלמּטה ְְְְְְִִִִַַַַָָָָההּלּו

ׁשנ הּוא(ּובפרט קטן) מחזֹור דסּיּום העּבּור ת ְְְְִִִַַָָָָ
דׁשמׁש [העבֹודה העבֹודֹות ב' וחּבּור ְְֲֲִֵֶֶָָָצרּוף
למּטה, מּלמעלה הּלּו מׁשּפיע, ְְְְְִִִִַַַַַָָ(ּבחינת

הּוא והעבֹודה59ׁשּבכללּות הּצּדיקים), עבֹודת ְְֲֲִִִֶַַַָָָ
לּמעלה, מּלמּטה הּלּו מקּבל, (ּבחינת ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָדלבנה

הּוא ּתׁשּובה)],59ׁשּבכללּות הּבעלי עבֹודת ְְֲֲִֵֶַַַָָ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּתמימה), (ׁשנה אחד ענין ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָׁשּיעׂשּו

ׁשּכתּוב60לעיל ּוכמֹו מאירֹות61ּבארּוכה. ועינינּו ְְְְֲִֵֵֵֶָָָ
ׁשּיהיּו רק [לא היא ּבזה ׁשהּכּונה וכּירח, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכּׁשמׁש
אּלא ּדירח והּמעלה ּדׁשמׁש הּמעלה הּמעלֹות, ְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַַָָָָב'
ּכאחד. יהיּו (והּמעלֹות) הענינים ׁשב' ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָּגם]

ÔÈÚÂהּוא הּנ"ל] ענינים ב' ואחּוד [צרּוף זה ¿ƒ¿»ְְִִִֵֶַַָ
רק לא ׁשהּוא דאבר, [ּובאפן ּוכלי ְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹהכנה

ממׁשי ּגם אּלא סֹוף62מקּבל אין אֹור להמׁשכת [ ְְְְִֵֵֶַַַַַָָ
ּדר [ועל ּומּטה". "מעלה מּגדר ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּלמעלה

ּדּלתּתא63הּידּוע ּדאתערּותא הּׁשלימּות ׁשּלאחרי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ
(ּבחינת ּדּלעילא אתערּותא וגּלּוי לבנה) ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָ(ּבחינת
ּדּלתּתא) אתערּותא ידי על (הּנמׁשכת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשמׁש)
מּמקֹום דּלעילא אתערּותא ּבחינת ּכ אחר ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָנמׁש
ּכלל]. ׁשם מּגעת ּדּלתּתא אתערּותא ְְְִִֵֶַַַַָָָָָׁשאין
ׁשנה הּנ"ל, ענינים ב' [ּבצרּוף העבֹודה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָׁשּׁשלימּות
להׁשראת ּכלי ׁשהּוא ׁשלים, האתר הּוא ְְְְֲִִִֶַַַָָָָּתמימה]
ּבאתר ׁשריא הּוא ּברי דקּודׁשא סֹוף, אין ְְְְֲִֵַַַָָאֹור

המׁשכת64ׁשלים נעׂשה זה ידי ׁשעל ועד . ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָ
הּׁשלימּות. ותכלית אמּתית ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֶַַַָהעצמּות

חד ּכּלא אֹוריתא) ידי (על הּוא ּברי וקּודׁשא יׂשראל ּובאפן65ונעׂשים , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻ
מעיד אמת ׁשּתֹורת מּכיון ּביניהם, לחּלק ׁשּי חד.ׁשאין ׁשהם ה ְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
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ÌeÏk ÓbÓ58ואת עצמה משל אור לה אין - כלום מעצמה לה [=אין ƒ«¿»¿

מהשמש] היא מקבלת אורה ÔÈÚכל ˙Óc  Ïa˜Ó ˙ÈÁa ‡e‰ (¿ƒ«¿«≈À¿«ƒ¿»
˙L e) eaÚ‰ ˙L ÔÈÚÂ .‰ÏÚnÏ ‰hÓlÓ Cel‰‰«ƒƒ¿«»¿«¿»¿ƒ¿»¿«»ƒƒ¿»¿«
˙B„BÚ‰  eaÁÂ e ‡e‰ (Ô˜ BÊÁÓ Ìei„ eaÚ‰»ƒ¿ƒ«¿»»≈¿ƒ»¬

˙ÈÁa) LÓL„ ‰„BÚ‰»¬»¿∆∆¿ƒ«
‰ÏÚÓlÓ Cel‰ ,ÚÈtLÓ«¿ƒ«ƒƒ¿«¿»
‡e‰ ˙eÏÏÎaL ,‰hÓÏ59 ¿«»∆ƒ¿»

,ÌÈ˜Èc‰ ˙„BÚהעובדים ¬«««ƒƒ
תמיד ונמצאים ימיהם כל ה' את

הקדושה BÚ‰Â„‰ברשות ,(¿»¬»
,Ïa˜Ó ˙ÈÁa) ‰Ï„ƒ¿»»¿ƒ«¿«≈
,‰ÏÚnÏ ‰hÓlÓ Cel‰ƒƒ¿«»¿«¿»

‡e‰ ˙eÏÏÎaL59˙„BÚ ∆ƒ¿»¬«
(‰eLz ÈÏÚa‰שעליהם ««¬≈¿»

לצאת שעיוותו, מה לתקן

לקדושה ולהתעלות ],ממקומם
‰L) „Á‡ ÔÈÚ eÚiL∆≈»ƒ¿»∆»»»
‡a˙pL BÓk ,(‰ÓÈÓz¿ƒ»¿∆ƒ¿»≈

ÏÈÚÏ60BÓÎe .‰Îe‡a ¿≈»¬»¿
e˙kL61˙BÈ‡Ó eÈÈÚÂ ∆»¿≈≈¿ƒ

‰ek‰L ,ÁiÎÂ LÓMk«∆∆¿«»≈«∆««»»
eÈ‰iL ˜ ‡Ï ‡È‰ ‰Êa»∆ƒ…«∆ƒ¿
‰ÏÚn‰ ,˙BÏÚn‰ ««¬««¬»
ÁÈc ‰ÏÚn‰Â LÓLc¿∆∆¿««¬»¿»≈«
ÌÈÈÚ‰ L [Ìb ‡l‡∆»«∆»ƒ¿»ƒ
.„Á‡k eÈ‰È (˙BÏÚn‰Â)¿««¬ƒ¿¿∆»
(השבת נח פרשת בשיחת

ביאר המאמר) לאמירת שקדמה

חודש שהוא תשרי בחודש הרבי:

ושקוע היהודי מסובב המועדים,

"כי - ומצוות תורה בעניני בעיקר

בדוגמת אור", ותורה מצוה נר

זה ולאחרי השמש. אור מעלת

הח ימות לעבודת הוא וליוצא

ומתעסק לדרכו" הלך "ויעקב

מאירים שאינם הרשות, בעניני

הלבנה אור בדוגמת מעצמם,

אלא מעצמה מאירה שאינה

מהשמש. אורה את מקבלת

שנדרש היא: מכך וההוראה

הולך כאשר שגם מיהודי

עליו הרשות, בעניני "לדרכו"

מעשה בשעת חדור להיות

קדושה. בעניני עתה גם כולו שקוע שיהיה כדי תשרי חודש של באווירה

ÌÈÈÚ  „eÁ‡Â e ‰Ê ÔÈÚÂהחמה לשנת הלבנה שנת התאמת ¿ƒ¿»∆≈¿ƒƒ¿»ƒ
Ïa˜Ó ˜ ‡Ï ‡e‰L ,‡„ Ô‡e ÈÏÎe ‰Î‰ ‡e‰ [Ïp‰««¬»»¿ƒ¿…∆¿≈∆∆…«¿«≈

CÈLÓÓ Ìb ‡l‡62כח אזי כראוי, ומתפקד בריא הוא האבר שכאשר ∆»««¿ƒ
וכו' לעין נמשך למשל ]הראיה
B ÔÈ‡ B‡ ˙ÎLÓ‰Ï¿«¿»«≈
‰ÏÚÓ „bÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ∆∆«¿»
Cc ÏÚÂ .‰hÓe«»¿«∆∆

Úe„i‰63ÈÁ‡lL «»«∆¿«¬≈
‡˙eÚ˙‡c ˙eÓÈÏM‰«¿≈¿ƒ¿»»

‡z˙lc[התחתון [=התעוררות ƒ¿«»
ÈelÂ (‰Ï ˙ÈÁa)¿ƒ«¿»»¿ƒ
‡ÏÈÚlc ‡˙eÚ˙‡ƒ¿»»ƒ¿≈»

העליון] »ÈÁa)¿ƒ˙[=התעוררות
È„È ÏÚ ˙ÎLÓp‰) (LÓL∆∆«ƒ¿∆∆«¿≈
CLÓ (‡z˙lc ‡˙eÚ˙‡ƒ¿»»ƒ¿«»ƒ¿»
‡˙eÚ˙‡ ˙ÈÁa Ck Á‡««»¿ƒ«ƒ¿»»
ÔÈ‡L ÌB˜nÓ ‡ÏÈÚl„ƒ¿≈»ƒ»∆≈
˙ÚbÓ ‡z˙lc ‡˙eÚ˙‡ƒ¿»»ƒ¿«»«««
˙eÓÈÏML .[ÏÏk ÌL»¿»∆¿≈
 ea ‰„BÚ‰»¬»¿≈
‰L ,Ïp‰ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ««»»
˙‡‰ ‡e‰ [‰ÓÈÓz¿ƒ»»¬«

ÌÈÏL[שלם e‰L‡[=מקום , »ƒ∆
ÔÈ‡ B‡ ˙‡L‰Ï ÈÏk¿ƒ¿«¿»«≈
‡e‰ CÈa ‡L„e˜„ ,B¿¿»¿ƒ
ÌÈÏL ˙‡a ‡ÈL«¿»«¬«»ƒ
במקום שורה [=הקב"ה

64‰Êשלם] È„È ÏÚL „ÚÂ .¿«∆«¿≈∆
˙eÓÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ‰Ú«¬∆«¿»«»«¿
˙ÈÏÎ˙Â ˙ÈzÓ‡ ‡e‰L∆¬ƒƒ¿«¿ƒ
ÌÈÚÂ .˙eÓÈÏM‰«¿≈¿«¬ƒ
CÈa ‡L„e˜Â Ï‡Èƒ¿»≈¿¿»¿ƒ
(‡˙ÈB‡ È„È ÏÚ) ‡e‰«¿≈«¿»

„Á ‡lkישראל נעשים =] À»«
- התורה) ידי (על והקב"ה

אחד] הכל 65Ô‡eנעשים ,¿…∆
,Ì‰ÈÈa ˜lÁÏ CiL ÔÈ‡L∆≈«»¿«≈≈≈∆
˙Ó‡ ˙BzL ÔÂÈkÓƒ≈»∆«¡∆
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יי     

ּכלּום ענין58מּגרמּה ּדגמת – מקּבל ּבחינת הּוא ( ְְְְְְִִִֵַַַַָָֻ
העּבּור ׁשנת וענין לּמעלה. מּלמּטה ְְְְְְִִִִַַַַָָָָההּלּו

ׁשנ הּוא(ּובפרט קטן) מחזֹור דסּיּום העּבּור ת ְְְְִִִַַָָָָ
דׁשמׁש [העבֹודה העבֹודֹות ב' וחּבּור ְְֲֲִֵֶֶָָָצרּוף
למּטה, מּלמעלה הּלּו מׁשּפיע, ְְְְְִִִִַַַַַָָ(ּבחינת

הּוא והעבֹודה59ׁשּבכללּות הּצּדיקים), עבֹודת ְְֲֲִִִֶַַַָָָ
לּמעלה, מּלמּטה הּלּו מקּבל, (ּבחינת ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָדלבנה

הּוא ּתׁשּובה)],59ׁשּבכללּות הּבעלי עבֹודת ְְֲֲִֵֶַַַָָ
ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּתמימה), (ׁשנה אחד ענין ְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָׁשּיעׂשּו

ׁשּכתּוב60לעיל ּוכמֹו מאירֹות61ּבארּוכה. ועינינּו ְְְְֲִֵֵֵֶָָָ
ׁשּיהיּו רק [לא היא ּבזה ׁשהּכּונה וכּירח, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹּכּׁשמׁש
אּלא ּדירח והּמעלה ּדׁשמׁש הּמעלה הּמעלֹות, ְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַַָָָָב'
ּכאחד. יהיּו (והּמעלֹות) הענינים ׁשב' ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָּגם]

ÔÈÚÂהּוא הּנ"ל] ענינים ב' ואחּוד [צרּוף זה ¿ƒ¿»ְְִִִֵֶַַָ
רק לא ׁשהּוא דאבר, [ּובאפן ּוכלי ְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹהכנה

ממׁשי ּגם אּלא סֹוף62מקּבל אין אֹור להמׁשכת [ ְְְְִֵֵֶַַַַַָָ
ּדר [ועל ּומּטה". "מעלה מּגדר ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּלמעלה

ּדּלתּתא63הּידּוע ּדאתערּותא הּׁשלימּות ׁשּלאחרי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ
(ּבחינת ּדּלעילא אתערּותא וגּלּוי לבנה) ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָ(ּבחינת
ּדּלתּתא) אתערּותא ידי על (הּנמׁשכת ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשמׁש)
מּמקֹום דּלעילא אתערּותא ּבחינת ּכ אחר ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָנמׁש
ּכלל]. ׁשם מּגעת ּדּלתּתא אתערּותא ְְְִִֵֶַַַַָָָָָׁשאין
ׁשנה הּנ"ל, ענינים ב' [ּבצרּוף העבֹודה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָׁשּׁשלימּות
להׁשראת ּכלי ׁשהּוא ׁשלים, האתר הּוא ְְְְֲִִִֶַַַָָָָּתמימה]
ּבאתר ׁשריא הּוא ּברי דקּודׁשא סֹוף, אין ְְְְֲִֵַַַָָאֹור

המׁשכת64ׁשלים נעׂשה זה ידי ׁשעל ועד . ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָ
הּׁשלימּות. ותכלית אמּתית ׁשהּוא ְְְְֲִִִֵֶַַַָהעצמּות

חד ּכּלא אֹוריתא) ידי (על הּוא ּברי וקּודׁשא יׂשראל ּובאפן65ונעׂשים , ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹֻ
מעיד אמת ׁשּתֹורת מּכיון ּביניהם, לחּלק ׁשּי חד.ׁשאין ׁשהם ה ְְֱִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
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ועוד.)58 ב. קמה, *65.)59זח"ב הערה 288 ע' ח"כ לקו"ש 8-287.לקו)60ראה ע' שם (נשמת).)61"ש דשבת התפלה נוסח

.83 הערה 290 ע' שם בלקו"ש בהמצויין ובכ"מ.)62וראה פ"ה. תש"ג עולם אדון ד"ה סע"ד. כב, ראה לקו"ת ב. קיד, תו"א

ואילך.)63 סע"א כד, שה"ש ב.)64לקו"ת צ, א.)65זח"ג עג, שם זהר ראה

    
ÌeÏk ÓbÓ58ואת עצמה משל אור לה אין - כלום מעצמה לה [=אין ƒ«¿»¿

מהשמש] היא מקבלת אורה ÔÈÚכל ˙Óc  Ïa˜Ó ˙ÈÁa ‡e‰ (¿ƒ«¿«≈À¿«ƒ¿»
˙L e) eaÚ‰ ˙L ÔÈÚÂ .‰ÏÚnÏ ‰hÓlÓ Cel‰‰«ƒƒ¿«»¿«¿»¿ƒ¿»¿«»ƒƒ¿»¿«
˙B„BÚ‰  eaÁÂ e ‡e‰ (Ô˜ BÊÁÓ Ìei„ eaÚ‰»ƒ¿ƒ«¿»»≈¿ƒ»¬

˙ÈÁa) LÓL„ ‰„BÚ‰»¬»¿∆∆¿ƒ«
‰ÏÚÓlÓ Cel‰ ,ÚÈtLÓ«¿ƒ«ƒƒ¿«¿»
‡e‰ ˙eÏÏÎaL ,‰hÓÏ59 ¿«»∆ƒ¿»

,ÌÈ˜Èc‰ ˙„BÚהעובדים ¬«««ƒƒ
תמיד ונמצאים ימיהם כל ה' את

הקדושה BÚ‰Â„‰ברשות ,(¿»¬»
,Ïa˜Ó ˙ÈÁa) ‰Ï„ƒ¿»»¿ƒ«¿«≈
,‰ÏÚnÏ ‰hÓlÓ Cel‰ƒƒ¿«»¿«¿»

‡e‰ ˙eÏÏÎaL59˙„BÚ ∆ƒ¿»¬«
(‰eLz ÈÏÚa‰שעליהם ««¬≈¿»

לצאת שעיוותו, מה לתקן

לקדושה ולהתעלות ],ממקומם
‰L) „Á‡ ÔÈÚ eÚiL∆≈»ƒ¿»∆»»»
‡a˙pL BÓk ,(‰ÓÈÓz¿ƒ»¿∆ƒ¿»≈

ÏÈÚÏ60BÓÎe .‰Îe‡a ¿≈»¬»¿
e˙kL61˙BÈ‡Ó eÈÈÚÂ ∆»¿≈≈¿ƒ

‰ek‰L ,ÁiÎÂ LÓMk«∆∆¿«»≈«∆««»»
eÈ‰iL ˜ ‡Ï ‡È‰ ‰Êa»∆ƒ…«∆ƒ¿
‰ÏÚn‰ ,˙BÏÚn‰ ««¬««¬»
ÁÈc ‰ÏÚn‰Â LÓLc¿∆∆¿««¬»¿»≈«
ÌÈÈÚ‰ L [Ìb ‡l‡∆»«∆»ƒ¿»ƒ
.„Á‡k eÈ‰È (˙BÏÚn‰Â)¿««¬ƒ¿¿∆»
(השבת נח פרשת בשיחת

ביאר המאמר) לאמירת שקדמה

חודש שהוא תשרי בחודש הרבי:

ושקוע היהודי מסובב המועדים,

"כי - ומצוות תורה בעניני בעיקר

בדוגמת אור", ותורה מצוה נר

זה ולאחרי השמש. אור מעלת

הח ימות לעבודת הוא וליוצא

ומתעסק לדרכו" הלך "ויעקב

מאירים שאינם הרשות, בעניני

הלבנה אור בדוגמת מעצמם,

אלא מעצמה מאירה שאינה

מהשמש. אורה את מקבלת

שנדרש היא: מכך וההוראה

הולך כאשר שגם מיהודי

עליו הרשות, בעניני "לדרכו"

מעשה בשעת חדור להיות

קדושה. בעניני עתה גם כולו שקוע שיהיה כדי תשרי חודש של באווירה

ÌÈÈÚ  „eÁ‡Â e ‰Ê ÔÈÚÂהחמה לשנת הלבנה שנת התאמת ¿ƒ¿»∆≈¿ƒƒ¿»ƒ
Ïa˜Ó ˜ ‡Ï ‡e‰L ,‡„ Ô‡e ÈÏÎe ‰Î‰ ‡e‰ [Ïp‰««¬»»¿ƒ¿…∆¿≈∆∆…«¿«≈

CÈLÓÓ Ìb ‡l‡62כח אזי כראוי, ומתפקד בריא הוא האבר שכאשר ∆»««¿ƒ
וכו' לעין נמשך למשל ]הראיה
B ÔÈ‡ B‡ ˙ÎLÓ‰Ï¿«¿»«≈
‰ÏÚÓ „bÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ∆∆«¿»
Cc ÏÚÂ .‰hÓe«»¿«∆∆

Úe„i‰63ÈÁ‡lL «»«∆¿«¬≈
‡˙eÚ˙‡c ˙eÓÈÏM‰«¿≈¿ƒ¿»»

‡z˙lc[התחתון [=התעוררות ƒ¿«»
ÈelÂ (‰Ï ˙ÈÁa)¿ƒ«¿»»¿ƒ
‡ÏÈÚlc ‡˙eÚ˙‡ƒ¿»»ƒ¿≈»

העליון] »ÈÁa)¿ƒ˙[=התעוררות
È„È ÏÚ ˙ÎLÓp‰) (LÓL∆∆«ƒ¿∆∆«¿≈
CLÓ (‡z˙lc ‡˙eÚ˙‡ƒ¿»»ƒ¿«»ƒ¿»
‡˙eÚ˙‡ ˙ÈÁa Ck Á‡««»¿ƒ«ƒ¿»»
ÔÈ‡L ÌB˜nÓ ‡ÏÈÚl„ƒ¿≈»ƒ»∆≈
˙ÚbÓ ‡z˙lc ‡˙eÚ˙‡ƒ¿»»ƒ¿«»«««
˙eÓÈÏML .[ÏÏk ÌL»¿»∆¿≈
 ea ‰„BÚ‰»¬»¿≈
‰L ,Ïp‰ ÌÈÈÚƒ¿»ƒ««»»
˙‡‰ ‡e‰ [‰ÓÈÓz¿ƒ»»¬«

ÌÈÏL[שלם e‰L‡[=מקום , »ƒ∆
ÔÈ‡ B‡ ˙‡L‰Ï ÈÏk¿ƒ¿«¿»«≈
‡e‰ CÈa ‡L„e˜„ ,B¿¿»¿ƒ
ÌÈÏL ˙‡a ‡ÈL«¿»«¬«»ƒ
במקום שורה [=הקב"ה

64‰Êשלם] È„È ÏÚL „ÚÂ .¿«∆«¿≈∆
˙eÓÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ‰Ú«¬∆«¿»«»«¿
˙ÈÏÎ˙Â ˙ÈzÓ‡ ‡e‰L∆¬ƒƒ¿«¿ƒ
ÌÈÚÂ .˙eÓÈÏM‰«¿≈¿«¬ƒ
CÈa ‡L„e˜Â Ï‡Èƒ¿»≈¿¿»¿ƒ
(‡˙ÈB‡ È„È ÏÚ) ‡e‰«¿≈«¿»

„Á ‡lkישראל נעשים =] À»«
- התורה) ידי (על והקב"ה

אחד] הכל 65Ô‡eנעשים ,¿…∆
,Ì‰ÈÈa ˜lÁÏ CiL ÔÈ‡L∆≈«»¿«≈≈≈∆
˙Ó‡ ˙BzL ÔÂÈkÓƒ≈»∆«¡∆

.„Á Ì‰L ‰„ÈÚÓ¿ƒ»∆≈«
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אראך"‡. אשר הארץ אל אביך ומבית וממולדתך מארצך לך לך אברם אל ה' הראשון"ויאמר הציווי הוא

(אברהם). הראשון ליהודי בתורה הקב"ה) (של
ענינים אודות ולא ה', את לעבוד עליו איך – להיות צריך לכאורה הי' ליהודי הראשון הציווי להבין: וצריך

לשניה). אחת ממדינה הליכתו סדר – (כולל אחרים

ממולדתך מארצך כו', העולם ממנהגי להתנתק מקודם צריך הדרוש, כפי ה' את לעבוד (להתחיל) בכדי אכן,
רק (ולא עצמו בפני תכלית הוא בתורה דבר שכל מכיון אבל טוב), ועשה – כך ואחר מרע (סור אביך ומבית

נוסף) לדבר אברהם,הכנה של לעבודה הכנה (רק) (לא הוא גופא גו'" מארצך לך "לך שהציווי לומר מסתבר
השם. דעבודת – והתחלה היסוד – מזו ויתירה חלק, אלא)

.:זה בפסוק דיוקים כמה בהקדים זה ויובן
את בעיקר מפרט והפסוק אראך"). אשר ("הארץ אברם ילך לאן המקום בעיקר נוגע לך" "לך בציווי א)
לך "לך כתוב שיהיה לכאורה מספיק היה אביך". ומבית וממולדתך "מארצך ללכת, אברם על מהיכן המקום

אראך" אשר הארץ אל

שזה "ארצך", לומר מספיק לכאורה היה – ללכת צריך אברם ממנו המקום את לומר רוצים אם אפילו ב)
אביך" ו"בית מ"מולדתך" והליכה היציאה את גם כולל (מביתכבר הפוך הסדר היה אילו ב"ארצך"). (הנמצאים

בפשטות? היציאה לסדר בהתאם זה הרי – ומארצך) ממולדתך אביך,

בפשטות: היציאה לסדר בהתאם לא הוא בזה הסדר באמת למה הענינים, שלשת את מפרטים כן כשכבר ג)
"מארצך". כך ואחר "ממולדתך", כך אחר אביך", "מבית יוצאים מקודם

לו ציוו לא למה – (כנ"ל) ללכת עליו מהיכן בפרטיות לאברם שציוו בשעה בה ללכתד) להיכן פרטים

וכו', המקום בתכונות מושג איזשהו לו להיות שיוכל בכדי עתיד), לשון אראך אראך", אשר הארץ "אל (מלבד
בטבע הוא שהסדר (כפי החדש במקום לחיות בשביל המתאימים הענינים את אתו ולקחת להתכונן שיוכל בכדי

העולם).

דיבורי וכמה בכמה שזה כפי – אליו התגלה שהקב"ה ההקדמה לאחרי בא לא לאברם ה' דיבור מדוע ה)
בתורה זהה' לאחרי רק ?."'גו לזרעך ויאמר אברם אל ה' "וירא – היה

זה:‚. בכל הביאור לומר ויש
לידוע אבינו) אברהם (של ההכנה עבודת התחילה גו'" לך לך אברם אל ה' "ויאמר שעם כשבני ,

ולשון" עם מכל בחרת "ובנו – ה' עם של ותמידית שלימה למציאות נהיו .ישראל

ליהודי הראשון (הציווי אראך" אשר הארץ אל אביך ומבית וממולדתך מארצך לך "לך שבציווי מובן מזה
ישראל. בני כל ושל יהודי כל של ישראל, עם של העבודה ותוכן היסוד מתבטא כנ"ל) הראשון,

בזה: הביאור

שהיהודי כך על הבט שמבלי הוא, תורה) במתן נפעל (שבשלימות ישראל בני עבודת של הכללי החידוש
עם נולד הוא העולם, ומנהגי הטבע לחוקי הנתון והסתר, העלם מלשון עולם הגשמי, בעולם בגוף נשמה נמצא
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לך).1) (לך פרשתנו ריש
זו2) שהולכה דאף – למזבח הדם מהולכת לזה הראי' כידוע

הולכה הרי המזבח, על דם דזריקת העבודה בשביל רק היא (מוכרחת)
במשנה. א יג, (זבחים עבודה של וגדר חשיבות לה יש עצמה זו
מסעי. ר"פ עה"ת צפע"נ ראה – ה"ד) פי"ג פסוה"מ הל' רמב"ם

.188 ע' חי"ז לקו"ש ובכ"מ. ג. נא, מהדו"ת
אראך).3) (ד"ה שם רש"י מפרשי פרשתנו. ריש יקר כלי ראה

תש"ה. תרפ"ו. תרס"ז. לך רד"ה
הנ"ל.4) לך ד"ה ראה

בתוך5) נסיון עה"פ): פרשתנו בתו"ש (נעתק ישן תנחומא ראה
ריש הק' אוה"ח גם וראה לילך. מקום לאיזה לו אמר שלא – נסיון

ד. יב, ושם פרשתנו,
עה"פ.6) אוה"ח כקושיית
ז.7) יב, פרשתנו
אוה"ת8) ואילך. סע"ד פג, שם תו"ח ג. יא, פרשתנו תו"א ראה

חב"ד הערכים ס' ואילך. 83 ע' חט"ו לקו"ש ואילך. ב תתרעה, שם
וש"נ. ס"ד. אברהם ערך

ס"ד.9) ס"ס או"ח אדה"ז שו"ע וראה ק"ש. ברכת

      

על מההגבלות, למעלה ולהתעלות לצאת יהודי של בכחו יש – וכו' מהסביבה ומושפע מסויימות, נפש תכונות
אלוקות לגלות – זה ידי ועל מהעולם, למעלה ועומד שברא זה ומצוותיה), התורה ידי (על ה' את שעובד ידי
אף בהעלם), שם (כשאלקות הבריאה מצד שהוא מכפי למעלה – העולם את – להעלותו וגם מסביב, בעולם

נברא מילואו על עולם עצמו מצד שגם פי ובמילאעל להטיב, הטוב ומטבע הטוב תכלית שהוא הקב"ה ידי על
טוב. - היא עצמה מצד הבריאה

המדרש הובלשון נפעל תורה שבמתן למטה, ירדו לא שעליונים הגזירה (ביטול ותחתונים דעליונים חיבור
למעלה, לעלות יוכלו (בתחתונים), למטה נמצאים שהם כפי ישראל, שבני הכח – למעלה) יעלו לא ותחתונים

ממנו. למטה תחתון שאין התחתון הזה בעולם ועד התחתונים, במציאות (עליונים) אלקות ולגלות

אראך" אשר הארץ אל אביך ומבית וממולדתך מארצך לך "לך ידי על נפעלה בזה :שההתחלה

והנהגתו אישיותו על ומשפיעים שפועלים הכלליים הענינים שלשת הם אביך" ו"בית "מולדתך" "ארצך",
אדם: של

"ארצך". – נולד הוא אתם התכונות, (וארציות), הטבעיות לפי אדם של הטבעית הנהגתו

שנולד העיר) (המדינה, המקום השפעת ידי על ומושפעים שנפעלים האדם ונימוסי ההנהגה ואופני ההרגלים
"מולדתך". – בו

"מולדתך") ממקומו, מההשפעה חזקה יותר (שהיא אביך" "בית – מהבית מקבל שהוא והשפעה .ההדרכה
כשהאדם ומתגלית אביך" מ"בית ההדרכה ידי על שבאה – האדם שלימות את גם כולל אביך" "בית ובאופן:
הטבעיות מהגבלותיו בשכלו) שמשתמש ידי (על לצאת שיכול יציב, אדם ונהיה כוחותיו, את ומגלה מתבגר

חייו. בהמשך מקבל שהוא ומהחינוך לידתו מזמן

הסביבה) השפעת מצד רק (לא גופא אדם בכל אלו ענינים שלשה ישנם יותר טבעוובפרטיות – "ארצך" :
תחלה התבוננות ידי על (ש"נולדים" מדותיו – "מולדתך" רצון); לשון (ארץ הטבעיים רצונותיו (מתולדתו),

חכמה) (אב, מוחין – אביך" "בית מתולדתו); המדות כמו ללכתולא צריך שהוא ענינו, לך" ד"לך הציווי .
(מולדתך); (המקום של וההשפעה שלך, המדות (ארצך); שלך מהטבע (וצא) לך אלו: ענינים ג' מכל ולצאת

אביך), (בית האדם ושלימות שלך ו)המוחין

שהקב"ה (ארץ) לרצון לגמרי להתמסר אראך", אשר הארץ "אל ללכת – היא ההליכה של והתכלית והכוונה
מסירות של הענין – אראך) אשר – אם כי הולך, הוא אליו במקום מושג שום לו שאין כך אראך, (אשר מראה

מדו טבע, רצונו, כל את ומוסר שהולך ודעת, טעם מכל שלמעלה הרצון), (מסירת הפרטיםנפש וכל ומוחין, ת
נעשה אראך) אשר (ארץ הקב"ה של שהרצון כך להקב"ה, – מציאותו את ארצוהיוצרים ,אשר הארץ ("כל

עולם" עד ולזרעך אתננה לך רואה מכיוןאתה ,( אשר") לו שמראים ה') (רצון "ארץ" "),עם
והקליטה ההתאמתות בתכלית הנראה, הדבר עם הרואה מתאחד הראיה ידי שעל ההתאחדות.כידוע תכלית – עד ,

מציאו עם עדיין קשור זה הרי – ואלקות בקדושה מונחים ומוחין) מדות (טבעו, כשכוחותיו אפילו שכן,
מציאותו; זו הרי זאת בכל אך הקדושה מצד מציאות זו אמנם מסויים), ציור להם שיש – ומוחין מדות (טבע

עם להתאחד אשרהדרך ממציאו(ארץ לך) (לך שהולך זה ידי על היא ,(דקדושה מציאותו גם ,,
אראך". אשר הארץ "אל והולך
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ז.10) פי"ד, ו. פי"ב, ב"ר
טו.11) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
פרשתנו12) אוה"ת גם (וראה אֿב עז, פרשיות לג' לקו"ת ראה

ביטול כענין הוא גו' לך לך אברם אל ה' שויאמר ב), תרפז, ב. תרפד,
דמ"ת. הגזירה

פרשתנו.13) ריש יקר כלי ראה
ובלשון14) ומושכל. מורגש מוטבע והחסידות: החקירה ובלשון

ג. סח, יתרו תו"א זה. שער ע"ח (ראה ומוחין יניקה עיבור הקבלה:
ובכ"מ). ואילך). 55 (ע' תש"ג השמע"צ ביום ד"ה

(15.305 ע' .59 ע' ח"כ לקו"ש תש"ה. לך סד"ה ראה

אל16) גו' מארצך "לך :(95 ע' .89 (ס"ע תש"ה לך ד"ה ראה
פון ארויס גיי שלך, הגשמיות מן וצא קום "פי' אראך", אשר הארץ
אשר הגשמיות אותה אל והוא אראך אשר הארץ אל גשמיות, דיינע
הרי באווייזן, דיר ועל איך וואס גשמיות די אין אריין גיי און אראך,
כו'". הגשמיות מהות ולא הגשמיות מציאות חילוף רק הוא שהעיקר

טו.17) יג, פרשתנו
חזו18) מצו לא כו' דחזיוהו דכיון כו' דיין נעשה עד "אין ולכן

שם). ובהערות 121 ע' ח"ו לקו"ש וראה א. כו, (ר"ה זכותא" לי'
חכ"ה19) .59 ע' ח"כ .91 ע' חט"ו .18 ע' ח"א לקו"ש גם ראה
.52 ע'



יי       

על מההגבלות, למעלה ולהתעלות לצאת יהודי של בכחו יש – וכו' מהסביבה ומושפע מסויימות, נפש תכונות
אלוקות לגלות – זה ידי ועל מהעולם, למעלה ועומד שברא זה ומצוותיה), התורה ידי (על ה' את שעובד ידי
אף בהעלם), שם (כשאלקות הבריאה מצד שהוא מכפי למעלה – העולם את – להעלותו וגם מסביב, בעולם

נברא מילואו על עולם עצמו מצד שגם פי ובמילאעל להטיב, הטוב ומטבע הטוב תכלית שהוא הקב"ה ידי על
טוב. - היא עצמה מצד הבריאה

המדרש הובלשון נפעל תורה שבמתן למטה, ירדו לא שעליונים הגזירה (ביטול ותחתונים דעליונים חיבור
למעלה, לעלות יוכלו (בתחתונים), למטה נמצאים שהם כפי ישראל, שבני הכח – למעלה) יעלו לא ותחתונים

ממנו. למטה תחתון שאין התחתון הזה בעולם ועד התחתונים, במציאות (עליונים) אלקות ולגלות

אראך" אשר הארץ אל אביך ומבית וממולדתך מארצך לך "לך ידי על נפעלה בזה :שההתחלה

והנהגתו אישיותו על ומשפיעים שפועלים הכלליים הענינים שלשת הם אביך" ו"בית "מולדתך" "ארצך",
אדם: של

"ארצך". – נולד הוא אתם התכונות, (וארציות), הטבעיות לפי אדם של הטבעית הנהגתו

שנולד העיר) (המדינה, המקום השפעת ידי על ומושפעים שנפעלים האדם ונימוסי ההנהגה ואופני ההרגלים
"מולדתך". – בו

"מולדתך") ממקומו, מההשפעה חזקה יותר (שהיא אביך" "בית – מהבית מקבל שהוא והשפעה .ההדרכה
כשהאדם ומתגלית אביך" מ"בית ההדרכה ידי על שבאה – האדם שלימות את גם כולל אביך" "בית ובאופן:
הטבעיות מהגבלותיו בשכלו) שמשתמש ידי (על לצאת שיכול יציב, אדם ונהיה כוחותיו, את ומגלה מתבגר

חייו. בהמשך מקבל שהוא ומהחינוך לידתו מזמן

הסביבה) השפעת מצד רק (לא גופא אדם בכל אלו ענינים שלשה ישנם יותר טבעוובפרטיות – "ארצך" :
תחלה התבוננות ידי על (ש"נולדים" מדותיו – "מולדתך" רצון); לשון (ארץ הטבעיים רצונותיו (מתולדתו),

חכמה) (אב, מוחין – אביך" "בית מתולדתו); המדות כמו ללכתולא צריך שהוא ענינו, לך" ד"לך הציווי .
(מולדתך); (המקום של וההשפעה שלך, המדות (ארצך); שלך מהטבע (וצא) לך אלו: ענינים ג' מכל ולצאת

אביך), (בית האדם ושלימות שלך ו)המוחין

שהקב"ה (ארץ) לרצון לגמרי להתמסר אראך", אשר הארץ "אל ללכת – היא ההליכה של והתכלית והכוונה
מסירות של הענין – אראך) אשר – אם כי הולך, הוא אליו במקום מושג שום לו שאין כך אראך, (אשר מראה

מדו טבע, רצונו, כל את ומוסר שהולך ודעת, טעם מכל שלמעלה הרצון), (מסירת הפרטיםנפש וכל ומוחין, ת
נעשה אראך) אשר (ארץ הקב"ה של שהרצון כך להקב"ה, – מציאותו את ארצוהיוצרים ,אשר הארץ ("כל

עולם" עד ולזרעך אתננה לך רואה מכיוןאתה ,( אשר") לו שמראים ה') (רצון "ארץ" "),עם
והקליטה ההתאמתות בתכלית הנראה, הדבר עם הרואה מתאחד הראיה ידי שעל ההתאחדות.כידוע תכלית – עד ,

מציאו עם עדיין קשור זה הרי – ואלקות בקדושה מונחים ומוחין) מדות (טבעו, כשכוחותיו אפילו שכן,
מציאותו; זו הרי זאת בכל אך הקדושה מצד מציאות זו אמנם מסויים), ציור להם שיש – ומוחין מדות (טבע

עם להתאחד אשרהדרך ממציאו(ארץ לך) (לך שהולך זה ידי על היא ,(דקדושה מציאותו גם ,,
אראך". אשר הארץ "אל והולך

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

ז.10) פי"ד, ו. פי"ב, ב"ר
טו.11) וארא תנחומא ג. פי"ב, שמו"ר
פרשתנו12) אוה"ת גם (וראה אֿב עז, פרשיות לג' לקו"ת ראה

ביטול כענין הוא גו' לך לך אברם אל ה' שויאמר ב), תרפז, ב. תרפד,
דמ"ת. הגזירה

פרשתנו.13) ריש יקר כלי ראה
ובלשון14) ומושכל. מורגש מוטבע והחסידות: החקירה ובלשון

ג. סח, יתרו תו"א זה. שער ע"ח (ראה ומוחין יניקה עיבור הקבלה:
ובכ"מ). ואילך). 55 (ע' תש"ג השמע"צ ביום ד"ה

(15.305 ע' .59 ע' ח"כ לקו"ש תש"ה. לך סד"ה ראה

אל16) גו' מארצך "לך :(95 ע' .89 (ס"ע תש"ה לך ד"ה ראה
פון ארויס גיי שלך, הגשמיות מן וצא קום "פי' אראך", אשר הארץ
אשר הגשמיות אותה אל והוא אראך אשר הארץ אל גשמיות, דיינע
הרי באווייזן, דיר ועל איך וואס גשמיות די אין אריין גיי און אראך,
כו'". הגשמיות מהות ולא הגשמיות מציאות חילוף רק הוא שהעיקר

טו.17) יג, פרשתנו
חזו18) מצו לא כו' דחזיוהו דכיון כו' דיין נעשה עד "אין ולכן

שם). ובהערות 121 ע' ח"ו לקו"ש וראה א. כו, (ר"ה זכותא" לי'
חכ"ה19) .59 ע' ח"כ .91 ע' חט"ו .18 ע' ח"א לקו"ש גם ראה
.52 ע'



יי      

לך") ה"לך (לפני אביך" ו"בית "מולדתך" ב"ארצך", כשהיה שגם פי על שאף – אברם אצל שהיה כמו
שנים (לשלש בוראו את בזההכיר נעלית והכרה ,ארבעים לבן –מ"ח בן ,'נ (קייםובן ה' את ועבד ,(

שכתוב וכמו ניתנו, שלא עד המצוות כל שניםאת עק"ב כמנין בקולי", אברהם שמע אשר עשה"עקב ,(
עם ד"בןחסד לשלימות שהגיע ועד וכו', אלקות ופירסם מחרן"אחרים בצאתו שנה ושבעים שנים ,חמש

(שבע המדות דעבודת השלימות על קאי מרמז, המוחין)פעמיםשזה המשכת שבעים,(שלימות –
הפנימיות בבחינת במדות המוחין המגדילים חסדים וה' (המדות), חיצוניות בכדיבחינת כן, פי על אף – (

הקודמת, ממציאותו (לצאת אביך" ומבית וממולדתך מארצך לך "לך להיות צריך היה הקב"ה, עם שיתאחד
אשר הארץ "אל וללכת אברם), של דקדושה המציאות גם שלו, ומוחין מדות נפשוהטבע מסירת – "

ה'. לרצון ורצונו

ודוקא„. אביך), ומבית וממולדתך (מארצך היציאה למקום בנוגע הפרטים כתובים למה מובן זה פי ועל
מלבד לכך), להתכונן יוכל שהוא (בכדי פרטים שום כתובים לא ההליכה למקום בנוגע כן שאין מה זה, בסדר

הפכיים: ענינים שני נדרשים לך" ד"לך שבעבודה מכיון – (בעתיד) אראך" אשר "הארץ
עליו כך שלשם הקודמת, ממציאותו ויצא שילך (ארצך,(א) מציאותו את העושים הפרטים אודות

לא להיות צריכה ההליכה זו: אף זו לא הכבד, אל הקל מן ובסדר מזה. ילך שהוא בכדי אביך), ובית מולדתך
אביך" מ"בית גם – מזו ויתירה השכל), פי על (מדות מ"מולדתו" גם אלא מתולדתו), האדם (טבע מ"ארצך" רק

האדם); ושלימות (מוחין,

ה רצונו את לגמרי מרגיש שאינו כך נפש), (מסירת הקב"ה של) ל(רצונו כולו להתמסר ונטיותיו(ב)
וטבע תכונות ידיעת (עלֿידי חדש למקום לגשת איך וטבעו) שכלו (לפי והכנותיו חשבונותיו לא גם הפרטיות,

אשר הארץ "אל – הידיעה אם כי חשבונות.המקום), בשום קשורה שאינה נפש, מסירת – "

אראך", אשר ש"הארץ כך אביך), ובית מולדתך (ארצך, מציאותו בכל חודר נפש) (מסירת הב' שענין עד
כנ"ל. "ארצך", נהיית

דוקא למה גם יובן "בזה היה אראך" אשר הארץ אל גו' מארצך לך "לך קיים אלשאברם ה'
לה' מזבח שם ויבן גו' אברםאברם התאחד אראך", אשר הארץ אל גו' לך "לך ידי שעל מכיון – אליו"

ד" באופן ה', רצון גו'"),עם ב"ארצך עדיין היה אז עד כן שאין (מה כנ"ל ההתאחדות תכלית (ראיה), "
יותר) נעלית (ראיה ה'" אליו ל"וירא גם [עד ראיה של באופן עד אליו, ה'" ל"וירא כלי נהיה הוא זה ידי על

ח]. סימן סוף כדלקמן מילה, מצות קיום לאחרי

הוא‰. נפש), (מסירת לך" "לך היה עצמו אברם שאצל לזה נוסף הכתובים: המשך כן גם מובן זה פי על
"וילך – בעולם וחלקו ומשפחתו ביתו ב)בני לך" "לך (ופעל אתו אשתולקח שרי את אברם ויקח גו' אברם

ארצה": ללכת ויצאו בחרן עשו אשר הנפש ואת רכשו אשר רכושם כל ואת אחיו בן לוט ואת
פרטי בכל גם שפועל בשעה היא אברם אצל נפש) (מסירת גו'" מארצך לך ד"לך העבודה של השלימות
ובגלל וכו'), ורכושו ביתו (בני אליו השייכים הענינים בכל ועד אביך), ובית מולדתך (ארצך, שלו המציאות
ומצבו ממעמדו בערך) שלא עד – אמיתית (הליכה האמיתי לך" "לך הוא אזי (א) הרי: הנ"ל הטעמים שני
ה"לך בו שאין ממציאותו פרט שום נשאר שלא כך שלו, הענינים כל זו) (בהליכה אתו שלוקח מכיון הקודם,

בעולם. חלקו של המציאות ועם מציאותו עם מתאחדת אראך" אשר ש"הארץ פועל זה ידי על (ב) לך";
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וש"נ.20) ח. פ"ל, ב"ר סע"א. לב, נדרים
ואילך.21) 14 ע' ח"כ לקו"ש ראה
ע"ז.22) הל' ריש רמב"ם
וש"נ.23) שם. ב"ר
בא.24) פ' בפס"ר הא' דיעה
ובפרש"י.25) ב כו, תולדות
ועוד.26) ובפרש"י. שם נדרים
ד.27) יב, פרשתנו
הראשונה28) ביציאה הבתרים) בין ברית (בעת שנה שבעים או

מבעה"ת זקנים דעת א. ט, ע"ז וגמירי תוד"ה – מחרן אברהם של
מ. יב, בא פרש"י וראה ד. יב, פרשתנו

תתרפ,29) שם אוה"ת ואילך. ב צ, שם תו"ח ד. יא, פרשתנו תו"א
ב.

מוחין30) בין הגרון מיצר מבחי' היציאה מחרן, אז יצא ולכן
הקודמת). שבהערה (מקומות ומדות

כנגד31) הם שנים שהחמש אחר, באופן גם לומר יש ואולי
הוד). עד (חסד המדות של הסךֿהכל

דֿה.32) יב,

      

שנהיה ועד בעולם, אלקות פירסם העולם, בכל גם כך פעל שאברם זה ידי על היא בזה שהשלימות ועד
מכירי עולם באי היו שלא כו' אבי מבית "כשלקחני שהיה (כמו השמים" "אלקי על הי'נוסף לא ושמו בו ם

הארץ" ו)אלקי השמים "(אלקי גם בארץ"), אֿלרגיל הוי' בשם שם "ויקרא של באופן ועד ,"אל" ,
ושב" עובר כל בפה הקב"ה של לשמו אבינו אברהם שהקריא מלמד ויקריא, אלא "אֿלתקרי רק לא והקריא, ,

כביכול) אלקות עם אחד דבר הוא (שעולם עולם" "אֿל אלא .העולם",

.Âהפרשה המשך עם גו'" מארצך לך ד"לך השייכות כן גם יובן הנ"ל פי לוט,על מעשה אודות שמדובר
ללוט אמר ואברם לוט, מקנה ורועי אברם מקנה רועי בין גו'הריב מקדם לוט "ויסע גו'", מעלי נא "הפרד

גו" סדום עד מארצךויאהל לך "לך עם לזה יש שייכות איזה דלכאורה: – לוט והצלת המלכים ומלחמת ,
מעשה כן שאין מה הקב"ה, עם להתאחד אברם, של נפש ומסירת עבודה עם קשור לך" "לך ואדרבה: גו'",

לצד הלך שלוט מראה, לוטלוט ויסע גו', משקה כולה כי הירדן ככר כל את וירא עיניו את לוט "וישא ,
באלקיו" ולא באברם לא אפשי אי אמר עולם, של מקדמונו עצמו "הסיע ואנשימקדם", סדום, עד "ויאהל ,

עמהם" מלשכון לוט נמנע לא כן פי על "ואף מאד", לה' וחטאים רעים ?!סדום
בזה: והביאור

בבני גם כך שפועל בשעה (כנ"ל) היא אראך" אשר הארץ אל גו' מארצך לך "לך אברם דעבודת השלימות
ד"לך שהענין מראה שזה ממנו, למטה תחתון שאין בעולם החלק כולל העולם, בכל עד בעולם, ובחלקו ביתו

בריאתה. מצד שהיא כפי העולם מציאות גדרי בתוך גם מגיע לך"

התב רשעשזה היה שלוט פי על שאף בכך, בגלוי פעלטא – מאברם ונפרד לסדום), מהעתקתו (כנראה
לך" "לך בו אפילו ,אברם

לו אמר שאברם פי על הקצה[ואף מן (היינו ואשמאילה" הימין ואם ואימנה השמאל אם מעלי, נא "הפרד
ושמאל בימין שניהם נמצאים שהם הענין (כפשטות ביניהם שייכות שישנה גם בזה מודגש הרי – הקצה) אל
דבר וסוף ולעזר, למגן לך ואעמוד ממך אתרחק לא תשב אשר "בכל רש"י: כפירוש אחת), ארץ שטח של

שנאמר לו להוצרך למלחמה יצא שאברם הביא שזה וגו'", אחיו נשבה כי אברם וישמע להציל כדי
לוט], את

שהוא בלוט, פעל נפש) המסירת (ענין אראך" אשר הארץ אל גו' לך שה"לך ועד להכניס כדי
נפשות בסכנת קשור היה שזה פי על אף סדום, בעיר בארוכהאורחים בפרשתנו הלאה )!(כמסופר

.Êההתחלה את מציין אראך" אשר הארץ אל גו' מארצך לך "לך לאברם שהציווי איך מובן הנ"ל פי על
בעולם האדם בעבודת חדש סדר באופןשל אלא כנברא, שלו הגדרים מצד (רק) לא העבודה את שעושה –

אראך"). אשר הארץ ("אל לו מראה שהקב"ה כפי רק נפש, מסירת של
לבנים סימן אבות "הארץומעשה נעשית – ישראל בארץ דאברהם ה'חזקה' של בכחה מזו: יתירה ועד ,

אברהם של ירושה אראך" ("אשר ישראל מבני אחד נעשהלכל שזה ועד הזאת"), הארץ את אתן
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ובפרש"י.33) ז כד, שרה חיי
לג.34) כא, וירא
ואילך.35) סע"א י, סוטה
פקל"ג.36) ח"א תער"ב המשך ג. מג, ד. מב, תבוא לקו"ת ראה
ועוד.

ואילך.37) ה יג,
ט.38) שם,
יב.39) שם,
ובפרש"י.40) י שם,
ובפרש"י.41) יבֿיג שם,
יד.42) שם, פרש"י ראה
גו'43) את אברם "ויקח ה) יב, (פרשתנו מ"ש יומתק זה פי על

לוט"). אתו "וילך לפנ"ז בפסוק נאמר שכבר (אף אחיו" בן לוט
יד.44) יד, שם

נפשו45) את לוט מסר למה גדולה: התמי' מתורצת זה פי ועל
הי' איך מזה: ויתירה יעבור. ואל יהרג בגדר שאינו אורחים, להכניס
ואל ד"יעבור שבמצוות רפ"ה), יסוה"ת (הל' הרמב"ם לדעת זה מותר
אפילו וזהו בנפשו", מתחייב ה"ז זה על עבר ולא מת "אם יהרוג",

ועאכו"כלאח מ"ת, שאברםרי בפנים, הביאור ע"פ ומובן מ"ת?!
בלוט. גם (מס"נ) לך" ד"לך הענין פעל

ואילך.46) א יט, וירא
אברהם47) שמעלת הטעם שזהו ואילך, 48 ע' חכ"ה לקו"ש ראה

אלא עצמו, בכח עבודתו ידי על מעלותיו בסיפור לא מתחילה בתורה
" עם על הציווי וקיום ה' ציווי ידי על גו'", לך לך אברם אל

עיי"ש האומות. שאר לגבי ישראל עם של החידוש וזהו אברהם. ידי
בארוכה.
לקו"ש48) וראה ו. יב, פרשתנו רמב"ן ט. פרשתנו תנחומא ראה
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טו       

שנהיה ועד בעולם, אלקות פירסם העולם, בכל גם כך פעל שאברם זה ידי על היא בזה שהשלימות ועד
מכירי עולם באי היו שלא כו' אבי מבית "כשלקחני שהיה (כמו השמים" "אלקי על הי'נוסף לא ושמו בו ם

הארץ" ו)אלקי השמים "(אלקי גם בארץ"), אֿלרגיל הוי' בשם שם "ויקרא של באופן ועד ,"אל" ,
ושב" עובר כל בפה הקב"ה של לשמו אבינו אברהם שהקריא מלמד ויקריא, אלא "אֿלתקרי רק לא והקריא, ,

כביכול) אלקות עם אחד דבר הוא (שעולם עולם" "אֿל אלא .העולם",

.Âהפרשה המשך עם גו'" מארצך לך ד"לך השייכות כן גם יובן הנ"ל פי לוט,על מעשה אודות שמדובר
ללוט אמר ואברם לוט, מקנה ורועי אברם מקנה רועי בין גו'הריב מקדם לוט "ויסע גו'", מעלי נא "הפרד

גו" סדום עד מארצךויאהל לך "לך עם לזה יש שייכות איזה דלכאורה: – לוט והצלת המלכים ומלחמת ,
מעשה כן שאין מה הקב"ה, עם להתאחד אברם, של נפש ומסירת עבודה עם קשור לך" "לך ואדרבה: גו'",

לצד הלך שלוט מראה, לוטלוט ויסע גו', משקה כולה כי הירדן ככר כל את וירא עיניו את לוט "וישא ,
באלקיו" ולא באברם לא אפשי אי אמר עולם, של מקדמונו עצמו "הסיע ואנשימקדם", סדום, עד "ויאהל ,

עמהם" מלשכון לוט נמנע לא כן פי על "ואף מאד", לה' וחטאים רעים ?!סדום
בזה: והביאור

בבני גם כך שפועל בשעה (כנ"ל) היא אראך" אשר הארץ אל גו' מארצך לך "לך אברם דעבודת השלימות
ד"לך שהענין מראה שזה ממנו, למטה תחתון שאין בעולם החלק כולל העולם, בכל עד בעולם, ובחלקו ביתו

בריאתה. מצד שהיא כפי העולם מציאות גדרי בתוך גם מגיע לך"

התב רשעשזה היה שלוט פי על שאף בכך, בגלוי פעלטא – מאברם ונפרד לסדום), מהעתקתו (כנראה
לך" "לך בו אפילו ,אברם

לו אמר שאברם פי על הקצה[ואף מן (היינו ואשמאילה" הימין ואם ואימנה השמאל אם מעלי, נא "הפרד
ושמאל בימין שניהם נמצאים שהם הענין (כפשטות ביניהם שייכות שישנה גם בזה מודגש הרי – הקצה) אל
דבר וסוף ולעזר, למגן לך ואעמוד ממך אתרחק לא תשב אשר "בכל רש"י: כפירוש אחת), ארץ שטח של

שנאמר לו להוצרך למלחמה יצא שאברם הביא שזה וגו'", אחיו נשבה כי אברם וישמע להציל כדי
לוט], את

שהוא בלוט, פעל נפש) המסירת (ענין אראך" אשר הארץ אל גו' לך שה"לך ועד להכניס כדי
נפשות בסכנת קשור היה שזה פי על אף סדום, בעיר בארוכהאורחים בפרשתנו הלאה )!(כמסופר

.Êההתחלה את מציין אראך" אשר הארץ אל גו' מארצך לך "לך לאברם שהציווי איך מובן הנ"ל פי על
בעולם האדם בעבודת חדש סדר באופןשל אלא כנברא, שלו הגדרים מצד (רק) לא העבודה את שעושה –

אראך"). אשר הארץ ("אל לו מראה שהקב"ה כפי רק נפש, מסירת של
לבנים סימן אבות "הארץומעשה נעשית – ישראל בארץ דאברהם ה'חזקה' של בכחה מזו: יתירה ועד ,

אברהם של ירושה אראך" ("אשר ישראל מבני אחד נעשהלכל שזה ועד הזאת"), הארץ את אתן
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ובפרש"י.33) ז כד, שרה חיי
לג.34) כא, וירא
ואילך.35) סע"א י, סוטה
פקל"ג.36) ח"א תער"ב המשך ג. מג, ד. מב, תבוא לקו"ת ראה
ועוד.

ואילך.37) ה יג,
ט.38) שם,
יב.39) שם,
ובפרש"י.40) י שם,
ובפרש"י.41) יבֿיג שם,
יד.42) שם, פרש"י ראה
גו'43) את אברם "ויקח ה) יב, (פרשתנו מ"ש יומתק זה פי על

לוט"). אתו "וילך לפנ"ז בפסוק נאמר שכבר (אף אחיו" בן לוט
יד.44) יד, שם

נפשו45) את לוט מסר למה גדולה: התמי' מתורצת זה פי ועל
הי' איך מזה: ויתירה יעבור. ואל יהרג בגדר שאינו אורחים, להכניס
ואל ד"יעבור שבמצוות רפ"ה), יסוה"ת (הל' הרמב"ם לדעת זה מותר
אפילו וזהו בנפשו", מתחייב ה"ז זה על עבר ולא מת "אם יהרוג",

ועאכו"כלאח מ"ת, שאברםרי בפנים, הביאור ע"פ ומובן מ"ת?!
בלוט. גם (מס"נ) לך" ד"לך הענין פעל

ואילך.46) א יט, וירא
אברהם47) שמעלת הטעם שזהו ואילך, 48 ע' חכ"ה לקו"ש ראה

אלא עצמו, בכח עבודתו ידי על מעלותיו בסיפור לא מתחילה בתורה
" עם על הציווי וקיום ה' ציווי ידי על גו'", לך לך אברם אל

עיי"ש האומות. שאר לגבי ישראל עם של החידוש וזהו אברהם. ידי
בארוכה.
לקו"ש48) וראה ו. יב, פרשתנו רמב"ן ט. פרשתנו תנחומא ראה
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טז      

כידוע עתיד), לשון "אראך" רק (ולא בפשטות חלקארצו יש הדורות) כל סוף (עד ישראל מבני אחד שלכל
ישראל .בארץ

העם נהיו ישראל כשבני (כנ"ל), תורה למתן ההכנה התחלת נהיה אברהם של לך" ה"לך האדם: ובעבודת
כידוע אבינו, מאברהם יהודי כל (שמקבל נפש המסירת כח עם – נפש)הנבחר דמסירת הצינור את פתח שהוא

כשהמציאות אפילו אביך), ובית מולדתך (ארצך, הפרטית ממציאותם מעצמם, יצאו העולם, בגדרי שבהמצאם –
– ב"מולדתך" והן ממש", ממעל אלוקה "חלק הוא יהודי נולד) שהוא כפי (טבע ב"ארצך" הן – קדושה היא

מציאות זה עדיין – דקדושה מוחין – אביך" ב"בית והן דקדושה, מזה,מדות לצאת הכח את לו יש ,
"ארצך" נהיה שזה כך אראך"), אשר ("הארץ הקב"ה עם ולהתאחד כולו –ולהתמסר בעולם לפעול גם וכך ,

בתחתונים יתברך לו לדירה העולם את לעשות ותחתונים, דעליונים החיבור .ועד

.Áנצטווה הפרשה) (בתחלת לך" "לך להציווי שבהמשך בזה גם ביאור להוסיף יש לעיל, המבואר פי על
הפרשה (בסוף מילה מצות על מקומותאברם בכמה וכמבואר ,(ענין על הציווי התחלת הוא גו'" לך ש"לך

המילה:
(שהיא דמילה המצוה אברהם אצל להיות יכל אראך", אשר הארץ אל גו' מארצך לך ד"לך העבודה לאחרי

ה – הוא שענינה גו'"), לך ד"לך העבודה של השלימות הקב"ה עם אחריו) זרעו (וכל אברהם של
ובינך" ביני "בריתי –בריתי" – אברהם של בגשמיותו חדר שזה ועד ,"עולם כידועלברית ,

של חפצא ונהייתה העולם בגשמיות חדרה שקדושתה תורה מתן לפני היחידה המצוה היתה מילה שמצות
"תמים"מצוה אברהם נהיה זה ידי ועל תורה). למתן הכנה זוהי שלו(שלכן הענינים .בכל

"וכרת של באופן היה שזה – החידוש היה אברהם של מילה מצות בקיום מזו: מכיוןהברית"ויתירה ,
נאמר לא לו הברית, עמו וכרת שנאמר עמו ואחז ידו שלח הקב"ה, עשה מה זקן, שהיה מתיירא "היה שאברהם

עמו" :אלא

"הקב"ה אזי בכלל) (ועבודתו מצוה מקיים שיהודי שבשעה הוא הסדר הרי כלל שאין"בדרך מה .
"וכרת היה זו במצוה המצוה.כן בקיום שוים שותפים כשני – הברית"

בראשית" במעשה להקב"ה "שותף נהיה עבודתו) ידי (על שיהודי ממה יותר שזהו לומר הבטויש מבלי :
סדר כללות אויס") זיך ("שטעלט ובנוי מיוסד זה שעל הבנין, ימי (שבעת בראשית" ד"מעשה המעלה על
מולדתך ארצך, (בדוגמת וכו' הטבע חוקי שבו, וההגבלות הגדרים עם הקב"ה ידי על נברא זה הרי השתלשלות),
למעלה ההליכה נהיה – אראך" אשר הארץ אל גו' מארצך לך ד"לך העבודה ידי על כן שאין מה אביך); ובית

נהיה שאברהם – מילה במצות בזה לשלימות עד העולם, ומציאות –מטבע במצוה הקב"ה עם 
  אשר "הארץ עם כביכול) (שותף אחד דבר נעשים נפש מסירת ידי שעל הנ"ל דרך על הברית),

הקב"ה), של (רצונו אראך"
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ס'49) סתקל"ו. פראג) (דפוס ברוך ב"ר מהר"ם שו"ת ראה
ואילך. קמו סי' קידושין הגאונים אוצר .43 ע' ברצלוני לר"י השטרות

אמה50) או הקודמת) שבהערה המקומות ברוב (כ"ה אמות ד'
סקכ"ד). סס"ז חו"מ (דרישה אחת

" ר"ת הוא ש"אמה" מהרמז היינולךלקינוולהעיר עולם",
מלך (אלקינו אלקות – שלו ב"אמה" מגלה ישראל עבודת ידי שעל

"(אמה) של ובאופן אחדהעולם), ניצוץ היא יחידה, בחי' – "
שלמעלה. יחיד בחי' עם שמתאחד

פרשתנו.51) עינים מאור וראה תרע"ח. כאשר כי ד"ה
ועוד.52) פל"ו. תניא טז. נשא תנחומא ראה
פ"א53) יצירה (ספר בסופן ותחלתן בתחלתן סופן שנעוץ ובפרט
מ"ז).

ור54) ואילך. ב תתרעב, שם אוה"ת ואילך. ג פ, פרשתנו אהתו"ח
ד. יא, שם תו"א

י.55) יז, פרשתנו

יג.56) שם,
ואילך.57) 79 ע' ח"ה לקו"ש ראה
לו58) אמר אברהם ידי על אליעזר שבהשבעת מובן זה פי ועל

ע"ד אי"ז שלכאורה אף ירכי", תחת ידך נא "שים ב) כד, שרה (חיי
ידו הושיט לא שמעולם הקדוש רבינו על עליו שאמרו (ועד הצניעות
היחידה המצוה היתה מילה מצות כי ב), קיח, שבת – טבורו תחת
חפץ בנקיטת להשביע הגשמי, בחפצא היתה שקדושתה מ"ת) (לפני

ב). לח, שבועות שם. שרה חיי פרש"י (ראה
א.59) לב, נדרים ובפרש"י. א יז, פרשתנו
(60.46 ע' תשמ"ח השיחות ס' ראה
ח.61) ט, נחמי'
רמז62) נחמי' יל"ש ב. פמ"ט, מב"ר פרשתנו. סוף ישן פרש"י
תתרעא.
פי"ג.63) תניא וראה ב. ל, קידושין ב. נב, סוכה
ב.64) קיט, א. י, שבת ראה

      

(ר שזה באופן ויתירהועד בבשרכם). (בריתי אברהם של הגשמי הבשר ב"ארצך", חודר הקב"ה) של צונו
עם קשור ברית דינוקא)מזו: (צערא מהמצוההגוף חלק נעשה שזה עד ,.

בנוגע מתחזקת השאלה צער. עם דוקא קשורה תהיה הקב"ה של שמצוה נקבע למה להבין: צריך ולכאורה
שעל עד הגשמי, בבשר שחודרת כזו מצוה (אותו), ציווה שהקב"ה הראשונה המצוה היתה שזו מכיון לאברהם:

" אברהם נהיה זה לפני"ידי מום בעל אתה בך שהערלה זמן "כל זה לפני כן שאין (מה "על הבט מבלי ,
לו יהיה שאברהם זה איך כן אם – אברהם) של העילויים "חולה"מזהכל שנהיה עד ,הקב"ה (ולכן מזה

החולה את לבקר חוליםבא ביקור מצות לכללות המקור שזה עד ,המצוה היתה שזו מכיון אדרבה: לכאורה ,(!
בשעתֿמעשה היה שלאברהם לומר, מסתבר היה – "תמים" זה ידי על נהיה ואברהם ועונגהראשונה שמחה

צער כל הרגיש לא חולה(ובכלל של ענין לא וכמה כמה אחת ועל ,!("מ"תמים בתכלית היפך –

הוא בזה צריךוהביאור זה הרי ולכן שבגוף. הגשמי בבשר בבשרכם", "בריתי נהיה מילה מצות ידי על :
שהוא כפי הגשמי בבשר להיות ,ובבשר המילה; ידי על צער האדם מרגיש – הבשר טבע מצד אשר ,

הקב"ה. עם עולם בברית שיתאחד פועלים מילה) מצות קיום ידי (על צער מרגיש האדם בו

צער; כל מרגיש היה לא אכן – עצמה המצוה מצד – עצמו מצד אברהם לאברהם: בנוגע מובן זה דרך ועל
שיורגש הוא), (בטבעו ב"בשרכם" לפעול צריכה שהברית מכיון אבל  וממולדתך "מארצך

זקן", שהיה מתיירא "שהיה אברהם, אצל [ובפרט חולה ונהיה צער בזה לו היה לכן האדם), (טבע אביך" ומבית
את שהרגיש זה הקב"ה.בגלל עם התאחדות "בריתי", עצמו בבשר נהיה זה עם ויחד שלו]; הגוף

כך – הראיה ידי שעל ההתאחדות (כנ"ל), אברם" אל ה' "וירא כך אחר נעשה גו'" לך "לך ידי שעל וכשם
שזה (באופן מילה מצות קיום ידי על יותר) נעלה (באופן גם נפעל זה כךהרי כדי עד שלו, הגשמי בבשר

" היה כך ואחר חולה, זה).שנעשה שלאחרי הפרשה בתחילת שכתוב (כפי ה'" אליו

אבינו" אברהם של "בריתו עם מקשרים בריתו שאת – יהודי כל אצל נפעל זה דרך זהועל ידי שעל ,
ה'" אליו "וירא מביא שזה עד הקב"ה, עם ההתאחדות חזו"נעשה מזלייהו חזו לא דאינהו גב על ).(ו"אף

.Ë:ווירא לך לך נח, – הפרשיות שלשת של ההמשך את לבאר יש הנ"ל פי על
הארץ" את "לטהר שבא המבול אודות הוא נח פרשת העולםתוכן וזיכוך דבירור ההתחלה ,זה ידי ועל ,

"ראה שנח כך אחר טהורחדש"נעשה נעשה שהעולם בעולם, חידוש נעשה המבול ידי שעל מכיון ,
– חדשה למדריגה ישבותו"ונתעלה העולם)"לא טבע ונצחיות .(תוקף

שיצא גו'", מארצך לך "לך לאברם הציווי להיות יוכל זה שלאחרי הכנה, היתה חדש") (ד"עולם זו ופעולה
לה'. ורצונו נפשו מסירת אראך", אשר הארץ "אל אביך), ובית מולדתך (ארצך, העולם וטבע ומציאות מהגדר
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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

הגהמ"י65) ג. שער ברכות (אבודרהם שי"א ועד א. ח, כתובות
העושה) ד"ה א מו, סוכה תוס' וראה י"מ. בשם ה"ג פ"ג מילה הל'

מילה. במצות שהחיינו מברכין אין זה שמטעם
(66.48 ע' ח"י לקו"ש ראה
שם.67) פרשתנו פרש"י
הרגיש68) שאברהם ט), פמ"ז, (ב"ר במדרש כדאיתא

ח"ה לקו"ש וראה שכרו). הקב"ה לו שיכפול כדי שם: ממשיך (אלא
.37 הערה 48 ע' ח"י .40 הערה 80 ע'

וירא.69) ר"פ פרש"י ב. פו, ב"מ
א.70) יד, סוטה
אצלו71) תענוג נעשה שהתענית חלום, תענית של מהדין ובמכ"ש

ל בנוגע אפילו הוא וכן ס"ג). סרפ"ח או"ח אדה"ז ,(שו"ע
אברהם ואצל מילה), (מצות גדולה ומצוה למצוה, בנוגע עאכו"כ

אבינו*!
       

של72) ענין על שמורה בינה, שערי המ"ט כנגד מ"ט, בגימטריא
בעולם ניתנו וכולם בינה שערי חמשים כמאחז"ל אחת,חסרון,

מאלקים.כמ"ש מעט

ואילך.73) 80 ע' ח"ה .48 ע' ח"י לקו"ש גם ראה
ואילך.74) 44 ע' ח"י לקו"ש בארוכה ראה
הבאה75) בשבת הוא הולדתו (שיום נ"ע אדמו"ר מסיפור כמובן

נכנס שנים) ה' או ד' (בן ילד בהיותו שפעם חשון), כ"ף וירא, ש"פ –
בבכי', פרץ אליו וכשנכנס הולדתו. ליום ברכה לקבל הצ"צ זקנו אל
נראה – אדנ"ע שאל – ומדוע ה'", אליו ש"וירא בחדר שלמד באמרו

נראה?! לא (אליו) ואלינו אבינו, אברהם אל ה'
אנשים שכאו"א, מובן, מישראל, לכו"כ הגיע זה שסיפור מכיון
והטעם אליו. נראה יהא שהקב"ה ולתבוע לבכות שייך וטף, נשים
בן זקן בהיותו עצמו (שמל מאברהם כי בפנים, המבואר ע"פ מובן
"וירא שיהי' לכאו"א הכח נמשך אדנ"ע) אל הצ"צ כמענה שנים, צ"ט
בפועל הדבר לפעול בכחו – אמיתית ותביעה בכי' ידי ועל ה'", אליו

חזו). מזלייהו חזו לא איהו אם (ואפילו
רע"א.76) צד, סנהדרין א. ג, מגילה
ואילך).77) ד (נח, שם תו"ח – ובארוכה נח. ר"פ תו"א ראה
וש"נ.78) .51 ע' חט"ו לקו"ש בארוכה ראה
ח.79) פ"ל, ב"ר
כב.80) ט, נח



יז       

(ר שזה באופן ויתירהועד בבשרכם). (בריתי אברהם של הגשמי הבשר ב"ארצך", חודר הקב"ה) של צונו
עם קשור ברית דינוקא)מזו: (צערא מהמצוההגוף חלק נעשה שזה עד ,.

בנוגע מתחזקת השאלה צער. עם דוקא קשורה תהיה הקב"ה של שמצוה נקבע למה להבין: צריך ולכאורה
שעל עד הגשמי, בבשר שחודרת כזו מצוה (אותו), ציווה שהקב"ה הראשונה המצוה היתה שזו מכיון לאברהם:

" אברהם נהיה זה לפני"ידי מום בעל אתה בך שהערלה זמן "כל זה לפני כן שאין (מה "על הבט מבלי ,
לו יהיה שאברהם זה איך כן אם – אברהם) של העילויים "חולה"מזהכל שנהיה עד ,הקב"ה (ולכן מזה

החולה את לבקר חוליםבא ביקור מצות לכללות המקור שזה עד ,המצוה היתה שזו מכיון אדרבה: לכאורה ,(!
בשעתֿמעשה היה שלאברהם לומר, מסתבר היה – "תמים" זה ידי על נהיה ואברהם ועונגהראשונה שמחה

צער כל הרגיש לא חולה(ובכלל של ענין לא וכמה כמה אחת ועל ,!("מ"תמים בתכלית היפך –

הוא בזה צריךוהביאור זה הרי ולכן שבגוף. הגשמי בבשר בבשרכם", "בריתי נהיה מילה מצות ידי על :
שהוא כפי הגשמי בבשר להיות ,ובבשר המילה; ידי על צער האדם מרגיש – הבשר טבע מצד אשר ,

הקב"ה. עם עולם בברית שיתאחד פועלים מילה) מצות קיום ידי (על צער מרגיש האדם בו

צער; כל מרגיש היה לא אכן – עצמה המצוה מצד – עצמו מצד אברהם לאברהם: בנוגע מובן זה דרך ועל
שיורגש הוא), (בטבעו ב"בשרכם" לפעול צריכה שהברית מכיון אבל  וממולדתך "מארצך

זקן", שהיה מתיירא "שהיה אברהם, אצל [ובפרט חולה ונהיה צער בזה לו היה לכן האדם), (טבע אביך" ומבית
את שהרגיש זה הקב"ה.בגלל עם התאחדות "בריתי", עצמו בבשר נהיה זה עם ויחד שלו]; הגוף

כך – הראיה ידי שעל ההתאחדות (כנ"ל), אברם" אל ה' "וירא כך אחר נעשה גו'" לך "לך ידי שעל וכשם
שזה (באופן מילה מצות קיום ידי על יותר) נעלה (באופן גם נפעל זה כךהרי כדי עד שלו, הגשמי בבשר

" היה כך ואחר חולה, זה).שנעשה שלאחרי הפרשה בתחילת שכתוב (כפי ה'" אליו

אבינו" אברהם של "בריתו עם מקשרים בריתו שאת – יהודי כל אצל נפעל זה דרך זהועל ידי שעל ,
ה'" אליו "וירא מביא שזה עד הקב"ה, עם ההתאחדות חזו"נעשה מזלייהו חזו לא דאינהו גב על ).(ו"אף

.Ë:ווירא לך לך נח, – הפרשיות שלשת של ההמשך את לבאר יש הנ"ל פי על
הארץ" את "לטהר שבא המבול אודות הוא נח פרשת העולםתוכן וזיכוך דבירור ההתחלה ,זה ידי ועל ,

"ראה שנח כך אחר טהורחדש"נעשה נעשה שהעולם בעולם, חידוש נעשה המבול ידי שעל מכיון ,
– חדשה למדריגה ישבותו"ונתעלה העולם)"לא טבע ונצחיות .(תוקף

שיצא גו'", מארצך לך "לך לאברם הציווי להיות יוכל זה שלאחרי הכנה, היתה חדש") (ד"עולם זו ופעולה
לה'. ורצונו נפשו מסירת אראך", אשר הארץ "אל אביך), ובית מולדתך (ארצך, העולם וטבע ומציאות מהגדר
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הגהמ"י65) ג. שער ברכות (אבודרהם שי"א ועד א. ח, כתובות
העושה) ד"ה א מו, סוכה תוס' וראה י"מ. בשם ה"ג פ"ג מילה הל'

מילה. במצות שהחיינו מברכין אין זה שמטעם
(66.48 ע' ח"י לקו"ש ראה
שם.67) פרשתנו פרש"י
הרגיש68) שאברהם ט), פמ"ז, (ב"ר במדרש כדאיתא

ח"ה לקו"ש וראה שכרו). הקב"ה לו שיכפול כדי שם: ממשיך (אלא
.37 הערה 48 ע' ח"י .40 הערה 80 ע'

וירא.69) ר"פ פרש"י ב. פו, ב"מ
א.70) יד, סוטה
אצלו71) תענוג נעשה שהתענית חלום, תענית של מהדין ובמכ"ש

ל בנוגע אפילו הוא וכן ס"ג). סרפ"ח או"ח אדה"ז ,(שו"ע
אברהם ואצל מילה), (מצות גדולה ומצוה למצוה, בנוגע עאכו"כ

אבינו*!
       

של72) ענין על שמורה בינה, שערי המ"ט כנגד מ"ט, בגימטריא
בעולם ניתנו וכולם בינה שערי חמשים כמאחז"ל אחת,חסרון,

מאלקים.כמ"ש מעט

ואילך.73) 80 ע' ח"ה .48 ע' ח"י לקו"ש גם ראה
ואילך.74) 44 ע' ח"י לקו"ש בארוכה ראה
הבאה75) בשבת הוא הולדתו (שיום נ"ע אדמו"ר מסיפור כמובן

נכנס שנים) ה' או ד' (בן ילד בהיותו שפעם חשון), כ"ף וירא, ש"פ –
בבכי', פרץ אליו וכשנכנס הולדתו. ליום ברכה לקבל הצ"צ זקנו אל
נראה – אדנ"ע שאל – ומדוע ה'", אליו ש"וירא בחדר שלמד באמרו

נראה?! לא (אליו) ואלינו אבינו, אברהם אל ה'
אנשים שכאו"א, מובן, מישראל, לכו"כ הגיע זה שסיפור מכיון
והטעם אליו. נראה יהא שהקב"ה ולתבוע לבכות שייך וטף, נשים
בן זקן בהיותו עצמו (שמל מאברהם כי בפנים, המבואר ע"פ מובן
"וירא שיהי' לכאו"א הכח נמשך אדנ"ע) אל הצ"צ כמענה שנים, צ"ט
בפועל הדבר לפעול בכחו – אמיתית ותביעה בכי' ידי ועל ה'", אליו

חזו). מזלייהו חזו לא איהו אם (ואפילו
רע"א.76) צד, סנהדרין א. ג, מגילה
ואילך).77) ד (נח, שם תו"ח – ובארוכה נח. ר"פ תו"א ראה
וש"נ.78) .51 ע' חט"ו לקו"ש בארוכה ראה
ח.79) פ"ל, ב"ר
כב.80) ט, נח
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ד"אתה הגילוי ובדוגמת מעין – לומר ויש הקב"ה, עם ההתאחדות תכלית ה'", אליו "וירא הביא שזה עד
לבא לעתיד ראיה של באופן אלקות הגילוי "מעין" שהוא תורה, במתן אתהראת" רואות עיניך "והיו –

.מוריך"

.È:חשון חודש – הפרשיות את בו שקוראים הזמן עם זה לקשר ויש
המרובה תשרי חודש (לאחרי לדרכו" הלך ד"ויעקב העבודה עיקר מתחיל זה לומר,(בחודש ויש .

לך ד"לך העבודה את גם כולל שזה דחול), ועובדין (בעניני הוא לדרכו הולך שיהודי בזה, לפירוש שנוסף
אביך) ובית מולדתך (ארצך דקדושה מהעבודה גם שיוצא בעבודה, חדשה דרך מתחילה שאז – גו'" מארצך
וטבע ומדות ודעת מטעם (שלמעלה נפש מסירת מתוך העבודה – אראך" אשר הארץ "אל והולך תשרי, דחודש

אראך". אשר "הארץ הקב"ה, של דרכו – האדם) של (דרכו מ"דרכו" שעושה באופן עד דקדושה),

הצמחֿצדק של הידוע עומדוכפתגם שהמקום כמו בעולם, מקום שבכל ישראל", ארץ כאן "עשה
לעשות שרצתה שם על ארץ אראך", אשר "הארץ ישראל", "ארץ עושה הוא ("כאן"), הוא וטבעו במציאותו

קונה שםרצון על – וישראל ,.ותוכל ואנשים אלקים עם שרית כי

.‡Èשנת "תהא תיבות ראשי תש"נ, שנת – זו שנה לך לך פרשת בשבת יותר עוד מודגשת הנ"ל העבודה
:נסים"

של באופן תהיה שעבודתו מיוחדים כחות יהודי לכל יש זו שבשנה זו, שנה במשך פעמים כמה דובר כבר
ההרים) של (אפילו הטבע בדרך מההנהגה למעלה ההרים, על נסי" "ארים שכתוב כמו הרמה, מלשון נס "נסים",
אפילו ומוחין, מדות רצונו, מטבעו, למעלה להתעלות אביך", ומבית וממולדתך מארצך לך "לך אצלו שיהיה –
נס בתוך נס רבים, לשון ו"נסים" ההרים, על נסי ארים – גופא ובזה ההרים", "על של ובאופן דקדושה, טבע
"ארצך", גופא זה נעשה זה, שלפני מטבעו למעלה שמגיע שלאחרי מכיון מעלה, למעלה – מנס למעלה ונס

ה'. לרצון כולו להתמסר – אראך" אשר הארץ "אל עד יותר, למעלה שיעלה ונדרש

כולו, העולם כל עד בעולם, וחלקו ביתו, בני כל את גם להעלות יש כזה, באופן הפרטית לעבודתו ונוסף
שלהם נח בני מצוות שבע שיקיימו העולם אומות על בהשפעה גם .כולל

.Èההוספות בין להלן, הבאות ההצעות מציעים לכן בפועל. הצעה עם כללית החלטה לקשר תמיד, כדאי,
הרמה, של באופן עבודה – נסים שנת תהא תיבות, לראשי בהתאם תש"נ, שנת השנה, במשך להתווסף שצריכות

עתה: עד מהעבודה למעלה
È      È È

הקודמת בשבת בארוכה כמדובר בניא) שם שנמצאים ומקום מקום בכל ולפרסם לעורר כדאי היה –
ובבתי כנסיות בבתי להכנס שבת בכל קהילות "להקהיל התקנה קיום ובתוקף חדשה בחיות לחדש, – ישראל

לרבים" תורה בהם ללמוד החסידות,מדרשות בתורת ונתבארה שנתגלתה התורה, ופנימיות דתורה נגלה ,
ענינים ובכל חסדים, וגמילות עבודה בתורה טובות החלטות ולקבל זה, לזמן השייכים התורה בעניני ובפרט

בשבת ציבור צרכי על (מפקחין קהילה כל של הציבור בצרכי – ובמיוחד כולל ).טובים,

מק בכל בתורה הקבועים לשיעורים שנוסף כדאי ומקום, מקום בכל הקהילות את יחדיו לאחד לפיבכדי ום
אחדות שורות פנים כל (על בתורה לכולם השוה אחד ענין גם ילמדו המקומות שבכל גם, שיקבעו – ענינו

התורה בפנימיות והן דתורה בנגלה הן – באיכות) מרובה המחזיק .בכמות,
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פל"ו.81) תניא
כ.82) ל, ישעי'
וש"נ.83) .1 הערה בראשית ש"פ משיחות קונטרס ראה
תפה.84) ע' ח"א מהוריי"צ אדמו"ר קודש אגרות
ח.85) פ"ה, ב"ר
כט.86) לב, וישלח
קונטרס87) זו. שנה תשרי וא"ו מכתב ראה – לקמן בהבא

וש"נ. ה'תש"נ. דשנת הראשונים ימים משיחות

ספ"ח.88) מלכים הל' רמב"ם ראה
נח.89) ש"פ משיחות קונטרס
והובא90) – וש"נ. ה), (אות שם תו"ש וראה ויקהל. ר"פ יל"ש
.ס"ג סר"צ או"ח אדה"ז שו"ע –
א.91) קנ, שבת ראה
אחד92) בענין (ובפרט התורה פנימיות לימוד ידי שעל לומר, ויש

ידי על מאשר ישראל באחדות יותר עוד ניתוסף הקהילות) כל ידי על
בהלכה, ובפרט דתורה, בנגלה ביניהם: מהחילוקים כי דתורה, נגלה

      

פנים כל על עם גם כולל ומקום), מקום בכל בשוה (שהיא השבוע פרשת קהילה בכל ללמוד – לראש ולכל
התורה. בפנימיות ואחד דתורה, בנגלה מפרש אותו אחד, מפרש

ריבוי על התורה), באור (נדפסו מהצמחֿצדק חסידות דרושי המוכן מן כבר יש – החיפוש לחסוך ובכדי
בטבע מיוחדת חביבות יש (שבזה האחרון ופסוק הראשון פסוק – גם כולל בתורה, סדרה מכל פסוקים

הלומדים).

 È
המצוות כל כנגד ששקולה הצדקה, מצות – היא הגדולות מהמצוות אחת דעקבתאב) בדרא ובפרט ,

.דמשיחא

תלמוד (חדר, חינוך מוסד כל שמנהל להנהיג, כדאי – בפרט זו בשנה הצדקה בנתינת הוספה לקבוע בכדי
תלמידי לכל לצדקה (מצוה) שליחות המוסד) מקופת או עצמו (מקופת יחלקו וגדולה) קטנה ישיבה תורה,
– הוא העיקר בזה, וכיוצא פרוטה לחלק ניתן – להקל ובכדי וכו'). (המלמדים המוסד עובדי ולכל המוסד,
לבו נדבת כפי מדיליה, ובהוספה צדקה, לתת – והבפועל והתלמידה, התלמיד את לעורר בכדי ה'דוגמא-חיה'

הטהור. (לבה)

כשענין – שבת) לפני שנפרדים (לפני שבת בערב ,(– טוב (ומה בשבוע אחת פעם פנים כל על זאת ויעשו
יתירה. בהדגשה הוא העניים) (צרכי הצדקה

בשבוע (פעם העובדים לכל יחלק המוסד שמנהל – והאירגונים היהודיים המוסדות בכל להנהיג כדאי כמוֿכן
לצדקה. שליחות פנים) כל על

העולם לישוב נוגעת שצדקה מכיון יהודיים, לא ואירגונים במוסדות כך להנהיג גם שכדאי – לומר מקום ויש
דעות הצדקה.(ולכמה נתינת – שלה התווך שעמוד זו במדינה ובפרט נח), בני ממצוות אחת היא צדקה הרי

מהמשוער.ויש למעלה ותצליח ההצעה תתקבל ובודאי ומקום, מקום בכל זה לפרסם

.‚Èבהצעות ובפרט נפש, מסירת מתוך גו'", לך ד"לך באופן העבודה עניני בכל ההוספה ידי שעל רצון, ויהי
אראך". אשר הארץ "אל ומיד תיכף הולכים ישראל בני שכל כבר, יביא שזה – לעיל האמורות

מתוך גו'") לך (ד"לך העבודה ריבוי לאחרי שבא דמשיחא, דעקבתא דרא – זה בדורנו ובהדגשה ובפרט
וכעת ישראל", ארץ כאן ד"עשה בהעבודה גם כולל אברהם), לזמן (עד זה שלפני הדורות בכל נפש מסירת

הכפתורים" את "לצחצח רק שצריך אמר אדמו"ר מו"ח שכ"ק כפי הכל, נסתיים "עמדוכבר רק להיות וצריך ,
כולכם" אראך"הכן אשר הארץ "אל ללכת –לבית הקודש, להר הקודש, עיר בירושלים – גופא ושם ,

הקדשים. קודש לתוך עד השלישי, המקדש

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו הבית', 'בני כל עם יחד לשם וזהבםוללכת כספם – הרכוש וכל ,
מדרשותאתם ובתי כנסיות הבתי וכמה כמה אחת ועל ,ישראל בני וכל המוסדות, וכל הקהילות, כל עם ,

אלו, במוסדות שנמצאים

שמיא ענני עם ארו – הולכים הגלות, ארצות מכל – הנה ישובו גדול אראך",קהל אשר הארץ "אל –
מוריך". את רואות עיניך "והיו
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זמן לכל כי לאיש, איש ובין ומקום, זמן בין החילוקים יותר נראה
שהזמן (הלכות במיוחד אליו השייכים והדינים הענינים יש איש ולכל
– הוא העיקר התורה בפנימיות ואילו וכיו"ב); השבוע פרשת גרמא,

(ועבדהו) המסקנא בהשש כו', ה' ויראת ה' באהבת –
ישראל. ולכל מקום ובכל זמן בכל תמידיות מצוות

א.93) ט, ב"ב
ס"ט.94) אגה"ק ראה

וש"נ.95) ואילך. 155 ע' ח"ה לקו"ש ראה
תרפ"ט.96) שמח"ת שיחת
רעט.97) ע' ח"ד שלו קודש אגרות
ט.98) י, בא
ט.99) ס, ישעי'

א.100) כט, מגילה
א.101) צח, סנהדרין יג. ז, דניאל
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פנים כל על עם גם כולל ומקום), מקום בכל בשוה (שהיא השבוע פרשת קהילה בכל ללמוד – לראש ולכל
התורה. בפנימיות ואחד דתורה, בנגלה מפרש אותו אחד, מפרש

ריבוי על התורה), באור (נדפסו מהצמחֿצדק חסידות דרושי המוכן מן כבר יש – החיפוש לחסוך ובכדי
בטבע מיוחדת חביבות יש (שבזה האחרון ופסוק הראשון פסוק – גם כולל בתורה, סדרה מכל פסוקים

הלומדים).

 È
המצוות כל כנגד ששקולה הצדקה, מצות – היא הגדולות מהמצוות אחת דעקבתאב) בדרא ובפרט ,

.דמשיחא

תלמוד (חדר, חינוך מוסד כל שמנהל להנהיג, כדאי – בפרט זו בשנה הצדקה בנתינת הוספה לקבוע בכדי
תלמידי לכל לצדקה (מצוה) שליחות המוסד) מקופת או עצמו (מקופת יחלקו וגדולה) קטנה ישיבה תורה,
– הוא העיקר בזה, וכיוצא פרוטה לחלק ניתן – להקל ובכדי וכו'). (המלמדים המוסד עובדי ולכל המוסד,
לבו נדבת כפי מדיליה, ובהוספה צדקה, לתת – והבפועל והתלמידה, התלמיד את לעורר בכדי ה'דוגמא-חיה'

הטהור. (לבה)

כשענין – שבת) לפני שנפרדים (לפני שבת בערב ,(– טוב (ומה בשבוע אחת פעם פנים כל על זאת ויעשו
יתירה. בהדגשה הוא העניים) (צרכי הצדקה

בשבוע (פעם העובדים לכל יחלק המוסד שמנהל – והאירגונים היהודיים המוסדות בכל להנהיג כדאי כמוֿכן
לצדקה. שליחות פנים) כל על

העולם לישוב נוגעת שצדקה מכיון יהודיים, לא ואירגונים במוסדות כך להנהיג גם שכדאי – לומר מקום ויש
דעות הצדקה.(ולכמה נתינת – שלה התווך שעמוד זו במדינה ובפרט נח), בני ממצוות אחת היא צדקה הרי

מהמשוער.ויש למעלה ותצליח ההצעה תתקבל ובודאי ומקום, מקום בכל זה לפרסם

.‚Èבהצעות ובפרט נפש, מסירת מתוך גו'", לך ד"לך באופן העבודה עניני בכל ההוספה ידי שעל רצון, ויהי
אראך". אשר הארץ "אל ומיד תיכף הולכים ישראל בני שכל כבר, יביא שזה – לעיל האמורות

מתוך גו'") לך (ד"לך העבודה ריבוי לאחרי שבא דמשיחא, דעקבתא דרא – זה בדורנו ובהדגשה ובפרט
וכעת ישראל", ארץ כאן ד"עשה בהעבודה גם כולל אברהם), לזמן (עד זה שלפני הדורות בכל נפש מסירת

הכפתורים" את "לצחצח רק שצריך אמר אדמו"ר מו"ח שכ"ק כפי הכל, נסתיים "עמדוכבר רק להיות וצריך ,
כולכם" אראך"הכן אשר הארץ "אל ללכת –לבית הקודש, להר הקודש, עיר בירושלים – גופא ושם ,

הקדשים. קודש לתוך עד השלישי, המקדש

ובבנותינו" בבנינו גו' ובזקנינו "בנערינו הבית', 'בני כל עם יחד לשם וזהבםוללכת כספם – הרכוש וכל ,
מדרשותאתם ובתי כנסיות הבתי וכמה כמה אחת ועל ,ישראל בני וכל המוסדות, וכל הקהילות, כל עם ,

אלו, במוסדות שנמצאים

שמיא ענני עם ארו – הולכים הגלות, ארצות מכל – הנה ישובו גדול אראך",קהל אשר הארץ "אל –
מוריך". את רואות עיניך "והיו
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זמן לכל כי לאיש, איש ובין ומקום, זמן בין החילוקים יותר נראה
שהזמן (הלכות במיוחד אליו השייכים והדינים הענינים יש איש ולכל
– הוא העיקר התורה בפנימיות ואילו וכיו"ב); השבוע פרשת גרמא,

(ועבדהו) המסקנא בהשש כו', ה' ויראת ה' באהבת –
ישראל. ולכל מקום ובכל זמן בכל תמידיות מצוות

א.93) ט, ב"ב
ס"ט.94) אגה"ק ראה

וש"נ.95) ואילך. 155 ע' ח"ה לקו"ש ראה
תרפ"ט.96) שמח"ת שיחת
רעט.97) ע' ח"ד שלו קודש אגרות
ט.98) י, בא
ט.99) ס, ישעי'

א.100) כט, מגילה
א.101) צח, סנהדרין יג. ז, דניאל
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היותו על (נוסף השנה לראש גם ושייך צדק, הצמח להולדת שנה מאתיים מלאו השנה ראש שבערב ולהעיר,
דספר ראשונים פרקים (ג' אותו משביעין המתחיל דבור המאמר הזקן רבינו אמר שבו – השנה) ראש

צדק הצמח של להולדתו בקשר הקשורהתניא) בכל מיוחדת ונתינתֿכח מיוחד תוקף יש זו בשנה ולכן, .
הצמחֿצדק. של הוראותיו לקיום

ובית ירושלים – ישראל דארץ העיקרי הענין גם נכלל ישראל") ארץ כאן ("עשה זה שבפתגם להוסיף, ויש
כאן ד"עשה הפנימי התוכן זה, פי ועל הקדשים, לקדש עד המקדש, שנמצא מקום שבכל הוא, ,"

הקדשים"! ל"קדש עד המקדש", "בית "ירושלים", ממנו עושה

לעיל המוזכר עם זה לקשר לארץ)ויש בחוץ עתה לעת שנמצאים אלה (גם מישראל ואחד אחד שלכל
העולם) מלך אלקינו תיבות (ראשי ד"אמה שהענין – אחת אמה או אמות ד' ישראל, בארץ חלק ",יש

לובחינת קונות אמות ד' בענין (כידוע האדם עניני כל הכוללים אמות, ד' בכל וחודר מתגלה ,,(
(אחת הכפורים ביום בנפש) (אחת גדול דכהן ומצב המעמד ודוגמת מעין – היחידה בבחינת חדורים שנעשים

במקום). (אחת הקדשים בקדש בשנה)

שמצינו ("ולהעיר, הזה" בסדר שיכנס "רק שירצה, עת בכל הקדשים לקדש להכנס יכול גדול שהכהן
וגו'" הקודש אל אהרן אפילויבוא הקדשים לקדש נכנס היה לזמן שמזמן בודאי להכנס, יכול שהיה ומכיון ,(

חול. ביום

הקודש" טהרת "על נעשים חול דיום החולין שעניני – מישראל ואחד אחד כל בעבודת עדודוגמתו ,
חטאת" ד"מי הקדושה תטהרו"לדרגת הוי' "לפני – הכפורים דיום הטהרה עם הקשורה ," ,"'הוי

הוי' משם למעלה היעודדייקא, לקיום שזוכים ועד ,העתידה בגאולה גו'", טהורים מים עליכם "וזרקתי
לבוא.

הרי ובמילא, ומקום, דזמן מהגבלות למעלה בודאי הוא הרי הוי'", "לפני שהיא דרגא אודות שמדובר וכיון
ממש. ומיד תיכף נעשה זה

ÚÂ˘‰ ˙˘ ‰Â˙ „ÂÓÏÏ ˙ÂÏÈ‰ ÏÈ‰‰Ï È
בפרשת היא בתורה שהקריאה דאף השבוע, פרשת וגם המועדים, פרשת – המועדים בזמני זה דרך ועל

חת"ת. משיעורי כמובן השבוע, בפרשת הלימוד גם ישנו המועדים,

היומי השיעור חת"ת, שיעורי כמו הכי, בלאו שלומדים נפש לכל השוים השיעורים על נוסף – זה וכל
הנפש. דהשתפכות הענין גם שכולל בתהלים, השיעור וכן בתניא, השיעור השבוע, בפרשת

וקיים" חי ישראל מלך "דוד משיחא, מלכא דוד של ספרו – להגאולה תהלים דספר מהשייכות גם ,ולהעיר
בתור וקיים" "חי זמירות "נעים להיותו ובפרט ישראל, לכל ההשפעה עניני כל נמשכים ידו שעל ,

ישראלישראל" כל בשם הזמירות שאמר ,.

***

.„Èלעיל להמוזכר גםבהמשך קשור זה הרי – ה'" אליו "וירא במנחה, שקורין הפרשה התחלת אודות
עם ולפי באורחים, להטריחו שלא מנרתקה חמה הקב"ה ש"הוציא הפרשה בהמשך כמסופר ,
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ובכ"מ.102) אד"ש. ו' יום" "היום
שם.103) 50 ובהערה ס"ז, דלעיל בשיחות
וש"נ.104) החסידות. תורת של ענינה קונטרס ראה
ז.105) פכ"א, ויק"ר ספל"ח. שמו"ר ראה
ג.106) טז, אחרי
וש"נ.107) ב. יט, חגיגה
במשנה.108) – ב יח, שם ראה

ל.109) טז, אחרי
ובכ"מ.110) ואילך. סע"ג כו, אחרי לקו"ת
יומא.111) סוף משנה וראה כה. לו, יחזקאל
א.112) כה, ר"ה
א.113) כג, ש"ב
(א).114) ד פ"ד, שהש"ר ראה
ס"ח.115) דלעיל בשיחות

      

אנשים" בדמות עליו המלאכים הביא באים, אורחים היו שלא מצטער אומרשראהו "היה אברהם, וכשראם ,
האורחים" ויכניס שירוץ עד לו להמתין לבקרו) (שבא אורחיםלהקב"ה הכנסת ש"גדולה למדים ומזה ,

שכינה" פני .מהקבלת
ש"הניחו שכינה" פני מהקבלת אורחים הכנסת ש"גדולה אברהם ידע מניין – הידועה מהשאלה ולהעיר

האורחים" לקבל והלך .(להקב"ה)

למה גם היא שהשאלה להוסיף, בהקבלתויש עסוק שהיה כיון דלכאורה, – באים אורחים היו שלא
לו הי' ה'"), אליו ("וירא שכינה שבזמנופני ובפרט שכינה. פני מהקבלת שיבלבלוהו אורחים באים שלא

ביחס רק אורחים דהכנסת הענין היה תורה) מתן (לפני אברהם לתפוסשל צריך הדבר היה לא ובמילא, ,
באים. אינם שהאורחים יצטער שלא ובודאי שכינה, פני להקבלת בערך אברהם אצל מקום

להטריחו שלא מנרתקה חמה "הוציא מקום, מכל לבקרו, בא שהקב"ה שאף גופא שמזה – בזה וההסברה
מהקבלת אורחים הכנסת ש"גדולה אברהם למד אנשים", בדמות עליו המלאכים הביא כך) (ואחר . . באורחים

השכינה". פני

.ÂËדהכנסת הגדולה בהמצוה אותנו וזיכו ערים, מכמה אורחים לכאן שהגיעו – זו שבת עם זה לקשר ויש
אורחים.

טובים "לחיים ולברכה", ב"לחיים רעהו את איש ולברך לחיים, באמירת יכבדום בודאי לכך, ובהתאם
לבוא. דלעתיד בינתיים) הפסק בלי בגופים, (נשמות נצחיים לחיים עד וארוכים",

ומצוותיה, תורה יהדות, עניני בכל ההוספה ידי על ה'", אליו ד"וירא הענין אצלם שיקויים – ועיקר ועוד
תולדות "אלה זה) שלאחרי הפרשיות (בהמשך הכתוב ובלשון אחרים, על להשפעתם בנוגע והן לעצמם בנוגע הן

יצחק" את הוליד אברהם אברהם בן לאברהם"יצחק דומה יצחק של פניו ש"קלסתר ,בגלוי שניכר היינו, ,
לאברהם. שייכותו מהם ואחד אחד דכל פניו" ב"קלסתר

ÊË.רק (לא הדבר שייך שלכן – זו דשבת הזמן תוכן עם אורחים דהכנסת הענין כללות ולקשר להוסיף ויש
המארחים): (גם מישראל ואחד אחד לכל אלא) ממש, בפועל לאורחים

סיהרא "קיימא שבו בחודש, עשר החמשה יום מתברך וממנה מרֿחשון, בחודש היא זו שבת
מרֿחשון.באשלמותא" דחודש השלימות ,

שעיקר תשרי, בחודש כי, – אורחים דהכנסת הענין עם קשורה מרֿחשון דחודש העבודה שכללות לומר, ויש
העבודה מתחילה שבו מרֿחשון, ובחודש הקב"ה", של ב"ביתו יהודי כל נמצא – קדושה בעניני היא העבודה

" החודש, של בשמו [כמרומז העולם מדלי"בעניני "מר מלשון התחלת-חשון", שם על גשמים, טפת ,
" בבחינת יהודי כל נעשה – האדמה] עבודת בשביל הגשמים העניןירידת אצלו להיות צריך ובמילא, ,"

המתאים.ד" באופן העולם בעניני לעבודה כניסתו לסדר אורחים",

ועיקר: ועוד

במדרש איתא מרחשון לחודש ראשון)בנוגע בית חנוכת בו נגמרה שלא (על לו" לשלם הקב"ה ש"עתיד
השלישי. ביהמ"ק חנוכת תהיה שבו –

" ישראל בני כל יהיו גודלואז ומובן המקדש, ובבית הקודש עיר בירושלים הקדושה בארצנו "
ערוך בשולחן שמצינו כפי יחדיו, ישראל בני כל של פגישתם מצד שתהיה בפגישתהשמחה השמחה גודל

ראהו שלא לחבירו בנוגע וכמה כמה אחת ועל חודש, י"ב וכמה כמה אחת ועל יום, שלושים ראהו שלא חבירו
הראשונה! בפעם אותו ורואה מעולם,
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א.116) יח, פרש"י
ג.117) שם, פרש"י
וש"נ.118) סע"א. קכז, שבת
שם.119) פרש"י
תולדות.120) ר"פ
עה"פ.121) פרש"י

פט"ו,122) שמו"ר וראה ועוד. רע"א. פה, רע"א. קנ, ח"א זהר
כו.

טו.123) מ, ישעי'
קפד.124) רמז מ"א יל"ש
רכה.125) ר"ס או"ח
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אנשים" בדמות עליו המלאכים הביא באים, אורחים היו שלא מצטער אומרשראהו "היה אברהם, וכשראם ,
האורחים" ויכניס שירוץ עד לו להמתין לבקרו) (שבא אורחיםלהקב"ה הכנסת ש"גדולה למדים ומזה ,

שכינה" פני .מהקבלת
ש"הניחו שכינה" פני מהקבלת אורחים הכנסת ש"גדולה אברהם ידע מניין – הידועה מהשאלה ולהעיר

האורחים" לקבל והלך .(להקב"ה)

למה גם היא שהשאלה להוסיף, בהקבלתויש עסוק שהיה כיון דלכאורה, – באים אורחים היו שלא
לו הי' ה'"), אליו ("וירא שכינה שבזמנופני ובפרט שכינה. פני מהקבלת שיבלבלוהו אורחים באים שלא

ביחס רק אורחים דהכנסת הענין היה תורה) מתן (לפני אברהם לתפוסשל צריך הדבר היה לא ובמילא, ,
באים. אינם שהאורחים יצטער שלא ובודאי שכינה, פני להקבלת בערך אברהם אצל מקום

להטריחו שלא מנרתקה חמה "הוציא מקום, מכל לבקרו, בא שהקב"ה שאף גופא שמזה – בזה וההסברה
מהקבלת אורחים הכנסת ש"גדולה אברהם למד אנשים", בדמות עליו המלאכים הביא כך) (ואחר . . באורחים

השכינה". פני

.ÂËדהכנסת הגדולה בהמצוה אותנו וזיכו ערים, מכמה אורחים לכאן שהגיעו – זו שבת עם זה לקשר ויש
אורחים.

טובים "לחיים ולברכה", ב"לחיים רעהו את איש ולברך לחיים, באמירת יכבדום בודאי לכך, ובהתאם
לבוא. דלעתיד בינתיים) הפסק בלי בגופים, (נשמות נצחיים לחיים עד וארוכים",

ומצוותיה, תורה יהדות, עניני בכל ההוספה ידי על ה'", אליו ד"וירא הענין אצלם שיקויים – ועיקר ועוד
תולדות "אלה זה) שלאחרי הפרשיות (בהמשך הכתוב ובלשון אחרים, על להשפעתם בנוגע והן לעצמם בנוגע הן

יצחק" את הוליד אברהם אברהם בן לאברהם"יצחק דומה יצחק של פניו ש"קלסתר ,בגלוי שניכר היינו, ,
לאברהם. שייכותו מהם ואחד אחד דכל פניו" ב"קלסתר

ÊË.רק (לא הדבר שייך שלכן – זו דשבת הזמן תוכן עם אורחים דהכנסת הענין כללות ולקשר להוסיף ויש
המארחים): (גם מישראל ואחד אחד לכל אלא) ממש, בפועל לאורחים

סיהרא "קיימא שבו בחודש, עשר החמשה יום מתברך וממנה מרֿחשון, בחודש היא זו שבת
מרֿחשון.באשלמותא" דחודש השלימות ,

שעיקר תשרי, בחודש כי, – אורחים דהכנסת הענין עם קשורה מרֿחשון דחודש העבודה שכללות לומר, ויש
העבודה מתחילה שבו מרֿחשון, ובחודש הקב"ה", של ב"ביתו יהודי כל נמצא – קדושה בעניני היא העבודה

" החודש, של בשמו [כמרומז העולם מדלי"בעניני "מר מלשון התחלת-חשון", שם על גשמים, טפת ,
" בבחינת יהודי כל נעשה – האדמה] עבודת בשביל הגשמים העניןירידת אצלו להיות צריך ובמילא, ,"

המתאים.ד" באופן העולם בעניני לעבודה כניסתו לסדר אורחים",

ועיקר: ועוד

במדרש איתא מרחשון לחודש ראשון)בנוגע בית חנוכת בו נגמרה שלא (על לו" לשלם הקב"ה ש"עתיד
השלישי. ביהמ"ק חנוכת תהיה שבו –

" ישראל בני כל יהיו גודלואז ומובן המקדש, ובבית הקודש עיר בירושלים הקדושה בארצנו "
ערוך בשולחן שמצינו כפי יחדיו, ישראל בני כל של פגישתם מצד שתהיה בפגישתהשמחה השמחה גודל

ראהו שלא לחבירו בנוגע וכמה כמה אחת ועל חודש, י"ב וכמה כמה אחת ועל יום, שלושים ראהו שלא חבירו
הראשונה! בפעם אותו ורואה מעולם,
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א.116) יח, פרש"י
ג.117) שם, פרש"י
וש"נ.118) סע"א. קכז, שבת
שם.119) פרש"י
תולדות.120) ר"פ
עה"פ.121) פרש"י

פט"ו,122) שמו"ר וראה ועוד. רע"א. פה, רע"א. קנ, ח"א זהר
כו.

טו.123) מ, ישעי'
קפד.124) רמז מ"א יל"ש
רכה.125) ר"ס או"ח



כב      

שנשתבחה המינים שבעת גשמיים, לענינים בנוגע הן – השלימות בתכלית האורחים הכנסת גם תהיה ואז
פנג" "לחם ישראל, ארץ מילת"בהם וכלי "גלוסקאות ,מאתי חדשה "תורה – רוחניים לענינים בנוגע והן ,

הגזיתתצא" שבלשכת הסנהדרין ידי על זהֿעתה שנתחדש בתורה ענין משמיעת החל ,.

את רואות עיניך "והיו – השלימות בתכלית ה'") אליו ("וירא שכינה פני הקבלת גם תהיה זה עם וביחד
מוריך".

ממש. ומיד תיכף מנחה, בתפלת ה'" אליו ד"וירא הקריאה לפני עוד יהיה זה שכל – העיקר והוא ועוד

בין "טומל" שיעשו (בחיוך) והוסיף לחיים, לומר שיחיו האורחים לקבוצת הורה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
האורחים].

***

.ÊÈדלעיל בשיחות נכללו – צדקה ונתינת בשבת, קהילות להקהלת בנוגע בפועל ההוראות גֿד, [שיחות
אמר:] כך ואחר י"ב. סעיף

מעשים – הנ"ל מענינים א' עם ובקשר עבור משקה קנקני שהכינו אלו אודות גם להזכיר יש לזה ובהמשך
ותורה. תפלה (גמ"ח), טובים

מצוה" עושי לפרסם "מצוה שהרי, הדברים, פרטי ויכריזו יעלו – יעשו.וכרגיל וכן יראו שמהם ,

ד"קול והפירסום לההכרזה ומיד תיכף נזכה אלו פעולות עלֿדבר והפירסום שמההכרזה – העיקר והוא ועוד
שמו" צמח איש ש"צמח ,  "ולוקח זה, וביתֿהמדרש לביתֿהכנסת נכנס זה שלאחרי ברגע ותיכף ,

תיכף מוריך", את רואות עיניך "והיו ה'", אליו ד"וירא להגילוי זוכים ושם אראך", אשר הארץ "אל כולנו את
ממש. ומיד

ז"ל. יצחק לוי ר' הרב לאביו הקפות ניגון לנגן שליט"א אדמו"ר כ"ק התחיל – המשקה חלוקת [לאחרי

ברכה אמירת אודות הזכיר כך ואחר המקדש". בית שיבנה כו' רצון "יהי לנגן שי' להש"ץ צוה כך אחר
אחרונה].

•
          

‡.?שמחה לידי באים כיצד :
שהדבר וככל דברֿמה, אצלו שניתוסף דברֿמה, לו שיש שמרגיש זה ידי על לאדם בא השמחה ענין :

יותר. שמחתו גדולה יותר, גדול שקיבל

המצוות קיום ידי שעל האפשרות את הקב"ה לו נתן כן פי על ואף מוגבל, הוא שנברא שמתבונן ובשעה
עדיין הוא לעצמו, ישער שהאדם עילוי כל שהרי - האפשרית ביותר הגדולה העליה שזוהי הבורא, עם יתחבר
הגדול הדבר שזהו ומכיון גבול. בעל הבלתי הבורא עם ההתקשרות של להעילוי כלל מגיע ואינו מוגבל, דבר

ביותר. הגדולה השמחה זה ידי על נעשית במילא - שמקבל ביותר

ובא שמתבונן בשעה הנה הקב"ה, שציווה ממה היפך שהוא ענין ועשה נכשל פעם אם אפילו מזו: יתירה
האפשרות את הקב"ה לו נתן כן פי על אף השם, ציווי היפך ועשה פעם שנכשל כך על הבט שמבלי הכרה, לידי
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א.126) רמו, ב. מז, זח"א ראה
וש"נ.127) סע"ב. ל, שבת
ג.128) פי"ג, ויק"ר ד. נא, ישעי'
המקדש129) ביאת הל' ה"ו. פ"ז ספ"ה. ביהב"ח הל' רמב"ם ראה

הי"ד. פ"א ממרים הל' הי"ב. פי"ד סנהדרין הל' הי"א. פ"ו
סרמ"ט130) יו"ד ברמ"א הובא סתקפ"א. ח"א הרשב"א שו"ת

ועוד. סי"ג.
להושע"ר.131) הושענות נוסח
ח.132) ב, שה"ש

זו1) במהדורא .553 ע' חי"ד בלקו"ש (באידית) נדפס זה סעיף
המו"ל. ע"י מ"מ ציוני איזה עוד ניתוספו

      

החטא כקודם להקב"ה רצוי נעשה זה ידי שעל תשובה, כזכיותלעשות לו שנעשה עד ,- מצוה עשה כאילו ,
מזה ביותר הגדולה השמחה כן גם ישנה זה עם יחד התשובה, בשעת שישנו המרירות הרגש עם יחד אזי,

להקב"ה. מרוצה ונעשה תשובה שעושה

מה שממלא בשעה נפשך: דממה שמחה, של במצב להיות אדם יכול זמן, בכל שתמיד, נמצא, ובמילא
זיך") ("כאּפט עצמו" את ו"תופס נכשל, ואם המצוה; מקיום בשמחה להיות הוא צריך - ממנו דורש ַשהקב"ה

ולתקן. תשובה לעשות שביכלתו מזה בשמחה להיות עליו - להתחרט ומתחיל שנכשל, בכך

.?פניות ללא לשמה, מצוה קיום לידי באים איך :
,לכתחילה רק הוא זה שענין אלא פניות. ללא לשמה, מצוה לקיים להשתדל שיש ודאי - לכתחילה :

- פניות ללא לשמה, יהיה המצוה שקיום בעצמו לפעול יכול ואינו מצוה, לקיים באפשרותו שיש בשעה אבל
וכמאמר עתה. במצבו לקיימה שיכול באופן המצוה את לקיים עליו אלא המצוה, מקיום זה בגלל להימנע לו אין

לשמה".רז"ל בא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא פי על אף ובמצוות בתורה אדם יעסוק "לעולם

"מצוה שהרי נוספת, מצוה קיום לידי יבוא - שיהיה אופן באיזה - המצוה את שיקיים זה ידי על לזה: ונוסף
מצוה" יקייםגוררת השניה המצוה ואת נוספות. מצוות לקיים סגולה הוא מצוה שקיום דהיינו , -

פניות לו אין שהרי ,ולכן בזה, וכיוצא כסף להרוויח ביכלתו ידם שעל מסויימות במצוות רק אלא ,
פניות. לו אין שבה נוספת, מצוה לקיים זה ידי על יבוא - פניה עם אפילו זו מצוה יקיים אם

בזה: ענין ועוד

גם  ער") הפניה אצלו תורגש שלא בעצמו לפעול הוא יכול - פניה לו היתה קיומה שבתחילת
לשמה. המצוה את ולקיים בעיניו, כך כל חשובה תהיה שלא פנים כל על או פני'"), די אנהערן ניט ָָזאל

הפניה ידי על נעשה המצוה את לקיים הרצון ותחלת שההתעוררות אמת שהן בכך, שיתבונן שבשעה והיינו,
בידו יש המצוה קיום ידי על סוף סוף הרי בזה), וכיוצא כבוד כסף, זה ידי על לו שיהיה (בכדי בכך לו שהיתה
א). סעיף (כנ"ל ביותר הגדול הדבר שזהו עמו, ומתקשר הקב"ה רצון את שמקיים - בערך שלא יותר גדול דבר
ענין שהוא מצוה"), דער פון געשמאק דעם אן הערט ("ער שבהמצוה התענוג אצלו שיורגש זה ידי ַָועל

שבהפניה. התענוג בעיניו יקטן פנים כל על או ממנו יאבד אזי - הקב"ה עם ההתקשרות

על שהרוויח אירע ובפועל ניקעל"), ("א קטנה מטבע להרוויח כדי עסק שעושה לאדם - דומה הדבר למה ַמשל
אלפים וכמה כמה אלא ה"ניקעל", את רק לא זה הריידי ה"ניקעל", את גם שקיבל אף הרי - לה"ניקעל"

אודות הוא שהמדובר בידעו בעיניו, ערכו את לחלוטין מאבד ה"ניקעל" של שוויו שמצד התענוג  !

.‚לנגדי הוי' ד"שויתי הענין להיות יכול איך :",בעיסוקיו היום כל במשך עסוק האדם הרי -
הקב"ה? אודות אז לחשוב הוא יכול ואיך בתורה, ואם הרשות בעניני אם

להיות צריכה הקב"ה אודות ההתבוננות :בתניא (כמבואר המצוה עשיית או -הלימוד .(
הפרטים. בכל ערוך שולחן פי על עשייתו שתהיה כדי שעושה, בהענין מלובש להיות עליו המצוה, עשיית או הלימוד
ענין לעשות שהתחיל בשעה שבתחילה, דמכיון - תמיד" לנגדי הוי' ד"שויתי להענין בסתירה זה אין כן, פי על ואף
בתוכו ישנו תמיד" לנגדי הוי' ד"שויתי הענין הרי הקב"ה, ציווי בגלל זאת עושה שהוא הגישה אצלו היתה זה,

עצמו על מכסה המצוה) עשיית - דידן (ובנדון ענין ואין תמידי, באופן אינווייניק") זיך ("ביי .ובפנימיותו

לעבוד כדי להיות צריך הרשות בעניני העסק גם מישראל אדם אצל שהרי הרשות, לעניני בנוגע זה דרך ועל
דעהו" דרכיך "בכל - הקב"ה .את
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ב).2) (צא, פ"ב אגה"ת תניא ראה
ב.3) פו, יומא
וש"נ.4) ב. נ, פסחים
מ"ב.5) פ"ד אבות
ח.6) טז, תהלים

ב).7) (נח, פמ"א
משו"ע8) הדוגמא מובאת ועוד) מח. ע' תרנ"ז (סה"מ בדא"ח

ידו. ע"י הראש כיסוי לענין (ס"ד) סצ"א או"ח
ספ"ג.9) דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי



כי       

החטא כקודם להקב"ה רצוי נעשה זה ידי שעל תשובה, כזכיותלעשות לו שנעשה עד ,- מצוה עשה כאילו ,
מזה ביותר הגדולה השמחה כן גם ישנה זה עם יחד התשובה, בשעת שישנו המרירות הרגש עם יחד אזי,

להקב"ה. מרוצה ונעשה תשובה שעושה

מה שממלא בשעה נפשך: דממה שמחה, של במצב להיות אדם יכול זמן, בכל שתמיד, נמצא, ובמילא
זיך") ("כאּפט עצמו" את ו"תופס נכשל, ואם המצוה; מקיום בשמחה להיות הוא צריך - ממנו דורש ַשהקב"ה

ולתקן. תשובה לעשות שביכלתו מזה בשמחה להיות עליו - להתחרט ומתחיל שנכשל, בכך

.?פניות ללא לשמה, מצוה קיום לידי באים איך :
,לכתחילה רק הוא זה שענין אלא פניות. ללא לשמה, מצוה לקיים להשתדל שיש ודאי - לכתחילה :

- פניות ללא לשמה, יהיה המצוה שקיום בעצמו לפעול יכול ואינו מצוה, לקיים באפשרותו שיש בשעה אבל
וכמאמר עתה. במצבו לקיימה שיכול באופן המצוה את לקיים עליו אלא המצוה, מקיום זה בגלל להימנע לו אין

לשמה".רז"ל בא לשמה שלא שמתוך לשמה, שלא פי על אף ובמצוות בתורה אדם יעסוק "לעולם

"מצוה שהרי נוספת, מצוה קיום לידי יבוא - שיהיה אופן באיזה - המצוה את שיקיים זה ידי על לזה: ונוסף
מצוה" יקייםגוררת השניה המצוה ואת נוספות. מצוות לקיים סגולה הוא מצוה שקיום דהיינו , -

פניות לו אין שהרי ,ולכן בזה, וכיוצא כסף להרוויח ביכלתו ידם שעל מסויימות במצוות רק אלא ,
פניות. לו אין שבה נוספת, מצוה לקיים זה ידי על יבוא - פניה עם אפילו זו מצוה יקיים אם

בזה: ענין ועוד

גם  ער") הפניה אצלו תורגש שלא בעצמו לפעול הוא יכול - פניה לו היתה קיומה שבתחילת
לשמה. המצוה את ולקיים בעיניו, כך כל חשובה תהיה שלא פנים כל על או פני'"), די אנהערן ניט ָָזאל

הפניה ידי על נעשה המצוה את לקיים הרצון ותחלת שההתעוררות אמת שהן בכך, שיתבונן שבשעה והיינו,
בידו יש המצוה קיום ידי על סוף סוף הרי בזה), וכיוצא כבוד כסף, זה ידי על לו שיהיה (בכדי בכך לו שהיתה
א). סעיף (כנ"ל ביותר הגדול הדבר שזהו עמו, ומתקשר הקב"ה רצון את שמקיים - בערך שלא יותר גדול דבר
ענין שהוא מצוה"), דער פון געשמאק דעם אן הערט ("ער שבהמצוה התענוג אצלו שיורגש זה ידי ַָועל

שבהפניה. התענוג בעיניו יקטן פנים כל על או ממנו יאבד אזי - הקב"ה עם ההתקשרות

על שהרוויח אירע ובפועל ניקעל"), ("א קטנה מטבע להרוויח כדי עסק שעושה לאדם - דומה הדבר למה ַמשל
אלפים וכמה כמה אלא ה"ניקעל", את רק לא זה הריידי ה"ניקעל", את גם שקיבל אף הרי - לה"ניקעל"

אודות הוא שהמדובר בידעו בעיניו, ערכו את לחלוטין מאבד ה"ניקעל" של שוויו שמצד התענוג  !

.‚לנגדי הוי' ד"שויתי הענין להיות יכול איך :",בעיסוקיו היום כל במשך עסוק האדם הרי -
הקב"ה? אודות אז לחשוב הוא יכול ואיך בתורה, ואם הרשות בעניני אם

להיות צריכה הקב"ה אודות ההתבוננות :בתניא (כמבואר המצוה עשיית או -הלימוד .(
הפרטים. בכל ערוך שולחן פי על עשייתו שתהיה כדי שעושה, בהענין מלובש להיות עליו המצוה, עשיית או הלימוד
ענין לעשות שהתחיל בשעה שבתחילה, דמכיון - תמיד" לנגדי הוי' ד"שויתי להענין בסתירה זה אין כן, פי על ואף
בתוכו ישנו תמיד" לנגדי הוי' ד"שויתי הענין הרי הקב"ה, ציווי בגלל זאת עושה שהוא הגישה אצלו היתה זה,

עצמו על מכסה המצוה) עשיית - דידן (ובנדון ענין ואין תמידי, באופן אינווייניק") זיך ("ביי .ובפנימיותו

לעבוד כדי להיות צריך הרשות בעניני העסק גם מישראל אדם אצל שהרי הרשות, לעניני בנוגע זה דרך ועל
דעהו" דרכיך "בכל - הקב"ה .את
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ב).2) (צא, פ"ב אגה"ת תניא ראה
ב.3) פו, יומא
וש"נ.4) ב. נ, פסחים
מ"ב.5) פ"ד אבות
ח.6) טז, תהלים

ב).7) (נח, פמ"א
משו"ע8) הדוגמא מובאת ועוד) מח. ע' תרנ"ז (סה"מ בדא"ח

ידו. ע"י הראש כיסוי לענין (ס"ד) סצ"א או"ח
ספ"ג.9) דעות הל' רמב"ם וראה ו. ג, משלי



כי

    י כרך

בפרשתנוהקב"ה ציווי עלֿדבר מסופר
ובקיומו ביתו, ובני עצמו את למול אבינו לאברהם

למולים" "ראש נעשה זה לכלציווי וראשון ראש -
וכל הקב"ה שבין בכריתותֿהבריתֿקודש הנכנסים

מישראל. ואחד אחד
אומרים: אנו מילה לברית הברכה שבנוסח ועד

אבינו" אברהם של בבריתו שברית"להכניסו והיינו –
לזו ומתייחסת משתייכת היא עתה המתקיימת המילה

"(אברהם) דלהיותו – אבינו אברהם הרישל "
מבניוהוא ואחד אחד לכל אתומנחיל היורשים

הקב"ה עם בברית להיכנס הריהכח הירושה ובגדרי .
ידוע:

של והכנתו במצבו כלל תלוי' אינה שהירושה א)
גם כי לרשת, הבן   .

המוריש רשות שינוי משום בירושה שאין כיב) ,
ממש המוריש של במקומו נכנס שהיורש .אם

היא מישראל אחד כל של בריתו אשר מובן מזה
והכשרתו כחו שהרי אבינו", אברהם של "בריתו
אבינו, מאברהם בירושה לו באו זו בברית להיכנס
נכנס – מצבו על הבט מבלי – שהיורש ומכיון
היא שלו ברית הרי כן אם כנ"ל, המוריש של במקומו

אבינו. אברהם של בריתו

:להבין צריך אבל
"הרמב"ם זו: מצוה בביאור מליןכתב אנו

מפני ביתו ואנשי עצמו מל השלום עליו
ידי על אותנו ציוה שהקב"ה מפני אלא 

דאף מובן, הרי מילהשנמול", מצות קיום על
המצוה מקום מכל אבינו, מאברהם בירושה ניתן

אינה עלינו, מוטלת שהיא כפי בירושהעצמה,
שמיוסדת רק אבינו", אברהם של מ"בריתו

נקראת למה כן ואם – משה ידי על הקב"ה בציווי
אבינו"? אברהם של "בריתו זו מצוה

המדרש מאמר לפי שעשוובפרט המצוות "כל :
שמך", תורק שמן אנו אבל היו ריחות האבות לפניך
יתירה ומעלה עדיפות יש שלנו המצוות שבקיום הרי
גוף מעלת בדוגמת אבינו, אברהם ידי על קיומן על
מילה מצות אשר יתכן איך כן ואם ריחו, על השמן

אבינו? אברהם של בריתו היא הרי מקיימים שאנו

אברהם של "בבריתו הברכה לשון להבין: צריך גם
עדיף ולכאורה אבינו. אברהם ענין את מדגישה אבינו"

עם היא שהברית להדגיש דהיינו:יותר ,
הקב"ה". עם בברית "להכניסו

בשלחנו הזקן אדמו"ר דברי בהקדים זה ויובן

במצות כו' היא הקדושה זו נפש כניסת "תחלת אשר
מילה".

התינוק, לידת קודם גם מובן: אינו ולכאורה
התורה כל אותו "מלמדין אמו, במעי עוד בהיותו

נפשכולה" בו נמצאת הוולדו טרם שגם הרי ,
כולה"הקדושה התורה "כל את הלומדת היא שהיא

כניסת שתחילת לעיל המובא עם זה יתאים ואיך –
יום שהוא הבריתֿמילה, בעת היא הקדושה נפש

ללידתו? השמיני

"והביאור –בזה: פירושה הקדושה" נפש
להתאחדות ועד הגוף, עם הנשמה של פנימי חיבור
פעולתה ונראית ניכרת שאז אחת, למציאות והתעצמות
אמו, במעי כשהעובר כן שאין מה בגוף, הנשמה של
זו לא זאת בכל דקדושה, הנפש בו ישנה שכבר עם

בלבד ,כנ"ל בגופו ונתאחדה "נכנסה" טרם
נפשו של פעולתה שגם ניכרתאלא אינה

וניזון ושותה אוכל הוא שהרי – בגופו עדיין ונרגשת
וכו' אוכלת שאמו .ממה
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ואילך.1) ט יז,
י.2) דאסת"ר פתיחתא
א.3) רסה, טושו"ע ב. קלז, שבת
לך.4) ר"פ (אוה"ת לבנים" סימן אבות "מעשה ממחז"ל להעיר

לבנים" סימן לאבות שאירע מעשה "כל ו: יב, בראשית רמב"ן וראה
758 ע' ח"ג בלקו"ש בארוכה ו). פ"מ, ב"ר וראה יו"ד. יב, שם וראה

ואילך.
ישנו5) זה ענין שהרי מהא גם וכדמשמע מבנ"י

(גם) אסור ממולים מורהדהנודר וזה ב). לא, (נדרים ישראל
שזהו ב ל, (נדרים בנ"א" לשון אחר הלך "בנדרים כי

וש"נ).
הניחא.6) ד"ה שם וברשב"ם א מד, ב"ב ב. קיא, ב"ק
קיח:7) סי' י. נ. ח"א צ"פ וראה קיח. סי' ח"א דווינסק צ"פ שו"ת

האב. עצם דהוא
ספ"ז.8) חולין פיה"מ

בזה9) שיש את"ל איןואפי' – לאברהם הקב"ה ציווי המשך
העיקר! את ולהשמיט הטפל את להזכיר סברא

ג.10) פ"א, שהש"ר
סוס"ד.11) מהדו"ת או"ח
ב.12) ל, נדה
נפה"ב13) אין עדיין שהרי יותר, נעלה במצב היא אז – ואדרבא

ב). (צא, בסנה' כמבואר – המבלבלה
שם.14) נדה

    

לידי אז באה כבר שהנפש שנולד, לאחרי וגם
מה הרי הגוף, עם חיבור לא הוא בגופו

בו עדיין (שהיא האלקית הנפש של וחיבורה פעולתה
החיונית. נפשו של אם כי ומקיף), העלם בבחינת
והתחברותה בגוף הקדושה נפש של הפנימית כניסתה

הברית ידי על דווקא וניכרת נפעלת היא הרי
" אז שנעשה מפני מילה, "עולם לברית

הגוף בבשר וחתומה טבועה הקב"ה עם שהברית –
לאומות גם וניכרת (הנראית "לברית ועד הגשמי,

ה)עולם".

:המצוות שאר על מילה מצות של מעלתה וזוהי
עם המקיימן האדם את לחבר ענינים המצוות

צוותא ל' מצוה – המצוה איןהקב"ה אבל וחיבור ְֶַ
המצוה המקיים בגוף ניכר זה משלחיבור דרך על .

שינוי זו מצוה פעלה שבודאי אף צדקה, המחלקת היד
שינוי זה אין אבל – היד של הגשמית במציאותה גם

 במצות כן שאין מה היד. של הגשמי בבשר
על שהשינוי הוא המצוה ענין כל – מזו ויתירה מילה.
לעיני – הגוף בבשר ניכר יהא הקב"ה עם בריתו ידי

כנ"ל. העולם, לאומות וגם בשר,

על דמילה כריתתֿהברית של מעלתה גדלה ובזה
שכרת הברית בה): (וכיוצא דחורב כריתתֿהברית
גם היה מואב ובערבות בסיני ישראל בני עם הקב"ה
בנשמתם, אם כי בגופם, שם נוכחים היו שלא אלו עם

שכתוב אשרוכמו ואת גו' פה ישנו אשר את "כי :
אליעזר דרבי בפרקי ומבואר היום", עמנו פה איננו

עם וגם שעברו הדורות עם גם היתה זו שכריתותֿברית
היתה שכריתותֿהברית היינו לבוא, העתידין הדורות
וכלשון מעמד, באותו שם היו שכולם הנשמות עם
כולל ישראל מבני ואחד אחד לכל בנוגע הידוע

סיני מהר ועומד מושבע .הגרים:

גם הרי בגופם, שם נוכחים שהיו אלו מזו: יתירה
בזה רק ב"ברית" באו מפיהם הברית דברי את

אחד באוזן, נתפסת שהשמיעה היות דעם משה;
האוזן אין מקום מכל האדם, של הגשמיים מאיבריו

בחינת "שומעת"אלא (בכוחשעלֿידו
הנשמע. הדבר את ומקבלת שלה), הרוחני השמיעה

מואב בערבות אשר שכריתותֿהברית מזה, ומובן
ישראל, של נשמותיהן עם בעיקר היתה לה) (והדומות
להיות ענינה אשר דמילה, כריתותֿהברית כן שאין מה

הגוף"בריתי בשר ש(גם) עולם", לברית
ל"יסוד ועד – יתקשרדגופא"הגשמי –

נעשה זה ידי שעל כנ"ל. הקב"ה, עם עולם בברית
יתברך לו למטה""דירה שאין בתחתון –

.ממנו

וזהו בן התינוק בהיות מילה: מצות של
דעת של ענין מכל עדיין שמושלל בעת ימים, שמונת
הרוחניים וכחותיו הנשמה גילוי מצד והשגה, והבנה
זאת ובכל הקב"ה, עם בברית ליכנס שייך אינו הרי

עליו התורה לפיהטילה – זה בגיל נימול להיות
שלו הגשמי הגוף שבשר הוא מילה הברית ענין שכל
(ועוד גם יתכן וזה כנ"ל, הקב"ה עם בברית יתקשר

ימים. ח' בן בתינוק יותר)

להכניסו" הברכה: נוסח גם יתבאר זה פי ועל
של בבריתו :"

הארץ" מהאראדאקב"פרי מענדל מנחם מהרב
אבינו, באברהם העקידה נסיון של ההפלאה מבוארת
פשוטים) אנשים (גם ישראל מבני שהרבה היות דעם
(ואפילו נפש המסירות בנסיון עמדו הדורות במשך
זה על ששמעו מבלי גם "עקידה") של לזו בדומה
גדלה מקום ומכל – בעצמו מהקב"ה מפורש ציווי
להפליא עד השלום עליו אבינו אברהם של מעלתו
אבינו שאברהם לפי הוא, והטעם – העקידה בנסיון

להיותהיה הרי דא כגון ובכל זה בנסיון שעמד
ביותר קשה דבר הוא לאחריה"ראשון" אבל .
הצינור" את "פתח כבר הדרךשה"ראשון" את וסלל

אחריו לבאים יותר בנקל זה נעשה אז –הם כי ,
ואורחותיו בדרכיו .הולכים
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יג.15) יז, פרשתנו
ואילך.16) ספ"א ש"ת אומר רבי ד"ה ג. מה, בחוקותי לקו"ת

ובכ"מ. ואילך. כה ע' ח"א התמים בתחלתו. השי"ת ביוהשמע"צ
בפע"ח.17) מש"כ להבין רד"ה קו"א מתניא להעיר
יד.18) כט, דברים
זח"ב19) א. צא, זח"א ג. נצבים תנחומא ספכ"ח. שמו"ר פמ"א.

א). (פו, תמ"ט ת"ז ב. פג,
ב.20) כב, שבועות

א).21) (יז, תקו"ז הקדמת
פט"ז.22) נשא תנחומא
פל"ו.23) תניא
לאֿלב:24) מצוה פערלא להרי"פ לרס"ג לספהמ"צ בביאור ראה

כן שהוכיח וע"ש דרמיא. הוא גופא דקטן עלי' המצוה חובת עיקר
המצוה הרי מ"מ האב, על הוא החיוב שעיקר את"ל ואפי' מהאו"ז.

קטן. בהבן מתקיימת
ליישב.25) ויש סכ"א. אגה"ק ועיין וירא, פ'
קשות.26) התחלות כל ה: יט, יתרו ורש"י מכילתא ראה
בענין27) .65וכידוע ע' חיים דרך ראה כו'. פלוני ר'
בפה28) אומרה הי' השגה איזה לו כשנפלה "נוהג הה"מ הי' ולכן

העולם בזה . . ההשגה להמשיך בכדי . . השומעים יבינו שלא אף
כח). ע' שערים (מאה להשיגה" . . אחר יוכל . . ואזי

"מדרכיו"29) בדיוקו סכ"ז באגה"ק ביאור להוסיף יש עפ"ז
חותיו"."באור



כה     

לידי אז באה כבר שהנפש שנולד, לאחרי וגם
מה הרי הגוף, עם חיבור לא הוא בגופו

בו עדיין (שהיא האלקית הנפש של וחיבורה פעולתה
החיונית. נפשו של אם כי ומקיף), העלם בבחינת
והתחברותה בגוף הקדושה נפש של הפנימית כניסתה

הברית ידי על דווקא וניכרת נפעלת היא הרי
" אז שנעשה מפני מילה, "עולם לברית

הגוף בבשר וחתומה טבועה הקב"ה עם שהברית –
לאומות גם וניכרת (הנראית "לברית ועד הגשמי,

ה)עולם".

:המצוות שאר על מילה מצות של מעלתה וזוהי
עם המקיימן האדם את לחבר ענינים המצוות

צוותא ל' מצוה – המצוה איןהקב"ה אבל וחיבור ְֶַ
המצוה המקיים בגוף ניכר זה משלחיבור דרך על .

שינוי זו מצוה פעלה שבודאי אף צדקה, המחלקת היד
שינוי זה אין אבל – היד של הגשמית במציאותה גם

 במצות כן שאין מה היד. של הגשמי בבשר
על שהשינוי הוא המצוה ענין כל – מזו ויתירה מילה.
לעיני – הגוף בבשר ניכר יהא הקב"ה עם בריתו ידי

כנ"ל. העולם, לאומות וגם בשר,

על דמילה כריתתֿהברית של מעלתה גדלה ובזה
שכרת הברית בה): (וכיוצא דחורב כריתתֿהברית
גם היה מואב ובערבות בסיני ישראל בני עם הקב"ה
בנשמתם, אם כי בגופם, שם נוכחים היו שלא אלו עם

שכתוב אשרוכמו ואת גו' פה ישנו אשר את "כי :
אליעזר דרבי בפרקי ומבואר היום", עמנו פה איננו

עם וגם שעברו הדורות עם גם היתה זו שכריתותֿברית
היתה שכריתותֿהברית היינו לבוא, העתידין הדורות
וכלשון מעמד, באותו שם היו שכולם הנשמות עם
כולל ישראל מבני ואחד אחד לכל בנוגע הידוע

סיני מהר ועומד מושבע .הגרים:

גם הרי בגופם, שם נוכחים שהיו אלו מזו: יתירה
בזה רק ב"ברית" באו מפיהם הברית דברי את

אחד באוזן, נתפסת שהשמיעה היות דעם משה;
האוזן אין מקום מכל האדם, של הגשמיים מאיבריו

בחינת "שומעת"אלא (בכוחשעלֿידו
הנשמע. הדבר את ומקבלת שלה), הרוחני השמיעה

מואב בערבות אשר שכריתותֿהברית מזה, ומובן
ישראל, של נשמותיהן עם בעיקר היתה לה) (והדומות
להיות ענינה אשר דמילה, כריתותֿהברית כן שאין מה

הגוף"בריתי בשר ש(גם) עולם", לברית
ל"יסוד ועד – יתקשרדגופא"הגשמי –

נעשה זה ידי שעל כנ"ל. הקב"ה, עם עולם בברית
יתברך לו למטה""דירה שאין בתחתון –

.ממנו

וזהו בן התינוק בהיות מילה: מצות של
דעת של ענין מכל עדיין שמושלל בעת ימים, שמונת
הרוחניים וכחותיו הנשמה גילוי מצד והשגה, והבנה
זאת ובכל הקב"ה, עם בברית ליכנס שייך אינו הרי

עליו התורה לפיהטילה – זה בגיל נימול להיות
שלו הגשמי הגוף שבשר הוא מילה הברית ענין שכל
(ועוד גם יתכן וזה כנ"ל, הקב"ה עם בברית יתקשר

ימים. ח' בן בתינוק יותר)

להכניסו" הברכה: נוסח גם יתבאר זה פי ועל
של בבריתו :"

הארץ" מהאראדאקב"פרי מענדל מנחם מהרב
אבינו, באברהם העקידה נסיון של ההפלאה מבוארת
פשוטים) אנשים (גם ישראל מבני שהרבה היות דעם
(ואפילו נפש המסירות בנסיון עמדו הדורות במשך
זה על ששמעו מבלי גם "עקידה") של לזו בדומה
גדלה מקום ומכל – בעצמו מהקב"ה מפורש ציווי
להפליא עד השלום עליו אבינו אברהם של מעלתו
אבינו שאברהם לפי הוא, והטעם – העקידה בנסיון

להיותהיה הרי דא כגון ובכל זה בנסיון שעמד
ביותר קשה דבר הוא לאחריה"ראשון" אבל .
הצינור" את "פתח כבר הדרךשה"ראשון" את וסלל

אחריו לבאים יותר בנקל זה נעשה אז –הם כי ,
ואורחותיו בדרכיו .הולכים
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יג.15) יז, פרשתנו
ואילך.16) ספ"א ש"ת אומר רבי ד"ה ג. מה, בחוקותי לקו"ת

ובכ"מ. ואילך. כה ע' ח"א התמים בתחלתו. השי"ת ביוהשמע"צ
בפע"ח.17) מש"כ להבין רד"ה קו"א מתניא להעיר
יד.18) כט, דברים
זח"ב19) א. צא, זח"א ג. נצבים תנחומא ספכ"ח. שמו"ר פמ"א.

א). (פו, תמ"ט ת"ז ב. פג,
ב.20) כב, שבועות

א).21) (יז, תקו"ז הקדמת
פט"ז.22) נשא תנחומא
פל"ו.23) תניא
לאֿלב:24) מצוה פערלא להרי"פ לרס"ג לספהמ"צ בביאור ראה

כן שהוכיח וע"ש דרמיא. הוא גופא דקטן עלי' המצוה חובת עיקר
המצוה הרי מ"מ האב, על הוא החיוב שעיקר את"ל ואפי' מהאו"ז.

קטן. בהבן מתקיימת
ליישב.25) ויש סכ"א. אגה"ק ועיין וירא, פ'
קשות.26) התחלות כל ה: יט, יתרו ורש"י מכילתא ראה
בענין27) .65וכידוע ע' חיים דרך ראה כו'. פלוני ר'
בפה28) אומרה הי' השגה איזה לו כשנפלה "נוהג הה"מ הי' ולכן

העולם בזה . . ההשגה להמשיך בכדי . . השומעים יבינו שלא אף
כח). ע' שערים (מאה להשיגה" . . אחר יוכל . . ואזי

"מדרכיו"29) בדיוקו סכ"ז באגה"ק ביאור להוסיף יש עפ"ז
חותיו"."באור



כו    

והרגשתו בהבנתו התלוי בענין הוא זה כל אמנם
בכחות להתגבר שיוכל שבכדי ובעבודתו, האדם של
כשיודע – זה בענין והמניעות הקשיים על שלו
(ובפרט ה"ראשון" בזה קדמהו שכבר וכשמרגיש
בני כל ועבור "עבורו הצינור את ופתח אביו) כשהוא
אבל הוא. בעבודתו לו מסייע זה הרי ישראל"
ופעולתו, בידיעתו קשור שאינו בענין הוא כשהנידון
והכנה הכשרה בלי בגופו הנעשית בפעולה אם כי
והשפעה שליטה שום בו שאין בתינוק ובפרט – מצדו
לו יועיל ולא יתן לא הרי – הרוחניים כחותיו של
הרי כן ואם לפניו; נעשה כבר שהדבר מה מאומה
בפעולה – ה"ראשון" ולבין בינו הפרש אין זה במובן

לפניו. מהבא סיוע לו אין כי "ראשון", הוא הרי זו

מצות המקיים (וגר) בגדול גם הוא שכן ובאמת
דלהיות – וכו' והרגש דעת לו יש שכבר אף – מילה
הבשר את להכניס הוא מילה מצות של עיקרה שכל

פעולה ידי (על הקב"ה,ממש עם בברית (
שבפעולת מובן הרי בארוכה, לעיל שנתבאר וכפי
דרך הבא והסיוע העזר אותו פועל אינו עצמה הברית
שנתינת (היינו ועלֿידם בהם ופועל הרוחניים הכחות
סגולה בתור הבאה זו (ואפילו מהראשון הבא הכוח
ליכנס הרוחנית וההכשרה בההכנה רק שייכת כירושה)
הברית והטבעת בהפעלת לא אבל המילה, בברית
המקיים ואחד אחד כל הרי זה ולפי הגוף). בגשם
בבחינת הריהו גדול ובין קטן בין מילה, ברית מצות

זה. במובן ראשון

של בבריתו "להכניסו אומרים שאנו מה יובן ובזה
 הוא אבינו אברהם של ומעלתו ענינו כי :"
שהיה ישראלבזה מבני אחד שכל ומכיון כנ"ל, ,

כן אם "ראשון", בבחינת כן גם הריהו זו מצוה המקיים
של "בבריתו נכנס הוא ממש ".

מדוע ביאור: הדורש נוסף ענין יתבאר הנ"ל לפי
"צערא הגורם בדבר מילה הברית ענין קשור

ה'דינוקא" בעבודת עיקר הוא שהשמחה – ובפרט ?
שכתוב וכמו –"בשמחה ה' את כן"עבדו ואם ,

גדולה מצוה לעשות מהקב"ה נצטווינו למה
זו שלוחמורה באופן עניןדוקא היפך –
השמחה?

לפי הוא צער גורמת המילה שפעולת שזה ואף
הוא אמנםהגוףשכן – בזה כיוצא פעולות
ש כפימכיון ומכוונים מדוייקים הם העולם עניני

" (כיון בשרשם למעלה הם אלו שענינים
"שענין מובן הרי – מצוה של בענין שכן ומכל (

מיוחדת. ולתכלית בכוונה הוא המילה בברית הצער

אחרונים סברת לפי צריכהובפרט מילה שמצות
את להרדים אין (ושלכן צער. ידי על דוקא להיות

כולו –הנימול, הכאב) את ירגיש שלא חלקו, או
מילה. במצות עיקרי ענין הוא שהצער בודאי הרי

בזה: והביאור

גם אלקות להמשיך הוא מילה מצות של ענינה
"דירה יתברך לו נעשה שבזה שבגוף, הגשמי בבשר
שהוא וכמו ביותר, בתחתון שגם א. ז. בתחתונים",

להיות צריך ולכן יתברך, לו דירה עושים –
בטבעו שהוא כמו בבשר בכלדוקא מוגדר ;

צער מרגיש שהוא כזה בבשר גם אשר – תכונותיו
(השמחה), מזה ההיפך בו להיות שצריך (מצוה) בדבר
עולם בברית שתתקשר פועלים נמוכה כה בדרגא גם

הקב"ה .עם

:מזה וההוראה
בשולחנו כותב הזקן רשותאדמו"ר לאדם "אין :

מזה ומובן צער", בשום לצערו כו' כלל גופו על
התעסקות אחרי לחפש רשאי האדם שאין בפשטות
הוא כשהנידון זאת ובכל צער. לו יגרום אשר בענין
בתחתונים, דירה יתברך לו לעשות שליחות של בענין
הצער מחמת מזה להימנע רשאי אינו אדרבה, הרי אז,
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שם:30) בפיה"מ הרמב"ם לשון המשך יומתק בפנים מ"ש ע"פ
מקום מה (דלכאורה, – ע"ה" אבינו אברהם שמל כמו "שנמול
רבינו למשה הציווי מפני רק מלין אנו והרי כא"א שנמול להדגיש
ראשון בבחי' ג"כ היא שלנו הברי"מ כי – שם) הרמב"ם ל' כתחלת

.25 הערה 89 ע' ח"ה לקו"ש וראה ע"ה". א"א שמל "כמו
הגהמ"י31) ג. שער ברכות (אבודרהם שי"א ועד א. ח, כתובות

שמטעם העושה) ד"ה א מו, סוכה תוס' ועי' י"מ. בשם ה"ג, פ"ג מילה
מילה. במצות שהחיינו מברכין אין זה

לולב.32) הלכות סוף רמב"ם וראה ב קב, תהלים
(33– בשמחה"ובכללות עליהם "קבלו מילה מצות

ובפרש"י). א. קל, (שבת משתה" "שעושין – גשמיית ובשמחה

מילה.34) הל' סוף רמב"ם ראה
(35.14 הערה 8 ע' לעיל בהנסמן וראה רפ"ג. תניא ראה
חיו"ד36) לב מערכי שו"ת וראה סק"מ. ח"ב יושר אמרי שו"ת

שחולק. נג סי'
יש37) שאז ס"ד, רסא סי' ברית נחלת הברית, כורת ספר ראה

ודעת. כוונה צריכות דמצות מטעם נוספת שאלה
שהמילה כה) סי' (ח"ב אברהם דבר בשו"ת כתב לגר שבנוגע אלא
גרוסנס (להרא"ל סי"א ארי' לב ובשו"ת הכשר. כ"א כלל, מצוה אינה

הדיעות. לכל להרדימו מותר שעפ"ז ר"ל תשי"ח) לונדון – שי'
כדי38) ונצטער הרגיש ט): (פמ"ז, מב"ר לאברהם) (בנוגע להעיר

שם שבמדרש מה יומתק בפנים, מ"ש וע"פ שכרו. הקב"ה לו שיכפול
הוא הצער כנ"ל כי – נצטער שלא המ"ד על בחריפות כ"כ מקשה
למולים" "ראש שהי' שבא"א מובן וא"כ מילה, במצות עיקרי ענין
80 ע' ח"ה לקו"ש וראה זה. עיקרי ענין אצלו חסר הי' לא בודאי

שם. 40 ובהערה ואילך
ס"ד.39) ונפש גוף נזקי הל'

    

לך" למה דרחמנא כבשי ו"בהדי – בזה ,הקשור
תפקידו את ממלא הוא זה באופן דוקא ואולי

ושליחותו.

"שליחות" של תפקיד עליו שהוטל דמי מובן ומזה
לקבל האם דעתו שיקול על להעמיד יכול אינו כזו,
עצמו אצל קרוב אדם כי לא, או השליחות את

להשתמט ובלבד שכלו ויסלף שיטה ואפשר
שעליו לומר אפשר כי ואם הצער, מפני מהשליחות

אשר למשלח לולהודיע יהיה השליח) (של

אבל בזה, וכיוצא להיותצער צריכה עצמה
וחלילה). חס פניות לו אין בודאי (אשר המשלח של

הוא, כחותיו בכל לתפקידו כשיתמסר ואדרבא,
את וימלא יצליח בודאי המשלח, של כחו על נוסף

ויסורים צער ובלי – כדבעי עליו המוטלת ,השליחות
דירה יתברך לו ויעשה – לבב וטוב בשמחה אם כי

בתחתונים.
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א.40) י, ברכות
וש"נ.41) ב. ט, סנה'

סכ"ב.42) אגה"ק עיין
(הריי"ץ) אדמו"ר כ"ק הוכנס תר"מ) תמוז, (י"ט זה ביום (*

א"א. של בבריתו



כז     

לך" למה דרחמנא כבשי ו"בהדי – בזה ,הקשור
תפקידו את ממלא הוא זה באופן דוקא ואולי

ושליחותו.

"שליחות" של תפקיד עליו שהוטל דמי מובן ומזה
לקבל האם דעתו שיקול על להעמיד יכול אינו כזו,
עצמו אצל קרוב אדם כי לא, או השליחות את

להשתמט ובלבד שכלו ויסלף שיטה ואפשר
שעליו לומר אפשר כי ואם הצער, מפני מהשליחות

אשר למשלח לולהודיע יהיה השליח) (של

אבל בזה, וכיוצא להיותצער צריכה עצמה
וחלילה). חס פניות לו אין בודאי (אשר המשלח של

הוא, כחותיו בכל לתפקידו כשיתמסר ואדרבא,
את וימלא יצליח בודאי המשלח, של כחו על נוסף

ויסורים צער ובלי – כדבעי עליו המוטלת ,השליחות
דירה יתברך לו ויעשה – לבב וטוב בשמחה אם כי

בתחתונים.
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א.40) י, ברכות
וש"נ.41) ב. ט, סנה'

סכ"ב.42) אגה"ק עיין
(הריי"ץ) אדמו"ר כ"ק הוכנס תר"מ) תמוז, (י"ט זה ביום (*

א"א. של בבריתו

אגרות קודש

 ב"ה,  ז' מרחשון, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

 הרה"ג והרה"ח וו"ח אי"א נו"מ בעל מדות תרומיות 

עוסק בצרכי ציבור באמונה וכו' מהורר"ן שי'

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבו מכ"ח תשרי, בו מתאר את ההשפעה הטובה של ביקור בחורי חמד תלמידי 

התמימים בביהכ"נ שלו בשמחת תורה העבר, והרושם שהשאירו על כל המתפללים.

ועלי להוסיף אשר היישר כח המגיע לבחורים הנ"ל עוד הרבה יותר מכפי ההשערה, כי קשור הי' 

אצלם ביקור זה בקבלת עול ביותר, באשר צריכים היו לעזוב את ההתועדות כאן בתוככי חסידי חב"ד 

ואנ"ש, ולילך למשך שעות אחדות לבתי הכנסיות ובתי מדרשים, ולא זו בלבד אלא לעשות את כל זה מתוך 

שמחה ועליצות לב.

ויהי רצון אשר השמחה של זמן שמחתנו בכלל, ושמחת תורה בפרט, תומשך על כל השנה כולה, 

שתהי' שנת שמחה, ונשען על המאמר הרגיל שמחה פורץ גדר, שיוסרו כל הגדרים וההגבלות ההעלמות 

וההסתרים שבחיי בני ובנות ישראל, ותהי' שנה טובה ומתוקה בטוב הנראה והנגלה בגשמיות וברוחניות 

גם יחד.

בברכה.

מוסג"פ חוברת עסקנות חב"ד, אשר בטח תענין את כת"ר שי'.



כח             

מרחשון ז' ראשון יום
אגרתכו         

מרחשון ח' שני יום
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.42   ."בהגה פ"מ ח"א תניא "וראה

             

מרחשון ט' שלישי יום
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ועוד.43. א. פה, ב.44.זח"ב רנד, 45Ë.זח"ב   Ú‰בירור שייך כדלקמן".‰ÌÚË"ובכ"ז -
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ועוד.43. א. פה, ב.44.זח"ב רנד, 45Ë.זח"ב   Ú‰בירור שייך כדלקמן".‰ÌÚË"ובכ"ז -
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מרחשון י' רביעי יום
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.46Ï ÂÓ„  ˙Ú‰ובפרט בגמרא הלכות בכמה - ידועה שהייתה Â..47Ï"אף ÂÓ„  ˙Ú‰ביאור"
˙ÂÏ‚‰ Ï„Â‚שההלכה אף -ÓˆÚ‰(והגאולה), ˙ÂÏ‚ידועה ‰.48.(ב (מח, תכ"א י.49.תקו"ז א.50.צב, קעג, זח"ג ‰Ú˙51.ראה

Ï ÂÓ„ "Ï‰."מעלה ובכאו"א -.52Ï ÂÓ„  ˙Ú‰) סוס"ד פ"א לאדה"ז ת"ת הל' בהמ"מÂ"ראה -
קה"ת)". ב.53.בהוצאת קלח, שבת

             

מרחשון י"א חמישי יום
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א.54. ח, מהאצילות".55.ברכות "שלמעלה שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן התיקון" ב"לוח אבל "שלמעלה", תיבת ליתא שלפנינו בתניא

ב.56. סא, יהי'57.נדה שזה מחלק והוא לבוא, לעתיד תתבטלנה שמצוות כאן, מביא הזקן שרבנו המשיח‡Èמה בימות ולא המתים תחיית
ÈÏכלאים של ענין להיות יכול מת שבתכריכי שממה אומרת שהגמרא מה מפרשים שהתוס' שם. התוס' שיטת לפי זה הרי - המתים תחיית

לבושים יהיו הרי המתים בתחיית שיקומו שבשעה שלמרות מכך, היא שהראי' התוס' מפרשים - לבוא לעתיד תתבטלנה שהמצוות ראי' -
הרשב"א,‡Ï‰בלבושים כלאים; של האיסור אז יהיה ולא לבוא לעתיד תתבטלנה המצוות שכן - שבהם לכלאים חוששים אנו אין כן פי על אף ,

שהמתים הזמן על היא שהכוונה אחרת, מפרש הגמרא, על שם הר"ן בחידושי "כיוןÌÈ˙Óעדיין‰Ìהמובא שכן לגביהם, בטלות המצוות אז ,
שם) נדה על טהרה" "סדרי בספר גם (המובא זה לרשב"א בהתאם המצוות"; מן חפשי נעשה המתים.Ï‡שמת בתחיית המצוות תתבטלנה

באלף יהי' שכר קבלת שעיקר שם, אומר הזקן שרבנו בתניא, ל"ו בפרק מההגה"ה קשה שלכאורה מה הרבי מתרץ יוצא‰ÈÈבכך שמזה
המצוות? תתבטלנה המתים תחיית אחרי שמיד לומר אפשר שאי הרי המצוות, עבודת של הזמן עדיין הוא השביעי אלף שלפני המתים שבתחיית
תורה" שב"לקוטי גדול בשופר יתקע ההוא ביום והי' במאמר מביא הזקן שרבנו מה גם כך הרשב"א. שיטת לפי הזקן רבנו מדבר שם אלא -

בהבדלÏ‡שמצוות הרשב"א. לשיטת בהתאם כן גם הוא - לבוא לעתיד לביןÊ‰תתבטלנה המשיח ביאת זמן בין כאן מדייק הזקן שרבנו
משיח ביאת בזמן ולא המצוות תתבטלנה המתים בתחיית (שרק המתים מהמÈÏתחיית רבים יתורצו - הרבי אומר - המתים) קומותתחיית

שהמצוות יוצא מקומות (באותם שם בנדה הגמרא על בהגהותיו מביא חיות הלעתידÏ‡שמהר"ץ על מדובר שם שכן - לבוא) לעתיד תתבטלנה
ש המשיח זמן של בזמןÈÏלבוא זה הרי - לבוא לעתיד תתבטלנה שהמצוות שם אומרת שהגמרא ומה המתים, המתיםÈ‡תחיית תחיית

סימן חכמים" וב"דברי קה"ת); בהוצאת ואילך, ג תקסא, ג' (חלק ריח ס"ק מ' כללים חמד" ב"שדי לעיין מציין הרבי התוס'). לשיטת (בהתאם
זה. בענין דנים בהם המקומות מסומנים שם ואילך) סע"ב תתקסב, (א' נ"ג



לי              

מרחשון י"א חמישי יום
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א.54. ח, מהאצילות".55.ברכות "שלמעלה שצ"ל שליט"א אדמו"ר כ"ק תיקן התיקון" ב"לוח אבל "שלמעלה", תיבת ליתא שלפנינו בתניא

ב.56. סא, יהי'57.נדה שזה מחלק והוא לבוא, לעתיד תתבטלנה שמצוות כאן, מביא הזקן שרבנו המשיח‡Èמה בימות ולא המתים תחיית
ÈÏכלאים של ענין להיות יכול מת שבתכריכי שממה אומרת שהגמרא מה מפרשים שהתוס' שם. התוס' שיטת לפי זה הרי - המתים תחיית

לבושים יהיו הרי המתים בתחיית שיקומו שבשעה שלמרות מכך, היא שהראי' התוס' מפרשים - לבוא לעתיד תתבטלנה שהמצוות ראי' -
הרשב"א,‡Ï‰בלבושים כלאים; של האיסור אז יהיה ולא לבוא לעתיד תתבטלנה המצוות שכן - שבהם לכלאים חוששים אנו אין כן פי על אף ,

שהמתים הזמן על היא שהכוונה אחרת, מפרש הגמרא, על שם הר"ן בחידושי "כיוןÌÈ˙Óעדיין‰Ìהמובא שכן לגביהם, בטלות המצוות אז ,
שם) נדה על טהרה" "סדרי בספר גם (המובא זה לרשב"א בהתאם המצוות"; מן חפשי נעשה המתים.Ï‡שמת בתחיית המצוות תתבטלנה

באלף יהי' שכר קבלת שעיקר שם, אומר הזקן שרבנו בתניא, ל"ו בפרק מההגה"ה קשה שלכאורה מה הרבי מתרץ יוצא‰ÈÈבכך שמזה
המצוות? תתבטלנה המתים תחיית אחרי שמיד לומר אפשר שאי הרי המצוות, עבודת של הזמן עדיין הוא השביעי אלף שלפני המתים שבתחיית
תורה" שב"לקוטי גדול בשופר יתקע ההוא ביום והי' במאמר מביא הזקן שרבנו מה גם כך הרשב"א. שיטת לפי הזקן רבנו מדבר שם אלא -

בהבדלÏ‡שמצוות הרשב"א. לשיטת בהתאם כן גם הוא - לבוא לעתיד לביןÊ‰תתבטלנה המשיח ביאת זמן בין כאן מדייק הזקן שרבנו
משיח ביאת בזמן ולא המצוות תתבטלנה המתים בתחיית (שרק המתים מהמÈÏתחיית רבים יתורצו - הרבי אומר - המתים) קומותתחיית

שהמצוות יוצא מקומות (באותם שם בנדה הגמרא על בהגהותיו מביא חיות הלעתידÏ‡שמהר"ץ על מדובר שם שכן - לבוא) לעתיד תתבטלנה
ש המשיח זמן של בזמןÈÏלבוא זה הרי - לבוא לעתיד תתבטלנה שהמצוות שם אומרת שהגמרא ומה המתים, המתיםÈ‡תחיית תחיית

סימן חכמים" וב"דברי קה"ת); בהוצאת ואילך, ג תקסא, ג' (חלק ריח ס"ק מ' כללים חמד" ב"שדי לעיין מציין הרבי התוס'). לשיטת (בהתאם
זה. בענין דנים בהם המקומות מסומנים שם ואילך) סע"ב תתקסב, (א' נ"ג
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כ.58. סה, 59.ישעי'   טעמא בתר "דזיל ב) ה, (חולין דאכילה במידי דדוקא (ורש"י) תוס' פלוגתת בזמה"ז "דרק
כו"'. העולם כל שלימות א.60.דלעת"ל פב, קידושין ב. כח, ד.61.יומא יא, לך ג.62.לך יח, לב,63.שמיני בהעלותך תורה לקוטי ראה

ד.

             

מרחשון י"ב שישי יום
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ט"ס1. הוא תובב"א" אה"ק "ליושבי שנכתב כאן ומ"ש לארץ, שבחוץ לחסידים נכתבה זו שאגרת שליט"א, אדמו"ר כ"ק מציין התיקון בלוח
שנה מדי לה' יקדישו אשר הקדשים כסף מכל "ח"ו למעט שלא ע"ד מדובר - פ"ו רב אור - נסתרות גנזי בס' נדפס - זה אגה"ק שבסוף "כיון

לאה"ק. בהקדם לשלחו מוכן הכסף שיהי' שמבקש וממשיך תובב"א", שבא"י (כצ"ל)..לרבותינו Ê"Á‡Ïבשנה ‰ÙÒÂ‰גדול הדוחק "מובן :
דתרווייהו לומר נלפענ"ד ולכן והצ"צ. המחבר" מ"בני מתחיל נשיאינו רבותינו לעיני והייתה הדפוסים בכל נמצאת זו כותרת שהרי בכהנ"ל
ל"הנדכאים - וכולה לאה"ק נכתב זה) אגה"ק שהגיהו מובן ג"כ שמזה - "המוכ"ז" ע"ד השורה ובהשמטת הנדפס, (והוא המתאים חלק איתנהו:

שבאה"ק". כו' להנדכאים תנחומין אגרת אדה"ז שכתב לומר מסתבר ובלאה"כ שבמדינתנו". ו.2.כו' יא, איוב - הכתוב ל' ל'3.ע"ד ע"ד
ט. ד, ב' מלכים - ב.4.הכתוב כח, ברכות - חז"ל ל' ועוד.5.ע"ד פקודי. ס"פ ב.6.שמו"ר קנד, ד.7.זח"א ט, יחזקאל - הכתוב ל' ע"ד

.8) שו"ת. בכמה Ï"‡הובא "Â‡ " ÙÒÂ‰ולכל לרבנן 'חיי יבמין בכתובת וכן חליצה גט בנוסח ספ"ד יבום הלכות "וברמב"ם :(
שבק"'. ד.9.ישראל ב, כג.10.חבקוק יט, יד.11.משלי לד, איוב - הכתוב ל'



לי              

מרחשון י"ב שישי יום
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ט"ס1. הוא תובב"א" אה"ק "ליושבי שנכתב כאן ומ"ש לארץ, שבחוץ לחסידים נכתבה זו שאגרת שליט"א, אדמו"ר כ"ק מציין התיקון בלוח
שנה מדי לה' יקדישו אשר הקדשים כסף מכל "ח"ו למעט שלא ע"ד מדובר - פ"ו רב אור - נסתרות גנזי בס' נדפס - זה אגה"ק שבסוף "כיון

לאה"ק. בהקדם לשלחו מוכן הכסף שיהי' שמבקש וממשיך תובב"א", שבא"י (כצ"ל)..לרבותינו Ê"Á‡Ïבשנה ‰ÙÒÂ‰גדול הדוחק "מובן :
דתרווייהו לומר נלפענ"ד ולכן והצ"צ. המחבר" מ"בני מתחיל נשיאינו רבותינו לעיני והייתה הדפוסים בכל נמצאת זו כותרת שהרי בכהנ"ל
ל"הנדכאים - וכולה לאה"ק נכתב זה) אגה"ק שהגיהו מובן ג"כ שמזה - "המוכ"ז" ע"ד השורה ובהשמטת הנדפס, (והוא המתאים חלק איתנהו:

שבאה"ק". כו' להנדכאים תנחומין אגרת אדה"ז שכתב לומר מסתבר ובלאה"כ שבמדינתנו". ו.2.כו' יא, איוב - הכתוב ל' ל'3.ע"ד ע"ד
ט. ד, ב' מלכים - ב.4.הכתוב כח, ברכות - חז"ל ל' ועוד.5.ע"ד פקודי. ס"פ ב.6.שמו"ר קנד, ד.7.זח"א ט, יחזקאל - הכתוב ל' ע"ד

.8) שו"ת. בכמה Ï"‡הובא "Â‡ " ÙÒÂ‰ולכל לרבנן 'חיי יבמין בכתובת וכן חליצה גט בנוסח ספ"ד יבום הלכות "וברמב"ם :(
שבק"'. ד.9.ישראל ב, כג.10.חבקוק יט, יד.11.משלי לד, איוב - הכתוב ל'



לי              

מרחשון י"ג קודש שבת יום
          

        
         

        
     

  
    

   
     
  

  
   
    
    

   
  

    
   

 
    

    
    

          
         

        
       

      
      

          
         

       
         

         
       

   
   

 
    

 
   

   
 

  
  
  
   
 
   
   


  

            
        

        
           
          

         
        

         

       
         

         
   
   

    
  

  
   

  
          

      

          
            

          
   
  
  
   

  
  
   
         
         

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

 

 

       
         
       
        
      
         
        
      
        
       
       
       

   

  
      
      

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

טז.12. י, 13.משלי   ."כ ד, איכה הכתוב יט.14."ל' כז, ועוד.15.משלי ב. קסו, בפרש"י)16.זח"ב (הובא ספרי
ז. ו, ואתחנן ב.17.עה"פ עא, יא.18.ח"ג ז, א.19.ואתחנן כב, עירובין
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יא.20. צז, כז.21.תהלים כז, ח.22.תולדות לה, ישעי' - הכתוב ל' ב.23.ע"ד עא, ח"ג
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יא.20. צז, כז.21.תהלים כז, ח.22.תולדות לה, ישעי' - הכתוב ל' ב.23.ע"ד עא, ח"ג

אגרות קודש

 ב"ה,  ט"ז מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו מעש"ק, בו כותב ע"ד התעסקותו בשדה חינוך הכשר המקרב את לבם של בני 

ובנות ישראל לאבינו שבשמים, ומה שכותב שאינו שבע רצון כי לא הצליח הרבה במשמעת, הנה זה מכבר 

אמרתי לו שיסיח דעתו מהמרה שחורה שלו שאין לו יסוד, ומה שלא הצליח הרבה, הנה בטח הוא ע"פ 

מרז"ל מגילה ו' ע"ב אם יאמר לך אדם לא יגעתי ומצאתי אל תאמין, אבל קודם לזה נאמר, אם יאמר לך 

אדם יגעתי ולא מצאתי אל תאמין, ובמילא הרי בידו דבר זה.

גילוי כחות  יכול להמשיך  כי אי שביעת רצון  זה,  ב( מ"ש שאינו שבע רצון, הנה סימן טוב הוא 

הנעלמים אם כחות הגלוים אינם מספיקים, משא"כ שביעת רצון מביא ע"פ רוב לישות וכו' והעדר העבודה 

ועכ"פ העדר העבודה במרץ המתאים, וזה היפך תכלית המקווה, והכוונה שעבודת האדם צריכה להיות 

דוקא ביגיעה. והאריכות בזה אך למותר.

בברכה להצלחה בענינים הכלליים והפרטיים.

המחכה לבשו"ט.



היום יום . . . לו

ה'תש"ד ז חשוןיום שישי

חומש: לך לך, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: לט־מג.

תניא: אך . . . קמד הכל אחד.

ָבה, ַאְבָרָהם  ּבּור ַמֲחׁשָ ה ּדִ ב – ַמֲעׂשֶ ׁשֹון, ַהּלֵ ן ּתֹוָרה הּוא: ֲהָסַרת ָעְרַלת ַהּגּוף, ַהּלָ ֶדר ְלַאַחר ַמּתַ ַהּסֵ
ְרֵסם ֱאֹלקּותֹו,  ְך ּפִ ָבה, ַאַחר ּכָ יר ֶאת ּבֹוְראֹו – ַמֲחׁשָ ה ִהּכִ ְתִחּלָ ן ּתֹוָרה ֲהֵרי ּבִ ָהָיה ֹקֶדם ַמּתַ ָאִבינּו ׁשֶ

ה. ְך ִמיָלה – ַמֲעׂשֶ ּבּור, ְוַאַחר ּכָ – ּדִ

ה'תש"דח חשוןשבת קודש

חומש: לך לך, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מד־מח.

תניא: ומ"ש . . . 288 מסטרא דרע.

ה ֶאת  הּוא ַהְמַצּוֶ רּוְך הּוא, ׁשֶ ר ִעם ָהַעְצמּות ּבָ ה ִמְצָוה ִמְתַחּבֵ א ְוִחּבּור, ְוָהעֹוׂשֶ ִמְצָוה ְלׁשֹון ַצְוּתָ
ּוּוי,  ה ַהּצִ ר ִעם ַעְצמּות אֹור ֵאין סֹוף ְמַצּוֶ ְתַחּבֵ ּנִ ֶזה ַמה ּשֶׁ ַכר ִמְצָוה ִמְצָוה, ּדְ ּוּוי ַההּוא. ְוֶזהּו ׂשְ ַהּצִ
ִניִמי ֶאל ַהָחְכָמה ּוַמֲעַלת ָחָכם,  ּטּול ּפְ יֹוֵתר ֵיׁש לֹו ּבִ ׁשּוט ּבְ ִמי: ִאיׁש ּפָ ׁשְ ל ּגַ ָמׁשָ ָכרֹו. ְויּוָבן ּבְ ֶזהּו ׂשְ
ׁשּוט ֵאינֹו ִנְכָנס ֶאְצלֹו  ׁש ֶהָחָכם ֲהֵרי ִאיׁש ַהּפָ ֶהְרּגֵ ם ּבְ ִפיַסת ָמקֹום ְלַגְמֵרי. ְוֵכן ּגַ ר ּתְ ֶהְעּדֵ ִבּטּול ּדְ ּבְ
ֵעיָניו  ב ּבְ ה ָרָעה – ְוֶנְחׁשָ ֶזהּו ִמּדָ לֹום, ּדְ לֹו ְודֹוֶחה אֹותֹו, ַחס ְוׁשָ ְמַבּטְ ָלל – ְוֵאין ֶזה ּדִ י ּכְ ֶגֶדר ֱאנֹוׁשִ ּבְ
ָבר  ּדָ ׁשּוט ַלֲעׂשֹות ֵאיֶזה  ה ָלִאיׁש ַהּפָ ְיַצּוֶ ר ֶהָחָכם  ֲאׁשֶ ּכַ ְוָהָיה  ָלל.  ּכְ ל ַיַחס ִעּמֹו  ר ׁשֶ ֵאין לֹו ֶקׁשֶ ׁשֶ
ר  יׁש ְמִציאּותֹו ֲאׁשֶ ְרּגִ ּמַ ׁשּוט, ֵהן ְלַעְצמֹו ׁשֶ ל ָהִאיׁש ַהּפָ ִצּוּוי ֶזה נֹוָלד ְמִציאּותֹו ׁשֶ ה ּבְ ִבילֹו, ִהּנֵ ׁשְ ּבִ
ב ִלְמִציאּות  ֵעיֵני ֶהָחָכם ֶנְחׁשָ ָבר, ְוֵהן ּבְ ה ֶהָחָכם ַלֲעׂשֹות ּדָ ם ִמְצַות ֶהָחָכם ְולֹו ִצּוָ הּוא ָיכֹול ְלַקּיֵ
ׁשּוט  ה, ּוְלַבד ֹזאת ֲהֵרי ִצּוּוי ֶזה ְמַאֵחד ֶהָחָכם ָהָרם ְוַנֲעֶלה ִעם ָהִאיׁש ַהּפָ ר ִויַצּוֶ ר ֵאָליו ְיַדּבֵ ֲאׁשֶ

ל מּוָבן. ְמׁשָ יֹוֵתר. ְוַהּנִ ּבְ
דֹול ְוַנֲעֶלה אֹו  ָבר ּגָ ּוּוי, ִאם ּדָ ה ִיְהֶיה ַהּצִ ּמֶ ָלל ּבַ ל ּכְ "ל, ֵאין ֶהְבּדֵ ַיַחס ְלַהּנַ ר ּבְ ן ֲאׁשֶ ם ּכֵ ּומּוָבן ּגַ

ָקָטן ּוָפׁשּוט.

ה'תש"דט חשוןיום ראשון

חומש: וירא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: מט־נד.

תניא: והנה העליונים . . . קמה עו"ג.

בהיות אאמו"ר בן ד או ה שנים נכנס אל זקנו הצ"צ בש"ק פ' וירא והתחיל לבכות, 
באמרו: מפני מה נראה ה' אל אברהם אבינו ולנו אינו נראה. ויענהו הצ"צ: אז א איד א 
צדיק, צו ניין און ניינציג יָאר איז מחליט אז ער דארף זיך מל זיין, איז ער ווערט אז 

דער אויבערשטער זָאל זיך באווייזען צו אים.

ת  ּבַ ׁשַ ַמח ֶצֶדק" ּבְ ִנים, ִנְכַנס ֶאל ְזֵקנֹו ַה"ּצֶ ן ד' אֹו ה' ׁשָ "ּב[ ּבֶ י ]ָהַרׁשַ ְהיֹות ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ּבִ
ֵני ָמה ִנְרֶאה ה' ֶאל ַאְבָרָהם ָאִבינּו ְוָלנּו ֵאינֹו ִנְרֶאה.  ָאְמרֹו: ִמּפְ ָרא ְוִהְתִחיל ִלְבּכֹות, ּבְ ת ַוּיֵ ָרׁשַ ֹקֶדׁש ּפָ
ָעָליו ָלמּול ֶאת ַעְצמֹו,  ִנים, ַמְחִליט ׁשֶ ע ׁשָ ִעים ְוֵתׁשַ ׁשְ ִגיל ּתִ יק, ּבְ ְיהּוִדי ַצּדִ ׁשֶ ַמח ֶצֶדק": ּכְ ֲעֵנהּו ַה"ּצֶ ַוּיַ

ה ֵאָליו. ּלֶ רּוְך הּוא ִיְתּגַ דֹוׁש ּבָ ַהּקָ ָראּוי הּוא ׁשֶ

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק לט
עד פרק מג

יום 
שני
תהלים:
מפרק מד

עד פרק מח

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק מט
עד פרק נד



לז היום יום . . . 

ה'תש"ד י חשוןיום שני

חומש: וירא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: נה־נט.

תניא: אבל במצאת . . . בע"ח וד"ל.

דער רבי )רבנו הזקן( פלעגט זָאגען אויף אצילות "אויבען". מען דערציילט אז אין 
כתב פלעגט ער פון התרגשות, מער ווי "אצי" ניט קענען ָאנשרייבען.

ֵמֹרב  ְכַתב  ּבִ ׁשֶ ִרים,  ְמַסּפְ "ְלַמְעָלה".   – ָה'ֲאִצילּות'  ]עֹוָלם[  ֶאת  ה  ְמַכּנֶ ָהָיה  ֵקן(  ַהּזָ נּו  )ַרּבֵ י  ָהַרּבִ
ל ִלְכתֹוב. ר "ֲאִצי", ֹלא ָהָיה ְמֻסּגָ ׁשּות, יֹוֵתר ֵמֲאׁשֶ ִהְתַרּגְ

ה'תש"דיא חשוןיום שלישי

חומש: וירא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: כז. אהוביי . . . קמו נס"ו.

ְמצּום":  ה ַהּצִ ְתִחיל "ְוִהּנֵ ָסִעיף ַהּמַ ָרא( ּבְ ת ַוּיֵ ָרׁשַ הּו" )ּפָ ַתח ֵאִלּיָ ְתִחיל "ּפָ ּבּור ַהּמַ "תֹוָרה אֹור" ּדִ ּבְ
ִחיַנת  ּבְ ּוְמקֹור  ֵעיַנִים  ִחיַנת  ּבְ ֵהם  "ׁשֶ ִלְהיֹות:  ָצִריְך  ִלים",  ּכֵ ִחיַנת  ּבְ ְמקֹור  ִהיא  ֵעיַנִים  ִחיַנת  ּבְ "ׁשֶ
ֵפרּוׁש ְמׁשֹוְטִטים", ָצִריְך  ּזַֹהר": "ּדְ ה ּבַ ְתִחיל "ְוִהּנֵ ָסִעיף ַהּמַ א" ּבְ ְתִחיל "ֵאְרָדה ּנָ ּבּור ַהּמַ ם ּדִ ִלים". ׁשָ ּכֵ

ֵפרּוׁש ְמׁשֹוְטטֹות". ִלְהיֹות "ּדְ
ִהְתִחיל ְלָכְתָבם  "ּב[ ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ הֹות ֵמֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ָנם ַהּגָ הּו" ֶיׁשְ ַתח ֵאִלּיָ ְתִחיל "ּפָ ּבּור ַהּמַ ַלּדִ

ֹחֶרף רנ"ב. ּבְ

ה'תש"דיב חשוןיום רביעי

חומש: וירא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: וז"ש . . . קודם לברכה.

אחת מתורות הראשונות של רבינו הזקן - ונקראו אז בשם "ווערטער":  שמע ישראל 
- א איד דערהערט  - הוי' אלקינו - אז כחנו וחיותינו איז דָאס למעלה מן הטבע, 

און - הוי' אחד.

ַמע  ׁשְ ִמים"[:  ְתּגָ ]"ּפִ "וֶעְרטֶער"  ם  ׁשֵ ּבְ ָאז  ְוִנְקְראּו  ֵקן –  ַהּזָ נּו  ַרּבֵ ל  ׁשֶ ָהִראׁשֹונֹות  ִמּתֹורֹות  ַאַחת 
ר – "ֲהָוָי'  ַבע, ַוֲאׁשֶ ֵחנּו ְוַחּיּוֵתינּו ֵהם ְלַמְעָלה ֵמַהּטֶ ּכֹ ָרֵאל – ְיהּוִדי "קֹוֵלט" – ֲהָוָי' ֱאֹלֵקינּו – ׁשֶ ִיׂשְ

ֶאָחד".

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק נה

עד פרק נט

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק ס

עד פרק סה

יום 
שישי
תהלים:
מפרק סו

עד פרק סח



היום יום . . . לח

ה'תש"דיג חשוןיום חמישי

חומש: וירא, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: איתא . . . 292 ועלול כנודע.

דער בעש"ט פלעגט לערנען מיט זיינע תלמידים א שיעור גמרא. דער אופן פון דעם 
לערנען איז געווען מיט גרויס חריפות און גאונות, און מ'הָאט געלערענט דעם רמב"ם 
אלפס רא"ש און אנדערע מפרשים פון די ראשונים וועלכע זיינען שייך געווען צו דער 
גמרא ווָאס מ'הָאט געלערענט. דער בעש"ט פלעגט ָאּפטייטשען די ווערטער אין אידיש. 
אז מ'הָאט געלערענט ערכין און געקומען צום מארז"ל )טו ב( לשון תליתאי קטיל תליתאי, 
הָאט דער בעש"ט דָאס אויסגעטייטשט: לשון הרע הרג'ט אלע דריי: דעם אויסטראכטער 
דעם דערציילער און דעם צוהערער, נָאר דָאס איז אין לבושים רוחנים, ווָאס דָאס איז 

שווערער, ווי רציחה אין גשמיות.

ֲחִריפּות ּוְגאֹונּות  ּמּוד ָהָיה ּבַ ָמָרא. ֹאֶפן ַהּלִ ּגְ עּור ּבַ ְלִמיָדיו ׁשִ ם טֹוב ָנַהג ִלְלֹמד ִעם ּתַ ַעל ׁשֵ ַהּבַ
ָמָרא  ַלּגְ ִכים  ּיָ ׁשַ ָהיּו  ׁשֶ ֵמָהִראׁשֹוִנים  ים  ְמָפְרׁשִ ָאר  ּוׁשְ ֹרא"ׁש  ַאְלָפס,  "ם,  ָהַרְמּבַ ֶאת  ְוָלְמדּו  דֹוָלה,  ּגְ
ְלַמֲאַמר  יעּו  ְוִהּגִ ֲעָרִכין  ֶכת[  ]ַמּסֶ ְמדּו  ּלָ ׁשֶ ּכְ ְלִאיִדיׁש.  ים  ּלִ ַהּמִ ם ֶאת  ְרּגֵ ּתִ ם טֹוב  ׁשֵ ַעל  ַהּבַ ְלֶמֶדת.  ַהּנִ
ם טֹוב: "ָלׁשֹון  ַעל ׁשֵ ְרׁשֹו ַהּבַ ִליָתִאי", ּפֵ ִליָתִאי ָקִטיל ּתְ ַרּבֹוֵתינּו ִזְכרֹוָנם ִלְבָרָכה )טו, ב( : "ָלׁשֹון ּתְ
ם. ַעֵיין ִלקּוֵטי  ינּו ֵגְרׁשֹום ׁשָ ֹוֵמַע ]זֹו ַדַעת ַרּבֵ ר ְוַהּשׁ ְמִציא, ַהְמַסּפֵ ה: ַהּמַ ֹלׁשָ ל ַהּשְׁ ָהַרע קֹוֶטֶלת ֶאת ּכָ

ִמּיּות". ַגׁשְ ה ָחמּור יֹוֵתר ֵמְרִציָחה ּבְ ּזֶ ים, ׁשֶ ים רּוָחִנּיִ ְלבּוׁשִ יחֹות ח"ה, עמ' 44 הע' 74[ ַאְך ֶזהּו ּבִ ׂשִ

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק סט

עד פרק עא

            

ה'תש"ע חשון מר ז' ראשון יום    

        
         

           
   

היפה "מן ה' לשם להביא שצריך הדין אם לתמוה: ויש
שהוא דבר "בכל אלא בקרבנות רק לא הוא ביותר" המשובח
עניים מתנות בהל' קודם הרמב"ם הביאו לא למה האֿל", לשם
בהל' אפילו או שבשולחנו") והמתוק הטוב מן לרעב ("להאכיל

ישיבתו")? מבית נאה יהיה תפילה בית הניח ("אם תפילה
והביאור:

כאשר ואף ('גברא') האדם פעולת הוא העיקר מצוה בכל
המטרה עדיין ומקדשו, גשמי בחפץ המצוה את מקיים

העיקר בקרבנות ואילו ה'. ציווי את יקיים שהאדם היא העיקרית
הקרבת הוא .('חפצא')

והחפץ המצוה את שקיים לאחר אף המצוות בכל ולכן,
לגמרי. לה' נמסר קרבן ואילו האדם, בבעלות הוא עדיין נתקדש,

היא המצוות בכל ההידור משמעות שכך, וכיון
הגמ' כלשון בהידור, המצוה את במצוות",יקיים לפניו

לנוי גורם ביותר" והמשובח היפה "מן לה' קרבן המביא אך
אלא) באדם, (לא והידור

המצוה, של ב'חפצא' זה הידור דין הרמב"ם הביא כך משום
השלב היא המזבח על הקרבן הקרבת כי מזבח, איסורי בהל'

לה'. 'קרבן נעשה שבו
     

            

ה'תש"ע חשון מר ח' שני יום   

       
     

העולה" ראש על ידו וסמך ישראל... בני אל "דבר נאמר:
ב) א, ונחלקו(ויקרא ישראל". בנות ולא ישראל, "בני ודרשו, .

קרבנותיהן, על לסמוך אסורות נשים יהודה לרבי בדבר: תנאים
במצוות נחלקו גם וכן לסמוך. רשאיות אך פטורות יוסי ולרבי
לעשותן רשאיות האם – מהן פטורות שנשים גרמא שהזמן עשה

ב) צו, .(עירובין
אריה' ק"ד)וה'שאגת זה:(סי' בענין הרמב"ם בדעת מסתפק

נראה אשה", מ... חוץ סומכין "הכל כאן, לשונו ממשמעות
ציצית בהלכות אבל יהודה, כרבי שנשיםה"ט)(פ"גשפסק כתב

כרבי שפוסק משמע מהן, שפטורות מצוות לעשות רשאיות
יוסי.

כתב תקי"א)והחיד"א סי' ברכה הרמב"ם(מחזיק שלדעת כתב,
למצוות ביחס וכן רשות", סומכות "שנשים יוסי כרבי הלכה

מהן. שפטורות
צדק' ה'צמח סק"ב)אך ג' סי' כרבי(או"ח פוסק שהרמב"ם נקט

על הרמב"ם שיטת את לבאר ויש לסמוך. אסורות שנשים יהודה
התוספות הסבר ד"הפי שם אסורותמיכל)(עירובין יהודה שלרבי ,

ואילו בקדשים, כעבודה נראה הדבר כי בקרבנות לסמוך
רשאיות. הן איסור, חשש כל בהן שאין גרמא, שהזמן במצוות
     

ה'תש"עי חשון מר ט' שלישי ום 

       
         

    
של השחיטה לפעולת דומה באופן נשחטים בהמה קרבנות
מליקה, טעונים מהעוף קרבנות אבל אכילתה, לשם חולין בהמת
כדברי נבלה, העוף היה בחולין נעשית היתה שאילו פעולה שהיא

ב)המשנה יט, במליקה(חולין כשר במליקה, פסול - בשחיטה "כשר
- מליקה ואילו בסכין, נעשית שחיטה (שהרי בשחיטה" פסול -

העורף). מן - מליקה ואילו הצוואר, מן היא שחיטה ביד;
א)והאחרונים כלל דאורייתא', 'אתוון מליקה(ראה האם חוקרים:

שאעפ"כ קבעה שהתורה אלא דבר לכל פסולה שחיטה היא
הגמרא (כדברי בה נטמאים ואינם באכילתה מותרים כוהנים
שמליקת חידשה שהתורה או מכללו"), "הותר נבלה שאיסור
כי כלל, נבלה כאן שאין כך פסולה, שחיטה אינה קדשים
ש"מליקתן כיון נבלה, מידי מוציאה המליקה - קדשים בעופות

שחיטתן". היא זו

ה'תש"ע חשון מר י' רביעי יום     

       
           

    
התוספות מכניס)הקשו ד"ה ב לו, במנחות(קדושין הגמרא לדברי :

א) בבת(צ"ה, אותו להניף יכולים אינם קרבן המביאים שותפים
הקרבן, לבין השני יד בין חוצצת האחד של שידו כיון אחת,
תחת ידו את השלמים קרבן הנפת בעת הכהן מניח איך כן, ואם
הקרבן? לבין הכהן יד בין חוצצת הבעלים יד והרי הבעלים, ידי
את יניפו הכהן והן הבעלים שהן היא הכתוב גזירת ותירצו:
של בקרבן כמו שלא חוצצת, הבעלים יד אין ולכן הקרבן,
מהווה ולכן מניפים, שניהם שיהיו הכתוב גזירת שאין שותפים,

אחת. בבת יניפוהו אם חציצה היד
התוס' כתבו נוסף שם)תירוץ :(קדושין

שאמרו וזה הקרבן, לבין הכהן יד בין חוצצת אכן הבעלים יד
ידו את שמניח הכוונה אין הבעלים" ידי תחת ידו מניח "כהן
שונים; במקומות אוחזים שניהם אלא ממש, הבעלים יד תחת
בשוליו. אוחז והכהן הכלי של העליון בחלקו אוחזים הבעלים
ידי תחת ידו "מניח כאן שכתב הרמב"ם מלשון אבל

הביכורים בהנפת שכתב כמו ולא – הי"ב)הבעלים" פ"ג ,(ביכורים
– הכלי תחת ידו מניח והכהן הכלי בשפת אוחזים שהבעלים
שיד כנ"ל, לומר וצריך ממש. הבעלים יד תחת שמניח משמע
שניהם יניפו שכך הכתוב, גזירת מצד חוצצת אינה הבעלים

שם) קידושין .(המקנה
תמרים' 'כפות היכי)ובספר כי תוד"ה יא, לז אם(סוכה שגם ביאר

מכיון חציצה, ייחשב לא ממש הבעלים ידי תחת ידו יניח הכהן
חוצץ. ואינו במינו', 'מין הם הבעלים, ויד הכהן יד אדם, שידי

ה'תש"ע חשון מר י"א חמישי יום    

       
          
        

         


צו יגֿטו)בפרשת ו, ובניו(ויקרא אהרן קרבן "זה הציווי: מופיע
מנחה סלת האיפה עשירית אתו המשח ביום לה' יקריבו אשר

תחתיו המשיח והכהן בערב... ומחציתה בבקר מחציתה תמיד,
תקטר". כליל לה', עולם חק אתה, יעשה מבניו

יחיד של מנחות שתיהן אלו. מפסוקים נובעים קרבנות שני
ביניהן: הבדלים שלושה אך הן,

על והן הדיוט כהן ידי על הן מובאת חינוך מנחת -
הכהן ידי על רק מובאת חביתין מנחת ואילו הגדול, הכהן ידי

הגדול.



לט             

ה'תש"ע חשון מר ח' שני יום   

       
     

העולה" ראש על ידו וסמך ישראל... בני אל "דבר נאמר:
ב) א, ונחלקו(ויקרא ישראל". בנות ולא ישראל, "בני ודרשו, .

קרבנותיהן, על לסמוך אסורות נשים יהודה לרבי בדבר: תנאים
במצוות נחלקו גם וכן לסמוך. רשאיות אך פטורות יוסי ולרבי
לעשותן רשאיות האם – מהן פטורות שנשים גרמא שהזמן עשה

ב) צו, .(עירובין
אריה' ק"ד)וה'שאגת זה:(סי' בענין הרמב"ם בדעת מסתפק

נראה אשה", מ... חוץ סומכין "הכל כאן, לשונו ממשמעות
ציצית בהלכות אבל יהודה, כרבי שנשיםה"ט)(פ"גשפסק כתב

כרבי שפוסק משמע מהן, שפטורות מצוות לעשות רשאיות
יוסי.

כתב תקי"א)והחיד"א סי' ברכה הרמב"ם(מחזיק שלדעת כתב,
למצוות ביחס וכן רשות", סומכות "שנשים יוסי כרבי הלכה

מהן. שפטורות
צדק' ה'צמח סק"ב)אך ג' סי' כרבי(או"ח פוסק שהרמב"ם נקט

על הרמב"ם שיטת את לבאר ויש לסמוך. אסורות שנשים יהודה
התוספות הסבר ד"הפי שם אסורותמיכל)(עירובין יהודה שלרבי ,

ואילו בקדשים, כעבודה נראה הדבר כי בקרבנות לסמוך
רשאיות. הן איסור, חשש כל בהן שאין גרמא, שהזמן במצוות
     

ה'תש"עי חשון מר ט' שלישי ום 

       
         

    
של השחיטה לפעולת דומה באופן נשחטים בהמה קרבנות
מליקה, טעונים מהעוף קרבנות אבל אכילתה, לשם חולין בהמת
כדברי נבלה, העוף היה בחולין נעשית היתה שאילו פעולה שהיא

ב)המשנה יט, במליקה(חולין כשר במליקה, פסול - בשחיטה "כשר
- מליקה ואילו בסכין, נעשית שחיטה (שהרי בשחיטה" פסול -

העורף). מן - מליקה ואילו הצוואר, מן היא שחיטה ביד;
א)והאחרונים כלל דאורייתא', 'אתוון מליקה(ראה האם חוקרים:

שאעפ"כ קבעה שהתורה אלא דבר לכל פסולה שחיטה היא
הגמרא (כדברי בה נטמאים ואינם באכילתה מותרים כוהנים
שמליקת חידשה שהתורה או מכללו"), "הותר נבלה שאיסור
כי כלל, נבלה כאן שאין כך פסולה, שחיטה אינה קדשים
ש"מליקתן כיון נבלה, מידי מוציאה המליקה - קדשים בעופות

שחיטתן". היא זו

ה'תש"ע חשון מר י' רביעי יום     

       
           

    
התוספות מכניס)הקשו ד"ה ב לו, במנחות(קדושין הגמרא לדברי :

א) בבת(צ"ה, אותו להניף יכולים אינם קרבן המביאים שותפים
הקרבן, לבין השני יד בין חוצצת האחד של שידו כיון אחת,
תחת ידו את השלמים קרבן הנפת בעת הכהן מניח איך כן, ואם
הקרבן? לבין הכהן יד בין חוצצת הבעלים יד והרי הבעלים, ידי
את יניפו הכהן והן הבעלים שהן היא הכתוב גזירת ותירצו:
של בקרבן כמו שלא חוצצת, הבעלים יד אין ולכן הקרבן,
מהווה ולכן מניפים, שניהם שיהיו הכתוב גזירת שאין שותפים,

אחת. בבת יניפוהו אם חציצה היד
התוס' כתבו נוסף שם)תירוץ :(קדושין

שאמרו וזה הקרבן, לבין הכהן יד בין חוצצת אכן הבעלים יד
ידו את שמניח הכוונה אין הבעלים" ידי תחת ידו מניח "כהן
שונים; במקומות אוחזים שניהם אלא ממש, הבעלים יד תחת
בשוליו. אוחז והכהן הכלי של העליון בחלקו אוחזים הבעלים
ידי תחת ידו "מניח כאן שכתב הרמב"ם מלשון אבל

הביכורים בהנפת שכתב כמו ולא – הי"ב)הבעלים" פ"ג ,(ביכורים
– הכלי תחת ידו מניח והכהן הכלי בשפת אוחזים שהבעלים
שיד כנ"ל, לומר וצריך ממש. הבעלים יד תחת שמניח משמע
שניהם יניפו שכך הכתוב, גזירת מצד חוצצת אינה הבעלים

שם) קידושין .(המקנה
תמרים' 'כפות היכי)ובספר כי תוד"ה יא, לז אם(סוכה שגם ביאר

מכיון חציצה, ייחשב לא ממש הבעלים ידי תחת ידו יניח הכהן
חוצץ. ואינו במינו', 'מין הם הבעלים, ויד הכהן יד אדם, שידי

ה'תש"ע חשון מר י"א חמישי יום    

       
          
        

         


צו יגֿטו)בפרשת ו, ובניו(ויקרא אהרן קרבן "זה הציווי: מופיע
מנחה סלת האיפה עשירית אתו המשח ביום לה' יקריבו אשר

תחתיו המשיח והכהן בערב... ומחציתה בבקר מחציתה תמיד,
תקטר". כליל לה', עולם חק אתה, יעשה מבניו

יחיד של מנחות שתיהן אלו. מפסוקים נובעים קרבנות שני
ביניהן: הבדלים שלושה אך הן,

על והן הדיוט כהן ידי על הן מובאת חינוך מנחת -
הכהן ידי על רק מובאת חביתין מנחת ואילו הגדול, הכהן ידי

הגדול.



מ           
      

       

ה'תש"ע מרחשון ז' ראשון יום

    
ׁשהן‡. ּבכל ואֹוסרין הּמזּבח, לגּבי אסּורין ּודבׁש ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָׂשאֹור

וגֹו'";[מעט] תקטירּו לא ּדבׁש וכל ׂשאר כל "ּכי ׁשּנאמר: -ְְְְְֱִִֶֶַַַָָֹֹ
קרּבן. לׁשם אֹו הּקרּבן, עם הקטירן אם אּלא חּיב ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָואינֹו
לֹוקה - ׁשּלהן ּתערבת הּמקטיר אֹו עצמן, הּמקטירן ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹואחד
- ּכאחד ׁשניהן הקטיר ואם עצמֹו; ּבפני מהן אחד ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעל
אחד. ּבלאו נאמרּו ׁשּׁשניהם לפי אחת, אּלא לֹוקה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאינֹו

.מּמּנה הקטיר ואם נפסלה; ּבּקטרת, ׁשהּוא ּכל מהן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹנפל
לֹוקה מּכּזית.ּבהיכל, ּפחּותה הקטרה ואין . ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּפטּור‚. - לּמזּבח עצמן ּבפני ּדבׁש אֹו ׂשאֹור ,העלה ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָ
ניחֹוח לריח - ניחח" לריח יעלּו לא הּמזּבח "ואל ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹֹׁשּנאמר:

עצים לׁשם מעלה אּתה אבל מעלה, אּתה לבעירה]אי -]. ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
אֹו„. ּבדבׁש להקטרה ראּוי ׁשאינֹו ּדבר הקטיר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָאפּלּו

לֹוקה הּקרּבן, מן והּוא הֹואיל - הּמעלהּבׂשאֹור ּכיצד? . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ
מּׁשירי אֹו קּלים, קדׁשים מּבׂשר אֹו ואׁשם, חּטאת ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָמּבׂשר
מּלחם אֹו העֹוף, מחּטאת אֹו העמר, מּמֹותר אֹו ְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמנחֹות,
הּמעלה - מצרע ׁשל ׁשמן מּלג אֹו הּלחם, ּוׁשּתי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּפנים
לּכבׁש ּבין לּמזּבח ּבין ּבדבׁש, אֹו ּבחמץ מאּלּו מאחד ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּכזית
הֹואיל להקטרה, ראּויין אּלּו ּכל ׁשאין ּפי על אף לֹוקה; -ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ראׁשית "קרּבן ׁשּנאמר: עליהן, חּיב קרּבן, קרּויין ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוהם

לה'". אֹותם ְִַַָּתקריבּו
אּלּו‰. ּדברים מּכל ּדבר הּמזּבח על להקטיר אסּור ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוכן

ּבׂשר ּכגֹון - להקטרה ראּויין מ:]ׁשאינן חּטאֹות[הנאכל ְְְְְִֵֶַַַָָָָ
הּׁשמּועה מּפי ּבהן; וכּיֹוצא מנחֹות, ּוׁשירי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָואׁשמֹות,

רבינו] ממשה ׁשּמּקצתֹו[מסורת ּדבר ׁשּכל [קרב]למדּו, ְְִֶֶָָָָָ
ּתקטירּו. ּבבל ׁשאריתֹו הרי ְְְֲִִִִֵֵַַָלאּׁשים,

.Â,לֹוקה - הּמזּבח ּגּבי על טמאה ּבהמה אברי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּמקטיר
מּכלל הקרבתּה ׁשאּסּור ּפי על ממצות]ואף נלמד עׂשה[- ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

'עשה'] על לוקין ּומן[ואין אכל הּטהֹורה מן נאמר ׁשהרי ;ְֱֱֲִִֵֶֶַַָֹ
ּכׁשם - ּתקריב ולא תאכל לא טמאה הא הקרב, ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹֹֹהּטהֹורה
ׁשּבארנּו ּכמֹו עׂשה מּכלל הּבא הּטמאה אכילת על ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּלֹוקה
חּיה אברי הּמקריב אבל הקרבתּה. על לֹוקה ּכ ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבמקֹומֹו,
ּבעׂשה? ׁשהּוא ּומּנין לֹוקה. ואינֹו ּבעׂשה, עֹובר - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָטהֹורה
הא - ּתקריבּו" הּצאן ּומן הּבקר מן הּבהמה "מן ְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל הּבא ולאו תקריבּו; לא החּיה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָֹמן

.Êּפסּול הּקרּבן - והקריב הּגֹוזל, אֹו ּברּוהּגֹונב והּקדֹוׁש ; ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
צרי ואין ּבעֹולה". גזל "ׂשנא ׁשּנאמר: ׂשֹונאֹו, קראֹו ְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָֹהּוא
ּכׁשר, הּקרּבן - הּבעלים נתיאׁשּו ואם מתקּבל. ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלֹומר
ּומּפני ּבׂשרּה. את אֹוכלין ׁשהּכהנים חּטאת היה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹואפּלּו

לרּביםּתּקנת נֹודעה אם - הּגזּולה ׁשהחּטאת אמרּו, מזּבח ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ
ׁשּלא ּכדי הּבעלים; ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף מכּפרת, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאינּה

העֹולה. וכן ּגזלֹות'; אֹוכל 'מזּבח ְְְְִֵֵֵֵַָָֹיאמרּו:
.Áסתם והקריבּה חברֹו עֹולת מיהּגֹונב עבור כיון לא -] ְְְֲִִֵֵַַָָ

הראׁשֹונים.הקרבן] הּבעלים ּבּה נתּכּפרּו -ְְְִִִִַַָָָ

.Ëהּטבל מן לא ּונסכים מנחֹות מביאין לאאין [תבואה ְְְִִִִֵֶֶַָָֹ
מןמעושרת] ולא לעמר[היבול], קדם קרבןהחדׁש -] ְִֶֶֶָָָֹֹֹ
המדּמעהעומר] מן ולא בתרומה], שהתערב ואין[חולין , ְְְִֵַָֹֻ

מערלה לֹומר שנים]צרי ג' בן שאינו תבואהוכלאי[אילן -] ְְְִִֵֵַָָָ
בין] ּבעברה,שגדלה הּבאה מצוה ׁשהיא מּפני - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּכרם

נתקּדׁשּו לא הביא, ואם ׂשֹונאּה. הּוא ּברּו ְְְְִִִֵֶַַָָָֹׁשהּקדֹוׁש
ויהיּו להּפסל, נתקּדׁשּו אבל לקרּבן; ראּויין ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָלהיֹותן

ׁשּנפסלּו. ְְְִִֶָָּכקדׁשים
.Èמן אֹותן מביאין אין - הּמנחֹות החדׁש[היבול]ּכל ְְִִִֵֶַָָָָָ

לכ הּלחם ׁשּתי ּבהןקדם נאמר ׁשהרי בשתיּתחּלה, -] ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
נסכיםהלחם] ּומביאין ּכׁשר. הביא, ואם לה'"; "ּבּכּורים :ְְְִִִִִִִֵֵַָָ

הּמקצה למכירה]מן חביות טֹוב.[כגון: ּביֹום ְְִֶַֻ
.‡È,לּמזּבח ׁשּיעלּו קדם הּקרּבנֹות ּכל למלח עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמצות

ּדבר ל ואין מלח". ּתקריב קרּבנ ּכל "על ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
והּדם, הּנסכים, יין מן חּוץ מלח, ּבלא לּמזּבח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּקרב

קּבלה זה ודבר רבינו]והעצים; ממשה לֹו[מסורת ואין , ְְְִֵֵֶַָָָָָ
עליו[פסוק]מקרא זאת]לסמ למלח[המלמד ּומצוה . ְְְְִִִִַָָָָֹֹ

את ׁשּמהּפ - לצלי ּבׂשר ּכמֹולח יפה, יפה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּבׂשר
מלח ּבגרּגר אפּלּו ׁשהּוא, ּכל מלח ואם ּומֹולח; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהאבר,

ּכׁשר. - ֵֶָָאחד
.Èולא" ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכלל מלח ּבלא ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָֹֹהקריב

הּקרּבן ׁשּלֹוקה, ּפי על ואף ."אלהי ּברית מלח ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹתׁשּבית
והּורצה מעּכב[נתקבל]ּכׁשר ׁשהּמלח - הּמנחה מן חּוץ ; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

שקרב]ּבקּומצה המנחה חלק ׁשּנאמר:[- ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ְְְְֱִֵֶֶֶַָָ
."מנחת מעל אלהי ּברית מלח תׁשּבית ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ"ולא

.‚Èּכמֹו צּבּור, מּׁשל - הּקרּבנֹות ּכל ּבֹו ׁשּמֹולחין ְְְִִִֶֶֶַַַָָָהּמלח
מּביתֹו.העצים לקרּבנֹו עצים אֹו מלח מביא הּיחיד ואין ; ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

ועל הּמלח, ּבלׁשּכת הּמלח: נֹותנין היּו מקֹומֹות ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹּובׁשלׁשה
היּו הּמלח ּבלׁשּכת מזּבח. ׁשל ּובראׁשֹו הּכבׁש, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹּגּבי
האברים, מֹולחין הּכבׁש ּגּבי ועל הּקדׁשים, עֹורֹות ְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמֹולחין

והּלבֹונה הּקמץ מֹולחין מזּבח ׁשל עשב]ּובראׁשֹו [מין ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹ
העֹוף. ועֹולת הּנׂשרפֹות ְְְִַַָָָּומנחֹות

    
ונבחר‡. ּתמים קרּבן ּכל להיֹות ׁשּמצוה נסכיוּכׁשם ּכ , ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָ

לכם, יהיּו "ּתמימם ׁשּנאמר: ונבחרים, ּתמימים ְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶַָָיהיּו
נסכים: יביא ׁשּלא ּתמימים; הּנסכים ׁשּיהיּו - ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹונסּכיהם"
ּבׁשמן יבלל ולא ׁשהתליעה, סלת ולא מעּׁשן, יין ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹֹֹֹֹֻלא

רע. טעמֹו אֹו ֲֵֶַָׁשריחֹו
.הּמערכה עצי נבחרים,[למזבח]וכן אּלא יהיּו לא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

לח, ּכׁשהּוא ׁשהתליע עץ וכל ּתֹולעת. ּבהם יהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹולא
ׁשהתליע. הּמקֹום את ּגֹורד יבׁש, התליע לּמזּבח; ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּפסּול

סתירה שנהרס]ועצי יביאּו[מבנין לא לעֹולם ּפסּולין; , ְְְֲִִִֵַָָָֹ
חדׁשים. ֲִֶָָאּלא

אֹו‚. ּפסּול ׁשמן אֹו ּפסּולה סלת אֹו ּפסּול יין ְְִִֶֶֶַַַָָָֹהּמקּדיׁש
לבעל ּדֹומים אם ספק, הּדבר הרי - לּמזּבח ּפסּולים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָעצים

            

ואילו הכהן, בחיי אחת פעם מובאת חינוך מנחת -
יום. בכל הגדול הכהן ידי על מובאת חביתין מנחת

ואילו כאחת, האיפה עשירית מובאת חינוך מנחת -
בערב". ומחציתה בבקר מחציתה מובאת חביתין מנחת

והקבלה" "הכתב בעל של דבריו שם)ומעניינים לויקרא (בפירושו

והכהן ובניו... אהרן קרבן "זה אחד: בקרבן מדובר שבעצם
אתה". יעשה מבניו תחתיו המשיח

ביום הראשונה בפעם יקריבו אשר - ובניו" אהרן קרבן "זה
שיתחנכו    .

הופך זה שקרבן ומפרש הכתוב ממשיך כך שאחר אלא
כן, אם הגדול. הכהן המשיח', 'הכהן אצל רק תמידי לקרבן
ועל ראשונה, עבודה כשעושה כהן כל מנחת על מדבר הכתוב
בעצם הוא עצמו הקרבן אבל הגדול, הכהן של התמידית המנחה

קרבן. אותו

ה'תש"ע חשון מר י"ב שישי, יום     
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עצמו הנודר אם גם הדין שהוא משמע כאן הרמב"ם מדברי

להלן לדבריו סותרת זו הלכה ולכאורה, מחוסריעשיר. הל' (סוף

עניכפרה) היה והמצורע עלי מצורע של קרבנו שאמר "עשיר :
משגת"! הנודר יד שהרי עני, שהמצורע אף עשיר קרבן מביא
שאם הרמב"ם, סובר כאן גם שאכן משנה' ה'כסף וכתב
סמך כי זאת, פירש ולא עשיר, קרבן להביא עליו עשיר הנודר

להלן שיכתוב מה כפרה)על מחוסרי ב'יד(בהל' כתב כבר אבל .
ו')מלאכי' אות הרמב"ם על(כללי יסתמך שהרמב"ם יתכן כי שאף ,

בהסתמך מלפרש ימנע לא בודאי זאת עם שלו, קודמים דברים
כך! אחר שיכתוב דברים על

אחר אדם בעבור קרבן להבאת ההתחייבות את לומר: ויש
מדין ב. נדר. בתורת א. אופנים: בשני להגדיר אפשר בו, שחייב

בזה"). זה ערבין ישראל ("כל 'ערבות'
ההלכות: בין ההבדל יובן זה לפי

מחויב ונדבות נדרים לדיני בהמשך הבאה שלפנינו, בהלכה
להביא הוא עצמו על שקיבל והנדר היות נדרו. את לקיים הנודר

מצורע של קרבנו יהאאת לא, ותו עליו מוטל זה רק -
עשיר. בין עני בין יהיה, אשר הנודר של מעמדו

להלן כפרה)אך מחוסרי והיות(בהל' ערבות, מצד הוא החיוב ,
של הקרבן חובת את אליו 'להעביר' יהודי יכול ערבות ומצד
שלו מעמדו ולכן הקרבן, 'בעל' הנודר נחשב – המצורע חבירו

עשיר. קרבן מביא – הוא עשיר ואם הקובע, הוא
   

ה'תש"ע חשון מר י"ג קודש שבת    
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חכמים כדעת פסק א)הרמב"ם י"ח, אשם(כריתות שהשוחט

ויתכן איסור, ספק על בא והוא היות כי פטור. בחוץ, תלוי
קרבן בהמת לא כן, ואם איסור, שום על עבר לא זה שאדם
אותו לחייב מקום ואין חולין, בהמת אלא לעזרה מחוץ נשחטה

זו. שחיטה על
הגמרא בהמשך הביא(שם)והנה, שאם חכמים, לדעת מבואר

על עבר שלא התברר הקרבן נשחט ובטרם תלוי, אשם אדם
קדושת בו יש המזבח, על אותו מקריבים שאין שאף – האיסור
ואף מהקדש. יפדוהו ואז מום, בו שיפול עד ורועה קרבן,

הי"ט)הרמב"ם פ"ד על(פסוה"מ דווי אדם של שלבו "מפני כן סובר
הפרישו, ספק על והואיל עוונותיו,  ."

לתמוה: יש זה לפי
על עבר שלא יתברר אם גם קיימת הקרבן וקדושת היות

יתחייב לא כן, אם מדוע, להקדישו", בלבו ש"גמר משום איסור,
לעזרה? מחוץ הקרבן שחיטת על

הוא: וההסבר
חלקים: שני יש הקרבנות בקדושת

בליבו גמר שהאדם הידיעה מספיקה – האדם מבחינת
סוף כי איסור, היה לא אם גם קדושה הבהמה ואז להקדיש,

מוחלטת. הקדשה הבהמה את הקדיש האדם סוף,
חטא האדם אם רק קרבן הוא תלוי אשם – שמים בדיני
להביאו. עליו האמת, את לברר יכול שאינו בגלל ורק באמת,

קרבן. להביא צריך שאינו יתכן שמים בדיני אך
להיות הבהמה יכולה להקדיש" בליבו ש"גמר מהטעם לכן,
ספק שקיים מכיוון שמים, בדיני ואילו אדם, בדיני רק קדושה
זו לבהמה יש אם ספק האיסור") נקבע ("לא איסור נעשה אם
חוץ שחיטת זוהי אם ספק בחוץ, שחטה ואם קרבן, של תוקף

פטור". בחוץ "הקריבן אם ולכן קרבן, של
     



מי            
      

       

ה'תש"ע מרחשון ז' ראשון יום

    
ׁשהן‡. ּבכל ואֹוסרין הּמזּבח, לגּבי אסּורין ּודבׁש ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָׂשאֹור

וגֹו'";[מעט] תקטירּו לא ּדבׁש וכל ׂשאר כל "ּכי ׁשּנאמר: -ְְְְְֱִִֶֶַַַָָֹֹ
קרּבן. לׁשם אֹו הּקרּבן, עם הקטירן אם אּלא חּיב ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָואינֹו
לֹוקה - ׁשּלהן ּתערבת הּמקטיר אֹו עצמן, הּמקטירן ְְְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹואחד
- ּכאחד ׁשניהן הקטיר ואם עצמֹו; ּבפני מהן אחד ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעל
אחד. ּבלאו נאמרּו ׁשּׁשניהם לפי אחת, אּלא לֹוקה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָאינֹו

.מּמּנה הקטיר ואם נפסלה; ּבּקטרת, ׁשהּוא ּכל מהן ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹנפל
לֹוקה מּכּזית.ּבהיכל, ּפחּותה הקטרה ואין . ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ

ּפטּור‚. - לּמזּבח עצמן ּבפני ּדבׁש אֹו ׂשאֹור ,העלה ְְְְְֱִִֵֵֶַַַַָָָ
ניחֹוח לריח - ניחח" לריח יעלּו לא הּמזּבח "ואל ְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַֹֹׁשּנאמר:

עצים לׁשם מעלה אּתה אבל מעלה, אּתה לבעירה]אי -]. ְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
אֹו„. ּבדבׁש להקטרה ראּוי ׁשאינֹו ּדבר הקטיר ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָאפּלּו

לֹוקה הּקרּבן, מן והּוא הֹואיל - הּמעלהּבׂשאֹור ּכיצד? . ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָ
מּׁשירי אֹו קּלים, קדׁשים מּבׂשר אֹו ואׁשם, חּטאת ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָמּבׂשר
מּלחם אֹו העֹוף, מחּטאת אֹו העמר, מּמֹותר אֹו ְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמנחֹות,
הּמעלה - מצרע ׁשל ׁשמן מּלג אֹו הּלחם, ּוׁשּתי ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּפנים
לּכבׁש ּבין לּמזּבח ּבין ּבדבׁש, אֹו ּבחמץ מאּלּו מאחד ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּכזית
הֹואיל להקטרה, ראּויין אּלּו ּכל ׁשאין ּפי על אף לֹוקה; -ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ראׁשית "קרּבן ׁשּנאמר: עליהן, חּיב קרּבן, קרּויין ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָוהם

לה'". אֹותם ְִַַָּתקריבּו
אּלּו‰. ּדברים מּכל ּדבר הּמזּבח על להקטיר אסּור ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָוכן

ּבׂשר ּכגֹון - להקטרה ראּויין מ:]ׁשאינן חּטאֹות[הנאכל ְְְְְִֵֶַַַָָָָ
הּׁשמּועה מּפי ּבהן; וכּיֹוצא מנחֹות, ּוׁשירי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָואׁשמֹות,

רבינו] ממשה ׁשּמּקצתֹו[מסורת ּדבר ׁשּכל [קרב]למדּו, ְְִֶֶָָָָָ
ּתקטירּו. ּבבל ׁשאריתֹו הרי ְְְֲִִִִֵֵַַָלאּׁשים,

.Â,לֹוקה - הּמזּבח ּגּבי על טמאה ּבהמה אברי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָהּמקטיר
מּכלל הקרבתּה ׁשאּסּור ּפי על ממצות]ואף נלמד עׂשה[- ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

'עשה'] על לוקין ּומן[ואין אכל הּטהֹורה מן נאמר ׁשהרי ;ְֱֱֲִִֵֶֶַַָֹ
ּכׁשם - ּתקריב ולא תאכל לא טמאה הא הקרב, ְְְְְְִֵֵֵַַַַָָָֹֹֹהּטהֹורה
ׁשּבארנּו ּכמֹו עׂשה מּכלל הּבא הּטמאה אכילת על ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּלֹוקה
חּיה אברי הּמקריב אבל הקרבתּה. על לֹוקה ּכ ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבמקֹומֹו,
ּבעׂשה? ׁשהּוא ּומּנין לֹוקה. ואינֹו ּבעׂשה, עֹובר - ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָטהֹורה
הא - ּתקריבּו" הּצאן ּומן הּבקר מן הּבהמה "מן ְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל הּבא ולאו תקריבּו; לא החּיה ְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָֹמן

.Êּפסּול הּקרּבן - והקריב הּגֹוזל, אֹו ּברּוהּגֹונב והּקדֹוׁש ; ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
צרי ואין ּבעֹולה". גזל "ׂשנא ׁשּנאמר: ׂשֹונאֹו, קראֹו ְְְְֱִֵֵֵֶֶַָָָָֹהּוא
ּכׁשר, הּקרּבן - הּבעלים נתיאׁשּו ואם מתקּבל. ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלֹומר
ּומּפני ּבׂשרּה. את אֹוכלין ׁשהּכהנים חּטאת היה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹואפּלּו

לרּביםּתּקנת נֹודעה אם - הּגזּולה ׁשהחּטאת אמרּו, מזּבח ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָ
ׁשּלא ּכדי הּבעלים; ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף מכּפרת, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאינּה

העֹולה. וכן ּגזלֹות'; אֹוכל 'מזּבח ְְְְִֵֵֵֵַָָֹיאמרּו:
.Áסתם והקריבּה חברֹו עֹולת מיהּגֹונב עבור כיון לא -] ְְְֲִִֵֵַַָָ

הראׁשֹונים.הקרבן] הּבעלים ּבּה נתּכּפרּו -ְְְִִִִַַָָָ

.Ëהּטבל מן לא ּונסכים מנחֹות מביאין לאאין [תבואה ְְְִִִִֵֶֶַָָֹ
מןמעושרת] ולא לעמר[היבול], קדם קרבןהחדׁש -] ְִֶֶֶָָָֹֹֹ
המדּמעהעומר] מן ולא בתרומה], שהתערב ואין[חולין , ְְְִֵַָֹֻ

מערלה לֹומר שנים]צרי ג' בן שאינו תבואהוכלאי[אילן -] ְְְִִֵֵַָָָ
בין] ּבעברה,שגדלה הּבאה מצוה ׁשהיא מּפני - ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָהּכרם

נתקּדׁשּו לא הביא, ואם ׂשֹונאּה. הּוא ּברּו ְְְְִִִֵֶַַָָָֹׁשהּקדֹוׁש
ויהיּו להּפסל, נתקּדׁשּו אבל לקרּבן; ראּויין ְְְְְְְְְֲִִִִִֵַָָָָָלהיֹותן

ׁשּנפסלּו. ְְְִִֶָָּכקדׁשים
.Èמן אֹותן מביאין אין - הּמנחֹות החדׁש[היבול]ּכל ְְִִִֵֶַָָָָָ

לכ הּלחם ׁשּתי ּבהןקדם נאמר ׁשהרי בשתיּתחּלה, -] ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ
נסכיםהלחם] ּומביאין ּכׁשר. הביא, ואם לה'"; "ּבּכּורים :ְְְִִִִִִִֵֵַָָ

הּמקצה למכירה]מן חביות טֹוב.[כגון: ּביֹום ְְִֶַֻ
.‡È,לּמזּבח ׁשּיעלּו קדם הּקרּבנֹות ּכל למלח עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמצות

ּדבר ל ואין מלח". ּתקריב קרּבנ ּכל "על ְְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
והּדם, הּנסכים, יין מן חּוץ מלח, ּבלא לּמזּבח ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּקרב

קּבלה זה ודבר רבינו]והעצים; ממשה לֹו[מסורת ואין , ְְְִֵֵֶַָָָָָ
עליו[פסוק]מקרא זאת]לסמ למלח[המלמד ּומצוה . ְְְְִִִִַָָָָֹֹ

את ׁשּמהּפ - לצלי ּבׂשר ּכמֹולח יפה, יפה ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּבׂשר
מלח ּבגרּגר אפּלּו ׁשהּוא, ּכל מלח ואם ּומֹולח; ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהאבר,

ּכׁשר. - ֵֶָָאחד
.Èולא" ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכלל מלח ּבלא ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָֹֹהקריב

הּקרּבן ׁשּלֹוקה, ּפי על ואף ."אלהי ּברית מלח ְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹתׁשּבית
והּורצה מעּכב[נתקבל]ּכׁשר ׁשהּמלח - הּמנחה מן חּוץ ; ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

שקרב]ּבקּומצה המנחה חלק ׁשּנאמר:[- ׁשּיתּבאר, ּכמֹו ְְְְֱִֵֶֶֶַָָ
."מנחת מעל אלהי ּברית מלח תׁשּבית ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָֹֹ"ולא

.‚Èּכמֹו צּבּור, מּׁשל - הּקרּבנֹות ּכל ּבֹו ׁשּמֹולחין ְְְִִִֶֶֶַַַָָָהּמלח
מּביתֹו.העצים לקרּבנֹו עצים אֹו מלח מביא הּיחיד ואין ; ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ

ועל הּמלח, ּבלׁשּכת הּמלח: נֹותנין היּו מקֹומֹות ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹּובׁשלׁשה
היּו הּמלח ּבלׁשּכת מזּבח. ׁשל ּובראׁשֹו הּכבׁש, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹּגּבי
האברים, מֹולחין הּכבׁש ּגּבי ועל הּקדׁשים, עֹורֹות ְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמֹולחין

והּלבֹונה הּקמץ מֹולחין מזּבח ׁשל עשב]ּובראׁשֹו [מין ְְְְְִִֵֶֶַַַָֹֹ
העֹוף. ועֹולת הּנׂשרפֹות ְְְִַַָָָּומנחֹות

    
ונבחר‡. ּתמים קרּבן ּכל להיֹות ׁשּמצוה נסכיוּכׁשם ּכ , ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָָ

לכם, יהיּו "ּתמימם ׁשּנאמר: ונבחרים, ּתמימים ְְְְְְֱִִִִִִִִֶֶֶַָָיהיּו
נסכים: יביא ׁשּלא ּתמימים; הּנסכים ׁשּיהיּו - ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹונסּכיהם"
ּבׁשמן יבלל ולא ׁשהתליעה, סלת ולא מעּׁשן, יין ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָֹֹֹֹֹֻלא

רע. טעמֹו אֹו ֲֵֶַָׁשריחֹו
.הּמערכה עצי נבחרים,[למזבח]וכן אּלא יהיּו לא ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָֹ

לח, ּכׁשהּוא ׁשהתליע עץ וכל ּתֹולעת. ּבהם יהיה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹולא
ׁשהתליע. הּמקֹום את ּגֹורד יבׁש, התליע לּמזּבח; ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּפסּול

סתירה שנהרס]ועצי יביאּו[מבנין לא לעֹולם ּפסּולין; , ְְְֲִִִֵַָָָֹ
חדׁשים. ֲִֶָָאּלא

אֹו‚. ּפסּול ׁשמן אֹו ּפסּולה סלת אֹו ּפסּול יין ְְִִֶֶֶַַַָָָֹהּמקּדיׁש
לבעל ּדֹומים אם ספק, הּדבר הרי - לּמזּבח ּפסּולים ְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָעצים

            

ואילו הכהן, בחיי אחת פעם מובאת חינוך מנחת -
יום. בכל הגדול הכהן ידי על מובאת חביתין מנחת

ואילו כאחת, האיפה עשירית מובאת חינוך מנחת -
בערב". ומחציתה בבקר מחציתה מובאת חביתין מנחת

והקבלה" "הכתב בעל של דבריו שם)ומעניינים לויקרא (בפירושו

והכהן ובניו... אהרן קרבן "זה אחד: בקרבן מדובר שבעצם
אתה". יעשה מבניו תחתיו המשיח

ביום הראשונה בפעם יקריבו אשר - ובניו" אהרן קרבן "זה
שיתחנכו    .

הופך זה שקרבן ומפרש הכתוב ממשיך כך שאחר אלא
כן, אם הגדול. הכהן המשיח', 'הכהן אצל רק תמידי לקרבן
ועל ראשונה, עבודה כשעושה כהן כל מנחת על מדבר הכתוב
בעצם הוא עצמו הקרבן אבל הגדול, הכהן של התמידית המנחה

קרבן. אותו

ה'תש"ע חשון מר י"ב שישי, יום     

  ‰ ‰ ÎÏ‰:Ë ‰ÎÏ‰ ,„ 
            

    
עצמו הנודר אם גם הדין שהוא משמע כאן הרמב"ם מדברי

להלן לדבריו סותרת זו הלכה ולכאורה, מחוסריעשיר. הל' (סוף

עניכפרה) היה והמצורע עלי מצורע של קרבנו שאמר "עשיר :
משגת"! הנודר יד שהרי עני, שהמצורע אף עשיר קרבן מביא
שאם הרמב"ם, סובר כאן גם שאכן משנה' ה'כסף וכתב
סמך כי זאת, פירש ולא עשיר, קרבן להביא עליו עשיר הנודר

להלן שיכתוב מה כפרה)על מחוסרי ב'יד(בהל' כתב כבר אבל .
ו')מלאכי' אות הרמב"ם על(כללי יסתמך שהרמב"ם יתכן כי שאף ,

בהסתמך מלפרש ימנע לא בודאי זאת עם שלו, קודמים דברים
כך! אחר שיכתוב דברים על

אחר אדם בעבור קרבן להבאת ההתחייבות את לומר: ויש
מדין ב. נדר. בתורת א. אופנים: בשני להגדיר אפשר בו, שחייב

בזה"). זה ערבין ישראל ("כל 'ערבות'
ההלכות: בין ההבדל יובן זה לפי

מחויב ונדבות נדרים לדיני בהמשך הבאה שלפנינו, בהלכה
להביא הוא עצמו על שקיבל והנדר היות נדרו. את לקיים הנודר

מצורע של קרבנו יהאאת לא, ותו עליו מוטל זה רק -
עשיר. בין עני בין יהיה, אשר הנודר של מעמדו

להלן כפרה)אך מחוסרי והיות(בהל' ערבות, מצד הוא החיוב ,
של הקרבן חובת את אליו 'להעביר' יהודי יכול ערבות ומצד
שלו מעמדו ולכן הקרבן, 'בעל' הנודר נחשב – המצורע חבירו

עשיר. קרבן מביא – הוא עשיר ואם הקובע, הוא
   

ה'תש"ע חשון מר י"ג קודש שבת    
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חכמים כדעת פסק א)הרמב"ם י"ח, אשם(כריתות שהשוחט

ויתכן איסור, ספק על בא והוא היות כי פטור. בחוץ, תלוי
קרבן בהמת לא כן, ואם איסור, שום על עבר לא זה שאדם
אותו לחייב מקום ואין חולין, בהמת אלא לעזרה מחוץ נשחטה

זו. שחיטה על
הגמרא בהמשך הביא(שם)והנה, שאם חכמים, לדעת מבואר

על עבר שלא התברר הקרבן נשחט ובטרם תלוי, אשם אדם
קדושת בו יש המזבח, על אותו מקריבים שאין שאף – האיסור
ואף מהקדש. יפדוהו ואז מום, בו שיפול עד ורועה קרבן,

הי"ט)הרמב"ם פ"ד על(פסוה"מ דווי אדם של שלבו "מפני כן סובר
הפרישו, ספק על והואיל עוונותיו,  ."

לתמוה: יש זה לפי
על עבר שלא יתברר אם גם קיימת הקרבן וקדושת היות

יתחייב לא כן, אם מדוע, להקדישו", בלבו ש"גמר משום איסור,
לעזרה? מחוץ הקרבן שחיטת על

הוא: וההסבר
חלקים: שני יש הקרבנות בקדושת

בליבו גמר שהאדם הידיעה מספיקה – האדם מבחינת
סוף כי איסור, היה לא אם גם קדושה הבהמה ואז להקדיש,

מוחלטת. הקדשה הבהמה את הקדיש האדם סוף,
חטא האדם אם רק קרבן הוא תלוי אשם – שמים בדיני
להביאו. עליו האמת, את לברר יכול שאינו בגלל ורק באמת,

קרבן. להביא צריך שאינו יתכן שמים בדיני אך
להיות הבהמה יכולה להקדיש" בליבו ש"גמר מהטעם לכן,
ספק שקיים מכיוון שמים, בדיני ואילו אדם, בדיני רק קדושה
זו לבהמה יש אם ספק האיסור") נקבע ("לא איסור נעשה אם
חוץ שחיטת זוהי אם ספק בחוץ, שחטה ואם קרבן, של תוקף

פטור". בחוץ "הקריבן אם ולכן קרבן, של
     



מב           
      

אינֹו לפיכ מּום. ּכבעל אינם אֹו ולֹוקה, ּבּבהמה ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָמּום
מרּדּות מּכת אֹותֹו ּומּכין .לֹוקה. ְִֶַַַַ

והּלבֹונה„. והּיין והּׁשמן ּוכליהּסלת והעצים והעֹופֹות ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
ׁשּנאמר: אֹותן, ּפֹודין אין - ׁשּנטמאּו אֹו ׁשּנפסלּו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשרת

ּבהעמדה ׁשּיׁשנֹו ּכל - "והערי שנאמר"והעמיד כבהמה -] ְְְְֱֱֲִִֶֶֶֶַָָֹ
הכהן"] לפיכ"והעמיד - העמדה ּבכלל אינם ואּלּו, ;נער ,ְְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָ

לעֹולם. נפּדין ְְִִֵָאין
אחר‰. נטמאּו אֹו ּבׁשּנפסלּו אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָּבּמה

הּׁשרת ּבכלי ׁשּיתקּדׁשּו קדם אבל הּׁשרת; ּבכלי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּנתקּדׁשּו
אֹותן ּפֹודין נפסלּו, אֹו נטמאּו אם על- אף - טהֹורין אבל . ְְְְְֲִִִִִַַָָ

אֹותם ּפֹודין אין ּבכלי, קדׁשּו לא ׁשעדין מּמנחתּפי חּוץ ; ְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָֹ
לֹומר חּטאתֹו", "על "מחּטאתֹו", ּבּה: ׁשּנאמר ֱֵֵֶֶַַַַַָָָחֹוטא,
קדם ,לפיכ ׁשּיתּבאר; ּכמֹו חּטאתֹו, מּדמי חּטאתֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּמביא
ּופֹודין ּדמים, ּכקדּׁשת היא הרי ׁשרת, ּבכלי ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָֻׁשּתתקּדׁש
- ׁשּנטמאּו הּנסכים וכל טהֹורה. ׁשהיא ּפי על אף ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָאֹותּה,

ּבּמזּבח. וׂשֹורפן עצמן, ּבפני מערכה להם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָעֹוׂשה
.Âהחג בסוכות]מי והּׁשיקם[שמנסכין [חיברןׁשּנטמאּו, ְְְִִִֵֶֶָָ

ואחרלמקווה] טהרם אם - ּבטהרֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָוטהרּו,
ּכ ואחר הקּדיׁשם ואם מתנּסכין; אּלּו הרי הקּדיׁשם, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָּכ

יּדחּו. ונדחּו הֹואיל - ְְְְִִִִָנטמאּו
.Êּדֹורכן - ׁשּנטמאּו וענבים ּפחֹות[סוחטן]זיתים ּפחֹות ְְְֲִִִֵֶַָָָָ

[- ּכׁשרים[משיעור מהם הּיֹוצאין והּמׁשקין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָמּכביצה,
מפקד ׁשהּמׁשקה ּוכאּלּו[שמור]לנסכים; ּבאכל, הּוא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָֹֻ

מּגּופֹו. ִֵאינֹו
.Á,ׁשּנטמאּו ׁשּזרעים ּבּקדׁשים, חכמים עׂשּו יתרה ְְְְֲֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָמעלה

זריעה ׁשאין לנסכים, ּפסּול מהן הּיֹוצא - זרעם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאפּלּו
לקדׁשים ׁשאינםמֹועלת ּפי על אף - והּלבֹונה העצים וכן . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

ויּפסלּו הּקרּבנֹות, לענין ּכאכל מּטּמאין הם הרי ְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאכלין,
אֹותן. מקריבין ואין לּמזּבח, זֹו ּבטמאה והּלבֹונה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻהעצים

.Ëוהמעּׁשן הּמתֹוק, הּמזּבח: לגּבי הּפסּולין הּיינֹות ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַַַָָֻואּלּו
רע] ׁשּנׁשּתּנה[שריחו עד ּבּׁשמׁש והמבּׁשל ּבאׁש, והמבּׁשל ,ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻ

נתנה ולא ּבּׁשמׁש אֹותֹו ׁשּמחּממין יין אבל ּבּבּׁשּול. ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹטעמֹו
ׁשהה ׁשּלא מּגּתֹו ויין צּמּוקין, יין וכן ּבּׁשּול, טעם ְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹּבֹו

הּדלּיֹות ויין יֹום, העליונים]ארּבעים ּכרם[מהענבים ויין , ְְְִִֵֵֶֶַַָָ
הּׁשלהין ּבבית לגשמים]הּנטּוע בנוסף אותו שמשקין [כרם ְְִֵַַַַָ

הּזבלים ּבבית זרע[האשפה]אֹו ׁשּנזרע ּגפנים יין אֹו , ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָ
יביא לא הּיינֹות אּלּו ּכל - נעבד ׁשּלא ּכרם יין אֹו ֱִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹּביניהן,

ּכׁשר. הביא, ואם ְְְִִִֵֵַָָלכּתחּלה;
.Èׁשּנתּגּלה נחש]יין מהם שתה שמא לגּבי[וחוששין ּפסּול , ְְִִֵֶַַַָָ

- לנסכים ּפסּול יינּה ּתאנה, ּגּבי על ּגפן הדלה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמזּבח.
מה - ּונסכים" "זבח אֹומר: הּוא והרי ריחֹו, ׁשּנׁשּתּנה ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמּפני

נׁשּתּנּו ׁשּלא נסכים אף נׁשּתּנה, ׁשּלא .ּזבח ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹ
.‡Èמהן ׁשּנעׂשית החּטים רב ׁשהתליע אֹו ׁשהתליעה, ְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹסלת

סלת וכל ספק. זֹו הרי אחת, חּטה רב התליע ּפסּולה; -ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
ּפסּולה קמח, ּבּה .ׁשּנׁשאר ְְִֶֶַַָָ

.Èאם - הּסלת לתֹו ידֹו הּגזּבר מכניס ּבֹודקּה? ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֹּכיצד
סלת אבל אֹותּה; וינּפה ׁשּיחזר עד ּפסּולה אבק, ּבּה ְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹעלה
ּבבית אֹו הּזבלים, ּבבית אֹו הּׁשלהין, ּבבית ׁשּנזרעּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָחּטים

נרּה[פרדס]האילן ׁשּלא ּבארץ אֹו -[נחרשה], עּבדּה ולא ְְְִִֶֶֶָָָָָֹֹ
ּכׁשר. הביא, ואם לכּתחּלה; יביא ְְְִִִִֵֵַָָָֹלא

.‚Èספק אּלּו הרי - ּוזרעם הּבקר, מּגללי ׁשּלקטן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָחּטים
לפיכ מאּוסין. הם עדין אֹו ּבּזריעה, מאיסּותן עברה ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָאם

ּכׁשר הביא, ואם מנחֹות; מהן יביא .לא ְְִִִֵֵֵֶָָָֹ

.„Èּגרּגרים ׁשל ׁשמן הּפסּולין: הּׁשמנים הן [שלואּלּו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָ
ׁשלּוקין,זיתים] אֹו ּכבּוׁשין, זיתים ׁשל אֹו ּבמים, ְְְְִִִִִֵֶֶַׁשּנׁשרּו

ׁשל ׁשמן מ:]אֹו שהוציאו -]- רע ׁשריחֹו ׁשמן אֹו ׁשמרים, ְִֵֶֶֶֶֶֶַָ
אֹו הּזבלים, ּבבית ׁשּנטעֹו זית ׁשמן אבל ּפסּולין. אּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכל

ּביניהן זרע ׁשּנזרע אֹו הּׁשלהין, העצים]ּבבית ׁשמן[בין אֹו , ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַ
אּלּו ּכל - ּפּגין הם עדין אּלא ּבׁשלּו ׁשּלא מּזיתים ְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשהֹוציאּו

ּכׁשר. הביא, ואם יביא; ְִִִֵֵָָֹלא

.ÂËּומחּוצה מהארץ ּכׁשרים - והּנסכים הּמנחֹות ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָּכל
מן מן[היבול]לארץ, ׁשּיביאּו ּובלבד הּיׁשן, ּומן החדׁש ְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָ

- הּלחם ּוׁשּתי העמר מן חּוץ ׁשּנתּבאר; ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻהּמבחר,
יׂשראל. ּומארץ החדׁש, מן אּלא ּבאין ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָׁשאינן

    
לכּתחּלה.‡. אֹותֹו מביאים ּפסּול, ׁשאינֹו ּדבר ּכל ְְְִִִֵֶַָָָָָֹלא

ויאמר: וכעּור, ּכחּוׁש ׂשה יביא לא - עֹולה חּיב היה ְְִֵֶַַַָָָָָָָֹֹּכיצד?
ּבעדרֹו ויׁש נֹוכל "וארּור נאמר: זה ועל מּום'; ּבֹו אין ְְְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַָ'הרי

הּמבחר.זכר" מן יביא לקרּבן, ׁשּיביא ּכל אּלא ; ְְְִִִֶֶַָָָָָָָָָֻ

.,מּמֹואב אילים מביאין - הּמקּדׁש ּבזמן עֹוׂשין היּו ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָוכ
עגלים ּומביאין מחברֹון, רחבים ׁשּגּביהם ּכבׂשים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּומביאין

הּמל מהר וגֹוזלֹות הּׁשרֹון, וחלֹוט,מן מּקרֹוח יין ּומביאין , ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
מּתקֹוע. ׁשמן ּומביאין ויֹוחנה, מּמכמׁש ְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָֹוסלת

החדׁשים‚. העצים לּמערכהּכל מביאיןּכׁשרים היּו ולא . ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹ
ּובאּלּו יׂשראל. ארץ יּׁשּוב מּׁשּום ּגפן, מּׁשל ולא זית ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹמּׁשל

ּבמרּבּיֹות רגילין: חרׁשין[זמורות]היּו ׁשל ּתאנה ׁשל ְְְְֳִִִִֵֶֶָָָֻ
ּביּׁשּוב[מיערות] לאכילה]ׁשאינן ראויות אגֹוז,[ואין ּובׁשל , ְְֱִֵֶֶָ

והּגזרין ׁשמן. עץ התמיד]ּובׁשל קרבן -[של מׁשה ׁשעׂשה ְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
סאה ׁשל ּגדיׁש ּכמחק ועבים רחּבם, ואּמה ארּכם [-אּמה ְְְְְְְִֶַַַַָָָָָָָָָָ

גדושה] סאה לדֹורֹות.מידת עֹוׂשין ּוכמֹותן ;ְְִָ
נר„. והּנסכים? הּמנחֹות חּטי ּבזריעת עֹוׂשין היּו ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָוכיצד

ּובׁשנה[חורש] חציּה; וזֹורע ראׁשֹונה, ּבׁשנה הּׂשדה ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָחצי
קדם האחר החצי וזֹורע ּבראׁשֹונה, ׁשּזרע החצי נר ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹׁשנּיה,
חֹורׁש - עבּודה הּׂשדה היתה לא ואם יֹום. ׁשבעים ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹלּפסח
ּכ ואחר יפה, יפה החּטים ּובֹורר זֹורע. ּכ ואחר ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָוׁשֹונה,

ׁשּיתקּלפּו.[משפשף]ׁשף עד - הרּבה ּבהן ּובֹועט החּטים את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
ׁשיפה‰. מאֹות ׁשלׁש טעּונין - מנחֹות ׁשל החּטים ְְְִִִִֵֶַָָָֹּכל

ׁשף[שפשוף] ׁשּתים, ּובֹועט אחת ׁשף ּבעיטה. מאֹות וחמׁש ,ְְֲִִֵֵֵַַַַָָָ
ּבעיטֹות. וחמׁש ׁשיפֹות ׁשלׁש נמצאּו ׁשלׁש; ּובֹועט ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֹׁשּתים
מאֹות וחמׁש ׁשיפה מאֹות ׁשלׁש ׁשּיגמר עד חלילה, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹוחֹוזר

וחֹוׁשב הרּבה. ׁשּיתקּלפּו ּכדי - ההבאה[מחשיב]ּבעיטה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָ
השפשוף]וההֹולכה כיווני שני להחמיר.[- אחת, ּבׁשיפה ְְְְִִַַַַָָָ

ּומרּקד טֹוחן ּכ יפה.[מנפה]ואחר יפה ְְֵֵֶֶַַַָָָ
.Âהרגלּיֹות מן ענבים מביאין הסמוכותהיּו הזמורות -] ְְֲִִִִִַָָָ

וכֹונסיןלארץ] ,ודֹור ּבׁשנה; ּפעמים העבּודים הּכרמים מן ,ְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָ

           
      

ולא אחת אחת אֹותן מּניחין ואין קטּנֹות. ּבחבּיֹות ְְְְִִִֵַַַַַַָָֹאֹותֹו
עד החבית את ממּלא ואינֹו ׁשלׁש; ׁשלׁש אּלא ׁשּתים, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּתים
החבית, מּפי לא מביא ואינֹו נֹודף. ריחֹו ׁשּיהיה ּכדי ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹּפיה,

הּקמחין מּׁשּוליה,[גרגרים]מּפני ולא הּיין, ּפני על העֹולה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
אמצעית. ׁשל ּומאמצעּה מּׁשליׁשּה אּלא - הּׁשמרים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמּפני

.Ê- החבית ׁשּבצד הּנקב מן יֹוצא והּיין יֹוׁשב, הּגזּבר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהיה
ואינֹו ּפֹוסק לצאת, מתחיל הּׁשמרים ׁשּנּוי ׁשּיראה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיון

ּומאלֹוקח עד. לדריכתֹו, יֹום ארּבעים מאחר מביא? ימתי ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָ
ׁשנים, מּכּמה יׁשן יין הביא ואם מעט; יתר אֹו ׁשנים ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָׁשּתי

טעמֹו. יּפסד ׁשּלא והּוא - ּכׁשר זה ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָֹהרי
.Áזית ּכיצד? מעׂשיו. ׁשּנּוי מּפני ּבׁשמן, מינין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּתׁשעה

ּוכתׁשֹו,[שלקטו]ׁשּגרּגרֹו אחת, אחת ּובררֹו הּזית, ּבראׁש ְְְְְִִֵֶַַַַַַָֹ
ּכ אחר חזר הראׁשֹון. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - לּסל ְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּונתנֹו

ואם[כתשו]ּוטענֹו הּׁשני. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ּבקֹורה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ּוטענֹו ּוטחנֹו, ׁשּטענֹו, אחר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָחזר

ּכּלן ׁשּמסקן זיתים הּׁשליׁשי. העץ]הּוא בראש שאינם אלו -] ְְִִִֵֶַָָָֻ
ּונתנן ּוכתׁשן ּגרּגר, ּגרּגר ּוברר וחזר לּגג, והעלן ְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבערּבּוביא,
ּבקֹורה טענֹו ואם הרביעי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָלּסל
וטען וטחן חזר החמיׁשי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ּכ ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאחר
ׁשּמסקן, זיתים הּׁשּׁשי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּפעם

ׁשּילקּו עד הּבית ּבתֹו ואחר[שיזובו]ועטנן ונּגבן, והעלן, , ְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָָָ
חזר הּׁשביעי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - לּסל ונתן ּכתׁש ְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּכ
וטען וטחן חזר הּׁשמיני. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ּבקֹורה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוטען

הּתׁשיעי. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ְְִִִֶֶֶַַַַָָָּפעם
.Ëלמעלה אין הראׁשֹון, - למנחֹות ּכׁשרין ׁשּכּלם ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻאף

ואחריהם ׁשוין; ׁשניהן והרביעי, ׁשאחריו והּׁשני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּמּנּו;
ואחריהם ׁשוין; ּוׁשלׁשּתן והּׁשביעי, והחמיׁשי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָהּׁשליׁשי
מּמּנּו למּטה אין והּתׁשיעי, ׁשוין; ּוׁשניהן והּׁשמיני, .הּׁשּׁשי ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

.È,ּבלבד ּוׁשביעי ּורביעי ראׁשֹון אּלא לּמנֹורה ּכׁשר ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָאין
לּמאֹור" - "ּכתית הּיֹוצאׁשּנאמר: אּלא לּמנֹורה ּכׁשר אין ; ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּכׁשרין. ּכּלן - למנחֹות אבל ּבלבד, הּכתּוׁש ְְְֲִִִִֵַַָָָָֻמן
.‡Èלמעלה ׁשאין יפה לידע נמנּו? לּמה ּכׁשרין ׁשּכּלן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּומאחר

יצרֹו יכף - עצמֹו לזּכֹות ׁשהרֹוצה והּפחּות; והּׁשוה, ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּמּנּו,
ּביֹותר המׁשּבח הּיפה מן קרּבנֹו ויביא ידֹו, וירחיב ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻהרע,
הביא "והבל ּבּתֹורה: נאמר הרי מּמּנּו. ׁשּיביא הּמין ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּבאֹותֹו
ואל הבל אל ה' וּיׁשע ּומחלבהן, צאנֹו מּבכרֹות הּוא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹּגם
הּטֹוב, האל לׁשם ׁשהּוא ּדבר לכל הּדין והּוא ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָמנחתֹו".
מּבית נאה יהיה ּתפּלה, ּבית ּבנה אם הּטֹוב; הּנאה מן ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיהיה
ׁשּבׁשלחנֹו; והּמתֹוק הּטֹוב מן יאכיל רעב, האכיל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻיׁשיבתֹו;
מן יקּדיׁש ּדבר, הקּדיׁש ׁשּבכסּותֹו; הּיפה מן יכּסה ערם, ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּכּסה

לה'". חלב "ּכל אֹומר: הּוא וכן ׁשּבנכסיו. ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּיפה

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע מרחשון ח' שני יום

  
עׂשה, מצוֹות עׂשר - מצוֹות ועׂשרים ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָֹיׁש

פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹּוׁשלׁש
הּסדר; על הּכתּובים ּכמעׂשיה העֹולה לעׂשֹות ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָ(א)
ׁשּלא (ד) החּטאת; סדר (ג) עֹולה; ּבׂשר לאכל ׁשּלא ְֱֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ(ב)
ּבחּטאת יבּדיל ׁשּלא (ה) הּפנימית; החּטאת מּבׂשר ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַַַָֹֹלאכל
קדׁשי ּבׂשר הּכהנים ׁשּיאכלּו (ז) האׁשם; סדר (ו) ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהעֹוף;
ׁשּלא (ט) לעזרה; חּוץ יאכלּום ׁשּלא (ח) ּבּמקּדׁש; ְְֲִִֶֶַָָָָָָֹֹֹקדׁשים
ׁשּלא (יא) הּׁשלמים; סדר (י) קדׁשים; מּקדׁשי זר ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹיאכל
לעׂשֹות (יב) ּדמים; זריקת קדם קּלים קדׁשים ּבׂשר ְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָֹֹלאכל
יׂשים ׁשּלא (יג) ּבּתֹורה; הּכתּובין מעׂשיה ּכסדר מנחה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכל
לבֹונה; עליה יּתן ׁשּלא (יד) חֹוטא; מנחת על ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשמן
מנחת ּתאפה ׁשּלא (טז) ּכהן; מנחת ּתאכל ׁשּלא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ(טו)
ׁשּיביא (יח) מנחֹות; ׁשירי הּכהנים ׁשּיאכלּו (יז) ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹחמץ;
ׁשּלא (יט) ראׁשֹון; ּבֹו ׁשּפגע ּברגל ונדבֹותיו נדריו ּכל ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאדם
ּבהן; חּיב ׁשהּוא ּדברים ּוׁשאר ונדבתֹו נדרֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָיאחר
להביא (כא) הּבחירה; ּבבית הּקרּבנֹות ּכל להקריב ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָ(כ)
לׁשחט ׁשּלא (כב) הּבחירה; לבית לארץ חּוצה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹקדׁשי
לעזרה. חּוץ קרּבן להקריב ׁשּלא (כג) לעזרה; חּוץ ְְְְֲֲִֶַָָָָָָָָָָֹקרּבנֹות

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

    
מינין‡. מחמּׁשה ּבאין חּיה, נפׁש מיני ׁשל הּקרּבנֹות ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

הּתֹורים, ּומן העּזים, ּומן הּכבׂשים, ּומן הּבקר, מן ְְִִִִִִִִִַַַַָָָָּבלבד:
הּיֹונה. ּבני ְִֵַָּומן

.ארּבעה יחיד, ׁשל ּבין צּבּור ׁשל ּבין הּקרּבנֹות, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָוכל
ּוׁשלמיםמינין: ואׁשם, וחּטאת, .עֹולה, ְְְִִִַָָָָָ

הּפסח‚. והן: יחיד, קרּבן מיני ׁשלׁשה ׁשם יׁש ,ועֹוד ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
והּמעׂשר. ְְְֲֵַַַוהּבכֹור,

ּבקרּבנֹות„. ואין חּטאת. אֹו עֹולה הן הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְְְִֵֵַַָָָָָּכל
לחם עם הּבאים כבׂשים מּׁשני חּוץ ׁשלמים, ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהּצּבּור

ּבעצרת ׁשלמי[שבועות]הּתנּופה 'זבחי הּנקראין והן , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
עֹוף. ולא לעֹולם, אׁשם מקריבין הּצּבּור ואין ְְְְִִִִֵַַָָָֹצּבּור'.

יֹום‰. ּכל ׁשל תמידין ׁשני הן: הּצּבּור ּומּוספיקרּבנֹות , ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָ
יֹום ׁשל חּטאת ּוׂשעיר והּמֹועדֹות, חדׁשים וראׁשי ְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָׁשּבתֹות
זרה ּבעבֹודה והֹורּו ּדין ּבית ׁשגגּו אם וכן ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָהּכּפּורים.

לעובדה] הּפר[להתיר וׂשעיר, ּפר וׁשבט ׁשבט ּכל מביא -ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
'ׂשעירי הּנקראין הן הּׂשעירים ואּלּו חּטאת; והּׂשעיר ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָעֹולה
ּכמֹו הּמצוֹות ּבׁשאר והֹורּו ׁשגגּו ואם זרה'. ְְְְְְֲִִִַָָָָָעבֹודה
העלם 'ּפר הּנקרא והּוא לחּטאת; ּפר מביאין - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיתּבאר

צּבּור'. ׁשל ִֶָָּדבר
.Âוהּפסח והּמעׂשר, הּבכֹור, הן: הּיחיד והחגיגהקרּבנֹות , ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָ

והּוא - הּגר וקרּבן עֹולֹות, והיא - והראּיה ׁשלמים, והיא -ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָ
ּוׁשניהן תֹורים ׁשּתי אֹו יֹונה ּבני ׁשני אֹו הּבהמה, מן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָעֹולה
והּנֹודר ׁשלמים; ואחת עֹולה אחת בהמֹות, ׁשּתי אֹו ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָעֹולה,
הּלחם, עם הּבאין ּוׁשלמים ׁשלמים; אֹו עֹולה הּמתנּדב ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָאֹו
עֹולה והם - הּנזיר קרּבנֹות וכן 'ּתֹודה'. הּנקראין ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָהן
ואׁשם חּטאת והם - מצרע וקרּבנֹות ּוׁשלמים; ְְְְְְְְִֵַַָָָָָָָֹוחּטאת
וקרּבן ועֹולה; חּטאת והן - ויֹולדֹות זבים וקרּבנֹות ְְְְְְְְְִֵַָָָָָָָָועֹולה;

ּבּה ׁשּיׁש תעׂשה לא ּבמצות מיתת]הּׁשֹוגג חיוב [במזיד, ְְֲִֵֵֶֶַַַָֹ



מי            
      

ולא אחת אחת אֹותן מּניחין ואין קטּנֹות. ּבחבּיֹות ְְְְִִִֵַַַַַַָָֹאֹותֹו
עד החבית את ממּלא ואינֹו ׁשלׁש; ׁשלׁש אּלא ׁשּתים, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּתים
החבית, מּפי לא מביא ואינֹו נֹודף. ריחֹו ׁשּיהיה ּכדי ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹּפיה,

הּקמחין מּׁשּוליה,[גרגרים]מּפני ולא הּיין, ּפני על העֹולה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
אמצעית. ׁשל ּומאמצעּה מּׁשליׁשּה אּלא - הּׁשמרים ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָמּפני

.Ê- החבית ׁשּבצד הּנקב מן יֹוצא והּיין יֹוׁשב, הּגזּבר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהיה
ואינֹו ּפֹוסק לצאת, מתחיל הּׁשמרים ׁשּנּוי ׁשּיראה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיון

ּומאלֹוקח עד. לדריכתֹו, יֹום ארּבעים מאחר מביא? ימתי ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָ
ׁשנים, מּכּמה יׁשן יין הביא ואם מעט; יתר אֹו ׁשנים ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָׁשּתי

טעמֹו. יּפסד ׁשּלא והּוא - ּכׁשר זה ְֲֲִֵֵֵֶֶַָָֹהרי
.Áזית ּכיצד? מעׂשיו. ׁשּנּוי מּפני ּבׁשמן, מינין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּתׁשעה

ּוכתׁשֹו,[שלקטו]ׁשּגרּגרֹו אחת, אחת ּובררֹו הּזית, ּבראׁש ְְְְְִִֵֶַַַַַַָֹ
ּכ אחר חזר הראׁשֹון. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - לּסל ְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָּונתנֹו

ואם[כתשו]ּוטענֹו הּׁשני. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ּבקֹורה ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ּוטענֹו ּוטחנֹו, ׁשּטענֹו, אחר ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָחזר

ּכּלן ׁשּמסקן זיתים הּׁשליׁשי. העץ]הּוא בראש שאינם אלו -] ְְִִִֵֶַָָָֻ
ּונתנן ּוכתׁשן ּגרּגר, ּגרּגר ּוברר וחזר לּגג, והעלן ְְְְְְְְְֱִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּבערּבּוביא,
ּבקֹורה טענֹו ואם הרביעי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָלּסל
וטען וטחן חזר החמיׁשי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ּכ ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאחר
ׁשּמסקן, זיתים הּׁשּׁשי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּפעם

ׁשּילקּו עד הּבית ּבתֹו ואחר[שיזובו]ועטנן ונּגבן, והעלן, , ְְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָָָ
חזר הּׁשביעי. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן - לּסל ונתן ּכתׁש ְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָּכ
וטען וטחן חזר הּׁשמיני. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ּבקֹורה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוטען

הּתׁשיעי. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ְְִִִֶֶֶַַַַָָָּפעם
.Ëלמעלה אין הראׁשֹון, - למנחֹות ּכׁשרין ׁשּכּלם ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻאף

ואחריהם ׁשוין; ׁשניהן והרביעי, ׁשאחריו והּׁשני ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָמּמּנּו;
ואחריהם ׁשוין; ּוׁשלׁשּתן והּׁשביעי, והחמיׁשי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָהּׁשליׁשי
מּמּנּו למּטה אין והּתׁשיעי, ׁשוין; ּוׁשניהן והּׁשמיני, .הּׁשּׁשי ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

.È,ּבלבד ּוׁשביעי ּורביעי ראׁשֹון אּלא לּמנֹורה ּכׁשר ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָאין
לּמאֹור" - "ּכתית הּיֹוצאׁשּנאמר: אּלא לּמנֹורה ּכׁשר אין ; ְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּכׁשרין. ּכּלן - למנחֹות אבל ּבלבד, הּכתּוׁש ְְְֲִִִִֵַַָָָָֻמן
.‡Èלמעלה ׁשאין יפה לידע נמנּו? לּמה ּכׁשרין ׁשּכּלן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻּומאחר

יצרֹו יכף - עצמֹו לזּכֹות ׁשהרֹוצה והּפחּות; והּׁשוה, ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּמּנּו,
ּביֹותר המׁשּבח הּיפה מן קרּבנֹו ויביא ידֹו, וירחיב ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻהרע,
הביא "והבל ּבּתֹורה: נאמר הרי מּמּנּו. ׁשּיביא הּמין ְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּבאֹותֹו
ואל הבל אל ה' וּיׁשע ּומחלבהן, צאנֹו מּבכרֹות הּוא ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹּגם
הּטֹוב, האל לׁשם ׁשהּוא ּדבר לכל הּדין והּוא ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָמנחתֹו".
מּבית נאה יהיה ּתפּלה, ּבית ּבנה אם הּטֹוב; הּנאה מן ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיהיה
ׁשּבׁשלחנֹו; והּמתֹוק הּטֹוב מן יאכיל רעב, האכיל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻיׁשיבתֹו;
מן יקּדיׁש ּדבר, הקּדיׁש ׁשּבכסּותֹו; הּיפה מן יכּסה ערם, ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹּכּסה

לה'". חלב "ּכל אֹומר: הּוא וכן ׁשּבנכסיו. ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָהּיפה

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע מרחשון ח' שני יום

  
עׂשה, מצוֹות עׂשר - מצוֹות ועׂשרים ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָֹיׁש

פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות עׂשרה ְְְְְֲִֵֶֶֶַָָֹֹּוׁשלׁש
הּסדר; על הּכתּובים ּכמעׂשיה העֹולה לעׂשֹות ְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָ(א)
ׁשּלא (ד) החּטאת; סדר (ג) עֹולה; ּבׂשר לאכל ׁשּלא ְֱֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹ(ב)
ּבחּטאת יבּדיל ׁשּלא (ה) הּפנימית; החּטאת מּבׂשר ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַַַָֹֹלאכל
קדׁשי ּבׂשר הּכהנים ׁשּיאכלּו (ז) האׁשם; סדר (ו) ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹהעֹוף;
ׁשּלא (ט) לעזרה; חּוץ יאכלּום ׁשּלא (ח) ּבּמקּדׁש; ְְֲִִֶֶַָָָָָָֹֹֹקדׁשים
ׁשּלא (יא) הּׁשלמים; סדר (י) קדׁשים; מּקדׁשי זר ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹיאכל
לעׂשֹות (יב) ּדמים; זריקת קדם קּלים קדׁשים ּבׂשר ְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָֹֹלאכל
יׂשים ׁשּלא (יג) ּבּתֹורה; הּכתּובין מעׂשיה ּכסדר מנחה ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּכל
לבֹונה; עליה יּתן ׁשּלא (יד) חֹוטא; מנחת על ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשמן
מנחת ּתאפה ׁשּלא (טז) ּכהן; מנחת ּתאכל ׁשּלא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹ(טו)
ׁשּיביא (יח) מנחֹות; ׁשירי הּכהנים ׁשּיאכלּו (יז) ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֹֹחמץ;
ׁשּלא (יט) ראׁשֹון; ּבֹו ׁשּפגע ּברגל ונדבֹותיו נדריו ּכל ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָָֹאדם
ּבהן; חּיב ׁשהּוא ּדברים ּוׁשאר ונדבתֹו נדרֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָיאחר
להביא (כא) הּבחירה; ּבבית הּקרּבנֹות ּכל להקריב ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָ(כ)
לׁשחט ׁשּלא (כב) הּבחירה; לבית לארץ חּוצה ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹקדׁשי
לעזרה. חּוץ קרּבן להקריב ׁשּלא (כג) לעזרה; חּוץ ְְְְֲֲִֶַָָָָָָָָָָֹקרּבנֹות

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

    
מינין‡. מחמּׁשה ּבאין חּיה, נפׁש מיני ׁשל הּקרּבנֹות ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

הּתֹורים, ּומן העּזים, ּומן הּכבׂשים, ּומן הּבקר, מן ְְִִִִִִִִִַַַַָָָָּבלבד:
הּיֹונה. ּבני ְִֵַָּומן

.ארּבעה יחיד, ׁשל ּבין צּבּור ׁשל ּבין הּקרּבנֹות, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָוכל
ּוׁשלמיםמינין: ואׁשם, וחּטאת, .עֹולה, ְְְִִִַָָָָָ

הּפסח‚. והן: יחיד, קרּבן מיני ׁשלׁשה ׁשם יׁש ,ועֹוד ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹ
והּמעׂשר. ְְְֲֵַַַוהּבכֹור,

ּבקרּבנֹות„. ואין חּטאת. אֹו עֹולה הן הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְְְִֵֵַַָָָָָּכל
לחם עם הּבאים כבׂשים מּׁשני חּוץ ׁשלמים, ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָהּצּבּור

ּבעצרת ׁשלמי[שבועות]הּתנּופה 'זבחי הּנקראין והן , ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ
עֹוף. ולא לעֹולם, אׁשם מקריבין הּצּבּור ואין ְְְְִִִִֵַַָָָֹצּבּור'.

יֹום‰. ּכל ׁשל תמידין ׁשני הן: הּצּבּור ּומּוספיקרּבנֹות , ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָ
יֹום ׁשל חּטאת ּוׂשעיר והּמֹועדֹות, חדׁשים וראׁשי ְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָׁשּבתֹות
זרה ּבעבֹודה והֹורּו ּדין ּבית ׁשגגּו אם וכן ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָהּכּפּורים.

לעובדה] הּפר[להתיר וׂשעיר, ּפר וׁשבט ׁשבט ּכל מביא -ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
'ׂשעירי הּנקראין הן הּׂשעירים ואּלּו חּטאת; והּׂשעיר ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָעֹולה
ּכמֹו הּמצוֹות ּבׁשאר והֹורּו ׁשגגּו ואם זרה'. ְְְְְְֲִִִַָָָָָעבֹודה
העלם 'ּפר הּנקרא והּוא לחּטאת; ּפר מביאין - ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּיתּבאר

צּבּור'. ׁשל ִֶָָּדבר
.Âוהּפסח והּמעׂשר, הּבכֹור, הן: הּיחיד והחגיגהקרּבנֹות , ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָ

והּוא - הּגר וקרּבן עֹולֹות, והיא - והראּיה ׁשלמים, והיא -ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָ
ּוׁשניהן תֹורים ׁשּתי אֹו יֹונה ּבני ׁשני אֹו הּבהמה, מן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָעֹולה
והּנֹודר ׁשלמים; ואחת עֹולה אחת בהמֹות, ׁשּתי אֹו ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָָעֹולה,
הּלחם, עם הּבאין ּוׁשלמים ׁשלמים; אֹו עֹולה הּמתנּדב ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָאֹו
עֹולה והם - הּנזיר קרּבנֹות וכן 'ּתֹודה'. הּנקראין ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָהן
ואׁשם חּטאת והם - מצרע וקרּבנֹות ּוׁשלמים; ְְְְְְְְִֵַַָָָָָָָֹוחּטאת
וקרּבן ועֹולה; חּטאת והן - ויֹולדֹות זבים וקרּבנֹות ְְְְְְְְְִֵַָָָָָָָָועֹולה;

ּבּה ׁשּיׁש תעׂשה לא ּבמצות מיתת]הּׁשֹוגג חיוב [במזיד, ְְֲִֵֵֶֶַַַָֹ
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עׂשה לא אֹו עׂשה אם לֹו נסּתּפק ואם חּטאת; והיא - ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹּכרת
ויׁש ּתלּוי'; 'אׁשם הּנקרא והּוא אׁשם, מביא - החטא ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָאֹותֹו
וכן וּדאי'. 'אׁשם הּנקרא והּוא אׁשם, עליהן ׁשּמביא ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָעברֹות
ּביֹום מּׁשּלֹו ּגדֹול ּכהן ׁשּמקריב החּטאת ּופר העֹולה ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאיל
'ּפר הּנקרא הּוא זה ּופר יחיד; קרּבן הן הרי - ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּכּפּורים

הּכּפּורים וכליֹום ּבּתֹורה, הן מפרׁשין הּקרּבנֹות אּלּו וכל .' ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹ
ּבמקֹומֹו. ּדיניו יתּבארּו מהן ְְֲִִִֵֶֶָָָאחד

.Êנסּכיהן ּובאחריּות ּבאחריּותן חּיב - הּיחיד קרּבנֹות ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָּכל
אחרים] מביא אבדו שאם קרּבנֹות[- וכל הּנדבה. מן חּוץ ,ְְְְִַָָָָ

ואם נסּכיהן; ּבאחריּות ולא ּבאחריּותן חּיבין אינן - ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּצּבּור
יחיד קרּבן וכן נסּכיהן. ּבאחריּות חּיבין הּזבח, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָקרב

זמן לֹו פסח]ׁשּקבּוע ואינֹו[כגון צּבּור, ּכקרּבן הּוא הרי - ְְְְֲִֵֵֶַַַָָ
ּבאחריּותֹו. ְֲַַָָחּיב

.Áּבלבד הּזכרים מן אּלא ּבאה אינּה ּבהמה, עֹולת ;ּכל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
ּבין הּבקר, ּומן העּזים ּומן הּכבׂשים מן ּבאה ְְִִִִִִִֵַַָָָָָָוהיא
ּבהן ואחד יֹונה, ּובני הּתֹורים ּומן קטּנים, ּבין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּגדֹולים

והּנקבה. ְְֵַַָָָהּזכר

.Ëּומן הּזכרים מן - האּלּו הּמינים מחמׁשת ּבאה ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהחּטאת
הּקטּנים.הּנקבֹות ּומן הּגדֹולים מן , ְְְִִִִֵַַַַ

.Èּבלבד כבׂשים מּזכרי אּלא ּבא אינֹו אׁשםהאׁשם יׁש - ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ
הּקטּנים. מן ּבא אׁשם ויׁש זה, מין מּגדֹולי ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּבא

.‡Èהּכבׂשים מן ּבאים הּבקר,הּׁשלמים ּומן העּזים ּומן ְְִִִִִִִִַַַָָָָָָ
ּבא העֹוף ואין ּומּקטּנים; מּגדֹולים ּומּנקבֹות, ְְְְְִִִִִִִֵֵַָָָמּזכרים
ּתמימה ׁשנה עד ימים, ׁשמֹונת מּבן הם - הּקטּנים ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָׁשלמים.

הּׁשנה נתעּברה אם ליֹום; חודש]מּיֹום נוסף נתעּברה[- , ְְְְְִִִִַַַָָָָ
חודש]לֹו י"ג עד שנה בן עד[ונחשב ּבּבקר, - והּגדֹולים .ְְִַַַָָ

ׁשנים ׁשּתי עד ּובּצאן, ליֹום; מּיֹום ׁשלמֹות ׁשנים ְְְִִִֵֵַַָָָֹֹׁשלׁש
ואין זקן, הּוא הרי - זה על יתר ליֹום; מּיֹום ְְְֲִֵֵֵֵֵֶַָָׁשלמֹות

אֹותֹו. ְִִַמקריבין
.Èהּׁשמיני מּיֹום ּכׁשרין הּקרּבנֹות ׁשּכל ּפי על ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָאף

מּיֹום[ללידתם] אּלא לכּתחּלה מקריבין אין - ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָוהלאה
הּמעׂשר, ּומן הּפסח ּומן הּבכֹור מן חּוץ והלאה; ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשלׁשים

מקריב. לכּתחּלה, ּבּׁשמיני להקריבן רצה ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָׁשאם

.‚Èאֹו אחת ׁשעה הֹוסיפּו ואם לּקדׁשים; מֹונין ְֳִִִִַַַָָָָׁשעֹות
ּבן להיֹות ׁשּמצותֹו קרּבן ּכיצד? ּפסּולין. - ׁשעה ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָּפחתּו

א - אפּלּוׁשנה נפסל. אחת, ׁשעה הּׁשנה על הֹוסיף ם ְֲִִִִַַַַַָָָָָָ
ּבׁשעת הּׁשנה על והֹוסיף ׁשחיטה, ּבׁשעת ׁשנה ּבן ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָהיה
וכן זריקה. ׁשעת עד ׁשנה ּבן ׁשּיהיה עד נפסל; - ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָזריקה

הּזבחים .ּבכל ְְִַָָ
.„Èאֹו 'ּכׂשּבה' אֹו 'ּכבׂש' ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱִֶֶֶֶַַָָָָּכל

ּבני אּלּו הרי מלאת]'ּכבׂשים', ׁשּנאמר[עד מקֹום וכל ׁשנה. ְְְֱֲִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּבני הּזכרים הם 'אילים', אֹו השנייה]'איל' [=בשנתם ְְִִִֵֵֵַַָ

אחד ׁשנּיה ּבׁשנה מּׁשּיּכנס איל? יּקרא ּומאימתי ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשנתים.
ולא לכבׂש לא ּכׁשר אינֹו ׁשלׁשים ּביֹום אבל יֹום; ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָֹֹֹֹּוׁשלׁשים
'עגל', ּבֹו ׁשּנאמר מקֹום וכל 'ּפלּגס'. הּנקרא והּוא ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָלאיל,

ׁשּתים ּבן 'ּפר', ׁשנה; ּבן זה שלש]הרי מלאת 'ׂשעיר[עד . ְְֲִִֵֶֶֶַַָָ
'ׂשעיר'. נקרא הּוא ׁשנּיה, ׁשנה ּכל ׁשּתים; ּבן ְְְִִִִִִֶַָָָָָָעּזים',

.ÂËזכרים - הּצּבּור קרּבנֹות -ּכל צּבּור ׁשל חּטאֹות וכל . ְְְְִִִֶַַָָָָָ
עֹולֹות וכל הּכבׂשים; מן ּבהן ואין הּבקר, מן אֹו העז ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָמן
העז. מן עֹולה להן ואין הּבקר, ּומן הּכבׂשים מן - ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּצּבּור

נקבה - יחיד חּטאת מןּכל ּבאה ואינּה לּכהנים; ותאכל , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָֹ
עז ׁשהיא - נׂשיא חּטאת חּטאֹות: מּׁשלׁש חּוץ ִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּבקר,

מׁשיח ּכהן וחּטאת בשמן]ונאכלת, נמשח ּפר[- ׁשהיא - ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
והּוא ּפרונׂשרפת, - והּׁשליׁשית הּמצוֹות, ּכל על הּבא ּפר ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָ

ונׂשרף. חּטאת והּוא הּכּפּורים, ּביֹום ּגדֹול ּכהן ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּמביא

.ÊËנאכלֹות צּבּור ׁשל חּטאֹות יֹוםּכל ׁשל מּׂשעיר חּוץ , ֱִִִֶֶֶַָָָָ
מׁשּתּלח ׁשחברֹו - נשרף]הּכּפּורים הוא - וכן[לעזאזל, , ְְֲִִִֵֵֵֶַַַ

זרה עבֹודה הדיןׂשעירי בית בהוראת הציבור עבדו אם -] ְֲִֵָָָ
נשרף] - העלםבשוגג ּופר הוראת, פי על הציבור שחטאו -] ְֵֶַ

נשרף] - בטעות הדין הּמצוֹותבית ּכל על הּבא ּופר .-] ְִַַַַָָ
המשיח] הכהן 'ּפריםשחטא נקראים - העלם ְְִִִֵֶַָָּופר

'ׂשעירים נקראים זרה עבֹודה ּוׂשעירי ְְְְֲִִִִִִִֵַָָָָָהּנׂשרפין';
הּנׂשרפֹות: הם חּטאֹות ׁשחמׁש למדּת, הא ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּנׂשרפין'.

לצּבּור. וׁשלׁש ליחיד, ְְְְִִִַָָֹׁשּתים

.ÊÈ'זבחים' נקראים האּלּו הּקרּבנֹות העֹולֹותּכל וכל . ְְְְִִִֵַָָָָָָָָ
נקראים עצרת ׁשל ׁשלמים כבׂשי ּוׁשני והאׁשמֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוהחּטאֹות
ּומעׂשר ּובכֹור יחיד ׁשל ׁשלמים אבל קדׁשים'; ְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָ'קדׁשי

קּלים' 'קדׁשים נקראים .ּופסח ְִִִִֶַַָָָ

.ÁÈהחּטאֹות מן הּמזּבח ּגּבי על אֹותם ׁשּׂשֹורפין ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהאברים
הּנקראין הם - הּׁשלמים ּומן האׁשמֹות ּומן ְְֱֲִִִִִֵֶַַַַָָָָהּנאכלֹות
ׁשעל חלב עז: ׁשל אֹו ׁשֹור ׁשל האמּורין הן ואּלּו ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָ'אמּורין'.

ּוׁשּתי[מעיים]הּקרב הּקבה, ּגּבי ׁשעל חלב ּובכללֹו , ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
הּכסלים על אׁשר החלב עם ׁשעליהן ּבחלב [תחתהּכליֹות ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

ויֹותרתהמתנים] מן], מעט[בליטה הּכבד מן ונֹוטל הּכבד, ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָ
על מֹוסיף - הּכבׂשים מּמין הּקרּבן היה ואם הּיֹותרת. ְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָעם

האליה אחורי]אּלּו הּׁשדרה[שומן מן חליֹות עם ּתמימה ְְְְִִִִֵַַָָָָֻ
וכל יסירּנה". העצה "לעּמת ׁשּנאמר: הּכליֹות, מקֹום ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֻעד

החיצֹון. מזּבח על נׂשרפין ְְִִִִִֵֵַַַָָהאמּורין
.ËÈׁשל חדׁשיו ׁשּכלּו ּפי על אף מעּברת, הּבהמה ְְְֳִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהיתה

אּמֹו, חלב עם חלּבֹו מעלה אינֹו - חי נמצא ואפּלּו ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻעּבר,
מאבריה ּכאחד העּבר והרי ּבלבד; אּמֹו חלב .אּלא ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

    
'נסכים'‡. הּנקראין הן הּקרּבן, עם ׁשּמביאין והּסלת ;הּיין ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

אינּה נסכים ּומנחת נסכים'. 'מנחת נקראת לבּדּה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוהּסלת
ּתנּופה[זקוקה]טעּונה הּגׁשה[הנפה]לא המזבח]ולא [לקרן ְְְַָָָָֹֹ

לבֹונה עשב]ולא על[מין נׂשרפת וכּלּה מלח; טעּונה אבל , ְְְְְֲִֶֶֶַַָָָָֹֻ
החיצֹון ואין[שבעזרה]מזּבח הּמזּבח; על יתנּס והּיין . ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַ

היסֹוד על ויֹוצק ידֹו מגּביּה אּלא האׁש, על אֹותֹו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָנֹותנין
המזבח] לּׁשיתין[תחתית יֹורד והּוא .[בתעלות], ְִִֵַ

.ּבין ּבלבד, והּׁשלמים ּבהמה עֹולת אּלא נסכים טעּון ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין
ׁשל ואילֹו יֹולדת ּכבׂש אף יחיד; קרּבן אֹו צּבּור קרּבן ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָהיּו

נסכים טעּונין עֹולֹות, והן הֹואיל - ּגדֹול העֹוףּכהן אבל . ְְְֲִִִֵֵָָָָֹ
חּוץ נסכים, עּמהן מביאין אין - והחּטאֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָוהאׁשמֹות

ּבּתֹורה. נסּכיהם ׁשּנתּפרׁשּו ואׁשמֹו, מצרע ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמחּטאת

           
      

והאׁשם?‚. החּטאת עם נסכים מביאין ׁשאין ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּומּנין
נדבה" אֹו נדר "לפּלא ּונדבה;ׁשּנאמר: ּבנדר הּבא ּדבר - ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ואינן הֹואיל ּופסח, ּומעׂשר ּובכֹור ואׁשמֹות חּטאֹות ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָיצאּו
להביא ּומּנין נסכים. טעּונין אינן ּונדבה, ּבנדר [-ּבאין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

חיוב] על לנסכים?ללמוד ראּיה ועֹולת חגיגה ְְְְֲִִִִֵַַָָָׁשלמי
ּבמעדיכם". "אֹו ְֱֲֵֶֶֶַֹׁשּנאמר:

הּנסכים„. ׁשעּור הּוא עּׂשרֹוןּכּמה - כבׂשה אֹו כבׂש נסּכי ? ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
ההין. רביעית לנס ויין ׁשמן, ההין ּברביעית ּבלּול ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹסלת
אֹו נקבה; ּבין זכר ּבין ּגדֹול, ּבין קטן ּבין - העז נסּכי ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָוכן
הם - איל נסּכי אבל ּגדֹולה. ׁשהיא ּפי על אף רחל, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָנסּכי
לנס ויין ׁשמן, ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול סלת עׂשרֹונים ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹׁשני
נקבֹות ּבין זכרים ּבין העגל, אֹו הּפר ונסּכי ההין; ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשליׁשית
לנס ויין ׁשמן, ההין ּבחצי ּבלּול סלת עׂשרֹונים ׁשלׁשה -ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ההין. ֲִִַחצי

הּזה‰. ּכּׁשעּור לׁשלמים, ּבין לעֹולה ּבין הּנסכים הן ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאּלּו
ואחד אחד ּתעׂשּולכל ּככה ּתעׂשּו, אׁשר "ּכּמסּפר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ואין האּלּו, הּׁשעּורין על מֹוסיפין אין ּכמסּפרם". ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלאחד,
חּוץ ּפסל; ׁשהּוא, ּכל ּגרע אֹו הֹוסיף ואם מהן; ְְִִִֵֶֶַַָָָּגֹורעין

העֹול ׁשהּנסכיםמּכבׂש העמר, הנפת ּביֹום ׁשּמקריבין ה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּפי על אף - ׁשמן ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול עׂשרֹונים ׁשני ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשּלֹו
ההין. רביעית לנס יין אּלא יינֹו, נכּפל לא סלּתֹו, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנכּפלה

.Âחּטאת ׁשהן ׁשּלֹו, כבׂשים ׁשלׁשה עם מביא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹהמצרע
הּׁשמּועה ּומּפי עׂשרֹונים; ׁשלׁשה - ועֹולה [מסורתואׁשם ְְְְְִִִֶַָָָָָֹ

רבינו] עּׂשרֹוןממשה - ׁשּלֹו הּזבחים ּבגלל ּבאין ׁשהן ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָלמדּו
עם יין ּורביעית ׁשמן, ההין ּברביעית ּבלּול ּכבׂש ּכל ְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָעם
את והּמקריב הּכבׂשים. נסּכי ּכׁשאר מּׁשלׁשּתן עּׂשרֹון ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָּכל

איל]הּפלּגס לגיל כבש גיל ולא[בין איל, נסּכי עּמֹו מביא - ְְְִִִִֵֵַַַָֹ
זבחֹו. לֹו ְִָָעלה

.Êלג עׂשר ׁשנים הּוא הּלגההין, ׁשעּור הֹודענּו ּוכבר ; ְְְִִֵַַַָָָֹֹ
הּוא - והעּׂשרֹון עירּובין. ּבהלכֹות אחרֹות מּדֹות ְְְֲִִִִִֵֵָָעם

ׁשעּור ׁשהּוא ׁשעּורֹו[להפרשת]העמר, ּבארנּו ּוכבר חּלה; ְְִִֵֶֶַַָָָֹ
חּלה. ְְִַַָּבענין

.Áּבין יחיד מנחת ּבין הּמנחֹות, אֹו הּנסכים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּכׁשּמֹודדין
א מֹודדין אין - צּבּור ׁשלׁשהמנחת ׁשל ּבמּדה ֹותּה ְְְְִִִִֵֶַָָָֹ

הּכל מֹודד אּלא לאיל, ׁשנים ׁשל אֹו לּפר, ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹעׂשרֹונֹות
ּבּמקּדׁש ׁשהיה אחד -ּבעּׂשרֹון נסכים ׁשל הּׁשמן וכן ; ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

- הּיחיד מנחֹות ׁשל וׁשמן ׁשּבּמקּדׁש, ּבמּדתֹו אֹותֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמֹודדין
הּלּגין. ּכמנין העׂשרֹונֹות, ּכמנין ׁשּבּמקּדׁש. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹֻּבּלג

.Ëהּמּדֹות מהכלי]ּברּוצי הנשפך העודף חל,[- - סלת ׁשל ִֵֵֶֶַֹֹ
ּגב קדׁש,[כלי]ׁשאין - והּיין הּׁשמן ּוברּוצי קדׁש; העּׂשרֹון ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

נמׁשחּו הּלח ּוכלי הּכלי, ּגּבי על יֹורד ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַלפי
יתקּדׁשּו[והתקדשו] ולּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּומּבחּוץ ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָמּבפנים

ּׁשּבּכלי למה אּלא הּמֹודד ּכּונת ׁשאין ּפי על אף ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּברּוצין,
לחל'. ׁשרת מּכלי 'מֹוציאין יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹֹֹּבלבד?

.Èיקרבּו אחר, זבח ׁשם יׁש אם ּבּברּוצין? עֹוׂשין היּו ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמה
ּבלינה יּפסלּו לא, ואם לאועּמֹו; ואם אחר]. זבח ,[=כשאין ְְְְִִִִִָָָֹ

הּמזּבח ּבהן נדבה]מקּיצין קרבנות כשאין אותן מקריבין -]. ְְְִִֵֶַַַָ

.‡Èּבהם לֹוקחין וקונים]ּכיצד? - אותם מוכרים -]- עֹולֹות ְִֵֶַָ
לּכהנים. והעֹורֹות לּׁשם, ְֲִֵַַַָָָֹהּבׂשר

.Èנסכים ׁשל הּׁשמן עם -]הּסלת כשאינם מעּכבין[- אינן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
מעּכבין[ניסוך]את הּנסכים ולא מעּכבן. הּיין ולא הּיין, ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָֹֹ

אחר ּונסכיו הּיֹום קרּבנֹו אדם מביא אּלא הּזבח, ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאת
קדׁשּו ׁשּלא והּוא צּבּור; ואחד יחיד אחד ימים, ְְְֲִִִֶֶֶָָָָָָָֹעׂשרה
לנּו, אם - ׁשרת לכלי נתנן אם אבל ׁשרת; ּבכלי ְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָָָָהּנסכים

ּבלינה. ְְִִָָיּפסלּו

.‚Èהחּלין מן אּלא נסכים מביאין לאאין יביאם לא - ְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹֹֻ
ואפּלּו הּבּכּורים. מן ולא ׁשני, מּמעׂשר ולא ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָֹֹמּתרּומה,
אּלא נסכיה יביאּו לא הּמעׂשר, מן לחמּה ׁשּמביא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּתֹודה,

החּלין. ִִַֻמן

.„Èיחזקאל ּבספר האמּורין הּנסכים ׁשעּורי ּומניןּכל , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּכּלם - ׁשם הּכתּובים העבֹודה וסדרי הּקרּבנֹות, ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֻאֹותן

המקדש]מּלּואים לחנוכת מיוחד לדֹורֹות;[- נֹוהגין ואין הן, ְְֲִִִֵֵ
עם הּמּלּואין מקריבין יהיּו ּכיצד ּופרׁש צּוה הּנביא ְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאּלא
ׁשליׁשי. ּבית ּכׁשּיּבנה הּמׁשיח הּמל ּבימי הּמזּבח ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻחנּכת

.ÂËׁשה הּמזּבחּוכׁשם ּבחנּכת הּנׂשיאים ּדבריםקריבּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֻ
מקריב הּנׂשיא ּכ - ּבׁשּבת והקריבּו לדֹורֹות, ּכמֹותן ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשאין

ׁשם. מפרׁש ּכאׁשר לעתיד, ּבׁשּבת ְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹֻחנּכתֹו
.ÊËמהּׁשבי הּבאים עזרא ּבימי ׁשהקריבּו קרּבנֹות -וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

הּנֹוהגין ּדברים אבל לדֹורֹות. נֹוהגין ואינן היּו, ְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָמּלּואים
מּפי ׁשהעּתיקּו ּכמֹו ׁשּפרׁשנּו, תֹורה ּדברי הן - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָלדֹורֹות

לגרע. ואין עליהן להֹוסיף אין רּבנּו, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַֹֹמׁשה

    
עֹולה‡. להביא ׁשרצּו -ׁשנים ּבׁשּתפּות ׁשלמים אֹו ְְְְִִִֶַָָָָָֻ

ּבׁשּתפּות. יבֹוא עֹוף ואפּלּו ּבנדבה; ּבין ּבנדר ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻמביאין,
.עבדים אֹו נׁשים ואחד אנׁשים ּכלואחד מביאין ְְְֲֲִִִִִֶֶָָָָָָ

עֹולֹות אּלא מהן מקּבלין אין - הּגֹויים אבל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָהּקרּבנֹות;
לחם את תקריבּו לא נכר ּבן "ּומּיד ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּבלבד,
ּפי על אף הּגֹוי, מן מקּבלין העֹוף עֹולת אפּלּו ְְֱֲִִִִֵֶַַַַַָֹאלהיכם";

זרה. עבֹודה עֹובד ׁשלמיםׁשהּוא מהן מקּבלין אין אבל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ואׁשמֹות חּטאֹות ולא מנחֹות ּבאֹותולא ׁשאינן עֹולֹות וכן ; ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָֹֹ

עֹולת ּכגֹון הּגֹויים, מן אֹותן מקּבלין אין - ּונדבה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבנדר
ולא נדר מּׁשּום לא ּבאֹות ׁשאינן מעֹולֹות ּבּה, וכּיֹוצא ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹיֹולדת

נדבה. ְִָָמּׁשּום
לּבֹו‚. ׁשהּגֹוי עֹולֹות, אֹותן מקריבין - ׁשלמים ׁשהביא ְְִִִִִֵֶֶַַָָּגֹוי

ּבהן ׁשּיתּכּפר מנת על ליׂשראל ּונתנן ׁשלמים נדר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָלּׁשמים.
אם וכן יׂשראל; ּכׁשלמי הּיׂשראלים אֹותן אֹוכלין - ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָליׂשראל

אֹוכלן ּכהן לּכהן, .נתנן ְְֵֵַָָָֹֹ
ׁשּבת„. מחּלל אֹו זרה עבֹודה עֹובד ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָיׂשראל

עֹולהּבפרהסיא אפּלּו ּכלל. קרּבן מּמּנּו מקּבלין אין - ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
המׁשּמד מן אֹותּה מקּבלין אין - הּגֹוי מן אֹותּה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻׁשּמקּבלין
הּׁשמּועה מּפי - מּכם" יקריב ּכי "אדם ׁשּנאמר: ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָהּזה,

רבינו] ממשה להֹוציא[מסורת ּכּלכם, ולא "מּכם", ְְְְִִֶֶָֹֻלמדּו:
מקּבלין - עברֹות לׁשאר מׁשּמד היה אם אבל המׁשּמד. ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֻֻאת
מׁשּמד היה ּבתׁשּובה. ׁשּיחזר ּכדי הּקרּבנֹות, ּכל ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻמּמּנּו



מה            
      

והאׁשם?‚. החּטאת עם נסכים מביאין ׁשאין ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּומּנין
נדבה" אֹו נדר "לפּלא ּונדבה;ׁשּנאמר: ּבנדר הּבא ּדבר - ְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

ואינן הֹואיל ּופסח, ּומעׂשר ּובכֹור ואׁשמֹות חּטאֹות ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָיצאּו
להביא ּומּנין נסכים. טעּונין אינן ּונדבה, ּבנדר [-ּבאין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָָ

חיוב] על לנסכים?ללמוד ראּיה ועֹולת חגיגה ְְְְֲִִִִֵַַָָָׁשלמי
ּבמעדיכם". "אֹו ְֱֲֵֶֶֶַֹׁשּנאמר:

הּנסכים„. ׁשעּור הּוא עּׂשרֹוןּכּמה - כבׂשה אֹו כבׂש נסּכי ? ְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
ההין. רביעית לנס ויין ׁשמן, ההין ּברביעית ּבלּול ְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹסלת
אֹו נקבה; ּבין זכר ּבין ּגדֹול, ּבין קטן ּבין - העז נסּכי ְְְִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָוכן
הם - איל נסּכי אבל ּגדֹולה. ׁשהיא ּפי על אף רחל, ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָנסּכי
לנס ויין ׁשמן, ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול סלת עׂשרֹונים ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹׁשני
נקבֹות ּבין זכרים ּבין העגל, אֹו הּפר ונסּכי ההין; ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשליׁשית
לנס ויין ׁשמן, ההין ּבחצי ּבלּול סלת עׂשרֹונים ׁשלׁשה -ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ

ההין. ֲִִַחצי

הּזה‰. ּכּׁשעּור לׁשלמים, ּבין לעֹולה ּבין הּנסכים הן ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאּלּו
ואחד אחד ּתעׂשּולכל ּככה ּתעׂשּו, אׁשר "ּכּמסּפר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ואין האּלּו, הּׁשעּורין על מֹוסיפין אין ּכמסּפרם". ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלאחד,
חּוץ ּפסל; ׁשהּוא, ּכל ּגרע אֹו הֹוסיף ואם מהן; ְְִִִֵֶֶַַָָָּגֹורעין

העֹול ׁשהּנסכיםמּכבׂש העמר, הנפת ּביֹום ׁשּמקריבין ה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ּפי על אף - ׁשמן ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול עׂשרֹונים ׁשני ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָׁשּלֹו
ההין. רביעית לנס יין אּלא יינֹו, נכּפל לא סלּתֹו, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנכּפלה

.Âחּטאת ׁשהן ׁשּלֹו, כבׂשים ׁשלׁשה עם מביא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹהמצרע
הּׁשמּועה ּומּפי עׂשרֹונים; ׁשלׁשה - ועֹולה [מסורתואׁשם ְְְְְִִִֶַָָָָָֹ

רבינו] עּׂשרֹוןממשה - ׁשּלֹו הּזבחים ּבגלל ּבאין ׁשהן ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָלמדּו
עם יין ּורביעית ׁשמן, ההין ּברביעית ּבלּול ּכבׂש ּכל ְְִִִִִִִִִֶֶֶֶַַָָעם
את והּמקריב הּכבׂשים. נסּכי ּכׁשאר מּׁשלׁשּתן עּׂשרֹון ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָָּכל

איל]הּפלּגס לגיל כבש גיל ולא[בין איל, נסּכי עּמֹו מביא - ְְְִִִִֵֵַַַָֹ
זבחֹו. לֹו ְִָָעלה

.Êלג עׂשר ׁשנים הּוא הּלגההין, ׁשעּור הֹודענּו ּוכבר ; ְְְִִֵַַַָָָֹֹ
הּוא - והעּׂשרֹון עירּובין. ּבהלכֹות אחרֹות מּדֹות ְְְֲִִִִִֵֵָָעם

ׁשעּור ׁשהּוא ׁשעּורֹו[להפרשת]העמר, ּבארנּו ּוכבר חּלה; ְְִִֵֶֶַַָָָֹ
חּלה. ְְִַַָּבענין

.Áּבין יחיד מנחת ּבין הּמנחֹות, אֹו הּנסכים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּכׁשּמֹודדין
א מֹודדין אין - צּבּור ׁשלׁשהמנחת ׁשל ּבמּדה ֹותּה ְְְְִִִִֵֶַָָָֹ

הּכל מֹודד אּלא לאיל, ׁשנים ׁשל אֹו לּפר, ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֹעׂשרֹונֹות
ּבּמקּדׁש ׁשהיה אחד -ּבעּׂשרֹון נסכים ׁשל הּׁשמן וכן ; ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

- הּיחיד מנחֹות ׁשל וׁשמן ׁשּבּמקּדׁש, ּבמּדתֹו אֹותֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָמֹודדין
הּלּגין. ּכמנין העׂשרֹונֹות, ּכמנין ׁשּבּמקּדׁש. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹֻּבּלג

.Ëהּמּדֹות מהכלי]ּברּוצי הנשפך העודף חל,[- - סלת ׁשל ִֵֵֶֶַֹֹ
ּגב קדׁש,[כלי]ׁשאין - והּיין הּׁשמן ּוברּוצי קדׁש; העּׂשרֹון ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

נמׁשחּו הּלח ּוכלי הּכלי, ּגּבי על יֹורד ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַלפי
יתקּדׁשּו[והתקדשו] ולּמה ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּומּבחּוץ ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָמּבפנים

ּׁשּבּכלי למה אּלא הּמֹודד ּכּונת ׁשאין ּפי על אף ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָהּברּוצין,
לחל'. ׁשרת מּכלי 'מֹוציאין יאמרּו: ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָֹֹֹּבלבד?

.Èיקרבּו אחר, זבח ׁשם יׁש אם ּבּברּוצין? עֹוׂשין היּו ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָמה
ּבלינה יּפסלּו לא, ואם לאועּמֹו; ואם אחר]. זבח ,[=כשאין ְְְְִִִִִָָָֹ

הּמזּבח ּבהן נדבה]מקּיצין קרבנות כשאין אותן מקריבין -]. ְְְִִֵֶַַַָ

.‡Èּבהם לֹוקחין וקונים]ּכיצד? - אותם מוכרים -]- עֹולֹות ְִֵֶַָ
לּכהנים. והעֹורֹות לּׁשם, ְֲִֵַַַָָָֹהּבׂשר

.Èנסכים ׁשל הּׁשמן עם -]הּסלת כשאינם מעּכבין[- אינן ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
מעּכבין[ניסוך]את הּנסכים ולא מעּכבן. הּיין ולא הּיין, ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַַָָֹֹ

אחר ּונסכיו הּיֹום קרּבנֹו אדם מביא אּלא הּזבח, ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָאת
קדׁשּו ׁשּלא והּוא צּבּור; ואחד יחיד אחד ימים, ְְְֲִִִֶֶֶָָָָָָָֹעׂשרה
לנּו, אם - ׁשרת לכלי נתנן אם אבל ׁשרת; ּבכלי ְְְְֲִִִִִִִֵֵַָָָָָָָהּנסכים

ּבלינה. ְְִִָָיּפסלּו

.‚Èהחּלין מן אּלא נסכים מביאין לאאין יביאם לא - ְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹֹֻ
ואפּלּו הּבּכּורים. מן ולא ׁשני, מּמעׂשר ולא ְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָֹֹמּתרּומה,
אּלא נסכיה יביאּו לא הּמעׂשר, מן לחמּה ׁשּמביא ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּתֹודה,

החּלין. ִִַֻמן

.„Èיחזקאל ּבספר האמּורין הּנסכים ׁשעּורי ּומניןּכל , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
ּכּלם - ׁשם הּכתּובים העבֹודה וסדרי הּקרּבנֹות, ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָֻאֹותן

המקדש]מּלּואים לחנוכת מיוחד לדֹורֹות;[- נֹוהגין ואין הן, ְְֲִִִֵֵ
עם הּמּלּואין מקריבין יהיּו ּכיצד ּופרׁש צּוה הּנביא ְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָאּלא
ׁשליׁשי. ּבית ּכׁשּיּבנה הּמׁשיח הּמל ּבימי הּמזּבח ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֻחנּכת

.ÂËׁשה הּמזּבחּוכׁשם ּבחנּכת הּנׂשיאים ּדבריםקריבּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַָֻ
מקריב הּנׂשיא ּכ - ּבׁשּבת והקריבּו לדֹורֹות, ּכמֹותן ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשאין

ׁשם. מפרׁש ּכאׁשר לעתיד, ּבׁשּבת ְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹֻחנּכתֹו
.ÊËמהּׁשבי הּבאים עזרא ּבימי ׁשהקריבּו קרּבנֹות -וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

הּנֹוהגין ּדברים אבל לדֹורֹות. נֹוהגין ואינן היּו, ְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָמּלּואים
מּפי ׁשהעּתיקּו ּכמֹו ׁשּפרׁשנּו, תֹורה ּדברי הן - ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָלדֹורֹות

לגרע. ואין עליהן להֹוסיף אין רּבנּו, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַֹֹמׁשה

    
עֹולה‡. להביא ׁשרצּו -ׁשנים ּבׁשּתפּות ׁשלמים אֹו ְְְְִִִֶַָָָָָֻ

ּבׁשּתפּות. יבֹוא עֹוף ואפּלּו ּבנדבה; ּבין ּבנדר ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻמביאין,
.עבדים אֹו נׁשים ואחד אנׁשים ּכלואחד מביאין ְְְֲֲִִִִִֶֶָָָָָָ

עֹולֹות אּלא מהן מקּבלין אין - הּגֹויים אבל ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָהּקרּבנֹות;
לחם את תקריבּו לא נכר ּבן "ּומּיד ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹּבלבד,
ּפי על אף הּגֹוי, מן מקּבלין העֹוף עֹולת אפּלּו ְְֱֲִִִִֵֶַַַַַָֹאלהיכם";

זרה. עבֹודה עֹובד ׁשלמיםׁשהּוא מהן מקּבלין אין אבל ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ואׁשמֹות חּטאֹות ולא מנחֹות ּבאֹותולא ׁשאינן עֹולֹות וכן ; ְְְְֲֵֵֶַַָָָָָֹֹ

עֹולת ּכגֹון הּגֹויים, מן אֹותן מקּבלין אין - ּונדבה ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבנדר
ולא נדר מּׁשּום לא ּבאֹות ׁשאינן מעֹולֹות ּבּה, וכּיֹוצא ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹיֹולדת

נדבה. ְִָָמּׁשּום
לּבֹו‚. ׁשהּגֹוי עֹולֹות, אֹותן מקריבין - ׁשלמים ׁשהביא ְְִִִִִֵֶֶַַָָּגֹוי

ּבהן ׁשּיתּכּפר מנת על ליׂשראל ּונתנן ׁשלמים נדר ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָָלּׁשמים.
אם וכן יׂשראל; ּכׁשלמי הּיׂשראלים אֹותן אֹוכלין - ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָליׂשראל

אֹוכלן ּכהן לּכהן, .נתנן ְְֵֵַָָָֹֹ
ׁשּבת„. מחּלל אֹו זרה עבֹודה עֹובד ׁשהּוא ְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָיׂשראל

עֹולהּבפרהסיא אפּלּו ּכלל. קרּבן מּמּנּו מקּבלין אין - ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָ
המׁשּמד מן אֹותּה מקּבלין אין - הּגֹוי מן אֹותּה ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֻׁשּמקּבלין
הּׁשמּועה מּפי - מּכם" יקריב ּכי "אדם ׁשּנאמר: ְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָהּזה,

רבינו] ממשה להֹוציא[מסורת ּכּלכם, ולא "מּכם", ְְְְִִֶֶָֹֻלמדּו:
מקּבלין - עברֹות לׁשאר מׁשּמד היה אם אבל המׁשּמד. ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָֻֻאת
מׁשּמד היה ּבתׁשּובה. ׁשּיחזר ּכדי הּקרּבנֹות, ּכל ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻמּמּנּו



מו           
      

ּבין ּבּה, והרּגל לעׂשֹותּה, וידּוע מפרסם והּוא ְְְְְְֲֲֵֵַַַַָָָָָֻֻלעברה,
לאֹותּה קרּבן מּמּנּו מקּבלין אין - לתאבֹון ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָלהכעיס

לאכל רגיל ׁשהיה ּכגֹון ּכיצד? ּביןעברה. להכעיס ּבין חלב, ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
אין[לתאווה]לתאבֹון - חּטאת והביא חלב ואכל וׁשגג , ְְְְִֵֵֵֵֶַַַָָָָ

מּמּנּו. אֹותּה ְְִִֶַָמקּבלין

נסכים‰. עּמהן מביאין אין - הּגֹויים "ּכלעֹולֹות ׁשּנאמר: , ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַָָָ
צּבּור, מּׁשל קרבין נסּכיהן אבל ּככה"; יעׂשה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהאזרח
טעּונֹות ואינן ּכמסּפרם". לאחד, ּתעׂשּו "ּככה ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָׁשּנאמר:

ידים]סמיכה ּביׂשראל,[סמיכת אּלא סמיכה ׁשאין - ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָ
ּבנׁשים. לא ְֲִִַָָֹּבאנׁשים

.Âנדבה ּבין חֹובה ּבין הּיחיד, ׁשּיקריב ּבהמה קרּבנֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכל
והּפסח, והּמעׂשר הּבכֹור מן חּוץ חּיין, ּכׁשהן עליהן סֹומ -ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
למדּו הּׁשמּועה מּפי - קרּבנֹו" ראׁש על ידֹו וסמ" ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:

ּומעׂשר. ּובכֹור מּפסח חּוץ ּבמׁשמע, קרּבן ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָׁשּכל

.Êסמיכה טעּון אינֹו ׁשּיּפלּוהעֹוף ׁשּדינן הּמעֹות וכל . ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָ
ׁשּכּלן ׁשקלים ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשּכבר נדבה, ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻלתבֹות
עֹולה, אֹותּה על סֹומ הּמעֹות אֹותן ּבעל אין - עֹולֹות ִֵֵַַַַָָָָָיביאּו
היה ואם צּבּור; מּׁשל נסכיה אּלא נסכים, עליה מביא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָואינֹו

עבֹודתּה מׁשמר.[הקרבתה]ּכהן, אנׁשי ׁשל ועֹורּה ְְְֲִֵֵֶַָָָָֹ

.Áואּׁשה ועבד, וקטן, ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ סֹומכין, ,הּכל ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
אּלא סמיכה ׁשאין ,סֹומ הּׁשליח ואין ונכרי. ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוסֹומה,
יד ולא אׁשּתֹו, יד לא - ידֹו" וסמ" ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָֹֹּבּבעלים,

עבּדֹו. יד ולא ְְְַַֹׁשלּוחֹו,

.Ëזה עליו סֹומכין ּכּלן - אחד זבח ׁשהביאּו ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻחמּׁשה
והּניח ׁשּמת מי אחת. ּבבת ּכּלן ׁשּיסמכּו לא זה, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֻאחר

מביאֹו יֹורׁשֹו הרי - ׁשלמים אֹו עֹולה עליוקרּבנֹו וסֹומ , ְְְְְֲִִֵֵָָָָָָ
נסכיו. ְִֵָָּומביא

.Èעל סמיכֹות: ׁשּתי אּלא הּצּבּור, ּבקרּבנֹות סמיכה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָאין
הּמׁשּתּלח העלם[לעזאזל]ׂשעיר ּפר ועל הציבור, שחטאו -] ְְְִִֵֵֶַַַַַָ

בטעות] הדין בית הוראת פי סֹומכיןעל הּסנהדרין מן ְְְְִִִֶַַָֹׁשלׁשה
אּלא ּבּצּבּור ׁשאין רּבנּו, מׁשה מּפי הלכה זה ודבר ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹעליו;

סמיכֹות. ְְִֵׁשּתי
.‡Èוסֹומ חֹוזר לעזרה, חּוץ סמ ּבעזרה. אּלא סֹומכין ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָָאין

והכניסּבפנים ּבחּוץ עֹומד הּקרּבן ּבעל היה ואם לפנים. ידֹו ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָָ
סֹומ אין ּכחֹו. ּבכל ׁשּיסמ והּוא ּכׁשרה; סמיכתֹו - ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֹוסמ

סמ הּטמא, סמ ואם טהֹור, .[וכשר]אּלא ְִֵֶַַַָָָָָ
.Èׁשֹוחטין ׁשּסֹומכין, ׁשחיטה.ּובּמקֹום לסמיכה ותכף ; ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ

ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשהה אֹו אחר ּבמקֹום ׁשחט ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָואם
היא מצוה ׁשירי הכפרה]והּסמיכה, עיקר אינה -]לפיכ ; ְְְְְִִִִֵַָָָָ

מעלין כן ּפי על ואף מעּכבת; ואינּה ּכּפר, - סמ לא ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹאם
לו]עליו ּכּפר[נחשב לא מובחרת]ּכאּלּו .[בצורה ְִִֵָָֹ

.‚Èּכחֹו ּבכל לסמ הּסֹומ ראׁשוצרי על ידיו ּבׁשּתי ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹֹ
ולא הּצּואר, על לא - העֹולה" ראׁש "על ׁשּנאמר: ְְֱֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹהּבהמה,
הּבהמה. ּובין ידיו ּבין חֹוצץ ּדבר יהא ולא הּצדדין. ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָֹעל

.„Èמעמידֹו - קדׁשים קדׁשי הּקרּבן היה אם ?סֹומ ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָָוכיצד
למערב, ּופניו ּבמזרח עֹומד והּסֹומ למערב, ּופניו ְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָּבצפֹון
עוֹון חּטאת על ּומתוּדה קרניו, ׁשּתי ּבין ידיו ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּומּניח

עׂשה עוֹון מתוּדה העֹולה ועל אׁשם, עוֹון אׁשם ועל ְְְֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָחּטאת,
ׁשּנּתק תעׂשה לא סמוך]ועוֹון שנכתב לעׂשה.[- ֲֲֲִֵֶֶַַַַֹ

.ÂËּפׁשעּתי עויתי 'חטאתי אֹומר: מתוּדה? ועׂשיתיּכיצד , ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ
הּקרּבן היה ּכּפרתי'. וזֹו ,לפני ּבתׁשּובה וחזרּתי ,וכ ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָָָּכ
ּבמקֹום העזרה, מן ׁשּירצה מקֹום ּבכל סֹומ - ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָׁשלמים
אֹומר אבל הּׁשלמים, על מתוּדה ׁשאינֹו לי ויראה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשחיטה.

ׁשבח. ְִֵֶַּדברי

ה'תש"ע מרחשון ט' שלישי יום

    
ּבּיֹום‡. אּלא אֹותן מקריבין אין הּקרּבנֹות ׁשּנאמר:ּכל , ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ולא "ּבּיֹום" - להקריב" יׂשראל ּבני את צּותֹו ְְְְְְִִֵֵֶַַַָֹֹ"ּביֹום
ּדמם זֹורקין ואין זבחים ׁשֹוחטין אין לפיכ ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָּבּלילה.
זבחֹו", את הקריבֹו "ּביֹום ׁשּנאמר: הּׁשחיטה, ּביֹום ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָָאּלא
החּמה, ׁשּׁשקעה וכיון ההקרבה; ּתהיה הּזביחה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּביֹום

הּדם. ְִַַָנפסל
.ּכל הּמזּבח על אֹותֹו מעלין ּבּיֹום, מּתיריו ׁשּקרבּו ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹּכל

מקטיריןהּלילה - ּבּיֹום ּדמם ׁשּזרק זבחים ּכיצד? . ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָ
וכן[אבריהם]אמּוריהם הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבּלילה ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָ

עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבּלילה אֹותן מקטירין - העֹולֹות ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָאברי
ׁשאין חכמים אמרּו הּפׁשיעה, מן להרחיק ּוכדי ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּׁשחר.
הּלילה. חצֹות עד אּלא העֹולה ואברי האמּורין ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָמקטירין

אין‚. ּבּלילה, ואברים אמּורין להקטיר ׁשּמּתר ּפי על ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻאף
לדעת אֹותן להקטיר[במכוון]מאחרין מׁשּתּדלין אּלא , ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָ

אמּורין הקטר ׁשהרי ּבׁשעתּה, מצוה חביבה ּבּיֹום; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהּכל
הּׁשּבת את ּדֹוחין - ּבּלילה ׁשּכׁשרים ּפי על אף - ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָואברים

ׁשּבת. למֹוצאי אֹותן מאחרין ואין ְְְְֲִִֵֵַַַָָָָּבזמּנן,
והּלבֹונה,„. הּקמץ, ּכגֹון - ּבּיֹום אּלא קרב ׁשאינֹו ּדבר ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכל

מבֹוא עם להקריבן מּתר - הּנׂשרפֹות ּומנחֹות [-והּקטרת, ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֻ
שקיעת] לפני ּכלמעט והֹולכין מתאּכלין והן ְְְְְִִִֵֶֶַַָהּׁשמׁש;

עֹולה. ּכאברי ְְְֵֵַַָָהּלילה,
ּבּיֹום,‰. אּלא קרבין אין הּזבח, עם הּבאים ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּנסכים

ּולׁשלמיכם" "ּולנסּכיכם, נסכיםׁשּנאמר: מּקיׁש - ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָ
הּנסכים אבל ּבּיֹום. נסכים אף ּבּיֹום, ּׁשלמים מה ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָָָלׁשלמים:

- עצמן ּבפני קרבן]הּבאים בלא ּוקרבין[- ּבּלילה מתקּדׁשין ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָ
עצמן, ּבפני הּבאין נסכים לֹו נזּדּמנּו אם ,לפיכ ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָּבּלילה.
ּבהן, ּפֹוסלת הּׁשחר ועלֹות ּבּלילה; ּומקריבן ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָמקּדיׁשן

העֹולה. ְְֵֵָָּכאברי
.Âלסמיכה ּכׁשר הּיֹום ידים]ּכל ולׁשחיטה,[סמיכת , ְְְִִִִֵַָָָָ

בעוף]ולמליקה מיוחדת שחיטה ּולהקטרה[- קומץ, -] ְְְְִִַָָָ
להּגׁשהמנחה] למזבח], מנחה ּולהּזיה[- דם], זריקת -], ְְַַָָָָ

הּלילה[הנפה]ולתנּופה וכל הּמּוספין; ּולקרּבן ולקמיצה, , ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָָ
ׁשּמצותֹו ּדבר הּכלל: זה ואברים. אמּורין להקטיר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכׁשר
ּכל ּכׁשר ּבּלילה, ׁשּמצותֹו ודבר הּיֹום; ּכל ּכׁשר ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָָּבּיֹום,

למצוֹות. מקּדימין זריזין כן, ּפי על ואף ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָהּלילה.
.Êּבסּכין אּלא לכּתחּלה אֹותם ׁשֹוחטין אין - הּזבחים ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָּכל

החּלין ּבֹו ׁשּׁשֹוחטין ּבדבר ׁשחט ואם ׁשרת; אפּלּומּכלי , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָֻ
ּכׁשרים.[צלע]ּבקרּומית - קנה ׁשל ְְִִִֵֶֶָ

           
      

.Áלא הּזיה, מּכדי ּפחֹות מּדמם ׁשּקּבל הּזבחים ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוכל
הּדם ּכל לקּבל להתּכּון וצרי הּדם; הּואנתקּדׁש ּכיצד . ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

אֹוחז וושט]הּסימניןעֹוׂשה? הּסימנין[קנה ּומֹוציא ּבידֹו, ְִִִִִֵֶַַָָָ
הּמזרק לתֹו ׁשנים,[כלי]והּורידין רב אֹו ׁשנים וׁשֹוחט , ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָֹ

ּכדי למעלה, הּסּכין ּומגּביּה ּבּכלי. ּכּלֹו הּדם ׁשּיתקּבל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֻּכדי
ׁשּבסּכין, ודם הּצּואר; מן אּלא מעליה הּדם ירד ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא

הּמזרק. ּבׂשפת ְְְְִִַַַָמקּנחֹו

.Ëונפחתּו הּדם, מקּבל היה ּכּכלי. הּוא הרי הּכלי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָאויר
לאויר[תחתית]ׁשּולי[נשברו] הּדם ׁשּיּגיע קדם הּמזרק ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

לא - הּנפחת הּמזרק לאויר הּדם הּגיע ּכ ואחר ְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַָָָָָֹהּמזרק,
ּכמּנח. אינֹו לנּוח סֹופֹו ׁשאין ׁשהאויר הּדם; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻנתקּדׁש

.Èהּזבח לׁשם מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה העֹובד צרי הּזבחים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכל
ּבעליו זביחהּולׁשם ּבׁשעת קּבלת[שחיטה]- ּובׁשעת , ְְְְְִִִֵַַַַָָָָ

הּמזּבח, על זריקתֹו ּובׁשעת הּדם, הֹולכת ּובׁשעת ְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָהּדם,
עם הזביחה ׁשּתהיה - ׁשלמיו" ּתֹודת זבח "ּובׂשר ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:
הּקרּבנֹות. ׁשאר וכן ׁשלמיו; לׁשם הארּבע, העבֹודֹות ְְְְְְְֲֵֵַַַָָָָָָָָׁשאר
ּבעֹולה ּכלל חׁשב ולא סתם, עבֹודֹות ׁשאר ועבד ׁשחט ְְְְְְְֲִַַַָָָָָָָֹואם

ּכׁשרים. הן הרי - ְְֲִִִֵֵֵָּובׁשלמים

.‡Èלׁשם העֹולה, ׁשחיטת ּבׁשעת מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָוצרי
לה' וׁשהּזבח הּזֹובח, ּולׁשם הּזבח, לׁשם דברים: ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּׁשה

לאּׁשים וׁשּיקטירֹו הּוא, לאכילה]ּברּו ולא להקרבה -], ְְִִִֶַָָ
ּבלבד לריח שאזוׁשהקטרתֹו – אח"כ ויקריבם יצלה שלא -] ְְְְִֵֶַַַָָ

ריח] בהם ּברּואין הּקדֹוׁש לפני רּוח נחת זה וׁשריח ,ְְִֵֵֶֶַַַַַָָ
והּׁשֹוחט ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכׁשר, - סתם ׁשחט ואם ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָהּוא;
החטא אֹותֹו לׁשם מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה צרי ואׁשם, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָחּטאת

עליו. ֶָָָׁשּבאּו

    
ּבארנּו‡. ּומּקּבלהּכבר ּבזרים, ּכׁשרה הּקדׁשים ׁשּׁשחיטת ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ׁשרת ּבכלי ּדמן קּבּול הּזבחים, וכל ּכהּנה; מצות ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻואיל
אינֹו - ּדמן קּבּול ּומקֹום ׁשחיטתן מקֹום אבל ּכהן. ְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹּביד

ּבכּלן. ְֶָָֻׁשוה
.מקּבלים ואין אֹותן ׁשֹוחטין אין - קדׁשים קדׁשי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָּכיצד?

הּמזּבח ּבצפֹון אּלא ּדמן ׁשּבארנּואת הּמקֹום ּבכל , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשחיטתן - קּלים וקדׁשים זה; ספר ּבתחּלת ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּגבּולֹותיו

העזרה.וקּבּו מן מקֹום ּבכל ּדמן ל ְְֲִִָָָָָָָ
ּבּצפֹון?‚. אּלא קדׁשים קדׁשי ׁשֹוחטין ׁשאין ׁשהריּומּנין ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

צפנה", הּמזּבח יר על אֹותֹו "וׁשחט ּבעֹולה: ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנאמר
ּתּׁשחט העֹולה ּתּׁשחט אׁשר "ּבמקֹום אֹומר: הּוא ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּובחּטאת
ּכ קדׁשים', 'קדׁש נקראת ׁשהחּטאת ּוכׁשם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהחּטאת";
"ּבמקֹום אֹומר: הּוא ּובאׁשם קדׁשים. קדׁש נקראת ְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹהעֹולה
צּבּור וׁשלמי האׁשם". את יׁשחטּו העלה את יׁשחטּו ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאׁשר
אחד עּזים ׂשעיר "ועׂשיתם ׁשּנאמר: לחּטאת, ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֻהּקׁשּו
ּולפיכ ׁשלמים"; לזבח ׁשנה ּבני כבׂשים ּוׁשני ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָלחּטאת,
ׁשחיטתּה. ּבמקֹום ונׁשחטין ּכחּטאת, קדׁשים קדׁשי ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָהם

הּקּבלה מקֹום הּוא ׁשחיטה הדם]ּומקֹום .[של ְְְִַַָָָ
אחֹורי„. אפּלּו העזרה, ּבכל קּלים קדׁשים ׁשּׁשֹוחטין ְֲֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָּומּנין

מֹועד" אהל ּפתח "ּוׁשחטֹו ּבׁשלמים: נאמר ׁשהרי ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹההיכל?

הרּוחֹות ּכל להכׁשיר רּוח.[צדדים]- להם יחד לא ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
- ּבהיכל ׁשחטם ואם קּלים. קדׁשים לׁשאר הּדין ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָוהּוא
ׁשאין ּפסּולין, - היכל ׁשל ּבגּגֹו ׁשחטן אם אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָּכׁשרים;

העזרה. ּבקרקע אּלא ּכלל, לׁשחיטה ראּויין ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָהּגּגֹות
ּפסּולין‰. - ההיכל ּדלתֹות ׁשּיּפתחּו קדם ׁשּׁשחטן ,ׁשלמים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

היּו אפּלּו ׁשּפתּוח. ּבזמן - מֹועד" אהל "ּפתח ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
מּוגפֹות הּפרכת[סגורות]ּדלתֹותיו אבל ּכנעּול; זה הרי , ְְֲֲֵֶֶַַָָָָָֹ

ּפֹוסלת. אינּה ֵֶֶֶָָָׁשעליו
.Âצּבּור ׁשל ּבין יחיד ׁשל ּבין והּׁשלמים, והאׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹולה

לעֹולם ׁשוה הּמזּבח ּגּבי על ׁשלׁשּתן ּדם זריקת וכיצד- . ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ
מּמּנּו זֹורק ּבּמזרק, הּדם הּכהן ּכׁשּלֹוקח עֹוׂשה? ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּוא
- ּבאלכסֹון הּמזּבח זוּיֹות ׁשּתי על זריקֹות ׁשּתי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָּבּמזרק
קרן ועל צפֹונית מזרחית קרן על ּולמּטה, הּמזּבח ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמחצי
ׁשּיהיה הּקרן, על הּדם ּכׁשּיזרק ּומתּכּון ּדרֹומית. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמערבית

ּגם ּכמין הּזוּיֹות על מּקיף ך]הּדם - כמו יוונית ּכדי[אות , ְְִִִֵַַַַַָָ
מּתנֹות ׁשּתי ׁשל הּדם ּכתלי[זריקות]ׁשּיּמצא ארּבעה על ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּובׁשלמים ּבעֹולה ׁשּנאמר לפי הּדיןהּמזּבח, והּוא "סביב"; ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
הּדרֹומי. היסֹוד ּגג על נׁשּפכים הּדם, ּוׁשירי ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָלאׁשם.

.Êהּנאכלֹות ארּבעהחּטאֹות על מּתנֹות ארּבע טעּון ּדמן - ְְֱֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר לפי ּולמעלה, מזּבח מחצי החיצֹון הּמזּבח ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָקרנֹות
ּכׁשּלֹוקח עֹוׂשה? הּוא וכיצד הּמזּבח". קרנת "על ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּבּה:
אצּבעֹו וטֹובל הּמזּבח; אצל מֹוליכֹו ּבּמזרק, הּדם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּכהן

ל הּסמּוכה הּגדֹולה[א]הימנית ּבאצּבעֹו וסֹומ ּבּדם, ּגּודל ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָ
אמה] ּומחּטא[- מּכאן, ּובּגּודל ּכנגד[זורק]מּכאן ויֹורד ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

הּוא וכן ׁשּבאצּבעֹו. הּדם ּכל ׁשּיכלה עד קרן, ׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻחּדּה
אחת ּבאּמה לּקרן, סמּו נתן ואם וקרן. קרן ּבכל ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָעֹוׂשה

ּכּפר. - מּכאן אֹו ִִִֵָָמּכאן
.Áּוכׁשּגֹומר וקרן; קרן ּכל על אצּבעֹו לטּבל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹוצרי

ּכ ואחר הּמזרק, ּבׂשפת אצּבעֹו מקּנח הּקרן, על ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּנתינה
לּתן ּפסּולין ׁשּבאצּבע, הּדם ׁשּׁשירי - ׁשנּיה ּפעם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָטֹובל

אחרת קרן על .מהן ֵֶֶֶֶֶַַ
.Ëּבאצּבע הּדם הּזית ׁשּטעּון קרּבן הּקרּבנֹות ּבכל ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאין

ּבלבד החּטאת אצּבעֹואּלא את הּכהן "וטבל ּבּה: ׁשּנאמר , ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ׁשּיסּפג לא טבילה, ּכדי ּדם ׁשם ׁשּיהיה וצרי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבּדם";

ּבּדם.[שינגב] ְֶַָָאצּבעֹו
.Èלימינֹו ּופֹונה ּבּכבׁש, עֹולה מתחיל? הּוא ּומהּלּומּנין , ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַ

הּסֹובב המזבח]על גובה באמצע בערך ּבקרן[- ונֹותן , ְְֵֵֶֶַַ
ׁשהיא הּׁשנּיה ּבּקרן ּכ ואחר ּתחּלה, מזרחית ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָּדרֹומית
ּבקרן ּכ ואחר צפֹונית, מזרחית ׁשהיא לּה, ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָסמּוכה
ּכ ואחר מערבית, צפֹונית ׁשהיא לּה, הּסמּוכה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָׁשליׁשית
ועל ּדרֹומית. מערבית ׁשהיא לּה, הּסמּוכה רביעית ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָּבקרן
ׁשירי ׁשֹופ הּוא הּמּתנֹות, ּבּה ׁשהׁשלים הּקרן אֹותּה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיסֹוד
מזּבח יסֹוד אל יׁשּפ הּדם ּכל "ואת ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּדם

ּדרֹומי. יסֹוד זה ְְִֶָָֹהעלה",
.‡È,להיכל לפנים נכנס ּדמן - הּנׂשרפֹות החּטאֹות ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָּכל

ּבּתֹורה מפרׁש ּכאׁשר ׁשם מּמּנּו ׁשֹופּומּזין הּדם ּוׁשירי ; ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּפֹוגע ׁשהּוא החיצֹון, מזּבח ׁשל מערבי יסֹוד על ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָאֹותן

ההיכל.[פוגש] מן ּכׁשּיצא ּתחּלה ְְִִֵֵֵֶַָָּבֹו
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.Áלא הּזיה, מּכדי ּפחֹות מּדמם ׁשּקּבל הּזבחים ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוכל
הּדם ּכל לקּבל להתּכּון וצרי הּדם; הּואנתקּדׁש ּכיצד . ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

אֹוחז וושט]הּסימניןעֹוׂשה? הּסימנין[קנה ּומֹוציא ּבידֹו, ְִִִִִֵֶַַָָָ
הּמזרק לתֹו ׁשנים,[כלי]והּורידין רב אֹו ׁשנים וׁשֹוחט , ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָֹ

ּכדי למעלה, הּסּכין ּומגּביּה ּבּכלי. ּכּלֹו הּדם ׁשּיתקּבל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָֻּכדי
ׁשּבסּכין, ודם הּצּואר; מן אּלא מעליה הּדם ירד ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּלא

הּמזרק. ּבׂשפת ְְְְִִַַַָמקּנחֹו

.Ëונפחתּו הּדם, מקּבל היה ּכּכלי. הּוא הרי הּכלי ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָאויר
לאויר[תחתית]ׁשּולי[נשברו] הּדם ׁשּיּגיע קדם הּמזרק ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

לא - הּנפחת הּמזרק לאויר הּדם הּגיע ּכ ואחר ְְְְֲִִִִִִַַַַַַַַָָָָָֹהּמזרק,
ּכמּנח. אינֹו לנּוח סֹופֹו ׁשאין ׁשהאויר הּדם; ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻנתקּדׁש

.Èהּזבח לׁשם מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה העֹובד צרי הּזבחים, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּכל
ּבעליו זביחהּולׁשם ּבׁשעת קּבלת[שחיטה]- ּובׁשעת , ְְְְְִִִֵַַַַָָָָ

הּמזּבח, על זריקתֹו ּובׁשעת הּדם, הֹולכת ּובׁשעת ְְְְִִִִֵַַַַַַַַָָָָהּדם,
עם הזביחה ׁשּתהיה - ׁשלמיו" ּתֹודת זבח "ּובׂשר ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:
הּקרּבנֹות. ׁשאר וכן ׁשלמיו; לׁשם הארּבע, העבֹודֹות ְְְְְְְֲֵֵַַַָָָָָָָָׁשאר
ּבעֹולה ּכלל חׁשב ולא סתם, עבֹודֹות ׁשאר ועבד ׁשחט ְְְְְְְֲִַַַָָָָָָָֹואם

ּכׁשרים. הן הרי - ְְֲִִִֵֵֵָּובׁשלמים

.‡Èלׁשם העֹולה, ׁשחיטת ּבׁשעת מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָוצרי
לה' וׁשהּזבח הּזֹובח, ּולׁשם הּזבח, לׁשם דברים: ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּׁשה

לאּׁשים וׁשּיקטירֹו הּוא, לאכילה]ּברּו ולא להקרבה -], ְְִִִֶַָָ
ּבלבד לריח שאזוׁשהקטרתֹו – אח"כ ויקריבם יצלה שלא -] ְְְְִֵֶַַַָָ

ריח] בהם ּברּואין הּקדֹוׁש לפני רּוח נחת זה וׁשריח ,ְְִֵֵֶֶַַַַַָָ
והּׁשֹוחט ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכׁשר, - סתם ׁשחט ואם ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָהּוא;
החטא אֹותֹו לׁשם מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה צרי ואׁשם, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָחּטאת

עליו. ֶָָָׁשּבאּו

    
ּבארנּו‡. ּומּקּבלהּכבר ּבזרים, ּכׁשרה הּקדׁשים ׁשּׁשחיטת ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ׁשרת ּבכלי ּדמן קּבּול הּזבחים, וכל ּכהּנה; מצות ְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָֻואיל
אינֹו - ּדמן קּבּול ּומקֹום ׁשחיטתן מקֹום אבל ּכהן. ְְְְֲִִֵֵַָָָָָֹּביד

ּבכּלן. ְֶָָֻׁשוה
.מקּבלים ואין אֹותן ׁשֹוחטין אין - קדׁשים קדׁשי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָּכיצד?

הּמזּבח ּבצפֹון אּלא ּדמן ׁשּבארנּואת הּמקֹום ּבכל , ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ׁשחיטתן - קּלים וקדׁשים זה; ספר ּבתחּלת ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָּגבּולֹותיו

העזרה.וקּבּו מן מקֹום ּבכל ּדמן ל ְְֲִִָָָָָָָ
ּבּצפֹון?‚. אּלא קדׁשים קדׁשי ׁשֹוחטין ׁשאין ׁשהריּומּנין ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

צפנה", הּמזּבח יר על אֹותֹו "וׁשחט ּבעֹולה: ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹנאמר
ּתּׁשחט העֹולה ּתּׁשחט אׁשר "ּבמקֹום אֹומר: הּוא ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּובחּטאת
ּכ קדׁשים', 'קדׁש נקראת ׁשהחּטאת ּוכׁשם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהחּטאת";
"ּבמקֹום אֹומר: הּוא ּובאׁשם קדׁשים. קדׁש נקראת ְְְִִִֵֵֶָָָָָָֹהעֹולה
צּבּור וׁשלמי האׁשם". את יׁשחטּו העלה את יׁשחטּו ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאׁשר
אחד עּזים ׂשעיר "ועׂשיתם ׁשּנאמר: לחּטאת, ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֻהּקׁשּו
ּולפיכ ׁשלמים"; לזבח ׁשנה ּבני כבׂשים ּוׁשני ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָלחּטאת,
ׁשחיטתּה. ּבמקֹום ונׁשחטין ּכחּטאת, קדׁשים קדׁשי ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָהם

הּקּבלה מקֹום הּוא ׁשחיטה הדם]ּומקֹום .[של ְְְִַַָָָ
אחֹורי„. אפּלּו העזרה, ּבכל קּלים קדׁשים ׁשּׁשֹוחטין ְֲֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָּומּנין

מֹועד" אהל ּפתח "ּוׁשחטֹו ּבׁשלמים: נאמר ׁשהרי ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹההיכל?

הרּוחֹות ּכל להכׁשיר רּוח.[צדדים]- להם יחד לא ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
- ּבהיכל ׁשחטם ואם קּלים. קדׁשים לׁשאר הּדין ְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָוהּוא
ׁשאין ּפסּולין, - היכל ׁשל ּבגּגֹו ׁשחטן אם אבל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָּכׁשרים;

העזרה. ּבקרקע אּלא ּכלל, לׁשחיטה ראּויין ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָהּגּגֹות
ּפסּולין‰. - ההיכל ּדלתֹות ׁשּיּפתחּו קדם ׁשּׁשחטן ,ׁשלמים ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

היּו אפּלּו ׁשּפתּוח. ּבזמן - מֹועד" אהל "ּפתח ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
מּוגפֹות הּפרכת[סגורות]ּדלתֹותיו אבל ּכנעּול; זה הרי , ְְֲֲֵֶֶַַָָָָָֹ

ּפֹוסלת. אינּה ֵֶֶֶָָָׁשעליו
.Âצּבּור ׁשל ּבין יחיד ׁשל ּבין והּׁשלמים, והאׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹולה

לעֹולם ׁשוה הּמזּבח ּגּבי על ׁשלׁשּתן ּדם זריקת וכיצד- . ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ
מּמּנּו זֹורק ּבּמזרק, הּדם הּכהן ּכׁשּלֹוקח עֹוׂשה? ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹהּוא
- ּבאלכסֹון הּמזּבח זוּיֹות ׁשּתי על זריקֹות ׁשּתי ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָּבּמזרק
קרן ועל צפֹונית מזרחית קרן על ּולמּטה, הּמזּבח ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמחצי
ׁשּיהיה הּקרן, על הּדם ּכׁשּיזרק ּומתּכּון ּדרֹומית. ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמערבית

ּגם ּכמין הּזוּיֹות על מּקיף ך]הּדם - כמו יוונית ּכדי[אות , ְְִִִֵַַַַַָָ
מּתנֹות ׁשּתי ׁשל הּדם ּכתלי[זריקות]ׁשּיּמצא ארּבעה על ְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

ּובׁשלמים ּבעֹולה ׁשּנאמר לפי הּדיןהּמזּבח, והּוא "סביב"; ְְְְְֱִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
הּדרֹומי. היסֹוד ּגג על נׁשּפכים הּדם, ּוׁשירי ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָלאׁשם.

.Êהּנאכלֹות ארּבעהחּטאֹות על מּתנֹות ארּבע טעּון ּדמן - ְְֱֶַַַַַַַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר לפי ּולמעלה, מזּבח מחצי החיצֹון הּמזּבח ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָקרנֹות
ּכׁשּלֹוקח עֹוׂשה? הּוא וכיצד הּמזּבח". קרנת "על ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָֹּבּה:
אצּבעֹו וטֹובל הּמזּבח; אצל מֹוליכֹו ּבּמזרק, הּדם ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהּכהן

ל הּסמּוכה הּגדֹולה[א]הימנית ּבאצּבעֹו וסֹומ ּבּדם, ּגּודל ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָ
אמה] ּומחּטא[- מּכאן, ּובּגּודל ּכנגד[זורק]מּכאן ויֹורד ְְְִִֵֵֶֶַַָָָ

הּוא וכן ׁשּבאצּבעֹו. הּדם ּכל ׁשּיכלה עד קרן, ׁשל ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻחּדּה
אחת ּבאּמה לּקרן, סמּו נתן ואם וקרן. קרן ּבכל ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָעֹוׂשה

ּכּפר. - מּכאן אֹו ִִִֵָָמּכאן
.Áּוכׁשּגֹומר וקרן; קרן ּכל על אצּבעֹו לטּבל ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹוצרי

ּכ ואחר הּמזרק, ּבׂשפת אצּבעֹו מקּנח הּקרן, על ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָהּנתינה
לּתן ּפסּולין ׁשּבאצּבע, הּדם ׁשּׁשירי - ׁשנּיה ּפעם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָטֹובל

אחרת קרן על .מהן ֵֶֶֶֶֶַַ
.Ëּבאצּבע הּדם הּזית ׁשּטעּון קרּבן הּקרּבנֹות ּבכל ְְְְְֵֶֶַַַַַָָָָָָָָאין

ּבלבד החּטאת אצּבעֹואּלא את הּכהן "וטבל ּבּה: ׁשּנאמר , ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
ׁשּיסּפג לא טבילה, ּכדי ּדם ׁשם ׁשּיהיה וצרי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבּדם";

ּבּדם.[שינגב] ְֶַָָאצּבעֹו
.Èלימינֹו ּופֹונה ּבּכבׁש, עֹולה מתחיל? הּוא ּומהּלּומּנין , ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַ

הּסֹובב המזבח]על גובה באמצע בערך ּבקרן[- ונֹותן , ְְֵֵֶֶַַ
ׁשהיא הּׁשנּיה ּבּקרן ּכ ואחר ּתחּלה, מזרחית ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָּדרֹומית
ּבקרן ּכ ואחר צפֹונית, מזרחית ׁשהיא לּה, ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָסמּוכה
ּכ ואחר מערבית, צפֹונית ׁשהיא לּה, הּסמּוכה ְְְְֲִִִִִֶַַַַָָָָׁשליׁשית
ועל ּדרֹומית. מערבית ׁשהיא לּה, הּסמּוכה רביעית ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָּבקרן
ׁשירי ׁשֹופ הּוא הּמּתנֹות, ּבּה ׁשהׁשלים הּקרן אֹותּה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיסֹוד
מזּבח יסֹוד אל יׁשּפ הּדם ּכל "ואת ׁשּנאמר: - ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹהּדם

ּדרֹומי. יסֹוד זה ְְִֶָָֹהעלה",
.‡È,להיכל לפנים נכנס ּדמן - הּנׂשרפֹות החּטאֹות ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָּכל

ּבּתֹורה מפרׁש ּכאׁשר ׁשם מּמּנּו ׁשֹופּומּזין הּדם ּוׁשירי ; ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּפֹוגע ׁשהּוא החיצֹון, מזּבח ׁשל מערבי יסֹוד על ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָאֹותן

ההיכל.[פוגש] מן ּכׁשּיצא ּתחּלה ְְִִֵֵֵֶַָָּבֹו



מח           
      

.Èמהן מּזה וכּמה מּדמן, מּזין יֹוםוהיכן ׁשל וׂשעיר ּפר ? ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ּבין על הּזיֹות ׁשמֹונה טעּון מהן אחד ּכל ּדם - ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּכּפּורים

הארון]הּבּדים מוטות בין ּומערב[- הּפרכת; על ּוׁשמֹונה , ְְִֵֶֶַַַַָָֹ
ארּבע על הּזיֹות ארּבע מּׁשניהם ּומּזה והּׂשעיר, הּפר ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַַַַָָָּדם
ׁשל אמצעֹו על הּזיֹות וׁשבע ׁשּבהיכל, הּזהב מזּבח ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָקרנֹות
הּכּפּורים. יֹום עבֹודת ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו זה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָמזּבח

ּכׁשרֹות. ׁשּבפנים, ּבהּזיֹות ּכּון לא ְְְִִִִֵֵֶַַָֹואם

.‚Èּכל מּדם זֹורק - הּנׂשרפין ּוׂשעירים הּנׂשרפין ְְְִִִִִִִִֵַַַָָָָּפרים
מהן הּקדׁשאחד ּבין הּמבּדלת הּפרכת על הּזיֹות ׁשבע ְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹ

קרנֹות ארּבע על הּזיֹות וארּבע הּקדׁשים, קדׁש ְְְְֳִֵֶַַַַַַַַָָֹּובין
הּזהב. ְִַַָָמזּבח

.„È,נכנס ּכׁשהּוא - הּזהב מזּבח על הּנּתנין הּדמים ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָוכל
קרנֹות על ונֹותן לפניו, והּמזּבח לּמנֹורה הּמזּבח ּבין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָעֹומד

מּבחּוץ הקרן]הּמזּבח של החיצוני מצדה מּקרן[- מתחיל : ְְִִִִֵֶֶַַַַ
ּדרֹומית, למערבית מערבית, לצפֹונית צפֹונית, ְְְְְֲֲִִִִִִִִַַָָָמזרחית

מזרחית. ְְִִִִָלדרֹומית
.ÂËעל הּבא מׁשיח ּכהן מ:]ּפר באחת כשחטא ּכל[- ִֵַַַַָָָֹ

מּמּנּו ּומּזה ּדמֹו, מקּבל עצמֹו הּמׁשיח הּכהן - ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹהּמצוֹות
ּכׁשר. הדיֹוט, ּכהן והּזה קּבל ואם ְְְְִִִִִֵֵֵֶָָֹּבפנים;

.ÊËזרה עבֹודה ביתׂשעירי בהוראת הציבור עבדו אם -] ְֲִֵָָָ
בשוגג] ּבהןהדין נתּפרׁש לא - הּנׂשרפין ׂשעירים והם ,ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָֹ

לפי אּלא נֹותן; הּוא היכן ולא ּדמן, נֹותנין ּכיצד ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבּתֹורה
חּטאת ׁשהּוא העלם ּפר ּכדין ּדינן - הּקהל חּטאת ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָׁשהן

לכל ולׂשרפה[הדינים]הּקהל ּדמים למּתן ּבענין, האמּור ְְְְְִִִֵַַַָָָָָָָָָ
הּׂשֹורף. את ְֵֵֶַַּולטּמא

.ÊÈטעּון מהם אחד ּכל ּדם - והּפסח והּמעׂשר ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּבכֹור
ּבׁשפיכה אחת ׁשּירצהמּתנה רּוח ּבאיזֹו היסֹוד, ּכנגד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

היה לא ּדרֹומית מזרחית קרן ׁשהרי הּמזּבח; זוּיֹות ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹמּׁשלׁש
מּתנה אּלא טעּונין ׁשאינן ּומּנין ׁשּבארנּו. ּכמֹו יסֹוד, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָלּה
הּמזּבח" על ּתזרק ּדמם "את ּבּבכֹור: נאמר ׁשהרי ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹאחת?

הּׁשמּועה מּפי רבינו]- ממשה הּדין[מסורת ׁשהּוא למדּו, ְְִִִֶַַָָ
ּכּבכֹור. אחת מּתנה ּדמם ׁשּנֹותן ּובפסח, ְְְֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָּבמעׂשר

.ÁÈאחר הּמזּבח, ּגּבי על אמּוריהן מקטירין - הּזבחים ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָּכל
ּתחּלהׁשּזֹורק ּדמם אֹותןין מפׁשיטין - הּזבחים וכל . ְְְְְִִִִִֶַַָָָָָָ
אמּוריהן[מעורם] את מֹוציאין ּכ ואחר ואין[אבריהם], , ְְִִֵֵֵֶֶַַָ

הּנׂשרפֹות מחּטאֹות חּוץ הּדם; ׁשּיּזרק עד אֹותן ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָמפׁשיטין
ואת עֹורם "את ׁשּנאמר: ּכלל, אֹותן מפׁשיטין ׁשאין -ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּכ ואחר ּתחּלה, הּדם זֹורק אֹומר: נמצאת ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָּבׂשרם".

ּומקטירן. האמּורין, ּומֹוציא וקֹורע ְְְִִִִֵֵַַַָָמפׁשיט;
.ËÈלּכהנים הּקדׁשים קדׁשי עֹורֹות צּבּורּכל ּבקרּבנֹות ּבין , ְְְְֲֳִִִֵֵַַָָָָֹ

הקריב"; אׁשר העלה "עֹור ׁשּנאמר: - יחיד ּבקרּבנֹות ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּבין
זכה ׁשּלא עֹולה וכל לּבעלים. קּלים, קדׁשים עֹורֹות ְְֲִִִֶַַָָָָָָָָֹאבל

ּבבׂשרּה שנפסלה]הּמזּבח ּבעֹורּה,[- הּכהנים זכּו לא , ְְְֲִִִֵַַַָָָָֹֹ
לאיׁש. ׁשעלתה עֹולה איׁש", "עֹולת ְֱִִֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:

.Îאין הפׁשטן, קדם - ּפסּול ּבהן ׁשארע קדׁשים קדׁשי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּכל
לּכהנים וכלעֹורֹותיהן לּכהנים. עֹורֹותיהן הפׁשטן, לאחר ; ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹ

ׁשּבת מערב ּביניהן מׁשמר אנׁשי אֹותן מחּלקין - ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהעֹורֹות
ׁשּבת לשבוע]לערב אחת -]. ְֶֶַָ

.‡Îהּבית[מקדיש]הּמתּפיׂש לבדק [להוצאותעֹולתֹו ְְִִֶֶַַַַָ
ׁשּדינןהמקדש] זכרים ּבהן והיּו נכסיו הּמקּדיׁש וכן ,ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָ

"עלת ׁשּנאמר: לּכהנים, עֹורֹותיהן אין - עֹולֹות ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַֹֹׁשּיקרבּו
ויּפלּו העֹורֹות יּמכרּו אּלא הקּדׁש. לעֹולת ּפרט ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָאיׁש",
אֹו ּגֹוי, אֹו אּׁשה, אֹו איׁש, עֹולת אחד הּבית. ְִִִֶֶֶַַַָָלבדק
אּלא "איׁש", נאמר לא לּכהנים; עֹורֹותיהן - ֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹֹעבד

ההקּדׁש. ְְִֵֶַלהֹוציא

    
ּבּתֹורה.‡. הּכתּוב ּכמׁשּפטּה העֹולה לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָמצות

ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט העֹולה? מעׂשה ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָוכיצד
הּמזּבח, ּגּבי על הּנתחים ּכל ּומקטיר ּומנּתח; ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָּומפׁשיט,

הּמזּבחה". הּכל את הּכהן "והקטיר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:
.,הּתיׁשים ׁשּבזקן וׂשער ּכבׂשים, ׁשּבראׁשי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָצמר

ׁשהן ּבזמן - והּטלפים והּקרנים, והּגידים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָוהעצמֹות,
הּכל[לבשר]מחּברין מקטירין הּכל";- "את ׁשּנאמר: , ְְֱִִִֶֶֶַַַַָֹֹֻ

הּבׂשר עלתי "ועׂשית ׁשּנאמר: יעלּו, לא - ּפרׁשּו ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹואם
ׁשּפקעּו וכּלן מהאש]והּדם". לא[הועפו הּמזּבח, מעל ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹֻ

יחזיר. לא הּמזּבח, מעל ׁשּפקעה ּגחלת וכן ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹיחזיר;
מּמׁש‚. ּבהן יׁש אם - הּמזּבח מעל ׁשּפקעּו [-אברים ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

לשריפה] יחזיר,חלקים הּלילה, חצֹות אחר ּפקעּו אפּלּו ,ְְֲֲֲִִַַַַַָָ
ּבהן אין ואם הּלילה". ּכל הּמזּבח על מֹוקדּה "על ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנאמר:
הּבׂשר, נתחר יחזיר. לא חצֹות, קדם ּפקעּו אפּלּו - ְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמּמׁש
חצֹות, לאחר יחזיר; - חצֹות קדם ּופקעּו ּכעץ, עליהן ְְְְֲֲֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹויבׁש

יחזיר. ֲִַֹלא
לּכבׁש„. הּנתחים ּכל מֹוליכין העֹולה, אברי ,ּכׁשּמנּתח ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

לראׁש האברים ּכל מעלין ּכ ואחר ׁשם. אֹותן ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹּומֹולחין
על ּומׁשליכֹו הּמזּבח, ּבראׁש הּנׁשה ּגיד ּומסיר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹהּמזּבח,

על[אפר]הּדׁשן האברים ּכל וזֹורק הּמזּבח; ׁשּבאמצע ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
ּכ ּבזריקה, ׁשהּדם ּכׁשם - והּדם" "הּבׂשר ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָהאׁש,
על אֹותן ועֹור חֹוזר ׁשּזֹורקן, ואחר ּבזריקה. האברים ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּכל
ואחר ׁשּצלין ואברים אתם". הּכהן וער" ׁשּנאמר: ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֹהאׁש,

ניחֹוח'. 'ריח מּׁשּום ּבהן אין - לּמזּבח העלן ְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכ
הרגל,‰. את ׁשֹובר היה לא העֹולה? את מנּתחין ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכיצד

ותֹולה נֹוקבֹו, ברגלה]ּבֹו[הבהמה]אּלא ואם[- ּומפׁשיט; , ְְְְִִֶֶַָ
מּגיע ׁשהּוא עד ּומפׁשיט ּתלּיה. ּבלי מפׁשיטֹו ׁשֹור, ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָהיה
הּכרעים, את וחת לּכהן; ונֹותנֹו הראׁש, את חת ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹלחזה,
והֹוציא הּלב את וקרע ההפׁשט. את והׁשלים לאחר; ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָונתן
הימנית לרגל עלה לאחר. ּונתנן הּידים את וחת ּדמֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָאת
קֹורע ּכ ואחר עּמּה. ביצים ּוׁשני לאחר, ּונתנּה חתכּה -ְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָ

הּפדר את ונטל הּמעים, ׁשּיּגלּו עד הּבהמה ּונתנֹו[חלב]את ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ
ּבית על מּלמעלה הראׁש את[מקום]על ונטל הּׁשחיטה, ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ

לאחר.[מעיים]הּקרבים ּונתנן ְְְִֵַַַָָָ
.Âּבמים ּומדיחן ירחץהֹול והּכרעים "והּקרב ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

ּבמזג ולא ּביין, לא - במים]ּבּמים" מעורב ּבׁשאר[יין ולא , ְְְְְִִִֶֶַַָָֹֹֹ
הּכרׂשמׁש מדיחין? ּכּמה ּכׁשרין. הּמימֹות וכל ,[כרס]קין; ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָ

אין הּקרבים, צרּכּה. ּכל מדיחין ּבבית אֹותּה ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָמדיחין
על[מדיחין] אֹותן ּומדיחין ּפעמים. מּׁשלׁשה ְְְִִִִַָָָָֹּפחֹות

העּמּודים ׁשּבין ׁשיׁש ׁשל ההפשטה]ׁשלחנֹות של -]. ְִִֵֶֶַַָָֻ

           
      

.Êואצּבע הּכבד, מן הראה את והפריׁש הּסּכין את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנטל
מן] מּמקֹומּה.[בליטה הּכבד את מזיז ולא הּכבד; מן ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהּכבד

וחֹות הימנית, לּדפן ועלה לאחר. ונֹותנֹו החזה, את ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹונֹוקב
הּׁשזרה עם ׁשהּוא[השדרה]ויֹורד עד לּׁשזרה, יּגע ולא , ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹ

והּכבד לאחר, ּונתנּה חתכּה רּכֹות; צלעֹות לׁשּתי ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָמּגיע
ּבּה. ְָָּתלּויה

.Áלּגרה לֹו מּכאן[צוואר]ּבא צלעֹות ׁשּתי ּבּה הּניח ; ְְִִִֵֵַַָָָָָ
והּלב והּקנה לאחר, ּונתנּה חתכּה מּכאן, צלעֹות ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּוׁשּתי
ׁשּתי ּבּה והּניח הּׂשמאלית, לּדפן לֹו ּבא ּבּה. ּתלּויין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹוהראה
וכ מּלמּטן; רּכֹות צלעֹות ּוׁשּתי מּלמעלן רּכֹות ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָצלעֹות
ארּבע הּדפנֹות ּבׁשּתי מּניח נמצא ּבחברּתּה. מּניח ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָהיה
עּמּה, והּׁשזרה לאחר, ּונתנּה חתכּה ּבזֹו. וארּבע ּבזֹו ְְְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָצלעֹות

ּבּה. ּתלּוי ְְַָָוהּטחֹול
.Ëלעקץ לֹו זנב]ּבא והאליה[י"א לאחר, ּונתנֹו חתכֹו ; ְְְְֲֵֶַַָָָָָָֹ

אחורי] את[חלב נטל עּמּה. ּכליֹות ּוׁשּתי הּכבד ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָואצּבע
מפׁשיטין הּזה וכּסדר לאחר. ּונתנּה הּׂשמאלית, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהרגל
האמּורין הּנתחים הם ואּלּו ּבהמה, עֹולת ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָּומנּתחין

לנתחיה". אֹותּה "ונּתח ְְִִֶַַָָָָּבּתֹורה:
.Èמן[כוהנים]ּבכּמה אם לּכבׁש? האברים את מֹוליכין ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּׁשה. אֹותּה מֹוליכין העֹולה, היא ִִִִַָָָָֹהּצאן
.‡Èּבימינֹו הראׁש - ּוברגל ּבראׁש ּכלּפיהראׁשֹון וחטמֹו , ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

והּפדר למעלה ׁשחיטה ּובית אצּבעֹותיו, ּבין וקרניו ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָזרֹועֹו,
לחּוץ[חלב] עֹורּה ּובית ּבׂשמאלֹו, ימין ׁשל והרגל ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹעליה;

עור] היה ששם החיצוני הצד -].
.Èׂשמאל וׁשל ּבימינֹו, ימין ׁשל - הּידים ּבׁשּתי ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשני

לחּוץ עֹורן ּובית .ּבׂשמאלֹו; ְִֵַָֹ
.‚Èוהאליה ּבימינֹו, העקץ - ּוברגל ּבעקץ ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהּׁשליׁשי

עּמֹו; הּכליֹות ּוׁשּתי הּכבד ואצּבע אצּבעֹותיו, ּבין ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמדלּדלת
לחּוץ עֹורן ּובית ּבׂשמאלֹו, ׂשמאל ׁשל .והרגל ְְְִֵֶֶֶַָָֹֹ

.„Èּבׂשמאלֹו והּגרה ּבימינֹו, החזה - ּובּגרה ּבחזה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהרביעי
אצּבעֹותיו ּבין .וצלעֹותיה ְְְְֵֶֶַָָ

.ÂËׂשמאל וׁשל ּבימינֹו, ימין ׁשל - ּדפנֹות ּבׁשּתי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֹהחמיׁשי
לחּוץ עֹורן ּובית .ּבׂשמאלֹו; ְִֵַָֹ

.ÊËּבבז נתּונין ּבקרבים גדולה]הּׁשּׁשי על[כף ּוכרעים , ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָ
אם אבל עז; אֹו ּכבׂש העֹולה היתה אם - מּלמעלה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּגּביהן
נסכיה ׁשל הּסלת וכן ׁשנים. הּקרבים מֹוליכין - איל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהיתה
ּבׁשנים הּסלת - איל היה ואם אחד; ּביד והּיין אחד, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּביד

ּבׁשנים. ְְִִִַַַוהּיין
.ÊÈׁשמֹונה אֹותֹו מֹוליכין - העז אֹו ׁשהּכבׂש למד, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָנמצאת

עׂשר אחד אֹותֹו מֹוליכין - והאיל .לּמזּבח; ְְִִִִֵַַַַַָָָ
.ÁÈהראׁשֹון וארּבעה: עׂשרים אֹותֹו מֹוליכין - ְְְִִִִֶַַָָָהּׁשֹור

ׁשל הרגל מֹוליכין והּׁשליׁשי והּׁשני הראׁש, את ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹמֹולי
והּׁשּׁשי העקץ, את מֹוליכין והחמיׁשי והרביעי ְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַָָָֹימין,
מֹולי והּׁשמיני ׂשמאל, ׁשל הרגל את מֹוליכין ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹוהּׁשביעי
ּתׁשיעי ׁשלׁשה, אֹותּה מֹוליכין והּגרה החזה; ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹאת
הּדפנֹות ּוׁשּתי ּבׁשנים, הּידים ׁשּתי עׂשר; ואחד ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָועׂשירי
הרי - ׁשלׁשה ּבׁשלׁשה והּיין והּסלת והּקרבים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹֹּבׁשנים,

וארּבעה .עׂשרים ְְְִֶַָָ

.ËÈׁשהרי לחלקים? ׁשֹור ׁשל האבר יחּלקּו לא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹולּמה
"לנתחיה" ּדבריםנאמר: ּבּמה לנתחים. נתחיה ולא , ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

רצּו אם - הּיחיד עֹולת אבל הּצּבּור; ּבעֹולת ְֲֲִִִִַַַַָָָאמּורים?
מֹוליכין. ּביֹותר, אֹו מאּלּו ּבפחֹות נתחיה ְְְְִִִֵֵֵֶָָָלהֹולי

.Îּופֹונה לּכבׁש עֹולה נעׂשית? היתה ּכיצד העֹוף, ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעֹולת
המזבח]לּסֹובב גובה באמצע ּדרֹומית[-בערך לקרן לֹו ּובא , ְְִֵֶֶַָ

מֹולק והיה בעוף]מזרחית, מיוחדת ראׁשּה[שחיטה את ׁשם ְְִִֵֶָָָָָֹ
ערּפּה ּומבּדיל[העורף]מּמּול וושט], קנה לא[חותך ואם ; ְְְִִִַָָֹ

ּוממּצה ּפסּולה. על[סוחט]הבּדיל, הּגּוף ודם הראׁש ּדם ְְְְִִֶַַַַַָָֹ
ואם הּמזּבח. ׁשּבאמצע החּוט מן למעלה הּמזּבח, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָקיר
ּדם מּצה ּפסּולה; - הּגּוף ּדם מּצה ולא הראׁש ּדם ְְִִִַַַַָָָָָֹֹמּצה

ּכׁשרה. - הראׁש ּדם מּצה ולא ְְִֵַַָָָֹֹהּגּוף
.‡Îּומּקיף הראׁש, את מליקתֹו[מקום]ּבית[לוחץ]ונֹוטל ְְִִֵֵֶַָָֹ

לֹו ּובא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקֹו ּבמלח, וסֹופגֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָלּמזּבח;
ה:] הּמראה[נוטל את והסיר האוכל]לּגּוף, מקום - [זפק ְְִֵֶַַָֻ

הּיֹוצאין מעים ּבני ואת הּנֹוצה, עם ּבידֹו ׁשעליה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהעֹור
הּדׁשן לבית והׁשליכן האפר]עּמּה, .[אשפת ְְְִִִֵֶֶַָָ

.Î"ּבכנפיו אֹותֹו צרי"וׁשּסע ואינֹו סּכין. ּבלא ּבידֹו - ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹ
הגוף]להבּדיל ואם[לקרוע יבּדיל"; "לא ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֶֶַַַֹ

לא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקֹו ּבמלח, וסֹופגֹו ּכׁשר. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹהבּדיל,
מעים, ּבני את ולא הּנֹוצה, את ולא הּמראה, את ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֻהסיר

ּתמצית מאחר ּבּה ׁשּׁשּנה ּכל - ּבמלח ספגן [לאחרולא ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּכׁשרה.שסחט] ְֵַָָהּדם,

.‚Îויֹורד קֹוצץ מֹולקין? ערף;[דוחק]ּכיצד מּמּול ּבּצּפרן ְְִִִֵֵֵֶֶַַֹֹ
ּולהביא להֹולי רצה שחיטה]אם ּומביא,[כעין מֹולי , ְְִִִִִֵָָָ

ויֹורד ּדֹורס להיֹות רצה ואם[לדחוק]ואם ּדֹורס. ּבּצּפרן, ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹ
הּסימנין שסיים]נעקרּו לפני וושט, חֹוׁשׁש.[קנה אינֹו , ְִִֵֵֶֶַָ

ּומפרקת[חוט]וחֹות הצוואר]ׁשדרה ּבׂשר[עצם רב ּבלא ְְְְִֵֶֶַָָָֹֹ
ׁשּיּגיע[שמסביב] קדם ּכמתה זֹו הרי ּבׂשר, רב חת ׁשאם -ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

יֹורד. ּכׁשהּוא ּבעֹולה, הּסימנים ׁשני לחּת וצרי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלּסימנין;
ּכמי אּלא מליקה, אינּה - הּצדדין מן אֹו ּבסּכין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָוהּמֹולק

למליקה. ּכׁשר הערף וכל נחר. אֹו ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשחנק

ה'תש"ע מרחשון י' רביעי יום

    
ּבּתֹורה.‡. האמּורה ּכמצותן החּטאֹות לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָָָמצות

ּכמֹו הּדם, ונֹותן ׁשֹוחט הּנאכלת? חּטאת מעׂשה ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוכיצד
האמּורין ּומפריׁש אֹותּה, ּומפׁשיט שאמרהׁשּבארנּו. [אברים ְְְִִִֵֵֶַַַָָ

להקטירן] רצהתורה ואם האּׁשים; ּגּבי על וזֹורקן ְְְְִִִֵַַָָָָָּומֹולחן,
נֹותן לּמזּבח, ּכׁשּמֹוליכן ּבכלי האמּורין את ּוׁשארלּתן . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּכהּנה. לזכרי נאכל ְְְְֱִֵֶָָָָֻּבׂשרּה
.הּדם וזֹורק ׁשֹוחט הּנׂשרפֹות? חּטאֹות מעׂשה ְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָוכיצד

ׁשּבארנּו ּכמֹו האמּורין,ׁשּלהם, ּומֹוציא קֹורען, ּכ ואחר ; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּומֹוציא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקן ּומֹולחן, ּבכלי, אֹותן ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָונֹותן
העֹולה ּכנתחי ׁשם אֹותן ּומנּתחין לעיר, חּוץ ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָׁשאריתן

הּדׁשן. ּבבית ׁשם אֹותן וׂשֹורפין ְְְְִֵֶֶַָָָּבעֹורן,
לׂשרפה‚. מקֹומֹות ּובֹוׁשלׁשה העזרה, ּבתֹו אחד : ְְְְֲִֵֶָָָָָָֹ

ׁשּנפסלּו, קּלים קדׁשים ואמּורי הּמקּדׁשין, ּפסּולי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻׂשֹורפין



מט            
      

.Êואצּבע הּכבד, מן הראה את והפריׁש הּסּכין את ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָנטל
מן] מּמקֹומּה.[בליטה הּכבד את מזיז ולא הּכבד; מן ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹהּכבד

וחֹות הימנית, לּדפן ועלה לאחר. ונֹותנֹו החזה, את ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹונֹוקב
הּׁשזרה עם ׁשהּוא[השדרה]ויֹורד עד לּׁשזרה, יּגע ולא , ְְְְִִִִֵֶַַַַָָֹ

והּכבד לאחר, ּונתנּה חתכּה רּכֹות; צלעֹות לׁשּתי ְְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָָמּגיע
ּבּה. ְָָּתלּויה

.Áלּגרה לֹו מּכאן[צוואר]ּבא צלעֹות ׁשּתי ּבּה הּניח ; ְְִִִֵֵַַָָָָָ
והּלב והּקנה לאחר, ּונתנּה חתכּה מּכאן, צלעֹות ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָָּוׁשּתי
ׁשּתי ּבּה והּניח הּׂשמאלית, לּדפן לֹו ּבא ּבּה. ּתלּויין ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹוהראה
וכ מּלמּטן; רּכֹות צלעֹות ּוׁשּתי מּלמעלן רּכֹות ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָצלעֹות
ארּבע הּדפנֹות ּבׁשּתי מּניח נמצא ּבחברּתּה. מּניח ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָהיה
עּמּה, והּׁשזרה לאחר, ּונתנּה חתכּה ּבזֹו. וארּבע ּבזֹו ְְְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָצלעֹות

ּבּה. ּתלּוי ְְַָָוהּטחֹול
.Ëלעקץ לֹו זנב]ּבא והאליה[י"א לאחר, ּונתנֹו חתכֹו ; ְְְְֲֵֶַַָָָָָָֹ

אחורי] את[חלב נטל עּמּה. ּכליֹות ּוׁשּתי הּכבד ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָואצּבע
מפׁשיטין הּזה וכּסדר לאחר. ּונתנּה הּׂשמאלית, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהרגל
האמּורין הּנתחים הם ואּלּו ּבהמה, עֹולת ּכל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָּומנּתחין

לנתחיה". אֹותּה "ונּתח ְְִִֶַַָָָָּבּתֹורה:
.Èמן[כוהנים]ּבכּמה אם לּכבׁש? האברים את מֹוליכין ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשּׁשה. אֹותּה מֹוליכין העֹולה, היא ִִִִַָָָָֹהּצאן
.‡Èּבימינֹו הראׁש - ּוברגל ּבראׁש ּכלּפיהראׁשֹון וחטמֹו , ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

והּפדר למעלה ׁשחיטה ּובית אצּבעֹותיו, ּבין וקרניו ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָזרֹועֹו,
לחּוץ[חלב] עֹורּה ּובית ּבׂשמאלֹו, ימין ׁשל והרגל ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹעליה;

עור] היה ששם החיצוני הצד -].
.Èׂשמאל וׁשל ּבימינֹו, ימין ׁשל - הּידים ּבׁשּתי ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשני

לחּוץ עֹורן ּובית .ּבׂשמאלֹו; ְִֵַָֹ
.‚Èוהאליה ּבימינֹו, העקץ - ּוברגל ּבעקץ ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהּׁשליׁשי

עּמֹו; הּכליֹות ּוׁשּתי הּכבד ואצּבע אצּבעֹותיו, ּבין ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמדלּדלת
לחּוץ עֹורן ּובית ּבׂשמאלֹו, ׂשמאל ׁשל .והרגל ְְְִֵֶֶֶַָָֹֹ

.„Èּבׂשמאלֹו והּגרה ּבימינֹו, החזה - ּובּגרה ּבחזה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהרביעי
אצּבעֹותיו ּבין .וצלעֹותיה ְְְְֵֶֶַָָ

.ÂËׂשמאל וׁשל ּבימינֹו, ימין ׁשל - ּדפנֹות ּבׁשּתי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֹהחמיׁשי
לחּוץ עֹורן ּובית .ּבׂשמאלֹו; ְִֵַָֹ

.ÊËּבבז נתּונין ּבקרבים גדולה]הּׁשּׁשי על[כף ּוכרעים , ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָ
אם אבל עז; אֹו ּכבׂש העֹולה היתה אם - מּלמעלה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּגּביהן
נסכיה ׁשל הּסלת וכן ׁשנים. הּקרבים מֹוליכין - איל ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹהיתה
ּבׁשנים הּסלת - איל היה ואם אחד; ּביד והּיין אחד, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָֹּביד

ּבׁשנים. ְְִִִַַַוהּיין
.ÊÈׁשמֹונה אֹותֹו מֹוליכין - העז אֹו ׁשהּכבׂש למד, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָנמצאת

עׂשר אחד אֹותֹו מֹוליכין - והאיל .לּמזּבח; ְְִִִִֵַַַַַָָָ
.ÁÈהראׁשֹון וארּבעה: עׂשרים אֹותֹו מֹוליכין - ְְְִִִִֶַַָָָהּׁשֹור

ׁשל הרגל מֹוליכין והּׁשליׁשי והּׁשני הראׁש, את ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹמֹולי
והּׁשּׁשי העקץ, את מֹוליכין והחמיׁשי והרביעי ְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַָָָֹימין,
מֹולי והּׁשמיני ׂשמאל, ׁשל הרגל את מֹוליכין ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹוהּׁשביעי
ּתׁשיעי ׁשלׁשה, אֹותּה מֹוליכין והּגרה החזה; ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֹאת
הּדפנֹות ּוׁשּתי ּבׁשנים, הּידים ׁשּתי עׂשר; ואחד ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָועׂשירי
הרי - ׁשלׁשה ּבׁשלׁשה והּיין והּסלת והּקרבים ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָֹֹֹּבׁשנים,

וארּבעה .עׂשרים ְְְִֶַָָ

.ËÈׁשהרי לחלקים? ׁשֹור ׁשל האבר יחּלקּו לא ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַָָָָֹולּמה
"לנתחיה" ּדבריםנאמר: ּבּמה לנתחים. נתחיה ולא , ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

רצּו אם - הּיחיד עֹולת אבל הּצּבּור; ּבעֹולת ְֲֲִִִִַַַַָָָאמּורים?
מֹוליכין. ּביֹותר, אֹו מאּלּו ּבפחֹות נתחיה ְְְְִִִֵֵֵֶָָָלהֹולי

.Îּופֹונה לּכבׁש עֹולה נעׂשית? היתה ּכיצד העֹוף, ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעֹולת
המזבח]לּסֹובב גובה באמצע ּדרֹומית[-בערך לקרן לֹו ּובא , ְְִֵֶֶַָ

מֹולק והיה בעוף]מזרחית, מיוחדת ראׁשּה[שחיטה את ׁשם ְְִִֵֶָָָָָֹ
ערּפּה ּומבּדיל[העורף]מּמּול וושט], קנה לא[חותך ואם ; ְְְִִִַָָֹ

ּוממּצה ּפסּולה. על[סוחט]הבּדיל, הּגּוף ודם הראׁש ּדם ְְְְִִֶַַַַַָָֹ
ואם הּמזּבח. ׁשּבאמצע החּוט מן למעלה הּמזּבח, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָקיר
ּדם מּצה ּפסּולה; - הּגּוף ּדם מּצה ולא הראׁש ּדם ְְִִִַַַַָָָָָֹֹמּצה

ּכׁשרה. - הראׁש ּדם מּצה ולא ְְִֵַַָָָֹֹהּגּוף
.‡Îּומּקיף הראׁש, את מליקתֹו[מקום]ּבית[לוחץ]ונֹוטל ְְִִֵֵֶַָָֹ

לֹו ּובא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקֹו ּבמלח, וסֹופגֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָלּמזּבח;
ה:] הּמראה[נוטל את והסיר האוכל]לּגּוף, מקום - [זפק ְְִֵֶַַָֻ

הּיֹוצאין מעים ּבני ואת הּנֹוצה, עם ּבידֹו ׁשעליה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָוהעֹור
הּדׁשן לבית והׁשליכן האפר]עּמּה, .[אשפת ְְְִִִֵֶֶַָָ

.Î"ּבכנפיו אֹותֹו צרי"וׁשּסע ואינֹו סּכין. ּבלא ּבידֹו - ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹ
הגוף]להבּדיל ואם[לקרוע יבּדיל"; "לא ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֶֶַַַֹ

לא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקֹו ּבמלח, וסֹופגֹו ּכׁשר. ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹהבּדיל,
מעים, ּבני את ולא הּנֹוצה, את ולא הּמראה, את ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֻהסיר

ּתמצית מאחר ּבּה ׁשּׁשּנה ּכל - ּבמלח ספגן [לאחרולא ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּכׁשרה.שסחט] ְֵַָָהּדם,

.‚Îויֹורד קֹוצץ מֹולקין? ערף;[דוחק]ּכיצד מּמּול ּבּצּפרן ְְִִִֵֵֵֶֶַַֹֹ
ּולהביא להֹולי רצה שחיטה]אם ּומביא,[כעין מֹולי , ְְִִִִִֵָָָ

ויֹורד ּדֹורס להיֹות רצה ואם[לדחוק]ואם ּדֹורס. ּבּצּפרן, ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָֹ
הּסימנין שסיים]נעקרּו לפני וושט, חֹוׁשׁש.[קנה אינֹו , ְִִֵֵֶֶַָ

ּומפרקת[חוט]וחֹות הצוואר]ׁשדרה ּבׂשר[עצם רב ּבלא ְְְְִֵֶֶַָָָֹֹ
ׁשּיּגיע[שמסביב] קדם ּכמתה זֹו הרי ּבׂשר, רב חת ׁשאם -ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ

יֹורד. ּכׁשהּוא ּבעֹולה, הּסימנים ׁשני לחּת וצרי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹלּסימנין;
ּכמי אּלא מליקה, אינּה - הּצדדין מן אֹו ּבסּכין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָוהּמֹולק

למליקה. ּכׁשר הערף וכל נחר. אֹו ְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹׁשחנק

ה'תש"ע מרחשון י' רביעי יום

    
ּבּתֹורה.‡. האמּורה ּכמצותן החּטאֹות לעׂשֹות עׂשה ְְְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָָָמצות

ּכמֹו הּדם, ונֹותן ׁשֹוחט הּנאכלת? חּטאת מעׂשה ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוכיצד
האמּורין ּומפריׁש אֹותּה, ּומפׁשיט שאמרהׁשּבארנּו. [אברים ְְְִִִֵֵֶַַַָָ

להקטירן] רצהתורה ואם האּׁשים; ּגּבי על וזֹורקן ְְְְִִִֵַַָָָָָּומֹולחן,
נֹותן לּמזּבח, ּכׁשּמֹוליכן ּבכלי האמּורין את ּוׁשארלּתן . ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

ּכהּנה. לזכרי נאכל ְְְְֱִֵֶָָָָֻּבׂשרּה
.הּדם וזֹורק ׁשֹוחט הּנׂשרפֹות? חּטאֹות מעׂשה ְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָוכיצד

ׁשּבארנּו ּכמֹו האמּורין,ׁשּלהם, ּומֹוציא קֹורען, ּכ ואחר ; ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּומֹוציא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקן ּומֹולחן, ּבכלי, אֹותן ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָונֹותן
העֹולה ּכנתחי ׁשם אֹותן ּומנּתחין לעיר, חּוץ ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָׁשאריתן

הּדׁשן. ּבבית ׁשם אֹותן וׂשֹורפין ְְְְִֵֶֶַָָָּבעֹורן,
לׂשרפה‚. מקֹומֹות ּובֹוׁשלׁשה העזרה, ּבתֹו אחד : ְְְְֲִֵֶָָָָָָֹ

ׁשּנפסלּו, קּלים קדׁשים ואמּורי הּמקּדׁשין, ּפסּולי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻׂשֹורפין
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ּפסּול, ּבהן ארע אם הּנׂשרפֹות חּטאֹות ׁשל ּוׂשעירים ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּופרים
אֹו ׁשּנטמאּו, ּכגֹון - זריקה לאחר ּבין זריקה לפני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָּבין
ׁשּלן אֹו לצאת, זמּנן הּגיע ׁשּלא עד לעזרה חּוץ ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּיצאּו

ׁשּלהן. האמּורין לנּו אֹו ִֵֶֶַָָָָָהּבׂשר,
ׂשֹורפין„. ּובֹו 'ּבירה'; ּוׁשמֹו הּבית, ּבהר - הּׁשני ְְְְִִִִֵַַַַַָָוהּמקֹום

מן ׁשּיצאּו אחר ּפסּול ּבהן ארע אם הּנׂשרפֹות ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָחּטאֹות
הּנקראהעזרה והּוא לירּוׁשלים, חּוץ - הּׁשליׁשי והּמקֹום . ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָ

ׁשהן ּבזמן הּנׂשרפֹות חּטאֹות ׂשֹורפין וׁשם הּדׁשן'; ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ'ּבית
ּכמצותן. ְְְִִָָָנׂשרפֹות

ּבזר‰. ּכׁשרה הּנׂשרפין ּכל כהן]ּוׂשרפת אינו ּובּלילה.[- ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
לׂשרפתן, ּכׁשרין העצים ּכל - לעזרה חּוץ הּנׂשרפין ְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָָָוכל
מּכל אׁש - ּבאׁש" עצים "על ׁשּנאמר: ּובגבבא, ּבקׁש ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָאפּלּו

להֹוציא "עצים"? נאמר ולּמה הּסיד[לשלול]מקֹום; את ְְֱִִִֵֶֶַַָָָ
הרמץ חם]ואת .[אפר ְֶֶֶָ

.Âמֹולק נעׂשית? היתה ּכיצד העֹוף מיוחדתחּטאת [שחיטה ְֲֵֵֵַַַַָָָ
ויֹורדבעוף] ׁשּבארנּו; ּכמֹו מערבית, ּדרֹומית ּבקרן ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָאֹותּה
מהן.[דוחק] אחד ׁשל רּבֹו אֹו הּסימנים ׁשּיחּת עד ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻּבצּפרנֹו

ולֹוקה, ּפסל - הבּדיל ואם הּגּוף; מן הראׁש מבּדיל ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָֹואינֹו
ּומּזה יבּדיל". ולא ערּפֹו, מּמּול ראׁשֹו את "ּומלק ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹׁשּנאמר:
הּדם ּוׁשירי מאמצעֹו, למּטה הּמזּבח קיר על ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָמּדמּה

ּבּדם[נשפכים]מתמּצים "והּנׁשאר ׁשּנאמר: היסֹוד, על ְְְְֱִִִֶֶַַַַַַָָ
קיר על ׁשהּנתינה מּכלל - הּמזּבח" יסֹוד אל ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָיּמצה
הּתחּתֹון. קיר הּוא וזה היסֹוד, אל מתמּצין ׁשּלֹו ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָׁשהּׁשירין

.Êמעּכב העֹוף חּטאת ּדם אּלאּומּצּוי ּבּה לּמזּבח ואין . ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
הּבהמה. חּטאת ּכבׂשר ּכהּנה לזכרי נאכל - והּׁשאר ְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻּדמּה,

.Áׁשּתי אֹוחז מליקה? ּבׁשעת העֹוף חּטאת אֹוחז ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָּכיצד
גּפיה ּוׁשני אצּבעֹותיו, ׁשּתי ּבין ׁשּתי[כנפיה]רגליה ּבין ְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ

ּומֹולק. אצּבעֹותיו, ׁשּתי רחב אל צּוארּה ּומֹותח ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹאצּבעֹותיו,
מקֹום ּבכל ואחז ׁשּנה ואם ׁשּבּמקּדׁש. קׁשֹות מעבֹודֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָוזֹו

ּכׁשרה. -ְֵָ
.Ëׁשּיּזה ּובלבד למליקתּה, ּכׁשר הּמזּבח מן מקֹום ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוכל

- מקֹום ּבכל הּזה ואם הּמזּבח; מאמצע למּטה ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָדמּה
מּדם מעט למּטה ׁשּיּתן והּוא שביציאתוּכׁשרה, -] ְְְְִִֵֵֶַַַָָ

ֶֶַהּנפׁש.יוצאת]
.Èמערבית ּדרֹומית הּקרן אֹותּה היתה דברים ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָֹׁשלׁשה

למּטה ּוׁשלׁשה למעלה, העֹוף,מׁשּמׁשת חּטאת - מּלמּטה : ְְְְְְִֶֶַַַַַַָָָָָֹ
הּנאכלֹות וחּטאֹות עֹולֹות ׁשל הּדם ּוׁשירי הּמנחֹות, ְְְְֱֵֶֶַַַַַַָָָָָָוהּגׁשת
- ׁשּמּלמעלה והּׁשלׁשה עליה. ׁשּׁשֹופכין ּוׁשלמים ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹואׁשמֹות

ּבחג ׁשּמנּסכין הּמים ׁשל[הסוכות]נּסּו הּיין ונּסּו , ְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָ
רּבה ׁשהיא ּבזמן העֹוף ועֹולת עולות]נסכים, הרבה ואין[- ְְְְִִִֵֶַַַָָָ

ּדרֹומית לקרן נפנין - אֹותּה מכילה מזרחית ּדרֹומית ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶָָָקרן
ׁשם. אֹותּה ועֹוׂשין ְֲִִַָָָמערבית

.‡Èויֹורדין ּומּקיפין, ימין, ּדר עֹולין - לּמזּבח העֹולין ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָּכל
אּלּו דברים מּׁשלׁשה לאחד העֹולה מן חּוץ ׂשמאל; ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָֹֹּדר
לּקרן, הּׂשמאל על ונפנין עֹולין ׁשהן זֹו, ּבקרן ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹׁשּלמעלה

לעקב וחֹוזרין מלאכּתן, שעלו]ועֹוׂשין בצד מה[- ּומּפני . ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָ
ּתחּלה; ּדרֹומית מערבית ּבקרן ׁשּיפּגעּו ּכדי לׂשמאל? ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַָָֹנפנין
ׁשּיּגיעּו עד הּמזּבח ּכל את ּומּקיפין ימין, על נפנין ְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשאם

אֹו והּיין, הּמים יתעּׁשן ׁשּמא - מערבית ּדרֹומית ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָלקרן
הּמזּבח. ּבעׁשן העֹוף ימּות ְֲִֵֶַַַַָָָׁשּמא

.Èאת מּקיף ּכׁשהּוא - יין אֹו מים המנּס ,ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָלפיכ
מּקרן ּומּקיף ּומתחיל ּכלּום; ּבידֹו יהיה לא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹהּמזּבח,
מערבית, לצפֹונית צפֹונית, למזרחית מזרחית ְְְְְְֲִִִִִִִִִַָָָּדרֹומית
ּוכׁשּמּגיע ּכלּום. ּבידֹו יהיה ולא ּדרֹומית, ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹלמערבית
ּומנּס ּבידֹו, הּיין אֹו הּמים לֹו נֹותנין ּדרֹומית, ְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָלמערבית

ועֹוׂשהׁשם ׂשמאלֹו, על ּופֹונה עֹולה - הּקיף לא ואם ; ְְְִִִֶֶֶַָֹֹ
ויֹורד. ְְְֵַמלאכּתֹו

    
קדׁשים,[חומרה]חמר‡. קדׁשי מּׁשאר הּבהמה ּבחּטאת ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹ

קדם הּדם ּבֹו ׁשּקּבל הּכלי מן ׁשּנּתז הּבהמה חּטאת ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹׁשּדם
ׁשּנאמר: ּבעזרה, ּבמים ּכּבּוס טעּון - הּבגד על ְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָהּזיה,
ּתכּבס עליה, יּזה אׁשר הּבגד, על מּדמּה יּזה ְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ"ואׁשר

קדׁש". ְָָֹּבמקֹום

.טעּונין - הר העֹור ואחד הּׂשק, ואחד הּבגד, ְְְִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד
וגֹורדּכּבּוס ּכעץ, הּוא הרי - הּקׁשה העֹור אבל [מגרד]; ְְֲֲִֵֵֵֶַָָָ

חּטאת ּדם אֹו הּנאכלת, חּטאת ּדם ואחד מעליו. ְֱֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּדם
"ּתּׁשחט ׁשּנאמר: העֹוף, חּטאת דם לא אבל ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּנׂשרפת;

ּבנמלקת. לא מדּבר, הּכתּוב ּבנׁשחטת - ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹהחּטאת"

לּה‚. ׁשהיתה ּבין ּכּבּוס, טעּון ּדמּה אין ׁשּנפסלה, ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָחּטאת
הּכׁשר כשרה]ׁשעת שהיתה זמן ׁשעת[- לּה היתה ׁשּלא ּבין , ְְְֵֶֶַַַָָָֹֹ

ׁשּלנה, הּכׁשר? ׁשעת לּה ׁשהיתה היא איזֹו ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּכׁשר.
היתה ׁשּלא היא ואיזֹו לעזרה; חּוץ וׁשּיצאת ְְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָָֹוׁשּנטמאת,
ּדמּה. ּבזריקת אֹו ּבּׁשחיטה ׁשּנפסלה הּכׁשר? ׁשעת ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָֹלּה

ּבלבד„. הּדם מקֹום אּלא ּכּבּוס, טעּון ׁשּיהיהאין והּוא ; ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ
ּכלי בגד]על אבל[או לכּבּוס. וראּוי טמאה, לקּבל ׁשראּוי ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָֻ

לפי ּכּבּוס, טעּון אינֹו - מּתכֹות ּכלי אֹו עץ ּכלי על נּתז ְְְִִִִִִֵֵַַַָָאם
ּבלבד. גֹורדן אּלא לכּבּוס; ראּויין ְְְְִִִֵֶֶַָָָׁשאינן

ראּוי‰. ׁשאינֹו לפי ּכּבּוס, טעּון אינֹו - הּדג עֹור על ְִִִֵֵֶַַַָָָנּתז
טמאה ׁשּלאלקּבל עד - ּבהמה עֹור על נּתז אם אבל . ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֻ

- ּכּבּוס טעּון ׁשהפׁשט, אחר ּכּבּוס; טעּון אינֹו ְְִִֵֶַַַַָָֻֻהפׁשט,
ראּוי הּוא הרי טמאה, מקּבל עּתה ׁשאינֹו ּפי על ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻׁשאף

ׁשּיתעּבד. לאחר טמאה ְְְְִֵֵֶַַַַָֻלקּבל
.Âאֹו הּמזּבח, קרן מעל אֹו הּבגד, על הּצּואר מן ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָנּתז

- הּבגד על מּמּנּו ונּתז ואספֹו הרצּפה על הּדם ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּנׁשּפ
ּכּבּוס טעּון לאאינֹו מּדמּה", יּזה "ואׁשר ׁשּנאמר: , ֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

ויׁש להּזיה, וראּוי ׁשרת, ּבכלי ׁשּנתקּבל ּבדם אּלא ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָאמרּתי
הּזיה. ּכדי ְֵַָָּבֹו

.Êהּבגד על הּכֹוס מן נּתז ּכ ואחר הּמּתנֹות, ארּבע ְְִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָנתן
הּדם זרקמּׁשירי לא ׁשעדין ּפי על ואף ּכּבּוס, טעּון אינֹו - ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹ

הּנׂשרפֹות. ּבחּטאֹות וכן היסֹוד; על ְְְְְִִֵַַַַַָָָהּׁשירים
.Áמּידֹו הּזיה ׁשּיצאת אחר מאצּבעֹו שהזה]נּתז אינֹו[- - ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

להּזיה. ּפסּולין ׁשּבאצּבע הּדם ׁשּׁשירי ּכּבּוס, ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָטעּון
.Ëּכּבּוס טעּון הּׁשני הּבגד אין ׁשני, לבגד הּבגד מן ;נּתז ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָ

על החּטאת ּדם נּתז ּכּבּוס. טעּון אינֹו טמא, ּבגד על ִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָנּתז
אבל ּכּבּוס; טעּון - חּלין ּדם החּטאת ּדם על ונּתז ְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָֻהּבגד,

           
      

אינֹו - החּטאת ּדם עליו ונּתז ּתחּלה, החּלין ּדם נּתז ְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָֻאם
נבלע. לא ׁשהרי ּכּבּוס, ְֲִִֵֶַָֹטעּון

.Èיפה ּבמים אֹותֹו מכּבסין הּדם, מקֹום את ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָּכׁשּמכּבסין
רׁשם לֹו יּׁשאר ׁשּלא עד הּסּמניןיפה ׁשבעת וכל . ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

הּכתם על נדה]ׁשּמעבירין חּטאת,[של ּדם על מעבירין , ֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָ
לּמקּדׁש. רגלים מי מכניסין ׁשאין רגלים, מּמי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָחּוץ

.‡Èטעּון הּנאכלת, החּטאת ּבֹו ׁשּנתּבּׁשלה חרׂש ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכלי
ּבעזרה מריקהׁשבירה טעּון ּבֹו, ׁשּנתּבּׁשלה מּתכֹות ּוכלי , ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָ

ּתבּׁשל אׁשר חרׂש "ּוכלי ׁשּנאמר: - ּבעזרה ּבמים ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּוׁשטיפה
'ּבמקֹום ּכאן נאמר ׁשּלא ּפי על ואף וכּו'". יּׁשבר ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹּבֹו
אף ּבּקדׁש, הּבגד ּכּבּוס מה הּכּבּוס: ּכדין ּדינן הרי ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹקדֹוׁש',
ּבּקדׁש. ּומריקתן מּתכֹות ּכלי ּוׁשטיפת חרׂש ּכלי ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשבירת

רֹותח. לתֹוכֹו ׁשערה ּכלי אֹו ּבֹו, ׁשּבּׁשל ּכלי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָואחד
.Èּבצֹונן ּוׁשטיפה ּבחּמין, ולאמריקה ּביין, לא - ּבמים ; ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹֹ

במים]ּבמזג מעורב והּמריקה[יין מׁשקין. ּבׁשאר ולא , ְְְְְְִִִֶֶַַָָֹ
ּוׁשטיפתֹו הּכֹוס ּכמריקת רגילה]והּׁשטיפה, שטיפה -]. ְְְְִִִִַַַָָ

והאסּכלה לצליה]והּׁשּפּוד מגעילן[רשת ּבמים[מכשירן]- ְְְְְִִַַַַַָָָָ
מדיחן. ּכ ואחר האׁש, ּגּבי ְְִֵֵַַַַָָָעל

.‚Èּבהן ׁשּבּׁשל אמּורים? ּדברים אחר[החטאת]ּבּמה ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ
אֹו זריקה, קדם ּבּׁשל אם אבל ּכהלכתֹו; הּדם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּנזרק
ּוׁשטיפה. מריקה טעּון אינֹו - הּנׂשרפת חּטאת ּבׂשר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבּׁשל

טעּון הּכלי, ּבמקצת ּוׁשטיפה.[כולו]ּבּׁשל מריקה ְְְְְִִִִִֵַָָָָ
.„Èאם ספק ּבּדבר יׁש - חרׂש ׁשל ּבתּנּור הּבׂשר ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָצלה

ולא הֹואיל יּׁשבר, לא אֹו ּבֹו, ונתּבּׁשלה הֹואיל ְְְְִִִִִֵֵַָָָֹֹיּׁשבר,
ּבֹו ּבלבדנגעה ּבחּטאת ולא הכלי]. ּכל[שוטף אּלא , ְְְְִֶַַָָָָָֹ

חּמין ידי על ּבּמקּדׁש ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁשין בחום]הּכלים -], ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
מריקה טעּונין קּלים, קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָּבין

אכילה עקב 'נותר']ּוׁשטיפה בכלי הנשאר יהיה וכן[שלא . ְְֲִִֵֵֶָָ
עד מּניחן ואינֹו אכילה. עקב מגעילן - והאסּכלה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּׁשּפּוד

ׁשנּיה אכילה קורבנות]זמן של לאכל,[- ּכׁשּיׁשלים אּלא , ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָֹ
ּכלי ּבין - הּכלי ויׁשטף וימרק והאסּכלה, הּׁשּפּוד ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹיגעיל
ּבּה ׁשֹובר ׁשהּוא החּטאת, מן חּוץ חרׂש; ּכלי ּבין ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָמּתכֹות,

מּיד ּומׁשּלׁש וׁשֹונה, ּומבּׁשל, חרׂש. חלילה]ּכלי וחוזר -] ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָ
עד וׁשֹוטף ּוממרק חרס, ּבכלי ּבין מּתכֹות ּבכלי ּבין -ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

אכילה. ֲִָסֹוף
.ÂËמ:]ּכלי -[שנעשו אדמה ּוכלי אבנים, ּכלי ּגללים, ְְְְֲֲִִֵֵֵָָָָ

הדחה אּלא ּבחּטאת, אפּלּו ּוׁשטיפה מריקה טעּונין ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָאינם
יקּדׁש", ּבבׂשרּה יּגע אׁשר "ּכל ּבחּטאת: נאמר ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹּבלבד.
ואם ּפסּול; ּבּה הּנֹוגע היא, ּפסּולה אם ּכמֹוה: ְְְִִִִֵַַָָָָָלהיֹות

ּובקדּׁשתּה. ּכמֹוה יאכל ּבּה הּנֹוגע היא, ְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֻּכׁשרה
.ÊËנגיעה אבל ּבֹו; ּבׁשּנבלעה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָּבּמה

מקּדׁשת אינּה הבלעה ׁשארּבלא ואחד חּטאת ואחד . ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
הּתֹורה "זאת ׁשּנאמר: חמּורים, ּבין קּלים ּבין ֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹקדׁשים,

לּמנחה". ְִַָָָֹלעלה
.ÊÈּברקיק ּבׂשרּה דקה]נגע לא[עוגה - ּבמקצתֹו ונבלע , ְְְְְְִִִַַָָָָָֹ

הּבלע. מקֹום חֹות אּלא ּכּלֹו, ְְִֵֵֶֶַַַָֻנתקּדׁש
.ÁÈקדׁשים קדׁשי אֹו וחּלין, קדׁשים ּבֹו ׁשּבּׁשל ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֻּכלי

ּבהן יׁש אם - קּלים שבהם]וקדׁשים טעם[בחמור [-ּבנֹותן ְְִִִֵֵֶַַַָָָ

החמור] כנגד בקל שישים פי ּכחמּורשאין נאכל הּכל הרי -ֱֲֵֶֶַָָֹ
ביותר]ׁשּבהן הקדוש כדיני מריקה[- הּכלי וטעּון , ְְְִִֶֶַָָָ

טעם נתן לא ואם ּדבר. לכל ׁשּבהן ּכחמּור והּכל ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּוׁשטיפה;
לכל ּכמֹותן ואינן ּכחמּורים, נאכלין הּקּלים אין - ּבזה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָזה

לכלום]ּדבר ּוׁשטיפה.[- מריקה טעּון הּכלי אּלא , ְְְִִִֶַָָָָָָ

.ËÈ- לעזרה חּוץ ויצא החּטאת ּדם עליו ׁשּנּתז ְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבגד
ּכיצד לעזרה, חּוץ נטמא ׁשם. ּומכּבסֹו לעזרה ְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָָָמחזירֹו

ׁשּיטהר ּכדי קֹורעֹו מטהרתו]יעׂשה? ּומכניסֹו[שקריעתו , ְְְְֲִִֵֶֶַַַ
להּניח וצרי ּבפנים; ׁשלם[חלק]ּבֹו[להשאיר]ּומכּבסֹו ְְְְְִִִִֵַַַָָ

מעפרת בגד]ּכדי ברוחב -]צרי "ּבגד", ׁשּנאמר לפי - ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹ
ּכדי מּפני מּדבריהם טמא ׁשהּוא ּפי על ואף ּבגד. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָלכּבס
הּתֹורה מן טהר רּבֹו, ׁשּנקרע ּכיון - ּבֹו ׁשּנׁשארה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּמעפרת

הּדם. לכּבס לּמקּדׁש להכניסֹו ְְְְִִֵַַַַָָָֻּומּתר

.Îגדול]מעיל ונטמא[כהן ויצא חּטאת, ּדם עליו ׁשּנּתז ְְְְִִִֶַַַָָָָָָ
ּכמֹו לֹוקה אֹותֹו הּקֹורע והרי עֹוׂשה? הּוא ּכיצד ְֲֵֵֵֶֶַַַַַּבחּוץ,

מכניסֹו של]ׁשּבארנּו! בגודל מּׁשלׁש[בחלקו, ּפחֹות ּפחֹות ְְִִֵֶַַָָָֹ
מעט הּדם ּכל ׁשּיתּכּבס ואחר ּבפנים, ּומכּבסֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָאצּבעֹות

בשלבים]מעט ּבחּוץ.[- אֹותֹו מטּבילין , ְְִִַַַ

.‡Îוׁשֹוברֹו מכניסֹו - ויצא החּטאת ּבֹו ׁשּבּׁשל חרׂש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּכלי
ּבכדיּבפנים נֹוקבֹו - ּבחּוץ נטמא של]. קטן[גודל ׁשרׁש ְְְְִִִִֵֶַָָָֹ

ּגדֹול נקב נקבֹו ואם ּבפנים; וׁשֹוברֹו ּומכניסֹו ׁשּיטהר, ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּכדי
ׁשֹוברין ואין ּכלי, אינֹו ׁשהרי - ּבפנים ׁשֹוברֹו אינֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶמּזה,
חּוץ ויצא ּבֹו, ׁשּבּׁשלּה מּתכֹות ּכלי וכן ּכלים. אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבפנים
- ּכׁשּיצא נטמא ּבפנים; וׁשֹוטפֹו ּומֹורקֹו מכניסֹו, - ְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָלעזרה

עד[שוברו]ּפֹוחתֹו ּומרּדדֹו וחֹוזר ּומכניסֹו, ׁשּיטהר עד ְְְְְֲִִֵֶַַַַַ
מֹורקֹו ּכ ואחר הּכלים, ּכתבנית ויחזר הּפחת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשּיּסתם
אין וגֹו'", נחׁשת ּבכלי "ואם ׁשּנאמר: - ּבעזרה ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָֹוׁשֹוטפֹו

ּכלים. אּלא ּבפנים ְְִִִִֵֶָמֹורקין

    
האׁשמֹות‡. ּכל לעׂשֹות עׂשה אשם]מצות [קרבנות ְֲֲֲִֵַַָָָ

ּבין האׁשמֹות? מעׂשה וכיצד ּבּתֹורה. האמּורה ְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָּכמצותן
ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט ּתלּוי, אׁשם ּבין וּדאי ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָאׁשם

האמּורין ּומֹוציא על[אברים]ּומפׁשיט, וזֹורקן ּומֹולחן, , ְְְְִִִֵַַָָָ
ּבׂשרם ּוׁשאר .מֹולי ּבכלי, להֹוליכן רצה ואם האּׁשים; ְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָָָּגּבי

ּכחּטאת. ּבעזרה, כהּנה לזכרי נאכל -ְְְְֱֲִֵֶַָָָָָָֻ

.ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשּנּוי, ּדמֹו ּבקּבלת יׁש - מצרע ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹאׁשם
מעׂשיו ׁשאר כן, ּפי על ואף ּכּפרה; מחּסרי ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֻּבהלכֹות

הּמזּבח על ּדמֹו האׁשמֹותּוזריקת ּכׁשאר ואכילתֹו, ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָ
ּדבר. ְָָָלכל

ארּבעה‚. והם עׂשה; מצות ּכמצותן, ׁשלמים ּכל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָעׂשּית
יחיד. ׁשלמי והּׁשלׁשה צּבּור, ׁשל האחד - ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹמינין

ּכמֹו„. הּדם וזֹורק ׁשֹוחט צּבּור? ׁשלמי מעׂשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָוכיצד
ּומקטירן. ּומֹולחן, האמּורין, ּומֹוציא ּומפׁשיט, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּבארנּו,

כהּנה לזכרי נאכל - מּפניוהּׁשאר וכאׁשם, ּכחּטאת ּבעזרה ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו קדׁשים קדׁשי ְְְִֵֵֵֶֶַָָָׁשהן

ׁשלמים‰. הּבא הּוא - האחד מינין: ׁשלׁשה יחיד, ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשלמי
הּנקרא הּוא וזה וׂשמחה; חגיגה ׁשלמי ּכגֹון לחם, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבלא



ני            
      

אינֹו - החּטאת ּדם עליו ונּתז ּתחּלה, החּלין ּדם נּתז ְְִִִִִֵַַַַַַַָָָָֻאם
נבלע. לא ׁשהרי ּכּבּוס, ְֲִִֵֶַָֹטעּון

.Èיפה ּבמים אֹותֹו מכּבסין הּדם, מקֹום את ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָּכׁשּמכּבסין
רׁשם לֹו יּׁשאר ׁשּלא עד הּסּמניןיפה ׁשבעת וכל . ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

הּכתם על נדה]ׁשּמעבירין חּטאת,[של ּדם על מעבירין , ֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָ
לּמקּדׁש. רגלים מי מכניסין ׁשאין רגלים, מּמי ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָחּוץ

.‡Èטעּון הּנאכלת, החּטאת ּבֹו ׁשּנתּבּׁשלה חרׂש ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָּכלי
ּבעזרה מריקהׁשבירה טעּון ּבֹו, ׁשּנתּבּׁשלה מּתכֹות ּוכלי , ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָ

ּתבּׁשל אׁשר חרׂש "ּוכלי ׁשּנאמר: - ּבעזרה ּבמים ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּוׁשטיפה
'ּבמקֹום ּכאן נאמר ׁשּלא ּפי על ואף וכּו'". יּׁשבר ְְְֱִִֵֶֶַַַָָָֹּבֹו
אף ּבּקדׁש, הּבגד ּכּבּוס מה הּכּבּוס: ּכדין ּדינן הרי ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹקדֹוׁש',
ּבּקדׁש. ּומריקתן מּתכֹות ּכלי ּוׁשטיפת חרׂש ּכלי ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָֹׁשבירת

רֹותח. לתֹוכֹו ׁשערה ּכלי אֹו ּבֹו, ׁשּבּׁשל ּכלי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָואחד
.Èּבצֹונן ּוׁשטיפה ּבחּמין, ולאמריקה ּביין, לא - ּבמים ; ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָֹֹ

במים]ּבמזג מעורב והּמריקה[יין מׁשקין. ּבׁשאר ולא , ְְְְְְִִִֶֶַַָָֹ
ּוׁשטיפתֹו הּכֹוס ּכמריקת רגילה]והּׁשטיפה, שטיפה -]. ְְְְִִִִַַַָָ

והאסּכלה לצליה]והּׁשּפּוד מגעילן[רשת ּבמים[מכשירן]- ְְְְְִִַַַַַָָָָ
מדיחן. ּכ ואחר האׁש, ּגּבי ְְִֵֵַַַַָָָעל

.‚Èּבהן ׁשּבּׁשל אמּורים? ּדברים אחר[החטאת]ּבּמה ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָ
אֹו זריקה, קדם ּבּׁשל אם אבל ּכהלכתֹו; הּדם ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָֹׁשּנזרק
ּוׁשטיפה. מריקה טעּון אינֹו - הּנׂשרפת חּטאת ּבׂשר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּבּׁשל

טעּון הּכלי, ּבמקצת ּוׁשטיפה.[כולו]ּבּׁשל מריקה ְְְְְִִִִִֵַָָָָ
.„Èאם ספק ּבּדבר יׁש - חרׂש ׁשל ּבתּנּור הּבׂשר ְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָצלה

ולא הֹואיל יּׁשבר, לא אֹו ּבֹו, ונתּבּׁשלה הֹואיל ְְְְִִִִִֵֵַָָָֹֹיּׁשבר,
ּבֹו ּבלבדנגעה ּבחּטאת ולא הכלי]. ּכל[שוטף אּלא , ְְְְִֶַַָָָָָֹ

חּמין ידי על ּבּמקּדׁש ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁשין בחום]הּכלים -], ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָ
מריקה טעּונין קּלים, קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָּבין

אכילה עקב 'נותר']ּוׁשטיפה בכלי הנשאר יהיה וכן[שלא . ְְֲִִֵֵֶָָ
עד מּניחן ואינֹו אכילה. עקב מגעילן - והאסּכלה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּׁשּפּוד

ׁשנּיה אכילה קורבנות]זמן של לאכל,[- ּכׁשּיׁשלים אּלא , ְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָֹ
ּכלי ּבין - הּכלי ויׁשטף וימרק והאסּכלה, הּׁשּפּוד ְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָֹיגעיל
ּבּה ׁשֹובר ׁשהּוא החּטאת, מן חּוץ חרׂש; ּכלי ּבין ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָמּתכֹות,

מּיד ּומׁשּלׁש וׁשֹונה, ּומבּׁשל, חרׂש. חלילה]ּכלי וחוזר -] ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָ
עד וׁשֹוטף ּוממרק חרס, ּבכלי ּבין מּתכֹות ּבכלי ּבין -ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ

אכילה. ֲִָסֹוף
.ÂËמ:]ּכלי -[שנעשו אדמה ּוכלי אבנים, ּכלי ּגללים, ְְְְֲֲִִֵֵֵָָָָ

הדחה אּלא ּבחּטאת, אפּלּו ּוׁשטיפה מריקה טעּונין ְְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָָָאינם
יקּדׁש", ּבבׂשרּה יּגע אׁשר "ּכל ּבחּטאת: נאמר ְְְְֱֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹּבלבד.
ואם ּפסּול; ּבּה הּנֹוגע היא, ּפסּולה אם ּכמֹוה: ְְְִִִִֵַַָָָָָלהיֹות

ּובקדּׁשתּה. ּכמֹוה יאכל ּבּה הּנֹוגע היא, ְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָָֻּכׁשרה
.ÊËנגיעה אבל ּבֹו; ּבׁשּנבלעה אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָּבּמה

מקּדׁשת אינּה הבלעה ׁשארּבלא ואחד חּטאת ואחד . ְְְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ
הּתֹורה "זאת ׁשּנאמר: חמּורים, ּבין קּלים ּבין ֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹקדׁשים,

לּמנחה". ְִַָָָֹלעלה
.ÊÈּברקיק ּבׂשרּה דקה]נגע לא[עוגה - ּבמקצתֹו ונבלע , ְְְְְְִִִַַָָָָָֹ

הּבלע. מקֹום חֹות אּלא ּכּלֹו, ְְִֵֵֶֶַַַָֻנתקּדׁש
.ÁÈקדׁשים קדׁשי אֹו וחּלין, קדׁשים ּבֹו ׁשּבּׁשל ְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֻּכלי

ּבהן יׁש אם - קּלים שבהם]וקדׁשים טעם[בחמור [-ּבנֹותן ְְִִִֵֵֶַַַָָָ

החמור] כנגד בקל שישים פי ּכחמּורשאין נאכל הּכל הרי -ֱֲֵֶֶַָָֹ
ביותר]ׁשּבהן הקדוש כדיני מריקה[- הּכלי וטעּון , ְְְִִֶֶַָָָ

טעם נתן לא ואם ּדבר. לכל ׁשּבהן ּכחמּור והּכל ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּוׁשטיפה;
לכל ּכמֹותן ואינן ּכחמּורים, נאכלין הּקּלים אין - ּבזה ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָזה

לכלום]ּדבר ּוׁשטיפה.[- מריקה טעּון הּכלי אּלא , ְְְִִִֶַָָָָָָ

.ËÈ- לעזרה חּוץ ויצא החּטאת ּדם עליו ׁשּנּתז ְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָָָּבגד
ּכיצד לעזרה, חּוץ נטמא ׁשם. ּומכּבסֹו לעזרה ְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָָָמחזירֹו

ׁשּיטהר ּכדי קֹורעֹו מטהרתו]יעׂשה? ּומכניסֹו[שקריעתו , ְְְְֲִִֵֶֶַַַ
להּניח וצרי ּבפנים; ׁשלם[חלק]ּבֹו[להשאיר]ּומכּבסֹו ְְְְְִִִִֵַַַָָ

מעפרת בגד]ּכדי ברוחב -]צרי "ּבגד", ׁשּנאמר לפי - ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָֹ
ּכדי מּפני מּדבריהם טמא ׁשהּוא ּפי על ואף ּבגד. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָלכּבס
הּתֹורה מן טהר רּבֹו, ׁשּנקרע ּכיון - ּבֹו ׁשּנׁשארה ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻהּמעפרת

הּדם. לכּבס לּמקּדׁש להכניסֹו ְְְְִִֵַַַַָָָֻּומּתר

.Îגדול]מעיל ונטמא[כהן ויצא חּטאת, ּדם עליו ׁשּנּתז ְְְְִִִֶַַַָָָָָָ
ּכמֹו לֹוקה אֹותֹו הּקֹורע והרי עֹוׂשה? הּוא ּכיצד ְֲֵֵֵֶֶַַַַַּבחּוץ,

מכניסֹו של]ׁשּבארנּו! בגודל מּׁשלׁש[בחלקו, ּפחֹות ּפחֹות ְְִִֵֶַַָָָֹ
מעט הּדם ּכל ׁשּיתּכּבס ואחר ּבפנים, ּומכּבסֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָאצּבעֹות

בשלבים]מעט ּבחּוץ.[- אֹותֹו מטּבילין , ְְִִַַַ

.‡Îוׁשֹוברֹו מכניסֹו - ויצא החּטאת ּבֹו ׁשּבּׁשל חרׂש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּכלי
ּבכדיּבפנים נֹוקבֹו - ּבחּוץ נטמא של]. קטן[גודל ׁשרׁש ְְְְִִִִֵֶַָָָֹ

ּגדֹול נקב נקבֹו ואם ּבפנים; וׁשֹוברֹו ּומכניסֹו ׁשּיטהר, ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָּכדי
ׁשֹוברין ואין ּכלי, אינֹו ׁשהרי - ּבפנים ׁשֹוברֹו אינֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶמּזה,
חּוץ ויצא ּבֹו, ׁשּבּׁשלּה מּתכֹות ּכלי וכן ּכלים. אּלא ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּבפנים
- ּכׁשּיצא נטמא ּבפנים; וׁשֹוטפֹו ּומֹורקֹו מכניסֹו, - ְְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָלעזרה

עד[שוברו]ּפֹוחתֹו ּומרּדדֹו וחֹוזר ּומכניסֹו, ׁשּיטהר עד ְְְְְֲִִֵֶַַַַַ
מֹורקֹו ּכ ואחר הּכלים, ּכתבנית ויחזר הּפחת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹׁשּיּסתם
אין וגֹו'", נחׁשת ּבכלי "ואם ׁשּנאמר: - ּבעזרה ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָֹוׁשֹוטפֹו

ּכלים. אּלא ּבפנים ְְִִִִֵֶָמֹורקין

    
האׁשמֹות‡. ּכל לעׂשֹות עׂשה אשם]מצות [קרבנות ְֲֲֲִֵַַָָָ

ּבין האׁשמֹות? מעׂשה וכיצד ּבּתֹורה. האמּורה ְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָּכמצותן
ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט ּתלּוי, אׁשם ּבין וּדאי ְְְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָאׁשם

האמּורין ּומֹוציא על[אברים]ּומפׁשיט, וזֹורקן ּומֹולחן, , ְְְְִִִֵַַָָָ
ּבׂשרם ּוׁשאר .מֹולי ּבכלי, להֹוליכן רצה ואם האּׁשים; ְְְְְִִִִִִִֵַָָָָָָָּגּבי

ּכחּטאת. ּבעזרה, כהּנה לזכרי נאכל -ְְְְֱֲִֵֶַָָָָָָֻ

.ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשּנּוי, ּדמֹו ּבקּבלת יׁש - מצרע ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹאׁשם
מעׂשיו ׁשאר כן, ּפי על ואף ּכּפרה; מחּסרי ְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָֻּבהלכֹות

הּמזּבח על ּדמֹו האׁשמֹותּוזריקת ּכׁשאר ואכילתֹו, ְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָ
ּדבר. ְָָָלכל

ארּבעה‚. והם עׂשה; מצות ּכמצותן, ׁשלמים ּכל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָעׂשּית
יחיד. ׁשלמי והּׁשלׁשה צּבּור, ׁשל האחד - ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹמינין

ּכמֹו„. הּדם וזֹורק ׁשֹוחט צּבּור? ׁשלמי מעׂשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָוכיצד
ּומקטירן. ּומֹולחן, האמּורין, ּומֹוציא ּומפׁשיט, ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּבארנּו,

כהּנה לזכרי נאכל - מּפניוהּׁשאר וכאׁשם, ּכחּטאת ּבעזרה ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו קדׁשים קדׁשי ְְְִֵֵֵֶֶַָָָׁשהן

ׁשלמים‰. הּבא הּוא - האחד מינין: ׁשלׁשה יחיד, ְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשלמי
הּנקרא הּוא וזה וׂשמחה; חגיגה ׁשלמי ּכגֹון לחם, ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבלא
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אֹו ּבנדר הּלחם, עם הּבאים ׁשלמים - והּׁשני ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ'ׁשלמים'.
'לחם נקרא הּלחם ואֹותֹו 'ּתֹודה', הּנקרא הּוא וזה ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָנדבה;
ּביֹום הּנזיר ׁשּמקריב ׁשלמים - הּׁשליׁשי והּמין ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָּתֹודה'.
נזיר' 'איל הּנקרא הּוא וזה לחם; עם ּבאים והם .מלאת, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

.Âׁשּבארנּו ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט ׁשלׁשּתן? מעׂשה ,וכיצד ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָ
הּבׂשר. את מנּתח ּכ ואחר האמּורין, ּומֹוציא ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּומפׁשיט,
החזה עם האמּורין ונֹותן הּימין, וׁשֹוק החזה את ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָּומפריׁש
הּבעלים, ידי ּתחת ידֹו מּניח וכהן הּבעלים, ידי על ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹוהּׁשֹוק
ּבּמזרח ּתנּופה, הּטעּון ּכל וכן ּבּמזרח. ה' לפני הּכל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּומניף

אֹותֹו. ְִִמניפין

.Êּומֹוריד ּומעלה ּומביא, מֹולי מניף? הּוא ואםוכיצד . ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַ
אחד עּמּה הּבא הּלחם מן לֹוקח - ּתֹודה הּקרּבן ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהיה
הּכל ּומניף והאמּורין, והּׁשֹוק החזה עם ּומּניחֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמעׂשרה,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּבעלים ידי ְְְְִֵֵֶַַַָעל

.Áעל החלבים את נֹותן הּבעלים? ידי על מּניחין ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוכיצד
ויֹותרת הּכליֹות ּוׁשּתי למעלה, וׁשֹוק וחזה הּבעלים, ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָידי
הּלחם מּניח לחם, ׁשם יׁש ואם מהן; למעלה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּכבד

הּכל. ּומניף ְְִֵַַָֹלמעלה,

.Ëחזה ּומפריׁש האמּורין, מֹוציא - נזיר איל הּקרּבן ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהיה
הּנׁשים ּבעזרת האיל ׁשאר ּומבּׁשל הּכהןוׁשֹוק, ולֹוקח . ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹ

הּבא הּלחם מן מעׂשרה אחד עם האיל, מן ּבׁשלה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּזרֹוע
ידי על הּכל ּומּניח והאמּורין, והּׁשֹוק החזה עם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹעּמֹו,
הּכל ּומניף הּבעלים, יד ּתחת ידיו מּניח והּכהן ְְִִִִֵֵַַַַַַַַַָָָָֹֹהּנזיר;

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.Èעד למעלה הּקרקע, את הרֹואה ּכל חזה? הּוא ְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאיזה
הּכרׂש עד למּטה צלעֹות[כרס]הּצּואר, ׁשּתי עּמּה וחֹות ; ְְְְִֵֵֵַַַַַָָָָָ

אר ׁשל הּפרק מן זרֹוע? הּוא ואיזה .ואיל ּכּבהאיל-] ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָֻ
ּבזה.מהברך] זה מערין אברים ׁשני ׁשהם יד, ׁשל הּכף ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹעד

הּוא ּברגל, ּוכנגדּה ימין; ׁשל זרֹוע היא האמּורה, ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּזרֹוע
מקֹום. ּבכל האמּורה ְֲַָָָָהּׁשֹוק

.‡Èּגּבי על ּומקטירן האמּורין מֹולח ׁשּמניפין, ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָואחר
"ּכי ׁשּנאמר: לּכהנים, נאכל והּׁשֹוק החזה אבל ְְֱֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּמזּבח;

הּתרּומה" ׁשֹוק ואת הּתנּופה חזה הּׁשלמיםאת ּוׁשאר ; ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָ
לאחר אּלא וׁשֹוק, ּבחזה זֹוכין הּכהנים ואין לּבעלים. ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹנאכל

האמּורין. ְִֵֵֶָהקטר
.Èוהּזרֹוע נזיר, איל ועם הּתֹודה עם ׁשּמניף הּלחם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוכן

הּבׂשר ׁשאר עם הּלחם ּוׁשאר לּכהנים; נאכלין - ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹהּבׁשלה
לּבעלים נאכל הן- והּׁשֹוק, החזה עם ׁשּמניף והּלחם . ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ

והּׁשֹוק החזה עם ּבׁשלה והּזרֹוע מּתֹודה'; 'מּורם ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּנקראין
נזיר'. מאיל 'מּורם הּנקראין הן ׁשּמניף, הּלחם ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָעם

.‚Èלפיכ הּוא; ּתרּומה ספק הּתֹודה, מן הּמּורם ְְְִִֵֶֶַַַָָָָהּלחם
מדּמע ואינֹו ּכתרּומה, וחמׁש מיתה עליו חּיבין ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹאין

מספק]ּכתרּומה מתקדשים אינם לחולין נפל .[-אם ְִָ
.„Èלּבעלים נאכל הּלחם ׁשאר הרי - ּכהן הּתֹודה ּבעל ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהיה

איל עם אֹו הּתֹודה עם הּבא הּלחם ׁשאין יׂשראל, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכתֹודת
מנחה קרּוי .נזיר ְִִָָָ

.ÂËּברׁשּות מניף האחד ּבׁשּתפּות, ׁשלמים ׁשהביאּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשנים

ּׁשאין מה ּכּלן; ידי על מניף אחד מאה, הן אפּלּו ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻחברֹו;
ּבסמיכה הקרבן]ּכן על ידיים סמיכת -]. ְִִֵָ

.ÊËהּכהן אבל מניפה, אינּה - הּקרּבן ּבעלת אּׁשה ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹהיתה
לתנּופה. ּפסּולה והיא ּתנּופה, טעּון ׁשּקרּבנּה ְְְְְִִִֵֶָָָָָָָמניף,

ּבלבד והּנזירה הׂשֹוטה אּלא מניפה אּׁשה אין ּכמֹוּולעֹולם , ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ
מקֹום. ּבכל להּגׁשה קֹודמת ּותנּופה ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָׁשּבארנּו;

.ÊÈעׂשרים לֹוקח הּתֹודה? עם ׁשּמביא הּלחם הּוא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּכיצד
סלת ועׂשרהעּׂשרֹון חמץ עׂשרֹונים עׂשרה מהן ועֹוׂשה , ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹ

חּלֹות. עׂשר אֹותן עֹוׂשה חמץ, ׁשל העׂשרה ֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּצה;

.ÁÈׂשאֹור מביא מחּמצן? התפחה]וכיצד חומר ּכדי[- ְְְְְִֵֵֵַַָ
ל:] הּמּדה.[מספיק את ּוממּלא הּמּדה, לתֹו ונֹותנן ְְְְִִִֵֶַַַָָָָחּמּוצן,

יתרה אֹו חסרה להיֹות ׁשּסֹופּה ּפי על מעשרון]אף מּפני[- , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָ
אין - ר ּופעמים וקׁשה עבה יהיה ׁשּפעמים ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהּׂשאֹור,

עּתה מּדתּה על אּלא עּׂשרֹוןמׁשּגיחין מֹודד הּוא והרי , ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
מהן עֹוׂשין - מּצה ׁשל עׂשרֹונים והעׂשרה ׁשלמים. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָעּׂשרֹון
חּלֹות עׂשר מין: מּכל חּלֹות עׂשר ׁשוֹות, חּלֹות ְִִִֶֶֶֶַַַָָֹׁשלׁשים

רקיקים חּלֹות ועׂשר תּנּור, ודקות]מאפה ועׂשר[רכות , ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַ
מרּבכת בשמן]חּלֹות .[שקועה ְֶֶַֻ

.ËÈּברֹותחין אֹותּה חֹולט הּמרּבכת? היא ואֹופהוכיצד , ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֻ
הּלפס על ּבׁשמן אֹותּה קֹולה ּכ ואחר כעיןאֹותּה, -] ְְְֶֶֶַַַַָָָָ

ּומרּביןמחבת] הּספּגנין; ׁשּקֹולין ּכדר ּבֹו, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָֻוכּיֹוצא
מקֹום. ּבכל האמּור הרּבּו הּוא וזה ְְְְִֶַָָָָָָּבׁשמנּה.

.Îלג ּבחצי חּלֹות? הּׁשלׁשים עֹוׂשה הּוא ׁשמן ְְֲִִֶֶֶַַַַָֹֹּובכּמה
מּמּנּו רביעית מּסיני. למׁשה הלכה זה וׁשעּור ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַָָֹׁשמן.

לרקיקין ּוׁשמינית לחּלֹות, ּוׁשמינית .לרבּוכה, ְְְְִִִִִִַַָָָ

.‡Îלֹותת ׁשל[מרטיב]החּלֹות, ּבׁשמינית ׁשּלהן הּסלת ְִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ
מֹוׁשחן והרקיקין, אֹותם. ואֹופה לׁש ּכ ואחר ְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָׁשמן,
ארּבע הּכל מן לֹוקח והּכהן אפּיתן. אחר ׁשּלהם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹּבׁשמינית

קרּבן". מּכל "אחד ׁשּנאמר: מין, מּכל אחת ְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָחּלֹות,
.Îלא יצא; חּלֹות, ארּבע אֹותם ׁשאפה תֹודה ְְְֵֶַַַַָָָָָָֹולחמי

ׁשּלהן החּלה ׁשּיפריׁש והּוא למצוה. אּלא 'ארּבעים' ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָנאמר
ּבצק ּכׁשהן קרּבן מּכל ּפרּוסהאחת מפריׁשין ׁשאין - ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ

ּפרס.[חתיכה] יּטל ׁשּלא קרּבן", מּכל "אחד ׁשּנאמר: ,ְְֱִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹ
.‚Îׁשּׁשה לֹוקח נזיר? איל עם הּבא הּלחם הּוא ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכיצד

חּלֹות עׂשרים מהן ועֹוׂשה עּׂשרֹון, ׁשליׁשי ּוׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָעׂשרֹונֹות
ועׂשרׁשוֹות ּבּׁשמן, מׁשּוחין רקיקין עׂשרה - מּצה וכּלן ; ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֻ

וׁשמן ּתּנּור, מאפה והּכל ּבּׁשמן, ׁשּלהן הּסלת לֹותת ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹחּלֹות
והּכהן מּסיני. למׁשה הלכה זה וׁשעּור רביעית. ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹׁשּלהן

מין. מּכל אחת חּלֹות, ׁשּתי מהן ְִִֵֵֵֶַַַַָלֹוקח
.„Îלחם מיני וארּבעה ׁשּבּנזיר, לחם מיני ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשני

זה את זה מעּכבין - ׁשלׁשּבּתֹודה הּלחם ּומעׂשה . ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ
לעזרה. חּוץ ְֲֵֶָָָׁשניהן

.‰Îׁשּזֹורק אחר והּפסח? והּמעׂשר הּבכֹור מעׂשה ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַּכיצד
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּומֹולחם,ּדמן האמּורים, ּומֹוציא מפׁשיט, , ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ּוׁש לּכהנים, נאכל הּבכֹור ּבׂשר ּוׁשאר ּבׂשרּומקטירם. אר ְְְְְְֱֲִִֶַַַַַָָָָֹ
ּכהלכתֹו, למנּוייו נאכל - והּפסח לבעליו. נאכל ְְְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּמעׂשר

הּפסח. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְִִֵֶֶַַָּכמֹו

           
      

ה'תש"ע מרחשון י"א חמישי יום

    
"ואכלּו‡. ׁשּנאמר: עׂשה, מצות - והאׁשם החּטאת ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָאכילת

ּובעלים אֹוכלים הּכהנים - ּבהם" ּכּפר אׁשר ְְֲֲִִִֶֶַַָָָֹֻאֹותם
הּכהנים, ׁשאֹוכלין הּקדׁשים לׁשאר הּדין והּוא ְְְְְֲֳִִִִִִִֶַַַַָָֹמתּכּפרים.

מצוה. ְֲִִֶָָָׁשאכילתן

.:ׁשּנאמר עׂשה, מצות - מנחֹות ׁשירי אכילת ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָוכן
ּובניו". אהרן יאכלּו מּמּנה, ְְֲִֶֶֶַַָָָֹֹ"והּנֹותרת

ואׁשם‚. חּטאת לזכריואין אּלא נאכלין מנחֹות ּוׁשירי ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
"לכל ׁשּנאמר: נאכלּו, - ּבהיכל נאכלּו ואם ּבעזרה; ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻכהּנה
הּקדׁשים ּבקדׁש . . אׁשמם ּולכל חּטאתם ּולכל ְְְְֲֳִִֶַַָָָָָָָָָֹמנחתם
הם הרי צּבּור, ׁשלמי וכן אֹותֹו". יאכל זכר ּכל ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּתאכלּנּו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו וכאׁשם ְְְֵֶַַַָָָָּכחּטאת

זכרים„. לכהנים נאכלין - ׁשלמים ׁשל וׁשֹוק ְְְֱֲִִִִֶֶֶָָָָָֹחזה
וכן ;"ולבנתי ּולבני נתּתים ל" ּבהם: ׁשּנאמר ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּונקבֹות,

ׁשּנאמר:[המופרש]הּמּורם נזיר, מאיל והּמּורם מּתֹודה ְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָ
נתּתי - לה' יׂשראל בני ירימּו אׁשר הּקדׁשים ּתרּומת ְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ"ּכל

."ולבנתי ּולבני ְְְְִֶֶָֹל

הּבכֹור‰. ּכחזהוכן ,ל יהיה "ּובׂשרם ּבֹו: נאמר ׁשהרי , ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
- לכהנֹות הּנאכלים אּלּו וכל הּימין". ּוכׁשֹוק ְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָֹהּתנּופה
נאכלין וכּלן ּכתרּומה. ולנׁשיהם, הּכהנים לעבדי ְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻנאכלים
ׁשֹוק ואת הּתנּופה חזה "את ׁשּנאמר: העיר, ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָּבכל
'ּבמקֹום ּבהן נאמר לא טהֹור"; ּבמקֹום ּתאכלּו ְְְְֱֶֶַַָָָָָֹֹהּתרּומה
מחנה ּכל ׁשהּוא "טהֹור", אּלא העזרה, ׁשהיא ֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָָקדֹוׁש',
למעׂשר הּדין והּוא ירּוׁשלים. - לדֹורֹות ׁשּכנגּדֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָיׂשראל,
ועבי והחּלֹונֹות ּכׁשלמים. קּלים קדׁשים ׁשהם ְְֳִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּופסח,

ּכלפנים - .החֹומה ְְִִַָ

.Âיֹום וכל הּלילה, וכל הּזביחה, ּביֹום נאכלים - ְְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָָהּׁשלמים
החּמה ׁשּתׁשקע עד אתהּמחרת הקריבֹו "ּביֹום ׁשּנאמר: , ְְְֱֳִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

זבח מּבׂשר יאכל האכל ואם . . ּומּמחרת יאכל, ְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹזבחֹו
נאכלין ׁשהן למד, נמצאת וגֹו'". הּׁשליׁשי ּבּיֹום ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשלמיו
חלק ּבין הּכהנים חלק ּבין אחד, ולילה ימים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלׁשני
קדׁשים הם ׁשהרי ּומעׂשר, לבכֹור הּדין והּוא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּבעלים;

ּכׁשלמים. ְִִִַָקּלים
.Êאינּה קּלים, קדׁשים ׁשהיא ּפי על אף - הּתֹודה ֲִִִִֵֶַַַַָָָָָאבל

הּלילה עם הּזביחה ּביֹום אּלא "ּביֹוםנאכלת ּבּה: ׁשּנאמר , ְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
הּנזיר. איל וכן ּבקר". עד מּמּנּו יּניח לא יאכל, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹקרּבנֹו
ּבין הּכהנים, חלק ּבין - ּבהן ּכּיֹוצא עּמהן הּבא ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּלחם
צּבּור ּולׁשלמי ּולאׁשם לחּטאת הּדין והּוא הּבעלים. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָחלק
"ּביֹום ׁשּנאמר: ולילה, ליֹום נאכל ׁשהּכל מנחֹות, ְְְְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹולׁשירי
הּׁשלמים, מן חּוץ ּבמׁשמע; הּקרּבנֹות ּכל יאכל", ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָקרּבנֹו

להם. הּדֹומים ּומעׂשר ּובכֹור הּכתּוב, ּבהן ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּפרׁש
.Áנאכלין ׁשהן ּתֹורה ּדין ולילה, ליֹום הּנאכלין אּלּו ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

אמרּו העברה, מן להרחיק ּוכדי הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָעד
הּלילה חצֹות עד אּלא נאכלין ׁשאינן .חכמים ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

.Ëאין קּלים, קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין הּקרּבנֹות, ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָּכל
הּמּולין הּטהֹורין אּלא אֹותם אפּלּו[-שנמולו]אֹוכלין [טבל. ְְֲִִִִֶַַָָ

ׁשמׁשֹוו:] וטהר]העריב - השמש ּכּפרתֹו[שקעה הביא ולא ְְֱִִִֵֶַָָֹ
והּטמטּום ּבּקדׁשים. אֹוכל אינֹו זכר- סימן בו ניכר [שאין ְְֳִֵֵַַָֻ

אבלונקבה] ערל. ספק ׁשהּוא לפי ּבּקדׁשים, לאכל ְְֱֲֳִִֵֵֶֶַָָָָֹאסּור
יחד]האנּדרֹוגינֹוס ונקבה זכר סימני בו ׁשהּוא[יש לי יראה , ְְִִֵֶֶַָָ

קּלים. ּבקדׁשים ְִִֵַָָאֹוכל
.Èמאכל ּבכל הּקדׁשים את לאכל מבושלּומּתר צלוי -] ְֱֲֳִֶֶַַָָָָֹֻ

ּביןוכדומה] - חלקם לאכל מּתרין הּכהנים אפּלּו ;ְֱֲֲִִִֵֶֶַָָֹֹֻ
ּולׁשּנֹות מאכל, ּבכל - קדׁשים מּקדׁשי ּבין קּלים ְְְֲֳִִִִִֵֵַַַָָָָָָמּקדׁשים
ולתת ּומבּׁשלים; ׁשלּוקים צלּויים ּולאכלם ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָֻּבאכילתן,
יביאּו ׁשּלא תרּומה, ּתבלי לא אבל חּלין, ׁשל ּתבלין ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹֻלתֹוכן

פּסּול לידי הּתרּומה הקרבן]את עם תשרף יותירו שאם -]. ְִִֵֶַָ
ׁשּירצּו. ּכלים ּכל מהן ועֹוׂשין מּתרֹות, הּנׁשארֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻוהעצמֹות

.‡Èמ אכילה להם חּליןהיתה עּמּה אֹוכלין - ּועטת ְְֲִִִִֶֶֶָָָָָֻ
הּׂשבע עם נאכלת ׁשּתהיה ּכדי היתה[לשובע]ּותרּומה, ; ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ּותרּומה, חּלין עּמּה אֹוכלין אין - מרּבה אכילה ְְְֲִִִִֵֶָָָָָֻֻלהן
ּגּסה אכילה נאכלת ּתהיה ׁשּלא תאבון]ּכדי וכן[בלא . ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
הּמנחֹות. ְְִֵַָָּבׁשירי

.Èאֹו מּתֹודה מּורם עם אׁשם, אֹו חּטאת מבּׁשלין ְְִִִֵַַָָָָָאין
ּבאֹוכליהם ׁשּממעט מּפני - נזיר אוכלותמאיל נשים [שאין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

אכילתןחטאת] העיר]ּובמקֹום בכל נאכלת ולא[שאין ; ְְֲִִָָֹ
ׁשל וׁשֹוק חזה עם אֹו ּבכֹור עם נזיר, ואיל מּתֹודה ְְִִִִֵֶֶָָָָָמּורם

אכילתם ּבזמן ׁשּממעט מּפני - אכילתםׁשלמים זמן [שלמים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
ותודה] נזיר מאיל עםארוך אמׁש, ׁשל מּׁשלמים מּורם ולא .ְְִִִֶֶֶָָֹ

ּובזמן ּבאֹוכליהן, ׁשּממעט מּפני - יֹום ׁשל ואׁשם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָחּטאת
זה מתּבּׁשלין ואׁשם חּטאת אבל אכילתן. ּובמקֹום ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַָָָָָָָָאכילתן,
וׁשֹוק וחזה והּבכֹור זה, עם זה נזיר ואיל ותֹודה זה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָעם

ּפּגּול ׁשל אֹו קדׁשים, קדׁשי ׁשל חתיכה זה. עם קרבןזה -] ְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָ
אֹותןשנפסל] - אחרֹות חתיכֹות עם ׁשּנתּבּׁשלה נֹותר, ְְֲֲִִִֵֶַָָָאֹו

לּכהנים. ּומּתרֹות לזרים אסּורֹות ְֲֲֲִִִַַָָֹֻהחתיכֹות
.‚Èׁשּנתּבּׁשל קּלים קדׁשים ּבׂשר אֹו קדׁשים קדׁשי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבׂשר

ּתאוה ּבׂשר חולין]עם לטמאים[- אסּור הּתאוה ּבׂשר הרי - ְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָ
לטהֹורים. ְִִָֻּומּתר

.„Èּבעֹולה לֹונאמר לּכהן הקריב, אׁשר העלה "עֹור : ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָֹֹ
יאכלּנה", אֹותּה המחּטא "הּכהן ּבחּטאת: ונאמר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹיהיה",
ונאמר יהיה", לֹו ּבֹו, יכּפר אׁשר "לּכהן ּבאׁשם: ְְְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹונאמר
ונאמר יהיה", לֹו הּׁשלמים, ּדם את הּזרק "לּכהן ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבׁשלמים:
מדּבר הּכתּוב אין - יאכלּנה" אֹותּה "הּמקריב ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבמנחה:
הּוא זה לעבֹודה, הראּוי ׁשהּכהן ּבראּוי, אּלא אּלּו ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּבכל
ּכגֹון הּקרּבן, ּבׁשעת ראּוי ׁשאינֹו ּומי לאכל; חלק לֹו ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיׁש
לערב. ּכׁשּיטהר אפּלּו לאכל, חלק לֹו אין - טמא ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשהיה
ּבאֹותֹו ׁשּמקריבין אב ּבית לאנׁשי הּכל חלּקה, לענין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻאבל
ּבין - ּכאחיו איׁש הּמקּדׁש קדׁשי ּבכל חֹולקים וכּלם ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻהּיֹום;

הקריב. ׁשּלא ּבּמקּדׁש ׁשעּמֹו אחיו ּבין ׁשהקריב, ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹזה
.ÂËהאפּויֹות מנחֹות ּבין ּבּמנחֹות, הּכתּוב חּלק ְְְֲִֵֵַַָָָָָָולּמה

הּמנחה "ּכל אֹומר: הּוא ּבאפּויֹות ׁשהרי הּסלת? ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומנחת
ּתהיה" לֹו אֹותּה, הּמקריב לּכהן . . ּבּתּנּור ּתאפה ,אׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
בּׁשמן, בלּולה מנחה "וכל אֹומר: הּוא הּסלת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹּובמנחת
ׁשהאפּויה, ּכאחיו"! איׁש ּתהיה, אהרן ּבני לכל - ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוחרבה
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"ואכלּו‡. ׁשּנאמר: עׂשה, מצות - והאׁשם החּטאת ְְְְֱֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָאכילת

ּובעלים אֹוכלים הּכהנים - ּבהם" ּכּפר אׁשר ְְֲֲִִִֶֶַַָָָֹֻאֹותם
הּכהנים, ׁשאֹוכלין הּקדׁשים לׁשאר הּדין והּוא ְְְְְֲֳִִִִִִִֶַַַַָָֹמתּכּפרים.

מצוה. ְֲִִֶָָָׁשאכילתן

.:ׁשּנאמר עׂשה, מצות - מנחֹות ׁשירי אכילת ְְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָוכן
ּובניו". אהרן יאכלּו מּמּנה, ְְֲִֶֶֶַַָָָֹֹ"והּנֹותרת

ואׁשם‚. חּטאת לזכריואין אּלא נאכלין מנחֹות ּוׁשירי ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָ
"לכל ׁשּנאמר: נאכלּו, - ּבהיכל נאכלּו ואם ּבעזרה; ְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֻכהּנה
הּקדׁשים ּבקדׁש . . אׁשמם ּולכל חּטאתם ּולכל ְְְְֲֳִִֶַַָָָָָָָָָֹמנחתם
הם הרי צּבּור, ׁשלמי וכן אֹותֹו". יאכל זכר ּכל ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּתאכלּנּו,

ׁשּבארנּו. ּכמֹו וכאׁשם ְְְֵֶַַַָָָָּכחּטאת

זכרים„. לכהנים נאכלין - ׁשלמים ׁשל וׁשֹוק ְְְֱֲִִִִֶֶֶָָָָָֹחזה
וכן ;"ולבנתי ּולבני נתּתים ל" ּבהם: ׁשּנאמר ְְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּונקבֹות,

ׁשּנאמר:[המופרש]הּמּורם נזיר, מאיל והּמּורם מּתֹודה ְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָ
נתּתי - לה' יׂשראל בני ירימּו אׁשר הּקדׁשים ּתרּומת ְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹ"ּכל

."ולבנתי ּולבני ְְְְִֶֶָֹל

הּבכֹור‰. ּכחזהוכן ,ל יהיה "ּובׂשרם ּבֹו: נאמר ׁשהרי , ְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
- לכהנֹות הּנאכלים אּלּו וכל הּימין". ּוכׁשֹוק ְְְְֱֲִִֵֶַַַָָָָֹהּתנּופה
נאכלין וכּלן ּכתרּומה. ולנׁשיהם, הּכהנים לעבדי ְְְְְְֱֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻנאכלים
ׁשֹוק ואת הּתנּופה חזה "את ׁשּנאמר: העיר, ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַָָָּבכל
'ּבמקֹום ּבהן נאמר לא טהֹור"; ּבמקֹום ּתאכלּו ְְְְֱֶֶַַָָָָָֹֹהּתרּומה
מחנה ּכל ׁשהּוא "טהֹור", אּלא העזרה, ׁשהיא ֲֲִֵֶֶֶַָָָָָָָקדֹוׁש',
למעׂשר הּדין והּוא ירּוׁשלים. - לדֹורֹות ׁשּכנגּדֹו ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָיׂשראל,
ועבי והחּלֹונֹות ּכׁשלמים. קּלים קדׁשים ׁשהם ְְֳִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּופסח,

ּכלפנים - .החֹומה ְְִִַָ

.Âיֹום וכל הּלילה, וכל הּזביחה, ּביֹום נאכלים - ְְְְְְֱִִִֶַַַַָָָָָָהּׁשלמים
החּמה ׁשּתׁשקע עד אתהּמחרת הקריבֹו "ּביֹום ׁשּנאמר: , ְְְֱֳִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָ

זבח מּבׂשר יאכל האכל ואם . . ּומּמחרת יאכל, ְְְֳִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹזבחֹו
נאכלין ׁשהן למד, נמצאת וגֹו'". הּׁשליׁשי ּבּיֹום ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָׁשלמיו
חלק ּבין הּכהנים חלק ּבין אחד, ולילה ימים ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹלׁשני
קדׁשים הם ׁשהרי ּומעׂשר, לבכֹור הּדין והּוא ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּבעלים;

ּכׁשלמים. ְִִִַָקּלים
.Êאינּה קּלים, קדׁשים ׁשהיא ּפי על אף - הּתֹודה ֲִִִִֵֶַַַַָָָָָאבל

הּלילה עם הּזביחה ּביֹום אּלא "ּביֹוםנאכלת ּבּה: ׁשּנאמר , ְְְְֱֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
הּנזיר. איל וכן ּבקר". עד מּמּנּו יּניח לא יאכל, ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹקרּבנֹו
ּבין הּכהנים, חלק ּבין - ּבהן ּכּיֹוצא עּמהן הּבא ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹוהּלחם
צּבּור ּולׁשלמי ּולאׁשם לחּטאת הּדין והּוא הּבעלים. ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָחלק
"ּביֹום ׁשּנאמר: ולילה, ליֹום נאכל ׁשהּכל מנחֹות, ְְְְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹולׁשירי
הּׁשלמים, מן חּוץ ּבמׁשמע; הּקרּבנֹות ּכל יאכל", ְְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָקרּבנֹו

להם. הּדֹומים ּומעׂשר ּובכֹור הּכתּוב, ּבהן ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּפרׁש
.Áנאכלין ׁשהן ּתֹורה ּדין ולילה, ליֹום הּנאכלין אּלּו ְְֱֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

אמרּו העברה, מן להרחיק ּוכדי הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָעד
הּלילה חצֹות עד אּלא נאכלין ׁשאינן .חכמים ְֱֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

.Ëאין קּלים, קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין הּקרּבנֹות, ְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָָּכל
הּמּולין הּטהֹורין אּלא אֹותם אפּלּו[-שנמולו]אֹוכלין [טבל. ְְֲִִִִֶַַָָ

ׁשמׁשֹוו:] וטהר]העריב - השמש ּכּפרתֹו[שקעה הביא ולא ְְֱִִִֵֶַָָֹ
והּטמטּום ּבּקדׁשים. אֹוכל אינֹו זכר- סימן בו ניכר [שאין ְְֳִֵֵַַָֻ

אבלונקבה] ערל. ספק ׁשהּוא לפי ּבּקדׁשים, לאכל ְְֱֲֳִִֵֵֶֶַָָָָֹאסּור
יחד]האנּדרֹוגינֹוס ונקבה זכר סימני בו ׁשהּוא[יש לי יראה , ְְִִֵֶֶַָָ

קּלים. ּבקדׁשים ְִִֵַָָאֹוכל
.Èמאכל ּבכל הּקדׁשים את לאכל מבושלּומּתר צלוי -] ְֱֲֳִֶֶַַָָָָֹֻ

ּביןוכדומה] - חלקם לאכל מּתרין הּכהנים אפּלּו ;ְֱֲֲִִִֵֶֶַָָֹֹֻ
ּולׁשּנֹות מאכל, ּבכל - קדׁשים מּקדׁשי ּבין קּלים ְְְֲֳִִִִִֵֵַַַָָָָָָמּקדׁשים
ולתת ּומבּׁשלים; ׁשלּוקים צלּויים ּולאכלם ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָֻּבאכילתן,
יביאּו ׁשּלא תרּומה, ּתבלי לא אבל חּלין, ׁשל ּתבלין ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹֹֻלתֹוכן

פּסּול לידי הּתרּומה הקרבן]את עם תשרף יותירו שאם -]. ְִִֵֶַָ
ׁשּירצּו. ּכלים ּכל מהן ועֹוׂשין מּתרֹות, הּנׁשארֹות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻוהעצמֹות

.‡Èמ אכילה להם חּליןהיתה עּמּה אֹוכלין - ּועטת ְְֲִִִִֶֶֶָָָָָֻ
הּׂשבע עם נאכלת ׁשּתהיה ּכדי היתה[לשובע]ּותרּומה, ; ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ

ּותרּומה, חּלין עּמּה אֹוכלין אין - מרּבה אכילה ְְְֲִִִִֵֶָָָָָֻֻלהן
ּגּסה אכילה נאכלת ּתהיה ׁשּלא תאבון]ּכדי וכן[בלא . ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ
הּמנחֹות. ְְִֵַָָּבׁשירי

.Èאֹו מּתֹודה מּורם עם אׁשם, אֹו חּטאת מבּׁשלין ְְִִִֵַַָָָָָאין
ּבאֹוכליהם ׁשּממעט מּפני - נזיר אוכלותמאיל נשים [שאין ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָ

אכילתןחטאת] העיר]ּובמקֹום בכל נאכלת ולא[שאין ; ְְֲִִָָֹ
ׁשל וׁשֹוק חזה עם אֹו ּבכֹור עם נזיר, ואיל מּתֹודה ְְִִִִֵֶֶָָָָָמּורם

אכילתם ּבזמן ׁשּממעט מּפני - אכילתםׁשלמים זמן [שלמים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
ותודה] נזיר מאיל עםארוך אמׁש, ׁשל מּׁשלמים מּורם ולא .ְְִִִֶֶֶָָֹ

ּובזמן ּבאֹוכליהן, ׁשּממעט מּפני - יֹום ׁשל ואׁשם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָחּטאת
זה מתּבּׁשלין ואׁשם חּטאת אבל אכילתן. ּובמקֹום ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַָָָָָָָָאכילתן,
וׁשֹוק וחזה והּבכֹור זה, עם זה נזיר ואיל ותֹודה זה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָעם

ּפּגּול ׁשל אֹו קדׁשים, קדׁשי ׁשל חתיכה זה. עם קרבןזה -] ְֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָ
אֹותןשנפסל] - אחרֹות חתיכֹות עם ׁשּנתּבּׁשלה נֹותר, ְְֲֲִִִֵֶַָָָאֹו

לּכהנים. ּומּתרֹות לזרים אסּורֹות ְֲֲֲִִִַַָָֹֻהחתיכֹות
.‚Èׁשּנתּבּׁשל קּלים קדׁשים ּבׂשר אֹו קדׁשים קדׁשי ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבׂשר

ּתאוה ּבׂשר חולין]עם לטמאים[- אסּור הּתאוה ּבׂשר הרי - ְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָ
לטהֹורים. ְִִָֻּומּתר

.„Èּבעֹולה לֹונאמר לּכהן הקריב, אׁשר העלה "עֹור : ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָֹֹ
יאכלּנה", אֹותּה המחּטא "הּכהן ּבחּטאת: ונאמר ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹיהיה",
ונאמר יהיה", לֹו ּבֹו, יכּפר אׁשר "לּכהן ּבאׁשם: ְְְְְֱֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹונאמר
ונאמר יהיה", לֹו הּׁשלמים, ּדם את הּזרק "לּכהן ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּבׁשלמים:
מדּבר הּכתּוב אין - יאכלּנה" אֹותּה "הּמקריב ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹּבמנחה:
הּוא זה לעבֹודה, הראּוי ׁשהּכהן ּבראּוי, אּלא אּלּו ְֲֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹּבכל
ּכגֹון הּקרּבן, ּבׁשעת ראּוי ׁשאינֹו ּומי לאכל; חלק לֹו ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּיׁש
לערב. ּכׁשּיטהר אפּלּו לאכל, חלק לֹו אין - טמא ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹׁשהיה
ּבאֹותֹו ׁשּמקריבין אב ּבית לאנׁשי הּכל חלּקה, לענין ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֻאבל
ּבין - ּכאחיו איׁש הּמקּדׁש קדׁשי ּבכל חֹולקים וכּלם ְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָֻהּיֹום;

הקריב. ׁשּלא ּבּמקּדׁש ׁשעּמֹו אחיו ּבין ׁשהקריב, ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹזה
.ÂËהאפּויֹות מנחֹות ּבין ּבּמנחֹות, הּכתּוב חּלק ְְְֲִֵֵַַָָָָָָולּמה

הּמנחה "ּכל אֹומר: הּוא ּבאפּויֹות ׁשהרי הּסלת? ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹּומנחת
ּתהיה" לֹו אֹותּה, הּמקריב לּכהן . . ּבּתּנּור ּתאפה ,אׁשר ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
בּׁשמן, בלּולה מנחה "וכל אֹומר: הּוא הּסלת ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹּובמנחת
ׁשהאפּויה, ּכאחיו"! איׁש ּתהיה, אהרן ּבני לכל - ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹוחרבה



ני           
      

אב ּבית אנׁשי אֹותּה היומית]ּכׁשחֹולקין ּכל[משמרת - ְְְִֵֵֶַָָֹ
ׁשהרי לֹו, ראּוי הּוא הרי ּפת, ּכּזית אפּלּו חלקֹו, לֹו ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּיּגיע
נמצא - ּביניהן אֹותּה יחּלקּו אם הּסלת, אבל מּיד; ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאֹוכלֹו
ללּוׁש לא ראּוי ׁשאינֹו ּפחֹות, אֹו סלת ּכּפֹו מלא לזה ְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹֹמּגיע
ׁשּיחלקּו הּדעת על עֹולה היה לפיכ לאפֹותֹו, ולא ְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָֹאֹותֹו
אנׁשי ּכל על עצמּה ּבפני זֹו יחלקּו ולא מנחה, ּכנגד ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמנחה
ּתהיה, אהרן ּבני "לכל ּבּה לֹומר הּכתּוב הצר - אב ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֻבית
מּכאן עצמּה. ּבפני אֹותּה ׁשּיחלקּו לֹומר ּכאחיו", ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָאיׁש
מעׂשה אפּלּו מנחה, ּכנגד מנחה חֹולקין אין חכמים: ְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָאמרּו
ּכל אּלא סלת; ּכנגד סלת אֹו מחבת, מעׂשה ּכנגד ְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמחבת

עצמּה. ּבפני ׁשיריה חֹולקין ואחת ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָאחת
.ÊËּכנגד חּטאת ולא עֹוף, ּכנגד עֹוף חֹולקין אין ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָֹוכן

חלקחּטאת ּכל אּלא וׁשֹוק; חזה ּכנגד וׁשֹוק חזה ולא , ְְֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
ּבׁשוה. ּביניהן אֹותֹו חֹולקין ְְְִֵֵֵֶֶֶָוחלק

.ÊÈקּלים ּבקדׁשים אפּלּו חֹולק הּקטן ּפיאין על אף , ְֲִִִִֵֵַַַַָָָָ
- ואנּדרֹוגינֹוס אּׁשה וכן קדׁשים; קדׁשי להאכילֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻׁשּמּתר
"איׁש ׁשּנאמר: ּכלל, הּמקּדׁש ּבקדׁשי להם חֹולקים ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאין
ׁשּנֹולד ּבין עֹובר, ּבין קבּוע ּבין - מּום ּבעל אבל ְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָּכאחיו".
ׁשּנאמר: ואֹוכל, חֹולק - ונפסל ּתמים ׁשהיה ּבין ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּבמּומֹו
לאכל, ראּוי ׁשּיהיה והּוא הּקדׁשים"; מּקדׁשי אלהיו ְְְֱֱֳִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹ"לחם

לערב. לאכל חֹולק אינֹו טמא, היה אם ֱֲִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹאבל
.ÁÈּכל נֹוטל אּלא ּבחלּקה, ׁשּלא אֹוכל - ּגדֹול ּכהן ְֲֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻוכן

ּׁשּירצה .מה ְִֶֶַ
.ËÈחֹולק הקרבן, ּבׁשעת קדׁשים לאכילת הראּוי ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָּכל

על אף - העבֹודה ּבׁשעת לאכל ראּוי ׁשאינֹו וכל ְְֱֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹלאכל;
אינֹו - לערב לאכל ראּוי הּוא והרי לעבֹודה, ראּוי ׁשהּוא ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹּפי

יֹום טבּול ּכיצד? לערב. חלקֹו להּניח ּכדי טמאחֹולק -] ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָ
בערב] ּכּפּוריםשיטהר ּומחּסר קרבנו], הביא שטרם טהור -], ְִִַֻ

קרובו]והאֹונן שמת ּבין[- ּגדֹול ּכהן ּבין הּקבּורה, ּביֹום ְְְֵֵֵֵַָָָֹ
לערב. לאכל חֹולקין אין - הדיֹוט ְְֱִֵֵֶֶֶֶָֹֹּכהן

.Îמּכהן חּוץ - לעבד ראּוי אינֹו לאכל, ראּוי ׁשאינֹו ֱֲִֵֵֵֶֶַָָָֹֹֹּכל
אֹוכל ואינֹו עֹובד ׁשהּוא איׁשּגדֹול, וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָ

מּום, מּבעל חּוץ - לאכל ראּוי אינֹו לעבד, ראּוי ֱֲִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשאינֹו
ּבּתֹורה. נתּפרׁש ְְִֵֶַָָָׁשּכבר

.‡Îאפּלּו ּבעֹורֹות. לֹו אין ּבּבׂשר, חלק לֹו ׁשאין ֲִֵֵֵֶֶַָָָָּכל
- חלבים הקטר ּבׁשעת וטהֹור ּדמים זריקת ּבׁשעת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָטמא

ּבּבׂשר חֹולק הּׁשלמיםאינֹו ּדם את "הּמקריב ׁשּנאמר: , ְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ
- למנה" הּימין ׁשֹוק תהיה לֹו - אהרן מּבני החלב ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹואת
אחר עד זריקה מּׁשעת לעבֹודה וראּוי טהֹור ׁשּיהיה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָעד

חלבים. ְֲִֵֶָהקטר
.Îּבׁשעת אף טהֹור הּוא והרי וטבל, זריקה אחר ְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָנטמא

חֹולק; אינֹו אֹו חֹולק אם ספק הּדבר - חלבים ְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָהקטר
מּידֹו מֹוציאין אין ּתפׂש, אם לפיכ. ְִִִִִֵַָָָ

.‚Îּבטמאה ׁשּבא צּבּור טמא]קרּבן הציבור רוב שהיו [כגון ְְְִֶַָָָֻ
עם חֹולקין אין אֹותֹו, מקריבין ׁשהּטמאים ּפי על אף -ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַ

לאכילה. ראּויין ׁשאין מּפני לערב, לאכל ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהּטהֹורין

    
ּדמּה,‡. זריקת לפני ּבין - העֹולה מּבׂשר ּכזית האֹוכל ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָּכל

לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּדמּה זריקת לאחר ְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּבין
מּפי - ּתּדר" אׁשר ּונדרי . . ּדגנ מעׂשר ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָֹּבׁשערי

רבינו]הּׁשמּועה ממשה לאֹוכל[מסורת אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְֵֶַַָָָָ
העֹולה. ְַָָּבׂשר

.ׁשל והּׁשמן והּיין והּסלת ּובׂשרּה, עֹולה, ׁשל ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹוהחלב
לכזית מצטרפין חמׁשּתן - .נסכיה ְְְְְֲִִִִִֶַָָָָ

האמּורין‚. מּכל ּכזית האֹוכל לפני[אברים]וכן ּבין - ְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָ
לֹוקה, - יׂשראל ּבין ּכהן ּבין זריקה, לאחר ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹזריקה
ּבמנחת נאמר והרי העֹולה, ּככל לּמזּבח ּכליל ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשהאמּורין
לּמזּבח ּכליל ׁשהּוא ּכל - תאכל" לא ּתהיה, "ּכליל ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּכהנים:
האֹוכל ּכל וכן ּבכזית. עליו ולֹוקין תעׂשה, ּבלא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֹאכילתֹו
"וכל ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּנׂשרפֹות חּטאֹות מּבׂשר ְְְְֱִִִֶֶֶַַַַַָָָּכזית
תאכל, לא . . מֹועד אהל אל מּדמּה יּובא אׁשר ֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹחּטאת

ּתּׂשרף". ִֵֵָָּבאׁש

קּלים,„. קדׁשים אפּלּו הּקדׁשים, מּבׂשר ּכזית האֹוכל ְְֲֳִִִִִִֵַַַַָָָָָּכל
לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּדמים זריקת ְֱֱִִֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹקדם
ּתּוכל לא ּכלֹומר, ;"ונדבתי . . ּדגנ מעׂשר ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָֹֹּבׁשערי
ּבׁשערי ּדמן ׁשּזֹורקין קדם ,ּבׁשערי נדבֹותי ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֹלאכל

לה']הּמקֹום לאֹוכל[- אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי . ְְְְִִֵֶַַַָָָָָ
לׁשאר הּדין והּוא ּדמים; זריקת קדם ׁשלמים אֹו ְְְְִִִִִֶַַָָָָֹּתֹודה
ׁשּבּתֹודה, דברים וׁשּׁשה חמּורים. ּבין קּלים ּבין ְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָהּקדׁשים,
ּכּלן - והּלחם והּיין והּׁשמן והּסלת והּבׂשר החלב ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹֻׁשהם

לכזית .מצטרפין ְְְִִִִַָ
.‰- לעזרה חּוץ קדׁשים קדׁשי מּבׂשר ּכזית האֹוכל ְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָּכל

ּדגנ מעׂשר ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: ְְְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹלֹוקה,
הּׁשמּועה מּפי ;"וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר ְְְְְְְְְִִִִֶֶַָָָֹֹֹֹותירׁש
חּוץ ואׁשמֹות חּטאֹות מּבׂשר לאֹוכל אזהרה ׁשּזֹו ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָלמדּו,
לירּוׁשלים חּוץ קּלים קדׁשים לאֹוכל הּדין והּוא ְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָלעזרה;
ּכחֹומת קּלים, לקדׁשים ירּוׁשלים ׁשחֹומת - לֹוקה ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא
אֹו ואׁשם, חּטאת ּבׂשר ואחד קדׁשים. לקדׁשי ְְְְְֲִֵֶַַָָָָָָָָָָהעזרה

מנחֹות. ְְֵָָׁשירי
.Âּובׂשר העזרה, לחֹומת חּוץ ׁשּיצא קדׁשים קדׁשי ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָּבׂשר

ונאסר נפסל, - ירּוׁשלים לחֹומת חּוץ ׁשּיצא קּלים ְְְְֱִִִִֶֶַַַַַָָָָָקדׁשים
והאֹוכל לאכלֹו; אסּור למקֹומֹו, ׁשחזר ּפי על ואף ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָלעֹולם.
לא טרפה ּבּׂשדה "ּובׂשר ׁשּנאמר: לֹוקה, - ּכּזית ְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּמּנּו
ּכטרפה, נעׂשה - למחיצתֹו חּוץ ּבׂשר ׁשּיצא ּכיון ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָֹתאכלּו",

אסּורֹות. מאכלֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ְְְְֲֲִֵֶַַָּכמֹו
.Êּכׁשר זה הרי - להיכל קּלים קדׁשים ּבׂשר .נכנס ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
.Áזריקת אחר ּבעזרה קדׁשים קדׁשי מּבׂשר ּכזית ׁשאכל ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָזר

. . ּבהם ּכּפר אׁשר אֹותם "ואכלּו ׁשּנאמר: לֹוקה, - ְְֱֲִֶֶֶֶֶַַָָָָֻּדמים
לאכל ׁשראּוי ּובעת אֹוכל, ׁשהּכהן ּבּמקֹום - יאכל" לא ְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹוזר
קדׁשי ּבׂשר הּזר אכל אם אבל לֹוקה. הּזר, ׁשם אכלֹו אם -ְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָ
זר מּׁשּום לא ּבחּוץ, אכלם מּׁשּום לֹוקה - ּבחּוץ ְִִִֶַַָָָָָֹקדׁשים
אם וכן לּכהנים. ׁשם ראּויין אינם ׁשהרי קדׁש, ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשאכל
זריקה קדם אֹוכל מּׁשּום לֹוקה - זריקה קדם ּבעזרה ְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָָָָֹֹאכלם

זרּות. מּׁשּום לא ְִִַָֹּבלבד,
.Ëאחת ׁשּתים: לֹוקה - העֹוף מחּטאת ּכזית ׁשאכל ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָזר

נבלה; אֹוכל מּׁשּום ואחת הּקדׁש, את ׁשאכל זר ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּׁשּום

           
      

מלּוקה בעוף]ׁשּכל מיוחדת שחיטה ּוכׁשהּתרה[- היא, נבלה ְְְְִֵֶֶָָָָֻ
הּבאין אּסּורין ׁשני הן והרי לזרים. לא הּתרה, לּכהנים -ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹֻ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶֶַָּכאחד,

    
הּקרּבנֹות‡. מן הן ּבפניהּמנחֹות, הּבאֹות והּמנחֹות ; ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

מּׁשּום ּבאֹות ואינן צּבּור,[בתור]עצמן מנחת מהן - נסכים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
יחיד. מנחת ְִִֵֶַָּומהן

.ועמר ׂשֹוטה מּמנחת חּוץ חּטים, סלת הּמנחֹות ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹוכל
העומר]הּתנּופה הּׂשעֹורים.[קרבן מן ׁשהן ְְִִֵֶַַָ

לּמזּבח,‚. קרב והּוא - הּתנּופה עמר לּצּבּור: מנחֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשלׁש
ׁשּיתּבאר עצרתּכמֹו ּביֹום ׁשּמביאין הּלחם ּוׁשּתי [שבועות]. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָ

והן הּמזּבח, לגּבי קרבין ואינן 'מנחה', נקראּו ואּלּו -ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָ
לה', אֹותם ּתקריבּו ראׁשית "קרּבן נאמר: ועליהן ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָחמץ,
לחם הּוא - הּׁשליׁשית והּמנחה יעלּו". לא הּמזּבח ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹואל
אּלא הּמזּבח, לגּבי קרב ואינֹו ׁשּבת, ּבכל ׁשעֹוׂשין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּפנים

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו לּכהנים, נאכל ְְֱֲִִֵֶֶַָָֹֻּכּלֹו

לּמזּבח„. קרבין וכּלן לּיחיד, מנחֹות הן:ותׁשע ואּלּו ; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֻ
העני, ׁשּמקריב הּמנחה והיא - חֹוטא מנחת ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ(א)

ידֹו תּגיע ולא חּטאת לקנותּכׁשּיתחּיב ביכולתו שאין -] ְְְִִֵֶַַַַָָֹ
יותר] הּקנאֹות,מהיקר מנחת והיא - ׂשֹוטה מנחת (ב) .ְְְְִִִַַַָָ

ּכל ׁשּמקריב הּמנחה (ג) ּבּתֹורה. מעׂשיה נתּפרׁשּו ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּכבר
והיא ּבידֹו; אֹותּה ׁשּמקריב לעבֹודה, ּכׁשּיּכנס ּתחּלה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּכהן
ּגדֹול ּכהן ׁשּמקריב הּמנחה (ד) .'חּנּו 'מנחת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּנקראת
מנחת (ה) חבּתין'. 'מנחת הּנקראת והיא יֹום, ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָּבכל
והיא מחבת, מנחת (ו) ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹהּסלת,

הּמרחׁשת מנחת (ז) ּונדבה. ּבנדר עמוק]ּבאה ,[טיגון ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָ
חּלֹות, תּנּור מאפה מנחת (ח) ּונדבה. ּבנדר ּבאה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָוהיא

רקיקין מנחת (ט) ּונדבה. ּבנדר ּבאה רכותוהיא [חלות ְְְְְִִִִֶֶַָָָָ
ּונדבה.ודקות] ּבנדר ּבאה והיא ,ְְְִֶֶָָָָ

מהן‰. אחת ּכל אין - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּכל
מעּׂשרֹון ּומעּוטֹוּפחּותה מעט], כשחסר ּכּלֹו;[- את מעּכב ְְִִֵֵֶַָָֻ

ולנּדר להתנּדב לֹו יׁש - ּונדבה ּבנדר הּבאֹות מנחֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוחמׁש
העמר, מנחת אבל עּׂשרֹון. אלף אפּלּו ׁשּירצה, ּכל ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמהן
ּכל - והחבּתין ,חּנּו ּומנחת קנאֹות, ּומנחת חֹוטא, ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָּומנחת

יתר. ולא ּפחֹות לא אחד, עּׂשרֹון מהן ְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאחת
.Âטעּונֹות - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות [חייבותּכל ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָ
מערבית,ב:] ּדרֹומית קרן ׁשל חּדּה ּכנגד ּבּמערב ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּגׁשה

ט -ואינן הּתנּופה ועמר ׂשֹוטה מּמנחת חּוץ ּתנּופה; עּונֹות ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ
והּגׁשה. ּתנּופה טעּונֹות ְְְְֵֶֶַָָָׁשּׁשּתיהן

.Êּולבֹונה ׁשמן טעּונֹות הּמזּבח, לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכל
ּבין מנחה, לכל לבֹונה וקמץ עּׂשרֹון, לכל ׁשמן לג -ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֹ
ׁשאין עּׂשרֹון, ׁשּׁשים ׁשהיתה ּבין אחד עּׂשרֹון ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָׁשהיתה
ׁשּיתּבאר; ּכמֹו עּׂשרֹון, ׁשּׁשים על יתר אחד ּבכלי ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָמביאין
יׂשים "לא ׁשּנאמר: חֹוטא, ּומנחת קנאֹות מּמנחת ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָֹחּוץ

לבֹונה". עליה יּתן ולא ׁשמן, ְְִֵֶֶֶֶָָָָָֹעליה
.Áהּלבֹונה ועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן על לֹוקה - והקריב ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָנתן

- ּגּביה על לבֹונה אֹו ׁשמן ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי נתן עצמּה; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבפני

לכל מֹוסיף - והחבּתין חּנּו מנחת ּפסל. ולא עֹובר ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹאינֹו
ׁשמן מהן ׁשּיתּבאר.אחת ּכמֹו , ְְִֵֵֶֶֶֶַַָ

.Ëנקמצֹות הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות מהןּכל [נוטל ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָ
נאכלקומץ] והּׁשאר הּמזּבח, ּגּבי על ּכּלֹו הּקמץ מקטירין ,ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻ

אּלא נקמצת, ׁשאינּה - כהּנה זכרי מּמנחת חּוץ ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻלּכהנים;
הּנה וגֹו'". ּכהן מנחת "וכל ׁשּנאמר: ּכּלּה, אֹותּה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמקטירין
מנחת ׁשהביא וכהן והחבּתין, ,חּנּו ׁשּמנחת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלמדּת,
הּמזּבח, ּגּבי על נׂשרפֹות ּכּלן - נדבה מנחת אֹו ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻחֹוטא

נקמצֹות. ְְִֵָָואינן
.Èיׂשראל ּכמנחת נקמצת מנחתּה - נאכלין.הּכהנת ּוׁשיריה , ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

.‡Èמנחתם - ּכהן ספק מהן אחד ּכל והרי ׁשּנתערבּו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹולדֹות
ּכיצד ּכהנים. ּכמנחת נאכלת ואינּה יׂשראל, ּכמנחת ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹנקמצת
על מתּפּזרין והּׁשירים עצמֹו, ּבפני קרב הּקמץ ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹעֹוׂשים?

הּדׁשן קרבים]ּבית ואינם האפר, מקום -]. ֵֶֶַ
.Èאין - יׂשראלית ּבין ּכהנת ּבין לכהנים, הּנׂשּואֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹּכל

הּבעל חלק מּפני נאכלים, מנחֹותיהן כהןׁשירי ומנחת -] ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
כולה] לאּׁשיםקריבה ּכּלּה ואינּה חלק[למזבח], מּפני , ְְִִִֵֵֵֶָָָֻ

כולה]האּׁשה קריבה כהן מנחת קרב[שרק הּקמץ אּלא ; ִֵֶֶַָָָָֹ
ּבכל - הּקמיצה הּדׁשן. ּבית על מתּפּזרין והּׁשירין ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלעצמֹו,

ּכׁשרה ּבהיכל, קמץ ואם ּבעזרה; .מקֹום ְְֲִֵֵַַָָָָָָָ
.‚Èּבכלי מנחה קרקע,[אפילו]ּומקּדׁשין ּגּבי ׁשעל ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָ

ּבכלי הּקמץ מקּדׁשין ואין קרקע; ּגּבי ׁשעל מּכלי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹוקֹומצין
מּׁשּיּצת ּבאכילה? הּׁשירים יּתרּו ּומאימתי קרקע. ּגּבי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֻֻׁשעל

הּקמץ.[האש]האּור ּברב ְֶַָֹֹ
.„Èׁשירי וכן מּצה; - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָּכל

לאכל מּתרין ׁשהם ּפי על אף - הּכהנים ׁשאֹוכלין ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻהּמנחֹות
חמץ, אֹותּה אֹוכלין אין - ּובדבׁש מאכל, ּבכל ְְְֲִִֵֵַַָָָָָאֹותן
לא חלקם אפּלּו - חלקם" חמץ, תאפה "לא ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּנאמר:
אחר והמחּמץ לֹוקה; ׁשיריה, החמיץ ואם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָיחמיצּו.

ביחמוץ]המחּמץ אפה ואחר בחימוץ לש על[- ולֹוקין חּיב. , ְְִֵַַַַָ
ׁשּבּה. ועׂשּיה עׂשּיה ֲֲִִֶַָָָָּכל

.ÂËערכּה אֹו חמץ, לׁשּה נוספת]ּכיצד? אֹו[לישה חמץ, ֲֵֵֵַָָָָָָ
חמץ[הרטיבה]קטפּה אפיּה אֹו ׁשּנאמר:חמץ, לֹוקה, - ְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָָָ

על לחּיב - חמץ" תאפה "לא ונאמר: חמץ", תעׂשה ְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ"לא
ועד מּתחּלה חמץ עׂשּה ׁשּבּה. יחידי ּומעׂשה מעׂשה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכל

מהן. מעׂשה ּכל על לֹוקה - ֲֵֶֶֶַַָסֹוף
.ÊËׂשאֹור התפחה]הּניח והל[חומר העּסה, ּגּבי על ְְִִִֵַַַַָָָ

הּׂשאֹור ׁשהּנחת לֹוקה, - מאליה ונתחּמצה לֹו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוּיׁשב
הּמעׂשה. ֲֶַַהּוא

.ÊÈּבקצח הּׁשירים כמון]ּתּבל ּובכל[כמין ּבׁשמׁשמין אֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָֻ
ׁשּנקראת אּלא היא, מּצה ּכׁשר; - ּוׁשמנים ּתבלין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמיני

מתּבלת'. ְֶֶַָֻ'מּצה
.ÁÈּפטּור - ּפסּולה מנחה ּתקריבּוהמחּמץ "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

חמצּה הּפסּולה. לא לה', הּכׁשרה - חמץ" תעׂשה לא ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹלה'
ׁשּנפסלה אחר וחמצּה וחזר לחּוץ, ויצאת ּכׁשרה, ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכׁשהיא

לֹוקה אינֹו - שני]ּביציאתּה חימוץ ׁשל[על ּבראׁשֹו חמצּה ; ְְִִִֵֶֶָָָֹ
ּוכבר לה'", ּתקריבּו "אׁשר ׁשּנאמר: לֹוקה, אינֹו - ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמזּבח

ּכׁשרה. והיא זֹו, ְְְִֵָָָקרבה



נה            
      

מלּוקה בעוף]ׁשּכל מיוחדת שחיטה ּוכׁשהּתרה[- היא, נבלה ְְְְִֵֶֶָָָָֻ
הּבאין אּסּורין ׁשני הן והרי לזרים. לא הּתרה, לּכהנים -ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹֻ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֵֶֶַָּכאחד,

    
הּקרּבנֹות‡. מן הן ּבפניהּמנחֹות, הּבאֹות והּמנחֹות ; ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ

מּׁשּום ּבאֹות ואינן צּבּור,[בתור]עצמן מנחת מהן - נסכים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ
יחיד. מנחת ְִִֵֶַָּומהן

.ועמר ׂשֹוטה מּמנחת חּוץ חּטים, סלת הּמנחֹות ְְְְִִִִֶֶַַָָָֹֹוכל
העומר]הּתנּופה הּׂשעֹורים.[קרבן מן ׁשהן ְְִִֵֶַַָ

לּמזּבח,‚. קרב והּוא - הּתנּופה עמר לּצּבּור: מנחֹות ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשלׁש
ׁשּיתּבאר עצרתּכמֹו ּביֹום ׁשּמביאין הּלחם ּוׁשּתי [שבועות]. ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָ

והן הּמזּבח, לגּבי קרבין ואינן 'מנחה', נקראּו ואּלּו -ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַָָ
לה', אֹותם ּתקריבּו ראׁשית "קרּבן נאמר: ועליהן ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָחמץ,
לחם הּוא - הּׁשליׁשית והּמנחה יעלּו". לא הּמזּבח ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹואל
אּלא הּמזּבח, לגּבי קרב ואינֹו ׁשּבת, ּבכל ׁשעֹוׂשין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּפנים

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו לּכהנים, נאכל ְְֱֲִִֵֶֶַָָֹֻּכּלֹו

לּמזּבח„. קרבין וכּלן לּיחיד, מנחֹות הן:ותׁשע ואּלּו ; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָֻ
העני, ׁשּמקריב הּמנחה והיא - חֹוטא מנחת ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ(א)

ידֹו תּגיע ולא חּטאת לקנותּכׁשּיתחּיב ביכולתו שאין -] ְְְִִֵֶַַַַָָֹ
יותר] הּקנאֹות,מהיקר מנחת והיא - ׂשֹוטה מנחת (ב) .ְְְְִִִַַַָָ

ּכל ׁשּמקריב הּמנחה (ג) ּבּתֹורה. מעׂשיה נתּפרׁשּו ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּכבר
והיא ּבידֹו; אֹותּה ׁשּמקריב לעבֹודה, ּכׁשּיּכנס ּתחּלה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּכהן
ּגדֹול ּכהן ׁשּמקריב הּמנחה (ד) .'חּנּו 'מנחת ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּנקראת
מנחת (ה) חבּתין'. 'מנחת הּנקראת והיא יֹום, ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָּבכל
והיא מחבת, מנחת (ו) ּונדבה. ּבנדר ּבאה והיא ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹהּסלת,

הּמרחׁשת מנחת (ז) ּונדבה. ּבנדר עמוק]ּבאה ,[טיגון ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָ
חּלֹות, תּנּור מאפה מנחת (ח) ּונדבה. ּבנדר ּבאה ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָוהיא

רקיקין מנחת (ט) ּונדבה. ּבנדר ּבאה רכותוהיא [חלות ְְְְְִִִִֶֶַָָָָ
ּונדבה.ודקות] ּבנדר ּבאה והיא ,ְְְִֶֶָָָָ

מהן‰. אחת ּכל אין - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּכל
מעּׂשרֹון ּומעּוטֹוּפחּותה מעט], כשחסר ּכּלֹו;[- את מעּכב ְְִִֵֵֶַָָֻ

ולנּדר להתנּדב לֹו יׁש - ּונדבה ּבנדר הּבאֹות מנחֹות ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוחמׁש
העמר, מנחת אבל עּׂשרֹון. אלף אפּלּו ׁשּירצה, ּכל ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹמהן
ּכל - והחבּתין ,חּנּו ּומנחת קנאֹות, ּומנחת חֹוטא, ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָּומנחת

יתר. ולא ּפחֹות לא אחד, עּׂשרֹון מהן ְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאחת
.Âטעּונֹות - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות [חייבותּכל ְְְְְִֵֵֵַַַַַָָ
מערבית,ב:] ּדרֹומית קרן ׁשל חּדּה ּכנגד ּבּמערב ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּגׁשה

ט -ואינן הּתנּופה ועמר ׂשֹוטה מּמנחת חּוץ ּתנּופה; עּונֹות ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹ
והּגׁשה. ּתנּופה טעּונֹות ְְְְֵֶֶַָָָׁשּׁשּתיהן

.Êּולבֹונה ׁשמן טעּונֹות הּמזּבח, לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָּכל
ּבין מנחה, לכל לבֹונה וקמץ עּׂשרֹון, לכל ׁשמן לג -ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֹ
ׁשאין עּׂשרֹון, ׁשּׁשים ׁשהיתה ּבין אחד עּׂשרֹון ְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָׁשהיתה
ׁשּיתּבאר; ּכמֹו עּׂשרֹון, ׁשּׁשים על יתר אחד ּבכלי ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָמביאין
יׂשים "לא ׁשּנאמר: חֹוטא, ּומנחת קנאֹות מּמנחת ְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָֹחּוץ

לבֹונה". עליה יּתן ולא ׁשמן, ְְִֵֶֶֶֶָָָָָֹעליה
.Áהּלבֹונה ועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן על לֹוקה - והקריב ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָנתן

- ּגּביה על לבֹונה אֹו ׁשמן ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי נתן עצמּה; ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבפני

לכל מֹוסיף - והחבּתין חּנּו מנחת ּפסל. ולא עֹובר ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹאינֹו
ׁשמן מהן ׁשּיתּבאר.אחת ּכמֹו , ְְִֵֵֶֶֶֶַַָ

.Ëנקמצֹות הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות מהןּכל [נוטל ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָ
נאכלקומץ] והּׁשאר הּמזּבח, ּגּבי על ּכּלֹו הּקמץ מקטירין ,ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֻ

אּלא נקמצת, ׁשאינּה - כהּנה זכרי מּמנחת חּוץ ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֻלּכהנים;
הּנה וגֹו'". ּכהן מנחת "וכל ׁשּנאמר: ּכּלּה, אֹותּה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמקטירין
מנחת ׁשהביא וכהן והחבּתין, ,חּנּו ׁשּמנחת ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹלמדּת,
הּמזּבח, ּגּבי על נׂשרפֹות ּכּלן - נדבה מנחת אֹו ְְְְִִִֵֵֵַַַַַָָָָֻחֹוטא

נקמצֹות. ְְִֵָָואינן
.Èיׂשראל ּכמנחת נקמצת מנחתּה - נאכלין.הּכהנת ּוׁשיריה , ְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ

.‡Èמנחתם - ּכהן ספק מהן אחד ּכל והרי ׁשּנתערבּו, ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹולדֹות
ּכיצד ּכהנים. ּכמנחת נאכלת ואינּה יׂשראל, ּכמנחת ְְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹנקמצת
על מתּפּזרין והּׁשירים עצמֹו, ּבפני קרב הּקמץ ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹעֹוׂשים?

הּדׁשן קרבים]ּבית ואינם האפר, מקום -]. ֵֶֶַ
.Èאין - יׂשראלית ּבין ּכהנת ּבין לכהנים, הּנׂשּואֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֹּכל

הּבעל חלק מּפני נאכלים, מנחֹותיהן כהןׁשירי ומנחת -] ְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ
כולה] לאּׁשיםקריבה ּכּלּה ואינּה חלק[למזבח], מּפני , ְְִִִֵֵֵֶָָָֻ

כולה]האּׁשה קריבה כהן מנחת קרב[שרק הּקמץ אּלא ; ִֵֶֶַָָָָֹ
ּבכל - הּקמיצה הּדׁשן. ּבית על מתּפּזרין והּׁשירין ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָלעצמֹו,

ּכׁשרה ּבהיכל, קמץ ואם ּבעזרה; .מקֹום ְְֲִֵֵַַָָָָָָָ
.‚Èּבכלי מנחה קרקע,[אפילו]ּומקּדׁשין ּגּבי ׁשעל ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָ

ּבכלי הּקמץ מקּדׁשין ואין קרקע; ּגּבי ׁשעל מּכלי ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַֹוקֹומצין
מּׁשּיּצת ּבאכילה? הּׁשירים יּתרּו ּומאימתי קרקע. ּגּבי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָָֻֻׁשעל

הּקמץ.[האש]האּור ּברב ְֶַָֹֹ
.„Èׁשירי וכן מּצה; - הּמזּבח לגּבי הּקרבֹות הּמנחֹות ְְְְְְִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָּכל

לאכל מּתרין ׁשהם ּפי על אף - הּכהנים ׁשאֹוכלין ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֻהּמנחֹות
חמץ, אֹותּה אֹוכלין אין - ּובדבׁש מאכל, ּבכל ְְְֲִִֵֵַַָָָָָאֹותן
לא חלקם אפּלּו - חלקם" חמץ, תאפה "לא ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹׁשּנאמר:
אחר והמחּמץ לֹוקה; ׁשיריה, החמיץ ואם ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָיחמיצּו.

ביחמוץ]המחּמץ אפה ואחר בחימוץ לש על[- ולֹוקין חּיב. , ְְִֵַַַַָ
ׁשּבּה. ועׂשּיה עׂשּיה ֲֲִִֶַָָָָּכל

.ÂËערכּה אֹו חמץ, לׁשּה נוספת]ּכיצד? אֹו[לישה חמץ, ֲֵֵֵַָָָָָָ
חמץ[הרטיבה]קטפּה אפיּה אֹו ׁשּנאמר:חמץ, לֹוקה, - ְֱֲֵֵֶֶֶַָָָָָָ

על לחּיב - חמץ" תאפה "לא ונאמר: חמץ", תעׂשה ְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ"לא
ועד מּתחּלה חמץ עׂשּה ׁשּבּה. יחידי ּומעׂשה מעׂשה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָּכל

מהן. מעׂשה ּכל על לֹוקה - ֲֵֶֶֶַַָסֹוף
.ÊËׂשאֹור התפחה]הּניח והל[חומר העּסה, ּגּבי על ְְִִִֵַַַַָָָ

הּׂשאֹור ׁשהּנחת לֹוקה, - מאליה ונתחּמצה לֹו, ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוּיׁשב
הּמעׂשה. ֲֶַַהּוא

.ÊÈּבקצח הּׁשירים כמון]ּתּבל ּובכל[כמין ּבׁשמׁשמין אֹו ְְְְְְִִִֵֶַַָָֻ
ׁשּנקראת אּלא היא, מּצה ּכׁשר; - ּוׁשמנים ּתבלין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָמיני

מתּבלת'. ְֶֶַָֻ'מּצה
.ÁÈּפטּור - ּפסּולה מנחה ּתקריבּוהמחּמץ "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

חמצּה הּפסּולה. לא לה', הּכׁשרה - חמץ" תעׂשה לא ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹלה'
ׁשּנפסלה אחר וחמצּה וחזר לחּוץ, ויצאת ּכׁשרה, ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכׁשהיא

לֹוקה אינֹו - שני]ּביציאתּה חימוץ ׁשל[על ּבראׁשֹו חמצּה ; ְְִִִֵֶֶָָָֹ
ּוכבר לה'", ּתקריבּו "אׁשר ׁשּנאמר: לֹוקה, אינֹו - ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָמזּבח

ּכׁשרה. והיא זֹו, ְְְִֵָָָקרבה



נו           
      

.ËÈלֹוקה - הּפנים לחם הּמנחה".המחּמץ "ּכל ׁשּנאמר: , ְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
הרי - ּבמים ּגּבלּה ׁשאם מלקּות, ּבּה אין נסכים מנחת ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָאבל
מי - נסכים ׁשל ּבׁשמן ּגּבלּה ואם ׁשּתתחּמץ; קדם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹנפסלה

מחמיצין. ואינן הן, ְְִִֵֵֵַָּפרֹות

.Îאֹותן לֹותתין אין - מנחֹות ׁשל במיםהחּטים שורין -] ְְִִִֵֶַָָ
פסולתן] אֹותן,להפריד לֹותתין ּבחּוץ ׁשהרי יחמיצּו; ׁשּמא ,ְְֲִִֵֶֶַַָָ

והיא הֹואיל - העמר מנחת אבל לׁשמרן. זריזין הּכל ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹֹואין
ּומׁשּמרין הן, זריזין הּצּבּור ׁשהרי אֹותּה; לֹותתין צּבּור, ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַָׁשל

תחמיץ]אֹותּה .[שלא ָ
.‡Îּומׁשּמרן ּבפֹוׁשרין, נּלֹוׁשֹות - הּנאפֹות הּמנחֹות ְְְְְֱִִֶַַַָָָּכל

אנׁשי ּבעזרה, ּבפנים ואפּיתן וליׁשתן הֹואיל יחמיצּו; ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹׁשּלא
הן זריזין .ּפנים ְְִִִֵ

.Îאת אֹופין ׁשם - קדׁשים קדׁשי ׁשּמבּׁשלין ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָּובּמקֹום
הּכהניםהּמנחֹות ׁשם יבּׁשלּו אׁשר הּמקֹום "זה ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

וגֹו'". הּמנחה את יאפּו ואׁשר החּטאת ואת האׁשם ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאת
.‚Îוהרקדתן טחינתן - הּמנחֹות וליׁשתן[בנפה]ּכל ּבחּוץ, ְְְְְִִַַַָָָָָָָָָ

עד ּבזר, ּכׁשרים מעׂשיהן וכל ּבפנים; ואפּיתן ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָועריכתן
ּומרחׁשת ּומחבת הּקמיצה. לבית מחבת]ׁשּיבֹואּו היּו[מין ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָ
ּומקּדׁשין הּׁשרת, מּכלי ּוׁשּתיהם בהן]ּבעזרה; הניתן .[את ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ

היה. מּתכת ׁשל מקּדׁש, ׁשל ְְִֶֶֶֶַַָָָותּנּור

ה'תש"ע מרחשון י"ב שישי יום

    
האמּורה‡. ּכמצותּה מנחה ּכל לעׂשֹות עׂשה ְְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָמצות

ַָּבּתֹורה.
.ׁשלם עּׂשרֹון מביא ּגדֹול? כהן חבּתי עׂשּית ,וכיצד ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹ

קרבה ׁשהיא ּפי על ׁשאף - ׁשּבּמקּדׁש עּׂשרֹון ּבחצי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָוחֹוצהּו
לּגין ׁשלׁשת עּמּה ּומביא לחציין; מתקּדׁשת אינּה ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻחציין,
ּכנסּכי ׁשמן לּה להֹוסיף ּתעׂשה", "ּבּׁשמן ׁשּנאמר: - ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשמן

וחֹולט ּבּׁשמן, הּסלת ּובֹולל אֹותּה[שורה]הּכבׂש. ְֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
ׁש נמצאּו חּלֹות; ׁשׁש עּׂשרֹון חצי מּכל ולׁש ּתיםּברֹותחין, ְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָ

חּלֹות. ְֵֶַעׂשרה
הּׁשלׁשת‚. מחּלק עֹוׂשה? וכיצד נעׂשֹות. היּו אחת ְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָֹואחת

חּלה לכל רביעית ׁשּבּמקּדׁש, ּברביעית החּלהלּגין ואֹופה ; ְְְְְִִִִִִִֶֶַַַַָָָָֻ
רביעית ּבׁשאר הּמחבת על אֹותּה קֹולה ּכ ואחר ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָמעט,
ּבין "ּתפיני", ׁשּנאמר: - הרּבה מבּׁשלּה ואינֹו ׁשּלּה. ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻהּׁשמן

ונא מעט]ּבׁשל מבושל -]. ֵָָָ
ּבאמד„. לׁשנים וחּלה חּלה ּכל חֹולק ּכ [ע"פואחר ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֹ

בידו] - והחציהערכה ּבּבקר החצי ׁשּיקריב ּכדי -ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַֹ
לׁשנים, מהן אחד ּכל וכֹופל החציים, ולֹוקח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבערב;
ּומקריב לׁשנים. ּכפּולה ּפתיתה ּכל ׁשּתּמצא עד ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּופֹותת
עם הּנׁשאר והחצי ּבּבקר, לבֹונה קמץ חצי עם ְְְֲֲֲִִִִִִֶֶַַַַָָָֹֹהחציין
אינֹו - חּנּו מנחת היתה ואם ּבערב. לבֹונה קמץ ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹחצי
לבֹונה. קמץ עם ּכאחת ּכּלּה מקריבּה אּלא ְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֻחֹוצּה,

לאּׁשים. ּכליל ְִִִֵֶָָּוׁשּתיהן
סלת‰. עּׂשרֹון מביא נעׂשית? היתה ּכיצד הּסלת ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמנחת

ּומֹודד לּה; הראּוי וׁשמן נדרֹו, ּכפי עׂשרֹונֹות ּכּמה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָאֹו
מקּדׁש ׁשל עליוּבעּׂשרֹון נֹותן ּכ ואחר ּבכלי, ׁשמן ונֹותן , ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ּובֹולל הּסלת, על אחר ׁשמן נֹותן ּכ ואחר הּסלת, ְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹאת
ׁשמן. לתֹוכּה וצק ׁשרת, ּבכלי נֹותנּה ּכ ואחר ּבֹו; ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּסלת
- ׁשּיֹוצק הּׁשמן עם הּבלילה, ׁשמן עם ּתחּלה, ׁשּנתן ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָוׁשמן

לבֹונתּה. עליה ונֹותן לעּׂשרֹון. לג ְְְִֵֶַָָָָָֹֹהּכל
.Âוהּמרחׁשת הּמחבת מחבת]מנחת נֹותן[מין ּכיצד? ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַ

ׁשמן הּסלת על ונֹותן הּסלת, עליו ונֹותן ּבכלי, ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּׁשמן
אֹותּה ואֹופה ּבפֹוׁשרין, לׁשּה ּכ ואחר הּסלת; ּובֹולל ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאחר,

ּפּתים אֹותּה ּופֹותת ׁשּנדר; ּכמֹו ּבמרחׁשת אֹו [-ּבמחבת ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ
הּׁשמן,לפתיתים] ׁשאר עליה ויֹוצק ׁשרת, ּבכלי ונֹותנּה ,ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

לבֹונתּה. עליה ְְֵֶָָָָונֹותן
.Êׂשפה לּה יׁש - מרחׁשת למרחׁשת? מחבת ּבין ,מה ְְְֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

ואינֹו ׂשפה לּה יׁש ׁשהרי ,ר עליה אֹותֹו ׁשאֹופין ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהּבצק
ּבּה אֹותֹו ׁשאֹופין והּבצק ׂשפה, לּה אין - ּומחבת ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָיֹוצא;

ּומּכאן. מּכאן יצא ׁשּלא ּכדי ְִִֵֵֵֶֶָָָֹקׁשה,
.Áּבֹולל - היא חּלֹות אם ּכיצד? תּנּור מאפה הּסלתמנחת ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַֹ

ׁשרת,ּבּׁשמן ּבכלי ונֹותן ּופֹותת, ואֹופה, ּבפֹוׁשרין, ולׁש , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָ
"חּלֹות ׁשּנאמר: ׁשמן, יציקת ּבּה ואין לבֹונתּה; עליה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָונֹותן

רקיקין ואם ּבּׁשמן". ּבלּולת ורכות]מּצת דקות היא[חלות ְְְִִִִֶֶַַֹֹ
ּבּׁשמן, הרקיקין את ּומֹוׁשח ּבפֹוׁשרין, הּסלת את לׁשין -ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ׁשאחר לי, ויראה ּבּׁשמן"; מׁשחים מּצֹות "ּורקיקי ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻׁשּנאמר:

אֹותם. מֹוׁשח ֲִֵַָָאפּיה
.Ëמֹוׁשחן ּומֹוׁשחןוכיצד עּׂשרֹון, לכל ׁשמן לג מביא ? ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ

ׁשּבּלג. הּׁשמן ּכל ׁשּיכלה עד ּומֹוׁשחן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוחֹוזר
.Èאֹופין אֹותן, ּכׁשאֹופין - האפּויֹות אּלּו מנחֹות ארּבע ְְְֲִִֵֶַַָָָָּכל

חּלֹות עׂשר עּׂשרֹון ּכׁשרה.ּכל חּסר, אֹו ּבחּלֹות רּבה ואם ; ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
והּׁשנים לׁשנים, החּלה ּכֹופל אֹותן? ּפֹותתין ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָוכיצד

ּומבּדיל זכרי[חותך]לארּבעה, ׁשל הּמנחה היתה ואם ; ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
למזבח]כהּנה שכולה ּפתיתתן[- וכּלן ּופֹותת. מבּדיל; אינֹו , ְְְְִִֵֵַָָָָֻֻ

ּכׁשרה. הקטינן, אֹו הּפתיתין הגּדיל ואם ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָָּכזיתים,
.‡Èהּגיׁש לא ּפתת, לא ּבלל, המזבח]לא לקרן ,[המנחה ִִַַָָֹֹֹ

הּדברים ּכל נאמרּו לא ּכׁשרה; - הרקיקין את מׁשח ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלא
מצותּה. היא ׁשּכ למצוה, אּלא ְְְִִִֵֶֶָָָָָָהאּלּו

.Èּביתֹו מּתֹו סלת אדם מביא ּכיצד? הּמנחה הבאת ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹסדר
מיני[כלים]ּבקלתֹות ׁשאר ׁשל אֹו זהב וׁשל ּכסף ׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָ

ראּוי ׁשהּוא ּכלי - היתה[להיות]מּתכֹות ואם ׁשרת. לכלי ְְְְִִִִֵֶַָָָָָ
ׁשרת; ּבכלי ּומקּדׁשּה ׁשרת, לכלי נֹותנּה - הּסלת ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹמנחת
ׁשם אֹותּה אֹופה - הּנאפֹות הּמנחֹות מן היתה ְְְֱִִֶֶַַָָָָָואם
ׁשרת. לכלי הּפתיתין ונֹותן ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּופֹותת ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּבּמקּדׁש,
והּכהן ּכהן; אצל ּומֹוליכּה ּולבֹונתּה, ׁשמנּה עליה ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹונֹותן
ּכנגד מערבית ּדרֹומית ּבקרן ּומּגיׁשּה הּמזּבח, אצל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָמֹוליכּה
אחד, לצד לבֹונתּה ּכל את ּומסּלק ודּיֹו. קרן, ׁשל ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻחּדּה
"מּסלּתּה ׁשּנאמר: ׁשמנּה, ׁשּנתרּבה מּמקֹום ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָוקֹומץ
ׁשרת; ּבכלי ּומקּדׁשֹו ׁשרת, לכלי הּקמץ ונֹותן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹּומּׁשמנּה".
את ּומלּקט וחֹוזר קדֹוׁש. אינֹו כלים, ּבׁשני ׁשחּלקֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָֹוקמץ
על אֹותֹו ּומעלה ׁשּבּכלי, הּקמץ על ונֹותנּה לבֹונתּה, ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָֹּכל
ׁשרת. מּכלי האּׁשים ּגּבי על ונֹותנן ּומֹולחֹו, הּמזּבח, ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָּגּבי
על מלח נֹותן אּלא קֹומץ, אינֹו - היא ּכהנים מנחת ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹואם

האּׁשים. ּגּבי על הּכל ּומׁשלי ְִִִֵַַַַָָֹֻּכּלּה,

           
      

.‚Èמנח קֹומצין ּכלּכיצד ׁשּקֹומץ ּכדר הּנקמצֹות? ֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּפסאדם ּפֹוׁשט וקֹומץ[כף]: ּבראׁשי[סוגר]ידֹו, קמץ . ְְֵֵֵַַָָָָָ

הּורצה הקטיר, ואם יקטיר; לא - הּצדדין מן אֹו ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָֹאצּבעֹותיו
אצּבעֹותיו[התקבל] ׁשהרחיק ּכגֹון ּבּקמץ, הֹוסיף ואם .ְְְְְִִִִֶֶֶַָֹ

ּפסּול. זה הרי - ְֲֵֶַָָוקמץ

.„Èה]אין הּקמץ[מידת ּומקצת זיתים; מּכׁשני ּפחֹות קמץ ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹ
הּסלת זה. את זה מעּכבין והּלבֹונה והּקמץ ּכּלֹו. את ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻמעּכב
ּכּלֹו את מעּכב הּׁשמן ּומקצת זה. את זה מעּכבין ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֻוהּׁשמן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעּׂשרֹון, מּלג ּפחֹות אין -ְְְִִֵֵֶַָָֹ

    
ׁשּירצה‡. מין וכל ּוׁשלמים, עֹולה ונֹודר אדם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָמתנּדב

ּונדבה ּבנדר הּבאֹות מנחֹות מיני אֹומחמּׁשה ּומתנּדב ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מּׁשלׁשת מין איזה לבּדּה, נסכים מּמנחֹות מנחה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹנֹודר
ּבפני יין נֹודר אֹו ּומתנּדב ׁשּבארנּו. נסכים מנחֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָמיני
אֹו עצמּה ּבפני לבֹונה אֹו עצמֹו, ּבפני ׁשמן אֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָעצמֹו,

לּמערכה ׁשּנאמר:[למזבח]עצים ּכקרּבן, ׁשהן מּפני - ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
העצים". ְְִֵַָֻ"ּולקרּבן

.;ׁשלמים אֹו עֹולה אחד, קרּבן נֹודרין אֹו מתנּדבין ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָׁשנים
ּפרידה מביאין[יחידה]אפּלּו יֹונה, ּבני אֹו ּתֹורים ׁשל אחת ְְְֲִִִִִֵֶַַָָ

ּודברים ּבׁשּתפּות. ּבאה אינּה הּמנחה אבל ּבׁשּתפּות. ְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָֻֻאֹותּה
קּבלה ּדברי מסיני]אּלּו הן.[ממשה ְִֵֵֵַָָ

אֹותּה‚. מביאין אּלּו הרי - ומת ּבניו, לׁשני מנחה .הּניח ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָ

עלי„. 'הרי האֹומר: נדבה? היא ואיזֹו נדר, הּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאיזה
'הרי אֹו מנחה', עלי 'הרי אֹו ׁשלמים', עלי 'הרי אֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָעֹולה',

'ׁשלמים' אֹו עֹולה' עלי זֹו בהמה הּנדר;ּדמי הּוא זה - ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ
אֹו עֹולה' זֹו בהמה 'ּדמי אֹו זֹו' 'ּבהמה האֹומר: ְְְֲֵֵֵֵָָָָָאבל
נדבה. היא זֹו - מנחה' הּזה העּׂשרֹון 'הרי אֹו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָ'ׁשלמים',

הפריׁש‰. אם - ׁשהּנֹודר לנדבֹות? נדרים ּבין ְְְִִִִִֵֵֶַַָָמה
נ אֹו ואבד ּבאחריּותֹוקרּבנֹו חּיב ּכמֹוגנב, ׁשּיקריב עד ְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָ

אינֹו נגנב, אֹו מת אם - 'זֹו' ואמר והּמתנּדב ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָׁשּנדר;
ּבאחריּותֹו. ְֲַַָָחּיב

.Âעלי זה בית ּודמי עֹולה, עלי זה ׁשֹור 'ּדמי ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאֹומר:
לׁשּלם חּיב - הּבית ונפל הּׁשֹור ּומת 'הריקרּבן', אמר: ; ְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

אינֹו - ּבאחריּותּה' אתחּיב ׁשּלא מנת על עֹולה ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעלי
ּבאחריּותּה. ְֲַַָָָחּיב

.Êּבֹו להקריב לּמקּדׁש חּוץ ּבית ׁשהעֹוׂשה ּבארנּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּכבר
זרה עבֹודה ּכבית אינֹו - עֹולהקרּבנֹות עלי 'הרי והאֹומר: . ְְְֲֲֵֵֵֵַָָָָָָָָ

לא - זה ּבבית והקריבּה ּבּמקּדׁש', ׁשאקריבּנה מנת ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹעל
יצא. ּבּמקּדׁש, הקריבּה אם - זה' ּבבית 'ׁשאקריבּנה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָיצא.
עֹולה ׁשּנדר ּכמי הּוא הרי - יצא הּבית, ּבאֹותֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָהקריבּה
על ּכרת וענּוׁש ּבאחריּותּה. חּיב יהיה ׁשּלא מנת ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹעל
ׁשאגּלח מנת על נזיר 'הריני אמר: אם וכן ּבחּוץ. ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהעליתּה
לצער ׁשּנדר ּכמי הּוא הרי יצא; ׁשם, ּגּלח אם - זה' ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבבית

נזירּות. ואינּה עצמֹו; צער והרי ְְְְֲִִֵֵֵַַַָעצמֹו,
.Áחטא על אּלא ּבאין אינן ואׁשם ּבאיןחּטאת ואינן , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

אֹו 'אׁשם', אֹו חּטאת' עלי 'הרי האֹומר: ּונדבה. ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָּבנדר
היה ּכלּום. אמר לא - 'אׁשם' אֹו חּטאת' זֹו 'הרי ְֲֵֶַַַָָָָָָָֹׁשאמר:

אֹו לחּטאתי' זֹו 'הרי ואמר: אׁשם, אֹו חּטאת ְְְֲִֵַַַָָָָָָֻמחּיב
- 'לאׁשמי' אֹו לחּטאתי' האּלּו הּמעֹות 'הרי אֹו ְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָ'לאׁשמי',

קּימין. ְִַָָָּדבריו

.Ëאם - 'עלי' זֹו', 'יֹולדת אֹו זה', מצרע 'קרּבן ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹהאֹומר:
עני; קרּבן הּנֹודר מביא ענּיים, הּיֹולדת אֹו מצרע אֹותֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהיה
ּפי על אף עׁשיר, קרּבן הּנֹודר מביא עׁשירים, היּו ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָואם

עני .ׁשהּנֹודר ִֵֶַָ
.È'עלי ּפלֹוני ׁשל ּוׁשלמיו ואׁשמֹו ועֹולתֹו 'חּטאתֹו ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָהאֹומר:

ידֹו, על להקריבן מּניחֹו זה הרי ּפלֹוני, אֹותֹו רצה אם -ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
הקרבה ּבׁשעת רצה ולא הפרׁשתֹו ּבׁשעת רצה לֹו. ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָֹּומתּכּפר
לֹו ּומתּכּפר מקריבן, - ּובׁשלמים ּבעֹולה - ּבֹו חזר ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָאּלא
ּבׁשעת רצה ׁשהרי עּתה, רֹוצה ׁשאינֹו ּפי על אף ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבהן
ׁשּירצה עד לֹו נתּכּפר לא - ואׁשם ּבחּטאת אבל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהפרׁשה.

סֹוף ועד .מּתחּלה ְְִִַָ
.‡Èרׁשעים ּכנדרי עלי 'הרי כעסם]האֹומר: בעת ,[שנודרים ְְְֲִִֵֵֵַָָָ

ּבכּלן חּיב - ּוׁשבּועה' וקרּבן נזיר [בשלושהׁשּמּנדריהן ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻ
ּכלּוםהנ"ל] נתחּיב לא - ּכׁשרין' 'ּכנדרי נודרים; [שאינם ְְְְְִִִֵֵֵַֹ
ּבנזירמכעס] נדר זה הרי - ּכׁשרין' ּכנדבֹות עלי 'הרי .ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

ּכקרּבן. קרּבן, ּכּנּויי וכל ְְְְְְִֵָָָָָָָּובקרּבן.
.Èולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה עד חּיב, הּמתנּדב ולא הּנֹודר [-אין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ

עֹולה',כוונתו] עלי 'הרי לֹומר: הּמתּכּון ּכיצד? ְֲִִֵֵֵַַַַַָָָׁשוין.
ואמר עֹולה', זֹו 'הרי לֹומר: ׁשהתּכּון אֹו 'ׁשלמים', ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָואמר
ואמר ּבעֹולה לנּדר נתּכּון ּכלּום. אמר לא - ְְְְְְִִִֵַַַָָָָֹֹ'ׁשלמים'

ּבחרם לנּדר המקדש]'קרּבן', להוצאות -]- 'הקּדׁש' ואמר ְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹ
ּכל וכן הקּדׁש. והחרם קרּבן, ׁשהעֹולה קּימים: ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּדבריו
להֹוציא צרי אינֹו ּובנדבֹות, ּבנדרים ּבזה. ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָּכּיֹוצא
ּכלּום ּבׂשפתיו הֹוציא ולא ּבלּבֹו ּגמר אם אּלא ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָֹּבׂשפתיו,
- עֹולה ׁשּיביא אֹו עֹולה ׁשּזֹו ּבלּבֹו ּגמר ּכיצד? חּיב. -ְִִֵֶֶַַַָָָָָ
- יביאה" לּבֹו נדיב "ּכל ׁשּנאמר: להביא, חּיב זה ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהרי
מּנדרי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן להביא. יתחּיב הּלב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּבנדיבת

ונדבֹותם. ְְִִָָָקדׁשים
.‚Èּבהן חּיב ׁשאדם הּדברים ׁשאר עם ּונדבֹות נדרים ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָאחד

ודמים למקדש]מערכין דמי או ערכי שאמר כגון -] ְֲִִֵָָ
ׁשּיביא הּתֹורה מן עׂשה מצות - ענּיים ּומּתנֹות ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָּומעׂשרֹות

ּתחּלה ּבֹו ׁשּפגע ּברגל שבא]הּכל הראשון בחג ׁשּנאמר:[- , ְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
לחג, ׁשּתבֹוא ּבעת ּכלֹומר, ׁשּמה", והבאתם ׁשּמה, ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ"ּובאת
ׁשעלי חֹוב ּכל ותּתן ּברגל ּבֹו חּיב ּׁשאּתה מה ּכל ְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּתביא

עׂשה;לּׁשם. מצות ּבּטל זה הרי - הביא ולא הרגל הּגיע ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
אֹו ׁשּנדר קרּבנֹותיו הקריב ולא רגלים ׁשלׁשה עליו ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹעברּו
זה הרי - והּדמים והחרמים הערכים נתן ׁשּלא אֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהתנּדב,
עֹובר אינֹו לׁשּלמֹו". תאחר "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא ְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹעבר
לֹוקין ואין ּכּלּה. הּׁשנה רגלי עליו ׁשּיעברּו עד תעׂשה, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻּבלא

מעׂשה. ּבֹו ׁשאין לפי זה, לאו ְֲִֵֶֶֶַַָעל
.„Èונפל רגלים ׁשני עליו ועברּו לּמזּבח, ּבהמה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָהקּדיׁש

תעׂשה ּבלא עֹובר אינֹו - אחרת ּבהמה על ּופדיּה מּום ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּה
רגלים ׁשלׁש האחרת על ׁשּיעברּו ואחדעד האיׁש ואחד . ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּבבל עֹוברת לא]האּׁשה, עֹובר[- אינֹו הּיֹורׁש אבל ּתאחר; ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּתאחר. ְְֵַַּבבל
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.‚Èמנח קֹומצין ּכלּכיצד ׁשּקֹומץ ּכדר הּנקמצֹות? ֹות ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּפסאדם ּפֹוׁשט וקֹומץ[כף]: ּבראׁשי[סוגר]ידֹו, קמץ . ְְֵֵֵַַָָָָָ

הּורצה הקטיר, ואם יקטיר; לא - הּצדדין מן אֹו ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָֹאצּבעֹותיו
אצּבעֹותיו[התקבל] ׁשהרחיק ּכגֹון ּבּקמץ, הֹוסיף ואם .ְְְְְִִִִֶֶֶַָֹ

ּפסּול. זה הרי - ְֲֵֶַָָוקמץ

.„Èה]אין הּקמץ[מידת ּומקצת זיתים; מּכׁשני ּפחֹות קמץ ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָֹֹ
הּסלת זה. את זה מעּכבין והּלבֹונה והּקמץ ּכּלֹו. את ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻמעּכב
ּכּלֹו את מעּכב הּׁשמן ּומקצת זה. את זה מעּכבין ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֻוהּׁשמן

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעּׂשרֹון, מּלג ּפחֹות אין -ְְְִִֵֵֶַָָֹ

    
ׁשּירצה‡. מין וכל ּוׁשלמים, עֹולה ונֹודר אדם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָמתנּדב

ּונדבה ּבנדר הּבאֹות מנחֹות מיני אֹומחמּׁשה ּומתנּדב ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מּׁשלׁשת מין איזה לבּדּה, נסכים מּמנחֹות מנחה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹנֹודר
ּבפני יין נֹודר אֹו ּומתנּדב ׁשּבארנּו. נסכים מנחֹות ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָמיני
אֹו עצמּה ּבפני לבֹונה אֹו עצמֹו, ּבפני ׁשמן אֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָעצמֹו,

לּמערכה ׁשּנאמר:[למזבח]עצים ּכקרּבן, ׁשהן מּפני - ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ
העצים". ְְִֵַָֻ"ּולקרּבן

.;ׁשלמים אֹו עֹולה אחד, קרּבן נֹודרין אֹו מתנּדבין ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָׁשנים
ּפרידה מביאין[יחידה]אפּלּו יֹונה, ּבני אֹו ּתֹורים ׁשל אחת ְְְֲִִִִִֵֶַַָָ

ּודברים ּבׁשּתפּות. ּבאה אינּה הּמנחה אבל ּבׁשּתפּות. ְְְְֲִִֵַָָָָָָָָָֻֻאֹותּה
קּבלה ּדברי מסיני]אּלּו הן.[ממשה ְִֵֵֵַָָ

אֹותּה‚. מביאין אּלּו הרי - ומת ּבניו, לׁשני מנחה .הּניח ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָ

עלי„. 'הרי האֹומר: נדבה? היא ואיזֹו נדר, הּוא ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאיזה
'הרי אֹו מנחה', עלי 'הרי אֹו ׁשלמים', עלי 'הרי אֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָָָעֹולה',

'ׁשלמים' אֹו עֹולה' עלי זֹו בהמה הּנדר;ּדמי הּוא זה - ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ
אֹו עֹולה' זֹו בהמה 'ּדמי אֹו זֹו' 'ּבהמה האֹומר: ְְְֲֵֵֵֵָָָָָאבל
נדבה. היא זֹו - מנחה' הּזה העּׂשרֹון 'הרי אֹו ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָ'ׁשלמים',

הפריׁש‰. אם - ׁשהּנֹודר לנדבֹות? נדרים ּבין ְְְִִִִִֵֵֶַַָָמה
נ אֹו ואבד ּבאחריּותֹוקרּבנֹו חּיב ּכמֹוגנב, ׁשּיקריב עד ְְְְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָ

אינֹו נגנב, אֹו מת אם - 'זֹו' ואמר והּמתנּדב ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָׁשּנדר;
ּבאחריּותֹו. ְֲַַָָחּיב

.Âעלי זה בית ּודמי עֹולה, עלי זה ׁשֹור 'ּדמי ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָהאֹומר:
לׁשּלם חּיב - הּבית ונפל הּׁשֹור ּומת 'הריקרּבן', אמר: ; ְְְֲִֵֵֵַַַַַַַָָָָָ

אינֹו - ּבאחריּותּה' אתחּיב ׁשּלא מנת על עֹולה ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָֹעלי
ּבאחריּותּה. ְֲַַָָָחּיב

.Êּבֹו להקריב לּמקּדׁש חּוץ ּבית ׁשהעֹוׂשה ּבארנּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּכבר
זרה עבֹודה ּכבית אינֹו - עֹולהקרּבנֹות עלי 'הרי והאֹומר: . ְְְֲֲֵֵֵֵַָָָָָָָָ

לא - זה ּבבית והקריבּה ּבּמקּדׁש', ׁשאקריבּנה מנת ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹעל
יצא. ּבּמקּדׁש, הקריבּה אם - זה' ּבבית 'ׁשאקריבּנה ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָיצא.
עֹולה ׁשּנדר ּכמי הּוא הרי - יצא הּבית, ּבאֹותֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָהקריבּה
על ּכרת וענּוׁש ּבאחריּותּה. חּיב יהיה ׁשּלא מנת ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹעל
ׁשאגּלח מנת על נזיר 'הריני אמר: אם וכן ּבחּוץ. ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָהעליתּה
לצער ׁשּנדר ּכמי הּוא הרי יצא; ׁשם, ּגּלח אם - זה' ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּבבית

נזירּות. ואינּה עצמֹו; צער והרי ְְְְֲִִֵֵֵַַַָעצמֹו,
.Áחטא על אּלא ּבאין אינן ואׁשם ּבאיןחּטאת ואינן , ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָ

אֹו 'אׁשם', אֹו חּטאת' עלי 'הרי האֹומר: ּונדבה. ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָּבנדר
היה ּכלּום. אמר לא - 'אׁשם' אֹו חּטאת' זֹו 'הרי ְֲֵֶַַַָָָָָָָֹׁשאמר:

אֹו לחּטאתי' זֹו 'הרי ואמר: אׁשם, אֹו חּטאת ְְְֲִֵַַַָָָָָָֻמחּיב
- 'לאׁשמי' אֹו לחּטאתי' האּלּו הּמעֹות 'הרי אֹו ְֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָ'לאׁשמי',

קּימין. ְִַָָָּדבריו

.Ëאם - 'עלי' זֹו', 'יֹולדת אֹו זה', מצרע 'קרּבן ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹהאֹומר:
עני; קרּבן הּנֹודר מביא ענּיים, הּיֹולדת אֹו מצרע אֹותֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהיה
ּפי על אף עׁשיר, קרּבן הּנֹודר מביא עׁשירים, היּו ְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָואם

עני .ׁשהּנֹודר ִֵֶַָ
.È'עלי ּפלֹוני ׁשל ּוׁשלמיו ואׁשמֹו ועֹולתֹו 'חּטאתֹו ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָהאֹומר:

ידֹו, על להקריבן מּניחֹו זה הרי ּפלֹוני, אֹותֹו רצה אם -ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָ
הקרבה ּבׁשעת רצה ולא הפרׁשתֹו ּבׁשעת רצה לֹו. ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָֹּומתּכּפר
לֹו ּומתּכּפר מקריבן, - ּובׁשלמים ּבעֹולה - ּבֹו חזר ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָאּלא
ּבׁשעת רצה ׁשהרי עּתה, רֹוצה ׁשאינֹו ּפי על אף ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבהן
ׁשּירצה עד לֹו נתּכּפר לא - ואׁשם ּבחּטאת אבל ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהפרׁשה.

סֹוף ועד .מּתחּלה ְְִִַָ
.‡Èרׁשעים ּכנדרי עלי 'הרי כעסם]האֹומר: בעת ,[שנודרים ְְְֲִִֵֵֵַָָָ

ּבכּלן חּיב - ּוׁשבּועה' וקרּבן נזיר [בשלושהׁשּמּנדריהן ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֻ
ּכלּוםהנ"ל] נתחּיב לא - ּכׁשרין' 'ּכנדרי נודרים; [שאינם ְְְְְִִִֵֵֵַֹ
ּבנזירמכעס] נדר זה הרי - ּכׁשרין' ּכנדבֹות עלי 'הרי .ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָ

ּכקרּבן. קרּבן, ּכּנּויי וכל ְְְְְְִֵָָָָָָָּובקרּבן.
.Èולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה עד חּיב, הּמתנּדב ולא הּנֹודר [-אין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹ

עֹולה',כוונתו] עלי 'הרי לֹומר: הּמתּכּון ּכיצד? ְֲִִֵֵֵַַַַַָָָׁשוין.
ואמר עֹולה', זֹו 'הרי לֹומר: ׁשהתּכּון אֹו 'ׁשלמים', ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָואמר
ואמר ּבעֹולה לנּדר נתּכּון ּכלּום. אמר לא - ְְְְְְִִִֵַַַָָָָֹֹ'ׁשלמים'

ּבחרם לנּדר המקדש]'קרּבן', להוצאות -]- 'הקּדׁש' ואמר ְְְְְִֵֵֶֶַָָָֹ
ּכל וכן הקּדׁש. והחרם קרּבן, ׁשהעֹולה קּימים: ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּדבריו
להֹוציא צרי אינֹו ּובנדבֹות, ּבנדרים ּבזה. ְְְִִִִִֵֵֶַָָָָּכּיֹוצא
ּכלּום ּבׂשפתיו הֹוציא ולא ּבלּבֹו ּגמר אם אּלא ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָֹּבׂשפתיו,
- עֹולה ׁשּיביא אֹו עֹולה ׁשּזֹו ּבלּבֹו ּגמר ּכיצד? חּיב. -ְִִֵֶֶַַַָָָָָ
- יביאה" לּבֹו נדיב "ּכל ׁשּנאמר: להביא, חּיב זה ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹהרי
מּנדרי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן להביא. יתחּיב הּלב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָּבנדיבת

ונדבֹותם. ְְִִָָָקדׁשים
.‚Èּבהן חּיב ׁשאדם הּדברים ׁשאר עם ּונדבֹות נדרים ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָאחד

ודמים למקדש]מערכין דמי או ערכי שאמר כגון -] ְֲִִֵָָ
ׁשּיביא הּתֹורה מן עׂשה מצות - ענּיים ּומּתנֹות ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָּומעׂשרֹות

ּתחּלה ּבֹו ׁשּפגע ּברגל שבא]הּכל הראשון בחג ׁשּנאמר:[- , ְֱִֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
לחג, ׁשּתבֹוא ּבעת ּכלֹומר, ׁשּמה", והבאתם ׁשּמה, ְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָָֹ"ּובאת
ׁשעלי חֹוב ּכל ותּתן ּברגל ּבֹו חּיב ּׁשאּתה מה ּכל ְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּתביא

עׂשה;לּׁשם. מצות ּבּטל זה הרי - הביא ולא הרגל הּגיע ְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹ
אֹו ׁשּנדר קרּבנֹותיו הקריב ולא רגלים ׁשלׁשה עליו ְְְְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹעברּו
זה הרי - והּדמים והחרמים הערכים נתן ׁשּלא אֹו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהתנּדב,
עֹובר אינֹו לׁשּלמֹו". תאחר "לא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא ְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹעבר
לֹוקין ואין ּכּלּה. הּׁשנה רגלי עליו ׁשּיעברּו עד תעׂשה, ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹֻּבלא

מעׂשה. ּבֹו ׁשאין לפי זה, לאו ְֲִֵֶֶֶַַָעל
.„Èונפל רגלים ׁשני עליו ועברּו לּמזּבח, ּבהמה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָהקּדיׁש

תעׂשה ּבלא עֹובר אינֹו - אחרת ּבהמה על ּופדיּה מּום ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּבּה
רגלים ׁשלׁש האחרת על ׁשּיעברּו ואחדעד האיׁש ואחד . ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹ

ּבבל עֹוברת לא]האּׁשה, עֹובר[- אינֹו הּיֹורׁש אבל ּתאחר; ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ּתאחר. ְְֵַַּבבל



נח            
      

.ÂËלא - רגלים ׁשלׁשה עליהן ׁשעברּו הּקרּבנֹות ְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָֹֹּכל
הּׁשלׁש אחר ויֹום יֹום ּובכל ּוכׁשרים; מקריבן אּלא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹנפסלּו,
לעּׂשֹותֹו מצּוין ּדין ּובית תאחר, ּבלא עֹובר הּוא ְְְְְִִִֵֵֵַַָֹֻרגלים

ּתחּלה ּבֹו ׁשּפגע ּברגל קרּבנֹותיו ׁשּיקריב עד .מּיד, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָ
.ÊË:ׁשּנאמר ּפי על אֹותֹו["יקריב"]אף ּכֹופין "לרצנֹו", ְֱִִִֶֶַַַֹ

ּבין אני'. 'רֹוצה ׁשּיאמר הפריׁשעד ולא ּבין[בהמה]ׁשּנדר , ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
ׁשּיקריב. עד אֹותֹו ּכֹופין - הקריב ולא ְְְְִִִִִִֶֶַַֹׁשהפריׁש

.ÊÈּפי על אף אֹותן; ממׁשּכנין ּוׁשלמים, עֹולֹות חּיבי ְְְְִִִֵַַַַָָָָּכל
ּכֹופין - "לרצנֹו" ׁשּנאמר: ׁשּירצה, עד לֹו מתּכּפר ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹׁשאין
ואׁשמֹות, חּטאֹות חּיבי אבל אני'. 'רֹוצה ׁשּיאמר עד ֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹאֹותֹו
אין ּכּפרה, מעּכבי והם הֹואיל אֹותן; ממׁשּכנין ְְְְְְִִֵֵֵֵַַָָָֻאין
חּוץ קרּבנֹותיהם; ויׁשהּו יפׁשעּו ׁשּמא להם ְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָחֹוׁשׁשין
- יין מּלׁשּתֹות אֹותֹו מעּכבת ואינּה הֹואיל נזיר, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָמחּטאת

עליה אֹותֹו ממׁשּכנין לפיכ אֹותּה, יאחר .ׁשּמא ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

    
והיא‡. עֹולה, זֹו ׁשל 'ולדּה -]האֹומר: אמה ׁשלמים'[- ְְְִִֵֶָָָָָ

לכ אם - עֹולה' ּוולדּה ׁשלמים, 'היא קּימין. ּדבריו -ְְְְִִִִַָָָָָָָָ
ּבלּבֹו ׁשּגמר אחר ואם קּימין; ּדבריו שהתכון]נתּכּון, -] ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ

'ולדּה ואמר ּבֹו חזר ׁשלמים, ׁשּתהיה ּבׂשפתיו ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָוהֹוציא
ּדּבּור ּכדי ּבתֹו ּבֹו ׁשחזר ּפי על אף - מיד]עֹולה' -], ְְִִֵֶַַַָָ

ּבתֹו ואפּלּו ּבהקּדׁש, חזרה ׁשאין ׁשלמים; ולדּה ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָהרי
ּדּבּור. ְִֵּכדי

.- עֹולה' זֹו ׁשל 'רגלּה אֹו עֹולה', זֹו ׁשל 'ידּה ְֵֶֶַָָָָָָהאֹומר:
ודמיה עֹולֹות, לחּיבי ממכירתה]ּתּמכר חּוץ[הכסף חּלין ְְִִֵֵֶַָָָָֻ
והּוא האברים; אֹותן המחּיב[בתנאי:]מּדמי זה ׁשּיהיה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻ

קצּובים ּבדמים עֹולה נדר אֹותּה, ׁשּקנה זועֹולה ובהמה -] ְְִִֶַָָָָָָָ
נדרו] כפי -שווה עֹולה' זֹו ׁשל 'ראׁשּה אֹו 'לּבּה' האֹומר: .ִֵֶָָָָֹ

עֹולה; ּכּלּה הרי ּבֹו, ּתלּויה ׁשהּנׁשמה ּדבר והקּדיׁש ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֻהֹואיל
ּכּלֹו נתקּדׁש אם ספק זה הרי העֹוף, מן אחד אבר ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻהקּדיׁש

נתקּדׁש. לא ְִֵַֹאֹו
.‚- ׁשלמים' וחציּה עֹולה חציּה זֹו, 'ּבהמה ְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָהאֹומר:

מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא קרבה, ואינּה ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹקדׁשה;
ׁשלמים. ּדמיה ּובחצי עֹולה, ּדמיה ּבחצי ויביא ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָותּמכר,
אֹו עֹולה' וחציּה חּטאת 'חציּה ואמר: חּטאת, מחּיב ְְְְְֶֶַַַָָָָָָָָָֻהיה
'וחציּה 'ׁשלמים', אֹו עֹולה' 'חציּה ׁשאמר אֹו ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָָ'ׁשלמים',

ּתמּות היא הרי - הּמתֹות.חּטאת' ּבחּטאֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
וחזר„. ׁשּלֹו, חציּה מהם אחד ׁשהקּדיׁש הּׁשּתפין ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבהמת

ּוקרבה;[קנה]ולקח קדׁשה זֹו הרי - והקּדיׁשֹו האחר החצי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָ
היתה ּדחּויה ׁשּמּתחּלתּה ּפי על להיקרב]אף יכלה [שלא ְְְִִִֶַַָָָָָ

ּפי על ואף ּדחּוי; מעּקרֹו הּדחּוי אין - חציּה ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּכׁשהקּדיׁש
ּבעלי אין חּיים, ּבעלי והיא הֹואיל ּדמים, קדּׁשת ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָֻׁשהּוא

נראית והרי נדחים, לפיכ[ראויה]חּיים - להקרבה ּכּלּה ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֻ
ּתמּורה ועֹוׂשה גםּתקרב; באחרת זו יחליף אם השניה[- ְְְִַָָ

קדושה] .תהיה
.‰- לעֹולה' זֹו 'הרי אֹו עֹולה', זֹו ּבהמה 'ּדמי ְְְֲֵֵֵֵָָָָהאֹומר:

הּגּוף, קדּׁשת נתקּדׁשה - עֹולה לקרב ראּויה היתה ְְְְְְִִִַַַַָָָָָֻאם
ויביא ּתּמכר, - ראּויה אינּה ואם עֹולה. ּתקרב עצמּה ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָוהיא

עֹולה .ּבדמיה ְֶָָָ

.Âׁשאין הּקרּבן מאּסּורי ּבּה וכּיֹוצא טמאה, ּבהמה על ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָאמר
ּכמֹו ּכלּום, אמר לא - עֹולה' אּלּו 'הרי עליהן: חלה ְְְֲֲֵֵֵֶַָָָָָֹֻקדּׁשה

מזּבח אּסּורי ּבהלכֹות -ׁשּבארנּו לעֹולה' אּלּו 'הרי אמר: ; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָ
עֹולה. ּבדמיהן ויביא ְְְִִִֵֶָָָיּמכרּו,

.Êּולאחר יֹום, ׁשלׁשים ּכל לעֹולה זֹו ּפרה 'ּדמי ְְְְִֵֵַַָָָָָֹהאֹומר:
ּכל ּדמיה 'לׁשלמים ׁשאמר: אֹו לׁשלמים', יֹום ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָֹׁשלׁשים
קּימים; ּדבריו - לעֹולה' יֹום ׁשלׁשים ּולאחר יֹום, ְְְְְִִִַַַָָָָֹֹׁשלׁשים

יֹום, ׁשלׁשים ּבתֹו ּדמיה הקריב ּכמֹוואם ּבהן מביא ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹ
ׁשּנדר ּכמֹו מביא יֹום, ׁשלׁשים לאחר הקריבן ואם .ׁשּנדר; ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

.Áהּוא הרי זכר, ילדה 'אם ואמר: מעּברת, ּבהמה לֹו ְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָָֻהיתה
ו עֹולה;עֹולה, יקרב זכר, ילדה - ׁשלמים' זבחי נקבה, אם ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָ

יקרב הּזכר - ּונקבה זכר ילדה ׁשלמים; זבחי ּתקרב ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָָנקבה,
האחד - זכרים ׁשני ילדה ׁשלמים. זבחי והּנקבה ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָעֹולה,
וכן חּלין; ודמיו עֹולה, לצרכי יּמכר והּׁשני עֹולה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֻיקרב

ׁשלמים, ּתקרב אחת - נקבֹות ׁשּתי ילדה ּתּמכראם ּוׁשנּיה ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
חּלין ודמיה ׁשלמים, טמטּוםלצרכי ילדה בו. ניכר [שאין ְְְְְְִִֵֶָָָָָָֻֻ

ונקבה] זכר יחד]ואנּדרֹוגינֹוססימן ונקבה זכר סימני בו [יש ְְְִַ
עּבר והּמקּדיׁש ׁשּבארנּו; ּכמֹו חּלין הן והרי קדׁשים, אינן -ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֻֻ

קדֹוׁש. זה הרי - ּבּה וכּיֹוצא מּום, ּבעלת ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָּבמעי

ה'תש"ע מרחשון י"ג קודש שבת יום

    
ּגדֹול‡. והביא קטן, יצא; לא - קטן והביא ּגדֹול, ְְִִֵֵֵַָָָָָָָָֹהּנֹודר

'ּכבׂש', 'ׁשלמים' אֹו עֹולה' עלי 'הרי אמר: ּכיצד? יצא. -ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ׂשעיר והביא ּגדי ׁשֹור, והביא עגל ׁשּנדר אֹו איל, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָוהביא

יצא -. ָָ
.ּפלּגס והביא האילים, מן אֹו הּכבׂשים מן עֹולה ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָנדר

איל] ואינו כבש שאינו ,13 ה בחודשו ספק[כבש זה הרי -ֲֵֵֶָ
מן עֹוף עֹולת הּנֹודר וכן יצא; לא אֹו נדרֹו ידי יצא ְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹאם

והביא הּיֹונה, ּבני מן אֹו ב:]הּתֹורים הּצהּוב[מהם ּתחּלת ְְְִִִִִֵֵַַַַָ
לבן, והביא ׁשחֹור נדר ספק. זה הרי - וׁשּבזה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּבזה
זכר והביא נקבה נקבה, והביא זכר ׁשחֹור, והביא ְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָָָָָָָָלבן

יצא. לא -ָָֹ
ׁשּנדר‚. ׁשּבּמין הּגדֹולים מן מביא סתם, ואםהּנֹודר ; ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

מביא הּמינין, מן לאחד ּבסתם לקרֹות רגילין הּמקֹום ְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָאֹותֹו
ׁשֹור. יביא הּבקר, מן עֹולה נדר ּכיצד? הּמקֹום. ְְִִֵֵַַַַַָָָָָָּכאנׁשי
לקרֹות הּמקֹום אנׁשי ּדר אם - עֹולה' עלי 'הרי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָאמר:

ּפרידה מביא - העֹוף לעֹולת אפּלּו סתם [יחידה]'עֹולה' ְְְֲִִִֵַָָָָ
'עֹולה' קֹוראין ׁשאין ּדרּכן ואם יֹונה; ּבן אֹו ּתֹור ְְְִִֵֶֶַַַָָָאחת,
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשֹור. יביא ּבקר, לעֹולת אּלא ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָֹסתם

ּבהן„. וכּיֹוצא עגל אֹו ּכבׂש אֹו איל אֹו ׁשֹור ׁשּנדר -מי ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ׁשּדמיו מּפני הּמין, ׁשּבאֹותֹו ּביֹותר ּכחּוׁש יביא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹלא
ׁשם ׁשאין ּביֹותר הּׁשמן הּיפה להביא חּיב ואינֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמּועטין;
יצא הּכחּוׁש, הביא ואם הּבינֹוני. יביא אּלא מּמּנּו, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלמעלה

נדרֹו. ְְִֵידי
ׁשּׁשוה‰. ׁשֹור יביא - מנה' ׁשוה ׁשֹור עלי 'הרי ֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָהאֹומר:

מּנסכיו חּוץ מקֹום, ּבאֹותֹו עמו]מנה הבאים ומנחה יין -]; ְְִֶָָָָ
יצא. לא ּבמנה, ׁשנים ְְִִֵֶַָָָֹהביא

            
      

.Âיביא רצה, אם - מּום ּבֹו ונפל עֹולה', זה 'ׁשֹור ְִִֵֶַָָָָָָהאֹומר:
א יצא. אחד, איל ּבדמיו הביא ואפּלּו ׁשנים; מר:ּבדמיו ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

יביא רצה, אם - מּום ּבהן ונפל עֹולה', אּלּו ׁשורים ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ'ׁשני
רצה, אם - מּום ּבֹו ונפל עֹולה', זה 'איל אחד. ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבדמיהן
רצה, אם - ונפסל ּכבׂש נדר אם וכן ּכבׂש; ּבדמיו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָיביא

איל ּבדמיו .יביא ְִִַָָָ
.Êּפֹוטר - ונגנב ׁשֹור, והפריׁש עֹולה', עלי 'הרי ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָאמר:

ּבׂשה הקּבעעצמֹו עֹולה', עלי ודמיו זה 'ׁשֹור אמר: .-] ְְְְֶֶַַַַָָָָָֻ
לשור] נדרו ׁשֹור.נקבע אּלא ּבדמיו יביא לא נפסל, ואם ;ְְְִִִֶַָָָָֹ

.Á,'הקּדׁש מּׁשורי ו'אחד הקּדׁש', מּכבׂשי 'אחד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהאֹומר:
הּגדֹול - ׁשלׁשה היּו הקּדׁש. ׁשּבהן הּגדֹול - ׁשנים לֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוהיּו
ימּתין יעׂשה? ּכיצד לּבינֹוני; וחֹוׁשׁשין הקּדׁש, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּבהן
לבּדֹו. הּגדֹול על הּקדּׁשה ותחּול מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֻלּבינֹוני
הקּדׁש, ׁשּבהן הּגדֹול - הקּדׁש' ׁשּבׁשורי 'ׁשֹור אמר: ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָואם

לּבינֹוני חֹוׁשׁשין .ואין ְְִִֵֵַ
.Ëוׁשכח מהם, אחד מהם]ּפרׁש אביו:[מי לֹו ׁשאמר אֹו , ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ואחר ׁשּבהם, ּגדֹול מקּדיׁש זה הרי - הקּדׁש' מהם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ'אחד
נדרֹו, וקבע הּבקר, מן עֹולה הּנֹודר וכן חֹובתֹו; ידי יצא ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּכ
וכן ׁשֹור. יביא זה הרי - עגל אם ׁשֹור אם ּקבע, מה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוׁשכח
ּבעּזים קבע איל; יביא - ּקבע מה וׁשכח ּבּכבׂשים קבע ְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָָָאם
קבע הּבהמה מן מין ּבאיזה ׁשכח ׂשעיר. יביא - ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוׁשכח
ׁשּמא לֹו נסּתּפק ואם וׂשעיר; ואיל ׁשֹור יביא - ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָעֹולתֹו

יֹונה ּובן ּתֹור יֹוסיף - עֹולתֹו קבע .ּבעֹוף ִֶַָָָָ
.Èּבמה וׁשכח ּבּבקר, נדרֹו וקבע ׁשלמים, אֹו ּתֹודה ְְְְְִִַַַַַָָָָָָָנדר

- ּבּכבׂשים לֹו נסּתּפק אם וכן ּופרה; ּפר יביא - ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּקבעֹו
ּוׂשעירה. ׂשעיר יביא - ּבעּזים לֹו נסּתּפק ורחל; איל ְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָָָָיביא
ורחל, איל ּופרה, ּפר מביא - נדרֹו קבע מין ּבאיזה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשכח

ּוׂשעירה ּתֹורׂשעיר מביא עֹוף', עֹולת עלי 'הרי האֹומר: . ְֲִִִֵֵֵַַָָָָ
מביא - נדרֹו קבע מין ּבאיזה וׁשכח ּפרׁש, יֹונה; ּבן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאֹו

יֹונה. ּובן ֶָּתֹור
.‡Èׁשאין לבֹונה; קמץ יביא - לּמזּבח' עלי 'הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהאֹומר:

ּפרׁש לבֹונה. אּלא ׁשהּוא ּכמֹות לּמזּבח ּכּלֹו ׁשּקרב ּדבר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻל
ּכּלֹו ׁשּקרב ּדבר מּכל יביא - ּפרׁש מה וׁשכח ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻנדרֹו,
ּומנחת עֹוף, ועֹולת ּבהמה, עֹולת מביא לפיכ ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָלּמזּבח;

עצמֹו ּבפני ויין ּולבֹונה, עםנסכים, שמביא מהיין חוץ -] ְְְְְִִִֵַַָָ
נסכים] .מנחת

.Èל ׁשאין ּכבׂש, יביא - לּמזּבח' ּבסלע עלי 'הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאמר:
מה וׁשכח ּפרׁש, ּכבׂש; אּלא לּמזּבח ּבסלע ׁשּקרב ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדבר

לּמזּבח ׁשּקרב ודבר ּדבר מּכל ּבסלע יביא - .ּפרׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
.‚Èהרי' מּקמץ. יפחת לא - לבֹונה' עלי 'הרי ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹהאֹומר:

ּכמחֹוקֹות עבין גזרים, מּׁשני יפחת לא - עצים' ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹֹעלי
הכלי] שפת עם ו'מחוקה' עלי[מיושרת 'הרי אּמה; ְְֲֵַַָָָָוארּכן

דמי להביא רצה ואם אּמה. ארּכֹו אחד, גזר מביא - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָעץ'
יביא. ִִֵָָהעצים,

.„Èמּמּנּו קֹומץ ּבֹו? עֹוׂשין ּכיצד ׁשמן, התנּדב אֹו ׁשּנדר ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָמי
והּׁשארקמץ האּׁשים, ּגּבי על וזֹורקֹו מלח, עליו ונֹותן , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּבפני הּבא ּביין עֹוׂשין וכיצד מנחֹות. ּכׁשירי לּכהנים ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹנאכל
ּככל הּׁשיתין ּגּבי על ּכּלֹו ּומנּסכֹו מלח, עליו נֹותן ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֻעצמֹו?

מלח, עליה נֹותן - עצמּה ּבפני הּבאה והּלבֹונה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּנסכים.
לאּׁשים. ְִִָָֻוכּלּה

.ÂË,ׁשני מעׂשר מּמעֹות יביאּנּו לא נדר, ׁשּנדר ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹמי
זה ּבקרּבן נתחּיב יביאׁשהרי לא ּבקרּבן, המחּיב וכל ; ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻ

החּלין. מן אּלא ְִִֶַָָָֻקרּבנֹו

.ÊËמן ולחמּה החּלין, מן ּתֹודה עלי 'הרי ְְֲִִִֵַַַַָָָָֻאמר:
נדר ׁשהרי החּלין; מן אּלא לחמּה יביא לא - ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻהּמעׂשר'

הּלחם עם אּלא ּבאה אינּה והּתֹודה ּתֹודה, .ּבקרּבן ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

.ÊÈ,ׁשני מעׂשר מּמעֹות ּתֹודה להביא עלי 'הרי ואמר: ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּפרׁש
הביא ואם ׁשּנדר; ּכמֹו להביא לֹו יׁש - החּלין' מן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻולחמּה
ּתֹודה, עלי 'הרי ואמר: ּפרׁש אם וכן יצא. החּלין, מן ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹֻהּכל
מחּטי לחמּה יביא ולא יביא; - הּמעׂשר' מן ולחמּה ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהיא

ׁשהיאמע הּבהמה ּכמֹו ׁשני, מעׂשר מּמעֹות אּלא ׁשני, ׂשר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשני מעׂשר מןמּמעֹות לחמּה ׁשּיביא ׁשּפרׁש ּפי על ואף . ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשאין ׁשני, מעׂשר מּמעֹות נסכיה יביא לא ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּמעׂשר,
לפי ׁשּבארנּו: ּכמֹו החּלין, מן אּלא לעֹולם ּבאין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּנסכים
ׁשּיהיּו עד - קרּבנֹו" הּמקריב "והקריב ּבהן: ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר

צד ּבהן יהיה ולא ּכלל.[לה']לּגבֹוּה[שייכות]מּׁשּלֹו, ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ

    
כּפח‡. מאפה יביא לא - תּנּור מאפה מנחה [מיןהּנֹודר ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָֹֻ

מאפהתנור] ולא על], ולא[שחוממו]רעפים[שנאפה , ְְְֲִֵַָֹֹ
יֹורֹות בה]מאפה שאופין בקרקע הערבּיים.[גומא ְֲִִֵַַָ

.ּבמרחׁשת והביא ּבמחבת', עלי 'הרי [מיןהאֹומר: ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָ
הביא,מחבת] ּׁשהביא מה - ּבמחבת והביא 'ּבמרחׁשת', ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ

ּבמרחׁשת', להביא 'זֹו אמר: ואם יצא; לא חֹובתֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹוידי
הרי - ּבמרחׁשת והביאּה 'ּבמחבת', אֹו ּבמחבת, ְְְְֱֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָוהביאּה
ׁשני עלי 'הרי האֹומר: וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפסּולה. ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹזֹו
אֹו כלים, ּבׁשני והביאם אחד', ּבכלי להביאן ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָעׂשרֹונֹות
וידי הביא, ּׁשהביא מה - אחד ּבכלי והביאם כלים', ְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ'ּבׁשני

לה'". נדרּת "ּכאׁשר ׁשּנאמר: יצא, לא ְֱֲֶֶֶַַַַָָָָָֹחֹובתֹו
'אּלּו‚. כלים, ּבׁשני והביא אחד', ּבכלי להביא ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָ'אּלּו

ּפסּולין אּלּו הרי - אחד ּבכלי והביא כלים', ּבׁשני .להביא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָ
ׁשני עלי 'הרי אמר: אּלא הּנדר, ּבׁשעת קבען ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
כלים, ּבׁשני והפריׁשן קבען הפרׁשה ּובׁשעת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָעׂשרֹונֹות',
ׁשּנאמר: ּכׁשרים, אּלּו הרי - אחד ּבכלי והביאן ְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוחזר
ׁשני עלי 'הרי אמר: הפרׁשּת. ּכאׁשר ולא נדרּת", ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ"ּכאׁשר
לֹו: אמרּו כלים, ּבׁשני והביא אחד', ּבכלי להביא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָעׂשרֹונֹות
ּפסּולין; אּלּו הרי כלים, ּבׁשני הקריבם - נדרּת' אחד ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ'ּבכלי

ּכׁשרים. אּלּו הרי אחד, ּבכלי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָהקריבם
כלים',„. ּבׁשני להביא עׂשרֹונֹות ׁשני עלי 'הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָאמר:

הקריבן - נדרּת' כלים 'ּבׁשני לֹו: אמרּו אחד, ּבכלי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָוהביא
אּלּו הרי אחד, ּבכלי הקריבן ּכׁשרים; אּלּו הרי כלים, ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָּבׁשני

ׁשּנתערבּו מנחֹות לבדהּכׁשּתי אחת מכל לקמוץ יכול שאם -] ְְְְִִֵֶָָ
כשירות] -.

מיני‰. מחמׁשת אחת יביא - מנחה' עלי 'הרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר:
- מנחֹות' עלי 'הרי אמר: ּונדבה; ּבנדר הּבאֹות ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָמנחֹות

מנחֹות מיני ׁשני מיןמחמׁשּתןיביא עלי 'הרי אמר: ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
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.Âיביא רצה, אם - מּום ּבֹו ונפל עֹולה', זה 'ׁשֹור ְִִֵֶַָָָָָָהאֹומר:
א יצא. אחד, איל ּבדמיו הביא ואפּלּו ׁשנים; מר:ּבדמיו ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

יביא רצה, אם - מּום ּבהן ונפל עֹולה', אּלּו ׁשורים ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָ'ׁשני
רצה, אם - מּום ּבֹו ונפל עֹולה', זה 'איל אחד. ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבדמיהן
רצה, אם - ונפסל ּכבׂש נדר אם וכן ּכבׂש; ּבדמיו ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָיביא

איל ּבדמיו .יביא ְִִַָָָ
.Êּפֹוטר - ונגנב ׁשֹור, והפריׁש עֹולה', עלי 'הרי ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָאמר:

ּבׂשה הקּבעעצמֹו עֹולה', עלי ודמיו זה 'ׁשֹור אמר: .-] ְְְְֶֶַַַַָָָָָֻ
לשור] נדרו ׁשֹור.נקבע אּלא ּבדמיו יביא לא נפסל, ואם ;ְְְִִִֶַָָָָֹ

.Á,'הקּדׁש מּׁשורי ו'אחד הקּדׁש', מּכבׂשי 'אחד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהאֹומר:
הּגדֹול - ׁשלׁשה היּו הקּדׁש. ׁשּבהן הּגדֹול - ׁשנים לֹו ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹוהיּו
ימּתין יעׂשה? ּכיצד לּבינֹוני; וחֹוׁשׁשין הקּדׁש, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּבהן
לבּדֹו. הּגדֹול על הּקדּׁשה ותחּול מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֻלּבינֹוני
הקּדׁש, ׁשּבהן הּגדֹול - הקּדׁש' ׁשּבׁשורי 'ׁשֹור אמר: ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָואם

לּבינֹוני חֹוׁשׁשין .ואין ְְִִֵֵַ
.Ëוׁשכח מהם, אחד מהם]ּפרׁש אביו:[מי לֹו ׁשאמר אֹו , ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ואחר ׁשּבהם, ּגדֹול מקּדיׁש זה הרי - הקּדׁש' מהם ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ'אחד
נדרֹו, וקבע הּבקר, מן עֹולה הּנֹודר וכן חֹובתֹו; ידי יצא ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּכ
וכן ׁשֹור. יביא זה הרי - עגל אם ׁשֹור אם ּקבע, מה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוׁשכח
ּבעּזים קבע איל; יביא - ּקבע מה וׁשכח ּבּכבׂשים קבע ְְִִִִִִַַַַַַַָָָָָָָאם
קבע הּבהמה מן מין ּבאיזה ׁשכח ׂשעיר. יביא - ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָוׁשכח
ׁשּמא לֹו נסּתּפק ואם וׂשעיר; ואיל ׁשֹור יביא - ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָעֹולתֹו

יֹונה ּובן ּתֹור יֹוסיף - עֹולתֹו קבע .ּבעֹוף ִֶַָָָָ
.Èּבמה וׁשכח ּבּבקר, נדרֹו וקבע ׁשלמים, אֹו ּתֹודה ְְְְְִִַַַַַָָָָָָָנדר

- ּבּכבׂשים לֹו נסּתּפק אם וכן ּופרה; ּפר יביא - ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָּקבעֹו
ּוׂשעירה. ׂשעיר יביא - ּבעּזים לֹו נסּתּפק ורחל; איל ְְְִִִִִִִִֵֵַַָָָָָָיביא
ורחל, איל ּופרה, ּפר מביא - נדרֹו קבע מין ּבאיזה ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׁשכח

ּוׂשעירה ּתֹורׂשעיר מביא עֹוף', עֹולת עלי 'הרי האֹומר: . ְֲִִִֵֵֵַַָָָָ
מביא - נדרֹו קבע מין ּבאיזה וׁשכח ּפרׁש, יֹונה; ּבן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָאֹו

יֹונה. ּובן ֶָּתֹור
.‡Èׁשאין לבֹונה; קמץ יביא - לּמזּבח' עלי 'הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהאֹומר:

ּפרׁש לבֹונה. אּלא ׁשהּוא ּכמֹות לּמזּבח ּכּלֹו ׁשּקרב ּדבר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻל
ּכּלֹו ׁשּקרב ּדבר מּכל יביא - ּפרׁש מה וׁשכח ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֻנדרֹו,
ּומנחת עֹוף, ועֹולת ּבהמה, עֹולת מביא לפיכ ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָלּמזּבח;

עצמֹו ּבפני ויין ּולבֹונה, עםנסכים, שמביא מהיין חוץ -] ְְְְְִִִֵַַָָ
נסכים] .מנחת

.Èל ׁשאין ּכבׂש, יביא - לּמזּבח' ּבסלע עלי 'הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאמר:
מה וׁשכח ּפרׁש, ּכבׂש; אּלא לּמזּבח ּבסלע ׁשּקרב ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדבר

לּמזּבח ׁשּקרב ודבר ּדבר מּכל ּבסלע יביא - .ּפרׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
.‚Èהרי' מּקמץ. יפחת לא - לבֹונה' עלי 'הרי ְְֲֲִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹהאֹומר:

ּכמחֹוקֹות עבין גזרים, מּׁשני יפחת לא - עצים' ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָֹֹעלי
הכלי] שפת עם ו'מחוקה' עלי[מיושרת 'הרי אּמה; ְְֲֵַַָָָָוארּכן

דמי להביא רצה ואם אּמה. ארּכֹו אחד, גזר מביא - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָעץ'
יביא. ִִֵָָהעצים,

.„Èמּמּנּו קֹומץ ּבֹו? עֹוׂשין ּכיצד ׁשמן, התנּדב אֹו ׁשּנדר ְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָמי
והּׁשארקמץ האּׁשים, ּגּבי על וזֹורקֹו מלח, עליו ונֹותן , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּבפני הּבא ּביין עֹוׂשין וכיצד מנחֹות. ּכׁשירי לּכהנים ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹנאכל
ּככל הּׁשיתין ּגּבי על ּכּלֹו ּומנּסכֹו מלח, עליו נֹותן ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֻעצמֹו?

מלח, עליה נֹותן - עצמּה ּבפני הּבאה והּלבֹונה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּנסכים.
לאּׁשים. ְִִָָֻוכּלּה

.ÂË,ׁשני מעׂשר מּמעֹות יביאּנּו לא נדר, ׁשּנדר ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹמי
זה ּבקרּבן נתחּיב יביאׁשהרי לא ּבקרּבן, המחּיב וכל ; ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֻ

החּלין. מן אּלא ְִִֶַָָָֻקרּבנֹו

.ÊËמן ולחמּה החּלין, מן ּתֹודה עלי 'הרי ְְֲִִִֵַַַַָָָָֻאמר:
נדר ׁשהרי החּלין; מן אּלא לחמּה יביא לא - ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻהּמעׂשר'

הּלחם עם אּלא ּבאה אינּה והּתֹודה ּתֹודה, .ּבקרּבן ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

.ÊÈ,ׁשני מעׂשר מּמעֹות ּתֹודה להביא עלי 'הרי ואמר: ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּפרׁש
הביא ואם ׁשּנדר; ּכמֹו להביא לֹו יׁש - החּלין' מן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻולחמּה
ּתֹודה, עלי 'הרי ואמר: ּפרׁש אם וכן יצא. החּלין, מן ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹֻהּכל
מחּטי לחמּה יביא ולא יביא; - הּמעׂשר' מן ולחמּה ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהיא

ׁשהיאמע הּבהמה ּכמֹו ׁשני, מעׂשר מּמעֹות אּלא ׁשני, ׂשר ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
ׁשני מעׂשר מןמּמעֹות לחמּה ׁשּיביא ׁשּפרׁש ּפי על ואף . ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשאין ׁשני, מעׂשר מּמעֹות נסכיה יביא לא ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּמעׂשר,
לפי ׁשּבארנּו: ּכמֹו החּלין, מן אּלא לעֹולם ּבאין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּנסכים
ׁשּיהיּו עד - קרּבנֹו" הּמקריב "והקריב ּבהן: ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשּנאמר

צד ּבהן יהיה ולא ּכלל.[לה']לּגבֹוּה[שייכות]מּׁשּלֹו, ְְְִִֶֶֶַַַָָָֹ

    
כּפח‡. מאפה יביא לא - תּנּור מאפה מנחה [מיןהּנֹודר ְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָֹֻ

מאפהתנור] ולא על], ולא[שחוממו]רעפים[שנאפה , ְְְֲִֵַָֹֹ
יֹורֹות בה]מאפה שאופין בקרקע הערבּיים.[גומא ְֲִִֵַַָ

.ּבמרחׁשת והביא ּבמחבת', עלי 'הרי [מיןהאֹומר: ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָ
הביא,מחבת] ּׁשהביא מה - ּבמחבת והביא 'ּבמרחׁשת', ,ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַ

ּבמרחׁשת', להביא 'זֹו אמר: ואם יצא; לא חֹובתֹו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹוידי
הרי - ּבמרחׁשת והביאּה 'ּבמחבת', אֹו ּבמחבת, ְְְְֱֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָוהביאּה
ׁשני עלי 'הרי האֹומר: וכן ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפסּולה. ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹזֹו
אֹו כלים, ּבׁשני והביאם אחד', ּבכלי להביאן ְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָעׂשרֹונֹות
וידי הביא, ּׁשהביא מה - אחד ּבכלי והביאם כלים', ְְֱִִִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָ'ּבׁשני

לה'". נדרּת "ּכאׁשר ׁשּנאמר: יצא, לא ְֱֲֶֶֶַַַַָָָָָֹחֹובתֹו
'אּלּו‚. כלים, ּבׁשני והביא אחד', ּבכלי להביא ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָ'אּלּו

ּפסּולין אּלּו הרי - אחד ּבכלי והביא כלים', ּבׁשני .להביא ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָ
ׁשני עלי 'הרי אמר: אּלא הּנדר, ּבׁשעת קבען ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
כלים, ּבׁשני והפריׁשן קבען הפרׁשה ּובׁשעת ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָעׂשרֹונֹות',
ׁשּנאמר: ּכׁשרים, אּלּו הרי - אחד ּבכלי והביאן ְְְֱֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָוחזר
ׁשני עלי 'הרי אמר: הפרׁשּת. ּכאׁשר ולא נדרּת", ְְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ"ּכאׁשר
לֹו: אמרּו כלים, ּבׁשני והביא אחד', ּבכלי להביא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶָָָעׂשרֹונֹות
ּפסּולין; אּלּו הרי כלים, ּבׁשני הקריבם - נדרּת' אחד ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ'ּבכלי

ּכׁשרים. אּלּו הרי אחד, ּבכלי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָהקריבם
כלים',„. ּבׁשני להביא עׂשרֹונֹות ׁשני עלי 'הרי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָאמר:

הקריבן - נדרּת' כלים 'ּבׁשני לֹו: אמרּו אחד, ּבכלי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָוהביא
אּלּו הרי אחד, ּבכלי הקריבן ּכׁשרים; אּלּו הרי כלים, ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָּבׁשני

ׁשּנתערבּו מנחֹות לבדהּכׁשּתי אחת מכל לקמוץ יכול שאם -] ְְְְִִֵֶָָ
כשירות] -.

מיני‰. מחמׁשת אחת יביא - מנחה' עלי 'הרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר:
- מנחֹות' עלי 'הרי אמר: ּונדבה; ּבנדר הּבאֹות ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָמנחֹות

מנחֹות מיני ׁשני מיןמחמׁשּתןיביא עלי 'הרי אמר: ; ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָָָ
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מיני עלי 'הרי אחד. מּמין מנחֹות ׁשּתי יביא - ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָמנחֹות'
אמר: אם וכן מינים; מּׁשני מנחֹות ׁשּתי יביא - ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָמנחֹות'
מהן, ּבמין נדרֹו קבע מינין. ׁשני יביא - מנחה' ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָ'מיני

חמׁשּתן. מביא - ְְֲִִֵָָּוׁשכחֹו

.Â;עּׂשרֹון מּׁשּׁשים יתר אחד ּבכלי מנחה מביא הּיחיד ְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָָאין
והּׁשאר אחד, ּבכלי ׁשּׁשים מביא - מּׁשּׁשים יֹותר נדר ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָואם
אבל ׁשּׁשים, אּלא ּכאחד להּבלל יכֹולין ׁשאין ׁשני; ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבכלי

נבללין אין ׁשּׁשים על הּבלילהיתר ׁשאין ּפי על אף . ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
לבלילה הראּוי 'ּכל חכמים: אמרּו ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָמעּכבת

להתערבב] שיכול הּבלילה[- אין וכל[בפועל], ּבֹו; מעּכבת ְְְִֵֶֶַַָָ
ּבֹו'. מעּכבת הּבלילה לבלילה, ראּוי ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָׁשאינֹו

.Êמאה מביא - עּׂשרֹון' ועׂשרים אחד מאה עלי 'הרי ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאמר:
אחד עּׂשרֹון ּומביא ּכלי, ּבכל ׁשּׁשים כלים, ּבׁשני ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָועׂשרים
אחד. עּׂשרֹון מביא - עּׂשרֹון' עלי 'הרי אמר: ׁשליׁשי. ְְֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּבכלי

ׁשנים יביא - עׂשרֹונֹות' עלי ּכּמה'הרי וׁשכח נדרֹו, ּפרׁש ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּכּמה ׁשכח אחד. ּבכלי עּׂשרֹון ׁשּׁשים יביא - ּפרׁש ְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָעּׂשרֹון
ׁשּׁשים מביא זה הרי - קבעֹו מין ּובאיזה ּפרׁש, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָעּׂשרֹון

מחמׁשּתן ומין מין מּכל מנחות]עּׂשרֹון מיני מחמשת -]. ְֲִִִִִֵָָָָ
.Áנדר ּכלים ּובכּמה נדר עׂשרֹונֹות ּכּמה וׁשכח נדרֹו, ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָקבע

ּכיצד? ּכלי. ּבׁשּׁשים ׁשּׁשים, ועד מאחד מביא זה הרי -ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָ
ׁשני, ּבכלי עׂשרֹונים ּוׁשני ראׁשֹון, ּבכלי אחד עּׂשרֹון ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָמביא
ּבּכלי עּׂשרֹון ׁשּׁשים ׁשּיהיּו עד ּבׁשליׁשי, עׂשרֹונים ְְְְְִִִִִִִִִֶֶַַָָֹּוׁשלׁשה
סדר על מביא - קבע מין ּבאיזה אף ׁשכח ואם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהאחרֹון.
אלף מין מּכל מביא ונמצא מין; מּכל ּכלי ׁשּׁשים ְְְִִִִִִִִִֵֶֶֶָָָזה

עּׂשרֹון ּוׁשלׁשים מאֹות .ּוׁשמֹונה ְְִִֵֶָֹ
.Ëחצי 'מנחת אֹו ׂשעֹורים', מנחת עלי 'הרי ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָהאֹומר:

ּפטּור, זה הרי - ּולבֹונה' ׁשמן ׁשּלא 'מנחת אֹו ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָֹעּׂשרֹון',
מקריבין ׁשּכמֹוהּו ּדבר התנּדב מנחהׁשּלא עלי 'הרי אמר: . ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹ

ׁשמן ּבלא 'מנחה אֹו העדׁשים', 'מן אֹו הּׂשעֹורים', ְְְֲִִִִִֶֶַָָָֹמן
אם אֹותֹו; ׁשֹואלין - עּׂשרֹון' חצי 'מנחה אֹו ְְֲֲִִִִִָָָּולבֹונה',
ואּלּו ּכזה, להקריב ׁשּמּתר ּדעת על אּלא נדרּתי 'לא ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻאמר:
ּבׁשמן סלת ׁשלם עּׂשרֹון אּלא מקריבין ׁשאין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹידעּתי
'אּלּו אמר: ואם ּפטּור; זה הרי - נֹודר' הייתי לא ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹּולבֹונה,
חּיב זה הרי - ׁשּמקריבין' ּכדר נֹודר הייתי יֹודע, ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהייתי

ׁשּמקריבין. ּכדר ְְְְִִִֶֶֶַַלהקריב
.Èנֹודר הייתי יֹודע, הייתי 'אּלּו ואמר: ּומחצה, עּׂשרֹון ְֱִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָנדר

עלי 'הרי אמר: ׁשנים. מביא זה הרי - הּמתנּדבין' ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּכדר
- מנחה ׁשם הזּכיר ולא עּׂשרֹון', חצי עלי 'הרי אֹו ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹקמח',

מעֹולם נדר ׁשּלא ּכמי ּפטּור, זה 'הריהרי האֹומר: וכן . ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹ
ּפטּור; זה הרי - נסכים' ּבלא 'זבח לחם', ּבלא ּתֹודה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹעלי
נֹודר הייתי ּכן, מקריבין ׁשאין יֹודע הייתי 'אּלּו אמר: ְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָואם
הּמקריבין. ּכדר להביא חּיב זה הרי - הּנֹודרין' ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּכדר

.‡È;ולחמּה ּתֹודה יביא - תֹודה' לחמי עלי 'הרי ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָהאֹומר:
הּקרּבן וסֹוף ּתֹודה, ּבלא לחם מקריבין ׁשאין ידּוע ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּדבר
- ּפלֹוני' ׁשל ּתֹודתֹו לפטר לחם עלי 'הרי אמר: ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹהזּכיר.

חברֹו ּתֹודת עם ּתֹודה לחם .יביא ֲִִֵֶֶַָָ
.Èעצמֹו ּבפני יין נֹודר אֹו אדם מתנּדביןמתנּדב ואין . ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָ

ׁשנים; ולא לג לא ּבּנסכים ׁשאין - לּגין ׁשני ולא יין, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹֹֹֹֻלג

לנסּכי לא ראּויין לּגין חמׁשת ׁשאין - חמּׁשה מתנּדבין ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָֹֻואין
מתנּדבין אבל ּבהמֹות. ׁשּתי לנסּכי ולא אחת, ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָֹבהמה
ׁשהן מּפני - ּומעלה ּומּׁשּׁשה וׁשּׁשה, וארּבעה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹׁשלׁשה,

בהמֹות. לנסּכי ְְְְִִֵֵראּויין

.‚Èנדר ואיל; כבׂש ּכנסּכי הן הרי ׁשבעה, נדר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד?
ּכנסּכי הן הרי ּתׁשעה, אילים; ׁשני ּכנסּכי הן הרי ְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָׁשמֹונה,
אּלּו הרי עׂשרה, נדר ּכבׂשים; ׁשלׁשה ּכנסּכי אֹו וכבׂש, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹׁשֹור
לעֹולם. עד וכן ואיל. כבׂשים ׁשני אֹו ואיל, ׁשֹור ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָּכנסּכי

.„Èׁשהרי ׁשּׁשה', 'הׁשלם לֹו: אֹומרין - לּגין חמׁשת ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֻנדר
לקרּבן ׁשהריקבען ּפטּור, - ׁשנים אֹו לג נדר אם אבל ; ְְְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָָֹ

ולא מתנּדבין ואין מקצתן. ולא הן לא ּכלל, ראּויין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹֹֹאינן
מעּׂשרֹון, ּפחּותה מנחה ל ׁשאין - ׁשמן מּלג ּפחֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹנֹודרין

ׁשמן. אחד לג צריכה ְְִִֶֶֶָָֹוהיא

.ÂË;לּגין מּׁשלׁשת יפחֹות לא - יין' עלי 'הרי ְְֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹֻהאֹומר:
ּכּמה וׁשכח נדרֹו, ּפרׁש מּלג. יפחֹות לא - ׁשמן' עלי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֹ'הרי
לג; וארּבעים מאה יביא - הּׁשמן מן אֹו הּיין מן נדר ְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻלּגין
יֹותר מרּבֹות קרּבנֹות הּצּבּור ּבֹו ׁשּמקריבין יֹום ל ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֻׁשאין
ויהיּו ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ְְְְִִִִֶֶַַָָָמּיֹום
יין ּוכמֹותם ׁשמן (ו)לג וארּבעים מאה ּבּיֹום ּבֹו ,הּנסכים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ּומּוספין. ּתמידין ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ְְְְְִִִִִֵֶָָּכמֹו

    
ּבין‡. ועֹוף, ּבהמה קרּבנֹות ּבין - ּכּלן הּקרּבנֹות ְְְְֵֵֵַָָָָָָָֻּכל

הּבחירה, ּבבית להקריבן עׂשה מצות - מנחֹות ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָקרּבנֹות
מצות וכן מצּוּך". אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם ְְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּנתחּיב ּבהמה קרּבנֹות ּומביא מּטּפל אדם ּכל להיֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָעׂשה
"רק ׁשּנאמר: הּבחירה, לבית לארץ מחּוצה ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלהקריבן,
- הּמקֹום" אל ּובאת ּתּׂשא ,ּונדרי ,ל יהיּו אׁשר ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָָָָקדׁשי

הּׁשמּועה רבינו]מּפי ממשה מדּבר[מסורת ׁשאין למדּו, ְְְִִֵֵֶַַָָ
ׁשּיביאם עד ּבהם מּטּפל ׁשהּוא לארץ, חּוצה ּבקדׁשי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאּלא

הּבחירה. ְְִֵַָלבית
.ועבר עׂשה, מצות ּבּטל - לעזרה חּוץ קרּבן ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָָהּמקריב

ּבכל עלתי ּתעלה ּפן ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: תעׂשה, לא ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹעל
ּכרת, חּיב - ּבמזיד הקריב ואם ּתראה". אׁשר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָמקֹום
מֹועד אהל ּפתח ואל זבח אֹו עֹולה יעלה "אׁשר ְֱֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
חּטאת מביא ּבׁשֹוגג, הקריב ואם ונכרת"; יביאּנּו, ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָֹלא

רגילה]קבּועה -]. ְָ
ׁשּלא‚. ּפי על אף - לעזרה חּוץ קדׁשים הּׁשֹוחט ְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹוכן

ׁשּנאמר:[הקריב]העלה ּכרת, חּיב מזיד, היה אם - אֹותן ֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ההּוא, לאיׁש יחׁשב ּדם עז.. אֹו כׂשב אֹו ׁשֹור יׁשחט ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ"אׁשר
קבּועה. חּטאת מביא ּבׁשֹוגג, ׁשחט ואם ונכרת". ,ׁשפ ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָּדם

ּבהּקׁש„. ּבחּוץ? הּׁשחיטה על הזהיר סמיכותוהיכן -] ְְְְִִִֵֵֶַַַָָ
"וׁשםהפסוקים] ונאמר: ,"עלתי ּתעלה "ׁשם נאמר: ;ְְֱֱֲֶֶֶֶַַַָָֹֹ

העליה מה מצּוּך". אנכי אׁשר ּכל ּבחּוץ[ההקרבה]ּתעׂשה ְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ל "הּׁשמר ׁשּנאמר: ּבפרּוׁש, עליה הזהיר - עליה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשענׁש
ׁשענׁש הּׁשחיטה, ׁשּבכללּה עׂשּיה אף ,"עלתי ּתעלה ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹּפן
הּכתּוב ענׁש ׁשּלא עליה, מזהר הּוא הרי - ּבפרּוׁש ְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻעליה

הזהיר. ּכן אם ְִִִֵֶָאּלא

           
      

אחת‰. - ׁשּתים חּיב ּבחּוץ, אֹותם והעלה קדׁשים ְְֱִִֵֶַַַַַַָָָָָהּׁשֹוחט
ּבפנים ׁשחט אם וכן ההעליה. על ואחת הּׁשחיטה, ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָָעל
ּבחּוץ ׁשחט אם וכן ההעליה; על חּיב - ּבחּוץ ְְֱֲִֵֶַַַַַַַָָָָָוהעלה

הּׁשחיטה על חּיב - ּבפנים .והעלה ְְְֱִִִֶַַַָָָ

.Âלקרב הראּויין קדׁשים ׁשחיטת על אּלא חּיב ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאינֹו
אֹו מזּבח מאּסּורי אחד ּבחּוץ הּׁשֹוחט אבל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָלּמזּבח,

הּמתֹות מׁשּכןמחּטאֹות "לפני ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
עליו. חּיבין אין ה' מׁשּכן אל לבֹוא ראּוי ׁשאינֹו ּכל - ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָה'"

.Êּבּבעלים אֹו ּבגּופֹו זמן מחּסר ּבחּוץ יבארׁשחט -] ְְְְִַַַַַָָֻ
ּפטּור.בהמשך] ּבפנים, עּתה לבֹוא ראּוי ואינֹו הֹואיל -ְְִִִֵַָָָָ

.Áמחּס הּוא ימיאיזה ׁשבעת ּבתֹו ּבהמה ּבגּופֹו? זמן ר ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָֻ
זמּנן הּגיע ׁשּלא ותֹורין כנפיהם]הּלדה, הזהיבו שטרם -], ְְִִִֵֶַַַָָֹ

ראּוי הּׁשני ׁשאין הּיֹום, מהן אחד ׁשּנׁשחט ּבנֹו ואת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָואֹותֹו
למחר. ְַָָעד

.Ëהּגיע לא ׁשעדין קרּבן ּבּבעלים? זמן מחּסר הּוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻואיזה
ׁשּׁשחטּו והּיֹולדת והּזבה הּזב ּכיצד? להקריבֹו. ּבעליו ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָזמן

ספירה ימי ּבתֹו ּבחּוץ וכן[לטהרתן]חּטאתן ּפטּורין; , ְְְְְִִֵֵַַָָָ
ּספירה, ימי ּבתֹו ּבחּוץ ואׁשמֹו חּטאתֹו ׁשּׁשחט ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹמצרע

נראּו לא ׁשעדין ראוין]ּפטּור; נהיו האּלּו[- הּקרּבנֹות ּבעלי ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ימי ּבתֹו ּבחּוץ עֹולֹותיהן ׁשחטּו אם אבל ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָלכּפרה.
הן והאׁשם והחּטאת היא, ּדֹורֹון ׁשהעֹולה חּיבין; ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּספירה,
ימי ּבתֹו ּבחּוץ חּטאתֹו ׁשּׁשחט נזיר וכן הּכּפרה. ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָעּקר
חּיב; ּבחּוץ, ׁשלמיו אֹו עֹולתֹו הקריב ּפטּור; ְְְִִִַַָָָָָנזירּות,

הּנזירּות. עּקר והיא אֹותֹו, המעּכבת היא ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָׁשהחּטאת
.Èּתלּוי חטא]אׁשם אם מסופק על[- הּבאה העֹוף וחּטאת ְַַַַָָָָָָ

הוא]הּספק עובר אם וספק שהפילה אשה ׁשהקריבן[- ְִִֵֶַָָ
האּסּור נקּבע לא ׁשהרי ּפטּור, - מספק]ּבחּוץ בא .[והקרבן ְֲִִֵֶַַָָֹ

הֹואיל חּיב, - לׁשמֹו ׁשּלא ּבחּוץ ׁשּׁשחטֹו מצרע ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹאׁשם
קרּבן וכל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו וכׁשר, ּבפנים ראּוי לׁשמֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹוׁשּלא
על ּפטּור הּוא ּכ ּבחּוץ, ׁשחיטתֹו על ּפטּור ְִֶַַַָָָָׁשהּוא

.[הקרבתו]העליתֹו ֲַָָ
.‡Èׁשּלא עד אם - ּבחּוץ ׁשּׁשחטן הּכּפּורים יֹום ׂשעירי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשני

לבֹוא ּוראּויין הֹואיל ׁשניהן, על ּכרת חּיב עליהן, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהתוּדה
הּמׁשּתּלח על ּפטּור - ׁשהתוּדה אחר ואם לוּדּוי; ה' ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָלפני

ה'.[לעזאזל] לפני לבֹוא ראּוי אינֹו ׁשהרי ,ְֲִֵֵֵֶָָ
.È- ההיכל ּדלתֹות ׁשּיּפתחּו קדם ּבחּוץ ׁשלמים ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשֹוחט

מעׂשה מחּסרים הן ׁשהרי הדלתותּפטּור; על בשחיטה כי -] ְֲֲִֵֵֶֶַָָֻ

פתוחות] ּכמֹולהיות ה', לפני לּקרב ראּויין יהיּו ּכ ואחר ,ְְְְְִִִִֵֵַַָָ
ימֹות ּבׁשאר אפּלּו ּבחּוץ, הּפסח את והּׁשֹוחט ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּבארנּו.
ּבׁשאר ׁשהּפסח חּיב; - לׁשמֹו ׁשּלא ּבין לׁשמֹו ּבין - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשנה

הּוא. ׁשלמים הּׁשנה ְְִַָָָימֹות

.‚Èמזּבח קדׁשי ׁשעּברּה חּלין בעודהּבהמת שהקדישה -] ְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֻֻ
אֹותּהברחם] לׁשחט אסּור -[- האם את ׁשחט[- ואם ּבחּוץ; ְְִִַַָָָֹ

ראּויה ׁשאינּה מּפני לֹוקה, אינֹו ה'.[עוברה]- לפני לבֹוא ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָ

.„Èׁשח ּכ ואחר והקּדיׁש, ּומאימתיּגנב חּיב. - ּבחּוץ ט ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָ
מּׁשעה ּכרת? עליה לחּיבֹו ּכדי ּברׁשּותֹו, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָהעמידּוה

יאּוׁש אחר ׁשּׁשחטּה והּוא מהגניבה]ׁשהקּדיׁשּה; ;[בעלים ְְְִִֵֶֶַַָָָ
קדֹוׁשה. אינּה יאּוׁש, לפני ְְֲִֵֵֵָָָאבל

.ÂË- וׁשחט ּבפנים, וצּוארּה ּבחּוץ ּכּלּה הּבהמה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֻהיתה
ּבּמחנה,חּיב עז אֹו כׂשב אֹו ׁשֹור יׁשחט "אׁשר ׁשּנאמר: , ְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

ּבּמקּדׁש הּׁשֹוחט אחד לּמחנה". מחּוץ יׁשחט אׁשר ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
וצּוארּה ּבפנים ּגּופּה ׁשהיה אֹו לחּוץ, הּבהמה ּגּוף ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָּוׁשאר
ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, ּכּלּה הּבהמה ׁשּתהיה עד חּיב, - ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻּבחּוץ
ׁשל ּבגּגֹו הּׁשֹוחט אבל יביאּנּו". לא מֹועד אהל ּפתח ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ"ואל
ּפטּור. זה הרי ּכלל, לזביחה ראּוי ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהיכל

.ÊËּפטּורין - ּבחּוץ וׁשחטּו ּבסּכין ׁשאחזּו ׁשּנאמר:ׁשנים , ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַָָ
ואחד ׁשנים. ולא אחד, - יׁשחט" אׁשר אֹו יׁשחט.. ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹ"אׁשר
אּלּו קדׁשים לׁשחט נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - ּבחּוץ ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּׁשחט
ּדם ההּוא, לאיׁש יחׁשב "ּדם ׁשּנאמר: חּיב, זה הרי - ֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלה'
לא ,הּנׁשּפ ּכּדם ּבמחׁשבּתֹו הּדם ׁשּזה ּפי על אף - "ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשפ

חּיב. זה הרי - ְְֲֵֶַָָָּכקרּבן
.ÊÈוהּׁשחיטה הֹואיל חּיב, - ּבּלילה ּבחּוץ [שלהּׁשֹוחט ְְְִִֵַַַַַַָָָ

העלהחולין] אם וכן ּבחּוץ. ּכׁשרה ּבּלילה[בחוץ]ּבּלילה ְְְְֱִֵֵֶַַַַַָָָָ
ׁשּׁשחט שנשחטה]מּזה אותה על[- חּיב - ּבּלילה ּבחּוץ ְִֶֶַַַַַַָָָ

ּבפנים ׁשחט אם אבל והעלה[במקדש]ההעליה; ּבּלילה ְְְֱֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָ
ל ׁשאין ּפסּול, דבר אּלא העלה ׁשּלא לפי ּפטּור, - ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּבחּוץ
חל ּבכלי קּבל אם וכן ּבּמקּדׁש. ּבּלילה ּכׁשרה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹׁשחיטה

ּפטּור. - ּבחּוץ וזרק ְְִִַַָָּבפנים
.ÁÈהּמֹולק בעוף]וכן מיוחדת ּבחּוץ,[שחיטה העֹוף את ְֵֵֶַַָ

חּיב - ּבחּוץ והעלה ּבפנים מלק ּפטּור. העלהּו, ואם ְְְֱֱִִִֶֶַַַָָָָָָּפטּור;
ׁשּלא ּפטּור, - ּבחּוץ והעלהּו ּבפנים ׁשחטֹו ההעליה; ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָֹעל
ּבחּוץ העֹוף את ׁשחט לּקרב. ראּוי ׁשאינֹו דבר אּלא ֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהעלה
ּכׁשרה, ּבחּוץ ׁשהּׁשחיטה ׁשּתים; חּיב - ּבחּוץ ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָוהעלהּו

ּבפנים. ּכמליקה היא ְְֲִִִִִֵַָוהרי



       

ה'תש"ע מרחשון ז' ראשון יום

  
וחמׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹיׁש

(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא חמץמצוֹות לאכל ׁשּלא ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ
להׁשּבית (ב) ּולמעלה; הּיֹום מחצֹות עׂשר ארּבעה ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָּביֹום

(ג) עׂשר; מארּבעה ׁשבעה;ׂשאֹור ּכל חמץ לאכל ׁשּלא ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ
(ה)(ד) ׁשבעה; ּכל חמץ ּתערבת לאכל יראהׁשּלא ׁשּלא ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ

(ו) ׁשבעה; ּכל (ז)חמץ ׁשבעה; ּכל חמץ יּמצא לאכלׁשּלא ְְֱִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֹ



סי            
      

אחת‰. - ׁשּתים חּיב ּבחּוץ, אֹותם והעלה קדׁשים ְְֱִִֵֶַַַַַַָָָָָהּׁשֹוחט
ּבפנים ׁשחט אם וכן ההעליה. על ואחת הּׁשחיטה, ְְְְֲִִִִֵַַַַַַַַָָָָעל
ּבחּוץ ׁשחט אם וכן ההעליה; על חּיב - ּבחּוץ ְְֱֲִֵֶַַַַַַַָָָָָוהעלה

הּׁשחיטה על חּיב - ּבפנים .והעלה ְְְֱִִִֶַַַָָָ

.Âלקרב הראּויין קדׁשים ׁשחיטת על אּלא חּיב ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאינֹו
אֹו מזּבח מאּסּורי אחד ּבחּוץ הּׁשֹוחט אבל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָלּמזּבח,

הּמתֹות מׁשּכןמחּטאֹות "לפני ׁשּנאמר: ּפטּור, זה הרי - ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
עליו. חּיבין אין ה' מׁשּכן אל לבֹוא ראּוי ׁשאינֹו ּכל - ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָה'"

.Êּבּבעלים אֹו ּבגּופֹו זמן מחּסר ּבחּוץ יבארׁשחט -] ְְְְִַַַַַָָֻ
ּפטּור.בהמשך] ּבפנים, עּתה לבֹוא ראּוי ואינֹו הֹואיל -ְְִִִֵַָָָָ

.Áמחּס הּוא ימיאיזה ׁשבעת ּבתֹו ּבהמה ּבגּופֹו? זמן ר ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָֻ
זמּנן הּגיע ׁשּלא ותֹורין כנפיהם]הּלדה, הזהיבו שטרם -], ְְִִִֵֶַַַָָֹ

ראּוי הּׁשני ׁשאין הּיֹום, מהן אחד ׁשּנׁשחט ּבנֹו ואת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָואֹותֹו
למחר. ְַָָעד

.Ëהּגיע לא ׁשעדין קרּבן ּבּבעלים? זמן מחּסר הּוא ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֻואיזה
ׁשּׁשחטּו והּיֹולדת והּזבה הּזב ּכיצד? להקריבֹו. ּבעליו ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָזמן

ספירה ימי ּבתֹו ּבחּוץ וכן[לטהרתן]חּטאתן ּפטּורין; , ְְְְְִִֵֵַַָָָ
ּספירה, ימי ּבתֹו ּבחּוץ ואׁשמֹו חּטאתֹו ׁשּׁשחט ְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹמצרע

נראּו לא ׁשעדין ראוין]ּפטּור; נהיו האּלּו[- הּקרּבנֹות ּבעלי ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ימי ּבתֹו ּבחּוץ עֹולֹותיהן ׁשחטּו אם אבל ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָלכּפרה.
הן והאׁשם והחּטאת היא, ּדֹורֹון ׁשהעֹולה חּיבין; ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָהּספירה,
ימי ּבתֹו ּבחּוץ חּטאתֹו ׁשּׁשחט נזיר וכן הּכּפרה. ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָעּקר
חּיב; ּבחּוץ, ׁשלמיו אֹו עֹולתֹו הקריב ּפטּור; ְְְִִִַַָָָָָנזירּות,

הּנזירּות. עּקר והיא אֹותֹו, המעּכבת היא ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָׁשהחּטאת
.Èּתלּוי חטא]אׁשם אם מסופק על[- הּבאה העֹוף וחּטאת ְַַַַָָָָָָ

הוא]הּספק עובר אם וספק שהפילה אשה ׁשהקריבן[- ְִִֵֶַָָ
האּסּור נקּבע לא ׁשהרי ּפטּור, - מספק]ּבחּוץ בא .[והקרבן ְֲִִֵֶַַָָֹ

הֹואיל חּיב, - לׁשמֹו ׁשּלא ּבחּוץ ׁשּׁשחטֹו מצרע ְְְֲִִֶֶַַַָָָֹֹאׁשם
קרּבן וכל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו וכׁשר, ּבפנים ראּוי לׁשמֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹוׁשּלא
על ּפטּור הּוא ּכ ּבחּוץ, ׁשחיטתֹו על ּפטּור ְִֶַַַָָָָׁשהּוא

.[הקרבתו]העליתֹו ֲַָָ
.‡Èׁשּלא עד אם - ּבחּוץ ׁשּׁשחטן הּכּפּורים יֹום ׂשעירי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשני

לבֹוא ּוראּויין הֹואיל ׁשניהן, על ּכרת חּיב עליהן, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהתוּדה
הּמׁשּתּלח על ּפטּור - ׁשהתוּדה אחר ואם לוּדּוי; ה' ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָלפני

ה'.[לעזאזל] לפני לבֹוא ראּוי אינֹו ׁשהרי ,ְֲִֵֵֵֶָָ
.È- ההיכל ּדלתֹות ׁשּיּפתחּו קדם ּבחּוץ ׁשלמים ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשֹוחט

מעׂשה מחּסרים הן ׁשהרי הדלתותּפטּור; על בשחיטה כי -] ְֲֲִֵֵֶֶַָָֻ

פתוחות] ּכמֹולהיות ה', לפני לּקרב ראּויין יהיּו ּכ ואחר ,ְְְְְִִִִֵֵַַָָ
ימֹות ּבׁשאר אפּלּו ּבחּוץ, הּפסח את והּׁשֹוחט ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָׁשּבארנּו.
ּבׁשאר ׁשהּפסח חּיב; - לׁשמֹו ׁשּלא ּבין לׁשמֹו ּבין - ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּׁשנה

הּוא. ׁשלמים הּׁשנה ְְִַָָָימֹות

.‚Èמזּבח קדׁשי ׁשעּברּה חּלין בעודהּבהמת שהקדישה -] ְְֱִִֵֵֶֶַַָָָֻֻ
אֹותּהברחם] לׁשחט אסּור -[- האם את ׁשחט[- ואם ּבחּוץ; ְְִִַַָָָֹ

ראּויה ׁשאינּה מּפני לֹוקה, אינֹו ה'.[עוברה]- לפני לבֹוא ְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָ

.„Èׁשח ּכ ואחר והקּדיׁש, ּומאימתיּגנב חּיב. - ּבחּוץ ט ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָ
מּׁשעה ּכרת? עליה לחּיבֹו ּכדי ּברׁשּותֹו, ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָהעמידּוה

יאּוׁש אחר ׁשּׁשחטּה והּוא מהגניבה]ׁשהקּדיׁשּה; ;[בעלים ְְְִִֵֶֶַַָָָ
קדֹוׁשה. אינּה יאּוׁש, לפני ְְֲִֵֵֵָָָאבל

.ÂË- וׁשחט ּבפנים, וצּוארּה ּבחּוץ ּכּלּה הּבהמה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָָֻהיתה
ּבּמחנה,חּיב עז אֹו כׂשב אֹו ׁשֹור יׁשחט "אׁשר ׁשּנאמר: , ְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ

ּבּמקּדׁש הּׁשֹוחט אחד לּמחנה". מחּוץ יׁשחט אׁשר ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָאֹו
וצּוארּה ּבפנים ּגּופּה ׁשהיה אֹו לחּוץ, הּבהמה ּגּוף ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָּוׁשאר
ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש, ּכּלּה הּבהמה ׁשּתהיה עד חּיב, - ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻּבחּוץ
ׁשל ּבגּגֹו הּׁשֹוחט אבל יביאּנּו". לא מֹועד אהל ּפתח ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹ"ואל
ּפטּור. זה הרי ּכלל, לזביחה ראּוי ׁשאינֹו ּפי על אף - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהיכל

.ÊËּפטּורין - ּבחּוץ וׁשחטּו ּבסּכין ׁשאחזּו ׁשּנאמר:ׁשנים , ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַָָ
ואחד ׁשנים. ולא אחד, - יׁשחט" אׁשר אֹו יׁשחט.. ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹ"אׁשר
אּלּו קדׁשים לׁשחט נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף - ּבחּוץ ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּׁשחט
ּדם ההּוא, לאיׁש יחׁשב "ּדם ׁשּנאמר: חּיב, זה הרי - ֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלה'
לא ,הּנׁשּפ ּכּדם ּבמחׁשבּתֹו הּדם ׁשּזה ּפי על אף - "ְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשפ

חּיב. זה הרי - ְְֲֵֶַָָָּכקרּבן
.ÊÈוהּׁשחיטה הֹואיל חּיב, - ּבּלילה ּבחּוץ [שלהּׁשֹוחט ְְְִִֵַַַַַַָָָ

העלהחולין] אם וכן ּבחּוץ. ּכׁשרה ּבּלילה[בחוץ]ּבּלילה ְְְְֱִֵֵֶַַַַַָָָָ
ׁשּׁשחט שנשחטה]מּזה אותה על[- חּיב - ּבּלילה ּבחּוץ ְִֶֶַַַַַַָָָ

ּבפנים ׁשחט אם אבל והעלה[במקדש]ההעליה; ּבּלילה ְְְֱֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָ
ל ׁשאין ּפסּול, דבר אּלא העלה ׁשּלא לפי ּפטּור, - ְְֱִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּבחּוץ
חל ּבכלי קּבל אם וכן ּבּמקּדׁש. ּבּלילה ּכׁשרה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֹׁשחיטה

ּפטּור. - ּבחּוץ וזרק ְְִִַַָָּבפנים
.ÁÈהּמֹולק בעוף]וכן מיוחדת ּבחּוץ,[שחיטה העֹוף את ְֵֵֶַַָ

חּיב - ּבחּוץ והעלה ּבפנים מלק ּפטּור. העלהּו, ואם ְְְֱֱִִִֶֶַַַָָָָָָּפטּור;
ׁשּלא ּפטּור, - ּבחּוץ והעלהּו ּבפנים ׁשחטֹו ההעליה; ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָֹעל
ּבחּוץ העֹוף את ׁשחט לּקרב. ראּוי ׁשאינֹו דבר אּלא ֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהעלה
ּכׁשרה, ּבחּוץ ׁשהּׁשחיטה ׁשּתים; חּיב - ּבחּוץ ְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָוהעלהּו

ּבפנים. ּכמליקה היא ְְֲִִִִִֵַָוהרי



       

ה'תש"ע מרחשון ז' ראשון יום

  
וחמׁש עׂשה, מצוֹות ׁשלׁש - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹיׁש

(א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא חמץמצוֹות לאכל ׁשּלא ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ
להׁשּבית (ב) ּולמעלה; הּיֹום מחצֹות עׂשר ארּבעה ְְְְְְֲִֵַַַַָָָָָּביֹום

(ג) עׂשר; מארּבעה ׁשבעה;ׂשאֹור ּכל חמץ לאכל ׁשּלא ְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹ
(ה)(ד) ׁשבעה; ּכל חמץ ּתערבת לאכל יראהׁשּלא ׁשּלא ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹֹ

(ו) ׁשבעה; ּכל (ז)חמץ ׁשבעה; ּכל חמץ יּמצא לאכלׁשּלא ְְֱִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָֹֹ



סב           
      

(ח) הּפסח; ּבלילי ּבאֹותֹומּצה מצרים ּביציאת לסּפר ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָ
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְְִִִֵֵֵַַָָהּלילה.

    
עׂשר‡. חמּׁשה ליל מּתחּלת ּבּפסח, חמץ ּכּזית האֹוכל ְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּכל

ּכרת חּיב ּבמזיד, - ּבניסן ועׂשרים אחד יֹום סֹוף ,עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ונכרתה" חמץ, אכל ּכל "ּכי קרּבןׁשּנאמר: חּיב ּבׁשֹוגג, ; ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

קבּועה לקרבן]חּטאת בהמה מביא עשיר בין עני אחד[בין - ְֶַָָָ
הממחה ואחד .וׁשֹותה[ממיס]האֹוכל, ְְְֵֶֶֶַַָָ

.יאכל "לא ׁשּנאמר: - ּבהניה אסּור ּבּפסח, ֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהחמץ
ּבֹוחמץ" יהא לא אכילה[שום], חמץ.הּתר והּמּניח ְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ

לאוין ּבׁשני עֹובר אכלֹו, ׁשּלא ּפי על אף - ּבּפסח ,ּברׁשּותֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
"ּגבל ּבכל ׂשאר ל יראה "לא "ׂשארׁשּנאמר: ונאמר: , ְְְְְְֱֱֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹֻ

ּבבּתיכם" יּמצא ׁשּבֹו;לא הּׂשאֹור ואּסּור החמץ ואּסּור ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹ
-]מחמצין אחר הּוא[בצק אחד ,. ְְִֶַָ

אם‚. אּלא יּמצא", ו"לא יראה" "לא מּׁשּום לֹוקה ְִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֹאינֹו
חּמצֹו אֹו ּבּפסח, חמץ קנה אבלּכן מעׂשה. ׁשּיעׂשה ּכדי - ְְֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

אּלא ּבערֹו ולא הּפסח ּובא הּפסח, קדם חמץ לֹו היה ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹאם
אינֹו - לאוין ׁשני על ׁשעבר ּפי על אף - ּברׁשּותֹו ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָהּניחֹו

הּתֹורה מן מעׂשהלֹוקה עׂשה ׁשּלא מּפני אֹותֹו, ּומּכין ; ְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
מרּדּות מדרבנן]מּכת .[מלקות ְַַַ

לעֹולם„. ּבהניה אסּור הּפסח, עליו ׁשעבר זהחמץ ודבר ; ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
ּו"בל יראה" "ּבל על ׁשעבר מּפני סֹופרים: מּדברי קנס -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

אסרּוהּו ּבאנסיּמצא", אֹו ּבׁשגגה הּניחֹו ואפּלּו ּכדי, - ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָֹ
הּפסח. אחר ּבֹו ׁשּיהנה ּכדי ּברׁשּותֹו, חמץ אדם יּניח ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹׁשּלא

ּבמי‰. ּבין ּבּפסח, אחר ּבדבר ׁשּנתערב ׁשּלאחמץ ּבין נֹו ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשעבר יׂשראל ׁשל וחמץ ׁשהּוא. ּבכל אֹוסר זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּבמינֹו
נתערב אם - ּבהניה אסּור ׁשהּוא ּפי על אף - הּפסח ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָעליו
אחר לאכלֹו מּתר זה הרי ּבמינֹו, ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֻּבין
הּתערבת אבל עצמֹו, ּבחמץ אּלא ואסרּו קנסּו ׁשּלא ְְְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹהּפסח;

הּפסח לאחר ּבאכילה .מּתרת ְֲִֶֶֶַַַַַָֻ
.Âחמץ ׁשל עצמֹו אכילת על אּלא ּכרת, חּיבין אבל.אין ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

הּבבלי ּכּתח ּכגֹון חמץ, חמוץערּוב מחלב עשוי [טיבול ְְִֵֵַַָָֻ
הּמדיולחם] משעורה]וׁשכר להן[עשוי הּדֹומה וכל , ְְִֵֶֶַַָָָָ

לֹוקה ּבּפסח, אכלן אם - ּבהן מערב ׁשהחמץ ואיןמּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
תאכלּו" לא מחמצת "ּכל ׁשּנאמר: ּכרת, ּדבריםּבֹו ּבּמה . ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

אכילת ּבכדי הּתערבת, ּבתֹו חמץ ּכּזית ּבׁשאכל ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹאמּורים?
אין אם אבל הּתֹורה; מן ׁשּלֹוקה הּוא - ּביצים ֲִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשלׁש

ּכּזית כדי]ּבכדי[שמצטרף]ּבּתערבת תוך ׁשלׁש[- אכילת ְֲֲִִִֵֶַַַַַָֹֹ
לֹוקה אינֹו אכל, אם - לאכל לֹו ׁשאסּור ּפי על אף - ֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּביצים

מרּדּות מּכת .אּלא ְֶַַַָ
.Êזה הרי - ׁשהּוא ּכל ּבּפסח, עצמֹו החמץ מן ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָהאֹוכל

הּתֹורה מן ׁשּנאמראסּור יאכל, "לא ּפי: על ואף חמץ". ְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
קרּבן אֹו ּכרת חּיב אינֹו ּכּזיתכן, ׁשהּוא ּכׁשעּור על אּלא ,; ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

מרּדּות מּכת אֹותֹו מּכין ּבמזיד, מּכּזית ּפחֹות .והאֹוכל ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָ
.Áהּיֹום מחצֹות עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל ְְֱֲֵֵֶַַָָָָָָֹאסּור

ּבּיֹום ׁשביעית ׁשעה מּתחּלת ׁשהּוא האֹוכל.ּולמעלה, וכל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָ
הּתֹורה מן לֹוקה זה, עליוּבזמן תאכל "לא ׁשּנאמר: , ְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ

הּׁשמּועהחמץ" מּפי למדּו ּכ הּפסח; קרּבן על ּכלֹומר , ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָ

ׁשראּויה[ממרע"ה] מּׁשעה חמץ תאכל לא זה: ּדבר ְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹּבפרּוׁש
הּיֹום. חצי והּוא הערּבים", "ּבין ׁשהּוא הּפסח, ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָלׁשחיטת

.Ëּכדי ׁשּׁשית, ׁשעה מּתחּלת חמץ לאכל חכמים ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶַָָָָָֹואסרּו
יּגע ּתֹורה[יכשל]ׁשּלא יהיהּבאּסּור ׁשּׁשית ׁשעה ּומּתחּלת . ְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֹ

מּדברי ׁשּׁשית ׁשעה ּובהניה: ּבאכילה אסּור ְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהחמץ
הּתֹורה מן ומעלה, מּׁשביעית הּיֹום ּוׁשאר ׁשעהסֹופרים, . ְְְְִִִִִַַַָָָָָָ

המעּנן, יֹום מּׁשּום ּגזרה - חמץ ּבּה אֹוכלין אין ְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָֻחמיׁשית,
ּבהניה אסּור ואינֹו וׁשּׁשית. חמיׁשית ּבין יטעה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָׁשּמא

חמיׁשית ּתֹודהּבׁשעה ולחם ּתרּומה ּבּה ּתֹולין ,לפיכ . ְְְְֲִִִִֶֶָָָָָָ
ׂשֹורפין ולא אֹוכלין לא קדׁש, ׁשהּוא מחמץ ּבהן ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹֹוכּיֹוצא

הּכל. ׂשֹורפין ׁשּׁשית, ׁשעה ׁשּתּגיע ְִִִִֶַַַַָָֹעד

.Èעד עׂשר ארּבעה ּביֹום חמץ לאכל ׁשּמּתר למדּת, ְְְֱֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹֻהא
אּלא חמיׁשית, ּבׁשעה אֹוכלין ואין רביעית; ׁשעה ְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָסֹוף
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ׁשּׁשית, ּבׁשעה והאֹוכל ּבֹו; ְְְֱִִִִֵֶַַַַָָָנהנין

לֹוקה. ׁשביעית, ׁשעה מּתחּלת ְְְִִִִֵֶַָָָוהאֹוכל

ה'תש"ע מרחשון ח' שני יום

    
אּסּור‡. זמן קדם החמץ להׁשּבית הּתֹורה, מן עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹמצות

ׂשאר ּתׁשּביתּו הראׁשֹון "ּבּיֹום ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִֶֶַַַָָֹאכילתֹו,
הּׁשמּועהמּבּתיכם" מּפי רבנו]; משה למדּו,[שמסר ְְִִִֵֶַָָָ

מה זה, לדבר ּוראיה עׂשר. ארּבעה יֹום הּוא זה ְְְִֶֶֶַַָָָָָָָָׁשראׁשֹון
זבחי" ּדם חמץ על תׁשחט "לא ּבּתֹורה: ּכלֹומרּׁשּכתּוב , ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹ

יֹום הּוא הּפסח, ּוׁשחיטת קּים; והחמץ הּפסח תׁשחט ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹלא
חצֹות אחר עׂשר .ארּבעה ְֲַַַָָָָ

.ׁשּיבּטל היא ּבּתֹורה? האמּורה זֹו הׁשּבתה היא ְְֲִִֵֶַַַַָָָָָּומה
ׁשאין ּבלּבֹו ויׂשים ּכעפר, אֹותֹו ויחׁשב מּלּבֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהחמץ
ּכעפר הּוא הרי ׁשּברׁשּותֹו, חמץ וׁשּכל ּכלל, חמץ ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָָָּברׁשּותֹו

ּכלל צר ּבֹו ׁשאין .ּוכדבר ְְֵֶֶָָָֹ
לחּפׂש‚. סֹופרים, ּבּמחבֹואֹותּומּדברי החמץ אחר ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָ

סֹופרים, מּדברי וכן ּגבּולֹו. מּכל ּולהֹוציאֹו ולבּדק ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַָֹֹּובחרים,
ארּבעה ליל מּתחּלת ּבּלילה החמץ ּומׁשּביתין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּבֹודקין

הּנר לאֹור ּבבּתיהם,עׂשר, מצּויין העם ּכל ׁשּבּלילה מּפני , ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
לבדיקה יפה הּנר מדרׁשואֹור קֹובעין ואין ּבסֹוף[שיעור]; ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָ

לקרֹות יתחיל לא החכם וכן עׂשר, ׁשלׁשה [ללמודיֹום ְְְְִִֵֶַָָָָָֹֹ
זמּנּהתורה] ּבתחּלת מּבדיקה, ויּמנע יּמׁש ׁשּמא - זֹו .ּבעת ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

ולא„. החּמה, לאֹור ולא הּלבנה, לאֹור לא ּבֹודקין ְְְְְְִֵַַַָָָֹֹֹאין
אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנר. לאֹור אּלא - האבּוקה ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָלאֹור

ּובּמחבֹואֹות אכסדרהּבחרים אבל -[מרפסת]; רב ׁשאֹורּה ְְֲֲִֶַַַַַַָָָֹ
ּדּיֹו החּמה, לאֹור ּבדקּה החצראם ואמצע .צרי אינֹו , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

חמץ ּכל אֹוכלין והן ׁשם, מצּויים ׁשהעֹופֹות מּפני ְְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָּבדיקה,
ׁשם. ִֶָֹׁשּיּפל

עד‰. ּבֹודק זה - לחברֹו אדם ׁשּבין הּבית ׁשּבאמצע ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹחר
מּגעת, ׁשּידֹו מקֹום עד ּבֹודק וזה מּגעת, ׁשּידֹו ְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָמקֹום

ּבלּבֹו מבּטלֹו חמץ,והּׁשאר לֹו מכניסין ׁשאין מקֹום וכל ; ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּבדיקה צרי .אינֹו ְִִֵָָ

.Âהּתחּתֹוני הּבית הּיציעחרי וגג והעליֹונים, שגגום [חדרון ְְְְִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ
ּבקרמשופע] ורפת ּומתּבן, ולּולין, התבן], ואֹוצרֹות,[בית ְְְְְִֵֶֶַָָ

           
      

ּדגים[מחסני] ּובית מהן, מסּתּפק ׁשאין ׁשמן ואֹוצרֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָיין
להן הכניס ּכן אם אּלא ּבדיקה, צריכין אינן - ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָּגדֹולים
ּובית מהן, ׁשּמסּתּפק יין ואֹוצרֹות ׁשכר אֹוצרֹות אבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָחמץ.
העצים, ּובית קטּנים, ּדגים ּובית הּׁשעוה, ּובית ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּמלח,

הּמּוריס מלוח]ּובית דג האמצעּיים,[שומן הּבית וחרי , ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ
להן ׁשּמכניסין ׁשּסתמן ּבדיקה, צריכין - ּבאּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא
צרי אינֹו חמץ, ׁשם הכניס ׁשּלא ּבוּדאי ידע ואם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹחמץ;

הּמרּתףּבדיקה ּוכׁשּבֹודק ׁשּורֹות. ׁשּתי מּמּנּו ּבֹודק [של, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ
מּמּנה.חביות] וׁשּלמּטה העליֹונה ׁשהן ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָהחיצֹונֹות,

.Êׁשאין למקֹום חמץ חלּדה ּגררה ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֻאין
מעיר נחּוׁש לבית, מּבית נחּוׁש ׁשאם חמץ; ּבֹו ְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָמכניסין

סֹוף לּדבר ואין עׂשרלעיר, והּניח עׂשר, ארּבעה ליל ּבדק . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּפעם לבּדק וצרי חֹוׁשׁש, זה הרי - ּתׁשע ּומצא ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹחּלֹות

ּבוּדאי עכּבר אֹו חלּדה ּגררה ׁשהרי .ׁשנּיה; ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֻ
.Áאחר ּבפיו וחמץ לּבית ׁשּנכנס עכּבר ראה אם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָוכן

ּפע לבּדק צרי - ּפרּוריןּבדיקה ׁשּמצא ּפי על אף ׁשנּיה. ם ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
ּבמקֹום הּפת אֹותּה אכל 'ּכבר אֹומרין: אין הּבית, ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָּבאמצע
אֹו ּבחר הּניחּה ׁשּמא חֹוׁשׁשין אּלא הּפרּורין', והרי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹזה,
אם ּובֹודק. חֹוזר ּולפיכ היּו; ׁשם הּפרּורין ואּלּו ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָּבחּלֹון,
אֹותּה מצא ואם הּבית; ּכל ּבֹודק זה הרי ּכלּום, מצא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹלא

ּבדיקה צרי אינֹו ונכנס, העכּבר ׁשּנטלּה .הּפת ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ
.Ëונכנס ּכּכר, ּובידֹו ּבדּוק, לבית ׁשּנכנס ּתינֹוק ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָראה

ׁשחזקתֹו ּבדיקה; צרי אינֹו - ּפרּורין ּומצא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאחריו,
- אכילה ּבׁשעת מּמּנּו ׁשּנפלּו הּפרּורין ואּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאכלּה,
לפרר. עכּבר ּדר ואין אכילתֹו, ּבעת לפרר הּתינֹוק ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּדר

לבּדק צרי ּכלל, ּפרּורין מצא לא .ואם ְְְִִִִֵָָָָֹֹ
.Èּובא חמץ, ׁשל ואחד מּצה ׁשל צּבּורין ּתׁשעה ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּניח

לבית ונכנס נטל, מּצה אם חמץ אם ידענּו ולא ונטל, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָָֹעכּבר
לבּדקּבדּוק צרי ׁשּכל- מקומו]הּקבּוע[איסור]; ,[ידוע ְִִֶַַָָָָֹ

מחצה על .ּכמחצה ְֱֱֶֶַָָ
.‡Èאחד בּתים, ּוׁשני מּצה, ואחד חמץ אחד צּבּורין, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשני

חמץ נטל זה עכּברים, ׁשני ּובאּו ּבדּוק, ׁשאינֹו ואחד ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבדּוק
ׁשּנטל זה נכנס ּבית זה לאי ידּוע ואין מּצה, נטל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוזה
ּובא חמץ, אחד וצּבּור ּבדּוקין, בּתים ׁשני וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָהחמץ;
ׁשּנכנס ׁשּידע אֹו נכנס; ּבית זה לאי ידּוע ואין ונטל, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָעכּבר

ּכלּום; מצא ולא ּובדק אחריו ונכנס מהן, ׁשּבדק,לאחד אֹו ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּכּכר ׁשאיןּומצא ׁשנּיה; ּפעם לבּדק צרי אינֹו אּלּו, ּבכל - ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

קבּוע .ּכאן ַָָ
.Èאחרת ּבזוית ּומצאֹו זֹו, ּבזוית החמץ ׁשהּניחהּניח אֹו ; ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

עׂשר ּומצא חּלֹות, צּבּוריןּתׁשע ּתׁשעה ׁשהיּו אֹו ;מּצה ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ואחד ידּועחמץ(חמץ) ואין מהן, ּכּכר ּופרׁש (מצה), ְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ונכנס ׁשּפרׁש, הּכּכר ונטל עכּבר ּובא מּצה, אֹו חמץ ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָאם
לבית נכנס וספק חמץ, ונטל עכּבר ׁשּבא אֹו ּבדּוק; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלבית

נכנס לא אֹו לבּדק.זה צרי אּלּו, ּבכל - ְְְִִִֵֶַָָֹֹ
.‚Èוכּכר מּׁשם עכּבר ויצא ּבפיו, וכּכר לּבית עכּבר ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָָנכנס

האחרֹון הּוא ׁשּנכנס, הראׁשֹון 'הּוא אֹומרין: - ְְְֲִִִִֶַַָָּבפיו
ׁשּיצא וזה ׁשחר הראׁשֹון היה לבּדק; צרי ואינֹו ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֹֹׁשּיצא',
מּׁשם ויצאת ּבפיו, וכּכר עכּבר נכנס לבּדק. צרי ְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָָָֹלבן,

ּבפיה, וכּכר ועכּבר יצאת לבּדק; צרי - ּבפיה וכּכר ְְְְְְְְִִִִִִַָָָָָָָָָֹֻחלּדה
העכּבר. ּבפי ׁשהיה הּוא הּכּכר, ׁשּזה - לבּדק צרי ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאינֹו

חבר להביא חּיב אין ּבפיו, ּופת לחר ׁשּנכנס [ציידנחׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
.להֹוציאֹונחשים] ְִ

.„Èסּלם להביא אֹותֹו מחּיבין קֹורה, ּבׁשמי חמץ ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֻּכזית
קֹורה מּׁשמי יּפל ׁשּפעמים ּבבֹור.להֹורידֹו; חמץ איןהיה , ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹ

ודּיֹו ּבלּבֹו, מבּטלֹו אּלא להעלֹותֹו, אֹותֹו .מחּיבין ְְְְְְְֲִִֶַַַַָ

.ÂËּפניה[חתיכת]ּכּפת טח אם - ליׁשיבה ׁשּיחדּה ׂשאֹור ְֲִִִִִֶֶַָָָָָ
לקּימּה ּומּתר ּבטלה, זֹו הרי - ׁשּבסדקיּבטיט ּבצק . ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֻ

לבער.[קערה]הערבה חּיב אחד, ּבמקֹום ּכזית יׁש אם - ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
אֹו הערבה, ׁשברי ּבֹו לחּזק עׂשּוי היה אם - לאו ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָואם

נקב ּבֹו לבערלסּתם חּיב לאו, ואם ּבמעּוטֹו; ּבטל היּו- . ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
- ּביניהן ּבצק ׁשל וחּוט מקֹומֹות, ּבׁשני זיתים חציי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָׁשני
ואם לבער; חּיב עּמֹו, נּטלין החּוט יּנטל ׁשאּלּו ּכל ְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹרֹואין:

לבער חּיב אינֹו .לאו, ְֵֵַַָָ
.ÊËעל אף - ּבבית אבל ּבערבה; אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָּבּמה

מּפני לבער, חּיב - עּמֹו נּטלין אין החּוט יּנטל ׁשאם ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּפי
אֹותן מקּבץ זיתׁשּפעמים וחצי ּבּבית זית חצי היה . ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

ּבאכסדרה זית וחצי ּבּבית זית חצי חצי[מרפסת]ּבעלּיה, , ְְֲֲֲֲִִִִִִִַַַַַַַָָָָ
ואּלּו הֹואיל - מּמּנּו ׁשּלפנים ּבּבית זית וחצי ּבּבית ְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַזית
- ּבקרקעֹות אֹו ּבקֹורֹות, אֹו ּבכתלים, ּדבּוקין זיתים ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָהחציי

ודּיֹו ּבלּבֹו מבּטל אּלא לבער, חּיב .אינֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָ
.ÊÈעׂשר ּבארּבעה סתם ּבית בדקו]הּמׂשּכיר אם פירש לא -] ְְְְִִַַַַָָָָָ

לׁשאל צרי ואינֹו ּבדּוק, ּבחזקת זה הרי זה- החזק ואם ; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻ
ׁשּלא ּבדקנּוהּו'הּמׂשּכיר 'אנּו קטן, אֹו אּׁשה ואמרה ּבדק, ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָֹ

והּכל חמץ, ּבעּור על נאמנים ׁשהּכל נאמנין; אּלּו הרי -ְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּוקטּנים ועבדים נׁשים ואפּלּו לבדיקה, והּוא,ּכׁשרין - ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָ

לבּדק ּדעת ּבֹו ׁשּיׁש קטן .ׁשּיהיה ְְִִֵֶֶֶַַָָֹ
.ÁÈחל הּמפּתח מסר ׁשּלא עד אם - לחברֹו ּבית ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹהּמׂשּכיר

הּמפּתח מּׁשּמסר ואם לבּדק; הּמׂשּכיר על עׂשר, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹארּבעה
ּבחזקת ּבית הּמׂשּכיר לבּדק. הּׂשֹוכר על עׂשר, ארּבעה ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹחל
לבּדק הּׂשֹוכר על - ּבדּוק ׁשאינֹו ונמצא ּבדּוק, ;ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ּבׂשכר ׁשּבֹודקין ּבמקֹום ואפּלּו טעּות, מּקח ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָואינֹו
עֹוׂשה[בתשלום] הּוא מצוה ׁשהרי ,. ְֲִֵֶֶָ

.ËÈזקּוק - יֹום ׁשלׁשים ּתֹו ּבׁשּירה, והּיֹוצא ּבּים ְְְְִֵֵַַַַָָָָָֹהמפרׁש
הּפסח, קדם לחזר ּדעּתֹו אם - יֹום ׁשלׁשים קדם ְְְֲִִִֶֶֶַַַַֹֹֹֹֹלבּדק.

לבּדק ּביןצרי הּפסח ערב יחזר ׁשּמא יצא, ּכ ואחר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
לחזר, ּדעּתֹו אין ואם לבער; ּפנאי לֹו יהיה ולא ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹֹהּׁשמׁשֹות,

אֹוצר ּביתֹו העֹוׂשה וכן לבּדק. צרי תבואה]אינֹו ,[מחסן ְְִִֵֵֵֶָָָֹ
אֹוצרֹו ּכֹונס ּכ ואחר לבּדק, זקּוק - יֹום ׁשלׁשים ְְְִִֵַַָָָֹֹּתֹו
הּפסח, קדם לפּנֹותֹו ּדעּתֹו אם - יֹום ׁשלׁשים קדם ְְְְִִֶֶֶַַַַֹֹֹלתֹוכֹו.
לפּנֹותֹו ּדעּתֹו אין ואם אֹוצר; עֹוׂשהּו ּכ ואחר לבּדק ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹצרי

לבּדק צרי אינֹו הּפסח, .קדם ְִִֵֶֶַַָֹֹ

ה'תש"ע מרחשון ט' שלישי יום

    
את‡. מֹוציא עׂשר, ארּבעה ּבלילי ּומחּפׂש אדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכׁשּבֹודק

ּומקּבץ הּזוּיֹות, ּומן הּמחבֹואֹות ּומן החרים מן ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהחמץ



סי            
      

ּדגים[מחסני] ּובית מהן, מסּתּפק ׁשאין ׁשמן ואֹוצרֹות ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָיין
להן הכניס ּכן אם אּלא ּבדיקה, צריכין אינן - ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָָּגדֹולים
ּובית מהן, ׁשּמסּתּפק יין ואֹוצרֹות ׁשכר אֹוצרֹות אבל ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָחמץ.
העצים, ּובית קטּנים, ּדגים ּובית הּׁשעוה, ּובית ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָהּמלח,

הּמּוריס מלוח]ּובית דג האמצעּיים,[שומן הּבית וחרי , ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹ
להן ׁשּמכניסין ׁשּסתמן ּבדיקה, צריכין - ּבאּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוכּיֹוצא
צרי אינֹו חמץ, ׁשם הכניס ׁשּלא ּבוּדאי ידע ואם ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹחמץ;

הּמרּתףּבדיקה ּוכׁשּבֹודק ׁשּורֹות. ׁשּתי מּמּנּו ּבֹודק [של, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָ
מּמּנה.חביות] וׁשּלמּטה העליֹונה ׁשהן ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָהחיצֹונֹות,

.Êׁשאין למקֹום חמץ חלּדה ּגררה ׁשּמא חֹוׁשׁשין ְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָָֻאין
מעיר נחּוׁש לבית, מּבית נחּוׁש ׁשאם חמץ; ּבֹו ְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָמכניסין

סֹוף לּדבר ואין עׂשרלעיר, והּניח עׂשר, ארּבעה ליל ּבדק . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
ּפעם לבּדק וצרי חֹוׁשׁש, זה הרי - ּתׁשע ּומצא ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹחּלֹות

ּבוּדאי עכּבר אֹו חלּדה ּגררה ׁשהרי .ׁשנּיה; ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֻ
.Áאחר ּבפיו וחמץ לּבית ׁשּנכנס עכּבר ראה אם ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָוכן

ּפע לבּדק צרי - ּפרּוריןּבדיקה ׁשּמצא ּפי על אף ׁשנּיה. ם ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ
ּבמקֹום הּפת אֹותּה אכל 'ּכבר אֹומרין: אין הּבית, ְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָּבאמצע
אֹו ּבחר הּניחּה ׁשּמא חֹוׁשׁשין אּלא הּפרּורין', והרי ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹזה,
אם ּובֹודק. חֹוזר ּולפיכ היּו; ׁשם הּפרּורין ואּלּו ְְְִִִֵֵֵֵַַָָָּבחּלֹון,
אֹותּה מצא ואם הּבית; ּכל ּבֹודק זה הרי ּכלּום, מצא ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹלא

ּבדיקה צרי אינֹו ונכנס, העכּבר ׁשּנטלּה .הּפת ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ
.Ëונכנס ּכּכר, ּובידֹו ּבדּוק, לבית ׁשּנכנס ּתינֹוק ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָראה

ׁשחזקתֹו ּבדיקה; צרי אינֹו - ּפרּורין ּומצא ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָאחריו,
- אכילה ּבׁשעת מּמּנּו ׁשּנפלּו הּפרּורין ואּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאכלּה,
לפרר. עכּבר ּדר ואין אכילתֹו, ּבעת לפרר הּתינֹוק ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּדר

לבּדק צרי ּכלל, ּפרּורין מצא לא .ואם ְְְִִִִֵָָָָֹֹ
.Èּובא חמץ, ׁשל ואחד מּצה ׁשל צּבּורין ּתׁשעה ְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּניח

לבית ונכנס נטל, מּצה אם חמץ אם ידענּו ולא ונטל, ְְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָָֹעכּבר
לבּדקּבדּוק צרי ׁשּכל- מקומו]הּקבּוע[איסור]; ,[ידוע ְִִֶַַָָָָֹ

מחצה על .ּכמחצה ְֱֱֶֶַָָ
.‡Èאחד בּתים, ּוׁשני מּצה, ואחד חמץ אחד צּבּורין, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָׁשני

חמץ נטל זה עכּברים, ׁשני ּובאּו ּבדּוק, ׁשאינֹו ואחד ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבדּוק
ׁשּנטל זה נכנס ּבית זה לאי ידּוע ואין מּצה, נטל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוזה
ּובא חמץ, אחד וצּבּור ּבדּוקין, בּתים ׁשני וכן ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָהחמץ;
ׁשּנכנס ׁשּידע אֹו נכנס; ּבית זה לאי ידּוע ואין ונטל, ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָעכּבר

ּכלּום; מצא ולא ּובדק אחריו ונכנס מהן, ׁשּבדק,לאחד אֹו ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
ּכּכר ׁשאיןּומצא ׁשנּיה; ּפעם לבּדק צרי אינֹו אּלּו, ּבכל - ְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

קבּוע .ּכאן ַָָ
.Èאחרת ּבזוית ּומצאֹו זֹו, ּבזוית החמץ ׁשהּניחהּניח אֹו ; ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

עׂשר ּומצא חּלֹות, צּבּוריןּתׁשע ּתׁשעה ׁשהיּו אֹו ;מּצה ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ
ואחד ידּועחמץ(חמץ) ואין מהן, ּכּכר ּופרׁש (מצה), ְְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָ

ונכנס ׁשּפרׁש, הּכּכר ונטל עכּבר ּובא מּצה, אֹו חמץ ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָאם
לבית נכנס וספק חמץ, ונטל עכּבר ׁשּבא אֹו ּבדּוק; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָלבית

נכנס לא אֹו לבּדק.זה צרי אּלּו, ּבכל - ְְְִִִֵֶַָָֹֹ
.‚Èוכּכר מּׁשם עכּבר ויצא ּבפיו, וכּכר לּבית עכּבר ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָָָנכנס

האחרֹון הּוא ׁשּנכנס, הראׁשֹון 'הּוא אֹומרין: - ְְְֲִִִִֶַַָָּבפיו
ׁשּיצא וזה ׁשחר הראׁשֹון היה לבּדק; צרי ואינֹו ְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָָֹֹׁשּיצא',
מּׁשם ויצאת ּבפיו, וכּכר עכּבר נכנס לבּדק. צרי ְְְְְְִִִִִִַַָָָָָָָָֹלבן,

ּבפיה, וכּכר ועכּבר יצאת לבּדק; צרי - ּבפיה וכּכר ְְְְְְְְִִִִִִַָָָָָָָָָֹֻחלּדה
העכּבר. ּבפי ׁשהיה הּוא הּכּכר, ׁשּזה - לבּדק צרי ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאינֹו

חבר להביא חּיב אין ּבפיו, ּופת לחר ׁשּנכנס [ציידנחׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹ
.להֹוציאֹונחשים] ְִ

.„Èסּלם להביא אֹותֹו מחּיבין קֹורה, ּבׁשמי חמץ ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֻּכזית
קֹורה מּׁשמי יּפל ׁשּפעמים ּבבֹור.להֹורידֹו; חמץ איןהיה , ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָֹ

ודּיֹו ּבלּבֹו, מבּטלֹו אּלא להעלֹותֹו, אֹותֹו .מחּיבין ְְְְְְְֲִִֶַַַַָ

.ÂËּפניה[חתיכת]ּכּפת טח אם - ליׁשיבה ׁשּיחדּה ׂשאֹור ְֲִִִִִֶֶַָָָָָ
לקּימּה ּומּתר ּבטלה, זֹו הרי - ׁשּבסדקיּבטיט ּבצק . ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֻ

לבער.[קערה]הערבה חּיב אחד, ּבמקֹום ּכזית יׁש אם - ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
אֹו הערבה, ׁשברי ּבֹו לחּזק עׂשּוי היה אם - לאו ְְְֲִִִֵֵֵַָָָָָָואם

נקב ּבֹו לבערלסּתם חּיב לאו, ואם ּבמעּוטֹו; ּבטל היּו- . ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
- ּביניהן ּבצק ׁשל וחּוט מקֹומֹות, ּבׁשני זיתים חציי ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָׁשני
ואם לבער; חּיב עּמֹו, נּטלין החּוט יּנטל ׁשאּלּו ּכל ְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹרֹואין:

לבער חּיב אינֹו .לאו, ְֵֵַַָָ
.ÊËעל אף - ּבבית אבל ּבערבה; אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָּבּמה

מּפני לבער, חּיב - עּמֹו נּטלין אין החּוט יּנטל ׁשאם ְְִִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָּפי
אֹותן מקּבץ זיתׁשּפעמים וחצי ּבּבית זית חצי היה . ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ

ּבאכסדרה זית וחצי ּבּבית זית חצי חצי[מרפסת]ּבעלּיה, , ְְֲֲֲֲִִִִִִִַַַַַַַָָָָ
ואּלּו הֹואיל - מּמּנּו ׁשּלפנים ּבּבית זית וחצי ּבּבית ְְֲִִִִִִִִִֵֶֶַַַַַַַזית
- ּבקרקעֹות אֹו ּבקֹורֹות, אֹו ּבכתלים, ּדבּוקין זיתים ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָהחציי

ודּיֹו ּבלּבֹו מבּטל אּלא לבער, חּיב .אינֹו ְְְְִֵֵֵֶַַַַָָ
.ÊÈעׂשר ּבארּבעה סתם ּבית בדקו]הּמׂשּכיר אם פירש לא -] ְְְְִִַַַַָָָָָ

לׁשאל צרי ואינֹו ּבדּוק, ּבחזקת זה הרי זה- החזק ואם ; ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָֹֻ
ׁשּלא ּבדקנּוהּו'הּמׂשּכיר 'אנּו קטן, אֹו אּׁשה ואמרה ּבדק, ְְְְְִִֶַַַַָָָָָָָֹ

והּכל חמץ, ּבעּור על נאמנים ׁשהּכל נאמנין; אּלּו הרי -ְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּוקטּנים ועבדים נׁשים ואפּלּו לבדיקה, והּוא,ּכׁשרין - ְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָ

לבּדק ּדעת ּבֹו ׁשּיׁש קטן .ׁשּיהיה ְְִִֵֶֶֶַַָָֹ
.ÁÈחל הּמפּתח מסר ׁשּלא עד אם - לחברֹו ּבית ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַָָֹהּמׂשּכיר

הּמפּתח מּׁשּמסר ואם לבּדק; הּמׂשּכיר על עׂשר, ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָָֹארּבעה
ּבחזקת ּבית הּמׂשּכיר לבּדק. הּׂשֹוכר על עׂשר, ארּבעה ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹחל
לבּדק הּׂשֹוכר על - ּבדּוק ׁשאינֹו ונמצא ּבדּוק, ;ׁשהּוא ְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹ

ּבׂשכר ׁשּבֹודקין ּבמקֹום ואפּלּו טעּות, מּקח ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָואינֹו
עֹוׂשה[בתשלום] הּוא מצוה ׁשהרי ,. ְֲִֵֶֶָ

.ËÈזקּוק - יֹום ׁשלׁשים ּתֹו ּבׁשּירה, והּיֹוצא ּבּים ְְְְִֵֵַַַַָָָָָֹהמפרׁש
הּפסח, קדם לחזר ּדעּתֹו אם - יֹום ׁשלׁשים קדם ְְְֲִִִֶֶֶַַַַֹֹֹֹֹלבּדק.

לבּדק ּביןצרי הּפסח ערב יחזר ׁשּמא יצא, ּכ ואחר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹ
לחזר, ּדעּתֹו אין ואם לבער; ּפנאי לֹו יהיה ולא ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָֹֹהּׁשמׁשֹות,

אֹוצר ּביתֹו העֹוׂשה וכן לבּדק. צרי תבואה]אינֹו ,[מחסן ְְִִֵֵֵֶָָָֹ
אֹוצרֹו ּכֹונס ּכ ואחר לבּדק, זקּוק - יֹום ׁשלׁשים ְְְִִֵַַָָָֹֹּתֹו
הּפסח, קדם לפּנֹותֹו ּדעּתֹו אם - יֹום ׁשלׁשים קדם ְְְְִִֶֶֶַַַַֹֹֹלתֹוכֹו.
לפּנֹותֹו ּדעּתֹו אין ואם אֹוצר; עֹוׂשהּו ּכ ואחר לבּדק ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֹצרי

לבּדק צרי אינֹו הּפסח, .קדם ְִִֵֶֶַַָֹֹ

ה'תש"ע מרחשון ט' שלישי יום

    
את‡. מֹוציא עׂשר, ארּבעה ּבלילי ּומחּפׂש אדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָּכׁשּבֹודק

ּומקּבץ הּזוּיֹות, ּומן הּמחבֹואֹות ּומן החרים מן ְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָֹהחמץ



סי           
      

ּבּיֹום, ׁשּׁשית ׁשעה ּתחּלת עד אחד. ּבמקֹום ּומּניחֹו ְְִִִִֶַַַַַָָָָֹהּכל,
לבערֹומבערֹו רצה ואם מבערֹו.; עׂשר, ארּבעה ּבלילי ְְְְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָָָ

.מּמּנּו ׁשּיאכל ּכדי עׂשר, ארּבעה ּבלילי ׁשּמּניח ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹהחמץ
ּבכל ּומפרד מפּזר מּניחֹו אינֹו - ׁשעֹות ארּבע עד ְְְְְִֵַַַַָָָָָָֹֻלמחר
ׁשאם ּבֹו; ונזהר ידּועה, ּבזוית אֹו ּבכלי מצניעֹו אּלא ְְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָמקֹום,
ּפעם ולבּדק אחריו לחּפׂש צרי - חסר ּומצאֹו ּבֹו נזהר ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹֹלא

העכּברים ּגררּוהּו ׁשּמא .אחרת, ְְִֶֶֶַַָָָָ

החמץ‚. את ּבֹודקין - ּבׁשּבת להיֹות עׂשר ארּבעה ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָחל
ׁשּבת ערב שישי]ּבלילי עׂשר[ליל ׁשלׁשה ליל ׁשהּוא ,; ְְֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ּביֹום ׁשעֹות ארּבע עד מּמּנּו, לאכל ּכדי החמץ מן ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹּומּניח
מּלפניהּׁשּבת מבערֹו והּׁשאר מצנע, ּבמקֹום ּומּניחֹו , ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָֻ
ארּבעהּׁשּבת אחר הּׁשּבת ּביֹום החמץ מן נׁשאר ואם . ְְְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָָ

מבּטלֹו ּכליׁשעֹות, עליו וכֹופה טֹוב; יֹום מֹוצאי עד ְְְְִֵֶַַָָָָ
ּומבערֹו. ְֲִַָהראׁשֹון,

ערב„. לׂשרפּה וצר ּתרּומה, ׁשל רּבֹות ּכּכרֹות לֹו ְְְְִֶֶֶַַָָָָָָהיּו
הּטהֹור יערב לא - ׂשֹורףׁשּבת אּלא ויׂשרף; הּטמאה, עם ה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹ

ּותלּויה לעצמּה, ּוטמאה לעצמּה, טמאה]טהֹורה [ספק ְְְְְְְֵַַָָָָָ
ׁשעֹות ארּבע עד לאכל, ּכדי הּטהֹורה מן ּומּניח ְְְְְֱִִֵֶַַַַַַַָָָֹלעצמּה.

ּבלבד הּׁשּבת .ּביֹום ְְִַַַָ

עׂשר,‰. ארּבעה ּבליל ּבדק ולא הזיד אֹו ׁשּׁשכח ְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָֹמי
ּבֹודק ּבׁשחרית, ּבדק לא ּבׁשחרית; עׂשר ּבארּבעה ְְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָֹּבֹודק

הּבעּור שישית]ּבׁשעת הּבעּור,[שעה ּבׁשעת ּבדק לא ; ְְִִִִַַַַַָֹ
החג ּבתֹו הרגל,ּבֹודק אחר ּבֹודק - ּבדק ולא הרגל עבר . ְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ

מּפני הּפסח, עליו ׁשעבר מחמץ ּׁשּיּמצא מה ׁשּיבער ְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָּכדי
ּבהניה אסּור .ׁשהּוא ֲֶַָָָ

.Âארּבעה ּביֹום אֹו עׂשר, ארּבעה ּבליל החמץ ְְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּכׁשּבֹודק
ּברּו' לבּדק: ׁשּיתחיל קדם מבר - הרגל ּבתֹו אֹו ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹעׂשר,
ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְְֱֲִִֵֶֶֶַָָָָָֹאּתה
הּמקֹומֹות ּבכל ּומחּפׂש ּובֹודק חמץ'; ּבעּור על ְְְְִִֵֵֵַַַָָָוצּונּו

ׁשּבארנּו ּכמֹו חמץ, להם לאחרׁשּמכניסין ּבדק ואם . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
מבר אינֹו .הרגל, ְֵֵֶֶָָ

.Êאֹו עׂשר, ארּבעה ּבליל ּבדק אם - לבּדק ְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹּכׁשּגֹומר
ּכל לבּטל צרי - ׁשעֹות ׁשׁש קדם עׂשר ארּבעה ְְְִֵֵֶַַָָָָָָָֹּביֹום

רֹואהּו ואינֹו ּברׁשּותֹו, ׁשּנׁשאר חמץחמץ 'ּכל ויאמר: ; ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ׁש ּברׁשּותי ּבטל,ׁשּיׁש הּוא הרי ידעּתיו, ולא ראיתיו ּלא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָֹֹ
ּכעפר' הּוא ׁשּׁשיתוהרי ׁשעה מּתחּלת ּבדק אם אבל . ְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָ

ׁשּכבר ּברׁשּותֹו, אינֹו ׁשהרי - לבּטל צרי אינֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּולמעלה,
ּבהניה. ֱֲֶַַָָנאסר

.Áומעלה ׁשעֹות ּומּׁשׁש ׁשׁש, קדם ּבּטל לא אם ,ְְִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹלפיכ
ּבׁשעת ּוׁשכחֹו ּבלּבֹו, והיה עליו ּדעּתֹו ׁשהיה חמץ ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָָָ(ּו)מצא
ו"לא יראה" "לא על עבר זה הרי - ּבערֹו ולא ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֹהּבעּור

מֹועיליּמצא" עּתה הּבּטּול ואין ּבּטל; ולא ּבער לא ׁשהרי , ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָֹֹ
הּוא ּכאּלּו עׂשהּו והּכתּוב ּברׁשּותֹו, ׁשאינֹו לפי ּכלּום, ְְְְְִִִֵֶַָָָלֹו
וחּיב יּמצא". ו"לא יראה" "לא מּׁשּום לחּיבֹו ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹֹּברׁשּותֹו,

ׁשּימצאּנּו עת ּבכל ּכֹופהלבערֹו - טֹוב ּביֹום מצאֹו ואם . ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָ
אינֹו - הּוא הקּדׁש ׁשל ואם ּומבערֹו; לערב, עד ּכלי ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָעליו

ּפֹורׁשין ׁשהּכל עליו, לכּפֹות מּמּנּו[מובדלים]צרי. ְְִִִִֶֶַָָָֹ

.Ëאֹו מצוה, לעׂשֹות הּבעּור ׁשעת קדם מּביתֹו ׁשּיצא ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹמי
ונּׂשּואין ארּוסין סעּודת ּכגֹון מצוה ׁשל ּבסעּודה ,לאכל ְְְְְֱִִִִִֵֶֶַָָֹ
ּולבער לחזר יכֹול אם - ּביתֹו ּבתֹו חמץ לֹו ׁשּיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָֹונזּכר
להּציל יצא ּבלּבֹו. יבּטל לאו, ואם יחזר; למצותֹו, ְְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָֹֹולחזר

הּגיס -[שודדים]מּיד הּמּפלת ּומן הּדלקה, מן הּנהר, מן , ְִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ
חמץ לֹו ׁשּיׁש ונזּכר עצמֹו, לצר יצא ודּיֹו. ּבלּבֹו, ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיבּטל

מּיד יחזר - ּביתֹו ּכביצה;ּבתֹו עד חֹוזר? הּוא ּכּמה ועד . ְְְֲִֵֵֵַַַַָָָֹ
ודּיֹו ּבלּבֹו מבּטלֹו מּכביצה, ּפחֹות .היה ְְְְְִִֵַַָָָָ

.Èמגלּגלת עּסה ׁשהּניח ויצא,[שנילושה]מי ּביתֹו ּבתֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָֻ
ׁשּמא ירא והיה רּבֹו, לפני יֹוׁשב והּוא ׁשּיצא אחר ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָונזּכר
קדם ּבלּבֹו מבּטלּה זה הרי - ׁשּיבֹוא קדם ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹּתחמיץ
ּכלּום, מֹועיל הּבּטּול אין החמיצה, אם אבל ְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָׁשּתחמיץ;
לבער וחּיב יּמצא", ו"לא יראה" "לא על עבר ּכבר ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹאּלא

לביתֹו ּכׁשּיחזר .מּיד ְְְִֵֶַָֹ
.‡Èאֹו לרּוח, וזֹורה ּפֹורר אֹו ׂשֹורפֹו, חמץ? ּבעּור ְְִֵֵֵֶַַָָּכיצד

מחּתכֹו הּים ואין קׁשה, החמץ היה ואם לּים; ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָזֹורקֹו
לּים זֹורקֹו ּכ ואחר מפררֹו, זה הרי - וחמץּבמהרה . ְְְְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ

טפחים ׁשלׁשה עפר עליו ונמצא מּפלת, עליו אֹוׁשּנפלה ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָָָֹֹ
לא עדין אם ּבלּבֹו, לבּטל וצרי ּכמבער; הּוא הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹֹיתר

ׁשּׁשית ׁשעה .נכנסה ְְִִִָָָ
.Èלבער צרי אינֹו ׁשּׁשית, ׁשעה קדם לנכרי ואםנתנֹו . ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ׁשּלֹו ּבּפחמין להנֹות מּתר זה הרי ׁשּׁשית, ׁשעה קדם ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׂשרפֹו
הּפסח ּבתֹו- ּולמעלה ׁשּׁשית מּׁשעה ׂשרפֹו אם אבל . ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָ

ּתּנּור ּבֹו יּסיק לא זה הרי ּבהניה, אסּור והּוא ְֲֲִִֵֶַַַָָָֹהֹואיל
ּבּׁשלוכירים אֹו אפה ואם יבּׁשל; ולא ּבֹו, יאפה ולא ,- ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹֹ

ׁשּלֹו הּפחמין וכן ּבהניה. אסּור הּתבׁשיל ואֹותֹו הּפת ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָאֹותּה
ּבהניה ׁשּנאסר אחר ּוׂשרפֹו הֹואיל ּבהניה, .אסּורין ְֱֲֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָ

ה'תש"ע מרחשון י' רביעי יום

    
חמץ"‡. ל יראה "לא ּבּתֹורה: טמןּכתּוב אם יכֹול . ְִֵֵֶַַָָָָָָֹ

ּתלמּוד עֹובר? יהיה לא ּגֹוים, ּביד אֹותֹו הפקיד אֹו ְְְְִִִִֵֶַַֹאֹותֹו,
ּבבּתיכם" יּמצא לא "ׂשאר אֹולֹומר: הפקידֹו אפּלּו , ְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹֹ

החמץ היה ּכן אם אּלא עֹובר יהיה לא יכֹול ְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹהטמינֹו.
אחרת, ּבעיר אֹו ּבּׂשדה מּביתֹו רחֹוק היה אם אבל ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּבביתֹו,

"ּגבל "ּבכל לֹומר: ּתלמּוד עֹובר? יהיה רׁשּותלא ּבכל ,. ְְְְְְְִֵֶֶַַָָֹֻ
ׁשל אֹו ּגֹוי, ׁשל חמץ מרׁשּותֹו לבער חּיב יהיה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָיכֹול

"ל יראה "לא לֹומר: ּתלמּוד איהקּדׁש? ׁשּל אּתה, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ּגבּה ׁשל אֹו אחרים, ׁשל רֹואה אּתה אבל .[הקדש]רֹואה; ֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

.,ּברׁשּותֹו הּניחֹו אם - יׂשראל ׁשל ׁשחמץ למדּת, ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָהא
- ּגֹוים ּביד מפקד ואפּלּו אחרת, ּבעיר ואפּלּו טמּון, ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָֻאפּלּו
ׁשל וחמץ יּמצא"; ו"לא יראה" "לא מּׁשּום עֹובר זה ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָָֹֹהרי
עּמֹו היה אפּלּו - יׂשראל אצל ׁשהיה ּגֹוי ׁשל אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָהקּדׁש
ּגר ׁשל היה ואפּלּו ׁשּלֹו. ׁשאינֹו מּפני מּתר, זה הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻּבּבית

מצוות]ּתֹוׁשב ז' שקיבל עליו[גוי ׁשֹולטת יׂשראל איןׁשּיד , ְִֵֵֶֶֶַָָָָ
צרי אבל ּבּפסח. מרׁשּותנּו החמץ להֹוציא אֹותֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכֹופין

טפ עׂשרה ּגבֹוהה מחיצה ּגֹוי,לעׂשֹות ׁשל חמצֹו ּבפני חים ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָָ
,צרי אינֹו הקּדׁש, ׁשל אבל מּמּנּו; להסּתּפק יבֹוא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּמא

           
      

ּפֹורׁשין ׁשהּכל ׁשּלא[מובדלים]מּפני ּכדי ההקּדׁש, מן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹ
מעילה לידי .יבֹואּו ְִִֵָָ

יׂשראל‚. עליו קּבל אם - יׂשראל אצל חמצֹו ׁשהפקיד ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּגֹוי
חּיב זה הרי - ּדמיו לֹו יׁשּלם נגנב אֹו אבד ׁשאם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחריּות,

לאלבערֹו ואם ּכׁשּלֹו. נעׂשה אחריּות, עליו וקּבל הֹואיל ; ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
אחר מּמּנּו לאכל ּומּתר אצלֹו, לקּימֹו מּתר - אחריּות ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻקּבל

הּוא הּגֹוי ׁשּברׁשּות .הּפסח, ְִֶֶַַַ
יֹודע„. אם - יׂשראל אצל חמצֹו ׁשהפקיד אּלם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּגֹוי

וכֹופהּו לׁשּלמֹו מחּיבֹו נגנב אֹו אבד ׁשאם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָהּיׂשראלי
זה הרי - אחריּות קּבל ׁשּלא ּפי על ואף לׁשּלם, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹואֹונסֹו
ׁשּמחּיבֹו מּפני ׁשּלֹו, הּוא ּכאּלּו נחׁשב ׁשהרי לבערֹו; ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָחּיב

ּבאחריּותֹו .האּנס ְֲַַָָָ
ׁשהרהין‰. לֹו:[משכן]יׂשראל אמר אם - הּגֹוי אצל חמצֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

חמץ קנה ּפלֹוני, יֹום ועד מּכאן מעֹות ל הבאתי לא ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָֹ'אם
הּגֹוי, ּברׁשּות זה הרי - מעכׁשו' מּתרזה החמץ ואֹותֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

לֹו ׁשּקבע הּזמן ׁשּיהיה והּוא הּפסח; קדם[שיקנהו]לאחר ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
מע 'קנה לֹו אמר לא ואם החמץהּפסח. אֹותֹו נמצא - כׁשו' ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

הּפסח לאחר ּבהניה ואסּור הּגֹוי, אצל ּפּקדֹון הּוא .ּכאּלּו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
.Âּביד החמץ והיה ּבספינה, ּבאין ׁשהיּו וגֹוי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָיׂשראל

אֹו לּגֹוי מֹוכרֹו זה הרי - חמיׁשית ׁשעה והּגיעה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָיׂשראל,
ּובלבד הּפסח; אחר מּמּנּו ולֹוקחֹו וחֹוזר ּבמּתנה, לֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָנֹותנֹו

ּגמּורה מּתנה לֹו .ׁשּיּתנֹו ְְִֶַָָָ
.Êלֹוקח ׁשאּתה 'עד לגֹוי: יׂשראל חמץ]אֹומר ּבמנה,[קונה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּבמאתים' וקח ממנוּבֹוא שיקנה לו ורומז גדולה, יותר [כמות ְְִַַָ
החמץ] את וקחבחזרה ּבֹוא מּגֹוי, לֹוקח ׁשאּתה 'עד ,ְִֵֶַַַַָ

לא אבל הּפסח'. אחר מּמ ואּקח אצטר ׁשּמא - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמּיׂשראל
עֹובר זה הרי ּכן, עׂשה ואם ּתנאי; על לֹו יּתן ולא לֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹימּכר

יּמצא" ּו"בל יראה" "ּבל .על ִֵֵֶַַַָָ
.Áחמץ ּו"בלּתערבת יראה" "ּבל מּׁשּום עליה עֹוברין , ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

הּמּוריסיּמצא" ּכגֹון קמח]- עם מלוח דג וכּתח[שומן ְְְִֵַָָָֻ
ולחם]הּבבלי חמוץ מחלב עשוי הּמדי,[טיבול וׁשכר ְְִִֵַַַָָ

הּקמח מן אֹותֹו מּדבריםׁשעֹוׂשין ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל , ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ראּוי ואינֹו חמץ, ּתערבת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר אבל ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּנאכלים;

ּבּפסח לקּימֹו מּתר זה הרי - .לאכילה ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֻ
.Ëערבת עורות]העּבדנין[קערת]ּכיצד? ׁשּנתן[מעבדי ְֲִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשעת קדם אחת ׁשעה נתנֹו אפּלּו ועֹורֹות, קמח ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹלתֹוכּה
ונתן העֹורֹות, נתן לא ואם לקּימֹו. מּתר זה הרי - ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻהּבעּור
נפסד ׁשהרי מּתר, - הּבעּור לׁשעת ימים ׁשלׁשה קדם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻהּקמח

לבער חּיב ימים, ׁשלׁשה ּתֹו .והבאיׁש; ְְְְִִִֵַַָָָֹ
.Èהּקילֹור לעין]וכן והּתריאק[משחה והאסּפלֹונית והרטּיה ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָ

תחבושות] מיני ּבּפסח,[- לקּימן מּתר - חמץ לתֹוכן ְְְֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּנתן
החמץ צּורת נפסדה .ׁשהרי ְְֲִֵֵֶֶַָָ

.‡Èׁשעּפׁשה עצמּה מּלאכל[התעפשה]הּפת ונפסלה ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹ
קמח]ּומלגמה,הּכלב מעורבת תחבושת אינֹוׁשּנסרחה[מין - ְְְְִֵֶֶֶַָָֻ

נירֹות וכן חּטה, ּבחלב אֹותן ׁשּכּבסּו ּבגדים לבער. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָצרי
ּבּפסח, לקּימן מּתר - ּבאלּו ּכּיֹוצא וכל ּבחמץ, אֹותן ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּדּבקּו
צּורת ׁשאין יּמצא"; ו"לא יראה" "לא מּׁשּום ּבהן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹואין

עֹומדת .החמץ ֵֶֶֶָ

.Èאֹו ּכלל, אדם מאכל ואינֹו חמץ ּבֹו ׁשּנתערב ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָּדבר
אדם ּכל מאכל הּתריאקׁשאינֹו ּכגֹון על, אף - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָ

הּפסח אחר עד לאכלֹו אסּור לקּימֹו, ׁשּמּתר ּפיּפי על ואף ; ְְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָֻ
לאכלֹו. אסּור זה הרי ׁשהּוא, ּכל אּלא החמץ מן ּבֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשאין

ה'תש"ע מרחשון י"א חמישי יום

    
הּדגן‡. מיני חמׁשת אּלא ּבּפסח, חמץ מּׁשּום אסּור ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאין

ּוׁשלׁשה והּכּסמת, החּטה ׁשהן החּטים, מיני ׁשני והם - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻּבלבד
אבל והּׁשּפֹון. ׁשּועל וׁשּבלת הּׂשעֹורה ׁשהן הּׂשעֹורים, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמיני
אין - ּבהן וכּיֹוצא ועדׁשים ּופֹולים ודחן ארז ּכגֹון ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹהּקטנּיֹות,
ּבֹו וכּיֹוצא ארז קמח לׁש אפּלּו אּלא חמץ; מּׁשּום ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבהן
הרי ׁשהחמיץ, ּבצק ּכמֹו ׁשּנתּפח עד ּבבגדים וכּסהּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּברֹותחין

סרחֹון אּלא חּמּוץ, זה ׁשאין - ּבאכילה מּתר .זה ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֻ
.ּבלא ּבלבד, פרֹות ּבמי לׁשן אם - אּלּו דגן מיני ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹחמׁשת

חּמּוץ לידי ּבאין אינם - ּבעֹולם מים אפּלּו;ׁשם אּלא ֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
מּתר זה הרי הּבצק, ּכל ׁשּנתּפח עד הּיֹום ּכל ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּניחן

מסריחיןּבאכילה אּלא מחמיצין, פרֹות מי ׁשאין ּומי; . ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ּומי תּפּוחים, ּומי וזית, ּודבׁש, וחלב, יין, ּכגֹון: הן ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָפרֹות,
- ּומׁשקין ּוׁשמנים יינֹות מּׁשאר ּבהן ּכּיֹוצא וכל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָרּמֹונים,
ּבהן נתערב ואם ּבעֹולם; מים ׁשם ּבהן יתערב ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוהּוא,

ׁשהּוא ּכל אּלּומים הרי .מחמיצין, ְֲִִִֵֵֶַַָ
ריפֹות‚. ּכגֹון - ּבמים חּטים מבּׁשלין חיטה]אין ,[גרגרי ְְְְִִִִִֵַַ

ּגמּור חמץ זה הרי ּבּׁשל, ואם לביבֹות; ּכגֹון - קמח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹולא
ּבּתבׁשיל ׁשּיתּבּקעּו והּוא, קֹולין[מנפיחותם]- אין . ְְְְִִִֵֶַַַ

את[מטגנים] מבּׁשלין אבל הּמחבת, על ּבׁשמן הּבצק ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָאת
הּקלּוי הּקמח ואת ואחרהּפת הרּבה, הּמים הרּתיח ואם . ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָ

ׁשהּוא מּפני מּתר, זה הרי - הּקמח לתֹוכן הׁשלי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּכ
ׁשּיחמיץ קדם מּיד ּבׁשנערמתּבּׁשל נהגּו ּוכבר [בבל]; ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

לא ׁשּמא ּגזרה, - זה ּדבר לאסר הּמערב, ּובכל ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּובספרד
יפה יפה הּמים .ירּתיח ְִִֶֶַַַַָָ

ׁשּלׁשֹו„. ּבצק וכן פרֹות. ּבמי הּקמח אֹו הּדגן לבּׁשל ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמּתר
הּמחבת על קלהּו אֹו פרֹות, ּבמי ּבּׁשלֹו אם - פרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָּבמי

מחמיצין אינן פרֹות ׁשּמי מּתר; זה הרי - .ּבּׁשמן ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻ
אֹותֹו[שיבלים]ּכרמל‰. קצת]ׁשּמהבהבין ּבאּור[שורפין ְְְֲִֶֶַַָ

לא ׁשּמא - ּבמים ׁשּלֹו הּקמח מבּׁשלין אין אֹותֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹוטֹוחנין
אֹותֹו ּכׁשּמבּׁשלין מחמיץ ונמצא יפה, ּבאּור וכןנקלה . ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

החדׁשֹות הּקדרֹות מיםּכׁשּמֹוללים עם קמח בהם מבשלים -] ְְְֲִֵֶַַָ
אפּויהלחזקם] מּצה אּלא ּבהן מבּׁשלין אין וטחנּו, ׁשחזרּו ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ

קלי קמח אבל יפה,[קלוי]אֹותּה; קלהּו לא ׁשּמא - אסּור ֲִֶֶֶַָָָָָָָָֹ
חּמּוץ לידי .ויבֹוא ְִִֵָ

.Âּבֹוללין מּפני[מרטיבים]אין ּבּפסח, ּבמים הּׂשעֹורין את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַ
רפין אם[מתבקעים]ׁשהן - ּבלל ואם ּבמהרה. ּומחמיצין ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ

הּביב ּפי על הּניחן ׁשאם ּכדי מנוקב]רפּו ׁשאֹופין[כלי ְִִִִִִֵֶֶַַָָ
הּגיעּו לא ואם אסּורין; אּלּו הרי יתּבּקעּו, החּלֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָֹעליו

מּתרין אּלּו הרי זה, .לרפיֹון ְְֲִִֵֵֶָֻ
.Ê,סּבן להסיר ּכדי ּבמים, אֹותן לבלל מּתר - ְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֻֻהחּטים

הּסלת ׁשּטֹוחנין ּכדר מּיד, אֹותן ּכלוטֹוחנין נהגּו ּוכבר ; ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ



סה            
      

ּפֹורׁשין ׁשהּכל ׁשּלא[מובדלים]מּפני ּכדי ההקּדׁש, מן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַֹֹ
מעילה לידי .יבֹואּו ְִִֵָָ

יׂשראל‚. עליו קּבל אם - יׂשראל אצל חמצֹו ׁשהפקיד ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָּגֹוי
חּיב זה הרי - ּדמיו לֹו יׁשּלם נגנב אֹו אבד ׁשאם ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאחריּות,

לאלבערֹו ואם ּכׁשּלֹו. נעׂשה אחריּות, עליו וקּבל הֹואיל ; ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַָָָָֹ
אחר מּמּנּו לאכל ּומּתר אצלֹו, לקּימֹו מּתר - אחריּות ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֻֻקּבל

הּוא הּגֹוי ׁשּברׁשּות .הּפסח, ְִֶֶַַַ
יֹודע„. אם - יׂשראל אצל חמצֹו ׁשהפקיד אּלם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּגֹוי

וכֹופהּו לׁשּלמֹו מחּיבֹו נגנב אֹו אבד ׁשאם ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָהּיׂשראלי
זה הרי - אחריּות קּבל ׁשּלא ּפי על ואף לׁשּלם, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹואֹונסֹו
ׁשּמחּיבֹו מּפני ׁשּלֹו, הּוא ּכאּלּו נחׁשב ׁשהרי לבערֹו; ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָחּיב

ּבאחריּותֹו .האּנס ְֲַַָָָ
ׁשהרהין‰. לֹו:[משכן]יׂשראל אמר אם - הּגֹוי אצל חמצֹו ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָ

חמץ קנה ּפלֹוני, יֹום ועד מּכאן מעֹות ל הבאתי לא ְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָֹ'אם
הּגֹוי, ּברׁשּות זה הרי - מעכׁשו' מּתרזה החמץ ואֹותֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ

לֹו ׁשּקבע הּזמן ׁשּיהיה והּוא הּפסח; קדם[שיקנהו]לאחר ְְְְִֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹ
מע 'קנה לֹו אמר לא ואם החמץהּפסח. אֹותֹו נמצא - כׁשו' ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

הּפסח לאחר ּבהניה ואסּור הּגֹוי, אצל ּפּקדֹון הּוא .ּכאּלּו ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
.Âּביד החמץ והיה ּבספינה, ּבאין ׁשהיּו וגֹוי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָיׂשראל

אֹו לּגֹוי מֹוכרֹו זה הרי - חמיׁשית ׁשעה והּגיעה ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָיׂשראל,
ּובלבד הּפסח; אחר מּמּנּו ולֹוקחֹו וחֹוזר ּבמּתנה, לֹו ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָנֹותנֹו

ּגמּורה מּתנה לֹו .ׁשּיּתנֹו ְְִֶַָָָ
.Êלֹוקח ׁשאּתה 'עד לגֹוי: יׂשראל חמץ]אֹומר ּבמנה,[קונה ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָ

ּבמאתים' וקח ממנוּבֹוא שיקנה לו ורומז גדולה, יותר [כמות ְְִַַָ
החמץ] את וקחבחזרה ּבֹוא מּגֹוי, לֹוקח ׁשאּתה 'עד ,ְִֵֶַַַַָ

לא אבל הּפסח'. אחר מּמ ואּקח אצטר ׁשּמא - ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹמּיׂשראל
עֹובר זה הרי ּכן, עׂשה ואם ּתנאי; על לֹו יּתן ולא לֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹימּכר

יּמצא" ּו"בל יראה" "ּבל .על ִֵֵֶַַַָָ
.Áחמץ ּו"בלּתערבת יראה" "ּבל מּׁשּום עליה עֹוברין , ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

הּמּוריסיּמצא" ּכגֹון קמח]- עם מלוח דג וכּתח[שומן ְְְִֵַָָָֻ
ולחם]הּבבלי חמוץ מחלב עשוי הּמדי,[טיבול וׁשכר ְְִִֵַַַָָ

הּקמח מן אֹותֹו מּדבריםׁשעֹוׂשין ּבאּלּו ּכּיֹוצא וכל , ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
ראּוי ואינֹו חמץ, ּתערבת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר אבל ְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהּנאכלים;

ּבּפסח לקּימֹו מּתר זה הרי - .לאכילה ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֻ
.Ëערבת עורות]העּבדנין[קערת]ּכיצד? ׁשּנתן[מעבדי ְֲִֵֵֶַַַַָָָ

ׁשעת קדם אחת ׁשעה נתנֹו אפּלּו ועֹורֹות, קמח ְְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹלתֹוכּה
ונתן העֹורֹות, נתן לא ואם לקּימֹו. מּתר זה הרי - ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹֻהּבעּור
נפסד ׁשהרי מּתר, - הּבעּור לׁשעת ימים ׁשלׁשה קדם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹֻהּקמח

לבער חּיב ימים, ׁשלׁשה ּתֹו .והבאיׁש; ְְְְִִִֵַַָָָֹ
.Èהּקילֹור לעין]וכן והּתריאק[משחה והאסּפלֹונית והרטּיה ְְְְְְְְִִִִִֵַַָָָָ

תחבושות] מיני ּבּפסח,[- לקּימן מּתר - חמץ לתֹוכן ְְְֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּנתן
החמץ צּורת נפסדה .ׁשהרי ְְֲִֵֵֶֶַָָ

.‡Èׁשעּפׁשה עצמּה מּלאכל[התעפשה]הּפת ונפסלה ְְְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹ
קמח]ּומלגמה,הּכלב מעורבת תחבושת אינֹוׁשּנסרחה[מין - ְְְְִֵֶֶֶַָָֻ

נירֹות וכן חּטה, ּבחלב אֹותן ׁשּכּבסּו ּבגדים לבער. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָצרי
ּבּפסח, לקּימן מּתר - ּבאלּו ּכּיֹוצא וכל ּבחמץ, אֹותן ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻׁשּדּבקּו
צּורת ׁשאין יּמצא"; ו"לא יראה" "לא מּׁשּום ּבהן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹֹואין

עֹומדת .החמץ ֵֶֶֶָ

.Èאֹו ּכלל, אדם מאכל ואינֹו חמץ ּבֹו ׁשּנתערב ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָּדבר
אדם ּכל מאכל הּתריאקׁשאינֹו ּכגֹון על, אף - ּבֹו וכּיֹוצא ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָ

הּפסח אחר עד לאכלֹו אסּור לקּימֹו, ׁשּמּתר ּפיּפי על ואף ; ְְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָֻ
לאכלֹו. אסּור זה הרי ׁשהּוא, ּכל אּלא החמץ מן ּבֹו ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָׁשאין

ה'תש"ע מרחשון י"א חמישי יום

    
הּדגן‡. מיני חמׁשת אּלא ּבּפסח, חמץ מּׁשּום אסּור ֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאין

ּוׁשלׁשה והּכּסמת, החּטה ׁשהן החּטים, מיני ׁשני והם - ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻּבלבד
אבל והּׁשּפֹון. ׁשּועל וׁשּבלת הּׂשעֹורה ׁשהן הּׂשעֹורים, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמיני
אין - ּבהן וכּיֹוצא ועדׁשים ּופֹולים ודחן ארז ּכגֹון ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹהּקטנּיֹות,
ּבֹו וכּיֹוצא ארז קמח לׁש אפּלּו אּלא חמץ; מּׁשּום ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹּבהן
הרי ׁשהחמיץ, ּבצק ּכמֹו ׁשּנתּפח עד ּבבגדים וכּסהּו ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּברֹותחין

סרחֹון אּלא חּמּוץ, זה ׁשאין - ּבאכילה מּתר .זה ְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֻ
.ּבלא ּבלבד, פרֹות ּבמי לׁשן אם - אּלּו דגן מיני ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹחמׁשת

חּמּוץ לידי ּבאין אינם - ּבעֹולם מים אפּלּו;ׁשם אּלא ֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָ
מּתר זה הרי הּבצק, ּכל ׁשּנתּפח עד הּיֹום ּכל ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּניחן

מסריחיןּבאכילה אּלא מחמיצין, פרֹות מי ׁשאין ּומי; . ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ּומי תּפּוחים, ּומי וזית, ּודבׁש, וחלב, יין, ּכגֹון: הן ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָפרֹות,
- ּומׁשקין ּוׁשמנים יינֹות מּׁשאר ּבהן ּכּיֹוצא וכל ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָרּמֹונים,
ּבהן נתערב ואם ּבעֹולם; מים ׁשם ּבהן יתערב ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹוהּוא,

ׁשהּוא ּכל אּלּומים הרי .מחמיצין, ְֲִִִֵֵֶַַָ
ריפֹות‚. ּכגֹון - ּבמים חּטים מבּׁשלין חיטה]אין ,[גרגרי ְְְְִִִִִֵַַ

ּגמּור חמץ זה הרי ּבּׁשל, ואם לביבֹות; ּכגֹון - קמח ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֹולא
ּבּתבׁשיל ׁשּיתּבּקעּו והּוא, קֹולין[מנפיחותם]- אין . ְְְְִִִֵֶַַַ

את[מטגנים] מבּׁשלין אבל הּמחבת, על ּבׁשמן הּבצק ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָאת
הּקלּוי הּקמח ואת ואחרהּפת הרּבה, הּמים הרּתיח ואם . ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַַַָ

ׁשהּוא מּפני מּתר, זה הרי - הּקמח לתֹוכן הׁשלי ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּכ
ׁשּיחמיץ קדם מּיד ּבׁשנערמתּבּׁשל נהגּו ּוכבר [בבל]; ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ

לא ׁשּמא ּגזרה, - זה ּדבר לאסר הּמערב, ּובכל ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּובספרד
יפה יפה הּמים .ירּתיח ְִִֶֶַַַַָָ

ׁשּלׁשֹו„. ּבצק וכן פרֹות. ּבמי הּקמח אֹו הּדגן לבּׁשל ְְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻמּתר
הּמחבת על קלהּו אֹו פרֹות, ּבמי ּבּׁשלֹו אם - פרֹות ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָּבמי

מחמיצין אינן פרֹות ׁשּמי מּתר; זה הרי - .ּבּׁשמן ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻ
אֹותֹו[שיבלים]ּכרמל‰. קצת]ׁשּמהבהבין ּבאּור[שורפין ְְְֲִֶֶַַָ

לא ׁשּמא - ּבמים ׁשּלֹו הּקמח מבּׁשלין אין אֹותֹו, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹוטֹוחנין
אֹותֹו ּכׁשּמבּׁשלין מחמיץ ונמצא יפה, ּבאּור וכןנקלה . ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ

החדׁשֹות הּקדרֹות מיםּכׁשּמֹוללים עם קמח בהם מבשלים -] ְְְֲִֵֶַַָ
אפּויהלחזקם] מּצה אּלא ּבהן מבּׁשלין אין וטחנּו, ׁשחזרּו ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָָָ

קלי קמח אבל יפה,[קלוי]אֹותּה; קלהּו לא ׁשּמא - אסּור ֲִֶֶֶַָָָָָָָָֹ
חּמּוץ לידי .ויבֹוא ְִִֵָ

.Âּבֹוללין מּפני[מרטיבים]אין ּבּפסח, ּבמים הּׂשעֹורין את ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַ
רפין אם[מתבקעים]ׁשהן - ּבלל ואם ּבמהרה. ּומחמיצין ְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָ

הּביב ּפי על הּניחן ׁשאם ּכדי מנוקב]רפּו ׁשאֹופין[כלי ְִִִִִִֵֶֶַַָָ
הּגיעּו לא ואם אסּורין; אּלּו הרי יתּבּקעּו, החּלֹות ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָֹעליו

מּתרין אּלּו הרי זה, .לרפיֹון ְְֲִִֵֵֶָֻ
.Ê,סּבן להסיר ּכדי ּבמים, אֹותן לבלל מּתר - ְְְְִִִִִֵַַָָָָֹֻֻהחּטים

הּסלת ׁשּטֹוחנין ּכדר מּיד, אֹותן ּכלוטֹוחנין נהגּו ּוכבר ; ְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַָָָָָֹ



סו           
      

ׁשּלא הּמערב, ּובערי ּובספרד הּצבי ּובארץ ּבׁשנער ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹיׂשראל
ויחמיצּו יׁשהּו ׁשּמא ּגזרה, - ּבמים החּטים .יבללּו ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָ

.Áאם - חּטים אֹו ׂשעֹורים בֹו ונמצאּו ׁשּנתּבּׁשל, ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַּתבׁשיל
החמץ. ּבֹו נתערב ׁשהרי אסּור, הּתבׁשיל ּכל הרי - ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנתּבּקעּו
ואֹוכלין אֹותן, וׂשֹורפין אֹותן, מֹוציאין - נתּבּקעּו לא ְְְְְְְִִִִִִַָָֹואם

הּתבׁשיל נתּבּקע,ׁשאר ולא נתּבּׁשל אֹו ׁשּנבלל הּדגן ׁשאין ; ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ
סֹופרים מּדברי אּלא ואינֹו ּתֹורה, ׁשל ּגמּור .חמץ ְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָ

.Ë"הּמּצֹות את "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: הּזהרּומּׁשּום ּכלֹומר: , ְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָ
חכמים: אמרּו לפיכ חּמּוץ; צד מּכל אֹותּה וׁשמרּו ְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָּבּמּצה
יבֹוא ׁשּלא ּבּפסח, מּמּנּו ׁשאֹוכל ּבּדגן לּזהר אדם ִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹצרי

חּמּוץ ׁשם ּבֹו יהיה ׁשּלא עד ׁשּנקצר, אחר מים ּדגןעליו . ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
לאכלֹו, ׁשאסּור ּכׁשם - מים עליו ׁשּנפל אֹו ּבּנהר, ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּנטּבע
ּכדי ּומֹודיעֹו, ליׂשראל מֹוכרֹו אּלא לקּימֹו; אסּור ְְְְְְִִֵֵֶַָָָָּכ
מֹוכר הּפסח, קדם לגֹוים מכרֹו ואם הּפסח; קדם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹׁשּיאכלּנּו
ׁשּמא הּפסח, קדם ׁשּיכלה ּכדי ואחד, אחד לכל מעט ְְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹמעט

ליׂשראל. וימּכרּנּו הּגֹוי ְְְְְֲִִֵֶַַָֹיחזר
.Èּדלף עליו ׁשּנפל מים]ּדגן טֹורד[טפטוף ׁשהּוא זמן ּכל - ְֵֶֶֶֶַַָָָָָָ

חּמּוץ; לידי ּבא אינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו טּפה, אחר ֲִִִִִֵֵַַַָָָָֻטּפה
ּכּׁשעּור נׁשּתהה אם - ּכׁשּפֹוסק אסּור[חימוץ]אבל זה הרי ,. ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָ

.‡Èאּלא - ּתחמיץ ׁשּמא ּגדֹולה, עּסה ּבּפסח לׁשין ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָאין
ּבלבד חּלה חּמהׁשעּור ּבחּמי ולא ּבחּמין, לא לׁשין ואין . ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֹֹ

ּבּיֹום[שמש] ּבֹו ׁשּנׁשאבּו ּבמים ולא ׁשּלנּו, ּבמים אּלא - ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹ
עליה הלילה][עבר הרים אּלּו, מּכל ּבאחד ולׁש עבר ואם ;ְְְֲִִֵֵֶַָָָָ

אסּורה. ֲַַָהּפת
.Èותלּוׁש הּׁשמׁש, ּתחת אּׁשה תׁשב הרקיעלא ּתחת ולא ; ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

ּבֹו זֹורחת הּׁשמׁש ׁשאין ּבמקֹום אפּלּו העבים, ולאּביֹום . ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
אחר ּבדבר ותתעּסק העּסה, את לׁשהּתּניח היתה ואם . ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

ּבֹו ׁשּמקּטפת אחד מים, ׁשל כלים ׁשני צריכה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָואֹופה,
אפיה] טרם העיסה על ידּה[מזלפת ּבֹו ׁשּמצּננת ואחד ,ְְֶֶֶֶַָָָ

התנור] ׁשּלא[מחום אֹו הּׁשמׁש, ּתחת ולׁשה עברה ואם .ְְְִֶֶֶַַַָָָָֹ
מּתרת. הּפת - חּלה מּׁשעּור יתר עּסה ׁשעׂשת אֹו ידּה, ְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֻצּננה
- ּביצה וחמׁש וארּבעים ׁשלׁש ּכמֹו חּלה? ׁשעּור ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֹוכּמה

ּכמׁשקלּה.[כמידת]ּכגּוף לא הּבינֹונית, הּביצה ְְְִִֵֵַַָָָֹ
.‚Èאינֹו - ּכּלֹו הּיֹום ּכל אפּלּו ּבּבצק, עֹוסק ׁשאדם זמן ְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֻּכל

חּמּוץ לידי עד.ּבא הּבצק וׁשהה והּניחֹו, ידֹו הגּביּה ואם ְְְְִִִִִִִֵֵַַַָָָָָ
ּכבר - עליו ּבידֹו מּכה ׁשאדם ּבזמן הּקֹול להׁשמיע ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשהּגיע
ּכדי ׁשהה אם - נׁשמע קֹולֹו אין ואם מּיד; ויּׂשרף ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶָָָָָהחמיץ,

מּיד ויּׂשרף החמיץ, ּכבר - מיל אדם אםׁשּיהּל וכן . ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
אסּור זה הרי - ׂשערֹותיו ׁשעמדּו ּכאדם ּפניו, ְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָהכסיפּו

ּכרת. עליו חּיבין ואין ְְְִֵֵַָָָָָלאכלֹו,
.„È,ונׁשּתהּו אחת, ּבעת מהן הּיד ׁשהגּביהּו עּסֹות ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהיּו

ׁשּתיהן - קֹול לּה אין והאחרת קֹול, לּה יׁש מהן ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָוהאחת
ּגמּור חמץ הן והרי .יּׂשרפּו, ְֲִֵֵֵַָָָ

.ÂËהמצּירין סריקין עֹוׂשין ציורים]אין עם ּבּפסח,[פת ְְִִִִֵֶַַַָֻ
עליהן ׁשֹוהה ׁשהאּׁשה בעשייתן]מּפני ,[מתעכבת ְֲִִֵֵֶֶָָָ

לעׂשֹותם, מּתרין הּנחּתֹומין לפיכ עׂשּיתן. ּבעת ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָָָֻּומתחּמצין
לעׂשֹותן ּוממהרין ּבאּמנּותן, ּבקיאין ׁשהן ּבעלימּפני אבל ; ְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻ

ּבדפּוס אֹותן צרּו ואפּלּו אסּורין, בצורתבּתים [מסגרת ְֲֲִִִִַָָָ

ויׁשהּוהציור] ּבדפּוס, ׁשּלא לעׂשֹותן אחרים יבֹואּו ׁשּמא -ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָֹ
ויחמיצּו .ּבעׂשּיתן ְְֲִִַַָָ

.ÊËוכן ׁשּלׁשין, אחר והערבה הּידים ּבֹו ׁשרֹוחצין ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָמים
ּבמקֹום יּׁשפ זה הרי - ליׁשה ּבׁשעת ּבֹו ׁשּמׁשּתּמׁשין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָמים

ויחמיץ אחד ּבמקֹום יתקּבץ ׁשּלא ּכדי .מדרֹון, ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹ
.ÊÈהּמרסן את ׁשֹורין תבואה]אין לפני[קליפות ּומּניחין ְְִִִִֵֵֶַַָֻ

הּמרסן להן חֹולטין אבל יחמיץ. ׁשּמא ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֻהּתרנגֹולין,
לפניהן ּומּניחין ׁשּלאּברֹותחין, העֹולם רב נהגּו ּוכבר ; ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ

יפה יפה הּמים ירּתיח לא ׁשּמא ּגזרה, - .לחלט ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ
.ÁÈ,מּיד ּומאכילן קמח, אֹו מרסן לּתרנגֹולין ללּוׁש ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֻֻּומּתר

יׁשהה ׁשּלא עד - עליהן עֹומד והּוא לפניהן, נֹותן ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַֹאֹו
ׁשהּוא אֹו ּבֹו, מנּקרין ׁשהן זמן וכל מיל. הּלּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָלפניהן

- מּלאכל ּוכׁשּיפסקּו מחמיץ; אינֹו - ּבידֹו ּבֹו יׁשטףמהּפ ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָֹֹ
מדרֹון ּבמקֹום ויׁשּפ ּבמים, .הּכלי ְְְְְְִִִִִַַֹ

.ËÈ;לּמרחץ ּבידּה ׁשּתֹולי הּמרסן, את אּׁשה תׁשרה ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻלא
ׁשפה במורסן]אבל ולא[משפשפת יבׁש. ּבׂשרּה, על היא ְְֲִֵַָָָָָָֹ

מּכתֹו על ויּתן חּטין אדם ׁשהן[לרפואה]ילעס מּפני , ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
נתןמחמיצֹות ואם החרסת; לתֹו הּקמח את נֹותנין אין . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָֹ

להחמיץ ממהר ׁשהּוא מּפני מּיד, יּׂשרף את- נֹותנין אין . ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
מּיד. יאכל נתן, ואם החרּדל; לתֹו ְְְִִֶַַַַַַָָָֹהּקמח

.Îוהּקצח והּׁשמׁשמין הּתבלין לּתן תבלין]מּתר [מין ְְְְְִִִֵֶַַַַַָֻֻ
הּבצק לתֹו ּבהן, ּבמיםוכּיֹוצא העּסה ללּוׁש מּתר וכן ; ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ

ּבהן לקּטף אֹו וחלב, ּדבׁש אֹו העיסה]וׁשמן, מהם .[למרח ְְְְֵֶֶֶַַָָָ
ּולקּטף ללּוׁש אסּור הראׁשֹון, לאּובּיֹום - ּבלבד ּבמים אּלא ְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ

עני" "לחם ׁשּיהיה ּכדי אּלא חמץ, ּבלבדמּׁשּום ּובראׁשֹון ; ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹ
זכרֹון להיֹות ׁשּצרי עני"הּוא ."לחם ְְִִִִֶֶֶָֹ

.‡Îמּתר ּבצֹונן, חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש חרׂש ּכלי ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֻּכל
- ּבצֹונן מּצה ּבהן ּבֹולהׁשּתּמׁש ׁשּמּניחין מּכלי חּוץ ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָ

אחרים]הּׂשאֹור המחמיץ חרסת,[בצק ּבֹו ׁשּמּניחין ּוכלי ְְֲִִִֶֶַַֹ
החמץ, ּבהן ׁשּלׁשין ערבֹות וכן קׁשה; ׁשחּמּוצן ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָמּפני
ואין ׂשאֹור, ּכבית הן הרי - ׁשּיחמיץ עד ׁשם אֹותֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָּומּניחין

ּבּפסח ּבהן .מׁשּתּמׁשין ְְִִֶֶַַַָ
.Îחמץ[שקע]ּביב חּלֹות עליו ׁשאֹופין חרׂש ׁשל ִִֵֶֶֶֶַָָָ

מּלאֹו ואם ּבּפסח; מּצה עליו אֹופין אין הּׁשנה, ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָּכל
מּתר החמץ, ּבֹו מבּׁשל ׁשהיה מקֹום והּסיק ְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּגחלים

מּצה עליו .לבּׁשל ְֵַַָָָ
.‚Îּברֹותחין חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש אבנים ּוכלי מּתכֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּכלי

ואלּפסין קדרֹות ּכגֹון ראׁשֹון, גדולות]ּבכלי נֹותן[קערות - ְְְְְִִִִִֵֵָ
ּומרּתיחן מים, עליהן ּוממּלא ּגדֹול, ּכלי לתֹו ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָאֹותן

אֹותןּבתֹוכֹו ׁשֹוטף ּכ ואחר וכן; ּבמּצה. ּבהן ּומׁשּתּמׁש , ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָ
הּנּצב ואת הּלהב את מרּתיח קת]הּסּכינין, ראׁשֹון,[- ּבכלי ְְְִִִִִִִֶֶַַַַַַַַָ

ּבמּצה ּבהן מׁשּתּמׁש ּכ .ואחר ְְְִֵֶַַַַָָָ
.„Îחמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש עצים ּוכלי ואבנים מּתכֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכלי

ּכלי לתֹו אֹותן נֹותן - וכֹוסֹות קערֹות ּכגֹון ׁשני, ְְְְְְִִִִֵֵָָּבכלי
עד ּבתֹוכֹו ּומּניחן רֹותחין, מים עליהן ונֹותן ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָּגדֹול,

ׁשֹוטפןׁשּיפלטּו ּכ ואחר ּבמּצה.; ּבהן ּומׁשּתּמׁש , ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֹ
.‰Îּכלי ּבין - ּבחּמין חמץ ּבהן ׁשּנׁשּתּמׁש חרׂש ּכלי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּכל

ׁשהיּו ּבין קערֹות, ּכגֹון ׁשני ּכלי ּבין קדרֹות, ּכגֹון ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָראׁשֹון

                
      

וׁשּועין ּכעין[מרוחים]מׁשּוחין אֹותן ׁשעֹוׂשין ּבאבר ְְְְִִִֵֶָָָ
ּבהן מׁשּתּמׁשין אין - ׁשהן ּכמה חרׂש ׁשהיּו ּבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָזכּוכית,

ּבהןּבמּצה ּומבּׁשל הּפסח לאחר מּניחן אּלא ,. ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

.ÂÎראׁשֹון להרּתיחֹוּכלי לפסח]ׁשרצה ולא[להכשירו , ְְְְִִִֶַָָֹ
זה הרי - ּבתֹוכֹו להרּתיחֹו ּכדי מּמּנּו ּגדֹול אחר ּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָמצא
מים ּוממּלאהּו מּבחּוץ, ׂשפתֹו על טיט ׁשל ׂשפה לֹו ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָמּקיף
ודּיֹו; ּבתֹוכֹו, הּמים ּומרּתיח ׂשפתֹו, על הּמים ׁשּיגּברּו ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָעד

ּבמּצה. ּבֹו ּומׁשּתּמׁש אֹותֹו, ׁשֹוטף ּכ ְְְִֵֵַַַַָָואחר

ה'תש"ע מרחשון י"ב שישי יום

    
עׂשר,‡. חמּׁשה ּבליל מּצה לאכל הּתֹורה מן עׂשה ְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹמצות

מּצת" ּתאכלּו "ּבערב זמןׁשּנאמר: ּובכל מקֹום, ּבכל -. ְְְְֱֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבפני מצוה זֹו אּלא הּפסח, ּבקרּבן זֹו אכילה ּתלה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹולא

הּלילה ּכל ּומצותּה אכילתעצמּה; הרגל, ּבׁשאר אבל . ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּדחן אֹו ארז אֹוכל רצה, מּצה; אֹוכל רצה, - רׁשּות ְֵֵֶַַַָָָָָָֹֹמּצה
חֹובה ּבלבד, עׂשר חמּׁשה ּבליל אבל ּפרֹות. אֹו קליֹות ;אֹו ְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָ

חֹובתֹו ידי יצא ּכזית, .ּומּׁשאכל ְְִִֵֶַַָָָָ
.ּומרֹור מּצה ּבלע יצא. מרֹור, ּבלע יצא; מּצה, ַַַַַָָָָָָָָָָָּבלע

ּכטפלה ׁשהּמרֹור יצא; לא מרֹור ידי יצא, מּצה ידי - ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּכאחד
ּבסיב ּכרכן עץ]לּמּצה. מּצה[של ידי אף ּובלען, ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָ

יצא .לא ָָֹ
יצא‚. - לאכל ּגֹוים ׁשאנסּוהּו ּכגֹון ּכּונה, ּבלא מּצה ְְֱֲִֶֶַַַָָָָָָָֹֹאכל

חֹובתֹו ואחרידי ׁשטּותֹו, ּבעת נכּפה והּוא מּצה ּכזית אכל ; ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ
אכילה ׁשאֹותּה לפי ׁשּנתרּפא; אחר לאכל חּיב - נתרּפא ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכ

הּמצוֹות מּכל ּפטּור ׁשהיה ּבׁשעה .היתה ְְְִִֶַָָָָָָָָ
ּכן„. אם אּלא מּצה, אכילת חֹובת ידי יֹוצא אדם ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאין

יאכל "לא ׁשּנאמר: - הּמינין מחמׁשת מאחד ֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאכלּה
לידיחמץ" הּבאים ּדברים מּצֹות": "ּתאכלּו ונאמר: , ְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ׁשאר אבל חֹובתֹו; ידי ּבהן יצא מּצה, אכלן אם - ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָָחּמּוץ
ּבהן אין - וקטנּיֹות ודחן ארז ּכגֹון מּצה,[מצות]הּדברים, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

חמץ ּבהן ׁשאין .לפי ְִֵֵֶֶָָ
טעם‰. ּבּה יׁש אם - הארז ּומן החּטים מן עּסה ִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהעֹוׂשה

חֹובתֹו ידי ּבּה יֹוצא הּכלביםּדגן, עּסת כלבים]. [לאכילת ְְִִֵֵַַָָָָָ
אין חֹובתֹו; ידי ּבּה יֹוצא מּמּנה, אֹוכלין ׁשהרֹועים ּבזמן -ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשאין ּבּה, יֹוצא אינֹו מּמּנה, אֹוכלין מׁשּמרתהרֹועים זֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻ
מּצה מּצהלׁשם חֹובתֹו. ידי ּבּה יֹוצא פרֹות, ּבמי ׁשּלׁשּה ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

אֹוּבּפסח ּדבׁש, אֹו ׁשמן, אֹו ּביין, אֹותּה לׁשין אין אבל . ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ
עני" "לחם מּׁשּום - ׁשּבארנּוחלב ּכמֹו ואכל,, לׁש ואם ; ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

חֹובתֹו ידי יצא ּבפתלא ולא מרסן, ּבפת לא יֹוצאין ואין . ְְְְְְְִֵֵַַָָָָֹֹֹֻ
תבואה]סּבין קליפות – וסובין את[-מורסן הּוא לׁש אבל ; ֲִֶָָֻ

ידי ּבּה ויֹוצא ּפת, ועֹוׂשהּו ּובמּורסנֹו ׁשּלֹו ּבסּבין ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּקמח
ויֹוצאחֹובתֹו מּתרת, זֹו הרי - ּביֹותר נקּיה סלת ּפת וכן . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֻ

עני'. לחם זה 'אין ּבּה, אֹומרין ואין ּבּפסח; חֹובתֹו ידי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבּה
.Âּבאלּפס אֹו ּבתּנּור, ׁשּנאפית מּצה גדולה]אחד ,[קערה ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשהרּתיח ּבין הרּתיח, ּכ ואחר ּבאלּפס הּבצק ׁשהדּביק ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבין
הדּביק ּכ אפיּהואחר אפּלּו זה[אפאה], הרי - ּבּקרקע ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָ

חֹובתֹו ידי ּבּה נאפיתיֹוצא לא אם וכן ּגמּורה,. אפּיה ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶָָָָֹ

נמׁשכין ּבצק ׁשל חּוטין יהיּו ׁשּלא והּוא, - ּבּה ְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹיֹוצאין
הּׁשרּוי ּברקיק ויֹוצאין ׁשּפֹורסּה. ּבעת שרויהמּמּנה [מצה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

נּמֹוחבמים] ׁשּלא והּוא, יֹוצא- אינֹו - ׁשּבּׁשלּה מּצה אבל ; ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
חֹובתֹו ידי ּפתּבּה טעם ּבּה אין ׁשהרי ,. ְֲֵֵֵֶַַַָָָ

.Êאסּורה ׁשהיא מּצה ּבאכילת חֹובתֹו ידי יֹוצא אדם ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין
טבל ׁשאכלּה ּכגֹון הופרשה]לֹו, שלא מעׂשר[מתבואה אֹו , ְֲֲֵֶֶֶַָָ

ּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלא ׁשּגזלּהראׁשֹון אֹו ּכל, הּכלל: זה . ְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹֹ
וכל חֹובתֹו; ידי ּבּה יֹוצא הּמזֹון, ּברּכת עליו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹׁשּמברכין
חֹובתֹו. ידי ּבּה יֹוצא אין הּמזֹון, ּברּכת עליו מברכין ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָׁשאין

.Áמּצה ׁשהיא ּפי על אף ּובתרּומה, ּבחּלה יֹוצאין ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָֹהּכהנים
אדם לכל ראּויה מעׂשרׁשאינּה ׁשל ּבמּצה יֹוצאין וכן ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּבירּוׁשלים אפּלּוׁשני, ּבּכּורים, ׁשל ּבמּצה יֹוצאין אין אבל . ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָ
הּתר ּבהן אין ׁשהּבּכּורים, מּפני ּבכל[אכילה]ּבירּוׁשלים; ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

בירושלים]הּמֹוׁשבֹות ׁשּיּפדה[אלא אפׁשר ׁשני, ּומעׂשר , ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּתאכלּו מֹוׁשבתיכם "ּבכל וכתּוב: מקֹום, ּבכל ְְְְְְֵֵֵֶָָָָֹֹֹויאכל

היאמּצֹות" הּמֹוׁשבֹות, ּבכל להאכל הראּויה מּצה - ְְְִֵֵַַַָָָָָָ
חֹובה ידי ּבּה .ׁשּיֹוצאין ְְִֵֶָָ

.Ëּורקיקי ּתֹודה לעצמֹו,[חלות]חּלֹות אֹותן ׁשעׂשה נזיר ְְְִִֵֶַַָָָָָ
הּמּצֹות" את "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: ּבהן, יֹוצאין מּצהאין - ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

תחמיץ]הּמׁשּתּמרת ׁשּיֹוצאין[שלא היא ּבלבד, מּצה לענין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָ
למּכר עׂשין ואם הּזבח. לענין מׁשּתּמרת זֹו, אבל ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּבּה;
למּכר ׁשהעֹוׂשה חֹובתֹו; ידי ּבּה יֹוצא זה הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבּׁשּוק,
ּבׁשעת ונמצא אֹותן, יאכל יּמכרּו לא ׁשאם ּבדעּתֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹֹּבּׁשּוק,

מּצה לׁשם ׁשמרן .עׂשּיתן, ְְֲִֵַָָָָָ
.Èנׁשים אפּלּו מּצה, ּבאכילת חּיבין קטןועבדיםהּכל . ֲֲֲִִִִִַַַַַַָָָָָָֹ

אֹותֹו ּומאכילין ּבמצוֹות, אֹותֹו מחּנכין - ּפת לאכל ְְְְֱֲִִִִֶַַַַָֹהּיכֹול
מּצה ׁשֹוריןּכזית מּצה, לאכל יכֹול ׁשאינֹו זקן אֹו חֹולה . ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

נּמֹוח ׁשּלא והּוא, - אֹותֹו ּומאכילין ּבמים רקיק .לֹו ְְֲִִִִִֶַַַָֹ
.‡Èמפטירין ׁשאין סֹופרים, הסעודה]מּדברי [מסיימים ְְְִִִִִֵֵֶַ

ּבהן; וכּיֹוצא ואגֹוזים קליֹות ואפּלּו ּכלּום, מּצה ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָאחר
מאכלֹות אחריה ואכל מּצה, ׁשאכל ּפי על אף ְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאּלא
מּצה ּכּזית ואֹוכל חֹוזר - ּבהן וכּיֹוצא ּופרֹות ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאחרֹות

ּופֹוסק .ּבאחרֹונה, ֲֵַָָ
.Èׁשּיהיה ּכדי הּפסח, ּבערב מּצה לאכל חכמים ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאסרּו

הּפסח, ּבערב מּצה ׁשאכל ּומי ּבערב; לאכילתּה ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּכר
מרּדּות מּכת אֹותֹו מדרבנן]מּכין לאכל[מלקות אסּור וכן . ְְֱִֵֶַַַַָֹ

לאכילת ׁשּיּכנס ּכדי ּבמעט, הּמנחה מּקדם הּפסח ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹערב
ּבתאוה ּפרֹותמּצה מעט הּוא אֹוכל אבל ירקֹות; ולאאֹו , ְְְְֲֲֵֵַַַָָָָֹ
ּכרׂשֹו מרעיביןמהן[כרסו]ימּלא היּו הראׁשֹונים וחכמים . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

מצוֹות ויהיּו ּבתאוה מּצה לאכל ּכדי הּפסח, ערב ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹעצמן
עליו אֹוכלחביבים טֹובים, ימים ערבי ּבׁשאר אבל ; ְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָ

ׁשּתחׁש עד והֹול. ְְֵֶֶַַ

ה'תש"ע מרחשון י"ג קודש שבת יום

    
ׁשּנעׂשּו‡. ונפלאֹות ּבנּסים לסּפר ּתֹורה ׁשל עׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמצות

ּבניסן עׂשר חמּׁשה ּבליל ּבמצרים, ׁשּנאמר:לאבֹותינּו - ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הּזה" הּיֹום את ׁשּנאמר"זכֹור ּכמֹו יֹום, את "זכֹור : ְֱֶֶֶֶֶַַַָָ



סז                 
      

וׁשּועין ּכעין[מרוחים]מׁשּוחין אֹותן ׁשעֹוׂשין ּבאבר ְְְְִִִֵֶָָָ
ּבהן מׁשּתּמׁשין אין - ׁשהן ּכמה חרׂש ׁשהיּו ּבין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָזכּוכית,

ּבהןּבמּצה ּומבּׁשל הּפסח לאחר מּניחן אּלא ,. ְְְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָ

.ÂÎראׁשֹון להרּתיחֹוּכלי לפסח]ׁשרצה ולא[להכשירו , ְְְְִִִֶַָָֹ
זה הרי - ּבתֹוכֹו להרּתיחֹו ּכדי מּמּנּו ּגדֹול אחר ּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָמצא
מים ּוממּלאהּו מּבחּוץ, ׂשפתֹו על טיט ׁשל ׂשפה לֹו ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָמּקיף
ודּיֹו; ּבתֹוכֹו, הּמים ּומרּתיח ׂשפתֹו, על הּמים ׁשּיגּברּו ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַַָעד

ּבמּצה. ּבֹו ּומׁשּתּמׁש אֹותֹו, ׁשֹוטף ּכ ְְְִֵֵַַַַָָואחר

ה'תש"ע מרחשון י"ב שישי יום

    
עׂשר,‡. חמּׁשה ּבליל מּצה לאכל הּתֹורה מן עׂשה ְְֱֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹמצות

מּצת" ּתאכלּו "ּבערב זמןׁשּנאמר: ּובכל מקֹום, ּבכל -. ְְְְֱֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּבפני מצוה זֹו אּלא הּפסח, ּבקרּבן זֹו אכילה ּתלה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹולא

הּלילה ּכל ּומצותּה אכילתעצמּה; הרגל, ּבׁשאר אבל . ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ
ּדחן אֹו ארז אֹוכל רצה, מּצה; אֹוכל רצה, - רׁשּות ְֵֵֶַַַָָָָָָֹֹמּצה
חֹובה ּבלבד, עׂשר חמּׁשה ּבליל אבל ּפרֹות. אֹו קליֹות ;אֹו ְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָ

חֹובתֹו ידי יצא ּכזית, .ּומּׁשאכל ְְִִֵֶַַָָָָ
.ּומרֹור מּצה ּבלע יצא. מרֹור, ּבלע יצא; מּצה, ַַַַַָָָָָָָָָָָּבלע

ּכטפלה ׁשהּמרֹור יצא; לא מרֹור ידי יצא, מּצה ידי - ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָָֹּכאחד
ּבסיב ּכרכן עץ]לּמּצה. מּצה[של ידי אף ּובלען, ּבֹו וכּיֹוצא ְְְְְִֵֵַַַַַָָָָָָ

יצא .לא ָָֹ
יצא‚. - לאכל ּגֹוים ׁשאנסּוהּו ּכגֹון ּכּונה, ּבלא מּצה ְְֱֲִֶֶַַַָָָָָָָֹֹאכל

חֹובתֹו ואחרידי ׁשטּותֹו, ּבעת נכּפה והּוא מּצה ּכזית אכל ; ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָ
אכילה ׁשאֹותּה לפי ׁשּנתרּפא; אחר לאכל חּיב - נתרּפא ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּכ

הּמצוֹות מּכל ּפטּור ׁשהיה ּבׁשעה .היתה ְְְִִֶַָָָָָָָָ
ּכן„. אם אּלא מּצה, אכילת חֹובת ידי יֹוצא אדם ְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָאין

יאכל "לא ׁשּנאמר: - הּמינין מחמׁשת מאחד ֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאכלּה
לידיחמץ" הּבאים ּדברים מּצֹות": "ּתאכלּו ונאמר: , ְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָֹ

ׁשאר אבל חֹובתֹו; ידי ּבהן יצא מּצה, אכלן אם - ְְֲֲִִֵֶַָָָָָָָָָחּמּוץ
ּבהן אין - וקטנּיֹות ודחן ארז ּכגֹון מּצה,[מצות]הּדברים, ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹ

חמץ ּבהן ׁשאין .לפי ְִֵֵֶֶָָ
טעם‰. ּבּה יׁש אם - הארז ּומן החּטים מן עּסה ִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהעֹוׂשה

חֹובתֹו ידי ּבּה יֹוצא הּכלביםּדגן, עּסת כלבים]. [לאכילת ְְִִֵֵַַָָָָָ
אין חֹובתֹו; ידי ּבּה יֹוצא מּמּנה, אֹוכלין ׁשהרֹועים ּבזמן -ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ

ׁשאין ּבּה, יֹוצא אינֹו מּמּנה, אֹוכלין מׁשּמרתהרֹועים זֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֻ
מּצה מּצהלׁשם חֹובתֹו. ידי ּבּה יֹוצא פרֹות, ּבמי ׁשּלׁשּה ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָ

אֹוּבּפסח ּדבׁש, אֹו ׁשמן, אֹו ּביין, אֹותּה לׁשין אין אבל . ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ
עני" "לחם מּׁשּום - ׁשּבארנּוחלב ּכמֹו ואכל,, לׁש ואם ; ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

חֹובתֹו ידי יצא ּבפתלא ולא מרסן, ּבפת לא יֹוצאין ואין . ְְְְְְְִֵֵַַָָָָֹֹֹֻ
תבואה]סּבין קליפות – וסובין את[-מורסן הּוא לׁש אבל ; ֲִֶָָֻ

ידי ּבּה ויֹוצא ּפת, ועֹוׂשהּו ּובמּורסנֹו ׁשּלֹו ּבסּבין ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֻהּקמח
ויֹוצאחֹובתֹו מּתרת, זֹו הרי - ּביֹותר נקּיה סלת ּפת וכן . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹֻ

עני'. לחם זה 'אין ּבּה, אֹומרין ואין ּבּפסח; חֹובתֹו ידי ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּבּה
.Âּבאלּפס אֹו ּבתּנּור, ׁשּנאפית מּצה גדולה]אחד ,[קערה ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָ

ׁשהרּתיח ּבין הרּתיח, ּכ ואחר ּבאלּפס הּבצק ׁשהדּביק ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּבין
הדּביק ּכ אפיּהואחר אפּלּו זה[אפאה], הרי - ּבּקרקע ְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָָ

חֹובתֹו ידי ּבּה נאפיתיֹוצא לא אם וכן ּגמּורה,. אפּיה ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶָָָָֹ

נמׁשכין ּבצק ׁשל חּוטין יהיּו ׁשּלא והּוא, - ּבּה ְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹיֹוצאין
הּׁשרּוי ּברקיק ויֹוצאין ׁשּפֹורסּה. ּבעת שרויהמּמּנה [מצה ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָ

נּמֹוחבמים] ׁשּלא והּוא, יֹוצא- אינֹו - ׁשּבּׁשלּה מּצה אבל ; ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹ
חֹובתֹו ידי ּפתּבּה טעם ּבּה אין ׁשהרי ,. ְֲֵֵֵֶַַַָָָ

.Êאסּורה ׁשהיא מּצה ּבאכילת חֹובתֹו ידי יֹוצא אדם ְֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין
טבל ׁשאכלּה ּכגֹון הופרשה]לֹו, שלא מעׂשר[מתבואה אֹו , ְֲֲֵֶֶֶַָָ

ּתרּומתֹו נּטלה ׁשּלא ׁשּגזלּהראׁשֹון אֹו ּכל, הּכלל: זה . ְְְְִִֶֶֶַָָָָָֹֹ
וכל חֹובתֹו; ידי ּבּה יֹוצא הּמזֹון, ּברּכת עליו ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹׁשּמברכין
חֹובתֹו. ידי ּבּה יֹוצא אין הּמזֹון, ּברּכת עליו מברכין ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָׁשאין

.Áמּצה ׁשהיא ּפי על אף ּובתרּומה, ּבחּלה יֹוצאין ְְְֲִִִִִֶַַַַַָָָֹהּכהנים
אדם לכל ראּויה מעׂשרׁשאינּה ׁשל ּבמּצה יֹוצאין וכן ; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

ּבירּוׁשלים אפּלּוׁשני, ּבּכּורים, ׁשל ּבמּצה יֹוצאין אין אבל . ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָ
הּתר ּבהן אין ׁשהּבּכּורים, מּפני ּבכל[אכילה]ּבירּוׁשלים; ְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ

בירושלים]הּמֹוׁשבֹות ׁשּיּפדה[אלא אפׁשר ׁשני, ּומעׂשר , ְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּתאכלּו מֹוׁשבתיכם "ּבכל וכתּוב: מקֹום, ּבכל ְְְְְְֵֵֵֶָָָָֹֹֹויאכל

היאמּצֹות" הּמֹוׁשבֹות, ּבכל להאכל הראּויה מּצה - ְְְִֵֵַַַָָָָָָ
חֹובה ידי ּבּה .ׁשּיֹוצאין ְְִֵֶָָ

.Ëּורקיקי ּתֹודה לעצמֹו,[חלות]חּלֹות אֹותן ׁשעׂשה נזיר ְְְִִֵֶַַָָָָָ
הּמּצֹות" את "ּוׁשמרּתם ׁשּנאמר: ּבהן, יֹוצאין מּצהאין - ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

תחמיץ]הּמׁשּתּמרת ׁשּיֹוצאין[שלא היא ּבלבד, מּצה לענין ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָ
למּכר עׂשין ואם הּזבח. לענין מׁשּתּמרת זֹו, אבל ְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָֹּבּה;
למּכר ׁשהעֹוׂשה חֹובתֹו; ידי ּבּה יֹוצא זה הרי ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָֹּבּׁשּוק,
ּבׁשעת ונמצא אֹותן, יאכל יּמכרּו לא ׁשאם ּבדעּתֹו ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָֹֹּבּׁשּוק,

מּצה לׁשם ׁשמרן .עׂשּיתן, ְְֲִֵַָָָָָ
.Èנׁשים אפּלּו מּצה, ּבאכילת חּיבין קטןועבדיםהּכל . ֲֲֲִִִִִַַַַַַָָָָָָֹ

אֹותֹו ּומאכילין ּבמצוֹות, אֹותֹו מחּנכין - ּפת לאכל ְְְְֱֲִִִִֶַַַַָֹהּיכֹול
מּצה ׁשֹוריןּכזית מּצה, לאכל יכֹול ׁשאינֹו זקן אֹו חֹולה . ְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

נּמֹוח ׁשּלא והּוא, - אֹותֹו ּומאכילין ּבמים רקיק .לֹו ְְֲִִִִִֶַַַָֹ
.‡Èמפטירין ׁשאין סֹופרים, הסעודה]מּדברי [מסיימים ְְְִִִִִֵֵֶַ

ּבהן; וכּיֹוצא ואגֹוזים קליֹות ואפּלּו ּכלּום, מּצה ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָאחר
מאכלֹות אחריה ואכל מּצה, ׁשאכל ּפי על אף ְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָאּלא
מּצה ּכּזית ואֹוכל חֹוזר - ּבהן וכּיֹוצא ּופרֹות ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָאחרֹות

ּופֹוסק .ּבאחרֹונה, ֲֵַָָ
.Èׁשּיהיה ּכדי הּפסח, ּבערב מּצה לאכל חכמים ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאסרּו

הּפסח, ּבערב מּצה ׁשאכל ּומי ּבערב; לאכילתּה ְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּכר
מרּדּות מּכת אֹותֹו מדרבנן]מּכין לאכל[מלקות אסּור וכן . ְְֱִֵֶַַַַָֹ

לאכילת ׁשּיּכנס ּכדי ּבמעט, הּמנחה מּקדם הּפסח ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹערב
ּבתאוה ּפרֹותמּצה מעט הּוא אֹוכל אבל ירקֹות; ולאאֹו , ְְְְֲֲֵֵַַַָָָָֹ
ּכרׂשֹו מרעיביןמהן[כרסו]ימּלא היּו הראׁשֹונים וחכמים . ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָ

מצוֹות ויהיּו ּבתאוה מּצה לאכל ּכדי הּפסח, ערב ְְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹעצמן
עליו אֹוכלחביבים טֹובים, ימים ערבי ּבׁשאר אבל ; ְְֲֲִִִִִֵֵַָָָָָ

ׁשּתחׁש עד והֹול. ְְֵֶֶַַ

ה'תש"ע מרחשון י"ג קודש שבת יום

    
ׁשּנעׂשּו‡. ונפלאֹות ּבנּסים לסּפר ּתֹורה ׁשל עׂשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָמצות

ּבניסן עׂשר חמּׁשה ּבליל ּבמצרים, ׁשּנאמר:לאבֹותינּו - ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הּזה" הּיֹום את ׁשּנאמר"זכֹור ּכמֹו יֹום, את "זכֹור : ְֱֶֶֶֶֶַַַָָ



סח            
      

לֹומר:הּׁשּבת" ּתלמּוד עׂשר? חמּׁשה ׁשּבליל ּומּנין . ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָ
זה" ּבעבּור לאמר: ההּוא ּבּיֹום לבנ ׁשּיׁש"והּגדּת ּבׁשעה , ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ּבן לֹו ׁשאין ּפי על ואף .לפני מּנחים ּומרֹור אפּלּומּצה , ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
ּגדֹולים מצריםחכמים ּביציאת לסּפר חּיבין וכל- ; ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָָ

מׁשּבח. זה הרי וׁשהיּו, ׁשארעּו ּבּדברים ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻהּמארי

.ׁשּנאמר - ׁשאלּו לא ואפּלּו לּבנים, להֹודיע :מצוה ְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַָָָֹ
"לבנ ּכיצד?"והּגדּת מלּמדֹו. אביו ּבן, ׁשל ּדעּתֹו לפי . ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ

עבדים היינּו ּכּלנּו 'ּבני, לֹו: אֹומר - טּפׁש אֹו קטן היה ְֲִִִִִֵֵָָָָָָָֻאם
ּפדה הּזה ּובּלילה ּבמצרים, זה עבד ּכמֹו אֹו זֹו ׁשפחה ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּכמֹו
הּבן היה ואם לחרּות'; ויצאנּו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ְְִֵֵַַַָָָָָָָאֹותנּו
ונּסים ּבמצרים, לנּו ּׁשארע מה מֹודיעֹו - וחכם ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּגדֹול

ּבן ׁשל ּדעּתֹו לפי רּבנּו, מׁשה ידי על לנּו .ׁשּנעׂשּו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
הּבנים‚. ׁשּיראּו ּכדי - הּזה ּבּלילה ׁשּנּוי לעׂשֹות ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָוצרי

הּלילֹות'? מּכל הּזה הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה ויאמרּו: ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹויׁשאלּו
וכ וכ ארע, וכ ּכ' להם: ויאמר להם ׁשּיׁשיב ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעד

ועֹוקריןהיה' ואגֹוזים, קליֹות להם מחּלק מׁשּנה? וכיצד . ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּיאכלּו[מסירים] קדם מּלפניהם זה,הּׁשלחן מּצה וחֹוטפין ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֻ
זה ׁשֹואלּתֹו;מּיד אׁשּתֹו ּבן, לֹו אין האּלּו. ּבדברים וכּיֹוצא , ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָ

הּזה', הּלילה ּנׁשּתּנה 'מה זה את זה ׁשֹואלין - אּׁשה לֹו ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאין
'מה לעצמֹו ׁשֹואל לבּדֹו, היה חכמים. ּכּלן היּו ְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָֻואפּלּו

הּזה' הּלילה .ּנׁשּתּנה ְְִֶַַַַָָ
להתחיל„. מתחילוצרי ּכיצד? ּבׁשבח. ּולסּים ּבגנּות ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָ

- ּומּלפניו ּתרח ּבימי - אבֹותינּו היּו ׁשּבתחּלה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּומסּפר,
ּומסּים זרה; עבֹודה ורֹודפין ההבל, אחרי וטֹועין ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָּכֹופרין
מן והבּדילנּו לּה, הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּקרבנּו האמת, ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָָּבדת
ׁשעבדים ּומֹודיע, מתחיל וכן ליחּודֹו. וקרבנּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָהּתֹועים,
ּבנּסים ּומסּים ׁשּגמלנּו; הרעה וכל ּבמצרים, לפרעה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹהיינּו

ּובחרּותנּו לנּו, ׁשּנעׂשּו מ"ארּמיונפלאֹות ׁשּידרׁש והּוא . ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
אבי" ּומאריאבד הּמֹוסיף וכל הּפרׁשה; ּכל ׁשּיגמר עד , ְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֹ

מׁשּבח. זה הרי זֹו, ּפרׁשה ְְֲִֵֶַָָָָֻּבדרׁש
עׂשר,‰. חמּׁשה ּבליל אּלּו דברים ׁשלׁשה אמר ׁשּלא מי ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹּכל

חֹובתֹו ידי יצא מצרים]לא ביציאת ּפסח,[לספר הן: ואּלּו ; ְְֵֵֵֶַָָָֹ
על הּוא ּברּו הּמקֹום ׁשּפסח ׁשם על ּפסח, ּומרֹורים. ְִֵֶֶַַַַַַָָָָמּצה,
הּוא ּפסח זבח "ואמרּתם ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָּבּתי

חּיילה'" את הּמצרים ׁשּמררּו ׁשם על מרֹורים, אבֹותינּו; ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַ
ׁשּנגאלּו ׁשם על מּצה, הןּבמצרים; ּכּלן, האּלּו ּודברים . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻ

'הּגדה' .הּנקראין ְִִַַָָָ
.Âלהראֹות אדם חּיב ודֹור, ּדֹור הּואּבכל ּכאּלּו עצמֹו את ְְְְְִֶַַַָָָָָ

מצרים מּׁשעּבּוד עּתה יצא ׁשּנאמרּבעצמֹו "ואֹותנּו, : ְְְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָָ
מּׁשם" עבד.הֹוציא ּכי "וזכרּת, ּבּתֹורה: צּוה זה ּדבר ועל ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

ויצאתהיית" עבד, היית ּבעצמ אּתה ּכאּלּו ּכלֹומר, ; ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָָ
ונפּדית. ְְִֵֵַָלחרּות

.Êולׁשּתֹות לאכל צרי הּזה, ּבּלילה אדם ּכׁשּסֹועד ,ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹלפיכ

חרּות ּדר מסב ּביןוהּוא ואחד, אחד וכל ּבין. אנׁשים ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָ
- יין ׁשל ּכֹוסֹות ארּבעה הּזה, ּבּלילה לׁשּתֹות חּיב ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָנׁשים,
לא הּצדקה, מן הּמתּפרנס עני ואפּלּו מהן; ּפחֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹאין

לֹו הצדקה]יפחתּו ּכֹוס[גבאי ּכל ׁשעּור ּכֹוסֹות; מארּבעה ְְֲִִֵַָָָ
רביעית .מהן, ְִִֵֶ

.Áׁשּיסב עד יאכל לא ׁשּביׂשראל, עני אינּהאפּלּו אּׁשה . ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹ
הסּבה הסּבהצריכה צריכה היא, חׁשּובה אּׁשה ואם ּובן; . ְְְֲֲֲִִִִִִִֵָָָָָָ

ּתלמיד אבל הסּבה; צריכין רּבֹו, ּבפני והּׁשּמׁש אביו ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָאצל
רׁשּות רּבֹו לֹו נתן ּכן אם אּלא מסב אינֹו רּבֹו, והסּבתּבפני . ְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ

הסּבה אינּה ּפניוימין, על אֹו ערּפֹו, על הּמסב וכן אין; - ְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָ
ּכזית אכילת ּבׁשעת הסּבה? צריכין ואימתי הסּבה. ְְְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַָָָזֹו

האּלּו ּכֹוסֹות ארּבעה ּובׁשתּית אכילתֹומּצה, ּוׁשאר . ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָ
מׁשּבח זה הרי הסב, אם - צרי.ּוׁשתּיתֹו אינֹו לאו, ואם ; ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָֻ

.Ëאֹותן למזג צרי - האּלּו ּכֹוסֹות עםארּבעה [לערבן ְְִִֵַָָָָָֹ
ּדעתמים] ּולפי הּיין, לפי הּכל ערבה; ׁשתּיה ׁשּתהיה ּכדי ,ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

חי יין מרביעית ּבארּבעּתן יפחֹות ולא כוסהּׁשֹותה. בכל -] ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָֹ
יין] רביעית רבע ׁשאינֹויהא מּיין אּלּו ּכֹוסֹות ארּבעה ׁשתה .ְִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשתה חרּות; ידי יצא ולא ּכֹוסֹות, ארּבעה ידי יצא - ְְְְֵֵֵַָָָָָָָָָֹמזּוג
יצא ולא יצא, חרּות ידי - אחת ּבבת מזּוגין ּכֹוסֹות ְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹארּבעה
יצא רּבֹו, מהן ּכֹוס מּכל ׁשתה ואם ּכֹוסֹות. ארּבעה .ידי ְְְִִֵֵֶַָָָָָָָֻ

.Èּברכה עליו מבר האּלּו, ּכֹוסֹות מארּבעה וכֹוס ּכֹוס ְְְְֵֵֵַָָָָָָָָָּכל
עצמֹו וכֹוסּבפני הּיֹום; קּדּוׁש עליו אֹומר ראׁשֹון, וכֹוס . ְְְְִִִֵֵַַָָ

עליו מבר ׁשליׁשי, ּכֹוס ההּגדה; את עליו קֹורא ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָׁשני,
ּומבר ההּלל, את עליו ּגֹומר רביעי, ּכֹוס הּמזֹון; ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּברּכת

הּׁשיר ּברּכת רצה[יהללוך]עליו אם - האּלּו הּכֹוסֹות ּובין . ְִִִֵֵַַַָָָָָ
ׁשֹותה אינֹו לרביעי, ׁשליׁשי ּבין ׁשֹותה; .לׁשּתֹות, ְְְִִִִִִֵֵֶֶ

.‡Èמצוה - לּטיטהחרסת זכר סֹופרים, ׁשהיּומּדברי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּתמרים לֹוקחין אֹותּה? עֹוׂשין וכיצד ּבמצרים. ּבֹו ְְְְְְִִִִִִֵַַָָעֹובדין

ּגרֹוגרֹות ודֹורסין[תאנים]אֹו ּבהן, וכּיֹוצא צּמּוקין אֹו ְְְְִִִֵֶַָָ
ונֹות[מועכים] חמץאֹותן, לתֹוכן אֹותןנין ּומתּבלין , ְְְְְִִֶַָָָֹ

הּׁשלחן על אֹותן ּומביאין ּבתבן; טיט ּכמֹו ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָֻּבתבלין
הּפסח .ּבלילי ְֵֵֶַַ

.È,עצמּה ּבפני הּתֹורה מן מצוה אינּה - מרֹור ְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָאכילת
לאכל אחת עׂשה ׁשּמצות הּפסח; ּבאכילת היא ּתלּויה ְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָֹאּלא

ּומרֹורים מּצה על הּפסח, לאכלּבׂשר סֹופרים, ּומּדברי . ְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַָֹ
ּפסח קרּבן ׁשם אין אפּלּו זה, ּבליל לבּדֹו .הּמרֹור ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָ

.‚Èוהעלׁשין החּזרת הן ּבּתֹורה, האמּורים ְְֲֳִִִֵֶֶַַַָָָָמרֹורים
ירק מיני מחמׁשת אחד ּכל והּמרֹור; והחרחבינה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָוהּתמכה
מחמׁשּתן אֹו מהן מאחד אכל ואם 'מרֹור'. נקרא ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָאּלּו,

ּבּקלח ויֹוצאין לחין; ׁשּיהיּו והּוא, - יצא [שורש]ּכזית, ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָ
ׁשלקן ואם יבׁש. אפּלּו הרבה]ׁשּלהן, ּכבׁשן[בישלן אֹו , ְְְֲִִֵֶֶָָָָָָ

במים] רב זמן או ּבהן[בחומץ, יֹוצא אין - ּבּׁשלן אֹו ,. ְִֵֵֶָָ
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― הס' ּכלֿקרּבןהּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ולא ּולמעלה ימים ּבןֿׁשמנה מןֿהּבהמה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנקריב

ּבגּופֹו זמן מחּסר מצות היא וזֹו מּזה, ּפחֹות ְְְְְִִִֶַַַָֻ
      

ּתחת ימים ׁשבעת "והיה יתעּלה: אמרֹו והּוא .ְְְְְִִִֶַַַַָָָָ
לקרּבן" ירצה והלאה הּׁשמיני ּומּיֹום אּמֹו ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

 והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה צּוּוי נכּפל ּוכבר .ְְְְִִֵֶַַָָ
עםֿאּמֹו" יהיה ימים "ׁשבעת אמרֹו:  ְְְִִִִִֶַָָ

יחיד קרּבן ּכלֿהּקרּבנֹות, את ּכֹוללת זֹו ּומצוה .ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָ
ּומּמהּֿׁשאמר: הּׁשֹונים. סּוגיהם על צּבּור, ְְִִִֵֶֶַַַַַָָוקרּבן
ׁשּקדם מׁשמע ― ירצה" והלאה הּׁשמיני ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ"ּומּיֹום
מּלהקריב האזהרה נתּבררה הּנה ירצה. לא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹלכן
עׂשה, מּכלל הּבא לאו ׁשהּוא אּלא זמן; ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֻמחּסר
מחּסר ׁשהקריב מי ׁשּכן עליו, לֹוקין אין ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֻּולפיכ
ואתֿ 'אֹותֹו ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו לֹוקה, אינֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָזמן

ּבנֹו' זמן למחּסר "הּנח נאמר: וׁשם , ְְְְֱִֶַַַַַָֻ
נּתקֹו ׁשהּכתּוב ּוכבר לעׂשה". ְְֲִֵֶַַָָ

ּבספרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּובסֹוף ְְְְְֲִִִִֵָָָ
.זבחים ְִָ

― מאה הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
הּמזּבח, לגּבי ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמּלהקריב
ּומחיר זֹונה אתנן "לאֿתביא יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֶֶַַָָָֹוהּוא

ּכלב"  זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִֵֶֶָָָ
מהם מּׁשהּו ׁשּמקריב ּומי ּתמּורה. מּמּסכת ו' ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָּבפרק
ּכדין לֹוקה, זה הרי ― ּפסּול ׁשהּקרּבן ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָאףֿעלּֿפי

מּום. ַַּבעל

― הצ"ח מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּודבׁש ׂשאר      לגּבי ְְְֵַַֹ

וכלֿ כלֿׂשאר "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹהּמזּבח,
לה'" אּׁשה מּמּנּו לאֿתקטירּו ּדבׁש  . ְְִִִֶֶַַַֹ

ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה ּבענין הּלאו נכּפל ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָּוכבר
חמץ" תעׂשה לא לה' ּתקריבּו אׁשר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ"ּכלֿהּמנחה

ׂשאֹור ׁשהּמקריב הּתׁשיעי ּבּכלל ּבארנּו ּוכבר .ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָ

מּפני ׁשּתים, לֹוקה ואינֹו אחת לֹוקה ― ְְְְִִֵֵֶֶַַַַּודבׁש
ׁשּכבר לפי ׁשם, ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּבכללּות לאו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשהּוא
אחת, עליו לֹוקין ׁשּבכללּות ׁשּלאו לנּו ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָנתּברר
וכן אחת, לֹוקה חמץ ׁשהּמקריב ּבזה ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמׁשל
ּכאחת. ּודבׁש חמץ הּמקריב וכן ּדבׁש, ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָהּמקריב

― הס"ב מלחהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָ
ּכלֿקרּבנ "על יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿקרּבן, ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָעם

מלח" ּתקריב זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ
ּבספרא ּבמנחֹות מקֹומֹות ּובכּמה ְְְְְִִַָָָ

.

― הצ"ט מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
תׁשּבית "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא מלח, ּבלי ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹקרּבן

"אלהי ּברית מּלהׁשּביתמלח מּׁשהזהיר ּכי , ְְְְֱִִִִִִִֶֶֶַַֹ
ּתפל להקריב ׁשאסּור מׁשמע הּמלח  , ְְְִֵֶֶַַַַַָָ

אֹו קרּבן ּכלֹומר ― ּתפל ּדבר איזה ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָוהּמקריב
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. חּיב ― ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָמנחה

מּזבחים ז' .ּבפרק ְְִִֶֶָ
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― הס"ג ׁשּנהּמצוה קרּבןהּצּוּוי ּבמעׂשה צטּוינּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ
ׁשּיהיה ּבין ׁשּקרב, עֹולה ׁשּכלֿקרּבן והּוא ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָהעֹולה,
וכזה. ּכזה ּבאפן יהיה צּבּור, קרּבן אֹו יחיד ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹקרּבן
קרּבן מּכם יקריב ּכי "אדם ּבוּיקרא: אמרֹו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָוהּוא

וגֹו'" מןֿהּבקר קרּבנֹו אםֿעלה וגֹו' לה'  ְְְִִַַָָָָָֹ
.

― הקמ"ו מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
"לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו והּוא העֹולה, ְְְְִִֶַַַָָָֹמּבׂשר

ּתּדר" אׁשר וכלֿנדרי וגֹו' ּבׁשערי לאכל ְְְְֱֲִִֶֶֶֶָָָֹֹ
 אׁשר נדרי לאכל ּתּוכל לא אמר: ּכאּלּו ,ְְֱֲִֶֶֶַַָָֹֹ

הּפרּוׁש ּובא ּתּדר.  ― "ּונדרי" : ְִֵֶַָָֹ
עֹולה, לאֹוכל ללּמד אּלא הּכתּוב ּבא לא עֹולה. ְְְֵֶֶַַָָָָָֹזֹו
ּבין ּדמים, זריקת לאחר ּבין ּדמים זריקת לפני ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָּבין
עֹובר ׁשהּוא לּקלעים חּוץ ּבין מןֿהּקלעים ְְְִִִִִֵֵֶַַָָלפנים
לכלֿמֹועל. האזהרה הּוא זה ולאו ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹּבלאֿתעׂשה.
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― הס' ּכלֿקרּבןהּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ולא ּולמעלה ימים ּבןֿׁשמנה מןֿהּבהמה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנקריב

ּבגּופֹו זמן מחּסר מצות היא וזֹו מּזה, ּפחֹות ְְְְְִִִֶַַַָֻ
      

ּתחת ימים ׁשבעת "והיה יתעּלה: אמרֹו והּוא .ְְְְְִִִֶַַַַָָָָ
לקרּבן" ירצה והלאה הּׁשמיני ּומּיֹום אּמֹו ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

 והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה צּוּוי נכּפל ּוכבר .ְְְְִִֵֶַַָָ
עםֿאּמֹו" יהיה ימים "ׁשבעת אמרֹו:  ְְְִִִִִֶַָָ

יחיד קרּבן ּכלֿהּקרּבנֹות, את ּכֹוללת זֹו ּומצוה .ְְְִִֶֶֶַַָָָָָָ
ּומּמהּֿׁשאמר: הּׁשֹונים. סּוגיהם על צּבּור, ְְִִִֵֶֶַַַַַָָוקרּבן
ׁשּקדם מׁשמע ― ירצה" והלאה הּׁשמיני ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ"ּומּיֹום
מּלהקריב האזהרה נתּבררה הּנה ירצה. לא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹלכן
עׂשה, מּכלל הּבא לאו ׁשהּוא אּלא זמן; ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֻמחּסר
מחּסר ׁשהקריב מי ׁשּכן עליו, לֹוקין אין ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָֻּולפיכ
ואתֿ 'אֹותֹו ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו לֹוקה, אינֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָזמן

ּבנֹו' זמן למחּסר "הּנח נאמר: וׁשם , ְְְְֱִֶַַַַַָֻ
נּתקֹו ׁשהּכתּוב ּוכבר לעׂשה". ְְֲִֵֶַַָָ

ּבספרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּובסֹוף ְְְְְֲִִִִֵָָָ
.זבחים ְִָ

― מאה הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
הּמזּבח, לגּבי ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמּלהקריב
ּומחיר זֹונה אתנן "לאֿתביא יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֶֶַַָָָֹוהּוא

ּכלב"  זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִֵֶֶָָָ
מהם מּׁשהּו ׁשּמקריב ּומי ּתמּורה. מּמּסכת ו' ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָּבפרק
ּכדין לֹוקה, זה הרי ― ּפסּול ׁשהּקרּבן ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָאףֿעלּֿפי

מּום. ַַּבעל

― הצ"ח מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּודבׁש ׂשאר      לגּבי ְְְֵַַֹ

וכלֿ כלֿׂשאר "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָֹהּמזּבח,
לה'" אּׁשה מּמּנּו לאֿתקטירּו ּדבׁש  . ְְִִִֶֶַַַֹ

ואמר: אחר ּבלׁשֹון זה ּבענין הּלאו נכּפל ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָּוכבר
חמץ" תעׂשה לא לה' ּתקריבּו אׁשר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ"ּכלֿהּמנחה

ׂשאֹור ׁשהּמקריב הּתׁשיעי ּבּכלל ּבארנּו ּוכבר .ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָ

מּפני ׁשּתים, לֹוקה ואינֹו אחת לֹוקה ― ְְְְִִֵֵֶֶַַַַּודבׁש
ׁשּכבר לפי ׁשם, ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּבכללּות לאו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָׁשהּוא
אחת, עליו לֹוקין ׁשּבכללּות ׁשּלאו לנּו ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָנתּברר
וכן אחת, לֹוקה חמץ ׁשהּמקריב ּבזה ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמׁשל
ּכאחת. ּודבׁש חמץ הּמקריב וכן ּדבׁש, ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָהּמקריב

― הס"ב מלחהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָ
ּכלֿקרּבנ "על יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿקרּבן, ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָעם

מלח" ּתקריב זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ
ּבספרא ּבמנחֹות מקֹומֹות ּובכּמה ְְְְְִִַָָָ

.

― הצ"ט מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
תׁשּבית "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא מלח, ּבלי ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹקרּבן

"אלהי ּברית מּלהׁשּביתמלח מּׁשהזהיר ּכי , ְְְְֱִִִִִִִֶֶֶַַֹ
ּתפל להקריב ׁשאסּור מׁשמע הּמלח  , ְְְִֵֶֶַַַַַָָ

אֹו קרּבן ּכלֹומר ― ּתפל ּדבר איזה ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָוהּמקריב
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. חּיב ― ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָמנחה

מּזבחים ז' .ּבפרק ְְִִֶֶָ
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― הס"ג ׁשּנהּמצוה קרּבןהּצּוּוי ּבמעׂשה צטּוינּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ
ׁשּיהיה ּבין ׁשּקרב, עֹולה ׁשּכלֿקרּבן והּוא ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָהעֹולה,
וכזה. ּכזה ּבאפן יהיה צּבּור, קרּבן אֹו יחיד ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹקרּבן
קרּבן מּכם יקריב ּכי "אדם ּבוּיקרא: אמרֹו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָָוהּוא

וגֹו'" מןֿהּבקר קרּבנֹו אםֿעלה וגֹו' לה'  ְְְִִַַָָָָָֹ
.

― הקמ"ו מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
"לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו והּוא העֹולה, ְְְְִִֶַַַָָָֹמּבׂשר

ּתּדר" אׁשר וכלֿנדרי וגֹו' ּבׁשערי לאכל ְְְְֱֲִִֶֶֶֶָָָֹֹ
 אׁשר נדרי לאכל ּתּוכל לא אמר: ּכאּלּו ,ְְֱֲִֶֶֶַַָָֹֹ

הּפרּוׁש ּובא ּתּדר.  ― "ּונדרי" : ְִֵֶַָָֹ
עֹולה, לאֹוכל ללּמד אּלא הּכתּוב ּבא לא עֹולה. ְְְֵֶֶַַָָָָָֹזֹו
ּבין ּדמים, זריקת לאחר ּבין ּדמים זריקת לפני ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָּבין
עֹובר ׁשהּוא לּקלעים חּוץ ּבין מןֿהּקלעים ְְְִִִִִֵֵֶַַָָלפנים
לכלֿמֹועל. האזהרה הּוא זה ולאו ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹּבלאֿתעׂשה.
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עֹולה מּבׂשר האֹוכל ּכלֹומר: זה, לאו על ְְְִֵֵֶַַַָָָָוהעֹובר
מעילה, עליהם ׁשחּיבין הּקדׁשים מּׁשאר הּנהנה ְְֱֲֳִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָאֹו
― מזיד הּוא אם מעילה: ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָּכמֹו
מעילה, קרּבן מקריב ― ׁשֹוגג הּוא ואם ְְְְִִִֵֶַַָָלֹוקה;
ׁשּנתּבאר ּכמֹו חמׁש, ּומֹוסיף ּׁשּנהנה מה ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹּומחזיר

מּסנהדרין ט' ּובפרק מעילה. אמרּו:ּבמּסכת ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָ
ּבמיתה; אֹומר: יהּודה רּבי ּבמעילה, ְְְִִִִִֵֵַָָָ"הזיד
ראיתם והביאּו ּבאזהרה", אֹומרים: ְְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָוחכמים

יחּללהּו" ּכי בֹו "ּומתּו מאמרֹו  :אמרּו ְְְְִֵֵַָָֻ
ּבּמעילה. ולא ― ְְִַָֹ"ּבֹו"

― הס"ד ׁשּיהאהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִֵֶֶַַַַָ
חּטאת איזֹו הּנזּכר, ּבאפן חּטאת קרּבן ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹמעׂשה

ׁשּתהיה      אמרֹו והּוא . ְְְִֶֶָ
וגֹו'" החּטאת ּתֹורת "זאת יתעּלה:  וגם . ְְְִֶַַַַַָֹ

ּומהּֿמּמּנה נׁשחטת היא אי ּבוּיקרא ׁשם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבאר
ּומהּֿנאכל. ְֱִֶַָָנקטר

ה'תש"ע מרחשון ט' שלישי יום
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― הקל"ט הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
ּבפנים הּנעׂשֹות חּטאֹות ּבׂשר מּלאכֹול  ְְֱֲִִִֶַַַַָ

 וכלֿחּטאת" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִֶַַָָָ
לא ּבּקדׁש לכּפר מֹועד אלֿאהל מּדמּה יּובא ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹאׁשר

ּתּׂשרף" ּבאׁש תאכל  מּמּנה והאֹוכל . ְִִֵֵֵֵֵֶָָָָָ
ספרא ּולׁשֹון לֹוקה. ― תאכל "לא : ְְִֵֵֶָָֹ

עליו לּתן ׂשרפה, טעּון ׁשהּוא ּכל ― ּתּׂשרף" ְִִֵֵֵֵֶָָָָָָֹּבאׁש
אכילתֹו. על ְֲֲִֶַַָֹּבלאֿתעׂשה

― הקי"ב מּלהבּדילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
הּמליקה ּבׁשעת העֹוף חּטאת ראׁש ְְִִַַַַָָֹ

   :יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
יבּדיל" ולא ערּפֹו מּמּול אתֿראׁשֹו "ּומלק  ְְְִִֶַַָָֹֹ

מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּפסל. ― הבּדיל ואם ;ְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָ
מּזבחים. ו' ּבפרק ְְִִֶֶָזֹו

― הס"ה ׁשּיהאהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָ
ּבאמרֹו ּבוּיקרא הּנזּכר ּבאפן אׁשם קרּבן ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹמעׂשה

האׁשם" ּתֹורת "וזאת יתעּלה:  ּובאר . ְְִֵֵֶַַָָָֹ
ּומהּֿנאכל. נקטר ּומהּֿמּמּנּו קרב אי ְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָהּכתּוב

ה'תש"ע מרחשון י' רביעי יום
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― הפ"ט לאכֹולהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְֱֲִִִִֶֶַַַַַָֹ
ׁשה והאׁשם החּטאת ּכלֹומר: הּקדׁשים, קדׁשּבׂשר ם ְְְֳִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

אׁשר אתם "ואכלּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִֶֶַָָָָָֹקדׁשים,
ּבהם" ּכּפר  ספרא ּולׁשֹון . ְְִֶַָָֻ

ּֿכל על ּכּפרה קדׁשים ׁשאכילת "מּנין :ֲִִִִֶַַַַָָָָָ
לׂשאת לכם נתן "ואתּה לֹומר: ּתלמּוד ְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹיׂשראל?

ה'" לפני עליהם לכּפר העדה אתֿעון  , ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַָָֹ
מתּכּפרין". ויׂשראל אֹוכלין הּכהנים ּכיצד? ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָֹהא
אינּה ― מצוה ׁשהיא זֹו ׁשאכילה זֹו מצוה ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָָּומּתנאי

 ואחריֿכן חצֹות. עד ולילה ליֹום ְְְֲֲֵֵֶַַַָָָאּלא
ואין האׁשם, אֹו החּטאת אֹותּה אכילת ְֲִֵֵֵַַַָָָָָָּתאסר
ׁשּגם ּוברּור הּקבּוע. ּבּזמן אּלא מצוה ְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָאכילתּה
חֹובה ואינה הּכהנים, לזכרי מיחדת זֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹֻמצוה
ּפסּוק נאמר ׁשּבהם ― קדׁשים ׁשּקדׁשי לפי ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָלּנׁשים,
הּקדׁשים, ׁשאר אבל לּנׁשים; נאכלים אינם ― ְֱֲֳִִִֵֶֶַַָָָָָָזה
ולילה ימים לׁשני נאכלים קּלים, קדׁשים ְְְְֱִִִִִֵֶַַַָָָָָּכלֹומר:
עד ולילה ליֹום ׁשהם נזיר ואיל מּתֹודה חּוץ ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָאחד,
הּנׁשים וגם קּלים; קדׁשים ׁשהם אףֿעלּֿפי ְֲִִִִֵֶַַַַַָָָחצֹות

אכילתם וגם אּלּו. קּלים קדׁשים אֹוכלֹות ְְֲִִִֵַַָָָָ
   וכן למצוה. ְְְְִִֵֶֶָנגררת

ׁשאין אּלא למצוה, נגררת אכילתּה הּתרּומה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּגם
חּטאת ּבׂשר ּכאכילת ּותרּומה קּלים קדׁשים ְְֲֲִִִִַַַַַַָָָָאכילת
ּבּה נׁשלמת ואׁשם חּטאת ּבׂשר ׁשאכילת לפי ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָואׁשם.
על הּצּוּוי נאמר ּובהן ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּמתּכּפר ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָּכּפרת
קּלים ּבקדׁשים לא נאמר מהּֿׁשּלא ― ְֱֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹהאכילה
אּלּו אחר נגררים הם ּולפיכ ― ּבתרּומה ְְְְִִִִֵֵַַָָָֹולא

ספרי ּולׁשֹון מצוה. עׂשה והאֹוכלם : ְְְְְִִֵָָָָָ
אתּֿכהּנתכם" אּתן מּתנה "עבדת  ― ְְֲֵֶֶֶַַַָָֹֻ

ּבּגבּולין קדׁשים אכילת "לעׂשֹות  ְֲֲִִִַַַָָ
מקּדׁש עבֹודת מה ּבּמקּדׁש: מקּדׁש ְְְֲֲִִִַַַַָָָָּכעבֹודת

מקּדׁש אףּבּמקּדׁש עֹובד, ואחרּֿכ ידיו ְְְִֵֵַַַַַָָָָ
ואחרּֿכ ידיו מקּדׁש ּבּגבּולין קדׁשים ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָאכילת
מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָאֹוכל".

ְִִָּבּזבחים.

― הקמ"ה מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

          
      

והּוא הּכהנים, ואפּלּו לעזרה חּוץ ואׁשם ְְֲֲֲִִַַַָָָָָָֹחּטאת
"וצאנ ּבקר" זה: ּבפסּוק ּכאן אמרֹו  ְְְְְֶֶָָָָֹ

מעׂשר ּבׁשערי לאכל לאֿתּוכל אמר: ְְְֱִִֶֶַַַַָָֹֹּכאּלּו
הּפרּוׁש ּובא ,וצאנ ּבקר ּדגנ  : ְְְְְֵֶַָָָֹ

לאֹוכל אּלא הּכתּוב ּבא לא ― "וצאנ ּבקר"ְְְְֵֶֶַָָָָֹֹ
לּקלעים חּוץ ואׁשם חּטאת ׁשהּוא ְְִֶַַָָָָ

קדׁשים אֹוכל ּגם וכן לֹוקה. וזה ּבלאֿתעׁשה, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹעֹובר
ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו לֹוקה, לחֹומה חּוץ ְְְִִִֵֶֶַַָָָָקּלים

למקֹוםמּכֹות חּוץ ּכלּֿדבר ׁשאֹוכל לפי , ְְִִֵֶַָָָ
ּביּה. קרינא "ּבׁשערי לאכֹול תּוכל "לא ְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָֹאכילתֹו

זאת. ְֹּוזכֹור

― הקמ"ח הּזרהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַָָָָָֻ
קדׁשים קדׁשי מּלאכֹול והּוא , ְְֱִִֵֶָָָ

הם" ּכיֿקדׁש לאֿיאכל "וזר אמרֹו:  . ְְִֵֶַָָֹֹֹ
זריקת אחר ּבעזרה ׁשּיאכל עד מלקּות חּיב ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָֹואינֹו

ִָּדמים.

ה'תש"ע מרחשון י"א חמישי יום
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― הס"ו מעׂשההּמצוה ׁשיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

"ואםֿזבח ּבאמרֹו: הּנזּכר ּבאפן הּׁשלמים ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹזבח
וגֹו'" קרּבנֹו ׁשלמים  עֹוד ואמר . ְְְְִַָָָָ

וגֹו' הּׁשלמים זבח ּתֹורת "וזאת הּמעׂשה: ְְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָֹלהׁשלמת
יקריבּנּו" עלּֿתֹודה אם  ארּבעת . ְְִִֶַַַַַָ

העֹולההּמע מעׂשה ּכלֹומר: ― האּלה ׂשים ְֲֲִֵֵֶַַַַָָָ
ּכלֿמעׂשי הם ― והּׁשלמים והאׁשם ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָוהחּטאת
הּיחיד ׁשּמקריב ּבהמה ׁשּכלֿקרּבן לפי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּקרּבנֹות,
האּלה, הּסּוגים מארּבעת אחד אּלא אינֹו הּצּבּור ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאֹו
ּכמֹו יחיד, קרּבן לעֹולם ׁשהּוא מןֿהאׁשם ְְְִִֶַָָָָָָחּוץ
ּגם ּכֹוללת זבחים ּומּסכת ּפעמים. ּכּמה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבארנּו
הּדֹומה מן אליהן והּנסּפח אּלּו מצות ארּבע ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּדיני

לעׂשֹותם ׁשחֹובה ּדברים להן, , ְֲִֶֶַָָָָ
עליהם ׁשחּיבים ּודברים ּודברים , ְְֲִִִֵֶֶַָָָ

ּפסל עׂשה ׁשאם .ּכתּקנֹו והּנעׂשה , ְְְֲִִֶַַַָָָָ

― הקמ"ז מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּדמים, זריקת קדם קּלים קדׁשים ְְְְִִִִֶַַַָָָָֹּבׂשר

"ונדבתי וגֹו' ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל  ְְְְֱִִֶֶֶַָֹֹֹ

ּובא .נדבתי לאכל ּתּוכל לא אמר: ּכאּלּו ,ְְֱִִֶֶַַָָֹֹֹ
ּבּקּבלה   אּלא הּכתּוב ּבא לא : ֶַַַָָָָָֹ

ׁשהּוא ּדמים זריקת לפני ּוׁשלמים ּתֹודה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָלאֹוכל
לֹוקה. זה וגם ּבלאֿתעׂשה, ְְֲֵֶֶֶַַֹעֹובר

― הס"ז מעׂשההּמצוה ׁשיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
והּוא מהן, וסּוג ּבכלֿסּוג הּנזּכר ּבאפן ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹהּמנחה
וגֹו'; לה' מנחה קרּבן ּכיֿתקריב "ונפׁש ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָאמרֹו:
ואםֿמנחת וגֹו'; קרּבנ עלֿהּמחבת ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָואםֿמנחה

מרחׁשת"    :הּמעׂשה להׁשלמת ואמר . ְְְְֲֶֶֶַַַַַַָָ
וגֹו'" הּמנחה ּתֹורת "וזאת  מצוה ודיני . ְְְְְִִִֵַַָָֹ

המיחדת ּבּמּסכּתא מבארים הרּבים חלקיה על ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻזֹו
מנחֹות. מּסכת ּכלֹומר: ,ְְְֶֶַַָָלכ

― הק"ב ׁשמןהּמצוה מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
יתעּל אמרֹו והּוא חֹוטא, ּבמנחת "לאֿיׂשיםזית ה: ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

ׁשמן" עליה  ― ׁשמן עליה ׁשּנֹותן ּומי . ִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָ
ֶלֹוקה.

― הק"ג מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא לבֹונה, עם חֹוטא ְְְְְִִִֵֶַַָָמנחת

לבנה" עליה עליה"ולאֿיּתן ׁשּנֹותן ּומי ; ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ
הּמׁשנה ּולׁשֹון לֹוקה. ― לבֹונה וחּיב" : ְְְְִֶַַָָָ

עצמּה", ּבפני הּלבֹונה ועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָעל
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ספק. ּבלי לאוין ׁשני ׁשהם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָלפי
מּמנחֹות ה' ּבפרק חֹוטא, מנחת ּכלֹומר: זֹו, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָמצוה

.

― הקל"ח ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְִֶַַַַָָָָֻ
ּכהן מנחת מּלאכֹול   ְֱִִֵֶַֹ

  ֿוכל" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִֶַָָ
תאכל" לא ּתהיה ּכליל ּכהן מנחת  . ְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹ

מנחה, היא ׁשּגם ּגדֹול ּכהן ּבחבּתי הּלאו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹונכּפל
    זה על והעֹובר .ְֵֶַָ

ספרא ּולׁשֹון לֹוקה. ―  ּכליל" : ְְִִֶָָ
ּתהיה", ּב"כליל ׁשהּוא ּכל ― תאכל" לא ְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹֹּתהיה

אכילתֹו. על לאֿתעׂשה ֲֲִִֵֶַַָֹלּתן

ה'תש"ע מרחשון י"ב שישי יום

.ÁÙ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .„Î˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‰˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ù
Â˘ÁÓÈŒ‡ÈÈ˘È˘ŒÈ˘ÈÓÁÌÂÈ

― הקכ"ד מּלאפֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
מנחֹות ׁשירי  ,חמץ ― ְְֵֵָָָ
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והּוא הּכהנים, ואפּלּו לעזרה חּוץ ואׁשם ְְֲֲֲִִַַַָָָָָָֹחּטאת
"וצאנ ּבקר" זה: ּבפסּוק ּכאן אמרֹו  ְְְְְֶֶָָָָֹ

מעׂשר ּבׁשערי לאכל לאֿתּוכל אמר: ְְְֱִִֶֶַַַַָָֹֹּכאּלּו
הּפרּוׁש ּובא ,וצאנ ּבקר ּדגנ  : ְְְְְֵֶַָָָֹ

לאֹוכל אּלא הּכתּוב ּבא לא ― "וצאנ ּבקר"ְְְְֵֶֶַָָָָֹֹ
לּקלעים חּוץ ואׁשם חּטאת ׁשהּוא ְְִֶַַָָָָ

קדׁשים אֹוכל ּגם וכן לֹוקה. וזה ּבלאֿתעׁשה, ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹעֹובר
ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו לֹוקה, לחֹומה חּוץ ְְְִִִֵֶֶַַָָָָקּלים

למקֹוםמּכֹות חּוץ ּכלּֿדבר ׁשאֹוכל לפי , ְְִִֵֶַָָָ
ּביּה. קרינא "ּבׁשערי לאכֹול תּוכל "לא ְֱֲִִֵֵֶֶַָָָָֹאכילתֹו

זאת. ְֹּוזכֹור

― הקמ"ח הּזרהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַָָָָָֻ
קדׁשים קדׁשי מּלאכֹול והּוא , ְְֱִִֵֶָָָ

הם" ּכיֿקדׁש לאֿיאכל "וזר אמרֹו:  . ְְִֵֶַָָֹֹֹ
זריקת אחר ּבעזרה ׁשּיאכל עד מלקּות חּיב ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָֹואינֹו

ִָּדמים.

ה'תש"ע מרחשון י"א חמישי יום

.ÂÒ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ÊÒ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .ÊÓ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ

.ÁÏ˜ .˜ .˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הס"ו מעׂשההּמצוה ׁשיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ

"ואםֿזבח ּבאמרֹו: הּנזּכר ּבאפן הּׁשלמים ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹזבח
וגֹו'" קרּבנֹו ׁשלמים  עֹוד ואמר . ְְְְִַָָָָ

וגֹו' הּׁשלמים זבח ּתֹורת "וזאת הּמעׂשה: ְְְְְֲִֶֶַַַַַַַָָֹלהׁשלמת
יקריבּנּו" עלּֿתֹודה אם  ארּבעת . ְְִִֶַַַַַָ

העֹולההּמע מעׂשה ּכלֹומר: ― האּלה ׂשים ְֲֲִֵֵֶַַַַָָָ
ּכלֿמעׂשי הם ― והּׁשלמים והאׁשם ְְְְֲִֵֵַַַַָָָָָָוהחּטאת
הּיחיד ׁשּמקריב ּבהמה ׁשּכלֿקרּבן לפי ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהּקרּבנֹות,
האּלה, הּסּוגים מארּבעת אחד אּלא אינֹו הּצּבּור ְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָאֹו
ּכמֹו יחיד, קרּבן לעֹולם ׁשהּוא מןֿהאׁשם ְְְִִֶַָָָָָָחּוץ
ּגם ּכֹוללת זבחים ּומּסכת ּפעמים. ּכּמה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבארנּו
הּדֹומה מן אליהן והּנסּפח אּלּו מצות ארּבע ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹּדיני

לעׂשֹותם ׁשחֹובה ּדברים להן, , ְֲִֶֶַָָָָ
עליהם ׁשחּיבים ּודברים ּודברים , ְְֲִִִֵֶֶַָָָ

ּפסל עׂשה ׁשאם .ּכתּקנֹו והּנעׂשה , ְְְֲִִֶַַַָָָָ

― הקמ"ז מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
אמרֹו: והּוא ּדמים, זריקת קדם קּלים קדׁשים ְְְְִִִִֶַַַָָָָֹּבׂשר

"ונדבתי וגֹו' ּבׁשערי לאכל "לאֿתּוכל  ְְְְֱִִֶֶֶַָֹֹֹ

ּובא .נדבתי לאכל ּתּוכל לא אמר: ּכאּלּו ,ְְֱִִֶֶַַָָֹֹֹ
ּבּקּבלה   אּלא הּכתּוב ּבא לא : ֶַַַָָָָָֹ

ׁשהּוא ּדמים זריקת לפני ּוׁשלמים ּתֹודה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָלאֹוכל
לֹוקה. זה וגם ּבלאֿתעׂשה, ְְֲֵֶֶֶַַֹעֹובר

― הס"ז מעׂשההּמצוה ׁשיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָ
והּוא מהן, וסּוג ּבכלֿסּוג הּנזּכר ּבאפן ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹהּמנחה
וגֹו'; לה' מנחה קרּבן ּכיֿתקריב "ונפׁש ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָאמרֹו:
ואםֿמנחת וגֹו'; קרּבנ עלֿהּמחבת ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָואםֿמנחה

מרחׁשת"    :הּמעׂשה להׁשלמת ואמר . ְְְְֲֶֶֶַַַַַַָָ
וגֹו'" הּמנחה ּתֹורת "וזאת  מצוה ודיני . ְְְְְִִִֵַַָָֹ

המיחדת ּבּמּסכּתא מבארים הרּבים חלקיה על ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻזֹו
מנחֹות. מּסכת ּכלֹומר: ,ְְְֶֶַַָָלכ

― הק"ב ׁשמןהּמצוה מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻ
יתעּל אמרֹו והּוא חֹוטא, ּבמנחת "לאֿיׂשיםזית ה: ְְְְְִִִִֵֶַַַָָֹ

ׁשמן" עליה  ― ׁשמן עליה ׁשּנֹותן ּומי . ִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָ
ֶלֹוקה.

― הק"ג מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא לבֹונה, עם חֹוטא ְְְְְִִִֵֶַַָָמנחת

לבנה" עליה עליה"ולאֿיּתן ׁשּנֹותן ּומי ; ְְִִֵֵֶֶֶָָָָָֹֹ
הּמׁשנה ּולׁשֹון לֹוקה. ― לבֹונה וחּיב" : ְְְְִֶַַָָָ

עצמּה", ּבפני הּלבֹונה ועל עצמֹו ּבפני הּׁשמן ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָעל
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ספק. ּבלי לאוין ׁשני ׁשהם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶָָָָלפי
מּמנחֹות ה' ּבפרק חֹוטא, מנחת ּכלֹומר: זֹו, ְְְְְִִִֵֶֶַַָָמצוה

.

― הקל"ח ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְִֶַַַַָָָָֻ
ּכהן מנחת מּלאכֹול   ְֱִִֵֶַֹ

  ֿוכל" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִֶַָָ
תאכל" לא ּתהיה ּכליל ּכהן מנחת  . ְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹ

מנחה, היא ׁשּגם ּגדֹול ּכהן ּבחבּתי הּלאו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹונכּפל
    זה על והעֹובר .ְֵֶַָ

ספרא ּולׁשֹון לֹוקה. ―  ּכליל" : ְְִִֶָָ
ּתהיה", ּב"כליל ׁשהּוא ּכל ― תאכל" לא ְְְִִִֵֵֶֶֶָָֹֹּתהיה

אכילתֹו. על לאֿתעׂשה ֲֲִִֵֶַַָֹלּתן

ה'תש"ע מרחשון י"ב שישי יום

.ÁÙ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .„Î˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.‰˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Ù
Â˘ÁÓÈŒ‡ÈÈ˘È˘ŒÈ˘ÈÓÁÌÂÈ

― הקכ"ד מּלאפֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
מנחֹות ׁשירי  ,חמץ ― ְְֵֵָָָ
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נתּתי חלקם חמץ תאפה "לא יתעּלה: אמרֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוהּוא
מאּׁשי" אתּה  ׁשהּוא ׁשחלקם אמר ּכאּלּו , ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

חמץ אֹותֹו ׁשאפה ּומי חמץ. יאפה לא הּמנחה ְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשירי
ׁשּב ּכמֹו מלקּות, חּיב הּמׁשנה― ארה  ְְְֲִֵֶַַַָָָ

  ּוכבר אפּיתּה. על וחּיבין ואמרה: ,ְְְְֲִִַַָָָָָָ
מּמנחֹות ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

― הפ"ח לאכלהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְֱֲִִִִֶֶַַַַַָֹֹ
ׁשירי :יתעּלה אמרֹו והּוא מנחֹות, ְְְְְִֵֶַָָָ

ּתאכל" מּצֹות ּובניו אהרן יאכלּו מּמּנה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹ"והּנֹותרת
  ספרא ּולׁשֹון . ּתאכל "מּצֹות : ְְִֵֵַָָ

עליה יבֹוא יבמּה ּבֹו: ּכּיֹוצא מצוה. ―  ְְִֵֶַָָָָָָ
היא מנחֹות ׁשירי ׁשאכילת ּכלֹומר: מצוה", ―ְְְְֲִִִֵֶַַָָָ

ׁשל ּדבר לא עׂשה מצות ׁשהיא היבמה ּביאת ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכמֹו
ּבמקֹומם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבלבד. ְְְְְְֲִִִִִֵָָָָָרׁשּות

מנחֹות זֹוּבמּסכת ׁשּמצוה הּוא הּתֹורה ּולׁשֹון : ְְְְִֶֶֶַַָָָ
ּבבני "ּכלֿזכר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּזכרים, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻמיחדת

יאכלּנה" אהרן  . ֲֲֶַָֹֹ

― הפ"ג ידיהּמצוה לצאת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָ
ׁשּיעבר הראׁשֹון ּברגל עלינּו הּמּטלים ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻּכלֿהּקרּבנֹות
מּׁשלׁשה רגל יחלף ׁשּלא ּכדי רגלים מּׁשלׁשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹעלינּו
הּמּטל ּכלֿקרּבן הקריב ּכבר אּלאֿאםּֿכן ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֻרגלים,
ּובאת תדרׁשּו "לׁשכנֹו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְְִִִֶַָָָָָעליו.

עלתיכם" ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה  . ֲֵֵֶֶַָָָָֹֹ
ׁשּמה ׁשּתבֹוא ּבזמן אֹומר: ׁשהּוא הּוא, זה צּוּוי ְְִִִֵֶֶֶַַָָָענין

רגלים מּׁשלׁשה ּבכלֿרגל והּוא ―  ְְְְִִֶֶָָָ
  ּכלֿקרּבן להביא אּתה חּיב ―ְְִַַָָָָָָ

ספרי ּולׁשֹון .עלי הּמּטל ּובאת" : ְְִֵֶַָָָָֻ
לקבעם נאמר? לּמה ― ׁשּמה והבאתם ְְֱֲֵֶֶַַָָָָָָָָּׁשּמה,
וׁשם ּבֹו". ׁשּפגע הראׁשֹון ּברגל ׁשּיביאּו ְִִֶֶֶֶַָָָָָָחֹובה
עד ּתאחר' 'ּבל מּׁשּום עליו עֹובר "אינֹו ְֱִֵֵֵֶַַַַָָנאמר:
עברּו אם ּכלֹומר: ּכּלּה", ׁשנה רגלי עליו ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻׁשּיעברּו
על עֹובר יהא אז הביא, ולא רגלים ׁשלׁשה ְְְְִִֵֵֵַָָָָָֹעליו
עבר זה הרי ― אחד רגל עליו עבר אם אבל ֲֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָלאו;

הּׁשנה ראׁש ּובגמרא ּבלבד. עׂשה אמרעל : ְְֲִִֵַַַָָָָָָֹ
ּבעׂשה. עֹובר אחד רגל עליו ׁשעבר ּכיון ֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָרבא:

ּבּתלמּוד ואמרּו ּדרּבי טעמיּה "מאי : ְְְְְִֵַַַַַָ
מאיר?       ִֵ

 ׁשּמה והבאתם ּׁשּמה ּובאת ְֲִִֵֶַָָָָָָּדכתיב:
  אתית ּכי ―   ִֵָ

איּתי לעׂשה אמרי: ורּבנן . ְְְֲִֵֵַַַָָָ
ׁשּנאמר ׁשּזה ,ל נתּבאר הּנה ּדאתא, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָהּוא
ׁשּיביא והּוא: עׂשה, מצות ― ׁשּמה" ְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָ"והבאתם
חֹובתֹו ידי ויצא עליו. הּמּטלֹות לה' ְְֵֵֵַַַָָָָָֻּכלֿהחֹובֹות
ּובין הּקרּבנֹות מּמיני הם ׁשאּלה ּבין ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּבכלֿרגל,

ּדמים ׁשהם  וערכים ֲִִֵֶַָָ
 וחרמים     ֲִַָ

ּופאה וׁשכחה ולקט והקּדׁשֹות  . ְְְְְִֵֵֶֶֶָָ
ּברגל הּללּו החֹובֹות ידי לצאת היא עׂשה ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָּומצות
ראׁש ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבֹו, ׁשּפגע ְְְִִִֵֶֶַָָָָֹראׁשֹון

ַָָהּׁשנה.

― הקנ"ה מּלאחרהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ
חּיבים ׁשאנּו הּקרּבנֹות ּוׁשאר והּנדבֹות ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָאתֿהּנדרים
אלהי לה' נדר "ּכיֿתּדר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹּבהם,

לׁשּלמֹו" תאחר לא  ּבּקּבלה ּובא , ְְְֵַַַַָָָֹ
 עליו ׁשּיעברּו עד זה, לאו על עֹובר ְֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאינֹו

ּבתחּלת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר רגלים. ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָׁשלׁשה
הּׁשנה .ראׁש ַָָֹ

ה'תש"ע מרחשון י"ג קודש שבת יום

.‰Ù .„Ù ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.ˆ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הפ"ד להקריבהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְְִִִִִֶַַַַַָ

אמרֹו והּוא ּבלבד, הּבחירה ּבבית ְְְְְְִִֵַַָָָָָָּכלֿהּקרּבנֹות
מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם יתעּלה: ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

 הקרבה על אתֿהאזהרה לקּים רצּו וכאׁשר ,ְְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָָ
הביאּו מּכלֿהּקרּבנֹות, ׁשּיהיה קרּבן איזה ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבחּוץ
ּבכלֿ עלתי "ּפןּֿתעלה יתעּלה: מאמרֹו ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹראיה

מקֹום" ּבספרי אמרּו . לי "אין : ְְְִִֵֵָָ
לֹומר: ּתלמּוד מּנין? קדׁשים ׁשאר עֹולֹות, ְְִִִֶַַַָָָָאּלא
אֹומר: אני ועדין מצּוּך". אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ"וׁשם
אּלא יהיּו לא קדׁשים ׁשאר ולאֿתעׂשה, ּבעׂשה ְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָֹֹעֹולה
ּכמֹו וגֹו'", ּתעׂשה וׁשם לֹומר: ּתלמּוד ְְְְֲֲֵֶַַַַָּבעׂשה?

ּבמקֹומֹו ׁשאבאר  .הּלאו על ּכׁשּנדּבר ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָ
הּוא: ולאֿתעׂשה" ּבעׂשה "עֹולה אמרם ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָֹוענין
ּומצות עׂשה מצות על עֹובר ּבחּוץ עֹולה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָׁשהּמקריב
"ּפןּֿתעלה ׁשּנאמר לאֿתעׂשה מצות על ְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹלאֿתעׂשה,
ּתעׂשה "וׁשם ׁשּנאמר: עׂשה, מצות ועל ;"ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹעלֹותי
ּוׁשאר ׁשם. עׂשה לא וזה ― מצּוּך" אנכי אׁשר ְְְֲִֶֶֶַָָָָָָֹֹֹּכל
על ׁשעבר ּכלֹומר: ּבעׂשה, אּלא יהיּו לא ְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹקדׁשים

           
      

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם לֹו ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמהּֿׁשאמר
ׁשם ונתּבאר הםּבלבד. קדׁשים ׁשאר ׁשּגם , ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ

ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר העׂשה. על נֹוסף ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹּבלאֿתעׂשה
זבחים ּבחּוץמּסכת ׁשהקריבם ׁשּכלֿהּקדׁשים , ְְֳִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ּכרת. עליהם וחּיבים ולאֿתעׂשה ּבעׂשה אּלּו הרי ―ְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
"וׁשם ׁשּנאמר ׁשּזה מהּֿׁשאמרנּו, מּכל נתּבאר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּנה
ּגמּורה. עׂשה מצות ― מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּתעׂשה

― הפ"ה ּכלהּמצוה להביא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָֹ
ּוׁשלמים ואׁשם ועֹולה חּטאת ― ְְְְְִִֶַַַַָָָָָמהּֿׁשּנתחּיבנּו
לארץ, ּבחּוצה ׁשהם אףֿעלּֿפי לביתֿהּבחירה, ―ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
לארץ, ּבחּוצה ּבהם ׁשּנתחּיבנּו אףֿעלּֿפי ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר:
וחֹובה הּבחירה. לבית להביאם נצטּוינּו ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָהרי

הּדר רחּוק אף על להעלֹותם  , ְֲִֶֶַַַַָ
ל אׁשרֿיהיּו קדׁשי "רק יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָוהּוא

אלֿהּמקֹום" ּובאת ּתּׂשא ּונדרי ּולׁשֹון . ְְִֶֶַָָָָָ
ספרי מדּבר אינֹו ― "קדׁשי "רק : ְְִֵֵֵֶַַָָ

מלּמד ― ּובאת" "ּתּׂשא לארץ, חּוצה ּבקדׁשי ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָאּלא
ׁשיביאּנ עד הבאתֹו ּבטּפּול הּבחירה.ׁשחּיב לבית ּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ואׁשם ּבחּטאת אּלא מדּבר אינֹו ׁשּזה ׁשם, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָונתּבאר
האדם. ׁשּנתחּיב ּוׁשלמים ְְְִִֵֶַָָָָָועֹולה

― ּתׁשעים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִַַַַָָָָָ
ּבחּוץ, מןֿהּקדׁשים ּדבר ׁשּום מּלׁשחֹוט ְְְֳִִִִֶַַַָָָֻׁשהזהרנּו
ּכרתֹות ּבריׁש ּוכׁשּמנּו ּבחּוץ", "ׁשֹוחט נקרא: ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָוזה

   הּׁשֹוחט מנּו ּכרת, ְְֵֵֵַָָָֻּכלֿמחּיבי
ּכרת חּיב ּבחּוץ ׁשהּׁשֹוחט וזה ׁשנים. ― ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָוהּמעלה

העלה ׁשּלא אףֿעלּֿפי  אּלא , ֱִֶֶֶַַָָֹ
אמרֹו והּוא הּתֹורה, לׁשֹון הּוא ּבלבד, ְְְְִִֶַַָָָָמּׁשּׁשחט
ּבּמחנה אֹוֿעז אֹוֿכׂשב ׁשֹור יׁשחט "אׁשר ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַיתעּלה:
מֹועד אהל ואלּֿפתח לּמחנה מחּוץ יׁשחט אׁשר ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹאֹו
ההּוא לאיׁש יחׁשב ּדם לה' קרּבן להקריב הביאֹו ְְְֱִִִֵֵַַַָָָָָֹלא

ונכרת" ׁשפ ּדם  ,ׁשּלֹו והאזהרה . ְְְְִֶַַָָָָָָ
אינּה ּבחּוץ קדׁשים ׁשחיטת על האזהרה ְְְִִֵַַַַַָָָָָָּכלֹומר:
אּלאֿ הּכתּוב ענׁש "לא ּבדין: נלמדת אבל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבפרּוׁש,
ּבהקּדמֹות ׁשּקבענּו הּכללים ּכפי הזהיר", ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָאםּֿכן

אּלּו למצות ׁשהקּדמנּו ּגמרא לׁשֹון וזה . ְְְְְְְִִֵֶֶַָָֹ
עלזבחים חּיב ― ּבחּוץ והּמעלה הּׁשֹוחט : ְְֲִֵֶַַַַַַָָ

'העלאה' ּבׁשלמא ההעלאה. על וחּיב ְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָָָהּׁשחיטה
אהל "ואלּֿפתח ― ענׁש אזהרה; ּוכתיב ענׁש ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹּכתיב

ונכרת" יבאּנּו לא "הּׁשמרמֹועד ― אזהרה ; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
."עלתי ּפןּֿתעלה ל  ,אבין וכדרּבי ְְְֲִִִֶֶֶַַָֹֹ

ׁשּנאמר: ּכלֿמקֹום לּיא: רב אמר אבין רּבי ֱֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָּדאמר
לאֿ מצות אּלא אינֹו ― ו"אל" "ּפן" ְְִִֵֶֶֶַַָָֹ"הּׁשמר",
"ואלֿ ּכתיב: ענׁש ּבׁשלמא ׁשחיטה אּלא ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹתעׂשה;
אזהרה אּלא ונכרת", הביאֹו לא מֹועד אהל ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּפתח
הּדבר החלט מרּבה ּומּתן מּׂשא ואחר לן? ְְְְֶַַַַַַַָָָָָֻֻמנא

אמרּו זה, ּבלׁשֹון וׁשם ּתעלה "ׁשם : ְְְֲֶֶַָָָָ
ענׁש עלּיה מה לעׂשּיה: עלּיה מּקיׁש ― ֲֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָּתעׂשה"
"ׁשם ּבאמרם יֹורּו והזהיר. ענׁש עׂשּיה אף ְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָוהזהיר,
ּתעלה "ׁשם יתעּלה: אמרֹו על ּתעׂשה" וׁשם ְְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָּתעלה

"עלֹותי :ּכלֹומר ההקרבה, היא וזֹו ― ְְְִֶַַַָָֹ
אׁשר ּכל ּתעׂשה "ׁשם ואמר: האׁש; ּגּבי על ְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹההקטרה

מצּוּך" והּׁשחיטה,אנכי ההקרבה ּכֹולל זה ― ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבחּוץ ׁשהּׁשֹוחט ודע ּבׁשחיטה. צּוה ּגם ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָלפי
ּומּמהֿ קבּועה. חּטאת הּוא ּגם חּיב ― ְְִֵַַַַָָָּבׁשֹוגג
הּזה ּבּזמן קדׁשים ׁשהּמקריב לדעת, צרי ְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָּׁשאּתה
אמרּו ּובפרּוׁש ּכרת. חּיב ― העזרה למקֹום ְְְֲִֵֵַָָָָָָחּוץ

 יֹוחנן רּבי הּזה ּבּזמן ּבחּוץ "הּמעלה :ְֲִֶֶַַַַַַַָָ
לּקרב, ראּוי ׁשהּוא מּפני הלכה, וכן חּיב". ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאֹומר:
אףֿעלּֿפי מקריבין אצלנּו: הּנכֹון ׁשהּכלל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָלפי

ּבית זֹוׁשאין מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
מּזבחים י"ג .ּבפרק ְְִִֶֶָ
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מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם לֹו ְְֲֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹמהּֿׁשאמר
ׁשם ונתּבאר הםּבלבד. קדׁשים ׁשאר ׁשּגם , ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ

ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר העׂשה. על נֹוסף ְְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹּבלאֿתעׂשה
זבחים ּבחּוץמּסכת ׁשהקריבם ׁשּכלֿהּקדׁשים , ְְֳִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ

ּכרת. עליהם וחּיבים ולאֿתעׂשה ּבעׂשה אּלּו הרי ―ְְֲֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
"וׁשם ׁשּנאמר ׁשּזה מהּֿׁשאמרנּו, מּכל נתּבאר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּנה
ּגמּורה. עׂשה מצות ― מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּתעׂשה

― הפ"ה ּכלהּמצוה להביא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָָֹ
ּוׁשלמים ואׁשם ועֹולה חּטאת ― ְְְְְִִֶַַַַָָָָָמהּֿׁשּנתחּיבנּו
לארץ, ּבחּוצה ׁשהם אףֿעלּֿפי לביתֿהּבחירה, ―ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
לארץ, ּבחּוצה ּבהם ׁשּנתחּיבנּו אףֿעלּֿפי ְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָּכלֹומר:
וחֹובה הּבחירה. לבית להביאם נצטּוינּו ְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָהרי

הּדר רחּוק אף על להעלֹותם  , ְֲִֶֶַַַַָ
ל אׁשרֿיהיּו קדׁשי "רק יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִֶֶֶַַָָָוהּוא

אלֿהּמקֹום" ּובאת ּתּׂשא ּונדרי ּולׁשֹון . ְְִֶֶַָָָָָ
ספרי מדּבר אינֹו ― "קדׁשי "רק : ְְִֵֵֵֶַַָָ

מלּמד ― ּובאת" "ּתּׂשא לארץ, חּוצה ּבקדׁשי ְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָאּלא
ׁשיביאּנ עד הבאתֹו ּבטּפּול הּבחירה.ׁשחּיב לבית ּו ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

ואׁשם ּבחּטאת אּלא מדּבר אינֹו ׁשּזה ׁשם, ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָונתּבאר
האדם. ׁשּנתחּיב ּוׁשלמים ְְְִִֵֶַָָָָָועֹולה

― ּתׁשעים הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִִַַַַָָָָָ
ּבחּוץ, מןֿהּקדׁשים ּדבר ׁשּום מּלׁשחֹוט ְְְֳִִִִֶַַַָָָֻׁשהזהרנּו
ּכרתֹות ּבריׁש ּוכׁשּמנּו ּבחּוץ", "ׁשֹוחט נקרא: ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָוזה

   הּׁשֹוחט מנּו ּכרת, ְְֵֵֵַָָָֻּכלֿמחּיבי
ּכרת חּיב ּבחּוץ ׁשהּׁשֹוחט וזה ׁשנים. ― ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָוהּמעלה

העלה ׁשּלא אףֿעלּֿפי  אּלא , ֱִֶֶֶַַָָֹ
אמרֹו והּוא הּתֹורה, לׁשֹון הּוא ּבלבד, ְְְְִִֶַַָָָָמּׁשּׁשחט
ּבּמחנה אֹוֿעז אֹוֿכׂשב ׁשֹור יׁשחט "אׁשר ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַיתעּלה:
מֹועד אהל ואלּֿפתח לּמחנה מחּוץ יׁשחט אׁשר ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹאֹו
ההּוא לאיׁש יחׁשב ּדם לה' קרּבן להקריב הביאֹו ְְְֱִִִֵֵַַַָָָָָֹלא

ונכרת" ׁשפ ּדם  ,ׁשּלֹו והאזהרה . ְְְְִֶַַָָָָָָ
אינּה ּבחּוץ קדׁשים ׁשחיטת על האזהרה ְְְִִֵַַַַַָָָָָָּכלֹומר:
אּלאֿ הּכתּוב ענׁש "לא ּבדין: נלמדת אבל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבפרּוׁש,
ּבהקּדמֹות ׁשּקבענּו הּכללים ּכפי הזהיר", ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָאםּֿכן

אּלּו למצות ׁשהקּדמנּו ּגמרא לׁשֹון וזה . ְְְְְְְִִֵֶֶַָָֹ
עלזבחים חּיב ― ּבחּוץ והּמעלה הּׁשֹוחט : ְְֲִֵֶַַַַַַָָ

'העלאה' ּבׁשלמא ההעלאה. על וחּיב ְְְֲֲִִַַַַַַָָָָָָָָהּׁשחיטה
אהל "ואלּֿפתח ― ענׁש אזהרה; ּוכתיב ענׁש ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹּכתיב

ונכרת" יבאּנּו לא "הּׁשמרמֹועד ― אזהרה ; ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
."עלתי ּפןּֿתעלה ל  ,אבין וכדרּבי ְְְֲִִִֶֶֶַַָֹֹ

ׁשּנאמר: ּכלֿמקֹום לּיא: רב אמר אבין רּבי ֱֲֲִִֶֶַַַַַַַָָָָּדאמר
לאֿ מצות אּלא אינֹו ― ו"אל" "ּפן" ְְִִֵֶֶֶַַָָֹ"הּׁשמר",
"ואלֿ ּכתיב: ענׁש ּבׁשלמא ׁשחיטה אּלא ְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹתעׂשה;
אזהרה אּלא ונכרת", הביאֹו לא מֹועד אהל ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹּפתח
הּדבר החלט מרּבה ּומּתן מּׂשא ואחר לן? ְְְְֶַַַַַַַָָָָָֻֻמנא

אמרּו זה, ּבלׁשֹון וׁשם ּתעלה "ׁשם : ְְְֲֶֶַָָָָ
ענׁש עלּיה מה לעׂשּיה: עלּיה מּקיׁש ― ֲֲֲֲִִִִֶַַַַָָָָָּתעׂשה"
"ׁשם ּבאמרם יֹורּו והזהיר. ענׁש עׂשּיה אף ְְְְְְֲִִִִִַַָָָָָוהזהיר,
ּתעלה "ׁשם יתעּלה: אמרֹו על ּתעׂשה" וׁשם ְְְֲֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָָּתעלה

"עלֹותי :ּכלֹומר ההקרבה, היא וזֹו ― ְְְִֶַַַָָֹ
אׁשר ּכל ּתעׂשה "ׁשם ואמר: האׁש; ּגּבי על ְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹההקטרה

מצּוּך" והּׁשחיטה,אנכי ההקרבה ּכֹולל זה ― ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
ּבחּוץ ׁשהּׁשֹוחט ודע ּבׁשחיטה. צּוה ּגם ׁשהּוא ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָלפי
ּומּמהֿ קבּועה. חּטאת הּוא ּגם חּיב ― ְְִֵַַַַָָָּבׁשֹוגג
הּזה ּבּזמן קדׁשים ׁשהּמקריב לדעת, צרי ְְִִִֶֶַַַַַַַַָָָָָָּׁשאּתה
אמרּו ּובפרּוׁש ּכרת. חּיב ― העזרה למקֹום ְְְֲִֵֵַָָָָָָחּוץ

 יֹוחנן רּבי הּזה ּבּזמן ּבחּוץ "הּמעלה :ְֲִֶֶַַַַַַַָָ
לּקרב, ראּוי ׁשהּוא מּפני הלכה, וכן חּיב". ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָאֹומר:
אףֿעלּֿפי מקריבין אצלנּו: הּנכֹון ׁשהּכלל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָלפי

ּבית זֹוׁשאין מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָ
מּזבחים י"ג .ּבפרק ְְִִֶֶָ
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(‚Î).Â„ ˙‡ '‰ Ì˜È ‡ממנו ששאלת את

אלהי הקודש ברוח בישרך ועלי אנשים, זרע
וזהו דברו, את ה' יקם שלתך, את יתן ישראל
בשם נחמיה רבי אגדה: ומדרש פשוטו. לפי
ויום יום בכל אמר: יצחק רב בר שמואל רבי
עתיד ואומרת: בעולם ומפוצצת יוצאת קול בת
אשה וכל שמואל, ושמו לעמוד אחד צדיק
שמואל, שמו קוראה היתה בן, יולדת שהיתה
אין אומרים היו מעשיו, את רואים שהיו כיון
אמרו מעשיו, וראו זה שנולד וכיון שמואל, זה
דברו, את ה' יקם שאמר: וזהו הוא, שזה דומה

הצדיק: שמואל זה ‡Á˙(Î„)שיהא ‰ÙÈ‡Â
.ÁÓ˜איפה הלוי, יצחק רבינו בשם שמעתי

שלשה ממנה להוציא סאין, שלש קמח, אחת
כדתנן האחד, לפר הראוי סלת (מנחותעשרונים

ב) סאין,עו מכ"ד עשרונים כ"ד הפנים לחם

חטין: לסאה סולת ÈÈ.עשרון ÏÂ:לנסך
. ‰Â:יניק הוה ורביא (תרגום:)

(‰Î).ÈÏ Ï‡ ‰ ˙‡ Â‡ÈÈÂלראות
מה דרשו ורבותינו נבואתו. שנתקיימה
כהן צריך שאינו הלכה, שהורה שדרשו:

בברכות כדאיתא קדשים, ב)לשחיטת :(לא
(ÂÎ).È„‡ È.תלמידך שיהא עליו עיניך לתת

מיתה: יענישהו שלא רבותינו: מדרש ולפי
(ÊÎ).È˙ÏÏÙ˙‰ ‰Ê‰ ‰ Ï‡זה תאמר: אל

אחר: לך וינתן ‡ÈÎ(ÁÎ)ימות Ì‚Â
.'‰Ï Â‰È˙Ï‡˘‰או לרבו, כלי המשאיל כאדם

לשמשו: בנו ˘‡ÏÂ.משאילו ‡Â‰אנפרוצטי"ץ
הקב"ה לענשו, רשאי אתה אין כלומר בלע"ז,
ועליו לו, השאלתיו כי שואל, עליו נעשה

לי: ˘Ì.להחזירו ÂÁ˙˘ÈÂויש שמואל,
אלקנה: אומרים

 
(‚Î).ÈÈ ÂË‰עד ושבי עשי, חפצך כפי לומר: רוצה

אותו: „Â.גמלך ˙‡ '‰ Ì˜È ‡שאמרת מה לומר: רצה
לעשות בידך מסור הזה הדבר הנה גמלך, עד שתשבי פה
ישב שהוא הנער, על דברת אשר אך תרצי, כאשר בעצמך

בביתו לשבת בלבו יתן והוא הנער, על דברת אשר הדבר את יקם ה' אך להדירו, בידך אין זה דבר הנה עולם, עד ה' בבית
עולם ועליו)עד בו הנאמר דבר לומר: רצה הנער, על מוסב דברו ‰‡˘‰.:(ומלת ˘˙Â:עלתה ולא ˘Ï˘‰.(Î„)בביתה, ÌÈÙעם

לנסכים: והיין למנחות, והקמח לה', לזבוח פרים הנער:Â‰‡È˙Â.שלשה .את ‰Âעודנו היה הנער לומר: רצה
גמלתו: כאשר מלהביאו נמנעה לא זה כל ועם ורך, קטן ÂÎÂ'.(Î‰)נער ÂËÁ˘ÈÂ,הראשון הפר שחטו כאשר לומר: רוצה

תפלתו: שנתקבלה להראותו עלי, אל הנער את ‡„È.(ÂÎ)הביאו Èעל עינו לשום נפשו, בחיי והשביעתו מעלי בקשה
וגו':‰˙.הנער: יושב הכהן ועלי למעלה: שכתוב כמו פה, יושב אתה גם בהיותך פה עמדתי ‰(ÊÎ)אשר Ï‡

.È˙ÏÏÙ˙‰ ‰Ê‰:ילדתי אשר זהו והנה בן, לשאלד היתה אז, שהתפללתי התפלה לומר: ÂÎÂ'.(ÁÎ)רוצה Ì‚Â:לומר רוצה
בעבודתו: תמיד להתבודד לה', להשאילו אז נדרתי התפלה בעת ‰È‰.גם ˘‡אשר זמן כל לומר: רוצה יהיה, אשר כמו

לה': שאול הוא העולם, בזה Ï‰'.יהיה Ì˘ ÂÁ˙˘ÈÂ:'ה מעובדי חלקו שם אשר לה', להודות השתחוה

 
(„Î).‰ÙÈ‡Â:סאין שלש בת מדה כליÏÂ.שם והוא נאד,
בקשה:È.(ÂÎ)היין: מלשון‰˘‡Â‰È˙Ï.(ÁÎ)ענין

שאלה:
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      ©¦«§Æ§©¥©½¨¨Æ§´¦§¥¤½©«Ÿ̈−¦¨¤«


(È).‰˙ÚÂלהושיענו שהבטחתנו זאת כל על

עלינו: הבאים ‡ÂÓÂמאויבנו ÂÓÚ È ‰‰
‡ÂÏ Ï‡ÈÏ ‰˙˙ ‡Ï ‡ ÈÚ ‰Â

.Ì‰:להלחם.ÌÈˆÓ ‡Ó Ì‡Âועליהם
לא והם בעזרתינו ולבא החסד את לזכור היה
להיות החסד אותו לנו זוכרין שאינן להם די
רעה אלינו שגומלין אלא צרותינו בכל עמנו

עלינו: ‡(È‡)ובאין ˙ÂÈÓ ÂÈ‚Ï
.Â˙Â‰להם יש מה ולפיכך בעצמך אתה

ירושתינו: על ÂÈÈÚ.(È)לערער ÈÏÚ ÈÎ
ÌÙË.(È‚)להושיענו: Ì‚שהגדודים כמנהג

לערי הכפרים מן בורחים הארץ על באים
ובניהם: נשיהם טפם ‡Ï(ÂË)מבצריהם

.Â˙Á˙ Ï‡Â Â‡È˙בנו אין שאמרו על מוסב
פי על אף להם אמר והנביא ההמון לפני כח

מהם: תיראו אל מכם רבים ÌÎÏשהם ‡Ï ÈÎ
.ÌÈ‰Ï‡Ï ÈÎ ‰ÓÁÏÓ‰לא ואנחנו על מוסב

שעל אמרתם כאשר ודאי הנביא והשיב נדע
יעשה כן להושיעכם ובטחונכם עיניכם הקב"ה
לאלהים: כי המלחמה לכם לא כי

(ÊË).Èˆ‰ ‰ÏÚÓ:מקום ‰˙ÂˆÈ.(ÊÈ)שם
המלחמה: לכם לא על ÚÂÈ˙מוסב ˙‡ Â‡Â

הורשתנו‰'. אלהינו אתה הלא למעלה מוסב
להחזיקה עלי עמכם הדין הקב"ה להם ואמר

ˆ‡Â.בידכם: ÁÓוהם בעדיכם ואלחם
בבקר: וישכימו ונזדרזו האמינו

 
(È).Ì‰ ‡Ï:ארצם את ‚ÌÈÏÓÂ.(È‡)לרשת Ì‰ ‰‰Â

וכי וכו' לגרשנו לנו שמשלמים הגמול ראה והנה ר"ל
הראוי: הגמול Ú'.(È)הוא ‰Ó:מידם ÈÎלהנצל

.ÂÈÈÚ ÈÏÚ:מידם להצילנו עליך עינינו ‰'.(È‚)אלא ÈÙÏ:'ה בית ‰Ï‰.(È„)לפני Â˙:הקהל בתוך בעמדו
(ÂË).‰ÓÁÏÓ‰ ÌÎÏ ‡Ï:לכם ילחם ה' כי עמהם ללחום עליכם ÌÈÏÂÚ.(ÊË)לא Ì‰שעולים במקום הם עולים עתה

מקום: שם והוא הציץ אל למעןÌ˙‡ˆÓÂ.בה אות להם ונתן ירואל מדבר לפני הנחל בסוף אותם תמצאו למחר
לבבם: הזאת:Ê‡˙.(ÊÈ)יחזק הדבר:‰˙ÂˆÈ.בהמלחמה כפל ולזרז מלחמה בם תתגרו ועל עמדו

 
(‡È).ÌÈÏÓÂ‚:שכר תשלום ירושה:‰Â˙Â.ענין מל'

(ÂË).Â˙Á˙:ושבר פחד ענין
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המשך ביאור למסכת בבא בתרא ליום רביעי עמ' א
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אגרות קודש

 ב"ה,  ח' מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

שלום וברכה!

לידי  באתי  סוף  סוף  אבל  דלהלן,  הענין  ע"ד  לו  לכתוב  אם  בעצמי  מתייעץ  שהנני  זמן  איזה  זה 

החלטה, כי אין לי ברירה אחרת ומוכרחני מצדי לכתוב... מוכרח הדבר אשר בתו תחי'... ילבשו שייטלען. 

מבין אני אשר יש כאן כמה קישויים וד"ל, אבל איני רואה אפשריות אחרת, וכבר הורגל הדבר בארצות 

בהם,  החזיקו  לא  עדיין  שהאבות  והידורים  במנהגים  אוחז  הצעיר  הדור  אשר  מקומות,  וביותר  הברית 

רוצה  איני  מובנים  ומטעמים  מזה,  יותר  הרבה  אלא  ומנהג  הידור  של  ענין  זה  אין  דידן  שבנדון  ובפרט 

להאריך בזה, ואף שכותב הנני בלשון הקדש, הנה בטח יוכל להסביר זה הן לעצמו והן לבתו וזוגתו תחיינה, 

ואחכה לבשורה טובה אשר נתקבל אצלו הענין בהנחה טובה, אשר אז בטוח הדבר שיצא הענין לפועל און 

גלאטערהייט, וקידוש השם אשר בזה )ובפרט בסביבה שמביטים עליהם בשבע עינים והיא בהתנגדות וכו'( 

גדול ביותר. ומכלל הן וכו'.

ידיעה בהקדם היותר  הנני בתקוה לקבל ממנו  זה,  על  נצרך לבקש סליחה  בבקשת סליחה, אם 

אפשרי, אשר נסתדר הדבר בכי טוב גוטערהייט און גלאטערהייט, ובודאי אשר יהי' זה צנור וכלי נוספים 

להמשכת וקבלת ברכות השי"ת להזוג הצעיר בכל המצטרך להם בגשמיות וברוחניות.

מוסג"פ העתק מכתבי לאגודת נשי ובנות חב"ד )ובטח אשר גם במחנם יתחילו בעבודה זו( ומה 

שנוגע ג"כ להנ"ל, אשר אם אף לפעמים נדמה שהדבר הנדרש האלט מען נאך ווייט דערפון, הנה זה למדים 

אנו ג"כ מבריאת העולם הכללי, שההתחלה היתה במצב של תהו ובהו וחשך היתה דוקא בבריאת אור, 

ואור כזה שגם לאחר תקון העולם אין ראוי להשתמש בו )אשר לכן נגנז לעתיד לבוא ולצדיקים ובתורה(, 

ודוקא על ידי התחלה כזו, הי' סדר בהבריאה בהדרגה ממטה למעלה, צומח חי מדבר,

ואכפול עוד הפעם שלא לדרשא קאתינא, אלא ובלבד שיבוא הדבר לפועל אז אייער טאכטער תחי' 

זאל אנטאן א שייטל, ותהי' החתונה בשעה טובה ומוצלחת,

המחכה לבשו"ט בברכה.



קי   
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   מדליקה אינה שאשתו מי ולכך -

לאחר ילדה בבית נמצאת ואם להדליק, הוא מחויב
השני הנר ידליק והוא אחד, נר היא תדליק .בתֿמצוה,

    הראשון אדם מיתת שגרמה -
תשמור היא ולכך אדם', נשמת ה' 'נר נר קרויה שנשמתו

שבת נר .על
      האנשים שאחד ואף -

"להיות היינו שבת, נר במצות חייבים הנשים ואחד
הדלקת מצות לה ש"נתנו ומה בשבת", דלוק נר בבתיהם
אם "אף שמסיים וכפי ההדלקה, מעשה היינו שבת", נר
מצות ועיקר קודמת". האשה בעצמו להדליק הבעל ירצה
שלום הטלת דעיקר הבעל על מוטלת ההדלקה מעשה
בכלל שהיא ועוד הבית. הבעל שהוא - עליו מוטלת בבית

ביתו. בני
אלא אינה מקום מכל להאשה, זו מצוה שנתנו לאחר וגם

הבעל של .כשלוחו
  אינו הבעל בשעת- נוכח להיות צריך

שהאשה בדוקא שנהגו ויש הברכה, לשמוע כדי נרות הדלקת
בשעה אשתו ליד עומד אם עונה אינו והבעל בלחש, מברכת

שבת כקבלת הוי אמן יענה דאם מברכת .שהיא
  אנ"ש ובבית הרב, בבית הנהוג כפי -

משהגיעו בברכה להדליק הנערות מתחילות מזה, היודעים
לחינוך.

כן נהגו שלא במקומות ואפילו רבים, במקומות נהגו וכן
תצא ומשם בבית, אורה להוסיף בכדי כן להנהיג יש

כולו. העולם לכל האורה
הם: המנהג אחד.‡.ופרטי נר רק מדליקה על.שהבת

אמה. נרות אצל אמה.‚.השלחן הדלקת קודם מדליקה
לה.„. המיוחד פמוט יהיה בת הראשונה‰.לכל הפעם

לברך שתוכל כדי יוםֿטוב בערב תהיה שתדליק
.שהחיינו

   הנר תיקון שמן של בנר -
הוא הנר תיקון מוצקים ובנרות הפתילה, עשיית הוא

למקומו הנר הפתילההדבקת .והבהוב
   לפי זו, הדלקה על מברך ואינו -

בו שאוכל בחדר בשבילו מברכת .שאשתו
    רק מדלקת שהאשה ונהגו -

והבעל עליהם, שמברכת השלחן אצל או שעל הנרות

 
אחד,45) נר תדליק - לבד הילדה נמצאת ואם

המדליקה מצוה בת קודם ילדה ישנה אם גם ההדלקה חיוב
חיוב, משום ולא חינוך, משום היא שהדלקתה כיון נרות,
הנשואה בתו אם דאף כתב סס"ז ח"ח משה באר ובשו"ת

נרות. להדליק האב על - בביתו נמצאת
להדליקם ישתדל ביו"ט, נרות מדליק הבעל שכשאשר ולהעיר
שעל 'שהחיינו' שברכת כדי בחול), (כשחל לקידוש סמוך
ס"ט). תקצט סימן אפרים (מטה הנרות על גם תעלה הקידוש

ב)46) מח, (ח"א הזהר מבאר הענינים ובפנימיות טור,
שהרי וברצון, הלב בשמחת שבת נרות להדליק צריכה שהאשה
על לזכות לה היא גדולה וזכות בזה, לה ניתן עליון ויקר כבוד
ויראה, בתורה העולם להאיר נרות שיהיו קדושים, לבנים ידם
ולכן לבעלה, ימים אריכות ידם על ונותנת בעולם, שלום וירבו

בזה. זהירה להיות האשה צריכה
אומרים47) כלל שבדרך שאע"פ והיינו סק"ב, אחרון קונטרס

מוזהרות שנשים כיון מקום מכל מבשלוחו', יותר בו 'מצוה
ביאור וראה ההדלקה, במעשה קודמת האשה ביותר, זו במצוה
.42 הערה פ"ב ח"א קודש שבת נרות בקונטרס זו שליחות גדר

פ"ז48) שבת' 'נר ספר סכ"א, חי"א אליעזר ציץ שו"ת ע"פ

גם מיושבת ושם יב, עמוד נש"ק' ומנהגי דיני 'בקיצור הובא
שיל"ע י"ב ס"ק השלחן בבדי עד סימן השלחן בקצות התמיהה
ב"ב כמו לכתחלה מאשתו הברכה לשמוע הבעל צריך אין מדוע

תלב. בסימן חמץ בבדיקת בעה"ב של
בקונטרס49) פרטיו כל על מבואר בנש"ק, הבנות הדלקת מנהג

ז. פרק נש"ק הלכות ובקיצור ואילך, ה' אות ח"א נש"ק
שלא50) ולהקפיד ההדלקה, קודם למקומו הנר להדביק יש

וכד', הדלת כשיפתחו כגון בו, מצויה שהרוח במקום להניחו
הנר. לכיבוי ויגרום

וראה51) יד, סעיף רסד סימן להלן מוזכר הפתילה הבהוב
הלכות מנהגקיצור על שם נכתב מדוע 51 הערה אדה"ז משו"ע

הפתילה, להבהב ענין אין שבזמננו ובנרות הנשים', 'נהגו זה
הנר. הדלקת את מקשה הוא - ואדרבה

של נר להבהב נהגינן לא :9 עמוד קנו חוברת 'רשימות' וראה
ההדלקה. קודם שבת

נמצא52) שאינו במי הברכה דין נתבאר ושם ט, סעיף להלן
אשתו. אצל

זו בהדלקה שבת עצמו על מקבל שאינו להתנות ראוי גם
החדרים. בשאר שמדליק

   

               
     : 

ה סעיף המעונן ביום טעו ואם המדליקין ומי מי רסג, סימן ב' חלק

1

2

 
חשמלית תאורה (או הנרות שאר אפילומדליק - (

חדר .שבאותו
  בשבת שאפילו היום נוהגים -

מדליקה האשה .הראשונה

  ,השבת קודם יו"ט נזדמן ואם -
אחר ראשונה פעם שהוא כיון ביו"ט הבעל שידליק מסתבר
איך - יו"ט שאחר השבת לענין עיון צריך אבל לידתה,

בזה .המנהג

 
שבשאר53) הנר שבהדלקת א, סעיף על לעיל המבואר פי על

חשמלית. בתאורה לכתחילה חובה ידי לצאת אפשר החדרים
יא.54) ס"ק השלחן בבדי עד סימן השלחן קצות
עמוד55) הזקן אדמו"ר לסידור אדמו"ר כ"ק והערות בהגהות

יכולה אינה ואם ראשונה, בשבת גם מדליקה שהיולדת כתב כח
מיטתה. ליד הנרות מקרבים - ממיטתה לירד

(כף פוסקים מכמה שהביא לג עמוד נש"ק הלכות קיצור וראה
מהר"ם שו"ת סל"ב, ח"א אליעזר ציץ שו"ת סכ"ג, החיים
לכך נקיות, על מקפידות הזה שבזמן שכיון מה) סי' ח"ב בריסק
היה דזה ס"ב חי"א נדברו אז משו"ת מביא ועוד בעצמה, תדליק
יכלו ולא מהמיטה ירדו לא הלידה אחר רבים דימים בימיהם
מהמטה שיורדים ובזמנינו הבית. בני כל אכילת במקום לברך
מדליקה - שאוכלים בשלחן להדליק ויכולים ללידה סמוך

ע"כ. פקפוק. שום בלי האשה

חופה או טבילה בליל שגם שטוב נתבאר יאֿיב סעיפים ולהלן
בברכה. בבית הבעל שידליק -

מדליק56) הלידה שלאחר ראשונה שהדלקה הוא העיקר דאם
או בשבת, האשה מדליקה ביו"ט, הדליק שכבר ומכיון הבעל,
השבת עבר שלא שכ"ז דווקא הראשונה שבת על הוא שהמנהג
השבת שאחר וביו"ט ביו"ט, כבר שהדליק אע"פ הבעל מדליק
(קצות השבת עבר שכבר כיון תדליק שהאשה פשוט מסתבר

י"ג). ס"ק בדה"ש עד סימן השלחן
ליכנס57) שלא בעצמן ופרישות טהרה הנשים נהגו ב: סעיף

אבל הכנסת לבית לילך זה וכל . . נידותן בשעת הכנסת לבית
וקידוש המזון ברכת ובפרט הברכות כל ולברך בביתה להתפלל
ומה נידתן בשעת אפילו עלמא לכולי חייבות התורה מן שהן
בספר ליגע שלא או נידתן בשעת השם את להזכיר שלא שנוהגין

עיקר. זה מנהג אין

•
    

להתחיל‡ שנוהגים כאותן ולא התפלות בכל רצה אומרים
טעם שאין כו' ותפלתם ישראל ואשי ובערבית במנחה

למנהגם:

הגדול שר מיכאל שמקריב הצדיקים נשמות הן ישראל ואשי
שמקריבים הקרבנות הן (ולמטה מעלה של המזבח על
ודיבור דיבור כל על להקב"ה נפשותיהם ומוסרים הצדיקים
אליהם הבאה רבה (באהבה מזבח) בשם המכונה מפיהם היוצא
עבודה הנקרא תפלה היא וזו החסד) שר מיכאל ע"י מלמעלה
אשי נקראות ההתלהבות באש שהן אלו והקרבנות שבלב

תיבותיה: שהן התפלה גוף היא ותפלתם ישראל

סעיפים: ב' ובו תפלה בכל רצה לומר שראוי קכ סימן א חלק

ומי‡ קי"ג בסי' שנתבאר כמו וסוף תחלה שוחין במודים
אחר שנים ז' לאחר נחש נעשה שדרתו במודים שוחה שאינו

המתים). בתחיית קם (ואינו מותו

הרוק: שיצא עד ישחה לא במודים רוק לו נזדמן ואם

כמו אותו ומשתקין שמע שמע כאומר מודים מודים האומר
ס"א: בסי' שנתבאר

אבותינו‚ ואלהי אלהינו שהוא כהנים ברכת לומר לו אין יחיד
אלא שאינה כפים נשיאות כנגד נתקנה בצבור כי כו' ברכנו
צבור בתענית אלא במנחה אומר אין הש"ץ אף ולפיכך בעשרה
חשש משום צבור בתענית אלא במנחה כפים נשיאת שאין מפני

שאף נהגו ואם צבור תענית נקרא אינו השנה ראש וערב שכרות
למחות: אין כפים לנשיאות הראוי בזמן אומרה היחיד

סעיפים: ג' ובו מודים דיני קכא סימן א חלק

כמו‡ וגו' לרצון יהיו פסוק י"ח אחר לומר חכמים תקנת
חכמים תיקון שהוא וכיון מזמורים י"ח אחר דוד שאמרו
קדיש לענות אפילו לי"ח בינו להפסיק אסור התפלה ומכלל
שאחר תחנונים ושאר נצור אלהי באמירת ואצ"ל וקדושה
יהיו לומר צריך אלא כלל חובה ולא מנהג אלא שאינן התפלה
אחר אחרת פעם ולאמרו לחזור בא ואם נצור אלהי קודם לרצון

בידו. הרשות התחנונים

דבר כל (ולענות להפסיק מותר נצור לאלהי לרצון יהיו ובין
אפילו שהרי רגליו שיעקור עד אחר דבר לא אבל שבקדושה
שנתבאר כמו לאחוריו פסיעות ג' שיפסע עד אסור ממקומו לזוז
לצורך שהרי ממקומו מהליכה חמור בדבור והפסק ק"ד בסימן
אסור לרוק ואפילו שם שנתבאר כמו לדבר ואסור להלך מותר
בסי' שנתבאר כמו המלך לפני עומד שעדיין לפי שפסע קודם
אלהי לומר התחיל ואם אחרים) דברים לפניו לדבר כ"ש צ"ז
והגיע תפלתו לסדר ש"ץ והתחיל תחנונים שאר או נצור
יכול קצר לא ואפילו לאחריו ופוסע ועולה מקצר לקדושה
שמע קריאת בברכות לענות שמפסיק כדרך ולענות להפסיק
שעדיין אע"פ כתפלה חמורים אינם שהתחנונים באמצע אפילו

רגליו. עקר לא
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     : 

ה סעיף המעונן ביום טעו ואם המדליקין ומי מי רסג, סימן ב' חלק

1

2

 
חשמלית תאורה (או הנרות שאר אפילומדליק - (

חדר .שבאותו
  בשבת שאפילו היום נוהגים -

מדליקה האשה .הראשונה

  ,השבת קודם יו"ט נזדמן ואם -
אחר ראשונה פעם שהוא כיון ביו"ט הבעל שידליק מסתבר
איך - יו"ט שאחר השבת לענין עיון צריך אבל לידתה,

בזה .המנהג

 
שבשאר53) הנר שבהדלקת א, סעיף על לעיל המבואר פי על

חשמלית. בתאורה לכתחילה חובה ידי לצאת אפשר החדרים
יא.54) ס"ק השלחן בבדי עד סימן השלחן קצות
עמוד55) הזקן אדמו"ר לסידור אדמו"ר כ"ק והערות בהגהות

יכולה אינה ואם ראשונה, בשבת גם מדליקה שהיולדת כתב כח
מיטתה. ליד הנרות מקרבים - ממיטתה לירד

(כף פוסקים מכמה שהביא לג עמוד נש"ק הלכות קיצור וראה
מהר"ם שו"ת סל"ב, ח"א אליעזר ציץ שו"ת סכ"ג, החיים
לכך נקיות, על מקפידות הזה שבזמן שכיון מה) סי' ח"ב בריסק
היה דזה ס"ב חי"א נדברו אז משו"ת מביא ועוד בעצמה, תדליק
יכלו ולא מהמיטה ירדו לא הלידה אחר רבים דימים בימיהם
מהמטה שיורדים ובזמנינו הבית. בני כל אכילת במקום לברך
מדליקה - שאוכלים בשלחן להדליק ויכולים ללידה סמוך

ע"כ. פקפוק. שום בלי האשה

חופה או טבילה בליל שגם שטוב נתבאר יאֿיב סעיפים ולהלן
בברכה. בבית הבעל שידליק -

מדליק56) הלידה שלאחר ראשונה שהדלקה הוא העיקר דאם
או בשבת, האשה מדליקה ביו"ט, הדליק שכבר ומכיון הבעל,
השבת עבר שלא שכ"ז דווקא הראשונה שבת על הוא שהמנהג
השבת שאחר וביו"ט ביו"ט, כבר שהדליק אע"פ הבעל מדליק
(קצות השבת עבר שכבר כיון תדליק שהאשה פשוט מסתבר

י"ג). ס"ק בדה"ש עד סימן השלחן
ליכנס57) שלא בעצמן ופרישות טהרה הנשים נהגו ב: סעיף

אבל הכנסת לבית לילך זה וכל . . נידותן בשעת הכנסת לבית
וקידוש המזון ברכת ובפרט הברכות כל ולברך בביתה להתפלל
ומה נידתן בשעת אפילו עלמא לכולי חייבות התורה מן שהן
בספר ליגע שלא או נידתן בשעת השם את להזכיר שלא שנוהגין

עיקר. זה מנהג אין

•
    

להתחיל‡ שנוהגים כאותן ולא התפלות בכל רצה אומרים
טעם שאין כו' ותפלתם ישראל ואשי ובערבית במנחה

למנהגם:

הגדול שר מיכאל שמקריב הצדיקים נשמות הן ישראל ואשי
שמקריבים הקרבנות הן (ולמטה מעלה של המזבח על
ודיבור דיבור כל על להקב"ה נפשותיהם ומוסרים הצדיקים
אליהם הבאה רבה (באהבה מזבח) בשם המכונה מפיהם היוצא
עבודה הנקרא תפלה היא וזו החסד) שר מיכאל ע"י מלמעלה
אשי נקראות ההתלהבות באש שהן אלו והקרבנות שבלב

תיבותיה: שהן התפלה גוף היא ותפלתם ישראל

סעיפים: ב' ובו תפלה בכל רצה לומר שראוי קכ סימן א חלק

ומי‡ קי"ג בסי' שנתבאר כמו וסוף תחלה שוחין במודים
אחר שנים ז' לאחר נחש נעשה שדרתו במודים שוחה שאינו

המתים). בתחיית קם (ואינו מותו

הרוק: שיצא עד ישחה לא במודים רוק לו נזדמן ואם

כמו אותו ומשתקין שמע שמע כאומר מודים מודים האומר
ס"א: בסי' שנתבאר

אבותינו‚ ואלהי אלהינו שהוא כהנים ברכת לומר לו אין יחיד
אלא שאינה כפים נשיאות כנגד נתקנה בצבור כי כו' ברכנו
צבור בתענית אלא במנחה אומר אין הש"ץ אף ולפיכך בעשרה
חשש משום צבור בתענית אלא במנחה כפים נשיאת שאין מפני

שאף נהגו ואם צבור תענית נקרא אינו השנה ראש וערב שכרות
למחות: אין כפים לנשיאות הראוי בזמן אומרה היחיד

סעיפים: ג' ובו מודים דיני קכא סימן א חלק

כמו‡ וגו' לרצון יהיו פסוק י"ח אחר לומר חכמים תקנת
חכמים תיקון שהוא וכיון מזמורים י"ח אחר דוד שאמרו
קדיש לענות אפילו לי"ח בינו להפסיק אסור התפלה ומכלל
שאחר תחנונים ושאר נצור אלהי באמירת ואצ"ל וקדושה
יהיו לומר צריך אלא כלל חובה ולא מנהג אלא שאינן התפלה
אחר אחרת פעם ולאמרו לחזור בא ואם נצור אלהי קודם לרצון

בידו. הרשות התחנונים

דבר כל (ולענות להפסיק מותר נצור לאלהי לרצון יהיו ובין
אפילו שהרי רגליו שיעקור עד אחר דבר לא אבל שבקדושה
שנתבאר כמו לאחוריו פסיעות ג' שיפסע עד אסור ממקומו לזוז
לצורך שהרי ממקומו מהליכה חמור בדבור והפסק ק"ד בסימן
אסור לרוק ואפילו שם שנתבאר כמו לדבר ואסור להלך מותר
בסי' שנתבאר כמו המלך לפני עומד שעדיין לפי שפסע קודם
אלהי לומר התחיל ואם אחרים) דברים לפניו לדבר כ"ש צ"ז
והגיע תפלתו לסדר ש"ץ והתחיל תחנונים שאר או נצור
יכול קצר לא ואפילו לאחריו ופוסע ועולה מקצר לקדושה
שמע קריאת בברכות לענות שמפסיק כדרך ולענות להפסיק
שעדיין אע"פ כתפלה חמורים אינם שהתחנונים באמצע אפילו

רגליו. עקר לא
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קו   

אין התחנונים סיום אחר עד לרצון יהיו אומר אינו שאם וי"א
כל בסוף לומר בא אם עצמן י"ח בברכות שהרי איסור בזה
לרצון ליהיו י"ח בין להחמיר ואין אומר הברכה מעין ברכה
שמפסיקין וכיון אלו במדינות נוהגין וכן עצמן מהברכות יותר
ג"כ מפסיק תחנונים ושאר נצור באלהי לרצון ליהיו י"ח בין
בתחנונים לקצר יכול אם מקום ומכל שבקדושה דבר כל לענות

לקצר. טוב יותר שיפסיק קודם לרצון יהיו גם לומר כדי

לסברא לחוש טוב לכתחלהאבל ולנהוג עיקר שהוא הראשונה
אחר ואחד י"ח אחר מיד אחד לרצון יהיו פעמים ב' לומר

כנהוג: התחנונים

עשה השכינה פני ומקבל זוכה אלו דברים ד' לומר הרגיל
עשה תורתך. למען עשה ימינך. למען עשה שמך. למען

קדושתך: למען

אֿב: סעיפים לרצון ליהיו י"ח בין השייכים דינים קכב סימן א חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: ואכילתתוכןתוכןתוכןתוכן החול בימות האכילה בין ההבדל

הרוחנית בעבודה שבת

   
יום בסעודת שאומרים לסעודתא" "אסדר בפיוט
בר"ת מרומז ושמו האריז"ל, ע"י (נתחבר השבת
נהמי דבתריסר טעמי' לן "יגלה נאמר: החרוזים),
גלה אנא, פירוש: וקלישא", כפילא בשמי' את דאינון
[דשבת], לחמים שבי"ב הסוד] [הפנימי, הטעם את לנו
קלושה. ואות כפולה אות - ית' משמו אות (כנגד) שהם

הם מה וקלישא", כפילא שאמר מה להבין ו"יש
וקלישא. כפילא הענינים שני

     
כפי האות, שם דהיינו "מילוי", יש אות לכל -
א' אות לדוגמא: במילואו, נכתב) (או נאמר שהשם
- ג' אות בי"ת, - ב' אות אל"ף, הוא - במילואה
ה' בהוספת ה"ה, - היא , במילואה ה' ואות גימ"ל.
ה' אות היא - ה' אות של שה"מילוי" ונמצא, שני'.

אחרת.

  
לפי כפילא", בחינת "היא ה' שאות ונמצא,

כפולה. אות היינו ה"ה, היא שבמילואה

וקלישא", כפילא בשמי' את "דאינון פירוש וזהו
על וקאי קדישא, בשמי' אות כנגד הם נהמי דתריסר
אות היא הרי (ה"ה) המילוי שעם - הוי' דשם ה' אות

כפולה.

   
(ה' מכפלה" "ה' - "המכפלה" לשון פי' בזהר
דבשמא ה' האות היא מכפלה) (ה' זו דה' כפולה),

הוי'. בשם ההי"ן שתי שיש קדישא,

מאחר כפולה, היא גופא ה' שכל מוסיף, והאריז"ל
אחרת. ה' הוא ה' דאות שהמילוי

     
הוי', שבשם אחרונה ה' כנגד הם נהמי התריסר
במילוי אופנים עוד דיש -) ההי"ן במילוי היא כאשר

ה"י). או ה"א כגון ה', אות

שם הנקרא הוי' שם הוא בההי"ן הוי' שם ומילוי
אותי כותבים כאשר פירוש: הוי'"ב"ן", שם ות

בגימטריא הוא - ה"ה] ו"ו ה"ה [יו"ד ההי"ן" ב"מילוי
ב"ן". "שם נקרא ולכן נ"ב,

על דקאי - כפילא" בשמי' את "דאינון פירוש וזהו
-) כפולה אות שהיא ב"ן", ד"שם אחרונה ה' אות

ה"ה).

י ידי על אות"[לסיכום: גילוי נמשך דשבת לחמים ב

דוקא ה' במילוי שהיא כפי הוי', דשם אחרונה ה'

" אחרת, ה' אות היא שלה )]."כפילא(שהמילוי

     
דשבת הלחמים י"ב בין הקשר את להבין כדי
להקדים יש - "כפילא" שהיא וכפי הוי', דשם ה' לאות
לענג שנצטווינו שבת, דסעודות הפנימי התוכן ביאור
לענג המטרה אין שבוודאי גשמית, באכילה השבת את
הבהמית והנפש הגוף תאוות למלא בלבד, הגוף את
רוחנית עבודה זוהי אלא ערבים, ממאכלים שנהנים
עניינה שכל שבאדם, הקדושה הנשמה של וקדושה
שבת אכילת וכך באלקות, ודביקות התקשרות רק הוא
שהיא שבת, לקדושת השייכת אלקית, עבודה היא

לה'". "קדש

האכילה, ענין כללות ביאור להקדים יש זה ולהבין
קיומו שבשביל כזה, באופן האדם את ברא שהקב"ה
ה' עשה למה מובן, אינו (דלכאו' לאכילה הוא זקוק
חיותו את לקבל צריך המדבר) (מין שהאדם ככה
והחי) הצומח הדומם (ממין גשמיים ממאכלים וקיומו

ממדריגתו). למטה שהם
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הענין:] [אך

        
       

[את]     
הגוף את להחיות הנפש מן המתפשטת החיות
היא), בדם הבשר נפש כי (כמ"ש האדם בדם מלובשת
כי אכילה, ידי על הוא האדם וחיות שקיום וזהו
מתקבץ והדם ודם, חלב נוצר אוכל שאדם מהמאכלים
למוח, הלב] ו[מן ללב הדם את שולח והכבד בכבד,

הגוף. לכל הנפש חיות נמשכת ועי"ז

      


- העליונות שהספירות מבואר, קבלה בספרי
מדריגות לג' נחלקות - עלמין" בהון "לאנהגא שענינן
דלמעלה), מוחין (חב"ד, דעת בינה חכמה כלליות:
(נה"י, יסוד הוד נצח לב), (חג"ת, תפארת גבורה חסד

כבד).

שליטין "תלת בזהר דאיתא בעלמא,וזהו אינון
המוח בחינת הם חב"ד כי - ומוחא" ולבא כבדא

כבד; - ונה"י לב, - [מדות] חג"ת שלמעלה,

ששולטים אברים ג' באדם למטה נשתלשלו ומהם
שהנשמה אברים שהם (היינו האדם חיי כללות על

והכבד. הלב, המוח, - בהם) תלוי'

        


דכאשר לאדם, וחיות כח ניתוסף המאכל ידי על
האדם נפש לחיות כלי ונעשה דם, נוצר מהמאכל
ובמוח, בלב חיות מוסיף זה הרי בגוף, המתפשטת
המדות - האדם של הנעלים הכוחות מלובשים שבהם
עולה אכילה, ידי שעל ונמצא במוח. והשכל בלב
"אדם" בבחינת ונכלל והחי] הצומח [הדומם המאכל
האדם ולב במוח וחיות כח שנתוסף ידי (על [המדבר]

ממנו).

      
     
        

   
החיות רק לא מתחזקת גשמיים מאכלים ע"י
כוחה היינו הרוחנית, חיותו גם אלא שבאדם, הגשמית
אפשר אי שהרי ית'. בעבודתו הקדושה הנשמה של

הגוף, באמצעות שלא למטה מאומה לפעול לנשמה
ממאכלים הבא הגשמי לכח צריכה היא שגם ונמצא

ה': את לעבוד שתוכל כדי

להשם אהבה בהתעוררות שבלב, בעבודה הן
(ע"י חלש האדם שאם אש, כרשפי הלב בהתלהבות

שבלב. בעבודה להתייגע יוכל לא האכילה) העדר

ולהתבונן להבין דהיינו - המוח בעבודת והן
כפשטות באכילה ג"כ תלוי שזה - ית' בגדולתו
עד נחמן רב מאמר על במ"א "כמבואר ועוד, הדברים,
בלילה לו אמר [שלא כו' דתורא בשרא אכילנא דלא
בתענית שרוי (כי שור בשר אכל שלא לפי הדין, טעם
דנפש השכל חיות אור גם מחזק שהמאכל הי')],

האלקית".

      
המאכל מתעלה האכילה ידי שעל - זה ענין
האריז"ל בכתבי נקרא - "אדם" לבחינת ממדריגתו

המאכל. "בירור" בשם

עבודת של הכללית המטרה סוד, פי על דהנה
"עבו בשביל היא אדמות עלי הבירורים".האדם דת

כלול גשמיים) מאכלים (כולל גשמי דבר כל פירוש,
מן הטוב את "לברר" היא האדם ועבודת ורע, מטוב
את לעבוד כדי שמים, לשם בו שמשתמש ע"י הרע,

בקדושה. נכלל הטוב החלק שאז ה',

גשמיים; במאכלים במיוחד נפעל ה"בירור" וענין
בליבו ה' את לעבוד שיוכל כדי אוכל דכשהאדם
בקדושה, ונכלל המאכל "מתברר" שעי"ז ובמוחו,
באוכל משתמש שהאדם בלבד זו לא הנה שכאן,
חלק נעשה עצמו שהמאכל אלא ה', עבודת בשביל

ה'. את העובד אדם של מהחיות

חיותו את לקבל האדם צריך למה מבואר ובזה
ענין תכלית זהו כי ממדרגתו. למטה שהם ממאכלים
הגשמיים המאכלים את יעלה שהאדם האכילה,
להכלל וחי צומח דומם ממדריגת שיתעלו ממדריגתם,
של וכוונתו רצונו משלימים ובזה "אדם", במדריגת

ה"בירורים". בענין הקב"ה

        


הוא, השבת ביום "בורר" איסור של הפנימי התוכן
ד"בירור" העבודה בשביל אינה השבת דיום שהאכילה
ועי"ז הרע מן שבמאכל הטוב החלק את (לברר
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הענין:] [אך

        
       

[את]     
הגוף את להחיות הנפש מן המתפשטת החיות
היא), בדם הבשר נפש כי (כמ"ש האדם בדם מלובשת
כי אכילה, ידי על הוא האדם וחיות שקיום וזהו
מתקבץ והדם ודם, חלב נוצר אוכל שאדם מהמאכלים
למוח, הלב] ו[מן ללב הדם את שולח והכבד בכבד,

הגוף. לכל הנפש חיות נמשכת ועי"ז

      


- העליונות שהספירות מבואר, קבלה בספרי
מדריגות לג' נחלקות - עלמין" בהון "לאנהגא שענינן
דלמעלה), מוחין (חב"ד, דעת בינה חכמה כלליות:
(נה"י, יסוד הוד נצח לב), (חג"ת, תפארת גבורה חסד

כבד).

שליטין "תלת בזהר דאיתא בעלמא,וזהו אינון
המוח בחינת הם חב"ד כי - ומוחא" ולבא כבדא

כבד; - ונה"י לב, - [מדות] חג"ת שלמעלה,

ששולטים אברים ג' באדם למטה נשתלשלו ומהם
שהנשמה אברים שהם (היינו האדם חיי כללות על

והכבד. הלב, המוח, - בהם) תלוי'

        


דכאשר לאדם, וחיות כח ניתוסף המאכל ידי על
האדם נפש לחיות כלי ונעשה דם, נוצר מהמאכל
ובמוח, בלב חיות מוסיף זה הרי בגוף, המתפשטת
המדות - האדם של הנעלים הכוחות מלובשים שבהם
עולה אכילה, ידי שעל ונמצא במוח. והשכל בלב
"אדם" בבחינת ונכלל והחי] הצומח [הדומם המאכל
האדם ולב במוח וחיות כח שנתוסף ידי (על [המדבר]

ממנו).

      
     
        

   
החיות רק לא מתחזקת גשמיים מאכלים ע"י
כוחה היינו הרוחנית, חיותו גם אלא שבאדם, הגשמית
אפשר אי שהרי ית'. בעבודתו הקדושה הנשמה של

הגוף, באמצעות שלא למטה מאומה לפעול לנשמה
ממאכלים הבא הגשמי לכח צריכה היא שגם ונמצא

ה': את לעבוד שתוכל כדי

להשם אהבה בהתעוררות שבלב, בעבודה הן
(ע"י חלש האדם שאם אש, כרשפי הלב בהתלהבות

שבלב. בעבודה להתייגע יוכל לא האכילה) העדר

ולהתבונן להבין דהיינו - המוח בעבודת והן
כפשטות באכילה ג"כ תלוי שזה - ית' בגדולתו
עד נחמן רב מאמר על במ"א "כמבואר ועוד, הדברים,
בלילה לו אמר [שלא כו' דתורא בשרא אכילנא דלא
בתענית שרוי (כי שור בשר אכל שלא לפי הדין, טעם
דנפש השכל חיות אור גם מחזק שהמאכל הי')],

האלקית".

      
המאכל מתעלה האכילה ידי שעל - זה ענין
האריז"ל בכתבי נקרא - "אדם" לבחינת ממדריגתו

המאכל. "בירור" בשם

עבודת של הכללית המטרה סוד, פי על דהנה
"עבו בשביל היא אדמות עלי הבירורים".האדם דת

כלול גשמיים) מאכלים (כולל גשמי דבר כל פירוש,
מן הטוב את "לברר" היא האדם ועבודת ורע, מטוב
את לעבוד כדי שמים, לשם בו שמשתמש ע"י הרע,

בקדושה. נכלל הטוב החלק שאז ה',

גשמיים; במאכלים במיוחד נפעל ה"בירור" וענין
בליבו ה' את לעבוד שיוכל כדי אוכל דכשהאדם
בקדושה, ונכלל המאכל "מתברר" שעי"ז ובמוחו,
באוכל משתמש שהאדם בלבד זו לא הנה שכאן,
חלק נעשה עצמו שהמאכל אלא ה', עבודת בשביל

ה'. את העובד אדם של מהחיות

חיותו את לקבל האדם צריך למה מבואר ובזה
ענין תכלית זהו כי ממדרגתו. למטה שהם ממאכלים
הגשמיים המאכלים את יעלה שהאדם האכילה,
להכלל וחי צומח דומם ממדריגת שיתעלו ממדריגתם,
של וכוונתו רצונו משלימים ובזה "אדם", במדריגת

ה"בירורים". בענין הקב"ה

        


הוא, השבת ביום "בורר" איסור של הפנימי התוכן
ד"בירור" העבודה בשביל אינה השבת דיום שהאכילה
ועי"ז הרע מן שבמאכל הטוב החלק את (לברר
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קח   

בשבת כי - "אדם") למדריגת המאכל את להעלות
מהרע הטוב נפרד שכבר מאליו, "מבורר" הוא המאכל
צורך אין במילא שבת, קדושת ידי על בקדושה ונכלל

המאכל. "בירור" של בעבודה

אין שבשבת "בורר", באיסור הפנימי התוכן וזהו
"בירורים". של זו בעבודה לעסוק

      
       
בעולם, ומאירה נמשכת ית' קדושתו שבה בשבת,
לא - זו למטרה היא שבת סעודות אכילת חובת גם
שע"י כדי להיפך, אלא המאכל, "העלאת" בשביל
בנפש למטה עליונה קדושה תימשך שבת מאכלי

האדם.

("וקראת שבת עונג של שענינו בכתוב, וכמפורש
הוא גשמיים) במאכלים לענגו שמצוה עונג", לשבת
היינו ה'"; על תתענג "אז - שלאחריו) בכתוב (כההמשך
רוחני עונג אלא המאכל, וממתיקות מטעם גשמי עונג לא
שהנשמה אומרת, זאת הנשמה). עונג (שהוא מאלקות

שבת. מאכלי ע"י עלי' הנמשך ה' מאור מתענגת

פירוש, למטה", מלמעלה "המשכה נק' זו [עבודה
שתשכון מלמעלה אלקית קדושה ממשיכים ידה שעל
החול בימות לאכילה בניגוד - האדם בנפש למטה
היינו למעלה", מלמטה "העלאה בחינת שהיא
האדם) מן למטה (שהוא המאכל את שמתקנים

לבחינת אותו כחומגביהים מוסיף שהוא ידי על אדם,
כנ"ל]. האדם, בנפש וחיות

שאכילת לומר ניתן איך הכיצד? - תמוה [ולכאו'

פועלת - מטעמים וכל ודגים בשר - טעימים מאכלים

שעי עד האדם, בנפש רוחני אור האדם"המשכת מתענג ז

ה'" ?"על

ומבאר:] שהולך וזהו

       
 

צרתני", וקדם "אחור נאמר האדם בריאת על
בראשית, למעשה במדריגה] [האחרון "אחור" שהוא
לגבי במעלה ראשון "קדם", גם הוא זאת עם וביחד

הנבראים. שאר כל

ע הענין להלן:"[פירוש שיבואר - חסידות פ

שאר לגבי האדם מדריגת את מעריכים אנו כאשר

" הוא (אם "אחורהנבראים או בראשית),קדם" למעשה "

הכח לגבי שבאדם האלקי הכח הערכת - היא בזה הכוונה

הנבראים. שבשאר האלקי

שהוא כפי האלקי הכח בין ולהבחין להבדיל יש ובזה

להחיותם הנבראים בגשמיות בפועל מלובש למטה,

בשרשו למעלה שהוא כפי האלקי הכח ובין ולקיימם,

להתלבש למטה ירידתו בטרם עליונים, בעולמות

בנבראים.

בשאר מלובש שהוא כפי האלקי שהכח פשוט, דזה

שהוא האדם, מנשמת למטה הוא הגשמיים, הנבראים

) הנבראים שאר מכל ולמעלה הנבראים קדם"בחיר

בראשית );"למעשה

בעולמות ומקורו בשרשו הוא האלקי שהכח כפי אבל

מנשמת למעלה הוא שם הרי למטה, ירידתו טרם עליונים,

שה היינו בשארשורשהאדם, המלובש האלקי הכח של

העולם מן יותר עליון רוחני בעולם הוא הנבראים כל

" הוא שהאדם (וזהו האדם נשמת שורש אחורששם

בראשית )."למעשה

בקצרה לבאר יש להלן, שיתבאר הענין להבנת והנה,

" המושגים התהואת ועולם התיקון ועולם שבירת""

האריזהכלים בכתבי (שנזכר התהו דעולם ל):""

שקדמו רוחניים עולמות שיש מבואר, הסוד בתורת

עולמות ארבעה הם ובכללות הגשמי, הזה עולם לבריאת

עשי'" יצירה, בריאה, בשם"אצילות, נקראים אלו עולמות .

השתלשלות" (סדר עולמות,שלשלת"" של ושרשרת "

למדריגה). ממדריגה והדרגה, בסדר מהשני אחד הנמשכים

האריז לנו ש"וגילה השתלשלות"ל, (ובמיוחדסדר זה "

" בשם נקרא האצילות) עולם הראשון, עולםהעולם

רוחני"התיקון עולם יש הללו העולמות מכל למעלה אך ,

" המכונה התהואחר שוררעולם זה שבעולם לפי - "

"חורבן" המכונה הכלים" ""שבירת בכתוב ונרמז והארץ;

וגו' תהו ."היתה

הדבר: ביאור

[הנקראים האלקיים שבכוחות מבואר קבלה בספרי

" להחיותם"ספירותבשם ועולם עולם בכל המלובשים [

" יש ואורותולקיימם, ""כלים"" פירוש: עצםאורות. הם "

ו בעולם, המתגלה האלקי הכוחותכלים"האור הם "

מסויימים, והגבלה בציור האור את המגדירים הרוחניים

השכל כח באדם: וכלי לאור דוגמא ידם. על מתגלה והאור

כח שהוא שכליים), דברים ומשיגים מבינים ידו (שעל

ה הוא הנפש, של מלובש"אור"רוחני שבו הגשמי והמוח ,

ה הוא פועל) השכל ידו (ועל השכל ."כלי"כח
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ל הכלים"והסיבה לפישבירת היא, התהו בעולם "

" יש מועטיםששם וכלים מרובים שב"אורות היינו עולם".

הקבהתהו של והגילויים האורות ועצומים"" גדולים הם ה

ה ואין ולהכילכלים"מאד לקבל מסוגלים התהו שבעולם "

הם זה דעולם הכלים ולכן שבהם, המרובים האורות את

" גשמיים,שבירהבבחינת בכלים משל דרך על (כמו "

אינם שנשארו הכלים שברי אזי נשברים הכלים שכאשר

כלום). להחזיק יכולים

רז מאמר - לדבר שנכנסו"דוגמא ארבעה לענין ל

" ונפגעלפרדס, הציץ זומא ו"בן בנטיעות", קצץ ,"אחר

עומק את להכיל מסוגלים היו לא וליבם שמוחם דהיות

שב הרוחניים והגילויים בלבד"פרדס"הסודות זו לא הנה ,

" היאקיבלושלא אדרבה, אלא לשם, מכניסתם מאומה "

(נטרפה נפגע זומא שבן ממדריגתם, לנפילה להם גרמה

ש עד יותר עוד נפל ואחר בנטיעות"דעתו), היינו"קצץ ,

ה קדושת היפך רעה, לתרבות ."פרדס"שיצא

ב"משא התיקון"כ "עולם - והכלים" מועטים האורות

""מרובים של נכון מיזוג שיש היינו ואורות, ,"כלים""

הכלי. בתוך כראוי ונקלט נתפס שהאור באופן

ש ופשוט הכלים"מובן היאשבירת התהו שבעולם "

הקב של רצונו הוא שכך תחילה, בכוונה עולם"כך שיהי' ה

ויישברו. הגדולים האורות את יכילו לא שהכלים כזה

לכך: והטעם

" שיהי' גשמי עולם שיהי' היא הכוונה מלאתכלית

ואפסי אני לומר ממש ה' נגד שהן אחרא וסטרא קליפות

""עוד כאן (שאין אלקות גילוי שם שאין עולם היינו "כלי,

" הקדושהלהחזיקשיוכל ואור גלוי) באופן אלקי אור "

ובנ בתכלית, בו ומסתתר ע"מתעלם את"י יגלו עבודתם י

" שבו. הקדושה סאור זהו התחתוניםכי מעשה ענין כל וד

מקום בתחלה שנתן במה . . להם שניתן עבודתם וזהו

ישראל נשמות ידי על הוא לטוב וחזרתו הרע, ."להתהוות

" ידי על העולמותוהנה, ירידה"השתלשלות שהיא ,

והדרגה אפשרבסדר אי תחתון, לעולם עליון מעולם

" קדושה של שהואישתלשלשמעולם הקליפה עולם "

ביניהם. ודמיון ערך שום ואין בתכלית הפכי

האלקית שהחיות גשמי, עולם שייברא כדי ולפיכך,

" שהוא עד כך כל בו אחראמוסתרת וסטרא קליפות "מלא

ב צורך הי' ל"שבירה"- הגורמת החיותנפילת", וירידת "

לעולם קדושה שכולו מעולם גדול, בדילוג האלקית

הקליפות.

שמ הסוד בתורת שמבואר מה כלים"וזהו זושבירת "

" התהו עולם "נופליםשל ויורדים לעולםניצוצות" קדושה "

שבעולם הגשמיים הדברים בכל ומתפזרים הגשמי, הזה

שעל אדמות, עלי האדם עבודת וזוהי ולהחיותם. לקיימם

צרכיו במילוי וכן גשמיים, בחפצים המצות קיום ידי

" הוא שמים, לשם הניצוצותמבררהגשמיים את ומעלה "

הגשמיים. בדברים הטמונים התהו מעולם העליונים

" שאנו מה גם החלקמברריםוזהו את מהמאכל "

כנ שמים לשם אכילה ידי על שבו שהכוונה"הטוב ל,

הטוב"ב אתחלק ומקיים המחי' האלקי לכח הוא "

התהו. מעולם ניצוצות שהוא המאכל,

הברואים כל שבשאר האלקי הכח ששורש ונמצא,

האדם נשמת שורש כי האדם, נשמת משורש למעלה הוא

שב ביותר העליון (העולם האצילות מעולם סדר"הוא

""השתלשלות התיקון), האלקי"עולם הכח שורש ואילו ,

מעולם הוא וחי צומח דדומם גשמיים בדברים המלובש

ע למטה שנפל אלא התיקון, מעולם שלמעלה י"התהו

הכלים" ."שבירת

ה לאחר עדנפילה"אבל מטה, למטה הכח ירד "

אותו. ומתקן המעלה והוא ממנו, למעלה הוא שהאדם

ומבאר:] שהולך וזהו

     
      

    
ש"נפל" לאחר שהוא כפי הגשמי המאכל לגבי
הוא האדם הרי הכלים") ב"שבירת ירידתו ידי (על למטה
האדם, מן למטה הוא והמאכל ממנו, ולמעלה "קדם"
המאכל. את ומתקן ומעלה ה"מברר" הוא האדם שהרי

      
       

  
התהו מעולם הוא למעלה המאכל שרש אבל

האדם. משורש למעלה והוא כנ"ל,

נאמר התהו עולם שעל האריז"ל בכתבי וכמבואר
מלך מלך לפני אדום בארץ מלכו אשר המלכים "ואלה
היינו - לפני הוא זה שעולם להיות ישראל", לבני
נשמות שורש (שמשם האצילות עולם - מן למעלה

ישראל"). לבני "מלך בנ"י,

הקדושה) (שבניצוצות האלקית שהחיות אלא
ענין ועל (כנ"ל), הכלים" "שבירת ידי על משם נפלה
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קט    

ל הכלים"והסיבה לפישבירת היא, התהו בעולם "

" יש מועטיםששם וכלים מרובים שב"אורות היינו עולם".

הקבהתהו של והגילויים האורות ועצומים"" גדולים הם ה

ה ואין ולהכילכלים"מאד לקבל מסוגלים התהו שבעולם "

הם זה דעולם הכלים ולכן שבהם, המרובים האורות את

" גשמיים,שבירהבבחינת בכלים משל דרך על (כמו "

אינם שנשארו הכלים שברי אזי נשברים הכלים שכאשר

כלום). להחזיק יכולים

רז מאמר - לדבר שנכנסו"דוגמא ארבעה לענין ל

" ונפגעלפרדס, הציץ זומא ו"בן בנטיעות", קצץ ,"אחר

עומק את להכיל מסוגלים היו לא וליבם שמוחם דהיות

שב הרוחניים והגילויים בלבד"פרדס"הסודות זו לא הנה ,

" היאקיבלושלא אדרבה, אלא לשם, מכניסתם מאומה "

(נטרפה נפגע זומא שבן ממדריגתם, לנפילה להם גרמה

ש עד יותר עוד נפל ואחר בנטיעות"דעתו), היינו"קצץ ,

ה קדושת היפך רעה, לתרבות ."פרדס"שיצא

ב"משא התיקון"כ "עולם - והכלים" מועטים האורות

""מרובים של נכון מיזוג שיש היינו ואורות, ,"כלים""

הכלי. בתוך כראוי ונקלט נתפס שהאור באופן

ש ופשוט הכלים"מובן היאשבירת התהו שבעולם "

הקב של רצונו הוא שכך תחילה, בכוונה עולם"כך שיהי' ה

ויישברו. הגדולים האורות את יכילו לא שהכלים כזה

לכך: והטעם

" שיהי' גשמי עולם שיהי' היא הכוונה מלאתכלית

ואפסי אני לומר ממש ה' נגד שהן אחרא וסטרא קליפות

""עוד כאן (שאין אלקות גילוי שם שאין עולם היינו "כלי,

" הקדושהלהחזיקשיוכל ואור גלוי) באופן אלקי אור "

ובנ בתכלית, בו ומסתתר ע"מתעלם את"י יגלו עבודתם י

" שבו. הקדושה סאור זהו התחתוניםכי מעשה ענין כל וד

מקום בתחלה שנתן במה . . להם שניתן עבודתם וזהו

ישראל נשמות ידי על הוא לטוב וחזרתו הרע, ."להתהוות

" ידי על העולמותוהנה, ירידה"השתלשלות שהיא ,

והדרגה אפשרבסדר אי תחתון, לעולם עליון מעולם

" קדושה של שהואישתלשלשמעולם הקליפה עולם "

ביניהם. ודמיון ערך שום ואין בתכלית הפכי

האלקית שהחיות גשמי, עולם שייברא כדי ולפיכך,

" שהוא עד כך כל בו אחראמוסתרת וסטרא קליפות "מלא

ב צורך הי' ל"שבירה"- הגורמת החיותנפילת", וירידת "

לעולם קדושה שכולו מעולם גדול, בדילוג האלקית

הקליפות.

שמ הסוד בתורת שמבואר מה כלים"וזהו זושבירת "

" התהו עולם "נופליםשל ויורדים לעולםניצוצות" קדושה "

שבעולם הגשמיים הדברים בכל ומתפזרים הגשמי, הזה

שעל אדמות, עלי האדם עבודת וזוהי ולהחיותם. לקיימם

צרכיו במילוי וכן גשמיים, בחפצים המצות קיום ידי

" הוא שמים, לשם הניצוצותמבררהגשמיים את ומעלה "

הגשמיים. בדברים הטמונים התהו מעולם העליונים

" שאנו מה גם החלקמברריםוזהו את מהמאכל "

כנ שמים לשם אכילה ידי על שבו שהכוונה"הטוב ל,

הטוב"ב אתחלק ומקיים המחי' האלקי לכח הוא "

התהו. מעולם ניצוצות שהוא המאכל,

הברואים כל שבשאר האלקי הכח ששורש ונמצא,

האדם נשמת שורש כי האדם, נשמת משורש למעלה הוא

שב ביותר העליון (העולם האצילות מעולם סדר"הוא

""השתלשלות התיקון), האלקי"עולם הכח שורש ואילו ,

מעולם הוא וחי צומח דדומם גשמיים בדברים המלובש

ע למטה שנפל אלא התיקון, מעולם שלמעלה י"התהו

הכלים" ."שבירת

ה לאחר עדנפילה"אבל מטה, למטה הכח ירד "

אותו. ומתקן המעלה והוא ממנו, למעלה הוא שהאדם

ומבאר:] שהולך וזהו

     
      

    
ש"נפל" לאחר שהוא כפי הגשמי המאכל לגבי
הוא האדם הרי הכלים") ב"שבירת ירידתו ידי (על למטה
האדם, מן למטה הוא והמאכל ממנו, ולמעלה "קדם"
המאכל. את ומתקן ומעלה ה"מברר" הוא האדם שהרי

      
       

  
התהו מעולם הוא למעלה המאכל שרש אבל

האדם. משורש למעלה והוא כנ"ל,

נאמר התהו עולם שעל האריז"ל בכתבי וכמבואר
מלך מלך לפני אדום בארץ מלכו אשר המלכים "ואלה
היינו - לפני הוא זה שעולם להיות ישראל", לבני
נשמות שורש (שמשם האצילות עולם - מן למעלה

ישראל"). לבני "מלך בנ"י,

הקדושה) (שבניצוצות האלקית שהחיות אלא
ענין ועל (כנ"ל), הכלים" "שבירת ידי על משם נפלה
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קי   

שהאור עד עצומה נפילה על המורה - ה"שבירה"
וימת", גו' "וימלך נאמר - כנ"ל לגמרי, מתעלם האלקי
באופן למטה השורש ונפילת ירידת משמעה דמיתה
מאן כל הזהר (בלשון ההעלם בתכלית הוא שהאור
שיורד מי [כל מיתה בי' קארי כו' מדרגא דנחת

"מיתה"]). בו קוראים ממדריגתו

       
למטה הוא המאכל הנפילה שלאחר למרות אמנם,
גשמיים במאכלים שיש זו מעלה מקום מכל האדם, מן
גבוה שהוא התהו", מ"עולם ששרשם - האדם לגבי
ירידת לאחרי עתה גם וניכרת נראית - האדם משורש

האדם. מן למטה להיות למטה המאכל ו"נפילת"

       
       

  
וחיותו קיומו מקבל שהאדם במה הוא לכך הביטוי
מתחזקת הרוחנית חיותו שגם ועד גשמיים, ממאכלים
כוונה שיש אמת הן מובן: אינו דלכאורה כנ"ל. מהם,
והיינו גשמיים, ממאכלים ניזון שהאדם בכך ומטרה
אבל אדם, למדריגת ולהעלותם אותם "לברר" כדי
מדבר חיות לקבל לו אפשר כיצד מובן אינו סוףֿסוף

ממנו? שלמטה

"שרש שכאמור לפי הוא בזה הביאור אלא
שהניצוצות היינו התהו", בעולם למעלה הן המאכלים
ולפיכך האדם, מן בשרשם יותר גבוהים שבמאכלים

האדם. את להחיות גשמיים מאכלים של בכחם יש

"אחור בבחינת הוא האדם זה שבפרט ונמצא
מן חיותו את מקבל שהוא לפי בראשית", למעשה
משאר למעלה הוא שני שמצד (אף והחי צומח הדומם
רק שלכן בראשית", למעשה "קדם הנבראים, כל
עד ולהעלותם המאכלים את "לברר" אדם של בכוחו

בקדושה). שיוכללו

שבמאכלי המיוחדת המעלה את לבאר ישוב [ומעתה

:]שבת

    
"עליית זמן הוא שבשבת האריז"ל בכתבי מבואר

העולמות".

מלאכת בגמר בראשית, ימי שבששת כשם פירוש:
חלילה חוזר כך וינפש", "שבת הקב"ה - וארץ שמים

למעלה. השביתה ענין שיש ושבוע, שבוע בכל

הענין: ביאור

מעשה תמיד יום בכל בטובו מחדש הקב"ה
כולו העולם את ומחי' מהוה הוא שתמיד בראשית,
כל היו ית' מאתו החיות שפע כרגע מסתלק הי' (ואם
ימי ששת לפני כמו ממש ואפס לאין חוזרים הנבראים
קיום אופן בין הבדל שיש אלא - ממש בראשית
השבת: ביום העולם לקיום החול ימי בששת העולם

וחיות קיום הקב"ה משפיע החול ימי ששת במשך
שהחיות ית', כוחותיו וירידת צמצום ע"י לנבראים
רבות השתלשלות ידי על למדריגה ממדריגה יורדת
עד היינו גשמית, עשי' לבחינת שיורדת עד ועצומות
שהחיות באופן גשמי בדבר להתלבש החיות שתוכל
דבר הוא הנברא גוף כאילו הנברא, בגוף מסתתרת

מאלקות). (נפרד עצמו בפני

מצמצומים הקב"ה "שובת" השביעי ביום אך
לשרשה עולה האלקית החיות שאז אלה, וירידות

ומקורה.

עשיית שבזמן ממלאכה, ששובת אדם [כמשל
בעשי' ועסוקים מלובשים נפשו כוחות היו המלאכה
עסוקים שהיו נפשו כוחות המלאכה עשיית ובגמר זו,
(שלכן במקורם למקומם חוזרים זו במלאכה ומלובשים
מרגיש הוא קשה ממלאכה נח אדם שכאשר רואים, אנו
מה באמת זהו כי זיך"), צו ("געקומען עצמו אל ששב
ממלאכתו)]. כשנח למקורם חזרו נפשו שכוחות שקרה,

מפסיקה החיות אם להבין, צריך זה דלפי אלא
בקיומו העולם נשאר כיצד העשי', בעולם להתצמצם
השבת שביום משום דזהו הענין, אך - השבת? ביום
כפי האלקי הכח ממדריגת הם העולם וחיות קיום
ממדריגה וירד שנתצמצם טרם בשרשו, שהוא

פנים. הסתר בבחינת למדריגה

ובנפש בעולם המאירה שבת קדושת סוד וזהו -
בלי בגילוי, הוא האלקי שהאור השבת, ביום האדם

- פנים הסתר שום

הם בשבת הנבראים וחיות שקיום ומאחר
עצמם הנבראים שגם פשוט הרי יותר, גבוהה ממדריגה
הוא והוא עלי', להם יש זו) מחיות וקיימים (שחיים
עולים שהם השבת, ביום העולמות" "עליית ענין

לאלקות. יותר ומתקרבים ממדריגתם

בשבת] כן [ועל   
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כנ"ל, ששרשם, - גשמיים מאכלים בענין הוא וכך
עולה שאז השבת, שביום - האדם משורש למעלה הוא
וחיות קיום הוא ומשם לשרשה הנבראים כל חיות
שהוא כפי הגשמי שבמאכל נמצא, הרי - הנבראים
המאכל שורש היינו ביותר, עליון אלקי אור מאיר למטה

האדם. מ(שורש) למעלה שהוא התהו) מעולם (אור

     
שבמאכל דלהיות שבת, שבאכילת המעלה וזוהי
כשאדם לפיכך, ביותר, עליון אלקי אור מאיר הגשמי
האדם, מן חלק ונעשה הראוי') (בכוונה זה מאכל אוכל
בנשמת ומתגלה נרגש שבמאכל האלקי האור הרי
בנפש אלקית רוחנית חיות נמשך זה ידי ועל האדם,
בעבודת יותר גבוהות מדריגות לידי בא שעי"ז האדם,

באלקות. ודביקות ה'

כלומר:

חיות מקבל שהאדם זה החול, בימות גם
הוא ממדריגתו) למטה (שהם גשמיים ממאכלים
בכוחם ובמילא האדם מן יותר גבוה ששרשם מחמת

(כנ"ל); באדם חיות להוסיף

באדם הנמשכת החיות החול שבימות אלא
התחזקות ידי שעל (ורק גשמית חיות היא מהמאכלים
כנ"ל); ה', בעבודת גם ועוז כח להוסיף ניתן הגוף כח
אלקית חיות להמשיך ענינה דשבת האכילה משא"כ
האדם) מן למעלה (שהוא המאכל משורש בנפשו,

השבת. ביום למטה שמתגלה

דשבת שהאכילה לעיל, שנאמר מה מובן [ועפ"ז
- מלמעלה" המשכה בבחינת עליונה, יותר "היא
הוא המאכל שאז החול, ימי בששת לאכילה שבניגוד
היא האכילה של הרוחנית והמטרה האדם מן למטה
לקדושה, ולהעלותו המאכל ולתקן "לברר" בשביל
העולמות", "עליית זמן הוא שאז השבת, ביום הנה

עליונה אלקית חיות להמשיך הוא האכילה ענין הנה
האדם]. בנפש ביותר

   
למטה נמשכת המאכלים) (משורש זו אלקית חיות
כנגד הם לחמים י"ב כי הלחמים. י"ב ידי על בנפש
ידי על נמשך בעולם אלקי אור שגילוי וכיון הוי', שם
אלקית חיות המשכת עיקר לפיכך, הוי', שם אותיות ד'
הוא התהו") ב"עולם המאכלים (משורש האדם בנפש

הוי'). (שם לחמים י"ב ידי על

דזה ופשוט, שבת[מובן מאכלי ידי שעל כאן שנתבאר

הוא האדם, בנפש ביותר) עליון (ממקום אלקי אור נמשך

עבודה של באופן היא האדם אכילת כאשר רוחניתרק

הגוף). תאוות מילוי לשם (ולא

קודם בשבת התפלה ענין להיות מוכרח שלכן

" לאהסעודות, בכוונה תפלה בלא בשבת יאכל שאם

כו'.. המאכל של גשמי התענוג ויתפשט כלום, יעשה

אח ימשיך אזי בכוונה בתפלה תחלה יתעורר כ"כאשר

עונג [כלומר: העליון העונג את שהי'אלקיבאכילתו כמו [

דכהנים הזבח כדבעיבבשר היא שבת כשאכילת כלומר, "

ע זבח אכילת כמו זו עניינה"הרי שכל שפשוט הכהנים, י

אכילת לקדושתרוחניתועבודהקודשהוא בהתאם ,

הקרבן.

שבת"משא אכילת גם הרי הראוי', ההכנה בלי כ

והוא" נברר שאינו שבגוף הגשמי התענוג מצד הגוף מגשם

גמור ורע מטוב ."מעורב

הבעש הראה פעם אשר הידוע נ"וכמעשה ע"ט

" הי'לתלמידיו שזה קודש, שבת של בכובע מלובש שור

תמונת עצמו הוא ונעשה עצומה בתאוה אכל שהאוכל מפני

כו' נשתנה לא והכובע לה שנתאוה הבשר שהוא "שור
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Í‡שזהו יתכן זכאי כולו דבשלמא להבין] יש עדיין
עד הט[וב מן הרע של וההבדלה הבירור שלימו'
שום] בא לא עדיין חייב כולו אבל כו', זכאי נק' שכולו
שהוא] כמו זה והרי בשלימותו עומד אלא לר[ע תיקון
בדור ב"ד שיבא אפשר ואיך הטוב עם קשה בתערובת

כולו הכוונה אין חייב דכולו הענין אבל כו'. חיי[ב שכולו
איך או בארץ צדיק אחד יהי' שלא א"א שהרי ממש חייב
שמלאים ישראל בפושעי גם טוב קצת ימצא] שלא אפשר
או זכאי דכולו הוא הכוונה עיקר אך כידוע, [כרימון מצות
שאין לרע, טוב בין בתכלית הבדלה ענין רק הוא חייב כולו
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קיי    

כנ"ל, ששרשם, - גשמיים מאכלים בענין הוא וכך
עולה שאז השבת, שביום - האדם משורש למעלה הוא
וחיות קיום הוא ומשם לשרשה הנבראים כל חיות
שהוא כפי הגשמי שבמאכל נמצא, הרי - הנבראים
המאכל שורש היינו ביותר, עליון אלקי אור מאיר למטה

האדם. מ(שורש) למעלה שהוא התהו) מעולם (אור

     
שבמאכל דלהיות שבת, שבאכילת המעלה וזוהי
כשאדם לפיכך, ביותר, עליון אלקי אור מאיר הגשמי
האדם, מן חלק ונעשה הראוי') (בכוונה זה מאכל אוכל
בנשמת ומתגלה נרגש שבמאכל האלקי האור הרי
בנפש אלקית רוחנית חיות נמשך זה ידי ועל האדם,
בעבודת יותר גבוהות מדריגות לידי בא שעי"ז האדם,

באלקות. ודביקות ה'

כלומר:

חיות מקבל שהאדם זה החול, בימות גם
הוא ממדריגתו) למטה (שהם גשמיים ממאכלים
בכוחם ובמילא האדם מן יותר גבוה ששרשם מחמת

(כנ"ל); באדם חיות להוסיף

באדם הנמשכת החיות החול שבימות אלא
התחזקות ידי שעל (ורק גשמית חיות היא מהמאכלים
כנ"ל); ה', בעבודת גם ועוז כח להוסיף ניתן הגוף כח
אלקית חיות להמשיך ענינה דשבת האכילה משא"כ
האדם) מן למעלה (שהוא המאכל משורש בנפשו,

השבת. ביום למטה שמתגלה

דשבת שהאכילה לעיל, שנאמר מה מובן [ועפ"ז
- מלמעלה" המשכה בבחינת עליונה, יותר "היא
הוא המאכל שאז החול, ימי בששת לאכילה שבניגוד
היא האכילה של הרוחנית והמטרה האדם מן למטה
לקדושה, ולהעלותו המאכל ולתקן "לברר" בשביל
העולמות", "עליית זמן הוא שאז השבת, ביום הנה

עליונה אלקית חיות להמשיך הוא האכילה ענין הנה
האדם]. בנפש ביותר

   
למטה נמשכת המאכלים) (משורש זו אלקית חיות
כנגד הם לחמים י"ב כי הלחמים. י"ב ידי על בנפש
ידי על נמשך בעולם אלקי אור שגילוי וכיון הוי', שם
אלקית חיות המשכת עיקר לפיכך, הוי', שם אותיות ד'
הוא התהו") ב"עולם המאכלים (משורש האדם בנפש

הוי'). (שם לחמים י"ב ידי על

דזה ופשוט, שבת[מובן מאכלי ידי שעל כאן שנתבאר

הוא האדם, בנפש ביותר) עליון (ממקום אלקי אור נמשך

עבודה של באופן היא האדם אכילת כאשר רוחניתרק

הגוף). תאוות מילוי לשם (ולא

קודם בשבת התפלה ענין להיות מוכרח שלכן

" לאהסעודות, בכוונה תפלה בלא בשבת יאכל שאם

כו'.. המאכל של גשמי התענוג ויתפשט כלום, יעשה

אח ימשיך אזי בכוונה בתפלה תחלה יתעורר כ"כאשר

עונג [כלומר: העליון העונג את שהי'אלקיבאכילתו כמו [

דכהנים הזבח כדבעיבבשר היא שבת כשאכילת כלומר, "

ע זבח אכילת כמו זו עניינה"הרי שכל שפשוט הכהנים, י

אכילת לקדושתרוחניתועבודהקודשהוא בהתאם ,

הקרבן.

שבת"משא אכילת גם הרי הראוי', ההכנה בלי כ

והוא" נברר שאינו שבגוף הגשמי התענוג מצד הגוף מגשם

גמור ורע מטוב ."מעורב

הבעש הראה פעם אשר הידוע נ"וכמעשה ע"ט

" הי'לתלמידיו שזה קודש, שבת של בכובע מלובש שור

תמונת עצמו הוא ונעשה עצומה בתאוה אכל שהאוכל מפני

כו' נשתנה לא והכובע לה שנתאוה הבשר שהוא "שור
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Í‡שזהו יתכן זכאי כולו דבשלמא להבין] יש עדיין
עד הט[וב מן הרע של וההבדלה הבירור שלימו'
שום] בא לא עדיין חייב כולו אבל כו', זכאי נק' שכולו
שהוא] כמו זה והרי בשלימותו עומד אלא לר[ע תיקון
בדור ב"ד שיבא אפשר ואיך הטוב עם קשה בתערובת

כולו הכוונה אין חייב דכולו הענין אבל כו'. חיי[ב שכולו
איך או בארץ צדיק אחד יהי' שלא א"א שהרי ממש חייב
שמלאים ישראל בפושעי גם טוב קצת ימצא] שלא אפשר
או זכאי דכולו הוא הכוונה עיקר אך כידוע, [כרימון מצות
שאין לרע, טוב בין בתכלית הבדלה ענין רק הוא חייב כולו
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קיב   

סיגים מכל ונקי זכאי וכולו הרע מן תערובות שום בטוב
ולא חייב, וכולו הטוב מן תערובות שום ברע אין ולהיפוך
בע"ח (וכמ"ש טוב יש וברע רע יש שבטוב עכשיו כמו
טוב חציו דיצי' ונוגה רע ומיעוטו טוב רובו דבריאה דנוגה
בזמן רק יהי' לא וזה כו'). רע רובו דעשי' ונוגה רע וחציו
הנה אך טו"ר. דעה"ד הבירור שלימות אז שיושלם משיח
דוקא עה"ד נק' ולמה טו"ר עה"ד ענין שרש י"ל תחלה
הדעת בבחי' תלוי טו"ר תערובות ענין שעיקר דמשמע
לא דעת ובלא כו' טו"ר יודעי כאלקים והייתם וכמ"ש דוקא
יודע אם דוקא בפ"ע כ"א אלא בתערובות ביחד טו"ר ידעו
ערומים כי ידעו ולא (וכמו כנ"ל כלל הרע מן ידע לא טוב
והוא וכלל כלל הטוב מן ידע לא ברע הוא ואם כו'), הם
באותו שהוא ענינו שהתמימות תמים בשם בלה"ק הנק'
והשלימות התמימות בתכלית מדבר או עושה שהוא דבר

בבחי' בין החסד בבחי' בין להיפוכו וכלל כלל נטיי' ובלי
וטוב חסד כולו וטוב חסד וחפץ עושה הוא אם והיינו הדין,

לדי ונטיי' תערובות שום בזה ואין התמימות כללבתכלית ן
חפץ אם וכמו כלל, והיפוכו דבר ולסבול להעלים ידע שלא
כלל נטי' בלי והרע הדין בבחי' שהוא כמו כולו ורע בדין
והיפוכו דבר ולסבול להעלים יוכל לא כי הטוב לבחי' וכלל
שמובדל חו"ג קוין הב' התחלקות והן זה, או זה או אלא
לעולם יתחברו שלא עד והריחוק ההבדלה בתכלית זמ"ז
חסד בבחי' עונשין ואין וכלל כלל בדין מרחמים שאין כמו
היפוכו שהוא לרחמים יסבול לא מדה"ד תכלית כי כלל
ולהיפוך המים, את האש יסבול שלא כמו הקצה מן בתכלית
יסבלו שלא כמים כלל הדין לבחי' יסבול לא החסד בתכלית
התחלקות בבחי' התמימות בחי' שיש ונמצא כלל. האש

דין]. כולו או חסד כולו או א' קו להיות הקוין
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נק'Ì‡Âד) ולמה מחולקים בשמות נק' למה א"כ תאמר
המתפשט והאור אלקים ולא אל שבחסד האור
פשוט א' אור שהוא כיון אל, נק' ולא אלקים נק' בגבורה
לומר דא"א ועוד כו', השמות התחלקות יהי' מ"ט א"כ
אל שם באמת שהרי ממש, א' בבחי' הם השמות שכל
לנו ויאר ה' אל כמ"ש ית' ממנו חסד המשכת על מורה
הדין, פעולת על מורה אלקים ושם היום כל אל חסד וכתיב
אל אדוניו והגישו כמ"ש אלקים בשם הדיין ג"כ נק' שלכן
כו' הדיין על דפי' כו' תקלל לא אלקים וכתי' האלקים
אלקים ירשיעון אשר וכתי' ס"ט סי' החינוך בס' כמ"ש
שהשמות למעלה שנת' כמו איתא ואי כו', הדיינים דר"ל
מדות אינון מכל דלאו ממש הבורא עצמות על מורים הנ"ל
יותר אל לשם החסד פעולת התייחסות אין א"כ כלל איהו
הבורא עצם על מורים השמות שני שהרי אלקים מלשם
המלובש שהאא"ס דאע"פ הוא בזה התשו' אך ממש,
לענין מ"מ הפשיטות בתכלית פשוט א' עצם הוא בהספי'
במדת שכשמתלבש שינוי יהי' בעולמות והשפעתו פעולתו
גלוי בחי' הפעולות יהי' בעולמות יאיר ידה ועל ובה חסדו

ו ובהחסדים גבורתו במדת וכשמתלבש לעולמות, טוב רב
ח"ו, דינים בחי' הפעולות יהי' בהעולמות יאיר ידה ועל
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אע"פ בגבורה ולא דייקא בחסד הוא אל ששם אמרו
נק' שהבורא היינו מ"מ עולם לבורא זה בשם שכוונתינו
אלקים בשם ונק' כו' חסדים כשמשפיע זה בשם
בחי' הוא ועד"ז ח"ו דין לעשות הגבורה במדת כשמתלבש

ונמצא כו' עמו לרחם רחמים במדת כשמתלבש הוי' ש'
הוי' ש' מזולתו מיוחדת פעולה א' לכל יש שהשמות א"ש
בחי' אלוה או אל וש' דין בחי' אלקים וש' רחמים בחי'
ממש: ית' הבורא על הכוונה בכולם ואעפ"כ כו' חסד
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Â‰ÈÓירידתן הרי אבל שהן, כמו דאצי' הנשמות זהו י"ל
ושמור זכור ד"ה בת"א וע' עלי', צורך הוא בעוה"ז
ונק' חד, וחיוהי דאיהו ביחוד נכללי' שיהיו שהעלי'
מאוא"ס הקו יהי' ואז ממש, דמלכא בגופא לאשתאבא
חייך למען וז"ע דמלכא, בגופא שמלובש כמו בהן מלובש
וי"ל להחיות, כלי' יהיו והם ממש שלך החיות יהי' שהוא
בד"ה וע' השדה, עץ הוא דהאדם וידוע כפריו, עצו ע"ד
בגילוי להתייחד שיתעלו ועוד פ"ב, תוך כדכד ושמתי
דאצי' בכלי' אפי' עתה מתגלה שאינו מה מקיפי' אורות
כי והגם כו'. האדון פני מאן ענין מתורץ כי ונמצא יעו"ש,
האבות כל וכן אברהם קיים הלא י"ל מ"מ תומ"צ ע"י זהו

כו'. שלהם בעובדות
Ï"ÈÂÚÂדהא וז"ל ך"ה, ססי' באגה"ק מ"ש עם לתרץ

וירא בפ' ה' נק' נברא מלאך אפי' דהא אשכחן
וכה" אלי' הדובר ה' שם ותקרא וכמ"ש הרמב"ן גלפי'

מלאך שכל נודע הרי כ' שם הקו"א ובסוף עכ"ל. טובא
בקרבו, השוכן ממש ה' בשם נק' אזי מלמעלה שליח שהוא
ואזי עבודתו, כפי אחר שם לו יש שליח כשאינו משא"כ
מובדל ה' ששם כלומר וגו' ה' קדוש קדוש קדוש קורא
כשהוא ממש מבי"ע נברא מלאך שאפי' וכיון עכ"ל. ממנו
דאצי' נשמה מכ"ש בקרבו, השוכן ממש ה' בשם נק' שליח
ע"י בקרבו שוכן ה' שכאשר אלקות בעצם שהיא ממש
עמודי תר"ך ממש, ה' ארחות שהם והמצות התורה עסק

בעודן גם ממש, ה' בשם נק' להיות יכולי' עליון דכתר אור
דב"ב פ"ה ובגמ' בשמי, הנק' כל וזהו בגוף. מלובשים
ע"ש הקב"ה של ע"ש שיקראו צדיקי' עתידים ב' דע"ה
גילוי בהם יהי' שלע"ל והיינו הוי', שמם שיהי' בפרש"י
והתהלכתי וזהו דאצי' בע"ס שמלובש ע"ד אוא"ס
שארז"ל העולם אבות אבל לע"ל, רק שזהו אלא בתוככם,
עוה"ב מעין בעוה"ז הקב"ה הטעימן שלשה דב"ב ספ"ק
של ע"ש שיקראו צדיקי' דעתידי' זו בחי' בהם הי' א"כ

כו'. הקב"ה
Ê"„ÚÂאלקי בשמו"ע שאומרי' הקושי' במ"א מ"ש יובן

יותר, שבח הוא השמי' אלקי ולכאו' כו', אברהם
מה א"כ דאצי' חסד שהוא אברהם דאדרבה התירוץ ונת'
דכיון א"ש הנ"ל ולפי יותר, שבח הוא אברהם אלקי שהוא
נשמות משאר ולמעלה עוה"ב מעין הטעימן העולם דאבות
יעקב נק' ולכן דאצי' בע"ס אלקות גילוי ע"ד אלא דאצי'
עצום שבח הוא יעקב אלקי נק' שהקב"ה מה א"כ אל,
א"כ מאין יש בריאה שהם השמי' אלקי שנק' ממה יותר
שיעקב אף יעקב, אלקי שהוא מה אבל נבראי', בורא הוא
לברוא יכול שהי' עד אלקות גילוי הי' בו כי להיות אל נק'
אף עולמות בורא הקב"ה מה כאן במד"ר כמ"ש עולמות
זהו הרי כזו בריאה בורא ית' שהוא כיון וא"כ כו', אביכם
שהוא כו' האלקי' לאלקי הודו וכענין יותר גדול שבח לו

כו'. יעקב כמו אלקי' שנק' מי על גם אלקה
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˙ÂÏÏÎÂבהתגלות להיות יכולה אלקים דיראת בזה הענין
הענינים שיזכור ע"י רק התבוננות בלא גם
לזה שצריך מי וגם זכה. בנפש ובפרט יראה לידי המביאים
ההתבוננות לעתים להיות טוב בכאו"א (וכן התבוננות

ההתבוננות להיות יכולה יראה) לידי המביאים בענינים
בתפלה (ובודאי התפלה בשעת שלא בזה פנימי וההרגש
התבוננות, בלי שתהי' א"א האהבה אבל יותר) מוכשר הזמן
ויוקלטו שיונחו בכדי אהבה לידי המביאה וההתבוננות
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קיי   

באהבה בהם להתפעל ולבו במוחו ויורגש במוחו הענינים
שהיראה מפני הוא (וכ"ז דוקא דתפלה המוכשר בזמן הוא
היא ההתבוננת וגם ב"ה אוא"ס עצמות בבחי' היא
רואה שהוא ואיך ב"ה באוא"ס ונעלות גבוהות במדריגות
וגילוים אורות בבחי' היא ואהבה כביכול, בעצמו ומביט
רשימו רק היום כל בהתגלות אינה שאהבה זאת ועוד כו')
להיות צריכה ויראה דתפלה, מהגדלות והנשאר בלבד
כו') המוסתרת דיראה ההתגלות (דהיינו היום כל בהתגלות
כנ"ל כו' הזכרון שהו"ע כו' קלה בהתבוננות שיתבונן ע"י
יראה איתא בהקדמה ובזח"א וכמשנת"ל. תליא בהא והא
ושליט רב דאיהו בגין למארי' ב"נ למדחל עיקרא דאיהו
והיינו חשיב, כלא קמי' וכולא עלמין דכולא ושרשא עקרא
עליו שעומד איך לזה יצרף (בלי ית' גדולתו מעצם היראה
ית' גדולתו והרגש לבד) הגדולה מעצם כ"א במעשיו ורואה
לעובדי כנרגש דוקא דתפלה המוכשר בזמן להיות יכול זה

שמתבושש פנימית יראה בחי' היא זו דיראה ונראה ה'.
בר"ח וכ"כ פ"ד ח"א בסש"ב המבוארת יתברך מגדולתו
בסש"ב וכמ"ש עילאה יראה בחי' והיינו פ"א, היראה שער
נמשכת שהיא פנימית ויראה בשת ירא היר"ע אך פמ"ג
ויר"ע כ' ובפמ"א כו' העולמות שבתוך האלקות מפנימיות
מה בחי' ממש ביטול בחי' שהוא כו' בושת ירא הוא
כו' בשמש השמש זיו כביטל כל"ח קמי' דכולא דחכמה
התפלה מענין למעלה היא זו ומדריגה בפמ"ג. וכמש"ש
שהו"ע בשמו"ע והוא כו'. נפשו ולדבק לקשר שנת"ל
השתחגוואות בענין בפל"ט וכמ"ש ממש במציאות ביטול
ויהי אמר הוא כי כו' הארץ כל מה' יראו ומ"ש כו'. דשמו"ע
שהוא ית' יכולתו מבחי' היראה היא פשוט ע"פ הנה כו'
אין הכל לעשות ית' וביכולתו אותו ומחי' העולם בורא
בר"ח שכתב וכענין כו' החטא יגרום שמא ובפרט ח"ו ואפס

וג'. ב' בבחי' פ"ג הנ"ל שער
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החתןב) את לׂשּמח הּוא זֹו מצוה ּבסעּודת העּקר »¿»ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ּוכמאמר הּכּלה",12וכּלה, לפני מרּקדין "ּכיצד ְְְְְֲִִֵֵַַַַַַַָָ

מחמת ּבא ּדהרּקּוד וידּוע מצוה, הּוא הרּקּוד ועצם ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָּדגּוף
ּדכאׁשר ּבמּוחׁש רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו ּביֹותר, ּגדֹולה ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָׂשמחה
ּבהתּפעלּות ּברגליו מרּקד הּוא אז ּגדֹולה ּבׂשמחה הּוא ְְְְְְְְֲִִֵַַַָָָָָָָהאדם
ּבפנים ּבפניו הּוא הּׂשמחה הּכרּות ּתחּלה ּדהּנה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָּגדֹולה,

ּבכבֹודֹו13צהּבֹות ּומהּדר יפֹות, ּפנים ּבסבר אדם ּכל ּומקּבל , ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֻ
והינּו ואחד, אחד ּכל איז14ׁשל ער ּברֹוממּות, אז ׁשהּוא לפי ְְְְְְִִֶֶֶֶֶַָָָָ

איז אּון ּגדֹולה ּבׂשמחה פריילע אּון אֹויפגעלייגט ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָזייער
אֹויפגעהֹויּבן ויׁשּות,דזייער ּגאוה ׁשל ענין אינֹו זֹו ורֹוממּות , ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָ

וגּסּות יׁשּות פּון ארֹויס יעמאלט ּגייט ער והּואהאּדרּבא , ְְְְֵֵֶֶַַַַָָ
יעמאלט אים ּבא איז עס אּון ואחד, אחד ּכל עם ּגדֹול ְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבקרּוב
יעמאלט, ּגלייכין, זיין ניט זיין זאל וואס ּדער אט פראן ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָניט

ּבעיניו פיין זייער אּלע מעלתֹווזיינען רֹואה הּוא ׁשאז לפי , ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
מֹוצא הּוא הרי לבבֹו ׂשמחת ּדמּפני והינּו ואחד, אחד ּכל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשל

אחד ּדכל ּכן הּוא ּדהאמת ויתרֹון, מעלה ואחד אחד ְְְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָָּבכל
ּבמעלת ּגם הינּו ּגדֹולה, מעלה ּבעל הּוא מּיׂשראל ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָָואחד
יׂשראל ּדכל הּנׁשמה מעלת ּדלבד ּפרּוׁש ׁשּלֹו, והּטבע ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהּמּדֹות
אחד אב ּכי מתאימֹות "והּנפׁשֹות ּוכמאמר ּבכללּותן, הן ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָׁשוין

ּוכתיב15לכּלנה" אחד16, וכל אלקיכם", להוי' אּתם "ּבנים ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֻ
אֹומר ּדכל17מּיׂשראל והינּו היא", טהֹורה ּבי ׁשּנתּת "נׁשמה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

יֹותר ּולמעלה ּדאצילּות חכמה ּבבחינת מׁשרׁשים ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָֻהּנׁשמֹות
מּצד ּגם הּנה הּוא, ּברּו סֹוף אין אֹור ועצמּיּות ְְְִִִִִִֵֵַַַָּבפנימּיּות
ּומּדֹות מעלֹות ּבהם יׁש יׂשראל ּבני ׁשל טבען מזיגת ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעצם
ּבאּמה יׁש סימנים "ׁשלׁשה א) עז, (יבמֹות ּוכמאמר ְְְְֲִִֵַַָָָָֹֻטֹובֹות,
אּלא חסדים", וגֹומלי ּבּיׁשנים רחמנים, רׁש"י), (יׂשראל, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָזֹו
נראים ואינם מתעּלמים הם ׁשֹונֹות סּבֹות מּפני ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַָָׁשּלפעמים

א ּכלּבגלּוי, ּבגלּוי נראים ואינם ׁשּיׁשנם אּלא ׁשאינם, לא בל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹ
מי זה הּנה ּובאמת ,אינם18ּכ ׁשּביׂשראל טֹובֹות ׁשהּמּדֹות ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

ּדעם ניט זעהט ער הרֹואה, סּבת מּפני הּוא ּבגלּוי זנראים ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָ
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עצמֹו ּדהאהבת והינּו חסרֹונֹו, מּפני והּוא זּולתֹו, ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָמעלת
ׁשחֹוׁשב ּגֹורם זהּו עצמֹו ּבעיני ויקר חביב ּׁשהּוא מה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּבאדם

זי אין ּתמיד ליגט ער עצמֹו, ּבעניני רק ּגֹורםחּתמיד וזה , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָ
לראֹות אמּתי ּבהסּתּכלּות ּבזּולתֹו מסּתּכל ׁשאינֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָמּמילא
עצמֹו, ּבעניני רק היא מעינֹו ׁשּכל ּדמאחר ּבֹו, הּנמצא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּטֹוב
ּבהׁשקפה רק אֹותֹו רֹואה והּוא לזּולתֹו, לּבֹו מׂשים אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָהּנה
עצמֹו ּבעיני יקר ּׁשהּוא מה זה ּדהּנה זאת ועֹוד ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹחיצֹונית,
וכל עצמֹו, ּבעיני חׁשּוב ּדבר ּומציאּות ליׁש אֹותֹו ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָעֹוׂשה
אינֹו זה ּומּׁשּום לֹו, סֹותר הּזּולת מציאּות הרי ּדבר ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָמציאּות
ּברֹוממּות ׁשהּוא הּׂשמחה ּבעת אבל הּזּולת, ׁשל הּטֹוב ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָרֹואה

ואּדרּבא זּולתֹו, מעלת רֹואה הּוא אז וגּסּותֹו, מּיׁשּותֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָויֹוצא
אֹותֹו ּומקרב ּגדֹולֹות מעלֹות ואחד אחד ּבכל מֹוצא ְְְְֲֵֵֶֶַָָָָהּוא
הּׂשמחה התּפּׁשטּות הּנה יֹותר ּגדֹולה ּובׂשמחה ּגדֹול, ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָּבקרּוב
ּכי עד ּביֹותר ׂשמחתֹו ּתגּדל אׁשר וכל ּבידיו, ׁשּמטּפח ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּגֹורם
הּׂשמחה ּגדל עצם על הֹוראה ׁשּזהּו ּברגליו, ירקד מאד ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹּגדל

ְֵּביֹותר.
.ורֹואה יׁשּותֹו עֹוזב האדם הּׂשמחה ּדבעת יבאר ƒְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

אחד ּכל אׁשר הּוא האמת ּכי אדם, ּכל ֱֲֲִֶֶֶַַָָָָָָמעלת
ׁשּלסּבת אּלא טֹובֹות, ּבמּדֹות ּגדֹולה מעלה לֹו יׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּיׂשראל

זּולתֹו. ׁשל טֹובה הּמזיגה מרּגיׁש אינֹו הרֹואה ְְִִֵֵֶֶַַָָָָיׁשּות
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ואילך.1) 205 עמוד ה'תש"ג השיחות בספר וההדרכה החינוך כללי מאמר באריכות ראה



קטו    

עצמֹו ּדהאהבת והינּו חסרֹונֹו, מּפני והּוא זּולתֹו, ְְְְְְְֲֲִֵֶַַַַַַָָמעלת
ׁשחֹוׁשב ּגֹורם זהּו עצמֹו ּבעיני ויקר חביב ּׁשהּוא מה ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּבאדם

זי אין ּתמיד ליגט ער עצמֹו, ּבעניני רק ּגֹורםחּתמיד וזה , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָ
לראֹות אמּתי ּבהסּתּכלּות ּבזּולתֹו מסּתּכל ׁשאינֹו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָמּמילא
עצמֹו, ּבעניני רק היא מעינֹו ׁשּכל ּדמאחר ּבֹו, הּנמצא ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָהּטֹוב
ּבהׁשקפה רק אֹותֹו רֹואה והּוא לזּולתֹו, לּבֹו מׂשים אינֹו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָהּנה
עצמֹו ּבעיני יקר ּׁשהּוא מה זה ּדהּנה זאת ועֹוד ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹחיצֹונית,
וכל עצמֹו, ּבעיני חׁשּוב ּדבר ּומציאּות ליׁש אֹותֹו ְְְְְִֵֵֵֶַָָָָעֹוׂשה
אינֹו זה ּומּׁשּום לֹו, סֹותר הּזּולת מציאּות הרי ּדבר ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָמציאּות
ּברֹוממּות ׁשהּוא הּׂשמחה ּבעת אבל הּזּולת, ׁשל הּטֹוב ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָרֹואה

ואּדרּבא זּולתֹו, מעלת רֹואה הּוא אז וגּסּותֹו, מּיׁשּותֹו ְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָויֹוצא
אֹותֹו ּומקרב ּגדֹולֹות מעלֹות ואחד אחד ּבכל מֹוצא ְְְְֲֵֵֶֶַָָָָהּוא
הּׂשמחה התּפּׁשטּות הּנה יֹותר ּגדֹולה ּובׂשמחה ּגדֹול, ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָּבקרּוב
ּכי עד ּביֹותר ׂשמחתֹו ּתגּדל אׁשר וכל ּבידיו, ׁשּמטּפח ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּגֹורם
הּׂשמחה ּגדל עצם על הֹוראה ׁשּזהּו ּברגליו, ירקד מאד ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֹּגדל

ְֵּביֹותר.
.ורֹואה יׁשּותֹו עֹוזב האדם הּׂשמחה ּדבעת יבאר ƒְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

אחד ּכל אׁשר הּוא האמת ּכי אדם, ּכל ֱֲֲִֶֶֶַַָָָָָָמעלת
ׁשּלסּבת אּלא טֹובֹות, ּבמּדֹות ּגדֹולה מעלה לֹו יׁש ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּיׂשראל

זּולתֹו. ׁשל טֹובה הּמזיגה מרּגיׁש אינֹו הרֹואה ְְִִֵֵֶֶַַָָָָיׁשּות

  

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

עצמו.ח. ב(עניני) תמיד (מושקע) מונח הוא

•
 

.‚      
      
      
       
      
         
       
       

  
       

 
        

     
     
        

     
        
         

   
       

      
      
       


      
       
      

      
 

       
       
      
       

 
      

   1   
       

      
       

    
      
      
      
        
       
       
         
          

      
        
       
        
      



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

ואילך.1) 205 עמוד ה'תש"ג השיחות בספר וההדרכה החינוך כללי מאמר באריכות ראה



קטז

       
        
         

       
      

       
        
      
      
      

   
.„       

        
      
      

      
.‰      

          
      
       
       
       
      

 
       

       
     
    
    

  
        
       
         
      
       

  
       
        

  
       
        
      
       

  
       
       
       

     
       

    
  

•

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

      

    

סיפור שמואל. חיים ובנו מהרקי שלמה בגעצל המעשה היה ברוך על רב רושם שהשאיר סיפור
החסידים להכרת יותר קרבו לברוך, מדוברומיסל, הנפח של חתנו שאול, יצחק ר' סיפר אותו זה,
ליחידי עניין עדיין הייתה החסידות אשר מהתקופה בעלֿשםֿטוב ישראל רבי של תלמידיו הראשונים,

סגולה.

כמרכז לפניו התגלתה שאול, יצחק ר' של מוצאו עיירת הרקי, העיירה חדש. הכל היה ברוך בשביל
במעז'בוז טוב שם הבעל עם הדוק בקשר העומדים נסתרים צדיקים נמצאים בו אשר החסידות של חשאי

ושליחויותיו. הוראותיו כל את ומבצעים

צדיקים להיות עשויים פשוטים אנשים שאף ברוך למד בנו שמואל וחיים שלמה געצל על מהסיפור
נסתרים. למדנים וגם גדולים,
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מעולם דעה. וחסר כעםֿהארץ לכך ונוסף הפתחים, על המחזר כעני בהרקי ידוע היה שלמה געצל
הוא יודע אם ברור היה לא אף ממנו. דבר לשמוע מעוניין היה לא ואיש איש, עם מלה החליף לא

אות. צורת בכלל

כל להתפלל. מסוגל הוא אם ברור היה לא אך המדרש בבית שלמה געצל נראה היה לפעם מפעם
בלי מפיו יוצאת הייתה זאת הכרזה אחד". ה' אלוקינו, ה' ישראל "שמע הפסוק: היה ממנו שנשמע
"שמע בפסוק משיב היה נדבה לו העניקו כאשר לזולת. לומר שעמד מה או לו שאמרו למה קשר כל
דומה הזדמנות. בכל וכך ישראל", ב"שמע מגיב שוב היה נדבה לו לתת מישהו סירב וכאשר ישראל",

לבטא. שידע היחידות היו זה פסוק של המלים כי היה

ימות ברוב איום. בדוחק חיו והילד שהאשה מובן שמואל, חיים ושמו יחיד בן היה שלמה לגעצל
מביא הוא מה ידע לא איש ועיירות. ערים פני על נדד אם כי בביתו, שלמה געצל היה לא השנה

בכך. התעניין לא ואיש מנדודיו, הביתה בשובו ולילדו לאשתו

כאשר אליו. לב שם לא בעיירה ואיש ל"חדר", שמואל חיים את מעולם שלח לא שלמה געצל
עליהם. ולברך תפילין להניח ולימדו העיירה ממלמדי אחד עליו ריחם המצוות לגיל שמואל חיים הגיע

לא עיסוקו אך וכפרים, עיירות פני על לנדוד יצא שנה עשרה ארבע שמואל לחיים מלאו כאשר
ת באיסוף כרועההיה עצמו השכיר כאן להתפרנס. כדי ומפרכות שונות בעבודות אם כי כאביו, רומות

וארבע, עשרים בן כבר היה שמואל חיים שנים. עשר עליו עברו כך לרפתן. או לגנן כעוזר שימש ושם
אחרות פרך ועבודות בקיץ בהמות מרעה ידי על עדיין הייתה פרנסתו כלשהי. ל"תכלית" הגיע וטרם

בחורף.

ועםֿהארץ ּבּור זאת, עם יחד אך, ובריא. גרם רחב גבוה, מרשים", ל"טיפוס גדל שמואל ְֶַָחיים
עברית. מלה קרוא יודע בקושי אשר

ומצוות. בתורה ידיעותיו מיעוט על גדול צער לו והיה חם, יהודי לב היה שליבו אלא

תמיד בהם ועמד יהדות, בענייני גדולים בניסיונות התנסה גויים בין תדיר מצוי שהיה כיוון
בהצלחה.

לצום מרבה היה שלו, עםֿהארצות בגלל במשהו, חלילה, ייכשל, שמא מתמיד בפחד שרוי בהיותו
ותהלים. חומש פסוקי הרף ללא אומר הוא כאשר שלמים ימים

הוא כאשר חותנו, בבית לדור ועבר כפרי, יהודי של בתו עם התחתן בערך שלושים לגיל בהגיעו
אשתו. ועבור עבורו לחם להרוויח כדי קשות עבודות לחפש ממשיך

אם ידע לא איש ישראל". "שמע ולהכריז הפתחים על לחזר שלמה, געצל אביו, המשיך ְֵַבינתיים
הימצאו. מקום בכלל לו ידוע ואם בנו, בגורל איֿפעם התעניין

כבר ממיטתו בהרקי. בביתו נשאר האחרונים ימיו וקרבו מופלגת לזקנה שלמה געצל הגיע כאשר
לרדת, יכול היה לא

לו: ואמר העיירה, של הקברנים לאחד לקרוא שלח אחד יום

שנקברים היכן אותי יקברו אשר האחרונה: בקשתי את החברהֿקדישא לגבאי למסור נא "הואל
בראש יהיה קברי כאשר קברים של חדשה שורה בי לפתוח הנני מבקש אך והעניים, הפשוטים היהודים

השורה".
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מעולם דעה. וחסר כעםֿהארץ לכך ונוסף הפתחים, על המחזר כעני בהרקי ידוע היה שלמה געצל
הוא יודע אם ברור היה לא אף ממנו. דבר לשמוע מעוניין היה לא ואיש איש, עם מלה החליף לא

אות. צורת בכלל

כל להתפלל. מסוגל הוא אם ברור היה לא אך המדרש בבית שלמה געצל נראה היה לפעם מפעם
בלי מפיו יוצאת הייתה זאת הכרזה אחד". ה' אלוקינו, ה' ישראל "שמע הפסוק: היה ממנו שנשמע
"שמע בפסוק משיב היה נדבה לו העניקו כאשר לזולת. לומר שעמד מה או לו שאמרו למה קשר כל
דומה הזדמנות. בכל וכך ישראל", ב"שמע מגיב שוב היה נדבה לו לתת מישהו סירב וכאשר ישראל",

לבטא. שידע היחידות היו זה פסוק של המלים כי היה

ימות ברוב איום. בדוחק חיו והילד שהאשה מובן שמואל, חיים ושמו יחיד בן היה שלמה לגעצל
מביא הוא מה ידע לא איש ועיירות. ערים פני על נדד אם כי בביתו, שלמה געצל היה לא השנה

בכך. התעניין לא ואיש מנדודיו, הביתה בשובו ולילדו לאשתו

כאשר אליו. לב שם לא בעיירה ואיש ל"חדר", שמואל חיים את מעולם שלח לא שלמה געצל
עליהם. ולברך תפילין להניח ולימדו העיירה ממלמדי אחד עליו ריחם המצוות לגיל שמואל חיים הגיע

לא עיסוקו אך וכפרים, עיירות פני על לנדוד יצא שנה עשרה ארבע שמואל לחיים מלאו כאשר
ת באיסוף כרועההיה עצמו השכיר כאן להתפרנס. כדי ומפרכות שונות בעבודות אם כי כאביו, רומות

וארבע, עשרים בן כבר היה שמואל חיים שנים. עשר עליו עברו כך לרפתן. או לגנן כעוזר שימש ושם
אחרות פרך ועבודות בקיץ בהמות מרעה ידי על עדיין הייתה פרנסתו כלשהי. ל"תכלית" הגיע וטרם

בחורף.

ועםֿהארץ ּבּור זאת, עם יחד אך, ובריא. גרם רחב גבוה, מרשים", ל"טיפוס גדל שמואל ְֶַָחיים
עברית. מלה קרוא יודע בקושי אשר

ומצוות. בתורה ידיעותיו מיעוט על גדול צער לו והיה חם, יהודי לב היה שליבו אלא

תמיד בהם ועמד יהדות, בענייני גדולים בניסיונות התנסה גויים בין תדיר מצוי שהיה כיוון
בהצלחה.

לצום מרבה היה שלו, עםֿהארצות בגלל במשהו, חלילה, ייכשל, שמא מתמיד בפחד שרוי בהיותו
ותהלים. חומש פסוקי הרף ללא אומר הוא כאשר שלמים ימים

הוא כאשר חותנו, בבית לדור ועבר כפרי, יהודי של בתו עם התחתן בערך שלושים לגיל בהגיעו
אשתו. ועבור עבורו לחם להרוויח כדי קשות עבודות לחפש ממשיך

אם ידע לא איש ישראל". "שמע ולהכריז הפתחים על לחזר שלמה, געצל אביו, המשיך ְֵַבינתיים
הימצאו. מקום בכלל לו ידוע ואם בנו, בגורל איֿפעם התעניין

כבר ממיטתו בהרקי. בביתו נשאר האחרונים ימיו וקרבו מופלגת לזקנה שלמה געצל הגיע כאשר
לרדת, יכול היה לא

לו: ואמר העיירה, של הקברנים לאחד לקרוא שלח אחד יום

שנקברים היכן אותי יקברו אשר האחרונה: בקשתי את החברהֿקדישא לגבאי למסור נא "הואל
בראש יהיה קברי כאשר קברים של חדשה שורה בי לפתוח הנני מבקש אך והעניים, הפשוטים היהודים

השורה".
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ואמר: המיטה, ליד מונח היה אשר תרמיל, על הצביע מכן לאחר

להמעיט אני רוצה קבורה דמי משאיר אינני גופי. עם יחד בקברי שיונח ודאג התרמיל את נא "קח
לתכריכים". ובד לטהרה מים חבית כאן והכנתי עבורי, החברהֿקדישא בני טורח את

זה היה בכלל שלמה, געצל של לדבריו בזלזול התייחס פשוט, יהודי היה עצמו הוא אשר הקברן,
מלבד נוספים דברים ממנו ישמעו ואשר דיבור בכושר מיתתו לפני לפתע ניחן שלמה שגעצל חידוש

ישראל". "שמע

למות. הנוטה בקשת את לו ומסר החברהֿקדישא לגבאי התרמיל את הביא הקברן

העליון"! לעולם תרמיל איתו "לשלוח - בלעג הוסיף - לבקש" מסוגל שאדם "מה

ריק התרמיל התרמיל?"האם לעבר מבט בהעיפו הגבאי. שאל - ?"

שונים. ניירות משם והוציא לתרמיל ידו את הכניס הקברן

ניסה - לקברו"! עימו לקחתו הרוצה שלמה געצל של "חיבור" זה שהרי להישבע הנני "יכול
בצחוק. ּוּפרץ העניין לכל ללעוג להמשיך - זאת כל למרות - ַָהקברן

שיהיה כדי שלמה, געצל לגוסס חזרה הקברן את ושלח והכתבים התרמיל את מהקברן לקח הגבאי
הנשמה. יציאת בזמן מישהו לידו

הגבאי. העיר - וידוי" איתו לאמר גם צריך "מישהו

העיר. רב יצחק, נחמן לרבי לקחם ואז בכתבים הביט הגבאי

שלמה געצל אסף אשר הכספים חשבונות כל את מכילים הכתבים כי התברר ודרישה חקירה לאחר
הכסף. את העביר למי מדויק פירוט גם היה אלא - הכל היה לא וזה חייו, ימי כל במשך

אשר רבים לנזקקים חולקו הכספים וכל לעצמו פרוטה מעולם לקח לא שלמה שגעצל התברר
ידו. על הייתה פרנסתם וכל צדקה, לקבל התביישו

בקברו! עימו יחד יניחום אשר ציווה, אלו, חשבונות ואת

מצאוהו לשם הגיעו כאשר אך הגוסס, שלמה לגעצל כבוד, ביראת עתה, לגשת, חשו והגבאי הרב
מת. כבר

לפני אך ישראל", "שמע מאשר יותר ממנו שמעתי לא פעם שאף לי "נדמה הקברן אמר "מוזר"
. הוידוי את גדולה בכוונה - עזרה כל ללא בעצמו - ואמר דיבור" "כוח קיבל מיתתו

לו קרא לא כבר הוא נרגש, הספד השמיע הרב ונכבדה, גדולה הייתה שלמה געצל של לווייתו
שלמה. געצל ר' אלא שלמה געצל סתם

נסתר. צדיק עם עניין כאן להם היה כי בהרקי הכל ידעו עתה

ומיד תיכף אך מולאה, וההדיוטות העניים בין קברו כריית בדבר שלמה געצל ר' של צוואתו
הכל. בעיני הקבר התקדש

הנפטר" אחר קדיש שיגיד מי לפחות "שיהיה שמואל חיים בבן נזכרו גם עכשיו

לזכות עצמו הוא רוצה שמואל, חיים הבן את ימצאו אשר שעד אמר, יצחק נחמן ר' הגאון הרב -
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היה שלמה געצל ר' אשר בטוח והריני "היות שלמה, געצל ר' של נשמתו על קדיש ולומר במצווה
נסתר". צדיק

ומרוחק. נידח בכפר מצאוהו דבר של בסופו אך שמואל, חיים את לאּתר קל כך כל זה היה ְֵַלא

ניתנה לא כקדוש, כבר מקובל היה שאביו ולמרות בהרקי, להתגורר שמואל חיים עבר יותר מאוחר
מיוחדת. לב תשומת שמואל לחיים

רבות סבל לכך נוסף אחד. אף בפני התלונן לא אך לחם, מחוסר ממש מרוד, עני היה שמואל חיים
באמת. רעה אשה הייתה אשר מזוגתו

בחייו. לשינוי הביא אשר מיוחד, אירוע קרה אך חייו. את כך ממשיך היה הסתם מן

מבקרים היו הם בהרקי, הנסתרים החסידים עדת מנהיגי היו יוסף עזריאל ור' מענדל אברהם ר'
שליחויות. מיני כל עבורו ומבצעים טוב שם הבעל את בחשאי לזמן מזמן

הלשון: בזה מענדל אברהם לר' טוב שם הבעל פנה פעם

והדריכהו". איתו למד לחסידות. ותקרבו שמואל חיים את תקרב להרקי תשוב "כאשר

מהרקי: ותלמידו חסידו מענדל אברהם לר' להסביר המשיך טוב שם והבעל

בעניין עצמה את לתקן כדי - השני בגלגולה כעת נמצאת נשמתו גבוהה. נשמה יש שמואל "לחיים
שהוא הקב"ה של רצונו עכשיו ניסיונות. הרבה כבר בהצלחה עבר - שמואל חיים - הוא הצדקה.

יתעשר".

הוא טוב. שם הבעל עליו הטיל אשר השליחות את מענדל אברהם ר' קיים לשער שאפשר ְִֵֵַכפי
בחשאי. עימו יחד ללמוד ביקשו בה אשר שמואל חיים עם ממושכת שיחה ִֵקיים

וחבר למדן להיות הפך ובהדרגה לאט לאט השביעי". "ברקיע שמואל חיים היה ההצעה לשמע
בהרקי. אשר הנסתרת החסידים בעדת

עשיר. לאדם והיה להצליח החל בינתיים

היות כלמדן, גם כולם, ולהפתעת טובות, מידות ובעל גדול, צדקה כבעל מפורסם נהיה הוא
שמואל חיים ר' בשם כולם לו קראו כעת אשר - שמואל חיים כבר היה מענדל אברהם ר' של ובעזרתו

הקטנות". ב"אותיות גדול ידען באמת -

החסידים. בכיתת חשוב וחבר נסתר חסיד הינו שמואל חיים ר' אשר בהרקי, עדיין ידעו שלא מה
הזמן החסידים. בין מאוד מוערך והיה במעז'בוז, טוב שם הבעל אצל מספר פעמים לבקר הספיק הוא

אחרת. בהזדמנות יותר מאוחר הגיע זה זמן הגיע. טרם בהרקי החסידים להתגלות
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רבות סבל לכך נוסף אחד. אף בפני התלונן לא אך לחם, מחוסר ממש מרוד, עני היה שמואל חיים
באמת. רעה אשה הייתה אשר מזוגתו

בחייו. לשינוי הביא אשר מיוחד, אירוע קרה אך חייו. את כך ממשיך היה הסתם מן

מבקרים היו הם בהרקי, הנסתרים החסידים עדת מנהיגי היו יוסף עזריאל ור' מענדל אברהם ר'
שליחויות. מיני כל עבורו ומבצעים טוב שם הבעל את בחשאי לזמן מזמן

הלשון: בזה מענדל אברהם לר' טוב שם הבעל פנה פעם

והדריכהו". איתו למד לחסידות. ותקרבו שמואל חיים את תקרב להרקי תשוב "כאשר
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הוא טוב. שם הבעל עליו הטיל אשר השליחות את מענדל אברהם ר' קיים לשער שאפשר ְִֵֵַכפי
בחשאי. עימו יחד ללמוד ביקשו בה אשר שמואל חיים עם ממושכת שיחה ִֵקיים

וחבר למדן להיות הפך ובהדרגה לאט לאט השביעי". "ברקיע שמואל חיים היה ההצעה לשמע
בהרקי. אשר הנסתרת החסידים בעדת

עשיר. לאדם והיה להצליח החל בינתיים

היות כלמדן, גם כולם, ולהפתעת טובות, מידות ובעל גדול, צדקה כבעל מפורסם נהיה הוא
שמואל חיים ר' בשם כולם לו קראו כעת אשר - שמואל חיים כבר היה מענדל אברהם ר' של ובעזרתו

הקטנות". ב"אותיות גדול ידען באמת -

החסידים. בכיתת חשוב וחבר נסתר חסיד הינו שמואל חיים ר' אשר בהרקי, עדיין ידעו שלא מה
הזמן החסידים. בין מאוד מוערך והיה במעז'בוז, טוב שם הבעל אצל מספר פעמים לבקר הספיק הוא

אחרת. בהזדמנות יותר מאוחר הגיע זה זמן הגיע. טרם בהרקי החסידים להתגלות
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CÏÈ„a aÈÂ ÏÈ‡ CÏÓ¿«¿»≈¿ƒ¿»¬¿ƒ»

‡Ú‡ ÈÚÊ ÏkדÌ‡ ÏÊ‡Â …«¿¬««¿»«¬««¿»
dnÚ ÏÊ‡Â ÈÈ dnÚ ÏÈlÓ„ ‡Ók¿»ƒ«ƒƒ≈¿»«¬«ƒ≈
ÓÂ ÈÚ a Ì‡Â BÏ¿«¿»«ƒ¿ƒ«¬≈

Ó d˜Óa Èה„ ¿ƒ¿ƒ¿≈≈»»¿«
a BÏ ÈÂ d‡ ÈN È Ì‡«¿»»»«ƒ¿≈¿»«
ÈÂ B˜ È B‰È˜ Ïk ÈÂ È‰‡¬ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ¿¿»
 ‡ÈB‡Ï „ÈaÚ ‡«¿»»¿«¿ƒ¿«¿»¿»»
B‡Â Ú„ ‡Ú‡Ï ÏÊÈÓÏ ˜¿»¿≈«¿«¿»ƒ¿«««¬

Ú„ ‡Ú‡ÏוÌ‡ ÚÂ ¿«¿»ƒ¿»««¬««¿»


(‡)EÏŒCÏ.לגֹוי אעׂש וׁשם ,ּולטֹובת להנאת ∆¿ְְְְְְֲֶֶַָָָָ

ׁשאֹודיעּגדֹול, ועֹוד, לבנים. זֹוכה אּתה אי וכאן ְְְִִִֶֶַַָָָָ
ּבעֹולם: טבע()ÏB„b ÈB‚Ï ENÚ‡Â.לפי ְֲִָָ¿∆∆¿¿»ְִ

ּפרּיה ממעטת ּדברים: לׁשלׁשה ּגֹורמת ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשהּדר
הּׁשם, את ּוממעטת הּממֹון את ּוממעטת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּורבּיה,

הּללּו, ּברכֹות לׁשלׁשה הזקק עללכ ׁשהבטיחֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֻ
אחרים: (ספרים הּׁשם. ועל הּממֹון ועל ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָהּבנים,

ׁשמ "ואגּדלה ׁשמ":וזהּו: על אֹות מֹוסיף הריני ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָ
אברהם, ,ואיל מּכאן אברם, ׁשמ עכׁשו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשעד
ּברׁש"י אדם. ׁשל אבריו ּכנגד רמ"ח, עֹולה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָואברהם

רבה)ּבממֹון.E‡Âיׁשן): a‰:(בראשית ‰È‰Â. ָָ«¬»∆¿ְָ∆¿≈¿»»
ּברכּתי ּבידי, היּו עכׁשו עד .ּביד נתּונֹות ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָהּברכֹות
ּתחּפץ אׁשר את ּתבר אּתה ּומעכׁשו, ונח, ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלאדם

רבה) זהּו(בראשית ּגדֹול", לגֹוי ואעׂש" אחר: ּדבר .ְְְֵֶֶֶַָָָ
אברהם, אלהי זהּוׁשאֹומרים: ,"ואברכ" ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָֹ

זהּו ,"ׁשמ "ואגּדלה יצחק, אלהי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָֹׁשאֹומרים:
ּבכּלן? חֹותמין יהיּו יכֹול יעקב. אלהי ְְְְֱֲִִִֵֶַָָֹֹֻׁשאֹומרים:
ולא חֹותמין ּב ּברכה", "והיה לֹומר: ְְְְְְִֵֶַַָָֹּתלמּוד

ּובא.E‡Óּבהם: אביו עם מּׁשם יצא ּכבר והלא ֶָ≈«¿¿ְֲִִִַָָָָָָֹ

וצא מּׁשם עֹוד התרחק לֹו: אמר ּכ אּלא חרן? ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָעד
:אבי ‡‡מּבית ‡.,מּיד הארץ לֹו ּגּלה לא ִִֵָ¬∆«¿∆»ִִֶָָָָֹ

ּבעיניו לחּבבּה ּדּבּורּכדי ּכל על ׂשכר לֹו ולתת ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָ
ּבֹו: ּכּיֹוצא כב)ודּבּור. את(בראשית ,ּבנ "את ְְִִֵֶֶַ

ּבֹו ּכּיֹוצא יצחק". את אהבּת אׁשר ,(שם)יחיד: ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָ
ּבֹו ּכּיֹוצא ."אלי אמר אׁשר ההרים אחד (יונה"על ֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

ּדֹוברג) אנכי אׁשר הּקריאה את אליה "ּוקרא :ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
אלי:"(‚)E Â.וזהּו רּבֹות, אּגדֹות יׁש ֵֶ¿ƒ¿¿¿ְֵֶַַָ

ּכל וכן ּכאברהם', 'ּתהא לבנֹו: אֹומר אדם ְְְְְְִֵֵֵַָָָָָּפׁשּוטֹו:
מֹוכיח: וזה ׁשּבּמקרא, "ּב מח)"ונברכּו (בראשית ְְְְְְִִִֶֶַַָ

יׂש יבר ּכאפרים"ּב אלהים יׂשימ לאמר ראל ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָֹֹ
ד":וכמנּׁשה (‰)תורה NÚ ‡.ׁשהכניסן ְְִֶַ¬∆»¿»»ְִִֶָ

וׂשרי האנׁשים את מגּיר אברם הּׁשכינה: ּכנפי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּתחת
עׂשאּום ּכאּלּו הּכתּוב עליהם ּומעלה הּנׁשים, ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמגּירת
מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו עׂשּו"). "אׁשר ּכתיב: לכ)ְְְְֲִִֶֶָָָ

ּכמֹו להם, ׁשּקנּו ּוׁשפחֹות לא):עבדים עׂשה"(שם ְְֲִֶֶָָָָָָ
קנין. לׁשֹון הּזה", הּכבד ּכל כא)את (במדבר ְְִֶֶַַָָָֹ

וכֹונס: קֹונה לׁשֹון חיל", עֹוׂשה ְְְְִִֵֵֶֶָָ"ויׂשראל
(Â)‡a Ì‡ ÚÂ.:לתֹוכּה ÌB˜Óנכנס „Ú ««¬…«¿»»»∆ְְִַָ«¿

   

 

תרפ"ד מר"ח י"ט ב' ב"ה,

ראס"ד

טשיגאגא, בעיר היושבים אנ"ש ידידינו אל

בגו"ר טוב רוב על ויתענגו יחיו עליהם ה'

וברכה! שלום

רבנן מוקיר המפורסם, הרב מפטירת המעציבה השמועה

כרע לבבי, את הרעידה זעווין, ז"ל מרדכי מוהר"ר ותלמידיהון

אל ישראל של לבן לקרב וחסד, טוב עושי עם התהלך כאח

בשומרי המיוחד אחד דאבדין, על חבל שבשמים, אביהם

ישראל. בקרב אלקים כהונת הקדש, משמרת

ובפרט בכלל, הט' מחנם אבדה הערך רבת גדלה אבדה

ולעודדם, לכלכלם עליהם, ונפשו לבו שם אשר הקדש מוסדי

הוד המה הן דחייא, ממקורא דשאיב קדישא רוחא בההוא

ותורתם זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הק' רבותינו אבותינו כ"ק

וההדרכה ההנהגה עניני אשר העמודים אחד נשבר כי הק',

להם. ירפא אלקים וקל עליהם, נשען

לא הטוב וזכרו לעד עומדת ופעולתו צדקתו יראתו אמנם

על יאהיל וזכותו החיים, בצרור צרורה נשמתו תהי ישכח,

קודש הדרת עוז תוקף בכל ישתדלו בטח אשר הטהורה, עדתו

לומדי לטובת פעולתיו ורושם הרוחני, תבניתו דמות אשר

אור אורם, כשחר ויבקע הנדיבה, לבבם על כחותם יהי' תורה,

להדריכם לתושי', בכפלים ולנחותם לנחמם יאיר עליהם חדש

בכל בהצלחה הקדש, וחיבת תורה זו אורה, בקרן ולהעמידם

בשר. ועד מנפש עניניהם

טובם והדו"ש כאוו"נ מאדה"ש והברכה החוה"ש ויקבלו

תכה"י. מלונ"ח והצלחתם
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אגרות קודש

ב"ה,  ט' מרחשון, ה'תשי"א

שלום וברכה!

וכו' למד  וכמה דפים  אתענין לדעת אם שומר השיעורים, אשר דברנו אדותם קודם נסעו מפה, 

בפועל ממש. וידוע מאמר מגלת חסיד]י[ם )הובאה בירושלמי סוף ברכות( יום תעזבני יומים אעזבך.

ות"ח אם יודיעני על דבר הנ"ל...

מנחם שניאורסאהן

 ב"ה,  י"ד מרחשון, ה'תשי"ב

ברוקלין, נ.י.

הרה"ח והרה"ג הוו"ח אי"א נו"מ עוסק

בצרכי צבור באמונה וכו' מהור"י שי'

שלום וברכה!

לוטה פה מאמר מכ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע אשר בטח יענין אותו.

היות שבעירו יש, ת"ל, הרבה בני ישיבות ובחורי חמד כ"י, בטח ישתמש בהשפעתו הכבירה עליהם 

לקרבם לרעיון החסידות ולהפיץ המעינות החוצה. ות"ח מראש אם יבשר בשו"ט בזה.

בברכה.

מ. שניאורסאהן
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CÏא ÏÊÈ‡ Ì‡Ï ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»ƒ≈»
C‡ ÈaÓ C„lÓ CÚ‡Ó≈«¿»ƒ«»»ƒ≈¬

CpÊ‡ È ‡Ú‡ÏבCp„aÚ‡Â ¿«¿»ƒ«¬ƒ»¿∆¿¿ƒ»
CÓ Èa‡Â Cp‡Â Èb ÌÚÏ¿««ƒ∆¡»≈ƒ»«¬«≈¿»

CÓ ‡‰גCÓ C‡Â ¿≈¿»»∆¡»≈¿»¿»
CÏÈ„a aÈÂ ÏÈ‡ CÏÓ¿«¿»≈¿ƒ¿»¬¿ƒ»

‡Ú‡ ÈÚÊ ÏkדÌ‡ ÏÊ‡Â …«¿¬««¿»«¬««¿»
dnÚ ÏÊ‡Â ÈÈ dnÚ ÏÈlÓ„ ‡Ók¿»ƒ«ƒƒ≈¿»«¬«ƒ≈
ÓÂ ÈÚ a Ì‡Â BÏ¿«¿»«ƒ¿ƒ«¬≈

Ó d˜Óa Èה„ ¿ƒ¿ƒ¿≈≈»»¿«
a BÏ ÈÂ d‡ ÈN È Ì‡«¿»»»«ƒ¿≈¿»«
ÈÂ B˜ È B‰È˜ Ïk ÈÂ È‰‡¬ƒ¿»»ƒ¿»¿ƒ¿¿»
 ‡ÈB‡Ï „ÈaÚ ‡«¿»»¿«¿ƒ¿«¿»¿»»
B‡Â Ú„ ‡Ú‡Ï ÏÊÈÓÏ ˜¿»¿≈«¿«¿»ƒ¿«««¬

Ú„ ‡Ú‡ÏוÌ‡ ÚÂ ¿«¿»ƒ¿»««¬««¿»


(‡)EÏŒCÏ.לגֹוי אעׂש וׁשם ,ּולטֹובת להנאת ∆¿ְְְְְְֲֶֶַָָָָ

ׁשאֹודיעּגדֹול, ועֹוד, לבנים. זֹוכה אּתה אי וכאן ְְְִִִֶֶַַָָָָ
ּבעֹולם: טבע()ÏB„b ÈB‚Ï ENÚ‡Â.לפי ְֲִָָ¿∆∆¿¿»ְִ

ּפרּיה ממעטת ּדברים: לׁשלׁשה ּגֹורמת ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשהּדר
הּׁשם, את ּוממעטת הּממֹון את ּוממעטת ְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּורבּיה,

הּללּו, ּברכֹות לׁשלׁשה הזקק עללכ ׁשהבטיחֹו ְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֻ
אחרים: (ספרים הּׁשם. ועל הּממֹון ועל ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָהּבנים,

ׁשמ "ואגּדלה ׁשמ":וזהּו: על אֹות מֹוסיף הריני ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָ
אברהם, ,ואיל מּכאן אברם, ׁשמ עכׁשו ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָׁשעד
ּברׁש"י אדם. ׁשל אבריו ּכנגד רמ"ח, עֹולה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָואברהם

רבה)ּבממֹון.E‡Âיׁשן): a‰:(בראשית ‰È‰Â. ָָ«¬»∆¿ְָ∆¿≈¿»»
ּברכּתי ּבידי, היּו עכׁשו עד .ּביד נתּונֹות ְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָהּברכֹות
ּתחּפץ אׁשר את ּתבר אּתה ּומעכׁשו, ונח, ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹלאדם

רבה) זהּו(בראשית ּגדֹול", לגֹוי ואעׂש" אחר: ּדבר .ְְְֵֶֶֶַָָָ
אברהם, אלהי זהּוׁשאֹומרים: ,"ואברכ" ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָֹ

זהּו ,"ׁשמ "ואגּדלה יצחק, אלהי ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָֹׁשאֹומרים:
ּבכּלן? חֹותמין יהיּו יכֹול יעקב. אלהי ְְְְֱֲִִִֵֶַָָֹֹֻׁשאֹומרים:
ולא חֹותמין ּב ּברכה", "והיה לֹומר: ְְְְְְִֵֶַַָָֹּתלמּוד

ּובא.E‡Óּבהם: אביו עם מּׁשם יצא ּכבר והלא ֶָ≈«¿¿ְֲִִִַָָָָָָֹ

וצא מּׁשם עֹוד התרחק לֹו: אמר ּכ אּלא חרן? ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָעד
:אבי ‡‡מּבית ‡.,מּיד הארץ לֹו ּגּלה לא ִִֵָ¬∆«¿∆»ִִֶָָָָֹ

ּבעיניו לחּבבּה ּדּבּורּכדי ּכל על ׂשכר לֹו ולתת ְְְְְִֵֵֵַַָָָָָָ
ּבֹו: ּכּיֹוצא כב)ודּבּור. את(בראשית ,ּבנ "את ְְִִֵֶֶַ

ּבֹו ּכּיֹוצא יצחק". את אהבּת אׁשר ,(שם)יחיד: ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָ
ּבֹו ּכּיֹוצא ."אלי אמר אׁשר ההרים אחד (יונה"על ֲִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ

ּדֹוברג) אנכי אׁשר הּקריאה את אליה "ּוקרא :ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
אלי:"(‚)E Â.וזהּו רּבֹות, אּגדֹות יׁש ֵֶ¿ƒ¿¿¿ְֵֶַַָ

ּכל וכן ּכאברהם', 'ּתהא לבנֹו: אֹומר אדם ְְְְְְִֵֵֵַָָָָָּפׁשּוטֹו:
מֹוכיח: וזה ׁשּבּמקרא, "ּב מח)"ונברכּו (בראשית ְְְְְְִִִֶֶַַָ

יׂש יבר ּכאפרים"ּב אלהים יׂשימ לאמר ראל ְְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶַָָֹֹ
ד":וכמנּׁשה (‰)תורה NÚ ‡.ׁשהכניסן ְְִֶַ¬∆»¿»»ְִִֶָ

וׂשרי האנׁשים את מגּיר אברם הּׁשכינה: ּכנפי ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָּתחת
עׂשאּום ּכאּלּו הּכתּוב עליהם ּומעלה הּנׁשים, ְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמגּירת
מקרא: ׁשל ּופׁשּוטֹו עׂשּו"). "אׁשר ּכתיב: לכ)ְְְְֲִִֶֶָָָ

ּכמֹו להם, ׁשּקנּו ּוׁשפחֹות לא):עבדים עׂשה"(שם ְְֲִֶֶָָָָָָ
קנין. לׁשֹון הּזה", הּכבד ּכל כא)את (במדבר ְְִֶֶַַָָָֹ

וכֹונס: קֹונה לׁשֹון חיל", עֹוׂשה ְְְְִִֵֵֶֶָָ"ויׂשראל
(Â)‡a Ì‡ ÚÂ.:לתֹוכּה ÌB˜Óנכנס „Ú ««¬…«¿»»»∆ְְִַָ«¿
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Ïז Ó‡Â Ì‡Ï ÈÈ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ¿»¿«¿»«¬«ƒ¿»
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Á„nÓח ‡eËÏ ÔnzÓ ˜lz‡Â¿ƒ¿««ƒ«»¿»ƒ«¿«
Ï‡ ˙Èa dLÓ e Ï‡ ˙ÈÏ¿≈≈¿««¿¿≈≈≈
‡e ‡ÁÈ„nÓ ÈÚÂ ‡ÚnÓƒ««¿»¿«ƒ»ƒ¿»¿»
‡ÓLa ÈlˆÂ ÈÈ Ì„˜ ‡Áa„Ó Ôn«̇»ƒ¿¿»√»¿»¿«ƒƒ¿»

:ÈÈ„טÏËÂ ÏÊ‡ Ì‡ ÏËe «¿»¿««¿»»≈¿»≈
:‡Ó„Ïי‡Ú‡a ‡Î ‰Â‰Â ¿»»«¬»«¿»¿«¿»

‡˙z‡Ï ÌÈˆÓÏ Ì‡ ˙Áe¿««¿»¿ƒ¿«ƒ¿ƒ»»
:‡Ú‡a ‡ È˙ È‡ Ôn«̇»¬≈«ƒ«¿»¿«¿»

ÏÚÈÓÏיא È˜ „ ‰Â‰Â«¬»«¿≈¿≈«
‡‰ d˙z‡ ÈÏ Ó‡Â ÌÈˆÓÏ¿ƒ¿»ƒ«¬«¿»«ƒ¿≈»
˙ÈL ‡˙z‡ È‡ ˙ÈÚ„È ÔÚÎ¿«¿»ƒ¬≈ƒ¿»«ƒ«

:z‡ eÊÈÁיב(È‡ È) „ È‰ÈÂ ≈»¿ƒ≈««≈
d˙z‡ ÔeÓÈÈÂ È‡ˆÓ È˙È ÔeÊÁÈ∆»ƒƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿≈


ÌÎL.להּלחם ּכׁשּיבאּו יעקב ּבני על להתּפּלל ¿∆ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָֹֹ

Ó‰ּבׁשכם: ÔÏ‡.ּגריזים הר הראהּו ׁשכם, הּוא ְִֶ≈∆ְְְִִֶֶַָ
יׂשראל קּבלּו ׁשּׁשם עיבל, הּתֹורה:והר ׁשבּועת ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

‡a Ê‡ ÈÚ‰Â.ארץ את וכֹובׁש הֹול היה ¿«¿«¬ƒ»»»∆ְֵֵֶֶֶָָ
נפלהיׂשראל ׁשם ׁשל ׁשּבחלקֹו ׁשם, ׁשל מּזרעֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָ

ׁשּנאמר: לבניו, הארץ את נח יד)ּכׁשחּלק (בראשית ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
ׁשלם", מל צדק לזרע"ּומלּכי "וּיאמר :לפיכ ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ

,לבני להחזירּה אני עתיד הּזאת", הארץ את ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹאּתן
ׁשם: ׁשל מּזרעֹו ÁaÊÓ(Ê)ׁשהם ÌL ÔiÂ.על ְִֵֵֶֶַ«ƒ∆»ƒ¿≈«ַ

ּבׂשֹורת ועל הּזרע יׂשראל:ּבׂשֹורת ארץ ְְְְִֵֶֶֶַַַַַָ
(Á)ÌMÓ ˜zÚiÂ.:אהלֹוÏ‡ ˙ÈÏ Ì„Ó. ««¿≈ƒ»ֳָƒ∆∆¿≈≈

אל, ּבית ׁשל ּבמערבֹו,ּבמזרחּה אל ּבית נמצאת ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָ
מּים": אל "ּבית ׁשּנאמר: ּכתיב,.‡‰Ï‰הּוא אהלּה ֱִֵֵֶֶַָ»√…ְֳִָָ

ׁשּלֹו את ּכ ואחר אׁשּתֹו, אהל את נטה ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹּבּתחּלה
רבה) ÁaÊÓ:(בראשית ÌLÔiÂ.ׁשעתידין נתנּבא «ƒ∆»ƒ¿≈«ְֲִִִֶַָ

עכן, עון על ׁשם להּכׁשל עליהם:ּבניו ׁשם והתּפּלל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ
(Ë)ÚÂ Ï‰.אֹו חדׁש ּכאן יֹוׁשב לפרקים »¿»«ְִִֵֶָָֹ

וכל אחר, ּבמקֹום אהלֹו ונֹוטה מּׁשם ונֹוסע ְְְְֳִֵֵֵֶַַָָָָיֹותר,
יׂשראל, ארץ ׁשל לדרֹומּה ללכת הּנגּבה, ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָמּסעיו
היתה ירּוׁשלים (ּפרּוׁש: ירּוׁשלים. לצד ְְְְְִִִֵַַַָָָָוהיא
ּפרׁש ּכ יׂשראל, ארץ וסֹוף העֹולם ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָּבאמצע
ּבדרֹומּה ׁשּנטלּו יהּודה, ׁשל ּבחלקֹו ׁשהיא ְְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָָּביׁשעיה)
נחלתֹו ׁשהיא הּמֹורּיה הר יׂשראל, ארץ ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשל
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לֹו קׁשה ׁשהּתׁשמיׁש רבה)לקה, Â‡˙:(בראשית ְִֶֶַַָָָ¿∆
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ל לֹו: אמר אּלא ,"לפני ארצי "הּנה לֹו: ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשאמר
ׁשּנאמר: הם, זּמה ׁשטּופי ׁשהּמצריים ּתעמד, ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹואל
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‰a‚p‰.,יׂשראל ארץ ׁשל לדרֹומּה ׁשאמרלבא ּכמֹו «∆¿»ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
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הּמֹורּיה,למעלה: להר הּנגּבה", ונסֹוע הלֹו" ְְְְְִֶַַַַַָָָָָ

ּכנען, לארץ מּמצרים הֹול ּכׁשהּוא מקֹום ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָּומּכל
ּבדרֹומּה מצרים ׁשארץ ,מהּל הּוא לצפֹון ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָמּדרֹום
ּובגבּולי ּבמּסעֹות ׁשּמֹוכיח ּכמֹו יׂשראל, ארץ ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָׁשל

Ó‡„()הארץ: „k.:מּׂשאֹות CÏiÂ(‚)טעּון ֶָָ»≈¿…ַָָ«≈∆
ÂÈÚqÓÏ.הֹול היה ּכנען, לארץ מּמצרים ּכׁשחזר ¿«»»ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

לּמד למצרים, ּבהליכתֹו ּבהם ׁשּלן ּבאכסנּיֹות ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָולן
ּדבר ׁשּלֹו. מאכסניה אדם יׁשּנה ׁשּלא ארץ: ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדר

הּקפֹותיו(ב"ר)אחר: ּפרע ארץ.‚Ó:ּבחזרתֹו, ֲֵַַַַָָָָָƒ∆∆ֶֶ
ּכנען: ארץ ׁשל ּבדרֹומּה ‡Ú‰(„)מצרים ְְְִִִֶֶֶַַַָ¬∆»»

Ì ‡iÂ ‰‡ Ì.אברם ׁשם קרא ואׁשר »»ƒ…»«ƒ¿»»ְֲֶַַָָָָ
ה': ּבׁשם עכׁשו ׁשם וּיקרא לֹומר, יׁש וגם ה'. ְְְְְִֵֵֵַַַַָָָּבׁשם

(‰)Ì‡‡ CÏ‰‰.לֹו ׁשהיתה ּגרם מי «…≈∆«¿»ְִֶַָָָ
עם הליכתֹו - ‡Ì(Â)אברם:זאת? ‡‡ÏÂ. ְֲִִַָָֹ¿…»»…»

ולׁשֹון למקניהם, מרעה להסּפיק יכֹולה היתה ְְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹלא
נׂשא "ולא ּכמֹו עליו, להֹוסיף וצרי הּוא, ְְְְִִָָָָָָָֹקצר

הארץ", מרעה נׂשא"אֹותם "ולא ּכתב לפיכ ְְְִִֶֶַָָָָָָָֹ
זכר: ׁשל.ÈÈ‰ÈÂ(Ê)ּבלׁשֹון רֹועיו ׁשהיּו לפי ְִָָ«¿ƒƒְִֶֶָָ

ורֹועי אחרים, ּבׂשדֹות ּבהמּתם ּומרעים רׁשעים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָלֹוט
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‡ÌÈÁ(Á):(ב"ר) ÌÈ‡.ּומדרׁש קרֹובים, ¬»ƒ«ƒְְִִַ
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‰ÈÓÈ‡Â.אתרחק לא (ואׁשב) ּתׁשב, אׁשר ּבכל ¿≈ƒ»ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַָֹ
,לֹו,מּמ הצר ּדבר וסֹוף ּולעזר, למגן ל ואעמד ְְְְְְְֱִֵֵֶֶַָָָֹֻ

יד)ׁשּנאמר: אחיו(לקמן נׁשּבה ּכי אברם "וּיׁשמע ְְְֱִִִִֶֶַַַַָָָ
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‡Ï È ‡Ók ‡Ú‡„ ‡Úk¿«¿»¿«¿»¿»ƒ»
‡Ú ˙È ÈÓÓÏ ‚Ï L‡∆¿«ƒ¿«¿ƒ¿≈»«¿»
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ּכמֹו:.ÈÓÈ‡Â‰:וגֹו'" עצמי, את אימין ְ¿≈ƒ»ְְִִֵֶַ

ּתאמר: ואם עצמי, את אׂשמאיל ְְְְְְְִִִִֶַַַַָֹ"ואׂשמאילה",
אחר: ּבמקֹום מצינּו ּכ 'ואיימינה', לּנקד לֹו ְְְִִִֵֵַַָָָָָָָהיה

יד) ב להיימין:(שמואל נקּוד ואין להימין" יׁש ְְְְִִִֵֵֵַָ"אם
(È)‰˜LÓ dlÎ Èk.:מים נחלי ÁL˙ארץ ÈÏ ƒÀ»«¿∆ֲִֵֶֶַַƒ¿≈«≈

‰ÓÚ˙‡Â Ì„Ò˙‡ אֹותֹו.‰' Ô‚kמיׁשֹור:היה ∆¿…¿∆¬…»ִָָ¿«
ÌÈÓ:לאילנֹות.‰' ‡k.(ב"ר)לזרעים:‰Î‡a ְִָ¿∆∆ƒ¿«ƒְִִָ…¬»

Ú.על לגנאי: ּדֹורׁשֹו אּגדה ּומדרׁש צער. עד …«ְְְִִַַַַַַָָֹ
ּבמּסכת ּבׁשכּונתם. לֹוט לֹו ּבחר זּמה, ׁשטּופי ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשהיּו

ּכתרּגּומֹו:.kk(È‡)הֹוריֹות: נסע.Ì„wÓמיׁשֹור, ָƒ«ְְִַƒ∆∆ַָ
ׁשל למערבֹו לֹו והל (מּמזרחה) אברם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָמאצל
אּגדה: ּומדרׁש למערב. מּמזרח נֹוסע נמצא ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָאברם,

לא אפׁשי אי אמר: עֹולם, ׁשל מּקדמֹונֹו עצמֹו ְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹהּסיע
ּבאלהיו: ולא אהלים.Ï‰‡iÂ(È)ּבאברם נטה ְְְֱֶַָָֹֹ«∆¡«ֳִָָָ

סדֹום: עד ּולמקנהּו Ì„Ò(È‚)לרֹועיו ÈL‡Â ְְְְִֵַָ¿«¿≈¿…
ÌÈÚ..עּמהם מּלׁשּכן לֹוט נמנע לא כן ּפי על ואף »ƒְְְִִִִִֵֶַַַָֹֹ

לח)ורּבֹותינּו מּכאן:(יומא ט)למדּו "וׁשם(משלי ְְְִֵֵַָָ
ירקב": קט).ÌÈÚרׁשעים ּבגּופם:(סנהדרין ְְִִָָ»ƒְָ

ÌÈ‡hÁÂ.:ּבממֹונם„‡Ó '‰Ï.רּבֹונם יֹודעים ¿«»ƒְָָ«¿…ְִִָ
ּבֹו: למרד ‰ËBÏ„(È„)ּומתּכּונים ÈÁ‡.ּכל ְְְִִִַֹ«¬≈ƒ»∆ָ

(ּולעיל מּמּנּו. ּפֹורׁש הּדּבּור היה עּמֹו, ׁשהרׁשע ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָזמן
אברם", אל ה' "וּירא ּוכתיב: אצלֹו לֹוט ְְְִֵֶֶֶַַָָָָׁשהיה

להבין): וקל היה, ּכׁשר ׁשעה טוּבאֹותּה תורה ְְְִֵַָָָָָָָ
(ÊË)LÈ‡ ÏÎeÈÌ‡ L‡.לעפר אפׁשר ׁשאי ּכׁשם ¬∆ƒ«ƒְְְִֵֶֶָָָ
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ׁשל למערבֹו לֹו והל (מּמזרחה) אברם ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָמאצל
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לא אפׁשי אי אמר: עֹולם, ׁשל מּקדמֹונֹו עצמֹו ְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹהּסיע
ּבאלהיו: ולא אהלים.Ï‰‡iÂ(È)ּבאברם נטה ְְְֱֶַָָֹֹ«∆¡«ֳִָָָ

סדֹום: עד ּולמקנהּו Ì„Ò(È‚)לרֹועיו ÈL‡Â ְְְְִֵַָ¿«¿≈¿…
ÌÈÚ..עּמהם מּלׁשּכן לֹוט נמנע לא כן ּפי על ואף »ƒְְְִִִִִֵֶַַַָֹֹ

לח)ורּבֹותינּו מּכאן:(יומא ט)למדּו "וׁשם(משלי ְְְִֵֵַָָ
ירקב": קט).ÌÈÚרׁשעים ּבגּופם:(סנהדרין ְְִִָָ»ƒְָ

ÌÈ‡hÁÂ.:ּבממֹונם„‡Ó '‰Ï.רּבֹונם יֹודעים ¿«»ƒְָָ«¿…ְִִָ
ּבֹו: למרד ‰ËBÏ„(È„)ּומתּכּונים ÈÁ‡.ּכל ְְְִִִַֹ«¬≈ƒ»∆ָ

(ּולעיל מּמּנּו. ּפֹורׁש הּדּבּור היה עּמֹו, ׁשהרׁשע ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָזמן
אברם", אל ה' "וּירא ּוכתיב: אצלֹו לֹוט ְְְִֵֶֶֶַַָָָָׁשהיה

להבין): וקל היה, ּכׁשר ׁשעה טוּבאֹותּה תורה ְְְִֵַָָָָָָָ
(ÊË)LÈ‡ ÏÎeÈÌ‡ L‡.לעפר אפׁשר ׁשאי ּכׁשם ¬∆ƒ«ƒְְְִֵֶֶָָָ
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יּמנה: לא זרע ּכ יזלהּמנֹות, .ÓÓ‡(ÁÈ)תורה ְְֲִִֶַָָָֹ«¿≈

ׁשאמר.‡ÏÓ(‡)אדם:ׁשם נמרד הּוא ֵָָ«¿»∆ְִֶַָֹ
האׁש' ּכבׁשן לתֹו 'ּפל ÌÈBb:(ב"ר)לאברהם: CÏÓ. ְְְְִֵַַָָָֹ∆∆ƒ

מּכּמה ׁשּמה ׁשּנתקּבצּו ׁשם על ּגֹוים, ׁשּׁשמֹו יׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָמקֹום
תדעל ּוׁשמֹו עליהם, איׁש והמליכּו ּומקֹומֹות ְְְְְֲִִִִֵֶָֻאּמֹות

רבה) לּברּיֹות:.Úa():(בראשית ורע לּׁשמים רע ∆«ְְִִַַַַַָ
Úa.:ּברׁשעֹו אביו.‡ׁשּנתעּלה ׂשֹונא ƒ¿«ְְְִִֶַָƒ¿»ִֵָ

לעּוף.‡Óׁשּבּׁשמים: אבר ולמרדׂשם ולקּפֹוץ ִֶַַָ∆¿≈∆ְְְְִִֵֶָָֹ
הּוא: ּברּו ÓÚ˜(‚)העיר:ׁשם.ÚÏaּבהּקדֹוׁש ְַָָ∆«ִֵָ≈∆

ÌÈcO‰.ׂשדֹות ּבֹו ׁשהיּו ׁשם על ׁשמֹו, הרּבה,ּכ «ƒƒְְֵֵֶַַָָָ

הרּבה: יׁש אּגדה ‰ÁÏnּומדרׁשי ÌÈ ‡e‰.לאחר ְְְִֵֵֵַַָָ»«∆«ְַַ
לתֹוכֹו הּים נמׁש ּומדרׁשזמן הּמלח. ים ונעׂשה ְְְְְֲִִֶַַַַַַַָָָ

ונמׁשכּו סביבֹותיו הּצּורים ׁשּנתּבּקעּו אֹומר ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָאּגדה
לתֹוכֹו: e„Ú(„)יאֹורים ‰ ‰Ú ÌÈ. ְְִ¿≈∆¿≈»»»¿

ּכדרלעמר: את הּללּו מלכים Úa‡e)(‰חמּׁשה ְְְֲִִֶֶַָָָָָֹ¿«¿«
‰ ‰Ú.:למרּדןÓÚÏ„Î ‡a.ׁשהּוא לפי ∆¿≈»»ְְִָ»¿»¿»…∆ְִֶ

הּקֹורה: ּבעבי נכנס הּמעׂשה ּבעל ÌÈÎÏn‰Âהיה ְֲֳִִֶַַַַַַָָָָ¿«¿»ƒ
'B‚Â.מלכים ׁשלׁשה זמזּוּמים:הם.‰ÌÈÊef:אּלה ¿ְְִֵֶָָֹ«ƒְִֵַ
(Â)Ì‰a.ׁשּלהם ‡:ּבהר ÏÈ‡.ּכתרּגּומֹו ¿«¬»ֶֶָָָ≈»»ְְַ

אּלא מיׁשֹור, לׁשֹון 'איל' ׁשאין אני ואֹומר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָ'מיׁשר'.
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ׁשמֹו, אלֹוני ממרא וׁשל ׁשמֹו, איל ּפארן ׁשל ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָמיׁשֹור
"אבל ׁשמֹו: אבל ׁשּטים וׁשל ׁשמֹו, ּכּכר ירּדן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָוׁשל
מתרּגמין וכּלם ׁשמֹו, ּבעל ּגד" "ּבעל וכן ְְְְְִִִֵַַַַַַָָֻֻהּׁשּטים"

עליו: ׁשמֹו אחד וכל אצל.„‰ÏÚ'מיׁשר' ְְֵֶַָָָָ««ƒ¿»ֵֶ
ּכמֹו: ב)הּמדּבר, מנּׁשה(במדבר מּטה ":"ועליו ְְְְִֵֶַַַָָָ

(Ê)L„˜ ‡Â‰ ËtLÓ ÔÈÚ.,העתיד ׁשם על ≈ƒ¿»ƒ»≈ִֵֶַָ
אֹותֹו עסקי על ׁשם להּׁשפט ואהרן מׁשה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשעתידין
ּכפׁשּוטֹו: ּתרּגמֹו ואּונקלֹוס מריבה. מי והם ְְְְְְְְִִִִֵֵַָָהעין,
לכל ׁשם מתקּבצים הּמדינה ּבני ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָמקֹום

‰È˜ÏÓÚמׁשּפט: ‰„N.,עמלק נֹולד לא עדין ְִָ¿≈»¬»≈ƒֲֲִֵַַָֹ
העתיד: ׁשם על Óונקרא ÔÁ.,ּגדי עין היא ְְִִֵֶַָָ¿«¬…»»ִִֵֶ

מלא כ)מקרא הימים חּביהֹוׁשפט:(בדברי תורה ְִִֵָָָָ
(Ë)BÂ ÌÈÏÓ ‰Ú‡.נּצחּו כן ּפי על ואף «¿»»¿»ƒ¿ְְִִֵַַ

ּפ על ואף היּו ׁשּגּבֹורים להֹודיע כןהּמּועטים, י ְְֲִִִִִֵֶַַַָָ
אחריהם: מּלרּדף אברם נמנע ‡˙(È)לא ְְְֲִִִֵֶַַַָֹֹ∆¡…

ÓÁ ˙‡.מּׁשם ׁשּנֹוטלין ׁשם היּו הרּבה ּבארֹות ∆¡…≈»ְְְִִֵֵֶַָָָ

ּבנין. ׁשל לטיט הּטיטאדמה ׁשהיה אּגדה, ּומדרׁש ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָ
מּׁשם, ׁשּיצא סדֹום למל נס ונעׂשה ּבהם ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻמגּבל
מאמינין היּו ׁשּלא מקצתן ּבאּמֹות ׁשהיּו ְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹֻלפי
וכיון האׁש, מּכבׁשן ּכׂשּדים מאּור אברהם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשּניצֹול
למפרע ּבאברהם האמינּו החמר, מן זה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיצא

e:(ב"ר) ‰‰.ּתבה ּכל להר, ּכמֹו הרה נסּו, להר ∆»»ְְְֵֶַַָָָָ
ּבסֹופּה. ה"א לּה הּטיל ּבתחּלתּה למ"ד ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָׁשּצריכה
הּתבה ׁשּבסֹוף ׁשה"א לההרה, הרה ּבין חּלּוק ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָויׁש
(ספרים אבל ׁשּבראׁשּה, למ"ד ּבמקֹום ְְְֲִִֶֶֶֶָָָָֹעֹומדת
ּונקּודה למ"ד ּבמקֹום עֹומדת אינּה זֹו) ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָאחרים:
"הרה" והרי ּתחּתיה, ּפּת"ח לנקד) אחרים: ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ(ספרים
הר, לאיזה מפרׁש ואינֹו הר, אל ּכמֹו אֹו להר, ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָּכמֹו
ּוכׁשהּוא ּתחּלה, הר מצא ּבאׁשר נס אחד ׁשּכל ְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאּלא
הּמדּברה, אֹו ההרה, לכּתב ּבראׁשּה ה"א ְְְִִֵֵַָָָָָָֹֹנֹותן
(להר), לההר ּכמֹו אֹו ההר, אל ּכמֹו ְְְְִֶַָָָָָּפתרֹונֹו

ּבּפרׁשה: ּומפרׁש הּידּוע הר לאֹותֹו יאּומׁשמע תורה ְְְַַַַַָָָָָָֹ
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:eÏÊ‡Â ÔB‰ÏÈÓ Ïk ˙ÈÂ ‰BÓÚÂ«¬»¿»»≈»¿«¬»


ׁשמֹו, אלֹוני ממרא וׁשל ׁשמֹו, איל ּפארן ׁשל ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָמיׁשֹור
"אבל ׁשמֹו: אבל ׁשּטים וׁשל ׁשמֹו, ּכּכר ירּדן ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָוׁשל
מתרּגמין וכּלם ׁשמֹו, ּבעל ּגד" "ּבעל וכן ְְְְְִִִֵַַַַַַָָֻֻהּׁשּטים"

עליו: ׁשמֹו אחד וכל אצל.„‰ÏÚ'מיׁשר' ְְֵֶַָָָָ««ƒ¿»ֵֶ
ּכמֹו: ב)הּמדּבר, מנּׁשה(במדבר מּטה ":"ועליו ְְְְִֵֶַַַָָָ

(Ê)L„˜ ‡Â‰ ËtLÓ ÔÈÚ.,העתיד ׁשם על ≈ƒ¿»ƒ»≈ִֵֶַָ
אֹותֹו עסקי על ׁשם להּׁשפט ואהרן מׁשה ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשעתידין
ּכפׁשּוטֹו: ּתרּגמֹו ואּונקלֹוס מריבה. מי והם ְְְְְְְְִִִִֵֵַָָהעין,
לכל ׁשם מתקּבצים הּמדינה ּבני ׁשהיּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָמקֹום

‰È˜ÏÓÚמׁשּפט: ‰„N.,עמלק נֹולד לא עדין ְִָ¿≈»¬»≈ƒֲֲִֵַַָֹ
העתיד: ׁשם על Óונקרא ÔÁ.,ּגדי עין היא ְְִִֵֶַָָ¿«¬…»»ִִֵֶ

מלא כ)מקרא הימים חּביהֹוׁשפט:(בדברי תורה ְִִֵָָָָ
(Ë)BÂ ÌÈÏÓ ‰Ú‡.נּצחּו כן ּפי על ואף «¿»»¿»ƒ¿ְְִִֵַַ

ּפ על ואף היּו ׁשּגּבֹורים להֹודיע כןהּמּועטים, י ְְֲִִִִִֵֶַַַָָ
אחריהם: מּלרּדף אברם נמנע ‡˙(È)לא ְְְֲִִִֵֶַַַָֹֹ∆¡…

ÓÁ ˙‡.מּׁשם ׁשּנֹוטלין ׁשם היּו הרּבה ּבארֹות ∆¡…≈»ְְְִִֵֵֶַָָָ

ּבנין. ׁשל לטיט הּטיטאדמה ׁשהיה אּגדה, ּומדרׁש ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָ
מּׁשם, ׁשּיצא סדֹום למל נס ונעׂשה ּבהם ְְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻמגּבל
מאמינין היּו ׁשּלא מקצתן ּבאּמֹות ׁשהיּו ְְֲִִִִֶֶַָָָָָֹֻלפי
וכיון האׁש, מּכבׁשן ּכׂשּדים מאּור אברהם ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשּניצֹול
למפרע ּבאברהם האמינּו החמר, מן זה ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיצא

e:(ב"ר) ‰‰.ּתבה ּכל להר, ּכמֹו הרה נסּו, להר ∆»»ְְְֵֶַַָָָָ
ּבסֹופּה. ה"א לּה הּטיל ּבתחּלתּה למ"ד ְְְִִִִִֵֶֶָָָָָָׁשּצריכה
הּתבה ׁשּבסֹוף ׁשה"א לההרה, הרה ּבין חּלּוק ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָויׁש
(ספרים אבל ׁשּבראׁשּה, למ"ד ּבמקֹום ְְְֲִִֶֶֶֶָָָָֹעֹומדת
ּונקּודה למ"ד ּבמקֹום עֹומדת אינּה זֹו) ְְֲִִֵֵֶֶֶָָָאחרים:
"הרה" והרי ּתחּתיה, ּפּת"ח לנקד) אחרים: ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ(ספרים
הר, לאיזה מפרׁש ואינֹו הר, אל ּכמֹו אֹו להר, ְְְְְְֵֵֵֶֶַַַָּכמֹו
ּוכׁשהּוא ּתחּלה, הר מצא ּבאׁשר נס אחד ׁשּכל ְְֲִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאּלא
הּמדּברה, אֹו ההרה, לכּתב ּבראׁשּה ה"א ְְְִִֵֵַָָָָָָֹֹנֹותן
(להר), לההר ּכמֹו אֹו ההר, אל ּכמֹו ְְְְִֶַָָָָָּפתרֹונֹו

ּבּפרׁשה: ּומפרׁש הּידּוע הר לאֹותֹו יאּומׁשמע תורה ְְְַַַַַָָָָָָֹ



jlÎjlciiriaxקכח meiqelwpe`

    ¨§−̈©¥¥«©¦§¸¤§¤§ª²
      ¤£¦¬©§−̈©¥¥®§¬¥−¦§«Ÿ

      ©¨ŸÆ©¨¦½©©¥−§©§¨´¨«¦§¦®§ÁŸ¥̧
      §¥«Ÿ¥¹©§¥´¨«¡Ÿ¦À£¦³¤§ŸÆ©«£¦´¨¥½

    §¥−©«£¥¬§¦«©§¨«©¦§©´©§½̈
      ¦¬¦§−̈¨¦®©¨̧¤¤£¦¹̈§¦¥´¥À

      §Ÿ¨³¨¨Æ§´¥½©¦§−Ÿ©¨«
      ©¥«¨¥̧£¥¤©²§¨¬©«£¨−̈©©¥®

     ©¦§§¥Æ©½̈£¤¬¦§−Ÿ§©¨«¤
      ©¾̈¤¥−¨¨«§ª®§©Á¤¸¨¦³

    §ªÆ¥¦½§©¬¤©¨¦−§¤¨¨«
    ©¥¥´¤«¤§Ÿ»¦§¨¼©«£¥´À

   ¥«©Æ¤§¨§¨½Ÿ¤§¤©§¨¦−£¤´

aיב È˜ ˙ÈÂ ËBÏ ˙È BLe¿»¿»ƒ¿»≈«
˙È ‡e‰Â eÏÊ‡Â Ì‡„ È‰eÁ‡¬ƒ¿«¿»«¬»¿»≈

:ÌB„ÒaיגÈeÁÂ ‡ÊÈLÓ ‡˙‡Â ƒ¿«¬»¿≈»»¿«ƒ
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:Ôc „Ú „e ÒÚ ÈÓ˙Â ‰‡Ó¿»¿«¿≈¬«¿««»

‰e‡טו ‡ÈÏÈÏ ÔB‰ÈÏÚ ‚Ït˙‡Â¿ƒ¿¿≈¬≈≈¿»
„Ú Ôe„e ÔeBÁÓe È‰B„ÚÂ¿«¿ƒ¿¿»ƒ«
:˜„Ï ‡etÓ Èc ‰BÁ»ƒƒƒ»¿«»∆

È˙טז ‡Â ‡È˜ Ï ˙È ˙‡Â«¬≈»»ƒ¿»»¿«»
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:‡Ú ˙ÈÂ ‡iL ˙Èיז˜e »¿«»¿»«»¿«
˙a ˙eÓc˜Ï ÌB„Ò„ ‡ÏÓ«¿»ƒ¿¿«»≈»«
˙ÈÂ ÓBÚÏ„ ˙È ÈÁÓÓÓ ˙c¿»ƒ¿ƒ¿≈»¿»¿»∆¿»
‡Ó LÈÓÏ Ú Èc ‡iÏÓ«¿«»ƒƒ≈¿≈««¿»


(È)ÌB„Òa LBÈ ‡e‰Â.?זאת לֹו ּגרם מי ¿≈ƒ¿ִַָֹ

ּבסדֹום: ‰ËÈÏt(È‚)יׁשיבתֹו ‡iÂ.ּפׁשּוטֹו לפי ְְִִָ«»…«»ƒְְִ
ׁשּכתּוב: והּוא הּמלחמה, מן ׁשּפלט עֹוג (דבריםזה ְְִִֶֶֶַַָָָָ

הרפאים",ג) מּיתר נׁשאר הּבׁשן מל עֹוג רק ְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ"ּכי
'נׁשא ּכׁשהּכּווזהּו וחבריו אמרפל הרגּוהּו ׁשּלא ר', ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ּומדרׁש ּתנחּומא. קרנים, ּבעׁשּתרֹות ְְְְְְְִִִַַַַַָָָהרפאים
וזהּו הּמּבּול, מּדֹור ׁשּפלט עֹוג זה רּבה: ְְִִֵֶֶֶַַַַָָּבראׁשית

ׁשּנאמר: הרפאים, ו)מּיתר היּו(לעיל "הּנפילים ְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָ
ׂשרה את ויּׂשא אברם ׁשּיהרג ּומתּכּון וגֹו'", :בארץ ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָ

ÈÚ‰.הּנהר מעבר רבה)ׁשּבא ÈÏÚa:(בראשית »ƒ¿ƒֵֵֶֶַָָָ«¬≈
Ì‡˙È.,אחרים (ספרים ּברית. עּמֹו ׁשּכרתּו ¿ƒ«¿»ְְְֲִִִִֵֶָָ

ּכמֹו הּמילה, על עצה לֹו ׁשהּׂשיאּו אחר: ְִִִֵֵֶַַַָָָָּדבר
אחר): ּבמקֹום ּכתרּגּומֹו.iÂ˜(È„)ׁשּמפרׁש ְְֵֶַָָֹ«»∆ְְַ

אזּדּין חרב", אחריכם "והריקתי וכן: ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹ'וזריז',
וכן: עליכם, טו)ּבחרּבי וכן:(שמות חרּבי", "אריק ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָ

לה) ּוסגר":(תהלים חנית ּכתיב.ÂÈÈÁ"והרק חנכֹו ְְֲִֵָֹ¬ƒ»ְֲִִ
קרי) לׁשֹון(ס"א והּוא למצות, ׁשחנכֹו אליעזר ְְְְֱֲִִֶֶֶֶָֹזה

ׁשהּוא לאּמנּות ּכלי, אֹו האדם, ּכניסת ְְְִִֶַַַָָָָָָֻהתחלת
וכן: ּבּה, לעמד כב)עתיד לּנער",(משלי חנֹו" ְֲֲִֵַַַַָָֹ

ז) הּמזּבח",(במדבר ל)"חנּכת "חנּכת(תהלים ְֲֲִֵַַַַֻֻ
אינצניי"ר: לֹו קֹורין ּובלע"ז Úהּבית", ‰ÓL ְִִִַַַַ¿…»»»

'B‚Â.(לב היה(נדרים לבּדֹו אליעזר אמרּו: רּבֹותינּו ¿ְְֱִֵֶֶַַָָָ
ׁשמֹו: ׁשל ּגמטרּיא מנין Ôcוהּוא „Ú.ּתׁשׁש ׁשם ְְְְִִִֶַַָ«»ַָָ

עגלּכחֹו ׁשם להעמיד ּבניו ׁשעתידין ׁשראה ְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ
צו) Ì‰ÈÏÚ(ÂË):(סנהדרין ˜ÏÁiÂ.ּפׁשּוטֹו לפי «≈»≈¬≈∆ְְִ

לילה' עליהם ועבדיו הּוא 'וּיחלק הּמקרא: ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָסרס
הּנרּדפים אחר ׁשּמתּפּלגים הרֹודפים ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָּכדר

לכאן וזה לכאן זה אחר.ÏÈÏ‰:ּכׁשּבֹורחים ּכלֹומר ְְְְְִֶֶֶָָ«¿»ְַַַ
ׁשּנחלק אּגדה, ּומדרׁש מּלרדפם. נמנע לא ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשחׁשכה

נס לֹו נעׂשה הראׁשֹון ּובחציֹו הּׁשניהּלילה וחציֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
מצרים: ׁשל לילה לחצֹות לֹו ּובא .BÁ„Ú‰נׁשמר ְְְֲִִִֶַַַַָָ«»

ׁשם על 'חֹובה', קֹורא ודן, חֹובה, ׁשּׁשמֹו מקֹום ְְֵֵֵֶַָָָָאין
ׁשם: להיֹות ׁשעתידה גילּולים טזעבֹודת תורה ְֲֲִִִִֶַָָ

(ÊÈ)‰ÂL ˜ÓÚ.למיׁשר' ותרּגּומֹו ׁשמֹו, ּכ ≈∆»≈ְְְְֵַַָ
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) ‡È˜Â ‡LÙ  ( «¿»»¿ƒ¿»»«¿«

:CÏכב‡kÏÓÏ Ì‡ Ó‡Â »«¬««¿»¿«¿»
ÈÈ Ì„˜ BÏˆ È„È ÈÓÈ‡ ÌB„„ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ¿√»¿»
‡iÓL È˜ ‰‡lÚ Ï‡ Ì„√̃»≈ƒ»»ƒƒ¿»≈¿«»

:‡Ú‡Âכג„ÚÂ ‡ËeÁÓ Ì‡ ¿«¿»ƒƒ»¿«
È ÏkÓ ‡ Ì‡Â ‡Ó ˜Ú«¿«¿»»¿ƒ∆«ƒ»ƒ
È ÈzÚ‡ ‡‡ ÓÈ ‡ÏÂ CÏ»¿»≈«¬»«¿»ƒ»

:Ì‡כד) „BÁÏ‰ ÏÎ( «¿»¿«
È ‡i ˜ÏÁÂ ‡iÓÏeÚ eÏÎ‡Óƒƒ¬»≈«»»√»À¿«»ƒ
‡ÓÓe ÏkL‡ Ú ÈnÚ eÏ‡¬»ƒƒ»≈∆¿…«¿≈


מכׁשֹול: ּומּכל מאילנֹות ּפנּוי ‰CÏnמפנא', ˜ÓÚ. ְְִִִֵַָָָָ≈∆«∆∆

ׁשלׁשים ׁשהּוא אחד ריס ּבית ּדמלּכא, ריסא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹּבית
ּומדרׁש ׁשם. לצחק לּמל מיחד ׁשהיה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻקנים,
את והמליכּו האּמֹות ּכל ׁשם ׁשהׁשוּו עמק ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻֻאּגדה:
ּולקצין: אלהים לנׂשיא עליהם ְְְֱֲִִִִֵֶַָָָֹאברהם

(ÁÈ)˜„ˆŒÈkÏÓe.נח ּבן ׁשם הּוא אּגדה, מדרׁש «¿ƒ∆∆ְִֵֶַַַָָֹ
לב) ÔÈÈÂ:(נדרים ÌÁÏ.,מלחמה ליגעי עֹוׂשים ּכ ∆∆»»ƒְִִִֵֵָָָ

ּבניו. את ׁשהרג על עליו ּבלּבֹו ׁשאין לֹו ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָוהראה
הּנסכים ועל הּמנחֹות על לֹו רמז אּגדה: ְְְְִִַַַַַַַָָָָָּומדרׁש

ּבניו: ׁשם ‡Â(ËÈ)ׁשּיקריבּו ÌÈÓL ‰˜.:ּכמֹו ְִֶַָָָ…≈»«ƒ»»∆ְ
קמו) עׂשּיתן(תהלים ידי על וארץ", ׁשמים ְְֲִִֵֶֶַַָָָָ"עֹוׂשה

ׁשּלֹו: להיֹות ÔÓ(Î)קנאן L‡.,הסּגיר אׁשר ְְִֶָָ¬∆ƒ≈ְֲִִֶ
יא)וכן יׂשראל":(הושע אמּגנ"BÏŒÔziÂ.:אברם ְְְֲִֵֵֶַָ«ƒ∆ְַָ

ÏkÓ ÚÓ.:ּכהן ׁשהיה לפי לֹו, ŒÔz(Î‡)אׁשר «¬≈ƒ…ְֲִֵֶֶָָֹ∆
LÙp‰ ÈÏ.)החזר ׁשהּצלּת, ׁשּלי הּׁשבי מן) הּגּופים ƒ«∆∆ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָ

לבּדם: הּגּופים È„È(Î)לי ÈÓ‰.לׁשֹון ְִִַַָ¬ƒ…ƒ»ƒְ

וכן: עליֹון, לאל ידי את אני מרים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָׁשבּועה,
כב) וכן:(בראשית אני, נׁשּבע נׁשּבעּתי", ְְְְֲִִִִִֵַַ"ּבי
כג) אני(בראשית נֹותן מּמּני", קח הּׂשדה ּכסף ֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ"נתּתי

מּמני: וקחהּו הּׂשדה ּכסף ל(‚Î)ËeÁÓŒÌ‡ ְְִִֵֶֶֶֶַָָƒƒ
ÏÚŒCB „ÚÂ.:הּׁשבי מן לעצמי ŒÌ‡Âאעּכב ¿«¿««ְְֲִִִֵֶַַַ¿ƒ

CÏ L‡ŒÏkÓ Á‡.ׂשכר לי לתת ּתאמר ואם ∆«ƒ»¬∆»ְִִֵַָָָֹ
לא ,ּגנזי B‚Âאּקח:מּבית Ó‡ ‡ÏÂ.ׁשהּקדֹוׁש ְִֵֶֶַָֹ¿……«¿ֶַָ

ׁשּנאמר: לעּׁשרני, הבטיחני הּוא יב)ּברּו (לעיל ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָ
וגֹו' ואברכ":"(„Î)ÌÈÚp‰.הלכּו אׁשר עבדי ְְֲֶַָ«¿»ƒְֲֲֶַָָ

ּפיאּתי על אף וגֹו'", ּוממרא אׁשּכל "ענר ועֹוד ְְְְִִִֵֵֶַַַָֹ
ועבדיו "הּוא ׁשּנאמר: לּמלחמה, נכנסּו ְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשעבדי
אפּלּו לׁשמר, הּכלים על יׁשבּו וחבריו וענר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹוּיּכם",
ׁשאמר: ּדוד, למד ּומּמּנּו חלקם", יקחּו "הם ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהכי

ל) א הּיׁשב(שמואל ּוכחלק לּמלחמה הּירד ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ"ּכחלק
נאמ ּולכ יחלקּו", יחּדו כה)ר:עלֿהּכלים (שם ְְֱֲִֵֶַַַַַָָֹ

לחק ויׂשימה ומעלה ההּוא מהּיֹום ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹ"ויהי
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LnLÓ ‡e‰Â ÓÁÂ ÌÁÏ ˜È‡«≈¿≈«¬»¿¿«≈
:‰‡lÚ Ï‡ Ì„˜יטÓ‡Â Îe √»≈ƒ»»»¿≈«¬»

È˜ ‰‡lÚ Ï‡Ï Ì‡ CÈ¿ƒ«¿»¿≈ƒ»»ƒƒ¿»≈
:‡Ú‡Â ‡iÓLכÏ‡ CÈe ¿«»¿«¿»¿ƒ≈

Ï ‰ÈÂ C„È C‡ Ó ‰‡lÚƒ»»ƒ¿«»¿»ƒ»ƒ«≈
:‡lkÓ ‡Ú ÔÓ „ÁכאÓ‡Â «ƒ«¿»ƒ…»«¬«

ÈÏ ‰ Ì‡Ï ÌB„„ ‡kÏÓ«¿»ƒ¿¿«¿»«ƒ
) ‡È˜Â ‡LÙ  ( «¿»»¿ƒ¿»»«¿«

:CÏכב‡kÏÓÏ Ì‡ Ó‡Â »«¬««¿»¿«¿»
ÈÈ Ì„˜ BÏˆ È„È ÈÓÈ‡ ÌB„„ƒ¿¬≈ƒ¿«ƒ¿√»¿»
‡iÓL È˜ ‰‡lÚ Ï‡ Ì„√̃»≈ƒ»»ƒƒ¿»≈¿«»

:‡Ú‡Âכג„ÚÂ ‡ËeÁÓ Ì‡ ¿«¿»ƒƒ»¿«
È ÏkÓ ‡ Ì‡Â ‡Ó ˜Ú«¿«¿»»¿ƒ∆«ƒ»ƒ
È ÈzÚ‡ ‡‡ ÓÈ ‡ÏÂ CÏ»¿»≈«¬»«¿»ƒ»

:Ì‡כד) „BÁÏ‰ ÏÎ( «¿»¿«
È ‡i ˜ÏÁÂ ‡iÓÏeÚ eÏÎ‡Óƒƒ¬»≈«»»√»À¿«»ƒ
‡ÓÓe ÏkL‡ Ú ÈnÚ eÏ‡¬»ƒƒ»≈∆¿…«¿≈


מכׁשֹול: ּומּכל מאילנֹות ּפנּוי ‰CÏnמפנא', ˜ÓÚ. ְְִִִֵַָָָָ≈∆«∆∆

ׁשלׁשים ׁשהּוא אחד ריס ּבית ּדמלּכא, ריסא ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹּבית
ּומדרׁש ׁשם. לצחק לּמל מיחד ׁשהיה ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻקנים,
את והמליכּו האּמֹות ּכל ׁשם ׁשהׁשוּו עמק ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֻֻאּגדה:
ּולקצין: אלהים לנׂשיא עליהם ְְְֱֲִִִִֵֶַָָָֹאברהם

(ÁÈ)˜„ˆŒÈkÏÓe.נח ּבן ׁשם הּוא אּגדה, מדרׁש «¿ƒ∆∆ְִֵֶַַַָָֹ
לב) ÔÈÈÂ:(נדרים ÌÁÏ.,מלחמה ליגעי עֹוׂשים ּכ ∆∆»»ƒְִִִֵֵָָָ

ּבניו. את ׁשהרג על עליו ּבלּבֹו ׁשאין לֹו ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָוהראה
הּנסכים ועל הּמנחֹות על לֹו רמז אּגדה: ְְְְִִַַַַַַַָָָָָּומדרׁש

ּבניו: ׁשם ‡Â(ËÈ)ׁשּיקריבּו ÌÈÓL ‰˜.:ּכמֹו ְִֶַָָָ…≈»«ƒ»»∆ְ
קמו) עׂשּיתן(תהלים ידי על וארץ", ׁשמים ְְֲִִֵֶֶַַָָָָ"עֹוׂשה

ׁשּלֹו: להיֹות ÔÓ(Î)קנאן L‡.,הסּגיר אׁשר ְְִֶָָ¬∆ƒ≈ְֲִִֶ
יא)וכן יׂשראל":(הושע אמּגנ"BÏŒÔziÂ.:אברם ְְְֲִֵֵֶַָ«ƒ∆ְַָ

ÏkÓ ÚÓ.:ּכהן ׁשהיה לפי לֹו, ŒÔz(Î‡)אׁשר «¬≈ƒ…ְֲִֵֶֶָָֹ∆
LÙp‰ ÈÏ.)החזר ׁשהּצלּת, ׁשּלי הּׁשבי מן) הּגּופים ƒ«∆∆ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָ

לבּדם: הּגּופים È„È(Î)לי ÈÓ‰.לׁשֹון ְִִַַָ¬ƒ…ƒ»ƒְ

וכן: עליֹון, לאל ידי את אני מרים ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָׁשבּועה,
כב) וכן:(בראשית אני, נׁשּבע נׁשּבעּתי", ְְְְֲִִִִִֵַַ"ּבי
כג) אני(בראשית נֹותן מּמּני", קח הּׂשדה ּכסף ֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָ"נתּתי

מּמני: וקחהּו הּׂשדה ּכסף ל(‚Î)ËeÁÓŒÌ‡ ְְִִֵֶֶֶֶַָָƒƒ
ÏÚŒCB „ÚÂ.:הּׁשבי מן לעצמי ŒÌ‡Âאעּכב ¿«¿««ְְֲִִִֵֶַַַ¿ƒ

CÏ L‡ŒÏkÓ Á‡.ׂשכר לי לתת ּתאמר ואם ∆«ƒ»¬∆»ְִִֵַָָָֹ
לא ,ּגנזי B‚Âאּקח:מּבית Ó‡ ‡ÏÂ.ׁשהּקדֹוׁש ְִֵֶֶַָֹ¿……«¿ֶַָ

ׁשּנאמר: לעּׁשרני, הבטיחני הּוא יב)ּברּו (לעיל ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָ
וגֹו' ואברכ":"(„Î)ÌÈÚp‰.הלכּו אׁשר עבדי ְְֲֶַָ«¿»ƒְֲֲֶַָָ

ּפיאּתי על אף וגֹו'", ּוממרא אׁשּכל "ענר ועֹוד ְְְְִִִֵֵֶַַַָֹ
ועבדיו "הּוא ׁשּנאמר: לּמלחמה, נכנסּו ְְְֱֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשעבדי
אפּלּו לׁשמר, הּכלים על יׁשבּו וחבריו וענר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָָֹוּיּכם",
ׁשאמר: ּדוד, למד ּומּמּנּו חלקם", יקחּו "הם ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהכי

ל) א הּיׁשב(שמואל ּוכחלק לּמלחמה הּירד ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ"ּכחלק
נאמ ּולכ יחלקּו", יחּדו כה)ר:עלֿהּכלים (שם ְְֱֲִֵֶַַַַַָָֹ

לחק ויׂשימה ומעלה ההּוא מהּיֹום ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹ"ויהי
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ÁÂו ÈÈ„ ‡ÓÈÓa ÔÈÓÈ‰Â¿≈ƒ¿≈¿»«¿»¿»¿«


נּתן ׁשּכבר לפי 'והלאה', נאמר: ולא ְְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹּולמׁשּפט",

אברהם: ּבימי ‰‡l‰(‡)החק Èc‰ Á‡.ּכל ְִֵַַָָֹ«««¿»ƒ»≈∆ָ
מפלג 'אחרי', ,סמּו 'אחר', ׁשּנאמר: ְֱֲֵֶֶַַַַָָָֻמקֹום

רבה) אחר(בראשית האּלה", הּדברים "אחר .ְִֵֶַַַַַָָ
ּדֹואג והיה הּמלכים את ׁשהרג זה נס לֹו ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּנעׂשה
לכ צדקֹותי', ּכל על ׂשכר קּבלּתי 'ׁשּמא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָואֹומר:

הּמקֹום: לֹו ‡אמר ‡È Ï‡Ï Ô‚Ó È‡, ַַָָ«ƒ»«¿»»…ƒ»≈»
ׁשהרגּת, נפׁשֹות אֹותן ּכל על ּתענׁש ׁשּלא הענׁש, ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹמן
הרּבה ׂשכר ,ׂשכר קּבּול על ּדֹואג ּׁשאּתה ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָּומה

ÈÈ()מאד: ÏB‰.ּפרׁשֹו סרּוק ּבן מנחם ְֹ≈¬ƒƒְְֵֵֶַָ
לֹו וחבר יֹורׁש, ב)לׁשֹון ערירי,(מלאכי וענה", "ער ְְְֲִִֵֵֵֶָֹ

ּתאמר: ּכאׁשר יֹורׁש, לא)ּבלא ּתבּואתי(איוב "ּובכל ְְְֲִֵֶַַָָֹֹ
ּבנים, חסר ערירי לׁשֹון ּכ ׁשרׁשיה, ּתעּקר ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָָּתׁשרׁש",
ועֹונה ער נראה, ולי דישאנפנטי"ש. ְְְְִִֵֶַַָּובלע"ז

ה)מּגזרת: חרּבן,(שה"ש לׁשֹון וערירי ער", "ולּבי ְְְְֲִִִִִִֵַַָֻ
קלז)וכן: וכן:(תהלים ערּו", ג)"ערּו "ערֹות(חבקוק ְְֵֵָָָ

וכן: נא)יסֹוד", וכן:(ירמיה ּתתערער", "ערער ְְְְְְִֵֵַַַָ

ב) ערה":(צפניה ארזה È˙Èa"ּכי ˜Ó Ôe. ְִֵַָָ∆∆∆≈ƒ
ּכמֹו: ּפיו, על נּזֹון ּביתי ׁשּכל מא)ּכתרּגּומֹו (בראשית ְְְִִִֵֶַַָ

ּבן, לי היה ואּלּו ׁשּלי, אּפֹוטרֹוּפא יּׁשק", ּפי ְְְִִִִִֵֶַַַָָָ"ועל
ׁשּלי: על ממּנה ּבני הּתרּגּום,.Nnc˜היה לפי ְְִִֶֶַָָֻ«∆∆ְְִַַ

הּמלכים ׁשרדף אּגדה, מדרׁש ּולפי היה. ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָמּדּמׂשק
נֹוטריקֹון: ּדרׁשּו ׁשּלנּו ּובּגמרא ּדּמׂשק. ּדֹולהעד ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָ

לאחרים: רּבֹו מּתֹורת Ï‡(‚)ּומׁשקה ÈÏ Ô‰ ְֲִִֵֶַַַַ≈ƒ…
 ‰˙.:?לי ּתּתן אׁשר ּבכל ּתֹועלת תורהּומה »«»»«ְֲִִֵֶֶֶַָ

‰eÁˆ‰(‰)ד B˙‡ ‡ˆBiÂ.הֹוציאֹו ּפׁשּוטֹו: לפי «≈…«»ְְִִ
אמר מדרׁשֹו, ּולפי הּכֹוכבים. לראֹות לחּוץ ְְְֳִִִִֵַַַָָָָמאהלֹו
ׁשאינ ּבּמּזלֹות ׁשראית ,ׁשּל מאצטגנינּות צא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָלֹו:
אברהם אבל ּבן, לֹו אין אברם ּבן, להעמיד ְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָעתיד

ּבן. לֹו אנייׁש ּתלד, ׂשרה אבל ּתלד, לא ׂשרי וכן ְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵַָָָָֹ
אחר: ּדבר הּמּזל. ויׁשּתּנה אחר ׁשם לכם ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָקֹורא
מן למעלה והגּביהֹו עֹולם ׁשל מחללֹו ְְְְֲִִִִֵֶַָָָהֹוציאֹו

מלמעלה הּבטה לׁשֹון וזהּו למּטה:הּכֹוכבים, ְְְְְִִֶַַַַָָָָָ
(Â)'‰a ÔÓ‡‰Â.אבל זאת, על אֹות לֹו ׁשאל לא ¿∆¡ƒ«ֲַַָָֹֹ
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:‡BÈ e ‡ÈÙLÂ ˙Ïי˜Â ¿»¿«¿ƒ»«»¿»≈

ÔB‰˙È ‚ÈlÙe ÔÈl‡ Ïk ˙È È‰BÓ„√̃»ƒ»»ƒ≈«ƒ»¿
Ï˜Ï ‚el ‡‚Ï ‰ÈÂ ‰ÂL¿»∆ƒ««¿«»ƒ»√≈
:‚ÈlÙ ‡Ï ‡ÙBÚ ˙ÈÂ d«¿≈¿»»»«ƒ

Ù‡Âיא ‡Ï‚ ÏÚ ‡ÙBÚ ˙e¿«»««¿«»¿«¿«


אֹות לֹו ׁשאל הארץ ירּׁשת לֹו:על ואמר ְְֶַַַַָָָָֻ

אדע"?: „˜‰"ּבּמה Bl ‰LÂ.הּקדֹוׁש ֵַַָ««¿¿∆»¿»»ַָ
על ולצדקה לזכּות לאברם חׁשבּה הּוא ְְְְְֲִִַַָָָָָָּברּו
לא אדע"? "ּבּמה אחר: ּדבר ּבֹו. ׁשהאמין ֱֱִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהאמּונה
ּבאיזה 'הֹודיעני לפניו: אמר אּלא אֹות, לֹו ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשאל
הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ּבּה'. יתקּימּו ְְְִַַַָָָָזכּות

הּקרּבנֹות: זּבזכּות LlLÓ˙(Ë)תורה ‰Ï‚Ú. ְְִַָָ∆¿»¿À∆∆
ּפר(ב"ר) ּפרים: לׁשלׁשה רמז עגלים, ְְֲִִִֶֶַָָָָֹֹׁשלׁשה

ועגלה צּבּור ׁשל ּדבר העלם ּופר הּכּפּורים, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָיֹום
LlLÓ˙ערּופה: ÊÚÂ.ּבפנים הּנעׂשה לׂשעיר רמז ֲָ¿≈¿À∆∆ְְֲִִִֶֶַַָָ

יחיד: חּטאת ּוׂשעיר מֹועד, ׁשל מּוספין ְְִִִִֵֵֶַַָָּוׂשעירי
LlLÓ ÏÈ‡Â.וכבׂשה ּתלּוי ואׁשם וּדאי אׁשם ¿«ƒ¿À»ְְְִַַָָָָָָ

יחיד: חּטאת ÏÊB‚Âׁשל B˙Â.:יֹונה ּובן ּתֹור ִֶַַָ¿¿»ֶָ
(È)˙‡ ÈÂ.,חלקים לׁשני אחד ּכל חּלק «¿«≈…»ְֲִִִֵֵֶָָָ

ּכֹורת ׁשהיה לפי ּפׁשּוטֹו, מידי יֹוצא הּמקרא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָואין
את לבניו להֹוריׁש הבטחתֹו, לׁשמר עּמֹו ְְְְְִִִִֶַָָָָֹּברית

ּכדכתיב: את(לקמן)הארץ, ה' ּכרת ההּוא "ּבּיֹום ְְִִֶֶַַַָָָ
לחּלק ּברית ּכֹורתי ודר וגֹו'", לאמר ּברית ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹאברם
להּלן: ׁשּנאמר ּכמה ּבתריה, ּבין ולעבר ְְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבהמה

לד) ּכאן:(ירמיה אף העגל", ּבתרי ּבין ְְִִֵֵֵֶַָָָ"העֹוברים
הּגזרים", ּבין עבר אׁשר אׁש ולּפיד עׁשן ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ"ּתּנּור

אׁש: ׁשהּוא ׁשכינה ׁשל ׁשלּוחֹו Ï‡הּוא ‰ ˙‡Â ְְִֵֶֶָ¿∆«ƒ……
˙.לפרים נמׁשלּו ּכֹוכבים, עֹובדי ׁשהאּמֹות לפי »»ְְְְְִִִִֵֶָָָֻ

ׁשּנאמר: ּוׂשעירים, כב)ואילים "סבבּוני(תהלים ְְְֱִִִִֵֶֶַָ
ואֹומר: וגֹו'", רּבים ח)ּפרים אׁשרֿ(דניאל "והאיל ְְְֲִִִֵֶַַָָ

ואֹומר: ּופרס", מדי מלכי הּקרנים ּבעל ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָראית
לבני נמׁשלּו ויׂשראל יון", מל הּׂשעיר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ"והּצפיר

ׁשּנאמר: ב)יֹונה, הּסלע".(שה"ש ּבחגוי "יֹונתי ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָ
ּכֹוכבים עֹובדי על רמז הּבהמֹות ּבּתר ,ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָלפיכ
רמז בתר", לא "ואתֿהּצּפר והֹולכין, ּכלין ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּיהיּו

לעֹולם: קּימין יׂשראל הּוא.‰ËÈÚ(È‡)ׁשּיהיּו ְְְִִִֵֶַָָָ»«ƒ
הּנבלֹות, את וׁשֹואף עט ׁשהּוא ׁשם ועל ְְְֵֵֵֶֶַַָעֹוף,

אכ עלי ּכמֹו:לטּוׂש טו)ל, א אל(שמואל "וּתעט ְֲֵֶֶַַָָֹ
אחרים:הּבתרים..È‚‰ÏÚהּׁשלל": (ספרים ַָָ««¿»ƒְְֲִִִֵַָָ

ׁשהרּגלּו מּתֹו אּלא ּפּגלּיא מתרּגמינן ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻהּפגרים
להם נתחּלף ּפלּגּיא, ויהב ּבתרֹו" "איׁש ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָלתרּגם
'ּפלּגּיא', "הּפגרים", ותרּגמּו: לפלּגּיא, ּפּגלּיא ְְְְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָּתבת
ּבתרים להּקיׁש ׁשאין לפי טֹועה, ּכן הּמתרּגם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָוכל
ּתרּגּומֹו ּופגרים ּפלּגּיא, ּתרּגּומֹו: ׁשּבתרים ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָלפגרים,

ּכמֹו: ּפּגּול, לׁשֹון ז)ּפּגלּיא, הּוא"(ויקרא "ּפּגּול ְְְִִַַָ
ּבן יהּודה רּבינּו מּפי ׁשמעּתי ּכ ּפגר. ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָלׁשֹון
ּובכתב יד. ּכתב ּברׁש"י הגירסא וכן ׁשמּואל ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָר'
ר' ּבן מאיר רּבינּו ּפירׁש ּכ ּכתיב אחרת ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָיד

"יּׁשב.Âׁשמּואל): ּכמֹו: והפרחה נׁשיבה לׁשֹון ְֵ««≈ְְְְְִֵַַָָָ
ואין לכּלֹותם יׁשי ּבן ּדוד ׁשּיבא רמז ְְִִֵֶֶַַַָָָָֹרּוחֹו",
הּמׁשיח: מל ׁשּיבא עד הּׁשמים, מן אֹותֹו ִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹמּניחין
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Ù‡Âיא ‡Ï‚ ÏÚ ‡ÙBÚ ˙e¿«»««¿«»¿«¿«


אֹות לֹו ׁשאל הארץ ירּׁשת לֹו:על ואמר ְְֶַַַַָָָָֻ

אדע"?: „˜‰"ּבּמה Bl ‰LÂ.הּקדֹוׁש ֵַַָ««¿¿∆»¿»»ַָ
על ולצדקה לזכּות לאברם חׁשבּה הּוא ְְְְְֲִִַַָָָָָָּברּו
לא אדע"? "ּבּמה אחר: ּדבר ּבֹו. ׁשהאמין ֱֱִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהאמּונה
ּבאיזה 'הֹודיעני לפניו: אמר אּלא אֹות, לֹו ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשאל
הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ּבּה'. יתקּימּו ְְְִַַַָָָָזכּות

הּקרּבנֹות: זּבזכּות LlLÓ˙(Ë)תורה ‰Ï‚Ú. ְְִַָָ∆¿»¿À∆∆
ּפר(ב"ר) ּפרים: לׁשלׁשה רמז עגלים, ְְֲִִִֶֶַָָָָֹֹׁשלׁשה

ועגלה צּבּור ׁשל ּדבר העלם ּופר הּכּפּורים, ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָיֹום
LlLÓ˙ערּופה: ÊÚÂ.ּבפנים הּנעׂשה לׂשעיר רמז ֲָ¿≈¿À∆∆ְְֲִִִֶֶַַָָ

יחיד: חּטאת ּוׂשעיר מֹועד, ׁשל מּוספין ְְִִִִֵֵֶַַָָּוׂשעירי
LlLÓ ÏÈ‡Â.וכבׂשה ּתלּוי ואׁשם וּדאי אׁשם ¿«ƒ¿À»ְְְִַַָָָָָָ

יחיד: חּטאת ÏÊB‚Âׁשל B˙Â.:יֹונה ּובן ּתֹור ִֶַַָ¿¿»ֶָ
(È)˙‡ ÈÂ.,חלקים לׁשני אחד ּכל חּלק «¿«≈…»ְֲִִִֵֵֶָָָ

ּכֹורת ׁשהיה לפי ּפׁשּוטֹו, מידי יֹוצא הּמקרא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָואין
את לבניו להֹוריׁש הבטחתֹו, לׁשמר עּמֹו ְְְְְִִִִֶַָָָָֹּברית

ּכדכתיב: את(לקמן)הארץ, ה' ּכרת ההּוא "ּבּיֹום ְְִִֶֶַַַָָָ
לחּלק ּברית ּכֹורתי ודר וגֹו'", לאמר ּברית ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָֹאברם
להּלן: ׁשּנאמר ּכמה ּבתריה, ּבין ולעבר ְְְְְֱֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבהמה

לד) ּכאן:(ירמיה אף העגל", ּבתרי ּבין ְְִִֵֵֵֶַָָָ"העֹוברים
הּגזרים", ּבין עבר אׁשר אׁש ולּפיד עׁשן ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָ"ּתּנּור

אׁש: ׁשהּוא ׁשכינה ׁשל ׁשלּוחֹו Ï‡הּוא ‰ ˙‡Â ְְִֵֶֶָ¿∆«ƒ……
˙.לפרים נמׁשלּו ּכֹוכבים, עֹובדי ׁשהאּמֹות לפי »»ְְְְְִִִִֵֶָָָֻ

ׁשּנאמר: ּוׂשעירים, כב)ואילים "סבבּוני(תהלים ְְְֱִִִִֵֶֶַָ
ואֹומר: וגֹו'", רּבים ח)ּפרים אׁשרֿ(דניאל "והאיל ְְְֲִִִֵֶַַָָ

ואֹומר: ּופרס", מדי מלכי הּקרנים ּבעל ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָראית
לבני נמׁשלּו ויׂשראל יון", מל הּׂשעיר ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָ"והּצפיר

ׁשּנאמר: ב)יֹונה, הּסלע".(שה"ש ּבחגוי "יֹונתי ְְֱִֵֶֶֶַַַַָָ
ּכֹוכבים עֹובדי על רמז הּבהמֹות ּבּתר ,ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָלפיכ
רמז בתר", לא "ואתֿהּצּפר והֹולכין, ּכלין ְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּיהיּו

לעֹולם: קּימין יׂשראל הּוא.‰ËÈÚ(È‡)ׁשּיהיּו ְְְִִִֵֶַָָָ»«ƒ
הּנבלֹות, את וׁשֹואף עט ׁשהּוא ׁשם ועל ְְְֵֵֵֶֶַַָעֹוף,

אכ עלי ּכמֹו:לטּוׂש טו)ל, א אל(שמואל "וּתעט ְֲֵֶֶַַָָֹ
אחרים:הּבתרים..È‚‰ÏÚהּׁשלל": (ספרים ַָָ««¿»ƒְְֲִִִֵַָָ

ׁשהרּגלּו מּתֹו אּלא ּפּגלּיא מתרּגמינן ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻהּפגרים
להם נתחּלף ּפלּגּיא, ויהב ּבתרֹו" "איׁש ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָלתרּגם
'ּפלּגּיא', "הּפגרים", ותרּגמּו: לפלּגּיא, ּפּגלּיא ְְְְְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָּתבת
ּבתרים להּקיׁש ׁשאין לפי טֹועה, ּכן הּמתרּגם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָוכל
ּתרּגּומֹו ּופגרים ּפלּגּיא, ּתרּגּומֹו: ׁשּבתרים ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָלפגרים,

ּכמֹו: ּפּגּול, לׁשֹון ז)ּפּגלּיא, הּוא"(ויקרא "ּפּגּול ְְְִִַַָ
ּבן יהּודה רּבינּו מּפי ׁשמעּתי ּכ ּפגר. ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָלׁשֹון
ּובכתב יד. ּכתב ּברׁש"י הגירסא וכן ׁשמּואל ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָר'
ר' ּבן מאיר רּבינּו ּפירׁש ּכ ּכתיב אחרת ְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָיד

"יּׁשב.Âׁשמּואל): ּכמֹו: והפרחה נׁשיבה לׁשֹון ְֵ««≈ְְְְְִֵַַָָָ
ואין לכּלֹותם יׁשי ּבן ּדוד ׁשּיבא רמז ְְִִֵֶֶַַַָָָָֹרּוחֹו",
הּמׁשיח: מל ׁשּיבא עד הּׁשמים, מן אֹותֹו ִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹמּניחין
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‡˙‰טו ˙ÂÏ ÏBÚÈ ‡Â¿«¿≈¿«¬»»»
:‡Ë eÈa ˙ ÌÏLaƒ¿»ƒ¿¿«¿≈»»

‰‡טז Ôee˙È ‰‡ÚÈ ‡„Â¿»»¿ƒ»»¿»»
‰‡BÓ‡„ ‡BÁ ÌÈÏL ‡Ï È‡¬≈»¿ƒ»∆¡»»

:ÔÚk „Úיז˙lÚ ‡LÓL ‰Â‰Â «¿»«¬»ƒ¿»««
Ô˙„ ep˙ ‡‰Â ‰Â‰ ‡ÏÂ¿ƒ¿»¬»¿»«ƒ¿«
ÔÈa ‡„Ú Èc ‡˙M‡c eÚe¿¿∆»»ƒ¬»≈


(È)'B‚Â ‰ÓÈ‡ ‰p‰Â.ׁשל וחׁש לצרֹות רמז ¿ƒ≈≈»¿ְְֶֶֶֶָֹ

ÚÊ(È‚)ּגלּיֹות: ‰È‰È ‚ŒÈk.עד יצחק מּׁשּנֹולד ָֻƒ≈ƒ¿∆«¿¬ְִִֶַַָ
ּכיצד? ׁשנה, מאֹות ארּבע מּמצרים יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּיצאּו
ּכׁשּירד ויעקב יעקב, ּכׁשּנֹולד ׁשנה ׁשּׁשים ּבן ְְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹיצחק

אמר: מז)למצרים ׁשלׁשים(בראשית מגּורי ׁשני "ימי ְְְְְְִִִֵֵַַַָֹ
ועׂשר מאתים היּו ּובמצרים ק"צ, הרי ׁשנה", ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָּומאת
ּתאמר ואם ׁשנה, מאֹות ארּבע הרי רד"ו, ְְְְֲִִֵֵַַַַָָֹּכמנין
מצרים מּיֹורדי קהת הרי מאֹות, ארּבע היּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָּבמצרים
עמרם וׁשל קהת ׁשל ׁשנֹותיו וחׁשב צא ְְְְֲֵֶֶַַָָָָָֹהיה,
יׂשראל ּכׁשּיצאּו ׁשהיה מׁשה, ׁשל ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָֹּוׁשמֹונים
מאֹות ׁשלׁש אּלא מֹוצא אּתה אין ְְִִִֵֵֵֶַַָָֹמּמצרים,
ׁשחי הּׁשנים ּכל מהן להֹוציא צרי ואּתה ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָוחמּׁשים,
לידת אחר עמרם וׁשחי עמרם, לידת אחר ְְְְֵֵֶַַַַַַַַַָָָקהת

Ì‰Ïמׁשה: ‡Ï ‡a.,'מצרים 'ּבארץ נאמר: ולא ֶֹ¿∆∆…»∆ְְְֱִִֶֶֶַַֹ
להם", "לא יצחק:ּואּלא כא)מּׁשּנֹולד (בראשית ְִִֶֶֶַָָָֹ

וגֹו'", אברהם כו)"וּיגר יצחק(בראשית "ויגר ְְְִַַַָָָָָָָ
קה)ּבגרר", ּגר(תהלים חם","ויעקב (בראשיתּבארץ ְְְֲִֶֶַָָָֹ

ּבאנּומז) ּבארץ ‡˙ÈBb‰Œ(È„)":"לגּור Ì‚Â.,וגם ֶָָָָ¿«∆«ְַ
ׁשּׁשעּבדּו על ּכלים הם ׁשאף מלכּיֹות, ארּבע ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָֻלרּבֹות

יׂשראל: ‡Èאת Ôc.מּכֹות ÏB„b:ּבעׂשר La. ְִֵֶָ»»…ƒְֶֶַƒ¿À»

ּגדֹול, ׁשּנאמר:ּבממֹון יב)ּכמֹו את(שמות "וינּצלּו ְְְְֱֶֶֶַַַָָ
B‡(ÂË)מצרים": ‰‡Â.ּכל ּתראה אּלה:ולא ְִִָ¿«»»ְְִֵֶֶָֹ

È˙‡ Ï‡.מבּׂשרֹו והּוא זרה, עבֹודה עֹובד אביו ∆¬…∆ְְְֲִֵַָָָָ
ּתׁשּובה ּתרח ׁשעׂשה לּמד אליו? :ׁשּיבֹוא ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָƒ»≈

‰BË ‰Èa.ּתׁשּובה יׁשמעאל ׁשּיעׂשה ּבּׂשרֹו ¿≈»»ְְְֲִִֵֶֶַָָ
,ּולפיכ ּבימיו, רעה לתרּבּות עׂשו יצא ולא ְְְְְְִֵֵֵַָָָָָָָָֹּבימיו

מרד ּבּיֹום ּובֹו זמּנֹו, קדם ׁשנים ה' עׂשו:מת ְִֵֵֶַַַָָָֹ
(ÊË)ÈÚÈ B„Â.ׁשם יהיּו למצרים ׁשּיגלּו לאחר ¿¿ƒƒְְְְְִִִִֶַַַָ

לפי הּזאת, לארץ יׁשּובּו והרביעי ּדֹורֹות ְְְְִִִֶַָָָָָֹֹׁשלׁשה
זֹו, ּברית וכרת עּמֹו מדּבר היה ּכנען ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּבארץ

"לתת וכןּכדכתיב: לרׁשּתּה" הּזאת הארץ את ל ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
ּדֹורֹותיו: וחׁשב צא למצרים, ירד יעקב ְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹֹהיה,
הארץ מּבאי חצרֹון ּבן וכלב חצרֹון, ּפרץ, ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָיהּודה,

‰‡ÈBÓהיה: ÔÂÚ ÌÏL ‡Ï Èk.מׁשּתּלח להיֹות ָָƒ…»≈¬…»¡ƒְְִִֵַַ
נפרע הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשאין זמן, אֹותֹו עד ְְְִֵֵֶַַַַַָָמארצֹו

ׁשּנאמר סאתּה, ׁשּתתמּלא עד כז)מאּמה :(ישעיה ְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
ּתריבּנה ּבׁשּלחּה ‰LÓM(ÊÈ)":"ּבסאּסאה È‰ÈÂ ְְְְְִֶַַָָָ«¿ƒ«∆∆

‰‡a.:מב)ּכמֹו מריקים(בראשית הם "ויהי »»ְְְִִִֵַ
יג)ׂשּקיהם", ב איׁש",(מלכים קֹוברים הם "ויהי ְְִִִֵֵֶַַ

זה': ּדבר 'ויהי a‡‰ּכלֹומר LÓM‰.:ׁשקעה ְְִֶַַָָ«∆∆»»ְָָ
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:ÔÈl‡‰ ‡i‚Ïtיח‡e‰‰ ‡ÓBÈa «¿«»»ƒ≈¿»«
ÓÈÓÏ È˜ ‡ Ú ÈÈ ¿«¿»ƒ«¿»¿»¿≈»
ÔÓ ‡„‰ ‡Ú‡ ˙È ˙È‰È ÈÏƒ¿»¿»ƒ»«¿»»»ƒ
‡a ‡‰ „ÚÂ ÈÓ„ ‡‰«¬»¿ƒ¿«ƒ¿««¬»«»

:˙ ‡‰יט˙ÈÂ È‡ÓÏL ˙È «¬»¿»»«¿»≈¿»
:È‡BÓ„˜ ˙ÈÂ È‡˜כÈ‡zÁ ˙ÈÂ ¿ƒ»≈¿»«¿»≈¿»ƒ»≈

:È‡a ˙ÈÂ È‡t ˙ÈÂכא˙ÈÂ ¿»¿ƒ»≈¿»ƒ»»≈¿»
È‡L ˙ÈÂ È‡Úk ˙ÈÂ È‡BÓ‡»≈¿»¿«¬»≈¿»ƒ¿»»≈

:È‡eÈ ˙ÈÂא‡ ˙z‡ ÈÂ ¿»¿»≈¿»«ƒ««¿»
‡˙Ó‡ dÏÂ dÏ ˙„ÈÏÈ ‡Ï»¿ƒ«≈¿««¿»

:‚‰ dÓLe ‡˙ÈÓב˙Ó‡Â ƒ¿≈»¿«»»«¬««
ÈÈ ÈÚÓ ÔÚk ‡‰ ‡Ï È»«¿«¿»»¿««¿«ƒ¿»
‰Ó È˙Ó‡ ˙ÂÏ ÔÚk ÏeÚ „ÏÈÓlÓƒ¿≈«¿«¿««¿ƒ»

‡‡ ÏÈa˜Â dpÓ Èa˙‡ ƒƒ¿¿≈ƒ«¿«ƒ«¿»
:È ÓÈÓÏג˙z‡ È ˙„e ¿≈«»»¿»«»«ƒ«

d˙Ó‡ ‡˙ÈÓ ‚‰ ˙È ‡«¿»»»»ƒ¿≈»«¿«
‡ zÓÏ ÔÈL Ú BÓƒ¬«¿ƒ¿ƒ««¿»


‰È‰ ‰ËÏÚÂ.:הּיֹום חׁשB‚Â ÔLÚ epz ‰p‰Â. «¬»»»»ַַָ¿ƒ≈«»»¿

ּבגיהּנם. גילּולים עֹובדי הּמלכּיֹות ׁשּיּפלּו לֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻרמז
ּכבר, ׁשּבאה מבאר הּוא לכ למעלה, טעמֹו ְְְְְְֶַַָָָָָָָָֹ"ּבאה"
ּכׁשהיא מבאר היה ּבאל"ף, למּטה טעמֹו היה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹואם
ּכתיב ּכבר ׁשהרי ּכן, לֹומר אפׁשר ואי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָׁשֹוקעת,
לאחר עׁשן ּתּנּור והעברת לבא", הּׁשמׁש ְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָֹ"ויהי
ּבכל חּלּוק וזה ׁשקעה. ׁשּכבר נמצא היתה, ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָָָמּכאן
ּבא, ּכמֹו: אֹותּיֹות, ׁשּתי ׁשּיסֹודּה נקבה לׁשֹון ְְְְְִֵֵֵֶָָָָּתבה
ּכגֹון הּוא, עבר לׁשֹון למעלה, ּכׁשהּטעם ׁשב: ְְְְְֶַַַַַָָָָקם

ּוכגֹון: כט)זה ּבאה",(לקמן לז)"ורחל "קמה(לקמן ְְֵֶָָָָָ
א)אלּמתי", ּוכׁשהּטעם(רות ,"יבמּת ׁשבה "הּנה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻ

,והֹול עכׁשו ׁשּנעׂשה ּדבר הוה, לׁשֹון הּוא ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹלמּטה
כט)ּכמֹו: הּצאן",(לקמן עם ב)"ּבאה "ּבערב(אסתר ְִֶֶַָָָֹ

ׁשבה היא ּובּבקר באה Èz˙(ÁÈ)":היא ÚÏ. ִִֶַָָָָֹ¿«¿¬»«ƒ
עׂשּויה היא ּכאּלּו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְֲֲִִִֶַָָָָאמירתֹו

tŒ‰˙:(ב"ר) Ï„‰ ‰p‰Œ„Ú.ּדבּוק ׁשהּוא לפי ««»»«»…¿«¿»ְִֶָ
יׂשראל ׁשהּואלארץ ּפי על אף ּגדֹול, קֹוראהּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשּנאמר: מעדן, הּיֹוצאים נהרֹות ּבארּבעה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמאחר
ב) הדיֹוט:(לעיל מׁשל ּפרת", הּוא הרביעי ְְְְְִִֶַַָָָָ"והּנהר

:ל ויׁשּתחוּו לּׁשחור הּדבק ,מל – מל ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעבד
(ËÈ)ÈÈ‰Œ˙‡.(ב"ר)ולא ּכאן, יׁש אּמֹות עׂשר ∆«≈ƒְֵֶֶָֹֻ

ּומֹואב אדֹום והּׁשלׁשה: ּגֹוים. ׁשבעה אּלא להם ְְְֱִִֶֶַַָָָָָָֹנתן
להיֹות עתידים וקדמֹוני קנּזי קיני, והם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַועּמֹון,

ׁשּנאמר: לעתיד, יא)ירּׁשה ּומֹואב(ישעיה "אדֹום ְֱֱִֶֶֶַָָָֻ
מׁשמעּתם עּמֹון ּובני ידם Œ˙‡Â(Î)":מׁשלֹוח ְְְְִִֵַַַָָָ¿∆

È‡‰.:ּבּה ׁשּנאמר עֹוג, ג)ארץ "ההּוא(דברים »¿»ƒֱֶֶֶֶַַָ
רפאים ארץ כא":יּקרא ÈÓ˙(‡)תורה ‰ÁL. ְִִֵֶֶָָƒ¿»ƒ¿ƒ

אמר: לׂשרה ׁשּנעׂשּו נּסים ּכׁשראה היתה. ּפרעה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּבת
ּגבירה ולא זה ּבבית ׁשפחה ּבּתי ׁשּתהא ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹ'מּוטב

אחר': pnÓ‰()ּבבית ‰a‡ ÈÏe‡.מי על לּמד ְִֵַַ«ƒ»∆ƒ∆»ִִֵַ
הרּוס: אּלא ּבנּוי ׁשאינֹו ּבנים לֹו ‡a‰ׁשאין ִֵֵֶֶֶָָָָƒ»∆

‰pnÓ.לתֹו צרתי ׁשאכניס ÏB˜Ïּביתי:ּבזכּות ƒ∆»ְְְִִִִֵֶַָָ¿
È.(ב"ר)הּקדׁש È(‚)ׁשּבּה:לרּוח ÁzÂ. »»ְֶֶַַָֹ«ƒ«»«

ּבדברים: קדֹוׁשלקחּתּה ּבגּוף לּדבק ׁשּזכית אׁשרי' ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ
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d˙Ó‡ ‡˙ÈÓ ‚‰ ˙È ‡«¿»»»»ƒ¿≈»«¿«
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‰È‰ ‰ËÏÚÂ.:הּיֹום חׁשB‚Â ÔLÚ epz ‰p‰Â. «¬»»»»ַַָ¿ƒ≈«»»¿

ּבגיהּנם. גילּולים עֹובדי הּמלכּיֹות ׁשּיּפלּו לֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֻרמז
ּכבר, ׁשּבאה מבאר הּוא לכ למעלה, טעמֹו ְְְְְְֶַַָָָָָָָָֹ"ּבאה"
ּכׁשהיא מבאר היה ּבאל"ף, למּטה טעמֹו היה ְְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָֹואם
ּכתיב ּכבר ׁשהרי ּכן, לֹומר אפׁשר ואי ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָׁשֹוקעת,
לאחר עׁשן ּתּנּור והעברת לבא", הּׁשמׁש ְְְֲִֶֶַַַַַַַָָָָֹ"ויהי
ּבכל חּלּוק וזה ׁשקעה. ׁשּכבר נמצא היתה, ְְְְְְִִִֶֶָָָָָָָָמּכאן
ּבא, ּכמֹו: אֹותּיֹות, ׁשּתי ׁשּיסֹודּה נקבה לׁשֹון ְְְְְִֵֵֵֶָָָָּתבה
ּכגֹון הּוא, עבר לׁשֹון למעלה, ּכׁשהּטעם ׁשב: ְְְְְֶַַַַַָָָָקם

ּוכגֹון: כט)זה ּבאה",(לקמן לז)"ורחל "קמה(לקמן ְְֵֶָָָָָ
א)אלּמתי", ּוכׁשהּטעם(רות ,"יבמּת ׁשבה "הּנה ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֻ

,והֹול עכׁשו ׁשּנעׂשה ּדבר הוה, לׁשֹון הּוא ְְְְֲֵֶֶַַַָָָָָֹלמּטה
כט)ּכמֹו: הּצאן",(לקמן עם ב)"ּבאה "ּבערב(אסתר ְִֶֶַָָָֹ

ׁשבה היא ּובּבקר באה Èz˙(ÁÈ)":היא ÚÏ. ִִֶַָָָָֹ¿«¿¬»«ƒ
עׂשּויה היא ּכאּלּו הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְֲֲִִִֶַָָָָאמירתֹו

tŒ‰˙:(ב"ר) Ï„‰ ‰p‰Œ„Ú.ּדבּוק ׁשהּוא לפי ««»»«»…¿«¿»ְִֶָ
יׂשראל ׁשהּואלארץ ּפי על אף ּגדֹול, קֹוראהּו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָ

ׁשּנאמר: מעדן, הּיֹוצאים נהרֹות ּבארּבעה ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻמאחר
ב) הדיֹוט:(לעיל מׁשל ּפרת", הּוא הרביעי ְְְְְִִֶַַָָָָ"והּנהר

:ל ויׁשּתחוּו לּׁשחור הּדבק ,מל – מל ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָעבד
(ËÈ)ÈÈ‰Œ˙‡.(ב"ר)ולא ּכאן, יׁש אּמֹות עׂשר ∆«≈ƒְֵֶֶָֹֻ

ּומֹואב אדֹום והּׁשלׁשה: ּגֹוים. ׁשבעה אּלא להם ְְְֱִִֶֶַַָָָָָָֹנתן
להיֹות עתידים וקדמֹוני קנּזי קיני, והם ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַועּמֹון,

ׁשּנאמר: לעתיד, יא)ירּׁשה ּומֹואב(ישעיה "אדֹום ְֱֱִֶֶֶַָָָֻ
מׁשמעּתם עּמֹון ּובני ידם Œ˙‡Â(Î)":מׁשלֹוח ְְְְִִֵַַַָָָ¿∆

È‡‰.:ּבּה ׁשּנאמר עֹוג, ג)ארץ "ההּוא(דברים »¿»ƒֱֶֶֶֶַַָ
רפאים ארץ כא":יּקרא ÈÓ˙(‡)תורה ‰ÁL. ְִִֵֶֶָָƒ¿»ƒ¿ƒ

אמר: לׂשרה ׁשּנעׂשּו נּסים ּכׁשראה היתה. ּפרעה ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּבת
ּגבירה ולא זה ּבבית ׁשפחה ּבּתי ׁשּתהא ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹ'מּוטב

אחר': pnÓ‰()ּבבית ‰a‡ ÈÏe‡.מי על לּמד ְִֵַַ«ƒ»∆ƒ∆»ִִֵַ
הרּוס: אּלא ּבנּוי ׁשאינֹו ּבנים לֹו ‡a‰ׁשאין ִֵֵֶֶֶָָָָƒ»∆

‰pnÓ.לתֹו צרתי ׁשאכניס ÏB˜Ïּביתי:ּבזכּות ƒ∆»ְְְִִִִֵֶַָָ¿
È.(ב"ר)הּקדׁש È(‚)ׁשּבּה:לרּוח ÁzÂ. »»ְֶֶַַָֹ«ƒ«»«

ּבדברים: קדֹוׁשלקחּתּה ּבגּוף לּדבק ׁשּזכית אׁשרי' ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָ
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:d‰ÈÚa dza ˙Ï ˙‡ÈÚ«ƒ«¿«ƒ»¿«¿≈»«

ÈÏה È ‡Ï È ˙Ó‡Â«¬««»«¿«¿»ƒƒ
˙ÁÂ CÏ È˙Ó‡ ˙È‰È ‡‡ CÏÚ¬»¬»¿»ƒ«¿ƒ»«¬«
È„È d‰ÈÚa ˙ÈÏ ˙‡ÈÚ È‡¬≈«ƒ«¿≈¿≈»«¿ƒ

:CÈ ÈÈa ÈÈו‡ Ó‡Â ¿»≈ƒ≈»«¬««¿»
È„ÈÚ CÈ„Èa CÈ˙Ó‡ ‡‰ ÈÏ¿»«»«¿ƒƒƒƒƒƒ
È d˙ÈÚÂ ÈÎÈÈÚa È˙„k dÏ«ƒ¿«≈¿≈»¿ƒ¿«ƒ«»«

:d‰Ó„Ó ˙ÚÂזdÁkL‡Â ¿»¿«ƒ√»»«¿«¿¿«
‡Ó„ ‡ÈÚ ÏÚ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ«¿¬»«¿»«≈»¿«»
‡Á‡a ‡ÈÚ ÏÚ ‡a„Óa¿«¿¿»«≈»¿»¿»

:‡‚Á„ח‡˙Ó‡ ‚‰ Ó‡Â ¿«¿»«¬«»»«¿»
z‡ ‡Ï ‡È˙‡ z‡ Ó È„¿»«¿»«¿»¿»¿»«¿
Èza È „ Ó ˙Ó‡Â ‡Ï‡»¿»«¬««ƒ√»»«ƒ»¿ƒ

) ‡Ú ‡‡È:(˙ÚטÓ‡Â ¬»»»»¬»««¬«
CzBa ˙ÂÏ Èz ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ««¿¬»«¿»ƒ¿«ƒ¿ƒ

:‡‰„È ˙BÁz È„aÚzL‡ÂיÓ‡Â ¿ƒ¿«¿¿ƒ¿¿»»«¬«
˙È ÈbÒ‡ ‰‡bÒ‡ ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ dÏ««¿¬»«¿»«¿»»«¿≈»


ÈL:(ב"ר)ּכזה' Ú Ó.לאּׁשה הּקבּוע מֹועד ֶָƒ≈∆∆»ƒְִֵַַָָ

ליּׂשא חּיב לבעלּה, ילדה ולא ׁשנים עׂשר ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּׁשהתה
סד)אחרת B‚Â':(יבמות ‡ ˙LÏ.ׁשאין מּגיד ֶֶַ¿∆∆«¿»¿ִֵֶַ

ׁשּלא לפי הּמנין, מן לֹו עֹולה לארץ חּוצה ְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹיׁשיבת
לֹו יב)נאמר ׁשיבא(לעיל עד ּגדֹול" לגֹוי ואעׂש" : ְְְֱֶֶֶֶַַָָֹ

יׂשראל: ‰zÂ(„)לארץ ‚‰ŒÏ‡ ‡Â.מּביאה ְְִֵֶֶָ«»…∆»»«««ִִָ
ÈÈÚa‰:(ב"ר)ראׁשֹונה dzb ÏzÂ.ׂשרי אמרה: ִָ«≈«¿ƒ¿»¿≈∆»ְַָָָ

היא ּכאּלּו עצמּה מראה ּכגּלּויּה, סתרּה אין ְְְְְִִִִֵַַָָָָזֹו
הּׁשנים ּכל להריֹון זכתה ׁשּלא צּדקת, ואינּה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹצּדקת,

ראׁשֹונה מּביאה נתעּברּתי ואני :(ב"ר)הּללּו, ְְֲִִִִִִַַַַָָָ
(‰)EÈÏÚ ÈÒÓÁ.עלי לי, העׂשּוי אניחמס ¬»ƒ»∆ֲִִֶֶָָָָ

הּוא: ּברּו להּקדֹוׁש ּכׁשהתּפּללּת הענׁש, ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֹמּטילה
טו) לא(לעיל ערירי", הֹול ואנכי ְֲִִִִִֵֶַָֹֹ"מהּֿתּתןֿלי

ׁשנינּו, על להתּפּלל ל והיה ,עלי אּלא ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָהתּפּללּת

חֹומס אּתה ּדברי ועֹוד, .עּמ נפקדת אני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָוהייתי
ּבזיֹוני ׁשֹומע ׁשאּתה ‡ÈÎ:(ב"ר)וׁשֹותקמּמּני, ְְִִִִֵֵֶֶַַָ»…ƒ

EÈÈ ÈÈa 'B‚Â È˙ÁL Èz˙.ׁשּבּמקרא ּבינ ּכל »«ƒƒ¿»ƒ¿≈ƒ≈∆ְִֵֶֶַָָ
ּוביני ּביּה קרי מלא, וזה לנקבה)חסר, נֹוכח ,(ר"ל ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָ

והּפילהׁשהכניס הגר, ׁשל ּבעּבּורּה הרע עין ה ְְְִִִִִִֶֶַַָָָָָָ
הרה", הּנ" להגר: אֹומר ׁשהּמלא הּוא ְְִֵֶַַָָָָָָָָֻעּברּה,
אּלא ׁשּתהר? לּה מבּׂשר והּוא הרתה, ּכבר ְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹוהלא

הראׁשֹון: הריֹון ׁשהּפילה È(Â)מלּמד ‰ÚzÂ. ְִִִֵֵֶַָָָ«¿«∆»»«
ּבקׁשי ּבּה מׁשעּבדת ז:(ב"ר)היתה ‡ŒÈ(Á)תורה ְְְְִֶֶַָָָֹ≈

˙‡ ‰Ó.לּה ליּתן אּלא היה, יֹודע ּבאת. מהיכן ƒ∆»ִֵֵֵֵֶַָָָָָָ
אּיה "איֿמּזה" ּולׁשֹון ּבדברים, עּמּה ליּכנס ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּפתח

'מּזה עליו: ׁשּתאמר ּבא':הּמקֹום Ó‡Â(Ë)אני ֲִִֶֶַַָָָָֹ«…∆
'B‚Â '‰ C‡ÏÓ dÏ.לּה ׁשלּוח היה אמירה ּכל על »«¿«¿ֲִַַָָָָָָ

אמירה ּבכל 'מלא' נאמר לכ אחר, ְְְְֱֲִֵֶַַַַָָָָָמלא

jlÎjlfiiyy mei qelwpe`

      ¥«Ÿ©³Ÿ¤¨Æ©§©´§Ÿ̈½¦¨¬¨−̈
     §Ÿ©§́§¥®§¨¨³§Æ¦§¨¥½¦«¨©¬

     §Ÿ̈−¤¨§¥«§³¦«§¤Æ¤¤́¨½̈
      ̈´©½Ÿ§©¬−Ÿ®§©§¥¬¨¤−̈

    ¦§«Ÿ©¦§¨³¥«§Ÿ̈Æ©Ÿ¥´¥¤½¨
       ©−̈¥´¢¦®¦´¨«§À̈£©¬£²Ÿ¨¦−¦

      ©«£¥¬Ÿ¦«©¥Æ¨¨´©§¥½§¥¬©©−
      Ÿ¦®¦¥¬¥«¨¥−¥¬¨«¤©¥¤¨¨²

     §©§−̈¥®©¦§¸̈©§¨¤§²£¤¨«§¨¬
    ¨−̈¦§¨¥«§©§¾̈¤§Ÿ¦¬¨−̈

   §¥´¨¦®§¤«¤¨¨¬¤¦§¨¥−
   §©§¨«©§¦´©§½̈¤¦§¦¬

     ̈−̈§¥´©¨¦®©¥¨̧§Ÿ̈¹¤©§À̈
      ©³Ÿ¤¥¨Æ£¦¥´©©½¦§©¥¬§¨©−¤«§¥¬

:È‚Ó ÔÓzÈ ‡ÏÂ ÈÈa¿»¿ƒ¿»ƒƒ¿ƒ¿≈
‡zיא ‡‰ ÈÈ„ ‡‡ÏÓ dÏ Ó‡Â«¬«««¿¬»«¿»»«¿

dÓL ÔÈ˜˙Â a ÔÈ„Ï˙Â ‡È„ÚÓ¿«¿»¿≈¿ƒ»¿ƒ¿ƒ¿≈
:CÈ˙BÏˆ ÈÈ ÏÈa˜ È‡ Ï‡ÚÓLÈƒ¿»≈¬≈«ƒ¿»¿ƒ

‰‡יב ‡L‡a „BÓ ‡‰È ‡‰Â¿¿≈»∆¡»»
È„ ‡„ÈÂ ‡lÏ CÈˆ ‡‰È¿≈¿ƒ¿…»ƒ»ƒ¿≈
È‡ ÏÚÂ dÏ ÔÈÈˆ ÔB‰È ‡L‡¬»»¿¿ƒƒ≈¿««≈

:ÈLÈ È‰BÁ‡ Ïיג˙‡ÈlˆÂ »¬ƒƒ¿≈¿«ƒ«
˙Ó‡ dÚ ÏlÓ˙Ó ÈÈ„ ‡ÓLaƒ¿»«¿»¿ƒ¿«≈ƒ«¬««
È‡ ‡l ÈÊÁ„ ‡‰Ï‡ ‡‰ z‡«¿¡»»¿»≈…»¬≈

) ‡‰ Ì‰ ˙Ó‡È(‡‡ ‡‰ ¬«««¿«»»««¬»
:ÈÏ ÈÏ˙‡ ˙a ‡ÈÊÁ È˙L»≈ƒ»¿»»«¿ƒ¿¿ƒƒ

‡a‡יד ‡‡Ï ‡˜ Ôk ÏÚ«≈¿»ƒ¿≈»¿≈»
‡Ói˜ C‡ÏÓ„‡‰ dÏÚ ÈÊÁz‡ ¿«¿««»»ƒ«¬ƒ¬«»

:‡‚Á ÔÈ Ì˜ ÔÈa (‡È‰)ƒ≈¿»≈«¿»
˜‡טו a Ì‡Ï ‚‰ ˙„ÈÏÈÂƒƒ«»»¿«¿»»¿»

‚‰ ˙„ÈÏÈ da ÌL Ì‡«¿»¿≈ƒƒ«»»
:Ï‡ÚÓLÈטזÔÓz a Ì‡Â ƒ¿»≈¿«¿»«¿»»

˙È ‚‰ ˙„ÈÏÈ „k ÔÈL zLÂ¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ«»»»
:Ì‡Ï Ï‡ÚÓLÈאÌ‡ ‰Â‰Â ƒ¿»≈¿«¿»«¬»«¿»

ÈÈ ÈÏ˙‡Â ÔÈL ÚL˙ ÔÈÚLz a«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»


יואמירה: ‰‰(È‡)תורה C‰.,ּתהרי ּכׁשּתׁשּובי ֲִַָƒ»»»ְֲִִֶַָ

יג)ּכמֹו מנֹוח:(שופטים ּדאׁשת הרה" הּנ"z„ÏÈÂ ְְִֵֶַָָָָ¿…«¿¿
Ôa.:לֹו ודֹומה וילדּת, כב)ּכמֹו "יׁשבּת(ירמיה ≈ְְְְְְְֶַַָֹ

ּבארזים": מקּננּת BÓLּבּלבנֹון ˙‡˜Â.,הּוא צּוּוי ְְְְֲִַַָָָֻ¿»»¿ִ
יצחק ׁשמֹו את "וקראת לזכר: ׁשאֹומר ":ּכמֹו ְְְְְִֵֶֶָָָָָָ

(È)Ì„‡ ‡.ּכמֹו חּיֹות, לצּוד מדּברֹות אֹוהב ∆∆»»ְְִֵַָָ
כא)ׁשּכתּוב: רֹובה(בראשית ויהי ּבּמדּבר "וּיׁשב ְְִִֵֶֶֶַַַָָ
Ïkaקּׁשת": B„È.:לסטיםBa Ïk „ÈÂ.ׂשֹונאין הּכל ַָ»«…ְִִ¿«…ְִַֹ

ּבֹו: ּומתּגרין ÔkLÈאֹותֹו ÂÈÁ‡Ï ÈÏÚÂ. ְִִָ¿«¿≈»∆»ƒ¿…
ּגדֹול זרעֹו È‡(È‚):(ב"ר)ׁשּיהיה Ï‡ ‰z‡.נקּוד ְְִֶֶַָ«»≈√ƒָ

הראּיה אלֹוּה ּדבר: ׁשם ׁשהּוא מּפני קמץ, ְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָָחטף
ּדבר אחרים, (ספרים עלּובין ׁשל ּבעלּבֹון ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָׁשרֹואה
הּכל רֹואה ׁשהּוא מׁשמע ראי", אל "אּתה ְֳִֵֵֶֶַַַַָָֹאחר:

אֹותֹו): רֹואה ּדבר ׁשּום ‰ÌÏואין Ì‚‰.לׁשֹון ְֵֶָָ¬«¬…ְ
ּבּמדּברֹות הלֹום ׁשאף הייתי סבּורה וכי ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָּתמּה:

ּבביתֹו אֹותם ראי אחר מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו ְְִִִֵֶַַָָָֹראיתי
מלאכים? לראֹות רגילה הייתי ׁשּׁשם אברהם, ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָׁשל
את ראה מנֹוח ׁשהרי לראֹותם, רגילה ׁשהיתה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָותדע
ראתה וזֹו נמּות", "מֹות ואמר אחת ּפעם ְְְֲַַַַַַַָָָָָהּמלא

חרדה: ולא זה אחר זה ÈÁÏ(È„)ארּבעה ‡a ְְְֶֶַַַָָָָֹ¿≈««
È‡.:'עלּה אּתחזי קּימא דמלא 'ּבארא ּכתרּגּומֹו: …ƒְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָ
(ÂË)B‚Â ÌL Ì‡ ‡˜iÂ.ׁשּלא ּפי על אף «ƒ¿»«¿»∆¿ִֶַַֹ

ׁשמֹו "וקראת ׁשאמר: הּמלא ּדברי אברהם ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָׁשמע
עליו הּקדׁש רּוח ׁשרתה ּוקראֹויׁשמעאל", ְְְִֵֶַַָָָָָָֹ

B‚Â(ÊË)יׁשמעאל: ‰L ÌÈÓLÔa Ì‡Â. ְִֵָ¿«¿»∆¿…ƒ»»¿
ׁשלׁש ּבן ׁשהיה להֹודיע נכּתב, יׁשמעאל ׁשל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלׁשבחֹו

עּכב:עׂשרה ולא ּכׁשּנּמֹול ÈL(‡)ׁשנה Ï‡È‡. ְְְִִֵֵֶֶָָֹ¬ƒ≈««
,לפיכ ּברּיה. לכל ּבאלהּותי ּדי ׁשּיׁש הּוא ְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָָאני
ּכל וכן ּולפטרֹון, לאלּה ל ואהיה לפני" התהּל"ְְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
לפי והּכל ׁשּלֹו, ּדי :ּכ ּפרּוׁשֹו ּבּמקרא ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹמקֹום
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:Ì‡Ï Ï‡ÚÓLÈאÌ‡ ‰Â‰Â ƒ¿»≈¿«¿»«¬»«¿»

ÈÈ ÈÏ˙‡Â ÔÈL ÚL˙ ÔÈÚLz a«ƒ¿ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿»


יואמירה: ‰‰(È‡)תורה C‰.,ּתהרי ּכׁשּתׁשּובי ֲִַָƒ»»»ְֲִִֶַָ

יג)ּכמֹו מנֹוח:(שופטים ּדאׁשת הרה" הּנ"z„ÏÈÂ ְְִֵֶַָָָָ¿…«¿¿
Ôa.:לֹו ודֹומה וילדּת, כב)ּכמֹו "יׁשבּת(ירמיה ≈ְְְְְְְֶַַָֹ

ּבארזים": מקּננּת BÓLּבּלבנֹון ˙‡˜Â.,הּוא צּוּוי ְְְְֲִַַָָָֻ¿»»¿ִ
יצחק ׁשמֹו את "וקראת לזכר: ׁשאֹומר ":ּכמֹו ְְְְְִֵֶֶָָָָָָ

(È)Ì„‡ ‡.ּכמֹו חּיֹות, לצּוד מדּברֹות אֹוהב ∆∆»»ְְִֵַָָ
כא)ׁשּכתּוב: רֹובה(בראשית ויהי ּבּמדּבר "וּיׁשב ְְִִֵֶֶֶַַַָָ
Ïkaקּׁשת": B„È.:לסטיםBa Ïk „ÈÂ.ׂשֹונאין הּכל ַָ»«…ְִִ¿«…ְִַֹ

ּבֹו: ּומתּגרין ÔkLÈאֹותֹו ÂÈÁ‡Ï ÈÏÚÂ. ְִִָ¿«¿≈»∆»ƒ¿…
ּגדֹול זרעֹו È‡(È‚):(ב"ר)ׁשּיהיה Ï‡ ‰z‡.נקּוד ְְִֶֶַָ«»≈√ƒָ

הראּיה אלֹוּה ּדבר: ׁשם ׁשהּוא מּפני קמץ, ְְֱֲִִֵֵֶַַָָָָָָחטף
ּדבר אחרים, (ספרים עלּובין ׁשל ּבעלּבֹון ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶָָָׁשרֹואה
הּכל רֹואה ׁשהּוא מׁשמע ראי", אל "אּתה ְֳִֵֵֶֶַַַַָָֹאחר:

אֹותֹו): רֹואה ּדבר ׁשּום ‰ÌÏואין Ì‚‰.לׁשֹון ְֵֶָָ¬«¬…ְ
ּבּמדּברֹות הלֹום ׁשאף הייתי סבּורה וכי ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָּתמּה:

ּבביתֹו אֹותם ראי אחר מקֹום, ׁשל ׁשלּוחֹו ְְִִִֵֶַַָָָֹראיתי
מלאכים? לראֹות רגילה הייתי ׁשּׁשם אברהם, ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָׁשל
את ראה מנֹוח ׁשהרי לראֹותם, רגילה ׁשהיתה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָותדע
ראתה וזֹו נמּות", "מֹות ואמר אחת ּפעם ְְְֲַַַַַַַָָָָָהּמלא

חרדה: ולא זה אחר זה ÈÁÏ(È„)ארּבעה ‡a ְְְֶֶַַַָָָָֹ¿≈««
È‡.:'עלּה אּתחזי קּימא דמלא 'ּבארא ּכתרּגּומֹו: …ƒְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָ
(ÂË)B‚Â ÌL Ì‡ ‡˜iÂ.ׁשּלא ּפי על אף «ƒ¿»«¿»∆¿ִֶַַֹ

ׁשמֹו "וקראת ׁשאמר: הּמלא ּדברי אברהם ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָׁשמע
עליו הּקדׁש רּוח ׁשרתה ּוקראֹויׁשמעאל", ְְְִֵֶַַָָָָָָֹ

B‚Â(ÊË)יׁשמעאל: ‰L ÌÈÓLÔa Ì‡Â. ְִֵָ¿«¿»∆¿…ƒ»»¿
ׁשלׁש ּבן ׁשהיה להֹודיע נכּתב, יׁשמעאל ׁשל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹלׁשבחֹו

עּכב:עׂשרה ולא ּכׁשּנּמֹול ÈL(‡)ׁשנה Ï‡È‡. ְְְִִֵֵֶֶָָֹ¬ƒ≈««
,לפיכ ּברּיה. לכל ּבאלהּותי ּדי ׁשּיׁש הּוא ְְְֱֲִִִִֵֶֶַָָָָאני
ּכל וכן ּולפטרֹון, לאלּה ל ואהיה לפני" התהּל"ְְְְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
לפי והּכל ׁשּלֹו, ּדי :ּכ ּפרּוׁשֹו ּבּמקרא ׁשהּוא ְְְִִֵֶֶַַַָָָֹמקֹום
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ÈL Ï‡ ‡‡ dÏ Ó‡Â Ì‡Ï¿«¿»«¬«≈¬»≈««
:ÌÈÏL ÈÂ‰Â ÈÓ„˜ ÁÏtבÔz‡Â ¿«√»«∆¡≈¿ƒ¿∆≈

È‡Â CÈe ÈÓÈÓ ÔÈa ÈÓÈ¿̃»ƒ≈≈¿ƒ≈»¿«¿≈
:‡„ÁÏ ‡„ÁÏ C˙ÈגÌ‡ ÏÙe »»«¬»«¬»¿««¿»

ÈÈ dnÚ ÏÈlÓe È‰Bt‡ ÏÚ««ƒ«ƒƒ≈¿»
:ÓÈÓÏד‡‰ ‡‡)איננו בנ"י )גזר ¿≈»¬»»ְַ

È ‡Ï È‰˙e CnÚ ÈÓÈ¿̃»ƒƒ»¿≈¿««ƒ
:ÔÈÓÓÚה˙È „BÚ È˜˙È ‡ÏÂ «¿ƒ¿»ƒ¿¿≈»

Ì‰‡ CÓL È‰ÈÂ Ì‡ CÓL¿»«¿»ƒ≈¿»«¿»»
:Cz‰È ÔÈÓÓÚ È ‡ È‡¬≈««ƒ«¿ƒ¿»ƒ»

ÁÏ„‡ו ‡„ÁÏ C˙È LÈt‡Â¿«ƒ»»«¬»«¬»
ÔÈËÈlL ÔÈÏÓe ÔÈLÏ Cpz‡Â¿∆¿ƒ»¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒƒ

:Ôe˜ÙÈ CpÓ ‡iÓÓÚaזÌÈ˜‡Â ¿«¿«»ƒ»ƒ¿«¬≈
ÔÈe CÈe ÈÓÈÓ ÔÈa ÈÓÈ˜ ˙È»¿»ƒ≈≈¿ƒ≈»≈
ÌÏÚ ÌÈ˜Ï ÔB‰È„Ï C˙a CÈa¿»«¿»¿»≈ƒ¿»»»
CÈÏÂ ‡‰Ï‡Ï CÏ ÈÂ‰ÓÏ¿≈¬≈»≈»»¿ƒ¿»

:C˙aחC˙a CÈÏÂ CÏ Ôz‡Â «¿»¿∆≈»¿ƒ¿»«¿»
‡Ú‡ Ïk ˙È C˙e˙Bz ‡Ú‡ ˙È»«¿»»»»»«¿»
ÔB‰Ï ÈÂ‰‡Â ÌÏÚ ˙Á‡Ï ÔÚ„ƒ¿««¿«¬»«»»¿∆¡≈¿

:‡‰Ï‡ÏטÌ‰‡Ï ÈÈ Ó‡Â ≈»»«¬«¿»¿«¿»»
CÈe z‡ ˙ ÈÓÈ˜ ˙È z‡Â¿«¿»¿»ƒƒ»«¿¿»


ÈÙÏ:הענין Cl‰˙‰.,'קדמי 'ּפלח ּכתרּגּומֹו: ְִָָƒ¿«≈¿»«ְְְֳַַַָ

ּבעבֹודתי: ˙ÌÈÓהּדבק ‰È‰Â.אחר צּוּוי זה אף ֲִִֵַָָ∆¿≈»ƒִֶַַַ
נסיֹונֹותי. ּבכל ׁשלם היה מדרׁשֹו:צּוּוי, ּולפי ְְְְֱִִִִֵֵַָָָ

ּתהיה הּזה ּובּדבר מילה, ּבמצות לפני", התהּל"ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ
לפני. מּום ּבעל אּתה ּב ׁשהערלה זמן ׁשּכל ְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָּתמים,
ה' חסר אּתה עכׁשו תמים", "והיה אחר: ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָּדבר
אֹוסיף הּגוּיה. וראׁש אזנים ב' עינים, ב' ְְְִִִִִֵֵַַַָָָֹאברים:
ּכמנין רמ"ח אֹותּיֹותי מנין ויהיּו ׁשמ על אֹות ְְְְְְְִִִִִֶַַַל

:איברי()È˙È ‰z‡Â.אהבה ׁשל ּברית ֵֶָ¿∆¿»¿ƒƒְֲִֶַָ
זֹו: מצוה ידי על ל להֹוריׁשּה הארץ, ְְְְְִִִֵֶַָָָָּוברית

(‚)ÂÈtÏÚ Ì‡ ÏtiÂ.ׁשעד הּׁשכינה, מּמֹורא «ƒ…«¿»«»»ְִִֶַַָָ
נּצבת הּקדׁש ורּוח לעמד ּכח ּבֹו היה לא מל, ְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹֹׁשּלא
עינים" ּוגלּוי "נֹופל ּבבלעם: ׁשּנאמר וזהּו ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָעליו,

ּכן): מצאתי אליעזר דרּבי ד(ּבבריתא Èk(‰)תורה ְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָƒ

ÌÈB ÔBÓ‰‡.ורי"ׁש ׁשמֹו, ׁשל נֹוטריקֹון לׁשֹון «¬ƒְְְְִֵֶ
לארם אּלא אב היה ׁשּלא ּבּתחּלה, ּבֹו ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשהיתה
רי"ׁש ואפּלּו העֹולם, לכל אב ועכׁשו מקֹומֹו, ְְְְֲִֵֶַַָָָָָׁשהּוא
יּו"ד ׁשאף מּמקֹומּה, זזה לא מּתחּלה ּבֹו ְְְִִִֶֶַָָָָָָֹׁשהיתה
ׁשהֹוסיפּה עד הּׁשכינה, על נתרעמה ׂשרי ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָׁשל

ׁשּנאמר: יב)ליהֹוׁשע, להֹוׁשע(במדבר מׁשה "וּיקרא ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹֻ
יהֹוׁשע נּון ÌÈB‚Ï(Â)":ּבן Èz˙e.יׂשראל ְִַֻ¿«ƒ¿ƒְִֵָ

היה ולא לֹו, היה ּכבר יׁשמעאל ׁשהרי ְְְֱֲִֵֵֶֶָָָָָָֹואדֹום,
עליו: ‡˙È˙Èa(Ê)מבּׂשרֹו È˙Ó˜‰Â.היא ּומה ְְַָָ«¬ƒ…ƒ∆¿ƒƒִַ

לאלהים: ל להיֹות ÌÏBÚ(Á)הּברית? ˙fÁ‡Ï. ְְְִִִֵַֹ«¬À«»
הּדר יׂשראל) (ּבר אבל לאלהים, לכם אהיה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹוׁשם

אלֹוּה: לֹו ׁשאין ּכמי לארץ .z‡Â‰(Ë)ּבחּוצה ְְֱִֵֶֶַָָָ¿«»
ּבריתי הּנה 'אני ראׁשֹון: ענין על מֹוסיף זֹו ְְֲִִִִִִִֵַָָוא"ו
ׁשמירתּה? היא ּומה לׁשמרּה, זהיר הוי ואּתה ,'ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָאּת
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:B‰È„Ï ˙aיÈc ÈÓÈ˜ ‡c «¿»¿»≈»¿»ƒƒ
Èe BÈÈe ÈÓÈÓ Èa eƒ̇¿≈≈¿ƒ≈≈≈

ÈaÏk BÏ Ê‚Ó ˙a  ¿»«¿»ƒ¿«¿»
:‡ecיא‡a ˙È eÊ‚˙Â ¿»¿ƒ¿¿»ƒ¿»

) È‰˙e B˙Ï„È˙‡Ï (‡‰˙e ¿»¿»¿¿≈¿≈¿»
:BÈÈe ÈÓÈÓ Èa È˜יבe ¿»≈≈¿ƒ≈≈«
) Ê˙È ÈÓBÈ ‡ÈÓÈ(Ê‚È ¿«¿»ƒƒ¿¿«ƒ¿«

È„ÈÏÈ BÈ˙„Ï ‡ec Ïk BÏ¿»¿»¿»»≈¿ƒ≈
a ÏkÓ ‡Ò ÈÈÊe ‡˙È≈»¿ƒ≈«¿»ƒ…«
:‡e‰ aÓ ‡Ïc ÈÓÓ«¿ƒ¿»ƒ¿»

(יג e˙È ‡˙‡ÈÊ‚Ó ƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ¿«
Òk ÈÊe ˙Èa „ÈÏÈ (Ê‚Èƒ¿«¿ƒ≈»¿ƒ«¿»
:Ï È˜Ï BÈa ÈÓÈ˜ È‰˙e¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»»»

È˙יד Ê‚È ‡Ï Èc ‡ec ÏÂ¿»≈¿»ƒ»ƒ¿«»
‡L‡ ÈÈLÈÂ d˙Ï a¿«»¿»≈¿ƒ¿≈≈¬»»
:ÈL‡ ÈÓÈ˜ ˙È dÈnÓ ‡È‰‰«ƒ≈«≈»¿»ƒ«¿ƒ

‡˙טו È ‰‡Ï ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»»«ƒ¿»
‰ È‡ È dÓL ˙È È˜˙ ‡Ï»ƒ¿≈»¿«»»¬≈»»

:dÓLטז‡ Û‡Â d˙È ‡Â ¿«∆¡»≈»«¿«∆≈
È‰˙e dp‡Â a Ï dpÓƒ«»»∆¡»¬ƒ«¿≈
‡ÓÓa ÈËÈLc ÈÏÓ ÈLÏ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒƒ¿«¿«»


וגֹו' לכם הּמֹול ּתׁשמרּו אׁשר ּבריתי ":"זאת ְְְְֲִִִִֶֶָֹ

(È)B‚Â ÈÈe ÈÈa.:עכׁשו ׁשל Èeאֹותם ≈ƒ≈≈∆¿ְֶַָָ≈
EÈ‡ EÊ.:אחרי להּולד ּכמֹו.‰ÏBnהעתידין «¿¬«¬∆ְֲֲִִִֵֶַָָƒְ

לעׂשֹות: ּכמֹו 'עׂשֹות', אֹומר: ׁשאּתה ּכמֹו ְְְֲֲִֵֶַַָלהּמֹול,
(‡È)ÏÓe.יתרה ּבֹו והּנּו"ן ּומלּתם, ּכמֹו ¿«¿∆ְְְְֵֶַַָ

ׁשל ונ' נֹוׁש ׁשל נ' ּכגֹון לפרקים, ּבֹו הּנֹופל ְְְִִִֵֵֶֶַָליסֹוד
לׁשֹון יּמֹול אבל ּונׂשאתם, ּכמֹו ּונמלּתם ְְְְְֲִֵֶֶַָָנֹוׂשא,

יאכל יעׂשה, ּכמֹו: אינו)יּפעל ישן :(ברש"י ְִֵֵֵֵֶָָָ
(È)˙Èa „ÈÏÈ.ּבּבית הּׁשפחה e˙˜Ó:ׁשּילדּתּו ¿ƒ»ƒְְִִֶַַַַָָƒ¿«
ÛÒk.:מּׁשּנֹולד ÈÏÈ„(È‚)ׁשּקנאֹו ÏBnÈ ÏBn‰ ∆∆ְִֶֶַָƒƒ¿ƒ
E˙Èa.,ימים לׁשמֹונה אמר ולא עליו ּכפל ּכאן ≈¿ְְִִַַָָָָָָָֹ

לאחד) (ס"א לאחר נּמֹול ּבית' 'יליד ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַַללּמד
ׁשּבת ּבמּסכת ׁשּמפרׁש ּכמֹו ימים, קלח)ׁשמנה :(דף ְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹ

(„È)Ê ÏÂ.מקֹום ּבאֹותֹו ׁשהּמילה לּמד ּכאן ¿»≈»»ְִִֵֶַָָָ

זכר ּבין נּכר ÏBnÈ‡Ï:(ב"ר)לנקבהׁשהּוא L‡. ְִִֵֵֶָָָָ¬∆…ƒ
אין אביו אבל "ונכרתה", ענׁשין: לכלל ְְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָמׁשּיּגיע

ּב"עׂשה": עֹובר אבל ּכרת, עליו Â˙‰ענּוׁש ֲֲֵֵֵַָָָָָ¿ƒ¿¿»
LÙp‰.זמּנֹו קדם ּומת ערירי קד)הֹול :(שבת «∆∆ְֲִִֵֵֶַֹ
(ÂË)È dÓL ˙‡ ‡˜˙‡Ï.לי ׂשרי, דמׁשמע …ƒ¿»∆¿»»»ְְִַַַָ

על ׂשרה ׁשּתהא ׁשמּה, סתם ׂשרה ּכי לאחרים, ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹולא
יג)ּכל ‡˙d(ÊË):(ברכות Èe.היא ּומה ֹ≈«¿ƒ…»ִַ

ׁשח לנערּותּה,הּברכה? יח)ׁשּנאמר:זרה (לקמן ְְְֱֲֶֶֶַַַָָָָָ
עדנה": לי ׁשדים,.Èe‰"היתה ּבהנקת ְְִֶָָָ≈«¿ƒ»ֲִַַַָָ

ׁשהיּו יצחק, ׁשל מׁשּתה ּביֹום לכ ְְְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָּכׁשּנצרכה
הּׁשּוק, מן אסּופי ׁשהביאּו עליהם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַמרּננים
עּמּה ּבנּה אחת ּכל והביאה הּוא'. 'ּבננּו ְְְְְִִִֵֵַַָָָָואֹומרים:
הּוא ּכּלם, את הניקה והיא הביאה, לא ְְִִִִֵֵֵֶָָָָֹֻּומניקּתּה

כא)ׁשּנאמר: ּבראׁשית(לקמן ׂשרה", בנים "הניקה ְֱִִִֵֵֶֶַָָָָ



קלז jlÎjlfiiriay mei qelwpe`
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:B‰È„Ï ˙aיÈc ÈÓÈ˜ ‡c «¿»¿»≈»¿»ƒƒ
Èe BÈÈe ÈÓÈÓ Èa eƒ̇¿≈≈¿ƒ≈≈≈

ÈaÏk BÏ Ê‚Ó ˙a  ¿»«¿»ƒ¿«¿»
:‡ecיא‡a ˙È eÊ‚˙Â ¿»¿ƒ¿¿»ƒ¿»

) È‰˙e B˙Ï„È˙‡Ï (‡‰˙e ¿»¿»¿¿≈¿≈¿»
:BÈÈe ÈÓÈÓ Èa È˜יבe ¿»≈≈¿ƒ≈≈«
) Ê˙È ÈÓBÈ ‡ÈÓÈ(Ê‚È ¿«¿»ƒƒ¿¿«ƒ¿«

È„ÈÏÈ BÈ˙„Ï ‡ec Ïk BÏ¿»¿»¿»»≈¿ƒ≈
a ÏkÓ ‡Ò ÈÈÊe ‡˙È≈»¿ƒ≈«¿»ƒ…«
:‡e‰ aÓ ‡Ïc ÈÓÓ«¿ƒ¿»ƒ¿»

(יג e˙È ‡˙‡ÈÊ‚Ó ƒ¿«»»ƒ¿«¿ƒ¿«
Òk ÈÊe ˙Èa „ÈÏÈ (Ê‚Èƒ¿«¿ƒ≈»¿ƒ«¿»
:Ï È˜Ï BÈa ÈÓÈ˜ È‰˙e¿≈¿»ƒ¿ƒ¿≈ƒ¿»»»

È˙יד Ê‚È ‡Ï Èc ‡ec ÏÂ¿»≈¿»ƒ»ƒ¿«»
‡L‡ ÈÈLÈÂ d˙Ï a¿«»¿»≈¿ƒ¿≈≈¬»»
:ÈL‡ ÈÓÈ˜ ˙È dÈnÓ ‡È‰‰«ƒ≈«≈»¿»ƒ«¿ƒ

‡˙טו È ‰‡Ï ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»»«ƒ¿»
‰ È‡ È dÓL ˙È È˜˙ ‡Ï»ƒ¿≈»¿«»»¬≈»»

:dÓLטז‡ Û‡Â d˙È ‡Â ¿«∆¡»≈»«¿«∆≈
È‰˙e dp‡Â a Ï dpÓƒ«»»∆¡»¬ƒ«¿≈
‡ÓÓa ÈËÈLc ÈÏÓ ÈLÏ¿ƒ¿ƒ«¿ƒ¿«ƒƒ¿«¿«»


וגֹו' לכם הּמֹול ּתׁשמרּו אׁשר ּבריתי ":"זאת ְְְְֲִִִִֶֶָֹ

(È)B‚Â ÈÈe ÈÈa.:עכׁשו ׁשל Èeאֹותם ≈ƒ≈≈∆¿ְֶַָָ≈
EÈ‡ EÊ.:אחרי להּולד ּכמֹו.‰ÏBnהעתידין «¿¬«¬∆ְֲֲִִִֵֶַָָƒְ

לעׂשֹות: ּכמֹו 'עׂשֹות', אֹומר: ׁשאּתה ּכמֹו ְְְֲֲִֵֶַַָלהּמֹול,
(‡È)ÏÓe.יתרה ּבֹו והּנּו"ן ּומלּתם, ּכמֹו ¿«¿∆ְְְְֵֶַַָ

ׁשל ונ' נֹוׁש ׁשל נ' ּכגֹון לפרקים, ּבֹו הּנֹופל ְְְִִִֵֵֶֶַָליסֹוד
לׁשֹון יּמֹול אבל ּונׂשאתם, ּכמֹו ּונמלּתם ְְְְְֲִֵֶֶַָָנֹוׂשא,

יאכל יעׂשה, ּכמֹו: אינו)יּפעל ישן :(ברש"י ְִֵֵֵֵֶָָָ
(È)˙Èa „ÈÏÈ.ּבּבית הּׁשפחה e˙˜Ó:ׁשּילדּתּו ¿ƒ»ƒְְִִֶַַַַָָƒ¿«
ÛÒk.:מּׁשּנֹולד ÈÏÈ„(È‚)ׁשּקנאֹו ÏBnÈ ÏBn‰ ∆∆ְִֶֶַָƒƒ¿ƒ
E˙Èa.,ימים לׁשמֹונה אמר ולא עליו ּכפל ּכאן ≈¿ְְִִַַָָָָָָָֹ

לאחד) (ס"א לאחר נּמֹול ּבית' 'יליד ׁשּיׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַַללּמד
ׁשּבת ּבמּסכת ׁשּמפרׁש ּכמֹו ימים, קלח)ׁשמנה :(דף ְְְְִֶֶֶַַָָָָֹֹ

(„È)Ê ÏÂ.מקֹום ּבאֹותֹו ׁשהּמילה לּמד ּכאן ¿»≈»»ְִִֵֶַָָָ

זכר ּבין נּכר ÏBnÈ‡Ï:(ב"ר)לנקבהׁשהּוא L‡. ְִִֵֵֶָָָָ¬∆…ƒ
אין אביו אבל "ונכרתה", ענׁשין: לכלל ְְְְֲֳִִִִִִֵֶַַַָָָָמׁשּיּגיע

ּב"עׂשה": עֹובר אבל ּכרת, עליו Â˙‰ענּוׁש ֲֲֵֵֵַָָָָָ¿ƒ¿¿»
LÙp‰.זמּנֹו קדם ּומת ערירי קד)הֹול :(שבת «∆∆ְֲִִֵֵֶַֹ
(ÂË)È dÓL ˙‡ ‡˜˙‡Ï.לי ׂשרי, דמׁשמע …ƒ¿»∆¿»»»ְְִַַַָ

על ׂשרה ׁשּתהא ׁשמּה, סתם ׂשרה ּכי לאחרים, ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹולא
יג)ּכל ‡˙d(ÊË):(ברכות Èe.היא ּומה ֹ≈«¿ƒ…»ִַ

ׁשח לנערּותּה,הּברכה? יח)ׁשּנאמר:זרה (לקמן ְְְֱֲֶֶֶַַַָָָָָ
עדנה": לי ׁשדים,.Èe‰"היתה ּבהנקת ְְִֶָָָ≈«¿ƒ»ֲִַַַָָ

ׁשהיּו יצחק, ׁשל מׁשּתה ּביֹום לכ ְְְְְְְִִִֶֶֶֶָָָָּכׁשּנצרכה
הּׁשּוק, מן אסּופי ׁשהביאּו עליהם ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַמרּננים
עּמּה ּבנּה אחת ּכל והביאה הּוא'. 'ּבננּו ְְְְְִִִֵֵַַָָָָואֹומרים:
הּוא ּכּלם, את הניקה והיא הביאה, לא ְְִִִִֵֵֵֶָָָָֹֻּומניקּתּה

כא)ׁשּנאמר: ּבראׁשית(לקמן ׂשרה", בנים "הניקה ְֱִִִֵֵֶֶַָָָָ
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:ÔB‰È dpÓיזÏÚ Ì‰‡ Ïe ƒ«¿¿««¿»»«
Ï‰ daÏa Ó‡Â È„ÁÂ È‰B‡«ƒ«¬ƒ«¬«¿ƒ≈«¿«
‰ Ì‡Â „ÏÂ È‰È ÔÈL ‰‡Ó¿»¿ƒ¿≈¿«¿ƒ»»
:„ÈÏ ÔÈL ÔÈÚL ˙‰¬«ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ

ÈÂÏיח ÈÈ Ì„˜ Ì‰‡ Ó‡Â«¬««¿»»√»¿»¿«
:CÓ„˜ Ìi˜˙È Ï‡ÚÓLÈיטÓ‡Â ƒ¿»≈ƒ¿«»√»»«¬«

CÏ „ÈÏ C˙‡ ‰ ‡ËLe˜a ÈÈ¿»¿¿»»»ƒ¿»¿ƒ»
ÌÈ˜‡Â ˜ÁˆÈ dÓL ˙È È˜˙Â a»¿ƒ¿≈»¿≈ƒ¿»«¬≈
È‰BÏ ÌÏÚ ÌÈ˜Ï dÚ ÈÓÈ˜ ˙È»¿»ƒƒ≈ƒ¿»»»ƒ¿ƒ

:È‰B˙כ˙ÈÏa˜ Ï‡ÚÓLÈ ÏÚÂ «¿ƒ¿«ƒ¿»≈«≈ƒ
d˙È L‡Â d˙È ˙ÈÎa ‡‰ C˙BÏ¿̂»»»≈ƒ»≈¿«≈»≈
ÔÈ ‡„ÁÏ ‡„ÁÏ d˙È ÈbÒ‡Â¿«¿≈»≈«¬»«¬»¿≈
ÌÚÏ dp‡Â „ÈÏÈ ‡i Ú¬««¿¿«»¿ƒ¿∆¿ƒ≈¿«

:ÈbÒכאÌÚ ÌÈ˜‡ ÈÓÈ˜ ˙ÈÂ «ƒ¿»¿»ƒ»ƒƒ
‡ÓÊÏ ‰ CÏ „ÈÏ˙ È ˜ÁˆÈƒ¿»ƒ¿ƒ»»»¿ƒ¿»

:‡Á‡ ‡La ÔÈ„‰כבÈˆÈLÂ »≈¿«»»√«¿»¿≈ƒ


ּבמקצת: רמזֹו ÂÈŒÏÚ(ÊÈ)רּבה Ì‰‡ ÏiÂ ְְְִַָָָ«ƒ…«¿»»«»»

˜ÁˆiÂ.,'וחדי' ׂשמחה: לׁשֹון אּונקלֹוס ּתרּגם זה «ƒ¿»ְְְְְֲִִִֵֶַָ
האמין ׁשאברהם למדּת ,מחֹו לׁשֹון ׂשרה ְְְְְֱִֶֶֶַַָָָָָָוׁשל
ׁשהקּפיד וזהּו ולגלגה, האמינה לא וׂשרה ְְְְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָֹוׂשמח,
אברהם: על הקּפיד ולא ׂשרה על הּוא ּברּו ְְְִִַַַַָָָָָָֹהּקדֹוׁש

Ô‰.:ּכמֹו קּימֹות, ׁשהן ּתמיהֹות ב)יׁש א (שמואל «¿∆ְְִֵֵֶַָ
נגליתי"? טו)"הנגלה ב אּתה"?;(שמואל "הרֹואה ְְֲִִִֵֶַָָֹ
קּימת, היא זֹו זהאף חסד 'הנעׂשה ּבלּבֹו: אמר וכ ְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

לי'?: עֹוׂשה הּוא ּברּו ּׁשהּקדֹוׁש מה ŒÌ‡Âלאחר ְִֵֶֶַַַָָ¿ƒ
‰L ÌÈÚLŒ˙‰ ‰.ואף לילד, ּכדאי היתה »»¬«ƒ¿ƒ»»ְְְֵֵַַָָ

ת"ק ּבני מֹולידין היּו הראׁשֹונים ׁשּדֹורֹות ּפי ְִִִִִֵֶַָָעל
ּובא ּכבר, הּׁשנים נתמעטּו אברהם ּבימי ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָׁשנה,

ּכח ׁשּמּנחּבּתׁשּות ּדֹורֹות מעׂשרה ּולמד וצא עֹולם, ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
ע': ּובני ס' ּבני ּתֹולדֹותיהן ׁשּמהרּו אברהם ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָועד

(ÁÈ)‰ÈÁÈ Ï‡ÚÓLÈ eÏ..יׁשמעאל ׁשּיחיה הלואי ƒ¿»≈ƒ¿∆ְְְִִֵֶֶַַָ
ּכזה: ׂשכר מּתן לקּבל ּכדאי ÈÏאיני ‰ÈÁÈ.יחיה ְְִֵֵֶַַַַָָָƒ¿∆¿»∆ְִֶ

קדמי: ּפלח לפני", התהּל" ּכמֹו: ,ְְְְְְְֳִִֵַַַַָָָּביראת
(ËÈ)Ï‡.:וכן ּדברים, אמּתת מב)לׁשֹון (לקמן ¬»ְְְֲִִֵַָ

אנחנּו", אׁשמים ד)"אבל ב ּב(מלכים אין"אבל ן ְֲֲֲֲִֵֵֵַָָ
ÁˆÈ˜לּה": BÓLŒ˙‡ ˙‡˜Â.ויׁש הּצחֹוק, ׁשם על ָ¿»»»∆¿ƒ¿»ְְֵֵַַ

ׁשל ׁשנה וצ' נסיֹונֹות, העׂשרה ׁשם על ְְְֲִִֵֶַָָָָָאֹומרים
אברהם. ׁשל ׁשנה וק' ׁשּנּמֹול ימים וח' ְְְִִֶֶַָָָָָָָׂשרה,
הרי נאמר? לּמה ּבריתי" "ואת אחרים: ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָ(ספרים
וזרע אּתה תׁשמר ּבריתי את "ואּתה ּכתיב: ְְְְְְְֲִִִִֶַַַָָָֹּכבר
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מקֹום:(ב"ר)ולמדנּו ׁשל מרּכבּתֹו ׁשהּצּדיקים ְְְְִִֶֶֶַַַַָָ
(‚Î)ÌBi‰ ÌˆÚa.ולא ּבּיֹום ׁשּנצטּוה, ּבּיֹום ּבֹו ¿∆∆«ְְִֶַַַָֹ

הּלצנים, מן ולא הּגֹויים מן לא נתירא לא ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹֹּבּלילה,
אֹויביו יהיּו 'אּלּווׁשּלא אֹומרים: ּדֹורֹו ּובני ְְְְְִִִֵֶָֹ

ׁשל מצותֹו ּולקּים למּול הּנחנּוהּו לא ְְְְִִִֵֶַַָָֹראינּוהּו
וּיפעל:.ÏÓiÂמקֹום': .BÏn‰a(Î„)לׁשֹון ָ«»»ְְִַַ¿ƒ…

ּכמֹו: ב)ּבהּפעלֹו, (נטל.BÏn‰a"ּבהּבראם":(לעיל ְְְְֲִִָָָ¿ƒ…ַָ
והיה ,לחּת ורצה ּבערלתֹו ואחז סּכין ְְְְְְְִַַַַָָָָָָָָָֹאברהם
הּוא? ּברּו הּקדֹוׁש עׂשה מה זקן. ׁשהיה ְִֵֵֶֶַָָָָָָָָמתירא,
עּמֹו "וכרֹות ׁשּנאמר: עּמֹו, ואחז ידֹו ְְֱִִֶֶַַַָָָָׁשלח

ּבראׁשית "עּמֹו", אּלא נאמר, לא 'לֹו' ְְֱִִִֵֶֶַַָֹהּברית",
יׁשן). רׁש"י BÏÚ(Î‰)רּבה a ‡ BÏBn‰a. ִַַָָָ¿ƒ≈¿«»¿»

חסר היה ׁשּלא לפי "את", נאמר: לא ְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּבאברהם
ּתׁשמיׁש, ידי על נתמע ׁשּכבר ּבׂשר, חּתּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאּלא
ולפרע ערלה לחת הזקק ילד ׁשהיה יׁשמעאל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻאבל

ּבֹו נאמר לכ רבה)"את"הּמילה, :(בראשית ְֱִֵֶַַָָ
(ÂÎ)‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa.צ"ט לאברהם ׁשּמלאּו ¿∆∆««∆ְְְֶַָָָ
אברהםׁשנה נּמֹול ׁשנים, עׂשרה ׁשלׁש ּוליׁשמעאל ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

ּבנֹו: כזויׁשמעאל תורה ְְְִֵָ
לך לך פרשת חסלת

.rav`a ze`xdl epbdpn oi`  dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
             ¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

        Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦



קלט jlÎjlfiiriay mei qelwpe`

   ©§¨¨«©¦©̧©§¨¹̈¤¦§¨¥´
      §À§¥̧¨§¦¥³¥Æ§¥Æ¨¦§©´©§½
     ̈¨¾̈§©§¥−¥´©§¨¨®©¹̈¨¤§©Ÿ́
      ̈§¨À̈§¤̧¤Æ©´©¤½©«£¤²¦¤¬¦−

  ¡Ÿ¦«§©̧§¨½̈¤¦§¦¬
     ¨¥−©¨¨®§¦Ÿ−§©¬Ÿ¨§¨«

     §¦§¨¥´§½¤§¬¤§¥−¨¨®
     §¦̧Ÿ½¥−§©¬Ÿ¨§¨«§¤̧¤Æ©´

     ©¤½¦−©§¨¨®§¦§¨¥−§«§¨
     ©§¥³¥Æ§¦´½̈¦¦§©¤−¤¥¥´

   ¤¥¨®¦−Ÿ¦«
     

ÈÈ„ ‡È l‡Â dnÚ ‡ÏlÓÏ¿«»»ƒ≈¿ƒ¿««¿»»«¿»
:Ì‰‡c È‰BÂlÚÓכג„ ≈ƒ»ƒ¿«¿»»¿«

Ïk ÈÂ da Ï‡ÚÓÈ È Ì‰‡«¿»»»ƒ¿»≈¿≈¿»»
dÎ ÈÈ Ïk ÈÂ dÈ È„ÈÏÈ¿ƒ≈≈≈¿»»¿ƒ≈«¿≈
Ì‰‡ Èa È‡a ‡Îc Ïk»¿»«¬»≈≈«¿»»
ÔÎa ÔB‰ÏÚ„ ‡a È ‚¿«»ƒ¿»¿»¿»¿ƒ¿«
dnÚ ÏÈlÓ Èc ‡Ók ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ»»≈¿»ƒ«ƒƒ≈

:ÈÈכדÚ ÔÈÚ a Ì‰‡Â ¿»¿«¿»»«ƒ¿ƒ¿«
:dÏÚ„ ‡a  „k ÔÈ¿ƒ«¿«ƒ¿»¿»¿¿≈

ÈÚכה Ï a da Ï‡ÚÓÈÂ¿ƒ¿»≈¿≈«¿»«¿≈
:dÏÚ„ ‡a È  „k ÔÈ¿ƒ«¿«»ƒ¿»¿»¿¿≈

(כו ‡ ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ ÔÎaÈ ƒ¿«»»≈ƒ¿¿«
:da Ï‡ÚÓÈÂ Ì‰‡ (¿««¿»»¿ƒ¿»≈¿≈

È‡כז È„ÈÏÈ dÈ È‡ ÏÎÂ¿»¬»≈≈≈¿ƒ≈≈»
ÔÈÓÓÚ a ÔÓ ‡Î ÈÈ¿ƒ≈«¿»ƒ««¿ƒ

) ‡È   :dnÚ ( ƒ¿¿»¿»ƒ≈


מקֹום:(ב"ר)ולמדנּו ׁשל מרּכבּתֹו ׁשהּצּדיקים ְְְְִִֶֶֶַַַַָָ
(‚Î)ÌBi‰ ÌˆÚa.ולא ּבּיֹום ׁשּנצטּוה, ּבּיֹום ּבֹו ¿∆∆«ְְִֶַַַָֹ

הּלצנים, מן ולא הּגֹויים מן לא נתירא לא ְְְִִִִִֵֵַַַַָָָֹֹֹּבּלילה,
אֹויביו יהיּו 'אּלּווׁשּלא אֹומרים: ּדֹורֹו ּובני ְְְְְִִִֵֶָֹ

ׁשל מצותֹו ּולקּים למּול הּנחנּוהּו לא ְְְְִִִֵֶַַָָֹראינּוהּו
וּיפעל:.ÏÓiÂמקֹום': .BÏn‰a(Î„)לׁשֹון ָ«»»ְְִַַ¿ƒ…

ּכמֹו: ב)ּבהּפעלֹו, (נטל.BÏn‰a"ּבהּבראם":(לעיל ְְְְֲִִָָָ¿ƒ…ַָ
והיה ,לחּת ורצה ּבערלתֹו ואחז סּכין ְְְְְְְִַַַַָָָָָָָָָֹאברהם
הּוא? ּברּו הּקדֹוׁש עׂשה מה זקן. ׁשהיה ְִֵֵֶֶַָָָָָָָָמתירא,
עּמֹו "וכרֹות ׁשּנאמר: עּמֹו, ואחז ידֹו ְְֱִִֶֶַַַָָָָׁשלח

ּבראׁשית "עּמֹו", אּלא נאמר, לא 'לֹו' ְְֱִִִֵֶֶַַָֹהּברית",
יׁשן). רׁש"י BÏÚ(Î‰)רּבה a ‡ BÏBn‰a. ִַַָָָ¿ƒ≈¿«»¿»

חסר היה ׁשּלא לפי "את", נאמר: לא ְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּבאברהם
ּתׁשמיׁש, ידי על נתמע ׁשּכבר ּבׂשר, חּתּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאּלא
ולפרע ערלה לחת הזקק ילד ׁשהיה יׁשמעאל ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֻאבל

ּבֹו נאמר לכ רבה)"את"הּמילה, :(בראשית ְֱִֵֶַַָָ
(ÂÎ)‰f‰ ÌBi‰ ÌˆÚa.צ"ט לאברהם ׁשּמלאּו ¿∆∆««∆ְְְֶַָָָ
אברהםׁשנה נּמֹול ׁשנים, עׂשרה ׁשלׁש ּוליׁשמעאל ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹ

ּבנֹו: כזויׁשמעאל תורה ְְְִֵָ
לך לך פרשת חסלת

.rav`a ze`xdl epbdpn oi`  dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
             ¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

        Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦



קמ

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
.dxez xtqd ly oezgzd yily

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa
KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−

FOr l`xUiaE FCar dWnaE dxFYA xgFAd ii dY` KExA zn`A mixn`pd©¤«¡¨¦´¤¡¤®¨¸©¹̈§À̈©¥³©¨¸§Ÿ¤´©§½§¦§¨¥´©½
:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤

zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley
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            ¦«¦®¨³¨¦Æ§¨½Ÿ§¨−©¬Ÿ¨¦«¦§¥Æ§´©¦¨¥½§¨−̈¨¦´Ÿ¨®
     §©¨Æ¨¦´©«Ÿ̈½¦§¬¦§¨¥−¦§©¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל
מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:
האל יי, אּתה ּברּו אּתה: ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

ּבמהרה ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו:

,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה
ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי
לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:



קמי

            ¦«¦®¨³¨¦Æ§¨½Ÿ§¨−©¬Ÿ¨¦«¦§¥Æ§´©¦¨¥½§¨−̈¨¦´Ÿ¨®
     §©¨Æ¨¦´©«Ÿ̈½¦§¬¦§¨¥−¦§©¨«

el` zekxa xihtnd xn`i dxhtdd miiqny xg`l

,הּדֹורֹות ּבכל צּדיק העֹולמים, ּכל צּור העֹולם, מל אלהינּו יי, אּתה »ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹ
אמת ּדבריו ׁשּכל ּומקּים, המדּבר ועֹוׂשה, האֹומר הּנאמן ְְְְֱֱֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהאל
מּדברי אחד ודבר ,ּדברי ונאמנים אלהינּו יי הּוא אּתה נאמן, ְְְְְֱֱֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָָֹוצדק:
האל יי, אּתה ּברּו אּתה: ורחמן נאמן מל אל ּכי ריקם, יׁשּוב לא ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֹאחֹור

ּדבריו: ּבכל ְְֱֶַָָָָהּנאמן

ּבמהרה ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון על «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּבבניה: צּיֹון מׂשּמח יי. אּתה ּברּו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָבימינּו:

,מׁשיח ּדוד ּבית ּובמלכּות ,עבּד הּנביא ּבאלּיהּו אלהינּו, יי «¿≈ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
עֹוד ינחלּו ולא זר, יׁשב לא ּכסאֹו על לּבנּו, ויגל יבֹוא ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַָָָָֹֹּבמהרה
ועד: לעֹולם נרֹו יכּבה ׁשלא לֹו, נׁשּבעּת קדׁש בׁשם ּכי ּכבֹודֹו. את ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאחרים

ּדוד: מגן יי, אּתה ְִֵַָָָָָּברּו

ÏÚלנּו ׁשּנתּת הּזה, הּׁשּבת יֹום ועל הּנביאים ועל העבֹודה ועל הּתֹורה, «ְְְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָָָָָ
אלהינּו יי הּכל, על ּולתפארת. לכבֹוד ולמנּוחה, לקדּׁשה אלהינּו ְְְְְְְְֱֱִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹֻיי
לעֹולם ּתמיד חי ּכל ּבפי ׁשמ יתּבר .אֹות ּומברכים ,ל מֹודים ְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָָאנחנּו

הּׁשּבת: מקּדׁש יי, אּתה ּברּו ְְֵֶַַַַָָָָָועד:

אגרות קודש

 ב"ה,  י"א מ"ח, תשי"ג

ברוקלין.

ברכה ושלום!

...שמענו כמה פעמים מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע עפ"י מרז"ל שמדתו של הקב"ה 

מדה כנגד מדה אשר כל העוסק בחינוך הכשר המקרב את לבן של בני ובנות ישראל לאבינו שבשמים, הנה 

שכרם ביחוד הוא, נחת אמיתי מיוצאי חלציהם הם, ותקותי חזקה אשר בה ובבעלה הרב שיחיו יקוים זה 

במדתו של הקב"ה מידו המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה.

בברכה.



לוח זמנים לשבוע פרשת לך לך בערים שונות בעולם קמב
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:485:528:028:048:348:369:319:3217:0216:5617:2617:2016:3717:30באר שבע )ח(

5:485:538:028:048:348:369:319:3216:5916:5317:2417:1816:2417:28חיפה )ח(

5:455:508:008:038:328:349:299:3017:0116:5517:2517:2016:1617:28ירושלים )ח(

5:505:548:038:058:358:379:329:3317:0016:5417:2417:1916:3517:29תל אביב )ח(

6:256:348:288:329:009:049:529:5516:5116:4117:2117:1216:2517:25אוסטריה וינה )ח(

6:196:119:079:049:409:3610:4810:4519:5019:5720:1720:2419:3820:36אוסטרליה מלבורן )ק(

6:266:348:298:339:019:059:549:5716:5616:4617:2517:1616:3017:20אוקראינה אודסה )ח(

6:126:218:138:188:468:509:389:4116:3516:2517:0616:5616:0917:00אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

6:426:528:418:459:139:1810:0510:0816:5616:4517:2817:1716:2917:21אוק. ז׳יטומיר )ח(

6:346:448:338:389:059:109:5710:0116:4916:3917:2117:1116:2217:15אוקראינה קייב )ח(

5:596:088:028:068:348:389:279:2916:2516:1616:5616:4615:5916:50אוקראינה דונייצק )ח(

6:506:588:548:589:269:3010:2010:2217:2417:1517:5317:4416:5817:57איטליה מילאנו )ח(

5:475:468:208:208:508:509:539:5218:0918:0918:3018:3017:5118:34אקוואדור קיטו )ח(

5:575:508:438:399:159:1210:2310:2019:1919:2419:4419:5019:0520:02ארגנטינה ב. איירס )ח(

6:356:279:299:2510:009:5611:1011:0720:2420:3120:5220:5920:1221:03ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

7:257:319:339:3610:0510:0811:0011:0218:1618:0818:4218:3517:5218:39ארה״ב בולטימור )ק(

7:157:229:239:279:559:5810:5010:5218:0517:5718:3218:2417:4018:35ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

7:167:239:239:279:569:5910:5010:5218:0417:5618:3118:2317:3918:35ארה״ב ג׳רסי )ק(

7:538:0110:0110:0410:3310:3611:2711:2918:3918:3019:0618:5818:1419:10ארה״ב דטרויט )ק(

7:277:319:429:4410:1410:1611:1111:1218:4318:3819:0719:0218:2119:12ארה״ב היוסטן )ק(

7:037:089:169:189:489:5010:4410:4618:1118:0418:3518:3017:4718:39ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

7:237:269:399:4110:1210:1311:0911:1018:4718:4219:1019:0618:2519:15ארה״ב מיאמי )ק(

7:137:209:199:239:529:5510:4710:4917:5817:5018:2518:1717:3318:30ארה״ב ניו הייבן )ק(

7:107:179:199:229:509:5310:4510:4717:5817:5018:2618:1817:3418:28ארה״ב שיקאגו )ק(

5:495:468:328:309:018:5910:0610:0518:4418:4719:0719:0918:2819:13בוליביה לא פאס )ח(

7:217:319:199:249:519:5610:4310:4617:3117:2018:0317:5217:0418:09בלגיה אנטוורפן )ח(

7:197:299:199:239:519:5510:4210:4617:3317:2218:0517:5417:0618:10בלגיה בריסל )ח(

6:416:538:378:429:089:149:5910:0316:3816:2517:1217:0016:0917:04בלרוס ליובאוויטש )ח(

5:205:168:028:008:348:319:399:3818:2118:2418:4418:4818:0618:55ברזיל ס.פאולו )ח(

5:075:037:497:468:208:189:269:2418:0718:1018:3018:3317:5118:40ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

6:386:488:378:429:099:1410:0110:0416:5016:3917:2217:1116:2317:27בריטניה לונדון )ח(

6:517:038:488:539:209:2510:1110:1416:5416:4117:2717:1616:2517:32בריטניה מנצ׳סטר )ח(

6:476:588:448:509:169:2210:0810:1116:5316:4117:2617:1516:2517:19גרמניה ברלין )ח(

6:597:099:019:059:329:3710:2410:2717:1817:0817:5017:4016:5117:44גרמניה פרנקפורט )ח(

6:346:368:538:549:269:2710:2510:2618:1118:0818:3418:3017:5018:34הודו בומביי )ח(

6:286:308:498:509:219:2210:2010:2118:0918:0618:3118:2817:4818:32הודו פונה )ח(

6:146:238:168:218:498:539:429:4416:4116:3117:1117:0116:1417:05הונגריה בודפשט )ח(

6:246:318:328:359:049:079:5910:0117:1217:0417:3917:3116:4717:35טורקיה איסטנבול )ח(

6:416:478:508:539:239:2610:1810:2017:3717:3018:0317:5617:1318:00יוון אתונה )ח(

6:356:448:378:419:109:1410:0210:0517:0216:5217:3117:2216:3617:26מולדובה קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת לך לך בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:276:298:528:539:229:2310:2110:2218:1418:1118:3618:3317:5318:37מקסיקו מ. סיטי )ח(

5:205:128:128:088:458:409:559:5119:0719:1519:3619:4518:5719:49ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:046:088:238:258:548:559:529:5317:3117:2617:5517:5017:0917:54נפאל קטמנדו )ח(

6:446:449:129:119:449:4410:4610:4518:5318:5319:1519:1418:3519:18סינגפור סינגפור )ח(

6:156:258:138:198:458:509:379:4016:2416:1316:5716:4615:5716:50פולין ורשא )ח(

5:365:348:098:088:428:419:469:4418:0818:1018:3018:3217:5218:36פרו לימה )ח(

7:077:159:129:169:449:4810:3710:4017:4217:3218:1118:0217:1618:14צרפת ליאון )ח(

7:237:329:259:299:5610:0110:4910:5217:4617:3518:1618:0717:1918:20צרפת פריז )ח(

5:335:338:058:058:358:359:379:3617:4817:4718:0918:0817:2918:12קולומביה בוגוטה )ח(

7:417:489:479:5110:1910:2311:1311:1518:2218:1318:5018:4217:5618:53קנדה טורונטו )ק(

7:217:299:259:299:5710:0110:5110:5317:5517:4618:2418:1517:2918:28קנדה מונטריאול )ק(

5:596:048:098:118:428:449:389:3917:0016:5317:2517:1916:3617:23קפריסין לרנקה )ח(

7:167:289:119:179:429:4810:3310:3617:1016:5717:4617:3316:4117:50רוסיה מוסקבה )ח(

6:517:008:548:589:269:3010:1910:2217:1817:0917:4817:3916:5217:43רוסיה רוסטוב נא-דונו )ח(

6:547:038:589:039:309:3410:2310:2617:2517:1517:5517:4516:5917:58שוייץ ציריך )ח(

6:086:098:308:319:039:0310:0310:0317:5617:5318:1818:1517:3618:19תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.



קמי לוח זמנים לשבוע פרשת לך לך בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
 צאת 

כניסתהכוכבים
שבת

יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:276:298:528:539:229:2310:2110:2218:1418:1118:3618:3317:5318:37מקסיקו מ. סיטי )ח(

5:205:128:128:088:458:409:559:5119:0719:1519:3619:4518:5719:49ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:046:088:238:258:548:559:529:5317:3117:2617:5517:5017:0917:54נפאל קטמנדו )ח(

6:446:449:129:119:449:4410:4610:4518:5318:5319:1519:1418:3519:18סינגפור סינגפור )ח(

6:156:258:138:198:458:509:379:4016:2416:1316:5716:4615:5716:50פולין ורשא )ח(

5:365:348:098:088:428:419:469:4418:0818:1018:3018:3217:5218:36פרו לימה )ח(

7:077:159:129:169:449:4810:3710:4017:4217:3218:1118:0217:1618:14צרפת ליאון )ח(

7:237:329:259:299:5610:0110:4910:5217:4617:3518:1618:0717:1918:20צרפת פריז )ח(

5:335:338:058:058:358:359:379:3617:4817:4718:0918:0817:2918:12קולומביה בוגוטה )ח(

7:417:489:479:5110:1910:2311:1311:1518:2218:1318:5018:4217:5618:53קנדה טורונטו )ק(

7:217:299:259:299:5710:0110:5110:5317:5517:4618:2418:1517:2918:28קנדה מונטריאול )ק(

5:596:048:098:118:428:449:389:3917:0016:5317:2517:1916:3617:23קפריסין לרנקה )ח(

7:167:289:119:179:429:4810:3310:3617:1016:5717:4617:3316:4117:50רוסיה מוסקבה )ח(

6:517:008:548:589:269:3010:1910:2217:1817:0917:4817:3916:5217:43רוסיה רוסטוב נא-דונו )ח(

6:547:038:589:039:309:3410:2310:2617:2517:1517:5517:4516:5917:58שוייץ ציריך )ח(

6:086:098:308:319:039:0310:0310:0317:5617:5318:1818:1517:3618:19תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

ycew zayl zexp zwlcd zevn xcq

לדבר מתחילה וכבר שנה בת היא אם אפילו ... קטנה לילדה ועד ישראל, לבנות גם שייכת זו מצוה
שתוכל כדי לאחריהן, שמדליקה אמה וכמה כמה אחת ועל אחיותי', עם ביחד ... ולברך להדליק ויכולה

הנר. בהדלקת להן 378לעזור 'nr 'c wlg h"nyz mgpn zxez

להדליק אופן בשום אסור - המוסמכים הגורמים ידי על ומקום מקום בכל המתפרסם כפי הוא הנרות הדלקת זמן
זה. זמן לאחר

חול. ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
ההדלקה] ולפני השבת כניסת [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה לאחרי הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור

הבדלה. לאחרי עד שם שתישאר במקום

מברכים: כן ואחרי הנרות את מדליקים

CeøaìL øð ÷éìãäì eðeöå åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨§©§¦¥¤

:Lã÷ úaL©¨Ÿ¤

תחילת זמן קידוש לבנה באה"ק:
מוצאי שבת קודש לאחר צאת הכוכבים
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