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‰M‡Âאל צעקה הּנביאים בני מּנׁשי אחת ¿ƒ»ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
גֹו' הּזקן1אליׁשע אדמֹו"ר מאמר וידּוע , ְְֱֲִֵַַַַַָָָ

הּפסּוק אּׁשה2על ונקראת הּנׁשמה, היא ּדאּׁשה ְְְְִִִִֵַַַָָָָָ
הּנביאים, ּבני מּנׁשי הוי', עם אחת היא ּכי ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָאחת

ׂשפתים ניב מּלׁשֹון נביאים ׁשּמקּבלים3ּכי הּוא ְְְְִִִִִִִֶַַָָ
אלקּות. וגּלּוי הּׂשגֹות לקּבל קּבּול ּכלי היא והּנׁשמה הוי' דבר ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָֹמּבחינת
אל צעקה גֹו' אחת ואּׁשה וזהּו הּקּב"ה. הּוא ׁשע אלי אֹותּיֹות ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָואליׁשע
אׁש הּוא איׁשי מת, איׁשי עבּד להּקּב"ה, צֹועקת ׁשהּנׁשמה ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאליׁשע,
יּו"ד ּבבחינת ּולהּבטל להּכלל אצלי ׁשהיתה אׁש ּכרׁשּפי דהאהבה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָיּו"ד,
את לקחת ּבא והּנֹוׁשה זֹו. אהבה לי אין ׁשעכׁשו מת, – עּלאה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָחכמה

אלקים נׁשני ּכי מּלׁשֹון והּנֹוׁשה לעבדים, לֹו ילדי נפׁש4ׁשני על קאי ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
והּיראה האהבה הם ילדי ּוׁשני מאלקּות, אֹותי ׁשמׁשּכחת ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹהּבהמית

ּבתניא הם5[וכּמבֹואר הּמּדֹות ועּקרי ּתֹולדֹות, ּבׁשם נקראים ׁשהּמּדֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ויראה לעבדים,6אהבה לֹו ילדי ׁשני את לקחת ּבא והּנֹוׁשה וזהּו ,[ ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

מׁשּכחת הּבהמית ׁשּנפׁש לזה [דנֹוסף זרֹות. ּוליראֹות זרֹות ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָלאהבֹות
ורֹוצה מאלקּות ּבאלקּות,אֹותי ויראה האהבה את וׁשלֹום חס ְְְְֱֱֲִִֵֶַַָָָָָָֹֹ

עבדים ׁשּיהיּו האלקית ּדנפׁש ויראה האהבה את לקחת רֹוצה ְְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹהיא
הּבהמית]. ּכחֹותלּנפׁש איזה ּבּבית, ל יׁש מה גֹו' אליׁשע אליה וּיאמר ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

עליהם ׁשליטה הּבהמית לנפׁש ׁשאין ל לׁשפחת7נׁשארּו אין וּתאמר , ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
נקּדת עצם מּלבד ּדבר ׁשּום אצלּה נׁשאר ׁשּלא ׁשמן, אסּו אם ּכי ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻגֹו'

לֹומר [ויׁש חכמה8הּנׁשמה. הּוא דׁשמן ּבחינת9, הּוא ׁשמן ואסּו , ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
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‰M‡Âאל צעקה הּנביאים בני מּנׁשי אחת ¿ƒ»ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
גֹו' הּזקן1אליׁשע אדמֹו"ר מאמר וידּוע , ְְֱֲִֵַַַַַָָָ

הּפסּוק אּׁשה2על ונקראת הּנׁשמה, היא ּדאּׁשה ְְְְִִִִֵַַַָָָָָ
הּנביאים, ּבני מּנׁשי הוי', עם אחת היא ּכי ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַָאחת

ׂשפתים ניב מּלׁשֹון נביאים ׁשּמקּבלים3ּכי הּוא ְְְְִִִִִִִֶַַָָ
אלקּות. וגּלּוי הּׂשגֹות לקּבל קּבּול ּכלי היא והּנׁשמה הוי' דבר ְְְְְְְֱֲִִִִִִֵַַַַַַָָָָֹמּבחינת
אל צעקה גֹו' אחת ואּׁשה וזהּו הּקּב"ה. הּוא ׁשע אלי אֹותּיֹות ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָואליׁשע
אׁש הּוא איׁשי מת, איׁשי עבּד להּקּב"ה, צֹועקת ׁשהּנׁשמה ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאליׁשע,
יּו"ד ּבבחינת ּולהּבטל להּכלל אצלי ׁשהיתה אׁש ּכרׁשּפי דהאהבה ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָיּו"ד,
את לקחת ּבא והּנֹוׁשה זֹו. אהבה לי אין ׁשעכׁשו מת, – עּלאה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָחכמה

אלקים נׁשני ּכי מּלׁשֹון והּנֹוׁשה לעבדים, לֹו ילדי נפׁש4ׁשני על קאי ְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
והּיראה האהבה הם ילדי ּוׁשני מאלקּות, אֹותי ׁשמׁשּכחת ְְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָָֹהּבהמית

ּבתניא הם5[וכּמבֹואר הּמּדֹות ועּקרי ּתֹולדֹות, ּבׁשם נקראים ׁשהּמּדֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ויראה לעבדים,6אהבה לֹו ילדי ׁשני את לקחת ּבא והּנֹוׁשה וזהּו ,[ ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ

מׁשּכחת הּבהמית ׁשּנפׁש לזה [דנֹוסף זרֹות. ּוליראֹות זרֹות ְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָלאהבֹות
ורֹוצה מאלקּות ּבאלקּות,אֹותי ויראה האהבה את וׁשלֹום חס ְְְְֱֱֲִִֵֶַַָָָָָָֹֹ

עבדים ׁשּיהיּו האלקית ּדנפׁש ויראה האהבה את לקחת רֹוצה ְְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹהיא
הּבהמית]. ּכחֹותלּנפׁש איזה ּבּבית, ל יׁש מה גֹו' אליׁשע אליה וּיאמר ְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

עליהם ׁשליטה הּבהמית לנפׁש ׁשאין ל לׁשפחת7נׁשארּו אין וּתאמר , ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
נקּדת עצם מּלבד ּדבר ׁשּום אצלּה נׁשאר ׁשּלא ׁשמן, אסּו אם ּכי ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻגֹו'

לֹומר [ויׁש חכמה8הּנׁשמה. הּוא דׁשמן ּבחינת9, הּוא ׁשמן ואסּו , ְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

ב לאור יצא (*    יום הבעל"ט, מרחשון כ"ף וירא, ש"פ "לקראת ,

. . נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק את הולדת   ."1(– ואילך. א ד, מלכיםֿב

ההולדת יום מרֿחשון, כ"ף שלפני השבת הוא (תשמ"ו) זו שבשנה וירא, דש"פ ההפטרה התחלת

א). פח, ב. סג, (זח"ב יומין כולהו מתברכין שמיני' נ"ע, (מהורש"ב) אדמו"ר כ"ק כשם)2של ד"ה

קלו). ע' שם (נדפס אחת ואשה ד"ה גם וראה קלז. ע' הקצרים – אדה"ז במאמרי נדפס שצועקים,

יט.)3 נז, ישעי' – הכתוב נא.)4לשון מא, הן)6פ"ג.)5מקץ המדות ושאר ב): (ז, שם תניא ראה

ותולדותיהן. והאהבה היראה שם.)7ענפי אחת ואשה בד"ה אחת)8כ"ה ואשה בד"ה משמע וכן

א).)9הנ"ל. אות שם אורות ובניצוצי ב לח, שם א. לד, זח"ג (ראה מזהר רע"א), (עה, פנ"ג תניא
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ו 

ׁשליטה הּבהמית לּנפׁש ׁשאין ׁשּבּנפׁש, ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָהחכמה
גֹו'10עליה החּוץ מן ּכלים ל ׁשאלי לכי וּיאמר .[ ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹ

ּבּתֹורה ׁשּתעסק ּתמעיטי, אל רקים ְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹּכלים
הוי'11ּובּמצוֹות לאֹור ּכלים ׁשהּתֹורה12ׁשהם ואף , ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָ

רקים ּכלים הם עכׁשיו ּבהם ׁשעֹוסקת ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָּומצוֹות
ויראה אהבה ּתמעיטי13(ּבלי אל מקֹום מּכל ( ְְְְֲִִִִִַַַָָָָ

ּבהם להמׁשי האּלה, הּכלים ּכל על ויצקּת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָּבהם,
ּבּתניא הּמבאר ּדר [ועל הּנׁשמה ּדעצם 14הּגּלּוי ְְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹ
ּתמיד ׁשּיזּכר ּבזה ּתלּוי ּומצוֹותיה הּתֹורה ְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָֹׁשּקּיּום
מּצד הּוא נפׁש ּדמסירת לה', נפׁשֹו מסירת ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָענין

הּנׁשמה ּובני15עצם אּת אזי ּכן ּוכׁשּתעׂשה .[ ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ
החׁש מן הּבא האֹור ּכיתרֹון ּבּנֹותר, .16ּתחיי ְְְִִִִֶַַַָָָֹ

ׁשּיתּבֹונן ּתמעיטי, אל רקים ּבכלים ּפרּוׁש ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַועֹוד
ּובלי17הרּבה ּבּמח ּדעת ּבלי ריקן ּכלי ׁשהּוא אי ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָֹ

ידי ועל רחּוקֹו, על מאד ויתמרמר ּורחימּו, ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַֹּדחילּו
מתיבּתא רב ּוכמאמר הּנׁשמה. אֹור ּבֹו יאיר ְְְְֲִִֶַַַַָָָָזה

עדן נה18ּבגן ּביה סליק ּדלא מבּטׁשיןאעא ֹורא ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹ
ּדנׁשמתא נהֹורא ּביּה סליק ּדלא ּגּופא כּו' ְְְְְִִֵֵָָָָֹליּה
מּזה ויתירה נהֹורא. ּביּה וסליק ליּה ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָמבּטׁשין
ׁשהּוא מּזה הּמרירּות ידי על (ׁשּמאיר זה ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַׁשאֹור
מּצד ׁשהּוא ּכמֹו האֹור על יתרֹון לֹו יׁש ריקן) ְְְִִִֵֵֶַַָָּכלי
וזהּו ּדוקא. החׁש מן הּבא האֹור ּכיתרֹון ְְְְְִִֶֶַַַַָָָֹעצמֹו,
הּנׁשמה עצם הּוא אּת ּבּנֹותר, ּתחיי ּובני ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָואּת
ּתחיי – נׁשמה ׁשּבכל ּורחימּו ּדחילּו הם ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָּובני

.החׁש מן הּבא האֹור ּכיתרֹון ְְִִֶַַַָָָֹּבּנֹותר,
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א).)10 (כה, פי"ט תניא כלים)11ראה דפירוש שצועקים, כשם ובד"ה שם. אחת ואשה בד"ה כ"ה

בפנים. כדלקמן ריקן, כלי שהוא איך שיתבונן הוא תמעיטי אל לב,)12רקים ראה מלקו"ת להעיר

ש)13ד. ואפשר ואילך) פל"ח (תניא נשמה בלי כגוף הם רקים.שאז כלים נק' הם ספכ"ה.)14לכן

פי"חֿיט.)15 תניא –)16ראה אור ערך הערכיםֿחב"ד ספר וראה יג. ב, קהלת – הכתוב לשון ע"פ

ס"ח. לחושך "שיתבונן).17ביחס ובהמאמר תמעיטי", "אל נאמר דבפסוק ".צע"ק,

בתניא)18 גם וכ"ה שם. אדה"ז במאמר כ"ה אבל לשון, בשינוי הוא שם בזהר – א. קסח, זח"ג

.רפכ"ט.

    
‰ÈÏÚ ‰ËÈÏL ˙ÈÓ‰a‰ LÙpÏ ÔÈ‡L ,LÙpaL ‰ÓÎÁ‰10 «»¿»∆«∆∆∆≈»∆∆««¬ƒ¿ƒ»»∆»

הבט מבלי עוזה בכל היא מתפרצת האדם אצל מתעוררת החכמה וכשנקודת

העולם בתאוות שקוע היה כאשר גם מצבו Ó‡Âעל ÈÎÏאלישע:]. «…∆¿ƒ
ıeÁ‰ ÔÓ ÌÈÏk CÏ ÈÏ‡L[לביתך שחוץ האנשים ÌÈÏk[=מן 'B‚ «¬ƒ»≈ƒƒ«≈ƒ

ÈËÈÚÓz Ï‡ ÌÈ˜אל=] ≈ƒ««¿ƒƒ
הרבה אם כי מעט, תשאלי

שני,כלים] ריקים' וב'כלים

א. …¬»∆ÒÚzL˜פירושים:
˙BÂˆe ‰Bza11Ì‰L «»«ƒ¿∆≈
'ÈÂ‰ B‡Ï ÌÈÏk12ידי שעל ≈ƒ¿¬«»

ראוי האדם יהיה ומצוות התורה

הוי' אור גילוי Û‡Âלקבל ,¿«
˙BÂˆÓe ‰Bz‰L∆«»ƒ¿
Ì‰ ÂÈLÎÚ Ì‰a ˙˜ÒBÚL∆∆∆»∆«¿»≈
‰‰‡ ÈÏa ÌÈ˜ ÌÈÏk≈ƒ≈ƒ¿ƒ«¬»

‰‡ÈÂ13Ï‡ ÌB˜Ó ÏkÓ ( ¿ƒ¿»ƒ»»«
Ì‰a ÈËÈÚÓzלקיים העיקר «¿ƒƒ»∆

בפועל מצוות שיותר ,כמה
ÌÈÏk‰ Ïk ÏÚ z˜ˆÈÂ¿»«¿¿«»«≈ƒ

‰l‡‰שמןCÈLÓ‰Ï , »≈∆¿«¿ƒ
Ì‰aומצוות התורה בקיום »∆

‰ÓLp‰ ÌˆÚc Èelb‰«ƒ¿∆∆«¿»»
‡‰ Cc ÏÚÂ¿«∆∆«¿…»

‡Èza14‰Bz‰ ÌeL ««¿»∆ƒ«»
‰Êa ÈeÏz ‰È˙BÂˆÓeƒ¿∆»»»∆
˙ÈÒÓ ÔÈÚ „ÈÓz kÊL∆ƒ¿…»ƒƒ¿»¿ƒ«
LÙ ˙ÈÒÓc ,'‰Ï BLÙ«¿«ƒ¿ƒ«∆∆

‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ ‡e‰15 ƒ«∆∆«¿»»
נפשו ימסור ולכן בו, המאירה

זרה עבודה לעבוד לא מנת על

אותו מפרידה כי שמרגיש

ויזכור יבין וכאשר מהקב"ה.

אותו מנתקת עבירה שכל תמיד

אזי זרה, עבודה כמו מהקב"ה,

ומצוות התורה כל יקיים

של ברגש אותו המחברות

העבירות מן וימנע ].מסירות,
z‡ ÈÊ‡ Ôk ‰NÚzLÎe¿∆«¬∆≈¬««¿

,˙Bpa ÈÈÁz CÈeשאמר - »«ƒƒ¿ƒ«»
שתשלם שאחרי אלישע לה

- תתפרנס השמן מנותר החובות,

מלשון 'נותר' ¿ÔB˙Èk¿ƒופירוש
CLÁ‰ ÔÓ ‡a‰ B‡‰16 »«»ƒ«…∆

רואים החושך אחרי שדוקא

האור Le.מעלת „BÚÂ¿≈
Ï‡ ÌÈ˜ ÌÈÏÎa¿≈ƒ≈ƒ«

ÈËÈÚÓz:‰a‰ ÔBa˙L17˙Úc ÈÏa Ô˜È ÈÏk ‡e‰L CÈ‡ «¿ƒƒ∆ƒ¿≈«¿≈≈∆¿ƒ≈»¿ƒ««
eÓÈÁe eÏÈÁc ÈÏe Áa[ואהבה ÏÚ[=יראה „‡Ó ÓÓ˙ÈÂ , «…«¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿ƒ¿«¿≈¿…«

B˜eÁ'מה Ó‡ÓÎe .‰ÓLp‰ B‡ Ba È‡È ‰Ê È„È ÏÚÂ , ƒ¿«¿≈∆»ƒ«¿»»¿«¬««
‡zÈ˙Ó[הישיבה Ô„Ú[=ראש Ô‚aבזוהר Ïc‡18המובא ‡Ú‡ ¿ƒ¿»¿«≈∆»»¿…

‡B‰ ‰Èa ˜ÈÏÒ»ƒ≈¿»
‡Ùeb 'eÎ ÈÏ ÔÈLÓ¿«¿ƒ≈»
‡B‰ Èa ˜ÈÏÒ ‡Ïc¿…»ƒ≈¿»
ÈÏ ÔÈLÓ ‡˙ÓLc¿ƒ¿¿»¿«¿ƒ≈

‡B‰ Èa ˜ÈÏÒÂעץ=] ¿»ƒ≈¿»
כשמדליקים אורו מעלה שאינו

שיאיר, עד אותו מכתשים ַאותו,

אינו הנשמה שאור הגוף כך

שיהא עד אותו כותשים בו עולה

נשמתו] בו ותאיר ויזדכך .נכנע
‰Ó ‰È˙ÈÂ‰Ê B‡L ƒ≈»ƒ∆∆∆

˙eÈ‰ È„È ÏÚ È‡L∆≈ƒ«¿≈«¿ƒ
LÈ (Ô˜È ÈÏk ‡e‰L ‰Óƒ∆∆¿ƒ≈»≈
BÓk B‡‰ ÏÚ ÔB˙È BÏƒ¿«»¿
,BÓˆÚ „vÓ ‡e‰L∆ƒ««¿
ÔÓ ‡a‰ B‡‰ ÔB˙Èk¿ƒ¿»«»ƒ

‡˜Âc CLÁ‰שיגבר שככל «…∆«¿»
במעלת הוא ירגיש כך החושך

אליו להגיע וישתוקק האור

ÈÈÁz CÈe z‡Â e‰ÊÂ¿∆¿«¿»«ƒƒ¿ƒ
ÌˆÚ ‡e‰ z‡ ,˙Bpa«»«¿∆∆
eÏÈÁc Ì‰ CÈe ‰ÓLp‰«¿»»»«ƒ≈¿ƒ
 ‰ÓL ÏÎaL eÓÈÁe¿ƒ∆¿»¿»»

,˙Bpa ÈÈÁzמלשון ƒ¿ƒ«»
ÔÓ ‡a‰ B‡‰ ÔB˙Èk¿ƒ¿»«»ƒ

.CLÁ‰פירושים שני ומבין «…∆
קיום שהם: רקים' ב'כלים אלו

אהבה ללא ומצוות התורה

הוא כמה עד והתבוננות ויראה,

יותר שנעלה יוצא - ריקן כלי

עבודת אחרי המגיע האור' 'יתרון

ריקן כלי שהוא כמה ההתבוננות

בסעיף כמבואר השני), (פירוש

הבא.
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החׁשLÈÂב) מן הּבא האֹור דיתרֹון לֹומר, ¿≈ְְִִֶַַַָָֹ
להּפירּוׁש ּבּנֹותר) ּתחיי ּובני ְְְְִִִֵַַַַָָ(ואּת
אי הרּבה ׁשּיתּבֹונן ּתמעיטי אל רקים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַּבכלים
האֹור מּיתרֹון יֹותר נעלה הּוא ריקן, ּכלי ְְֲִִִֵֵֶֶַָָׁשהּוא
ּתמעיטי אל רקים ּבכלים להּפירּוׁש ְְְִִִִֵֵֵַַַָ(נֹותר)
אהבה ּבלי ׁשהם אף ּומצוֹות ּבּתֹורה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹׁשּיעסק
ׁשני ,החׁש מן האֹור ּביתרֹון ּדהּנה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹויראה.

ּבכדי האֹור יתרֹון החׁש.ענינים. את ְְְִִִִֵֶֶַָָֹ
צרי ּביֹותר, וחׁשּו רחֹוק ּבמקֹום להאיר ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָׁשּבכדי

ּביֹותר ּגדֹול ּבנֹוגע19לאֹור ּגם הּוא ּכן ּדכמֹו . ְְְְִֵֵֵַַָ
הּתֹורה עסק ידי ׁשעל ּבּנֹותר) (ּתחיי ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָליּתרֹון
עֹוסק ׁשהּוא ּדזה ויראה, אהבה ּבלי ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָּומצוֹות
הּוא ויראה, אהבה לֹו ׁשאין הגם ּומצוֹות ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָּבּתֹורה
עצם ׁשּמּצד ּבאלקּות ׁשּלֹו ההתקּׁשרּות ּתקף ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹמּפני
ענין ועֹוד הּגלּויים. מּכחֹות ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹהּנׁשמה,
הּמרירּות ידי ׁשעל ,החׁש מן האֹור ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹּביתרֹון
מּבחינת נמׁש ,יתּבר אֹורֹו הּמסּתיר ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֹמהחׁש

סתרֹו חׁש מאֹור20יׁשת ׁשלמעלה חׁש ,21 ְְְִֵֶֶֶֶַָָֹֹ
חׁשּו ּבמקֹום ּגם ׁשמאיר ּגדֹול מאֹור ּגם ְְְִֵֵֶַַַָָָָ(למעלה

הּיתר וזהּו ידיּביֹותר). ׁשעל ּבּנֹותר) (ּתחיי ֹון ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ
ּכלי ׁשהּוא מּזה הּמרירּות ידי ּדעל ריקן, ּכלי ׁשהּוא אי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָההתּבֹוננּות

מאֹור. ׁשּלמעלה חׁש לבחינת מּגיע הּוא ,(חׁש) ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹריקן

ּבלּקּוטיe‡eג) ׁשּכתּוב מה ּפי על יּובן יֹותר, ּבפרטּיּות הענין ≈ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
מה22ּתֹורה ּדר על הּוא ּבּנֹותר ּתחיי ּובני אּת ּדענין ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָ
רז"ל הּפסּוק23ּׁשאמרּו עצמֹו24על ׁשּמׂשים למי נחלתֹו, לׁשארית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ׁשם ּומבאר מהׁשּתלׁשלּות.25ּכׁשירים. ׁשּלמעלה הּמּקיפים הם דׁשירים , ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
האֹור ועּקר ּבלבד, הארה הּוא (ּבפנימיּות) ּבעֹולמֹות ׁשּנמׁש ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָדהאֹור
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19() תקפ ע' שם הערכים ספר החושך.ראה מן האור ביתרון הפירושים אחד שזהו תהלים)20),

יב. סע"א.)21יח, עג, האזינו ב).)22לקו"ת (צו, יעקב נחלת ענין ד"ה מסעי א.)23ס"פ יז, ר"ה

יח.)24 ז, ב).)25מיכה (סב, כמוך אֿל מי כו' להבין ד"ה ר"ה דרושי לקו"ת גם וראה

    
ÈÈÁz CÈe z‡Â) CLÁ‰ ÔÓ ‡a‰ B‡‰ ÔB˙È„ ,ÓBÏ LÈÂ ¿≈«¿ƒ¿»«»ƒ«…∆¿«¿»«ƒƒ¿ƒ
‰a‰ ÔBa˙L ÈÈÚÓz Ï‡ ÌÈ˜ ÌÈÏÎa LeÈt‰Ï ˙Bpa«»¿«≈¿≈ƒ≈ƒ««¿ƒƒ∆ƒ¿≈«¿≈
˙B) B‡‰ ÔB˙Ó ˙BÈ ‰ÏÚ ‡e‰ ,Ô˜È ÈÏk ‡e‰L CÈ‡≈∆¿ƒ≈»«¬∆≈ƒƒ¿»»
˙BÂˆÓe ‰Bza ˜ÒÚL ÈÈÚÓz Ï‡ ÌÈ˜ ÌÈÏÎa LeÈt‰Ï¿«≈¿≈ƒ≈ƒ««¿ƒƒ∆«¬…«»ƒ¿

‰‰‡ ÈÏa Ì‰L ‡«∆≈¿ƒ«¬»
ÔB˙Èa ‰p‰c .‰‡ÈÂ¿ƒ¿»¿ƒ≈¿ƒ¿
ÈL ,CLÁ‰ ÔÓ B‡‰»ƒ«…∆¿≈

.ÌÈÈÚ.א‰ ÔB˙ÈB‡ ƒ¿»ƒƒ¿»
È„ÎaÈ‡‰Ï.CLÁ‰ ˙‡ ƒ¿≈¿»ƒ∆«…∆

ÌB˜Óa È‡‰Ï È„ÎaL∆ƒ¿≈¿»ƒ¿»
,˙BÈa CeLÁÂ ˜BÁ»¿»¿≈
ÏB„b B‡Ï CÈ»̂ƒ¿»

˙BÈa19‡e‰ Ôk BÓÎc . ¿≈ƒ¿≈
Ìb'ה ÚBaבעבודת «¿≈«

˙Bpa ÈÈÁz) ÔBzÈÏ«ƒ»ƒ¿ƒ«»
‰Bz‰ ˜ÒÚ È„È ÏÚL∆«¿≈≈∆«»
‰‰‡ ÈÏa ˙BÂˆÓeƒ¿¿ƒ«¬»
˜ÒBÚ ‡e‰L ‰c ,‰‡ÈÂ¿ƒ¿»¿∆∆≈
Ì‰ ˙BÂˆÓe ‰Bza«»ƒ¿¬«
,‰‡ÈÂ ‰‰‡ BÏ ÔÈ‡L∆≈«¬»¿ƒ¿»
את הוא מקיים לפועל בנוגע ורק

הכוח חיות. ללא ומצוות התורה

˜zלזה ÈtÓ ‡e‰ƒ¿≈…∆
BlL ˙e˜˙‰‰«ƒ¿«¿∆
ÌˆÚ „vnL ˙e˜Ï‡a∆¡…∆ƒ«∆∆
‰ÏÚÓlL ,‰ÓLp‰«¿»»∆¿«¿»

ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÓדרגה - ƒ…«¿ƒ
בכוחות מורגשת שאינה גבוהה,

האדם של (ההכרה) .הגלויים
B‡‰ ÔB˙Èa ÔÈÚ „BÚÂ¿ƒ¿»¿ƒ¿»
È„È ÏÚL ,CLÁ‰ ÔÓƒ«…∆∆«¿≈
CLÁ‰Ó ˙eÈn‰«¿ƒ≈«…∆
,Ca˙È BB‡ ÈzÒn‰««¿ƒƒ¿»≈
CLÁ ˙LÈ ˙ÈÁaÓ CLÓƒ¿«ƒ¿ƒ«»∆…∆

B˙Ò20חשך [=ישים ƒ¿
עד ונעלה, גבוה אור סביבותיו.

כלל, לקבלו העולמות בכח שאין

חשך] הוא נקרא מצידם ,ולכן
ÏÚÓÏL‰וזהו CLÁ…∆∆¿«¿»

B‡Ó21Ìb ‰ÏÚÓÏ) ≈¿«¿»«
Ìb È‡ÓL ÏB„b B‡Ó≈»∆≈ƒ«
.˙BÈa CeLÁ ÌB˜Óa¿»»¿≈
ÈÈÁz) ÔB˙‰ e‰Â¿∆«ƒ¿ƒ¿ƒ
È„È ÏÚL ˙Bpa«»∆«¿≈
‡e‰L CÈ‡ ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿≈∆
È„È ÏÚc ,Ô˜È ÈÏk¿ƒ≈»¿«¿≈

˙ÈÁÏ ÚÈbÓ ‡e‰ ,CLÁ) Ô˜È ÈÏk ‡e‰L ‰Ó ˙eÈn‰«¿ƒƒ∆∆¿ƒ≈»…∆«ƒ«ƒ¿ƒ«
.B‡Ó ‰ÏÚÓlL CLÁללא המצוות קיום שפירושו ריקן' ה'כלי כאשר …∆∆¿«¿»≈

ידי על ביותר, חשוך במקום גם האור ידו על מתגלה אמנם ויראה, אהבה

ממשיך החשיכה, מן במרירות עבודה שהוא ריקן' ב'כלי אך נפש המסירות

יותר. גבוה הבאאור ובסעיף

שהאדם מפני שזהו יבואר

באופן ממציאותו יותר מתבטל

השני). (אופן זה עבודה

˙eÙa ÔÈÚ‰ e‡e ≈»ƒ¿»ƒ¿»ƒ
‰Ó Èt ÏÚ ÔeÈ ,˙BÈ≈««ƒ«

e˙kL‰Bz ÈewÏa22 ∆»¿ƒ≈»
ÈÈÁz CÈe z‡ ÔÈÚc¿ƒ¿»«¿»«ƒƒ¿ƒ

˙Bpa"נותר" פירוש ,‡e‰ «»
eÓ‡ ‰Ó Cc ÏÚ«∆∆«∆»¿

Ï23˜eÒt‰ ÏÚ24נושא ««««»
פשע על ועבר עון ֹ[=מוחל]

.B˙ÏÁ ˙È‡LÏביארו ƒ¿≈ƒ«¬»
מוחל שהקב"ה ÈÓÏ¿ƒרז"ל,

.ÌÈÈLk BÓˆÚ ÌÈnL∆≈ƒ«¿¿ƒ«ƒ
כך נחשבין, שאין שיריים כמו

עצמו בעיני נחשב אינו זה אדם

מתגאה ‡Óeואינו .¿«≈
ÌL25Ì‰ ÌÈÈL„ כינוי, »¿ƒ«ƒ≈

מאיריםגבוהיםלאורות שאינם

והם כלל, ÌÈÙÈwn‰««ƒƒבעולמות
.˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
˙BÓÏBÚa CLÓpL B‡‰„¿»∆ƒ¿«»»
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ז        

החׁשLÈÂב) מן הּבא האֹור דיתרֹון לֹומר, ¿≈ְְִִֶַַַָָֹ
להּפירּוׁש ּבּנֹותר) ּתחיי ּובני ְְְְִִִֵַַַַָָ(ואּת
אי הרּבה ׁשּיתּבֹונן ּתמעיטי אל רקים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַּבכלים
האֹור מּיתרֹון יֹותר נעלה הּוא ריקן, ּכלי ְְֲִִִֵֵֶֶַָָׁשהּוא
ּתמעיטי אל רקים ּבכלים להּפירּוׁש ְְְִִִִֵֵֵַַַָ(נֹותר)
אהבה ּבלי ׁשהם אף ּומצוֹות ּבּתֹורה ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָֹׁשּיעסק
ׁשני ,החׁש מן האֹור ּביתרֹון ּדהּנה ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹויראה.

ּבכדי האֹור יתרֹון החׁש.ענינים. את ְְְִִִִֵֶֶַָָֹ
צרי ּביֹותר, וחׁשּו רחֹוק ּבמקֹום להאיר ְְְְְִִִֵֵֶָָָָָׁשּבכדי

ּביֹותר ּגדֹול ּבנֹוגע19לאֹור ּגם הּוא ּכן ּדכמֹו . ְְְְִֵֵֵַַָ
הּתֹורה עסק ידי ׁשעל ּבּנֹותר) (ּתחיי ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָליּתרֹון
עֹוסק ׁשהּוא ּדזה ויראה, אהבה ּבלי ְְְְְֲִִִֵֶֶַָָּומצוֹות
הּוא ויראה, אהבה לֹו ׁשאין הגם ּומצוֹות ְְְֲֲִִֵֶַַַָָָּבּתֹורה
עצם ׁשּמּצד ּבאלקּות ׁשּלֹו ההתקּׁשרּות ּתקף ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹמּפני
ענין ועֹוד הּגלּויים. מּכחֹות ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹהּנׁשמה,
הּמרירּות ידי ׁשעל ,החׁש מן האֹור ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹּביתרֹון
מּבחינת נמׁש ,יתּבר אֹורֹו הּמסּתיר ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָֹמהחׁש

סתרֹו חׁש מאֹור20יׁשת ׁשלמעלה חׁש ,21 ְְְִֵֶֶֶֶַָָֹֹ
חׁשּו ּבמקֹום ּגם ׁשמאיר ּגדֹול מאֹור ּגם ְְְִֵֵֶַַַָָָָ(למעלה

הּיתר וזהּו ידיּביֹותר). ׁשעל ּבּנֹותר) (ּתחיי ֹון ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָ
ּכלי ׁשהּוא מּזה הּמרירּות ידי ּדעל ריקן, ּכלי ׁשהּוא אי ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָההתּבֹוננּות

מאֹור. ׁשּלמעלה חׁש לבחינת מּגיע הּוא ,(חׁש) ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹריקן

ּבלּקּוטיe‡eג) ׁשּכתּוב מה ּפי על יּובן יֹותר, ּבפרטּיּות הענין ≈ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ
מה22ּתֹורה ּדר על הּוא ּבּנֹותר ּתחיי ּובני אּת ּדענין ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָ
רז"ל הּפסּוק23ּׁשאמרּו עצמֹו24על ׁשּמׂשים למי נחלתֹו, לׁשארית ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָ

ׁשם ּומבאר מהׁשּתלׁשלּות.25ּכׁשירים. ׁשּלמעלה הּמּקיפים הם דׁשירים , ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ
האֹור ועּקר ּבלבד, הארה הּוא (ּבפנימיּות) ּבעֹולמֹות ׁשּנמׁש ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָָדהאֹור
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ח 

ּובכדי ׁשירים. למעלה, נׁשאר ְְְְִִִִִִֵַַַַַָ(הּמּקיפים)
וזהּו הּבּטּול. ידי על הּוא הּמּקיפים, ְְְְִִִִֵֶַַַַַלהמׁשי
ׁשּמׂשים ידי ּדעל ּכׁשירים, עצמֹו ׁשּמׂשים ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַלמי
ּדוקא זה ידי על ּבּטּול, ּכפׁשּוטֹו, ּכׁשירים ְְְְְִִִִֵֶַַַַָעצמֹו
עבֹודתֹו דכאׁשר ׁשירים. הּמּקיפים, ממׁשי ְְֲֲִִִִִֶַַַַַָהּוא
היא ּכׁשהעבֹודה ּגם מציאּות, ּבבחינת ְְְֲִִִִִֶַַָָהיא
אֹור היא ידּה ׁשעל ההמׁשכה העּלּוי, ְְְִִִֶַַַַָָָָָּבתכלית
להמׁשי ּובכדי (מציאּות), להׁשּתלׁשלּות ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָהּׁשּי
מציאּות) מּבחינת (ׁשּלמעלה ּדּלמעלה ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָהּׁשירים
ּבתֹורה ּגם [וכּמבאר הּבּטּול. ידי על ּדוקא ְְְְְִֵַַַַַָָָֹהּוא

הּפסּוק26אֹור הדֹום27על והארץ ּכסאי הּׁשמים ְְֲִִִֶַַַַָָָָ
ּונכה עני אל אּביט זה ואל גֹו' בית זה אי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָרגלי
ׁשהם וארץ ׁשמים ידי ׁשעל דההמׁשכה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָרּוח,
ּפנימי, אֹור הּוא (ארץ) ּומצוֹות (ׁשמים) ְְִִִִֶֶַָָּתֹורה
ּדבית גֹו', בית זה אי הּמּקיפים, להמׁשי ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַּובכדי
הּוא הרחֹוק), מּקיף עצמם (ּובמּקיפים מּקיף ְִִִִַַַַַָָָהּוא

ּבל ּומבאר רּוח]. ּונכה עני הּבּטּול, ידי ּקּוטיעל ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָ
רז"ל ּׁשאמרּו מה ּדזהּו ׁשם, הּפסּוק28ּתֹורה על ְְֶֶַַַַַָָָָ

דנֹותר הּמתים, ׁשּיחיּו עד ּבּנֹותר ּתחיי ּובני ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָואּת
מּקיף, ּבבחינת למעלה ׁשּנׁשאר מה ְְְְִִִִֶַַַַַָהּוא

הּקרֹוב מּקיף הּוא ּדארי) עּתיק הרחֹוק, מּקיף הּוא עצמם ְְֲִִִִִִַַַַַַַָָָָּובּמּקיפים
הרחֹוק מּקיף הּוא הּמתים,29ועּתיק ׁשּיחיּו עד ּבּנֹותר ּתחיי וזהּו ,( ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ

מעּתיקא דנטיף טלא ידי על הּוא הּמתים .30דתחיית ְְְִִִִִֵֵֵַַַַַָָָ

È‰BÊÂׁשהּוא מּזה הּמרירּות ידי על ׁשּבא ּבּנֹותר ּתחיי ּדענין המעלה ¿ƒְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ
הענין על ּתמעיטי) אל רקים ּבכלים הּׁשני (ּפרּוׁש ריקן ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָּכלי
אהבה לֹו ׁשאין הגם ּומצוֹות ּבּתֹורה ׁשעֹוסק ידי על ׁשּבא ּבּנֹותר ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָדתחיי
(נֹותר) הּיתרֹון ּכי ּתמעיטי), אל רקים ּבכלים הראׁשֹון (ּפרּוׁש ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵַַַָָָויראה
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עצמו)26 שמשים דלמי והענין שבתו"א זה ענין הובא ואילך א'רפב נצבים ובאוה"ת בתחילתו.

כשיריים .עיי"ש אֿב.)27. סו, רכח).)28ישעי' (רמז עה"פ מלכים יל"ש ספל"ה. ב"ר

ובכ"מ.)29 שם). מסעי בלקו"ת (הובא בֿג צט, ברכה מסעי)30לקו"ת בלקו"ת (הובא א פג, זח"ב

שם).

    
,‰ÏÚÓÏ ‡L (ÌÈÙÈwn‰)ונקראCÈLÓ‰Ï È„Îe ,ÌÈÈL ««ƒƒƒ¿«¿«¿»ƒ«ƒƒ¿≈¿«¿ƒ

אורות גם e‰ÊÂאלינו .Ïeha‰ È„È ÏÚ ‡e‰ ,ÌÈÙÈwn‰רז"ל דברי ««ƒƒ«¿≈«ƒ¿∆
ÌÈÈLk BÓˆÚ ÌÈnL È„È ÏÚc ,ÌÈÈLk BÓˆÚ ÌÈnL ÈÓÏ¿ƒ∆≈ƒ«¿¿ƒ«ƒ¿«¿≈∆≈ƒ«¿¿ƒ«ƒ
,ÌÈÙÈwn‰ CÈLÓÓ ‡e‰ ‡˜Âc ‰Ê È„È ÏÚ ,Ïeha ,BËeLÙkƒ¿ƒ«¿≈∆«¿»«¿ƒ««ƒƒ

B˙„BÚ L‡Î„ .ÌÈÈLƒ«ƒ¿«¬∆¬»
Ì ,˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁa ‡È‰ƒƒ¿ƒ«¿ƒ«
˙ÈÏÎ˙a ‡È‰ ‰„BÚ‰Lk¿∆»¬»ƒ¿«¿ƒ
ÏÚL ‰ÎLÓ‰‰ ,ÈelÚ‰»ƒ««¿»»∆«
C‰ B‡ ‡È‰ „È»»ƒ««»
,(˙e‡ÈˆÓ) ˙eÏLÏzL‰Ï¿ƒ¿«¿¿¿ƒ
ÌÈÈ‰ CÈLÓ‰Ï È„Îeƒ¿≈¿«¿ƒ«ƒ«ƒ
‰ÏÚÓlL) ‰ÏÚÓlcƒ¿«¿»∆¿«¿»
‡e‰ (˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«¿ƒ
.Ïeha‰ È„È ÏÚ ‡˜Âc«¿»«¿≈«ƒ
‰B˙a Ì ‡nÎÂ¿«¿…»«¿»

B‡26˜eÒt‰ ÏÚ27בו ««»
ישראל: עם את הקב"ה מוכיח

‡‰Â È‡Òk ÌÈÓ‰«»«ƒƒ¿ƒ¿»»∆
ÈÏ‚ ÌB„‰לבית צריך [איני ¬«¿»
שלכם] È˙המקדש ‰Ê È‡≈∆«ƒ

'B‚ראוי אשר הבית [מהו

‡Ïלשכינתי] ËÈa‡ ‰Ê Ï‡Â¿∆∆«ƒ∆
Áe ‰Îe ÈÚשבור=] »ƒ¿≈«

בזה:.וכתות] והביאור

È„È ÏÚL ‰ÎLÓ‰‰„¿««¿»»∆«¿≈
‰Bz Ì‰L ‡Â ÌÈÓL»«ƒ»»∆∆≈»
(‡) ˙BÂˆÓe (ÌÈÓL)»«ƒƒ¿∆∆

,ÈÓÈt B‡ ‡e‰היות ¿ƒƒ
מוכרח בפנימיות, לעולם ונמשך

העולם גדרי לפי להיות הוא

ÌÈÙÈwn‰ CÈLÓ‰Ï È„Îeƒ¿≈¿«¿ƒ««ƒƒ
שלמעלה- הנעלה האור את

העולם הגבוהה,מגדרי ובדרגתו

‚B',שהיא: ˙È ‰Ê È‡≈∆«ƒ
ÛÈwÓ ‡e‰ ˙Èc¿«ƒ«ƒ
ÛÈwÓ ÌÓˆÚ ÌÈÙÈwÓe)««ƒƒ«¿»«ƒ

˜BÁ‰כבית לבית, הנמשל »»
לפי לא האדם את המקיף

המקיף לבוש מן בשונה מידותיו,

לפי הוא מדוד אך האדם, על

למקיף הבגד נמשל (ולכן מדותיו

È„Èהקרוב ÏÚ ‡e‰ ,(«¿≈
Áe ‰Îe ÈÚ ,Ïeha‰אם «ƒ»ƒ¿≈«

נמשך הביטול ידי על דוקא כן,

מקיף - ביותר הגבוה אור

ÈËewÏaד"בית" ‡Óe .¿«≈¿ƒ≈

ÏÊ eÓ‡ ‰Ó e‰Êc ,ÌL ‰Bz28CÈe z‡Â ˜eÒt‰ ÏÚ »»¿∆«∆»¿««««»¿«¿»«ƒ
˙Ba ÈÈÁzהיא השמן מן להתפרנס שתמשיך האישה את ברך אלישע ƒ¿ƒ«»

ÏÚÓÏ‰ובניה ‡LL ‰Ó ‡e‰ ˙B„ ,ÌÈ˙n‰ eÈÁL „Ú«∆ƒ¿«≈ƒ¿»«∆ƒ¿«¿«¿»
˜ÈzÚ ˜BÁ‰ ÛÈwÓ ‡e‰ ÌÓˆÚ ÌÈÙÈwne ,ÛÈwÓ ˙ÈÁaƒ¿ƒ««ƒ««ƒƒ«¿»«ƒ»»«ƒ
לה שאין נבדלת דרגה [=נבדל.

בשונה לעולמות, שייכות כל

[=מלשון "אריך" מדרגת

שהיא למטה] ונמשך שמתארך

בצורה אך לעולמות שורש כבר

ונעלית] CÈ‡c)¿¬ƒמופשטת
Bw‰ ÛÈwÓ ‡e‰שקרוב «ƒ«»

ÛÈwÓלעולמות ‡e‰ ˜ÈzÚÂ¿«ƒ«ƒ
˜BÁ‰שייכות לו שאין »»
29ÈÈÁzלעולמות e‰ÊÂ ,(¿∆ƒ¿ƒ

,ÌÈ˙n‰ eÈÁL „Ú ˙Ba«»«∆ƒ¿«≈ƒ
ÏÚ ‡e‰ ÌÈ˙n‰ ˙ÈÈÁ˙„ƒ¿ƒ««≈ƒ«
‡˜ÈzÚÓ ÛÈË„ ‡ÏË È„È¿≈«»¿»ƒ≈«ƒ»

עתיק] מדרגת הנמשך .30[=טל
ÈÈÁz ÔÈÚc ‰ÏÚÓ‰ È‰BÊÂ¿ƒ««¬»¿ƒ¿»ƒ¿ƒ
È„È ÏÚ ‡aL ˙Ba«»∆»«¿≈
ÈÏk ‡e‰L ‰Ó ˙eÈn‰«¿ƒƒ∆∆¿ƒ
ÌÈÏÎa È‰ Let) Ô˜È≈»≈«≈ƒ¿≈ƒ
ÏÚ (ÈËÈÚÓz Ï‡ ÌÈ˜≈ƒ««¿ƒƒ«
‡aL ˙Ba ÈÈÁ˙„ ÔÈÚ‰»ƒ¿»¿ƒ¿ƒ«»∆»
‰Bza ˜ÒBÚL È„È ÏÚ«¿≈∆≈«»
BÏ ÔÈ‡L Ì‚‰ ˙BÂˆÓeƒ¿¬«∆≈
Let) ‰‡ÈÂ ‰‰‡«¬»¿ƒ¿»≈
Ï‡ ÌÈ˜ ÌÈÏÎa ÔBL‡‰»ƒ¿≈ƒ≈ƒ«
ÔB˙‰ Èk ,(ÈËÈÚÓz«¿ƒƒƒ«ƒ¿
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אהבה לֹו ּכׁשאין ּגם ּומצוֹות ּבּתֹורה ׁשעֹוסק ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָּבזה
ׁשּלֹו ּומצוֹות הּתֹורה קּיּום ׁשאז זה הּוא ְְְִִִֶֶֶַָָָויראה
ה'ּמסירת ּדענין נפׁש', ה'ּמסירת ּכח עם ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹקׁשּור
מּכחֹות ׁשּלמעלה הּנׁשמה עצם מּצד הּוא ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹנפׁש'
ּכיון מקֹום, מּכל אבל ויראה). (אהבה ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָהּגלּויים
ּכׁשּקּיּום (ּגם ּומצוֹות הּתֹורה עסק ידי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָׁשעל
מסירת ענין ׁשּזֹוכר ידי על הּוא ּומצוֹות ְְְְִִִֵֵֶַַַַָהּתֹורה
זה [ׁשהרי מּמציאּותֹו מתּבּטל אינֹו לה') ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַנפׁשֹו
רצֹון ּברצֹונֹו, ּתלּוי ּומצוֹות ּתֹורה מקּים ְְְִִֵֶַָָָׁשהּוא

האדם ׁשּבזה31(מציאּות) הּנׁשמה ּדעצם הּגּלּוי ,[ ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
ידי [ּדעל הּגלּויים לּכחֹות ׁשּׁשּיכת ּכמֹו רק ְְְְִֵֶֶֶַַַַַֹהּוא
עצם ׁשּמּצד לה' נפׁשֹו מסירת ענין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַׁשּזֹוכר
ּבתקף הּוא ּומצוֹות ּבּתֹורה ׁשּלֹו הרצֹון ְְְִֶֶַַָָָָָֹהּנׁשמה,
על מּלמעלה ׁשּנמׁשכת ההמׁשכה ּגם ולכן, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּגדֹול].

האֹו הּוא זה, ּכמֹוידי מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה ר ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָ
מּקיף הּוא דבכללּות להׁשּתלׁשלּות, ׁשּי ְְְְְְִִִֶַַַָָׁשהּוא
ההרּגׁש ידי על ׁשּנעׂשה והּיתרֹון .ארי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּקרֹוב,
ידי ׁשעל מּכיון ריקן, ּכלי ׁשהּוא מּזה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָוהּמרירּות
זה ידי על נמׁש מּמציאּותֹו, מתּבּטל הּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָזה
מּׁשּיכּות למעלה ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה דעצם ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָהּגּלּוי

זה ידי על ׁשּנמׁשכת ּבהמׁשכה הּוא זה ּדר ועל הּגלּויים. ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹלּכחֹות
ׁשּום ּבֹו ׁשאין ריקן ּכלי ׁשהּוא ּבעצמֹו ׁשמרּגיׁש ידי ּדעל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמּלמעלה,
דתחיי הענין נֹותר), הּמיּתר, (ּדבר ּבעיניו ׁשירים ּכמֹו והּוא ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָֻמעלה

עּתיק הרחֹוק, מּקיף המׁשכת הּוא זה ידי ׁשעל .32ּבּנֹותר ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
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להפרד)31 יכול שאינו מפני אלא שלו הרצון מצד לא הוא מישראל שבכאו"א המס"נ דטבע והגם

מתגלית שאז בפועל, למס"נ כשבא זהו הנה – ובכ"מ) רסז. ע' תרס"ו (המשך ית' מאחדותו ח"ו

ורק בפועל מס"נ לידי בא שלא זמן כל אבל שבו. "יוכלהיחידה שעי"ז לה' נפשו מסירת ענין

הוא המס"נ) זכירת (ע"י יצרו נגד שעומד זה הנה – ספכ"ה) (תניא יצרו" נגד לעמודלעמוד

יצרו. דבעל)32נגד להוי' והצמאון שהאהבה א) אלה. ענינים שני (דוגמת) בתשובה שגם להעיר

מואס כו' נמאס בעיניו נבזה שנעשה ב) ובכ"מ). א). (יב, פ"ז (תניא מבצדיקים יותר הוא תשובה

שזהו"עבחייו, ב) (סב, שם הענין ובהמשך ג). סא, לר"ה דרושים (לקו"ת דעתיק חסד לו נמשך

כשיריים. עצמו שמשים למי השיריים המשכת

    
‰‰‡ BÏ ÔÈ‡Lk Ìb ˙BÂˆÓe ‰Bza ˜ÒBÚL ‰Êa ˙B)»»∆∆≈«»ƒ¿«¿∆≈«¬»

) ‰‡ÈÂהראשון BlLפירוש ˙BÂˆÓe ‰Bz‰ Ìei˜ Ê‡L ‰Ê ‡e‰  ¿ƒ¿»∆∆»ƒ«»ƒ¿∆
,L ˙ÈÒn‰ Ák ÌÚ eL˜המניע כוח היא נפש שהמסירות כיון »ƒ…««¿ƒ«∆∆

והמצוות התורה ÌˆÚבעסק „Ó ‡e‰ L ˙ÈÒn‰ ÔÈÚc¿ƒ¿»«¿ƒ«∆∆ƒ«∆∆
˙BÁkÓ ‰ÏÚÓlL ‰ÓLp‰«¿»»∆¿«¿»ƒ…
.‰‡ÈÂ ‰‰‡) ÌÈÈeÏb‰«¿ƒ«¬»¿ƒ¿»
ÔÂÈk ,ÌB˜Ó ÏkÓ Ï‡¬»ƒ»»≈»

Lבפועל˜ÒÚ È„È ÏÚ ∆«¿≈≈∆
Ìb) ˙BÂˆÓe ‰Bz‰«»ƒ¿«
˙BÂˆÓe ‰Bz‰ ÌeiwLk¿∆ƒ«»ƒ¿
ÔÈÚ ÎBL È„È ÏÚ ‡e‰«¿≈∆≈ƒ¿«

‰Ï BL ˙ÈÒÓכמבואר ¿ƒ««¿«
א' סעיף Ïha˙Óלעיל BÈ‡ ≈ƒ¿«≈
B˙e‡ÈˆnÓהכוח כי אף ƒ¿ƒ

הנפש מסירות היא אותו המניע

למרות ממציאותו, יציאה שענינה

מציאותו נרגשת בפועל זאת

המצוות Ê‰במעשה È‰L]∆¬≈∆
‰Bz Ìi˜Ó ‡e‰L∆¿«≈»
,BBˆa ÈeÏz ˙BÂˆÓeƒ¿»ƒ¿
˙e‡ÈˆÓ) ÔBˆ»¿ƒ

Ì„‡‰31,[זה ‰Èelbמפני »»»«ƒ
‰ÊaL ‰ÓLp‰ ÌˆÚc¿∆∆«¿»»∆»∆
˙ÎiML BÓk ˜ ‡e‰«¿∆«∆∆

ÌÈÈeÏb‰ ˙BÁkÏקיום - «…«¿ƒ
- בפועל ומצוות »¿[ÏÚcהתורה

˙ÈÒÓ ÔÈÚ ÎBL È„È¿≈∆≈ƒ¿»¿ƒ«
ÌˆÚ „nL ‰Ï BL«¿«∆ƒ«∆∆

,‰ÓLp‰BlL ÔBˆ‰ «¿»»»»∆
‡e‰ ˙BÂˆÓe ‰Bza«»ƒ¿

.[ÏB„b Û˜˙aלא אך ¿…∆»
אלא עצמה, הנשמה כאן מתגלית

פעולתה. Ìbרק ,ÔÎÏÂ¿»≈«
˙ÎLÓpL ‰ÎLÓ‰‰««¿»»∆ƒ¿∆∆
‡e‰ ,‰Ê È„È ÏÚ ‰ÏÚÓlÓƒ¿«¿»«¿≈∆
‰ÏÚÓlL B‡‰»∆¿«¿»

˙eÏLÏzL‰Ó,העולמות ≈ƒ¿«¿¿
CiLאבל ‡e‰L BÓk¿∆«»

˙eÏÏÎ„ ,˙eÏLÏzL‰Ï¿ƒ¿«¿¿¿ƒ¿»
ÛÈwÓ ‡e‰אך מקיף אומנם «ƒ

.CÈ‡ ,Bw‰הוא זה וכל «»¬ƒ
רקים" ב"כלים הראשון לפירוש

המסירות כוח אצלו שנמשך

ÏÚנפש. ‰ÚpL ÔB˙i‰Â¿«ƒ¿∆«¬∆«
˙eÈn‰Â Lb‰‰ È„È¿≈»∆¿≈¿«¿ƒ

,Ô˜È ÈÏk ‡e‰L ‰Ó- ƒ∆∆¿ƒ≈»

- רקים" ב"כלים השני Ïha˙Óפירוש ‡e‰ ‰Ê È„È ÏÚL ÔÂÈkÓƒ≈»∆«¿≈∆ƒ¿«≈
) B˙e‡ÈˆnÓ(הכוח את לשאוב מהיכן לו אין È„Èכביכול ÏÚ CLÓ , ƒ¿ƒƒ¿»«¿≈
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ט        

אהבה לֹו ּכׁשאין ּגם ּומצוֹות ּבּתֹורה ׁשעֹוסק ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָּבזה
ׁשּלֹו ּומצוֹות הּתֹורה קּיּום ׁשאז זה הּוא ְְְִִִֶֶֶַָָָויראה
ה'ּמסירת ּדענין נפׁש', ה'ּמסירת ּכח עם ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָֹקׁשּור
מּכחֹות ׁשּלמעלה הּנׁשמה עצם מּצד הּוא ְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹנפׁש'
ּכיון מקֹום, מּכל אבל ויראה). (אהבה ְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָהּגלּויים
ּכׁשּקּיּום (ּגם ּומצוֹות הּתֹורה עסק ידי ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָׁשעל
מסירת ענין ׁשּזֹוכר ידי על הּוא ּומצוֹות ְְְְִִִֵֵֶַַַַָהּתֹורה
זה [ׁשהרי מּמציאּותֹו מתּבּטל אינֹו לה') ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַנפׁשֹו
רצֹון ּברצֹונֹו, ּתלּוי ּומצוֹות ּתֹורה מקּים ְְְִִֵֶַָָָׁשהּוא

האדם ׁשּבזה31(מציאּות) הּנׁשמה ּדעצם הּגּלּוי ,[ ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָ
ידי [ּדעל הּגלּויים לּכחֹות ׁשּׁשּיכת ּכמֹו רק ְְְְִֵֶֶֶַַַַַֹהּוא
עצם ׁשּמּצד לה' נפׁשֹו מסירת ענין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַׁשּזֹוכר
ּבתקף הּוא ּומצוֹות ּבּתֹורה ׁשּלֹו הרצֹון ְְְִֶֶַַָָָָָֹהּנׁשמה,
על מּלמעלה ׁשּנמׁשכת ההמׁשכה ּגם ולכן, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָּגדֹול].

האֹו הּוא זה, ּכמֹוידי מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה ר ְְְְְְְִֵֵֶֶַַָָ
מּקיף הּוא דבכללּות להׁשּתלׁשלּות, ׁשּי ְְְְְְִִִֶַַַָָׁשהּוא
ההרּגׁש ידי על ׁשּנעׂשה והּיתרֹון .ארי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּקרֹוב,
ידי ׁשעל מּכיון ריקן, ּכלי ׁשהּוא מּזה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָוהּמרירּות
זה ידי על נמׁש מּמציאּותֹו, מתּבּטל הּוא ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָזה
מּׁשּיכּות למעלה ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה דעצם ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָהּגּלּוי

זה ידי על ׁשּנמׁשכת ּבהמׁשכה הּוא זה ּדר ועל הּגלּויים. ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹלּכחֹות
ׁשּום ּבֹו ׁשאין ריקן ּכלי ׁשהּוא ּבעצמֹו ׁשמרּגיׁש ידי ּדעל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמּלמעלה,
דתחיי הענין נֹותר), הּמיּתר, (ּדבר ּבעיניו ׁשירים ּכמֹו והּוא ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָָָָֻמעלה

עּתיק הרחֹוק, מּקיף המׁשכת הּוא זה ידי ׁשעל .32ּבּנֹותר ְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
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ורק בפועל מס"נ לידי בא שלא זמן כל אבל שבו. "יוכלהיחידה שעי"ז לה' נפשו מסירת ענין
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י 

ּתחייÈˆÂד) ּובני אּת ּׁשּכתּוב מה להבין ¿»ƒְְְִִִִֶַַַָָָ
והּיראה האהבה ׁשּגם ְְֲִֶַַַַָָָָּבּנֹותר,
מּכיון ּדלכאֹורה, ּבּנֹותר, יחיּו (ּבני) ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָדהּנׁשמה
הּוא ׁשּנֹותר להּפירּוׁש ּובפרט מּקיף, הּוא ְְִִֵֶֶַַָָָׁשּנֹותר
חּיּות מּמּנּו ׁשימׁש ׁשּי אי הרחֹוק, ְִִֵֶֶַַַָָָָֻמּקיף
זה לבאר ויׁש ויראה). (אהבה הּפנימּיים ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹלּכחֹות
נׁשמתֹו (מהורש"ב) אדמֹו"ר ׁשּכתב מה ּפי ְְִִֶַַַַָָעל
הּמתחיל דּבּור ּבמאמרֹו ההּלדת יֹום ּבעל ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַָֻעדן

לא33ּכי הּיֹום מצּו אנכי אׁשר הּזאת הּמצוה ְְְֲִִִֶַַַַָָֹֹֹ
היא רחֹוקה ולא מּמ היא (ּבספר34נפלאת ְְְְְִִִִֵֵֶָֹ
לּדפּוס עּתה ׁשמכינים ׁשּלֹו דׁשני35הּמאמרים ,( ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָ

.וארי ּבעּתיק הם ּורחֹוקה נפלאת ְְְְְֲִִִֵֵַַָהּלׁשֹונֹות
הּוא והבּדלה] הפרׁשה לׁשֹון [ׁשהּוא ְְְְְֶֶֶַַָָָָדפלא
הּוא ורחּוק מהׁשּתלׁשלּות, ונבדל ׁשנעּתק ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַּבעּתיק,
לּדבר ׁשּיכּות לֹו ׁשּיׁש מֹורה רחּוק ּדלׁשֹון ,ְְֲִִֵֶֶַַָָָָּבארי
והיא אחּכמה אמרּתי ּוכמֹו מּמּנּו, רחֹוק ְְְְִִִֶֶֶַָָָָׁשהּוא

מּמּני לפי36רחֹוקה הּוא אחּכמה ׁשאמרּתי ּדזה , ְְְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָ
מּמּנּו רחֹוקה ׁשהיא ורק אליו, ׁשּיכת .37ׁשהחכמה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

מּמ היא נפלאת לא גֹו' הּזאת הּמצוה ּכי ׁשּכתּוב דמה ׁשם, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּומבאר
רצֹון העליֹון, רצֹון הם ׁשהּמצוֹות ּכיון ּכי הּוא, ּדוקא, מּמ ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָגֹו',

ורחּוק ּפלא ּבבחינת הם מּטעם, הּתׁשּובה38ׁשּלמעלה מצות ׁשּכן ּומּכל . ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
וכּמה הרמּב"ן ׁשּכתב ּכמֹו הּתׁשּובה, מצות על קאי הּזאת ְְְְְְְִִִֶַַַַַַַַַָָָָָָֹ(דהּמצוה

מקֹומֹות39מפרׁשים ּבכּמה [וכּמבאר דמצוֹות מהרצֹון למעלה ׁשהיא (40, ְְְְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ׁשּתׁשּובה לפי הּוא הּפגמים ּכל מתמּלאים הּתׁשּובה ידי ׁשעל ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּדזה
ועד דמצוֹות), מהרצֹון (ׁשּלמעלה הרצֹון ּבעל סֹוף אין ּבאֹור ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָָמּגעת
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יא.)33 ל, נצבים – הכתוב תרע"ג.)34לשון רפט)35דשנת ע' שם (נדפס תער"בֿתרע"ו סה"מ

כג.)36ואילך). ז, בלקו"ת)37קהלת הזאת המצוה כי בד"ה הוא ועד"ז רחצ. ע' שם בסה"מ כ"ה

תרס"ו בהמשך הזאת המצוה כי ד"ה דבסוף ולהעיר ואילך. תתפא ס"ע תקס"ה ובסה"מ ב מה, נצבים

מפלא. למעלה הוא דריחוק מבואר שמז) להדיא)38(ע' וריחוק) פלא הם המצוות כל (שגם כ"ה

שם המאמר רפט.בתחלת שם.)39ע' תקס"ה ובסה"מ שבלקו"ת המצוה כי בד"ה ראה)40וכ"ה

צג) ע' תשרי מלוקט המאמרים ספר – מנחם (תורת ס"ה ה'תשל"ז תשרי דוא"ו ישראל שובה ד"ה

ואילך. תתעט ע' שם תקס"ה סה"מ גֿד. מה, נצבים לקו"ת גם וראה .46 הערה שם ובהנסמן

    
ÌL ,˙Ba ÈÈÁz Èe z‡ e˙k ‰Ó ÔÈ‰Ï ÈˆÂ („¿»ƒ¿»ƒ«∆»«¿»«ƒƒ¿ƒ«»∆«

Èa ‰ÓL‰„ ‰‡i‰Â ‰‰‡‰'א בסעיף ˙Ba,כמבואר eÈÁÈ ( »«¬»¿«ƒ¿»¿«¿»»»«ƒƒ¿«»
ÈÓ ‡e‰ ˙BL ÔÂÈkÓ ,‰B‡ÎÏc('ג בסעיף Ùe(כמבואר , ¿ƒ¿»ƒ≈»∆»«ƒƒ¿»

enÓ LÓÈL iL È‡ ,˜BÁ‰ ÈÓ ‡e‰ ˙BL LeÈt‰Ï¿«≈∆»«ƒ»»≈«»∆À¿»ƒ∆
ÌÈiÓÈt‰ ˙BÁkÏ ˙eiÁ««…«¿ƒƒƒ

‰‡ÈÂ ‰‰‡רגשות שהם «¬»¿ƒ¿»
ברמת שמשפיעים בנפש פנימיים

אהבה האדם. של ההכרה

התכווצות ויראה )התפשטות
שכוחות שייך איך כן ואם

(יחיו) יקבלו ומוגבלים פנימיים

וגבוהים מקיפים כוחות מהנותר

ÏÚמאוד ‰Ê ‡Ï LÈÂ ¿≈¿«≈∆«
BÓ„‡ ˙kL ‰Ó Ètƒ«∆»««¿
Ô„Ú B˙ÓL (Â‰Óƒ¿»≈∆

˙„l‰‰ ÌBÈ ÏÚaֿמר [כ' «««À∆∆
„eaחשון] BÓ‡Óa¿«¬»ƒ

Èk ÏÈÁ˙n‰33‰Âˆn‰ ««¿ƒƒ«ƒ¿»
EeˆÓ ÈÎ‡ L‡ ˙‡f‰«…¬∆»…ƒ¿«¿
‡È‰ ˙‡ÏÙ ‡Ï ÌBi‰«…ƒ¿≈ƒ

‡È‰ ‰˜BÁ ‡ÏÂ EnÓ34 ƒ¿¿…¿»ƒ
BlL ÌÈÓ‡n‰ ÙÒa¿≈∆««¬»ƒ∆

‰zÚ ÌÈÈÎÓL.תשמ"ו] ∆¿ƒƒ«»
המאמר] אמירת שנת

ÒeÙcÏ35המאמרים [=ספר ƒ¿
„ÈLתער"בֿתרע"ו] ,(ƒ¿≈

‰˜BÁe ˙‡ÏÙ ˙BBLl‰«¿ƒ¿≈¿»
a Ì‰ל È‡Â.התאם ˜ÈzÚ ≈¿«ƒ¿¬ƒ

ÔBLÏא. ‡e‰L] ‡ÏÙ„¿∆∆∆¿
‡e‰ ‰Ïc‰Â ‰LÙ‰«¿»»¿«¿»»
Ï„Â ˜zÚL ,˜ÈzÚa¿«ƒ∆∆¡«¿ƒ¿«

,˙eÏLÏzL‰Óהשמים כמו ≈ƒ¿«¿¿
בשמים "לא הפסוק (כהמשך

ובלתי נבדלים שהם היא")

ב. ‰e‡מושגים. ˜eÁÂ¿ƒ
˜eÁ ÔBLÏc ,È‡a¿¬ƒ¿»ƒ
˙eÎiL BÏ LiL ‰BÓ∆∆≈«»
,enÓ ˜BÁ ‡e‰L cÏ«»»∆»ƒ∆
אך רחוק שהוא הים כעבר

(כהמשך להגיע יכול במאמץ

הוא") לים מעבר "ולא הפסוק

BÓÎe:אמר המלך ששלמה ¿
‡È‰Â ‰ÓkÁ‡ ÈzÓ‡»«¿ƒ∆¿»»¿ƒ

ÈnÓ[=החכמה] ‰˜BÁ36, ¿»ƒ∆ƒ
‰ÓkÁ‡ ÈzÓ‡L ‰Êc¿∆∆»«¿ƒ∆¿»»
˙ÎiL ‰ÓÎÁ‰L ÈÙÏ ‡e‰¿ƒ∆«»¿»«∆∆

enÓ ‰˜BÁ ‡È‰L ˜Â ,ÂÈÏ‡37e˙kL ‰Ó„ ,ÌL ‡Óe . ≈»¿«∆ƒ¿»ƒ∆¿«≈»¿«∆»
,B‚ EnÓ ‡È‰ ˙‡ÏÙ ‡Ï B‚ ˙‡f‰ ‰Âˆn‰ Èkבלשון מדייק ƒ«ƒ¿»«……ƒ¿≈ƒƒ¿

Âc˜‡הפסוק EnÓ(רחוקה ולא נפלאת לא היא היהודי המצוה,(מן אך ƒ¿«¿»
ורחוקה, נפלאת אכן היא עצמה ‰Ìמצד ˙BÂˆn‰L ÔÂÈk Èk ,‡e‰ƒ≈»∆«ƒ¿≈

ÔBˆ ,ÔBÈÏÚ‰ ÔBˆ»»∆¿»
Ì‰ ,ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ««≈

˜eÁÂ ‡Ït ˙ÈÁa38. ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ
ÔkL ÏkÓe˙ÂˆÓ ƒ»∆≈ƒ¿«
„ ‰eLz‰שהפסוק מה «¿»¿

˜‡Èאומר ˙‡f‰ ‰Âˆn‰«ƒ¿»«…»ƒ
ÂˆÓ˙[=מוסב] ÏÚ«ƒ¿«

‰eLz‰בפסוקים המוזכרת «¿»
˙kLהקודמים BÓk ,¿∆»«

‰nÎÂ ÔaÓ‰»«¿«¿«»
ÌÈLÙÓ39‡È‰L ( ¿»¿ƒ∆ƒ

˙BÂˆÓ„ ÔBˆ‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈»»¿ƒ¿
‰nÎa ‡nÎÂ]¿«¿…»¿«»

˙BÓB˜Ó40È„È ÏÚL ‰Êc , ¿¿∆∆«¿≈
Ïk ÌÈ‡lÓ˙Ó ‰eLz‰«¿»ƒ¿«¿ƒ»

ÌÈÓ‚t‰ידי על האדם שעשה «¿»ƒ
ÈÙÏהעוונות, ‡e‰¿ƒ

B‡a ˙ÚÓ ‰eLzL∆¿»«««¿
ÔBˆ‰ ÏÚa BÒ ÔÈ‡≈««»»
ÔBˆ‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈»»

,(˙BÂˆÓ„מפריע הרצון, לגבי ¿ƒ¿
במעשיו הפוגם האדם מעשה

ידי על אך רצונו, את מקיים ולא
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ּבעצמּות מּגעת ּכי41ׁשהיא ׁשּכתּוב מה ּדזהּו , ְְִִֶֶֶַַַַַָָ
מי אנכי ,מצּו אנכי אׁשר הּזאת ְְְֲִִִִֶַַַָָָֹֹֹהּמצוה

ורחּוק.42ׁשאנכי ּפלא ּבבחינת ּבוּדאי ׁשהיא [ ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָֹ
ּותׁשּובה רחּוק ּבבחינת היא ּתּתאה ְְְִִִִִַַָָָָדתׁשּובה
היא ּתּתאה ּתׁשּובה ּכי ּפלא. ּבבחינת היא ְְִִִִִִֶֶַַָָָָָעּלאה
ההמׁשכה וגם הּקרֹוב. מּקיף ּדחּיה, ְְְְִִַַַַַַַָָָָּבמּקיף
היא ּתּתאה ּתׁשּובה ידי על הּנמׁשכת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמּלמעלה
לּפנימי, ׁשּיכּות ּלֹו ׁשּיׁש יׁשר ּדאֹור ְְִִִֵֶַַַַָָָהּמּקיף
ּבּמּקיף היא עּלאה ּותׁשּובה .ארי הּוא ְְְְֲִִִִִַָָָָדבכללּות
מּלמעלה ההמׁשכה וגם הרחֹוק. מּקיף ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָדיחידה,
חֹוזר ּדאֹור הּמּקיף היא זה ידי על ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַׁשנמׁשכת
הּוא דבכללּות לּפנימיּות, מּׁשּיכּות ְְְְְִִִִֶַַַָָָׁשּלמעלה
ולא מּמ היא נפלאת לא ּׁשּכתּוב ּומה ְְְִִִִֵֶַַָֹֹעּתיק.
יׂשראל. מּנׁשמֹות ּדוקא, מּמ הּוא היא, ְְְְְִִִִִֵַָָָרחֹוקה
מּלמעלה וגם הּכל, ּבהם יׁש יׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹּדנׁשמֹות
מהם. ורחֹוק נפלא זה אין ולכן הּכל, להם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹנֹותנים

ּבזהCÈˆÂה) הּכתּוב ּמחּדׁש מה להבין, ¿»ƒְְִֵֶַַַָָָ
נפלאת לא (ּתׁשּובה) הּזאת ְְְִִֵֶַַָָֹֹׁשהּמצוה
ׁשּגם מּכיון ּדלכאֹורה, היא, רחֹוקה ולא מּמ ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹהיא
חּיה ּבּמּקיפים היא הּתׁשּובה עבֹודת ְֲִִִַַַַַָָָָָּבאדם,
ארי) ׁשּלמעלה הּמּקיפים ּבדגמת ׁשהם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֻיחידה,
ידי ׁשעל ּבזה (ּכ (ּכל החּדּוׁש מהּו ְְְִִֵֶֶַַַַַָועּתיק),
הּמּקיפים נמׁשכים דהּנׁשמה ּבּמּקיפים ְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָָהעבֹודה
רּוח נפׁש על קאי ּדמּמ לֹומר, ויׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּדּלמעלה.

האדם עּקר ׁשהם היא43נׁשמה ׁשּתׁשּובה דהגם . ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ
לעֹורר ּבכדי מקֹום, מּכל ּדנׁשמה, ְְְִִִִִֵֵַַָָָָּבּמּקיפים
וההתּבֹוננּות התּבֹוננּות, להיֹות צריכה ְְְְְְְִִִִִִַַַָהּמּקיפים
ׁשעל ּבאפן להיֹות צריכה נׁשמה) רּוח ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ(ׁשּבנפׁש
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(תורת)41 ס"ד ה'תשל"ז האזינו דש"פ ישראל שובה ד"ה ראה – הרצון מבעל גם למעלה שהוא

צט). ע' שם רצט.)42מנחם ע' תרע"ג הנ"ל ד"ה ואילך. תתעט ע' תקס"ה סה"מ ד. מה, שם לקו"ת

ס"ט. לקמן נק')43וראה שהמקיפים ס"ג לעיל מהמובא .להעיר

    
הרצון בעל דרגת שמצד הרצון", "בעל דרגת את היהודי מעורר התשובה

הפגם ולמלאות הרצון את לשנות È‰L‡אפשר „ÚÂ- התשובה -˙ÚbÓ ¿«∆ƒ«««
˙eÓˆÚa41ÈÎ‡ L‡ ˙‡‰ ‰Âˆn‰ Èk e˙kL ‰Ó e‰Êc , »«¿¿∆«∆»ƒ«ƒ¿»«…¬∆»…ƒ

ÈÎ‡L ÈÓ ÈÎ‡ ,EeˆÓ42יתברך עצמותו -È‡cÂa ‡È‰L [ ¿«¿»…ƒƒ∆»…ƒ∆ƒ¿««
.˜eÁÂ ‡Ï ˙ÈÁaושני ƒ¿ƒ«∆∆¿ƒ

'ריחוק' בפסוק אלו לשונות

סוגי שני על מורים ו'הפלאה',

א. התשובה «¿eL˙„ƒ‰עבודת
‰‡zz[תחתונה=]‡È‰ «»»ƒ

˜eÁ ˙ÈÁa.ב‰eL˙e ƒ¿ƒ«ƒ¿»
‰‡lÚ[עליונה=]‡È‰ ƒ»»ƒ

‰eLz Èk .‡Ï ˙ÈÁaƒ¿ƒ«∆∆ƒ¿»
‡È‰ ‰‡zzבאדם מעוררת «»»ƒ

‰iÁc ÛÈwÓaהנשמה] ¿«ƒ¿«»
- נפש דרגות: מחמש מורכבת

- נשמה רגשות, - רוח מעשה,

- יחידה רצון, - חיה שכל,

כוחות הם ועונג רצון תענוג.

את התופסים ומקיפים כלליים

כשאדם למשל הנפש, כללות

מסוים שחלק הכוונה אין רוצה,

בכללותו האדם אלא רוצה, בו

העונג. וכן לדבר. ונמשך רוצה

עמוק יותר העונג שניהם, ומבין

- וחיה הרחוק. מקיף - בנפש

- הרצון ‰Bw.כוח ÛÈwÓ«ƒ«»
‰ÏÚÓlÓ ‰ÎLÓ‰‰ Ì‚Â¿«««¿»»ƒ¿«¿»
‰eLz È„È ÏÚ ˙ÎLÓp‰«ƒ¿∆∆«¿≈¿»
B‡c ÛÈwn‰ ‡È‰ ‰‡zz«»»ƒ««ƒ¿
˙eÎiL Bl LiL LÈ»»∆≈«»
‡e‰ ˙eÏÏÎ„ ,ÈÓÈÏ«¿ƒƒ¿ƒ¿»

CÈ‡לעולם שייכות לו .שיש ¬ƒ
‡È‰ ‰‡lÚ ‰eL˙e¿»ƒ»»ƒ
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יי        

ּבעצמּות מּגעת ּכי41ׁשהיא ׁשּכתּוב מה ּדזהּו , ְְִִֶֶֶַַַַַָָ
מי אנכי ,מצּו אנכי אׁשר הּזאת ְְְֲִִִִֶַַַָָָֹֹֹהּמצוה

ורחּוק.42ׁשאנכי ּפלא ּבבחינת ּבוּדאי ׁשהיא [ ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָֹ
ּותׁשּובה רחּוק ּבבחינת היא ּתּתאה ְְְִִִִִַַָָָָדתׁשּובה
היא ּתּתאה ּתׁשּובה ּכי ּפלא. ּבבחינת היא ְְִִִִִִֶֶַַָָָָָעּלאה
ההמׁשכה וגם הּקרֹוב. מּקיף ּדחּיה, ְְְְִִַַַַַַַָָָָּבמּקיף
היא ּתּתאה ּתׁשּובה ידי על הּנמׁשכת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמּלמעלה
לּפנימי, ׁשּיכּות ּלֹו ׁשּיׁש יׁשר ּדאֹור ְְִִִֵֶַַַַָָָהּמּקיף
ּבּמּקיף היא עּלאה ּותׁשּובה .ארי הּוא ְְְְֲִִִִִַָָָָדבכללּות
מּלמעלה ההמׁשכה וגם הרחֹוק. מּקיף ְְְְְִִִִַַַַַָָָָָָדיחידה,
חֹוזר ּדאֹור הּמּקיף היא זה ידי על ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַׁשנמׁשכת
הּוא דבכללּות לּפנימיּות, מּׁשּיכּות ְְְְְִִִִֶַַַָָָׁשּלמעלה
ולא מּמ היא נפלאת לא ּׁשּכתּוב ּומה ְְְִִִִֵֶַַָֹֹעּתיק.
יׂשראל. מּנׁשמֹות ּדוקא, מּמ הּוא היא, ְְְְְִִִִִֵַָָָרחֹוקה
מּלמעלה וגם הּכל, ּבהם יׁש יׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹּדנׁשמֹות
מהם. ורחֹוק נפלא זה אין ולכן הּכל, להם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹנֹותנים

ּבזהCÈˆÂה) הּכתּוב ּמחּדׁש מה להבין, ¿»ƒְְִֵֶַַַָָָ
נפלאת לא (ּתׁשּובה) הּזאת ְְְִִֵֶַַָָֹֹׁשהּמצוה
ׁשּגם מּכיון ּדלכאֹורה, היא, רחֹוקה ולא מּמ ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹהיא
חּיה ּבּמּקיפים היא הּתׁשּובה עבֹודת ְֲִִִַַַַַָָָָָּבאדם,
ארי) ׁשּלמעלה הּמּקיפים ּבדגמת ׁשהם ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֻיחידה,
ידי ׁשעל ּבזה (ּכ (ּכל החּדּוׁש מהּו ְְְִִֵֶֶַַַַַָועּתיק),
הּמּקיפים נמׁשכים דהּנׁשמה ּבּמּקיפים ְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָָהעבֹודה
רּוח נפׁש על קאי ּדמּמ לֹומר, ויׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָּדּלמעלה.

האדם עּקר ׁשהם היא43נׁשמה ׁשּתׁשּובה דהגם . ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ
לעֹורר ּבכדי מקֹום, מּכל ּדנׁשמה, ְְְִִִִִֵֵַַָָָָּבּמּקיפים
וההתּבֹוננּות התּבֹוננּות, להיֹות צריכה ְְְְְְְִִִִִִַַַָהּמּקיפים
ׁשעל ּבאפן להיֹות צריכה נׁשמה) רּוח ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ(ׁשּבנפׁש
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(תורת)41 ס"ד ה'תשל"ז האזינו דש"פ ישראל שובה ד"ה ראה – הרצון מבעל גם למעלה שהוא

צט). ע' שם רצט.)42מנחם ע' תרע"ג הנ"ל ד"ה ואילך. תתעט ע' תקס"ה סה"מ ד. מה, שם לקו"ת

ס"ט. לקמן נק')43וראה שהמקיפים ס"ג לעיל מהמובא .להעיר

    
הרצון בעל דרגת שמצד הרצון", "בעל דרגת את היהודי מעורר התשובה

הפגם ולמלאות הרצון את לשנות È‰L‡אפשר „ÚÂ- התשובה -˙ÚbÓ ¿«∆ƒ«««
˙eÓˆÚa41ÈÎ‡ L‡ ˙‡‰ ‰Âˆn‰ Èk e˙kL ‰Ó e‰Êc , »«¿¿∆«∆»ƒ«ƒ¿»«…¬∆»…ƒ

ÈÎ‡L ÈÓ ÈÎ‡ ,EeˆÓ42יתברך עצמותו -È‡cÂa ‡È‰L [ ¿«¿»…ƒƒ∆»…ƒ∆ƒ¿««
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יי 

מהּׂשכל. ׁשּלמעלה הּמּקיפים יתעֹוררּו זה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָידי
ׁשּמּמ גֹו' מּמ היא נפלאת ּבלא החּדּוׁש ְְְְְִִִִִֵֶֶַֹוזהּו
דהגם (כנ"ל), נׁשמה רּוח נפׁש על ְֲִֶֶַַַַָָָקאי
ּורחֹוקים נפלאים הם יחידה חּיה ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָׁשהּמּקיפים
רּוח הּנפׁש ּבכח מקֹום, מּכל נׁשמה, רּוח ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹמּנפׁש
את הּמתאימה) התּבֹוננּות ידי (על לעֹורר ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָנׁשמה

יחידה חּיה הּמּקיפים44הּמּקיפים ּגם ידם ועל , ְְִִִִִַַַַַַַָָָָ
הּוא זה על והּטעם ועּתיק. ארי ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָׁשּלּמעלה,
ּכי מהּמאמר) ד) סעיף (סֹוף לעיל ְְֲִִֵֵַַַָָ(ּכּמּובא
יׁש נׁשמה) רּוח הּנפׁש ּגם (היינּו יׂשראל ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָנׁשמֹות
הּכל. להם נֹותנים מּלמעלה וגם הּכל, ְְְְִִֶֶַַַַָָָֹֹלהם

לׁשֹוןÔeÈÂו) ּבדּיּוק ׁשהּבאּור ּבהקּדים זה ¿»ְְְְִִֵֶֶַַ
ּגם הּוא ּדוקא), מּמ) מּמ היא נפלאת לא ְְְְִִִִֵַַַָָֹהּכתּוב

זה,45להּפירּוׁש לפרּוׁש ּדגם הּמצוֹות. ּכללּות על קאי הּזאת ׁשהּמצוה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
מהּמאמר, ד) (סעיף לעיל וכּמּובא ּפלא, ּבבחינת היא הּזאת ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹהּמצוה
ּבבחינת הם מהּטעם, ׁשּלמעלה העליֹון רצֹון להיֹותם הּמצוֹות, ּכל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּגם

ה נפלאת לא כן ּפי על ׁשאף (אּלא ורחּוק ויׁשּפלא מּיׂשראל). ,מּמ יא ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹ
יׁש ּבּמצוֹות ּכי הּוא, ּורחֹוקה, נפלאת לׁשֹונֹות, ב' ׁשאֹומר ּדזה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָלֹומר,
וזה מּטעם. ׁשּלמעלה רצֹון ,יתּבר רצֹונֹו הם ׁשהּמצוֹות זה ענינים. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשני
לכל טעם ּגם נּתֹוסף (ּדתֹורה), ּבחכמה נתלּבׁש ׁשהרצֹון ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּלאחרי

להיֹותֹו46מצוה ׁשּבּמצוֹות, ּדהרצֹון ורחּוק, דפלא הּלׁשֹונֹות ׁשני וזהּו . ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
החכמה מּצד ׁשהם ּכמֹו הּמצוֹות וטעמי ּפלא. הּוא מּטעם, ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָלמעלה
טעמי ׁשּגם דהגם רחּוק. ּבבחינת הם למעלה, ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּדתֹורה
ּדׂשכל מההבנה למעלה הם (יתּבר ּבחכמתֹו ּׁשהם (ּכמֹו ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּמצוֹות

וׂשכל47אנֹוׁשי לחכמת מקֹור היא ּדלמעלה החכמה מקֹום, מּכל , ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
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מּׂשכל48הּנבראים נפלאת לא היא ולכן , ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֹ
מהם רחֹוקה ורק .49הּנבראים ְְְִִֵֶַַָָ

(טעמיLÈÂז) והּתֹורה דהּמצוֹות להֹוסיף, ¿≈ְְְְֲִִֵַַַָ
אין עצמם, מּצד ׁשהם ּכמֹו ְְְִִֵֵֶַַַָהּמצוֹות)
ּכי ורחּוק. דפלא הּתאר ּגם עליהם לֹומר ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּי
ׁשהּדבר מֹורה רחּוק) לׁשֹון ׁשּכן (ּומּכל ּפלא ִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָלׁשֹון
מּמּנּו. ׁשּמפלא לּדבר ׁשּיכּות איזֹו לֹו יׁש ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻהּמפלא
ׁשּיכּות ׁשּום ׁשאין ענינים ּבּׁשני ּכן ּׁשאין ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמה
ׁשּי ׁשאין ּוכמֹו ּפלא. הּלׁשֹון נֹופל אין ְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּביניהם,
מחּוׁש נפלאת ׁשהיא ׂשכלית סברא על ְְְִִִִִֵֶַַָָלֹומר

ּופלא50הּמּׁשּוׁש רחּוק הם ּומצוֹות ׁשהּתֹורה וזה . ְְִִִֵֶֶֶֶַַָ
ׁשּיכּות איזֹו להם להיֹות ׁשּירדּו לאחרי ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָהּוא

ּכמֹו ּדהּתֹורה לעֹולם. קדמה ׁשהּתֹורה זה היא הּירידה דהתחלת ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָלעֹולם.
עליה לֹומר ׁשּי ואין ּכלל עלמין ּבגדר אינּה עצמּה, מּצד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּׁשהיא

רז"לׁשּקד ׁשאמרּו וזה לעֹולם. לעֹולם,51מה ּתֹורה קדמה ׁשנה אלּפים ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
ׁשּירדה ּכמֹו ּדתֹורה ּבּדרּגא ׁשּי52הּוא זֹו דּבדרּגא עלמין. ּבגדר להיֹות ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשנה. אלּפים ּבּקדּמה, ׁשעּור ׁשּיׁש מּזֹו, ויתירה לעֹולם, ׁשּקדמה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָלֹומר
ירידֹות וכּמה ּכּמה עֹוד ירדה זה למּטה.53ּולאחרי ׁשּנמׁשכה עד , ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּכללית, ּדרגא [ׁשהיא ירידתּה לאחרי ׁשהיא ּכמֹו ּדתֹורה, זֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּובדרּגא
לעֹולם ׁשּקדמה ּדתֹורה מהּדרּגא ּפרטּיֹות, ּדרּגֹות וכּמה ּכּמה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּכֹוללת
ּפלא ּבבחינת ׁשהיא לֹומר ׁשּי למּטה] ׁשּנמׁשכה ּדתֹורה להּדרּגא ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָועד

ְִורחּוק.

LÈÂהּכּונה היא, רחֹוקה ולא מּמ היא נפלאת לא ׁשאֹומר ּדזה לֹומר, ¿≈ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
וגם ורחּוק, ּפלא ּבבחינת ׁשהם ּכמֹו ּומצוֹות לּתֹורה היא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָּבזה
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קסד ס"ע ח"ב כסלו מלוקט המאמרים ספר – מנחם תורת בארוכה וראה הטעם. תכלית אינם לנו

ובכ"מ.)48ואילך. א. יד, וירא יומת)49תו"א לעפ"ז בנוגע שלמה שאמר זה אדומהק דפרה

הנ"ל)50ממני"."והיא האזינו דש"פ ישראל שובה ד"ה וראה ב). (פו, פ"ט שעהיוה"א ראה
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יי        

מּׂשכל48הּנבראים נפלאת לא היא ולכן , ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֹ
מהם רחֹוקה ורק .49הּנבראים ְְְִִֵֶַַָָ

(טעמיLÈÂז) והּתֹורה דהּמצוֹות להֹוסיף, ¿≈ְְְְֲִִֵַַַָ
אין עצמם, מּצד ׁשהם ּכמֹו ְְְִִֵֵֶַַַָהּמצוֹות)
ּכי ורחּוק. דפלא הּתאר ּגם עליהם לֹומר ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּי
ׁשהּדבר מֹורה רחּוק) לׁשֹון ׁשּכן (ּומּכל ּפלא ִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָלׁשֹון
מּמּנּו. ׁשּמפלא לּדבר ׁשּיכּות איזֹו לֹו יׁש ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֻֻהּמפלא
ׁשּיכּות ׁשּום ׁשאין ענינים ּבּׁשני ּכן ּׁשאין ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָמה
ׁשּי ׁשאין ּוכמֹו ּפלא. הּלׁשֹון נֹופל אין ְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּביניהם,
מחּוׁש נפלאת ׁשהיא ׂשכלית סברא על ְְְִִִִִֵֶַַָָלֹומר

ּופלא50הּמּׁשּוׁש רחּוק הם ּומצוֹות ׁשהּתֹורה וזה . ְְִִִֵֶֶֶֶַַָ
ׁשּיכּות איזֹו להם להיֹות ׁשּירדּו לאחרי ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָהּוא

ּכמֹו ּדהּתֹורה לעֹולם. קדמה ׁשהּתֹורה זה היא הּירידה דהתחלת ְְְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָָָָָלעֹולם.
עליה לֹומר ׁשּי ואין ּכלל עלמין ּבגדר אינּה עצמּה, מּצד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּׁשהיא

רז"לׁשּקד ׁשאמרּו וזה לעֹולם. לעֹולם,51מה ּתֹורה קדמה ׁשנה אלּפים ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָ
ׁשּירדה ּכמֹו ּדתֹורה ּבּדרּגא ׁשּי52הּוא זֹו דּבדרּגא עלמין. ּבגדר להיֹות ְְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ׁשנה. אלּפים ּבּקדּמה, ׁשעּור ׁשּיׁש מּזֹו, ויתירה לעֹולם, ׁשּקדמה ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָלֹומר
ירידֹות וכּמה ּכּמה עֹוד ירדה זה למּטה.53ּולאחרי ׁשּנמׁשכה עד , ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

ּכללית, ּדרגא [ׁשהיא ירידתּה לאחרי ׁשהיא ּכמֹו ּדתֹורה, זֹו ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָּובדרּגא
לעֹולם ׁשּקדמה ּדתֹורה מהּדרּגא ּפרטּיֹות, ּדרּגֹות וכּמה ּכּמה ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָהּכֹוללת
ּפלא ּבבחינת ׁשהיא לֹומר ׁשּי למּטה] ׁשּנמׁשכה ּדתֹורה להּדרּגא ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָועד

ְִורחּוק.

LÈÂהּכּונה היא, רחֹוקה ולא מּמ היא נפלאת לא ׁשאֹומר ּדזה לֹומר, ¿≈ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
וגם ורחּוק, ּפלא ּבבחינת ׁשהם ּכמֹו ּומצוֹות לּתֹורה היא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָּבזה
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יי 

(קדם עצמם מּצד ׁשהם ּכמֹו ּומצוֹות ְְְִִֵֶֶַַַָָֹלּתֹורה
הּתאר ּגם עליהם לֹומר ׁשּי אין ׁשאז ְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹירידתם,
לא ּומצוֹות ּדתֹורה זֹו ּדרּגא ׁשּגם ורחּוק), ְְְְְִִֶֶֶַַָָֹדפלא
ּבמּתן ּכי היא. רחֹוקה ולא מּמ היא ְְְְְִִִִִֵַַָֹנפלאת
ּגם ּדתֹורה, הּדרּגֹות ּכל ליׂשראל נּתנּו ְְְְְִִֵַַַָָָָּתֹורה
(לפני עצמּה מּצד ׁשהיא ּכמֹו ּדתֹורה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָהּדרגא
לאֹוריתא ועד לעֹולמֹות), ׁשּיכת להיֹות ְְְְְִִֶֶַַַָָָָָירידתּה

חד ּכּלא הּוא ּברי .54וקּודׁשא ְְְִָָָֻ

דהּמצוה‰Â‰ח) להּפרּוׁש הּוא זה ּדר על ¿ƒ≈ְְְִֵֶֶֶַַַָ
ּדזה הּתׁשּובה, מצות על קאי ְְְִִֶַַַַָָֹהּזאת
ּכמֹו הּוא ורחּוק, ּפלא ּבבחינת היא ְְְְִִִִֶֶֶַָׁשּתׁשּובה
ׁשהיא ּכמֹו אבל למּטה, נמׁשכת להיֹות ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָׁשּירדה
ּפלא הּתֹוארים ּגם ּבּה ׁשּי אין עצמּה, ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָמּצד
ּבאפן הם דתׁשּובה והרחּוק ׁשהּפלא והּגם ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹורחּוק.

ׁשּבכל והרחּוק [דהּפלא הּמצוֹות ׁשּבכל והרחּוק מהּפלא יֹותר ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָנעלה
היאהּמ ׁשּתׁשּובה וכיון ו), סעיף (ּכּנ"ל והחכמה הרצֹון ענין הּוא צוֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ

הם דּתׁשּובה והרחּוק ׁשהּפלא מּובן, ד), סעיף (ּכּנ"ל הרצֹון ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבבעל
הּתאר ׁשּכן (ּומּכל ּפלא ׁשהּתאר מּכיון מקֹום, מּכל יֹותר], נעלה ְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹּבאפן
לֹו יׁש הּמפלא ׁשהּדבר מֹורה העּלּוי, ּבתכלית ׁשהּוא ּכמֹו ּגם ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻדרחּוק),
ּׁשהיא ּכמֹו דּתׁשּובה ּבּדרּגא לכן, מּמּנּו, ׁשּמפלא לּדבר ׁשּיכּות ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֻאיזֹו
ּומה ורחּוק. ּפלא לׁשֹון לֹומר ׁשּי אין הרצֹון), (ּבעל עצמּה ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָמּצד
לאחרי הּוא, ּורחֹוקה, נפלאת היא (ּתׁשּובה) הּזאת ׁשהּמצוה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשּכתּוב

למּטה. נמׁשכת להיֹות ְְְְִִִֶֶַָָָירידתּה

LÈÂהּכּונה היא, רחֹוקה ולא מּמ היא נפלאת לא ּׁשּכתּוב דמה לֹומר, ¿≈ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹ
לּתׁשּובה וגם ורחּוק ּפלא ּבבחינת ׁשהיא ּכמֹו לּתׁשּובה היא ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּבזה
ורחּוק), דּפלא מהּתאר (ׁשּלמעלה הרצֹון ּבבעל ׁשרׁשּה מּצד ׁשהיא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּכמֹו
מה וזהּו היא. רחֹוקה ולא מּמ היא נפלאת לא דתׁשּובה זֹו ּדרּגא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּגם

אׁשר הּזאת הּמצוה ּכי ׁשהיאׁשּכתּוב ּכמֹו הּתׁשּובה ׁשּגם גֹו', מצּו ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
היא. רחֹוקה ולא מּמ היא ּנפלאת לא ׁשאנכי, מי אנכי אנכי, ְְְְִִִִִִִִִֵֶַָָָָֹֹֹֹֹמּצד
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ידיÌÚh‰Âט) על ּתֹורה, ּבמּתן ּכי זה, על ¿«««ְְִֵֶַַַַָ
נעׂשה55הּדּבּור ,אלקי הוי' אנכי ֱֲֲִִֶֶַַַָָֹֹ

ידי (על ׁשאנכי מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכן
וחּיּות ּכח ,אלקי הּוא ּבהוי') והּגם56ׁשּנמׁש . ְְְֱֲֲִֶֶֶַַַַַַָֹֹ

ׁשּנמׁש ּכמֹו הּוא אלקי נעׂשה ׁשאנכי ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָֹֹּדזה
ּבּמאמר וכּמבאר מצות57ּבהוי', ּבין החּלּוק ְְְֲֲִִֵַַַַַַַַָָֹ

אׁשרהּת ּכתיב דבתׁשּובה הּמצוֹות, לכל ׁשּובה ְְְְְְֲִִִֶַַָָָ
אנכי ּכתיב הּמצוֹות ּובכל סתם, אנכי ,מצּו ְְְְְְִִִִִַַָָָָָֹֹֹאנכי
על מקֹום, מּכל ּבהוי', ׁשּנמׁש ּכמֹו אנכי ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָֹהוי',

הּידּוע הּמצוֹות,58ּפי ּכל ּכלּולים אנכי ׁשּבדּבּור ְְִִִִִֶַַַַָָָֹ
הוי' ׁשּבאנכי לֹומר, יׁש הּתׁשּובה, מצות ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹּגם
ׁשהּוא ּכמֹו אנכי ּבחינת ּגם נכלל ּתֹורה) ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹ(ׁשּבמּתן
ׁשהּגּלּוי אּלא ּבהוי', מהמׁשכה למעלה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבעצמּותֹו,
מּובן, ּומּזה הּתׁשּובה. ּבמצות הּוא זֹו ְְְְִִִִֶַַָָָדבחינה
ואחד אחד ּבכל נעׂשה ּתֹורה ׁשּבמּתן ְְְְֲֶֶֶֶַַַָָָָָּדזה
הּוא ,וחּיּות ּכח ,אלקי הּוא ׁשאנכי ְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹמּיׂשראל
ּבהוי'. מהמׁשכה ׁשּלמעלה אנכי ּבחינת ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּגם
(עֹוד ּבתׁשּובה להתעֹורר רֹוצה האדם ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָוכאׁשר
אצלֹו מתּגּלה זה ידי על ּתׁשּובה), ׁשעֹוׂשה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָלפני
הּוא ּבהוי') מהמׁשכה ׁשּלמעלה אנכי (ּגם ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשאנכי
רּוח לּנפׁש ּגם ׁשּי ׁשּזה היינּו ,וחּיּות ְְֲֶֶֶֶֶַַַַַַָֹּכח
(ּתׁשּובה) הּזאת הּמצוה זה, ידי ועל ׁשּלֹו, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹנׁשמה
ולא מּמ היא נפלאת לא ,מצּו אנכי ְְְְְֲִִִִֵֶַָֹֹֹאׁשר
מאד הּדבר אלי קרֹוב ואדרּבא, היא, ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹרחֹוקה

להּגיע מּיׂשראל אחד לכל מאד ׁשּקרֹוב לעׂשֹותֹו, ּובלבב ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבפי
ּפלא ּבבחינת להיֹות ׁשּירדה ּכמֹו הּתׁשּובה לדרּגת רק ולא ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹלתׁשּובה,

אׁשר הּתׁשּובה לדרּגת ּגם אּלא מצּו.ורחּוק ְְְְְְֲִֶֶַַַַַָָ

ּדהּנׁשמהe‰ÊÂיו"ד) הּפנימּיים ּכחֹות ׁשּגם ּבּנֹותר, ּתחיי ּובני ואּת ¿∆ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָֹ
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טו        

ידיÌÚh‰Âט) על ּתֹורה, ּבמּתן ּכי זה, על ¿«««ְְִֵֶַַַַָ
נעׂשה55הּדּבּור ,אלקי הוי' אנכי ֱֲֲִִֶֶַַַָָֹֹ

ידי (על ׁשאנכי מּיׂשראל, ואחד אחד ּבכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹּכן
וחּיּות ּכח ,אלקי הּוא ּבהוי') והּגם56ׁשּנמׁש . ְְְֱֲֲִֶֶֶַַַַַַָֹֹ

ׁשּנמׁש ּכמֹו הּוא אלקי נעׂשה ׁשאנכי ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַַָֹֹּדזה
ּבּמאמר וכּמבאר מצות57ּבהוי', ּבין החּלּוק ְְְֲֲִִֵַַַַַַַַָָֹ

אׁשרהּת ּכתיב דבתׁשּובה הּמצוֹות, לכל ׁשּובה ְְְְְְֲִִִֶַַָָָ
אנכי ּכתיב הּמצוֹות ּובכל סתם, אנכי ,מצּו ְְְְְְִִִִִַַָָָָָֹֹֹאנכי
על מקֹום, מּכל ּבהוי', ׁשּנמׁש ּכמֹו אנכי ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָֹהוי',

הּידּוע הּמצוֹות,58ּפי ּכל ּכלּולים אנכי ׁשּבדּבּור ְְִִִִִֶַַַַָָָֹ
הוי' ׁשּבאנכי לֹומר, יׁש הּתׁשּובה, מצות ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹּגם
ׁשהּוא ּכמֹו אנכי ּבחינת ּגם נכלל ּתֹורה) ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹ(ׁשּבמּתן
ׁשהּגּלּוי אּלא ּבהוי', מהמׁשכה למעלה ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבעצמּותֹו,
מּובן, ּומּזה הּתׁשּובה. ּבמצות הּוא זֹו ְְְְִִִִֶַַָָָדבחינה
ואחד אחד ּבכל נעׂשה ּתֹורה ׁשּבמּתן ְְְְֲֶֶֶֶַַַָָָָָּדזה
הּוא ,וחּיּות ּכח ,אלקי הּוא ׁשאנכי ְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹמּיׂשראל
ּבהוי'. מהמׁשכה ׁשּלמעלה אנכי ּבחינת ְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָֹּגם
(עֹוד ּבתׁשּובה להתעֹורר רֹוצה האדם ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָוכאׁשר
אצלֹו מתּגּלה זה ידי על ּתׁשּובה), ׁשעֹוׂשה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָלפני
הּוא ּבהוי') מהמׁשכה ׁשּלמעלה אנכי (ּגם ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹׁשאנכי
רּוח לּנפׁש ּגם ׁשּי ׁשּזה היינּו ,וחּיּות ְְֲֶֶֶֶֶַַַַַַָֹּכח
(ּתׁשּובה) הּזאת הּמצוה זה, ידי ועל ׁשּלֹו, ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָֹנׁשמה
ולא מּמ היא נפלאת לא ,מצּו אנכי ְְְְְֲִִִִֵֶַָֹֹֹאׁשר
מאד הּדבר אלי קרֹוב ואדרּבא, היא, ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹרחֹוקה

להּגיע מּיׂשראל אחד לכל מאד ׁשּקרֹוב לעׂשֹותֹו, ּובלבב ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּבפי
ּפלא ּבבחינת להיֹות ׁשּירדה ּכמֹו הּתׁשּובה לדרּגת רק ולא ְְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹלתׁשּובה,

אׁשר הּתׁשּובה לדרּגת ּגם אּלא מצּו.ורחּוק ְְְְְְֲִֶֶַַַַַָָ

ּדהּנׁשמהe‰ÊÂיו"ד) הּפנימּיים ּכחֹות ׁשּגם ּבּנֹותר, ּתחיי ּובני ואּת ¿∆ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָֹ
ׁשהּוא מּזֹו ויתירה מּקיף, הּוא ׁשּנֹותר דהּגם ּבּנֹותר, ְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָיחיּו

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

ב.)55 כ, סע"ד.ראה)56יתרו טז, במדבר ע')57לקו"ת תקס"ה סה"מ גם וראה רצט. ע'

סיון)58תתעט. מלוקט המאמרים ספר – מנחם (תורת 20 הערה ה'תשכ"ח אנכי גו' וידבר ד"ה ראה

    
כי שבתשובהרואים, ו'רחוק' 'פלא' דרגות את רק לא להמשיך היהודי בכוח

כפי תשובה גם אלא המצוות] שבכללות ו'רחוק' מ'פלא' יותר גבוהות [שהן

במתן ניתן זה וכוח גדר. בשום מוגדר שלא - שאנכי" מי "אנכי מצד שהיא

כדלהלן. תורה,

Èk ,‰Ê ÏÚ ÌÚh‰Â (Ë¿««««∆ƒ
È„È ÏÚ ,‰B ÔÓa¿««»«¿≈

ea‰55'ÈÂ‰ ÈÎ‡ «ƒ»…ƒ¬«»
‰Ú ,EÈ˜Ï‡[נפעל=]Ôk ¡…∆«¬∆≈

„Á‡Â „Á‡ ÏÎa¿»∆»¿∆»
È„È ÏÚ ÈÎ‡L ,Ï‡iÓƒƒ¿»≈∆»…ƒ«¿≈
‡e‰ ('ÈÂ‰a CLÓpL∆ƒ¿««¬«»
E˙eiÁÂ EÁk ,EÈ˜Ï‡¡…∆…¬¿«∆
שדרגת 'כוח'] מלשון [='אֿל'

והחיות הכוח להיות יורדת אנכי

שלך הפנימיים בכוחות שלך,

ונשמה) רוח 56Ìb‰Â(נפש .¿««
EÈ˜Ï‡ ‰Ú ÈÎ‡L ‰Ê¿∆∆»…ƒ«¬∆¡…∆

a CLÓpL BÓk ‡e‰שם ¿∆ƒ¿««
,'ÈÂ‰שהוא אף הוי' ששם ¬«»

הוא 'מצמצם' הוא מאד, גבוה

'אנכי', דרגת «…¿»¿‡nÎÂאת
Ó‡na57ÔÈa ˜elÁ‰ ««¬««ƒ≈

ÏÎÏ ‰eL‰ ˙ÂˆÓƒ¿««¿»¿»
È˙k ‰eL˙„ ,˙BÂˆn‰«ƒ¿¿ƒ¿»¿ƒ
ÈÎ‡ ,EeˆÓ ÈÎ‡ L‡¬∆»…ƒ¿«¿»…ƒ

Ì˙Ò'הוי שם ÏÎeללא , ¿»¿»
,'ÈÂ‰ ÈÎ‡ È˙k ˙BÂˆn‰«ƒ¿¿ƒ»…ƒ¬«»
,'ÈÂ‰a CLÓpL BÓk ÈÎ‡»…ƒ¿∆ƒ¿»«¬«»
Èt ÏÚ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»«ƒ

Úe„i‰58ÈÎ‡ ea„aL «»«∆«ƒ»…ƒ
Ìb ,˙BÂˆn‰ Ïk ÌÈÏeÏk¿ƒ»«ƒ¿«
LÈ ,‰eL‰ ˙ÂˆÓƒ¿««¿»≈
'ÈÂ‰ ÈÎ‡aL ,ÓBÏ«∆¿»…ƒ¬«»
Ìb ÏÏÎ (‰B ÔÓaL∆¿««»ƒ¿««
‡e‰L BÓk ÈÎ‡ ˙ÈÁa¿ƒ«»…ƒ¿∆
‰ÏÚÓÏ ,B˙eÓˆÚa¿«¿¿«¿»
‡l‡ ,'ÈÂ‰a ‰ÎLÓ‰Ó≈«¿»»«¬«»∆»
‡e‰ BÊ ‰ÈÁ„ Èelb‰L∆«ƒƒ¿ƒ»

‰eL‰ ˙ÂˆÓaכתוב שבה ¿ƒ¿««¿»
הוי' שם ללא סתם ."אנכי"

ÔÓaL ‰Ê ,ÔeÓ ‰Óeƒ∆»¿∆∆¿««
‰Ú ‰Bנפעל=]ÏÎa [ »«¬»¿»

Ï‡iÓ „Á‡Â „Á‡∆»¿∆»ƒƒ¿»≈
EÁk ,EÈ˜Ï‡ ‡e‰ ÈÎ‡L∆»…ƒ¡…∆…¬
˙ÈÁa Ìb ‡e‰ ,E˙eiÁÂ¿«∆«¿ƒ«
‰ÎLÓ‰Ó ‰ÏÚÓlL ÈÎ‡»…ƒ∆¿«¿»≈«¿»»

BÚ˙‰Ï ‰ˆB Ì„‡‰ L‡ÎÂ .'ÈÂ‰aÈÏ „BÚ ‰eL˙a  «¬«»¿«¬∆»»»∆¿ƒ¿≈ƒ¿»ƒ¿≈
ÈÎ‡ Ìb ÈÎ‡L BÏˆ‡ ‰lb˙Ó ‰Ê È„È ÏÚ ,(‰eL ‰BÚL∆∆¿»«¿≈∆ƒ¿«∆∆¿∆»…ƒ«»…ƒ

('ÈÂ‰a ‰ÎLÓ‰Ó ‰ÏÚÓlL,הנעלית E˙eiÁÂ,הדרגה EÁk ‡e‰ ∆¿«¿»≈«¿»»«¬«»…¬¿«∆
BlL ‰ÓLÁeLpÏ Ìb CiL ‰L eÈÈ‰הנמוכים ,לכוחות «¿∆∆«»««∆∆«¿»»∆

‰Ê È„È ÏÚÂזו גבוהה שמעלה ¿«¿≈∆
לכוחות רק לא ליהודי, ניתנת

לכוחות גם אלא שלו, המקיפים

אזי נמוכים, «¿Âˆn‰«ƒ‰הכי
L‡ (‰eL ˙‡‰«…¿»¬∆
˙‡Ï ‡Ï ,EeˆÓ ÈÎ‡»…ƒ¿«¿…ƒ¿≈
‰˜BÁ ‡ÏÂ EnÓ ‡È‰ƒƒ¿¿…¿»
B˜ ,‡a„‡Â ,‡È‰ƒ¿«¿«»»
EÈa „‡Ó ‰ EÈÏ‡≈∆«»»¿…¿ƒ
BL ,B˙BÚÏ EÏeƒ¿»¿«¬∆»
Ï‡iÓ „Á‡ ÏÎÏ „‡Ó¿…¿»∆»ƒƒ¿»≈
˜ ‡ÏÂ ,‰eL˙Ï ÚÈb‰Ï¿«ƒ«ƒ¿»¿…«
BÓk ‰eL‰ ˙b„Ï¿«¿««¿»¿
˙ÈÁa ˙BÈ‰Ï ‰„iL∆»¿»ƒ¿ƒ¿ƒ«
Ìb ‡l‡ ˜eÁÂ ‡Ït∆∆¿ƒ∆»«
L‡ ‰eL‰ ˙b„Ï¿«¿««¿»¬∆

ÈÎ‡.EeˆÓשבכחו נתבאר »…ƒ¿«¿
להמשיך היהודי Â˙ÂÈÓÈשל

לא כי עד גבוהים מקיפים אורות

'פלא', בהגדרת אפילו מוגדרים

יהודי לכל מאוד קרוב ולכן

מעמדו ולשנות תשובה לעשות

פי ועל הגלויים. בכחותיו ומצבו

למבואר י' באות חוזר הנ"ל

אלישע: מאמר בפירוש ג' בסעיף

בנותר". תחיי ובניך "ואת

CÈe ‡Â e‰ÊÂ („ÂÈ¿∆¿«¿»«ƒ
˙BÁk ÌbL ,˙Bpa ÈÈÁƒ¿ƒ«»∆«…
eÈÁÈ ‰ÓLp‰ ÌÈiÓÈt‰«¿ƒƒƒ¿«¿»»ƒ¿
‡e‰ ˙BpL Ìb‰„ ,˙Bpa«»«¬«∆»
‡e‰L BÓ ‰È˙ÈÂ ,ÈÓ«ƒƒ≈»ƒ∆

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



טז 

ּגם חּיּות מּמּנּו נמׁש מקֹום, מּכל הרחֹוק, ְִִִִֶַַַָָָָָמּקיף
הּתׁשּובה ידי על ּכי דהּנׁשמה, הּפנימּיים ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָֹלּכחֹות
ּדר ועל .וחּיּות ּכח אלקי הּוא ׁשאנכי ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹֹמתּגּלה
היא נפלאת לא ּבענין ט) (סעיף לעיל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָֹׁשּנתּבאר
הּוא מּמ היא נפלאת לא ׁשענין אּלא .ְְְְִִִִִֵֶֶָָֹמּמ
הרצֹון ידי (על דהּנׁשמה הּפנימּיים ְְְְִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּכחֹות
להּגיע אפׁשר ידם ׁשעל ּבאפן הם ּתׁשּובה) ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָֹלעׂשֹות
הּוא ּבּנֹותר ּתחיי ּובני ואּת וענין ְְְְְִִִִִִַַַַַָָָלּמּקיפים,
ּבּנֹותר ּפנימי) (ּבחּיּות חּיים הּפנימּיים ְְְִִִִִִֶַַַַָֹׁשּכחֹות
הּקרֹוב ּדמּקיף ּבנֹותר הּתׁשּובה, ידי על ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָׁשּנמׁש
ׁשּבנֹותר לֹומר, [ויׁש הרחֹוק ּדמּקיף ּבנֹותר ְְְְִֵֶַַַַָָָָוגם
ּופנימי]. ּדמּקיף מהּגדר ׁשּלמעלה העצם ּגם ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָנכלל

LÈÂהּפסּוק על רז"ל ּפרּוׁש עם ּגם זה לקּׁשר ¿≈ְִֵֵֶַַַַַַָ
הּמתים, ׁשּיחיּו עד ּבּנֹותר, ּתחיי ּובני ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָואּת
מהּסֹובב הּגּוף חּיּות יהיה הּמתים ּבתחּית 59ּכי ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַ
ּבּנֹותר, ּתחיי ּובני אּת ענין ידי ועל ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָ(נֹותר).
הּוא (ּדהּנׁשמה) הּפנימּיים דכחֹות ְְְְִִִֶַַַַָָֹׁשהחּיּות
מהּסֹובב. הּגּוף חּיּות ּגם לבא לעתיד יהיה ְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹּבּנֹותר,
יֹותר, נעלה יהיה ּדהּגּוף ׁשהחּיּות אּלא עֹוד ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָֹ[ולא

מהּגּוף נּזֹונית ּתהיה הּנׁשמה לֹומר,59ׁשּלכן, ויׁש .[ ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָ
אּלא נגאלין יׂשראל ּדאין העתידה, לּגאּלה דתׁשּובה הּׁשּיכּות ּגם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֻׁשּזֹוהי

ּבתיּובּתא60ּבתׁשּובה צּדיקּיא לאתבא אתא ׁשעל61ּומׁשיח ההמׁשכה ּכי , ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָָָ
אּת הּפנימּיים, לּכחֹות ּגם חּיּות נמׁש ׁשּמּמּנה ּבאפן היא הּתׁשּובה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹידי
הּמתים, ּבתחית היא העתידה דּגאּולה והּׁשלימּות ּבּנֹותר, ּתחיי ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָּובני
מּיד ּתׁשּובה עֹוׂשין ׁשּיׂשראל ידי על ולכן, מהּסֹובב. יהיה הּגּוף ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשחּיּות

נגאלין יבֹוא60הן צדקנּו, מׁשיח ידי על והּׁשלמה האמּתית ּבּגאּלה , ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻ
מּמׁש. ּדידן ּבעגלא לארצנּו, קֹוממּיּות ויֹוליכנּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָויגאלנּו
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מוגה בלתי

שליחותו מילוי עלֿדבר קזרנובסקי אהרן שלמה ר' החסיד הרב ה'שלוחאֿדרבנן' שמסר דו"ח על ,1[במענה
מוהריי"צ אדמו"ר כ"ק אשר, שליט"א, אדמו"ר לכ"ק – בשמו – לומר שיואיל חדקוב הרחמ"א מהמזכיר בבקשו

" שליחותו): מקיום (בשובו פעמים כמה לו אמר            ," 
אדמו"ר כ"ק של ההולדת יום מרחשון, כ"ף הוא קודש, השבת יום שמחר, כיון הדבר, להזכיר הוא ומבקש

שליט"א אדמו"ר כ"ק אמר – נשמתוֿעדן :]2(מהורש"ב)

דבור מאמר נשמתוֿעדן אדמו"ר כ"ק אמר – שנה חמשים לפני – תרס"ג שנת וירא פרשת קודש בשבת
ויאכלו העץ תחת עליהם עומד והוא ותוכנו:3המתחיל ,

אכילה תהיה המלאכים שאכילת והנתינתֿכח ההשפעה הוא, המלאכים, אכילת בעת אברהם עמידת של ענינה
אדם. אכילת דהיינו ממש,

אדם" ו"אכילת מזבח" "אכילת אכילות, מיני ב' יש כי – הוא מזבח"4והענין ש"אכילת ביניהם, וההפרש .
ד"אכילת הבירורים עבודת לאחרי הבאה – אדם" "אכילת ואילו ההשתלשלות, בסדר והוא הבירורים, ענין הוא

מהשתלשלות. שלמעלה חדש אור ממשיכה – שבהמאכל הרע מתבטל ידה שעל מזבח"

מזבח"), "אכילת (שבבחינת בינוני ואכילת אדם") "אכילת (שבבחינת צדיק אכילת בין ההפרש גם וזהו
מלאך. ואכילת אדם אכילת בין – יותר ובכללות

שכתוב מה שגם5וזהו להמלאכים נתינתֿכח היא אברהם שעמידת – ויאכלו" העץ תחת עליהם עומד "והוא
בדוג אדם", "אכילת בבחינת תהיה מזבח") "אכילת בבחינת היא כלל (שבדרך הצדיקים,אכילתם אכילת מת

הגבלות. בלי השתלשלות, מסדר שלמעלה חדש אור המלאכים גם ימשיכו זה ידי על אשר

הנ"ל:) להשד"ר בנוגע – שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים

שהוא ד"מכיון ענין שזהו –"6,'וכו וכו' הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק הם דידן בנידון והמשלחים ,
הוא הזה המשלח כח אשר, בהצלחה שליחותו למלאות בהשליח כח נותן זה הרי – .

•
       

.'גו עליהם עומד והוא המתחיל דבור מאמר ואמר לנגן צוה .
מאמין". "אני הניגון את לנגן צוה המאמר לאחרי

הבא הסיפור (מהורש"ב)1. אדמו"ר כ"ק של הולדתו יום הוא שהיום היות אבל, פעם, סיפרתי כבר –
נוספת פעם הסיפור את אספר אדמו"ר, מו"ח כ"ק של אביו :2נשמתוֿעדן,
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תו"ת1) ישיבת .לטובת
(נעתק2) הנ"ל להשד"ר למסור – חדקוב הרחמ"א להמזכיר

הנ"ל). של מרשימתו
לאור3) יצא זה מאמר – ואילך. נ ע' תרס"ג בסה"מ נדפס

כ"ק את הולדת יום עם "בקשר (תשי"ג) זו בשנה בפ"ע) (בקונטרס
זו בשנה חל אשר – מרחשון כ"ף – עדן נשמתו (מהורש"ב) אדמו"ר
להמאמר שליט"א אדמו"ר כ"ק הקדמת (לשון וירא" פ' קודש בשבת
,2 הערה 142 ע' לקמן גם וראה שפא). ע' שם בסה"מ נדפס –

שם. ובשוה"ג
צו.4) ר"פ לקו"ת וראה ב. יג, זבחים

ח.5) יח, (וירא) פרשתנו
הנסמן6) (וראה שליח" היינו מלאך "פי' ג: א, ויקרא לקו"ת ראה

.(36 הערה 163 ע' חכ"ב בלקו"ש
ברשימותי"*).1) צג מ"ח כ' (מ"שיחת חשון ט יום" ב"היום נעתק

חט"ו ואילך. 321 ע' ואילך. 86 ע' ח"ה בלקו"ש גם נתבאר זה סיפור –
ואילך. 110 ע' ח"א תש"נ סה"ש ואילך. 61 ע' ח"כ ואילך. 129 ע'
וירא ש"פ שיחת ואילך. 85 ע' ח"א תשנ"ב ואילך. 115 ע' ח"א תנש"א

ועוד. ואילך). 3 ע' ח"ב למלך" "צדי"ק בקונטרס (נדפסה תש"ה
הסיפור,2) את שמעו לא שעדיין כאלה ישנם שמסתמא ובפרט

מוגה). בלתי (מרשימה הפעם עוד ישמעוהו – שמעוהו שכבר ואלה
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מוגה בלתי
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אדם. אכילת דהיינו ממש,
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שכתוב מה שגם5וזהו להמלאכים נתינתֿכח היא אברהם שעמידת – ויאכלו" העץ תחת עליהם עומד "והוא
בדוג אדם", "אכילת בבחינת תהיה מזבח") "אכילת בבחינת היא כלל (שבדרך הצדיקים,אכילתם אכילת מת

הגבלות. בלי השתלשלות, מסדר שלמעלה חדש אור המלאכים גם ימשיכו זה ידי על אשר

הנ"ל:) להשד"ר בנוגע – שליט"א אדמו"ר כ"ק (וסיים

שהוא ד"מכיון ענין שזהו –"6,'וכו וכו' הקדושים רבותינו אבותינו כ"ק הם דידן בנידון והמשלחים ,
הוא הזה המשלח כח אשר, בהצלחה שליחותו למלאות בהשליח כח נותן זה הרי – .

•
       

.'גו עליהם עומד והוא המתחיל דבור מאמר ואמר לנגן צוה .
מאמין". "אני הניגון את לנגן צוה המאמר לאחרי

הבא הסיפור (מהורש"ב)1. אדמו"ר כ"ק של הולדתו יום הוא שהיום היות אבל, פעם, סיפרתי כבר –
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כ"ק את הולדת יום עם "בקשר (תשי"ג) זו בשנה בפ"ע) (בקונטרס
זו בשנה חל אשר – מרחשון כ"ף – עדן נשמתו (מהורש"ב) אדמו"ר
להמאמר שליט"א אדמו"ר כ"ק הקדמת (לשון וירא" פ' קודש בשבת
,2 הערה 142 ע' לקמן גם וראה שפא). ע' שם בסה"מ נדפס –

שם. ובשוה"ג
צו.4) ר"פ לקו"ת וראה ב. יג, זבחים

ח.5) יח, (וירא) פרשתנו
הנסמן6) (וראה שליח" היינו מלאך "פי' ג: א, ויקרא לקו"ת ראה

.(36 הערה 163 ע' חכ"ב בלקו"ש
ברשימותי"*).1) צג מ"ח כ' (מ"שיחת חשון ט יום" ב"היום נעתק

חט"ו ואילך. 321 ע' ואילך. 86 ע' ח"ה בלקו"ש גם נתבאר זה סיפור –
ואילך. 110 ע' ח"א תש"נ סה"ש ואילך. 61 ע' ח"כ ואילך. 129 ע'
וירא ש"פ שיחת ואילך. 85 ע' ח"א תשנ"ב ואילך. 115 ע' ח"א תנש"א

ועוד. ואילך). 3 ע' ח"ב למלך" "צדי"ק בקונטרס (נדפסה תש"ה
הסיפור,2) את שמעו לא שעדיין כאלה ישנם שמסתמא ובפרט

מוגה). בלתי (מרשימה הפעם עוד ישמעוהו – שמעוהו שכבר ואלה
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בכדי הצמחֿצדק, אדמו"ר כ"ק זקנו אל מרחשון, כ' הולדתו ביום שנה, מדי להכנס נהג נשמתוֿעדן הרבי
ברכתו הצמחֿצדק.3לבקש נכדי שאר אצל גם הסדר היה שכך יתכן – .

נולד נשמתוֿעדן הרבי שכן, שנים, חמש או ארבע כבן ילד (בהיותו – נשמתוֿעדן הרבי כשנכנס אחת פעם
והשיב, בוכה? הנך מדוע צדק הצמח שאלו בבכי. פרץ – צדק) הצמח נסתלק תרכ"ו בניסן ואילו תרכ"א, בשנת
– וירא דפרשת בשבוע אירע הסיפור – אבינו אברהם אל נראה שהקב"ה שמספרים) שמע (או בחומש למד כי

אליו. נראה הקב"ה אין מדוע בוכה, הוא ולכך

צדיק יהודי שניה: (נוסחא יהודי כאשר צדק: הצמח למול4ויענהו שצריך מחליט שנים ותשע תשעים בן (
י שהקב"ה הוא ראוי עצמו, אליו.את יראה

לבכות. וחדל הילד, דעת את הניחה צדק הצמח תשובת

ועוד ברֿמצוה, היותו קודם נשמתוֿעדן, הרבי של ילדותו בימי אירע זה שסיפור פי על אף ובהקדמה: .
לחינוך" ש"הגיע שהרבי5לפני מכיון שכן, השם, בעבודת והוראה לימוד ממנו ללמוד יש מקום, מכל ,

מוכח, בעולם, שיפרסמוהו בכדי הסיפור על חזר והרבי הרבי, – יחידו לבנו הסיפור את סיפר נשמתוֿעדן
אלינו. גם נוגע שהסיפור

(של מהתשובה והן נשמתוֿעדן) הרבי (של מהשאלה הן ענינים, שני זה מסיפור ללמוד יש – ובפרטיות
צדק). הצמח זקנו

לא שהקב"ה כך על צדק) הצמח (אל נשמתוֿעדן הרבי של מבכייתו וההוראה הלימוד – לראש ולכל .
אליו: נראה

הגיע "לא שעדיין כזו בדרגא נמצא הוא אם אפילו שיהיה, ומצב מעמד באיזה ישראל, מבני ואחד אחד כל
זאת, עוד אלא מעצמו, מבין שאינו בלבד זו לא אשר כזו, במדה הוא שבו הדעת שחוסר כלומר, לחינוך",

"הגיע ענין (שזהו מהזולת השפעה ולקלוט לקבל אפילו מסוגל "),שאינו

"שלא קטן בבחינת הוא – הענינים לרוחניות בהנוגע אבל "גדול", הוא שנותיו מספר שלפי אמנם, יתכן –
אדמו"ר מו"ח כ"ק שאמר וכפי לחינוך". לפי6הגיע ּפאסּפארט"!... לויטן ניט זיך רעכענען יארן ַָָ"אידישע

האמיתיות, שנותיו לפי אבל איד"), אלטער אן זיין ער קען ּפאסּפארט ("אויפן זקן יהודי אמנם הוא ַַַָה"דרכון"
("א לשולחן מתחת המשחק תינוק בדוגמת הוא – שלו והמצוות התורה לקיום ביחס כלומר, הרוחניים, ַשנותיו

– טיש")... אונטערן זיך שּפילט וואס קינד ָקליין

גם יכול זאת, הבכיה,בכל ענין שזהו בחוזק, ותביעה כידועלתבוע, מוחין",7– מ"מותרי באות שדמעות
– לסבלו יכולים המוחין שאין האדם, והשגת מהבנת ומרומם שנעלה דבר בסיבת

אבינו. אברהם אל שנראה כשם אליו, ייראה שהקב"ה

:כן על יתר .
בהתחלת אבינו לאברהם שנראה כשם אליו נראה הקב"ה שאין כך על בכה נשמתוֿעדן (שהרבי זה מסיפור

 אברהם אל שנראה אופן באותו אליו ייראה שהקב"ה לתבוע מישראל ואחד אחד כל של שבכחו למדים, (
ומצב שבמעמד מילה, מצות קיומו לאחרי וירא.אבינו פרשת שבתחילת הוי'" אליו ד"וירא ההתגלות היתה
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פעם3) אינה-יהודי'. מטפלת עדן נשמתו להרבי היתה בילדותו
אמר, צדק, הצמח אל ליכנס צריך הי' עדן נשמתו הרבי כאשר אחת
בלעדה, ליכנס הילד שסירב וכיון המטפלת, ללא ליכנס רוצה שאינו
של בחדרו – עשו? מה אבל צדק. הצמח אל ליכנס לה גם הניחו

("ה תנור עומד הי' צדק התנוריםהצמח היו לא ששם וכיון רובע"), ַ
(מרשימה והכותל** התנור לבין המטפלת את דחקו לכותל, קבועים

מוגה). בלתי
(4.2 שבהערה ח"ה לקו"ש ראה – הנוסחאות בב' הביאור
(5.17-16 ובהערות 131 ע' 2 שבהערה חט"ו לקו"ש ראה
וש"נ.6) .58 ע' ח"ה תו"מ גם ראה
ועוד.7) .145 ע' ה'ש"ת סה"מ א. כו, וישלח תו"א ראה

                       

      

לאברהם הוי' שם התגלות מצינו מילה מצות קיום לפני גם –8ובהקדמה: להתגלות בדומה זה אין אבל, ,
יותר9"ואיתגלי" הרבה נעלית בדרגא שהיתה מילה, מצות לאחרי שבאה –10.

וירא) פרשת (בהתחלת מילה מצות לאחרי לאברהם הקב"ה של התגלותו שבעת בכך, גם מודגש זה וענין
זו מצוה קיום עם ביחד נעשה בשמו השינוי (שהרי ה"א בתוספת ל"אברהם" מ"אברם" שמו נשתנה כבר –11:(

בגמרא אברים,12איתא ושלשה וארבעים מאתים על הקב"ה המליכו בתחלה אברהם, וכתיב אברם "כתיב :
"שבתחילה הגויי'", וראש אזנים ושתי עינים שתי הן, אלו אברים, ושמונה וארבעים מאתים על המליכו ולבסוף
על שהרי ברשותו, אינם אדם של ואזניו עיניו אבל מעבירה, ליזהר ברשותו שהם אבריו על הקב"ה המליכו

ולבסוף ישמע, ובאזניו בעיניו יראה כו'"כרחו אלו על אפילו הקב"ה .13המליכו

הטבע שבדרך האיברים על רק בעלֿהבית אברהם היה "אברם") שמו (כשנקרא עבודתו שבתחילת – בזה והענין
עבודתו שלימות ידי על הנה זה, לאחרי אמנם עליהם, לשלוט אפשרות אברהםקיימת של ופעולתו 

להגיע יכול אינו עצמו בכח שהאדם הענינים גם מלמעלה לו ניתנו – עצמו) שבכח בעבודה האפשרית (שלימות
עליהם. לשלוט האפשרות בו היתה לא טבע פי שעל הדברים על גם לבעלֿהבית (אברהם) נעשה ובמילא אליהם,

ל"אברהם" שמו נשתנה אז (אשר מילה מצות לאחרי אבינו לאברהם הקב"ה של שהתגלותו מובן, ומזה
זה. שלפני מההתגלות יותר הרבה נעלה באופן היתה ה"א) בתוספת

מ"אברם" השם ושינוי מילה מצות קיום (לאחרי הוי'" אליו ד"וירא שבהתגלות אלו עילויים כל ולמרות
של ובאפשרותו בכחו – לדרושל"אברהם") לחינוך", הגיע "לא הרוחני ומצבו מעמדו שמצד מי גם יהודי,

מילה. מצות שלאחרי (דאברהם) ומצבו במעמדו לאברהם שנראה כפי אליו ייראה שהקב"ה ולתבוע,

וההוראה הלימוד ישנו זה דרך ועל .של שהתגלותו – נשמתוֿעדן הרבי אל צדק הצמח של
עצמו: את למול שצריך והכרתו ידיעתו בגלל היתה דוקא אבינו לאברהם הקב"ה

הקדמה כך לשם דרושה מקום, מכל אליו, ייראה שהקב"ה לתבוע רשאי מישראל ואחד אחד שכל היות עם
עצמו. את למול הוא שצריך וההכרה הידיעה והיא: מסויימת,

כלומר:

אחד כל יכול "בכח" אשר, – בכח, הפחות, לכל או, בפועל, יהודי אצל הקיימות המעלות כל על הבט מבלי
במדרש וכדאיתא הוי'"), אליו "וירא בענין לעיל (כאמור בעבודתו עליונות הכי לדרגות להגיע מישראל 14ואחד

מזה שגם ולהעיר, ויעקב". יצחק אברהם אבותי למעשה מעשי יגיעו מתי לומר חייב מישראל ואחד אחד ש"כל
– מילה מצות שלאחרי במדריגתו לאברהם היא שהכוונה מוכח, ויעקב, יצחק עם ביחד אברהם דחשיב

עצמו. את למול הוא שצריך לדעת, עליו כן פי על אף

מזה: יתירה

גם)אפ אלא בכח, רק (לא אצלם קיימות האמורות מעלות אשר ישראל מבני אלה הצדיקיםילו כלומר, ,
אבינו אברהם של ומצבו מעמדו בדוגמת עליהם, השליטה תתכן לא הטבע שבדרך האיברים על גם השולטים

ה), סעיף כנ"ל ל"אברהם", מ"אברם" שמו (כשנשתנה מילה מצות לאחרי

נשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר אודות הסיפור כידוע אחת.15– באוזן שומע שאינו התאונן פעם אשר ,
הסמוך בחדר התנהלה חסידות, מאמר שאמר בשעה השבת, שביום נודע, הדבר, סיבת את לחקור החלו כאשר
להשפיע הוא שתפקידו אחריותו, את הרגיש נשמתוֿעדן שהרבי וכיון המאמר, באמירת לו שהפריעה שיחה

חדר. אותו לעבר מופנית שהיתה מהאוזן השמיעה חוש את סילק חסידות,
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תזריע10) לקו"ת פרשתנו. ריש מפרשים פרשתנו. ריש ב"ר ראה
ח"י בלקו"ש נתבאר – רע"א צח, סע"ב. פח, זח"א גם וראה א. כא,
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לאברהם הוי' שם התגלות מצינו מילה מצות קיום לפני גם –8ובהקדמה: להתגלות בדומה זה אין אבל, ,
יותר9"ואיתגלי" הרבה נעלית בדרגא שהיתה מילה, מצות לאחרי שבאה –10.

וירא) פרשת (בהתחלת מילה מצות לאחרי לאברהם הקב"ה של התגלותו שבעת בכך, גם מודגש זה וענין
זו מצוה קיום עם ביחד נעשה בשמו השינוי (שהרי ה"א בתוספת ל"אברהם" מ"אברם" שמו נשתנה כבר –11:(

בגמרא אברים,12איתא ושלשה וארבעים מאתים על הקב"ה המליכו בתחלה אברהם, וכתיב אברם "כתיב :
"שבתחילה הגויי'", וראש אזנים ושתי עינים שתי הן, אלו אברים, ושמונה וארבעים מאתים על המליכו ולבסוף
על שהרי ברשותו, אינם אדם של ואזניו עיניו אבל מעבירה, ליזהר ברשותו שהם אבריו על הקב"ה המליכו

ולבסוף ישמע, ובאזניו בעיניו יראה כו'"כרחו אלו על אפילו הקב"ה .13המליכו

הטבע שבדרך האיברים על רק בעלֿהבית אברהם היה "אברם") שמו (כשנקרא עבודתו שבתחילת – בזה והענין
עבודתו שלימות ידי על הנה זה, לאחרי אמנם עליהם, לשלוט אפשרות אברהםקיימת של ופעולתו 

להגיע יכול אינו עצמו בכח שהאדם הענינים גם מלמעלה לו ניתנו – עצמו) שבכח בעבודה האפשרית (שלימות
עליהם. לשלוט האפשרות בו היתה לא טבע פי שעל הדברים על גם לבעלֿהבית (אברהם) נעשה ובמילא אליהם,

ל"אברהם" שמו נשתנה אז (אשר מילה מצות לאחרי אבינו לאברהם הקב"ה של שהתגלותו מובן, ומזה
זה. שלפני מההתגלות יותר הרבה נעלה באופן היתה ה"א) בתוספת

מ"אברם" השם ושינוי מילה מצות קיום (לאחרי הוי'" אליו ד"וירא שבהתגלות אלו עילויים כל ולמרות
של ובאפשרותו בכחו – לדרושל"אברהם") לחינוך", הגיע "לא הרוחני ומצבו מעמדו שמצד מי גם יהודי,

מילה. מצות שלאחרי (דאברהם) ומצבו במעמדו לאברהם שנראה כפי אליו ייראה שהקב"ה ולתבוע,

וההוראה הלימוד ישנו זה דרך ועל .של שהתגלותו – נשמתוֿעדן הרבי אל צדק הצמח של
עצמו: את למול שצריך והכרתו ידיעתו בגלל היתה דוקא אבינו לאברהם הקב"ה

הקדמה כך לשם דרושה מקום, מכל אליו, ייראה שהקב"ה לתבוע רשאי מישראל ואחד אחד שכל היות עם
עצמו. את למול הוא שצריך וההכרה הידיעה והיא: מסויימת,

כלומר:

אחד כל יכול "בכח" אשר, – בכח, הפחות, לכל או, בפועל, יהודי אצל הקיימות המעלות כל על הבט מבלי
במדרש וכדאיתא הוי'"), אליו "וירא בענין לעיל (כאמור בעבודתו עליונות הכי לדרגות להגיע מישראל 14ואחד

מזה שגם ולהעיר, ויעקב". יצחק אברהם אבותי למעשה מעשי יגיעו מתי לומר חייב מישראל ואחד אחד ש"כל
– מילה מצות שלאחרי במדריגתו לאברהם היא שהכוונה מוכח, ויעקב, יצחק עם ביחד אברהם דחשיב

עצמו. את למול הוא שצריך לדעת, עליו כן פי על אף

מזה: יתירה

גם)אפ אלא בכח, רק (לא אצלם קיימות האמורות מעלות אשר ישראל מבני אלה הצדיקיםילו כלומר, ,
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ה), סעיף כנ"ל ל"אברהם", מ"אברם" שמו (כשנשתנה מילה מצות לאחרי

נשמתוֿעדן (מהורש"ב) אדמו"ר אודות הסיפור כידוע אחת.15– באוזן שומע שאינו התאונן פעם אשר ,
הסמוך בחדר התנהלה חסידות, מאמר שאמר בשעה השבת, שביום נודע, הדבר, סיבת את לחקור החלו כאשר
להשפיע הוא שתפקידו אחריותו, את הרגיש נשמתוֿעדן שהרבי וכיון המאמר, באמירת לו שהפריעה שיחה

חדר. אותו לעבר מופנית שהיתה מהאוזן השמיעה חוש את סילק חסידות,
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כ      

מהמאמרים באחד שמצינו אכילתם16וזהו בעת המאכל טעם טעמו שלא גדולים "צדיקים הרצון17שהיו מפני
ראו שלא גדולים צדיקים היו כן וכמו גשמי, טעם לטעום רוצה שאינו האלקית שלא18הנפש מה שמעו ולא

– הגוף" באברי ההתלבשות בעת גם וממשלה שליטה וזהו כו' האלוקית הנפש מצד ולשמוע לראות רצו

עצמם. את למול שעליהם לדעת צריכים – כזו נעלית בדרגא הנמצאים ישראל מבני אלה גם הנה

להיות יכולה ברוחניות, ביותר דקה ערלה אפילו ערלה, של מציאות שקיימת זמן שכל לפי – הדבר וטעם .
נמוכים. לענינים עד השתלשלות, ריבוי לאחרי ירידה,

צדיק, יהודי, כאשר – צדק הצמח לשון דיוק לבאר יש זה פי ועל   למול שצריך מחליט ,
אליו: ייראה שהקב"ה הוא ראוי עצמו, את

באבות חז"ל במאמר הביאור מובן:19ובהקדם אינו דלכאורה העולם", מן ובטל ועבר מת כאילו מאה "בן
"בן למקרא", שנים חמש "בן – האדם של בהנהגתו למעשה הוראות מהוים שם במשנה דחשיב הענינים כל

ש" בזה ההוראה ומהי כו', למצוות" י"ג "בן למשנה", שנים העולם"?!...עשר מן ובטל ועבר מת כאילו מאה בן

בזה הנפש,20והביאור כחות עשר בכל והזיכוך הבירור שלימות הוא, האדם, בעבודת מאה" "בן של ענינו :
דוקא פרטי מעשר21ובאופן כלול הכחות) (מעשר כח שכל כפי (עשר22, מאה" "בן נעשה זה ידי על אשר ,

העולם, עניני עם שייכות לו אין שכבר כלומר, העולם", מן ובטל ועבר מת "כאילו הוא הרי – ואז עשר). פעמים
הרע יצר לו שאין כאילו העולם, ממציאות לחשוש לו אין .23ובמילא

בן "יהודי – בדבריו צדק הצמח רבינו שדייק וזהו  :"

"בן שהוא צריךיהודי אינו – מעשר) כלול (עשר בשלימות כחותיו עשר כל וזיכך בירר שכבר – שנה"
(כנ"ל); העולם" מן ובטל "עבר בבחינת שהוא כיון כו', הערלה מעניני לחשוש

"בן עדיין שהוא מי אמנם, הכחות עשר כל וזיכוך בבירור אצלו חסר שעדיין היינו ,"
כיון עצמו, את למול הוא צריך אזי – מאה") "בן של לדרגתו עדיין הגיע לא (שלכן ,

מכיון אם, כי שני, בעולם נעשית והירידה אחד בעולם נמצא שהאדם השתלשלות, בריבוי הכוונה אין –
בראשית למעשה ואחור בראשית למעשה קדם בבחינת הוא במציאות24שהאדם השתלשלות לריבוי מקום יש ,

– עצמה האדם

לעיל). (כאמור תחתונים לענינים עד ירידה תהיה המילה פעולת העדר שבגלל יתכן

,ביותר נעלה ומצב במעמד נמצא הוא אם אפילו עצמו, את למול הוא שצריך מחליט האדם כאשר ודוקא .
אליו: ייראה שהקב"ה ראוי הוא נעשה אזי – (כנ"ל) שנים ותשע תשעים בבחינת עד

הוא שיודע כללי, בביטול חדורה יהודי של מציאותו כאשר   מההכרה נובעת זו ידיעה אשר ,
הנוכחי ומצבו שמעמדו ערוההרגשה און ניט, טויג איז ער ווי אזוי אז ווייסט ("ער להשתנות וצריך ַַכדבעי,

בדוגמת ה'", אליו "וירא אצלו שיהיה עד יותר, עליונות לדרגות להגיע ההקדמה זו הרי – ווערן") אנדערש ַַדארף
גם ונעשה מילה, מצות לאחרי אבינו לאברהם שהיתה בבחינתההתגלות הנ"ל) עבודתו העובד (האדם

עליהם. לשלוט יתכן לא שבטבע אלה חושים על גם חושיו, כל על הבית בעל שנעשה כיון ה"א, בתוספת "אברהם"

בהמאמר לעיל כמדובר בעולם, חלקו על (גם) הבית בעל שנעשה אלא עוד, ידי25ולא שעל צדיקים, אודות
שנעשה זה ידי על אשר דידן, בנדון גם ודוגמתו בעולם, בחלקם גם זיכוך הם פועלים בעצמם, הזיכוך פעולת
כל על גם כולל בעולם, חלקו על גם הבית בעל נעשה ה"א), בתוספת "אברהם" (בבחינת חושיו על הבית בעל

רויחי. – וכולם במזוני, והן בחיי הן בבני, הן הקב"ה, את לעבוד בכדי להם שזקוק הדברים
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רכה).16) ע' תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד ישאלך כי המתחיל דבור
(17.106 ע' ח"י לקו"ש גם ראה
תקפא.18) ע' בהוספות תרס"ו המשך גם ראה
ספ"ה.19)
וש"נ.20) .15 הערה 1 שבהערה תש"ה וירא ש"פ שיחת גם ראה
פ"ו.21) העבודה קונטרס ראה
ב.22) קע, ושבתה ביאור ב; קמד, התפלה מצות שרש דרמ"צ

וש"נ). סה. ע' ח"ה מלוקט סה"מ (ראה שרה חיי בדרושי עיין
ובכ"מ.23) פ"א. תניא ב. קז, זח"ב ברכות. סוף ירושלמי ראה
אחור24) לקיש בן שמעון ("א"ר א פ"ח, ב"ר א. סא, ברכות

ראה א, תזריע תנחומא א'"). יום למעשה וקדם האחרון יום למעשה
ג. פו, שמע"צ דרושי לקו"ת ד. ג, בראשית תו"א יוסף. עץ גי'

ואילך.25) 151 ס"ע לעיל

   י כרך

רז"ל "ספראמרו בשם נקרא בראשית שספר
שנקראו ויעקב יצחק אברהם ספר ש"זה לפי הישר",
נקרא בכללותו (בראשית) שהספר אף אמנם, ישרים".
ספר של כולו שכל דהיינו האבות, שלשת כל שם על
כולם ה"ישרים" לג' (בפנימיותו) משתייך ,"הישר"

העיקרי שהמדובר פרשיות בו יש בפרטיות הרי
ביחוד. האבות משלושת באחד הוא בהן (הגלוי)

לאברהם מתייחס תוכנן שכל הפרשיות והנה,
וירא ופרשת לךֿלך פרשת הן – .במיוחד

ששתיהן היות עם פרשיות, לב' שנחלקו ומזה
שבהן מוכרח הרי אבינו, אברהם אחד: ענינם
של ומעלתו בענינו וסוגים "פרשיות" שתי מתבטאות

אבינו אבינואברהם אברהם של שמעלתו ומכיון :
מדריגות שתי הן הפרשיות ב' הרי להוי', עבודתו היא
שההפרש ומזה, אבינו. אברהם של הנעלית בעבודתו
אברהם של הפרשיות) (שתי המדריגות שתי שבין

אלו פרשיות של השמות משני להבין יש שהריאבינו ,
כמבואר תוכנה, על ומוכיח מרמז הפרשה של שמה

פעמים .כמה

אברהם) של מעלתו (בתוכן העיקרי החילוק והנה
לךֿלך בפרשת וירא: ופרשת לךֿלך פרשת בין
קודם שהיה כמו אבינו אברהם במדריגת הוא המדובר
איך מסופר בסופה (ורק בבריתֿהמילה היכנסו
ושכן ביתו, בני ואת עצמו את למול ה' מאת שנצטווה

לאחריעשה אבינו באברהם מדובר וירא ובפרשת :(

גם נרמז זה וחילוק – מילה מצות קיים שכבר זה
"וירא". "לךֿלך", בשמותיהן,

בזוהר היתהאיתא אברהם נימול שלא דעד ,
אברם אל ה' דבר "היה בבחינת נבואתו דרגת

"כתיב הימולו, שלאחרי בזמן כן שאין מה ;
ה'" אליו יותר"וירא נעלית דרגה שהיא ,והטעם .

נזקקים אינם השרת שמלאכי לפי שם: מבואר זה על
תרגום אליובלשון הגילוי היה שנימול עד ולכן ,

יהיה שלא כדי תרגום, לשון שהוא "מחזה", בבחינת
לאדם מתגלה שהקב"ה השרת למלאכי פה פתחון
פתחון עוד להם שאין שמל, לאחר אבל מהול; שאינו
הקודש, בלשון "וירא", בבחינת אליו נתגלה פה,

יותר. עליונה מדריגה על המורה
מצד אבינו אברהם אם – נפשך ממה להקשות: ויש
למה – הנעלה לגילוי לכן קודם גם ראוי היה עצמו
חשש משום לו) (המגיע אבינו אברהם של חלקו יגרע
שבהן למקום דרכים הרבה והרי המלאכים? קטרוג של
המלאכים של הפה פתחון את למנוע אפשר ידיהן ועל
אופן אבינו, לאברהם המגיע באופן הגילוי היה אם גם

הנעלה;

היה לא אבינו אברהם של ומעלתו מהותו מצד ואם
בטעם צורך מה נעלה, באופן נבואה לגילוי עדיין ראוי
שבלאו מכיון השרת, למלאכי פה פתחון יהיה שלא

זה? לגילוי אז ראוי היה לא הכי

אור בתורה המבואר בהקדים זה ויובן

– (ארמית תרגום ללשון הקודש לשון בין שההפרש
אבנים שבין ההפרש בדוגמת הוא הלשונות) ושאר
נעשית ולבינה שמים בידי בריאה היא אבן ללבנים:
הלשונות בין החילוק הוא זה דרך ועל אדם, בידי

"בנויות" הן שמהן אותיותיהן בין גם אותיותהנ"ל, :
השמים; מן היא התורה כי "אבנים", נקראות התורה
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ד).1) (פה, לך תו"ח וראה א. כה, ע"ז
(2" מהלשון כדמוכח שה – ויעקב" יצחק אברהם

אבות. הג' לכל משתייך
גם3) שם הרי – אברהם אודות מדובר שרה חיי בפ' שגם ואף

בהנוגע הוא שכן (וכ"ש שבסדרה העקריים מהענינים הם יצחק עניני
אברהם). אודות מדובר שבסופה אף – נח פ'

פסוקא4) "כל א) כב, מגילה ב. כז, (תענית במרז"ל המובן ע"ד
הרי בתורה נפסקו שלא שמכיון לי'", פסקינן לא אנן משה פסקי' דלא

ש מורה שייכיםזה אחד פסוק שאותםעניני להיפך ועד"ז .
עד"ז – נפרדים ענינים ב' שהם לפי ה"ז בתורה שנפסקו הפסוקים
פרשיות לב' שנפסקו שמאחר ב), רו, זח"ב (ראה הפרשיות בפיסוק
למעשה והלימוד קריאתם גם (ולכן נפרדים ענינים ב' שהם מורה ה"ז
שעיקר ובנדו"ד נפרדים). בזמנים הידוע* אדה"ז כפתגם – מתוכנם
שונים ענינים ב' שהם מורה ה"ז אברהם, אודות הוא אלו פרשיות

עצמו. באברהם
ואילך. 29 ע' תש"ב סה"ש – ובארוכה קא. ע' יום היום (*

לך"5) "לך אברהם: אודות הם אלו פרשיות ב' ששמות ובפרט
הציווי הקב"ההוא גילוי הוא "וירא" כו'; .לילך

(6.58 ע' ח"ה לקו"ש ראה
נתרפא7) לא שעדיין וירא) (ר"פ למילתו ג' יום עד – זה וגם

עני תכלית עדיין שאי"ז מצותממילתו, של ענינה דהרי – המילה ן
ואילך. 45 ע' לעיל (כמבואר הגשמי הגוף בבשר עולם ברית הוא מילה

– מהסכנה שיצא (ושיודעים נתרפא שלא זמן וכל ס"ג), להלן וראה
וראה ב. קלד, (שבת השבת את עליו מחללין למילה בשלישי והרי
עולם שהברית כ"כ בירור אין – בארוכה)) ואילך 77 ע' ח"ה לקו"ש

בגשמיות. קיימא בר הוא
רע"א.8) צח, שם וראה סע"ב. פח, ח"א
א.9) טו, לך

אל10) ה' "וירא א) יז, שם ז. יב, (לך כתוב לזה קודם שגם ואף
שם. בזוהר זה את תירץ כבר – אברם"

וירא.11) ר"פ מפרשים וירא. ר"פ ב"ר וראה
ב.12) יב, שבת ראה
ג.13) עז, משפטים
בתחלתו.14) יצירה ספר ראה



כי

   י כרך
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איך מסופר בסופה (ורק בבריתֿהמילה היכנסו
ושכן ביתו, בני ואת עצמו את למול ה' מאת שנצטווה

לאחריעשה אבינו באברהם מדובר וירא ובפרשת :(

גם נרמז זה וחילוק – מילה מצות קיים שכבר זה
"וירא". "לךֿלך", בשמותיהן,

בזוהר היתהאיתא אברהם נימול שלא דעד ,
אברם אל ה' דבר "היה בבחינת נבואתו דרגת

"כתיב הימולו, שלאחרי בזמן כן שאין מה ;
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תרגום אליובלשון הגילוי היה שנימול עד ולכן ,

יהיה שלא כדי תרגום, לשון שהוא "מחזה", בבחינת
לאדם מתגלה שהקב"ה השרת למלאכי פה פתחון
פתחון עוד להם שאין שמל, לאחר אבל מהול; שאינו
הקודש, בלשון "וירא", בבחינת אליו נתגלה פה,

יותר. עליונה מדריגה על המורה
מצד אבינו אברהם אם – נפשך ממה להקשות: ויש
למה – הנעלה לגילוי לכן קודם גם ראוי היה עצמו
חשש משום לו) (המגיע אבינו אברהם של חלקו יגרע
שבהן למקום דרכים הרבה והרי המלאכים? קטרוג של
המלאכים של הפה פתחון את למנוע אפשר ידיהן ועל
אופן אבינו, לאברהם המגיע באופן הגילוי היה אם גם

הנעלה;

היה לא אבינו אברהם של ומעלתו מהותו מצד ואם
בטעם צורך מה נעלה, באופן נבואה לגילוי עדיין ראוי
שבלאו מכיון השרת, למלאכי פה פתחון יהיה שלא

זה? לגילוי אז ראוי היה לא הכי

אור בתורה המבואר בהקדים זה ויובן

– (ארמית תרגום ללשון הקודש לשון בין שההפרש
אבנים שבין ההפרש בדוגמת הוא הלשונות) ושאר
נעשית ולבינה שמים בידי בריאה היא אבן ללבנים:
הלשונות בין החילוק הוא זה דרך ועל אדם, בידי

"בנויות" הן שמהן אותיותיהן בין גם אותיותהנ"ל, :
השמים; מן היא התורה כי "אבנים", נקראות התורה
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ואילך. 45 ע' לעיל (כמבואר הגשמי הגוף בבשר עולם ברית הוא מילה

– מהסכנה שיצא (ושיודעים נתרפא שלא זמן וכל ס"ג), להלן וראה
וראה ב. קלד, (שבת השבת את עליו מחללין למילה בשלישי והרי
עולם שהברית כ"כ בירור אין – בארוכה)) ואילך 77 ע' ח"ה לקו"ש
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ב.12) יב, שבת ראה
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כי   

"לבנים", נקראות האומות לשונות של האותיות אבל
הכוונה [ותכלית לבד) אדם בני ידי על מוסכמות (שהן
הם שגם האומות, (אותיות) לשונות של במציאותן
בהן שישתמשו ידי על לקדושה ויתעלו יתבררו

הוי']. לעבודת
מעלת בין שההפרש לומר יש בזהר הנ"ל פי ועל
בדוגמת הוא זה, ולאחרי המילה קודם אבינו אברהם

ה ללבינה;החילוק אבן שבין נ"ל

מקומות בכמה אברהםמבואר ש"קיים שאף
ניתנה" לא עד כולה התורה כל מקוםאבינו מכל

שורש עד רק הקודש במעלות בעבודתו אז הגיע
עצמו, בכח היה ופעולתו עבודתו שכל לפי הנבראים;
בכחו (ואין מלמעלה כח) נתינת גם (שזהו ציווי בלי

הנבראים). שורש ממקורו, למעלה להגיע נברא של

(שאופן מילה מצות שקיים עד היה זה כל אמנם
שלא עד ניתנה", שלא "עד הוא התורה כל של קיומו

מיוחד בציווי כשנצטווהנצטווה כן שאין מה (
כח לו ניתן הרי זה שבציווי מהקב"ה, מילה במצות

עםמיוחד והתאחדות ביטול לדרגת להתעלות
בכחו לכן – יותר נעלה באופן המצוה, מצוה הבורא,

הנבראים משורש למעלה גם להגיע .אז

מילה מצות ידי שעל בלבד זו לא מזו: יתירה
לגבי ערוך באין נעלית שהיא לדרגא בעבודתו נתעלה
זו מצוה ידי שעל זאת, עוד אלא הקודמת, מדריגתו
התאחדות הבורא עם ונתאחד לגמרי מציאותו נתבטלה
הלא כי אחרת. במצוה ודוגמתה כמוה שאין כזו גמורה
בריתי "והיתה מילה: מצות של המיוחדת תכונתה זוהי

"ביטולו נרגש הגשמי בבשר שגם היינו ,
אחרת במצוה מצינו שלא מה בו, והתאחדותו .לה',

שקיים קודם אברהם של עבודתו שדרגת נמצא
היתה הנבראים, שורש עד רק בה שהגיע מילה, מצות
אף עבודתו, מעלת גודל בכל "לבינה": ענין בדוגמת
מכל מעלה, למעלה לה' בביטולו ונתעלה חיל שעשה
מתחום אדם", ידי "מעשה מגדר עדיין יצא לא מקום
נתעלה שנימול, לאחר כן שאין מה ושרשם. הנבראים

"אבן" בדוגמת שהיא לדרגא ידיבעבודתו מעשה –
עד הנ"ל, מגדרו יצא זו מצוה קיום ידי על כי שמים,

ה עם לגמרי ונתאחד היאשנתבטל עבודתו אז – בורא
למעלה ל"הגיע" ובכוחה שמים, ידי מעשה כעין

הנבראים. משורש

שנימול שקודם לעיל, שמובא מה יתבאר ובזה
בבחינת רק אבינו אברהם של מדריגתו היתה

(בלשון) שהוא בדוגמת"במחזה", היא כי ,
"מילה מצות ידי על אבל כנ"ל; אדם שבידי ,"

בדוגמת הקודש, בלשון שהוא "וירא", לבחינת הגיע
שמים. בידי שהיא האבן

אברהם הגיע הימולו שקודם מה זה, וענין
רק אינו "וירא", לבחינת כך ואחר "במחזה" לבחינת

שב' לב'מפני מתאימים ביניהם וההפרש הגילוי
ו"אבן", ל"לבינה" דוגמתם מפאת בעבודה דרגותיו
בנבואה אלו דרגות ב' של הפנימי תוכנן שגם אלא
אברהם. בעבודת המדריגות ב' עם אחד בקנה עולה

רז"ל אמרו נתנבאודהנה הנבראים ,כל
שנתנבא משה עליהם ביניהםמוסיף והחילוק .

רז"ל וכמאמר המהות, ראיית על מורה "זה" מבואר:

שראה ענין והוא זה, כו' שנאמר באצבעו "מראה
המאירה הואבאספקלריא "כה" בחינת כן שאין מה ;

ראיית זה ואין מאירה, שאינה אספקלריא בחינת
המהות.

"במחזה", הבא גילוי בין החילוק יובן זה דרך ועל
באופן היינו – ראיה ענינו וירא ד"וירא": הגילוי ובין

שאיןש מה המהות. ראיית אליו, הנראה הוי' את
זה אין אבל ראיה, ענינו חזיון שגם אף "במחזה", כן
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שעשו15) המצות כל גו': שמניך לריח ע"פ פ"א שהש"ר ראה
ואילך. 757 ע' ח"ג לקו"ש וראה וכו', היו ריחות לפניך

ב.16) כח, יומא א. פב, קדושין
האפשריות17) עי"ז ניתנה דלא – דב"נ דז"מ הציווי משא"כ

הנבראים. משרש למעלה להגיע
ד"ה18) פח"ש באוה"ת וביאורו לך) (ר"פ להאריז"ל מל"ת להעיר

במ"ת. הי' שעיקרו עליון היחוד א"א המשיך האם – ברך וה'
יג.19) יז, לך
זו20) מצוה "וגדולה ר"ס): (סי' מילה הל' ריש יו"ד שו"ע וראה

כרת" צד בה שיש "לפי הוא ע"ז שהטעם ואף עשה". מצות משאר
ע"ז הטעם כי – בפנים הנתבאר להענין שייך זה גם הרי – שם) (ש"ך
מילה מצות שענין מכיון י"ל: כרת* חיוב ישנו מילה במצות שדוקא
זו, בברית פוגע קיומה שהעדר מובן הרי הקב"ה, עם הגוף ברית הוא

לקו"ש וראה הגוף, בחיות חסר עודובמילא 23 הערה 834 ע' ח"ג
במילה. כרת חיוב בטעם ביאור

למ"ש ביאור ב'תרצז) ע' ז' (כרך שמות אוה"ת בזה ראה (*
כרת". בהו אית כו' ומילה פסח מ"ט כו' זח"א "בהשמטות

ערל, שאינו ענינים: כמה שבמילה בכ"מ להמבואר להעיר: ועוד
כרך (אוה"ת גו' בעצם ד"ה ג"כ ראה – מהול שהוא המילה, פעולת

.(1646 ע' לך, ד'
אליעזר21) את שכשהשביע מה יומתק נאועפ"ז שים א"ל

ב. כד, (ח"ש חפץ בנקיטת השבועה שתהי' בכדי – ירכי תחת ידך
ס"ת ועד"ז שמים. בידי "אבן", הייתה המילה (רק) כי שם) רש"י

לאח"ז. שם) (שברש"י ותפלין
שם).22) בפירש"י (הובא מטות ר"פ ספרי
ב).23) טו, (בשלח פירש"י וראה תענית. סוף
יד.24) פ"א, ויק"ר ב. מט, יבמות ראה

   

אם כי המהות עלראיית נראה שהאלקות כמו ,
(וכנ"ל מהותו על המעלים בלבוש התלבשות ידי
הקודש שלשון היינו תרגום, בלשון הוא ש"מחזה"
בלשונות שנתלבשה) ידי על (מובנת תורגמה (אלקות)

.אחרות)

עדיין אבינו אברהם הגיע כשלא שנימול, קודם לכן
זכה לא במילא – אלקות עם – בבשרכם עולם לברית
שראה והיינו דאלקות, וה'עצם' המהות לראיית כן גם
שאז זה, לאחרי כן שאין מה "מחזה"; בחינת רק

שלם ביחוד ונתאחד לגמרי מציאותו -נתבטל
בבחינת אליו נראה שהוי' נעלית למדריגה אז נתעלה

דאלקות"וירא" ה'עצם' ראיית ,.

שאליה המהות, ראיית של זו גבוהה מעלה
ישראל, בבני רק אפשרית מילה, ברית ידי על מגיעים
ידי על זו לדרגא להתעלות הכח ניתן דוקא להם כי
בפרט. מילה ומצות בכלל, ומצוות דתורה העבודה
טענת למרות התורה, ניתנה דוקא להם לכן אשר

השמים" על הודך "תנה משוםהמלאכים דוקא כי –
למצרים ל"מצרים", וירידתם בכם" יש הרע ש"יצר
ידי על ומתעלה ומזדכך מתברר זה שכל וגבולים,
ולהגיע לעלות ביכלתם לכן ומצות, בתורה עבודתם

הנ"ל. למדריגה
גמור ביטול להם שיש אף המלאכים, כן שאין מה
אין מקום מכל וכו', נעלית בדרגא היא ועבודתם לה',

הנבראים משורש למעלה לעלות .בכוחם

באופן שהגילוי הטעם לבאר יש זה פי ועל
מצות קיומו לפני לבוא יכול היה לא לאברהם ד"וירא"

המלאכים: טענת מצד מילה

היתה המלאכים של קטרוג שחשש בזה הכוונה אין
שקטרוג אלא הזה, הגילוי שעיכבה צדדית סיבה

המכריע הוא עצמו )ראוי (
ועילויו עבודתו כל אף על הימולו, שקודם מאחר לזה:
נברא מגדר יצא לא וכו', לאלקות והתבטלותו בקודש
שאינו המלאכים, דרגת בדוגמת היא דרגתו כן אם –

הנבראים משורש למעלה להגיע אייכול וכמוהם ,
בבחינת שהוא זה אלקות גילוי לקבל לו אפשר

"וירא".

,חלוקות הפרשיות שב' מה יובן הנ"ל כל פי על
בשם והשנית "לךֿלך", בשם נקראת שאחת ומה
אברהם של הדרגות ב' מרומזות שבזה ואיך "וירא",

הנ"ל. אבינו
הקדום, מגדרו ויוצא הולך שהוא ענינו "לךֿלך"
"מארצך בכתוב כמפורש והאופנים, הפרטים ובכל
בענין הפרטים כל שכוללים אביך", ומבית וממולדתך
ביטולו בדרגת למעלה ועליותיו מההגבלות היציאה

בחינתלה' עדיין הן כולן המדריגות כל אמנם ,
"בכתוב (וכמפורט למעלה מלמטה מסודרת "

לךֿ היא וגו'" וממולדתך כו'לשרשךש"מארצך
שלא – הוא) גדרו מכל למעלה שאינה ועלי' הליכה

הנבראים, משורש למעלה הימולו, לפני אז הגיע

ראיית על כנ"ל, מורה, שהוא "וירא", כן שאין מה
הבורא עם התאחדותו ידי על הבאה דאלקות, המהות
מצות שקיים ידי על הגיע זו ולמעלתו שלם, ביחוד

מילה.

"לבנים סימן אבות מובן"מעשה הרי –
[ובפרט ואחד אחד לכל הנ"ל בכל הוראה שישנה
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ג.25) עח, משפטים תו"א וראה
והי'26) הציווי לאנתקיים ב: לא, נדרים וראה א). יז, (לך

תמים. והי' לפני התהלך שנא' שמל עד שלם נקרא
מתבטא27) מילה שבמצות 46 ע' לעיל המבואר ע"פ ויומתק

דירה לו להיות הקב"ה ש"נתאוה מה עניןביותר והרי – "
ואילך). כה ע' תרס"ו המשך (ראה הנפש לעצם שייך והתענוג התאוה

לאברהם28) ניתן המילה שע"י שם) (לך מפרש"י ולהעיר
הנ"ל עם מתאים – עיניו ב' על ובתוכם אברים, ה' על) (השליטה

בדרגת נתעלה המילה באלקות.שע"י
ב.29) פח, שבת ראה
הפירוש30) ובכ"מ) א. קנב, סידור ב. ס, ר"ה (לקו"ת וכידוע

קטנה אצבעו (הקב"ה) "הושיט ב) כא, יומא ב. לח, (סנה' במארז"ל
ספי' שהיא אף – המלכות מבחי' להם שנתגלה שע"י ושרפן", ביניהן

"אצבעו אחרונה –היותר להם הקצוב מחוק יותר היא אבל – "
ממציאותם. נתבטלו "ושרפן",

"מה לטענתם ושרפן" . . "הושיט של השייכות מובנת ועפ"ז
במלאכים, טענתם: על תשובה גופא זה כי – תזכרנו" כי אנוש
"אצבעו רק הוא שהגילוי אף הקצוב, מחוק יותר להם כשנתגלה

"וראה) 9 ע' תרס"ג עומד והוא ד"ה (ראה ממציאותם
והוא לגמרי, מציאותם שנתבטל הוא "ושרפן" שפירוש שם) סידור גם

מתבטליםכעין שאינם רק לא בנש"י, משא"כ המציאות);
"אצבעו בחי' אלאמגילוי הנבראים, שרש המל' בחי' ,"

בחי' גם ולקבל להמשיך הנבראים.שביכולתם משרש

(גם עצמם שהם באופן היא זו בחי' גילוי מצד בהם שנעשה והביטול
הם במציאותם) 9כשהם ע' שם עומד והוא ד"ה (עיין להביטול

ואילך).
התהלך31) נעשה המילה ע"י כי – מהול שאינו הקטרוג ולשון

–על ועומד (רש"יבעבודתי עליו נצבת כשרוה"ק
מרע"ה נבואת במעלות ה"ו פ"ז יסוה"ת הל' רמב"ם וראה אֿג). יז, לך
ועד"ז שלם. עומדו על עומד כו' פנים אל פנים כו' מלאך ע"י לא שהי'
ועייג"כ לט. פל"ה, ח"ב מו"נ ז'. יסוד חלק לפ' הקדמה שלו בפיה"מ

סע"ב. קע, זח"א
ג"כ32) ועיי' בסופו. תש"ג העיר מי פ"ד. תרצ"ה אמרת ד"ה ראה

דש לך ותש"ה.ד"ה תש"ב תרס"ז, תרס"ו, תרנ"ה, נות
יג)33) ב, (שהש"ר לך" לכי וגו' לך "קומי בענין וכמשנ"ת

לך ד"ה אוה"ת ואילך). ג (טז, הסלע בחגוי יונתי ד"ה שה"ש בלקו"ת
תרפב). (ע' לך

(34.4 הערה 44 ע' לעיל נסמן



כי

המשך בעמקד וטק

   

אם כי המהות עלראיית נראה שהאלקות כמו ,
(וכנ"ל מהותו על המעלים בלבוש התלבשות ידי
הקודש שלשון היינו תרגום, בלשון הוא ש"מחזה"
בלשונות שנתלבשה) ידי על (מובנת תורגמה (אלקות)

.אחרות)

עדיין אבינו אברהם הגיע כשלא שנימול, קודם לכן
זכה לא במילא – אלקות עם – בבשרכם עולם לברית
שראה והיינו דאלקות, וה'עצם' המהות לראיית כן גם
שאז זה, לאחרי כן שאין מה "מחזה"; בחינת רק

שלם ביחוד ונתאחד לגמרי מציאותו -נתבטל
בבחינת אליו נראה שהוי' נעלית למדריגה אז נתעלה

דאלקות"וירא" ה'עצם' ראיית ,.

שאליה המהות, ראיית של זו גבוהה מעלה
ישראל, בבני רק אפשרית מילה, ברית ידי על מגיעים
ידי על זו לדרגא להתעלות הכח ניתן דוקא להם כי
בפרט. מילה ומצות בכלל, ומצוות דתורה העבודה
טענת למרות התורה, ניתנה דוקא להם לכן אשר

השמים" על הודך "תנה משוםהמלאכים דוקא כי –
למצרים ל"מצרים", וירידתם בכם" יש הרע ש"יצר
ידי על ומתעלה ומזדכך מתברר זה שכל וגבולים,
ולהגיע לעלות ביכלתם לכן ומצות, בתורה עבודתם

הנ"ל. למדריגה
גמור ביטול להם שיש אף המלאכים, כן שאין מה
אין מקום מכל וכו', נעלית בדרגא היא ועבודתם לה',

הנבראים משורש למעלה לעלות .בכוחם

באופן שהגילוי הטעם לבאר יש זה פי ועל
מצות קיומו לפני לבוא יכול היה לא לאברהם ד"וירא"

המלאכים: טענת מצד מילה

היתה המלאכים של קטרוג שחשש בזה הכוונה אין
שקטרוג אלא הזה, הגילוי שעיכבה צדדית סיבה

המכריע הוא עצמו )ראוי (
ועילויו עבודתו כל אף על הימולו, שקודם מאחר לזה:
נברא מגדר יצא לא וכו', לאלקות והתבטלותו בקודש
שאינו המלאכים, דרגת בדוגמת היא דרגתו כן אם –

הנבראים משורש למעלה להגיע אייכול וכמוהם ,
בבחינת שהוא זה אלקות גילוי לקבל לו אפשר

"וירא".

,חלוקות הפרשיות שב' מה יובן הנ"ל כל פי על
בשם והשנית "לךֿלך", בשם נקראת שאחת ומה
אברהם של הדרגות ב' מרומזות שבזה ואיך "וירא",

הנ"ל. אבינו
הקדום, מגדרו ויוצא הולך שהוא ענינו "לךֿלך"
"מארצך בכתוב כמפורש והאופנים, הפרטים ובכל
בענין הפרטים כל שכוללים אביך", ומבית וממולדתך
ביטולו בדרגת למעלה ועליותיו מההגבלות היציאה

בחינתלה' עדיין הן כולן המדריגות כל אמנם ,
"בכתוב (וכמפורט למעלה מלמטה מסודרת "

לךֿ היא וגו'" וממולדתך כו'לשרשךש"מארצך
שלא – הוא) גדרו מכל למעלה שאינה ועלי' הליכה

הנבראים, משורש למעלה הימולו, לפני אז הגיע

ראיית על כנ"ל, מורה, שהוא "וירא", כן שאין מה
הבורא עם התאחדותו ידי על הבאה דאלקות, המהות
מצות שקיים ידי על הגיע זו ולמעלתו שלם, ביחוד

מילה.

"לבנים סימן אבות מובן"מעשה הרי –
[ובפרט ואחד אחד לכל הנ"ל בכל הוראה שישנה
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ג.25) עח, משפטים תו"א וראה
והי'26) הציווי לאנתקיים ב: לא, נדרים וראה א). יז, (לך

תמים. והי' לפני התהלך שנא' שמל עד שלם נקרא
מתבטא27) מילה שבמצות 46 ע' לעיל המבואר ע"פ ויומתק

דירה לו להיות הקב"ה ש"נתאוה מה עניןביותר והרי – "
ואילך). כה ע' תרס"ו המשך (ראה הנפש לעצם שייך והתענוג התאוה

לאברהם28) ניתן המילה שע"י שם) (לך מפרש"י ולהעיר
הנ"ל עם מתאים – עיניו ב' על ובתוכם אברים, ה' על) (השליטה

בדרגת נתעלה המילה באלקות.שע"י
ב.29) פח, שבת ראה
הפירוש30) ובכ"מ) א. קנב, סידור ב. ס, ר"ה (לקו"ת וכידוע

קטנה אצבעו (הקב"ה) "הושיט ב) כא, יומא ב. לח, (סנה' במארז"ל
ספי' שהיא אף – המלכות מבחי' להם שנתגלה שע"י ושרפן", ביניהן

"אצבעו אחרונה –היותר להם הקצוב מחוק יותר היא אבל – "
ממציאותם. נתבטלו "ושרפן",

"מה לטענתם ושרפן" . . "הושיט של השייכות מובנת ועפ"ז
במלאכים, טענתם: על תשובה גופא זה כי – תזכרנו" כי אנוש
"אצבעו רק הוא שהגילוי אף הקצוב, מחוק יותר להם כשנתגלה

"וראה) 9 ע' תרס"ג עומד והוא ד"ה (ראה ממציאותם
והוא לגמרי, מציאותם שנתבטל הוא "ושרפן" שפירוש שם) סידור גם

מתבטליםכעין שאינם רק לא בנש"י, משא"כ המציאות);
"אצבעו בחי' אלאמגילוי הנבראים, שרש המל' בחי' ,"

בחי' גם ולקבל להמשיך הנבראים.שביכולתם משרש

(גם עצמם שהם באופן היא זו בחי' גילוי מצד בהם שנעשה והביטול
הם במציאותם) 9כשהם ע' שם עומד והוא ד"ה (עיין להביטול

ואילך).
התהלך31) נעשה המילה ע"י כי – מהול שאינו הקטרוג ולשון

–על ועומד (רש"יבעבודתי עליו נצבת כשרוה"ק
מרע"ה נבואת במעלות ה"ו פ"ז יסוה"ת הל' רמב"ם וראה אֿג). יז, לך
ועד"ז שלם. עומדו על עומד כו' פנים אל פנים כו' מלאך ע"י לא שהי'
ועייג"כ לט. פל"ה, ח"ב מו"נ ז'. יסוד חלק לפ' הקדמה שלו בפיה"מ

סע"ב. קע, זח"א
ג"כ32) ועיי' בסופו. תש"ג העיר מי פ"ד. תרצ"ה אמרת ד"ה ראה

דש לך ותש"ה.ד"ה תש"ב תרס"ז, תרס"ו, תרנ"ה, נות
יג)33) ב, (שהש"ר לך" לכי וגו' לך "קומי בענין וכמשנ"ת

לך ד"ה אוה"ת ואילך). ג (טז, הסלע בחגוי יונתי ד"ה שה"ש בלקו"ת
תרפב). (ע' לך

(34.4 הערה 44 ע' לעיל נסמן
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מרחשון י"ד ראשון יום
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(הערת24. שבהמשכו" "רוחניים", כמו יודין), (ב' "בשריים" צ"ל "כנראה  בשולי 8 הערה 138 ע' חכ"ב שיחות בלקוטי
כא.25.הגליון). כא, ו.26.משלי כט, נצבים עה"פ פרש"י ב. ה, זרה עבודה
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א.27. פד, זח"ג כ"ב. פס"ה, פי"ב.28.ב"ר ח"ב חקו"ד ובכ"מ.29.מאמר ג'. פרק ל"ד שער ע"ח א'. פרק י"ד שער זח"ב30.פרדס ראה
ועוד. ב. יב.31.קסב, ד, עמוס - הכתוב ל' ב.32.ע"פ ו, תרצ"ב.33.מגילה לאביונים, נתן פזר ד"ה
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מרחשון ט"ז שלישי יום
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.34:‡"ËÈÏ˘ "Â‡ "Î ‰הוא ורב תלמיד המקשר רבו".˘ÏÎ"כי ודעת ושכל בתורת שמתבונן ‡35"Â.התלמיד "Î ‰
:‡"ËÈÏ˘יחוד כשמאיר - מאצי')˘Èˆ‡'"לתרץ למטה (שזהו אלי' מגילוי יותר לכאורה ה"ז - שלו) "מע"ט" למעשה (ועד למטה באדם

המדובר (שהרי שבאצי' נשמתו שרש מגילוי תשובהÂÈואפילו "הרהורי רק לא וצ"ל היחוד) ממקום מלמע' נמשך יחוד שכל שבאצי'
כ"א ‡ומע"ט", ‡מענטשÈÏ- (שבמקומה השמש דוגמת והביאור !ÌÂÈ- (-שבמקומם לכוכבים המאיר (‰ÏÈÏ(השמש כשמאיר גם

) מרע"ה .. והכוכבים) השמש (בין ה)ארץ ל(ובהפסק ומוסיף‡ˆÈ'מתחת כו'. (""Ï"'ראי שמזה -ÏÎÏ- ודרא דרא בכל ומוסיף תלמידיו.
באגה"ק". כבנדו"ד - הדור חכמי של בגו"נ ודור... דור בכל מ"ב: ר"פ ראה

             

מרחשון י"ז רביעי יום
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.36Ï  ˜Î מצאתי לע"ע אפשר": בדרך ותיקונים (תס"טÏÎב"הערות ובתיקונים ב. רטז, שם וראה א. רעג, בזח"ג הענין
רק מצאתי א) קלח, ת"ע א. קד, א. 'בתיקונים'".ÏÁ˜קיב, פמ"ד בתניא ממש"כ לו ונשתרבב באגה"ק, הוא המעתיק טעות ואולי - מהמבואר

.1Ï  ˜Î ."'הס בתחלת הנדפסת - נ"ע" ... שי' הרבנים "הסכמת ו.2."ראה יא, איוב - הכתוב ל' חז"ל3.ע"ד ל' ע"ד
ב. כח, ברכות -.4Ï  ˜Î ."תקס"ו א.5."בשנת חוקת.6.כח, ר"פ פרש"י גם וראה פרה. מה עה"פ7.ד"ה פרש"י

א. סח, מיומא ג. יט, א.8.חוקת יא, חולין ב. כג, זרה מעבודה ט. שם, עה"פ 9Ï.פרש"י  ˜Î "רבה "מודעה "ראה
זו)". שנה שקודם בהדפוסים משא"כ - תר"ס (משנת הספר שבראש



כז              

מרחשון י"ז רביעי יום
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.36Ï  ˜Î מצאתי לע"ע אפשר": בדרך ותיקונים (תס"טÏÎב"הערות ובתיקונים ב. רטז, שם וראה א. רעג, בזח"ג הענין
רק מצאתי א) קלח, ת"ע א. קד, א. 'בתיקונים'".ÏÁ˜קיב, פמ"ד בתניא ממש"כ לו ונשתרבב באגה"ק, הוא המעתיק טעות ואולי - מהמבואר

.1Ï  ˜Î ."'הס בתחלת הנדפסת - נ"ע" ... שי' הרבנים "הסכמת ו.2."ראה יא, איוב - הכתוב ל' חז"ל3.ע"ד ל' ע"ד
ב. כח, ברכות -.4Ï  ˜Î ."תקס"ו א.5."בשנת חוקת.6.כח, ר"פ פרש"י גם וראה פרה. מה עה"פ7.ד"ה פרש"י

א. סח, מיומא ג. יט, א.8.חוקת יא, חולין ב. כג, זרה מעבודה ט. שם, עה"פ 9Ï.פרש"י  ˜Î "רבה "מודעה "ראה
זו)". שנה שקודם בהדפוסים משא"כ - תר"ס (משנת הספר שבראש
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.10   ."חוקת ר"פ לקו"ת בארוכה ראה לקמן ב.11."בהבא סד, ויקרא.12.ח"א פרשת להאריז"ל תורה לקוטי

ובכ"מ.13. י. כה, תרומה 14.בחיי   אליך ויקחו כו' תוספת סד"ה ובפרט שם חוקת פ' לקו"ת ועיין כאן. מפרש "כן
ב)". ו'.15.(סא, פרק ז.16.פרה יא, יג.17.בהעלותך טז, ו.18.בשלח ב, ב.19.בראשית קכח, זח"ג 20.ראה   

ענין להבין ד"ה בהוספות ובבואה. ד"ה מג"א שם האדם. הן ה"א ויאמר ד"ה בראשית פ' תו"א "ראה קארף): שי' (להר"י לתניא ביאורים בלקוטי
בזה". הסתירות ישוב - ועוד בע"מ עבודת איסור להצ"צ סהמ"צ פ"ב. ח"א ש"ה מבו"ש פ"ה. שי"ח ע"ח ב. רנד, זח"ב וראה - פ"ב. ודבש חלב
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ובכ"מ.21. פ"ו. שט"ז ז.22.ע"ח לד, תיקן23.תשא התיקון" ב"לוח אבל רצון". עת ג"כ והוא רצון אותיות ונוצר תיקון "והוא לפנינו: בתניא
כבפנים. שליט"א אדמו"ר יז.24.כ"ק קג, תהלים - הכתוב ל' יב.25.ע"פ עד, תהלים - הכתוב ל' ע"ד
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מרחשון י"ח חמישי יום
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ובכ"מ.21. פ"ו. שט"ז ז.22.ע"ח לד, תיקן23.תשא התיקון" ב"לוח אבל רצון". עת ג"כ והוא רצון אותיות ונוצר תיקון "והוא לפנינו: בתניא
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מרחשון י"ט שישי יום
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ד.1. ט.2.יב, ט, ב.3.קהלת ל, קידושין ב.4.ראה י"ג.5.כח, משנה א' א.6.פרק א.7.עג, סק"ב.8.קלז, סרמ"ו יו"ד ט"ז צט,9.ראה

ח.10.ב. א, 11Ë.יהושע „  Úשמ"ט (ובע"ח המצות ש' ובהקדמת טז. יא, הקדמה הגלגולים ש' פ"ד. הגלגולים "ס'
ואילך)". ב (רסד, בתחלתו תושב"כ של"ה ועייג"כ משם. קשה לא ולכן קיצר 12Ë.פ"ה) „  Úת"ת שבהל' "להעיר,

) "שמקיים"* ובשו"ע "שיקיים", באגה"ק (א) שינויים: כמה עם הענין הועתק ס"ד פ"א לאדה"ז ÚÙ „אפילו מספיק ואין
באופן (מצות)„כשהכל מוסיף באגה"ק (ב) שם). של"ה וראה אונס. מחמת קיים כשלא - נפק"מ וי"ל תוס'יקיים. שזהו וי"ל .

ÌÚËועוד בשו"ע. כ"כ נוגע ואינו וז"מÚההכרח, אח"כ שמבאר כיון כאן להוסיף מוכרח -„דבור "במעשה הסדר בשו"ע (ג) כו'.
דאפילו קמ"ל למעשה בנוגע דעיקרו בשו"ע ולכן יבמות). ריש תוס' (ראה זו אף זו לא הכלל ע"פ כתב דבשניהם הטעם י"ל ואולי ומחשבה".
בשו"ע (ד) וכו'. דבור בשביל מתגלגל מח' כשיש דאפילו קמ"ל דאורייתא) (נשמתא ובאגה"ק מתגלגל, ג"כ כו' דבור בשביל - מעשה כשיש

- שכלÒÙ"„שם וגו' החטאת תורת זאת ע"פ חכמים קי) (מנחות שאמרו ע"ד הלכותיהן, לימוד הוא ומח' "ודיבור הביאור מוסיף -
'נפש'". שם כתב - כאן "אדם" שבמקום הטעם עד"ז ואולי כו'". כאילו בת"ת העוסק

לבוב, בדפוסי: וכ"ה "שתקיים". תקנ"ד) (שקלאוו ראשון בדפוס אבל (ואילך). תרס"ה ווילנא תרנ"ה. ווארשא תרט"ז. תר"ח, זיטומיר בדפ' כ"ה (*
תר"כ. טשערנאוויץ תר"י; לבוב תר"ט; טשערנאוויץ ת"ר; ווארשא תקפ"ח; קאפוסט, תקע"ד; קאפוסט, תקנ"ט;
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.13   .""כו במלך התלויות מצות ד'לבד והענין הפיסקא כל אין - ברור יותר הפס"ד צ"ל שכנ"ל - שבשו"ע "צ"ע

.14   הוא שהמלך המלך מצות לבד מצות התרי"ג כל לקיים צריך מישראל שכ"א הלשון: ג נג, בתו"א "אבל
בבחי' או בגלגול להיות וצריך לקיים כ"א מחויב המצות וכל ישראל כל כהניםמוציא מצות ואפי' א): (סט, יוהכ"פ בלקו"ת ועד"ז .

ע"י גלגול".וכה"ג 15.או   חיוב מסכת חסידים במשנת (וכ"ה כה"ג. הזכיר ולא - שם) בתו"א "(וכ"ה
לכהן, "מצות... ביחד כולל פ"ד הגלגולים בס' אבל וכה"ג". כהנים מצות ואפי' לקיים... אדם כל "צריך מפורש שם ובלקו"ת רפ"ב). הנשמות

וכיו"ב". לדיינים למלכים... דבמקוםללווים... יומתק ועפ"ז שם. הגלגולים בס' שכתב עיבור הוא כאן דבאגה"ק כולם" כללות ד"הוא י"ל ואולי
כולם". כללות הוא כי אדה"ז כותב - שם שבמ"ח חשיבותו" ב.16."מפני רכט, שם ב. רי, ואילך.17.ח"ב ב. קכח, ט.18.זח"ג תהלים19.ז,

ד. יא.20.כז, נח, 21.ישעי'   ."הצחצחות ש' פרדס תרו). א' (ע' תצוה אוה"ת סע"ב. צח, מג"א תו"א "ראה
ב.22. רי, ח"ב
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.13   .""כו במלך התלויות מצות ד'לבד והענין הפיסקא כל אין - ברור יותר הפס"ד צ"ל שכנ"ל - שבשו"ע "צ"ע

.14   הוא שהמלך המלך מצות לבד מצות התרי"ג כל לקיים צריך מישראל שכ"א הלשון: ג נג, בתו"א "אבל
בבחי' או בגלגול להיות וצריך לקיים כ"א מחויב המצות וכל ישראל כל כהניםמוציא מצות ואפי' א): (סט, יוהכ"פ בלקו"ת ועד"ז .

ע"י גלגול".וכה"ג 15.או   חיוב מסכת חסידים במשנת (וכ"ה כה"ג. הזכיר ולא - שם) בתו"א "(וכ"ה
לכהן, "מצות... ביחד כולל פ"ד הגלגולים בס' אבל וכה"ג". כהנים מצות ואפי' לקיים... אדם כל "צריך מפורש שם ובלקו"ת רפ"ב). הנשמות

וכיו"ב". לדיינים למלכים... דבמקוםללווים... יומתק ועפ"ז שם. הגלגולים בס' שכתב עיבור הוא כאן דבאגה"ק כולם" כללות ד"הוא י"ל ואולי
כולם". כללות הוא כי אדה"ז כותב - שם שבמ"ח חשיבותו" ב.16."מפני רכט, שם ב. רי, ואילך.17.ח"ב ב. קכח, ט.18.זח"ג תהלים19.ז,

ד. יא.20.כז, נח, 21.ישעי'   ."הצחצחות ש' פרדס תרו). א' (ע' תצוה אוה"ת סע"ב. צח, מג"א תו"א "ראה
ב.22. רי, ח"ב
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יח.23. כד, ב.24.משפטים קכג, זח"א ל.25.ראה לא, כג.26.ויצא טו, שרה שם.27.חיי 28‡.לזהר ‡ Î לכאורה"
סה ע' תרס"ו בהמשך המדובר הב' האופן לשלול התענוג חיצוניות הוא דרצון בבי' כאן להוסיפה ומוכרח קמ"ל דטובא וי"ל קמ"ל? מאי

כבכאן". שם ואילך עג בע' והמסקנא 29‡.ואילך. ‡ Î הוספת - התענוג כו' כנ"ל".Ô‡Îמוכרחת‡"דהיינו .
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ה"ט.30. פ"א יסוה"ת הל' 31".רמב"ם "„ " Úמשא"כ"- כההמשך - לאח"ז שאין"Úבאה זמן וכל
הנעימות'". 'קבלת זה אין - א.32.הרגשה קנח, א.33.ח"ב פה, 34".זח"ב "„ " Ú"„"Úכשנולד ונפיק שנולד התענוג

וכו'". ה' נועם והיא שכל ועוד.35.ומשכיל א. כד, זח"א
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ה"ט.30. פ"א יסוה"ת הל' 31".רמב"ם "„ " Úמשא"כ"- כההמשך - לאח"ז שאין"Úבאה זמן וכל
הנעימות'". 'קבלת זה אין - א.32.הרגשה קנח, א.33.ח"ב פה, 34".זח"ב "„ " Ú"„"Úכשנולד ונפיק שנולד התענוג

וכו'". ה' נועם והיא שכל ועוד.35.ומשכיל א. כד, זח"א



היום יום . . . לי

ה'תש"דיד חשוןיום שישי

חומש: וירא, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: והנה בהיות . . . קמז תאמין.

ק  ים, ְוהּוא: ְלִהְתַעּסֵ ַחּיִ עּוָדה רּוָחִנית ּבַ ָרֵאל ֵיׁש לֹו ּתְ ׂשְ "ֵמה' ִמְצֲעֵדי ֶגֶבר ּכֹוָננּו", ְלָכל ֶאָחד ִמּיִ
הּוא, ָצִריְך ְלִהְתַעְנֵין  ר הּוא ּוְבָכל ָמקֹום ׁשֶ ֲאׁשֶ ֵרְך. ְוָכל ֶאָחד ּבַ יָרה לֹו ִיְתּבָ ְנָין ַלֲעׂשֹות ּדִ ֲעבֹוַדת ַהּבִ ּבַ
ְרָנָסה  ׂש ַאַחר ּפַ הּוא ְמַחּפֵ מֹו ׁשֶ ְרָנָסה רּוָחִנית ּכְ ׂש ִלְמֹצא ֵאיֶזה ּפַ ֵחֶפׂש ְמֻחּפָ ׂש ּבְ ָכל ַמַאְמֵצי ּכֹחֹו ְלַחּפֵ ּבְ
יו ּגֹו'  י ְיַדְעּתִ ַאְבָרָהם "ּכִ ִדְכִתיב ּבְ ץ, ּכְ רּוְך הּוא – ֶיְחּפָ דֹוׁש ּבָ ל ַהּקָ ְרּכֹו – ׁשֶ ּדַ ִמית. ְוהּוא ְלִפי ׁשֶ ׁשְ ּגַ
דֹוׁש  ָראֹו ַהּקָ ַבע, ָהעֹוָלם ּבְ ַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ּלְ ְוׁשֶ ַבע  ֶרְך ַהּטֶ ּדֶ ָרִכים:  ּדְ ֵני  י ֵיׁש ׁשְ ֶרְך ה'", ּכִ ּדֶ ְמרּו  ְוׁשָ
ֶרְך ֱאֹלִקים. ּתֹוָרה ּוִמְצֹות  ר – ְוהּוא ּדֶ ׂשָ ֵעיֵני ּבָ ַבע – ּבְ ֶדֶרְך ַהּטֶ הּוא ּבְ מֹו ׁשֶ רּוְך הּוא ִלְהיֹות ִנְרֶאה ּכְ ּבָ
רּוְך הּוא  דֹוׁש ּבָ ה ַהּקָ ְגַלל ֹזאת ִהּנֵ ר ּבִ ַבע, ֲאׁשֶ ּטֶ ַבע ּבַ ַמְעָלה ִמן ַהּטֶ ּלְ ָכה ׁשֶ ֶרְך ֲהָוָי', ְוהּוא ַהְמׁשָ ֵהם ּדֶ

ַבע. ּטֶ ַבע ּבַ ָרֵאל ְלַמְעָלה ִמן ַהּטֶ יַע ְלִיׂשְ ּפִ ַמׁשְ

ה'תש"דטו חשוןשבת
ֵצא. ָנּה ַוּתֵ ה - ּבְ ַהְפטֹוָרה: ְוִאּשָׁ

חומש: וירא, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: והנה יש . . . כוכבים.

די נשמה ווארט אויבען אויף דעם זמן, ווען זי וועט זוכה זיין ארָאּפגעהן אין א גוף, 
ווייל די נשמה פילט, ווָאס זי קען אויפטָאן זייענדיק ָדא למטה. זי קען קומען צו דעם 

להתענג על הוי'. איז אויף ווען לייגט מען עס ָאּפ?

ֶלת ִלְפֹעל  ה ַמה ִהיא ְמֻסּגֶ ָמה ָחׁשָ ׁשָ י ַהּנְ ה ָלֶרֶדת ַלּגּוף, ּכִ ְזּכֶ ַמן ּבֹו ּתִ ה ְלַמְעָלה ַלּזְ ָמה ְמַצּפָ ׁשָ ַהּנְ
ן, ְלָמַתי ּדֹוִחים ֹזאת? ג ַעל ֲהָוָי'". ִאם ּכֵ יַע ַל"ְלִהְתַעּנֵ ֶלת ְלַהּגִ ה. ִהיא ְמֻסּגֶ אן ְלַמּטָ ְהיֹוָתּה ּכָ ּבִ

ה'תש"ד טז חשוןיום ראשון

חומש: ח"ש, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: כח. למה . . . מטה מנוגה.

והמדות. בשעה אשר אין לה שירות בשכל או  המחשבה היא לבוש ומשרת השכל 
במדות, גם אז פועלת פעולתה לחשוב ולהרהר, אבל פעולתה לא לבד שאינה תוכנית, 
אלא היא גם פרועה לשמצה . . . ומבואר כי סיבת המחשבות זרות או רעות הוא די 
ּפוסטקייט פון קָאּפ, דכאשר השכל עסוק אז יש להמחשבה מה לשרת ואין מקום למחשבות 

של שטות והבל שאין בהם ממש.

ם  ּדֹות, ּגַ ּמִ ֶכל אֹו ּבַ ּשֵׂ רּות ּבַ ר ֵאין ָלּה ׁשֵ ָעה ֲאׁשֶ ׁשָ ּדֹות. ּבְ ֶכל ְוַהּמִ ֵרת ַהּשֵׂ ָבה ִהיא ְלבּוׁש ּוְמׁשָ ֲחׁשָ ַהּמַ
רּוָעה  ם ּפְ א ִהיא ּגַ ְכִנית, ֶאּלָ ֵאיָנּה ּתָ ָתּה ֹלא ְלַבד ׁשֶ ֻעּלָ ָתּה ַלֲחׁשֹב ּוְלַהְרֵהר, ֲאָבל ּפְ ֻעּלָ ָאז ּפֹוֶעֶלת ּפְ
ֶכל  ר ַהּשֵׂ ַכֲאׁשֶ ל ָהֹראׁש, ּדְ בֹות ָזרֹות אֹו ָרעֹות הּוא ָהֵריָקנּות ׁשֶ ֲחׁשָ ת ַהּמַ י ִסּבַ ְמָצה... ּוְמֹבָאר ּכִ ְלׁשִ

ׁש. ֶהם ַמּמָ ֵאין ּבָ טּות ְוֶהֶבל ׁשֶ ל ׁשְ בֹות ׁשֶ ֵרת ְוֵאין ָמקֹום ְלַמֲחׁשָ ׁשָ ָבה ַמה ּלְ ֲחׁשָ ָעסּוק ָאז ֵיׁש ְלַהּמַ

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק עב
עד פרק עו

יום 
שני
תהלים:
מפרק עז

עד פרק עח

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק עט
עד פרק פב



לה היום יום . . . 

ה'תש"דיז חשוןיום שני

חומש: חיי שרה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: והנה מודעת . . . חטאת וכו'.

יעדער  זמן,  יעדער  תורה.  עולה של  זיין  מ'דארף מקבל  זמן,  דעם  היטען  מ'דארף 
טָאג ווָאס גייט אוועק, איז דאס ניט נָאר א טָאג נָאר א ענין אין לעבען, די טעג גייען 
כמאמר )ירושלמי ברכות פ"א ה"א( יום נכנס ויום יוצא שבת נכנס כו' חדש כו' שנה כו'. 
דער טַאטע הָאט געזָאגט בשם רבינו הזקן: אזומערדיגער טָאג און אווינטערדיגע נַאכט 

איז א יאהר.

חֹוֵלף, ֲהֵרי ֶזה ֹלא ַרק  ל יֹום ׁשֶ ל ְזַמן, ּכָ ל ּתֹוָרה. ּכָ ּה ׁשֶ ל ֻעּלָ ַמן, ָצִריְך ְלַקּבֵ ֹמר ַעל ַהּזְ ָצִריְך ִלׁשְ
ֶרק א' ֲהָלָכה א'( "יֹום ִנְכָנס  ָרכֹות ּפֶ ְלִמי ּבְ ַמֲאָמר )ְירּוׁשַ ִמים חֹוְלִפים ּכְ ים. ַהּיָ ַחּיִ א ִעְנָין ּבַ יֹום, ֶאּלָ
ֵקן: יֹום  נּו ַהּזָ ם ַרּבֵ ׁשֵ "ּב[ ָאַמר ּבְ א ]ַאְדמֹו"ר ָהַרׁשַ ָנה כּו'". ַאּבָ ת ִנְכָנס כּו' ֹחֶדׁש כּו' ׁשָ ּבָ ְויֹום יֹוֵצא ׁשַ

ָנה. י – זֹוִהי ׁשָ ֵקיִצי ְוַלְיָלה ָחְרּפִ

ה'תש"דיח חשוןיום שלישי

חומש: חיי שרה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: כט. אשת . . . קמט ורכ"ט.

ָעה", ֵיׁש  ָאְמרּו ַרַז"ל ָיָפה ׁשָ ְתִחיל "ְלָהִבין ַמה ּשֶׁ ּבּור ַהּמַ ָרה סֹוף ּדִ י ׂשָ ת ַחּיֵ ָרׁשַ "תֹוָרה אֹור" ּפָ ּבְ
ן  ִחיַנת ִאיָסר, ְוַעּיֵ ו... ַהְינּו ּבְ ּטּול )ֲאָבל ַעְכׁשָ ְבִחיַנת ּבִ פּוס. ְוָכְך ָצִריְך ִלְהיֹות: "ְוִיְהֶיה ּבִ ָטעּות ַהּדְ
ל ָעְלִמין, ֲאָבל  ִחיַנת ֵחֶפץ, ּוְכִתיב הֹודֹו... ּתֹוְך ּכָ הּוא ּבְ ֶפן( ׁשֶ ֵפרּוׁש ֹאְסִרי ַלּגֶ ן ּבְ ֵאר ְלַקּמָ ְתּבָ ּיִ ַמה ּשֶׁ

ָנה". ּוָ ְכִלית ַהּכַ ּתַ

ה'תש"דיט חשוןיום רביעי

חומש: חיי שרה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: והנה אור . . . 298 חד.

מענה רבינו הזקן ליחידות: חסידות איז  שמע ישראל, שמע ר"ת שאו מרום עיניכם, 
ואומר מרום ולא שמים, מרום איז העכער און העכער, להגיע למעלה מן השכל. וזה גופא 

להבינו בשכל, וכמו שאומר וראו מי ברא אלה.

אּו ָמרֹום  בֹות "ׂשְ י ּתֵ ַמע" ָראׁשֵ ָרֵאל", "ׁשְ ַמע ִיׂשְ ֵקן ִליִחידּות: ֲחִסידּות ִהיא "ׁשְ נּו ַהּזָ ַמֲעֶנה ַרּבֵ
ֶכל.  יַע ְלַמְעָלה ִמן ַהּשֵׂ , ְלַהּגִ ֹבּהַ ֹבּהַ ְויֹוֵתר ּגָ ַמִים', 'ָמרֹום' הּוא ּגָ ֵעיֵניֶכם", ְואֹוֵמר 'ָמרֹום' ְוֹלא 'ׁשָ

ה". אֹוֵמר "ּוְראּו ִמי ָבָרא ֵאּלֶ ֶכל, ּוְכמֹו ׁשֶ ּשֵׂ ְוֶזה ּגּוָפא ַלֲהִבינֹו ּבַ

ה'תש"דכ חשוןיום חמישי

חומש: חיי שרה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: והנה רצון . . . קן האדם.

יום הולדת את אדמו"ר מהורש"ב נ"ע - שנת כתר"א - כלשון הצ"צ. נקרא ע"ש 
אדמו"ר האמצעי וחצי שם אביו של הצ"צ.

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק פג
עד פרק פז

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק פח

עד פרק פט

יום 
שישי
תהלים:
מפרק צ

עד פרק צו

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק צז

עד פרק קג



היום יום . . . לו

בכל שנה ביום הולדתו הי' אאמו"ר אומר דא"ח, אלא שהי' בחשאי, מלבד כשאירע 
בש"ק. ביום ההולדת האחרון בעלמא דין  אמר מאמר נתת ליראך נס להתנוסס מפני 
קושט סלה. כשסיים אמר לי: ביום הולדת צריך לומר חסידות. יתן השי"ת לך מתנה 
שתאמר חסידות ביום הולדת שלך, אלא שיהי' בחסד וברחמים. - הָאט עס געדויערט 

זיבען יָאהר .

ַמח ֶצֶדק". ִנְקָרא  ְלׁשֹון ַה"ּצֶ ְתָר"א – ּכִ ַנת ּכִ ָמתֹו ֵעֶדן – ׁשְ "ּב ִנׁשְ ֶדת ֶאת ַאְדמֹו"ר ְמהֹוַרׁשַ יֹום ֻהּלֶ
ַמח ֶצֶדק". ל ַה"ּצֶ ם ָאִביו ׁשֶ ם ַאְדמֹו"ר ָהֶאְמָצִעי ַוֲחִצי ׁשֵ ַעל ׁשֵ

ים,  ְבֵרי ֱאֹלִקים ַחּיִ "ּב[ אֹוֵמר דַא"ח ]= ּדִ י ]ָהַרׁשַ ְדּתֹו ָהָיה ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ יֹום ֻהּלַ ָנה ּבְ ָכל ׁשָ ּבְ
ין  ּדֵ ָעְלָמא  ּבְ ָהַאֲחרֹון  ֶדת  ַהֻהּלֶ יֹום  ּבְ ֹקֶדׁש.  ת  ּבַ ׁשַ ּבְ ֵאַרע  ׁשֶ ּכְ ַבד  ִמּלְ אי,  ֲחׁשָ ּבַ ָהָיה  ׁשֶ א  ֶאּלָ ֲחִסידּות[, 
יֹום  ם ָאַמר ִלי: ּבְ ּיֵ ּסִ ׁשֶ ט ֶסָלה". ּכְ ֵני ֹקׁשֶ ס ְלִהְתנֹוֵסס ִמּפְ יֵרֶאיָך ּנֵ ה[ ָאַמר ַמֲאָמר "ָנַתּתָ ּלִ עֹוָלם ַהּזֶ ]=ּבָ
א  ָך, ֶאּלָ ּלְ ֶדת ׁשֶ יֹום ֻהּלֶ ּתֹאַמר ֲחִסידּות ּבְ ָנה ׁשֶ ֵרְך ְלָך ַמּתָ ן ה' ִיְתּבָ ֶדת ָצִריְך לֹוַמר ֲחִסידּות. ִיּתֵ ֻהּלֶ

ה[. ֻאּלָ ֲאָסר ְוַהּגְ ַנת ַהּמַ ַנת תרפ"ז – ׁשְ ִנים ]ַעד ׁשְ ַבע ׁשָ ֶחֶסד ּוְבַרֲחִמים. – ֶזה ָאַרְך ׁשֶ ְהֶיה ּבְ ּיִ ׁשֶ

            

ה'תש"ע חשון י"ד ראשון יום   

        
          

  
ה': בעבודת זו הלכה הרבי מפרש וכך

התמיד כי תקנום", תמידין כנגד – "תפילות דרשו: חז"ל
כאשר היא שלימה תפילה וכך, לה'. כליל 'עולה', קרבן הוא

ה'. לרצון לחלוטין מתמסר יהודי
שלאחר לכך מקום' 'נותנת בתפילה ההתמסרות ברם,
גשמיים. בעניינים ויעסוק למחנה', 'מחוץ האדם יצא התפילה
בחינת טהור', מקום 'אל שייצא פועלת התפילה עבודת אמנם
מחוץ הוא המקום סוף סוף אבל שמים", לשם מעשיך "כל

למחנה.
היא למחנה מחוץ הדשן הוצאת ההבהרה: באה כך ועל
מקום יש אם אך ד) ו, צו (רש"י למערכה" מקום ש"אין משום
עם להתעסק ה'היתר' כלומר, הדשן. את מסירים לא למערכה,
מביא הדבר כאשר רק הוא למחנה") ("מחוץ גשמיים דברים
תהיה שלו ה' עבודת כך ידי שעל היינו הבאה, למערכה תועלת
שהוא אף כי 'בפנים', הוא היהודי של מקומו שכן, יותר. טובה
בכך ודיו כורח, אלא זה אין גשמיים צרכים ובעל בגוף נשמה
יצא אל אך המזבח' 'אצל תהיה הגשמיים בעניינים שהתעסקותו

למחנה'. 'מחוץ
     

ה'תש"ע חשון ט"ו שני יום     

       
       

הגמרא ב)למסקנת צה, בתנור(מנחות הפנים לחם אפיית ,
הניתן את מקדש שרת' ש'כלי לכלל (בהתאם הלחם את מקדשת
האפייה כי העזרה, בפנים להיות האפייה חייבת ולכן בתוכו),
הוא זו, מקדושה כתוצאה 'יוצא'). (משום אותו פוסלת בחוץ
הנפסלות שרת, בכלי שנתקדשו המנחות (ככל בלינה גם נפסל
שהרי שבת, דוחה שאפייתו ובהכרח הלילה), עליהן יעבור אם

בלינה. ייפסל – שבת בערב אותו יאפו אם
– כאן הרמב"ם דברי כן, אם משנה': ה'לחם ומקשה
לקמן דבריו את סותרים – בפנים היתה הפנים לחם שאפיית

י) כיון(בהל' והרי השבת", את דוחה הפנים לחם אפיית ש"אין
שבת בערב נאפה אם בפנים), אפייתו (ולכן קידשו שהתנור

בלינה? נפסל
ישראל' ה'תפארת ג)וביאר ס"ק בועז פ"י, :(מנחות

את דוחה אפייתו בפנים נאפה הלחם שאם הגמרא דברי
מדעת" שלא מקדשים שרת ש"כלי הדעה לפי הם (סוכההשבת,

ב) הרמב"םמט, אבל פ"ג, המוקדשין שרתה"כ)(פסולי ש"כלי פוסק
לא שהלחם להתנות אפשר ולכן, מדעת", אלא מקדשין אין
ולכן בלינה, נפסל אינו כי שבת בערב לאפות ואפשר יתקדש

השבת". את דוחה הלחם אפיית "אין
מיישב: המשנה' וה'מרכבת

סידורו לאחר היינו המצוה, בגמר רק מתקדש הפנים לחם
ואפשר בלינה נפסל אינו וממילא השבת, ביום השולחן על
כי בפנים? לאפותו צריך כן, אם ומדוע, שבת. בערב לאפותו

בחוץ. מונח שיהיה ללחם הוא גנאי

            

ה'תש"ע חשון ט"ז שלישי יום  

       
        

    
שמחה, מבטאת ציבור קרבנות הקרבת בעת הלויים שירת

היין ניסוך בעת השירה אמירת היתה ה"ב)ולכן פ"ג המקדש .(כלי
להבין: יש זה לפי

שבתות, שישה במשך במקדש הנאמרת האזינו", "שירת
בעת ישראל לעם תוכחה דברי היתר, בין בתוכה, כוללת
האם מכך. כתוצאה שיבואו העונשים וגם יירד, הרוחני שמצבם
"שירה" – אלו קטעים נקראים בהן שבשבתות לומר ניתן

ומוסר! תוכחה דברי הם הדברים תוכן והלוא בהן? נאמרת
הוא: והביאור

ישראל עם שקורות להוכיח באים האזינו" "שירת פרקי כל

האמיתית הגאולה – והיא אחת, לתכלית מכוונים השנים במשך
מהווה הטוב, בו נראה אין שלעינינו אף אירוע, כל והשלמה.
של מלכותו גילוי – בשלמותו טוב לעבר בהתקדמות שלב

הימים. באחרית הקב"ה
נאמרת האזינו' ש'שירת בכותבו הרמב"ם מדגיש זאת ואת
בבית שישה אותה שקוראין "כדרך שבת מוספי הקרבת בעת
כל שבת, במוספי הנאמרת השירה הדברים: וכוונת הכנסת".
'שירת כל אלא בנפרד, הנקראים כפרקים אינם – אחד פרק שבת
השירה של חלקית קריאה גם ולכן, אחת. חטיבה הינה האזינו'
שירה מביעה – סופית ומטרה כללית מתמונה חלק בהיותה –

הלב. ושמחת
     

ה'תש"ע חשון י"ז רביעי יום  

       
             
           

        
הכיפורים יום עבודת בהלכות ה"ג)והנה, הרמב"ם(פ"ג, כותב

לא נתן לא "ואם – השעירים שני על הגורלות נתינת אודות
מעכבת, שאינה מצוה שההנחה מצוה, חיסר אבל עיכב
כשרה הנחה לפיכך עבודה. שאינה פי על אף מעכבת וההגרלה

בזר". פסולה הקלפי מן הגורלות והעליית בזר,
ושואל מעכבת, שאינה כזו היא בזר הכשרה שפעולה מכאן
מעכבת, הכל שלדברי שחיטה מדוע כן, אם משנה: הלחם

בזר?! כשרה
לבאר: ויש

ב)בגמרא מ, על(יומא רבם את עקיבא רבי תלמידי שאלו
בימין... שיחזור מהו בשמאל "עלה הכיפורים: יום של הגורל
מהדרינן היכי שמאל דקבעתיה וכיון מעכבא, הגרלה אמרת והא

ליה?"
תלויה הפתקים החלפת של שהאפשרות בסוגיה ומבואר
שהגורל לכך בנוסף הרי – כן אם מעכבת. הגרלה האם בשאלה
זה השעירים את ומייעדת קובעת ההגרלה כשלעצמו, מצוה הוא
השעירים לגבי קובע אינו הגורל - לאו ואם לעזאזל. וזה לה'

ייעוד (ואילו ההגרלה מצות קיום משום אלא בו ואין כלל,
במשנה, כמובא חטאת" "לה' הכרזת באמצעות נעשה השעירים

ב). לט, יומא
מעשה קיום א) עניינים: שני להיות יכולים שבהגרלה הרי

לעזאזל. ומי לה' מי השעירים, ייעוד ב) הגורל. ומצות
לעזאזל) ומי לה' (מי השעירים שקביעות עולה ומהגמרא
"ועשהו בכתוב מפורש שהרי לעיכובא גדול כהן טעונה
פסול, זר ידי על גורל שעליית הרמב"ם דברי הם והם חטאת",
ההגרלה, מעשה מצד אינו שהעיכוב היינו מעכב", "גורל כי

מצד אלא הרי מעכב הגורל אם הגורל: ידי על
בכהן אלא כשרה ואינה השעירים, ייעוד את קובעת ההגרלה
את קובעת ואינה מעכבת, אינה הגורל עליית אם אבל גדול,
עבודה בגדר אינה כי בזר, כשרה היא הרי השעירים, ייעוד

במשכן.
יפה: הרמב"ם דברי עולים עתה

אם גם – עבודה בגדר אינו אך במקדש מצוה שהוא מה כל
הזר פעולת בהגרלה ואילו בזר, כשר – כשחיטה לעיכובא הוא
ייעוד קובעת היותה מפאת לגמרי, אחרת סיבה מצד פסולה
זה שדבר היינו חטאת", "ועשהו ואמר גזר והכתוב השעירים,

גדול. לכהן מסור
     

ה'תש"ע חשון י"ח חמישי, יום    

       
         

קרן על באלכסון להזרק אמור שדמם קרבנות כלומר:
של הדם שימצא כדי דרומית, מזרחית קרן ועל צפונית מזרחית

המזבח כתלי ארבע על מתנות ו)(הל'שתי ה" פ"ה, הקרבנות ,מעשה
יצא. – בשפיכה נתנן זאת ובמקום

עצמם: את סותרים הרמב"ם שדברי אלא

דמו שאת פסח, קרבן – קרבנות שני הוקרבו בפסח כידוע,
דמו שאת חגיגה, וקרבן ;ברכה האם בגמרא נחלקו .

לא שאחד טוען עקיבא ורבי החגיגה, את גם פוטרת הפסח על
זריקה. פוטרת אינה שפיכה לדעתו כי השני, את פוטר

ששפיכה כאן כתב ואילוהרמב"ם הזריקה, את פוטרת
הפסח שברכת פסק ומצה חמץ חגיגה.בהלכות את פוטרת

הכיצד?



לז             

ה'תש"ע חשון ט"ז שלישי יום  

       
        

    
שמחה, מבטאת ציבור קרבנות הקרבת בעת הלויים שירת

היין ניסוך בעת השירה אמירת היתה ה"ב)ולכן פ"ג המקדש .(כלי
להבין: יש זה לפי

שבתות, שישה במשך במקדש הנאמרת האזינו", "שירת
בעת ישראל לעם תוכחה דברי היתר, בין בתוכה, כוללת
האם מכך. כתוצאה שיבואו העונשים וגם יירד, הרוחני שמצבם
"שירה" – אלו קטעים נקראים בהן שבשבתות לומר ניתן

ומוסר! תוכחה דברי הם הדברים תוכן והלוא בהן? נאמרת
הוא: והביאור

ישראל עם שקורות להוכיח באים האזינו" "שירת פרקי כל

האמיתית הגאולה – והיא אחת, לתכלית מכוונים השנים במשך
מהווה הטוב, בו נראה אין שלעינינו אף אירוע, כל והשלמה.
של מלכותו גילוי – בשלמותו טוב לעבר בהתקדמות שלב

הימים. באחרית הקב"ה
נאמרת האזינו' ש'שירת בכותבו הרמב"ם מדגיש זאת ואת
בבית שישה אותה שקוראין "כדרך שבת מוספי הקרבת בעת
כל שבת, במוספי הנאמרת השירה הדברים: וכוונת הכנסת".
'שירת כל אלא בנפרד, הנקראים כפרקים אינם – אחד פרק שבת
השירה של חלקית קריאה גם ולכן, אחת. חטיבה הינה האזינו'
שירה מביעה – סופית ומטרה כללית מתמונה חלק בהיותה –

הלב. ושמחת
     

ה'תש"ע חשון י"ז רביעי יום  

       
             
           

        
הכיפורים יום עבודת בהלכות ה"ג)והנה, הרמב"ם(פ"ג, כותב

לא נתן לא "ואם – השעירים שני על הגורלות נתינת אודות
מעכבת, שאינה מצוה שההנחה מצוה, חיסר אבל עיכב
כשרה הנחה לפיכך עבודה. שאינה פי על אף מעכבת וההגרלה

בזר". פסולה הקלפי מן הגורלות והעליית בזר,
ושואל מעכבת, שאינה כזו היא בזר הכשרה שפעולה מכאן
מעכבת, הכל שלדברי שחיטה מדוע כן, אם משנה: הלחם

בזר?! כשרה
לבאר: ויש

ב)בגמרא מ, על(יומא רבם את עקיבא רבי תלמידי שאלו
בימין... שיחזור מהו בשמאל "עלה הכיפורים: יום של הגורל
מהדרינן היכי שמאל דקבעתיה וכיון מעכבא, הגרלה אמרת והא

ליה?"
תלויה הפתקים החלפת של שהאפשרות בסוגיה ומבואר
שהגורל לכך בנוסף הרי – כן אם מעכבת. הגרלה האם בשאלה
זה השעירים את ומייעדת קובעת ההגרלה כשלעצמו, מצוה הוא
השעירים לגבי קובע אינו הגורל - לאו ואם לעזאזל. וזה לה'

ייעוד (ואילו ההגרלה מצות קיום משום אלא בו ואין כלל,
במשנה, כמובא חטאת" "לה' הכרזת באמצעות נעשה השעירים

ב). לט, יומא
מעשה קיום א) עניינים: שני להיות יכולים שבהגרלה הרי

לעזאזל. ומי לה' מי השעירים, ייעוד ב) הגורל. ומצות
לעזאזל) ומי לה' (מי השעירים שקביעות עולה ומהגמרא
"ועשהו בכתוב מפורש שהרי לעיכובא גדול כהן טעונה
פסול, זר ידי על גורל שעליית הרמב"ם דברי הם והם חטאת",
ההגרלה, מעשה מצד אינו שהעיכוב היינו מעכב", "גורל כי

מצד אלא הרי מעכב הגורל אם הגורל: ידי על
בכהן אלא כשרה ואינה השעירים, ייעוד את קובעת ההגרלה
את קובעת ואינה מעכבת, אינה הגורל עליית אם אבל גדול,
עבודה בגדר אינה כי בזר, כשרה היא הרי השעירים, ייעוד

במשכן.
יפה: הרמב"ם דברי עולים עתה

אם גם – עבודה בגדר אינו אך במקדש מצוה שהוא מה כל
הזר פעולת בהגרלה ואילו בזר, כשר – כשחיטה לעיכובא הוא
ייעוד קובעת היותה מפאת לגמרי, אחרת סיבה מצד פסולה
זה שדבר היינו חטאת", "ועשהו ואמר גזר והכתוב השעירים,

גדול. לכהן מסור
     

ה'תש"ע חשון י"ח חמישי, יום    

       
         

קרן על באלכסון להזרק אמור שדמם קרבנות כלומר:
של הדם שימצא כדי דרומית, מזרחית קרן ועל צפונית מזרחית

המזבח כתלי ארבע על מתנות ו)(הל'שתי ה" פ"ה, הקרבנות ,מעשה
יצא. – בשפיכה נתנן זאת ובמקום

עצמם: את סותרים הרמב"ם שדברי אלא

דמו שאת פסח, קרבן – קרבנות שני הוקרבו בפסח כידוע,
דמו שאת חגיגה, וקרבן ;ברכה האם בגמרא נחלקו .

לא שאחד טוען עקיבא ורבי החגיגה, את גם פוטרת הפסח על
זריקה. פוטרת אינה שפיכה לדעתו כי השני, את פוטר

ששפיכה כאן כתב ואילוהרמב"ם הזריקה, את פוטרת
הפסח שברכת פסק ומצה חמץ חגיגה.בהלכות את פוטרת

הכיצד?



לח           
      

       

ה'תש"ע מרחשון י"ד ראשון יום

    
הּמזּבח‡. לראׁש ׁשּיעלה עד חּיב ּבחּוץ הּמעלה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹאין

- האבן על אֹו הּסלע על העלה אם אבל ּבחּוץ; ֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּיעׂשה
ׁשהּואּפטּור ּפי על ואף הּמזּבח, על אּלא קרּבן קרּוי ׁשאין ; ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּיעלה עד חּיב ואינֹו מזּבח". נח "וּיבן ׁשּנאמר: - ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹּבחּוץ
לה'". אתֹו "לעׂשֹות ׁשּנאמר: ֱֲֵֶֶַַַַֹלּׁשם,

.אֹו לאּׁשים הראּוי ּדבר העלית על אּלא חּיב ֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָאינֹו
עֹולה" יעלה "אׁשר ׁשּנאמר: - העֹולה ּכגֹון מהלּמזּבח, ; ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּוא לאּׁשים ׁשראּוי ּכל אף - לאּׁשים ׁשראּויה ְִִִִֶֶַָָָָָָעֹולה
ּבחּוץ. העליתֹו על ֲִֶַַַַָָָׁשחּיבין

אברי‚. הּמקטיר אֹו הּדם, את הּזֹורק חכמים: אמרּו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמּכאן
אמּוריןעֹולה אֹו קמץ[אברים], אֹו לבֹונה,[ממנחה], אֹו , ְִֵֶָָֹ

המנּס אֹו נסכים, מנחת אֹו ּכהנים, מנחת אֹו קטרת, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹֹאֹו
חּיב, - ּבחּוץ מים, לּגין ׁשלׁשת אֹו יין, לּגין ְְִִִִֶַַַַָָֹֹֻֻׁשלׁשה
ּבפנים, הּמתקּבל ּכל - אתֹו" לעׂשֹות יביאּנּו "לא ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:

ּבחּוץ. עליו ִַַָָָחּיבין
ּדמים„. ׁשירי אפּלּו ּבחּוץ, הּדם ׁשירי הּזֹורק ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָאבל

בהיכל]הּפנימּיים דמן שמזין חטאות ׁשּזריקת[- ּפטּור; - ְְִִִִֶַַָ
המנּס וכן מעּכבין. ואינן הם, מצוה ׁשירי - הּדם ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָׁשירי
ּבׁשאר ּבין ּפטּור, - ּבחּוץ לּגין מּׁשלׁשה ּפחֹות מים אֹו ְְִִִִִֵַַַָָָָֹֻיין
ראּויין אינן הרי הּׁשעּור, וחסר הֹואיל ּבחג; ּבין הּׁשנה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָימי
אׁשם, מּבׂשר חּטאת, מּבׂשר הּמעלה וכן ּבפנים. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָלהתקּבל
מנחֹות, מּׁשירי צּבּור, ׁשל ּבין יחיד ׁשל ּבין ׁשלמים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמּבׂשר
אּלּו ׁשּכל ּפטּור; - ּבחּוץ הּפנים, מּלחם הּלחם, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמׁשּתי

לאּׁשים. לא לאכילה, ְֲִִִִַָָֹראּויין
האמּורין‰. מּפני חּיב - ּבחּוץ ּכּלּה הּבהמה את ;הּמעלה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

ּוכאּלּו חֹוצץ, הּזבח ּבׂשר אין הפריׁשן, ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹואף
ׁשּלא מנחה הּמעלה אבל עצמן. ּבפני האמּורין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהקטיר
וחזר קמצּה, ּומבּדל; ּברּור הּקמץ ׁשאין ּפטּור, - ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻנקמצה

חּיב. - ּבחּוץ ּכּלּה והקריב לתֹוכּה, ְְְְִִַַָָָָֻֻקמצּה
.Â[:במנחות]והּפֹותת[שמן]הּיֹוצק והּבֹולל, [חותך, ְְֵֵֵַַַ

והּמּגיׁשלפתיתים] והּמניף, והּמֹולח, את[למזבח], והמסּדר , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַ
הפנים]הּׁשלחן והמקּבל[לחם והּקֹומץ, הּנרֹות, את והּמטיב , ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָֻ

עבֹודה, ּגמר אינֹו מאּלּו אחד ׁשּכל לפי ּפטּור, - ּבחּוץ ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּדמים,
העליה מה עֹולה". יעלה "אׁשר גמר[הקרבה]ונאמר: ׁשהיא ְְֱֲֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָ
עבֹוד גמר ׁשהּוא ּכל אף - עליו.עבֹודה חּיבין ה, ְֲֲִֶַַַָָָָָָ

.Êׂשעיר וכן ׂשרפתּה, מּמקֹום חּוץ ׁשּׂשרפּה אדּמה ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָָֻּפרה
-[לעזאזל]הּמׁשּתּלח עליו ׁשהתוּדה אחר ּבחּוץ ׁשהקריבֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

ּכל - יביאּנּו" לא מֹועד אהל ּפתח "ואל ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּפטּור,
עליו. חּיבין אין מֹועד, אהל ּפתח אל לבֹוא ראּוי ִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאינֹו
מהן העלה אם - ּבּקדׁש ּפּסּולן ׁשהיה ּפסּולין קדׁשים ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹאבל

והּיֹוצא הּלן, ּכגֹון ּכיצד? חּיב. והּטמא,[מהעזרה]ּבחּוץ, , ְְְֵֵֵַַַַַַָָָ
העֹובד ּבמחׁשבת הפוסלת]וׁשּנפסל מחשבה שחשב -]- ְְְְִֵֶֶֶַַָ

- הּמקּדׁשין ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו נׂשרפים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻֻׁשּכּלן

אֹותֹו "לעׂשֹות ׁשּנאמר: חּיב, ּבחּוץ, מהן והעלה עבר ְֱֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאם
לה'. נעׂשּו ואּלּו עליו, חּיבין לה' הּנעׂשה ּכל - ְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָלה'"

.Áמּמּנּו ׁשהעלה ּכיון - ּבחּוץ העליתֹו על ׁשחּיבין ּדבר ֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכל
מּמּנּו וׁשּיר ּתחּלה ּבפנים ׁשהעלה ּבין חּיב; ּבחּוץ, ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכּזית

ּבפנים הּכל ׁשהּניח ּבין ּבחּוץ, והעלהּו הקריב]ּכּזית [ולא ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָֹ
ּדבר אֹותֹו חסר אם אבל ּבחּוץ. והעלהּו ּכּזית מּמּנּו ְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָולקח
ּפטּור. - ּבחּוץ ׁשאריתֹו והעלה ּבפנים, ׁשהּוא ּכל ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָהּקרב

.Ëוהעֹולה והאמּורין, הּלבֹונה, אֹו הּקמץ והּמנחהּכיצד? , ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
והקריב ּבפנים, מקצתם ׁשחסרּו והּנסכין, ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָהּנׂשרפת,
על - אתֹו" "לעׂשֹות נאמר: ׁשהרי ּפטּור; - ּבחּוץ ְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשאריתן
וחסר ׁשלם, הֹוציאֹו החסר. על חּיב ואינֹו חּיב, הּוא ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּׁשלם

לֹוקה. אינֹו לפיכ ספק, זה הרי - והעלהּו ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָּבחּוץ,
.Èמׁשלימֹו העצם והיה ּבׂשר, ּכּזית ּבֹו ׁשאין אבר ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהעלה

מׁשלימֹו מלח היה מחּבר; ׁשהּוא מּפני חּיב, - ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻלכּזית
לֹוקה אינֹו לפיכ ספק, זה הרי - ואמּוריהלכּזית ועֹולה . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

לכּזית. ְְְִִִַַָמצטרפין
.‡Èוהעלה[אבר]העלה נוסף]וחזר ּכל[אבר על חּיב - ְְֱֱֶֶַַַָָָָָ

זרק ואבר. ׁשהרי[איברים]והעלה[דם]אבר ׁשּתים; חּיב - ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
יעלה "אׁשר נאמר: ׁשהרי לעֹוׂשה, מעלה ּבין הּכתּוב ְֱֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָחּלק
ּפטּור, - חסר אבר העלה אתֹו". "לעׂשֹות ונאמר: ְֱֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹעלה",

חּיב הּוא הּׁשלם על אתֹו", "לעׂשֹות .ׁשּנאמר: ֱֲֵֶֶַַַַַָָֹ
.Èחּיבין - ּבחּוץ והעלּוהּו ּבאבר ׁשאחזּו ,ׁשנים ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָ

ואיׁש איׁש אפּלּו - עלה" יעלה אׁשר איׁש "איׁש ְֱֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:
חּיבין. ֱִֶֶַָׁשהעלּו,

.‚Èמּתנֹות מקצת דם]הּזֹורק ּדם[של המקּבל חּיב. ּבחּוץ, ְְִֵֵַַַַַַַָָָ
חּיב - ּבפנים ונתן וחזר ּבחּוץ מּמּנּו נתן אחד, ּבכֹוס ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָחּטאת
נתן ואם ּבפנים; לּקרב ראּוי ּכּלֹו ׁשהרי ּבחּוץ, הּנּתן ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻעל
ׁשירים. ׁשהן מּפני ּפטּור, - ּבחּוץ ונתן וחזר ּבפנים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּמּנּו
אֹו ּבחּוץ, ׁשניהן ׁשּנתן ּבין כֹוסֹות, ּבׁשני קּבל אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאבל
- ּבחּוץ ואחד ּבפנים אחד אֹו ּבפנים, ואחד ּבחּוץ ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָאחד

חּיב. זה ֲֵֶַָהרי
.„È,ּבחּוץ מהן אחד ׁשהקריב מנחה, ׁשל והּלבֹונה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּקמץ

בזיכי ׁשני וכן חּיב; - ּבחּוץ והּׁשני ּבפנים אחד הקריב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאֹו
אחד אֹו ּבחּוץ, מהן אחד ׁשהקריב הּפנים לחם ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָלבֹונה

חּיב - ּבחּוץ ואחד .ּבפנים ְְִִֶַַָָ
.ÂË- לעזרה חּוץ והעלה הּזה ּבּזמן קדׁשים ׁשּׁשחט ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָמי

להקריב מּתר ׁשהרי ּבפנים; לּקרב ראּוי ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻחּיב,
לׁשעתּה קּדׁשה ראׁשֹונה ׁשּקדּׁשה ּבית, ׁשם ׁשאין ּפי על ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻאף

לבֹוא[לזמנו] לעתיד ׁשּבארנּו.[לנצח]וקּדׁשה ּכמֹו , ְְְְִִֵֶֶַָָָ
.ÊËקדׁשי מ:]הּׁשֹוחט שהתקבלו וכן[- חּיב; ּבחּוץ, גֹויים ְְִֵֵֵַַַָָ

לּׁשם עֹולֹות להקריב מּתרין והּגֹויים ּבחּוץ. אֹותן ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֻהּמעלה
לסּיען ואסּור ׁשּיבנּו. ּבּבמה ׁשּיקריבּו והּוא מקֹום, ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָּבכל
ּומּתר ּבחּוץ. להקריב עלינּו נאסר ׁשהרי ׁשליחּותן, ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻולעׂשֹות
הּוא. ּברּו האל לׁשם יקריבּו היא ּוללּמדם להם ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָלהֹורֹות

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

            

הצל"ח: ומתרץ
אודות הדיון בזה. זה תלויים הדברים שאין סובר הרמב"ם
הוא הפסח קרבן האם – אחרת בשאלה תלוי הקרבן ברכת
בכל שפיכה, בכלל זריקה אם גם שלא. או טפל, והחגיגה העיקר

החגיגה. את תפטור לא הפסח שברכת יתכן זאת
הפסח שברכת הרמב"ם פסק באמת מדוע מובן: לא ועדיין

טפל, והחגיגה עיקר הפסח קרבן והרי החגיגה, את פוטרת אינה
השובע? על הפסח את לאכול כדי היא אכילתו כי

האדם, בדעת תלוי וטפל עיקר הנהנין בברכת הרבי: ומבאר
חשוב ה'טפל' גם במצוות אבל הטפל. פוטרת העיקר ברכת ולכן
שאין הרמב"ם סובר ולכן, אחשביה". "מצותיה כי עצמו, בפני

בדיעבד. אפילו פוטרתו הפסח ברכת
  

ה'תש"ע חשון י"ט שישי יום  

       
         
          

      
ממשיכים קדוש כבר שהוא מאחר הרי נפסל, קרבן כאשר
יהודה רבי ונחלקו נפסל. לא כאילו הפעולות כל את בו לבצע

שמעון א)ורבי פד, בלילה,(זבחים שנשחטה פסולים: בשלושה
עלו אם שמעון, לרבי לקלעים. חוץ דמה ושיצא דמה, שנשפך
ירדו. עלו אם הללו הפסולים בשלושת – יהודה ולרבי ירדו. לא
בקודש" "פסולו של זה דין עולה עיקריים תחומים בשלושה
ירדו', לא עלו 'אם דיני – בקודש) היה כשכבר שנפסל (קרבן
לראות לכאורה ויש הבליעה. בית טומאת ודין מעילה, הלכות
הגמרא ממהלך לכאורה עולה כך ואכן, אחת. מקשה ְִָבכולן

א) ג, .(מעילה
נראה ירדו' לא עלו 'אם בדין שכן, הרמב"ם. דעת כן לא אמנם,

קובע הוא אחד מצד יהודה. רבי בשיטת אוחז (הל'שהרמב"ם

ה"ח) פ"ג בהמתפסוה"מ "וכן שני: ומצד בקודש. פסולו של הכלל את
– לעזרה חוץ שיצא או דמה שנשפך או בלילה שנשחטה קדשים

  "(ה"ו של(שם מיעוטיו את מקבל הרמב"ם כלומר, .
'פסולו של הכלל את שולל אינו אך יהודה, בקודש'.רבי

של שמיעוטיו מצפים היינו הרמב"ם, של דרכו זו אם אולם
לילה ומליקת התחומים, בשאר גם ביטוי לידי יבואו יהודה רבי
בבית שמטמאת טהור עוף נבלת דין בה ויחול כנבלה תוגדר

הפסולין "כל כותב אלא כך פוסק לא הרמב"ם אבל הבליעה.
העוף שאותו פי על ואף פסולה, מליקתן – שמלקו לעבודה
מלק אם וכן לטומאה; הטהור העוף כנבלת אינו – פסול

כנבלה אינם ה"א)בלילה... פ"ז .(שם
ואילו שמעון, כרבי פסק הבליעה בית שבטומאת ונמצא

יהודה כרבי הכריע ירדו' לא עלו פסוה"מב'אם הל' משנה, לחם (ראה

ה"א) !פ"ז
שהסביר: מי ויש

נחוצה ירדו' לא עלו 'אם בדיני הכשר של
שנעשה כמי בקרבן שנגרם הפסול את מחשיבים אז ורק למזבח,
במליקה זאת, לעומת מהמזבח. ירד" "לא זה ומצד "בקודש"
שחיטה כאן היו האם שואלים לא שלילית. הגדרה רק דרושה
כנבלה לילה מליקת להגדיר צריך האם אלא כשירות, מליקה או

מאליה'? כ'מתה נחשב זה והאם
לגבי אחידה. להיות חייבת איננה הללו, לשאלות והתשובה
חיובי הכשר היינו כשרה, שחיטה בו שדרוש ירדו', לא עלו 'אם
לילה שבשחיטת לומר יש ירדו", לא עלו "אם בו שרק הקרבן של
כי תרד, עלתה אם ולכן תקנית שחיטה של חיובית הגדרה אין
אין אם גם שני, מצד בקודש". "פסולו של גדר כאן אין עדיין
עדיין – למזבח הכשר של חיובית הגדרה לילה ומליקת בשחיטת
שנמלק ועוף מנבלות אינן ולכן מאליה', 'מתה של בגדר אינן

הבליעה. בבית טהור עוף נבלת טומאת מטמא אינו בלילה
     

ה'תש"ע חשון כ' קודש שבת    

       
          

  
אחד גוזלים שני של קן להביא שצריכה ביולדת מדובר
אחד קן עצמה על קיבלה לכך ובנוסף לחטאת, ואחד לעולה
כי עולות הם זה קן של הגוזלים ושני זכר, תלד אם לנדבה

בנדבה. באה אינה חטאת
הרצפה על עומד שהכהן - למטה נעשית העוף חטאת והנה,
עולת ואילו הסיקרא, מחוט למטה המזבח קיר על מדמה ומזה
של מזרחית דרומית לקרן עולה הכהן - למעלה נעשית העוף
הסיקרא מחוט למעלה המזבח קיר אל דמה את וממצה המזבח

מ"א) פ"א .(קנים
ופרידה למעלה פרידין שלש "לעשות הכהן על היה ולכן

וגוזל עולה, כדין למעלה גוזלים שלשה היינו, למטה", אחת
מה לשם האשה את שאל ולא נמלך" "לא הוא אך למטה, אחד
ושניים למעלה גוזלים שני והקריב וטעה קינים שני מביאה היא

למטה.
גוזלים ששני האישה לו ואמרה הכהן" "נמלך אם גם אמנם,
שניים והקריב טעה זאת ובכל לחובתה, ושניים לנדרה הם
האישה וצריכה משתנה, הדין אין למטה, ושניים למעלה
עולה) (שהוא השני הגוזל כי אחת", פרידה עוד "להביא

נפסל. למטה שהקריב
הענין: את להסביר באה נמלך"- "ולא - זו שתוספת אלא
האישה את שאל שלא נמלך", "לא כי שטעה? לכהן לו גרם מה

קינים. שני היא מביאה מה על
 



לט            
      

       

ה'תש"ע מרחשון י"ד ראשון יום

    
הּמזּבח‡. לראׁש ׁשּיעלה עד חּיב ּבחּוץ הּמעלה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹאין

- האבן על אֹו הּסלע על העלה אם אבל ּבחּוץ; ֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּיעׂשה
ׁשהּואּפטּור ּפי על ואף הּמזּבח, על אּלא קרּבן קרּוי ׁשאין ; ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ

ׁשּיעלה עד חּיב ואינֹו מזּבח". נח "וּיבן ׁשּנאמר: - ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹּבחּוץ
לה'". אתֹו "לעׂשֹות ׁשּנאמר: ֱֲֵֶֶַַַַֹלּׁשם,

.אֹו לאּׁשים הראּוי ּדבר העלית על אּלא חּיב ֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָאינֹו
עֹולה" יעלה "אׁשר ׁשּנאמר: - העֹולה ּכגֹון מהלּמזּבח, ; ְְֱֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

הּוא לאּׁשים ׁשראּוי ּכל אף - לאּׁשים ׁשראּויה ְִִִִֶֶַָָָָָָעֹולה
ּבחּוץ. העליתֹו על ֲִֶַַַַָָָׁשחּיבין

אברי‚. הּמקטיר אֹו הּדם, את הּזֹורק חכמים: אמרּו ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָמּכאן
אמּוריןעֹולה אֹו קמץ[אברים], אֹו לבֹונה,[ממנחה], אֹו , ְִֵֶָָֹ

המנּס אֹו נסכים, מנחת אֹו ּכהנים, מנחת אֹו קטרת, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָֹֹאֹו
חּיב, - ּבחּוץ מים, לּגין ׁשלׁשת אֹו יין, לּגין ְְִִִִֶַַַַָָֹֹֻֻׁשלׁשה
ּבפנים, הּמתקּבל ּכל - אתֹו" לעׂשֹות יביאּנּו "לא ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:

ּבחּוץ. עליו ִַַָָָחּיבין
ּדמים„. ׁשירי אפּלּו ּבחּוץ, הּדם ׁשירי הּזֹורק ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָאבל

בהיכל]הּפנימּיים דמן שמזין חטאות ׁשּזריקת[- ּפטּור; - ְְִִִִֶַַָ
המנּס וכן מעּכבין. ואינן הם, מצוה ׁשירי - הּדם ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָָָָׁשירי
ּבׁשאר ּבין ּפטּור, - ּבחּוץ לּגין מּׁשלׁשה ּפחֹות מים אֹו ְְִִִִִֵַַַָָָָֹֻיין
ראּויין אינן הרי הּׁשעּור, וחסר הֹואיל ּבחג; ּבין הּׁשנה ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָימי
אׁשם, מּבׂשר חּטאת, מּבׂשר הּמעלה וכן ּבפנים. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָלהתקּבל
מנחֹות, מּׁשירי צּבּור, ׁשל ּבין יחיד ׁשל ּבין ׁשלמים, ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָמּבׂשר
אּלּו ׁשּכל ּפטּור; - ּבחּוץ הּפנים, מּלחם הּלחם, ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָמׁשּתי

לאּׁשים. לא לאכילה, ְֲִִִִַָָֹראּויין
האמּורין‰. מּפני חּיב - ּבחּוץ ּכּלּה הּבהמה את ;הּמעלה ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ

ּוכאּלּו חֹוצץ, הּזבח ּבׂשר אין הפריׁשן, ׁשּלא ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹואף
ׁשּלא מנחה הּמעלה אבל עצמן. ּבפני האמּורין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהקטיר
וחזר קמצּה, ּומבּדל; ּברּור הּקמץ ׁשאין ּפטּור, - ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻנקמצה

חּיב. - ּבחּוץ ּכּלּה והקריב לתֹוכּה, ְְְְִִַַָָָָֻֻקמצּה
.Â[:במנחות]והּפֹותת[שמן]הּיֹוצק והּבֹולל, [חותך, ְְֵֵֵַַַ

והּמּגיׁשלפתיתים] והּמניף, והּמֹולח, את[למזבח], והמסּדר , ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַ
הפנים]הּׁשלחן והמקּבל[לחם והּקֹומץ, הּנרֹות, את והּמטיב , ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָֻ

עבֹודה, ּגמר אינֹו מאּלּו אחד ׁשּכל לפי ּפטּור, - ּבחּוץ ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּדמים,
העליה מה עֹולה". יעלה "אׁשר גמר[הקרבה]ונאמר: ׁשהיא ְְֱֲֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָָ
עבֹוד גמר ׁשהּוא ּכל אף - עליו.עבֹודה חּיבין ה, ְֲֲִֶַַַָָָָָָ

.Êׂשעיר וכן ׂשרפתּה, מּמקֹום חּוץ ׁשּׂשרפּה אדּמה ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָָֻּפרה
-[לעזאזל]הּמׁשּתּלח עליו ׁשהתוּדה אחר ּבחּוץ ׁשהקריבֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָ

ּכל - יביאּנּו" לא מֹועד אהל ּפתח "ואל ׁשּנאמר: ְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּפטּור,
עליו. חּיבין אין מֹועד, אהל ּפתח אל לבֹוא ראּוי ִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאינֹו
מהן העלה אם - ּבּקדׁש ּפּסּולן ׁשהיה ּפסּולין קדׁשים ְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹאבל

והּיֹוצא הּלן, ּכגֹון ּכיצד? חּיב. והּטמא,[מהעזרה]ּבחּוץ, , ְְְֵֵֵַַַַַַָָָ
העֹובד ּבמחׁשבת הפוסלת]וׁשּנפסל מחשבה שחשב -]- ְְְְִֵֶֶֶַַָ

- הּמקּדׁשין ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו נׂשרפים, ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻֻׁשּכּלן

אֹותֹו "לעׂשֹות ׁשּנאמר: חּיב, ּבחּוץ, מהן והעלה עבר ְֱֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָאם
לה'. נעׂשּו ואּלּו עליו, חּיבין לה' הּנעׂשה ּכל - ְֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָלה'"

.Áמּמּנּו ׁשהעלה ּכיון - ּבחּוץ העליתֹו על ׁשחּיבין ּדבר ֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכל
מּמּנּו וׁשּיר ּתחּלה ּבפנים ׁשהעלה ּבין חּיב; ּבחּוץ, ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכּזית

ּבפנים הּכל ׁשהּניח ּבין ּבחּוץ, והעלהּו הקריב]ּכּזית [ולא ְְֱִִִִִֵֶֶַַַַַָֹ
ּדבר אֹותֹו חסר אם אבל ּבחּוץ. והעלהּו ּכּזית מּמּנּו ְְֱֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָולקח
ּפטּור. - ּבחּוץ ׁשאריתֹו והעלה ּבפנים, ׁשהּוא ּכל ְְְֱִִִֵֵֶֶַַָָָָהּקרב

.Ëוהעֹולה והאמּורין, הּלבֹונה, אֹו הּקמץ והּמנחהּכיצד? , ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹ
והקריב ּבפנים, מקצתם ׁשחסרּו והּנסכין, ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָהּנׂשרפת,
על - אתֹו" "לעׂשֹות נאמר: ׁשהרי ּפטּור; - ּבחּוץ ְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשאריתן
וחסר ׁשלם, הֹוציאֹו החסר. על חּיב ואינֹו חּיב, הּוא ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּׁשלם

לֹוקה. אינֹו לפיכ ספק, זה הרי - והעלהּו ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַָָָּבחּוץ,
.Èמׁשלימֹו העצם והיה ּבׂשר, ּכּזית ּבֹו ׁשאין אבר ְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָהעלה

מׁשלימֹו מלח היה מחּבר; ׁשהּוא מּפני חּיב, - ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֻלכּזית
לֹוקה אינֹו לפיכ ספק, זה הרי - ואמּוריהלכּזית ועֹולה . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

לכּזית. ְְְִִִַַָמצטרפין
.‡Èוהעלה[אבר]העלה נוסף]וחזר ּכל[אבר על חּיב - ְְֱֱֶֶַַַָָָָָ

זרק ואבר. ׁשהרי[איברים]והעלה[דם]אבר ׁשּתים; חּיב - ְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
יעלה "אׁשר נאמר: ׁשהרי לעֹוׂשה, מעלה ּבין הּכתּוב ְֱֲֲֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָחּלק
ּפטּור, - חסר אבר העלה אתֹו". "לעׂשֹות ונאמר: ְֱֱֲֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹעלה",

חּיב הּוא הּׁשלם על אתֹו", "לעׂשֹות .ׁשּנאמר: ֱֲֵֶֶַַַַַָָֹ
.Èחּיבין - ּבחּוץ והעלּוהּו ּבאבר ׁשאחזּו ,ׁשנים ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָ

ואיׁש איׁש אפּלּו - עלה" יעלה אׁשר איׁש "איׁש ְֱֲֲֲִִִִִֶֶֶֶַַָֹׁשּנאמר:
חּיבין. ֱִֶֶַָׁשהעלּו,

.‚Èמּתנֹות מקצת דם]הּזֹורק ּדם[של המקּבל חּיב. ּבחּוץ, ְְִֵֵַַַַַַַָָָ
חּיב - ּבפנים ונתן וחזר ּבחּוץ מּמּנּו נתן אחד, ּבכֹוס ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָחּטאת
נתן ואם ּבפנים; לּקרב ראּוי ּכּלֹו ׁשהרי ּבחּוץ, הּנּתן ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻעל
ׁשירים. ׁשהן מּפני ּפטּור, - ּבחּוץ ונתן וחזר ּבפנים ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָמּמּנּו
אֹו ּבחּוץ, ׁשניהן ׁשּנתן ּבין כֹוסֹות, ּבׁשני קּבל אם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָאבל
- ּבחּוץ ואחד ּבפנים אחד אֹו ּבפנים, ואחד ּבחּוץ ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָאחד

חּיב. זה ֲֵֶַָהרי
.„È,ּבחּוץ מהן אחד ׁשהקריב מנחה, ׁשל והּלבֹונה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹהּקמץ

בזיכי ׁשני וכן חּיב; - ּבחּוץ והּׁשני ּבפנים אחד הקריב ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאֹו
אחד אֹו ּבחּוץ, מהן אחד ׁשהקריב הּפנים לחם ׁשל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָלבֹונה

חּיב - ּבחּוץ ואחד .ּבפנים ְְִִֶַַָָ
.ÂË- לעזרה חּוץ והעלה הּזה ּבּזמן קדׁשים ׁשּׁשחט ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָמי

להקריב מּתר ׁשהרי ּבפנים; לּקרב ראּוי ׁשהּוא מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻחּיב,
לׁשעתּה קּדׁשה ראׁשֹונה ׁשּקדּׁשה ּבית, ׁשם ׁשאין ּפי על ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֻאף

לבֹוא[לזמנו] לעתיד ׁשּבארנּו.[לנצח]וקּדׁשה ּכמֹו , ְְְְִִֵֶֶַָָָ
.ÊËקדׁשי מ:]הּׁשֹוחט שהתקבלו וכן[- חּיב; ּבחּוץ, גֹויים ְְִֵֵֵַַַָָ

לּׁשם עֹולֹות להקריב מּתרין והּגֹויים ּבחּוץ. אֹותן ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֻהּמעלה
לסּיען ואסּור ׁשּיבנּו. ּבּבמה ׁשּיקריבּו והּוא מקֹום, ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָָּבכל
ּומּתר ּבחּוץ. להקריב עלינּו נאסר ׁשהרי ׁשליחּותן, ְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֻולעׂשֹות
הּוא. ּברּו האל לׁשם יקריבּו היא ּוללּמדם להם ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָלהֹורֹות

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

            

הצל"ח: ומתרץ
אודות הדיון בזה. זה תלויים הדברים שאין סובר הרמב"ם
הוא הפסח קרבן האם – אחרת בשאלה תלוי הקרבן ברכת
בכל שפיכה, בכלל זריקה אם גם שלא. או טפל, והחגיגה העיקר

החגיגה. את תפטור לא הפסח שברכת יתכן זאת
הפסח שברכת הרמב"ם פסק באמת מדוע מובן: לא ועדיין

טפל, והחגיגה עיקר הפסח קרבן והרי החגיגה, את פוטרת אינה
השובע? על הפסח את לאכול כדי היא אכילתו כי

האדם, בדעת תלוי וטפל עיקר הנהנין בברכת הרבי: ומבאר
חשוב ה'טפל' גם במצוות אבל הטפל. פוטרת העיקר ברכת ולכן
שאין הרמב"ם סובר ולכן, אחשביה". "מצותיה כי עצמו, בפני

בדיעבד. אפילו פוטרתו הפסח ברכת
  

ה'תש"ע חשון י"ט שישי יום  

       
         
          

      
ממשיכים קדוש כבר שהוא מאחר הרי נפסל, קרבן כאשר
יהודה רבי ונחלקו נפסל. לא כאילו הפעולות כל את בו לבצע

שמעון א)ורבי פד, בלילה,(זבחים שנשחטה פסולים: בשלושה
עלו אם שמעון, לרבי לקלעים. חוץ דמה ושיצא דמה, שנשפך
ירדו. עלו אם הללו הפסולים בשלושת – יהודה ולרבי ירדו. לא
בקודש" "פסולו של זה דין עולה עיקריים תחומים בשלושה
ירדו', לא עלו 'אם דיני – בקודש) היה כשכבר שנפסל (קרבן
לראות לכאורה ויש הבליעה. בית טומאת ודין מעילה, הלכות
הגמרא ממהלך לכאורה עולה כך ואכן, אחת. מקשה ְִָבכולן

א) ג, .(מעילה
נראה ירדו' לא עלו 'אם בדין שכן, הרמב"ם. דעת כן לא אמנם,

קובע הוא אחד מצד יהודה. רבי בשיטת אוחז (הל'שהרמב"ם

ה"ח) פ"ג בהמתפסוה"מ "וכן שני: ומצד בקודש. פסולו של הכלל את
– לעזרה חוץ שיצא או דמה שנשפך או בלילה שנשחטה קדשים

  "(ה"ו של(שם מיעוטיו את מקבל הרמב"ם כלומר, .
'פסולו של הכלל את שולל אינו אך יהודה, בקודש'.רבי

של שמיעוטיו מצפים היינו הרמב"ם, של דרכו זו אם אולם
לילה ומליקת התחומים, בשאר גם ביטוי לידי יבואו יהודה רבי
בבית שמטמאת טהור עוף נבלת דין בה ויחול כנבלה תוגדר

הפסולין "כל כותב אלא כך פוסק לא הרמב"ם אבל הבליעה.
העוף שאותו פי על ואף פסולה, מליקתן – שמלקו לעבודה
מלק אם וכן לטומאה; הטהור העוף כנבלת אינו – פסול

כנבלה אינם ה"א)בלילה... פ"ז .(שם
ואילו שמעון, כרבי פסק הבליעה בית שבטומאת ונמצא

יהודה כרבי הכריע ירדו' לא עלו פסוה"מב'אם הל' משנה, לחם (ראה

ה"א) !פ"ז
שהסביר: מי ויש

נחוצה ירדו' לא עלו 'אם בדיני הכשר של
שנעשה כמי בקרבן שנגרם הפסול את מחשיבים אז ורק למזבח,
במליקה זאת, לעומת מהמזבח. ירד" "לא זה ומצד "בקודש"
שחיטה כאן היו האם שואלים לא שלילית. הגדרה רק דרושה
כנבלה לילה מליקת להגדיר צריך האם אלא כשירות, מליקה או

מאליה'? כ'מתה נחשב זה והאם
לגבי אחידה. להיות חייבת איננה הללו, לשאלות והתשובה
חיובי הכשר היינו כשרה, שחיטה בו שדרוש ירדו', לא עלו 'אם
לילה שבשחיטת לומר יש ירדו", לא עלו "אם בו שרק הקרבן של
כי תרד, עלתה אם ולכן תקנית שחיטה של חיובית הגדרה אין
אין אם גם שני, מצד בקודש". "פסולו של גדר כאן אין עדיין
עדיין – למזבח הכשר של חיובית הגדרה לילה ומליקת בשחיטת
שנמלק ועוף מנבלות אינן ולכן מאליה', 'מתה של בגדר אינן

הבליעה. בבית טהור עוף נבלת טומאת מטמא אינו בלילה
     

ה'תש"ע חשון כ' קודש שבת    

       
          

  
אחד גוזלים שני של קן להביא שצריכה ביולדת מדובר
אחד קן עצמה על קיבלה לכך ובנוסף לחטאת, ואחד לעולה
כי עולות הם זה קן של הגוזלים ושני זכר, תלד אם לנדבה

בנדבה. באה אינה חטאת
הרצפה על עומד שהכהן - למטה נעשית העוף חטאת והנה,
עולת ואילו הסיקרא, מחוט למטה המזבח קיר על מדמה ומזה
של מזרחית דרומית לקרן עולה הכהן - למעלה נעשית העוף
הסיקרא מחוט למעלה המזבח קיר אל דמה את וממצה המזבח

מ"א) פ"א .(קנים
ופרידה למעלה פרידין שלש "לעשות הכהן על היה ולכן

וגוזל עולה, כדין למעלה גוזלים שלשה היינו, למטה", אחת
מה לשם האשה את שאל ולא נמלך" "לא הוא אך למטה, אחד
ושניים למעלה גוזלים שני והקריב וטעה קינים שני מביאה היא

למטה.
גוזלים ששני האישה לו ואמרה הכהן" "נמלך אם גם אמנם,
שניים והקריב טעה זאת ובכל לחובתה, ושניים לנדרה הם
האישה וצריכה משתנה, הדין אין למטה, ושניים למעלה
עולה) (שהוא השני הגוזל כי אחת", פרידה עוד "להביא

נפסל. למטה שהקריב
הענין: את להסביר באה נמלך"- "ולא - זו שתוספת אלא
האישה את שאל שלא נמלך", "לא כי שטעה? לכהן לו גרם מה

קינים. שני היא מביאה מה על
 



מ           
      

  
מצוֹות עׂשרה ׁשמֹונה - מצוֹות עׂשרה ּתׁשע ּבכללן ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָיׁש
פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצות ואחת ְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָֹעׂשה,
אׁש להדליק (ב) עֹולֹות; יֹום ּבכל כבׂשים ׁשני להקריב ְְְְְְְִִִֵֵַַָָ(א)
את להרים (ד) לכּבֹותּה; ׁשּלא (ג) יֹום; ּבכל הּמזּבח ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹעל
להדליק (ו) יֹום; ּבכל קטרת להקטיר (ה) יֹום; ּבכל ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָֹהּדׁשן
והיא יֹום, ּבכל מנחה ּגדֹול ּכהן ׁשּיקריב (ז) יֹום; ּבכל ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹנרֹות
ּבׁשּבת עֹולֹות כבׂשים ׁשני להֹוסיף (ח) 'חבּתין'; ;הּנקראת ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָ

חדׁשים; ראׁשי מּוסף (י) הּפנים; לחם לעׂשֹות ֲֳִִֵֶֶַַַָָָ(ט)
לסּפר (יג) הּתנּופה; עמר להקריב (יב) הּפסח; מּוסף ְְְְִִֶֶַַַַַָֹֹ(יא)
העמר; הקרבת מּיֹום ׁשבּועֹות ׁשבעה ואיׁש איׁש ְְְִִִִֶַַָָָָָֹּכל
הּקרּבנֹות עם הּלחם ׁשּתי להביא (טו) עצרת; מּוסף ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָ(יד)
הּׁשנה; ראׁש מּוסף (טז) עצרת; ּביֹום הּלחם ּבגלל ְְֲִֶֶֶֶַַַַַָָָֹהּבאֹות
ׁשמיני מּוסף (יט) החג; מּוסף (יח) צֹום; יֹום מּוסף ְִִֶַַַָ(יז)

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְֲִִִֵֵֵֶֶָעצרת.

    
והן‡. יֹום, ּבכל עֹולֹות כבׂשים ׁשני להקריב עׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָמצות

הערּבים, ּבין ואחד ּבּבקר אחד 'ּתמידין', ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּנקראין
תמיד". עלה לּיֹום, "ׁשנים ְֱִִֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:

.קדם אֹותֹו ׁשֹוחטין - ּבקר ׁשל ׁשחיטתן? זמן ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹואימתי
הּמזרח ּכל ּפני מּׁשּיאיר החּמה, אחתׁשּתעלה ּופעם ; ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ

את ׁשעה נאנסו]ּדחקה ּתמיד[- והקריבּו ׁשני, ּבבית הּצּבּור ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָ
ּבּיֹום. ׁשעֹות ּבארּבע ׁשחר ְְֶַַַַַָׁשל

.‚מּׁשּיארי אֹותֹו ׁשֹוחטין הערּבים, ּבין ׁשל ְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָּתמיד
מּׁשׁש[למזרח]הּצל[שינטה] והּוא ,ׁשהארי לּכל ויּכר ְְֱִִֵֵֶֶַַַֹֻ

ּבכל אֹותֹו ׁשֹוחטין היּו ולא הּיֹום; סֹוף עד ומעלה, ְְֱֲֲִֶַַַָָָָָֹּומחצה
ּומחצה. ּבתׁשע וקרב ּומחצה, ׁשעֹות ּבׁשמֹונה אּלא ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַָָָָָיֹום
ׁשחיטתֹו? זמן ּתחּלת אחר ׁשעֹות ׁשּתי אֹותֹו מאחרין ְְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָולּמה
ׁשאסּור לפי צּבּור; ׁשל אֹו יחיד ׁשל הּקרּבנֹות ְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָמּפני
ׁשֹוחטין ולא ׁשחר, ׁשל ּתמיד קדם ּכלל קרּבן ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹֹלהקריב
לבּדֹו, ּפסח מּקרּבן חּוץ הערּבים, ּבין ׁשל ּתמיד אחר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָקרּבן
ׁשעֹות. ּבׁשּתי ּפסחיהן יׂשראל ּכל ׁשּיקריבּו אפׁשר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשאי

ּבין„. ׁשל ּתמיד אחר אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאין
כּפּוריםהערּבים מחּסרי וכן וטרם; וטהר שטבל טמא -] ְְְְִִִֵֵַַָֻ

קרבנו] ּביןהקריב ׁשל ּתמיד אחר ּכּפרתן ְִִִֵֶַַַַָָָָמקריבין
לאכל טהֹורין ׁשּיהיּו ּכדי עׂשר, ארּבעה ּביֹום ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהערּבים

ל ערב.ּפסחיהן ְִֵֶֶֶָ
נׁשחט‰. הּתמיד היה ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין ּפסחים, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹערב

להן ׁשּיהיה ּכדי ּומחצה, ּבׁשמֹונה וקרב ּומחצה, ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּבׁשבע
ערב להיֹות ּפסחים ערב חל ואם ּפסחיהן; לׁשחט ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹּפנאי
וקרב זמּנֹו, ּבתחּלת ּומחצה ּבׁשׁש אֹותֹו ׁשֹוחטין היּו ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּבת,
קדם לצלֹות ּבּיֹום רוח להן ׁשּיהיה ּכדי - ּומחצה ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבׁשבע

הּׁשּבת .ׁשּיּכנס ִֵֶַַָָ
.Â,הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד אחר ׁשֹוחטין ׁשאין ּפי על ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאף

ּומקטירין הּיֹום; ּכל להקטרה הראּוי ּדבר ּכל ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָמקטירין
הּלילה חצי עד והאמּורין עֹולֹות ׁשּבארנּואברי ּכמֹו , ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

מן ּבין נתאּכלּו, ׁשּלא ואמּורין ואברין הּקרּבנֹות. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹּבמעׂשה

הּלילה ּכל ּבהן מהּפכין - הּקרּבנֹות מּׁשאר ּבין ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָהּתמיד
הּלילה ּכל הּמזּבח על מֹוקדּה "על ׁשּנאמר: הּבקר, ְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹעד

הּבקר". ֶַַֹעד

.Êהּטמאה את ּדֹוחין ּתמיד ׁשל נעשהאברים שאם -] ְִִִֵֶֶַָָָֻ
בטומאה] קרב ּבערבבטומאה אּלא הּׁשּבת, את ּדֹוחין ְְִֵֶֶֶֶַַָָָואינן

ׁשהּתמיד ׁשּבת; ערב ׁשל ּתמיד אברי מקטירין ּבלבד ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּבת
- ׁשּבת חלבי ּדֹוחה. אינֹו וסֹופֹו ׁשּבת, ּדֹוחה ּתחּלתֹו -ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּבמֹוצאי להיֹות טֹוב יֹום חל אם טֹוב, יֹום ּבלילי ְְְְִִִֵֵֵֵָָקרבין
"עלת ׁשּנאמר: הּכּפּורים, יֹום ּבלילי קרבין אין אבל ְְֱֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּבת;

אחרת ּבׁשּבת ולא - ּבׁשּבּתֹו" נקראׁשּבת, כיפור [ויום ְְְֶֶַַַַַַָֹ
טֹוב.שבת] ּביֹום חל עֹולת ולא ,ְְַֹֹ

.Áעׂשר מקטירין[בניסן]ארּבעה - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל ְְְְִִִֶַַַָָָָָָ
ׁשּבת. ּכחלבי ׁשהן מּפני טֹוב, יֹום ּבלילי הּפסחים ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָחלבי

.Ëּפֹוחתין פחות]אין יהיו המבּקרין[לא טלאים מּׁשּׁשה ְְֲִִִִִֵַָָָֻ
ממומין] מּוכנים[בדוקים ויהיּו ׁשּבּמקּדׁש; הּטלאים ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָּבלׁשּכת

מבּקרין ׁשהיּו ּפי על אף ימים. ּבארּבעה הקרבה, יֹום ְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹקדם
ׁשּמבּקרין עד הּתמיד את ׁשֹוחטין היּו לא מּתחּלה, ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֹאֹותֹו
אֹותֹו ּומׁשקין האבּוקֹות; לאֹור הּׁשחיטה קדם ׁשנּיה ְְְְֲִִִֶַַָָָֹאֹותֹו

להּפׁשט נֹוח ׁשּיהיה ּכדי זהב, ׁשל ּבכֹוס .[העור]מים ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

.Èּבין ׁשל תמיד מעׂשה ּכן ׁשחר, ׁשל תמיד ְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכמעׂשה
ּבמעׂשה ׁשּכתבנּו העֹולה ּכמעׂשה והּכל ְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהערּבים;
את יחּקּו ׁשּלא הּטלה, את ּכֹופתין היּו ולא ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהּקרּבנֹות.

זרה]הּמינין ּבידיהן[עבודה ורגליו ידיו אֹוחזין אּלא ;וכ ; ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָ
למערב. ּופניו לדרֹום ראׁשֹו עקדתֹו, ְְְֲֲֵַָָָָָָָֹהיתה

.‡Èמערבית צפֹונית קרן על נׁשחט היה ׁשחר ׁשל ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּתמיד
- הערּבים ּבין וׁשל ׁשנּיה, טּבעת על הּמטּבחים ּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשל
ּכדי ׁשנּיה, טּבעת על מּמּנה מזרחית צפֹונית קרן ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָעל

קּבלה ּדברי הּׁשמׁש; ּכנגד מסיני]ׁשּיהיה ׁשּיהיּו[ממשה הן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
הּׁשמׁש. ּכנגד ְְִִֶֶֶֶַָנׁשחטין

.Èׁשל ּתמיד הקריבּו ולא הזידּו, אפּלּו ׁשגגּו, אֹו ְְְֲִִִִִֵֶָָָֹטעּו
הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד יקריבּו - ּדבריםׁשחר ּבּמה . ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

ׁשעדין חדׁש, מזּבח היה אבל הּמזּבח. ּבׁשּנתחּנ ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָאמּורים?
הערּבים; ּבין ּתחּלה עליו יקריבּו לא - ּכלּום עליו קרב ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֹֹלא

מחּנכין ׁשחר.[חונכין]ׁשאין ׁשל ּבתמיד אּלא העֹולה מזּבח ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

    
הּמזּבח,‡. על ּתמיד יקּודה אׁש להיֹות עׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָמצות

ׁשהאׁש ּפי על אף הּמזּבח"; על ּתּוקד ּתמיד "אׁש ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: - ההדיֹוט מן להביא מצוה הּׁשמים, מן ְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָירדה

ה אהרן ּבני הּמזּבח"."ונתנּו על אׁש ּכהנים ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָֹֹ
.מערכה הּמזּבח ּבראׁש ועֹוׂשין עצים, עֹורכין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹּבּבקר

אׁש ׁשל ּבּבקרּגדֹולה עצים הּכהן עליה "ּובער ׁשּנאמר: - ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
ּתמיד עם עץ ׁשל גזרין ּבׁשני לעלֹות מצוה וכן ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹּבּבקר";
עליה "ּובער ׁשּנאמר: - הּמערכה עצי על יתר ׁשחר, ֱֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשל
ׁשל ּתמיד עם גזרין ׁשני מֹוסיפין וכן ּבּבקר". עצים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹהּכהן
מּפי - האׁש" על עצים "וערכּו ׁשּנאמר: הערּבים, ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבין

רבינו]הּׁשמּועה ממשה ּבין[מסורת ׁשל ׁשּבתמיד למדּו, ְְְִֵֶֶַָָָ
מדּבר. הּכתּוב ְְִֵַַַַָָהערּבים

           
      

כהנים,‚. ׁשני אֹותן מעלין - הערּבים ּבין ׁשל גזרין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשני
ּבידֹו יחידי ּבעץ ואחד אחד הריּכל "וערכּו", ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

אחד.ּכאן ּבכהן - ׁשחר ׁשל אבל ׁשנים. ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹ

יֹום:„. ּבכל הּמזּבח ּבראׁש עֹוׂשין אׁש ׁשל מערכֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹׁשלׁש
עם הּתמיד מקריבין ׁשעליה ּגדֹולה, מערכה - ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָראׁשֹונה
ׁשּמּמּנה קטּנה, - ּבצּדּה ׁשנּיה ּומערכה הּקרּבנֹות; ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָׁשאר
ּומערכה יֹום; ּבכל קטרת להקטיר ּבּמחּתה אׁש ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹלֹוקחין
האׁש מצות לקּיּום אּלא ּכלּום, עליה אין - ,ׁשליׁשית ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּתּוקד". ּתמיד "אׁש ֱִֵֶֶַַָׁשּנאמר:

הּׁשמּועה‰. רבינו]מּפי ממשה ׁשּזה[מסורת למדּו, ְְִִֶֶַָָ
ּגדֹולה; מערכה זֹו הּמזּבח", על מֹוקדּה "על ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר:
קטרת; ׁשל ׁשנּיה מערכה זֹו ּבֹו", ּתּוקד הּמזּבח ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ"ואׁש
האׁש. קּיּום ׁשל ׁשליׁשית מערכה זֹו הּמזּבח", על ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ"והאׁש
אֹותן נֹותנין מּבערב, נתאּכלּו ׁשּלא ּופדרים אברים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאבל

ּגדֹולה. מערכה ְְֲִֵַָָָּבצּדי

.Â;"תכּבה "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּמזּבח אׁש ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹהמכּבה
- וכּבּה הּמזּבח מעל הֹורידּה ואפּלּו אחת, גחלת ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאפּלּו
ּבּמזּבח ׁשהכינּה מנֹורה ואׁש מחּתה, אׁש אבל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלֹוקה.
הּמזּבח, ּבראׁש אֹותן ׁשּכּבה ּפי על אף - מּמּנה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלהדליק

נּתקּה ׁשהרי קֹורא[נלקחה]ּפטּור; אני ואין אחרת, למצוה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
הּמזּבח. אׁש ְִֵֵֶַַָּבהן

.Êּבמזרח אֹותּה מסּדר ּגדֹולה, מערכה עצי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָּכׁשּמסּדר
ורוח הּמזרח. מן לסּדר ׁשהתחיל מראיה ויהיה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמזּבח;
ּבּדׁשן נֹוגעין היּו הּפנימּיין הּגזרין וראׁשי הּגזרין. ּבין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיה

'ּתּפּוח'.[אפר] הּנקרא והּוא הּמזּבח, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָׁשּבאמצע

.Áתאנה עצי ּובֹורר חֹוזר ּגדֹולה, מערכה ׁשּמסּדר ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָואחר
מערבית קרן מּכנגד קטרת ׁשל ׁשנּיה מערכה ּומסּדר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹיפים,
ּובּה אּמֹות, ארּבע צפֹון ּכלּפי הּקרן מן מׁשּוכה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּדרֹומית,

כמויות] השריפה לאחר שיוותרו באופן עצים מניח ְּכמֹו[היה
סאין ׁשמֹונה ּכמֹו ּבּה עֹוׂשין ּובׁשּבת ּגחלים. סאין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָחמׁש
לבֹונה ּבזיכי ׁשני ׁשּבת ּבכל מקטירין ׁשעליה מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּגחלים,

הּפנים. לחם ִֶֶֶַָׁשל

.Ëּבכל אֹותּה עֹוׂשה - האׁש קּיּום ׁשל ׁשליׁשית ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָמערכה
יּצית ולא האׁש; את ּבּה ּומּצית הּמזּבח, מן ׁשּירצה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמקֹום
עצמֹו ּבּמזּבח אּלא לּמזּבח, אֹותּה ויעלה למּטה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהאׁש

להּצתה,מּציתין מּכאן - ּבֹו" ּתּוקד הּמזּבח "ואׁש ׁשּנאמר: , ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
מזּבח. ׁשל ּבראׁשֹו אּלא תהיה ְְְִִֵֶֶֶֶַָֹֹׁשּלא

.È:ׁשּנאמר עׂשה, מצות - יֹום ּבכל הּמזּבח מעל הּדׁשן ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָהרמת
ּובגדי ּכהּנה. מעבֹודֹות עבֹודה והיא הּדׁשן"; את ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻ"והרים
ׁשּמׁשּמׁש הּכלים מן ּפחּותין יהיּו הּדׁשן ּבהן ׁשּתֹורם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻכהּנה
ּבגדים ולבׁש ּבגדיו את "ּופׁשט ׁשּנאמר: עבֹודֹות, ּבׁשאר ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבהן

"אח אֹומר אינֹו - הּדׁשן" את והרים ׁשּיהיּואחרים, רים" ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַ
ּדר ׁשאינֹו לפי הראׁשֹונֹות, מן ּפחּותין ׁשּיהיּו אּלא חל, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹּבגדי
לרּבֹו. קדרה ּבהם ׁשּבּׁשל ּבּבגדים לרּבֹו ּכֹוס ׁשּימזג ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹארץ

.‡Èעּמּוד מּׁשּיעלה - יֹום ּבכל הּדׁשן? ּתֹורמין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָאימתי
ּוביֹום לילה; ׁשל אחרֹון מּׁשליׁש - ּוברגלים ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָהּׁשחר;

הּלילה מחצי - .הּכּפּורים ְֲִִִֵַַַָ

.Èּבגדי ולֹובׁש טֹובל לתרם, ׁשּזכה מי ּתֹורמין? ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּכיצד
ּתּגעהרמה ׁשּמא 'הּזהר לֹו: ואֹומרין ורגליו; ידיו ּומקּדׁש , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

הּמחּתה, לֹוקח ּכ ואחר .'ורגלי ידי ׁשּתקּדׁש עד ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָּבּכלי
ּבּמקצֹוע נתּונה היתה והיא היתה; ּכסף זוית]וׁשל ּבין[קרן ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ועֹולה הּמחּתה, את ונֹוטל ּכבׁש. ׁשל ּבמערבֹו לּמזּבח, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּכבׁש
מן וחֹותה ,והיל היל הּגחלים את ּומפּנה הּמזּבח, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹלראׁש

לארץ. למּטה ויֹורד האׁש, ּבלב ׁשּנתאּכלּו והֹופהּגחלים ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
אּמֹות עׂשר ּכמֹו הּכבׁש למזרח ּבארץ ּומהּל לצפֹון, ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּפניו
הרצּפה ּגּבי על ׁשחתה הּגחלים את וצֹובר הּצפֹון, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכלּפי
מראֹות ׁשּנֹותנין ּבּמקֹום טפחים, ׁשלׁשה הּכבׁש מן ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֻרחֹוק

העוף]העֹוף מעי והּמנֹורה.[אפר]ודּׁשּון[- הּפנימי הּמזּבח ְְְְְִִִִֵַַַַָָ
- הּמזּבח אצל לרצּפה ּומֹוריד ּבּמחּתה ׁשחֹותה זֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוחתּיה

יֹום. ּכל ׁשל הּמצוה ְִִֶַָָהיא

.‚Èידיהן ּומקּדׁשין הּכהנים רצין ׁשּתרם, זה ׁשּירד ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאחר
הּמגרפֹות את ונֹוטלין ּבמהרה, ואת[יעים]ורגליהן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

אברי[שפודין]הּצּנֹורֹות וכל הּמזּבח, לראׁש ועֹולין , ְְְְְִִִֵֵֵַַַָֹ
- הּלילה ּכל נתאּכלּו ׁשּלא הּקרּבנֹות ואמּורי ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹהעֹולֹות
מחזיקין הּצדדין אין אם הּמזּבח. לצדדי אֹותן ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָמחזירין

סֹודרין[מספיקים] הּסֹובב[מסדרים]- ּכנגד ּבּכבׁש אֹותם ְְִֵֶֶֶֶַַָ
המזבח] הּדׁשן[אמצע ּגֹורפין ּכ ואחר ּבּמגרפֹות[אפר]. ְְְִֵֶֶַַַַַָ

הּתּפּוח ּגּבי על ערמה אֹותֹו ּומעלין הּמזּבח, צדדי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָמּכל
האפר] ּכלי[ערמת והּוא ּבפסכּתר, הערמה מאֹותּה וגֹורפין ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ

לת ׁשּמחזיק כור]ּגדֹול חצי של גדולה מידה ּומֹורידין[- ; ְִִִֶֶֶַָ
מּניחין אּלא אֹותֹו, מֹורידין היּו לא ּוברגלים למּטה. ְְִִִִִֶַַָָָָָֹאֹותֹו
לּמזּבח. נֹואי ׁשהּוא מּפני הּמזּבח, ּבאמצע ּגבֹוהה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהערמה

.„Èׁשהֹורידּו הּדׁשן מן ממּלא - הּכהנים מן ׁשרצה מי ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכל
להֹוצאת ואין הּדׁשן; לׁשפ לעיר חּוץ ּומֹוציא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָלמּטה,

ּפיס לחּוץ ּכהןהּדׁשן נתעּצל לא ּומעֹולם הרֹוצה. ּכל אּלא , ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּדׁשן. את ְִִֶֶֶַמּלהֹוציא

.ÂËּבעלי אין עבֹודה, לחּוץ הֹוצאתֹו ׁשאין ּפי על ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָואף
מֹוציא מּניחיןמּומין לעיר, חּוץ אֹותֹו ּוכׁשּמֹוציאין אֹותֹו. ין ְִִִִִִִִֶַָ

ולא ּבחזקה, ּבֹו מנּׁשבֹות הרּוחֹות ׁשאין ּבמקֹום ְְְְְְֵֶַָָָָֹאֹותֹו
"וׂשמֹו", ׁשּנאמר: - ׁשם יפּזרּנּו ולא אֹותֹו; ּגֹורפין ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹהּזרמים

ּבֹו. להנֹות ואסּור ּבנחת. ְְִֵֶֶַַַָָׁשּיּניחּנּו

ה'תש"ע מרחשון ט"ו שני יום

    
ׁשּבהיכל‡. הּזהב מזּבח על הּקטרת להקטיר עׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמצות

"והקטיר ׁשּנאמר: הערּבים, ּובין ּבּבקר יֹום, ּבכל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּפעמים
ּבין יקטירֹו - ּבּבקר הקטירֹו לא סּמים". קטרת אהרן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹעליו

מחּנכין ואין מזידין; היּו אפּלּו מזּבח[חונכים]הערּבים, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָ
הערּבים. ּבין ׁשל ּבקטרת אּלא ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּזהב

.,דינרין מאה מׁשקל יֹום? ּבכל מּמּנה מקטירין ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּכּמה
הערּבים ּבין וחמּׁשים ּבּבקר ׁשּנעקר,חמּׁשים מזּבח . ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

ּבמקֹומֹו קטרת קיים]מקטירין שהיה ׁשּפקעה[- ּוקטרת . ְְְְְִִִֶֶֶַָָֹֹ
קרטין[קפצה] אפּלּו הּמזּבח, ּגּבי שלמות]מעל [חתיכות ְֲִִִֵֵֵַַַַָָ

אֹותם. מחזירין אין - ֲִִֵֶַָָׁשּבּה



מי            
      

כהנים,‚. ׁשני אֹותן מעלין - הערּבים ּבין ׁשל גזרין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹׁשני
ּבידֹו יחידי ּבעץ ואחד אחד הריּכל "וערכּו", ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

אחד.ּכאן ּבכהן - ׁשחר ׁשל אבל ׁשנים. ְְֲִֵֶֶַַַָָָֹ

יֹום:„. ּבכל הּמזּבח ּבראׁש עֹוׂשין אׁש ׁשל מערכֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹֹׁשלׁש
עם הּתמיד מקריבין ׁשעליה ּגדֹולה, מערכה - ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָראׁשֹונה
ׁשּמּמּנה קטּנה, - ּבצּדּה ׁשנּיה ּומערכה הּקרּבנֹות; ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָׁשאר
ּומערכה יֹום; ּבכל קטרת להקטיר ּבּמחּתה אׁש ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹלֹוקחין
האׁש מצות לקּיּום אּלא ּכלּום, עליה אין - ,ׁשליׁשית ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּתּוקד". ּתמיד "אׁש ֱִֵֶֶַַָׁשּנאמר:

הּׁשמּועה‰. רבינו]מּפי ממשה ׁשּזה[מסורת למדּו, ְְִִֶֶַָָ
ּגדֹולה; מערכה זֹו הּמזּבח", על מֹוקדּה "על ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר:
קטרת; ׁשל ׁשנּיה מערכה זֹו ּבֹו", ּתּוקד הּמזּבח ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ"ואׁש
האׁש. קּיּום ׁשל ׁשליׁשית מערכה זֹו הּמזּבח", על ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ"והאׁש
אֹותן נֹותנין מּבערב, נתאּכלּו ׁשּלא ּופדרים אברים ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאבל

ּגדֹולה. מערכה ְְֲִֵַָָָּבצּדי

.Â;"תכּבה "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּמזּבח אׁש ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַֹהמכּבה
- וכּבּה הּמזּבח מעל הֹורידּה ואפּלּו אחת, גחלת ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָאפּלּו
ּבּמזּבח ׁשהכינּה מנֹורה ואׁש מחּתה, אׁש אבל ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָלֹוקה.
הּמזּבח, ּבראׁש אֹותן ׁשּכּבה ּפי על אף - מּמּנה ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹלהדליק

נּתקּה ׁשהרי קֹורא[נלקחה]ּפטּור; אני ואין אחרת, למצוה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
הּמזּבח. אׁש ְִֵֵֶַַָּבהן

.Êּבמזרח אֹותּה מסּדר ּגדֹולה, מערכה עצי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָּכׁשּמסּדר
ורוח הּמזרח. מן לסּדר ׁשהתחיל מראיה ויהיה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָהּמזּבח;
ּבּדׁשן נֹוגעין היּו הּפנימּיין הּגזרין וראׁשי הּגזרין. ּבין ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָהיה

'ּתּפּוח'.[אפר] הּנקרא והּוא הּמזּבח, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָׁשּבאמצע

.Áתאנה עצי ּובֹורר חֹוזר ּגדֹולה, מערכה ׁשּמסּדר ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָואחר
מערבית קרן מּכנגד קטרת ׁשל ׁשנּיה מערכה ּומסּדר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹיפים,
ּובּה אּמֹות, ארּבע צפֹון ּכלּפי הּקרן מן מׁשּוכה ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּדרֹומית,

כמויות] השריפה לאחר שיוותרו באופן עצים מניח ְּכמֹו[היה
סאין ׁשמֹונה ּכמֹו ּבּה עֹוׂשין ּובׁשּבת ּגחלים. סאין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָחמׁש
לבֹונה ּבזיכי ׁשני ׁשּבת ּבכל מקטירין ׁשעליה מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּגחלים,

הּפנים. לחם ִֶֶֶַָׁשל

.Ëּבכל אֹותּה עֹוׂשה - האׁש קּיּום ׁשל ׁשליׁשית ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָמערכה
יּצית ולא האׁש; את ּבּה ּומּצית הּמזּבח, מן ׁשּירצה ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמקֹום
עצמֹו ּבּמזּבח אּלא לּמזּבח, אֹותּה ויעלה למּטה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָהאׁש

להּצתה,מּציתין מּכאן - ּבֹו" ּתּוקד הּמזּבח "ואׁש ׁשּנאמר: , ְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
מזּבח. ׁשל ּבראׁשֹו אּלא תהיה ְְְִִֵֶֶֶֶַָֹֹׁשּלא

.È:ׁשּנאמר עׂשה, מצות - יֹום ּבכל הּמזּבח מעל הּדׁשן ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָהרמת
ּובגדי ּכהּנה. מעבֹודֹות עבֹודה והיא הּדׁשן"; את ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֻ"והרים
ׁשּמׁשּמׁש הּכלים מן ּפחּותין יהיּו הּדׁשן ּבהן ׁשּתֹורם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻכהּנה
ּבגדים ולבׁש ּבגדיו את "ּופׁשט ׁשּנאמר: עבֹודֹות, ּבׁשאר ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבהן

"אח אֹומר אינֹו - הּדׁשן" את והרים ׁשּיהיּואחרים, רים" ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַ
ּדר ׁשאינֹו לפי הראׁשֹונֹות, מן ּפחּותין ׁשּיהיּו אּלא חל, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹּבגדי
לרּבֹו. קדרה ּבהם ׁשּבּׁשל ּבּבגדים לרּבֹו ּכֹוס ׁשּימזג ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹארץ

.‡Èעּמּוד מּׁשּיעלה - יֹום ּבכל הּדׁשן? ּתֹורמין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָאימתי
ּוביֹום לילה; ׁשל אחרֹון מּׁשליׁש - ּוברגלים ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָהּׁשחר;

הּלילה מחצי - .הּכּפּורים ְֲִִִֵַַַָ

.Èּבגדי ולֹובׁש טֹובל לתרם, ׁשּזכה מי ּתֹורמין? ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּכיצד
ּתּגעהרמה ׁשּמא 'הּזהר לֹו: ואֹומרין ורגליו; ידיו ּומקּדׁש , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ

הּמחּתה, לֹוקח ּכ ואחר .'ורגלי ידי ׁשּתקּדׁש עד ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָּבּכלי
ּבּמקצֹוע נתּונה היתה והיא היתה; ּכסף זוית]וׁשל ּבין[קרן ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָ

ועֹולה הּמחּתה, את ונֹוטל ּכבׁש. ׁשל ּבמערבֹו לּמזּבח, ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָּכבׁש
מן וחֹותה ,והיל היל הּגחלים את ּומפּנה הּמזּבח, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹלראׁש

לארץ. למּטה ויֹורד האׁש, ּבלב ׁשּנתאּכלּו והֹופהּגחלים ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
אּמֹות עׂשר ּכמֹו הּכבׁש למזרח ּבארץ ּומהּל לצפֹון, ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּפניו
הרצּפה ּגּבי על ׁשחתה הּגחלים את וצֹובר הּצפֹון, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכלּפי
מראֹות ׁשּנֹותנין ּבּמקֹום טפחים, ׁשלׁשה הּכבׁש מן ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֻרחֹוק

העוף]העֹוף מעי והּמנֹורה.[אפר]ודּׁשּון[- הּפנימי הּמזּבח ְְְְְִִִִֵַַַַָָ
- הּמזּבח אצל לרצּפה ּומֹוריד ּבּמחּתה ׁשחֹותה זֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוחתּיה

יֹום. ּכל ׁשל הּמצוה ְִִֶַָָהיא

.‚Èידיהן ּומקּדׁשין הּכהנים רצין ׁשּתרם, זה ׁשּירד ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹאחר
הּמגרפֹות את ונֹוטלין ּבמהרה, ואת[יעים]ורגליהן ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

אברי[שפודין]הּצּנֹורֹות וכל הּמזּבח, לראׁש ועֹולין , ְְְְְִִִֵֵֵַַַָֹ
- הּלילה ּכל נתאּכלּו ׁשּלא הּקרּבנֹות ואמּורי ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹהעֹולֹות
מחזיקין הּצדדין אין אם הּמזּבח. לצדדי אֹותן ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַַַַָָמחזירין

סֹודרין[מספיקים] הּסֹובב[מסדרים]- ּכנגד ּבּכבׁש אֹותם ְְִֵֶֶֶֶַַָ
המזבח] הּדׁשן[אמצע ּגֹורפין ּכ ואחר ּבּמגרפֹות[אפר]. ְְְִֵֶֶַַַַַָ

הּתּפּוח ּגּבי על ערמה אֹותֹו ּומעלין הּמזּבח, צדדי ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָמּכל
האפר] ּכלי[ערמת והּוא ּבפסכּתר, הערמה מאֹותּה וגֹורפין ,ְְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ

לת ׁשּמחזיק כור]ּגדֹול חצי של גדולה מידה ּומֹורידין[- ; ְִִִֶֶֶַָ
מּניחין אּלא אֹותֹו, מֹורידין היּו לא ּוברגלים למּטה. ְְִִִִִֶַַָָָָָֹאֹותֹו
לּמזּבח. נֹואי ׁשהּוא מּפני הּמזּבח, ּבאמצע ּגבֹוהה ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָהערמה

.„Èׁשהֹורידּו הּדׁשן מן ממּלא - הּכהנים מן ׁשרצה מי ְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹּכל
להֹוצאת ואין הּדׁשן; לׁשפ לעיר חּוץ ּומֹוציא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָלמּטה,

ּפיס לחּוץ ּכהןהּדׁשן נתעּצל לא ּומעֹולם הרֹוצה. ּכל אּלא , ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּדׁשן. את ְִִֶֶֶַמּלהֹוציא

.ÂËּבעלי אין עבֹודה, לחּוץ הֹוצאתֹו ׁשאין ּפי על ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָואף
מֹוציא מּניחיןמּומין לעיר, חּוץ אֹותֹו ּוכׁשּמֹוציאין אֹותֹו. ין ְִִִִִִִִֶַָ

ולא ּבחזקה, ּבֹו מנּׁשבֹות הרּוחֹות ׁשאין ּבמקֹום ְְְְְְֵֶַָָָָֹאֹותֹו
"וׂשמֹו", ׁשּנאמר: - ׁשם יפּזרּנּו ולא אֹותֹו; ּגֹורפין ְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָֹהּזרמים

ּבֹו. להנֹות ואסּור ּבנחת. ְְִֵֶֶַַַָָׁשּיּניחּנּו

ה'תש"ע מרחשון ט"ו שני יום

    
ׁשּבהיכל‡. הּזהב מזּבח על הּקטרת להקטיר עׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמצות

"והקטיר ׁשּנאמר: הערּבים, ּובין ּבּבקר יֹום, ּבכל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּפעמים
ּבין יקטירֹו - ּבּבקר הקטירֹו לא סּמים". קטרת אהרן ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹעליו

מחּנכין ואין מזידין; היּו אפּלּו מזּבח[חונכים]הערּבים, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָ
הערּבים. ּבין ׁשל ּבקטרת אּלא ְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹהּזהב

.,דינרין מאה מׁשקל יֹום? ּבכל מּמּנה מקטירין ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּכּמה
הערּבים ּבין וחמּׁשים ּבּבקר ׁשּנעקר,חמּׁשים מזּבח . ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹ

ּבמקֹומֹו קטרת קיים]מקטירין שהיה ׁשּפקעה[- ּוקטרת . ְְְְְִִִֶֶֶַָָֹֹ
קרטין[קפצה] אפּלּו הּמזּבח, ּגּבי שלמות]מעל [חתיכות ְֲִִִֵֵֵַַַַָָ

אֹותם. מחזירין אין - ֲִִֵֶַָָׁשּבּה
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ּכל‚. ּפֹורׁשין - יֹום ּבכל ּבהיכל הּקטרת ׁשּמקטירין ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבעת
אדם, ׁשם יהיה לא ולּמזּבח; האּולם ּומּבין ההיכל מן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹהעם
ּבדם ׁשּיּכנס ּבׁשעה וכן הּקטרת. ׁשהקטיר זה ׁשּיצא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹעד
ולּמזּבח האּולם מּבין הּכל ּפֹורׁשין ּבפנים, הּנעׂשֹות ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹחּטאֹות

ׁשּיצא מֹועדעד ּבאהל יהיה לא אדם "וכל ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹ
אב ּבנין - וגֹו'" ּבּקדׁש לכּפר מלמד]ּבבֹואֹו ּכּפרה[- לכל ְְְְְִֵֶַַַַָָָָֹ

אדם. ׁשם יהיה ׁשּלא ְִֶֶֶֶַָָָֹֹׁשּבּקדׁש,

ּבדּׁשּון„. ׁשּזכה מי יֹום? ּבכל הּקטרת הקטרת סדר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכיצד
זהב וׁשל ׁשמֹו, היה ּו'טני' קדׁש, ּוכלי נכנס הּפנימי ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּמזּבח
וחֹופן לפניו, ּבארץ הּטני מּניח וחצי; קּבים ּומחזיק ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהיה,
הּטני, לתֹו ונֹותן הּמזּבח ׁשּבתֹו והּפחם האפר ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבידיו

ביד]ּובאחרֹונה לאסוף ניתן שלא מה את[מטאטא]מכּבד[- ְֲֵֶַַָָ
ויֹוצא. ּבהיכל ׁשם ּומּניחֹו לתֹוכֹו, ְְְִֵֵַַַָָָהּׁשאר

וכּסּוי‰. ּגדּוׁש, קטרת מלא ּכלי נֹוטל ּבּקטרת ׁשּזכה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹֹּומי
אחר, ּכלי ּבתֹו הּבז ונֹותן ׁשמֹו; היה 'ּו'בז לֹו, ְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָהיה
הּכף ואֹוחז קטן, ּבבגד הּכף את ּומכּסה ׁשמֹו, היה ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָו'כף'

ּבידֹו אׁש ׁשל ּבמחּתה אחר, ועּמֹו ונכנס, וכיצדּבידֹו . ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָ
ועֹולה ּכסף, ׁשל מחּתה לֹוקח ּבּמחּתה ׁשּזכה זה ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָחֹותה?
מן ונֹוטל ;והיל היל הּגחלים ּומפּנה הּמזּבח, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלראׁש

ּומערן ויֹורד ׁשנּיה, ּבמערכה ׁשּנתאּכלּו [שופכן]הּגחלים ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
אֹו קב ּכמֹו הּגחלים מן נתּפּזרּו אם זהב. ׁשל מחּתה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָלתֹו

הּפסכּתר עליהן ּכֹופה ּובׁשּבת, לאּמה; מכּבדן [כליּפחֹות, ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
וחֹותה.גדול] חֹוזר קב, על יתר נתּפּזר ואם .ְְְִִֵֵֵֶַַַָ

.Âעל אֹותֹו ּכֹופין מׁשּמׁש: הּפסכּתר היה דברים ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹׁשלׁשה
ּבׁשּבת הּׁשרץ ועל הטומאה]הּגחלים ּבֹו[מפני ּומֹורידין , ְְִִִֶֶֶַַַַָָ

הּמזּבח. מעל הּדׁשן ְִֵֵֶֶֶַַַַאת

.Êהּטני ונֹוטל הּפנימי, הּמזּבח ׁשּדּׁשן זה לפניהן ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַּומקּדים
ויֹוצא ּומׁשּתחוה הּמזּבח, ּדּׁשּון הּמחּתהׁשּבֹו ׁשּבידֹו וזה . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

ּומרּדדן הּפנימי, הּמזּבח ּגּבי על הּגחלים את [פורשןצֹובר ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
הּכףשטוח] ׁשּבידֹו וזה ויֹוצא. ּומׁשּתחוה הּמחּתה, ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבׁשּולי

ורֹואה לקרֹובֹו, אֹו לאהּובֹו ונֹותנֹו הּכף, מּתֹו הּבז ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָנֹוטל
נֹותן קרֹובֹו אֹו אהּובֹו ּבּכף; מעט הּקטרת מן נתּפּזר ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַֹאם
,ׁשּבּבז הּקטרת עם ׁשּנתּפּזר זה חפניו לתֹו ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלֹו

ויֹוצא. ְְֲִֵֶַּומׁשּתחוה

.Áתתחיל ׁשּלא 'הּזהר הּמקטיר: לזה [לשפוך]ואֹומרין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹ
אליך]מּלפני ּומׁשלי[בצמוד ּומתחיל תּכוה'; ׁשּלא , ְְְִִִִֶֶֶַַָָֹ

ׁשּמרּקד ּכמי ּבנחת האׁש על עד[מנפה]הּקטרת סלת, ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹ
האׁש. ּכל על ְִֵֶֶַַָָׁשּתתרּדה

.Ë'הקטר' לֹו: אֹומר ׁשהממּנה עד מקטיר, הּמקטיר !ואין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַֻ
ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי הממּנה: לֹו אֹומר הּוא, ּגדֹול ּכהן ְְִִִֵֵֵֶַָָֹֹֻואם
ויקטיר העם, ּכל יפרׁשּו לֹו, ׁשאֹומר ואחר ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָהקטר'!

ויצא. ויׁשּתחוה ְְְְֲִִֵֵֶַַַהּמקטיר,

.È- הערּבים ּובין ּבּבקר הּנרֹות והטבת הּמנֹורה ְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָֹּדּׁשּון
והדלקת ּובניו"; אהרן אתֹו יער" ׁשּנאמר: עׂשה, ְְְֱֲֲֲִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹֹמצות
ׁשּקבּוע ּכקרּבנֹות הּטמאה, ואת הּׁשּבת את ּדֹוחה ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻהּנרֹות

ּתמיד". נר "להעלת ׁשּנאמר: - זמן ְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָֹלהן

.‡Èׁשמן לג חצי נר? לכל נֹותן הּוא ׁשמן ׁשּנאמר:וכּמה , ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
עד מערב ּדֹולק ׁשּיהיה ּכּמּדה לֹו ּתן - ּבקר" עד ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹ"מערב
נרֹותיה ׁשבעה ּבהדלקת אּלא הּמנֹורה מחּנכין ואין ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבקר.

הערּבים .ּבין ְִֵַַָ

.Èהּפתילה מסיר - ׁשּכבה נר ּכל הּמנֹורה? ּדּׁשּון הּוא ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָמה
וׁשמן אחרת ּפתילה ּבֹו ונֹותן ּומקּנחֹו, ׁשּבּנר, הּׁשמן ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָוכל

לג חצי והּוא ּבמּדה, ּבמקֹוםאחר מׁשליכֹו ׁשהסיר, וזה ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָֹ
והחיצֹון; הּפנימי הּמזּבח ּדּׁשּון עם הּמזּבח, אצל ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַהּדׁשן
ונר הטבתן. היא הּנרֹות והדלקת ׁשּכבה. נר ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּומדליק

מתּקנֹו. ּכבה, ׁשּלא ְְְֶֶַָָָֹׁשּמצאֹו

.‚Èמערבי האמצעי]נר אחר[- אֹותֹו מדליקין אין - ׁשּכבה ְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
נר ּכל - הּנרֹות ׁשאר אבל החיצֹון. מּמזּבח אּלא ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּדּׁשּונֹו

חברֹו. מּנר מדליקֹו מהן, ְֲִִֵֵֵֶֶַָָׁשּכבה

.„È,ׁשּמדליקּה עד הּפתילה מֹוׁש מדליקֹו? ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָוכיצד
קבּועים ׁשהּנרֹות לפי ואינֹו[מחוברים]ּומחזירּה; ּבּמנֹורה, ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָ

אחר ּבנר להדליק חולין]יכֹול ּבּזיֹון.[של מּׁשּום , ְְְִִִֵֵַַָָ

.ÂËּבׁשּבת ּבהן להדליק ׁשאסּור הּפתילֹות שאינםּכל [מפני ְְְְִִֶֶַַַָָָָ
יפה] ּבּמנֹורה,דולקות ּבּמקּדׁש ּבהן להדליק אסּור ,ְְְְִִֶַַַָָָָ

עֹולה ׁשלהבת ׁשּתהא - ּתמיד" נר "להעלת ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנאמר:
ֵֵֶָמאליה.[דולקת]

.ÊËמטיב אּלא אחת, ּבפעם הּנרֹות ּכל מטיב היה ְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלא
ּכ ואחר אחרת, עבֹודה ועֹוׂשה ּומפסיק, נרֹות ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָחמּׁשה

הּׁשנים ּומטיב אתנכנס להרּגיׁש ּכדי ב]; התכונה [שתורגש ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָ
העזרה. ֲָָָָּכל

.ÊÈּכמֹו מהן אחד מּנר אֹותֹו מדליקין ׁשּכבה, נר ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָּכל
הּמנֹורהׁשּבארנּו ּבדּׁשּון ׁשּזכה זה ההטבה? סדר וכיצד . ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

ּדֹומה היה, זהב וׁשל ׁשמֹו, ו'כּוז' ּבידֹו, ּוכלי ְְְְְְִִֶֶָָָָָָנכנס,
הּׁשמן ואת ׁשּכבּו, הּפתילֹות את ּבֹו מדּׁשן ּגדֹול. ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָלקיתֹון
לפני ׁשם הּכּוז ּומּניח נרֹות. חמּׁשה ּומטיב ּבּנר, ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָׁשּנׁשאר
ויֹוצא. ׁשּלפניה, מעלֹות מּׁשלׁש ׁשנּיה מעלה על ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּמנֹורה
ּבידֹו, הּכּוז ונֹוטל הּנרֹות, ׁשני ּומטיב נכנס, ּכ ְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָואחר

ויֹוצא. ְְֲִֵֶַּומׁשּתחוה

.ÁÈ[מנחת]ּבכל להקריבן עׂשה מצות - ּגדֹול כהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָֹחבּתי
הערּבים ּבין ּומחצה ׁשחר ׁשל ּתמיד עם ּבּבקר מחצה ְֱֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹיֹום,
את ּדֹוחין ואפּיתן וליׁשתן הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָעם

הּטמאה ואת נטמאוהּׁשּבת או שיש, הסולת כל נטמאה [אם ְְֶַַַָָֻ
הכוהנים] זמןכל לֹו ׁשּקבּוע קרּבן ּככל "ּתפיני", ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָֻ

ּתאפה אם ועֹוד, מּבערב. תאפה ולא נאה, ׁשּתהיה -ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָֹ
ׁשהּמרחׁשת ּבלינה, ּתּפסל - מחבת]מּבערב מּכלי[מין ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָ

היא בהן]הּקדׁש הלן את שפוסלין ׁשּבארנּו.[- ּכמֹו , ְְִֵֶֶַַֹ

.ËÈוהרקדתן סלּתן הניפוי]טחינת ּבחּוץ[- [-מחוץ- ְְְְִַַַָָָָָ
הּׁשּבת.לעזרה] את ּדֹוחין ואינן ,ְִֵֶַַָָ

.Îּבׁשחרית מחצה ׁשהקריב נֹולדּכהן אֹו נטמא אֹו ּומת , ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹ
עּׂשרֹון חצי יביא לא - ּתחּתיו אחר ּכהן ּומּנּו מּום, ְֲִִִִֵֵַַָָָֹֹלֹו
עּׂשרֹון מביא אּלא ראׁשֹון; ׁשל עּׂשרֹון חצי ולא ְֲִִִִִִֵֵֶֶָָָֹמּביתֹו,

אבד. ּומחצה מחצה, ּומקריב וחֹוצהּו, ְְֱֱִֵֵֵֶֶַָָָָׁשלם,

           
      

.‡Îהנ"ל]נמצאּו חציין[במקרה ּוׁשני קרבין, חציין ׁשני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵָָ
עד אֹותן מּניחין - האֹובדין החציין ׁשני ואּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָאֹובדין.

צּורתן שיתקלקלו]ׁשּתעבר וכן[- הּׂשרפה; לבית ויֹוצאין , ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ
ׂשֹורפין והיכן הערּבים. ּבין ׁשל החצי נטמא אֹו אבד ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאם

ּבעזרה. ֲָָָָאֹותן?
.Î,העּׂשרֹון חצי ׁשהקריב אחר ּבׁשחרית ּגדֹול ּכהן ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹמת

ׁשלם עּׂשרֹון הּיֹורׁשין מביאין - ּתחּתיו אחר ּכהן מּנּו ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹולא
ּכּפרתֹו), קרבה.(עבּור היתה ּוׁשלמה חבּתין; אֹותּה ועֹוׂשין ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָ

אחר ּכהן מּנּו ולא ּבּבקר, ׁשּיקריבֹו קדם ּגדֹול ּכהן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹמת
ׁשלם ועּׂשרֹון ּבּבקר, ׁשלם עּׂשרֹון אֹותּה מקריבין - ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּתחּתיו
ּפי על אף ּולבֹונתּה ׁשמנּה ּכֹופלין ואין הערּבים. ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָּבין
ׁשמן, לּגין ׁשלׁשת להם מפריׁשין אּלא הּסלת, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשּנכּפלה
לעּׂשרֹון לבֹונה קמץ וחצי ׁשמן ּומחצה לג לבֹונה, ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹוקמץ
ׁשל לעּׂשרֹון לבֹונה קמץ וחצי ׁשמן ּומחצה ולג ּבקר, ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹׁשל

הערּבים. ְִֵַַָּבין

    
ּבפיס‡. יֹום, ּבכל ׁשעֹוׂשין האּלּו העבֹודֹות היּו[גורל]ּכל ְְֲִִֵֶַָָָָָ

אבֹות בּתי ּכהני ּכל עֹוׂשין? היּו וכיצד אֹותן. ְֲִִֵֵֵַָָָָָֹעֹוׂשין
ׁשּיעלה[המשמרת] אחר הּגזית ללׁשּכת נכנסין יֹום ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשל

ׁשעל והממּנה כהּנה, ּבבגדי מלּבׁשין והן הּׁשחר, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻֻעּמּוד
ּבהּקפה עֹומדין והן עּמהן, והממּנה[במעגל]הּפיסֹות . ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ

והּוא ּומחזירּה, מהן אחד ׁשל ראׁשֹו מעל מצנפת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹנֹוטל
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּומפיסין מּמּנּו. למנֹות ׁשּמתחילין ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָהאיׁש

.- הּכהנים ּוׁשאר ׁשעֹובדין, אנׁשים לעבֹודה ְְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָֹויֹוצאין
לחּזנין אֹותן ּבגדי[שמשים]מֹוסרין את אֹותם ּומפׁשיטין , ְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

מּניחין היּו ולא הּמכנסים[משאירים]הּקדׁש, אּלא עליהן ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
את ּופֹוׁשטין וחֹוזרין חל; ּבגדי ׁשּלֹובׁשין עד ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַֹּבלבד,
לחּלֹונֹות הּכלים את החּזנין ּומחזירין הּקדׁש, ׁשל ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּמכנסים

הבגדים] .[תאי
מנין‚. על ּומסּכימין ּבהּקף, עֹומדין מפיסין? ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָּכיצד

והממּנה עליו, ׁשּיסּכימּו מנין ּכל אֹו אלף אֹו מאה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּמֹונין,
אֹו אחת אצּבעֹותיהן מֹוציאין והן 'הצּביעּו'! להן: ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאֹומר

ׁשלׁש לֹו מֹונין ׁשלׁש, הֹוציא ואם מֹוציאיןׁשּתים; ואין . ְְְִִִִִִֵַָָֹֹ
ונֹוח[א] קצר, ׁשהּגּודל הרּמאים, מּפני ּבּמקּדׁש, ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָּגּודל

ולכּפֹותֹו הגורל]להֹוציאֹו ויטה אין[- ּגּודל, והּמֹוציא ; ְְְְִִִֵַָ
הּידּוע האיׁש מן למנֹות הממּנה ּומתחיל לֹו. אֹותֹו ְְְִִִִִֶַַַַָָֻמֹונין
וחֹוזר אצּבעֹותיהן, על ּומֹונה ּתחּלה; מצנפּתֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשהסיר
ׁשּׁשלם והאיׁש עליו. ׁשהסּכימּו הּמנין ׁשּיׁשלים עד ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָחלילה,
לעבֹודה. ראׁשֹון ּבּפיס ׁשּיצא הּוא אצּבעֹו, אצל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמנין

האצּבעֹות„. על עליו ׁשהסּכימּו הּמנין מֹונין ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָולּמה
ׁשאסּור לפי עצמן? האנׁשים על מֹונה היה ולא ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהֹוציאּו,

אחר ּדבר ידי על אּלא יׂשראל את ׁשּנאמר:למנֹות , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּבּטלאים". ְְְִִֵַַָ"וּיפקדם

ּבׁשחרית‰. יֹום ּבכל מפיסין היּו ּפיסֹות הּפיסארּבעה : ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָ
ׁשּזכה מי וזכה הפיסּו, הּמזּבח; את ּתֹורם מי - ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹון
גזרי ׁשני מעלה והּוא הּמערכה, את מסּדר והּוא ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלתרם.
הּמזּבח מן אׁש מלאה מחּתה מכניס והּוא לּמזּבח, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָעצים

קטרת. עליה להקטיר הּזהב למזּבח ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹהחיצֹון

.Â.עמידתן סדר על עׂשר ׁשלׁשה ּבֹו זֹוכין - הּׁשני ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּפיס
ּכדר ּומֹונה 'הצּביעּו'! להן: אֹומר הממּנה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻּכיצד?
ׁשל ּתמיד ׁשֹוחט הּוא ראׁשֹון, ּבּפיס ׁשּיצא וזה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּבארנּו.
הּתמיד ּדם את מקּבל הּוא ּבצּדֹו, עֹומד ׁשהּוא והּׁשני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשחר;
הּפנימי הּמזּבח מדּׁשן לּׁשני, הּסמּו והּׁשליׁשי זֹורקֹו; ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָוהּוא
הּמנֹורה את מדּׁשן ׁשּבצּדֹו, והרביעי הּקטרת; מזּבח ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשהּוא
ורגלֹו הּתמיד ראׁש מעלה והחמיׁשי, הּנרֹות; את ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּומטיב
מעלה והּׁשביעי, הּידים; ׁשּתי מעלה והּׁשּׁשי, ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָלּכבׁש;

זנב]העקץ והּגרה[י"א החזה מעלה והּׁשמיני, והרגל; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
מעלה[צוואר] והעׂשירי, הּדפנֹות; ׁשּתי מעלה והּתׁשיעי, ;ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָ
מעלה[מעיים]הּקרבים עׂשר, והאחד סלת[מנחת]; ְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹ

עׂשר, והּׁשלׁשה החבּתין; מעלה עׂשר, והּׁשנים ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹהּנסכים;
נסכים. ׁשל הּיין ְֲִִֶֶַַַָמעלה

.Êאב ּבית אנׁשי לכל הממּנה להם אֹומר - הּׁשליׁשי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּפיס
ק הקטיר ׁשּלא 'מי הּיֹום: אֹותֹו יבֹואׁשל מּימיו, טרת ְְִִִִֶֶֶַָָָֹֹ

זה ּבפיס ׁשּיצא ּומי ויפיסּו; הממּנה, אצל יתקּבצּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻויפיס'!
קטרת להקטיר ׁשּיזּכה הּוא .ראׁשֹון, ְְְְִִִֶֶֶַֹ

.Áמעלה מי לידע ּומפיסין ּכּלן, מתקּבצין - הרביעי ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָֻהּפיס
ׁשּזכה מי וזכה הפיסּו, לּמזּבח; הּכבׁש מן ּתמידאברים . ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּכהן ּכל אּלא אחר, ּפיס לֹו מפיסין אין - הערּבים ּבין ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשל
ּבין ּבּה יזּכה ׁשחרית, העבֹודֹות מן ּבעבֹודה ְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּזכה
ּבין אחר ּפיס לּה מפיסין ׁשהן הּקטרת, מן חּוץ ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהערּבים:
מאנׁשי מעֹולם קטרת הקטיר ׁשּלא מי ּכל ויבֹוא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהערּבים;
ּכּלן הקטירּו ּכבר ואם עליה. ויפיסּו אב, ּבית ְְְְִִִִֵֶָָָָָָֻאֹותֹו
וזה ׁשליׁשי, ּבפיס ּבׁשחרית ּכּלן לּה מפיסין ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָֻמימיהם,

הערּבים. ּבין מקטירּה ׁשחרית לּה ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּזכה
.Ë,לבֹונה בזיכי ּוׁשני ּומּוספין ּתמידין ׁשם ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבׁשּבת,

ׁשל אב ּבית אֹותֹו אנׁשי ּבּׁשחר מפיסין עֹובדין? הן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּכיצד
עֹולה כבׂשי ּוׁשני ׁשחר ׁשל ּתמיד ּומקריבין הּיֹוצא, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמׁשמר
ׁשל הּתמיד מעבֹודֹות ּבעבֹודה ׁשּזכה וכל מּוספין; ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשל

מּוסף. כבׂשי ּבׁשני ּבּה זֹוכה הּוא האחרׁשחר, והּמׁשמר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּבין ׁשל לתמיד אחרֹות ּפיסֹות מפיסין ּבׁשּבת, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשּיּכנס

הּפנים ּבלחם חֹולקין ואּלּו ואּלּו .הערּבים. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.Èלבֹונה בזיכי ׁשני ׁשּיקטירּו עד הּלחם את אֹוכלין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָואין

האׁש הּקרּבנֹותעל ּכׁשאר מלח טעּונה והּלבֹונה ;. ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ
.‡Èהּבזיכין ׁשני מקטירין הּמּוספין, קרּבן [שלואחר ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ

הּבזיכין.לבונה] ׁשני את מקריבין כהנים ּוׁשני ;ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹ
.Èמׁשמר הּׁשנה? ׁשּבתֹות ּבכל הּפנים לחם חֹולקין ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד

הבא]הּנכנס נֹוטל[לשבוע הּיֹוצא ּומׁשמר חּלֹות, ׁשׁש נֹוטל ְְִִֵֵֵֵַַַָָ
מּוכנים הם ׁשהרי ּבּצפֹון, ּביניהן חֹולקין הּנכנסין ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשׁש;
טֹוב יֹום ׁשּיהיה ּובזמן ּבּדרֹום. חֹולקין והּיֹוצאין ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָלעבֹודה,
- החג ׁשּבתֹו ּבׁשּבת וכן ּבׁשּבת, רגלים מּׁשלׁש אחד ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשל

הּפנים ּבלחם ּבׁשוה הּמׁשמרֹות ּכל המשמרחֹולקין רק [ולא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָ
ּבאחדהשבועי] חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום חל אם וכן .ְְִִֵֶֶַָָָ

טֹוב יֹום מערב ּבׁשוה הּמׁשמרֹות ּכל חֹולקין - ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָּבׁשּבת
וכן לעבֹודה. ׁשהקּדימּו מּפני הּפנים, ּבלחם ׁשּבת, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ּכל חֹולקין - ׁשּבת ּבערב להיֹות האחרֹון טֹוב יֹום חל ְְְֲִִִֶֶַַָָָָאם
מֹוצאי ׁשהיא ׁשּבת ּבאֹותּה הּפנים, ּבלחם ּבׁשוה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּמׁשמרֹות



מי            
      

.‡Îהנ"ל]נמצאּו חציין[במקרה ּוׁשני קרבין, חציין ׁשני ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵָָ
עד אֹותן מּניחין - האֹובדין החציין ׁשני ואּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָאֹובדין.

צּורתן שיתקלקלו]ׁשּתעבר וכן[- הּׂשרפה; לבית ויֹוצאין , ְְְְְֲִֵֵֵֶַַָָָֹ
ׂשֹורפין והיכן הערּבים. ּבין ׁשל החצי נטמא אֹו אבד ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָאם

ּבעזרה. ֲָָָָאֹותן?
.Î,העּׂשרֹון חצי ׁשהקריב אחר ּבׁשחרית ּגדֹול ּכהן ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹמת

ׁשלם עּׂשרֹון הּיֹורׁשין מביאין - ּתחּתיו אחר ּכהן מּנּו ְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֹולא
ּכּפרתֹו), קרבה.(עבּור היתה ּוׁשלמה חבּתין; אֹותּה ועֹוׂשין ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָָָ

אחר ּכהן מּנּו ולא ּבּבקר, ׁשּיקריבֹו קדם ּגדֹול ּכהן ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֹֹֹמת
ׁשלם ועּׂשרֹון ּבּבקר, ׁשלם עּׂשרֹון אֹותּה מקריבין - ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּתחּתיו
ּפי על אף ּולבֹונתּה ׁשמנּה ּכֹופלין ואין הערּבים. ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָּבין
ׁשמן, לּגין ׁשלׁשת להם מפריׁשין אּלא הּסלת, ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֻׁשּנכּפלה
לעּׂשרֹון לבֹונה קמץ וחצי ׁשמן ּומחצה לג לבֹונה, ְְְֱֲִִֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹוקמץ
ׁשל לעּׂשרֹון לבֹונה קמץ וחצי ׁשמן ּומחצה ולג ּבקר, ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹׁשל

הערּבים. ְִֵַַָּבין

    
ּבפיס‡. יֹום, ּבכל ׁשעֹוׂשין האּלּו העבֹודֹות היּו[גורל]ּכל ְְֲִִֵֶַָָָָָ

אבֹות בּתי ּכהני ּכל עֹוׂשין? היּו וכיצד אֹותן. ְֲִִֵֵֵַָָָָָֹעֹוׂשין
ׁשּיעלה[המשמרת] אחר הּגזית ללׁשּכת נכנסין יֹום ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָׁשל

ׁשעל והממּנה כהּנה, ּבבגדי מלּבׁשין והן הּׁשחר, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻֻעּמּוד
ּבהּקפה עֹומדין והן עּמהן, והממּנה[במעגל]הּפיסֹות . ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֻ

והּוא ּומחזירּה, מהן אחד ׁשל ראׁשֹו מעל מצנפת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹנֹוטל
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּומפיסין מּמּנּו. למנֹות ׁשּמתחילין ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָהאיׁש

.- הּכהנים ּוׁשאר ׁשעֹובדין, אנׁשים לעבֹודה ְְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָֹויֹוצאין
לחּזנין אֹותן ּבגדי[שמשים]מֹוסרין את אֹותם ּומפׁשיטין , ְְְִִִִִֵֶַַַָָָ

מּניחין היּו ולא הּמכנסים[משאירים]הּקדׁש, אּלא עליהן ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
את ּופֹוׁשטין וחֹוזרין חל; ּבגדי ׁשּלֹובׁשין עד ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַֹּבלבד,
לחּלֹונֹות הּכלים את החּזנין ּומחזירין הּקדׁש, ׁשל ְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהּמכנסים

הבגדים] .[תאי
מנין‚. על ּומסּכימין ּבהּקף, עֹומדין מפיסין? ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָּכיצד

והממּנה עליו, ׁשּיסּכימּו מנין ּכל אֹו אלף אֹו מאה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשּמֹונין,
אֹו אחת אצּבעֹותיהן מֹוציאין והן 'הצּביעּו'! להן: ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאֹומר

ׁשלׁש לֹו מֹונין ׁשלׁש, הֹוציא ואם מֹוציאיןׁשּתים; ואין . ְְְִִִִִִֵַָָֹֹ
ונֹוח[א] קצר, ׁשהּגּודל הרּמאים, מּפני ּבּמקּדׁש, ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָּגּודל

ולכּפֹותֹו הגורל]להֹוציאֹו ויטה אין[- ּגּודל, והּמֹוציא ; ְְְְִִִֵַָ
הּידּוע האיׁש מן למנֹות הממּנה ּומתחיל לֹו. אֹותֹו ְְְִִִִִֶַַַַָָֻמֹונין
וחֹוזר אצּבעֹותיהן, על ּומֹונה ּתחּלה; מצנפּתֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשהסיר
ׁשּׁשלם והאיׁש עליו. ׁשהסּכימּו הּמנין ׁשּיׁשלים עד ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָחלילה,
לעבֹודה. ראׁשֹון ּבּפיס ׁשּיצא הּוא אצּבעֹו, אצל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּמנין

האצּבעֹות„. על עליו ׁשהסּכימּו הּמנין מֹונין ְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָָולּמה
ׁשאסּור לפי עצמן? האנׁשים על מֹונה היה ולא ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהֹוציאּו,

אחר ּדבר ידי על אּלא יׂשראל את ׁשּנאמר:למנֹות , ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּבּטלאים". ְְְִִֵַַָ"וּיפקדם

ּבׁשחרית‰. יֹום ּבכל מפיסין היּו ּפיסֹות הּפיסארּבעה : ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָ
ׁשּזכה מי וזכה הפיסּו, הּמזּבח; את ּתֹורם מי - ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹון
גזרי ׁשני מעלה והּוא הּמערכה, את מסּדר והּוא ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלתרם.
הּמזּבח מן אׁש מלאה מחּתה מכניס והּוא לּמזּבח, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָעצים

קטרת. עליה להקטיר הּזהב למזּבח ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹהחיצֹון

.Â.עמידתן סדר על עׂשר ׁשלׁשה ּבֹו זֹוכין - הּׁשני ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּפיס
ּכדר ּומֹונה 'הצּביעּו'! להן: אֹומר הממּנה ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻּכיצד?
ׁשל ּתמיד ׁשֹוחט הּוא ראׁשֹון, ּבּפיס ׁשּיצא וזה ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּבארנּו.
הּתמיד ּדם את מקּבל הּוא ּבצּדֹו, עֹומד ׁשהּוא והּׁשני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָׁשחר;
הּפנימי הּמזּבח מדּׁשן לּׁשני, הּסמּו והּׁשליׁשי זֹורקֹו; ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַַַַָוהּוא
הּמנֹורה את מדּׁשן ׁשּבצּדֹו, והרביעי הּקטרת; מזּבח ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשהּוא
ורגלֹו הּתמיד ראׁש מעלה והחמיׁשי, הּנרֹות; את ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָֹּומטיב
מעלה והּׁשביעי, הּידים; ׁשּתי מעלה והּׁשּׁשי, ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָלּכבׁש;

זנב]העקץ והּגרה[י"א החזה מעלה והּׁשמיני, והרגל; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
מעלה[צוואר] והעׂשירי, הּדפנֹות; ׁשּתי מעלה והּתׁשיעי, ;ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָ
מעלה[מעיים]הּקרבים עׂשר, והאחד סלת[מנחת]; ְְֲִֶֶַַַַַָָָָֹ

עׂשר, והּׁשלׁשה החבּתין; מעלה עׂשר, והּׁשנים ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹהּנסכים;
נסכים. ׁשל הּיין ְֲִִֶֶַַַָמעלה

.Êאב ּבית אנׁשי לכל הממּנה להם אֹומר - הּׁשליׁשי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּפיס
ק הקטיר ׁשּלא 'מי הּיֹום: אֹותֹו יבֹואׁשל מּימיו, טרת ְְִִִִֶֶֶַָָָֹֹ

זה ּבפיס ׁשּיצא ּומי ויפיסּו; הממּנה, אצל יתקּבצּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻויפיס'!
קטרת להקטיר ׁשּיזּכה הּוא .ראׁשֹון, ְְְְִִִֶֶֶַֹ

.Áמעלה מי לידע ּומפיסין ּכּלן, מתקּבצין - הרביעי ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָֻהּפיס
ׁשּזכה מי וזכה הפיסּו, לּמזּבח; הּכבׁש מן ּתמידאברים . ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

ּכהן ּכל אּלא אחר, ּפיס לֹו מפיסין אין - הערּבים ּבין ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשל
ּבין ּבּה יזּכה ׁשחרית, העבֹודֹות מן ּבעבֹודה ְֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָׁשּזכה
ּבין אחר ּפיס לּה מפיסין ׁשהן הּקטרת, מן חּוץ ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹהערּבים:
מאנׁשי מעֹולם קטרת הקטיר ׁשּלא מי ּכל ויבֹוא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהערּבים;
ּכּלן הקטירּו ּכבר ואם עליה. ויפיסּו אב, ּבית ְְְְִִִִֵֶָָָָָָֻאֹותֹו
וזה ׁשליׁשי, ּבפיס ּבׁשחרית ּכּלן לּה מפיסין ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָֻמימיהם,

הערּבים. ּבין מקטירּה ׁשחרית לּה ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָׁשּזכה
.Ë,לבֹונה בזיכי ּוׁשני ּומּוספין ּתמידין ׁשם ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבׁשּבת,

ׁשל אב ּבית אֹותֹו אנׁשי ּבּׁשחר מפיסין עֹובדין? הן ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּכיצד
עֹולה כבׂשי ּוׁשני ׁשחר ׁשל ּתמיד ּומקריבין הּיֹוצא, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמׁשמר
ׁשל הּתמיד מעבֹודֹות ּבעבֹודה ׁשּזכה וכל מּוספין; ְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשל

מּוסף. כבׂשי ּבׁשני ּבּה זֹוכה הּוא האחרׁשחר, והּמׁשמר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּבין ׁשל לתמיד אחרֹות ּפיסֹות מפיסין ּבׁשּבת, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשּיּכנס

הּפנים ּבלחם חֹולקין ואּלּו ואּלּו .הערּבים. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.Èלבֹונה בזיכי ׁשני ׁשּיקטירּו עד הּלחם את אֹוכלין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָואין

האׁש הּקרּבנֹותעל ּכׁשאר מלח טעּונה והּלבֹונה ;. ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָ
.‡Èהּבזיכין ׁשני מקטירין הּמּוספין, קרּבן [שלואחר ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָ

הּבזיכין.לבונה] ׁשני את מקריבין כהנים ּוׁשני ;ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָֹ
.Èמׁשמר הּׁשנה? ׁשּבתֹות ּבכל הּפנים לחם חֹולקין ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד

הבא]הּנכנס נֹוטל[לשבוע הּיֹוצא ּומׁשמר חּלֹות, ׁשׁש נֹוטל ְְִִֵֵֵֵַַַָָ
מּוכנים הם ׁשהרי ּבּצפֹון, ּביניהן חֹולקין הּנכנסין ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָׁשׁש;
טֹוב יֹום ׁשּיהיה ּובזמן ּבּדרֹום. חֹולקין והּיֹוצאין ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָלעבֹודה,
- החג ׁשּבתֹו ּבׁשּבת וכן ּבׁשּבת, רגלים מּׁשלׁש אחד ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשל

הּפנים ּבלחם ּבׁשוה הּמׁשמרֹות ּכל המשמרחֹולקין רק [ולא ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָ
ּבאחדהשבועי] חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום חל אם וכן .ְְִִֵֶֶַָָָ

טֹוב יֹום מערב ּבׁשוה הּמׁשמרֹות ּכל חֹולקין - ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָּבׁשּבת
וכן לעבֹודה. ׁשהקּדימּו מּפני הּפנים, ּבלחם ׁשּבת, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשהּוא
ּכל חֹולקין - ׁשּבת ּבערב להיֹות האחרֹון טֹוב יֹום חל ְְְֲִִִֶֶַַָָָָאם
מֹוצאי ׁשהיא ׁשּבת ּבאֹותּה הּפנים, ּבלחם ּבׁשוה ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהּמׁשמרֹות



מי           
      

ּבׁשביל הּכהנים ׁשּנתאחרּו מּפני ּתּקנה, זה ודבר ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהחג.
ולא מׁשמר מּבעלי אחד נתאחר ואם הּפנים; לחם ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹחּלּוק

אחר יּמצא שיחליפו]ּבא, המשמרות .[משאר ִֵֵַָָ

.‚Èּכגֹון טֹוב, יֹום ּובין הּׁשּבת ּבין להפסיק אחד יֹום ְְְִֵֵֶַַַָָָחל
חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום טֹוב[הסוכות]ׁשהיה יֹום אֹו ּבּׁשני ִִֵֶֶַַָָָ

עצרת ׁשל טֹוב יֹום אֹו ּבחמיׁשי, ׁשחל[שבועות]האחרֹון ֲֲֲִִֶֶֶֶַַָָ
ּבאֹותּה קבּוע ׁשּזמּנֹו מׁשמר - ּבחמיׁשי אֹו ּבּׁשני ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָלהיֹות
לא ׁשהרי ׁשּתים; נֹוטל הּנכנס וזה חּלֹות, עׂשר נֹוטל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּבת
ערב ׁשהּוא אחד, יֹום אּלא לבּדם הם לעבֹודה להם ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָנׁשאר
מעט. אּלא מהם ּבא ואין ּומתעּצלין, ּבׁשּבת; אחד אֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבת

.„Èׁשּזכה החּלֹות חצי מׁשמר מּכל נֹוטל לעֹולם ּגדֹול ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּכהן
מזה]ּבהן ושלש מזה שלש לאהרן[- "והיתה ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֶֶֶַַָָָֹ

ּגדֹול ּכהן ואין לבניו; ּומחצה לאהרן, מחצה - ְְְְֱֱֲֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹּולבניו"
ּפרס פרוסה]נֹוטל ּכבֹודֹו.[חלה זה ׁשאין , ְְֵֵֶֶָ

    
על‡. ׁשּבת יֹום ּבכל הּפנים לחם לסּדר עׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָמצות

ּביֹום הּׁשּבת "ּביֹום ׁשּנאמר: - ּבהיכל ה' לפני ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּׁשלחן
יערכּנּו". ְֶַַַַָהּׁשּבת

.ּברּור חּלהודבר ּכל חּלֹות, עׂשרה ׁשּתים ׁשהּוא ּבּתֹורה, ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָ
עׂשרֹונים ּבכלׁשני חּלֹות ׁשׁש - סדרים ׁשני אֹותֹו ועֹורכין . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָ

קנים ׁשלׁשה חּלֹות ׁשּתי ּכל ּובין חּלה; ּגּבי על חּלה ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹסדר,
ּבֹו מנּׁשבת הרּוח ׁשּתהיה ּכדי זהב, יתעפשו]ׁשל ;[ולא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָ

קׂשוֹות ּבׁשּתי מערכה ּכל ּכל[יתידות]וסֹומ ּבצד ונֹותנין . ְְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָ
על "ונתּת ׁשּנאמר: - לבֹונה קמץ ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמערכה,
נמצאּו .'ּבז' הּנקרא הּוא זה ּוכלי זּכה"; לבנה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּמערכת

וׁשּולים הּבזיכין. ּבׁשני לבֹונה קמצי שטוחה]ׁשני [תחתית ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָֻ
הּׁשלחן. על ׁשּיּניחּום ּכדי לּבזיכין, ְְִִִֵֶַַַַָָָֻהיּו

מעּכבין‚. הּבזיכין ּוׁשני זה, את זה מעּכבין הּסדרים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשני
זה את זה מעּכבין והּבזיכין והּסדרים זה, את ואיןזה . ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָ

מּיֹום[חונכים]מחּנכין ּבׁשּבת. הּפנים ּבלחם אּלא הּׁשלחן ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
על ׁשם ׁשהּוא הּלחם את מֹוציאין הּׁשּבת, ליֹום ְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָהּׁשּבת
וזה אחר. לחם ּומסּדרין ׁשעברה, מּׁשּבת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּׁשלחן
הּנכנסת הּמׁשמרֹות, ׁשּתי ׁשחֹולקין הּוא - ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָׁשּמֹוציאין

אֹותֹו. ואֹוכלין ּגדֹול; ּכהן עם ְְְִִֵֵַָֹוהּיֹוצאת,
נכנסים,„. כהנים ארּבעה הּלחם? את מסּדרין ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹוכיצד

וארּבעה בזיכין; ׁשני ּבידם ּוׁשנים סדרים, ׁשני ּבידם ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָָָׁשנים
לּטל ּוׁשנים סדרים, ׁשני לּטל ׁשנים לפניהם, ׁשנימקּדימין ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹ

ּבּצפֹון עֹומדין הּנכנסין הּׁשלחן. על ׁשם ׁשהיּו ְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָֻבזיכין
לּצפֹון. ּופניהם ּבּדרֹום עֹומדין והּיֹוצאין לּדרֹום, ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָּופניהם
ׁשל טפחֹו לתֹו זה ׁשל וטפחֹו מּניחין, ואּלּו מֹוׁשכין ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַאּלּו

יחד]זה ּתמיד"[- "לפני ׁשּנאמר: השולחן- יהיה [שלא ְֱִֶֶֶַַָָ
לחם] .בלא

אחר‰. זהב ׁשלחן על ׁשהֹוציאּו הּלחם את ונתנּו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻיצאּו
מחּלקין ּכ ואחר הּבזיכין, והקטירּו ּבאּולם; ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָׁשהיה
החּלֹות ּבׁשּבת, להיֹות הּכּפּורים יֹום חל ואם ְְְִִִִַַַַַַָָהחּלֹות.

לערב .מתחּלקֹות ְְִֶֶַָ
.Âסאים וארּבע עׂשרים מביאין הּפנים? לחם מעׂשה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּכיצד

וׁשפין למנחֹות, הראּויין ּובֹועטין[משפשפין]חּטים אֹותן ְְְֲִִִִִִָָָָ
ּבאחת מהן ּומנּפין אֹותן, וטֹוחנין מנחֹות; חּטי ּכׁשאר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבהן
מהן ועֹוׂשין סלת, עּׂשרֹון ועׂשרים ארּבעה נפה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹעׂשרה

מּצֹות חּלֹות עׂשרה חמץ]ׁשּתים אֹותן[שאינם נּפה לא . ְְִֵֵֶַַָָֹ
סאים וארּבע מעׂשרים הֹוציאן ׁשּלא אֹו נפה, עׂשרה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבאחת
נאמרּו לא ּכׁשרֹות; מקֹום, מּכל סלת ונעׂשּו הֹואיל -ְְְֲִִֵֶֶֶַָָֹֹ

למצוה. אּלא האּלּו ְְִִִֵֶַָָָהּׁשעּורין

.Êּבעזרה ּבפנים ואפּיתן ּבחּוץ, ועריכתן ְְֲֲֲִִִִִַַַָָָָָָָָָוליׁשתן
הּמנחֹות אֹותןּכׁשאר ואֹופין אחת, אחת אֹותן ולׁשין . ְְְְִִִַַַַַָָָָָ

ׁשּתים. ְְִִַַׁשּתים

.Áדפּוסין אחד[תבניות]ּוׁשלׁשה - להן היּו זהב ׁשל ְְִֶֶֶָָָָָָֹ
ּבֹו, אֹותּה ׁשאֹופין והּׁשני ּבצק, והּוא החּלה ּבֹו ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָׁשּנֹותנין
ּכדי הּתּנּור, מן אֹותּה ּכׁשרֹודין ּבֹו אֹותּה ׁשּנֹותנין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָוהּׁשליׁשי

ּתתקלקל .[תשבר]ׁשּלא ְְִֵֶַֹ

.Ë"ּפנים "לחם ׁשּנאמר: מרּבעת, מהן חּלה ׁשּיהיּוּכל , ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֻ
ורחּבּה טפחים, עׂשרה מהן חּלה ּכל אר רּבים. ּפנים ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹלֹו

ורּומּה טפחים, -[גובהה]חמּׁשה והּׁשלחן אצּבעֹות; ׁשבע ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָֻ
אר נֹותן טפחים. ׁשּׁשה ורחּבֹו טפח, עׂשר ׁשנים ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹארּכֹו
טפחים ׁשני יֹוצאת החּלה נמצאת - הּׁשלחן רחב על ְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָֹֻהחּלה
ּומּכאן, מּכאן הּיֹוצא את וכֹופל מּכאן; טפחים ּוׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָמּכאן
על חּלה מּניח וכן ּבאמצע. רוח הּקצוֹות ׁשני ּבין ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָויּׁשאר
מערכה ּבצּדּה עֹוׂשה וכן חּלֹות. ׁשׁש ׁשעֹור עד חּלה, ְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּגּבי

חּלֹות. ׁשׁש ְִֵַָׁשנּיה,

.Èטֹוב יֹום את ולא ׁשּבת, ּדֹוחה הּפנים לחם אפּית ,אין ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹ
ואם למחר; אֹותן ועֹורכין אֹותן, אֹופין ׁשּבת ּבערב ְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָאּלא
ּבחמיׁשי להיֹות הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹובים ימים ׁשני ְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֹחל

רביעי. מּיֹום אֹותן אֹופין ׁשּבת, ְְִִִִֶֶַָָּובערב

.‡Èׁשּבת ּדֹוחה נטילתן ולא הּקנים סּדּור מערבולא אּלא ; ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
ּבׁשּבת ּובאחד הּׁשלחן, לאר ונֹותנן וׁשֹומטן נכנס ְְְְְְְְְִֶֶַַַָָָָָָָֹֻׁשּבת

א'] החּלֹות.[יום ּבין הּקנים את ּומכניס ְְִִִֵֶַַַַָָנכנס
.Èּבזיכי עּמֹו הּניח ולא ּכמצותֹו, ּבׁשּבת הּלחם ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹסּדר

נפסל - הּבזיכין הקטיר הּבאה ּולׁשּבת למחר, עד ְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָָָלבֹונה
והּבזיכין הּלחם את סּדר אם וכן קדֹוׁש; ואינֹו ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּלחם,
- הּבאה ׁשּבת לאחר הּבזיכין והקטיר ּבׁשּבת, ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָָָָּבאחד
הּבזיכין הקטיר אם אבל ונפסל. קדֹוׁש, אינֹו ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָהּלחם

הּלחם נפסל .ּבׁשּבת, ְְִֶֶַַַָ
.‚È?הּׁשּבת לאחר ׁשּסּדרם ּובבזיכין ּבלחם יעׂשה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּכיצד

והן הּׁשּבת יֹום עליהן ׁשּיעבר עד הּׁשלחן על ׁשם ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֻיּניחם
השולחן]מסּדרין לׁשּבת[על הּבזיכין יקטיר ּכ ואחר , ְְְְִִִִַַַַַָָָָֻ

והם[-בשבת] עליהן ׁשעברה הּׁשּבת אחר [היו]הּבאה, ְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
הּׁשלחן על הּבזיכין עם הּלחם נׁשאר ׁשאפּלּו - ְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֻֻמסּדרין

ּכלּום. ּבכ אין ׁשּבתֹות, ְְֵַַָָָּכּמה
.„Èאת והקטיר ּכמצותן, ּבׁשּבת והּבזיכין הּלחם את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָסּדר

לאחר ּבין זֹו, ׁשּבת לאחר ּבין הּׁשּבת, לאחר ְְְִִֵֵַַַַַַַַַַָָָהּבזיכין
הּלחם נפסל - הּבאה אחרת ּכקדׁשיםׁשּבת הּוא והרי ; ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

ּפּגּול מּׁשּום עליהן ׁשחּיבין פסול]ׁשּנפסלּו, ונֹותר[זבח ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָ
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְִֵֵֶָָוטמא,

           
      

.ÂËהסיר ׁשּלא עד אם - הּלחם מן אחת חּלה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹנפרסה
מקטיר ואינֹו ּפסּול, הּלחם - נפרסה הּׁשלחן מעל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּלחם
הּלחם - נפרס הּלחם ׁשהסיר אחר ואם הּבזיכין; את ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעליו

הּבזיכין את עליו ּומקטיר .ּפסּול, ְִִִֶַַָָָָ

.ÊËואם ׁשהסירֹו; ּכמי זה הרי להסירֹו, הּלחם זמן ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַהּגיע
ּפרק ׁשּלא ּפי על אף הּבזיכין, מקטיר - הּלחם ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹנפרס

ּביןהּמערכת הקטרה לפני ּבין הּסדרים, מן אחד נטמא . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הּטמא - הּבזיכין מן אחד ׁשּנטמא אֹו הקטרה, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלאחר

ּבטהרתֹו. והּטהֹור ְְְְֳַָָָָֻּבטמאתֹו,

ה'תש"ע מרחשון ט"ז שלישי יום

    
לעלֹות‡. סמּו הּוא: ּכ יֹום ּבכל הּתמידֹות עבֹודֹות ְְֲֲִֵֶַַָָָסדר

הּפיסֹותהּׁשחר ׁשעל הממּנה יבֹוא על[גורלות], ויּקיׁש , ְְְִֶֶַַַַַַַַָָֻ
ּומבּלׁשין לֹו, ּופֹותחין העזרה,[בודקים]העזרה, ּכל את ְְְֲֲִִֶַָָָָָָָ

עֹוׂשי וכל[מנחת]ּומעמידין החבּתין; לעׂשֹות חבּתין ְֲֲֲֲִִִִִִֵַַַָ
ּבגדי ולבׁשּו הממּנה, ׁשּיבֹוא קדם טבלּו ּכבר ׁשּׁשם ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהּכהנים
הראׁשֹון ּפיס ויפיסּו הּגזית, ּבלׁשּכת ויעמדּו ויבֹואּו ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֻכהּנה.
זה ּומתחיל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמלאכּתֹו, אחד ּכל ויזּכה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָוׁשני,
ּכ ואחר ׁשאמרנּו. הּסדר על ותֹורם הּדׁשן, ּבתרּומת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּזכה

המזבח]מסּדר מערכה[על מסּדר ּכ ואחר ּגדֹולה, מערכה ְְְְֲֲֵֵַַַַַַָָָָָָ
מערכה על ּומּניחן עצים גזרי ׁשני מעלה ּכ ואחר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשנּיה,
הּכלים, ללׁשּכת נכנסין ּכ ואחר האׁש. להרּבֹות ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָּגדֹולה
ּומׁשקין הּיֹום. ּכל להן ׁשּצריכין הּׁשרת ּכלי ּכל ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומֹוציאין

לבית[קרבן]את מֹוׁשכֹו ּבׁשחיטתֹו, ׁשּזכה וזה מים, הּתמיד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
האברין, להעלֹות ׁשּזכּו הּכהנים אחריו וילכּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּמטּבחים;
ּובׁשעת הּגדֹול. ההיכל ׁשער ׁשּפֹותחין עד ׁשם ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָוׁשֹוהין

הּתמיד. את ׁשֹוחטין הּׁשער, נכנסיןּפתיחת ּכ ואחר ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָ
ּבדּׁשּון ׁשּזכה האחד - כהנים ׁשני הּמזּבח[ניקוי]להיכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

הּמנֹורה. ּבדּׁשּון ׁשּזכה והּׁשני ְְְְִִִִֵֶַַַָָָהּפנימי,
.את ׁשֹוחט ׁשהּׁשֹוחט ּבׁשעה מדּׁשנֹו הּמזּבח את ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָוהמדּׁשן

ׁשּקּבלֹו.הּתמיד זה הּדם, זֹורק ּכ ואחר . ְְִִֵֶֶַַַַָָָ
מטיב‚. הּדם, ׁשּזֹורקין חמׁש[מדליק]ואחר ׁשּבהיכל זה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הּמטּבחים ׁשּבבית ואּלּו ההיכל. מן ׁשניהן ויֹוצאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּנרֹות;
ּבֹו ׁשּזכה אבר מעלה אחד וכל ּומנּתחין, מפׁשיטין -ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּולמּטה ּכבׁש מחצי האברים ונֹותנין בחלקולּכבׁש. -] ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
מחציהתחתון] אֹותן נֹותנין היּו - מּוספין וׁשל ּבמערבֹו; ,ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָ

וׁשל ּבמזרחֹו; ּולמּטן, -[קרבנות]ּכבׁש חדׁשים ראׁשי ְְְְֳִִֵֶֶֶַָָָָ
הּלּו ּבמקֹום לקרן קרן ּבין מּלמעלה, הּמזּבח על ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָנֹותנין

מעבר]רגלי חדׁש.[- ראׁש ׁשהּוא לפרסמֹו ּכדי הּכהנים, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַֹֹֹ
ּובֹוזקין האברים; את ׁשם ּגּבי[מפזרים]ּומֹולחין על מלח ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשם הּכהנים ויּפלּו יחליק, ׁשּלא ּכדי - ּבׁשּבת אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּכבׁש
ּבעצים הליכתן עצים]ּבעת הובלת ּפי[- על ואף לּמערכה; ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָ

ואין הֹואיל הּכבׁש, ּובין רגליהן ּבין חֹוצץ ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַׁשהּמלח
חֹוׁשׁשין אינן עבֹודה, הּזאת חציצה]ההֹולכה זה אין -]. ְֲִֵַַָָָָֹ

ללׁשּכת„. ּכּלם מתּכּנסין לּכבׁש, האברים ׁשּמעלין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻואחר
והןהּגזית אחת'! ּברכה 'ּברכּו להן: אֹומר והממּנה , ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

ּו'ׁשמע', הּדּברֹות, ועׂשר עֹולם', 'אהבת וקֹוראין ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָּפֹותחין

ו'ׂשים ּו'רצה', ויּציב', ו'אמת 'וּיאמר', ׁשמֹוע', אם ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ'והיה
אנׁשי ׁשּיאמרּו והיא אחת, ּברכה מֹוסיפין ּובׁשּבת ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשלֹום';
ּבּבית ׁשמֹו ׁשּׁשּכן 'מי הּנכנס: מׁשמר לאנׁשי הּיֹוצא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמׁשמר
ּכ ואחר ורעּות'. ׁשלֹום אחוה אהבה ּביניכם יׁשּכין ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּזה,
ׁשּזֹוכה, מי ּבּקטרת וזֹוכה ּורביעי, ׁשליׁשי ּפיס ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַֹמפיסין
הּמנֹורה, ּבדּׁשּון ׁשּזכה זה נכנס ּכ ואחר ּומקטיר; ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָונכנס
הּמנֹורה, מדּׁשן עם ׁשהקטיר זה ויֹוצא הּנרֹות. ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּומטיב

הּכהנים. ואחיו הּוא האּולם, מעלֹות על ְְֲֲִֵֶַַַָָָֹועֹומד

הּמגרפה,‰. את אחד נטל ולּמזּבח, האּולם ּבין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּכׁשּיּגיעּו
ּוׁשלׁשה ּגדֹול. קֹול לּה והיה ולּמזּבח, האּולם ּבין ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָֹּוזרקּה
יֹודע קֹולּה, ׁשֹומע ׁשהּוא ּכהן מׁשּמׁשת: היתה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹדברים
לוי ּובן ּובא; רץ והּוא להׁשּתחוֹות, נכנסין הּכהנים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאחיו
לדּבר נכנסין הּלוּיים ׁשאחיו יֹודע קֹולּה, ׁשֹומע ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא

ּובא רץ והּוא הּמעמדּבׁשיר, וראׁש של; משמרת -] ְְְֲִַַָָָֹ
העם] בשליחות בהקרבה, שנוכחים ׁשֹומע'ישראלים' ְֵֶַּכׁשהּוא

הּטמאים את מעמיד היה ׁשער[מצורעים]קֹולּה, על ְֲִִֵֶַַַַַָָָ
החׁשד מּפני רוציםהּמזרח שאינם בהם יחשדו שלא -] ְְֲִִֵַַָָ

ּכּפרתן[אלא],להיכנס] הביאּו לא ׁשעדין הּכל [ולכןׁשּידעּו ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
נכנסו] האבריםלא את ּבאברים ׁשּזכה זה מעלה ּכ ואחר .ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

מתחילין האברים, את ׁשּמעלין ואחר ולּמזּבח, הּכבׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָמן
ּברכה ּכהנים ּברּכת ּומברכין האּולם, מעלֹות ׁשעל ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹאּלּו
ּכ ואחר ּבמקֹומּה. ׁשּבארנּו ּכמֹו המפרׁש, ּבּׁשם ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָֹאחת
ואחר החבּתין, מקטיר הּסלת ואחר הּנסכים, סלת ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַָֹֹמעלין
הּלוּיים אֹומרין ,הּנּסּו ּובׁשעת ;לּנּסּו הּיין מעלין ְְְֲֲִִִִִִִִִִַַַַַַַַהחבּתין
ותֹוקעים ׁשּבּמקּדׁש, נּגּון ּבמיני המׁשֹוררין ּומּכין ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָּבׁשיר,

הּׁשיר. ּפרקי על ּתקיעֹות ְְִִִֵֵַַַּתׁשע
.Âעל עֹומדין כהנים ׁשני היּו ,למנּס הּיין נֹותנין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּכׁשהיּו

והּסגן ּבידן; חצֹוצרֹות ּוׁשּתי החלבים גדול]ׁשלחן כהן [של ְְְְְְֲֲִֵַַַָָָָֻ
והּסּודרין הּמזּבח, קרן על ּתקעּו[דגלים]עֹומד ּבידֹו. ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

הממּנה זה אצל ועמדּו ּובאּו ותקעּו, הּצלצלוהריעּו על ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
מּׂשמאלֹו.[מצילתיים] ואחד מימינֹו אחד ,ְְִִִֶֶָָֹ

.Êזה הקיׁש ּבּסּודרין, הּסגן מניף - לנּס המנּס ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשחה
ּבּׁשיר. הּלוּיים ודּברּו ּבחצֹוצרֹות, אּלּו ותקעּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָּבּצלצל,
ּכל על ׁשּבעזרה; העם ּכל והׁשּתחוּו ּתקעּו, - לּפרק ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָהּגיעּו
הּתקיעֹות וכל הׁשּתחויה. - ּתקיעה ּכל ועל ּתקיעה, - ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָּפרק

ּתׁשע - הּתמיד ׁשּבארנּו.ׁשעל ּכמֹו , ְְִֵֵֶֶַַַַָ
.Áׁשלמיהן וזבחי הּצּבּור עֹולת על אּלא ׁשירה אֹומרין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאין

מּמֹותר ׁשּמקריבין נדבה עֹולת אבל ּבּתֹורה; ְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָהאמּורין
מ:] צּבּור,[מהנשאר ׁשל ׁשהן ּפי על אף - הּלׁשּכה ְְִִִֵֶֶַַַַָּתרּומת

- עצמן ּבפני הּבאין נסכים וכן ׁשירה; עליהן אֹומרין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאין
ׁשירה. עליהן אֹומרין ְֲִִֵֵֶָאין

.Ëאֹומרין הּלוּים ׁשהיּו "לה'הּׁשיר - הראׁשֹון ּבּיֹום : ְְִִִִִֶַַַַָָ
ּומהּלל ה' "ּגדֹול אֹומרין: היּו ּבּׁשני ּומלֹואּה"; ְְְִִֵֶַָָָָָָֻהארץ
"אל - ּברביעי אל"; ּבעדת נּצב "אלהים - ּבּׁשליׁשי ְְְֱֲִִִִִִֵֵַַַָָֹֹמאד";
- ּבּׁשּׁשי עּוּזנּו"; לאלהים "הרנינּו - ּבחמיׁשי ה'"; ְְֲִִִִִִֵֵַַַָֹנקמֹות,
ליֹום ׁשיר "מזמֹור - ּבׁשּבת לבׁש"; ּגאּות ,מל ְְְִִֵֵַָָָָ"ה'
וחֹולקין "האזינּו", ׁשירת אֹומרין ׁשּבת ּבמּוספי ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָהּׁשּבת".
ּבבית ׁשּׁשה אֹותּה ׁשּקֹוראין ּכדר ּפרקים, לׁשּׁשה ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָאֹותּה



מה            
      

.ÂËהסיר ׁשּלא עד אם - הּלחם מן אחת חּלה ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹנפרסה
מקטיר ואינֹו ּפסּול, הּלחם - נפרסה הּׁשלחן מעל ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻהּלחם
הּלחם - נפרס הּלחם ׁשהסיר אחר ואם הּבזיכין; את ְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָעליו

הּבזיכין את עליו ּומקטיר .ּפסּול, ְִִִֶַַָָָָ

.ÊËואם ׁשהסירֹו; ּכמי זה הרי להסירֹו, הּלחם זמן ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַהּגיע
ּפרק ׁשּלא ּפי על אף הּבזיכין, מקטיר - הּלחם ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹנפרס

ּביןהּמערכת הקטרה לפני ּבין הּסדרים, מן אחד נטמא . ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הּטמא - הּבזיכין מן אחד ׁשּנטמא אֹו הקטרה, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלאחר

ּבטהרתֹו. והּטהֹור ְְְְֳַָָָָֻּבטמאתֹו,

ה'תש"ע מרחשון ט"ז שלישי יום

    
לעלֹות‡. סמּו הּוא: ּכ יֹום ּבכל הּתמידֹות עבֹודֹות ְְֲֲִֵֶַַָָָסדר

הּפיסֹותהּׁשחר ׁשעל הממּנה יבֹוא על[גורלות], ויּקיׁש , ְְְִֶֶַַַַַַַַָָֻ
ּומבּלׁשין לֹו, ּופֹותחין העזרה,[בודקים]העזרה, ּכל את ְְְֲֲִִֶַָָָָָָָ

עֹוׂשי וכל[מנחת]ּומעמידין החבּתין; לעׂשֹות חבּתין ְֲֲֲֲִִִִִִֵַַַָ
ּבגדי ולבׁשּו הממּנה, ׁשּיבֹוא קדם טבלּו ּכבר ׁשּׁשם ְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻהּכהנים
הראׁשֹון ּפיס ויפיסּו הּגזית, ּבלׁשּכת ויעמדּו ויבֹואּו ְְְְְְְִִִִִַַַַַָָָָָֻכהּנה.
זה ּומתחיל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבמלאכּתֹו, אחד ּכל ויזּכה ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָוׁשני,
ּכ ואחר ׁשאמרנּו. הּסדר על ותֹורם הּדׁשן, ּבתרּומת ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָׁשּזכה

המזבח]מסּדר מערכה[על מסּדר ּכ ואחר ּגדֹולה, מערכה ְְְְֲֲֵֵַַַַַַָָָָָָ
מערכה על ּומּניחן עצים גזרי ׁשני מעלה ּכ ואחר ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשנּיה,
הּכלים, ללׁשּכת נכנסין ּכ ואחר האׁש. להרּבֹות ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָּגדֹולה
ּומׁשקין הּיֹום. ּכל להן ׁשּצריכין הּׁשרת ּכלי ּכל ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּומֹוציאין

לבית[קרבן]את מֹוׁשכֹו ּבׁשחיטתֹו, ׁשּזכה וזה מים, הּתמיד ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
האברין, להעלֹות ׁשּזכּו הּכהנים אחריו וילכּו ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹהּמטּבחים;
ּובׁשעת הּגדֹול. ההיכל ׁשער ׁשּפֹותחין עד ׁשם ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָוׁשֹוהין

הּתמיד. את ׁשֹוחטין הּׁשער, נכנסיןּפתיחת ּכ ואחר ְְְֲִִִִִֶַַַַַַַָָָ
ּבדּׁשּון ׁשּזכה האחד - כהנים ׁשני הּמזּבח[ניקוי]להיכל ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹ

הּמנֹורה. ּבדּׁשּון ׁשּזכה והּׁשני ְְְְִִִִֵֶַַַָָָהּפנימי,
.את ׁשֹוחט ׁשהּׁשֹוחט ּבׁשעה מדּׁשנֹו הּמזּבח את ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָוהמדּׁשן

ׁשּקּבלֹו.הּתמיד זה הּדם, זֹורק ּכ ואחר . ְְִִֵֶֶַַַַָָָ
מטיב‚. הּדם, ׁשּזֹורקין חמׁש[מדליק]ואחר ׁשּבהיכל זה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ

הּמטּבחים ׁשּבבית ואּלּו ההיכל. מן ׁשניהן ויֹוצאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָהּנרֹות;
ּבֹו ׁשּזכה אבר מעלה אחד וכל ּומנּתחין, מפׁשיטין -ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ

ּולמּטה ּכבׁש מחצי האברים ונֹותנין בחלקולּכבׁש. -] ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָ
מחציהתחתון] אֹותן נֹותנין היּו - מּוספין וׁשל ּבמערבֹו; ,ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָ

וׁשל ּבמזרחֹו; ּולמּטן, -[קרבנות]ּכבׁש חדׁשים ראׁשי ְְְְֳִִֵֶֶֶַָָָָ
הּלּו ּבמקֹום לקרן קרן ּבין מּלמעלה, הּמזּבח על ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָנֹותנין

מעבר]רגלי חדׁש.[- ראׁש ׁשהּוא לפרסמֹו ּכדי הּכהנים, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַֹֹֹ
ּובֹוזקין האברים; את ׁשם ּגּבי[מפזרים]ּומֹולחין על מלח ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

ׁשם הּכהנים ויּפלּו יחליק, ׁשּלא ּכדי - ּבׁשּבת אפּלּו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּכבׁש
ּבעצים הליכתן עצים]ּבעת הובלת ּפי[- על ואף לּמערכה; ְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָ

ואין הֹואיל הּכבׁש, ּובין רגליהן ּבין חֹוצץ ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַׁשהּמלח
חֹוׁשׁשין אינן עבֹודה, הּזאת חציצה]ההֹולכה זה אין -]. ְֲִֵַַָָָָֹ

ללׁשּכת„. ּכּלם מתּכּנסין לּכבׁש, האברים ׁשּמעלין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻואחר
והןהּגזית אחת'! ּברכה 'ּברכּו להן: אֹומר והממּנה , ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

ּו'ׁשמע', הּדּברֹות, ועׂשר עֹולם', 'אהבת וקֹוראין ְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָּפֹותחין

ו'ׂשים ּו'רצה', ויּציב', ו'אמת 'וּיאמר', ׁשמֹוע', אם ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ'והיה
אנׁשי ׁשּיאמרּו והיא אחת, ּברכה מֹוסיפין ּובׁשּבת ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹׁשלֹום';
ּבּבית ׁשמֹו ׁשּׁשּכן 'מי הּנכנס: מׁשמר לאנׁשי הּיֹוצא ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמׁשמר
ּכ ואחר ורעּות'. ׁשלֹום אחוה אהבה ּביניכם יׁשּכין ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָהּזה,
ׁשּזֹוכה, מי ּבּקטרת וזֹוכה ּורביעי, ׁשליׁשי ּפיס ְְְְְִִִִִִִִֶֶֶֶַַֹמפיסין
הּמנֹורה, ּבדּׁשּון ׁשּזכה זה נכנס ּכ ואחר ּומקטיר; ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָונכנס
הּמנֹורה, מדּׁשן עם ׁשהקטיר זה ויֹוצא הּנרֹות. ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָּומטיב

הּכהנים. ואחיו הּוא האּולם, מעלֹות על ְְֲֲִֵֶַַַָָָֹועֹומד

הּמגרפה,‰. את אחד נטל ולּמזּבח, האּולם ּבין ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָּכׁשּיּגיעּו
ּוׁשלׁשה ּגדֹול. קֹול לּה והיה ולּמזּבח, האּולם ּבין ְְְְְִֵֵַַָָָָָָָָָֹּוזרקּה
יֹודע קֹולּה, ׁשֹומע ׁשהּוא ּכהן מׁשּמׁשת: היתה ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹדברים
לוי ּובן ּובא; רץ והּוא להׁשּתחוֹות, נכנסין הּכהנים ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹׁשאחיו
לדּבר נכנסין הּלוּיים ׁשאחיו יֹודע קֹולּה, ׁשֹומע ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא

ּובא רץ והּוא הּמעמדּבׁשיר, וראׁש של; משמרת -] ְְְֲִַַָָָֹ
העם] בשליחות בהקרבה, שנוכחים ׁשֹומע'ישראלים' ְֵֶַּכׁשהּוא

הּטמאים את מעמיד היה ׁשער[מצורעים]קֹולּה, על ְֲִִֵֶַַַַַָָָ
החׁשד מּפני רוציםהּמזרח שאינם בהם יחשדו שלא -] ְְֲִִֵַַָָ

ּכּפרתן[אלא],להיכנס] הביאּו לא ׁשעדין הּכל [ולכןׁשּידעּו ְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
נכנסו] האבריםלא את ּבאברים ׁשּזכה זה מעלה ּכ ואחר .ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ

מתחילין האברים, את ׁשּמעלין ואחר ולּמזּבח, הּכבׁש ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָמן
ּברכה ּכהנים ּברּכת ּומברכין האּולם, מעלֹות ׁשעל ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָֹאּלּו
ּכ ואחר ּבמקֹומּה. ׁשּבארנּו ּכמֹו המפרׁש, ּבּׁשם ְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָֹאחת
ואחר החבּתין, מקטיר הּסלת ואחר הּנסכים, סלת ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַָֹֹמעלין
הּלוּיים אֹומרין ,הּנּסּו ּובׁשעת ;לּנּסּו הּיין מעלין ְְְֲֲִִִִִִִִִִַַַַַַַַהחבּתין
ותֹוקעים ׁשּבּמקּדׁש, נּגּון ּבמיני המׁשֹוררין ּומּכין ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָּבׁשיר,

הּׁשיר. ּפרקי על ּתקיעֹות ְְִִִֵֵַַַּתׁשע
.Âעל עֹומדין כהנים ׁשני היּו ,למנּס הּיין נֹותנין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּכׁשהיּו

והּסגן ּבידן; חצֹוצרֹות ּוׁשּתי החלבים גדול]ׁשלחן כהן [של ְְְְְְֲֲִֵַַַָָָָֻ
והּסּודרין הּמזּבח, קרן על ּתקעּו[דגלים]עֹומד ּבידֹו. ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָ

הממּנה זה אצל ועמדּו ּובאּו ותקעּו, הּצלצלוהריעּו על ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ
מּׂשמאלֹו.[מצילתיים] ואחד מימינֹו אחד ,ְְִִִֶֶָָֹ

.Êזה הקיׁש ּבּסּודרין, הּסגן מניף - לנּס המנּס ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשחה
ּבּׁשיר. הּלוּיים ודּברּו ּבחצֹוצרֹות, אּלּו ותקעּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָּבּצלצל,
ּכל על ׁשּבעזרה; העם ּכל והׁשּתחוּו ּתקעּו, - לּפרק ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָהּגיעּו
הּתקיעֹות וכל הׁשּתחויה. - ּתקיעה ּכל ועל ּתקיעה, - ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָּפרק

ּתׁשע - הּתמיד ׁשּבארנּו.ׁשעל ּכמֹו , ְְִֵֵֶֶַַַַָ
.Áׁשלמיהן וזבחי הּצּבּור עֹולת על אּלא ׁשירה אֹומרין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָאין

מּמֹותר ׁשּמקריבין נדבה עֹולת אבל ּבּתֹורה; ְְֲֲִִִִֶַַַַָָָָָהאמּורין
מ:] צּבּור,[מהנשאר ׁשל ׁשהן ּפי על אף - הּלׁשּכה ְְִִִֵֶֶַַַַָּתרּומת

- עצמן ּבפני הּבאין נסכים וכן ׁשירה; עליהן אֹומרין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאין
ׁשירה. עליהן אֹומרין ְֲִִֵֵֶָאין

.Ëאֹומרין הּלוּים ׁשהיּו "לה'הּׁשיר - הראׁשֹון ּבּיֹום : ְְִִִִִֶַַַַָָ
ּומהּלל ה' "ּגדֹול אֹומרין: היּו ּבּׁשני ּומלֹואּה"; ְְְִִֵֶַָָָָָָֻהארץ
"אל - ּברביעי אל"; ּבעדת נּצב "אלהים - ּבּׁשליׁשי ְְְֱֲִִִִִִֵֵַַַָָֹֹמאד";
- ּבּׁשּׁשי עּוּזנּו"; לאלהים "הרנינּו - ּבחמיׁשי ה'"; ְְֲִִִִִִֵֵַַַָֹנקמֹות,
ליֹום ׁשיר "מזמֹור - ּבׁשּבת לבׁש"; ּגאּות ,מל ְְְִִֵֵַָָָָ"ה'
וחֹולקין "האזינּו", ׁשירת אֹומרין ׁשּבת ּבמּוספי ְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָהּׁשּבת".
ּבבית ׁשּׁשה אֹותּה ׁשּקֹוראין ּכדר ּפרקים, לׁשּׁשה ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָאֹותּה



מו           
      

ּבׁשּׁשה הּׁשירה ּגמרּו ׁשּבת. ּבכל ּפרק ואֹומרין ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָהּכנסת;
"אז אֹומרין: ׁשּבת ׁשל ּבמנחה לראׁש. חֹוזרין ְְְְִִִֶַַָָָָָֹׁשּבתֹות,
היּו הּׁשנה ראׁש ׁשל ּבמּוסף כמכה". ּו"מי מׁשה" ְִִֶֶַָָָָָָָֹֹֹיׁשיר
להיֹות חל ואם עּוּזנּו"; לאלהים "הרנינּו ְְְְִִִִִֵֵַָֹאֹומרין:
ׁשל ּבמנחה ׁשכמֹו". מּסבל "הסירֹותי אֹומרין: ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶַָּבחמיׁשי,

מדּבר". יחיל ה' "קֹול אֹומרים: היּו הּׁשנה ְְִִִַָָָָָֹראׁש

.Èחדׁש ראׁש ׁשל ׁשירה - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל חדׁש ְְִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹראׁש
חדׁש ראׁש ׁשהּיֹום לפרסמֹו ּכדי ׁשּבת, ׁשל ׁשירה את .ּדֹוחה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

.‡Èהּמּוספין עם לבֹונה בזיכי ׁשני מקטירין קדםּבׁשּבת , ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ּכ ּבּבקר, יֹום ּכל ׁשעֹוׂשין וכּסדר מּוספין. ׁשל יין ְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹנּסּו
החיצֹון, מּמזּבח הּדׁשן מהרמת חּוץ הערּבים; ּבין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָעֹוׂשין
אּלא אּלּו ּדברים עֹוׂשין ׁשאין והּפיסֹות, הּמערכֹות, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָוסּדּור

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבלבד, ּבּׁשחר יֹום .ּבכל ְְְְִֵֶַַַַַָ

    
אחר‡. החדׁש ראׁש מּוסף מקריבין - חדׁשים ְְֳִִִֵֶַַַַַָָֹֹּבראׁשי

ּפרים חדׁש? ראׁש מּוסף הּוא וכּמה ׁשחר. ׁשל ְִִֶֶַַַַָָָֹֹּתמיד
ּוׂשעיר עֹולֹות, הּכל - ּכבׂשים וׁשבעה אחד, ואיל ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹׁשנים,

חּטאת. ִִַָעּזים

.ּומעׂשה הּתמיד; ּכמעׂשה הּוא, אחד העֹולֹות ּכל ְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָמעׂשה
החּטאת ּכמעׂשה מֹועדֹות, וׁשל חדׁשים ראׁשי ׁשל ְְֲֲֳִֵֵֶֶַַַַַָָָָהחּטאת

ׁשּבארנּו.הּנאכלת ְֱֵֶֶֶֶַַ

הראׁשֹון‚. מּיֹום יֹום, ּבכל מּוסף קרּבן מקריבין - ְְְְִִִִֶַַַָָָָּבפסח
ׁשנים, ּפרים חדׁשים: ראׁשי ּכמּוסף הּׁשביעי, יֹום ְְְֳִִִִִֵַַַַָָָעד
חּטאת וׂשעיר עֹולֹות, הּכל - ּכבׂשים וׁשבעה אחד, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹואיל
עׂשר ׁשּׁשה יֹום ׁשהּוא ּפסח, ׁשל ׁשני ּביֹום ְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהּנאכלת.
לעֹולה ּכבׂש יֹום, ּכל ׁשל מּוסף על יתר מקריבין - ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָּבניסן

הּתנּופה עמר העומר]עם קרבן צּבּור,[- ׁשל מנחה והּוא ; ְְְִִִֶֶַָָֹ
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

הּטמאה„. ואת הּׁשּבת את ּדֹוחה לפיכ קבּוע, .ּוזמּנֹו ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻ

יׂשראל‰. מארץ אּלא זֹו מנחה מביאין ׁשּנאמר:אין , ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
מן לבֹוא מצותֹו קצירכם". ראׁשית עמר את ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ"והבאתם

ּבּכר[לירושלים]הּקרֹוב לא ראשון]; הבשיל הּקרֹוב,[- ִֵַַָָֹ
יׂשראל. מארץ מקֹום מּכל אֹותֹו ְְִִִִֵֵֶֶָָָמביאין

.Âּבין עׂשר, ׁשּׁשה ּבליל - ּבּלילה להּקצר פסח]מצותֹו [חל ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָ
ּבין ּבׁשּבת.[חל]ּבחל ְְֵַָֹ

.Êהעמר לקצירת ּכׁשר הּלילה קצרּוהּווכל ואם ; ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹ
ּכׁשר. ֵַָּבּיֹום,

.Áהּקמה מן לבֹוא לקרקע]מצותֹו המחוברת לא[תבואה ; ְִִַָָָָֹ
העמרין מן יביאּו התלושות]מצאּו, .[מהערמות ְֳִִִָָָָ

.Ëהּלח מן לבֹוא לחה]מצותֹו יביאּו[תבואה מצאּו, לא ; ְְִִִַַָָָָֹ
הּיבׁש .מן ִֵַָ

.Èׁשּבּדרֹום הּׂשדֹות מן להביא ּדרּכם נרהיה היה [חורש]: ְְִִֶַַַָָָָָָָָָ
החצי נר אחרת ּובׁשנה זֹו; ּבׁשנה חציּה וזֹורע הּׂשדה, ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָחצי

מּמּנּו. ּומביא ׁשּנר החצי וזֹורע ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשּזרע,
.‡Èבא היה הּׂשעֹורים מן זה, מּמׁשהעמר קּבלה זה ודבר ; ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

ׁשלּוחי יֹוצאין טֹוב יֹום מערב נעׂשה? היה וכיצד ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָרּבנּו.
ּכריכֹות אֹותֹו ועֹוׂשין ּדין, אותם]בית קושרין ּבמחּבר[- ְְְִִִִֵָֻ

הּסמּוכֹות העירֹות ּכל לקצר. נֹוח ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹלּקרקע,
ּבעסק נקצר ׁשּיהיה ּכדי מתּכּנסֹות ּגדֹול;[המולה]לׁשם, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

ּובׁשלׁש אנׁשים ּבׁשלׁשה ׂשעֹורים, סאין ׁשלׁש ְְְְְְֲִִִִִָָָָֹֹֹוקֹוצרין
מּגלֹות. ּובׁשלׁש הּקֹוצרקּפֹות להן אֹומר ׁשחׁשכה, ּכיון ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ

הּׁשמׁש'? 'ּבא ׁשם: העֹומדים השמש]לכל אֹומרין[שקעה ְְְִִֶֶַָָָָ
הּׁשמׁש'? 'ּבא 'הן'! לֹו: אֹומרין הּׁשמׁש'? 'ּבא 'הן'! ְִֵֵֶֶֶֶַַָָלֹו:
זה'? 'מּגל 'הן'! לֹו: אֹומרין זה'? 'מּגל 'הן'! לֹו: ְְִִֵֵֶֶַַָָאֹומרין
זֹו'? 'קּפה 'הן'! לֹו: אֹומרין זה'? 'מּגל 'הן'! לֹו: ְְִִֵֵֶַָָֻאֹומרין
זֹו'? 'קּפה 'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? 'קּפה 'הן'! לֹו: ְְִִֵֵָָֻֻאֹומרין
זֹו'? 'ׁשּבת להן: אֹומר ׁשּבת, היה ואם 'הן'! לֹו: ְְִִֵֵֶַַָָָָָאֹומרין
זֹו'? 'ׁשּבת 'הן'! לֹו: אֹומרין זֹו'? 'ׁשּבת 'הן'! לֹו: ְְִִֵֵַַָָאֹומרין
והן 'אקצר'? להן: אֹומר ּכ ואחר 'הן'! לֹו: ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָֹאֹומרין
'קצר'! לֹו: אֹומרים והן 'אקצר'? 'קצר'! לֹו: ְְְְְְִִֵֶֹֹֹאֹומרין
ּכל על ּפעמים ׁשלׁשה 'קצר'! לֹו: אֹומרין והן ְְְְְְִִֵֶַָָָֹֹֹ'אקצר'?

הּטֹועין אּלּו מּפני לּמה? ּכ וכל ודבר. [צדוקים]ּדבר ְְְִִֵֵַָָָָָָָָ
יׂשראל מּכלל -]ׁשּיצאּו ׁשּזה[בימי אֹומרין ׁשהן ׁשני, ּבבית ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּבּתֹורה העומר]ׁשּכתּוב הקרבת הּׁשּבת",[לגבי "מּמחרת ֳִֶַַַַָָָָ
ּבראׁשית ׁשּבת הרגיל]הּוא במובן שבת הּׁשמּועה[- ּומּפי ; ְְִִִֵַַַָ

רבינו] ממשה ׁשּבת[מסורת אּלא ׁשאינּה חכמים, ְֲִֵֶֶַַָָָָלמדּו
[- שביתה הּנביאים[מלשון ּתמיד ראּו וכן טֹוב. ְְִִִֵַָָיֹום

ּבׁשּׁשה העמר את מניפין ׁשהיּו ודֹור, ּדֹור ּבכל ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹוהּסנהדרין
ּבּתֹורה: נאמר והרי ּבׁשּבת. ּבין ּבחל ּבין ּבניסן, ְְְֱֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹעׂשר

תאכלּו" לא וכרמל וקלי העומר]"ולחם הקרבת עד -], ְְְְְִֶֶֶַָֹֹ
מּצֹות הּפסח, מּמחרת הארץ מעבּור "וּיאכלּו ְְֱֲֳִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹונאמר:
ׁשּדּמּו ּכמֹו ארע, ּבׁשּבת הּפסח ׁשאֹותֹו ּתאמר ואם ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָֹוקלּוי".

אכילתן[הצדוקים]הּטּפׁשים הּתר הּכתּוב ּתלה היא , ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָ
החדש]לחדׁש היבול הּסּבה,[- ולא העּקר ׁשאינֹו ּבדבר ְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹ

ּבמחרת הּדבר ׁשּתלה מאחר אּלא נקרה? נקרה ְְְֳִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹאּלא
את הּמּתרת העּלה היא הּפסח ׁשּמחרת ּברּור הּדבר ֳִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּפסח,
הּׁשבּוע. מימי הּוא יֹום איזה על מׁשּגיחין ואין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהחדׁש,

.Èוחבטּו לעזרה, הביאּוהּו ּבּקּפֹות, ּונתנּוהּו ְְְְֱֲִַָָָָָָֻקצרּוהּו
וזֹורין ּובֹורריןאֹותֹו, ּומהבהבין, הּׂשעֹורין, את ולֹוקחין . ְְְְְְְֲִִִִִֶַַ

ּבאּבּוב[קולים] האׁש על קליה]אֹותֹו ּכדי[כלי מנּקב, ְְְֵֵַַָָֻ
האּור קלּוי[האש]ׁשּיהיה "אביב ׁשּנאמר: ּבכּלן, ׁשֹולט ְְֱִִֵֶֶֶֶַָָָָֻ

ּבמנחת אּלא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבאׁש"
ּבעזרה, אֹותֹו ׁשֹוטחין אֹותֹו, ׁשּקֹולין ואחר ּבלבד. ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָֹהעמר

ּגרֹוסֹות ׁשל לרחים אֹותֹו ונֹותנין ּבֹו; מנּׁשבת [-והרּוח ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
עבה] הּכלטחינה מן ּומֹוציאין סאין, הּׁשלׁש את וטֹוחנין ,ְְֲִִִִִֶַַָֹֹ

נפּדה והּׁשאר נפה. עׂשרה ּבׁשלׁש מנּפה ׁשהּוא ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻעּׂשרֹון
לחולין] ּבחּלה[נמכר וחּיב אדם, לכל הפרשתונאכל -] ְְְְֱֶַַָָָָָָ

זהחלה] ולֹוקחין ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמעׂשרֹות, מן ְְְְְִִֵֶֶַַַַָּופטּור
ּביֹום ׁשמן ּבלג אֹותֹו ּובֹוללין הּׂשעֹורים, סלת ׁשל ְְְְִִִֶֶֶֶַָָֹֹהעּׂשרֹון
ּכׁשאר לבֹונה, קמץ עליו ונֹותנין ּבניסן, עׂשר ְְְְְִִִִֶָָָָָָָָֹׁשּׁשה
ּומֹוריד; ּומעלה ּומביא, מֹולי - ּבּמזרח ּומניפֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָהּמנחֹות.
ּכׁשאר ּדרֹומית מערבית קרן ׁשל חּדּה ּכנגד ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֻּומּגיׁשֹו
ּכל ּכׁשירי לּכהנים, נאכל והּׁשאר ּומקטיר; וקֹומץ ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהּמנחֹות,
מּוסף ׁשּמקריבין אחר אֹותֹו? קֹומצין ואימתי ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָהּמנחֹות.

הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד קדם - העֹולה וכבׂש ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹהּיֹום;

           
      

.‚Èתבּואה מיני מחמׁשת מין יׂשראל ּבארץ לקצר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹאסּור
העמר לקצירת ׁשּיהיהקדם - קצירכם" "ראׁשית ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ

ּבקציר אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנקצרים. לכל ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָּתחּלה
הּׁשלהין ּבית אבל עמר; מּמּנּו להביא שמשקיןׁשראּוי -] ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

לגשמים] בנוסף ראּויאותו ואינֹו הֹואיל - ְֲִִֵֶָָָׁשּבעמקים
יגּדׁש לא אבל העמר, מּלפני אֹותֹו קֹוצרין מּמּנּו, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָֹֹֹלהביא

ערמות] .[יערום

.„Èׁשהׁשריׁשה שורשיה]ּתבּואה ויצאו לעמר[נזרעה קדם ְְִִֶֶֶָָָֹֹ
להקרבתו] לקצרּה[- אסּור - לאו ואם מּתירּה; העמר ,ְְְִִֶַָָָָָָֹ

הּבא. העמר ׁשּיבֹוא עד לאכלּה, ׁשאסּור ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכדר

.ÂËׁשליׁש הביאה ׁשּלא הבשילה]ּתבּואה לקצר[לא מּתר , ְְְִִִֵֶָָָֹֹֻ
וקֹוצרין לבהמה; להאכיל ביןמּמּנה שגדלה [תבואה ְְְְֲִִִִֵֶַָָ

לפּנֹותהאילנות] וקֹוצרין יּפסדּו; ׁשּלא הּנטיעֹות, ְְְְְְִִִִֵֶַַָֹמּפני
"קצירכם", ׁשּנאמר: הּמדרׁש, לבית אֹו האבל לבית ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמקֹום

מצוה. קציר ְְְִִָֹולא

.ÊËּכריכֹות אֹותן יעׂשה לא לקצר, ׁשּמּתר ּפי על ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹֻואף
צבתים[גדולות] יּניחם אּלא הּקֹוצרין, קטנות]ּכדר .[אגודות ְְְִִִֵֶֶֶַַָָ

.ÊÈּבארנּו נסכים,ּכבר מנחת ולא מנחֹות, מביאין ׁשאין , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ
הביא, ואם העמר; הבאת קדם החדׁש מן ּבּכּורים, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹולא
ּכׁשר. הביא, ואם הּלחם; ׁשּתי להבאת קדם יביא ולא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּפסּול.

.ÁÈ'ׁשהחינּו' מבר ּתחּלה, החדׁש מן מנחה הּמקריב .וכל ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

.ËÈהעמר אחר ּוקצרּה העמר, ׁשּקרב אחר ׁשּזרעּה ְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּתבּואה
מנחֹות מּמּנה מביאין אם ספק זה הרי - הּבאה ׁשנה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשל
עבר זֹו ּותבּואה הֹואיל הּלחם, ׁשּתי הבאת קדם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹלכּתחּלה
עד מביאין אין אֹו העמר, ּוקצירת הּלחם ׁשּתי הבאת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹעליה
אחרת ׁשנה ׁשל העמר הבאת אחר הּלחם ׁשּתי .ׁשּיביאּו ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

.Îּבּקרקע ּתבּואה הוציאוה]וכן ואח"כ וחנטּו[והשרישה , ְְְְְֵַַַָָ
ׁשּלּה עלים הנצּו אֹו בקרקע]עליה שאיננה ּכׁשּיביאּו[למרות ְִִֵֵֶֶֶָָָָָ

ּכמֹו חנטתן אֹו העלים הנצת אם ספק זה הרי - הּלחם ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּתי
חׁשּובה אינּה אֹו מנחֹות, מּמּנה להביא והּתרה ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֻהׁשרׁשה,

הּורצה. הביא, ואם יביא; לא לפיכ ְְְְְִִִִֵַָָָָָֹּכהׁשרׁשה.
.‡Îּכׁשר והּקציר לֹוקה, אינֹו - העמר קצירת קדם .והּקֹוצר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
.Îהבאת מּיֹום ּתמימֹות ׁשּבתֹות ׁשבע לסּפר עׂשה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹמצות

ּומצוה הּׁשּבת"; מּמחרת לכם "ּוספרּתם ׁשּנאמר: ְְְֱֳִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהעמר,
חמּׁשים "ּתסּפרּו ׁשּנאמר: הּׁשבּועֹות, עם הּימים ְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָלמנֹות
מּליל ּבּלילה, מֹונה לפיכ מֹונין; הּיֹום ּומּתחּלת ְְְִִִִִֵֶַַַַָָיֹום".

ּבניסן. עׂשר ְִִָָָָׁשּׁשה
.‚Îּבּיֹום מֹונה ּבּלילה, מנה ולא אּלאׁשכח מֹונין ואין . ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

יצא. מיּׁשב, מנה ואם ְְְִָָָָָָֻֻמעּמד;
.„Îמּיׂשראל איׁש ּכל על זֹו זמן;מצוה ּובכל מקֹום ּובכל , ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ

העמר. מּספירת ּפטּורין ועבדים ְְְֲִִִִִֶַַָָָֹונׁשים
.‰Îאּתה ּברּו' לילה: ּבכל לבר וצרימל אלהינּו ה' ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

העמר', ספירת על וצּונּו ּבמצוֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹהעֹולם,
ּומבר חֹוזר ואינֹו יצא, - ּבר ולא מנה ׁשּיסּפר; .קדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹ

    
הּׁשבּועֹות,‡. חג הּוא - העמר מּספירת חמּׁשים ְְֲִִִִֶַַַָָֹּביֹום

מּוסף ּכמֹו מּוסף מקריבין הּזה ּובּיֹום עצרת. יֹום ְְְֲִִֶֶֶַַַַָוהּוא

עֹולֹות, ּכּלן - כבׂשים וׁשבעה ואיל ּפרים ׁשני חדׁש: ְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֻראׁש
ּבחּמׁש האמּורֹות הּקרּבנֹות הן ואּלּו חּטאת. ְְְְֲִֵֵַַַָָָָֻּוׂשעיר

על[במדבר]הּפקּודים יתר מביאין ועֹוד הּיֹום. מּוסף והן , ְְְְִִִֵֵַַַַָ
ּומקריבין הּלחם. ׁשּתי - חדׁשה מנחה הּזה, ּבּיֹום ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמּוסף
עֹולֹות, הּכל - ּכבׂשים וׁשבעה אילים ּוׁשני ּפר הּלחם: ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹעם
הן ואּלּו ׁשלמים. זבח כבׂשים ּוׁשני חּטאת, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּוׂשעיר

וּיקרא. ּבחּמׁש האמּורֹות זההּקרּבנֹות ּביֹום הּקרב נמצא ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
אילים[נוסף]יתר ּוׁשלׁשה ּפרים ׁשלׁשה הּתמידין: ׁשני על ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹ

ּוׁשני עֹולֹות, ּבהמה עׂשרים הּכל - ּכבׂשים עׂשר ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹוארּבעה
נאכלים. ׁשלמים כבׂשים ּוׁשני נאכלים, חּטאֹות ְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶַָָָָָׂשעירים

.ּומן הארץ מן אּלא ּבאין אינן הּלחם [היבול]ׁשּתי ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּתנּופה לחם ּתביאּו "מּמֹוׁשבתיכם ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹהחדׁש,

העלּיה. מן יביאּו חדׁש, מצאּו לא ְְֲִִִִַָָָָָָֹׁשּתים";
ׁשּירדּו‚. אם[בעננים]ּבעבים[בנס]חּטים ספק ּבהן יׁש - ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָ

"מּמֹוׁשבתיכם". אינם אֹו "מּמֹוׁשבתיכם", ּבהן אני ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹקֹורא
ּכׁשר. הביא, ואם יביא; לא עֹוׂשין?לפיכ היּו וכיצד ְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹ

וׁשפין חדׁשֹות, חּטין סאין ׁשלׁש אֹותן[משפשפים]מביאין ְְְֲִִִִִִָָָָֹ
סלת, אֹותן וטֹוחנין הּמנחֹות, ּכל ּכדר ּבהן ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָֹּובֹועטין
והּׁשאר נפה. עׂשרה ּבׁשּתים עׂשרֹונֹות ׁשני מהן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּומנּפין

לחולין]נפּדה ּופטּור[נמכר ּבחּלה וחּיב אדם, לכל ונאכל ְְְְְֱִֶֶַַָָָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמעׂשרֹות, ְְְִֵֶַַַַמן

מּכל„. עּׂשרֹון לבֹוא צריכין - החדׁש מן ׁשהן הּלחם, ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּתי
נפה עׂשרה ּבׁשּתים אֹותן ּומנּפין ּומחצה, ולחםסאה . ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

נפה; עׂשרה ּבאחת לֹו ּדי - הּיׁשן מן ּבא ׁשהּוא ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּפנים,
ּבא ׁשהּוא העמר, אבל סאה. מּכל עּׂשרֹון ּבא ְְֲִִֶֶָָָָָָָֹוהּוא
סאין מּׁשלׁש אּלא הּמבחר, מן ּבא אינֹו - חדׁשֹות ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹֻמּׂשעֹורים

נפה. עׂשרה ְְִֵֶָָֹּובׁשלׁש
.‰- מעט אֹו מהן, ׁשּבאין הּסאין ּבמּדת רּבה אם - ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻוכּלן

.ּכׁשרֹות ְֵ
.Âואֹופין אחת, אחת אֹותן ולׁשין העׂשרֹונֹות, ׁשני ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָולֹוקחין

אחת אחת .אֹותן ַַַַָ
.Êּבחּוץ ועריכתן לעזרה]וליׁשתן ּבפנים,[-חוץ ואפּיתן ; ְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָ

הּמנחֹות. ְְַָָּככל
.Áטֹוב יֹום ּדֹוחה עׂשּיתן ׁשּבת,ואין לֹומר צרי ואין , ְְֲִִֵֵַַָָָָָ

לבּדֹו "הּוא ׁשּנאמר: טֹוב, יֹום מערב אֹותן אֹופין ְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָאּלא
לּגבֹוּה ולא "לכם", - לכם" .[לה']יעׂשה ְֵֶֶֶַַָָָָֹ

.Ë,ׁשּבת מערב אֹותן אֹופין ׁשּבת, טֹוב יֹום ערב ִֵֶֶֶֶַַָָָָָהיה
טֹוב יֹום ׁשהּוא לאפּיתן, ּבּׁשליׁשי והריונאכלֹות וכן]. -] ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָ

ׂשאֹור מביא עֹוׂשה? וכיצד חמץ. ׁשהן ּבּתֹורה [חומרמפרׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּוממּלאהתפחה] העּׂשרֹון; לתֹו ונֹותנֹו אחר, ְְְְִִֵֵַַָָָמּמקֹום

ּומחּמצֹו סלת, הּׂשאֹור.[מתפיחו]העּׂשרֹון ּבאֹותֹו ְְְְִֶַַָָֹ
.Èהן ורחּבּהּומרּבעֹות טפחים, ׁשבעה חּלה ּכל אר - ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹֻ

אצּבעֹות. ארּבע וגבהּה טפחים, ְְְְְְִֶַַַָָָָָָארּבעה
.‡Èׁשני מביא הּׁשלמים? כבׂשי ׁשני עם הּלחם הנפת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכיצד

חּיים ּכׁשהן אֹותן ּומניף אֹותםהּכבׂשים, "והניף ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
יצא. עצמֹו, ּבפני וזה עצמֹו ּבפני זה הניף ואם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּתנּופה";
מּכל וׁשֹוק חזה ולֹוקח ּומפׁשיט, אֹותן, ׁשֹוחטין ּכ ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָואחר
ידיו ׁשּתי ּומּניח הּלחם; ׁשּתי ּבצד ּומּניחן מׁשניהן, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאחד
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.‚Èתבּואה מיני מחמׁשת מין יׂשראל ּבארץ לקצר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹאסּור
העמר לקצירת ׁשּיהיהקדם - קצירכם" "ראׁשית ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹ

ּבקציר אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנקצרים. לכל ְְְְְֲִִִִִִֶַַָָָָָּתחּלה
הּׁשלהין ּבית אבל עמר; מּמּנּו להביא שמשקיןׁשראּוי -] ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

לגשמים] בנוסף ראּויאותו ואינֹו הֹואיל - ְֲִִֵֶָָָׁשּבעמקים
יגּדׁש לא אבל העמר, מּלפני אֹותֹו קֹוצרין מּמּנּו, ְְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָֹֹֹלהביא

ערמות] .[יערום

.„Èׁשהׁשריׁשה שורשיה]ּתבּואה ויצאו לעמר[נזרעה קדם ְְִִֶֶֶָָָֹֹ
להקרבתו] לקצרּה[- אסּור - לאו ואם מּתירּה; העמר ,ְְְִִֶַָָָָָָֹ

הּבא. העמר ׁשּיבֹוא עד לאכלּה, ׁשאסּור ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּכדר

.ÂËׁשליׁש הביאה ׁשּלא הבשילה]ּתבּואה לקצר[לא מּתר , ְְְִִִֵֶָָָֹֹֻ
וקֹוצרין לבהמה; להאכיל ביןמּמּנה שגדלה [תבואה ְְְְֲִִִִֵֶַָָ

לפּנֹותהאילנות] וקֹוצרין יּפסדּו; ׁשּלא הּנטיעֹות, ְְְְְְִִִִֵֶַַָֹמּפני
"קצירכם", ׁשּנאמר: הּמדרׁש, לבית אֹו האבל לבית ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמקֹום

מצוה. קציר ְְְִִָֹולא

.ÊËּכריכֹות אֹותן יעׂשה לא לקצר, ׁשּמּתר ּפי על ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹֻואף
צבתים[גדולות] יּניחם אּלא הּקֹוצרין, קטנות]ּכדר .[אגודות ְְְִִִֵֶֶֶַַָָ

.ÊÈּבארנּו נסכים,ּכבר מנחת ולא מנחֹות, מביאין ׁשאין , ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹ
הביא, ואם העמר; הבאת קדם החדׁש מן ּבּכּורים, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹולא
ּכׁשר. הביא, ואם הּלחם; ׁשּתי להבאת קדם יביא ולא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּפסּול.

.ÁÈ'ׁשהחינּו' מבר ּתחּלה, החדׁש מן מנחה הּמקריב .וכל ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ

.ËÈהעמר אחר ּוקצרּה העמר, ׁשּקרב אחר ׁשּזרעּה ְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹּתבּואה
מנחֹות מּמּנה מביאין אם ספק זה הרי - הּבאה ׁשנה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָׁשל
עבר זֹו ּותבּואה הֹואיל הּלחם, ׁשּתי הבאת קדם ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹלכּתחּלה
עד מביאין אין אֹו העמר, ּוקצירת הּלחם ׁשּתי הבאת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹעליה
אחרת ׁשנה ׁשל העמר הבאת אחר הּלחם ׁשּתי .ׁשּיביאּו ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

.Îּבּקרקע ּתבּואה הוציאוה]וכן ואח"כ וחנטּו[והשרישה , ְְְְְֵַַַָָ
ׁשּלּה עלים הנצּו אֹו בקרקע]עליה שאיננה ּכׁשּיביאּו[למרות ְִִֵֵֶֶֶָָָָָ

ּכמֹו חנטתן אֹו העלים הנצת אם ספק זה הרי - הּלחם ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּתי
חׁשּובה אינּה אֹו מנחֹות, מּמּנה להביא והּתרה ְְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָָֻהׁשרׁשה,

הּורצה. הביא, ואם יביא; לא לפיכ ְְְְְִִִִֵַָָָָָֹּכהׁשרׁשה.
.‡Îּכׁשר והּקציר לֹוקה, אינֹו - העמר קצירת קדם .והּקֹוצר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
.Îהבאת מּיֹום ּתמימֹות ׁשּבתֹות ׁשבע לסּפר עׂשה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹמצות

ּומצוה הּׁשּבת"; מּמחרת לכם "ּוספרּתם ׁשּנאמר: ְְְֱֳִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהעמר,
חמּׁשים "ּתסּפרּו ׁשּנאמר: הּׁשבּועֹות, עם הּימים ְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָלמנֹות
מּליל ּבּלילה, מֹונה לפיכ מֹונין; הּיֹום ּומּתחּלת ְְְִִִִִֵֶַַַַָָיֹום".

ּבניסן. עׂשר ְִִָָָָׁשּׁשה
.‚Îּבּיֹום מֹונה ּבּלילה, מנה ולא אּלאׁשכח מֹונין ואין . ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹ

יצא. מיּׁשב, מנה ואם ְְְִָָָָָָֻֻמעּמד;
.„Îמּיׂשראל איׁש ּכל על זֹו זמן;מצוה ּובכל מקֹום ּובכל , ְְְְְִִִִֵַַָָָָָָ

העמר. מּספירת ּפטּורין ועבדים ְְְֲִִִִִֶַַָָָֹונׁשים
.‰Îאּתה ּברּו' לילה: ּבכל לבר וצרימל אלהינּו ה' ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ

העמר', ספירת על וצּונּו ּבמצוֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹהעֹולם,
ּומבר חֹוזר ואינֹו יצא, - ּבר ולא מנה ׁשּיסּפר; .קדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹ

    
הּׁשבּועֹות,‡. חג הּוא - העמר מּספירת חמּׁשים ְְֲִִִִֶַַַָָֹּביֹום

מּוסף ּכמֹו מּוסף מקריבין הּזה ּובּיֹום עצרת. יֹום ְְְֲִִֶֶֶַַַַָוהּוא

עֹולֹות, ּכּלן - כבׂשים וׁשבעה ואיל ּפרים ׁשני חדׁש: ְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹֹֻראׁש
ּבחּמׁש האמּורֹות הּקרּבנֹות הן ואּלּו חּטאת. ְְְְֲִֵֵַַַָָָָֻּוׂשעיר

על[במדבר]הּפקּודים יתר מביאין ועֹוד הּיֹום. מּוסף והן , ְְְְִִִֵֵַַַַָ
ּומקריבין הּלחם. ׁשּתי - חדׁשה מנחה הּזה, ּבּיֹום ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָהּמּוסף
עֹולֹות, הּכל - ּכבׂשים וׁשבעה אילים ּוׁשני ּפר הּלחם: ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹעם
הן ואּלּו ׁשלמים. זבח כבׂשים ּוׁשני חּטאת, ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָּוׂשעיר

וּיקרא. ּבחּמׁש האמּורֹות זההּקרּבנֹות ּביֹום הּקרב נמצא ְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֻ
אילים[נוסף]יתר ּוׁשלׁשה ּפרים ׁשלׁשה הּתמידין: ׁשני על ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹֹ

ּוׁשני עֹולֹות, ּבהמה עׂשרים הּכל - ּכבׂשים עׂשר ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹוארּבעה
נאכלים. ׁשלמים כבׂשים ּוׁשני נאכלים, חּטאֹות ְְְְֱֱִִִִִִֵֶֶַָָָָָׂשעירים

.ּומן הארץ מן אּלא ּבאין אינן הּלחם [היבול]ׁשּתי ְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
ּתנּופה לחם ּתביאּו "מּמֹוׁשבתיכם ׁשּנאמר: ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹהחדׁש,

העלּיה. מן יביאּו חדׁש, מצאּו לא ְְֲִִִִַָָָָָָֹׁשּתים";
ׁשּירדּו‚. אם[בעננים]ּבעבים[בנס]חּטים ספק ּבהן יׁש - ְִִִִֵֵֶֶֶָָָָ

"מּמֹוׁשבתיכם". אינם אֹו "מּמֹוׁשבתיכם", ּבהן אני ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹקֹורא
ּכׁשר. הביא, ואם יביא; לא עֹוׂשין?לפיכ היּו וכיצד ְְְִִִִִֵֵֵַָָָָֹ

וׁשפין חדׁשֹות, חּטין סאין ׁשלׁש אֹותן[משפשפים]מביאין ְְְֲִִִִִִָָָָֹ
סלת, אֹותן וטֹוחנין הּמנחֹות, ּכל ּכדר ּבהן ְְְֲֲִִֶֶֶֶַָָָָֹּובֹועטין
והּׁשאר נפה. עׂשרה ּבׁשּתים עׂשרֹונֹות ׁשני מהן ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּומנּפין

לחולין]נפּדה ּופטּור[נמכר ּבחּלה וחּיב אדם, לכל ונאכל ְְְְְֱִֶֶַַָָָָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמעׂשרֹות, ְְְִֵֶַַַַמן

מּכל„. עּׂשרֹון לבֹוא צריכין - החדׁש מן ׁשהן הּלחם, ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּתי
נפה עׂשרה ּבׁשּתים אֹותן ּומנּפין ּומחצה, ולחםסאה . ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

נפה; עׂשרה ּבאחת לֹו ּדי - הּיׁשן מן ּבא ׁשהּוא ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָהּפנים,
ּבא ׁשהּוא העמר, אבל סאה. מּכל עּׂשרֹון ּבא ְְֲִִֶֶָָָָָָָֹוהּוא
סאין מּׁשלׁש אּלא הּמבחר, מן ּבא אינֹו - חדׁשֹות ְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹֻמּׂשעֹורים

נפה. עׂשרה ְְִֵֶָָֹּובׁשלׁש
.‰- מעט אֹו מהן, ׁשּבאין הּסאין ּבמּדת רּבה אם - ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָֻוכּלן

.ּכׁשרֹות ְֵ
.Âואֹופין אחת, אחת אֹותן ולׁשין העׂשרֹונֹות, ׁשני ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָולֹוקחין

אחת אחת .אֹותן ַַַַָ
.Êּבחּוץ ועריכתן לעזרה]וליׁשתן ּבפנים,[-חוץ ואפּיתן ; ְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָ

הּמנחֹות. ְְַָָּככל
.Áטֹוב יֹום ּדֹוחה עׂשּיתן ׁשּבת,ואין לֹומר צרי ואין , ְְֲִִֵֵַַָָָָָ

לבּדֹו "הּוא ׁשּנאמר: טֹוב, יֹום מערב אֹותן אֹופין ְֱִֵֶֶֶֶֶַַָָאּלא
לּגבֹוּה ולא "לכם", - לכם" .[לה']יעׂשה ְֵֶֶֶַַָָָָֹ

.Ë,ׁשּבת מערב אֹותן אֹופין ׁשּבת, טֹוב יֹום ערב ִֵֶֶֶֶַַָָָָָהיה
טֹוב יֹום ׁשהּוא לאפּיתן, ּבּׁשליׁשי והריונאכלֹות וכן]. -] ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַַָָָ

ׂשאֹור מביא עֹוׂשה? וכיצד חמץ. ׁשהן ּבּתֹורה [חומרמפרׁש ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ּוממּלאהתפחה] העּׂשרֹון; לתֹו ונֹותנֹו אחר, ְְְְִִֵֵַַָָָמּמקֹום

ּומחּמצֹו סלת, הּׂשאֹור.[מתפיחו]העּׂשרֹון ּבאֹותֹו ְְְְִֶַַָָֹ
.Èהן ורחּבּהּומרּבעֹות טפחים, ׁשבעה חּלה ּכל אר - ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָֹֻ

אצּבעֹות. ארּבע וגבהּה טפחים, ְְְְְְִֶַַַָָָָָָארּבעה
.‡Èׁשני מביא הּׁשלמים? כבׂשי ׁשני עם הּלחם הנפת ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָּכיצד

חּיים ּכׁשהן אֹותן ּומניף אֹותםהּכבׂשים, "והניף ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ
יצא. עצמֹו, ּבפני וזה עצמֹו ּבפני זה הניף ואם ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּתנּופה";
מּכל וׁשֹוק חזה ולֹוקח ּומפׁשיט, אֹותן, ׁשֹוחטין ּכ ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָואחר
ידיו ׁשּתי ּומּניח הּלחם; ׁשּתי ּבצד ּומּניחן מׁשניהן, ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאחד



מח           
      

- הּתנּופֹות ּכל ּבמקֹום ּבּמזרח ּכאחד הּכל ּומניף ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹמּלמּטן,
יצא. אחד, אחד הניפן ואם ּומֹוריד. מעלה ּומביא, ְֱֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָמֹולי

אמּורי מקטיר ּכ הּבׂשר[אברי]ואחר ּוׁשאר כבׂשים, ׁשני ְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָ
אחת ּגדֹול ּכהן נֹוטל - החּלֹות ׁשּתי וכן לּכהנים. ְְֱֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹֹנאכל

וה ּוׁשּתיהןמּׁשּתיהן, הּמׁשמרֹות; לכל מתחּלקת ּׁשנּיה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ
ּכבׂשר הּלילה, וחצי הּיֹום אֹותֹו ּכל קדׁשים.נאכלֹות קדׁשי ְְְֱֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָ

.Èחּלֹות ארּבע על כבׂשים ׁשני אמר:ׁשחט אם - ְְְִִֵַַַַַַָָָ
ּומניפן, ׁשּתים מֹוׁש ארּבע', מּתֹו ׁשּתים ְְְְְְִִִִִֵַַַַָ'יקּדׁשּו
החּלין. ּכׁשאר ּבחּוץ ונאכלין ּבפנים, אֹותן ּפֹודין ְְְְְֱִִִִִִֶַַַָָָָֻוהּׁשאר

הּלחם. קדׁש לא התנה, לא ְְִִֶֶַַָָֹֹואם

.‚Èׁשנים מֹוׁש - חּלֹות ׁשּתי על כבׂשים ארּבעה ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָׁשחט
לׁשמן ׁשּלא ּדמן וזֹורק ה'לחם']מהן, קרבן עבור לא -]; ְְִֵֵֶֶָָָֹ

הּלחם. ׁשּתי עם הּכׁשרים הּנׁשארים הּׁשנים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָּומניף

.„Èזֹו את זֹו מעּכבֹות החּלֹות הּכבׂשיםׁשּתי ּוׁשני . ְְְְְִֵֵֶַַַַָ
אֹו ּברח, אֹו מּׁשניהם, אחד מת זה: את זה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָמעּכבין
יּקח לׁשמֹו, אחד ׁשחט לּׁשני; זּוג יּקח - טרפה ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָנעׂשה

זּוג. לֹו

.ÂËהּכבׂשים ּוׁשני הּכבׂשים, את מעּכבין הּלחם ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָׁשּתי
הּלחם את מעּכבין הּכבׂשים,אינן עם הּונפּו ואם . ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

הּכבׂשים; יאבדּו הּלחם, אבד ואם זה: את זה ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹמעּכבין
אחר לחם וּיביאּו הּלחם, יאבד הּכבׂשים, אבדּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹואם

אחרים. ְֲִִֵָּוכבׂשים

.ÊËּכיצד כבׂשים, ּבלא עצמן ּבפני הּבאֹות הּלחם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּתי
צּורתן ּותעּבר יּונפּו, ּבהן? בלינה]עֹוׂשין יפסלום -], ְְִֶַָָָֻ

לּׁשנה כבׂשים יּמצאּו ׁשּמא ּגזרה - הּׂשרפה לבית ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָויצאּו
האילים ּוׁשני הּפר כבׂשים. ּבלא לחם ויביאּו ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהּבאה,
הּלחם ּבגלל זה ּביֹום הּבאין והּׂשעיר הּכבׂשים ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָוׁשבעת

מעּכבן. הּלחם ולא הּלחם, את מעּכבין אינן -ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

.ÊÈהּלחם ּבגלל הּבא ּופר הּיֹום, מּוסף ׁשל פרים ְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָׁשני
זה את זה מעּכבין אינן -. ְְִֵֶֶֶַָ

.ÁÈהּיֹום מּוסף ׁשל ּבגללאיל הּבאין אילים ּוׁשני , ְְִִִִֵֵֶַַַַַָ
זה. את זה מעּכבין אינן - ְְִֵֶֶֶֶֶַַָהּלחם

.ËÈכבׂשים וׁשבעה הּיֹום, מּוסף ׁשל כבׂשים ְְְְְִִִִֶַַָָָָׁשבעה
ואם זה. את זה מעּכבין אינן - הּלחם ּבגלל ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּבאים

זה את זה מעּכבין ּכּלם .נׁשחטּו, ְְְֲִִֶֶֶַָֻ

.Îהּמּוספין ולא הּמּוספין, את מעּכבין אינן ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹהּתמידין
ולא זה, את זה מעּכבין הּמּוספין ולא הּתמידין; ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָֹֹמעּכבין

מעּכב ּכּלן העֹולֹות אּלאמנין מצאּו ׁשּלא הרי ּכיצד? . ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ
אּלא מצאּו לא אפּלּו ׁשּׁשה; מקריבין כבׂשים, ְְְֲִִִִִִֶַָָָָָֹׁשּׁשה
ּבימי ּבין חדׁשים, ּבראׁשי ּבין אֹותֹו; מקריבין ְְֳִִִִֵֵֵֵֶַָָָאחד,
למחר הּׁשאר להקריב חּיבין ואינן והּׁשּבתֹות. ְְְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָהּמֹועדֹות
ּבטל - זמּנֹו ׁשעבר צּבּור קרּבן ּכל אּלא אחר, למֹועד ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאֹו
אֹותן יקריבּו אם כבׂשים, ׁשני אּלא מצאּו לא ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹקרּבנֹו.
ׁשקּול: הּדבר הרי - למחר ּתמידין להן אין הּיֹום ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָלמּוסף
להּניחם רצּו ואם הקריבּו; הּיֹום, למּוסף הקריבּום ְְְְְִִִִִִִַַַָָאם

יּניחּו. לתמידין, ְְִִִִַָָלמחר

ה'תש"ע מרחשון י"ז רביעי יום

    
וׁשבעה‡. ואיל ּפר הּיֹום: מּוסף מקריבין ּבתׁשרי ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָּבאחד

מּוסף וזה הּנאכלת. חּטאת וׂשעיר עֹולֹות, הּכל - ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָֹּכבׂשים
חדׁש; ראׁש יֹום ּבכל הּקרב חדׁש ראׁש מּוסף על יתר ְֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹֹהּיֹום,
מּוספין: ׁשלׁשה ׁשם היּו ּבׁשּבת, להיֹות חל אם ְְְְִִִִַָָָָָָָֹלפיכ

הּיֹום. ּומּוסף חדׁש, ראׁש ּומּוסף ׁשּבת, ֶַַַַַָֹֹמּוסף

.מּוסף ואחריו ּתחּלה, ׁשּבת מּוסף הקרבתן? סּדּור ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָָָָוכיצד
טֹוב יֹום מּוסף ואחריו חדׁש, מחברֹוראׁש הּתדיר ׁשּכל ; ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

חברֹו. את קֹודם מחברֹו המקּדׁש ּכל וכן חברֹו. את ְְֲֲֲֵֵֵֵֵֵֵֶֶַָָֻקֹודם
ׁשּירצה. מהן איזה יקּדים ּומקּדׁש, ּתדיר לפניו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻהיה

הּפחּות‚. אֹו ּתדיר ׁשאינֹו את וׁשחט ׁשכח, אֹו ְִֵֶֶַַַַָָָָָעבר
אֹו הּתדיר את ׁשֹוחט ּכ ואחר מקריבֹו, - ּתחּלה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֻּבקדּׁשה

המקּדׁש .את ְֶַָֻ

ממרס„. זה יהיה - ּכאחד ׁשניהם נׁשחטּו [מנענע]ואם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָ
יקרוש]ּבּדם המקּדׁש.[שלא ּדם אֹו הּתדיר ּדם ׁשּיּזרק עד , ְִִֵֶַַַַַַָָָָֻ

החּטאת‰. ׁשּדם מּפני העֹולה, לדם קֹודם החּטאת ְְִֵֵֶַַַַַַַָָָָּדם
לאמּורימכּפר קֹודמין עֹולה אברי מּפני[אברי]; חּטאת, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַָָ

ּכּלּה עֹולה,[נקרבת]ׁשהעֹולה ואברי חּטאת ּדם לאּׁשים. ְְִִֵֵֶַַָָָָָָֻ
ּדם אֹו חּטאת, ואמּורי עֹולה ּדם וכן יקּדים; ׁשּירצה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאיזה

יקּדים. ׁשּירצה איזה - אׁשם ודם ְְְִִֵֶֶֶַַָָָעֹולה

.Âלעֹולה קֹודמת קֹודמתחּטאת העֹוף, חּטאת אפּלּו ; ְֲִֶֶֶֶַַַָָָ
ּבהמה לחּטאתלעֹולת אׁשר את "והקריב ׁשּנאמר: , ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ

אב ּבנין - מלמד]ראׁשֹונה" קֹודמת[- ׁשהיא חּטאת, לכל ְְִִִֶֶֶַַָָָָ
החּטאת מפריׁש - הפרׁשה ּבׁשעת וכן עּמּה. הּבאה ְְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָָלעֹולה

העֹולה. ּכ ואחר ְְִַַָָָָּתחּלה,
.Êהחג סדר[סוכות]ּבקרּבנֹות על קרבין אּלא ּכן, אינֹו - ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָ

ּבּתחּלה ּכיצד? "ּכמׁשּפטם". ׁשּנאמר: ּבּתֹורה, ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּכתּוב
ואחריהם ּכבׂשים, ואחריהם אילים, ואחריהם ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּפרים,
ׁשּקדמּו אּלּו וכל חּטאֹות, ׁשהּׂשעירים ּפי על אף - ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָׂשעירים

עֹולֹות. מביאיןאֹותן ׁשהן זרה, ּבעבֹודה צּבּור ּבׁשגגת וכן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָ
ּבֹו: ׁשּנאמר קֹודם, הּפר - חּטאת ּוׂשעיר עֹולה ְֱִֵֶֶַַַַָָָּפר

מׁשיח"ּכּמׁשּפט" ּכהן ּופר וחטא]. - בשמן שנמשח קֹודם[- ְִִֵֵַַַָָֹ
צּבּור ׁשל ּדבר העלם הוראתלפר פי על הציבור חטאו -] ְְִֵֶֶַָָ

בטעות] הדין ּופרבית זרה; עבֹודה לפר קֹודם העלם ּופר ,ְְֲֵֵֶַַַָָָ
עֹולה ׁשהּפר ּפי על אף ׁשּלּה, לּׂשעיר קֹודם זרה ֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָעבֹודה
ׂשעיר ּבּתֹורה. הּכתּוב סדר הּוא ׁשּכ חּטאת; ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָוהּׂשעיר

נׂשיא לׂשעיר קֹודם זרה יחיד;[שחטא]עבֹודה ׁשהּנׂשיא , ְֲִִִִִֵֶַָָָָָָ
קֹודמת יחיד ּוׂשעירת יחיד. לׂשעירת קֹודם נׂשיא ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָּוׂשעיר
ראּויה ׁשהּׂשעירה - חּטאת ׁשּׁשניהם ּפי על אף ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלכבׂשה,

הּכריתֹות ּכל על כרת]לבֹוא דינו שבמזיד חטא ׁשּמביאין[- ְְִִִֶַַָָ
ׁשגגת[בשוגג]עליהם על ּבאה אינּה והּכבׂשה חּטאת, ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָ

זרה. ֲָָָעבֹודה

.Áלכבׂשּה קֹודמת יֹולדת, ׁשל העֹוף חּטאת חּטאתאפּלּו . ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָ
ועל קרנֹות ארּבע על נּתן ׁשּדמּה מּפני לאׁשם, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָקֹודמת
חּוץ - האׁשמֹות לכל קֹודמין ׁשּבּתֹורה חּטאֹות וכל ְְְְֲִֶַַַָָָָָָהיסֹוד;

           
      

הכׁשר ידי על ּבא ׁשהּוא מּפני מצרע, שמשליםמאׁשם -] ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
טהרתו] ׁשהּואאת מּפני נזיר, ּולאיל לתֹודה קֹודם האׁשם .ְְְִִֵֵֵֶָָָָָ

מּפני לׁשלמים, קֹודמין נזיר ואיל ּתֹודה קדׁשים; ְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָָקדׁשי
קֹודמת והּתֹודה לחם; ּוטעּונין אחד ליֹום נאכלין ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהן
ׁשלמים מנחֹות. מיני ארּבעה ּבּה ׁשּיׁש מּפני נזיר, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָלאיל
ׁשהן ׁשּתים מּתן טעּונין ׁשהן מּפני - לבכֹור ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַקֹודמין
קֹודם והּבכֹור ּונסכים; ּותנּופה סמיכה ּוטעּונין ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָּכארּבע,
לּכהנים ונאכל מרחם, ׁשּקדּׁשתֹו מּפני - ּבהמה ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻלמעׂשר

ּבֹוּבלבד. ויׁש זבח, ׁשהּוא מּפני לעֹופֹות, קֹודם הּמעׂשר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַ
למנחֹות, קֹודמין והעֹופֹות ואמּוריו; ּדמֹו - קדׁשים ְְְְְִִִֵֵָָָָָָָקדׁשי

דמים מיני ׁשהם דם]מּפני זריקת בהם שיש ׁשהיּו[- הרי . ְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָ
ׁשהּוא מּפני קֹודם, הּמעׂשר - ּומעׂשר העֹוף חּטאת ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָלפניו
הֹואיל - ּבהמה ועֹולת ּומעׂשר העֹוף חּטאת ׁשם היּו ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָזבח;

העֹוף וחּטאת למעׂשר, קֹודמת לעֹולתועֹולה קֹודמת ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָ
ואחר העֹולה ּכ ואחר ּתחּלה, העֹוף חּטאת מקריב ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָּבהמה,

הּמעׂשר. ֲֵַַָּכ

.Ëהן ּכיצד אחד, קרּבן מּמין הרּבה בהמה מיני ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרי
בּנסכים; נתרּבּו ׁשּכן לאילים, קֹודמין הּפרים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָקרבין?
ּוכבׂשים בּנסכים; נתרּבּו ׁשּכן לכבׂשים, קֹודמין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָואילים
אמּורי ׁשּבכלל - ּבאמּורין נתרּבּו ׁשּכן לׂשעירים, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַקֹודמין

אליה ּבׂשעירים ואין האליה, קֹודם[קרבן].ּכבׂשים העמר ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
זה כבׂשים. לׁשני קֹודמין הּלחם ּוׁשּתי עּמֹו, הּבא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלּכבׂש
הּלחם. ּבגלל הּבא לדבר קֹודם הּיֹום, ּבגלל הּבא ּדבר ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּכלל:

.Èחּטים מנחת האּׁשה, למנחת קֹודמת האיׁש ְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָמנחת
ׂשעֹורים למנחת למנחתקֹודמת קֹודמת חֹוטא מנחת ; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַ

ּומנחת נדבה מנחת חטא. על ּבאה ׁשהיא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָנדבה,
יקּדים. מהן, ׁשּירצה איזה - ְְִִֵֵֶֶֶֶַָׂשֹוטה

.‡Èלּׁשמן קֹודם והּיין ליין, קֹודמֹות קֹודםמנחֹות והּׁשמן , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
לעצים. קֹודם ּומלח לּמלח, קֹודמת ּולבֹונה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלּלבֹונה,
קרב ראׁשֹון הּבא אבל ּכאחד; ּכּלן ׁשּבאּו ּבזמן ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻאימתי?

אחרֹון. קרב אחרֹון והּבא ְֲֲִֵַַַָָראׁשֹון,

.Èּבאכילה קֹודם ּבהקרבה, הּקֹודם .ּכל ְֲִֵֵַַַָָָָָ

.‚Èׁשל - יֹום ׁשל ּוׁשלמים אמׁש ׁשל ׁשלמים לפניו ְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָהיּו
קרב ׁשהרי קֹודמין, ׁשל[להאכל]זמּנן[סוף]אמׁש ׁשלמים ; ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

קֹודמין, ואׁשם חּטאת - יֹום ׁשל אׁשם אֹו וחּטאת ְְְִֶֶֶַַָָָָָָאמׁש
ׁשּבארנּו. ּכמֹו קדׁשים, קדׁשי ׁשהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָמּפני

    
הּׁשנה:‡. ראׁש מּוסף ּכמֹו מּוסף מקריבין ּכּפּור צֹום ְְְִִִַַַָָָֹּביֹום

כבׂשים וׁשבעה - העם' 'איל הּנקרא הּוא זה - ואיל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּפר,
לערב. נאכל והּוא חּטאת, ּוׂשעיר עֹולֹות, הּכל -ְְֱִֶֶֶַַָָָֹ

.חּטאת ׂשעיר הּצּבּור מקריבין ׁשּבןועֹוד נׂשרף, והּוא , ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָ
הּמׁשּתּלח ׂשעיר .[לעזאזל]זּוגֹו ְִִֵַַַָ

מּו‚. מקריבין הּסּכֹות, חג ׁשל הראׁשֹון הּיֹום:ּבּיֹום סף ְִִִֶַַַַַַָֻ
- ּכבׂשים עׂשר וארּבעה אילים ּוׁשני ּפרים עׂשר ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָֹׁשלׁשה
ויֹום יֹום ּבכל וכן נאכלת. חּטאת וׂשעיר עֹולֹות, ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָֻּכּלם
עׂשר וארּבעה אילים ׁשני מקריבין החג, ימי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמּׁשבעת

חּטאת. ּוׂשעיר ְְִִַָָּכבׂשים

מקריבין„. ּבּׁשני יֹום: ּבכל אחד אחד ּפֹוחתין הּפרים ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָאבל
ׁשּיּמצא עד ּפרים, עׂשר אחד ּובּׁשליׁשי ּפרים, עׂשר ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשנים
ּכבׂשים ׁשנים, אילים ׁשבעה, ּפרים - ׁשביעי יֹום ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָקרּבן

חּטאת. ּוׂשעיר עֹולֹות, הּכל - עׂשר ְְִַַַָָָָָֹארּבעה
ואיל‰. ּפר הּיֹום: מּוסף מקריבין עצרת, ׁשמיני ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָּביֹום

מּוסף וזה חּטאת. ּוׂשעיר עֹולֹות, ּכּלן - כבׂשים ְְְְְִִִֶַָָָָָֻוׁשבעה
עצמֹו. ְְִֵַּבפני

.Âהּמים את מנּסכין החג, ימי ׁשבעת הּמזּבח;ּכל ּגּבי על ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
ׁשל ּתמיד ׁשל הּיין נּסּו ועם מּסיני. למׁשה הלכה זה ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹודבר

לבּדֹו הּמים מנּס היה והיין]ׁשחר, המים מערבב .[ולא ְְִֵַַַַַַָָ
.Êונּס הּמים, לתֹו הּיין אֹו הּיין, לתֹו הּמים ערה ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָואם

יצא - אחד מּכלי לּזבח,ׁשניהן הּמים נּסּו הקּדים ואם ; ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
היה מערבית ּדרֹומית ּובקרן יצא. - ּבּלילה נּסכן ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָאפּלּו

לּׁשיתין יֹורד והּכל הּמזּבח; מחצי למעלה ,[תעלות]מנּס, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָֹ
מחזקת זהב ׁשל צלֹוחית עֹוׂשין? היּו ּכיצד ׁשּבארנּו. ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכמֹו
לׁשער הּגיעּו הּׁשילֹוח; מן אֹותּה ממּלא היה לּגין, ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹֻׁשלׁשה
לׂשמאלֹו, ּופנה לּכבׁש, עלה ותקעּו; והריעּו ּתקעּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהּמים,
ּוׁשני ׁשם. ׁשהיה הּספל לתֹו הּצלֹוחית מן הּמים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָונֹותן
ּומזרחי הּמים, ּבֹו היה מערבי - ׁשם היּו ּכסף ׁשל ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָספלים
חטמין ׁשני ּכמין היּו ּומנּקבין .נס ׁשל הּיין ּבֹו ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻהיה

ּכדי[חורים] יין, מּׁשל ּדק ׁשּלֹו נקב היה מים וׁשל ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּדּקין;
ּכאחד. הּיין עם הּמים ְְִִִִֶֶֶַַַַָׁשּיכלה

.Á!'ידי 'הגּבּה לֹו: אֹומרין היּו - הּמים ׁשּמנּס ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָזה
ּבאתרֹוגיהן העם ּכל ּורגמּוהּו רגליו, על נּס אחת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּפעם

מים מנּסכין ׁשאין אֹומרין ׁשהן הּוא', 'מין ׁשאמרּו: -. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ
.Ëּבׁשּבת מעׂשהּו ּכ ּבחל ממּלאּוכמעׂשהּו ׁשהיה אּלא , ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּומּניחּה הּׁשרת, מּכלי ואינּה זהב, ׁשל חבית ׁשּבת ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמערב
מּמּנה. ממּלא ּולמחר ְְְִִֵֶַַָָָָּבּלׁשּכה,

.Èנתּגּלתה אֹו נׁשּפכה הּכּיֹור,[ונפסלה]אם מן ממּלא - ְְְְְִִִִִֵַַַָָ
.ּומנּס ְֵַ

.‡Èּבפני ׁשירה אֹומרין היּו החג, מימי ויֹום יֹום ְְְִִִִֵֵֶָָָָָּבכל
היּועצמּה מֹועד, ׁשל חּלֹו מימי ּבראׁשֹון הּיֹום: מּוסף על ְִִֵֵֶַַַַָָָֻ

אמר "ולרׁשע - ּבּׁשני אלים"; ּבני לה' "הבּו ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָאֹומרין:
- ּברביעי מרעים"; עם לי יקּום "מי - ּבּׁשליׁשי ְְְֱִִִִִִִִִֵַָָֹאלהים";
ׁשכמֹו"; מּסבל "הסירֹותי - ּבחמיׁשי ּבעם"; ּבערים ְֲֲֲִִִִִִִִֵֶַָָֹ"ּבינּו,
להיֹות ׁשּבת חל ואם ארץ". מֹוסדי ּכל "יּמֹוטּו - ְְְִִִִִֵֶַַָָָָּבּׁשּׁשי

יּדחה. "יּמֹוטּו" מהם, ְִִֵֶֶֶָָּבאחד
.Èּבארנּו ועׂשרים;ּכבר ארּבעה ּכהּנה מׁשמרֹות ׁשּכל , ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

מׁשמר ּכל היה הּסּכֹות ּובחג ּברגלים. ּבׁשוה עֹובדין ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֻֻוכּלן
אבל החּטאת; ׂשעיר אֹו אחד, איל אֹו אחד, ּפר ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָמקריב
ויׁש כבׂשים, ׁשני מהן ׁשּמקריב מׁשמר יׁש - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּכבׂשים

אחד. ּכבׂש ׁשּמקריב ׁשלמׁשמר הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ּכיצד? ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּכל וׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים עׂשר ׁשלׁשה ׁשם היּו - ְְְִִִֵֵַָָָָָָָָֹחג
עׂשר ארּבעה ׁשם נׁשארּו מהן, אחת ּבהמה מקריב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמׁשמר
ׁשנים מקריבין מׁשמרֹות ׁשּׁשה מׁשמרֹות; לׁשמֹונה ְְְְְְִִִִִִִִַַָָָָָּכבׂשים
ׁשם היּו - ּבּׁשני אחד. אחד מקריבין מׁשמרֹות ּוׁשני ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשנים,
מקריב מׁשמר ּכל וׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים עׂשר ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָׁשנים
מׁשמרֹות; לתׁשעה ּכבׂשים עׂשר ארּבעה ׁשם נׁשארּו ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָָאחד,
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הכׁשר ידי על ּבא ׁשהּוא מּפני מצרע, שמשליםמאׁשם -] ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹ
טהרתו] ׁשהּואאת מּפני נזיר, ּולאיל לתֹודה קֹודם האׁשם .ְְְִִֵֵֵֶָָָָָ

מּפני לׁשלמים, קֹודמין נזיר ואיל ּתֹודה קדׁשים; ְְְְְִִִִִִֵֵֵָָָָָָקדׁשי
קֹודמת והּתֹודה לחם; ּוטעּונין אחד ליֹום נאכלין ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהן
ׁשלמים מנחֹות. מיני ארּבעה ּבּה ׁשּיׁש מּפני נזיר, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָלאיל
ׁשהן ׁשּתים מּתן טעּונין ׁשהן מּפני - לבכֹור ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַקֹודמין
קֹודם והּבכֹור ּונסכים; ּותנּופה סמיכה ּוטעּונין ְְְְְְְְִִִֵַַַָָָּכארּבע,
לּכהנים ונאכל מרחם, ׁשּקדּׁשתֹו מּפני - ּבהמה ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻלמעׂשר

ּבֹוּבלבד. ויׁש זבח, ׁשהּוא מּפני לעֹופֹות, קֹודם הּמעׂשר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַ
למנחֹות, קֹודמין והעֹופֹות ואמּוריו; ּדמֹו - קדׁשים ְְְְְִִִֵֵָָָָָָָקדׁשי

דמים מיני ׁשהם דם]מּפני זריקת בהם שיש ׁשהיּו[- הרי . ְֲִִִֵֵֵֵֶֶָָ
ׁשהּוא מּפני קֹודם, הּמעׂשר - ּומעׂשר העֹוף חּטאת ְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָלפניו
הֹואיל - ּבהמה ועֹולת ּומעׂשר העֹוף חּטאת ׁשם היּו ְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָזבח;

העֹוף וחּטאת למעׂשר, קֹודמת לעֹולתועֹולה קֹודמת ְְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָ
ואחר העֹולה ּכ ואחר ּתחּלה, העֹוף חּטאת מקריב ְְְְְִִֵַַַַַַַָָָָָָּבהמה,

הּמעׂשר. ֲֵַַָּכ

.Ëהן ּכיצד אחד, קרּבן מּמין הרּבה בהמה מיני ׁשהיּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהרי
בּנסכים; נתרּבּו ׁשּכן לאילים, קֹודמין הּפרים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָקרבין?
ּוכבׂשים בּנסכים; נתרּבּו ׁשּכן לכבׂשים, קֹודמין ְְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָואילים
אמּורי ׁשּבכלל - ּבאמּורין נתרּבּו ׁשּכן לׂשעירים, ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַקֹודמין

אליה ּבׂשעירים ואין האליה, קֹודם[קרבן].ּכבׂשים העמר ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
זה כבׂשים. לׁשני קֹודמין הּלחם ּוׁשּתי עּמֹו, הּבא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָלּכבׂש
הּלחם. ּבגלל הּבא לדבר קֹודם הּיֹום, ּבגלל הּבא ּדבר ְְְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּכלל:

.Èחּטים מנחת האּׁשה, למנחת קֹודמת האיׁש ְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָָמנחת
ׂשעֹורים למנחת למנחתקֹודמת קֹודמת חֹוטא מנחת ; ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַ

ּומנחת נדבה מנחת חטא. על ּבאה ׁשהיא מּפני ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָנדבה,
יקּדים. מהן, ׁשּירצה איזה - ְְִִֵֵֶֶֶֶַָׂשֹוטה

.‡Èלּׁשמן קֹודם והּיין ליין, קֹודמֹות קֹודםמנחֹות והּׁשמן , ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
לעצים. קֹודם ּומלח לּמלח, קֹודמת ּולבֹונה ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָלּלבֹונה,
קרב ראׁשֹון הּבא אבל ּכאחד; ּכּלן ׁשּבאּו ּבזמן ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻאימתי?

אחרֹון. קרב אחרֹון והּבא ְֲֲִֵַַַָָראׁשֹון,

.Èּבאכילה קֹודם ּבהקרבה, הּקֹודם .ּכל ְֲִֵֵַַַָָָָָ

.‚Èׁשל - יֹום ׁשל ּוׁשלמים אמׁש ׁשל ׁשלמים לפניו ְְְִִֶֶֶֶֶָָָָָהיּו
קרב ׁשהרי קֹודמין, ׁשל[להאכל]זמּנן[סוף]אמׁש ׁשלמים ; ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

קֹודמין, ואׁשם חּטאת - יֹום ׁשל אׁשם אֹו וחּטאת ְְְִֶֶֶַַָָָָָָאמׁש
ׁשּבארנּו. ּכמֹו קדׁשים, קדׁשי ׁשהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָמּפני

    
הּׁשנה:‡. ראׁש מּוסף ּכמֹו מּוסף מקריבין ּכּפּור צֹום ְְְִִִַַַָָָֹּביֹום

כבׂשים וׁשבעה - העם' 'איל הּנקרא הּוא זה - ואיל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּפר,
לערב. נאכל והּוא חּטאת, ּוׂשעיר עֹולֹות, הּכל -ְְֱִֶֶֶַַָָָֹ

.חּטאת ׂשעיר הּצּבּור מקריבין ׁשּבןועֹוד נׂשרף, והּוא , ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָ
הּמׁשּתּלח ׂשעיר .[לעזאזל]זּוגֹו ְִִֵַַַָ

מּו‚. מקריבין הּסּכֹות, חג ׁשל הראׁשֹון הּיֹום:ּבּיֹום סף ְִִִֶַַַַַַָֻ
- ּכבׂשים עׂשר וארּבעה אילים ּוׁשני ּפרים עׂשר ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָָָָֹׁשלׁשה
ויֹום יֹום ּבכל וכן נאכלת. חּטאת וׂשעיר עֹולֹות, ְְְְֱִֵֶֶֶַָָָָֻּכּלם
עׂשר וארּבעה אילים ׁשני מקריבין החג, ימי ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָמּׁשבעת

חּטאת. ּוׂשעיר ְְִִַָָּכבׂשים

מקריבין„. ּבּׁשני יֹום: ּבכל אחד אחד ּפֹוחתין הּפרים ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָאבל
ׁשּיּמצא עד ּפרים, עׂשר אחד ּובּׁשליׁשי ּפרים, עׂשר ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשנים
ּכבׂשים ׁשנים, אילים ׁשבעה, ּפרים - ׁשביעי יֹום ְְְְְִִִִִִִֵַַָָָָקרּבן

חּטאת. ּוׂשעיר עֹולֹות, הּכל - עׂשר ְְִַַַָָָָָֹארּבעה
ואיל‰. ּפר הּיֹום: מּוסף מקריבין עצרת, ׁשמיני ְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָּביֹום

מּוסף וזה חּטאת. ּוׂשעיר עֹולֹות, ּכּלן - כבׂשים ְְְְְִִִֶַָָָָָֻוׁשבעה
עצמֹו. ְְִֵַּבפני

.Âהּמים את מנּסכין החג, ימי ׁשבעת הּמזּבח;ּכל ּגּבי על ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָ
ׁשל ּתמיד ׁשל הּיין נּסּו ועם מּסיני. למׁשה הלכה זה ְְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹודבר

לבּדֹו הּמים מנּס היה והיין]ׁשחר, המים מערבב .[ולא ְְִֵַַַַַַָָ
.Êונּס הּמים, לתֹו הּיין אֹו הּיין, לתֹו הּמים ערה ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַַַַָואם

יצא - אחד מּכלי לּזבח,ׁשניהן הּמים נּסּו הקּדים ואם ; ְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
היה מערבית ּדרֹומית ּובקרן יצא. - ּבּלילה נּסכן ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָָאפּלּו

לּׁשיתין יֹורד והּכל הּמזּבח; מחצי למעלה ,[תעלות]מנּס, ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַָֹ
מחזקת זהב ׁשל צלֹוחית עֹוׂשין? היּו ּכיצד ׁשּבארנּו. ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּכמֹו
לׁשער הּגיעּו הּׁשילֹוח; מן אֹותּה ממּלא היה לּגין, ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָֹֻׁשלׁשה
לׂשמאלֹו, ּופנה לּכבׁש, עלה ותקעּו; והריעּו ּתקעּו ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהּמים,
ּוׁשני ׁשם. ׁשהיה הּספל לתֹו הּצלֹוחית מן הּמים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָונֹותן
ּומזרחי הּמים, ּבֹו היה מערבי - ׁשם היּו ּכסף ׁשל ְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָספלים
חטמין ׁשני ּכמין היּו ּומנּקבין .נס ׁשל הּיין ּבֹו ְְְֳִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻהיה

ּכדי[חורים] יין, מּׁשל ּדק ׁשּלֹו נקב היה מים וׁשל ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּדּקין;
ּכאחד. הּיין עם הּמים ְְִִִִֶֶֶַַַַָׁשּיכלה

.Á!'ידי 'הגּבּה לֹו: אֹומרין היּו - הּמים ׁשּמנּס ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָזה
ּבאתרֹוגיהן העם ּכל ּורגמּוהּו רגליו, על נּס אחת ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּפעם

מים מנּסכין ׁשאין אֹומרין ׁשהן הּוא', 'מין ׁשאמרּו: -. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָ
.Ëּבׁשּבת מעׂשהּו ּכ ּבחל ממּלאּוכמעׂשהּו ׁשהיה אּלא , ְְְְֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ּומּניחּה הּׁשרת, מּכלי ואינּה זהב, ׁשל חבית ׁשּבת ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָמערב
מּמּנה. ממּלא ּולמחר ְְְִִֵֶַַָָָָּבּלׁשּכה,

.Èנתּגּלתה אֹו נׁשּפכה הּכּיֹור,[ונפסלה]אם מן ממּלא - ְְְְְִִִִִֵַַַָָ
.ּומנּס ְֵַ

.‡Èּבפני ׁשירה אֹומרין היּו החג, מימי ויֹום יֹום ְְְִִִִֵֵֶָָָָָּבכל
היּועצמּה מֹועד, ׁשל חּלֹו מימי ּבראׁשֹון הּיֹום: מּוסף על ְִִֵֵֶַַַַָָָֻ

אמר "ולרׁשע - ּבּׁשני אלים"; ּבני לה' "הבּו ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָאֹומרין:
- ּברביעי מרעים"; עם לי יקּום "מי - ּבּׁשליׁשי ְְְֱִִִִִִִִִֵַָָֹאלהים";
ׁשכמֹו"; מּסבל "הסירֹותי - ּבחמיׁשי ּבעם"; ּבערים ְֲֲֲִִִִִִִִֵֶַָָֹ"ּבינּו,
להיֹות ׁשּבת חל ואם ארץ". מֹוסדי ּכל "יּמֹוטּו - ְְְִִִִִֵֶַַָָָָּבּׁשּׁשי

יּדחה. "יּמֹוטּו" מהם, ְִִֵֶֶֶָָּבאחד
.Èּבארנּו ועׂשרים;ּכבר ארּבעה ּכהּנה מׁשמרֹות ׁשּכל , ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻ

מׁשמר ּכל היה הּסּכֹות ּובחג ּברגלים. ּבׁשוה עֹובדין ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָָֻֻוכּלן
אבל החּטאת; ׂשעיר אֹו אחד, איל אֹו אחד, ּפר ְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָמקריב
ויׁש כבׂשים, ׁשני מהן ׁשּמקריב מׁשמר יׁש - ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּכבׂשים

אחד. ּכבׂש ׁשּמקריב ׁשלמׁשמר הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ּכיצד? ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
ּכל וׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים עׂשר ׁשלׁשה ׁשם היּו - ְְְִִִֵֵַָָָָָָָָֹחג
עׂשר ארּבעה ׁשם נׁשארּו מהן, אחת ּבהמה מקריב ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָמׁשמר
ׁשנים מקריבין מׁשמרֹות ׁשּׁשה מׁשמרֹות; לׁשמֹונה ְְְְְְִִִִִִִִַַָָָָָּכבׂשים
ׁשם היּו - ּבּׁשני אחד. אחד מקריבין מׁשמרֹות ּוׁשני ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשנים,
מקריב מׁשמר ּכל וׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים עׂשר ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָָׁשנים
מׁשמרֹות; לתׁשעה ּכבׂשים עׂשר ארּבעה ׁשם נׁשארּו ְְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָָאחד,
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אחד. אחד מקריבין וארּבעה ׁשנים, ׁשנים מקריבין ְְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָחמּׁשה

וׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים עׂשר אחד ׁשם היּו - ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָּבּׁשליׁשי
ּכבׂשים עׂשר ארּבעה ׁשם נׁשּתּירּו אחד, מקריב מׁשמר ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָָָּכל
וׁשּׁשה ׁשנים, ׁשנים מקריבין ארּבעה מׁשמרֹות; ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָָָָלעׂשרה
ּוׁשני ּפרים עׂשרה ׁשם היּו - ּברביעי אחד. אחד ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָָמקריבין
עׂשר ארּבעה נׁשארּו אחד, מקריב מׁשמר ּכל וׂשעיר. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָָָָאילים
ׁשנים, ׁשנים מקריבין ׁשלׁשה מׁשמר; עׂשר לאחד ְְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָָָֹּכבׂשים
ּתׁשעה ׁשם היּו - ּבחמיׁשי אחד. אחד מקריבין ְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָָָּוׁשמֹונה
נׁשארּו אחד, מקריב מׁשמר ּכל וׂשעיר. אילים ּוׁשני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָָּפרים
מׁשמרֹות ׁשני מׁשמר; עׂשר לׁשנים ּכבׂשים עׂשר ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָָָארּבעה
ּבּׁשּׁשי אחד. אחד מקריבין ועׂשרה ׁשנים, ׁשנים ְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָמקריבין
מקריב מׁשמר ּכל וׂשעיר. אילים ּוׁשני ּפרים ׁשמֹונה היּו -ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָ
מׁשמר; עׂשר לׁשלׁשה ּכבׂשים עׂשר ארּבעה נׁשארּו ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָָָֹאחד,
מׁשמר עׂשר ּוׁשנים ׁשנים, מקריב מהם אחד ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמׁשמר
ּוׁשני ּפרים ׁשבעה ׁשם היּו - ּבּׁשביעי אחד. אחד ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָמקריבין
הּמׁשמרֹות; ּכמנין ּכבׂשים, עׂשר וארּבעה וׂשעיר ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָָָאילים

אחת ּבהמה מקריב מׁשמר ּכל .נמצא ְְְְִִִֵַַַָָָָ

.‚Èּפר מקריב היה לא - הּיֹום ּפר מקריב ׁשהיה מי ְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹוכל
חלילה חֹוזרין אּלא לפּיסלמחר, חֹוזרין - ּובּׁשמיני . ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ

ׁשּבארנּו.[להגריל] ּכמֹו הרגלים, ּכׁשאר ּכאחד ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָֻּכּלם
.„Èהיה - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ְְְִִֶֶַַָָָָָּביֹום

נס מנחת וׁשּׁשיםׁשם אחד ּתמידין, וׁשל מּוספין ׁשל כים ְְְְְִִִִִִִֶֶֶַָָָָ
אֹותן מערבין היּו ולא .עּׂשרֹון; ְְְִִָָָָֹ

.ÂË,לבּדם הּפרים נסּכי אּלא - נסכים מערבין אין ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּולעֹולם
לבּדם כבׂשים ונסּכי לבּדם, אילים ּבקרּבנֹותונסּכי ּבין , ְְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָ
יחיד. ּבקרּבנֹות ּבין ְְְִִֵָָצּבּור

.ÊËּבין צּבּור, קרּבנֹות ּבין - קרּבנֹות ׁשל החלבים ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָוכן
מקטירין אּלא ּבזה, זה אֹותן מערבין אין - יחיד ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָקרּבנֹות
מקטירין נתערבּו, ואם עצמֹו; ּבפני וקרּבן קרּבן ּכל ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָָָאמּורי

ּכאחד .הּכל ְֶַָֹ
.ÊÈּכל ׁשּנבללה לאחר ּבזֹו זֹו ׁשּנתערבּו נסכים ׁשל ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָמנחֹות

ּכׁשרֹות - עצמֹו ּבפני ומין .מין ְְְִִִֵֵַָ
.ÁÈזה הרי - וסלּתן ׁשמנן ונתערב הּמנחֹות ׁשּנבללּו ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָוכיון

ׁשל מנחֹות הקטיר אם וכן לכּתחּלה; ׁשּלהן יין לערב ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻמּתר
לערב מּתר זה הרי - עצמּה ּבפני ואחת אחת ּכל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֻנסכים

ׁשּלהן .יין ִֶֶַָ
.ËÈנסכים יין לערב לֹו יׁש - נסכים ׁשל הּיין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכׁשּמערבין

ּוכׁשּמערב, צּבּור; ּבׁשל יחיד וׁשל יֹום, ּבׁשל אמׁש ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָׁשל
כבׂשים נסּכי יין אילים, נסּכי ּביין פרים נסּכי יין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָמערב
ּביין כבׂשים נסּכי יין מערבין אין אבל ּכבׂשים; נסּכי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵָָָָּביין

ואילים פרים .נסּכי ְְִִִֵֵָ
.Îאחר אּלא לכּתחּלה, הּיין מערבין אין ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָּולעֹולם

ׁשהקטירּה אחר אֹו הּסלת ׁשּבארנּו.ׁשּנתערבה ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

  
מצוֹות וׁשׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות ׁשמֹונה ּבכללן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָיׁש

קדׁשים לאכל ׁשּלא (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְֱֲִֶֶֶֶַָָָָֹֹֹלא
ּפּגּול; לאכל ׁשּלא (ב) מּום; ּבהם ׁשהּטל אֹו ְְֱִִֶֶֶֶֶַָֹֹֻׁשּנפסלּו
נֹותר; יאכל ׁשּלא (ד) זמּנן; לאחר קדׁשים יֹותיר ׁשּלא ְְִִֶֶַַַַָָָָֹֹֹ(ג)
אדם יאכל ׁשּלא (ו) ׁשּנטמאּו; קדׁשים יאכל ׁשּלא ְְִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹֹ(ה)
לׂשרף (ח) הּנֹותר; לׂשרף (ז) הּקדׁשים; את ְְְֳִִִִֶֶַַָָָֹֹׁשּנטמא

אּלּו. ּבפרקים אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְִִִֵֵֵֵַָָהּטמא.

    
קדׁש‡. לׁשחט מּתרין לעבֹודה הּפסּולין לכּתחּלה,ּכל ים ְְְְֲִִִִִַַָָָָָָָֹֻ

קדׁשים קדׁשי ׁשֹוחטואפּלּו ׁשאינֹו הּטמא, מן חּוץ : ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
ּופׁשט לעזרה חּוץ ׁשהּוא ּפי על ואף ידֹו[הושיט]לכּתחּלה, ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָ

ּבּבׂשר. יּגע ׁשּמא ּגזרה, - ּבעזרה ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָָוׁשחט
.ּכׁשר הּזבח - וׁשחט עבר ׁשלואם ּגדֹול ּכהן ּפר וכן . ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

אם אהרן", "וׁשחט ּבֹו ׁשּנאמר ּפי על אף - הּכּפּורים ְֱֲִִִִֶֶַַַַַַָֹיֹום
ּכׁשרה, - זר ׁשּׁשחטּה אדּמה ּפרה אף ּכׁשר; זר, ְְְֲֵֵֶַָָָָָָָָָָֻׁשחטֹו

ּבזר. ׁשּפסּולה ׁשחיטה ל ְְְְִֵֶֶָָָׁשאין
אּלא‚. לׁשחיטה נתּכּון ולא הּקדׁשים, את ְְְֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּׁשֹוחט

כוונה]ּכמתעּסק בלא - אחר עד[בדבר ּפסּולין; אּלּו הרי - ְְְֲִִֵֵֵַַ
לׁשחיטה. ְְִִִֵֶַָׁשּיתּכּון

הרי„. ׁשחט, ואם ּבּקדׁשים; ּכאחד ראׁשים ׁשני יׁשחט ְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַָָָָֹולא
ּכׁשרים .אּלּו ְִֵֵ

ּכחּלין‰. ּבּקדׁשים, אחת ּבהמה ׁשֹוחטין ׁשנים .אבל ְְְֲֲֳִִִִֵַַַַָָָֻ
.Âעל עֹומד ׁשהּגדֹול ּפי על אף קדׁשים, ׁשֹוחט אינֹו ִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהּקטן

מחׁשבה לֹו אין וקטן מחׁשבה, צריכין ׁשהּקדׁשים .ּגּביו; ְְְְֳִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ
מחׁשבה אינּה מעׂשיו, מּתֹו נּכרת מחׁשבּתֹו היתה ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָאפּלּו
ּבדרֹום, עֹומדת עֹולה היתה ּכיצד? להחמיר. אּלא ְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָלהקל

לצפֹון, והביאּה הּקטן מּמעׂשיוּומׁשכּה ׁשהרי - ּוׁשחטּה ְְְֱֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָ
ּפסּולה. זֹו הרי - קדׁשים לׁשחיטת ׁשּמחׁשבּתֹו ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָנּכר

.Êּבּדרֹום ּדמן ׁשּנתקּבל אֹו ּבּדרֹום, ׁשּנׁשחטּו קדׁשים ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָקדׁשי
ּפסּולין -. ְִ

.Áׁשחיטתֹו - וׁשחט לּצפֹון ידֹו והֹוׁשיט ּבּדרֹום, עֹומד ְְְִִֵַַַָָָָָָָהיה
.ּכׁשרה ְֵָ

.Ë- ּבּצפֹון הּדם וקּבל ידֹו והֹוׁשיט ּבּדרֹום, עֹומד ְְִִֵֵַַַָָָָָָהיה
ּפסּולה .קּבלתֹו ְַָָָ

.Èּבּצפֹון ּכעֹומד הּוא הרי לּצפֹון, ורּבֹו ראׁשֹו .הכניס ְְְֲִִֵֵַַָָֹֻ
.‡Èהֹוציאּה אפּלּו לּדרֹום, ויצאת ּופרּכסה ּבּצפֹון, ְְְְֲִִִַַָָָָָָָָׁשחטּה

לּצפֹון, וחזרה לּדרֹום, ויצאת ּפרּכסה ּכׁשרה; - ְְְְְְִֵַַַָָָָָָָָָלּדרֹום
ּכׁשרה - ּבּצפֹון ּדמּה קּבל ּכ ׁשהיּוואחר קּלים קדׁשים וכן . ְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָ

- ּוׁשחטן לפנים ידֹו והכניס לעזרה חּוץ ועמד ְְְְְְֲִִִִִִַָָָָָָָּבפנים,
ּכׁשרה. ְְִֵָָׁשחיטתֹו

.Èידֹו אפּלּו[דם]וקּבל[לעזרה]הכניס ּפסּולה, קּבלתֹו - ְְְֲִִִִֵַָָָָ
וציציתֹו ּבפנים, ּכּלֹו העֹובד היה ואפּלּו ורּבֹו. ראׁשֹו ְְְְֲִִִִִִִֵַָָָֹֻֻהכניס

אהל[שערו] אל "ּבבאכם ׁשּנאמר: ּפסּולה, עבֹודתֹו - ְְֱֲֲֶֶֶֶֶַַָָֹֹּבחּוץ
ּכּלן. ׁשּיבֹואּו עד ֵֶַָָֻמֹועד",

.‚È;ּכׁשרה - ּדמּה קּבלת אחר לחּוץ ויצאת הּבהמה ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָָָָָּפרּכסה
קּלים ּבקדׁשים זריקה קדם והּבׂשר האמּורין יצאּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹׁשאפּלּו

ּכׁשר הּזבח ׁשּיתּבאר.- ּכמֹו , ְְִֵֵֶֶַַָָ
.„Èהּזבח - ּוׁשחטּה ּבחּוץ, ורגלּה ּבפנים, ּכּלּה הּבהמה ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָֻהיתה

ּבפנים.ּפסּול ּכּלּה ׁשּתהיה עד לה'", "והביאּום ׁשּנאמר: , ְְֱֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֻ

           
      

.ÂËרגלּה הֹוציאה ּכ ואחר ּבפנים, ּכּלּה והיא ְְְְְִִִִַַַָָָָָָֻׁשחטּה
הּבׂשר חֹות - הרגל]לחּוץ ואחר[של לעצם, ׁשּמּגיע עד ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

מּפני ּפסל, - חת ּכ ואחר קּבל, ואם הּדם; מקּבל ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָּכ
,לחּת צרי אין - קּלים ּובקדׁשים ׁשּבחּוץ. הּבׂשר ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹׁשמנּונית
קּלים קדׁשים ׁשּבׂשר ּומקּבל; לפנים רגלּה מחזיר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאּלא

ּכׁשר. זריקה, קדם ְִֵֶֶָָָָֹׁשּיצא
.ÊËּפסּולה - העזרה ּבאויר ּוׁשחטּה הּבהמה ׁשּנאמר:ּתלה , ְְְֱֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

ּבארץ. ׁשּיׁשחט עד הּמזּבח", יר ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ"על
.ÊÈ- ּבאויר תלּוי והּוא וׁשחט ונתלה ּבארץ, הּבהמה ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָהיתה

ּכׁשר קּלים, ּובקדׁשים ּפסּול; קדׁשים, .ּבקדׁשי ְְְִִִֵֵַָָָָָָָ
.ÁÈסימנין מעּוט וושט]ׁשחט אֹו[קנה ּבפנים, ּוגמרן ּבחּוץ ְְִִִִִַַָָָָ

ׁשהּׁשחיטה ּפסּולין; - ּבּצפֹון ּוגמרן ּבּדרֹום מעּוטן ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָׁשּׁשחט
סֹוף ועד מּתחּלתּה כדין]יׁשנּה להיות צריכה כולה השחיטה -]. ְְְִִֶַָָָ

.ËÈ- ּבּקרקע הּמּנחת ּבהמה מּצּואר הּדם וקּבל ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָָָֻנתלה
ּבכ ׁשרּות ּדר ׁשאין .ּפסּול, ְֵֵֶֶֶָָ

.Îהּמזרק ותלה ּבעזרה, עֹומד הדם]היה וקּבל[ספל ּבידֹו ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָָ
ּכׁשר, - ּבאויר הּדם וקּבל הּבהמה ׁשהגּביּה אֹו ּבאויר, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּדם

ּכּמקֹום. הּמקֹום ֲִֶַַָָׁשאויר
.‡Îמזרק אינֹונתן ּבמינֹו מין ּכׁשר; - וקּבל מזרק לתֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָ

סיב הּניח דקל]חֹוצץ. ּכׁשר;[חוט - וקּבל הּמזרק ּבתֹו ְְְִִִִִֵֵֵַַָָ
ואיןמ הּמזרק, לתֹו יֹורד הּדם והרי חלּול, ׁשהּסיב ּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

וקמץ הּמנחה, ּבקמיצת ּכן עׂשה אם אבל חציצה. ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָָּכאן
ּפסּולה. - הּסיב ְִִַָמּתֹו

.Îּוזריקתֹו לּמזּבח, והֹולכתֹו הּדם, הֹולכתקּבלת וכן , ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָ
ּבכהן אּלא ּכׁשרה אינּה מאּלּו, אחת ּכל - לּכבׁש ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאברים
ּובמליקת הּמנחה ּבקמיצת ׁשּבארנּו ּכמֹו לעבֹודה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּכׁשר

ָהעֹוף.
.‚Î) ּכהן ,לפיכ הֹולכה; אינּה ּברגל ׁשּלא ּגדֹולוהֹולכה ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹֹ

הּזבח. נפסל - לּמזּבח ּוזרקֹו ּבמקֹומֹו ועמד הּדם, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּקּבל
.„Îלימינֹו יחזיר - לׂשמאלֹו ונתן ּבימינֹו ּבכליקּבל קּבל . ְְְֲִִִִִִִִִִֵֵַַָֹ

יחזיר - חל לכלי ונתן קדׁש ּבכלי קּבל הּזבח; נפסל - ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹחל
קדׁש. ְִִֶֹלכלי

.‰Îּכׁשר - ואספֹו הרצּפה על הּכלי מן אםנׁשּפ אבל ; ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָ
הּׁשרת לכלי ּונתנֹו ואספֹו הרצּפה, על ּבהמה מּצּואר ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָנׁשּפ

הּזבח. נפסל -ְִֶַַַ
.ÂÎ,אספֹו ולא הארץ על ּבהמה מּצּואר הּדם מקצת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹנׁשּפ

ׁשּיהיה ּובלבד ּכׁשר; זה הרי - ּבהמה מּצּואר מקצתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוקּבל
ּדם ׁשּנתקּבל הּדם בו]זה הּתמצית[שיצאה ּדם לא הּנפׁש, ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ

דם] סתם העֹור.[- ּדם ְַָֹולא
.ÊÎאֹו לעבֹודה, הּפסּולין מן אחד ּדמן ׁשּקּבל הּזבחים ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּכל

נפסל - ּכהלכתֹו לּמזּבח ׁשּזרקֹו אֹו לּמזּבח, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשהֹוליכֹו
אּלא הּפסּול ּבֹו הל ולא לּפסּול, ונתן הּכׁשר קּבל ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּזבח;
הּפסּול ׁשהֹוליכֹו ּדם אבל לּכׁשר. יחזיר - ּבמקֹומֹו ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָעמד
הּכהן ׁשהֹוליכֹו אֹו והֹוליכֹו, לּכׁשר והחזירֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹלעבֹודה,
והֹוליכֹו הֹואיל - והֹוליכֹו לּפסּול ּונתנֹו והחזירֹו ְְְְְְִִִִִֶַָָָּתחּלה,
אי ׁשהרי הּזבח, נפסל - ּבּסֹוף ּבין ּבּתחּלה ּבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּפסּול,

זה ּדבר לתּקן .אפׁשר ְְֵֶֶַָָָ
.ÁÎהּכׁשר חֹוזר הּנפׁש, ּדם נׁשאר אם - הּפסּול ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָקּבל

וזֹורק ּומֹולי הּדםּומקּבל עֹוׂשין לעבֹודה הּפסּולין ׁשאין , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ראּוי והּוא הֹואיל - הּטמא מן חּוץ ׁשירים; ְְִִִִִֵַַַָָָהּנׁשאר
ׁשירים. עֹוׂשה ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבטמאה הּבא ּבקרּבן ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֻלעבֹודה
ּדם הּכׁשר אחריו ׁשּקּבל ּפי על אף - הּטמא קּבל ֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּכיצד?
ּבאחרֹונה הּכׁשר ׁשּקּבל ׁשּזה הּזבח; נפסל - ּוזרקֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּנפׁש

ּכלּום. ואינֹו הּוא, ׁשירים -ְְִִֵַ
.ËÎקדם ׁשחיטה אחר ׁשהּוא ּכל מאבריה ׁשחסר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבהמה

צרם אפּלּו נפסלה; - הּדם -[חבל]קּבלת קּבלה קדם ּבאזנּה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשלם ׁשּיהיה הּפר", מּדם "ולקח ׁשּנאמר: יקּבל, לא זה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהרי
ּפסּול. זה הרי - וזרק החסרה מן קּבל ואם קּבלה. ּבׁשעת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּכּלֹו

.Ïאבד אפּלּו - זריקה קדם קּבלה אחר חסרה אם ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָֹאבל
מן ּכּזית נׁשּתּיר אם - נׂשרף אֹו הּדם, זריקת קדם ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹהּבׂשר
אינֹו לאו, ואם הּדם; את זֹורק האמּורין, מן ּכּזית אֹו ְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּבׂשר
מן זית וכחצי הּבׂשר מן זית ּכחצי אפּלּו - ּובעֹולה ְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַָָָזֹורק.

לאּׁשים ׁשּכּלּה מּפני .האמּורין, ְִִִִֵֵֶָָָֻ
.‡Ïהּורצה לא זרק, ואם יזרק; לא מּכּזית, ּפחֹות ְְְְִִִִִַַַַָָָֹֹֹנׁשאר

התקבל] לא חּוץ[- ׁשּיצא אֹו זריקה, קדם הּבׂשר נפסל .ְְִִֶֶַַָָָָָֹ
הּורצה. זרק, ואם הּדם; יזרק לא - ְְְֲִִַַָָָָָָֹֹלעזרה

.Ïזריקת קדם לעזרה חּוץ ׁשּיצא קּלים קדׁשים ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּבׂשר
ּכׁשר הּזבח - ּבחּוץ והּבׂשר הּדם ׁשּנזרק ּפי על אף - ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָּדמים

חובה] ידי הבעלים יצאו לצאת[- הּבׂשר ׁשּסֹוף מּפני ,-] ְִֵֵֶַָָָ
העיר] בכל שנאכלים קלים קדשים מֹועלתשדין ּוזריקה .-] ְִֶֶָ

הועילה] אלא]לּיֹוצאוהזריקה מיד, ישרף לׂשרפֹו[שלא ְְֵַָ
ויפסל] שילון לאכלֹו.[אחר לא אבל ,ְְֲָָֹ

.‚Ï,ּדמים זריקת לפני ׁשּיצאּו קּלים קדׁשים אמּורי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָוכן
החזירן ואם הּזבח; נפסל לא - ּבחּוץ והן הּדם [לפניונזרק ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

החזירןזריקה] ׁשּלא ּפי על ואף אֹותן. מקטירין [וזרק, ְְְִִִִֶֶַַַָָֹ
מּׁשּוםהדם] עליהן חּיבין דיני:], וטמא.[- ונֹותר ּפּגּול ְְֲִִִֵֵֶַָָָ

.„Ï,קּים והחלב ּבׂשר ׁשּנטמא ּבין - יחיד ׁשל הּזבחים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכל
נטמאּו הּדם. את זֹורק - קּים והּבׂשר חלב ׁשּנטמא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבין

ׁשהּציץ הּורצה, - זרק ואם יזרק; לא הכהןׁשניהן, [של ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹ
אברי[מכפר]מרּצההגדול] אֹו אמּורין וכן הּטמא. על ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָ

וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו מרּצה, הּציץ - והקטירן ׁשּנטמאּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָעֹולה
זֹורק זה הרי ּכּלֹו, והחלב הּבׂשר ׁשּנטמא הּצּבּור ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻקרּבנֹות

הּדם. ֶַָאת
.‰Ïעל ואף הּזבח; נפסל לעזרה, חּוץ ׁשּיצא קדׁשים ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָּדם

נרצה לא - הּמזּבח על ּוזרקֹו והכניסֹו ׁשחזר .ּפי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
.ÂÏּכלל טמאה מקּבל אינֹו הּקדׁשים ּדם ׁשּנאמרוכל , ְְְְֱֳִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

הּואּבּדם: ּכּמים ׁשּנׁשּפ ּדם - ּכּמים" ּתׁשּפכּנּו הארץ "על ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ׁשאינֹו קדׁשים ּדם אבל טמאה; ּומקּבל ּכּמים ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּנחׁשב

טמאה. מקּבל אינֹו ּכּמים, ְְְִִֵֵַַַָָֻנׁשּפ
.ÊÏואם הּזבח; נפסל - נזרק ולא חּמה עליו ׁשּׁשקעה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹודם

הּורצה לא .זרקֹו, ְְָָֹ

ה'תש"ע מרחשון י"ח חמישי יום

    
מּתנה‡. נתן אם - החיצֹון מזּבח על הּנּתנין הּדמים ְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָּכל

אחת[זריקה] מּתנה - ּבחּטאת ואפּלּו ּכּפר. ּבלבד, ְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָאחת



ני            
      

.ÂËרגלּה הֹוציאה ּכ ואחר ּבפנים, ּכּלּה והיא ְְְְְִִִִַַַָָָָָָֻׁשחטּה
הּבׂשר חֹות - הרגל]לחּוץ ואחר[של לעצם, ׁשּמּגיע עד ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

מּפני ּפסל, - חת ּכ ואחר קּבל, ואם הּדם; מקּבל ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָּכ
,לחּת צרי אין - קּלים ּובקדׁשים ׁשּבחּוץ. הּבׂשר ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹׁשמנּונית
קּלים קדׁשים ׁשּבׂשר ּומקּבל; לפנים רגלּה מחזיר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאּלא

ּכׁשר. זריקה, קדם ְִֵֶֶָָָָֹׁשּיצא
.ÊËּפסּולה - העזרה ּבאויר ּוׁשחטּה הּבהמה ׁשּנאמר:ּתלה , ְְְֱֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָ

ּבארץ. ׁשּיׁשחט עד הּמזּבח", יר ְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹ"על
.ÊÈ- ּבאויר תלּוי והּוא וׁשחט ונתלה ּבארץ, הּבהמה ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָָָָהיתה

ּכׁשר קּלים, ּובקדׁשים ּפסּול; קדׁשים, .ּבקדׁשי ְְְִִִֵֵַָָָָָָָ
.ÁÈסימנין מעּוט וושט]ׁשחט אֹו[קנה ּבפנים, ּוגמרן ּבחּוץ ְְִִִִִַַָָָָ

ׁשהּׁשחיטה ּפסּולין; - ּבּצפֹון ּוגמרן ּבּדרֹום מעּוטן ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָׁשּׁשחט
סֹוף ועד מּתחּלתּה כדין]יׁשנּה להיות צריכה כולה השחיטה -]. ְְְִִֶַָָָ

.ËÈ- ּבּקרקע הּמּנחת ּבהמה מּצּואר הּדם וקּבל ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַַָָָֻנתלה
ּבכ ׁשרּות ּדר ׁשאין .ּפסּול, ְֵֵֶֶֶָָ

.Îהּמזרק ותלה ּבעזרה, עֹומד הדם]היה וקּבל[ספל ּבידֹו ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָָ
ּכׁשר, - ּבאויר הּדם וקּבל הּבהמה ׁשהגּביּה אֹו ּבאויר, ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָהּדם

ּכּמקֹום. הּמקֹום ֲִֶַַָָׁשאויר
.‡Îמזרק אינֹונתן ּבמינֹו מין ּכׁשר; - וקּבל מזרק לתֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָ

סיב הּניח דקל]חֹוצץ. ּכׁשר;[חוט - וקּבל הּמזרק ּבתֹו ְְְִִִִִֵֵֵַַָָ
ואיןמ הּמזרק, לתֹו יֹורד הּדם והרי חלּול, ׁשהּסיב ּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

וקמץ הּמנחה, ּבקמיצת ּכן עׂשה אם אבל חציצה. ְְְֲֲִִִִִֵַַַָָָָָָָּכאן
ּפסּולה. - הּסיב ְִִַָמּתֹו

.Îּוזריקתֹו לּמזּבח, והֹולכתֹו הּדם, הֹולכתקּבלת וכן , ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָ
ּבכהן אּלא ּכׁשרה אינּה מאּלּו, אחת ּכל - לּכבׁש ְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹאברים
ּובמליקת הּמנחה ּבקמיצת ׁשּבארנּו ּכמֹו לעבֹודה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּכׁשר

ָהעֹוף.
.‚Î) ּכהן ,לפיכ הֹולכה; אינּה ּברגל ׁשּלא ּגדֹולוהֹולכה ְְִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֹֹ

הּזבח. נפסל - לּמזּבח ּוזרקֹו ּבמקֹומֹו ועמד הּדם, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָׁשּקּבל
.„Îלימינֹו יחזיר - לׂשמאלֹו ונתן ּבימינֹו ּבכליקּבל קּבל . ְְְֲִִִִִִִִִִֵֵַַָֹ

יחזיר - חל לכלי ונתן קדׁש ּבכלי קּבל הּזבח; נפסל - ְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹֹחל
קדׁש. ְִִֶֹלכלי

.‰Îּכׁשר - ואספֹו הרצּפה על הּכלי מן אםנׁשּפ אבל ; ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָ
הּׁשרת לכלי ּונתנֹו ואספֹו הרצּפה, על ּבהמה מּצּואר ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָָָָנׁשּפ

הּזבח. נפסל -ְִֶַַַ
.ÂÎ,אספֹו ולא הארץ על ּבהמה מּצּואר הּדם מקצת ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹנׁשּפ

ׁשּיהיה ּובלבד ּכׁשר; זה הרי - ּבהמה מּצּואר מקצתֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָוקּבל
ּדם ׁשּנתקּבל הּדם בו]זה הּתמצית[שיצאה ּדם לא הּנפׁש, ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָֹ

דם] סתם העֹור.[- ּדם ְַָֹולא
.ÊÎאֹו לעבֹודה, הּפסּולין מן אחד ּדמן ׁשּקּבל הּזבחים ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּכל

נפסל - ּכהלכתֹו לּמזּבח ׁשּזרקֹו אֹו לּמזּבח, ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשהֹוליכֹו
אּלא הּפסּול ּבֹו הל ולא לּפסּול, ונתן הּכׁשר קּבל ְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹהּזבח;
הּפסּול ׁשהֹוליכֹו ּדם אבל לּכׁשר. יחזיר - ּבמקֹומֹו ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָעמד
הּכהן ׁשהֹוליכֹו אֹו והֹוליכֹו, לּכׁשר והחזירֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹלעבֹודה,
והֹוליכֹו הֹואיל - והֹוליכֹו לּפסּול ּונתנֹו והחזירֹו ְְְְְְִִִִִֶַָָָּתחּלה,
אי ׁשהרי הּזבח, נפסל - ּבּסֹוף ּבין ּבּתחּלה ּבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּפסּול,

זה ּדבר לתּקן .אפׁשר ְְֵֶֶַָָָ
.ÁÎהּכׁשר חֹוזר הּנפׁש, ּדם נׁשאר אם - הּפסּול ְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָקּבל

וזֹורק ּומֹולי הּדםּומקּבל עֹוׂשין לעבֹודה הּפסּולין ׁשאין , ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ראּוי והּוא הֹואיל - הּטמא מן חּוץ ׁשירים; ְְִִִִִֵַַַָָָהּנׁשאר
ׁשירים. עֹוׂשה ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּבטמאה הּבא ּבקרּבן ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֻלעבֹודה
ּדם הּכׁשר אחריו ׁשּקּבל ּפי על אף - הּטמא קּבל ֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָּכיצד?
ּבאחרֹונה הּכׁשר ׁשּקּבל ׁשּזה הּזבח; נפסל - ּוזרקֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּנפׁש

ּכלּום. ואינֹו הּוא, ׁשירים -ְְִִֵַ
.ËÎקדם ׁשחיטה אחר ׁשהּוא ּכל מאבריה ׁשחסר ְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּבהמה

צרם אפּלּו נפסלה; - הּדם -[חבל]קּבלת קּבלה קדם ּבאזנּה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשלם ׁשּיהיה הּפר", מּדם "ולקח ׁשּנאמר: יקּבל, לא זה ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹהרי
ּפסּול. זה הרי - וזרק החסרה מן קּבל ואם קּבלה. ּבׁשעת ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֻּכּלֹו

.Ïאבד אפּלּו - זריקה קדם קּבלה אחר חסרה אם ְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָָֹאבל
מן ּכּזית נׁשּתּיר אם - נׂשרף אֹו הּדם, זריקת קדם ְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹהּבׂשר
אינֹו לאו, ואם הּדם; את זֹורק האמּורין, מן ּכּזית אֹו ְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָהּבׂשר
מן זית וכחצי הּבׂשר מן זית ּכחצי אפּלּו - ּובעֹולה ְְֲֲֲִִִִִִִֵַַַַַָָָזֹורק.

לאּׁשים ׁשּכּלּה מּפני .האמּורין, ְִִִִֵֵֶָָָֻ
.‡Ïהּורצה לא זרק, ואם יזרק; לא מּכּזית, ּפחֹות ְְְְִִִִִַַַַָָָֹֹֹנׁשאר

התקבל] לא חּוץ[- ׁשּיצא אֹו זריקה, קדם הּבׂשר נפסל .ְְִִֶֶַַָָָָָֹ
הּורצה. זרק, ואם הּדם; יזרק לא - ְְְֲִִַַָָָָָָֹֹלעזרה

.Ïזריקת קדם לעזרה חּוץ ׁשּיצא קּלים קדׁשים ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּבׂשר
ּכׁשר הּזבח - ּבחּוץ והּבׂשר הּדם ׁשּנזרק ּפי על אף - ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָּדמים

חובה] ידי הבעלים יצאו לצאת[- הּבׂשר ׁשּסֹוף מּפני ,-] ְִֵֵֶַָָָ
העיר] בכל שנאכלים קלים קדשים מֹועלתשדין ּוזריקה .-] ְִֶֶָ

הועילה] אלא]לּיֹוצאוהזריקה מיד, ישרף לׂשרפֹו[שלא ְְֵַָ
ויפסל] שילון לאכלֹו.[אחר לא אבל ,ְְֲָָֹ

.‚Ï,ּדמים זריקת לפני ׁשּיצאּו קּלים קדׁשים אמּורי ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָוכן
החזירן ואם הּזבח; נפסל לא - ּבחּוץ והן הּדם [לפניונזרק ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹ

החזירןזריקה] ׁשּלא ּפי על ואף אֹותן. מקטירין [וזרק, ְְְִִִִֶֶַַַָָֹ
מּׁשּוםהדם] עליהן חּיבין דיני:], וטמא.[- ונֹותר ּפּגּול ְְֲִִִֵֵֶַָָָ

.„Ï,קּים והחלב ּבׂשר ׁשּנטמא ּבין - יחיד ׁשל הּזבחים ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָּכל
נטמאּו הּדם. את זֹורק - קּים והּבׂשר חלב ׁשּנטמא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבין

ׁשהּציץ הּורצה, - זרק ואם יזרק; לא הכהןׁשניהן, [של ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹ
אברי[מכפר]מרּצההגדול] אֹו אמּורין וכן הּטמא. על ְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָ

וכל ׁשּבארנּו. ּכמֹו מרּצה, הּציץ - והקטירן ׁשּנטמאּו ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָעֹולה
זֹורק זה הרי ּכּלֹו, והחלב הּבׂשר ׁשּנטמא הּצּבּור ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֻקרּבנֹות

הּדם. ֶַָאת
.‰Ïעל ואף הּזבח; נפסל לעזרה, חּוץ ׁשּיצא קדׁשים ְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָָָּדם

נרצה לא - הּמזּבח על ּוזרקֹו והכניסֹו ׁשחזר .ּפי ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹ
.ÂÏּכלל טמאה מקּבל אינֹו הּקדׁשים ּדם ׁשּנאמרוכל , ְְְְֱֳִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

הּואּבּדם: ּכּמים ׁשּנׁשּפ ּדם - ּכּמים" ּתׁשּפכּנּו הארץ "על ְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ׁשאינֹו קדׁשים ּדם אבל טמאה; ּומקּבל ּכּמים ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֻהּנחׁשב

טמאה. מקּבל אינֹו ּכּמים, ְְְִִֵֵַַַָָֻנׁשּפ
.ÊÏואם הּזבח; נפסל - נזרק ולא חּמה עליו ׁשּׁשקעה ְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָֹודם

הּורצה לא .זרקֹו, ְְָָֹ

ה'תש"ע מרחשון י"ח חמישי יום

    
מּתנה‡. נתן אם - החיצֹון מזּבח על הּנּתנין הּדמים ְִִִִִִֵַַַַַַַָָָָָָּכל

אחת[זריקה] מּתנה - ּבחּטאת ואפּלּו ּכּפר. ּבלבד, ְְֲִִִֵַַַַַַַַָָָאחת



ני           
      

"ודם ׁשּנאמר: למצוה, מּתנֹות הארּבע ּוׁשאר העּקר, ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָָהיא
על הּדם ׁשפיכת - "אלהי ה' מזּבח על יּׁשפ ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָֹזבחי

העּקר. היא ְִִִֵַַָָהּמזּבח

.יצא - ּבׁשפיכה ׁשּנתנן ּבזריקה הּנּתנין ׁשּנאמר:וכל , ְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
."יּׁשפ זבחי ְְִֵֶַָָ"ודם

הּפנימי‚. מזּבח על הּנּתנין הּדמים הזהב]ּכל אם[מזבח - ְְִִִִִִִֵַַַַַָָָ
ׁשהרי הּכּפרה, עּקר הן ּכּלן אּלא ּכּפר; לא מהן, אחת ֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֻחּסר

ּפעמים". "ׁשבע ׁשּנאמר: מנינן, על הקּפיד ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָהּכתּוב
יׁשלים„. - הּבעלים ּומתּו אחת, מּתנה מּמּנה ׁשּנתן ְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָחּטאת

הּמיתה לאחר הּמּתנֹות .ארּבע ְְִַַַַַַַָָ
ּבּלילה‰. הּׁשלׁש יּתן לא ּבּיֹום, האחת נתן אם .אבל ְֲִִֵַַַַַַַָָָָָֹֹ
.Âמּׁשּום חּיב - ּבחּוץ והׁשלימן ּבפנים אחת נתן ְְְְִִִִִִַַַַַָָָואם

ּבחּוץ .מעלה ֲֶַַ
.Êלאויר ּדם ׁשּיּגיע קדם מּזה ׁשל ידֹו ונקטעה מּזה, ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהיה

הּזיה לֹו עלתה לא - .הּמזּבח ְְִֵַַַָָָָֹ
.Áה:]מּתן[בסדר]ׁשּנה על הזיות ּבין[- - ּבחּטאת קרנֹות ְְִֵַַַָָָ

הּנעׂשית הדם]ּבחּטאת הזהבּבפנים[-שזורקין מזבח [על ְְֲִִֵַַַָ
ּבׁשארוהפרוכת] אבל ּפסל; - ּבחּוץ הּנעׂשית ּבחּטאת ּבין ,ְְֲֲִֵֵַַַַַָָָָ

ּכׁשרים. ְֳִִֵַָהּקדׁשים,
.Ëולפניםנ הּקרן מן הּדם מתחתיה]תן ולא בצידה ּבין[- - ְְִִִֵֶֶַַַָָ

ּבׁשאר ּבין ּבּמזּבחּבחּטאת ּבין הּפנימי ּבּמזּבח ּבין קדׁשים, ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָ
ּפסל. - ִַַָהחיצֹון

.Èׁשּנתנֹו הּמזּבח, מחצי למעלה אֹותֹו לּתן ׁשּמצותֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּדם
ׁשּמצותֹו אֹו למעלה, ׁשּנתנֹו למּטה, ׁשּמצותֹו אֹו ְְְְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָלמּטה,
הּנּתנין אֹו החיצֹון, הּמזּבח על ׁשּנתנֹו ּבהיכל, ּבפנים ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָלּתנֹו
הּנּתנין ּדם ׁשּנתן אֹו ּבהיכל, לפנים ׁשּנתנן החיצֹון, מזּבח ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָעל

הּכבׁש על היסֹוד[או],ּבחּוץ ּכנגד דרומיתׁשּלא בקרן -] ְְֶֶֶֶֶַַַַֹ
יסוד] בה שאין ּפימזרחית על ואף ּפסּול; הּזבח ּבׂשר הרי -ְְֲִֵֶַַַַַָ

ּפי על אף - לּמזּבח ּדם ׁשהּגיע ּכיון ּבֹו; הּבעלים נתּכּפרּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָכן
לכּפר. למקֹומֹו ׁשהּגיע ּכמֹו הּוא הרי למקֹומֹו, ׁשּלא ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַֹׁשהּגיע
אבל לעבֹודה; ּכׁשר הּזֹורק זה ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבּמה
למעלן הּנּתנין את הּפסּול ונתן לּפסּול, ונתן הּכׁשר קּבל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָָאם
אֹו ּבפנים, ּבחּוץ והּנּתנין ּבחּוץ, ּבפנים הּנּתנין ואת ְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַָָָלמּטן,
הּזבח, ּבׂשר נפסל לא - היסֹוד ּכנגד ׁשּלא הּכבׁש על ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹֹׁשּנתן

ּדם נׁשאר בו]אם ויקּבל[שיצא הּכׁשר יחזר אּלא הּנפׁש; ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּבמקֹומֹו. הּדם ויזרק הּנפׁש, ּדם ְְְְִִֶֶַַַָָֹׁשאר

.‡Èּבדם ּדם ּבין - ׁשּנתערבּו קדׁשים כוס]ּדמי ּבין[באותו , ְְְְִִֵֵֵֶָָָָָ
ּבכֹוסֹות קרבן]ּכֹוס לאיזה כוס איזה נודע נתערבּו[ולא אם - ְְְִִָ

מּתנה הּכל יּתן אחת, מּתנה ּבּנּתנין אחת מּתנה ִִִִִֵַַַַַַַַַַָָָָָָָָֹהּנּתנין
הּכל יּתן ארּבע, מּתן ּבּנּתנין ארּבע מּתן הּנּתנין וכן ְְְִִִִִֵֵַַַַַַַַַַַַַָָֹאחת;
ׁשהן ׁשּתים ּבּנּתנין אחת מּתנה הּנּתנין נתערבּו ארּבע; ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָָָמּתן

אחת. מּתנה הּכל יּתן ּבּנּתניןארּבע, למעלה הּנּתנין נתערבּו ְְְְְִִִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָָֹ
לאּמה הּכל יּׁשפ - העזרה]למּטה והּזבחים[תעלת , ְְְִִֵַַַַָָָָָֹ

העֹולה, ּדם עם החּטאת ׁשירי נתערבּו אפּלּו ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָּפסּולין;
לאּמה. הּכל יּׁשפ - למּטה הּכל ְְִֵֶַַַַָָָָֹֹׁשּמקֹום

.Èּולמּטה למעלה הּתערבת מן נתן אּלא ׁשאל, לא ְְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָֹֹואם
ּכׁשר זה הרי ואּלּו- ואּלּו למּטה, יּתן - וׁשאל למעלה נתן ; ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

לֹו. ָעלּו

.‚Èהּכל יּׁשפכּו ּבחּוץ, ּבּנּתנין ּבפנים הּנּתנין ְְְְִִִִִִִִַַַַָָָָֹנתערבּו
ּבפנים מּמּנּו ונתן הּתערבת ּדם ולקח ׁשאל, לא ואם ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹֹלאּמה;
וחזר ּבחּוץ אֹו ּבחּוץ, ונתן וחזר ּבפנים ׁשּנתן ּבין - ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָּובחּוץ

ּכׁשר הּכל - ּבפנים ּבׁשארונתן אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹ
חּטאת ּדם אבל החּטאת. מן חּוץ ּבחּוץ, הּנּתנין ֲִִִִַַַַַַָָָָָּדמים
אם - ּבפנים הּנעׂשית חּטאת ּבדם ׁשּנתערב ּבחּוץ ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָהּנעׂשית
ונתן וחזר ּבפנים נתן ּכׁשר; ּבפנים, ונתן וחזר ּבחּוץ ְְְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָָָנתן
חּטאת אפּלּו להיכל, ׁשּנכנס חּטאת ׁשּדם ּפסּולה; ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבחּוץ,
יּובא אׁשר חּטאת "וכל ׁשּנאמר: אסּורה, - הּנאכלת ְֱֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָיחיד
ׁשּנאמר: ההיכל, ׁשער ּדר ׁשּיּובא והּוא תאכל". לא ְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמּדמּה

ּבפׁשּפׁש" הכניסֹו אם אבל ּביאה; ּדר צדדית]יּובא", [דלת ְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ
נפסל. אינֹו - ּגג אֹו חּלֹון ּדר ְִֵֶֶַַָאֹו

.„Èזרה עבֹודה ּוׂשעירי העלם עבדוּפר או הציבור [-שחטאו ְְֲִֵֵֶַָָָ
בשוגג] הדין בית הוראת פי על אםע"ז - להיכל נכנס ׁשּדמן ,ְִִֵֶַָָָָ

ׁשל ּפנימה זה, ׁשּמקֹום נפסל; הּקדׁשים, לקדׁש ְְְְֳִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹהכניסֹו
הּוא להיכל]מקֹומן ביחס יֹום[- ׁשל וׂשעיר ּפר וכן . ְְְִֵֶַָָ

ּדמם הכניס אם - הּקדׁשים לקדׁש נכנס ׁשּדמן ְְְֳִִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹהּכּפּורים,
והכניסֹו וחזר להיכל, והֹוציאֹו מּמּנּו, והּזה הּקדׁשים, ְְְְְְֳִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹלקדׁש
ׁשּבקדׁש הּזיֹות מּמּנּו ּגֹומר ואינֹו נפסל, - הּקדׁשים ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹלקדׁש

יצא. ׁשּיצא, ׁשּכיון ׁשּבקדׁשהּקדׁשים; הּזיֹות ּגמר אם וכן ְְֳִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹ
חּוץ והֹוציאן הּזיֹות, מקצת והּזה להיכל והֹוציאן ְְְְֳִִִִִֵַַַָָָָָָָהּקדׁשים,
ׁשּבהיכל; הּזיֹות ּגֹומר אינֹו - להיכל והכניסן וחזר ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָלהיכל,

נפסל למקֹומֹו, חּוץ הּדם ׁשּיצא .ׁשּכיון ְְִִֵֶֶַָָָָָ
.ÂËמהן אחת ויצאת כֹוסֹות, ּבׁשּתי ּדמּה ׁשּקּבל ְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָחּטאת

מהם אחת נכנסה מּמּנה; ויּזה ּכׁשרה, הּפנימית - ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָלחּוץ
ּפסּולה החיצֹונה אף - ׁשם מּמּנה והּזה ׁשּנאמר:להיכל, , ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

לכּפר נכנס אם ּדמּה מקצת אפּלּו - מּדמּה" יּובא ְְְֲֲִִִִִֵֶַַָָָָָָ"אׁשר
נפסלה .ּבּקדׁש, ְְִֶַָֹ

.ÊËאּלא ּכּפר, ולא ּבפנים ּבֹו לכּפר ׁשהכניסֹו החּטאת ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹּדם
ּבׁשֹוגג, הכניסֹו אם - ּכלּום ּבפנים מּמּנּו הּזה ולא ְְְְְִִִִִִִִֵֶָֹהֹוציאֹו
ואם ּבּקדׁש; ּכּפר לא ׁשהרי ּבחּוץ, מּמּנּו ּומּזה ּכׁשר, זה ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹהרי

ּפסּול ּבמזיד, .הכניסֹו ְְִִִֵָ
.ÊÈּכׁשרה להיכל, עצמּה החּטאת "אׁשרהכניס ׁשּנאמר: - ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבׂשרּה. ולא מּדמּה", ְְִָָָָָֹיּובא
.ÁÈּכׁשרה להיכל, ונכנסה ׁשּפרּכסה העֹוף .חּטאת ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָ
.ËÈספק זה הרי ּבצּוארּה, להיכל העֹוף חּטאת ּדם ְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהכניס

ּככלי חׁשּוב הּצּואר .אם ְִִִַַָָ
.Îהּכלי אם ספק זה הרי - ואספֹו העֹוף, חּטאת ּדם ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָנׁשּפ

ּפֹוסל אינֹו אֹו ּבדמּה חּטאתּפֹוסל ּככל ּתּׂשרף, לפיכ ; ְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָ
ספק. ׁשהיא ִֵֶָָהעֹוף

.‡Îאחת מּתנה ונתן כֹוסֹות, ּבארּבעה ּדמּה ׁשּקּבל ְְְִֵֶַַַַַַָָָָָָָָחּטאת
היסֹוד על נׁשּפ ארּבעּתן ׁשירי - ּכֹוס "ואתמּכל ׁשּנאמר: , ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

מּכֹוס הּמּתנֹות ארּבע נתן הּמזּבח". יסֹוד אל יׁשּפ ּדמּה ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹּכל
הּכֹוסֹות ּוׁשאר היסֹוד, על נׁשּפ הּכֹוס אֹותֹו ׁשירי - ְְְְִֵֶַַַַָָָָאחד

לאּמה. ְִִַָָָנׁשּפכין
.Îׁשּנפל יּזהּדם לא - חּלין ּדמי לתֹו אֹו הּמים, לתֹו ְְְִִֵֶֶַַַַָָֹֻ

ׁשּבּמזרק הּדם לתֹו מים נפל ּפסּול. הּזה, ואם ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָָמּמּנּו;
ּדם[בספל] אֹו יין לתֹוכֹו נפל ּכׁשר. ּדם, מראה ּבֹו יׁש אם -ְְִִֵֵֵַַַַָָָ

           
      

ּדם לבּטל ראּויין אם מים: היה אּלּו אֹותֹו, אֹומדין - ְְְִִִִִִֵַַָָָֻחּלין
יּזה לא זה הרי ּדם, מראה מראיו יהיּו ׁשּלא עד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּבּמזרק

מּמּנּו. יּזה מראיו, לבּטל ראּויין אינם ואם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמּמּנּו;

.‚Îּבדם אֹו הּמזּבח, ּפסּולי ּבדם ׁשּנתערב הּקדׁשים ְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּדם
ואפּלּו לאּמה; הּכל יּׁשפ - ּבׁשחיטתן ׁשּנפסלּו ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹקדׁשים
אֹותן וכל לאּמה, יּׁשפ - מאחד חּוץ הּכֹוסֹות ּכל ְְִֵֵֶַַָָָָָָָָקרבּו

ּפסּולין הּתמציתהּזבחים ּבדם נתערב אינה. שהנפש דם -] ְְְְְִִִִֵַַַַָָ
בו] ּכׁשר.יוצאת - ונתן ׁשאל, לא ואם לאּמה; יּׁשפ ,ְְִִֵֵַַַָָָָָָֹ

.„Îוהּקמצין העֹולה, ואברי הקרבהאמּורין, [קומץ ְְְְִִֵֵֵַָָָָ
והּלבֹונהמהמנחות] למנחה], סממן הּנׂשרפֹות,[מין ּומנחֹות , ְְְְִַַָָָ

על אּלּו מּכל אחד זרק אם - ׁשרת ּבכלי ׁשּנתקּדׁשּו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאחר
- ּבׂשמאל ּבין ּבימין ּבין ּבכלי, ּבין ּבּיד ּבין האּׁשים, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹּגּבי

ּכׁשרים. אּלּו ְֲִֵֵֵהרי

.‰Îּבהין ּבין ּבקערה, ּבין - ׁשּנּסכן והּיין כליהּמים -] ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
אֹומדידה] חל ּבכלי נּסכן ּכׁשרים; - הּׁשרת ּכלי ּבׁשאר ּבין ,ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָֹ

ּפסּולין - .ּבידֹו ְְִָ

.ÂÎׁשל העצים וסּדר ׁשּסדרֹו, קמץ וכן ׁשּסּדרן, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹאברים
מהן למעלה עליהם]מערכה -]- העצים מּצּדי ׁשּסּדרן אֹו , ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

.ּבכ הקטרה ּדר אין אֹו ּבכ הקטרה ּדר אם ספק זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהרי
הּורצה עׂשה, ואם כן; יעׂשה לא לכּתחּלה ,[התקבל]לפיכ. ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ

    
ּכאּלּו‡. - הּמזּבח ּבראׁש ׁשּׁשחטן קדׁשים ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹקדׁשי

ּבּצפֹון ואתׁשחטן עלתי את עליו "וזבחּת ׁשּנאמר: , ְְְְֱֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
העֹולה לׁשחיטת ראּוי הּמזּבח ׁשּכל מלּמד - "ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשלמי

הּׁשלמים. ְְִִַַָּוׁשחיטת

.למּטה ׁשּׁשחטּה אֹו הּמזּבח, ּבראׁש ׁשּׁשחטּה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹעֹולה
אֹותּה יפׁשיט - הּמזּבח לראׁש אֹותּה וינּתח[מעורה]והעלה ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

הּקרבים ּומֹוריד ּבמקֹומּה, למּטה,[מעיים]אֹותּה ּומדיחן , ְְְְִִִִַַַָָָָָ
לּכהנים. ונֹותנֹו העֹור, ּומֹוריד אֹותן; ּומעלה ְְְֲֲִִֵֶַַָָֹוחֹוזר

ּומנּתח‚. מפׁשיט - הּמזּבח לגּבי ׁשעלּו ׁשחּוטין זבחים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָוכן
ּומעל וחֹוזר ּבּמים, ּומדיחן הּקרבים, ּומֹוריד הּבמקֹומן, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ

וחֹוזר לּבעלים, ונֹותנֹו והּבׂשר, העֹור ּומֹוריד ְְְְְִִֵַַָָָָָאֹותן;
הּׁשאר את יפׁשיטּומקטיר אּלא הּכל, יֹוריד לא מה ּומּפני . ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

לאּׁשים הראּוי ׁשּכל הּמזּבח? ּבראׁש להקרבה]וינּתח אם[- , ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּבּמזּבח הּנגע "ּכל ׁשּנאמר: ירד, לא - הּמזּבח לראׁש ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹעלה
"היא לֹומר ּתלמּוד ראּוי? ׁשאינֹו ּפי על אף יכֹול, ְְִִִֵֶַַַַָָָיקּדׁש".
אם לאּׁשים, ראּויה ׁשהיא עֹולה מה - מֹוקדּה" על ְְִִִִֶַָָָָָָָֹהעלה

ירד.[ה]עלת לא עלה, אם - לאּׁשים הראּוי ּכל אף תרד, לא ִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָֹֹ
ּתרד„. - הּמזּבח לראׁש חּיה ׁשהעלּה אינּהעֹולה ׁשעדין , ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ְָראּויה.
ׁשרת‰. ּבכלי נתקּדׁש ׁשּלא הּמנחה קמץ אּסּוריוכן וכל , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

מּתחּלתן. ראּויין ׁשאינם לפי ירדּו, - ׁשעלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּמזּבח
.Â,ּדמּה ׁשּנׁשּפ אֹו ּבּלילה, ׁשּנׁשחטה קדׁשים ּבהמת ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוכן

ּתרד עלת, אם - לעזרה חּוץ ׁשּיצא .אֹו ֲִֵֵֶָָָָָָָ
.Êאֹו הּבׂשר אֹו הּדם ׁשּלן ּבין ׁשּלנּו, קדׁשים ֲִֵֶֶַַָָָָָָָָאבל

ׁשּנפסל אֹו ׁשּנטמא, אֹו לעזרה, חּוץ ׁשּיצא וזבח ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהאמּורין,
השחיטה] מקֹום[בעת ּבמחׁשבת אֹו הּזמן שלאּבמחׁשבת -] ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָ

במקומה] או בזמנה ׁשּנּוילאכלה ּבמחׁשבת לשםאֹו שלא -] ְֲִֶֶַ
בעליו] או הקרבן ּדמֹומין את וזרקּו הּטמאים ׁשּקּבלּו אֹו ,ְְְְִִֵֶֶַָָ

ּבטמאה הּבא קרּבן ּבעבֹודת ּוראּויין הֹואיל שרוב- [כגון: ְְְְֲִִַַַָָָָֻ
טמא] קדׁשיםהציבור קדׁשי אֹו למקֹומֹו, חּוץ ּדמֹו וׁשּנּתן -ְְְִִִֵֶַָָָָ

ּפי על אף - ּבּדרֹום ּדמם ׁשּנתקּבל אֹו ּבּדרֹום ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשּנׁשחטּו
ירדּו: לא הּמזּבח לראׁש עלּו אם ּפסּולין, אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹׁשּכל

.Áּבּקדׁש ׁשּפּסּולֹו שהתקדש]ּכל אחר שנפסל הּקדׁש[- , ִֶֶֶַַֹֹֹ
יעלּו לא ירדּו אם ּכ - ירדּו לא עלּו ׁשאם ּוכׁשם ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹמקּבלֹו.

הן.[שנית]ׁשנּיה ּפסּולין ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֶָ
.Ëהאּור ּבהן מׁשלה יעלּו[אש]ואם ׁשּירדּו, ּפי על אף - ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ

הקטרתן. ויׁשלים ְְְְִִַַָָָָׁשנּיה
.Èּומקצתֹו[ונפסל]ׁשּנתּפּגל[ממנחה]קמץ ּבארץ ּומקצתֹו , ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

ּכּלֹו. יעלה - האּור ּבֹו ְֲֶַָָָֻמׁשלה
.‡È- מזּבח ׁשל ּבראׁשֹו ׁשּלנּו ּוקמצים וחלבים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאברים

וא ּבעזרה, לנּו יעלּוּכאּלּו לא ירדּו ירדּו,ם לא אם אבל . ְְְְֲֲֲִִִַָָָָָָָֹֹ
לעֹולם. אֹותן ְְִִַָָמקטירין

.Èּכּמזּבח מזּבח, ׁשהעלןואויר קּלים קדׁשים ואמּורי . ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
מזּבח. ׁשל לחמֹו נעׂשּו ׁשהרי ירדּו, לא - ּדמים זריקת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹקדם

.‚Èלאחריּות אׁשמֹות ׁשני יקחהפריׁש אחד יאבד [שאם ְְְֲֲִִֵַָָ
אחדהשני] ׁשל אמּורים והעלה וקדם ׁשניהן, את וׁשחט ,ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

זריקה קדם השני]מהן דם זרק אּלּו[ואח"כ הרי אמורי- -] ְֲִֵֵֵֶֶָֹ
ְֵירדּו.הראשון]

.„Èהּזבח - לּמזּבח ׁשעלּו הּפסּולין והּנסכים הּפסּול ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָהּזבח
והּנסכים לאּׁשים, ראּוי ׁשהּוא מּפני ׁשּבארנּו, ּכמֹו ירד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלא

ירדּו.ירדּו - ועלּו ׁשּנפסלּו עצמן, ּבפני הּבאין נסכים וכן . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
.ÂËׁשּמלקֹו בעוף]עֹוף מיוחדת שחיטה כהן]זר[- אינו -], ְֶָָ

ירד; - ועלה זר, ׁשּקמצֹו הּמנחה וקמץ ירד. לא - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹועלה
נתק לא ּכאּלּו זה ּפסּול, וזה ּפסּול ׁשּזה ּפי על ּכלל.אף ּדׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

הּפסּולין. ׁשאר ואחד הּזר ְְְְִֶֶַַָָָָואחד
.ÊËירדּו יעלּו, אם ּבׂשרואּלּו לאּׁשים; ראּוי ׁשאינֹו ּכל : ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹ

מֹותר קּלים, קדׁשים ּבׂשר קדׁשים, העמר,[קרבן]קדׁשי ְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
הּלחם ּוׁשּתי מנחֹות, שבועות]ּוׁשירי הּפנים,[של ולחם , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הּתיׁשים, ׁשּבזקני וׂשער ּכבׂשים, ׁשּבראׁשי וצמר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּקטרת,
ׁשאינן ּבזמן והּטלפים והּקרנים והּגידים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָוהעצמֹות,

ירדּו. עלּו, אם - ְְִִֵָָֻמחּברין
.ÊÈׁשּמּצה -[סחט]קמץ העצם וירד העצם, על ׁשמנֹו ְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

חׁשּובין הן ּכעֹולין עֹולין חּבּורי ׁשּמא ספק ׁשהּדבר ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָיחזירֹו;
יעלה] שירד שמנו גם ולכן שיעלה, דינו שירד קומץ -].

.ÁÈלֹו ראּויין ּבין הראּויין, ּפסּולין מקּדׁש הּפנימי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָמזּבח
אּלא מקּדׁש אינֹו החיצֹון מזּבח אבל לֹו; ראּויין ׁשאינן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבין
החיצֹון מזּבח ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו לֹו, הראּויין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּפסּולין
- זרה קטרת לֹו עלת ירדּו; לא ׁשּנפסלּו, זבחים לֹו ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹׁשעלּו
מזּבח אבל החיצֹון. לּמזּבח ראּויה הּקטרת ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּתרד,
לא - ּפסּול ּבין ּכׁשר ּבין מנחה, קמץ לֹו ׁשעלה ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹהּפנימי

ּבזה.ירד ּכּיֹוצא ּכל וכן הראּוי. את מקּדׁש ׁשהּמזּבח ּכׁשם ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
להן הראּוי את מקּדׁשין הּׁשרת ּכלי ּוׁשאר הּכבׁש ּכ - ,לֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּב נאמר ּומּׁשּיּגיעׁשהרי יקּדׁש"; ּבהם הּנגע "ּכל ּכלים: ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
וכן ׁשּנפסל. ּפי על ואף ירד, לא - לֹו הראּוי ּדבר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלּכבׁש



ני            
      

ּדם לבּטל ראּויין אם מים: היה אּלּו אֹותֹו, אֹומדין - ְְְִִִִִִֵַַָָָֻחּלין
יּזה לא זה הרי ּדם, מראה מראיו יהיּו ׁשּלא עד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּבּמזרק

מּמּנּו. יּזה מראיו, לבּטל ראּויין אינם ואם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמּמּנּו;

.‚Îּבדם אֹו הּמזּבח, ּפסּולי ּבדם ׁשּנתערב הּקדׁשים ְְְְְֳִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּדם
ואפּלּו לאּמה; הּכל יּׁשפ - ּבׁשחיטתן ׁשּנפסלּו ְְְֲִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹקדׁשים
אֹותן וכל לאּמה, יּׁשפ - מאחד חּוץ הּכֹוסֹות ּכל ְְִֵֵֶַַָָָָָָָָקרבּו

ּפסּולין הּתמציתהּזבחים ּבדם נתערב אינה. שהנפש דם -] ְְְְְִִִִֵַַַַָָ
בו] ּכׁשר.יוצאת - ונתן ׁשאל, לא ואם לאּמה; יּׁשפ ,ְְִִֵֵַַַָָָָָָֹ

.„Îוהּקמצין העֹולה, ואברי הקרבהאמּורין, [קומץ ְְְְִִֵֵֵַָָָָ
והּלבֹונהמהמנחות] למנחה], סממן הּנׂשרפֹות,[מין ּומנחֹות , ְְְְִַַָָָ

על אּלּו מּכל אחד זרק אם - ׁשרת ּבכלי ׁשּנתקּדׁשּו ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאחר
- ּבׂשמאל ּבין ּבימין ּבין ּבכלי, ּבין ּבּיד ּבין האּׁשים, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹּגּבי

ּכׁשרים. אּלּו ְֲִֵֵֵהרי

.‰Îּבהין ּבין ּבקערה, ּבין - ׁשּנּסכן והּיין כליהּמים -] ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָ
אֹומדידה] חל ּבכלי נּסכן ּכׁשרים; - הּׁשרת ּכלי ּבׁשאר ּבין ,ְְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָֹ

ּפסּולין - .ּבידֹו ְְִָ

.ÂÎׁשל העצים וסּדר ׁשּסדרֹו, קמץ וכן ׁשּסּדרן, ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹאברים
מהן למעלה עליהם]מערכה -]- העצים מּצּדי ׁשּסּדרן אֹו , ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

.ּבכ הקטרה ּדר אין אֹו ּבכ הקטרה ּדר אם ספק זה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָהרי
הּורצה עׂשה, ואם כן; יעׂשה לא לכּתחּלה ,[התקבל]לפיכ. ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֹ

    
ּכאּלּו‡. - הּמזּבח ּבראׁש ׁשּׁשחטן קדׁשים ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹקדׁשי

ּבּצפֹון ואתׁשחטן עלתי את עליו "וזבחּת ׁשּנאמר: , ְְְְֱֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ
העֹולה לׁשחיטת ראּוי הּמזּבח ׁשּכל מלּמד - "ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשלמי

הּׁשלמים. ְְִִַַָּוׁשחיטת

.למּטה ׁשּׁשחטּה אֹו הּמזּבח, ּבראׁש ׁשּׁשחטּה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹעֹולה
אֹותּה יפׁשיט - הּמזּבח לראׁש אֹותּה וינּתח[מעורה]והעלה ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ

הּקרבים ּומֹוריד ּבמקֹומּה, למּטה,[מעיים]אֹותּה ּומדיחן , ְְְְִִִִַַַָָָָָ
לּכהנים. ונֹותנֹו העֹור, ּומֹוריד אֹותן; ּומעלה ְְְֲֲִִֵֶַַָָֹוחֹוזר

ּומנּתח‚. מפׁשיט - הּמזּבח לגּבי ׁשעלּו ׁשחּוטין זבחים ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָוכן
ּומעל וחֹוזר ּבּמים, ּומדיחן הּקרבים, ּומֹוריד הּבמקֹומן, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ

וחֹוזר לּבעלים, ונֹותנֹו והּבׂשר, העֹור ּומֹוריד ְְְְְִִֵַַָָָָָאֹותן;
הּׁשאר את יפׁשיטּומקטיר אּלא הּכל, יֹוריד לא מה ּומּפני . ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹ

לאּׁשים הראּוי ׁשּכל הּמזּבח? ּבראׁש להקרבה]וינּתח אם[- , ְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ
ּבּמזּבח הּנגע "ּכל ׁשּנאמר: ירד, לא - הּמזּבח לראׁש ְְְֱִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹֹֹעלה
"היא לֹומר ּתלמּוד ראּוי? ׁשאינֹו ּפי על אף יכֹול, ְְִִִֵֶַַַַָָָיקּדׁש".
אם לאּׁשים, ראּויה ׁשהיא עֹולה מה - מֹוקדּה" על ְְִִִִֶַָָָָָָָֹהעלה

ירד.[ה]עלת לא עלה, אם - לאּׁשים הראּוי ּכל אף תרד, לא ִִִֵֵֵֵַָָָָָָָָֹֹ
ּתרד„. - הּמזּבח לראׁש חּיה ׁשהעלּה אינּהעֹולה ׁשעדין , ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

ְָראּויה.
ׁשרת‰. ּבכלי נתקּדׁש ׁשּלא הּמנחה קמץ אּסּוריוכן וכל , ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֹ

מּתחּלתן. ראּויין ׁשאינם לפי ירדּו, - ׁשעלּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּמזּבח
.Â,ּדמּה ׁשּנׁשּפ אֹו ּבּלילה, ׁשּנׁשחטה קדׁשים ּבהמת ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָוכן

ּתרד עלת, אם - לעזרה חּוץ ׁשּיצא .אֹו ֲִֵֵֶָָָָָָָ
.Êאֹו הּבׂשר אֹו הּדם ׁשּלן ּבין ׁשּלנּו, קדׁשים ֲִֵֶֶַַָָָָָָָָאבל

ׁשּנפסל אֹו ׁשּנטמא, אֹו לעזרה, חּוץ ׁשּיצא וזבח ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָהאמּורין,
השחיטה] מקֹום[בעת ּבמחׁשבת אֹו הּזמן שלאּבמחׁשבת -] ְְְֲֲֶֶֶֶַַַַָ

במקומה] או בזמנה ׁשּנּוילאכלה ּבמחׁשבת לשםאֹו שלא -] ְֲִֶֶַ
בעליו] או הקרבן ּדמֹומין את וזרקּו הּטמאים ׁשּקּבלּו אֹו ,ְְְְִִֵֶֶַָָ

ּבטמאה הּבא קרּבן ּבעבֹודת ּוראּויין הֹואיל שרוב- [כגון: ְְְְֲִִַַַָָָָֻ
טמא] קדׁשיםהציבור קדׁשי אֹו למקֹומֹו, חּוץ ּדמֹו וׁשּנּתן -ְְְִִִֵֶַָָָָ

ּפי על אף - ּבּדרֹום ּדמם ׁשּנתקּבל אֹו ּבּדרֹום ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשּנׁשחטּו
ירדּו: לא הּמזּבח לראׁש עלּו אם ּפסּולין, אּלּו ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹֹׁשּכל

.Áּבּקדׁש ׁשּפּסּולֹו שהתקדש]ּכל אחר שנפסל הּקדׁש[- , ִֶֶֶַַֹֹֹ
יעלּו לא ירדּו אם ּכ - ירדּו לא עלּו ׁשאם ּוכׁשם ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹֹמקּבלֹו.

הן.[שנית]ׁשנּיה ּפסּולין ׁשהרי , ְְֲִִֵֵֶָ
.Ëהאּור ּבהן מׁשלה יעלּו[אש]ואם ׁשּירדּו, ּפי על אף - ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָ

הקטרתן. ויׁשלים ְְְְִִַַָָָָׁשנּיה
.Èּומקצתֹו[ונפסל]ׁשּנתּפּגל[ממנחה]קמץ ּבארץ ּומקצתֹו , ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹ

ּכּלֹו. יעלה - האּור ּבֹו ְֲֶַָָָֻמׁשלה
.‡È- מזּבח ׁשל ּבראׁשֹו ׁשּלנּו ּוקמצים וחלבים ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹאברים

וא ּבעזרה, לנּו יעלּוּכאּלּו לא ירדּו ירדּו,ם לא אם אבל . ְְְְֲֲֲִִִַָָָָָָָֹֹ
לעֹולם. אֹותן ְְִִַָָמקטירין

.Èּכּמזּבח מזּבח, ׁשהעלןואויר קּלים קדׁשים ואמּורי . ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
מזּבח. ׁשל לחמֹו נעׂשּו ׁשהרי ירדּו, לא - ּדמים זריקת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹקדם

.‚Èלאחריּות אׁשמֹות ׁשני יקחהפריׁש אחד יאבד [שאם ְְְֲֲִִֵַָָ
אחדהשני] ׁשל אמּורים והעלה וקדם ׁשניהן, את וׁשחט ,ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

זריקה קדם השני]מהן דם זרק אּלּו[ואח"כ הרי אמורי- -] ְֲִֵֵֵֶֶָֹ
ְֵירדּו.הראשון]

.„Èהּזבח - לּמזּבח ׁשעלּו הּפסּולין והּנסכים הּפסּול ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָהּזבח
והּנסכים לאּׁשים, ראּוי ׁשהּוא מּפני ׁשּבארנּו, ּכמֹו ירד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹלא

ירדּו.ירדּו - ועלּו ׁשּנפסלּו עצמן, ּבפני הּבאין נסכים וכן . ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָ
.ÂËׁשּמלקֹו בעוף]עֹוף מיוחדת שחיטה כהן]זר[- אינו -], ְֶָָ

ירד; - ועלה זר, ׁשּקמצֹו הּמנחה וקמץ ירד. לא - ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹועלה
נתק לא ּכאּלּו זה ּפסּול, וזה ּפסּול ׁשּזה ּפי על ּכלל.אף ּדׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

הּפסּולין. ׁשאר ואחד הּזר ְְְְִֶֶַַָָָָואחד
.ÊËירדּו יעלּו, אם ּבׂשרואּלּו לאּׁשים; ראּוי ׁשאינֹו ּכל : ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָֹ

מֹותר קּלים, קדׁשים ּבׂשר קדׁשים, העמר,[קרבן]קדׁשי ְְִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
הּלחם ּוׁשּתי מנחֹות, שבועות]ּוׁשירי הּפנים,[של ולחם , ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָ

הּתיׁשים, ׁשּבזקני וׂשער ּכבׂשים, ׁשּבראׁשי וצמר ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּקטרת,
ׁשאינן ּבזמן והּטלפים והּקרנים והּגידים, ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָָָוהעצמֹות,

ירדּו. עלּו, אם - ְְִִֵָָֻמחּברין
.ÊÈׁשּמּצה -[סחט]קמץ העצם וירד העצם, על ׁשמנֹו ְְִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

חׁשּובין הן ּכעֹולין עֹולין חּבּורי ׁשּמא ספק ׁשהּדבר ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָיחזירֹו;
יעלה] שירד שמנו גם ולכן שיעלה, דינו שירד קומץ -].

.ÁÈלֹו ראּויין ּבין הראּויין, ּפסּולין מקּדׁש הּפנימי ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָמזּבח
אּלא מקּדׁש אינֹו החיצֹון מזּבח אבל לֹו; ראּויין ׁשאינן ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבין
החיצֹון מזּבח ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו לֹו, הראּויין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָּפסּולין
- זרה קטרת לֹו עלת ירדּו; לא ׁשּנפסלּו, זבחים לֹו ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹׁשעלּו
מזּבח אבל החיצֹון. לּמזּבח ראּויה הּקטרת ׁשאין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹּתרד,
לא - ּפסּול ּבין ּכׁשר ּבין מנחה, קמץ לֹו ׁשעלה ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹהּפנימי

ּבזה.ירד ּכּיֹוצא ּכל וכן הראּוי. את מקּדׁש ׁשהּמזּבח ּכׁשם ְְְְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
להן הראּוי את מקּדׁשין הּׁשרת ּכלי ּוׁשאר הּכבׁש ּכ - ,לֹו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ

ּב נאמר ּומּׁשּיּגיעׁשהרי יקּדׁש"; ּבהם הּנגע "ּכל ּכלים: ְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ
וכן ׁשּנפסל. ּפי על ואף ירד, לא - לֹו הראּוי ּדבר ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלּכבׁש
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לעֹולם יּפדה ולא נתקּדׁש, - לֹו הראּוי ּדבר לּכלי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמּׁשּיּגיע
הּמזּבח. ּבאּסּורי ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשּנפסל, ּפי על ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַואף

.ËÈהּיבׁש ּכלי ולא הּיבׁש, את מקּדׁשֹות הּלח ּכלי ְְְְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֹאין
ּבמּדֹות אמּורים? ּדברים ּבּמה הּלח. את כלימקּדׁשֹות -] ְְְְֲִִִֶֶַַַַָ

ּבהלכֹותמדידות] ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבּמקּדׁש, ׁשהיּו והּיבׁש ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּלח
הּמזרקֹות אבל הּמקּדׁש; הּלח[קערות]ּכלי מקּדׁשֹות ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָ

לּקרב. הּפסּול ּדם מקּדׁשין ׁשרת ּוכלי ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָוהּיבׁש,
.Îואין ּבּמקּדׁש, אּלא מקּדׁשין אין - הּׁשרת ּכלי ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָּכל

מּדעת אּלא לקדש]מקּדׁשין - אּלא[הכהן מקּדׁשין ואין , ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
הן עֹוׂשין אם - נּקבּו ׁשלמים. אּלא מקּדׁשין ואין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָמּתֹוכן,
ואם מקּדׁשין; ׁשלמים, והן עֹוׂשין ׁשהיּו מלאכּתן ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָמעין
אבל מלאים. אּלא מקּדׁשין ואין מקּדׁשין. אין ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָלאו,
למּלאתן; ּדעּתֹו אם אּלא חסרים, מקּדׁשין אין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּמּדֹות,
לּקרב. לא אבל להּפסל מקּדׁשין למּלאתן, ּדעּתֹו אין ְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹֹואם

.‡Îלא אבל להּפסל, ּבזמּנן ׁשּלא מקּדׁשין - ׁשרת ּכלי ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹּכל
ׁשרת ּבכלי ׁשּנתקּדׁש ּבּיֹום ׁשּמצותֹו ּדבר ּכיצד? ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלּקרב.
מנחה ׁשּקמץ ּכגֹון קרב; אינֹו אבל ויּׂשרף, נפסל - ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּבּלילה

נׂשרפת זֹו הרי - ׁשרת לכלי קמצּה ונתן .ּבּלילה, ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
.Îׁשחּוטין ׁשם ׁשהיּו הּקדׁשים ּכל נפסלּו - ׁשּנפּגם ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַַָָָָמזּבח

לזרק מזּבח ׁשם אין ׁשהרי ּדמם; נזרק לא ׁשעדין ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹּבּמקּדׁש
"ׁשלמי ואת עלתי את עליו "וזבחּת ונאמר: -עליו, ְְְְְֱֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹ

ּפגּום. לא ּכתּקּונֹו, עֹומד והּוא ּתזּבח, ְְְְִִֵַַָֹּכלֹומר
.‚Î;נפסלּו לא ּכׁשּנפּגם, ּבעזרה ׁשם ׁשהיּו חּיים קדׁשים ְְְְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָָָָֹאבל

נדחין חּיים ּבעלי ׁשאין - יקרבּו הּמזּבח, ּכׁשּיּבנה .אּלא ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
.„Î,ּכׁשּיּבנה - הּמזּבח נבנה ׁשּלא עד ּבהמֹות ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהקּדיׁש

מעּקרֹו ׁשהּדחּוי אֹותן; ּדחּוי.[מלכתחילה]מקריבין אינֹו ְִִִֵֵֶַַָָָָ
.‰Î:ׁשּנאמר ּפגּום, והּמזּבח קדׁשים אֹוכלין אין ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָָוכן

הּמזּבח" אצל מּצֹות קּלים,"ואכלּוה לקדׁשים הּדין והּוא ; ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
ׁשּיּבנה. עד ּפגּום, והּמזּבח ּבירּוׁשלים אֹותן אֹוכלין ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשאין

    
חּטאת[מקרבן]ולד‡. ּותמּורת חטאתחּטאת, קרבן -] ְְַַַַָָ

היא] גם ונתקדשה - אחרת בבהמה להחליפו וחּטאתשרצה ,ְַָ
ׁשּכּפרּו אחר ונמצאת ׁשאבדה וחּטאת ּבעליה, ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּמתּו

אחר]הּבעלים אחר[בקרבן נמצאת ימּותּו. אּלּו הרי - ְְֲִִֵֵַַַָָָ
- ּדמּה ׁשּיּזרק קדם ׁשהפריׁש, הּׁשנּיה החּטאת ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשּנׁשחטה
לפיכ מּום; ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אֹו ּתמּות אם ספק זֹו ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹהרי
ּבידֹו; אֹו ּבכלי אֹותּה ׁשּיהרגּו לא מתֹות? הן וכיצד ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָֹּתמּות.
ּודברים ׁשּימּותּו. עד עליהן ונֹועל לבית, אֹותן יכניס ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאּלא
אמּורים, הּדברים ּכל אין נׁשמעּו. רּבנּו מׁשה מּפי ּכּלן ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָֹֻאּלּו,
ׁשאבדה צּבּור חּטאת אבל ּבלבד; יחיד ּבחּטאת ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָאּלא

ראּויה ּבין ּכּפרה, אחר ראּויה[להקרבה]ונמצאת אינּה ּבין ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָ
שנתה] שעברה ותּמכר[כגון מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה -ְְִִִֵֶֶַָָֹ

צּבּור ּבחּטאת לֹומר יכֹול אּתה ואין לנדבה. ּדמיה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָויּפלּו
הּצּבּור קרּבנֹות ׁשּכל - ּבעליה' 'ׁשּמתּו אֹו 'ּתמּורה' אֹו ְְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָ'ולד'

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּתמּורה עֹוׂשין הּצּבּור ואין ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָזכרים,
.אחרים והפריׁש ׁשאבדּו הּכּפּורים יֹום ׁשל וׂשעיר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָּפר

זרה עבֹודה ׂשעירי וכן אםּתחּתיהן, הציבור שמביאים -] ְְְֲִֵֵֵֶַָָָ
הדין] בית של שוגג בהוראת ע"ז, והפריׁשעבדו ְְְִִֶָׁשאבדּו

ּתחּתיהן הראשונים]אחרים ירעּו[ונמצאו -[- הראשונים -] ְְֲִִֵֵֶַ
ׁשאין לנדבה; ּדמיהן ויּפלּו ויּמכרּו, מּום, ּבהן ׁשּיּפל ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעד
ׁשהרי נדבה, עצמן יקרבּו לא ולּמה מתה. הּצּבּור ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹחּטאת

ּכּפרה. לפני מּׁשּום ּכּפרה לאחר ּגזרה הן? ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָָָזכרים

ּתחּתיה,‚. אחרת והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָהּמפריׁש
אחת מׁש - עֹומדֹות ׁשּתיהן והרי הראׁשֹונה, ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָונמצאת

ּתמּות האחרת - ּבּה ונתּכּפר להּמלמּׁשּתיהן ּבא [לשאול. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
דין] ּבראׁשֹונה,בבית ׁשהפריׁש ּבזֹו ׁשּיתּכּפר לֹו אֹומרין ,ְְְִִִִִֵֶֶַָָָ

לנדבה. ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָֹוהּׁשנּיה
ּתקרב ּתמימה - מּום ּבעלת ואחת ּתמימה מהן אחת ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָהיתה
ּדם ׁשּיּזרק קדם מּום ּבעלת נׁשחטה ּתּפדה; מּום ְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּובעלת
- מּומין ּבעלי ׁשּתיהן היּו ּבהניה. אסּורה זֹו הרי - ְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּתמימה
לנדבה. הּׁשאר ויּפלּו חּטאת, מּדמיהן ויביא ׁשּתיהן, ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָיּמכרּו

ואבדה,„. ּתחּתיה אחרת והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָהפריׁש
- עֹומדֹות ׁשלׁשּתן והרי האֹובדֹות, ונמצאּו אחרת, ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָוהפריׁש

ּתרע ּוׁשליׁשית מתה ׁשנּיה ּבראׁשֹונה, שיפולהנתּכּפר [עד ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָ
מום] רֹועה;בה וראׁשֹונה מתה ׁשנּיה ּבּׁשליׁשית, נתּכּפר ;ְְְְִִִִִֵֵַַָָָָ

מתֹות. ׁשּתיהן ּבאמצעית, ְְְִִֵֵֵֶֶַָָנתּכּפר
לאחריּות‰. חּטאֹות ׁשּתי יקריבהּמפריׁש אחת תאבד [שאם ְְְֲִֵַַַַָָ

ׁשּיּפלהשניה] עד ּתרעה והּׁשנּיה ׁשּירצה, ּבאיזֹו מתּכּפר -ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
לנדבה. ּדמיה ויּפלּו מּום, ְְְִִֶָָָָָּבּה

.Âּכׁשּתי ּוולדּה היא הרי - וילדה מעּברת חּטאת ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻהפריׁש
ׁשּנתּפרׁשּו לאחריּות.[שהפרישם]חּטאֹות ְְְֲִֶַַָָָ

.Êׁשנתּה ועברה חּטאתֹו ראויההּמפריׁש ואינה גדלה -] ְְְְִַַַָָָָָ
ּבדמיהלקרבן] ויביא ותּמכר מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה -ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹ

יביא - מּום ּבּה ונפל חּטאתֹו הפריׁש אם וכן ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָאחרת;
אחרת. ְֶֶֶַָָּבדמיה

.Áּפי על אף - ּכּפרה קדם ונמצאת ׁשאבדה, חּטאת ְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹּכל
- ׁשנתּה ׁשעברה אחר ׁשּנמצאת אֹו מּום, ּבעלת ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנמצאת
ּדמיה ויּפלּו מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא מתה, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹאינּה
ּבעלת ׁשּנמצאת ּפי על אף - ּכּפרה אחר נמצאת ְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָלנדבה;
ּכּפרה, ּבׁשעת אבּודה והיתה הֹואיל - ׁשנתּה עברה אֹו ְְְְְֲִִַַָָָָָָָָָמּום

ּתמּות זֹו .הרי ֲֵָ
.Ë- חזרה ּכ ואחר ּכּפרה, ּבׁשעת גזּולה אֹו גנּובה ְְְְְְִַַַַָָָָָָָָָהיתה

אּלא רּבנּו מּמׁשה ׁשמעּו לא ּתרעה; אּלא מתה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹאינּה
ּבּלילה אבדתּה עּקר היה בלילה]אבּודה. נאבדה על[- אף - ְֲֲִֵַַַַַָָָָָָ

ּתרעה. אּלא מתה אינּה ּכּפרה, ּבׁשעת אבּודה ׁשהיתה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּפי
.Èואינּה הרֹועה מן ׁשאבדה אֹו הרֹועה, מן לא מּמּנּו ְְְִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאבדה

רֹועה אּלא מתה אינּה - מּבעלּה .אבּודה ֲֲִֵֵֶַָָָָָָ
.‡Èויּפלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד רֹועֹות - ׁשרֹועֹות אּלּו ְְְִִֵֶֶֶַָָֹוכל

לנדבה .ּדמיהן ְְִֵֶָָ
.Èאפּלּו מּכירּה ואחר הרֹועה, ּומן מּמּנּו אבּודה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהיתה

ּתמּות לפיכ ספק, זֹו הרי - העֹולם .ּבסֹוף ְְֲִֵֵָָָָָ
.‚Èּבסתר אֹו הּדלת אחֹורי נחּבאת [מאחורי]היתה ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַָָ

אֹותּה רֹואה אדם אין ׁשהרי אבּודה, זֹו הרי - ְֲֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהּמדרגה
ּבאגם אֹו ּבּׂשדה היתה ּכּפרה. ספק[מרעה]ּבׁשעת זֹו הרי - ְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָ

ּכּפרה; ּבׁשעת אֹותּה רֹואה אדם ׁשם יׁש ׁשּמא ְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָאבּודה,
מּספק. ּתמּות ְִִֵָָָלפיכ

           
      

.„Èהּים מּמדינת חּטאתֹו אֹותּה[מחו"ל]הּׁשֹולח מקריבין , ְְִִִִֵַַַַַַָָָ
העֹוף, ּבחּטאת אמּורים? ּדברים ּבּמה קּים. ׁשהּוא ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָּבחזקת

סמיכה ּבת ׁשאינּה אּׁשה, ׁשל ּבהמה ּבחּטאת אינהאֹו -] ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הקרבן] על ידיה לסמוך וּדאיצריכה אׁשם ׁשּבארנּו. ְְֵֶַַַָָּכמֹו

מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה - ּבעליו וׁשּכּפרּו ּבעליו, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּמתּו
ּבאׁשם - ּתמּות ׁשּבחּטאת ׁשּכל לנדבה; ּדמיו ויּפלּו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹויּמכר

לנדבה. ּדמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹירעה

.ÂËלרעּיה ׁשּנּתק אׁשם שיפולוכל בשביל למרעה שנשלח -] ְְִִִֶַָָָָ
מום] עצמֹובו יקרב לא ולּמה ּכׁשר. עֹולה, הקריבֹו אם -ְְְְִִִִֵַַָָָָֹ

ּכּפרה. לפני מּׁשּום ּכּפרה לאחר ּגזרה לכּתחּלה? ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָעֹולה

.ÊË,מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - לאׁשמֹו נקבה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמפריׁש
אׁשם ּבדמיה ויביא מהזכרים]ותּמכר בא שאשם אם[מפני . ְְְִִִֵֶָָָָָָ

זכר]אׁשמֹו[כבר]הקריב ולדּה.[- וכן לנדבה; ּדמיה יּפלּו , ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָָ

.ÊÈּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה - זכר וילדה לעֹולתֹו נקבה ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹהפריׁש
עֹולה ּבדמיו ויביא .מּום, ְְִָָָָ

.ÁÈלחּטאתֹו זכר ׁשהפריׁש הדיֹוט נקבה]אבל ,[במקום ְְְֲִִֶֶַָָָָ
לחּטאתֹו ׂשעירה ׁשהפריׁש זכר]ונׂשיא מׁשיח[במקום וכהן , ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ

בשמן] לחּטאתֹו[שנמשח ּפרה פר]ׁשהפריׁש הרי[במקום - ְְֲִִֵֶַָָָ
ּדמים קדּׁשת ולא הּגּוף קדּׁשת לא מתקּדׁשין, אין ְְְְְִִִֵֵַַַַָֹֹֻֻאּלּו

ּבמּום[ממון] ׁשּלא יּמכרּו לפיכ שהם]; כמות .[אלא ְְְִִֶָָֹ

.ËÈּתלּוי אׁשם חטא]הּמביא אם שמסופק לֹו[- ונֹודע , ְִֵַַָָָ
ירעה - נׁשחט ׁשּלא עד אם - וּדאי ׁשחטא אֹו חטא, ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּלא
ׁשל ׁשּלּבֹו מּפני לנדבה; ּדמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹעד

ּדּוי הפריׁשֹו,[מצטער]אדם ספק ועל והֹואיל עוֹונֹותיו, על ְְְֲִִִֵַַַַָָָָ
והּוזּמּו, עדים ּפי על הפריׁשֹו אפּלּו להקּדיׁשֹו. ּבלּבֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָּגמר
הּדם - לֹו נֹודע ׁשּנׁשחט אחר ואם לנדבה. ּדמיו ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָיּפלּו
לֹו נֹודע הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּכׁשאר יּׂשרף, והּבׂשר ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻיּׁשפ
האׁשמֹות. ּככל לּכהנים, יאכל הּבׂשר - הּדם ׁשּנזרק ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹאחר

.Îעד אם כן: אינֹו וּדאי ׁשּלאאׁשם לֹו נֹודע נׁשחט ׁשּלא ְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
קדּׁשה ּבֹו ואין החּלין, ּכׁשאר ּבעדר וירעה יצא - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻחטא
הּדם מּׁשּנזרק ואם יּקבר; זה הרי - מּׁשּנׁשחט ואם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכלל;

הּמקּדׁשין ּפסּולי ּכׁשאר הּׂשרפה, לבית יצא הּבׂשר -. ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֻ
.‡Îלאחריּות ׁשנים והפריׁש ּתלּוי, ּבאׁשם ׁשּנתחּיב [-מי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

השני] יקריב אחד יאבד ירעהשאם והּׁשני ּבאחד, מתּכּפר -ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ
לֹומר צרי ואין לנדבה. ּדמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹעד

כן. ׁשהּוא ְֵֶַַּבוּדאי
.Îׁשּתים ּבני ּבאים - ׁשּבּתֹורה האׁשמֹות שנתיים]ּכל -], ְְֲִִֵֶַַָָָָָ

ּבכסף שני]ּובאים במחיר מצרע[- מאׁשם חּוץ ׁשקלים; ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ
קצּבה לדמיהן ואין ׁשנה, ּבני ׁשהן - נזיר [-ואׁשם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבפרּוׁשהקצבה] ּתלּוי, אׁשם בתורה]. מן[נאמר ׁשהּוא ְִֵֶָָָ
הּׁשמּועה ּומּפי רבינו]הּגדֹולים; ממשה למדּו,[מסורת ְְְִִִַַָָ

ׁשקלים. ּבכסף אּלא ּבא ְְִֵֶֶֶֶָָָׁשאינֹו
.‚Îלֹו אין - סלעים ּבׁשּתי איל יּמצא ולא אילים, ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹהּוזלּו

ׁשּיּוקרּו עד יׁשהה אּלא ּבׁשּתי[יתיקרו]ּתּקנה, ויביא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
קצּבה. לֹו ונתנה ּדמיו על ּתֹורה הקּפידה ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָסלעים,

.„Îיפה הפרׁשה ּבׁשעת והיה אׁשמֹו, סלע[שווה]הפריׁש ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָ
מעּקרֹו ׁשהּדחּוי ּכׁשר; - ׁשּתים יפה ּכּפרה דברּובׁשעת -] ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

להקרבה] ראוי היה לא ּדחּוישמעודו ראוי]אינֹו ,[כשיהיה ֵָ
נראה לא ראוי]ועדין היה ׁשּתים;[לא ׁשוה ׁשּנעׂשה עד ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ

הקּדׁש. ּבׁשבח מתּכּפר אדם מאליו, ׁשהׁשּביח ּפי על ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָואף
- סלע יפה ּכּפרה ּובׁשעת ׁשּתים יפה הפרׁשה ּבׁשעת ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהיה
לכׁשרּותֹו, יחזר - ׁשּתים יפה ונעׂשה חזר ּפסּול. זה ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹהרי
ּדֹומה? הּדבר למה ׁשּבארנּו; ּכמֹו נדחין, חּיים ּבעלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאין

ועבר. ׁשּנפל ְְֶַַָָלמּום
.‰Îאילים ׁשני ּבהם ולקח לאׁשם, סלעים ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָהפריׁש

יקרב סלעים, ׁשּתי יפה מהם אחד היה אם - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָלאׁשם
לנדבה ּדמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה והּׁשני .לאׁשמֹו; ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

.ÂÎּבבן אֹו ׁשּתים, ּבן והביא ׁשנה ּבן ּבאׁשם חּיב ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהיה
ּבּבעלים זמן מחּסר ׁשּׁשחטֹו אֹו ׁשנה, ּבן והביא [-ׁשּתים ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

להתכפר] זמנם הגיע צּורתֹושלא ותעבר ּפסּול; [ילינו- ְֲַָָֹ
ּבחּטאתהבשר] הּפסּול ּכל הּכלל: זה הּׂשרפה. לבית ויצא ,ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

ׁשהּוא לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו האׁשם מן חּוץ ּבאׁשם, ְְְִִֶֶֶָָָָָָָֹּפסּול
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְִֵֵֶָָּכׁשר,

.ÊÎּבני ׁשּׁשחטן מצרע, עֹולת יֹולדת, עֹולת נזיר, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹעֹולת
- ּבּבעלים זמן מחּסרי אֹו אחד, ויֹום חדׁש עׂשר ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשנים

ּוטעּונין איתם]ּכׁשרים, מביאים ּכל[- הּכלל: זה נסכים. ְְְְִִִֵֶַָָֹ
ּבין - חֹובה ּבעֹולת ּפֹוסל אינֹו נדבה, ּבעֹולת ּפֹוסל ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשאינֹו

כקרבן]עלת נחשב להם.[- עלת ׁשּלא ּבין לּבעלים, ְִֵֶֶַָָָָָָֹ

ה'תש"ע מרחשון י"ט שישי יום

    
לים‡. הּמעֹות ילכּו - ומת לחּטאתֹו, מעֹות ְְְְִֵֵַַַַָָָָָהּמפריׁש

בהם]הּמלח יהנו שלא לחּטאתֹו[- מעֹות הּמפריׁש וכן ; ְְְִֵֶַַַַַָָ
אחר הּמעֹות ונמצאּו ּתחּתיהן, חּטאת והקריב ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָואבדּו,

הּמלח. לים ילכּו - ְְֵֶַַַָָָּכּפרה
.אחרֹות מעֹות והפריׁש ואבדּו, לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָהפריׁש

לּקח הסּפיק לא - עד[לקנות]ּתחּתיהן חּטאת, ּבהן ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ
חּטאת, ואּלּו מאּלּו יביא - הראׁשֹונֹות מעֹות ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשּנמצאּו

לנדבה. יּפלּו ְְְְִִַָָָוהּׁשאר
ּתחּתיהן‚. חּטאת והפריׁש ואבדּו, לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהפריׁש

החּטאת והרי הּמעֹות, ׁשּנמצאּו עד להקריבּה הסּפיק לא -ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
והּׁשאר חּטאת; ואּלּו מאּלּו ויביא ּתּמכר, - מּום ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּבעלת

לנדבה .יּפלּו ְְִִָָ
לא„. - ּתחּתיה מעֹות והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹהפריׁש

מּום ּבעלת היא והרי חּטאתֹו, ׁשּנמצאת עד ּבהן לּקח ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהסּפיק
לנדבה יּפלּו והּׁשאר חּטאת; ואּלּו מאּלּו ויביא ּתּמכר, -. ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָ

צּבּורי‰. ׁשני לאחריּות[חבילות]הפריׁש יאבדמעֹות שאם -] ְְְֲִִִֵֵַָָ
מהשני] יקנה לנדבה.האחד יּפל והּׁשני מהן, ּבאחד מתּכּפר -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

.Â,חּיב ׁשהּוא ּוכסבּור חּטאתֹו, ּדמי אֹו חּטאתֹו ְְְִֵֶַַַַַָָָָהּמפריׁש
הפריׁש נתקּדׁשּו; ולא חּלין, אּלּו הרי - חּיב ׁשאינֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻונמצא
ונמצא ׁשּתים, חּיב ׁשהּוא ּוכסבּור ׁשּתים, ּדמי אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָׁשּתים

אחת, יביא - אחת אּלא חּיב לנדבהׁשאינֹו יּפלּו .והּׁשאר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
.Êׁשהיה אֹו ּבידֹו מעֹות אביאהּלֹוקח 'אּלּו ואמר: מלּקט, ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

הּמֹותר - חּטאתי' לי[הנשאר]מהן יראה וכן חּלין; ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
חּלין. ׁשהּמֹותר הּקרּבנֹות, ּבׁשאר וחמר קל ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשהּדבר



נה            
      

.„Èהּים מּמדינת חּטאתֹו אֹותּה[מחו"ל]הּׁשֹולח מקריבין , ְְִִִִֵַַַַַַָָָ
העֹוף, ּבחּטאת אמּורים? ּדברים ּבּמה קּים. ׁשהּוא ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָּבחזקת

סמיכה ּבת ׁשאינּה אּׁשה, ׁשל ּבהמה ּבחּטאת אינהאֹו -] ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָ
הקרבן] על ידיה לסמוך וּדאיצריכה אׁשם ׁשּבארנּו. ְְֵֶַַַָָּכמֹו

מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה - ּבעליו וׁשּכּפרּו ּבעליו, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּמתּו
ּבאׁשם - ּתמּות ׁשּבחּטאת ׁשּכל לנדבה; ּדמיו ויּפלּו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹויּמכר

לנדבה. ּדמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹירעה

.ÂËלרעּיה ׁשּנּתק אׁשם שיפולוכל בשביל למרעה שנשלח -] ְְִִִֶַָָָָ
מום] עצמֹובו יקרב לא ולּמה ּכׁשר. עֹולה, הקריבֹו אם -ְְְְִִִִֵַַָָָָֹ

ּכּפרה. לפני מּׁשּום ּכּפרה לאחר ּגזרה לכּתחּלה? ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָָעֹולה

.ÊË,מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה - לאׁשמֹו נקבה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹהּמפריׁש
אׁשם ּבדמיה ויביא מהזכרים]ותּמכר בא שאשם אם[מפני . ְְְִִִֵֶָָָָָָ

זכר]אׁשמֹו[כבר]הקריב ולדּה.[- וכן לנדבה; ּדמיה יּפלּו , ְְְְְֲִִִִֵֶָָָָָָָ

.ÊÈּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה - זכר וילדה לעֹולתֹו נקבה ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָֹהפריׁש
עֹולה ּבדמיו ויביא .מּום, ְְִָָָָ

.ÁÈלחּטאתֹו זכר ׁשהפריׁש הדיֹוט נקבה]אבל ,[במקום ְְְֲִִֶֶַָָָָ
לחּטאתֹו ׂשעירה ׁשהפריׁש זכר]ונׂשיא מׁשיח[במקום וכהן , ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָֹ

בשמן] לחּטאתֹו[שנמשח ּפרה פר]ׁשהפריׁש הרי[במקום - ְְֲִִֵֶַָָָ
ּדמים קדּׁשת ולא הּגּוף קדּׁשת לא מתקּדׁשין, אין ְְְְְִִִֵֵַַַַָֹֹֻֻאּלּו

ּבמּום[ממון] ׁשּלא יּמכרּו לפיכ שהם]; כמות .[אלא ְְְִִֶָָֹ

.ËÈּתלּוי אׁשם חטא]הּמביא אם שמסופק לֹו[- ונֹודע , ְִֵַַָָָ
ירעה - נׁשחט ׁשּלא עד אם - וּדאי ׁשחטא אֹו חטא, ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹׁשּלא
ׁשל ׁשּלּבֹו מּפני לנדבה; ּדמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹעד

ּדּוי הפריׁשֹו,[מצטער]אדם ספק ועל והֹואיל עוֹונֹותיו, על ְְְֲִִִֵַַַַָָָָ
והּוזּמּו, עדים ּפי על הפריׁשֹו אפּלּו להקּדיׁשֹו. ּבלּבֹו ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַַָּגמר
הּדם - לֹו נֹודע ׁשּנׁשחט אחר ואם לנדבה. ּדמיו ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָיּפלּו
לֹו נֹודע הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּכׁשאר יּׂשרף, והּבׂשר ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָֻיּׁשפ
האׁשמֹות. ּככל לּכהנים, יאכל הּבׂשר - הּדם ׁשּנזרק ְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹאחר

.Îעד אם כן: אינֹו וּדאי ׁשּלאאׁשם לֹו נֹודע נׁשחט ׁשּלא ְִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
קדּׁשה ּבֹו ואין החּלין, ּכׁשאר ּבעדר וירעה יצא - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻחטא
הּדם מּׁשּנזרק ואם יּקבר; זה הרי - מּׁשּנׁשחט ואם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכלל;

הּמקּדׁשין ּפסּולי ּכׁשאר הּׂשרפה, לבית יצא הּבׂשר -. ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָֻ
.‡Îלאחריּות ׁשנים והפריׁש ּתלּוי, ּבאׁשם ׁשּנתחּיב [-מי ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָ

השני] יקריב אחד יאבד ירעהשאם והּׁשני ּבאחד, מתּכּפר -ְְְְִִִֵֵֶֶַַָ
לֹומר צרי ואין לנדבה. ּדמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹעד

כן. ׁשהּוא ְֵֶַַּבוּדאי
.Îׁשּתים ּבני ּבאים - ׁשּבּתֹורה האׁשמֹות שנתיים]ּכל -], ְְֲִִֵֶַַָָָָָ

ּבכסף שני]ּובאים במחיר מצרע[- מאׁשם חּוץ ׁשקלים; ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ
קצּבה לדמיהן ואין ׁשנה, ּבני ׁשהן - נזיר [-ואׁשם ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּבפרּוׁשהקצבה] ּתלּוי, אׁשם בתורה]. מן[נאמר ׁשהּוא ְִֵֶָָָ
הּׁשמּועה ּומּפי רבינו]הּגדֹולים; ממשה למדּו,[מסורת ְְְִִִַַָָ

ׁשקלים. ּבכסף אּלא ּבא ְְִֵֶֶֶֶָָָׁשאינֹו
.‚Îלֹו אין - סלעים ּבׁשּתי איל יּמצא ולא אילים, ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָֹהּוזלּו

ׁשּיּוקרּו עד יׁשהה אּלא ּבׁשּתי[יתיקרו]ּתּקנה, ויביא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָ
קצּבה. לֹו ונתנה ּדמיו על ּתֹורה הקּפידה ׁשהרי ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָסלעים,

.„Îיפה הפרׁשה ּבׁשעת והיה אׁשמֹו, סלע[שווה]הפריׁש ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָ
מעּקרֹו ׁשהּדחּוי ּכׁשר; - ׁשּתים יפה ּכּפרה דברּובׁשעת -] ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

להקרבה] ראוי היה לא ּדחּוישמעודו ראוי]אינֹו ,[כשיהיה ֵָ
נראה לא ראוי]ועדין היה ׁשּתים;[לא ׁשוה ׁשּנעׂשה עד ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ

הקּדׁש. ּבׁשבח מתּכּפר אדם מאליו, ׁשהׁשּביח ּפי על ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָואף
- סלע יפה ּכּפרה ּובׁשעת ׁשּתים יפה הפרׁשה ּבׁשעת ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָהיה
לכׁשרּותֹו, יחזר - ׁשּתים יפה ונעׂשה חזר ּפסּול. זה ְְְְֲֲֲִֵֶֶַַַַַָָָָֹהרי
ּדֹומה? הּדבר למה ׁשּבארנּו; ּכמֹו נדחין, חּיים ּבעלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשאין

ועבר. ׁשּנפל ְְֶַַָָלמּום
.‰Îאילים ׁשני ּבהם ולקח לאׁשם, סלעים ׁשּתי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָהפריׁש

יקרב סלעים, ׁשּתי יפה מהם אחד היה אם - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָלאׁשם
לנדבה ּדמיו ויּפלּו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ירעה והּׁשני .לאׁשמֹו; ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

.ÂÎּבבן אֹו ׁשּתים, ּבן והביא ׁשנה ּבן ּבאׁשם חּיב ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָָהיה
ּבּבעלים זמן מחּסר ׁשּׁשחטֹו אֹו ׁשנה, ּבן והביא [-ׁשּתים ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ

להתכפר] זמנם הגיע צּורתֹושלא ותעבר ּפסּול; [ילינו- ְֲַָָֹ
ּבחּטאתהבשר] הּפסּול ּכל הּכלל: זה הּׂשרפה. לבית ויצא ,ְְְְֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָ

ׁשהּוא לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו האׁשם מן חּוץ ּבאׁשם, ְְְִִֶֶֶָָָָָָָֹּפסּול
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְִֵֵֶָָּכׁשר,

.ÊÎּבני ׁשּׁשחטן מצרע, עֹולת יֹולדת, עֹולת נזיר, ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹעֹולת
- ּבּבעלים זמן מחּסרי אֹו אחד, ויֹום חדׁש עׂשר ְְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֻׁשנים

ּוטעּונין איתם]ּכׁשרים, מביאים ּכל[- הּכלל: זה נסכים. ְְְְִִִֵֶַָָֹ
ּבין - חֹובה ּבעֹולת ּפֹוסל אינֹו נדבה, ּבעֹולת ּפֹוסל ְְְֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשאינֹו

כקרבן]עלת נחשב להם.[- עלת ׁשּלא ּבין לּבעלים, ְִֵֶֶַָָָָָָֹ

ה'תש"ע מרחשון י"ט שישי יום

    
לים‡. הּמעֹות ילכּו - ומת לחּטאתֹו, מעֹות ְְְְִֵֵַַַַָָָָָהּמפריׁש

בהם]הּמלח יהנו שלא לחּטאתֹו[- מעֹות הּמפריׁש וכן ; ְְְִֵֶַַַַַָָ
אחר הּמעֹות ונמצאּו ּתחּתיהן, חּטאת והקריב ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָואבדּו,

הּמלח. לים ילכּו - ְְֵֶַַַָָָּכּפרה
.אחרֹות מעֹות והפריׁש ואבדּו, לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָהפריׁש

לּקח הסּפיק לא - עד[לקנות]ּתחּתיהן חּטאת, ּבהן ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ
חּטאת, ואּלּו מאּלּו יביא - הראׁשֹונֹות מעֹות ְְִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשּנמצאּו

לנדבה. יּפלּו ְְְְִִַָָָוהּׁשאר
ּתחּתיהן‚. חּטאת והפריׁש ואבדּו, לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָהפריׁש

החּטאת והרי הּמעֹות, ׁשּנמצאּו עד להקריבּה הסּפיק לא -ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ
והּׁשאר חּטאת; ואּלּו מאּלּו ויביא ּתּמכר, - מּום ְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָָּבעלת

לנדבה .יּפלּו ְְִִָָ
לא„. - ּתחּתיה מעֹות והפריׁש ואבדה, חּטאתֹו ְְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹהפריׁש

מּום ּבעלת היא והרי חּטאתֹו, ׁשּנמצאת עד ּבהן לּקח ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָהסּפיק
לנדבה יּפלּו והּׁשאר חּטאת; ואּלּו מאּלּו ויביא ּתּמכר, -. ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָָ

צּבּורי‰. ׁשני לאחריּות[חבילות]הפריׁש יאבדמעֹות שאם -] ְְְֲִִִֵֵַָָ
מהשני] יקנה לנדבה.האחד יּפל והּׁשני מהן, ּבאחד מתּכּפר -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

.Â,חּיב ׁשהּוא ּוכסבּור חּטאתֹו, ּדמי אֹו חּטאתֹו ְְְִֵֶַַַַַָָָָהּמפריׁש
הפריׁש נתקּדׁשּו; ולא חּלין, אּלּו הרי - חּיב ׁשאינֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻונמצא
ונמצא ׁשּתים, חּיב ׁשהּוא ּוכסבּור ׁשּתים, ּדמי אֹו ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָׁשּתים

אחת, יביא - אחת אּלא חּיב לנדבהׁשאינֹו יּפלּו .והּׁשאר ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָ
.Êׁשהיה אֹו ּבידֹו מעֹות אביאהּלֹוקח 'אּלּו ואמר: מלּקט, ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָָ

הּמֹותר - חּטאתי' לי[הנשאר]מהן יראה וכן חּלין; ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻ
חּלין. ׁשהּמֹותר הּקרּבנֹות, ּבׁשאר וחמר קל ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻׁשהּדבר



נו           
      

.Áאֹו מנחתֹו, מהן והביא חֹוטא למנחת מעֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָהּמפריׁש
מנחה יבֹוא הּמֹותר - והֹותירה חֹוטא, מנחת ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָׁשהפריׁש
ׁשהיא ּגדֹול, ּכהן ׁשל האיפה עׂשירית מֹותר אבל ְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹנדבה.

ּומֹותר[מנחת] תֹודה לחמי מֹותר וכן ירקב. - ְְְֲִִִֵֵַַַַַָהחבּתין
י - נזיר ׁשל לנדבה.לחמֹו יּפלּו נסכיו, ּדמי ּומֹותר רקבּו; ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

ּבׁשקלים ּבארנּו חּלין.ּכבר הּׁשקלים ׁשּמֹותר , ְְְְִִִִֵֶַַַָָָֻ

.Ëקּני -]מֹותר לכפרת הבאים קּני[עופות, זבֹות, קּני זבים, ִִִִֵֵֵַָָ
ויקרבּו לנדבה, יּפלּו מֹותריהן - ואׁשמֹות חּטאֹות ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָיֹולדֹות,
ׁשלמים, מֹותר לעֹולה; עֹולה, מֹותר ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְְִֵֶַַַָָָעֹולֹות
לׁשלמים. ּפסח, מֹותר למנחה; מנחה, מֹותר ְְְְְִִִִִִֶַַַָָָָלׁשלמים;

נזיר. לאֹותֹו נזיר, מֹותר לנזירים; נזירים, ּבּמהמֹותר ְְְִִִִִִִֶַַַָָ
קבּועה ּבחּטאת לנדבה? חּטאת ׁשּמֹותר אמּורים ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָּדברים

ויֹורד[רגילה] עֹולה ּבקרּבן חּיב ׁשהּוא מי אבל [קרבן. ְְְֲִֵֶֶַָָָָ
לעני] עשיר בין ּבהמה,המשתנה לחּטאת מעֹות ׁשהפריׁש ,ְְְִִֵֶַַָָ

ּבהן. ויהנה העֹוף, על ּומחּללן עֹוף, ּתחּתיהן יביא - ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָוהעני
עׂשירית ּתחּתיהן מביא - והעני עֹוף ּדמי הפריׁש אם ְְְְְֱֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַוכן

ּבהן. ויהנה עליה, הּמעֹות ויחּלל ְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהאיפה,

.È.עֹוף ּבדמיה ויביא ּתּמכר, - מּום ּבּה ונפל ּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָהפריׁש
עׂשירית ּבדמיו יביא לא - ונפסל עֹוף הפריׁש אם ְְְְֲֲִִִִִִִַָָָָֹאבל

ּפדיֹון לעֹוף ׁשאין הּמזּבח.האיפה; ּבאּסּורי ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ

.‡Èקּנים חּיבי לחטאת]ּכל ואחד לעולה אחד - עוף קרבן -] ִִֵַָָ
ּבכל להביא רצה - לקּניהן מעֹות ׁשהפריׁשּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשּבּתֹורה
עֹולת ּבהן להביא רצה יביא; לבּדּה, העֹוף חּטאת ְְִִֶַַַַַָָָָָָָָהּמעֹות
ואּלּו חּטאתי, ּדמי 'אּלּו אמר: אפּלּו יביא. לבּדּה, ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָהעֹוף
ּכאחד ּבהן ולּקח הּמעֹות לערב לֹו יׁש - עֹולתי' ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּדמי
ׁשאין עֹולה; אֹו חּטאת ּבּכל לּקח אֹו ועֹולתֹו, ְִֵֶַַַַָָָָֹחּטאתֹו

מתּפרׁשֹות נקבעות]הּקּנין ּבלקיחת[- ע"י]אּלא בקניה -] ְְְִִִִִֶַַָָ
ּבעׂשּית אֹו בהקרבת]הּבעלים ּכהן.[- ְֲִִֵַַַָֹ

.Èּכל יּפלּו - ומת סתם, לקּנין מעֹות הפריׁש אם ,ְְְְְִִִִִִִֵָָָָָלפיכ
עֹולה לבֹוא ראּויין ּכּלן ׁשהרי לנדבה, הּסתּומין הּמעֹות .אֹותן ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָֻ

.‚È,'עֹולה עלי 'הרי ואמר: חּטאת, מחּיב ׁשהיה ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֻמי
ּבהן להביא רצה - לחֹובתי' 'אּלּו ואמר: מעֹות ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָוהפריׁש
הּמעֹות והּניח מת יביא. ּבהמה, עֹולת יביא; ּבהמה, ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָחּטאת

הּמלח לים ילכּו -. ְְֵֶַַָ

    
הּמתֹות‡. מחּטאֹות אחת ּבהן ׁשּנתערב הּזבחים [-ּכל ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ

למיתה] הּנסקלשדינם ׁשֹור אדם]אֹו שהמית מפני אפּלּו[- - ְֲִִַָ
ּברּבֹוא אלפים]אחד חּיים[עשרת ׁשּבעלי לפי ימּותּו; ּכּלן - ְְֲִִִֵֶֶַַָָָֻ

הּורצה - הקריב ואם ּבטלין. ואינן הן, ,[התקבל]חׁשּובין ְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָ
נדחין. חּיין ּבעלי ְֲִִִֵֵֶַַׁשאין

.הּמזּבח מאּסּורי אחד ּבהן להקריבונתערב שאסור -] ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ
טריפה] ויביאכגון ויּמכרּו, מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ּכּלם ירעּו -ְְְְִִִִֶֶַָָָָֹֻ

ׁשּנתערב. קדׁשים ׁשל הּמין מאֹותֹו ׁשּבהן הּיפה ְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּבדמי

החּלין‚. יּמכרּו - ּתמימין ּבחּלין קדׁשים ְְְְְִִִִִִִַָָָָֻֻנתערבּו
הּמין אֹותֹו לצריכי שנתערב]ׁשּבּתערבת הקרבן ויקרבּו[- , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַֹ

ּבארּבע ׁשּנתערבּו ׁשלמים ּבהמֹות ארּבע ּכיצד? ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻּכּלן.

ׁשהּוא למי חּלין ׁשל הארּבע יּמכרּו - ּתמימין חּלין ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֻֻּבהמֹות
אֹו ּבעֹולה וכן ׁשלמים; הּכל ויקרבּו ׁשלמים, להביא ְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָֹצרי

הן. חּלין ּדמי ׁשהרי ּדבר, לכל חּלין והּדמים ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֻֻּבאׁשם.

הקּדׁש,„. ׁשּבכּלן ּגדֹול - חל ּבׁשורים הקּדׁש ׁשֹור ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֻנתערב
הּמין אֹותֹו לצריכי הּׁשאר קדׁשיםויּמכרּו נתערבּו . ְְְְְְִִִִִִֵַַָָָָָ

לׁשם יקרב וזה ּבעליו, לׁשם יקרב זה - ּבמינֹו מין ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּבקדׁשים
ּבּמה קרּבנֹו. מּכיר מהן אחד ּכל ׁשאין ּפי על אף ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבעליו,

סמיכה ּבהן ׁשאין - נׁשים ּבקרּבנֹות אמּורים? [-ּדברים ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ
הקרבן] על ידים וכלסמיכת הֹואיל - אנׁשים קרּבנֹות אבל .ְְְֲֲִִָָָָ

יקרבּו לא אּלּו הרי - קרּבנֹו ראׁש על לסמ צרי מהן ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֹאחד
חלקֹו האחד ׁשּיּתן מּום[בבהמה]עד ׁשּיּפל עד אֹו לחברֹו, ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

הּמין. מאֹותֹו הּיפה ּבדמי אחד ּכל ויביא ויּמכרּו, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבּכל

לא‰. - ּבׁשלמים עֹולה ּכגֹון מינֹו, ּבׁשאינֹו מין ְְְְְִִִִִֵֶָָָֹנתערבּו
לבית קדׁשים מביאין ׁשאין ׁשּבהן; ּכחמּור אפּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָיקרבּו

.הּפסּול ְַ

.Âממעטין אין ּכ - אכילתן ּבזמן ממעטין ׁשאין ְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּוכׁשם
ירעּו יעׂשה? ּכיצד אּלא אכילתן. ּבמקֹום ולא ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבאֹוכליהן,
ּבדמי ויביא לבּדֹו, מהן אחד ּכל ויּמכר מּום, ּבהן ׁשּיּפל ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹעד
האחר, מּמין ׁשּבהן הּיפה ּובדמי זה, מּמין ׁשּבהן ְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָהּיפה

מּביתֹו הּמֹותר .ויפסיד ְְִִֵַַָ

.Êׁשלמים אֹו ּבּה, ׁשחּיב עֹולה הקריב ׁשּכבר ּפי על ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָאף
עֹולה הּתערבת מּדמי מקריב זה הרי - להקריבן חּיב ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשהיה

אחרים ּוׁשלמים .אחרת ְֲִִֵֶֶַָ

.Áּבהן ׁשּיּפל עד הּכל ירעּו - ּבׁשלמים ׁשּנתערבּו ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹֹחּטאֹות
ׁשל ׁשּבהן הּיפה ּבדמי ויביא ׁשּבהןמּום, הּיפה ּובדמי מים, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

חטא על אחרת חּטאת והקריב קדם ואם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָחּטאת;
ימּותּו ּכּלן לֹו, .ׁשהפריׁשּה ְִִֶָָָֻ

.Ëׁשּתי לֹוקח - אׁשם ּבמעֹות חּטאת מעֹות נתערבּו אם ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָוכן
ּומחּלל על[פודה]בהמֹות, ׁשהּוא מקֹום ּבכל חּטאת ּדמי ְְְְֵֵֵֶַַַָָָ

חּטאתֹו, קרבה ּכבר ואם אׁשם. על אׁשם ּודמי ְְְְִֵַַַָָָָָָָָָחּטאת,
הּמלח לים הּמעֹות ּכל בהם]יֹולי יהנו לא ּכבר[- ואם ; ְְְִִֶַַַָָָָ

לנדבה. הּכל יּפלּו אׁשמֹו, ְְֲִִַַָָָָֹקרב
.Èּבתמּורתּה ׁשּנתערבה אחרתּתֹודה בבהמה קרבן החליף -] ְְְִִֶָָָָָ

ונתערבו:] שניהם, ונתקדשו הּלחם- ויניף יקרבּו, ׁשניהן -ְְְְִִֵֶֶֶַָ
התודה] אם שניהם]עּמהן[שמביאים עם נתערבה[- אם וכן . ְְְִִִֵֶָָָ

הּכל ירעּו ּתֹודתֹו, ׁשּקרבה ּפי על אף - זבחים ּבׁשאר ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹּתֹודה
ּובדמי אחרת, ּתֹודה הּיפה ּבדמי ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹעד

אחר. זבח ֵֶֶַַַָהּיפה
.‡Èויניף יקרבּו, ׁשניהן - נזיר ּבאיל ׁשּנתערבה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָּתֹודה

עּמהן .הּלחם ִֶֶֶַָ
.Èּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו ׁשניהם - ּבפסח ׁשּנתערב ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹּבכֹור

נאכל ׁשהּפסח לפי יקרבּו? לא ולּמה ּכבכֹור. ויאכלּו ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָֹמּום,
אּלא נאכל ואינֹו ימים, לׁשני והּבכֹור חצֹות, עד אדם ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָלכל
ממעטין ואין הּפסּול, לבית קדׁשים מביאין ואין ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַָָֹלּכהנים;

ואוכליהם]ּבאכילתם אכילתם, זמן שיתמעט גורמים לא -]. ֲִַָָ
.‚Èיאכלּו מּום, ּבהן ּכׁשּיּפל - ּבפסח ׁשּנתערב מעׂשר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוכן

ּבמּומן יאכלּו ׁשּנתערבּו, והּמעׂשר הּבכֹור .ּכמעׂשר; ְְְְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָ

           
      

.„Èעד ירעּו - ּובמעׂשר ּבבכֹור ׁשּנתערבּו קדׁשים ׁשאר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָוכן
ּכמעׂשר אֹו מּום, ּבֹו ׁשּנפל ּכבכֹור ויאכלּו מּום, ּבהן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּיּפל

מּום ּבֹו .ׁשּנפל ֶַָ
.ÂËמקריבין ׁשאין ּפי על אף - ּבׁשלמים ׁשּנתערב ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאׁשם

יקרבּו, לא - נאכל הּבׂשר אבל האמּורין, אּלא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמּׁשניהם
אׁשם, הּיפה ּבדמי ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא

מּביתֹו הּמֹותר ויפסיד ׁשלמים; הּיפה קדםּובדמי ואם . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
לנדבה. יּפלּו ׁשניהם אׁשמֹו, ְְְְְֲִִִִֵֶָָָוהקריב

.ÊËמן חּוץ ּבמין, מין ׁשּיתערבּו אפׁשר - הּקדׁשים ְְְְֳִִִִִֶֶַָָָָּכל
ואין הּכבׂשים, מּזכרי אּלא אׁשם ׁשאין האׁשם, עם ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהחּטאת

נקבה אּלא הּכבׂשים מן חּטאת ל. ְְְִִֵֶַַָָָָ
.ÊÈׁשאין הּורצה; הקריב, אם - ּבחּיים הּמתערבין אּלּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָוכל

נדחין חּיים .ּבעלי ְֲִִִֵַַ
.ÁÈּוכמּדתּה עדר, מגּדל ועד מירּוׁשלים ׁשּנמצאת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבהמה

זה] כמרחק ּכֹונסּה[- היא, ׁשנתּה ּבת נקבה אם - רּוח ְְְְִִֵַַָָָָָלכל
ּבת[לבית]לכּפה היתה היא. חּטאת ׁשּמא ׁשּתמּות; עד ְְִִֶֶַַַָָָָָָ

ּתֹודה ׁשּמא לחם, עּמּה ויביא ׁשלמים; אֹותּה יביא ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָׁשּתים,
אׁשםהיא. ׁשּמא ּתּקנה; לֹו אין - ׁשנים ׁשּתי ּבן זכר מצא ְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ

אֹותֹו מּניח - ׁשנה ּבן זכר מצא ּבעליו. ּכּפרּו לא ועדין ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹהּוא,
ּומתנה ּתחּתיו, בהמֹות ׁשּתי ּומביא מּום, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹעד
ׁשלמים ואם ּתחּתיו; עֹולה זה היה, עֹולה 'אם ְְְְִִִֵֶַָָָָָָואֹומר:
ּונסכיו עֹולה, האחד ּומקריב ּתחּתיו'; ׁשלמים זה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָהיה,
היה. ּתֹודה ׁשּמא הּלחם, עם ׁשלמים והאחד צּבּור, ְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָמּׁשל
ּבכֹור היה ׁשאפּלּו - ּבמּומֹו יאכל הּנמצא? ּבזה ּיעׂשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומה
הּוא, זמּנֹו אחר ּפסח ואם נאכל; הּוא ּבמּומֹו מעׂשר, ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָאֹו
ּתאמר: ואם ּבֹו. נזהרין הּכל ּובזמּנֹו, ׁשלמים; זה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹהרי
ּתמיד, מצּויין אינם - הּוא' מצרע אֹו נזיר, אׁשם ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹ'ׁשּמא

להם חׁשּו לא לפיכ. ְִֶָָָֹ
.ËÈיאכלּו - ׁשּנׁשחטּו אחר ּבקדׁשים קדׁשים ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָנתערבּו

ׁשּבהן ּבחּליןּכחמּור אֹו הּמקּדׁשין ּבפסּולי נתערבּו ; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֻֻ
ּבעזרה הן]ׁשּנׁשחטּו שפסולין צּורתן[- ּתעבר יפסלו- -] ְֲֲֲִֶַָָָָָֹ

הּׂשרפהבלינה] לבית ויצאּו ,. ְְְְֵֵֵַָ
.Îעד הּכל מּניחין - עֹולה ּבאברי ׁשּנתערבּו חּטאת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאברי

ּבמקֹום ּבעזרה אֹותן וׂשֹורפין צּורתן, ותעבר ְְְְְֲֲִִִֶַָָָָָָָֹׁשּיּפסדּו
הּמקּדׁשין ּפסּולי .ׁשּׂשֹורפין ְְְִִֵֶַָֻ

.‡Îאפּלּו קדׁשים, ּבאברי ׁשּנתערב מּומין ּבעלי ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאבר
לבית הּכל יצאּו - אברים ּבאלף קרבּואבר ואפּלּו הּׂשרפה; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּבעזרה, יּׂשרף זה הרי - הּתערבת מן מאחד חּוץ ֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּכּלן
הּמקּדׁשין ּפסּולי ׁשּׂשֹורפין .ּבּמקֹום ְְְִִֵֶַַָָֻ

.Îקדׁשים ּבחתיכֹות ׁשּנתערבּו קדׁשים קדׁשי ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָחתיכֹות
יאכלּו - ימים לׁשני ּבנאכלין אחד ליֹום הּנאכלין ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָקּלים,

ׁשּבהן .ּכחמּור ֶֶֶָָ
.‚Îחתיכֹות ּבמאה ׁשּנתערבה טמאה חּטאת ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָחתיכה

ׁשּנטמא הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסה וכן טהֹורה, חּטאת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשל
זֹו הרי - הּטהֹור הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסֹות ּבמאה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנתערבה

ומותרת]ּתעלה מתבטלת ׁשּבארנּו.[- ּכמֹו , ְְֲֵֶֶַַ
.„Îּבמאה ׁשּנתערבה טהֹורה חּטאת ׁשל חתיכה ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָאבל

הּטהֹור הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסה וכן חּלין, ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻחתיכֹות

אּלא יעלּו, לא אּלּו הרי - חּלין ׁשל ּפרּוסֹות ּבמאה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻׁשּנתערבה
ה ּככל לּכהנים הּכל וקודש]מדּמעֹותיאכל חולין תערובת -]. ְְֲִֵֵַַַָָָֹֹֻ

    
ׁשּמלקּו‡. לעבֹודה הּפסּולין מיוחדתּכל שחיטה -] ְְֲִֶַָָָָ

ּפסּול,לעופות] העֹוף ׁשאֹותֹו ּפי על ואף ּפסּולה; מליקתן ,ְְְִִֶַַָָָָָ
לטמאה הּטהֹור העֹוף ּכנבלת באכילתו]אינֹו שמטמא וכן[- . ְְְְְִֵֵַַָָָֻ

- ּבחּוץ וקדׁשים ּבפנים חּלין ׁשּׁשחט אֹו ּבּלילה, מלק ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֻאם
ּכנבלה. ְִֵֵָָאינם

.בעוף]מלק מיוחדת זמּנן[שחיטה הּגיע ׁשּלא ּתֹורים ְִִִֶַַַָָֹ
ּגּפּה[להקרבה] וׁשּיבׁש זמּנן, ׁשעבר יֹונה ּובני ,[הכנף], ְְְֵֶֶַַַַָָָָָ

ּדבר. לכל נבלה זֹו הרי - רגלּה וׁשּנקטעה עינּה, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָוׁשּנסמית
נבלה; ואינּה ּפסּולה, - ּבּקדׁש ּפּסּולּה ׁשהיה ּכל הּכלל: ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹזה

ּדבר. לכל נבלה זֹו הרי ּבּקדׁש, ּפּסּולּה היה ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹֹלא

ּבסּכין‚. ׁשּמלק אֹו טרפה, ונמצאת הּמֹולק ,אֹולפיכ , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּדבר; לכל נבלה זֹו הרי - ּבחּוץ וקדׁשים ּבפנים חּלין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻׁשּמלק
לּמזּבח. ּכׁשר ׁשהּוא ּדבר אּלא ּומטהרת מּתרת הּמליקה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשאין

הּנרּבע„. אדם]אבל על הובאו או שבאו והּמקצה[- ,-] ְְְֲִֶַַָָֻ
זרה] לעבודה והּנעבדהופרש והאתנן[כאליל], מתנת, -] ְְְֱֶֶַָָָ

והּמחירזונה] בבהמה], כלב החליף והּטמטּום[- סתום,, -] ְְְְִַַֻ
ניכר] מינו והאנּדרֹוגינֹוסואין ונקבה], זכר אברי לו שיש -], ְְְִַָ

ּבגדים ּומטּמאין ּדבר, לכל נבלה אּלּו הרי - ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשּנמלקּו
והגיע] חלה[כשאכלם הּקדּׁשה ׁשאין הּבליעה; ְְְִֵֵֶַַָָָָֻּבבית

ּבּקדׁש. ּפסּולן אין והרי ְֲֲֵֵֵֶֶַַָֹעליהן,

הּקרּבנֹות‰. ּבמעׂשה ּבארנּו נעׂשיתּכבר העֹוף ׁשחּטאת , ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
דמה] נזרק המזבח]למּטה[- של התחתון בחציו ועֹולת[- , ְְַַָ

ּבין ּפסּולה, - למעלה ׁשעׂשיּה העֹוף חּטאת למעלה. ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָהעֹוף
עֹולה, ּכמעׂשה ׁשעׂשיּה ּבין חּטאת, ּכמעׂשה הּזיתּה ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשעׂשה

חּטאת. לׁשם ׁשעׂשיּה ּבין עֹולה, לׁשם ׁשעׂשיּה ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּבין
.Âאחד סימן מלק אפּלּו - למּטה ׁשעׂשיּה העֹוף עֹולת ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָוכן

וושט] או קנה ּבין[- ּפסּולה, - למעלה אחד וסימן ְְְְְִֵֶַַָָָָָלמּטה
ּבין חּטאת, ּכמעׂשה ׁשעׂשיּה ּבין עֹולה, ּכמליקת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּמלקּה

חּטאת לׁשם ׁשעׂשיּה ּבין עֹולה, לׁשם .ׁשעׂשיּה ְְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָ
.Ê,חּטאת לׁשם עֹולה ּכמליקת למּטן ׁשּמלקּה העֹוף ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָחּטאת

לׁשם עֹולה ּכמעׂשה אֹו עֹולה, לׁשם חּטאת ּכמעׂשה ְְְְֲֲֵֵֵֵַַַָָָאֹו
ּפסּולה - .עֹולה ְָָ

.Áלׁשם חּטאת ּכמעׂשה למעלה ׁשעׂשיּה העֹוף עֹולת ְְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָוכן
ּכמעׂשה ּפסּולה; - חּטאת לׁשם חּטאת ּכמעׂשה אֹו ְְְְֲֲֵֵֵַַַַָָָָעֹולה,

ּובלבד ּכׁשרה, - חּטאת לׁשם אלא]עֹולה עלת[- ׁשּלא ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹ
חֹובה מּׁשּום חדש]לּבעלים קרבן ויביאו -]. ְִִַָָ

.Ëמּפני אֹו עׂשּיתן, מקֹום מּפני ׁשּנפסלּו העֹופֹות אּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָּכל
ׁשמן ׁשּנּוי אֹו מעׂשיהן, לשמן]ׁשּנּוי נשחטו אינן[שלא - ְֲִִֵֵֶַָָ

לטמאה העֹוף באכילתם]ּכנבלת מטמאים ואינם וכן[- . ְְְְְִֵַָָֻ
ׁשּנתּפּגלה העֹוף עֹולת אֹו העֹוף מחשבהחּטאת ע"י [נפסלה ְְִֶַַַַָָָ

נכונה] מטּמאהלא אינּה - נֹותר נעׂשית אֹו נטמאת, אֹו ,ְְְֲִֵֵֵַַָָָ
ּבּקדׁש. ּפסּולן אּלּו ׁשּכל העֹוף; ּכנבלת הּבליעה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבבית

.Èואינּה ּכמצותּה, נעׂשית - הּספק על הּבאה העֹוף ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָחּטאת
ּתבֹואנאכלת וכיצד הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּככל ּתּׂשרף, אּלא , ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ
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.„Èעד ירעּו - ּובמעׂשר ּבבכֹור ׁשּנתערבּו קדׁשים ׁשאר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָוכן
ּכמעׂשר אֹו מּום, ּבֹו ׁשּנפל ּכבכֹור ויאכלּו מּום, ּבהן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּיּפל

מּום ּבֹו .ׁשּנפל ֶַָ
.ÂËמקריבין ׁשאין ּפי על אף - ּבׁשלמים ׁשּנתערב ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאׁשם

יקרבּו, לא - נאכל הּבׂשר אבל האמּורין, אּלא ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמּׁשניהם
אׁשם, הּיפה ּבדמי ויביא מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ירעּו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא

מּביתֹו הּמֹותר ויפסיד ׁשלמים; הּיפה קדםּובדמי ואם . ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
לנדבה. יּפלּו ׁשניהם אׁשמֹו, ְְְְְֲִִִִֵֶָָָוהקריב

.ÊËמן חּוץ ּבמין, מין ׁשּיתערבּו אפׁשר - הּקדׁשים ְְְְֳִִִִִֶֶַָָָָּכל
ואין הּכבׂשים, מּזכרי אּלא אׁשם ׁשאין האׁשם, עם ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָהחּטאת

נקבה אּלא הּכבׂשים מן חּטאת ל. ְְְִִֵֶַַָָָָ
.ÊÈׁשאין הּורצה; הקריב, אם - ּבחּיים הּמתערבין אּלּו ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָוכל

נדחין חּיים .ּבעלי ְֲִִִֵַַ
.ÁÈּוכמּדתּה עדר, מגּדל ועד מירּוׁשלים ׁשּנמצאת ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבהמה

זה] כמרחק ּכֹונסּה[- היא, ׁשנתּה ּבת נקבה אם - רּוח ְְְְִִֵַַָָָָָלכל
ּבת[לבית]לכּפה היתה היא. חּטאת ׁשּמא ׁשּתמּות; עד ְְִִֶֶַַַָָָָָָ

ּתֹודה ׁשּמא לחם, עּמּה ויביא ׁשלמים; אֹותּה יביא ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָָָׁשּתים,
אׁשםהיא. ׁשּמא ּתּקנה; לֹו אין - ׁשנים ׁשּתי ּבן זכר מצא ְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָָ

אֹותֹו מּניח - ׁשנה ּבן זכר מצא ּבעליו. ּכּפרּו לא ועדין ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָָֹהּוא,
ּומתנה ּתחּתיו, בהמֹות ׁשּתי ּומביא מּום, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָֹעד
ׁשלמים ואם ּתחּתיו; עֹולה זה היה, עֹולה 'אם ְְְְִִִֵֶַָָָָָָואֹומר:
ּונסכיו עֹולה, האחד ּומקריב ּתחּתיו'; ׁשלמים זה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָָהיה,
היה. ּתֹודה ׁשּמא הּלחם, עם ׁשלמים והאחד צּבּור, ְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָמּׁשל
ּבכֹור היה ׁשאפּלּו - ּבמּומֹו יאכל הּנמצא? ּבזה ּיעׂשה ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּומה
הּוא, זמּנֹו אחר ּפסח ואם נאכל; הּוא ּבמּומֹו מעׂשר, ְְְֱֲִֵֶֶַַַַַָאֹו
ּתאמר: ואם ּבֹו. נזהרין הּכל ּובזמּנֹו, ׁשלמים; זה ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹֹהרי
ּתמיד, מצּויין אינם - הּוא' מצרע אֹו נזיר, אׁשם ְְֲִִִֵֶַָָָָָֹ'ׁשּמא

להם חׁשּו לא לפיכ. ְִֶָָָֹ
.ËÈיאכלּו - ׁשּנׁשחטּו אחר ּבקדׁשים קדׁשים ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָנתערבּו

ׁשּבהן ּבחּליןּכחמּור אֹו הּמקּדׁשין ּבפסּולי נתערבּו ; ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָֻֻ
ּבעזרה הן]ׁשּנׁשחטּו שפסולין צּורתן[- ּתעבר יפסלו- -] ְֲֲֲִֶַָָָָָֹ

הּׂשרפהבלינה] לבית ויצאּו ,. ְְְְֵֵֵַָ
.Îעד הּכל מּניחין - עֹולה ּבאברי ׁשּנתערבּו חּטאת ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹאברי

ּבמקֹום ּבעזרה אֹותן וׂשֹורפין צּורתן, ותעבר ְְְְְֲֲִִִֶַָָָָָָָֹׁשּיּפסדּו
הּמקּדׁשין ּפסּולי .ׁשּׂשֹורפין ְְְִִֵֶַָֻ

.‡Îאפּלּו קדׁשים, ּבאברי ׁשּנתערב מּומין ּבעלי ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאבר
לבית הּכל יצאּו - אברים ּבאלף קרבּואבר ואפּלּו הּׂשרפה; ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ

ּבעזרה, יּׂשרף זה הרי - הּתערבת מן מאחד חּוץ ֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻּכּלן
הּמקּדׁשין ּפסּולי ׁשּׂשֹורפין .ּבּמקֹום ְְְִִֵֶַַָָֻ

.Îקדׁשים ּבחתיכֹות ׁשּנתערבּו קדׁשים קדׁשי ְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָָָחתיכֹות
יאכלּו - ימים לׁשני ּבנאכלין אחד ליֹום הּנאכלין ְְְְֱֱִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָקּלים,

ׁשּבהן .ּכחמּור ֶֶֶָָ
.‚Îחתיכֹות ּבמאה ׁשּנתערבה טמאה חּטאת ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָחתיכה

ׁשּנטמא הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסה וכן טהֹורה, חּטאת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשל
זֹו הרי - הּטהֹור הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסֹות ּבמאה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּנתערבה

ומותרת]ּתעלה מתבטלת ׁשּבארנּו.[- ּכמֹו , ְְֲֵֶֶַַ
.„Îּבמאה ׁשּנתערבה טהֹורה חּטאת ׁשל חתיכה ְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָָָאבל

הּטהֹור הּפנים לחם ׁשל ּפרּוסה וכן חּלין, ׁשל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָֻחתיכֹות

אּלא יעלּו, לא אּלּו הרי - חּלין ׁשל ּפרּוסֹות ּבמאה ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻׁשּנתערבה
ה ּככל לּכהנים הּכל וקודש]מדּמעֹותיאכל חולין תערובת -]. ְְֲִֵֵַַַָָָֹֹֻ

    
ׁשּמלקּו‡. לעבֹודה הּפסּולין מיוחדתּכל שחיטה -] ְְֲִֶַָָָָ

ּפסּול,לעופות] העֹוף ׁשאֹותֹו ּפי על ואף ּפסּולה; מליקתן ,ְְְִִֶַַָָָָָ
לטמאה הּטהֹור העֹוף ּכנבלת באכילתו]אינֹו שמטמא וכן[- . ְְְְְִֵֵַַָָָֻ

- ּבחּוץ וקדׁשים ּבפנים חּלין ׁשּׁשחט אֹו ּבּלילה, מלק ְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֻאם
ּכנבלה. ְִֵֵָָאינם

.בעוף]מלק מיוחדת זמּנן[שחיטה הּגיע ׁשּלא ּתֹורים ְִִִֶַַַָָֹ
ּגּפּה[להקרבה] וׁשּיבׁש זמּנן, ׁשעבר יֹונה ּובני ,[הכנף], ְְְֵֶֶַַַַָָָָָ

ּדבר. לכל נבלה זֹו הרי - רגלּה וׁשּנקטעה עינּה, ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָוׁשּנסמית
נבלה; ואינּה ּפסּולה, - ּבּקדׁש ּפּסּולּה ׁשהיה ּכל הּכלל: ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹזה

ּדבר. לכל נבלה זֹו הרי ּבּקדׁש, ּפּסּולּה היה ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָֹֹלא

ּבסּכין‚. ׁשּמלק אֹו טרפה, ונמצאת הּמֹולק ,אֹולפיכ , ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָ
ּדבר; לכל נבלה זֹו הרי - ּבחּוץ וקדׁשים ּבפנים חּלין ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻׁשּמלק
לּמזּבח. ּכׁשר ׁשהּוא ּדבר אּלא ּומטהרת מּתרת הּמליקה ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשאין

הּנרּבע„. אדם]אבל על הובאו או שבאו והּמקצה[- ,-] ְְְֲִֶַַָָֻ
זרה] לעבודה והּנעבדהופרש והאתנן[כאליל], מתנת, -] ְְְֱֶֶַָָָ

והּמחירזונה] בבהמה], כלב החליף והּטמטּום[- סתום,, -] ְְְְִַַֻ
ניכר] מינו והאנּדרֹוגינֹוסואין ונקבה], זכר אברי לו שיש -], ְְְִַָ

ּבגדים ּומטּמאין ּדבר, לכל נבלה אּלּו הרי - ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָׁשּנמלקּו
והגיע] חלה[כשאכלם הּקדּׁשה ׁשאין הּבליעה; ְְְִֵֵֶַַָָָָֻּבבית

ּבּקדׁש. ּפסּולן אין והרי ְֲֲֵֵֵֶֶַַָֹעליהן,

הּקרּבנֹות‰. ּבמעׂשה ּבארנּו נעׂשיתּכבר העֹוף ׁשחּטאת , ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַַָָָָ
דמה] נזרק המזבח]למּטה[- של התחתון בחציו ועֹולת[- , ְְַַָ

ּבין ּפסּולה, - למעלה ׁשעׂשיּה העֹוף חּטאת למעלה. ְְְְְֲֵֶַַַַָָָָָָָהעֹוף
עֹולה, ּכמעׂשה ׁשעׂשיּה ּבין חּטאת, ּכמעׂשה הּזיתּה ְְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָׁשעׂשה

חּטאת. לׁשם ׁשעׂשיּה ּבין עֹולה, לׁשם ׁשעׂשיּה ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּבין
.Âאחד סימן מלק אפּלּו - למּטה ׁשעׂשיּה העֹוף עֹולת ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָוכן

וושט] או קנה ּבין[- ּפסּולה, - למעלה אחד וסימן ְְְְְִֵֶַַָָָָָלמּטה
ּבין חּטאת, ּכמעׂשה ׁשעׂשיּה ּבין עֹולה, ּכמליקת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָׁשּמלקּה

חּטאת לׁשם ׁשעׂשיּה ּבין עֹולה, לׁשם .ׁשעׂשיּה ְְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָָָ
.Ê,חּטאת לׁשם עֹולה ּכמליקת למּטן ׁשּמלקּה העֹוף ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָחּטאת

לׁשם עֹולה ּכמעׂשה אֹו עֹולה, לׁשם חּטאת ּכמעׂשה ְְְְֲֲֵֵֵֵַַַָָָאֹו
ּפסּולה - .עֹולה ְָָ

.Áלׁשם חּטאת ּכמעׂשה למעלה ׁשעׂשיּה העֹוף עֹולת ְְְְְֲֲֵֵֵֶַַַַַָָָָוכן
ּכמעׂשה ּפסּולה; - חּטאת לׁשם חּטאת ּכמעׂשה אֹו ְְְְֲֲֵֵֵַַַַָָָָעֹולה,

ּובלבד ּכׁשרה, - חּטאת לׁשם אלא]עֹולה עלת[- ׁשּלא ְְְִֵֵֶַַָָָָָֹ
חֹובה מּׁשּום חדש]לּבעלים קרבן ויביאו -]. ְִִַָָ

.Ëמּפני אֹו עׂשּיתן, מקֹום מּפני ׁשּנפסלּו העֹופֹות אּלּו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָּכל
ׁשמן ׁשּנּוי אֹו מעׂשיהן, לשמן]ׁשּנּוי נשחטו אינן[שלא - ְֲִִֵֵֶַָָ

לטמאה העֹוף באכילתם]ּכנבלת מטמאים ואינם וכן[- . ְְְְְִֵַָָֻ
ׁשּנתּפּגלה העֹוף עֹולת אֹו העֹוף מחשבהחּטאת ע"י [נפסלה ְְִֶַַַַָָָ

נכונה] מטּמאהלא אינּה - נֹותר נעׂשית אֹו נטמאת, אֹו ,ְְְֲִֵֵֵַַָָָ
ּבּקדׁש. ּפסּולן אּלּו ׁשּכל העֹוף; ּכנבלת הּבליעה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבבית

.Èואינּה ּכמצותּה, נעׂשית - הּספק על הּבאה העֹוף ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָחּטאת
ּתבֹואנאכלת וכיצד הּמקּדׁשין. ּפסּולי ּככל ּתּׂשרף, אּלא , ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻ



נח            
      

יֹולדת, ספק אֹו זבה, ספק האּׁשה ׁשהיתה ּכגֹון הּספק? ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָעל
ׁשאם ספק; על ּבהמה חּטאת לנּו ואין ּבּה. ּכּיֹוצא ְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹוכל
ּכמֹו ּתלּוי, אׁשם יביא - חטא לא אֹו חטא אם לֹו ְְִִִֵַָָָָָָָָֹנסּתּפק

ׁשגגֹות. ּבהלכֹות ְְְְִִֵֶָָׁשּיתּבאר
.‡Èחּיבת ׁשהיא לּה ונֹודע הּספק, על הּבאה העֹוף ְִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת

וּדאית, ּתעׂשה - לּה נֹודע נמלקה ׁשּלא עד אם - וּדאי ְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּבּה
הּזית ּגֹומר זה הרי - לּה נֹודע ׁשּנמלקה אחר ואם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָותאכל;

ותמציתֹו המזבח]ּדמּה על הדם סחיטת ׁשּלא[- ּכדי ותּׂשרף, , ְְְְִִֵֵֶַָָָֹ
ׁשהרי ּתאכל', הּספק על הּבאה העֹוף 'חּטאת ְֲֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹיאמרּו:

ּבאה. ספק על ְִֵַַָָָָּבּתחּלה
.Èזֹו הרי - ׁשּנמלקה מאחר ּבּה חּיבת ׁשאינּה לּה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָנֹודע

.ּתּקבר ִֵָ

ה'תש"ע מרחשון כ' קודש שבת יום

    
העֹוף‡. עֹולת אֹו העֹוף, ּבעֹולת ׁשּנתערבה העֹוף ְְְִֶַַַַָָָָָחּטאת

ּברּבֹוא אחד אפּלּו - העֹוף ּבחּטאת [עשרתׁשּנתערבה ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָ
מפרׁשֹותאלפים] ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ּבּמה ימּותּו. ּכּלן -ְְְֲִִֶֶַָָָָָֹֻ

הביא אם אבל עֹולה; וזֹו חּטאת זֹו הּבעלים, לקיחת ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָּבׁשעת
ּכּלן אּלא ּפרׁש ולא עֹולה, ּומהן חּטאת מהן לחֹובתֹו, ְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻעֹופֹות

זֹו ּבחֹובה עֹולה אֹו חּטאת ונתערבה בקן]סתּומֹות, -] ְְְְְִַָָָָָ
ועולה]הּסתּומה חטאת בה אחרים.[שיש ּדינים להן יׁש - ְֲִִִֵֵֶַָָ

.,הּסתּומה זֹו ּבחֹובה חּטאת נתערבה אם ּדיניהם? ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָוכיצד
מנין אבל ּבלבד; ׁשּבחֹובה חּטאֹות מנין אּלא ּכׁשר ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָאין
ּפסּולין, - ּבהן ׁשּנתערבה החּטאת עם ׁשּבחֹובה, ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָהעֹולֹות

ּבעֹולֹות חּטאת נתערבה .ׁשהרי ְְְֲִֵֶַָָָ
ּבחּטאת‚. ׁשּתים החֹובה היתה אם ,שתילפיכ התערבו -] ְְְְִִִַַַָָָָָ

למעלה] וחצי למטה קן חצי והזה סתומות, בארבע -חטאות
החֹובה -הקן]חצי ׁשהּוא[ לי ויראה ּפסּול; וחציּה ּכׁשר, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

חּטאת. ּכמעׂשה למּטה ּכּלם ְְֲֵֶַַַָָָֻעֹוׂשה
ּכׁשר„. אין הּסתּומה, זֹו ּבחֹובה עֹולה נתערבה אם ְְְְְִִֵֵֵַָָָָָָוכן

ׁשּבחֹובה, החּטאֹות מנין אבל ׁשּבחֹובה; עֹולֹות מנין ְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָאּלא
עֹולה נתערבה ׁשהרי ּפסּולין, - ּבהן ׁשּנתערבה העֹולה ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָעם
העֹולֹות על מרּבה הּסתּומה החֹובה ׁשהיתה ּבין ְְְְֵֶַַַַָָָָָָָֻּבחּטאֹות;
החֹובה על מרּבין העֹולֹות ׁשהיּו ּבין ּבּה, ְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻׁשּנתערבּו
מנין אּלא ּכׁשר אין - ׁשוֹות ׁשּתיהן ׁשהיּו ּבין ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהּסתּומה,

ׁשּבחֹובה -עֹולֹות ּבעֹולה ׁשּתים החֹובה היתה אם לפיכ . ְְְְִִִֶַַַָָָָָָ
עֹוׂשה ׁשהּוא לי ויראה ּפסּול; וחציּה ּכׁשר, החֹובה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָחצי

עֹולה. ּכמעׂשה למעלה ְְְֲֵַַָָָֻּכּלן
סתּומה‰. איזחֹובה פירש שלא קן לעולה][- ואיזו לחטאת ו ְָָ

מּׁשם ׁשּתיהן ׁשהיּו ּבין ׁשּנתערבּו, סתּומה אחרת ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָוחֹובה
ּכגֹון ׁשמֹות, מּׁשני אֹו זבים, קּני עם זבים קּני ּכגֹון ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶָָָאחד,
אחד, לאדם ׁשּתיהן ׁשהיּו ּבין יֹולדֹות, קּני עם זבים ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָקּני

אם - לׁשנים ׁשהיּו ׁשוֹותּבין ׁשניהן מחצה[במספרם]היּו , ְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
הּכל אֹו למעלה, הּכל ׁשעׂשה ּבין ּפסּול; ּומחצה ְְֱֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹּכׁשר
מחצה לעֹולם - למּטה וחצין למעלה חצין עׂשה אֹו ְְְְְְְְֱֶֶֶַַַָָָָָָָָָלמּטה,
חּטאת, וחצין עֹולה חצין ׁשהּכל מּפני ּפסּול, ּומחצה ְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹּכׁשר
למעלה, הּכל עׂשה אם - למעלה והעֹולה למּטה ְְְְְְְִַַַַַַָָָָָָָָֹוהחּטאת

חצין למּטה, ּכּלן עׂשה ואם העֹולֹות; והן ּכׁשרֹות ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָֻחצין
- למּטה וחצין למעלה חצין עׂשה החּטאֹות. והן ְְְְְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּכׁשרֹות
והּוא הּתערבת, מּפני ּכׁשר, למעלה ׁשּנעׂשה החצי ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹחצי

חּטאֹות. והּוא ּכׁשר, מּטה ׁשל החצי וחצי ְֲִִֵֵֶַַַַָָָעֹולֹות;

.Â,מּזֹו גדֹולה זֹו ׁשּנתערבּו הּסתּומֹות החֹובֹות ׁשּתי ְְְְְִִֵֶַַָָָהיּו
עׂשה אם - ׁשּׁשה והּׁשנּיה עֹופֹות ארּבעה אחת ׁשהיתה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָּכגֹון
ּומחצה ּפסּול מחצה - למּטה הּכל עׂשה אֹו למעלה, ְְְֱֱֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּכל

-ּכׁשר למעלה וחצין למּטה חצין עׂשה ׁשּבארנּו. מּטעם , ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָ
עׂשה, מּדעּתֹו ואם ּכׁשר; הּמּועט כן, עׂשה ׁשּׁשאל אחר ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָאם

ּכׁשר. ְֵֶַָֻהמרּבה

.Êלמעל חצין מּדעּתֹו הּכהן ׁשעׂשה ּכל הּכלל: וחציןזה ה ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
- ּולמּטה למעלה אחד מּׁשל יהיה ׁשּלא אפׁשר ואי ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלמּטה,
קרּבנֹותיו ׁשּמקצת ידּוע ודבר הֹואיל ּכׁשר; המרּבה זה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻהרי

ּכׁשרים קרּבנֹותיו ּכל יהיּו למּטה, ּומקצתן .למעלה ְְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ

.Áקּניהם דמי ׁשּנתנּו אֹו ּבערּבּוב, קּניהם ׁשּלקחּו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשנים
ׁשּירצה ּולאיזה חּטאת, יקריב הּכהן ׁשּירצה לאיזה - ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹֹלּכהן

עֹולה הּבעליםיקריב ּבלקיחת אּלא מתּפרׁשין הּקּנין ׁשאין ; ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּכהן, ּבעׂשּית ְְֲִֵֵֶַַַַֹאֹו

.Ë,למעלה ׁשּתיהן עׂשה - ועֹולֹות חּטאֹות הּכהן לפני ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהיּו
חצין עׂשה ּפסּול. ּומחצה ּכׁשר מחצה - למּטה ׁשּתיהן ְְְֱֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָאֹו
ׁשעׂשה הם החּטאֹות אם ידע ולא למּטה, וחצין ְְְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹלמעלה
העֹולֹות אֹומר: ׁשאני ּפסּול; הּכל הרי - העֹולֹות אֹו ְֲֲִֵֵֶַַָָָָֹלמּטה

למעלה והחּטאֹות למּטה, ׁשעׂשה .הן ְְְְֵֶַַַַָָָָָ

.È,עֹולֹות ואחד חּטאֹות אחד עֹופֹות, צּבּורי ׁשלׁשה לפניו ְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹהיּו
אם - ּפרׁשֹו ולא חּטאֹות, וחציֹו עֹולֹות חציֹו סתּום ְְְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹוהאחד

ּפסּול ּומחצה ּכׁשר מחצה - למּטה אֹו למעלה ּכּלן .עׂשה ְְְֱֱֵֶֶַַָָָָָָָָָֻ
.‡Èאּלא הּכׁשר אין - למּטה וחצין למעלה חצין ְְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָעׂשה

והּוא למּטה, וחציֹו למעלה חציֹו ׁשעׂשה ּבלבד ְְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָהּסתּום
אינֹו הּכהן ׁשהרי לׁשניהם; ועֹולה הּבעלים, ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֹמתחּלק
ּוׁשני הּסתּום. היה מהן זה ּולאי ּפרׁש מהן זה לאי ְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָיֹודע
עׂשה איזֹו ידע לא ׁשהרי ּפסּולין, - המפרׁשין ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹהּצּבּורין
למּטה נעׂשית העֹולה וׁשּמא למּטה, עׂשה ואיזֹו ְְְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָלמעלה

למעלה .והחּטאת ְְְַַַָָ

    
סתּומה‡. ]קן לעולה ואיזו לחטאת איזו פירש שלא -] ְֵָ

העֹופֹות לבין ׁשּפרח אֹו לאויר, ּגֹוזל מּמּנה [שדינם]ׁשּפרח ְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָ
לּׁשני. זּוג יּקח - אחד ּגֹוזל ׁשּמת אֹו ּכּלן, ִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּימּותּו

.לבין אחרות]ּפרח אחד[קינים ּופֹוסל ּפסּול, - הּקרבֹות ְְֵֵֵֶַַָָָ
ּפסּול הּקרבֹות, לבין סתּומה מּקן הּפֹורח ׁשהּגֹוזל ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּכנגּדֹו;
לעׂשרה הּסתּום מן ּגֹוזל ּפרח ּכיצד? ּכנגּדֹו. אחד ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּופֹוסל
למעלה, וׁשּׁשה למּטה חמּׁשה עׂשה אם - סתּומֹות ְְְְְֲִִִַַָָָָָָעֹופֹות
וארּבע מעלה, ׁשל מהּׁשּׁשה ּכׁשרֹות עֹולֹות חמׁש ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַָָָהרי
ׁשאני למּטה; ׁשּנעׂשּו עֹופֹות מהחמּׁשה ּכׁשרֹות ְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָחּטאֹות
מּטה. ׁשל מהחמּׁשה אחד הּוא הּפֹורח, הּגֹוזל ׁשּמא ֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאֹומר:

נמצא‚. - למעלה וחמּׁשה למּטה ׁשּׁשה מהן עׂשה אם ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָוכן
ׁשהּגֹוזל אֹומר, ׁשאני עֹולֹות; וארּבע חּטאֹות חמׁש ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּכׁשר
הרי - ּתׁשעה מהעׂשרה, הּכׁשר נמצא מעלה. ׁשל ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמהחמּׁשה

            
      

אחד ׁשנּיֹותּפסל עֹופֹות וארּבעה סתּומֹות עֹופֹות ארּבעה . ְְְְְִֶַַַָָָָָָ
ּפרח מןסתּומֹות, אחד ּפסל - לּׁשנּיֹות הראׁשֹונֹות מן אחד ְְִִִִֶֶַַַָָָָָ

ּופרח הּׁשנּיֹות מן אחד חזר ׁשּנתערבּו, אחר ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָהּׁשנּיֹות.
מן הּכׁשר ונמצא הראׁשֹונֹות; מן אחד ּפסל - ְְִִִִִֵֶַַָָָָָָלראׁשֹונֹות

ּבלבד.[נשארו]הראׁשֹונֹות ׁשּתים ְְִִִַַָ

הּיֹום„. ּכל אפּלּו לּׁשנּיֹות, הראׁשֹונֹות מן ּופרח אחד ְֲִִִִֶַַַַָָָָָחזר
ּכּלן מערבֹות הן ׁשאפּלּו זה; על יתר להפסיד מֹוסיף אין -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ

ּפסּול ּומחצה ּכׁשר מחצה - ּבזֹו ׁשּבארנּו.זֹו ּכמֹו , ְְֱֱֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּובּׁשליׁשי‰. ארּבעה, ּובּׁשני עֹופֹות, ׁשני ּבֹו יׁש אחד ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָצּבּור
ׁשנים ּובּׁשּׁשי עׂשרה, ּובחמיׁשי ׁשמֹונה, ּוברביעי ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָָׁשּׁשה,
הראׁשֹונה מן ּגֹוזל ּופרח עׂשר, ארּבעה ּובּׁשביעי ְְִִִִַַַָָָָָָָָָָעׂשר,
לרביעית, ּומּׁשליׁשית לּׁשליׁשית, הּׁשנּיה מן ואחד ְְְְְְִִִִִִִִִִֶַַַָָָָלּׁשנּיה,
ּומּׁשּׁשית לּׁשּׁשית, ּומחמיׁשית לחמיׁשית, ְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵַַּומרביעית
ׁשחזר עד לצּבּור, מּצּבּור ּופרח אחד וחזר ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָלּׁשביעית,
ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - הראׁשֹון מּמּנה ׁשּפרח ֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלראׁשֹונה
ּכלּום, להם אין והּׁשנּיה הראׁשֹונה ּבחזירתֹו: ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָואחד
ארּבעה, לּה יׁש הרביעית עֹופֹות, ׁשני לּה יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָוהּׁשליׁשית
הּׁשביעית ׁשמֹונה, לּה יׁש הּׁשּׁשית ׁשּׁשה, לּה יׁש ְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָהחמיׁשית
לזֹו, מּזֹו ׁשנּיה ּפעם ּופרח אחד חזר עׂשרה. ׁשנים לּה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׁש
ׁשחזר עד מּמּנה לׁשּלמעלה האחרֹונה מן ּופרח ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוחזר
ּבחזירתֹו: ואחד ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָלראׁשֹונה
ׁשני לּה יׁש החמיׁשית ּכלּום, להם אין והרביעית ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּׁשליׁשית
לּה יׁש והּׁשביעית ארּבעה, לּה יׁש והּׁשּׁשית ּכׁשרים, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָעֹופֹות
ּפעם וחזר לזֹו, מּזֹו ּגֹוזל ׁשליׁשית ּפעם ּפרח ְְֲִִִַַַַַַָָָָָָעׂשרה.
ּבחזירתֹו ואחד ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - לזֹו מּזֹו :רביעית ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

לּה נׁשארּו והּׁשביעית ּכּלן, נפסלּו והּׁשּׁשית ְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַָָֻהחמיׁשית
למּטן ׁשבע עׂשר הארּבעה ּכׁשּיעׂשה ּכׁשרין. עֹופֹות ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשמֹונה
ּפסּולין, והּׁשּׁשה ּכׁשרין מהן ׁשמֹונה יהיּו - למעלן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָוׁשבע

ּובחזירה ּבהליכה ׁשּפרחּו אּלּו ּגֹוזלֹות ּתערבת .מּפני ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

.Â- למפרׁשת הּסתּומה מן ּפרח מפרׁשת, וקן סתּומה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹקן
לּׁשני זּוג מהסתומה]יּקח מן[הנשאר אחד ׁשּפרח אֹו חזר, . ִִִֵֶֶַַַַָָָ

אֹו עֹולה היה אם ׁשּפרח זה ידע ולא לסתּומה, ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹהמפרׁשֹות
נתערבה עֹולה ׁשאם ׁשּבּסתּומה; העֹופֹות ּכל ימּותּו - ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָחּטאת
ּבהן נתערבה חּטאת ואם ּפסּולֹות, ׁשּבּה החּטאֹות ּכל - ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָּבהן

ּכּלן. ימּותּו לפיכ ּפסּולֹות; ׁשּבּה העֹולֹות ּכל -ְְִֶָָָָָָֻ
.Êמן ּפרח ּבאמצע, ּוסתּומה מּכאן ועֹולה מּכאן ְְְִִִֶַַַָָָָָָָחּטאת

ּכלּום, הפסיד לא - היל ואחד היל אחד לּצדדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהאמצע
ׁשהל וזה חּטאת, החּטאֹות אצל ׁשהל 'זה יאמר: ְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאּלא
אחד ּופרח ׁשּנתערבּו, אחר חזר הּוא'. עֹולה העֹולֹות ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאצל
ימּותּו, האמצעּיים הּׁשנים - לאמצע מּכאן ואחד ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָמּכאן
יקרבּו אּלּו והּצדדין, מערבין; ועֹולה חּטאת הן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשהרי
- לּצדדין האמצעּיים מן ּפרח ּכׁשהיּו. עֹולה ואּלּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָחּטאת
ּבעֹולֹות וחּטאֹות ּבחּטאֹות נתערבה עֹולה ׁשּמא ימּותּו; .ּכּלן ְְְִֶַַַָָָָָָָָָֻ

    
ׁשאמרה‡. זכר,האּׁשה ילדה - זכר' ּכׁשאלד קן עלי 'הרי : ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָ

ּכמֹו עֹולה והן לנדרּה, ׁשנים עֹופֹות: ארּבעה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָמביאה
לחֹובתּהׁשּבארנּו ּוׁשנים ,[- יולדת והן[ככל לדה, מּׁשּום ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

צרי ׁשהּכהן למד, נמצאת חּטאת. ואחד עֹולה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאחד
ּפרידין ׁשלׁש למּטן.[עופות]לעׂשֹות אחת ּופרידה למעלה, ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָֹ

נמל ולא למּטן ּוׁשּתים למעלן ׁשּתים ועׂשה לאטעה -] ְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹ
עולה] ואיזו חטאת איזו האשה: עֹודשאל להביא צריכה -ְְִִָָ

למעלה. ויקריבּנה אחת, אמּורים?ּפרידה ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָ
ּכּלן אֹו ּתֹורין ּכּלן ׁשהיּו אחד, מּמין הארּבעה ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻֻּבׁשהביאה
ועׂשה יֹונה, ּבני ׁשני עם תֹורין ׁשּתי היּו אם אבל יֹונה; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָָּבני
ּובן ּתֹור עֹוד להביא צריכה - למּטה ּוׁשּתים למעלה ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָׁשּתים
ׁשאם חֹובתּה. ידי לצאת ּכדי למעלה ׁשּתיהן ויעׂשה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיֹונה,
למעלה ּתֹור צריכה למּטה, הּתֹורין ׁשּתי ּבּתחּלה ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָעׂשה
צריכה למּטה, הּיֹונה ּבני ׁשני עׂשה ואם חֹובתּה; ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָלהׁשלים

חֹובתּה להׁשלים למעלה יֹונה חֹובתֹוּבן מביא אדם ׁשאין ; ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
אֹו ּתֹורין ׁשניהן אֹו אּלא יֹונה, ּבן ואחד ּתֹור אחד ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָּגֹוזל

יֹונה. ּבני ְְֵֵֶָׁשניהן

.,'לחֹובתי ואּלּו לנדרי 'אּלּו לּכהן: ואמרה נדרּה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹּפרׁשה
ידע ולא למּטה, ּוׁשּתים למעלה ׁשּתים הּכהן אֹותן ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָֹֹועׂשה
עֹופֹות, ׁשלׁשה להביא צריכה - למעלה עׂשה מהן ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאיזה

הּׁשנ ויעׂשּו חֹובתּה, להׁשלים ואחד לנדרּה יםׁשנים ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ
נעׂשּו נדר ׁשל ׁשנים וׁשּמא נדרּה, ּפרׁשה ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלמעלה;
ּבׁשהביאה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפסּולֹות. ׁשהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָלמּטה,
אם אבל אחד; מּמין מהן ּבׁשנים נדרּה ׁשּפרׁשה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהארּבעה
ׁשּפרׁשה מּמין ׁשנים - אחרים ארּבעה ּתביא מינין, ׁשני ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהיּו
יהיּו ׁשּתרצה מין מאיזה ּוׁשנים לנדרּה, יעׂשּו נדרּה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹו

למּטה ואחד למעלה אחד ויעׂשּו .לחֹובתּה, ְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָ
ׁשּתי[מין]קבעה‚. עלי הרי זכר, אלד 'אם ואמרה: נדרּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָ

לנדרּה ׁשנים עֹופֹות, ארּבעה והביאה וילדה, ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָתֹורים',
ולא למּטה, ּוׁשנים למעלה ׁשנים ועׂשה לחֹובתּה, ְְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹּוׁשנים
היא וגם למּטה, נעׂשה איזה ולא למעלה נעׂשה איזה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹידע
אם ּבתֹורים אם נדרּה, קבעה מין ּבאיזה ידעה ולא ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָֹׁשכחה
ּבני ׁשני עם תֹורים ׁשּתי להביא צריכה זֹו הרי - יֹונה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵָָָּבבני
אחד ּגֹוזל ותביא למעלה, ארּבעּתן ויעׂשּו לנדרּה, ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָיֹונה

שתרצה] מין למעלה;[מאיזה ויעׂשה חֹובתּה, ְְְְְִֵֶַַָָָָלהׁשלים
חּטאת. ׁשהם למּטה ׁשנים עׂשה ּדבריםׁשּכבר ּבּמה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

אם אבל אחד; מּמין ּתחּלה הארּבעה ּבׁשהביאה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָאמּורים?
תֹורים ׁשּתי - עֹופֹות ׁשּׁשה להביא צריכה מינין, ׁשני ְְְְִִִִִִֵֵָָָָהיּו
אֹו תֹורים ׁשּתי לחֹובתּה ותביא לנדרּה, יֹונה ּבני ׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָעם
אם וכן למּטה. ואחד למעלה אחד להעׂשֹות יֹונה ּבני ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשני
ועׂשה, הּכהן והל לֹו, ּנתנה מה וׁשכחה לּכהן, ְְְְְְֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹֹנתנתם
למּטה, הּכל אם למעלה הּכל אם עׂשה, היכן יֹודע ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹואינֹו
ׁשּתי ּתביא זֹו הרי - למּטה ּומחצה למעלה מחצה ְְְְֱֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָאֹו
ׁשני אֹו תֹורים ׁשּתי ותביא לנדרּה, יֹונה ּבני ׁשני עם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָתֹורים

לחֹובתּה יֹונה .ּבני ְְֵָָָ
קבעה,„. ּבּמה וׁשכחה נדרּה, וקבעה חֹובתּה ְְְְְְְִֶַָָָָָָָָָָָקבעה

ּבן אֹו ּתֹור אחת ּופרידה לעֹולה ּכבׂש ׁשחֹובתּה ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָואפׁשר
לנדרּה ארּבעה ּפרידין, ׁשׁש ּתביא לפיכ - לחּטאת ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָיֹונה
ּתֹור אֹו יֹונה ּבן אחת חּטאת ּתביא ועֹוד לחֹובתּה, ְְְִִֶַַַַָָָָָּוׁשנים

עֹופֹות ׁשבעה ׁשהביאה נמצאת הּכבׂש; .עם ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָ
ספק‰. ׁשהן מּפני נאכלֹות, אינן האּלּו החּטאֹות .וכל ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
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אחד ׁשנּיֹותּפסל עֹופֹות וארּבעה סתּומֹות עֹופֹות ארּבעה . ְְְְְִֶַַַָָָָָָ
ּפרח מןסתּומֹות, אחד ּפסל - לּׁשנּיֹות הראׁשֹונֹות מן אחד ְְִִִִֶֶַַַָָָָָ

ּופרח הּׁשנּיֹות מן אחד חזר ׁשּנתערבּו, אחר ְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָהּׁשנּיֹות.
מן הּכׁשר ונמצא הראׁשֹונֹות; מן אחד ּפסל - ְְִִִִִֵֶַַָָָָָָלראׁשֹונֹות

ּבלבד.[נשארו]הראׁשֹונֹות ׁשּתים ְְִִִַַָ

הּיֹום„. ּכל אפּלּו לּׁשנּיֹות, הראׁשֹונֹות מן ּופרח אחד ְֲִִִִֶַַַַָָָָָחזר
ּכּלן מערבֹות הן ׁשאפּלּו זה; על יתר להפסיד מֹוסיף אין -ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻ

ּפסּול ּומחצה ּכׁשר מחצה - ּבזֹו ׁשּבארנּו.זֹו ּכמֹו , ְְֱֱֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּובּׁשליׁשי‰. ארּבעה, ּובּׁשני עֹופֹות, ׁשני ּבֹו יׁש אחד ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָצּבּור
ׁשנים ּובּׁשּׁשי עׂשרה, ּובחמיׁשי ׁשמֹונה, ּוברביעי ְְְֲֲִִִִִִִֵַַָָָָָׁשּׁשה,
הראׁשֹונה מן ּגֹוזל ּופרח עׂשר, ארּבעה ּובּׁשביעי ְְִִִִַַַָָָָָָָָָָעׂשר,
לרביעית, ּומּׁשליׁשית לּׁשליׁשית, הּׁשנּיה מן ואחד ְְְְְְִִִִִִִִִִֶַַַָָָָלּׁשנּיה,
ּומּׁשּׁשית לּׁשּׁשית, ּומחמיׁשית לחמיׁשית, ְֲֲִִִִִִִִִִִֵֵַַּומרביעית
ׁשחזר עד לצּבּור, מּצּבּור ּופרח אחד וחזר ְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָלּׁשביעית,
ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - הראׁשֹון מּמּנה ׁשּפרח ֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָלראׁשֹונה
ּכלּום, להם אין והּׁשנּיה הראׁשֹונה ּבחזירתֹו: ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָואחד
ארּבעה, לּה יׁש הרביעית עֹופֹות, ׁשני לּה יׁש ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָוהּׁשליׁשית
הּׁשביעית ׁשמֹונה, לּה יׁש הּׁשּׁשית ׁשּׁשה, לּה יׁש ְְֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָהחמיׁשית
לזֹו, מּזֹו ׁשנּיה ּפעם ּופרח אחד חזר עׂשרה. ׁשנים לּה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיׁש
ׁשחזר עד מּמּנה לׁשּלמעלה האחרֹונה מן ּופרח ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוחזר
ּבחזירתֹו: ואחד ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - ְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָלראׁשֹונה
ׁשני לּה יׁש החמיׁשית ּכלּום, להם אין והרביעית ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָהּׁשליׁשית
לּה יׁש והּׁשביעית ארּבעה, לּה יׁש והּׁשּׁשית ּכׁשרים, ְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָעֹופֹות
ּפעם וחזר לזֹו, מּזֹו ּגֹוזל ׁשליׁשית ּפעם ּפרח ְְֲִִִַַַַַַָָָָָָעׂשרה.
ּבחזירתֹו ואחד ּבהליכתֹו אחד ּפֹוסל - לזֹו מּזֹו :רביעית ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָ

לּה נׁשארּו והּׁשביעית ּכּלן, נפסלּו והּׁשּׁשית ְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַַָָֻהחמיׁשית
למּטן ׁשבע עׂשר הארּבעה ּכׁשּיעׂשה ּכׁשרין. עֹופֹות ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשמֹונה
ּפסּולין, והּׁשּׁשה ּכׁשרין מהן ׁשמֹונה יהיּו - למעלן ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָוׁשבע

ּובחזירה ּבהליכה ׁשּפרחּו אּלּו ּגֹוזלֹות ּתערבת .מּפני ְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ

.Â- למפרׁשת הּסתּומה מן ּפרח מפרׁשת, וקן סתּומה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹקן
לּׁשני זּוג מהסתומה]יּקח מן[הנשאר אחד ׁשּפרח אֹו חזר, . ִִִֵֶֶַַַַָָָ

אֹו עֹולה היה אם ׁשּפרח זה ידע ולא לסתּומה, ְְְִִֶֶַַַָָָָָָָֹֹהמפרׁשֹות
נתערבה עֹולה ׁשאם ׁשּבּסתּומה; העֹופֹות ּכל ימּותּו - ְְְִִֶֶַַָָָָָָָָחּטאת
ּבהן נתערבה חּטאת ואם ּפסּולֹות, ׁשּבּה החּטאֹות ּכל - ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָּבהן

ּכּלן. ימּותּו לפיכ ּפסּולֹות; ׁשּבּה העֹולֹות ּכל -ְְִֶָָָָָָֻ
.Êמן ּפרח ּבאמצע, ּוסתּומה מּכאן ועֹולה מּכאן ְְְִִִֶַַַָָָָָָָחּטאת

ּכלּום, הפסיד לא - היל ואחד היל אחד לּצדדין ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹהאמצע
ׁשהל וזה חּטאת, החּטאֹות אצל ׁשהל 'זה יאמר: ְֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאּלא
אחד ּופרח ׁשּנתערבּו, אחר חזר הּוא'. עֹולה העֹולֹות ְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאצל
ימּותּו, האמצעּיים הּׁשנים - לאמצע מּכאן ואחד ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָמּכאן
יקרבּו אּלּו והּצדדין, מערבין; ועֹולה חּטאת הן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹׁשהרי
- לּצדדין האמצעּיים מן ּפרח ּכׁשהיּו. עֹולה ואּלּו ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָחּטאת
ּבעֹולֹות וחּטאֹות ּבחּטאֹות נתערבה עֹולה ׁשּמא ימּותּו; .ּכּלן ְְְִֶַַַָָָָָָָָָֻ

    
ׁשאמרה‡. זכר,האּׁשה ילדה - זכר' ּכׁשאלד קן עלי 'הרי : ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָָ

ּכמֹו עֹולה והן לנדרּה, ׁשנים עֹופֹות: ארּבעה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָמביאה
לחֹובתּהׁשּבארנּו ּוׁשנים ,[- יולדת והן[ככל לדה, מּׁשּום ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָ

צרי ׁשהּכהן למד, נמצאת חּטאת. ואחד עֹולה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאחד
ּפרידין ׁשלׁש למּטן.[עופות]לעׂשֹות אחת ּופרידה למעלה, ְְְְְֲִִִַַַַַָָָָֹ

נמל ולא למּטן ּוׁשּתים למעלן ׁשּתים ועׂשה לאטעה -] ְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹ
עולה] ואיזו חטאת איזו האשה: עֹודשאל להביא צריכה -ְְִִָָ

למעלה. ויקריבּנה אחת, אמּורים?ּפרידה ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָ
ּכּלן אֹו ּתֹורין ּכּלן ׁשהיּו אחד, מּמין הארּבעה ְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻֻּבׁשהביאה
ועׂשה יֹונה, ּבני ׁשני עם תֹורין ׁשּתי היּו אם אבל יֹונה; ְְְְְֲִִִֵֵֵֵָָָָָָּבני
ּובן ּתֹור עֹוד להביא צריכה - למּטה ּוׁשּתים למעלה ְְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָׁשּתים
ׁשאם חֹובתּה. ידי לצאת ּכדי למעלה ׁשּתיהן ויעׂשה ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָיֹונה,
למעלה ּתֹור צריכה למּטה, הּתֹורין ׁשּתי ּבּתחּלה ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָעׂשה
צריכה למּטה, הּיֹונה ּבני ׁשני עׂשה ואם חֹובתּה; ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָלהׁשלים

חֹובתּה להׁשלים למעלה יֹונה חֹובתֹוּבן מביא אדם ׁשאין ; ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָ
אֹו ּתֹורין ׁשניהן אֹו אּלא יֹונה, ּבן ואחד ּתֹור אחד ְְִֵֶֶֶֶֶָָָָָּגֹוזל

יֹונה. ּבני ְְֵֵֶָׁשניהן

.,'לחֹובתי ואּלּו לנדרי 'אּלּו לּכהן: ואמרה נדרּה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹּפרׁשה
ידע ולא למּטה, ּוׁשּתים למעלה ׁשּתים הּכהן אֹותן ְְְְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָֹֹועׂשה
עֹופֹות, ׁשלׁשה להביא צריכה - למעלה עׂשה מהן ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹאיזה

הּׁשנ ויעׂשּו חֹובתּה, להׁשלים ואחד לנדרּה יםׁשנים ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָ
נעׂשּו נדר ׁשל ׁשנים וׁשּמא נדרּה, ּפרׁשה ׁשהרי ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָלמעלה;
ּבׁשהביאה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפסּולֹות. ׁשהם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָלמּטה,
אם אבל אחד; מּמין מהן ּבׁשנים נדרּה ׁשּפרׁשה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהארּבעה
ׁשּפרׁשה מּמין ׁשנים - אחרים ארּבעה ּתביא מינין, ׁשני ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהיּו
יהיּו ׁשּתרצה מין מאיזה ּוׁשנים לנדרּה, יעׂשּו נדרּה ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹו

למּטה ואחד למעלה אחד ויעׂשּו .לחֹובתּה, ְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָ
ׁשּתי[מין]קבעה‚. עלי הרי זכר, אלד 'אם ואמרה: נדרּה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָ

לנדרּה ׁשנים עֹופֹות, ארּבעה והביאה וילדה, ְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָתֹורים',
ולא למּטה, ּוׁשנים למעלה ׁשנים ועׂשה לחֹובתּה, ְְְְְְְְְִִִַַַַַָָָָָָֹּוׁשנים
היא וגם למּטה, נעׂשה איזה ולא למעלה נעׂשה איזה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹידע
אם ּבתֹורים אם נדרּה, קבעה מין ּבאיזה ידעה ולא ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָָָָֹׁשכחה
ּבני ׁשני עם תֹורים ׁשּתי להביא צריכה זֹו הרי - יֹונה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵָָָּבבני
אחד ּגֹוזל ותביא למעלה, ארּבעּתן ויעׂשּו לנדרּה, ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָָיֹונה

שתרצה] מין למעלה;[מאיזה ויעׂשה חֹובתּה, ְְְְְִֵֶַַָָָָלהׁשלים
חּטאת. ׁשהם למּטה ׁשנים עׂשה ּדבריםׁשּכבר ּבּמה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ

אם אבל אחד; מּמין ּתחּלה הארּבעה ּבׁשהביאה ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַָָָָָָָאמּורים?
תֹורים ׁשּתי - עֹופֹות ׁשּׁשה להביא צריכה מינין, ׁשני ְְְְִִִִִִֵֵָָָָהיּו
אֹו תֹורים ׁשּתי לחֹובתּה ותביא לנדרּה, יֹונה ּבני ׁשני ְְְְְְְִִִִֵֵֵָָָָָעם
אם וכן למּטה. ואחד למעלה אחד להעׂשֹות יֹונה ּבני ְְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשני
ועׂשה, הּכהן והל לֹו, ּנתנה מה וׁשכחה לּכהן, ְְְְְְֵֵַַַַַָָָָָָָָָֹֹנתנתם
למּטה, הּכל אם למעלה הּכל אם עׂשה, היכן יֹודע ְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹואינֹו
ׁשּתי ּתביא זֹו הרי - למּטה ּומחצה למעלה מחצה ְְְְֱֱֲִֵֵֶֶַַָָָָָאֹו
ׁשני אֹו תֹורים ׁשּתי ותביא לנדרּה, יֹונה ּבני ׁשני עם ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵָָָתֹורים

לחֹובתּה יֹונה .ּבני ְְֵָָָ
קבעה,„. ּבּמה וׁשכחה נדרּה, וקבעה חֹובתּה ְְְְְְְִֶַָָָָָָָָָָָקבעה

ּבן אֹו ּתֹור אחת ּופרידה לעֹולה ּכבׂש ׁשחֹובתּה ְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָואפׁשר
לנדרּה ארּבעה ּפרידין, ׁשׁש ּתביא לפיכ - לחּטאת ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָיֹונה
ּתֹור אֹו יֹונה ּבן אחת חּטאת ּתביא ועֹוד לחֹובתּה, ְְְִִֶַַַַָָָָָּוׁשנים

עֹופֹות ׁשבעה ׁשהביאה נמצאת הּכבׂש; .עם ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָ
ספק‰. ׁשהן מּפני נאכלֹות, אינן האּלּו החּטאֹות .וכל ְְֱִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָ
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ה'תש"ע מרחשון י"ד ראשון יום

    
הּוא‡. ּכ עׂשר, חמּׁשה ּבליל אּלּו מצוֹות עׂשּית :סּדּור ְְֲֲִִִִֵֵַָָָָ

ואחד אחד לכל ּכֹוס מביאין ּפריּבּתחּלה 'ּבֹורא ּומבר , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּוזמן הּיֹום, קּדּוׁש עליו ואֹומר וׁשֹותה.[שהחיינו]הּגפן', , ְְְִֵֶֶֶַַַָָ

ידים' נטילת 'על מבר ּכ ידיוואחר ונֹוטל ּומביאין, . ְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָ
ערּו וגּופֹוׁשלחן וחרסת, ּומּצה אחר, וירק מרֹור ועליו , ְְְְֲֵֶַַַָָָָָָָָֹֻ

חגיגה ּובׂשר הּפסח, ּכבׂש ּובּזמןׁשל עׂשר; ארּבעה יֹום ׁשל ְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ
לּפסח, זכר אחד - בׂשר מיני ׁשני הּׁשלחן על מביאין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻהּזה,

לחגיגה זכר .ואחד ְֲִֵֶֶַָָ

.'האדמה ּפרי 'ּבֹורא ּומבר ּומטּבל,מתחיל ירק ולֹוקח ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָָָ
ּבחרסת ּכזיתאֹותֹו ואֹוכל ּכל, - עּמֹו המסּבין וכל הּוא , ְְְְֲִִִֵֶַַַָָֹֻ

מּכזית ּפחֹות אין ואחד, הּׁשלחןאחד את עֹוקרין ּכ ואחר . ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
לבּדֹו ההּגדה קֹורא הּבןמּלפני וכאן הּׁשני, הּכֹוס ּומֹוזגין , ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָ

ּנׁשּתּנהׁשֹואל 'מה הּקֹורא: ואֹומר מּכל. הּזה הּלילה ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָ
ּפעם אפּלּו מטּבילין אנּו אין הּלילֹות ׁשּבכל ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָהּלילֹות?
אנּו הּלילֹות ׁשּבכל פעמים; ׁשּתי הּזה והּלילה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאחת,
הּלילֹות ׁשּבכל מּצה; ּכּלֹו הּזה והּלילה ּומּצה, חמץ ְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻאֹוכלין

ׁשלּוק צלי ּבׂשר אֹוכלין הרבה]אנּו ּומבּׁשל,[מבושל ְְְִִַָָָָֻ
ׁשארוהּליל אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל צלי; ּכּלֹו הּזה ה ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻ

אֹוכלין אנּו הּלילֹות ׁשּבכל מרֹורים; הּזה והּלילה ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָירקֹות,
מסּבין' ּכּלנּו הּזה והּלילה מסּבין, ּובין יֹוׁשבין .ּבין ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָֻֻֻ

ׁשאין‚. - צלי' ּכּלֹו הּזה 'והּלילה אֹומר אינֹו הּזה, ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֻּבּזמן
קרּבן ּבגנּותלנּו ּומתחיל וכו']. אבותינו היו עוע"ז ,[מתחילה ְְְִִַָָָ

אבי" אבד "ארּמי ּפרׁשת ּדרׁש ׁשּגֹומר עד ּכּלּה.וקֹורא ְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻ

אֹוכלין,„. ׁשאנּו זה 'ּפסח ואֹומר: לפניו, הּׁשלחן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻּומחזיר
אבֹותינּו ּבּתי על הּוא ּברּו הּמקֹום ׁשּפסח ׁשם ֲֵֵֵֶַַַַָָָָעל

לה''ּבמצרים הּוא ּפסח זבח ואמרּתם ׁשּנאמר: ּומגּביּה, ; ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַַ
ׁשם על אֹוכלין, ׁשאנּו זה 'מרֹור ואֹומר: ּבידֹו ְְְִֵֵֶֶַַָָָָהּמרֹור
ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו חּיי את הּמצרים ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַׁשּמררּו

חּייהם' את זֹווימררּו 'מּצה ואֹומר: ּבידֹו הּמּצה ּומגּביּה ; ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
אבֹותינּו ׁשל ּבצקם הסּפיק ׁשּלא ׁשם על אֹוכלין, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשאנּו
מּיד ּוגאלם הּוא ּברּו הּקדֹוׁש עליהם ׁשּנגלה עד ,להחמיץ ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

וכּו'ׁשּנאמר מּמצרים הֹוציאּו אׁשר הּבצק את וּיאפּו :. ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹ
ׁשּבית ּבזמן אֹוכלין אבֹותינּו ׁשהיּו 'ּפסח אֹומר: הּזה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָּובּזמן
ּבּתי על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשּפסח ׁשם על קּים, ְִֵֵֶַַַַַַָָָָָָהּמקּדׁש

וכּו' .אבֹותינּו' ְֲֵ

לפאר‰. לׁשּבח להּלל להֹודֹות חּיבין אנּו לפיכ' ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָואֹומר:
ּולנּצח ּולהּדר לגּדל הּנּסיםלרֹומם ּכל את לנּו ׁשעׂשה למי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ

יּה הללּו לפניו, ונאמר לחרּות, מעבדּות והֹוציאנּו .האּלּו, ְְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָֹ
למעינֹו "חּלמיׁש, עד וגֹו', ה'" עבדי הללּו יּה, ְְְְְְְִֵַַַַַַָָ"הללּו

אׁשר;מים"' העֹולם, מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' וחֹותם: ְֱֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
הּזה לּלילה והּגיענּו מּמצרים, אבֹותינּו את וגאל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָּגאלנּו
אלהינּו ה' 'ּכן מֹוסיף: הּזה ּובּזמן ּומרֹורים'. מּצה ּבֹו ְְֱֱִִֵֵֶֶַַַַָֹֹלאכל

הּבאים אחרים ולרגלים למֹועדים יּגיענּו אבֹותינּו, ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַָָֹואלהי
,ּבעבֹודת וׂשׂשים עיר ּבבנין ׂשמחים לׁשלֹום, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָלקראתנּו
קיר על ּדמם ׁשּיּגיע הּפסחים ּומן הּזבחים מן ׁשם ְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָָָֹונאכל
ּפדּות ועל ּגאּלתנּו על חדׁש ׁשיר ל ונֹודה לרצֹון, ְְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻמזּבח

יׂשראל' ּגאל ה', אּתה ּברּו הּגפןנפׁשנּו. על ּומבר ., ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
הּׁשני. הּכֹוס ְִֵֶַַוׁשֹותה

.Â- ׁשנּיה ידיו ונֹוטל ידים', נטילת 'על מבר ּכ ְְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָואחר
ההּגדה קריאת ּבׁשעת ּדעּתֹו הּסיח רקיקיןׁשהרי ׁשני ולֹוקח ; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָ

מהן[מצות] אחד חֹולק ,ּומבר ׁשלם, לתֹו ּפרּוס ּומּניח ְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשּתי על מבר אינֹו מה ּומּפני הארץ'. מן לחם ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ'הּמֹוציא

"לחם[מצות]ּכּכרֹות ׁשּנאמר: מּׁשּום טֹובים? ימים ּכׁשאר , ְֱִִִִִֶֶֶֶַָָָ
ּבפרּוסהעני" עני ׁשל ּדרּכֹו מה ּבפרּוסה[חתיכה]- ּכאן אף ,. ְְְִִִִֶַַַָָָָֹ

ּכ ּומרֹורּכֹורואחר מּצה ּומטּבל(לוקח) ּכאחד, ְְְֵֵֶַַַַָָָָ
מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' ּומבר ּבחרסת, כאחד) ְֱֲֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ(ומטבל
מּצה אכילת על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָהעֹולם,

ואֹוכלןּומרֹורים' ּבפני, ּומרֹור עצמּה ּבפני מּצה אכל ואם . ְְְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָ
עצמֹו. ּבפני זה ועל עצמֹו ּבפני זה על מבר ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָעצמֹו,

.Ê,העֹולם מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :מבר ּכ ְְֱֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואחר
הּזבח' אכילת על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו ואֹוכלאׁשר , ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּתחּלה עׂשר ארּבעה חגיגת ה'מּבׂשר אּתה ּברּו' :ּומבר . ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָָָָ
על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר העֹולם, מל ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָָָֹאלהינּו

ּפסח ׁשל מּגּופֹו ואֹוכל הּפסח', הּפסחאכילת ּברּכת ולא . ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַֹ
ּפסח ׁשל ּפֹוטרת זבח ׁשל ולא זבח, ׁשל .ּפֹוטרת ְֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַֹ

.Á,'הּמֹוציא' ׁשּמבר אחר קרּבן, ׁשם ׁשאין הּזה ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָּבּזמן
ּבחרסת מּצה ּומטּבל מּצה', אכילת 'על ּומבר ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹחֹוזר

מרֹורואֹוכל ּומטּבל מרֹור', אכילת 'על ּומבר וחֹוזר . ְְְְֲִֵֵֵֵַַַָָָ
ואֹוכל יבּטלּבחרסת ׁשּמא ּבחרסת, אֹותֹו יׁשהה ולא ; ְְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹֹ

סֹוטעמֹו מּדברי מצוה וזה ּומרֹור,. מּצה וכֹור וחֹוזר פרים. ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
לּמקּדׁש זכר ּברכה, ּבלא ואֹוכלן ּבחרסת, .ּומטּבל ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ

.Ëלאכל רֹוצה ׁשהּוא ּכל ואֹוכל ּבּסעּודה, נמׁש ּכ ,ואחר ְְְְֱִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
מּבׂשר אֹוכל ּובאחרֹונה לׁשּתֹות. רֹוצה ׁשהּוא ּכל ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָוׁשֹותה

ּכזית ואפּלּו ּכללהּפסח, אחר מאכל אחריו טֹועם ואינֹו ,; ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָ
ּכדי ּכלּום, אחריה טֹועם ואינֹו מּצה, ּכזית אֹוכל הּזה ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָּובּזמן
ּבפיו הּמּצה אֹו הּפסח ּבׂשר וטעם סעּודתֹו, הפסק ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּיהיה

הּמצוה היא ׁשאכילתן -. ְֲִִִֶַָָָ
.Èידיו נֹוטל ּכ ׁשליׁשי,ואחר ּכֹוס על הּמזֹון ּברּכת ּומבר , ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָ

ההּלל; את עליו וגֹומר רביעי, ּכֹוס מֹוזג ּכ ואחר ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָָוׁשֹותהּו.
הּׁשיר ּברּכת עליו מעׂשי'ואֹומר ּכל ה' יהללּו' והיא , ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

הּמיםוכּו' מן חּוץ הּלילה, ּכל ּכלּום ּכ אחר טֹועם ואינֹו ,. ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָ
למזג לֹו הּגדֹולויׁש הּלל עליו ולֹומר חמיׁשי, והּואּכֹוס - ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹ

טֹוב" ּכי לה', ּבבל"מ"הֹודּו נהרֹות "על עד אינֹו, זה וכֹוס ; ְֲִֵֵֶֶַַַַָ
ּכֹוסֹות. ארּבעה ּכמֹו ּבכלוחֹובה ההּלל את לגמר לֹו יׁש ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֹ

סעּודה. מקֹום ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשּירצה, ְְְִִֵֶֶֶַַָָמקֹום
.‡Èמקֹום אֹוכלין; פסחים, ּבלילי צלי לאכל ׁשּנהגּו ְְְֱֲִִִֵֵֶֶָָָָָֹמקֹום

ּבׂשר יאמרּו ׁשּמא ּגזרה - אֹוכלין אין לאכל, ׁשּלא ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹׁשּנהגּו

           
      

הּוא ּכאחדהּפסח ּכּלֹו צלּוי ׂשה לאכל אסּור מקֹום ּובכל . ְְֱֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
ּבחּוץ קדׁשים ּכאֹוכל ׁשּנראה מּפני זה, היהּבליל ואם ; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשלקמחּת אֹו אבר, מּמּנּו ׁשחּסר אֹו והּוא[בישל], אבר ּבֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ
ׁשּנהגּו. ּבמקֹום מּתר, זה הרי - ְְֲֲֵֶֶָָָָֻֻמחּבר

.Èּכדר הּפת על מקּדׁש - הּפסח ּבלילי יין לֹו ׁשאין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַמי
הּזה הּסדר על הּדברים ּכל ועֹוׂשה ּבׁשּבת, מיׁשעֹוׂשה ; ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

הּמרֹור על מבר ּבּתחּלה ּבלבד, מרֹור אּלא ירק לֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשאין
- מרֹור' אכילת ו'על האדמה', ּפרי 'ּבֹורא - ּברכֹות ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָׁשּתי
וחֹוזר ואֹוכלּה, הּמּצה על מבר ההּגדה, ּוכׁשּיגמר ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹואֹוכל;

ּברכה ּבלא הּמרֹור, מן .ואֹוכל ְְְִֵַָָָֹ
.‚Èמׁשּמרת מּצה לֹו ׁשאין מצה]מי ּכזית,[לשם אּלא ְְִִֵֶֶֶֶַַָָֻ

אכילת 'על מבר מׁשּמרת, ׁשאינּה מּמּצה סעּודתֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּכׁשּגֹומר
ּכלּום אחריו טֹועם ואינֹו ּכזית; אֹותֹו ואֹוכל .מּצה', ְְְְֲִֵֵֵַַַָָ

.„Èּבני ואֹוכל. חֹוזר אינֹו והקיץ, הּסעּודה ּבתֹו ׁשּיׁשן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָמי
ּבתֹוך מקצתן ׁשּיׁשנּו ואֹוכלין;חבּורה חֹוזרין הּסעּודה, ְְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָ

יאכלּו ּכּלן, נתנמנמּו יאכלּו; לא ונעֹורּו, ּכּלן .נרּדמּו ְְְְְְִִֵֵֵַָָֹֹֹֻֻ

ה'תש"ע מרחשון ט"ו שני יום

 
ההּגדה הּוא:נסח ּכ הּגלּות, ּבזמן יׂשראל ּבּה ׁשּנהגּו ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

מּמצרים יצאנּו ּבבהילּו ואֹומר: ׁשני ּכֹוס על האמתחיל . ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָ
ּכללחמא ּדמצרים. מארעא ּדנפקּו אבהתנא ּדאכלּו עניא, ְְְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָָָ
האּדכפין ויפסח. ייתי לפסח, ּדצרי וכל וייכֹול; ייתי , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ

הכא הׁשּתא ּדיׂשראל; ּבארעא הּבאה לׁשנה הכא, ְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשּתא
חֹורי. ּבני - ּדאתיא לׁשּתא הּזהּנׁשּתּנהעבדי, הּלילה ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ּפעם אפּלּו מטּבילין אנּו אין הּלילֹות ׁשּבכל הּלילֹות. ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמּכל
אנּו הּלילֹות ׁשּבכל ּפעמים. ׁשּתי הּזה, והּלילה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאחת;
ׁשּבכל מּצה. ּכּלֹו הּזה, והּלילה ּומּצה; חמץ ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻאֹוכלים
מרֹורים. הּזה, והּלילה ירקֹות; ׁשאר אֹוכלים אנּו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהּלילֹות
מסּבין; ּובין יֹוׁשבין ּבין אֹוכלין אנּו הּלילֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַָָֻׁשּבכל

מסּבין ּכּלנּו הּזה, לפרעההיינּו.והּלילה ְְְְְִִֶַַַַָָָֹֻֻ
ּובזרֹוע חזקה ּביד מּׁשם, אלהינּו ה' וּיֹוציאנּו ְְְְֱֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹּבמצרים;

אבֹותינּונטּויה את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הֹוציא לא ואּלּו . ְְֲִִֵֶַָָָֹ
ּובנ ּובנינּו אנּו עדין היינּומּמצרים, מׁשעּבדים ּבנינּו י ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָֻ

חכמים ּכּלנּו ואפּלּו ּבמצרים. ּכּלנּולפרעה נבֹונים, ּכּלנּו , ְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָֹֻֻֻ
מצרים; ּביציאת לסּפר עלינּו מצוה - הּתֹורה את ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָיֹודעים

מׁשּבח. זה הרי מצרים, ּביציאת הּמארי וכל ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָֻ
ורּבי עזריה ּבן אלעזר ורּבי יהֹוׁשע ורּבי אליעזר ְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻּברּבי
מסּפרין והיּו ּברק; ּבבני מסּבין ׁשהיּו טרפֹון, ורּבי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֻעקיבה
ּתלמידיהן ׁשּבאּו עד הּלילה, אֹותֹו ּכל מצרים ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּביציאת
ׁשחרית ׁשל ׁשמע קרּית זמן הּגיע רּבֹותינּו, להן: .ואמרּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

עזריה ּבן אלעזר רּבי ׁשבעיםלהם ּכבן אני הרי : ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
עד ּבּלילֹות, מצרים יציאת ׁשּתאמר זכיתי ולא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשנה,
צאת יֹום את ּתזּכר "למען ׁשּנאמר: זֹומא, ּבן ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּדרׁשּה

"חּיי ימי ּכל מצרים, הּימיםמארץ ,"חּיי "ימי "ּכל- ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
העֹולם ,"חּיי "ימי אֹומרים: וחכמים הּלילֹות. ,"חּיי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָימי

הּמׁשיח. לימֹות להביא ,"חּיי ימי "ּכל הּזה; ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ
עּמֹו ליׂשראל ּתֹורה ׁשּנתן ארּבעההּמקֹום ּכנגד הּוא. ּברּו , ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּתֹורה ּדּברה ּתם,ּבנים ואחד רׁשע, ואחד חכם, אחד - ְְְִִֶֶֶָָָָָָָָָָָ
לׁשאל יֹודע ׁשאינֹו "מה.ואחד - אֹומר? הּוא מה ְְִֵֵֵֶֶַַָָֹ

אתכם" אלהינּו ה' צּוה אׁשר והּמׁשּפטים, והחּקים .העדֹות ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
מפטירין אין הּפסח: ּכהלכת לֹו אמר אּתה הּפסחאף אחר ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָֹ

אֹומאפיקימֹון. הּוא הּזאתרמה העבֹודה "מה - ? ֲֲִִֵַַָָָֹ
הּכלללכם" מן עצמֹו את ׁשהֹוציא ּולפי לֹו. ולא "לכם", - ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹ

"ּבעבּור לֹו: ואמר ׁשּניו את הקהה אּתה אף ּבעּקר, ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹוכפר
ואּלּו לֹו; ולא "לי", - מּמצרים" ּבצאתי לי ה' עׂשה ְְְְִִִִִִִֵֶַָָֹזה

נגאל. היה לא ׁשם, "מההיה - אֹומר? הּוא מה ְִֵַַָָָָָָֹ
מּבית מּמצרים, ה' הֹוציאנּו יד ּבחזק אליו: "ואמרּת ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּזאת".

ׁשּנאמר:.עבדים" לֹו, ּפתח אּת - לׁשאל יֹודע ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָֹ
לי ה' עׂשה זה ּבעבּור לאמר: ההּוא ּבּיֹום לבנ ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ"והּגדּת

מּמצרים" החדׁשּבצאתי מראׁש יכֹול ,"לבנ "והּגדּת .? ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ
מּבעֹוד יכֹול ההּוא, ּבּיֹום אי ההּוא". "ּבּיֹום לֹומר: ְְִִַַַַַַָּתלמּוד
ּבׁשעה אּלא אמרּתי, לא זה"; "ּבעבּור לֹומר: ּתלמּוד ְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹיֹום?

.לפני מּנחין ּומרֹור מּצה עבֹודהׁשּיׁש עֹובדי ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֻ
הּוא ּברּו הּמקֹום קרבנּו ועכׁשו, אבֹותינּו; היּו ְְְֲֵֵַַָָָָָָָזרה

אמרלעבֹודתֹו ּכה העם: ּכל אל יהֹוׁשע "וּיאמר ׁשּנאמר: , ְֱֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
ּתרח מעֹולם, אבֹותיכם יׁשבּו הּנהר ּבעבר יׂשראל, אלהי ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹה'
את ואּקח אחרים. אלהים וּיעבדּו נחֹור; ואבי אברהם ְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאבי
ארץ ּבכל אֹותֹו ואֹול הּנהר, מעבר אברהם את ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאביכם
ליצחק ואּתן יצחק. את לֹו ואּתן זרעֹו, את וארּבה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכנען;
לרׁשת ׂשעיר הר את לעׂשו ואּתן עׂשו; ואת יעקב ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאת

מצרים" ירדּו ּובניו ויעקב הבטחתֹו.אֹותֹו, ׁשֹומר ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹ
את מחּׁשב הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש הּוא; ּברּו עּמֹו, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָליׂשראל
הּבתרים, ּבין אבינּו לאברהם ׁשאמר ּכמֹו לעׂשֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּקץ,
זרע יהיה ּגר ּכי ּתדע ידֹוע לאברם: "וּיאמר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנאמר:
ׁשנה. מאֹות ארּבע - אֹותם ועּנּו ועבדּום, להם, לא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבארץ
ּברכׁש יצאּו כן ואחרי אנכי, ּדן יעבדּו אׁשר הּגֹוי את ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻוגם

ּבלבד.ּגדֹול" אחד ׁשּלא - ולנּו לאבֹותינּו ׁשעמדה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
לכּלֹותנּו; עלינּו עֹומדים ודֹור ּדֹור ּבכל אּלא עלינּו, ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָעמד

מּידם מּצילנּו הּוא ּברּו ּבּקׁש.והּקדֹוׁש מה ּולמד, ְְִִִֵֵַַַַָָָָ
ּגזר לא הרׁשע, ׁשּפרעה - אבינּו ליעקב לעׂשֹות הארּמי ְְֲֲֲִִֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹלבן
ׁשּנאמר הּכל, את לעקר ּבּקׁש ולבן הּזכרים; על :אּלא ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ׁשם" וּיגר מצרימה, וּירד אבי, אבד ׁשּלא"ארּמי מלּמד . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
ׁשם לגּור אּלא להׁשּתּקע ּפרעה:ירד אל "וּיאמרּו ׁשּנאמר: , ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

ּכי ,לעבדי אׁשר לּצאן מרעה אין ּכי ּבאנּו, ּבארץ ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלגּור
ּבארץ עבדי נא יׁשבּו ועּתה ּכנען; ּבארץ הרעב ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָכבד

ירדּומעט.ּגׁשן" נפׁש "ּבׁשבעים ׁשּנאמר: ּכמֹו - ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָֹ
הּׁשמים ּככֹוכבי אלהי ה' ׂשמ ועּתה מצרימה, ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹאבֹותי

לגֹוי.לרב" ׁשםׁשם מצּינין יׂשראל ׁשהיּו מלּמד -. ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֻ
וּיׁשרצּו ּפרּו יׂשראל "ּובני ׁשּנאמר: ּכמֹו - ועצּום ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָ

וּיעצ אתם"וּירּבּו הארץ וּתּמלא מאד, ּבמאד -.מּו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹ
וּתגּדלי, וּתרּבי ,נתּתי הּׂשדה ּכצמח "רבבה ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָּכמֹו
ערם ואּת צּמח, ּוׂשער נכנּו, ׁשדים עדיים; ּבעדי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹֹוּתבאי

הּמצרים.ועריה" "הבהאֹותנּו ׁשּנאמר: ּכמֹו - ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָ
ונֹוסף מלחמה, תקראנה ּכי והיה - ירּבה ּפן לֹו; ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָנתחּכמה



סי            
      

הּוא ּכאחדהּפסח ּכּלֹו צלּוי ׂשה לאכל אסּור מקֹום ּובכל . ְְֱֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ
ּבחּוץ קדׁשים ּכאֹוכל ׁשּנראה מּפני זה, היהּבליל ואם ; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ׁשלקמחּת אֹו אבר, מּמּנּו ׁשחּסר אֹו והּוא[בישל], אבר ּבֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָֻ
ׁשּנהגּו. ּבמקֹום מּתר, זה הרי - ְְֲֲֵֶֶָָָָֻֻמחּבר

.Èּכדר הּפת על מקּדׁש - הּפסח ּבלילי יין לֹו ׁשאין ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַמי
הּזה הּסדר על הּדברים ּכל ועֹוׂשה ּבׁשּבת, מיׁשעֹוׂשה ; ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

הּמרֹור על מבר ּבּתחּלה ּבלבד, מרֹור אּלא ירק לֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָׁשאין
- מרֹור' אכילת ו'על האדמה', ּפרי 'ּבֹורא - ּברכֹות ְְְְֲֲִִֵֵַַָָָָָׁשּתי
וחֹוזר ואֹוכלּה, הּמּצה על מבר ההּגדה, ּוכׁשּיגמר ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹואֹוכל;

ּברכה ּבלא הּמרֹור, מן .ואֹוכל ְְְִֵַָָָֹ
.‚Èמׁשּמרת מּצה לֹו ׁשאין מצה]מי ּכזית,[לשם אּלא ְְִִֵֶֶֶֶַַָָֻ

אכילת 'על מבר מׁשּמרת, ׁשאינּה מּמּצה סעּודתֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻּכׁשּגֹומר
ּכלּום אחריו טֹועם ואינֹו ּכזית; אֹותֹו ואֹוכל .מּצה', ְְְְֲִֵֵֵַַַָָ

.„Èּבני ואֹוכל. חֹוזר אינֹו והקיץ, הּסעּודה ּבתֹו ׁשּיׁשן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַָָמי
ּבתֹוך מקצתן ׁשּיׁשנּו ואֹוכלין;חבּורה חֹוזרין הּסעּודה, ְְְְְְְְֲִִִֶַָָָָָ

יאכלּו ּכּלן, נתנמנמּו יאכלּו; לא ונעֹורּו, ּכּלן .נרּדמּו ְְְְְְִִֵֵֵַָָֹֹֹֻֻ

ה'תש"ע מרחשון ט"ו שני יום

 
ההּגדה הּוא:נסח ּכ הּגלּות, ּבזמן יׂשראל ּבּה ׁשּנהגּו ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

מּמצרים יצאנּו ּבבהילּו ואֹומר: ׁשני ּכֹוס על האמתחיל . ְְְְִִִִִִִֵֵֵַַַָָ
ּכללחמא ּדמצרים. מארעא ּדנפקּו אבהתנא ּדאכלּו עניא, ְְְְְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָָָָָָ
האּדכפין ויפסח. ייתי לפסח, ּדצרי וכל וייכֹול; ייתי , ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָ

הכא הׁשּתא ּדיׂשראל; ּבארעא הּבאה לׁשנה הכא, ְְְְְִֵַַַַָָָָָָָָָָָָָׁשּתא
חֹורי. ּבני - ּדאתיא לׁשּתא הּזהּנׁשּתּנהעבדי, הּלילה ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָ

ּפעם אפּלּו מטּבילין אנּו אין הּלילֹות ׁשּבכל הּלילֹות. ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָמּכל
אנּו הּלילֹות ׁשּבכל ּפעמים. ׁשּתי הּזה, והּלילה ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָאחת;
ׁשּבכל מּצה. ּכּלֹו הּזה, והּלילה ּומּצה; חמץ ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָֻאֹוכלים
מרֹורים. הּזה, והּלילה ירקֹות; ׁשאר אֹוכלים אנּו ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָהּלילֹות
מסּבין; ּובין יֹוׁשבין ּבין אֹוכלין אנּו הּלילֹות ְְְְִִִֵֵֵֶַָָֻׁשּבכל

מסּבין ּכּלנּו הּזה, לפרעההיינּו.והּלילה ְְְְְִִֶַַַַָָָֹֻֻ
ּובזרֹוע חזקה ּביד מּׁשם, אלהינּו ה' וּיֹוציאנּו ְְְְֱֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹּבמצרים;

אבֹותינּונטּויה את הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הֹוציא לא ואּלּו . ְְֲִִֵֶַָָָֹ
ּובנ ּובנינּו אנּו עדין היינּומּמצרים, מׁשעּבדים ּבנינּו י ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַָָָָָֻ

חכמים ּכּלנּו ואפּלּו ּבמצרים. ּכּלנּולפרעה נבֹונים, ּכּלנּו , ְְְְְֲֲִִִִִַַַָָָָֹֻֻֻ
מצרים; ּביציאת לסּפר עלינּו מצוה - הּתֹורה את ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָָיֹודעים

מׁשּבח. זה הרי מצרים, ּביציאת הּמארי וכל ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָֻ
ורּבי עזריה ּבן אלעזר ורּבי יהֹוׁשע ורּבי אליעזר ְְְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֻּברּבי
מסּפרין והיּו ּברק; ּבבני מסּבין ׁשהיּו טרפֹון, ורּבי ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָֻעקיבה
ּתלמידיהן ׁשּבאּו עד הּלילה, אֹותֹו ּכל מצרים ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּביציאת
ׁשחרית ׁשל ׁשמע קרּית זמן הּגיע רּבֹותינּו, להן: .ואמרּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

עזריה ּבן אלעזר רּבי ׁשבעיםלהם ּכבן אני הרי : ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָ
עד ּבּלילֹות, מצרים יציאת ׁשּתאמר זכיתי ולא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹׁשנה,
צאת יֹום את ּתזּכר "למען ׁשּנאמר: זֹומא, ּבן ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּדרׁשּה

"חּיי ימי ּכל מצרים, הּימיםמארץ ,"חּיי "ימי "ּכל- ; ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
העֹולם ,"חּיי "ימי אֹומרים: וחכמים הּלילֹות. ,"חּיי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָימי

הּמׁשיח. לימֹות להביא ,"חּיי ימי "ּכל הּזה; ְְִִִֵֶֶַַַַָָֹ
עּמֹו ליׂשראל ּתֹורה ׁשּנתן ארּבעההּמקֹום ּכנגד הּוא. ּברּו , ְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

ּתֹורה ּדּברה ּתם,ּבנים ואחד רׁשע, ואחד חכם, אחד - ְְְִִֶֶֶָָָָָָָָָָָ
לׁשאל יֹודע ׁשאינֹו "מה.ואחד - אֹומר? הּוא מה ְְִֵֵֵֶֶַַָָֹ

אתכם" אלהינּו ה' צּוה אׁשר והּמׁשּפטים, והחּקים .העדֹות ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
מפטירין אין הּפסח: ּכהלכת לֹו אמר אּתה הּפסחאף אחר ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַַַַַָֹ

אֹומאפיקימֹון. הּוא הּזאתרמה העבֹודה "מה - ? ֲֲִִֵַַָָָֹ
הּכלללכם" מן עצמֹו את ׁשהֹוציא ּולפי לֹו. ולא "לכם", - ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹ

"ּבעבּור לֹו: ואמר ׁשּניו את הקהה אּתה אף ּבעּקר, ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹוכפר
ואּלּו לֹו; ולא "לי", - מּמצרים" ּבצאתי לי ה' עׂשה ְְְְִִִִִִִֵֶַָָֹזה

נגאל. היה לא ׁשם, "מההיה - אֹומר? הּוא מה ְִֵַַָָָָָָֹ
מּבית מּמצרים, ה' הֹוציאנּו יד ּבחזק אליו: "ואמרּת ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹּזאת".

ׁשּנאמר:.עבדים" לֹו, ּפתח אּת - לׁשאל יֹודע ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָֹ
לי ה' עׂשה זה ּבעבּור לאמר: ההּוא ּבּיֹום לבנ ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹ"והּגדּת

מּמצרים" החדׁשּבצאתי מראׁש יכֹול ,"לבנ "והּגדּת .? ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ
מּבעֹוד יכֹול ההּוא, ּבּיֹום אי ההּוא". "ּבּיֹום לֹומר: ְְִִַַַַַַָּתלמּוד
ּבׁשעה אּלא אמרּתי, לא זה"; "ּבעבּור לֹומר: ּתלמּוד ְְְֲִֶֶַַַַָָָָֹיֹום?

.לפני מּנחין ּומרֹור מּצה עבֹודהׁשּיׁש עֹובדי ְְֲִֵֵֶֶַָָָָָֻ
הּוא ּברּו הּמקֹום קרבנּו ועכׁשו, אבֹותינּו; היּו ְְְֲֵֵַַָָָָָָָזרה

אמרלעבֹודתֹו ּכה העם: ּכל אל יהֹוׁשע "וּיאמר ׁשּנאמר: , ְֱֲֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻ
ּתרח מעֹולם, אבֹותיכם יׁשבּו הּנהר ּבעבר יׂשראל, אלהי ְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹה'
את ואּקח אחרים. אלהים וּיעבדּו נחֹור; ואבי אברהם ְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹאבי
ארץ ּבכל אֹותֹו ואֹול הּנהר, מעבר אברהם את ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָאביכם
ליצחק ואּתן יצחק. את לֹו ואּתן זרעֹו, את וארּבה ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּכנען;
לרׁשת ׂשעיר הר את לעׂשו ואּתן עׂשו; ואת יעקב ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹאת

מצרים" ירדּו ּובניו ויעקב הבטחתֹו.אֹותֹו, ׁשֹומר ְְְְֲִִֵַַַָָָָָֹ
את מחּׁשב הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש הּוא; ּברּו עּמֹו, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָליׂשראל
הּבתרים, ּבין אבינּו לאברהם ׁשאמר ּכמֹו לעׂשֹות ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָָהּקץ,
זרע יהיה ּגר ּכי ּתדע ידֹוע לאברם: "וּיאמר ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּנאמר:
ׁשנה. מאֹות ארּבע - אֹותם ועּנּו ועבדּום, להם, לא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבארץ
ּברכׁש יצאּו כן ואחרי אנכי, ּדן יעבדּו אׁשר הּגֹוי את ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻוגם

ּבלבד.ּגדֹול" אחד ׁשּלא - ולנּו לאבֹותינּו ׁשעמדה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָֹ
לכּלֹותנּו; עלינּו עֹומדים ודֹור ּדֹור ּבכל אּלא עלינּו, ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָעמד

מּידם מּצילנּו הּוא ּברּו ּבּקׁש.והּקדֹוׁש מה ּולמד, ְְִִִֵֵַַַַָָָָ
ּגזר לא הרׁשע, ׁשּפרעה - אבינּו ליעקב לעׂשֹות הארּמי ְְֲֲֲִִֶַַַַַָָָָָָָָֹֹֹלבן
ׁשּנאמר הּכל, את לעקר ּבּקׁש ולבן הּזכרים; על :אּלא ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

ׁשם" וּיגר מצרימה, וּירד אבי, אבד ׁשּלא"ארּמי מלּמד . ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
ׁשם לגּור אּלא להׁשּתּקע ּפרעה:ירד אל "וּיאמרּו ׁשּנאמר: , ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹ

ּכי ,לעבדי אׁשר לּצאן מרעה אין ּכי ּבאנּו, ּבארץ ְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלגּור
ּבארץ עבדי נא יׁשבּו ועּתה ּכנען; ּבארץ הרעב ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָכבד

ירדּומעט.ּגׁשן" נפׁש "ּבׁשבעים ׁשּנאמר: ּכמֹו - ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָֹ
הּׁשמים ּככֹוכבי אלהי ה' ׂשמ ועּתה מצרימה, ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹאבֹותי

לגֹוי.לרב" ׁשםׁשם מצּינין יׂשראל ׁשהיּו מלּמד -. ְְְְִִֵֵֶַָָָָָָֹֻ
וּיׁשרצּו ּפרּו יׂשראל "ּובני ׁשּנאמר: ּכמֹו - ועצּום ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָ

וּיעצ אתם"וּירּבּו הארץ וּתּמלא מאד, ּבמאד -.מּו ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָֹֹֹ
וּתגּדלי, וּתרּבי ,נתּתי הּׂשדה ּכצמח "רבבה ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָּכמֹו
ערם ואּת צּמח, ּוׂשער נכנּו, ׁשדים עדיים; ּבעדי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַַַַָָָָָֹֹֹוּתבאי

הּמצרים.ועריה" "הבהאֹותנּו ׁשּנאמר: ּכמֹו - ְְְְֱִִֶֶֶַַָָָָ
ונֹוסף מלחמה, תקראנה ּכי והיה - ירּבה ּפן לֹו; ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָָנתחּכמה
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הארץ" מן ועלה ּבנּו, ונלחם ׂשנאינּו, על הּוא .ּגם ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹ
למען מּסים, ׂשרי עליו "וּיׂשימּו ׁשּנאמר: ּכמֹו - ְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָ

ואת ּפתם את - לפרעה מסּכנֹות ערי וּיבן ּבסבלתם; ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹעּנתֹו
קׁשה.רעמסס" עבֹודה ׁשּנאמר:עלינּו ּכמֹו - ְְֱֲֵֵֶֶַַַָָָָ

"ּבפר יׂשראל ּבני את מצרים ה'."וּיעבדּו אל ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
אבתינּו ההם,אלהי הרּבים בּימים "ויהי ׁשּנאמר: ּכמֹו - ְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ

וּיזעקּו; העבדה, מן יׂשראל בני וּיאנחּו מצרים, מל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָֹוּימת
העבדה" מן האלהים אל ׁשועתם את.וּתעל ה' ְֱֲִִֶֶַַַַָָָָָֹֹ

וּיזּכרקלנּו נאקתם, את אלהים "וּיׁשמע ׁשּנאמר: ּכמֹו - ְְְֱֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹ
יעקב" ואת יצחק את אברהם את ּבריתֹו, את .אלהים ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

ענינּו ארץאת ּדר ּפריׁשּות זֹו "וּירא- ׁשּנאמר: ּכמֹו , ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָ
אלהים" וּידע יׂשראל, ּבני את -עמלנּו.אלהים ְְֱֱֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹ

הּבנים היאֹורהאּלּו הּיּלֹוד, הּבן "ּכל ׁשּנאמר: ּכמֹו , ְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
ּתחּיּון" הּבת, וכל לחצנּוּתׁשליכּוהּו; ואת הּדחק,. זה - ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָֹ

לחצים מצרים אׁשר הּלחץ את ראיתי "וגם ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָֹּכמֹו
מּמצרים.אתם" מלאה' ידי על לא לא- , ְְְִִִֵַַַָָֹֹֹ

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אּלא ׁשליח, ידי על ולא ׂשרף, ידי ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹעל
הּזה, ּבּלילה מצרים ּבארץ "ועברּתי ׁשּנאמר: ְְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָּבכבֹודֹו,
ּובכל ּבהמה; ועד מאדם מצרים, ּבארץ ּבכֹור כל ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוהּכיתי

ה'" אני ׁשפטים, אעׂשה מצרים ּובזרעחזקה.אלהי ְְְֱֱֲֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹ
זה - חזקה ּביד ּובמפתים. ּובאתֹות ּגדֹול, ּובמרא ְְְְְְֲִֶָָָָָָֹֹֹנטּויה
ּבּׂשדה, אׁשר ּבמקנ הֹויה ה' יד "הּנה ׁשּנאמר: ּכמֹו ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָהּדבר,
ּכבד ּדבר - ּובּצאן ּבּבקר ּבּגמּלים, ּבחמֹורים ְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּבּסּוסים

"וחרּבֹונטּויה.מאד" ׁשּנאמר: ּכמֹו החרב, זֹו - ְְְְְֱֶֶֶֶַַַָֹ
ירּוׁשלים" על נטּויה ּבידֹו, זהּגדֹול.ׁשלּופה - ְְְְִֶַָָָָָָ

לקחת לבא אלהים, הנּסה "אֹו ׁשּנאמר: ּכמֹו ׁשכינה, ְְֱֱֲִִִִֶֶַַַָָָָֹֹּגּלּוי
ּובמלחמה, ּובמֹופתים ּבאתת ּבמּסֹות ּגֹוי, מּקרב גֹוי ְְְְְְִִִֶֶַָָֹֹלֹו
אׁשר ּככל - ּגדלים ּובמֹוראים נטּויה ּובזרֹוע חזקה ְְְְְְֲֲִִִֶַָָָָָֹֹּוביד

"לעיני ּבמצרים אלהיכם ה' לכם זה.עׂשה - ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹ
ּתעׂשה אׁשר ,ּביד ּתּקח הּזה הּמּטה "ואת ׁשּנאמר: ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָהּמּטה,

האתֹות" את ׁשּנאמר:.ּבֹו ּכמֹו הּדם, זה - ְֱֶֶֶֶַַָָֹ
עׁשן" ותמרֹות ואׁש ּדם - ּובארץ ּבּׁשמים מֹופתים ."ונתּתי ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ

;ׁשּתים נטּויה, ּובזרע ׁשּתים; חזקה, ּביד אחר: ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹ
- ׁשּתים ּובמפתים, ׁשּתים; ּובאתֹות, ׁשּתים; ּגדֹול, ְְְְְְְִִִִַַַָָֹֹֹּובמרא
הּמצרים על הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהביא מּכֹות עׂשר ְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָאּלּו

צפרּדע ּדם, הן: ואּלּו ׁשחין,ּבמצרים, ּדבר, ערֹוב, ּכּנים, , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ
נֹותן היה יהּודה רּבי ּבכֹורֹות. מּכת ,חׁש ארּבה, ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹּברד,

סימן ּבאח"בּבהם עד"ׁש "ּדצ ,.:אֹומר ּגמליאל ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָ
א ּדברים ׁשלׁשה אמר ׁשּלא ידיּכל יצא לא ּבּפסח, ּלּו ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹֹ

מּצה ּפסח, - ּומרֹוריםחֹובתֹו ,.אבֹותינּו ׁשהיּו ְֲִֵֶֶַַָָָ
ׁשם על מה? ׁשם על קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָאֹוכלין
ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו ּבּתי על הּמקֹום ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָׁשּפסח
בני ּבּתי על ּפסח אׁשר לה', הּוא ּפסח זבח ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָ"ואמרּתם
וּיּקד הּציל; ּבּתינּו ואת מצרים, את ּבנגּפֹו ּבמצרים, ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹיׂשראל

וּיׁשּתחוּו" מה?.העם, ׁשם על אֹוכלין, ׁשאנחנּו זֹו ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָ
עד להחמיץ, אבֹותינּו ׁשל ּבצקן הסּפיק ׁשּלא ׁשם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָֹעל
הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש הּמלכים מלכי מל עליהם ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּנגלה

מּיד הֹוציאּוּוגאלם אׁשר הּבצק את "וּיאפּו ׁשּנאמר: , ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ולא מּמצרים, גרׁשּו ּכי חמץ; לא ּכי - מּצֹות עגת ְְְְִִִִִִִִֵַַַָֹֹֹֹֻמּמצרים,

להם" עׂשּו לא צדה וגם להתמהמּה, אּלּו.יכלּו ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹ
את הּמצרים ׁשּמררּו ׁשם על מה? ׁשם על אֹוכלין, ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָׁשאנחנּו
ּבעבדה חּייהם את "וימררּו ׁשּנאמר: ּבמצרים, אבֹותינּו ְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹחּיי
ּכל את - ּבּׂשדה עבדה ּובכל ּובלבנים, ּבחמר ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹקׁשה,

"ּבפר בהם עבדּו אׁשר חּיב.עבדתם ודֹור ּדֹור ְְֲֲֶֶֶַָָָָָָָֹ
את ׁשּלא מּמצרים; יצא הּוא ּכאּלּו עצמֹו את לראֹות ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹאדם
ׁשּנאמר: - ּגאל אֹותנּו אף אּלא ּגאל, ּבלבד ְֱֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָאבֹותינּו
את לנּו לתת אתנּו, הביא למען - מּׁשם הֹוציא ְְִִִֵֶַַָָָָָָֹ"ואֹותנּו

לאבתינּו" נׁשּבע אׁשר חּיבים.הארץ להֹודֹותאנּו ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹ
ּולנּצח ּולהּדר, לגּדל לרֹומם לפאר לׁשּבח ּולברלהּלל ְְְְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָָ

לנּו ׁשעׂשה והֹוציאנּוולאבֹותינּולמי האּלּו, הּנּסים ּכל את ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
לׂשמחה, ּומּיגֹון לגאּלה, ּומּׁשעּבּוד לחרּות, ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֻמעבדּות
לפניו, ונאמר ּגדֹול; לאֹור ּומאפלה טֹוב, ליֹום ְְְְֲֵֵֵֵֶַָָָָֹּומאבל

יּה .הללּו .'ה ׁשם את הללּו ה', עבדי הללּו, ְְְְֵֵֶַַַַָ
מים" למעינֹו "חּלמיׁש, עד וכּו'", מבר ה' ׁשם ּברּויהי . ְְְְְְִִִֵַַַַָָָֹ

את וגאל ּגאלנּו אׁשר העֹולם, מל אלהינּו ה' ְְֱֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאּתה
מּצה ּבֹו לאכל הּזה לּלילה והּגיענּו מּמצרים, ְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָאבֹותינּו
למֹועדים יּגיענּו אבֹותינּו, ואלהי אלהינּו ה' ּכן ְְֱֲֲִִִֵֵֵֵֵֵַֹֹּומרֹורים.
ּבבנין ׂשמחים לׁשלֹום, לקראתנּו הּבאים אחרים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵַַָָָָולרגלים
ּומן הּזבחים מן ׁשם ונאכל ,ּבעבֹודת וׂשׂשים ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹעיר
ׁשיר ל ונֹודה לרצֹון, מזּבח קיר על ּדמם ׁשּיּגיע ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָהּפסחים

ּגאלחדׁש ה', אּתה ּברּו נפׁשנּו. ּפדּות ועל ּגאּלתנּו על ְְְְֵֵַַַַַָָָָָָֻ
טֹובׁשּמברכין.יׂשראל יֹום ּבליל ההּגדה וקֹוראים ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָ

ׁשל הּׁשני ּבליל וקֹוראים מברכים ּכ ּפסח, ׁשל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָראׁשֹון
ּובׁשאר ּכֹוסֹות, ּבארּבעה הּׁשני ּבליל חּיבין וכן ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָֻּגלּיֹות;

הראׁשֹון. ּבּלילה ׁשּנעׂשּו ְְֲִִֶַַַַָָָהּדברים
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע מרחשון ט"ז שלישי יום

   
(א) פרטן: הּוא וזה עׂשה; מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן לׁשמעיׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹֹ

ּבתׁשרי ּבאחד ׁשֹופר (ב)קֹול החג;; ימי ׁשבעת ּבּסּכה ליׁשב ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻ
החג(ג) ימי ׁשבעת ּכל ּבּמקּדׁש לּולב מצוֹותלּטל ּובאּור . ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

אּלּו. ּבפרקים - ְִִֵֵָאּלּו

     
לׁשמע‡. ּתֹורה, ׁשל עׂשה ּבראׁשמצות הּׁשֹופר ּתרּועת ְְְְֲִִֵֶַַַַָָֹֹ

לכם"הּׁשנה יהיה ּתרּועה "יֹום ׁשּנאמר: ׁשּתֹוקעין, וׁשֹופר . ְְְְֱִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
הּכבׂשים קרן הּוא - ּבּיֹובל ּבין הּׁשנה ּבראׁש ּבין ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבֹו,

ּפסּוליןהּכפּוף הּכבׂש, מּקרן חּוץ הּׁשֹופרֹות וכל על; ואף . ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
הרי הּׁשנה, ּבראׁש ּבׁשֹופר ּתרּועה ּבּתֹורה נתּפרׁש ׁשּלא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹּפי
ּתעבירּו . . ּתרּועה ׁשֹופר "והעברּת ּבּיֹובל: אֹומר ְְְֲֲִֵֵַַַַַָָהּוא

הּׁשמּועהׁשֹופר" ּומּפי רבנו], משה ידי על למדּו:[שנמסרה ְְִִַָָָ
ּבׁשֹופר הּׁשנה ראׁש ּתרּועת אף ּבׁשֹופר, יֹובל ּתרּועת .מה ְְְְֵַַַַַָָָָֹ

           
      

.ּוׁשּתי אחד, ּבׁשֹופר הּׁשנה ּבראׁש ּתֹוקעין היּו ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹּבּמקּדׁש,
מארי הּׁשֹופר - הּצדדין מן קולו]חצֹוצרֹות [את ְְֲֲִִִַַַָָ
ּבּׁשֹופר הּיֹום ׁשּמצות מקּצרֹות, ּתֹוקעיןוהחצֹוצרֹות ולּמה . ְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָ

- ׁשֹופר וקֹול "ּבחצצרֹות ׁשּנאמר: מּׁשּום ּבחצֹוצרֹות? ְְְֱֲֲִִֶֶַַַָֹעּמֹו
ה'" הּמל לפני ּתֹוקעיןהריעּו אין מקֹומֹות, ּבׁשאר אבל . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ּבלבד ּבּׁשֹופר אּלא הּׁשנה .ּבראׁש ְְִֶַַַָָָָֹ

ואם‚. לכּתחּלה; ּבֹו, ּתֹוקעין אין - זרה עבֹודה ׁשל ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָׁשֹופר
יצא לא ּתקע, אם - הּנּדחת עיר וׁשל יצא. ּבֹו, ׁשֹופרּתקע . ְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ

- חֹובתֹו ידי יצא ּבֹו, ׁשּתקע אּלאהּגזּול הּמצוה ׁשאין ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
הגּביהֹו ולא ּבֹו נגע ׁשּלא ּפי על אף הּקֹול, ְְְִִִִִֶַַַַַָֹֹּבׁשמיעת

לאהּׁשֹומע, עֹולה, ׁשל ׁשֹופר וכן ּגזל. ּדין ּבקֹול ואין ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָֹ
יצא - ּתקע ואם מעילהיתקע; ּדין ּבקֹול ׁשאין ואם, . ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

נּתנּו להנֹות לא מצוֹות הּקֹול? ּבׁשמיעת נהנה והלא ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹּתאמר:
הנאה] כאן אין לתקע[- מּתר מּׁשֹופר, הניה הּמּדר ,לפיכ ;ְְֲִִִַַָָָָָָֹֻֻ

מצוה ׁשל ּתקיעה .ּבֹו ְְִִֶָָ

טֹוב,„. יֹום את עליו מחּללין אין - הּׁשנה ראׁש ׁשל ְְִֵֶֶַַָָָָָֹׁשֹופר
ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא ּבדבר להרבותואפּלּו מדרבנן [איסור ְְֲִִֶַָָ

הּנהרהשביתה] מעבר אֹו האילן ּבראׁש הּׁשֹופר היה ּכיצד? .ְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּפני על ׁשט ולא ּבאילן עֹולה אינֹו הּוא, אּלא ׁשֹופר לֹו ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹואין

ּכדי אֹותֹו,הּמים חֹותכין ׁשאין לֹומר צרי ואין להביאֹו; ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ
עׂשה, מצות ׁשֹופר ׁשּתקיעת מּפני מלאכה, ּבֹו עֹוׂשין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָואין
יין אֹו מים לתֹוכֹו לּתן ּומּתר תעׂשה. ולא עׂשה טֹוב ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹֻויֹום

לצחצחֹו ּכדי טֹוב, ּביֹום חמץ רגליםאֹו מי לתֹוכֹו יּתן ולא ; ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַֹֹ
עליו ּבזּויֹות מצוֹות יהיּו ׁשּלא - הּכבֹוד מּפני .לעֹולם, ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹ

ּולכאן‰. לכאן ויראה ּבידֹו, ׁשּיאחזּנּו ּכדי - הּׁשֹופר .ׁשעּור ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּכּׁשעּור ּבֹו נׁשּתּיר אם - לרחּבֹו ּפסּול; לארּכֹו, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָנסּדק

לפיו] עד הסדק הּסדק[ממקום מּמקֹום נכרת ּוכאּלּו ּכׁשר, -. ְְְִִִֵֶֶַַָ
אם - ּבמינֹו סתמֹו ּפסּול; ּבמינֹו, ׁשּלא סתמֹו אם - ְְְְִִִִִֶַָָָֹנּקב
הּתקיעה את ׁשּנסּתמּו הּנקבים עּכבּו ולא ׁשלם, רּבֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻנׁשּתּיר

ּכׁשר זה הרי ּבזכרּותֹו- קדחֹו שבקרן]. הבשר ּכׁשר,[עם - ְְְֲֵֵֵֶַָָָ
חֹוצץ אינֹו ּבמינֹו ׁשהׁשלימֹוׁשּמין עד ׁשֹופרֹות ׁשברי ּדּבק . ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָ

ּפסּול .לאחד, ְֶָָ

.Âּפסּול - ּבמינֹו ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ּבין ׁשהּוא, ּכל עליו .הֹוסיף ְְִִִֵֵֶֶָָָָֹ
צּפהּו ּפסּול. - ּפה הּנחת ּבמקֹום אֹו מּבפנים, זהב ְְִִִִִִֶַַָָָָָָצּפהּו
לא ואם ּפסּול; ׁשהיה, מּכמֹות קֹולֹו נׁשּתּנה אם - ְְְִִִִִֶַַָָָָֹמּבחּוץ

ּכׁשר ׁשמע,נׁשּתּנה, ּפנימי קֹול אם - ׁשֹופר ּבתֹו ׁשֹופר נתן . ְְְִִִִֵַַַָָָָָָ
את הרחיב יצא. לא ׁשמע, חיצֹון קֹול ואם -]יצא; [החלק ְְִִִִֶַָָָָָֹ

התהּקצר מקום אתקיעה][- וקּצר ,[- ּפסּול[החלק - .הרחב ְִֵֶַָָָָָָ

.Êּגרדֹו ּכׁשר. וקּצרֹו, אר דק]היה מּבפנים[ועשאו ּבין - ְְְְִִִִֵֵֵָָָָֹ
ּגלּדֹו על העמידֹו אפּלּו מּבחּוץ, דקה]ּבין שכבה כולו [עשה ְֱֲִִִִֵֶַַ

ׁשּכל ּכׁשר, - צרּוד אֹו ּדק אֹו עבה קֹולֹו היה ּכׁשר. -ֵֵֶֶַָָָָָָָ
ּבּׁשֹופר ּכׁשרין .הּקֹולֹות ְִֵַַָ

.Áהעֹומדים אֹותם - הּמערה ּבתֹו אֹו הּבֹור ּבתֹו ְְְְִֵַַַַָָָָהּתֹוקע
קֹול אם - ּבחּוץ והעֹומדים יצאּו. והּמערה, הּבֹור ְְְְְְִִַַַָָָָּבתֹו

הברה קֹול ואם יצאּו; ׁשמעּו, הד]ׁשֹופר לא[- ׁשמעּו, ְְְְֲִָָָָָָֹ
אם - ּבּה וכּיֹוצא הּגדֹולה החבית לתֹו הּתֹוקע וכן ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָיצאּו.

יצא לא ׁשמע, הברה קֹול ואם יצא; ׁשמע, ׁשֹופר .קֹול ְֲִַַָָָָָָָָָֹ

ה'תש"ע מרחשון י"ז רביעי יום

     
ויׂשראלים‡. לוּיים ּכהנים ׁשֹופר, קֹול לׁשמע חּיבין ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹֹֹהּכל

מׁשחררים ועבדים ּוקטּניםוגרים ועבדים נׁשים אבל ;, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻ
וטמטּוםּפטּורין חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי . ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֻ

נקבה]ואנּדרֹוגינס ספקי זכר ח[ספקי ּיבין.- ְְְִִַַַָ

.ידי החּיב את מֹוציא אינֹו ּבּדבר, חּיב ׁשאינֹו מי ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל
מהן הּׁשֹומע ּבּׁשֹופר, ׁשּתקעּו קטן אֹו אּׁשה ,לפיכ ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָחֹובתֹו;

יצא בפניאנּדרֹוגינס.לא מין והוא הסימנים, כל בו [שיש ְְִַַָָֹ
מינֹו;עצמו] ׁשאינֹו את מֹוציא ואינֹו מינֹו, את ְִִִִֵֵֶֶֶמֹוציא

סימנים]טמטּום בו ניכר מינֹו,[שלא את לא מֹוציא אינֹו ְִִֵֶֹֻ
ׁשּנקרע ׁשהּטמטּום - מינֹו ׁשאינֹו את נותח]ולא אפׁשר[- , ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֻ

נקבה ׁשּיּמצא ואפׁשר זכר .ׁשּיּמצא ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ

אפּלּו‚. מֹוציא אינֹו חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶוכן
אּלא ׁשּבֹו; חרּות צד מֹוציא ׁשּבֹו עבדּות צד ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָלעצמֹו,
לֹו ׁשּיתקע חֹורין מּבן ׁשּיׁשמע חֹובתֹו? ידי יֹוצא .ּכיצד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

חֹובתֹו;„. ידי יצא לא להתלּמד, ׁשֹופר ּבתקיעת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהּמתעּסק
יצא לא הּמתעּסק, מן הּׁשֹומע ידיוכן לצאת ׁשֹומע נתּכּון . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹ

הּתֹוקע ׁשּנתּכּון אֹו להֹוציאֹו, הּתֹוקע נתּכּון ולא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹחֹובתֹו
חֹובתֹו; ידי יצא לא - לצאת הּׁשֹומע נתּכּון ולא ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹלהֹוציא

ּומׁשמיע ׁשֹומע ׁשּיתּכּון .עד ְְִִֵֵֶַַַַַ

וׁשמע‰. ּתקיעתֹו, הּׁשֹומע ּכל להֹוציא ונתּכּון ׁשּתקע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמי
ׁשאין ּפי על אף יצא, - חֹובתֹו ידי לצאת ונתּכּון ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשֹומע
יֹודעֹו; ואינֹו ּתקיעתֹו, ׁשּׁשמע ּפלֹוני לזה מתּכּון ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּתֹוקע

ׁשּיׁשמעּנּו מי לכל נתּכּון מהּלׁשהרי ׁשהיה מי ,לפיכ . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
צּבּור מּׁשליח הּתקיעֹות וׁשמע ּביתֹו, ּבתֹו יֹוׁשב אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּבּדר
להֹוציא מתּכּון צּבּור ׁשליח ׁשהרי לצאת; נתּכּון אם יצא, -ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

חֹובתן. ידי הרּבים ְִֵֶַָָָאת
.Âאין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב ְְִֵֶֶַַָָָָֹיֹום

מקֹום ּבכל ּבּׁשֹופר מּׁשּוםּתֹוקעין ׁשהּתקיעה ּפי על אף , ְְְִִִִֶַַַַָָָָ
השביתה]ׁשבּות להרבות מדרבנן היה[איסור הּדין ּומן . ְִִַָָ

ׁשל ׁשבּות וידחה ּתֹורה, ׁשל עׂשה יבֹוא - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָׁשּתֹוקעין
ּבידֹו, יּטלּנּו ׁשּמא ּגזרה, ּתֹוקעין? אין ולּמה - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּדבריהם
ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ויעבירּנּו לֹו, ׁשּיתקע למי ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַויֹוליכֹו
אּסּור לידי ויבֹוא לרׁשּות, מרׁשּות מֹוציאֹו אֹו ְְְִִִִִֵֵַָָהרּבים
לתקע ּבקיאין הּכל ואין ּבתקיעה, חּיבין ׁשהּכל - .סקילה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֹ

.Êאֹותן מעּכבין אין - לחּנּו הּגיעּו ׁשּלא ְְְִִִִִֵֶַַָֹהּתינֹוקֹות
ּכדי הּׁשנה, ראׁש ׁשל טֹוב יֹום ׁשאינּה ּבׁשּבת ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמּלתקע

ּביֹוםׁשּילמדּו; ללּמדן. ּכדי עּמהן להתעּסק לגדֹול ּומּתר ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
;לחּנּו הּגיע ׁשּלא קטן ּבין ,לחּנּו ׁשהּגיע קטן ּבין - ְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹטֹוב

ׁשבּות מּׁשּום אּלא אסּורה אין .ׁשהּתקיעה ְְֲִִֵֶֶַָָָ
.Áׁשאין ּבמקֹום אּלא ּגזרּו לא ּבׁשּבת, לתקע ׁשּלא ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּכׁשּגזרּו

ּדין ּבית והיה קּים, הּמקּדׁש ׁשהיה ּבזמן אבל ּדין; ּבית ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבֹו
ּבׁשּבת ּבירּוׁשלם ּתֹוקעין הּכל היּו - ּבירּוׁשלם ּכלהּגדֹול , ְְִִִִִַַַַַָָָָָָֹ

ּבלבד ירּוׁשלם אנׁשי ולא יֹוׁשבין. ּדין ׁשּבית ּכלזמן אּלא , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ירּוׁשלם רֹואה והיתה ירּוׁשלם, ּתחּום ּבתֹו ׁשהיתה -עיר ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָ

הּנחל ּבתֹו ׁשּתהיה קֹול[בעמק]לא ׁשֹומעת והיתה - ְְְְִֶֶַַַַַָָֹ



סי            
      

.ּוׁשּתי אחד, ּבׁשֹופר הּׁשנה ּבראׁש ּתֹוקעין היּו ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹּבּמקּדׁש,
מארי הּׁשֹופר - הּצדדין מן קולו]חצֹוצרֹות [את ְְֲֲִִִַַַָָ
ּבּׁשֹופר הּיֹום ׁשּמצות מקּצרֹות, ּתֹוקעיןוהחצֹוצרֹות ולּמה . ְְְְְְְֲִִֶַַַַַָָָ

- ׁשֹופר וקֹול "ּבחצצרֹות ׁשּנאמר: מּׁשּום ּבחצֹוצרֹות? ְְְֱֲֲִִֶֶַַַָֹעּמֹו
ה'" הּמל לפני ּתֹוקעיןהריעּו אין מקֹומֹות, ּבׁשאר אבל . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ּבלבד ּבּׁשֹופר אּלא הּׁשנה .ּבראׁש ְְִֶַַַָָָָֹ

ואם‚. לכּתחּלה; ּבֹו, ּתֹוקעין אין - זרה עבֹודה ׁשל ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָׁשֹופר
יצא לא ּתקע, אם - הּנּדחת עיר וׁשל יצא. ּבֹו, ׁשֹופרּתקע . ְִִִֶַַַַַָָָָָָָֹ

- חֹובתֹו ידי יצא ּבֹו, ׁשּתקע אּלאהּגזּול הּמצוה ׁשאין ְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
הגּביהֹו ולא ּבֹו נגע ׁשּלא ּפי על אף הּקֹול, ְְְִִִִִֶַַַַַָֹֹּבׁשמיעת

לאהּׁשֹומע, עֹולה, ׁשל ׁשֹופר וכן ּגזל. ּדין ּבקֹול ואין ְְְִֵֵֵֵֶַַָָָֹ
יצא - ּתקע ואם מעילהיתקע; ּדין ּבקֹול ׁשאין ואם, . ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָ

נּתנּו להנֹות לא מצוֹות הּקֹול? ּבׁשמיעת נהנה והלא ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹֹּתאמר:
הנאה] כאן אין לתקע[- מּתר מּׁשֹופר, הניה הּמּדר ,לפיכ ;ְְֲִִִַַָָָָָָֹֻֻ

מצוה ׁשל ּתקיעה .ּבֹו ְְִִֶָָ

טֹוב,„. יֹום את עליו מחּללין אין - הּׁשנה ראׁש ׁשל ְְִֵֶֶַַָָָָָֹׁשֹופר
ׁשבּות מּׁשּום ׁשהּוא ּבדבר להרבותואפּלּו מדרבנן [איסור ְְֲִִֶַָָ

הּנהרהשביתה] מעבר אֹו האילן ּבראׁש הּׁשֹופר היה ּכיצד? .ְִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
ּפני על ׁשט ולא ּבאילן עֹולה אינֹו הּוא, אּלא ׁשֹופר לֹו ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹואין

ּכדי אֹותֹו,הּמים חֹותכין ׁשאין לֹומר צרי ואין להביאֹו; ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָ
עׂשה, מצות ׁשֹופר ׁשּתקיעת מּפני מלאכה, ּבֹו עֹוׂשין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָואין
יין אֹו מים לתֹוכֹו לּתן ּומּתר תעׂשה. ולא עׂשה טֹוב ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָֹֻויֹום

לצחצחֹו ּכדי טֹוב, ּביֹום חמץ רגליםאֹו מי לתֹוכֹו יּתן ולא ; ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַֹֹ
עליו ּבזּויֹות מצוֹות יהיּו ׁשּלא - הּכבֹוד מּפני .לעֹולם, ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹ

ּולכאן‰. לכאן ויראה ּבידֹו, ׁשּיאחזּנּו ּכדי - הּׁשֹופר .ׁשעּור ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּכּׁשעּור ּבֹו נׁשּתּיר אם - לרחּבֹו ּפסּול; לארּכֹו, ְְְְְְִִִִֵַַַָָָנסּדק

לפיו] עד הסדק הּסדק[ממקום מּמקֹום נכרת ּוכאּלּו ּכׁשר, -. ְְְִִִֵֶֶַַָ
אם - ּבמינֹו סתמֹו ּפסּול; ּבמינֹו, ׁשּלא סתמֹו אם - ְְְְִִִִִֶַָָָֹנּקב
הּתקיעה את ׁשּנסּתמּו הּנקבים עּכבּו ולא ׁשלם, רּבֹו ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻנׁשּתּיר

ּכׁשר זה הרי ּבזכרּותֹו- קדחֹו שבקרן]. הבשר ּכׁשר,[עם - ְְְֲֵֵֵֶַָָָ
חֹוצץ אינֹו ּבמינֹו ׁשהׁשלימֹוׁשּמין עד ׁשֹופרֹות ׁשברי ּדּבק . ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָ

ּפסּול .לאחד, ְֶָָ

.Âּפסּול - ּבמינֹו ׁשּלא ּבין ּבמינֹו ּבין ׁשהּוא, ּכל עליו .הֹוסיף ְְִִִֵֵֶֶָָָָֹ
צּפהּו ּפסּול. - ּפה הּנחת ּבמקֹום אֹו מּבפנים, זהב ְְִִִִִִֶַַָָָָָָצּפהּו
לא ואם ּפסּול; ׁשהיה, מּכמֹות קֹולֹו נׁשּתּנה אם - ְְְִִִִִֶַַָָָָֹמּבחּוץ

ּכׁשר ׁשמע,נׁשּתּנה, ּפנימי קֹול אם - ׁשֹופר ּבתֹו ׁשֹופר נתן . ְְְִִִִֵַַַָָָָָָ
את הרחיב יצא. לא ׁשמע, חיצֹון קֹול ואם -]יצא; [החלק ְְִִִִֶַָָָָָֹ

התהּקצר מקום אתקיעה][- וקּצר ,[- ּפסּול[החלק - .הרחב ְִֵֶַָָָָָָ

.Êּגרדֹו ּכׁשר. וקּצרֹו, אר דק]היה מּבפנים[ועשאו ּבין - ְְְְִִִִֵֵֵָָָָֹ
ּגלּדֹו על העמידֹו אפּלּו מּבחּוץ, דקה]ּבין שכבה כולו [עשה ְֱֲִִִִֵֶַַ

ׁשּכל ּכׁשר, - צרּוד אֹו ּדק אֹו עבה קֹולֹו היה ּכׁשר. -ֵֵֶֶַָָָָָָָ
ּבּׁשֹופר ּכׁשרין .הּקֹולֹות ְִֵַַָ

.Áהעֹומדים אֹותם - הּמערה ּבתֹו אֹו הּבֹור ּבתֹו ְְְְִֵַַַַָָָָהּתֹוקע
קֹול אם - ּבחּוץ והעֹומדים יצאּו. והּמערה, הּבֹור ְְְְְְִִַַַָָָָּבתֹו

הברה קֹול ואם יצאּו; ׁשמעּו, הד]ׁשֹופר לא[- ׁשמעּו, ְְְְֲִָָָָָָֹ
אם - ּבּה וכּיֹוצא הּגדֹולה החבית לתֹו הּתֹוקע וכן ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָיצאּו.

יצא לא ׁשמע, הברה קֹול ואם יצא; ׁשמע, ׁשֹופר .קֹול ְֲִַַָָָָָָָָָֹ

ה'תש"ע מרחשון י"ז רביעי יום

     
ויׂשראלים‡. לוּיים ּכהנים ׁשֹופר, קֹול לׁשמע חּיבין ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָֹֹֹהּכל

מׁשחררים ועבדים ּוקטּניםוגרים ועבדים נׁשים אבל ;, ְְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻ
וטמטּוםּפטּורין חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי . ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֻ

נקבה]ואנּדרֹוגינס ספקי זכר ח[ספקי ּיבין.- ְְְִִַַַָ

.ידי החּיב את מֹוציא אינֹו ּבּדבר, חּיב ׁשאינֹו מי ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָּכל
מהן הּׁשֹומע ּבּׁשֹופר, ׁשּתקעּו קטן אֹו אּׁשה ,לפיכ ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָחֹובתֹו;

יצא בפניאנּדרֹוגינס.לא מין והוא הסימנים, כל בו [שיש ְְִַַָָֹ
מינֹו;עצמו] ׁשאינֹו את מֹוציא ואינֹו מינֹו, את ְִִִִֵֵֶֶֶמֹוציא

סימנים]טמטּום בו ניכר מינֹו,[שלא את לא מֹוציא אינֹו ְִִֵֶֹֻ
ׁשּנקרע ׁשהּטמטּום - מינֹו ׁשאינֹו את נותח]ולא אפׁשר[- , ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֻ

נקבה ׁשּיּמצא ואפׁשר זכר .ׁשּיּמצא ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָ

אפּלּו‚. מֹוציא אינֹו חֹורין, ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶוכן
אּלא ׁשּבֹו; חרּות צד מֹוציא ׁשּבֹו עבדּות צד ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָלעצמֹו,
לֹו ׁשּיתקע חֹורין מּבן ׁשּיׁשמע חֹובתֹו? ידי יֹוצא .ּכיצד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָ

חֹובתֹו;„. ידי יצא לא להתלּמד, ׁשֹופר ּבתקיעת ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהּמתעּסק
יצא לא הּמתעּסק, מן הּׁשֹומע ידיוכן לצאת ׁשֹומע נתּכּון . ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַַַָָָֹ

הּתֹוקע ׁשּנתּכּון אֹו להֹוציאֹו, הּתֹוקע נתּכּון ולא ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָֹחֹובתֹו
חֹובתֹו; ידי יצא לא - לצאת הּׁשֹומע נתּכּון ולא ְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָֹֹלהֹוציא

ּומׁשמיע ׁשֹומע ׁשּיתּכּון .עד ְְִִֵֵֶַַַַַ

וׁשמע‰. ּתקיעתֹו, הּׁשֹומע ּכל להֹוציא ונתּכּון ׁשּתקע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָמי
ׁשאין ּפי על אף יצא, - חֹובתֹו ידי לצאת ונתּכּון ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשֹומע
יֹודעֹו; ואינֹו ּתקיעתֹו, ׁשּׁשמע ּפלֹוני לזה מתּכּון ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּתֹוקע

ׁשּיׁשמעּנּו מי לכל נתּכּון מהּלׁשהרי ׁשהיה מי ,לפיכ . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ
צּבּור מּׁשליח הּתקיעֹות וׁשמע ּביתֹו, ּבתֹו יֹוׁשב אֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָּבּדר
להֹוציא מתּכּון צּבּור ׁשליח ׁשהרי לצאת; נתּכּון אם יצא, -ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ

חֹובתן. ידי הרּבים ְִֵֶַָָָאת
.Âאין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב ְְִֵֶֶַַָָָָֹיֹום

מקֹום ּבכל ּבּׁשֹופר מּׁשּוםּתֹוקעין ׁשהּתקיעה ּפי על אף , ְְְִִִִֶַַַַָָָָ
השביתה]ׁשבּות להרבות מדרבנן היה[איסור הּדין ּומן . ְִִַָָ

ׁשל ׁשבּות וידחה ּתֹורה, ׁשל עׂשה יבֹוא - ְְְְֲִִֵֶֶֶֶָָׁשּתֹוקעין
ּבידֹו, יּטלּנּו ׁשּמא ּגזרה, ּתֹוקעין? אין ולּמה - ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָּדבריהם
ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ויעבירּנּו לֹו, ׁשּיתקע למי ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַויֹוליכֹו
אּסּור לידי ויבֹוא לרׁשּות, מרׁשּות מֹוציאֹו אֹו ְְְִִִִִֵֵַָָהרּבים
לתקע ּבקיאין הּכל ואין ּבתקיעה, חּיבין ׁשהּכל - .סקילה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָֹֹֹ

.Êאֹותן מעּכבין אין - לחּנּו הּגיעּו ׁשּלא ְְְִִִִִֵֶַַָֹהּתינֹוקֹות
ּכדי הּׁשנה, ראׁש ׁשל טֹוב יֹום ׁשאינּה ּבׁשּבת ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹמּלתקע

ּביֹוםׁשּילמדּו; ללּמדן. ּכדי עּמהן להתעּסק לגדֹול ּומּתר ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ
;לחּנּו הּגיע ׁשּלא קטן ּבין ,לחּנּו ׁשהּגיע קטן ּבין - ְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹטֹוב

ׁשבּות מּׁשּום אּלא אסּורה אין .ׁשהּתקיעה ְְֲִִֵֶֶַָָָ
.Áׁשאין ּבמקֹום אּלא ּגזרּו לא ּבׁשּבת, לתקע ׁשּלא ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֹּכׁשּגזרּו

ּדין ּבית והיה קּים, הּמקּדׁש ׁשהיה ּבזמן אבל ּדין; ּבית ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּבֹו
ּבׁשּבת ּבירּוׁשלם ּתֹוקעין הּכל היּו - ּבירּוׁשלם ּכלהּגדֹול , ְְִִִִִַַַַַָָָָָָֹ

ּבלבד ירּוׁשלם אנׁשי ולא יֹוׁשבין. ּדין ׁשּבית ּכלזמן אּלא , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ירּוׁשלם רֹואה והיתה ירּוׁשלם, ּתחּום ּבתֹו ׁשהיתה -עיר ְְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָ

הּנחל ּבתֹו ׁשּתהיה קֹול[בעמק]לא ׁשֹומעת והיתה - ְְְְִֶֶַַַַַָָֹ



סי           
      

יכֹולה והיתה - ההר ּבראׁש ׁשּתהיה לא - ירּוׁשלם ְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָֹֹּתקיעת
אנׁשי - ּביניהן מפסיק נהר ׁשּיהיה לא - לירּוׁשלם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלבֹוא
ערי ּבׁשאר אבל ּכירּוׁשלם; ּבׁשּבת ּתֹוקעין היּו העיר ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָאֹותּה

ּתֹוקעין היּו לא .יׂשראל, ְְִִֵָָֹ

.Ëּבית ּבֹו ׁשּיׁש מקֹום ּכל הּמקּדׁש, ּבית ׁשחרב הּזה ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּובּזמן
סמּו ׁשּיהיה והּוא, - קבּוע ּתֹוקעין[מוסמך]ּדין - ּבארץ ְְְִִִֶֶֶַָָָָ

ּבׁשּבת אתּבֹו ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבבית אּלא ּבׁשּבת, ּתֹוקעין ואין . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
ּפי על אף ּבהן ּתֹוקעין אין ּדינין, ּבּתי ׁשאר אבל ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹהחדׁש;

סמּוכין ּכלׁשהן ּבלבד, ּדין ּבית ּבפני אּלא ּתֹוקעין ואין . ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ּתֹוקעין עמדּו, ולא לעמד ננערּו ואפּלּו יֹוׁשבין, ׁשהן ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָֹֹזמן

ּתֹוקעין אין ּדין, לבית חּוץ אבל ּתֹוקעיןּבפניהן; ולּמה . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָ
זריזין ּדין ׁשּבית מּפני ּדין? ּבית ולא[זהירין]ּבפני הן, ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֹ

הרּבים, ּברׁשּות ּבפניהן הּׁשֹופר להעביר הּתֹוקעין ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָיבֹואּו
אֹותן. ּומֹודיעין העם את מזהירין ּדין ְִִִִִֵֶֶַָָָׁשּבית

.Èּכדר - ּבּגלּיֹות ימים ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו הּזה, ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּבּזמן
ראׁשֹון יֹום חל ואם ּבּׁשני; ּתֹוקעין ּבראׁשֹון, ְְְִִִִִִֵֶַָָׁשּתֹוקעין
לתקע, הראּויין ּדין ּבית ּבּמקֹום היה ולא ּבׁשּבת ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹֹלהיֹות

ּבלבד ּבּׁשני .ּתֹוקעין ְְִִִֵַַ

ה'תש"ע מרחשון י"ח חמישי יום

     
ראׁש‡. ׁשל טֹוב ּביֹום לׁשמע אדם חּיב ּתקיעֹות ְְְִִֶַַַָָָָֹֹּכּמה

ּובראׁשהּׁשנה ּבּיֹובל ּתרּועה ׁשּנאמרה לפי ּתקיעֹות. ּתׁשע ? ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּפעמים ׁשלׁשה -הּׁשנה ּתרּועה וכל ,[- ּפׁשּוטה[תקיעה ְְְְְִַָָָָָָָֹ

לאחריה ּופׁשּוטה הּׁשמּועהלפניה ּומּפי למדּו,[ממרע"ה]; ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָ
ּבראׁש ּבין הן, אחד הּׁשביעי, חדׁש ׁשל ּתרּועֹות ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשּכל
ּתֹוקעין ּתקיעֹות ּתׁשע יֹובל, ׁשל הּכּפּורים ּביֹום ּבין ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָהּׁשנה
ּתקיעה ּותקיעה, ּותרּועה ּתקיעה - מּׁשניהן אחד ְְְְְְִִִִֵֶֶָָָָָָּבכל

ּותקיעה. ּותרּועה ּתקיעה ּותקיעה, ְְְְְִִִָָָָָּותרּועה
.לפי ספק ּבּה לנּו נסּתּפק ּבּתֹורה, האמּורה זֹו [-ּתרּועה ְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָ

היאמפני] יֹודעין אנּו ואין הּגלּיֹות, ורב הּׁשנים ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֹֻאר
היללה היא אם -]היא: תכופים קצרים ׁשּמיּללין[קולות ְְְִִִִֶַַָָ

ׁשּמיּבבין ּבׁשעה ּבנהּיתן מת]הּנׁשים ּכדר[על האנחה אֹו , ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָ
ּגדֹול, מּדבר לּבֹו ּכׁשּידאג ּפעם אחר ּפעם האדם ְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָָׁשּיאנח
אחריה לבֹוא ׁשּדרּכּה והיללה האנחה - ּכאחד ׁשניהם ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָאֹו
ּתחּלה, מתאּנח הּדֹואג, ּדר ׁשּכ 'ּתרּועה'; הּנקראין הן -ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

מיּלל ּכ והיללה.ואחר האנחה הּכל, עֹוׂשין אנּו לפיכ ; ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָָָָָָֹ
אחר‚. זֹו והאנחה 'ּתרּועה'; קֹוראין ׁשאנּו היא ְְְְְֲִִֶַַַָָָָָָָוהיללה,

סדר נמצא ׁשברים'. 'ׁשלׁשה אֹותּה קֹוראין ׁשאנּו היא ְְְְִִִִֵֶֶָָָָָֹזֹו,
ׁשלׁשה ואחריה ּתקיעה ותֹוקע ,מבר הּוא: ּכ ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹהּתקיעֹות
הּזה ּכּסדר וחֹוזר ּתקיעה, ואחריה ּתרּועה ואחריה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשברים
ׁשברים ׁשלׁשה ואחריה ּתקיעה ותֹוקע ּפעמים; ְְְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה
ותֹוקע ּפעמים; ׁשלׁשה הּזה ּכּסדר וחֹוזר ּתקיעה, ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹואחריה
הּזה ּכּסדר וחֹוזר ּתקיעה, ואחריה ּתרּועה ואחריה ְְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָּתקיעה
ּכדי - ׁשלׁשים הּתקיעֹות מנין נמצא ּפעמים. ְְְְְְְִִִִִֵַַָָָֹֹׁשלׁשה

הּספק. מן ְְִִֵֵַַָלהסּתּלק
ׁשברים,„. ׁשלׁשה ׁשעּור ּתקיעֹות; ּכׁשּתי ּתרּועה, ְְְְְִִִִִֵָָָֹׁשעּור

ּבּהּכתרּועה ּומׁש ארּכה, ּתקיעה ותקע והריע ׁשּתקע הרי . ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻ

ּבראׁשֹונה מהתקיעה]ּכׁשנים שנים פי אֹומרין:[- אין - ְְִִִִֵַָָ
אּלא ויתקע'; ויחזר אחריה ויריע ּתקיעֹות, ּכׁשּתי ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ'ּתחׁשב
וחֹוזר אחת; ּתקיעה אּלא אינּה ׁשעה, ּכל ּבּה מׁש ְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָאפּלּו

ּפעמים ׁשלׁשה ותֹוקע, ּומריע .ותֹוקע ְְְְִִֵֵֵַַַָָֹ

אפּלּו‰. - ׁשנּיה ּבׁשעה ּוׁשנּיה זֹו, ּבׁשעה אחת ּתקיעה ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָׁשמע
חֹובתֹוׁשהה ידי ויצא מצטרפין, אּלּו הרי - ּכּלֹו הּיֹום ;ּכל ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָָֻ

ּתרּועה ׁשּיׁשמע לא סדרּה, על מהן ּבבא ּכל ׁשּיׁשמע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹוהּוא,
ּתרּועה ואחריהן ּתקיעֹות ׁשּתי אֹו ּתקיעֹות, ׁשּתי ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָואחריה

ּבזה ותקיעה]וכּיֹוצא תרועה תקיעה - של במתכונת .[רק ְֵֶַָ
.Âיצא לא ּכאחד, אדם ּבני מּתׁשעה ּתקיעֹות ּתׁשע ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשמע

ּותקיעה מּזה ּותרּועה מּזה ּתקיעה אחת; ידי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָאפּלּו
ּכל ואפּלּו ּבסרּוגין, ואפּלּו יצא, זה, אחר ּבזה ְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָמּׁשליׁשי

ּכּלֹו הּתׁשעהּיֹום ּכל ׁשּיׁשמע עד חֹובתֹו, ידי יֹוצא ואינֹו . ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֻ
זֹו את זֹו מעּכבֹות ּולפיכ הן, אחת מצוה ׁשּכּלן .ּתקיעֹות; ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֻ

.Ê.הּברכֹות סדר על הּתקיעֹות לׁשמע חּיבין ְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹהּצּבּור,
הּׁשם ּוקדּׁשת ּוגבּורֹות אבֹות צּבּור ׁשליח אֹומר ְְְִִֵֵֵַַַַָֻּכיצד?

ׁשלׁש ותֹוקע ׁשלׁש;ּומלכּיֹות, ותֹוקע זכרֹונֹות, ואֹומר ; ְְְְְִֵֵֵַַַָָֹֹֻ
והֹודיה עבֹודה ואֹומר ׁשלׁש; ותֹוקע ׁשֹופרֹות, ְְְְֲֵֵֵַָָָָָֹואֹומר

ּכהנים .ּוברּכת ְֲִִַֹ
.Áיֹום וׁשל הּׁשנה ראׁש ׁשל אּלּו אמצעּיֹות ּברכֹות ְְְִֵֶֶֶַָָָָָֹֹׁשלׁש

יֹובל ׁשל -הּכּפּורים וׁשֹופרֹות וזכרֹונֹות מלכּיֹות ׁשהן - ְְְְִִִֵֵֶֶַַָֻ
זֹו את זֹו עׂשרהמעּכבֹות מהן ּברכה ּבכל לֹומר וצרי . ְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָ

ּוׁשלׁשה הּתֹורה, מן ּפסּוקין ׁשלׁשה - הּברכה מעין ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָֹֹּפסּוקין
הּנביאים מן ּוׁשלׁשה ּתּלים, הּתֹורהמּספר מן ואחד , ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָֹ
יצא ּבּנביא, הׁשלים ואם ּבֹו. אחדמׁשלים ּפסּוק אמר ואם . ְְְְִִִִִִֶַַַָָָָָָ

יצא הּנביאים, מן ואחד הּכתּובים מן ואחד הּתֹורה ;מן ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָ
ואמר לאמר', ּכתּוב אלהינּו ה' ּובתֹורת' אמר: ְְְֱֲִֵֵַַָָָָֹֹאפּלּו

ּכלּום צרי אינֹו ׁשּוב והפסיק, ּתֹורה ׁשל .ּפסּוק ְְְִִִֵֶָָָ
.Ëּפרענּות ׁשל וׁשֹופרֹות מלכּיֹות זכרֹונֹות מזּכירין .אין ְְְְְִִִֵֶַַָָֻֻ

וכּו'" הּמה בׂשר ּכי "וּיזּכר ּכגֹון: - -זכרֹונֹות מלכּיֹות ; ְְְְְִִִֵַַָָָֹֻ
עליכם" אמל ׁשפּוכה "ּבחמה ּכגֹון:ּכגֹון: - ׁשֹופרֹות ; ְְְְְֲֵֵֶֶָָָֹ

וכּו'" ּברמה חצצרה ּבּגבעה, ׁשֹופר זכרֹון"ּתקעּו ולא . ְְְְְְֲִִִַָָָָָָֹֹ
"עּמ ּברצֹון ה', "זכרני, ּכגֹון - לטֹובה אפּלּו "זכרהיחיד , ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָ

לטֹובה" אלהי ּכזכרֹונֹותלי אינן ּופקדֹונֹות "ּפקד. ּכגֹון - ְְְְְֱִִִֵַָָָֹֹ
אתכם" העֹולםּפקדּתי אּמֹות ׁשל ּפרענּות להזּכיר לֹו ויׁש . ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻ

עּמים" ירּגזּו ,מל "ה' ּכגֹון: את- אדֹום לבני ה', "זכר, , ְְְְְֱִִִֵֵַָָֹ
ירּוׁשלים" ּבסערֹותיֹום והל יתקע, ּבּׁשֹופר ה' "ואדני , ְְְְֲֲִִַַַַָָָָָָֹ

אחד"ּתימן" ה' אלהינּו, ה' יׂשראל: "ׁשמע, "אּתה. , ְְֱִֵֵֵֶַַָָָָֹ
וכּו'" לדעת ּכיהראת ,לבב אל והׁשבת הּיֹום, "וידעּת , ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹ

אין מּתחת, הארץ ועל מּמעל ּבּׁשמים האלהים, הּוא ְֱִִִִֵֶַַַַַַַָָָָֹה'
ׁשאין ּפי על אף ענינֹו, הּוא מלכּות מאּלּו, ּפסּוק ּכל - ְְִִֵֵֵֶַַַָָָעֹוד"
ועד" לעֹולם ימל "ה' ּכמֹו הּוא והרי מלכּות, זכר ,ּבֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָֹ

וכּו'" מל ּביׁשרּון ."ויהי ְְִִֶֶַֻ
.È,ּבצּבּור הּׁשנה ראׁש ׁשל ּתקיעֹות ּבסדר הּפׁשּוט ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּמנהג

יֹוׁשבין הּספר, ּומחזירין ּבּתֹורה ׁשּקֹוראין אחר הּוא: ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָּכ
העם עֹומדּכל ואחד ,מל אלהינּו ה' אּתה ּברּו' :ּומבר ְְֱֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ

ׁשֹופר' קֹול לׁשמע וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ,העֹולם, ְְְְְֲִִִִֶַָָָָָָֹ
'ׁשהחינּו' ּומבר וחֹוזר 'אמן'; עֹונין העם העםוכל וכל , ְְְְֱִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָ

           
      

הּספק, מּפני ׁשאמרנּו ּתקיעֹות ׁשלׁשים ותֹוקע 'אמן'. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹעֹונין
ּתפּלת ּומתּפללין ועֹומדין קּדיׁש, ואֹומרים הּסדר. ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַעל

ׁשהיאמּוסף רביעית ּברכה צּבּור ׁשליח ׁשּגֹומר ואחר . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּותקיעה, ּתרּועה ׁשברים ׁשלׁשה ּתקיעה ּתֹוקע ְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹֻמלכּיֹות,
ואחר זכרֹונֹות, ׁשהיא חמיׁשית ּברכה ּומבר אחת; ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָּפעם
ּומבר ּתקיעה; ׁשברים ׁשלׁשה ּתקיעה ּתֹוקע ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹׁשּגֹומרּה
ּתקיעה ּתֹוקע ׁשּגֹומרּה ואחר ׁשֹופרֹות, ׁשהיא ׁשּׁשית ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּברכה

הּתפּלה וגֹומר אחת, ּפעם ּותקיעה .ּתרּועה ְְְְִִֵַַַַַָָָ

.‡Èּברכֹות סדר על ׁשּתֹוקע הּוא יֹוׁשבין, ּכׁשהן ׁשּתֹוקע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָזה
עֹומדין לתקיעֹותּכׁשהן ׁשּמיּׁשב ּתקיעֹות ּבין מדּבר ואינֹו , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָֻ

הּסדר העמידה]ׁשעל שבתפילת - אף[ - ּביניהן סח ואם ; ְִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ּומברע חֹוזר אינֹו ׁשעבר, ּפי .ל ְִֵֵֵֶַַָָ

.Èׁשלׁשה מהן ּבבא ּכל ּברכה, ּכל על ׁשּיתקעּו היה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹּבדין
ׁשּיצאּו ּכיון אּלא יֹוׁשבין; ּכׁשהן ׁשּתקעּו ּכדר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָּפעמים
הּצּבּור על מטריחין אין ׁשּמיּׁשב, ּבּתקיעֹות ספק ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻמידי
על אחת ּבבא להן ּדי אּלא ּברכֹות, סדר על ּכּלן ּבהן ְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻלחזר

ּברכֹות סדר על ּתקיעֹות ׁשּיׁשמעּו ּכדי ּברכה, וכלּכל . ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ
סדר על ׁשּׁשמע ּבין - ּביחיד אבל ּבצּבּור; האּלּו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּדברים
- מיּׁשב ּבין מעּמד ּבין הּסדר, על ׁשמע ׁשּלא ּבין ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻּברכֹות

מנהג ּבזה .ואין ְְִֵֶָָ

.‚Èאינן והּברכֹות הּברכֹות, את מעּכבֹות אינן ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָהּתקיעֹות
הּתקיעֹות את עירֹותמעּכבֹות ׁשּתי ּבוּדאי. יֹודע ּבאחת , ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָ

ּתֹוקע, ׁשם ואין ּברכֹות ּתׁשע להן ׁשּיבר מי ׁשם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיׁש
לּׁשנּיה; הֹול - ׁשם אין ספק ּתֹוקע ׁשם יׁש ספק ְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּובּׁשנּיה

סֹופרים. מּדברי והּברכֹות ּתֹורה, מּדברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָׁשהּתקיעה

ה'תש"ע מרחשון י"ט שישי יום

     
ולא‡. טפחים, מעׂשרה ּפחֹות אין - ּגבהּה - הּסּכה ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָֹֻׁשעּור

אּמה עׂשרים על טפחיםיתר מּׁשבעה ּפחֹות אין - ורחּבּה ; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
טפחים ׁשבעה ויׁשעל מותר], אפּלּו[- ּברחּבּה להֹוסיף לֹו ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָ

מילין ׁשבעה,ּכּמה על מּׁשבעה אֹו מעׂשרה, ּפחּותה היתה . ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָ
ּפסּולה זֹו הרי - ׁשהּוא ּכל אּמה עׂשרים על ּגבֹוהה .אֹו ְְְֲִֵֶֶַַָָָָ

.ּפסּולה ּדפנֹות, ׁשלׁש לּה ׁשאין ּדפנֹותסּכה ׁשּתי לּה היּו . ְְְְֵֵֶָָָָָָָָֹֻ
ּגם ּכמין זה ּבצד זה שלנו]ּגמּורֹות כרי"ש שהיא – יוונית [ג' ְְְִֶֶַַ

ּבפחֹות ּומעמידֹו טפח, על יתר ּברחּבֹו ׁשּיׁש ּדפן עֹוׂשה -ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
לעׂשֹות וצרי ודּיֹו; הּדפנֹות, מׁשּתי לאחד סמּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹמּׁשלׁשה

ּגמּורֹות ּדפנֹות ׁשלׁש לּה ׁשאין מּפני ּפתח, צּורת ּוכברלּה . ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּבת ּבהלכֹות מקֹום,ּבארנּו ּבכל האמּורה ּפתח ׁשּצּורת , ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּפי על אף ּגּביהן על וקנה מּכאן, וקנה מּכאן קנה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאפּלּו
להן מּגיע בהן]ׁשאינֹו נוגע .[אינו ִֵֶֶַַָ

מפּלׁש‚. ּוביניהן זה ּכנגד זה ּדפנֹות ׁשּתי לּה פתוחהיּו -] ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ
צדדים] טפחיםמב' ארּבעה ּברחּבֹו ׁשּיׁש ּדפן עֹוׂשה -ְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ

מּׁשּתי לאחת סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ּומעמידֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹּומּׁשהּו,
ּוכׁשרה ּפתחהּדפנֹות, צּורת לּה לעׂשֹות וצרי קנים; . ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ

נמׁשכת אחת ודפן הּסּכה, לפני הּסּכה מּסכ ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻֻהּיֹוצאים
ּכּסּכה הן הרי - .עּמהן ֲִֵֵֶַָָֻ

ּבגג.„ ּדבּוקֹות ׁשהיּו סכך]ּדפנֹות היּו[- ולא הּסּכה, ְְְְֶַַָָָָֹֻ
טפחים, ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוהֹות אם - לארץ ְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹמּגיעֹות
ּבארץ, ּדבּוקֹות הּדפנֹות היּו ּכׁשרה. מּכן, ּפחֹות ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָּפסּולה;
אף - טפחים עׂשרה ּגבֹוהֹות אם - לּסכ מּגיעֹות היּו ְְְְֲִִִַַַָָָָָֹולא
ּובלבד ּכׁשרה, אּמֹות, ּכּמה הּגג מן רחֹוקין ׁשהן ּפי ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָעל

הּגג ׂשפת ּתחת מכּונֹות הּדפנֹות מןׁשּיהיּו הּגג את הרחיק ; ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָֻ
ּכׁשרה מּכאן, ּפחֹות ּפסּולה; טפחים, ׁשלׁשה ּתלההּדפן . ְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹֹ

ארּבעה ׁשּגבהּה ּבאמצע[טפחים]מחּצה לאּומּׁשהּו -] ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָ
לקרקע] ולא לגג לארץ,צמודה סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ,ְְִֶָָָָָֹ

ּכׁשרה זֹו הרי - לּגג סמּו מּׁשלׁשה .ּובפחֹות ְְְֲִֵֵַַָָָָֹ

היּו‰. אם - ּדפנֹות והאילנֹות האילנֹות, ּבין סּכתֹו ְְִִִֵֶָָָָָָָָֻהעֹוׂשה
הרּוח ּתהיה ׁשּלא עד אֹותם וחּזק אֹותם ׁשּקׁשר אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹחזקים,

ּתמיד אֹותם מנידה האמיריםהּמצּויה ּבין ּומּלא [הענפים], ְְֲִִִִִֵֵַָָָָָ
- אֹותם וקׁשר הרּוח, אֹותם ּתניד ׁשּלא ּכדי ּובקׁש ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבתבן

ּכׁשרה זֹו ּברּוחהרי לעמד יכֹולה ׁשאינּה מחּצה ׁשּכל ; ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
מחּצה אינּה יּבׁשה, ׁשל .מצּויה ְְִֵֶַָָָָָ

.Â- הּספינה ּבראׁש אֹו העגלה, ּבראׁש סּכתֹו ְְְֲִֶַָָָָָָֹֹֻהעֹוׂשה
טֹוב ּביֹום לּה ועֹולין ּגּביּכׁשרה, על אֹו האילן, ּבראׁש . ְְְְִִֵֵַַָָָָֹ

טֹוב ּביֹום לּה עֹולין ואין ּכׁשרה, - ׁשאסּורהּגמל לפי ; ְְְְִִֵֵֶַָָָָָ
ּבהמה ּגּבי על אֹו ּבאילן הּדפנֹותלעלֹות מקצת היּו . ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָ

ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - אילנֹות ּומקצתן אדם, ּבידי ְֲִִִִִֵֶָָָָָָעׂשּויֹות
- אדם ׁשּבידי ּבּדפנֹות לעמד יכֹולה היא האילנֹות, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹנּטלּו

טֹוב ּביֹום לּה .עֹולין ְִָ

.Êראׁשי ׁשהיּו ּכגֹון ּכיצד? ּפסּולה. ּגג, לּה ׁשאין ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֻסּכה
ּכמין ּבזה זה ּדבּוקֹות -]הּדפנֹות ראׁש[גג ׁשּסמ אֹו צריף, ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ

ׁשהגּביּה אֹו טפח, אפּלּו ּגג לּה היה ואם לּכתל; הּסּכה ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻּדפן
ּכׁשרה זֹו הרי - טפח הּקרקע מן לּכתל הּסמּו סּכההּדפן . ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻ

על טפחים ׁשבעה ּבּה לרּבע ּכדי ּבהּקפּה יׁש אם - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻעגּלה
ּכׁשרה זֹו הרי זוּיֹות, לּה ׁשאין ּפי על אף - טפחים .ׁשבעה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

.Áאכסדרה ּגּבי על מולסּכ אחת דפנות ב' בעלת [מרפסת ְְִֵֵַַַַָ
ּפּצימיןהשניה] לּה הדפנות]ׁשּיׁש בקצות ּבין[עמודים - ִִֵֵֶַָ

נראין ׁשהיּו ּבין מּבחּוץ, נראין ואין מּבפנים נראין ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַָָׁשהיּו
ּכׁשרה - מּבפנים נראין ואין .מּבחּוץ ְְְְִִִִִִֵֵַָ

.Ëהעׂשּויה סּכה ׁשהיא מּפני ּפסּולה, - ּפּצימין לּה היּו ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹֻלא
ואמצעי האכסדרה, צּדי ׁשני אּלא לּה אין ׁשהרי ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכמבֹוי;

ּפּצימין ּבֹו אין וׁשּכנגּדֹו ּכתל, ּבֹו אין .האכסדרה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
.Èמבֹוי ּגּבי על צדדיו]סּכ משני לחי[שפתוח לֹו ׁשּיׁש ִִֵֵֵֶֶַַָ

בקצהו] ּפסין[קורה לּה ׁשּיׁש ּבאר ּגּבי על אֹו בצורת, [קירות ְִֵֵֵֶַַַָ
מסביב] פינות מארבע לאֹותּהזוית ּכׁשרה סּכה זֹו הרי -ְְֲֵֵָָָֻ

אּלּו ּופּסין זה ׁשּלחי מּתֹו ּבלבד; החג ׁשּבתֹו ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּבת
סּכה לענין ּכמחּצֹות אֹותן נחׁשב ׁשּבת, לענין .מחּצֹות ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָֹֻ

.‡Èקנּדסים ארּבעה הּגג,[עמודים]נעץ זוּיֹות ארּבע על ְְְִִַַַַַַַָָָָָֻ
ּכׁשרה הּגג, ׂשפת על והּסּכּו הֹואיל - ּגּבן על ורֹואיןוסּכ , ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָ

ׂשפת על למעלה עֹולֹות הן ּכאּלּו הּתחּתֹונֹות, הּמחּצֹות ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָאת
הּסּכּו. ִַ

.Èחּלֹונֹות ּבכתליה ויׁש רּבים, ּפתחים לּה ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻסּכה
ׁשּפרּוץ ּפי על ואף ּכׁשרה, זֹו הרי - פתוח]הרּבה מרּבה[- ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֻ



סה            
      

הּספק, מּפני ׁשאמרנּו ּתקיעֹות ׁשלׁשים ותֹוקע 'אמן'. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹעֹונין
ּתפּלת ּומתּפללין ועֹומדין קּדיׁש, ואֹומרים הּסדר. ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַעל

ׁשהיאמּוסף רביעית ּברכה צּבּור ׁשליח ׁשּגֹומר ואחר . ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּותקיעה, ּתרּועה ׁשברים ׁשלׁשה ּתקיעה ּתֹוקע ְְְְְְִִִֵַַָָָָָֹֻמלכּיֹות,
ואחר זכרֹונֹות, ׁשהיא חמיׁשית ּברכה ּומבר אחת; ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָּפעם
ּומבר ּתקיעה; ׁשברים ׁשלׁשה ּתקיעה ּתֹוקע ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹׁשּגֹומרּה
ּתקיעה ּתֹוקע ׁשּגֹומרּה ואחר ׁשֹופרֹות, ׁשהיא ׁשּׁשית ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָּברכה

הּתפּלה וגֹומר אחת, ּפעם ּותקיעה .ּתרּועה ְְְְִִֵַַַַַָָָ

.‡Èּברכֹות סדר על ׁשּתֹוקע הּוא יֹוׁשבין, ּכׁשהן ׁשּתֹוקע ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָזה
עֹומדין לתקיעֹותּכׁשהן ׁשּמיּׁשב ּתקיעֹות ּבין מדּבר ואינֹו , ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָֻ

הּסדר העמידה]ׁשעל שבתפילת - אף[ - ּביניהן סח ואם ; ְִֵֵֵֶֶֶַַַָ
ּומברע חֹוזר אינֹו ׁשעבר, ּפי .ל ְִֵֵֵֶַַָָ

.Èׁשלׁשה מהן ּבבא ּכל ּברכה, ּכל על ׁשּיתקעּו היה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָָָֹּבדין
ׁשּיצאּו ּכיון אּלא יֹוׁשבין; ּכׁשהן ׁשּתקעּו ּכדר ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָּפעמים
הּצּבּור על מטריחין אין ׁשּמיּׁשב, ּבּתקיעֹות ספק ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻמידי
על אחת ּבבא להן ּדי אּלא ּברכֹות, סדר על ּכּלן ּבהן ְֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֻלחזר

ּברכֹות סדר על ּתקיעֹות ׁשּיׁשמעּו ּכדי ּברכה, וכלּכל . ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָ
סדר על ׁשּׁשמע ּבין - ּביחיד אבל ּבצּבּור; האּלּו, ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָהּדברים
- מיּׁשב ּבין מעּמד ּבין הּסדר, על ׁשמע ׁשּלא ּבין ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֻֻּברכֹות

מנהג ּבזה .ואין ְְִֵֶָָ

.‚Èאינן והּברכֹות הּברכֹות, את מעּכבֹות אינן ְְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָהּתקיעֹות
הּתקיעֹות את עירֹותמעּכבֹות ׁשּתי ּבוּדאי. יֹודע ּבאחת , ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָ

ּתֹוקע, ׁשם ואין ּברכֹות ּתׁשע להן ׁשּיבר מי ׁשם ְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיׁש
לּׁשנּיה; הֹול - ׁשם אין ספק ּתֹוקע ׁשם יׁש ספק ְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּובּׁשנּיה

סֹופרים. מּדברי והּברכֹות ּתֹורה, מּדברי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָׁשהּתקיעה

ה'תש"ע מרחשון י"ט שישי יום

     
ולא‡. טפחים, מעׂשרה ּפחֹות אין - ּגבהּה - הּסּכה ְְְֲִִֵֵַָָָָָָָֹֻׁשעּור

אּמה עׂשרים על טפחיםיתר מּׁשבעה ּפחֹות אין - ורחּבּה ; ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ
טפחים ׁשבעה ויׁשעל מותר], אפּלּו[- ּברחּבּה להֹוסיף לֹו ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָ

מילין ׁשבעה,ּכּמה על מּׁשבעה אֹו מעׂשרה, ּפחּותה היתה . ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָ
ּפסּולה זֹו הרי - ׁשהּוא ּכל אּמה עׂשרים על ּגבֹוהה .אֹו ְְְֲִֵֶֶַַָָָָ

.ּפסּולה ּדפנֹות, ׁשלׁש לּה ׁשאין ּדפנֹותסּכה ׁשּתי לּה היּו . ְְְְֵֵֶָָָָָָָָֹֻ
ּגם ּכמין זה ּבצד זה שלנו]ּגמּורֹות כרי"ש שהיא – יוונית [ג' ְְְִֶֶַַ

ּבפחֹות ּומעמידֹו טפח, על יתר ּברחּבֹו ׁשּיׁש ּדפן עֹוׂשה -ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
לעׂשֹות וצרי ודּיֹו; הּדפנֹות, מׁשּתי לאחד סמּו ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹמּׁשלׁשה

ּגמּורֹות ּדפנֹות ׁשלׁש לּה ׁשאין מּפני ּפתח, צּורת ּוכברלּה . ְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשּבת ּבהלכֹות מקֹום,ּבארנּו ּבכל האמּורה ּפתח ׁשּצּורת , ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָ

ּפי על אף ּגּביהן על וקנה מּכאן, וקנה מּכאן קנה ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאפּלּו
להן מּגיע בהן]ׁשאינֹו נוגע .[אינו ִֵֶֶַַָ

מפּלׁש‚. ּוביניהן זה ּכנגד זה ּדפנֹות ׁשּתי לּה פתוחהיּו -] ְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֻ
צדדים] טפחיםמב' ארּבעה ּברחּבֹו ׁשּיׁש ּדפן עֹוׂשה -ְְְְִֵֶֶֶַָָָָֹ

מּׁשּתי לאחת סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ּומעמידֹו ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָֹּומּׁשהּו,
ּוכׁשרה ּפתחהּדפנֹות, צּורת לּה לעׂשֹות וצרי קנים; . ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ

נמׁשכת אחת ודפן הּסּכה, לפני הּסּכה מּסכ ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֻֻהּיֹוצאים
ּכּסּכה הן הרי - .עּמהן ֲִֵֵֶַָָֻ

ּבגג.„ ּדבּוקֹות ׁשהיּו סכך]ּדפנֹות היּו[- ולא הּסּכה, ְְְְֶַַָָָָֹֻ
טפחים, ׁשלׁשה הארץ מן ּגבֹוהֹות אם - לארץ ְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹמּגיעֹות
ּבארץ, ּדבּוקֹות הּדפנֹות היּו ּכׁשרה. מּכן, ּפחֹות ְְְְִֵֵֶַָָָָָָָּפסּולה;
אף - טפחים עׂשרה ּגבֹוהֹות אם - לּסכ מּגיעֹות היּו ְְְְֲִִִַַַָָָָָֹולא
ּובלבד ּכׁשרה, אּמֹות, ּכּמה הּגג מן רחֹוקין ׁשהן ּפי ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָעל

הּגג ׂשפת ּתחת מכּונֹות הּדפנֹות מןׁשּיהיּו הּגג את הרחיק ; ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַַַָָֻ
ּכׁשרה מּכאן, ּפחֹות ּפסּולה; טפחים, ׁשלׁשה ּתלההּדפן . ְְְְִִֵֶַָָָָָָָָֹֹ

ארּבעה ׁשּגבהּה ּבאמצע[טפחים]מחּצה לאּומּׁשהּו -] ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָ
לקרקע] ולא לגג לארץ,צמודה סמּו מּׁשלׁשה ּבפחֹות ,ְְִֶָָָָָֹ

ּכׁשרה זֹו הרי - לּגג סמּו מּׁשלׁשה .ּובפחֹות ְְְֲִֵֵַַָָָָֹ

היּו‰. אם - ּדפנֹות והאילנֹות האילנֹות, ּבין סּכתֹו ְְִִִֵֶָָָָָָָָֻהעֹוׂשה
הרּוח ּתהיה ׁשּלא עד אֹותם וחּזק אֹותם ׁשּקׁשר אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹחזקים,

ּתמיד אֹותם מנידה האמיריםהּמצּויה ּבין ּומּלא [הענפים], ְְֲִִִִִֵֵַָָָָָ
- אֹותם וקׁשר הרּוח, אֹותם ּתניד ׁשּלא ּכדי ּובקׁש ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבתבן

ּכׁשרה זֹו ּברּוחהרי לעמד יכֹולה ׁשאינּה מחּצה ׁשּכל ; ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹ
מחּצה אינּה יּבׁשה, ׁשל .מצּויה ְְִֵֶַָָָָָ

.Â- הּספינה ּבראׁש אֹו העגלה, ּבראׁש סּכתֹו ְְְֲִֶַָָָָָָֹֹֻהעֹוׂשה
טֹוב ּביֹום לּה ועֹולין ּגּביּכׁשרה, על אֹו האילן, ּבראׁש . ְְְְִִֵֵַַָָָָֹ

טֹוב ּביֹום לּה עֹולין ואין ּכׁשרה, - ׁשאסּורהּגמל לפי ; ְְְְִִֵֵֶַָָָָָ
ּבהמה ּגּבי על אֹו ּבאילן הּדפנֹותלעלֹות מקצת היּו . ְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָ

ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - אילנֹות ּומקצתן אדם, ּבידי ְֲִִִִִֵֶָָָָָָעׂשּויֹות
- אדם ׁשּבידי ּבּדפנֹות לעמד יכֹולה היא האילנֹות, ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹנּטלּו

טֹוב ּביֹום לּה .עֹולין ְִָ

.Êראׁשי ׁשהיּו ּכגֹון ּכיצד? ּפסּולה. ּגג, לּה ׁשאין ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָֻסּכה
ּכמין ּבזה זה ּדבּוקֹות -]הּדפנֹות ראׁש[גג ׁשּסמ אֹו צריף, ְְְְִִֶֶֶַַָָָֹ

ׁשהגּביּה אֹו טפח, אפּלּו ּגג לּה היה ואם לּכתל; הּסּכה ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֻּדפן
ּכׁשרה זֹו הרי - טפח הּקרקע מן לּכתל הּסמּו סּכההּדפן . ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹֹֻ

על טפחים ׁשבעה ּבּה לרּבע ּכדי ּבהּקפּה יׁש אם - ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֻעגּלה
ּכׁשרה זֹו הרי זוּיֹות, לּה ׁשאין ּפי על אף - טפחים .ׁשבעה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

.Áאכסדרה ּגּבי על מולסּכ אחת דפנות ב' בעלת [מרפסת ְְִֵֵַַַַָ
ּפּצימיןהשניה] לּה הדפנות]ׁשּיׁש בקצות ּבין[עמודים - ִִֵֵֶַָ

נראין ׁשהיּו ּבין מּבחּוץ, נראין ואין מּבפנים נראין ְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶֶַָָׁשהיּו
ּכׁשרה - מּבפנים נראין ואין .מּבחּוץ ְְְְִִִִִִֵֵַָ

.Ëהעׂשּויה סּכה ׁשהיא מּפני ּפסּולה, - ּפּצימין לּה היּו ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹֻלא
ואמצעי האכסדרה, צּדי ׁשני אּלא לּה אין ׁשהרי ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּכמבֹוי;

ּפּצימין ּבֹו אין וׁשּכנגּדֹו ּכתל, ּבֹו אין .האכסדרה ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
.Èמבֹוי ּגּבי על צדדיו]סּכ משני לחי[שפתוח לֹו ׁשּיׁש ִִֵֵֵֶֶַַָ

בקצהו] ּפסין[קורה לּה ׁשּיׁש ּבאר ּגּבי על אֹו בצורת, [קירות ְִֵֵֵֶַַַָ
מסביב] פינות מארבע לאֹותּהזוית ּכׁשרה סּכה זֹו הרי -ְְֲֵֵָָָֻ

אּלּו ּופּסין זה ׁשּלחי מּתֹו ּבלבד; החג ׁשּבתֹו ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשּבת
סּכה לענין ּכמחּצֹות אֹותן נחׁשב ׁשּבת, לענין .מחּצֹות ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָֹֻ

.‡Èקנּדסים ארּבעה הּגג,[עמודים]נעץ זוּיֹות ארּבע על ְְְִִַַַַַַַָָָָָֻ
ּכׁשרה הּגג, ׂשפת על והּסּכּו הֹואיל - ּגּבן על ורֹואיןוסּכ , ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָ

ׂשפת על למעלה עֹולֹות הן ּכאּלּו הּתחּתֹונֹות, הּמחּצֹות ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָאת
הּסּכּו. ִַ

.Èחּלֹונֹות ּבכתליה ויׁש רּבים, ּפתחים לּה ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻסּכה
ׁשּפרּוץ ּפי על ואף ּכׁשרה, זֹו הרי - פתוח]הרּבה מרּבה[- ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָֻ
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העֹומד הסתום]על יהיה[- ׁשּלא ּובלבד על; יתר ּפתח ׁשם ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
אף[אמות]עׂשר - עׂשר על יתר ּפתח ׁשם היה אם אבל . ֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָ

ּפתח צּורת לֹו ׁשּיׁש ּפי מרּבהעל הּפרּוץ יהיה ׁשּלא צרי , ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ
העֹומד. ֵַָעל

.‚Èׁשאוירּה חללה]סּכה אּמה,[גובה מעׂשרים ּגבֹוּה ְֲִִֵֶֶַַָָָָֻ
ּבּטלם ואפּלּו מעּוט, אינֹו - ּוכסתֹות ּבכרים חשבּומעטּה -] ְְְֲֲִִִִִֵַָָָָ

שם] ואיןלהשאירם מעּוט, זה הרי - ּובּטלֹו ּבתבן מעטּה .ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָ
סתם ּבעפר אבל ּובּטלֹו; עפר לֹומר ביטול]צרי ,[ללא ְְְֲִִַָָָָָָָ

מעּוט והּוציןאינֹו מעׂשרים, ּגבֹוהה היתה דקים]. [ענפים ְְְְִִִֵֵֶָָָ
מחּמתן, מרּבה צּלתן היתה אם - עׂשרים לתֹו ְְְְְִִִִֵֶַָָָָָָָֻיֹורדין

ּוכׁשרה עבה ּכגג .יחׁשבּו ְְְֵֵֶַָָָ
.„Èאצטּבה האמצעית[ספסל]ּבנה ּדפן ּכנגד [מג'ּבּה ְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָֹ

ּכּלּההדפנות] ּפני לדופן]על ּבאצטּבא[מדופן יׁש אם - ְְִִֵֵַַָָָֻ
הּצד מן אצטּבה ּבנה ּכׁשרה. הּסּכה, רחב מב'ׁשעּור [בא' ְְִִִֵַַַַַָָָָָֹֻ

אּמֹות,הדפנות] ארּבע ולּכתל אצטּבה מּׂשפת יׁש אם -ְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹ
אצטּבה ּבנה ּכׁשרה. אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ְְְְִֵֵַַַַָָָָָָּפסּולה;
אּמֹות ארּבע ולּכתל אצטּבה מּׂשפת יׁש אם - ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹּבאמצעּה
ּוכאּלּו ּכׁשרה, אּמֹות, מארּבע ּפחֹות ּפסּולה; רּוח, ְְְְְִֵֵַַַַָָָָלכל
הּסּכּו עד האצטּבה מן והרי ּבאצטּבה, נֹוגעֹות ְְְְֲִִִִִֵַַַַַַָָָָהּמחּצֹות

אּמה מעׂשרים סּכהּפחֹות הכׁשר ּבֹו ויׁש עּמּוד, ּבּה ּבנה . ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
טפחים] ז' על טפחים מחּצֹות[ז' אּלּו ׁשאין ּפסּולה, -ְְִֵֵֶָ

ּדפנֹות ּבלא ּכׁשר סכ העּמּוד ּגב על ונמצא .הּנּכרֹות, ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָֹ
.ÂËּבּה וחקק מעׂשרה, ּפחּותה קרקעיתה]היתה [חפר ְְְֲֵַָָָָָָָ

ׁשלׁשהלהׁשלימּה ולּכתל חקק מּׂשפת יׁש אם - לעׂשרה ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ
מּׁשלׁשה ּפחֹות ׁשּכל ּכׁשרה, מּכן, ּפחֹות ּפסּולה; ְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָֹטפחים,

ּכדבּוק הּוא ׁשּבתהרי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ,. ְְְְְֲִֵֵֶַַָָ
.ÊËאּלא צריכין אנּו ׁשאין הּכל; מן ּכׁשרין - סּכה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹֻּדפני

מקֹום מּכל חּייםמחּצה מּבעלי ואפּלּו את, אדם ועֹוׂשה . ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ּבסּכה וייׁשן ויׁשּתה ׁשּיאכל ּכדי טֹוב, ּביֹום ּדפן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֻחברֹו

לּה ּדפן ׁשחברֹו לדעתּכׁשרה ׁשּלא אֹותֹו ׁשּיעׂשה והּוא, ; ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹ
ּדפן; ׁשּנעׂשה טֹובזה ּביֹום אסּור לדעת, עׂשהּו אם ,אבל ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹ

רביעית ּדפן ּבכלים עֹוׂשה וכן החג. ימי ּבׁשאר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָֹֻּומּתר
ּבכלים אֹותּה יעׂשה לא ׁשליׁשית, ּדפן אבל טֹוב; ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָֹֹּביֹום

הּסּכה מכׁשיר ׁשהּוא לפי טֹוב, אהלּביֹום עֹוׂשין ואין , ְְְְִִִֵֶֶַַָֹֻ
טֹוב ּביֹום .עראי ְֲַ

ה'תש"ע מרחשון כ' קודש שבת יום

     
אּלא‡. מסּככין אין ּדבר. מּכל ּכׁשר אינֹו סּכה, ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻהּסכ

מקּבל ואינֹו הארץ, מן ׁשּנעקר הארץ, מן ׁשּגּדּוליו ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבדבר
רע ריחֹו ואין ּתמידטמאה, ונֹובל נֹוׁשר ואינֹו ,. ְְְְִֵֵֵֵֵַָָֻ

.אֹו ּבמחּבר, אֹו הארץ, מן ּגּדּוליו ׁשאין ּבדבר ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָֻסּכ
ּפסּולה - טמאה ׁשּמקּבל ּבדברּבדבר וסּכ עבר אם אבל . ְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻ

ּכׁשרה - רע ׁשריחֹו ּבדבר אֹו איןהּנֹובל, אמרּו ׁשּלא ; ְְְֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
ויצא הּסּכה יּניח ׁשּלא ּכדי אּלא ּבאּלּו, וצרימסּככין . ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻ

הּוצין יהיּו ׁשּלא יֹורדין[סיבים]להּזהר סכ ׁשל ועלין ְְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹ
ּביׁשיבתֹו לֹו יצר ׁשּלא ּכדי טפחים, עׂשרה סּככּהלתֹו . ְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

ועֹורֹות ּבעצמֹות אֹו מּתכֹות, ּפסּולהּבמיני ׁשאינן- מּפני , ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָ

קרקע הדלהּגּדּולי עד[היטה]. ּבהן, וכּיֹוצא ּגפנים עלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
נעקרּו לא ׁשהרי ּפסּולה, - סּכה העץׁשּנעׂשּו ּבכלי סּככּה . ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֻ

לׁשכיבה העׂשּויֹות מּפניּובמחצלֹות ּפסּולה, - ּבהן וכּיֹוצא , ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָ
ּכלים ּבׁשברי סּככּה אם וכן טמאה. מקּבלין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָֻׁשהן

בלויים]ּובליֹותיהן מקּבלין[בגדים והיּו הֹואיל ּפסּולה; - ְְְְְִִֵֶַָָָ
טהרּו לא ׁשעדין ּבׁשברים יסּכ ׁשּמא .טמאה, ְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֻ

טמאה.‚. מקּבלין ׁשהן מּפני ּפסּולה, - ּבאכלין ְְְְְְֳִִִִֵֵֶַָָָָָֻסּככּה
ענפי]סֹוכי ּפרּכילין[- ּתאנים, ּובהן ּובהן[זמורות]ּתאנים ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָ

מכּבדֹות דקל]ענבים, ּכּיֹוצא[ענפי ּכל וכן ּתמרים, ּובהן ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹ
רֹואין - ּבהן;ּבהן מסּככין האכלין, על מרּבה ּפסלת אם : ְְְְֳִִִִֶֶֶַַָָָָָֹֻ

ייבׁשּו ׁשאם ּבירקֹות סּכ ּבהן. מסּככין אין לאו, ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָואם
לחים עּתה ׁשהן ּפי על אף - מּמׁש ּבהן יּׁשאר ולא ְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹיּבֹולּו

אינם ּוכאּלּו אויר, הּוא ּכאּלּו נחׁשב מקֹומן הרי -. ְְְְֲֲִִִֵֵֶָָָ

העץ„. ּבפׁשּתי פשתן]סּככּה ּדק[- ולא[כתש]ׁשּלא אֹותן ְְְְִִֵֵֶָָָָֹֹ
סירקם]נּפצן הּוא;[- עץ ׁשעדין ּכׁשרה, ונּפץ- ּדק ואם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָ

אינֹו ּוכאּלּו צּורתֹו, ׁשּנׁשּתּנת מּפני - ּבֹו מסּככין אין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָאֹותן,
קרקע סיבמּגּדּולי ׁשל ּבחבלים מסּככין העץ]. וׁשל[סיבי ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָ

עשב]חלף ואין[מן עֹומדת, צּורתן ׁשהרי ּבהן, וכּיֹוצא ְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָ
ּכלים .החבלים ֲִִֵַָ

ּבזכרים‰. - ּבחּצים אותםסּככּה שתוחבים חיצים [סוג ְְְִִִִִָָ
שמברזל] ב"ראש" המצוי נקב ּבנקבֹותבתוך ּכׁשרה; סוג, -] ְְִֵֵָ

מברזל] ראש להכניס כדי בתוכם שחוקקים ּפסּולה;חיצים ,ְָ
הּוא קּבּול ּבית ּבברזל, להתמּלאת עׂשּוי ׁשהּוא ּפי על ְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹאף

קּבּול ּכלי ּככל טמאה .ּומקּבל ְְְְִִֵַָָֻ

.Âסתמּה - קטּנה - חלף אֹו ּגמי מחצלת אֹו קנים ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָמחצלת
אֹותּה עׂשה ּכן אם אּלא ּבּה, מסּככין אין לפיכ ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָלׁשכיבה,
אּלא ּבּה, מסּככין לפיכ ,לסּכּו סתמּה - ּגדֹולה ;ְְְְְְְִִִִֶַָָָָָָלסּכּו

לׁשכיבה אֹותּה עׂשה ּכן ואם קיר. לּה יׁש סביב]אם [שפה ְְִִִִִֵֵָָָָָ
קּבּול; ּככלי היא ׁשהרי ּבּה, מסּככין אין - ּגדֹולה אפּלּו -ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַָָ
ׁשהיא מּפני ּבּה, מסּככין אין - ׁשּלּה הּקיר נּטל ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָואפּלּו

ּכלים .ּכׁשברי ְְִִֵֵ
.Êעצים]נסרים טפחים,[גזרי ארּבעה ּברחּבן ׁשאין ְְְְְִִֵֶַָָָָָָ

מׁשּפין ׁשהן ּפי על אף ּבהן יׁש[משויפים]מסּככין ואם ; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָֻ
מׁשּפין ׁשאינן ּפי על ואף ּבהן מסּככין אין ארּבעה, ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻּברחּבן

ּכסּכה ׁשהיא וידּמה ּתקרה, ּתחת יׁשב ׁשּמא ּגזרה נתן- . ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻ
ואין ּכׁשרה, - טפחים ארּבעה ּברחּבֹו ׁשּיׁש אחד נסר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָעליה

חֹובתֹו ידי יצא לא ּתחּתיו, והּיׁשן ּתחּתיו; נסריןיׁשנין היּו . ְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָָָֹ
צּדיהן על והפכן ארּבעה, ּבעבין ואין ארּבעה, ּברחּבן ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָׁשּיׁש
הּנסר ׁשּזה ּפסּולה; זֹו הרי - ּבהן וסּכ ארּבעה, ּבהן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשאין

ּבעביֹו ׁשּסּכ ּבין ּברחּבֹו, ׁשּסּכ ּבין .ּפסּול, ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָ
.Á,והאבנים הּטיט ׁשהיא מעזיבה, עליה ׁשאין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּתקרה

נעׂשּו לא ׁשהרי ּפסּולה, זֹו הרי - ּבלבד ּתקּועין נסרין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹאּלא
ּפקּפק אם ,לפיכ ּבית; לׁשם אּלא סּכה [רעע]לׁשם ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֻ

הּמסמרים והניד זֹו[ממקומם]הּנסרים הרי - סּכה לׁשם ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֻ
ארּבעה רחב ונסר נסר ּבכל יהיה ׁשּלא ּובלבד ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכׁשרה;

נטל אם וכן מּבינתים[נסר]טפחים. והּניח[מהנסרים]אחד ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
ּכׁשר זה הרי סּכה, לׁשם ּכׁשר סכ .ּבמקֹומֹו ְְְֲִֵֵֵֵֶָָָָֻ

            
      

.Ëעל אף ּכׁשרה, - מקֹום מּכל ּכהלכתּה, ׁשּנעׂשת ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻסּכה
מצוה לׁשם נעׂשת ׁשּלא לצל,ּפי עׂשּויה ׁשּתהיה והּוא, ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ּבהן ּכּיֹוצא וכל ּבהמה וסּכת ּגֹוים סּכת סּכהּכגֹון אבל . ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻֻֻ
לצל נעׂשת ׁשּלא לפי ּפסּולה, - מאליה וכןׁשּנעׂשת . ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבגדיׁש תבואה]החֹוטט בערימת אינּה[חפר - סּכה ועׂשהּו , ְְִֵֵַָָָָָֻ
עׂשה אם ,לפיכ לצל; זה ּגדיׁש עּמר לא ׁשהרי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֻסּכה,
ּבּה וחטט סּכה, לׁשם ׁשבעה ּבמׁש טפח חלל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבתחּלה
סכ נעׂשה ׁשהרי ּכׁשרה, - לעׂשרה והׁשלימּה כן ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאחרי

לצל .ׁשּלּה ְֵֶָ

.Èמסּככין אין - זרדין וחבילי עצים וחבילי קׁש ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָחבילי
ליּבׁשן, ּכדי ּגּגֹו על חבילֹות אדם יעׂשה ׁשּמא ּגזרה, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבהן;
עׂשה לא מּתחּלה והּוא סּכה, לׁשם ּתחּתיהן ויׁשב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻויּמל
הּתירן ואם מאליה. ׁשּנעׂשת ּכסּכה ונמצאת לצל, זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻסכ

הקשר] ּכׁשרֹות[התיר מעׂשרים., ּפחּותה חבילה ואין ְְְְֲִִֵֵֵֶָָ
ּבּדים .וחמּׁשה ֲִִַַָ

.‡Èלמנין ׁשאגדן קטּנֹות במניין]חבילֹות ,[למוכרן ְְְֲֲִִֶַָָָ
ּבהן החֹותמסּככין וכן אגּודֹות. והחרּיֹות הּדקל, ראׁש  ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

אינן[מחוברות] ׁשמים ּבידי ׁשאגד ּבֹו, מסּככין - ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּבֹו
האחד, מּצד ּכּלן החרּיֹות ראׁשי קׁשר ואפּלּו ֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּכחבילה.
ואחד ׁשמים, ּבידי ראׁשיה מּׁשני אחד ּכחבילה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנמצאּו
חבילה, אינֹו אחד עץ ׁשהאֹוגד ּבהן; מסּככין - אדם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבידי

ׁשמים ּבידי אגּודה ׁשהרי הּוא אחד ּכעץ אגדוזֹו ּכל וכן . ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
לטלטלֹו עׂשּוי יתפזר]ׁשאינֹו יטלטלו שאם אגד[- אינֹו ,. ְְְֵֵֶֶֶַָ

.Èהּבית ּבתֹו עׂשיּה ּכאּלּו האילן, ּתחת סּכתֹו .העֹוׂשה ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֻ
ּגּבן,[היטה]הדלה על וסּכ ּובּדיהן, האילנֹות עלי עליה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

הּסּכּו היה אם - קּצצן ּכ [רב]הרּבה[הכשר]ואחר ְְְִִִֵַַַַָָָָ
מּתחּלתֹו ּכׁשר ׁשהיה הּסּכּו היה לא ואם ּכׁשרה; ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹמהן,
ׁשּתהיה ּכדי קציצתם אחר אֹותן לנענע צרי מהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהרּבה

סּכה לׁשם .עׂשּיה ְֲִֵָָֻ

.‚Èוסּכ ּבֹו, מסּככין ׁשאין ּבדבר ּבֹו ׁשּמסּככין ּדבר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָערב
ּפסּולה הּפסּול, על יתר ׁשהּכׁשר ּפי על אף - .ּבׁשניהם ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבסכ יׁש אם - זה ּבצד זה לעצמֹו, וזה לעצמֹו ּבזה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָסּכ
מן ּבין ּבאמצע ּבין אחד, ּבמקֹום טפחים ׁשלׁשה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹּפסּול

ּפסּולה זֹו הרי - .הּצד ְֲֵַַָ
.„È,ּגדֹולה ּבסּכה אבל ּבקטּנה. אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֻּבּמה

מּכאן ּפחֹות טפחים, ּבארּבעה ּפֹוסל - ּבאמצע ּפסּול ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָסכ
הּצד ּומן לדפנות]ּכׁשרה; אּמֹות,[צמוד ּבארּבע ּפֹוסל - ְְְִֵֵַַַַַָ

ּכׁשרה מּכאן ׁשּנפחתּופחֹות ּבית ּכיצד? חור]. [נפער ְְִִִֵֵֶַַַָָָ
הּמּקפת חצר וכן הּפחת, מקֹום על וסּכ ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּבאמצעֹו

ׁשהּקיפּוה[מרפסת]אכסדרה ּגדֹולה סּכה וכן עליה, ׁשּסּכ ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
ּבצד ּבֹו מסּככין ׁשאין ל-]ּבדבר מּלמעלה[צמוד הּדפנֹות ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

אּמֹות, ארּבע ולּכתל הּכׁשר הּסכ מּׂשפת יׁש אם -ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹ
נעקם, הּכתל ּכאּלּו רֹואין מּכן, ּפחֹות זהּפסּולה; ויחׁשב ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּוכׁשרה הּכתל, ּגּוף מן הּפסּול הלכההּסכ - זה ודבר . ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
מּסיני .למׁשה ְִִֶַֹ

.ÂËׁשבעה אּלא ּבּה ׁשאין ּכל קטּנה? סּכה היא זֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻואי
ּבּה ׁשּיּׁשאר ּכל ּוגדֹולה, טפחים; ׁשבעה על ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹטפחים

טפחים ׁשבעה על טפחים ׁשבעה הּפסּול הּסכ על ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָיתר
ּכׁשר סכ. ְֵָָ

.ÊËּבמקֹום ואין זה, ּבצד זה ּכׁשר ודבר ּפסּול ּבדבר ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָסּכ
אם - ּפחֹות אּלא טפחים ׁשלׁשה רחב הּפסּול מּסכ ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹאחד
ּכׁשרה; הּפסּול, הּסכ ּכל על יֹותר הּכׁשר הּסכ ּכל ְְְֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָהיה

ּבצמצּום זה ּכמֹו זה היה בשווה]ואם על[בדיוק אף - ְְְְִִֶֶַַָָ
מּפני ּפסּולה, זֹו הרי - ׁשלׁשה אחד ּבמקֹום ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹּפי

נחׁשב הּוא ּכפרּוץ ּפסּול ׁשּסכ. ְְְֶֶָָָָ

.ÊÈהּנׁשר מּפני ּתחּתיה ּפרׂש אֹו מּלמעלה, ּבגד עליה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּפרׂש
סּככּה אם וכן ּכׁשרה. לנאֹותּה, ּכדי ּפרׂשֹו ּפסּולה; -ְְְְְְְִִֵֵֵָָָָָָ
וכלים ּבגדים ּובמיני ּפרֹות ּבמיני ועּטרּה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָּכהלכתּה,
ּכׁשרה - לנאֹותּה ּכדי ,ּבּסכ ּבין ּבכתליה ּבין ּבּה, .ׁשּתלּויין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

.ÁÈּבגבהּה ממעטין אין - הּסּכה מכ'נֹואי [להפחיתה ְְְֲִֵֵַַָָָֻ
ּברחּבּהאמה] ממעטין אבל טפחים], הּסּכה[מז' נֹואי היּו . ְְְֲֲִֵַַָָָָָֻ

ּפסּולה;[רחוקים]מפלגין - יתר אֹו טפחים ארּבעה מּגּגּה ְְְְִִִֵַַָָָָָָָֻ
ּתחת אּלא ,הּסכ ּתחת אינֹו ּכאּלּו ׁשם הּיֹוׁשב ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנמצא

ּבהן מסּככין ׁשאין וכלים אכלין ׁשהּוא .הּנֹואי, ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַָָ

.ËÈיׁש אם - מהן נראה ׁשהאויר חּלֹונֹות ּבֹו ׁשהיּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָסכ
ּפסּולה זֹו הרי ,המסּכ מקֹום ּככל האויר מּפניּבכל , ְְְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָֻ

על מרּבה ׁשהחּמה וכל מּצּלתּה, מרּבה ּתהיה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻׁשחּמתּה
סכ אינֹו ּכׁשרה.הּצל האויר, על רב הּסכ היה ואם ; ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

.Îאויר אחד ּבמקֹום היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָֹּבּמה
היה אם אבל טפחים; ּביןׁשלׁשה טפחים, ׁשלׁשה אויר ְְְְֲֲִִִִֵָָָָָָָֹֹ

ׁשּימעטּנּו עד ּפסּולה, זֹו הרי - הּצד מן ּבין ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבאמצע
אם - ּוכסּות ּכלים ּכגֹון הּפסּול, ּבדבר מעטֹו ְְְְֲִִִִֵַָָָָֹמּׁשלׁשה.
עד ּפסּולה קטּנה, ּבסּכה ואם ּכׁשרה; היא, ּגדֹולה ְְְְְְִִֵַַָָָָָָֻֻסּכה

ּבֹוׁש ׁשּמסּככין ּבדבר צּלתֹוּימעטּנּו ,הּסּכּו רב היה . ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
הֹואיל - מּצּלתֹו מרּבה חּמתֹו ּומעּוטֹו, מחּמתֹו, ְְִִִִֵַַָָָָָֻֻמרּבה

ּכׁשרה הּכל, מחּמת מרּבה הּכל .וצּלת ְְְִֵֵַַַַַָָֹֹֻ
.‡Îהּכֹוכבים מּמּנּו ׁשּיראּו ּכדי קל, להיֹות הּסּכּו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּדר

מעּבההּגדֹולים היתה רב]; בסכך על[- אף - ּבית ּכמין ְְְְִִִַַַַָָָֻ
הּסּכּו היה ּכׁשרה. מּתֹוכּה, נראין הּכֹוכבים ׁשאין ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּפי
ּומקצתֹו למעלה מקצתֹו ׁשּיהיה הּסּכּו והּוא ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻמדבלל,
והּיֹורד, העֹולה ּבין יהיה ׁשּלא ּובלבד ּכׁשרה; - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלמּטה
יתר אֹו טפח העֹולה זה ּברחב היה ואם טפחים. ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה
רֹואין - טפחים מּׁשלׁשה יתר ּגבֹוּה ׁשהּוא ּפי על אף -ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

הּיֹורד זה ּבׂשפת ונגע למּטה, ירד ּכאּלּו והּוא,אֹותֹו ; ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ
הּיֹורד ׂשפת ּכנגד מכּון .ׁשּיהיה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָֻ

.Îּכמי ּפסּולה, הּתחּתֹונה - סּכה ּגּבי על סּכה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֻֻהעֹוׂשה
ּדברים ּבּמה ּכׁשרה. והעליֹונה הּבית; ּבתֹו סּכה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשעׂשה
עׂשרה העליֹונה ּגבּה ּבׁשהיה ּפסּולה? ׁשהּתחּתֹונה ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאמּורים
ּכרים לקּבל יכֹול הּתחּתֹונה ּגג והיה יתר, אֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָטפחים
אין אם אבל הּדחק; ידי על אפּלּו עליֹונה, ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָּוכסתֹות
יכֹולה הּתחּתֹונה היתה ׁשּלא אֹו עׂשרה, עליֹונה ׁשל ְְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּגבהּה
אף - הּדחק ידי על אפּלּו עליֹונה ׁשל ּוכסתֹות ּכרים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָלקּבל

ׁשּתיהן ּגבּה יהיה ׁשּלא והּוא, ּכׁשרה; יתר[יחד]הּתחּתֹונה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
העליֹונה ּבסכ - ׁשהּתחּתֹונה אּמה; עׂשרים נּתרתעל .היא ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ



סז             
      

.Ëעל אף ּכׁשרה, - מקֹום מּכל ּכהלכתּה, ׁשּנעׂשת ְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָָֻסּכה
מצוה לׁשם נעׂשת ׁשּלא לצל,ּפי עׂשּויה ׁשּתהיה והּוא, ; ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַָָָֹ

ּבהן ּכּיֹוצא וכל ּבהמה וסּכת ּגֹוים סּכת סּכהּכגֹון אבל . ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻֻֻ
לצל נעׂשת ׁשּלא לפי ּפסּולה, - מאליה וכןׁשּנעׂשת . ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹ

ּבגדיׁש תבואה]החֹוטט בערימת אינּה[חפר - סּכה ועׂשהּו , ְְִֵֵַָָָָָֻ
עׂשה אם ,לפיכ לצל; זה ּגדיׁש עּמר לא ׁשהרי ְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹֻסּכה,
ּבּה וחטט סּכה, לׁשם ׁשבעה ּבמׁש טפח חלל ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻּבתחּלה
סכ נעׂשה ׁשהרי ּכׁשרה, - לעׂשרה והׁשלימּה כן ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאחרי

לצל .ׁשּלּה ְֵֶָ

.Èמסּככין אין - זרדין וחבילי עצים וחבילי קׁש ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַָחבילי
ליּבׁשן, ּכדי ּגּגֹו על חבילֹות אדם יעׂשה ׁשּמא ּגזרה, ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבהן;
עׂשה לא מּתחּלה והּוא סּכה, לׁשם ּתחּתיהן ויׁשב ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻויּמל
הּתירן ואם מאליה. ׁשּנעׂשת ּכסּכה ונמצאת לצל, זה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻסכ

הקשר] ּכׁשרֹות[התיר מעׂשרים., ּפחּותה חבילה ואין ְְְְֲִִֵֵֵֶָָ
ּבּדים .וחמּׁשה ֲִִַַָ

.‡Èלמנין ׁשאגדן קטּנֹות במניין]חבילֹות ,[למוכרן ְְְֲֲִִֶַָָָ
ּבהן החֹותמסּככין וכן אגּודֹות. והחרּיֹות הּדקל, ראׁש  ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹ

אינן[מחוברות] ׁשמים ּבידי ׁשאגד ּבֹו, מסּככין - ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָּבֹו
האחד, מּצד ּכּלן החרּיֹות ראׁשי קׁשר ואפּלּו ֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֻּכחבילה.
ואחד ׁשמים, ּבידי ראׁשיה מּׁשני אחד ּכחבילה, ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנמצאּו
חבילה, אינֹו אחד עץ ׁשהאֹוגד ּבהן; מסּככין - אדם ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָָּבידי

ׁשמים ּבידי אגּודה ׁשהרי הּוא אחד ּכעץ אגדוזֹו ּכל וכן . ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
לטלטלֹו עׂשּוי יתפזר]ׁשאינֹו יטלטלו שאם אגד[- אינֹו ,. ְְְֵֵֶֶֶַָ

.Èהּבית ּבתֹו עׂשיּה ּכאּלּו האילן, ּתחת סּכתֹו .העֹוׂשה ְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֻ
ּגּבן,[היטה]הדלה על וסּכ ּובּדיהן, האילנֹות עלי עליה ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ

הּסּכּו היה אם - קּצצן ּכ [רב]הרּבה[הכשר]ואחר ְְְִִִֵַַַַָָָָ
מּתחּלתֹו ּכׁשר ׁשהיה הּסּכּו היה לא ואם ּכׁשרה; ְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹמהן,
ׁשּתהיה ּכדי קציצתם אחר אֹותן לנענע צרי מהן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהרּבה

סּכה לׁשם .עׂשּיה ְֲִֵָָֻ

.‚Èוסּכ ּבֹו, מסּככין ׁשאין ּבדבר ּבֹו ׁשּמסּככין ּדבר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָערב
ּפסּולה הּפסּול, על יתר ׁשהּכׁשר ּפי על אף - .ּבׁשניהם ְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבסכ יׁש אם - זה ּבצד זה לעצמֹו, וזה לעצמֹו ּבזה ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָסּכ
מן ּבין ּבאמצע ּבין אחד, ּבמקֹום טפחים ׁשלׁשה ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹּפסּול

ּפסּולה זֹו הרי - .הּצד ְֲֵַַָ
.„È,ּגדֹולה ּבסּכה אבל ּבקטּנה. אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָָֻּבּמה

מּכאן ּפחֹות טפחים, ּבארּבעה ּפֹוסל - ּבאמצע ּפסּול ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָסכ
הּצד ּומן לדפנות]ּכׁשרה; אּמֹות,[צמוד ּבארּבע ּפֹוסל - ְְְִֵֵַַַַַָ

ּכׁשרה מּכאן ׁשּנפחתּופחֹות ּבית ּכיצד? חור]. [נפער ְְִִִֵֵֶַַַָָָ
הּמּקפת חצר וכן הּפחת, מקֹום על וסּכ ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּבאמצעֹו

ׁשהּקיפּוה[מרפסת]אכסדרה ּגדֹולה סּכה וכן עליה, ׁשּסּכ ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
ּבצד ּבֹו מסּככין ׁשאין ל-]ּבדבר מּלמעלה[צמוד הּדפנֹות ְְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָ

אּמֹות, ארּבע ולּכתל הּכׁשר הּסכ מּׂשפת יׁש אם -ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַָָֹ
נעקם, הּכתל ּכאּלּו רֹואין מּכן, ּפחֹות זהּפסּולה; ויחׁשב ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּוכׁשרה הּכתל, ּגּוף מן הּפסּול הלכההּסכ - זה ודבר . ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ
מּסיני .למׁשה ְִִֶַֹ

.ÂËׁשבעה אּלא ּבּה ׁשאין ּכל קטּנה? סּכה היא זֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹֻואי
ּבּה ׁשּיּׁשאר ּכל ּוגדֹולה, טפחים; ׁשבעה על ְְְְִִִִֵֶַָָָָָָֹטפחים

טפחים ׁשבעה על טפחים ׁשבעה הּפסּול הּסכ על ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָיתר
ּכׁשר סכ. ְֵָָ

.ÊËּבמקֹום ואין זה, ּבצד זה ּכׁשר ודבר ּפסּול ּבדבר ְְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָָסּכ
אם - ּפחֹות אּלא טפחים ׁשלׁשה רחב הּפסּול מּסכ ְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹאחד
ּכׁשרה; הּפסּול, הּסכ ּכל על יֹותר הּכׁשר הּסכ ּכל ְְְֵֵֵַַַַַָָָָָָָָָהיה

ּבצמצּום זה ּכמֹו זה היה בשווה]ואם על[בדיוק אף - ְְְְִִֶֶַַָָ
מּפני ּפסּולה, זֹו הרי - ׁשלׁשה אחד ּבמקֹום ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָֹּפי

נחׁשב הּוא ּכפרּוץ ּפסּול ׁשּסכ. ְְְֶֶָָָָ

.ÊÈהּנׁשר מּפני ּתחּתיה ּפרׂש אֹו מּלמעלה, ּבגד עליה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּפרׂש
סּככּה אם וכן ּכׁשרה. לנאֹותּה, ּכדי ּפרׂשֹו ּפסּולה; -ְְְְְְְִִֵֵֵָָָָָָ
וכלים ּבגדים ּובמיני ּפרֹות ּבמיני ועּטרּה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵָָָָּכהלכתּה,
ּכׁשרה - לנאֹותּה ּכדי ,ּבּסכ ּבין ּבכתליה ּבין ּבּה, .ׁשּתלּויין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָ

.ÁÈּבגבהּה ממעטין אין - הּסּכה מכ'נֹואי [להפחיתה ְְְֲִֵֵַַָָָֻ
ּברחּבּהאמה] ממעטין אבל טפחים], הּסּכה[מז' נֹואי היּו . ְְְֲֲִֵַַָָָָָֻ

ּפסּולה;[רחוקים]מפלגין - יתר אֹו טפחים ארּבעה מּגּגּה ְְְְִִִֵַַָָָָָָָֻ
ּתחת אּלא ,הּסכ ּתחת אינֹו ּכאּלּו ׁשם הּיֹוׁשב ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנמצא

ּבהן מסּככין ׁשאין וכלים אכלין ׁשהּוא .הּנֹואי, ְְְֳִִִֵֵֶֶֶַַָָ

.ËÈיׁש אם - מהן נראה ׁשהאויר חּלֹונֹות ּבֹו ׁשהיּו ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָסכ
ּפסּולה זֹו הרי ,המסּכ מקֹום ּככל האויר מּפניּבכל , ְְְְְֲֲִִֵֵַָָָָָָֻ

על מרּבה ׁשהחּמה וכל מּצּלתּה, מרּבה ּתהיה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֻֻׁשחּמתּה
סכ אינֹו ּכׁשרה.הּצל האויר, על רב הּסכ היה ואם ; ְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָָ

.Îאויר אחד ּבמקֹום היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֶֶֶַָָָָָֹּבּמה
היה אם אבל טפחים; ּביןׁשלׁשה טפחים, ׁשלׁשה אויר ְְְְֲֲִִִִֵָָָָָָָֹֹ

ׁשּימעטּנּו עד ּפסּולה, זֹו הרי - הּצד מן ּבין ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָּבאמצע
אם - ּוכסּות ּכלים ּכגֹון הּפסּול, ּבדבר מעטֹו ְְְְֲִִִִֵַָָָָֹמּׁשלׁשה.
עד ּפסּולה קטּנה, ּבסּכה ואם ּכׁשרה; היא, ּגדֹולה ְְְְְְִִֵַַָָָָָָֻֻסּכה

ּבֹוׁש ׁשּמסּככין ּבדבר צּלתֹוּימעטּנּו ,הּסּכּו רב היה . ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
הֹואיל - מּצּלתֹו מרּבה חּמתֹו ּומעּוטֹו, מחּמתֹו, ְְִִִִֵַַָָָָָֻֻמרּבה

ּכׁשרה הּכל, מחּמת מרּבה הּכל .וצּלת ְְְִֵֵַַַַַָָֹֹֻ
.‡Îהּכֹוכבים מּמּנּו ׁשּיראּו ּכדי קל, להיֹות הּסּכּו ְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָּדר

מעּבההּגדֹולים היתה רב]; בסכך על[- אף - ּבית ּכמין ְְְְִִִַַַַָָָֻ
הּסּכּו היה ּכׁשרה. מּתֹוכּה, נראין הּכֹוכבים ׁשאין ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּפי
ּומקצתֹו למעלה מקצתֹו ׁשּיהיה הּסּכּו והּוא ְְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֻמדבלל,
והּיֹורד, העֹולה ּבין יהיה ׁשּלא ּובלבד ּכׁשרה; - ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלמּטה
יתר אֹו טפח העֹולה זה ּברחב היה ואם טפחים. ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשלׁשה
רֹואין - טפחים מּׁשלׁשה יתר ּגבֹוּה ׁשהּוא ּפי על אף -ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ

הּיֹורד זה ּבׂשפת ונגע למּטה, ירד ּכאּלּו והּוא,אֹותֹו ; ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָ
הּיֹורד ׂשפת ּכנגד מכּון .ׁשּיהיה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָֻ

.Îּכמי ּפסּולה, הּתחּתֹונה - סּכה ּגּבי על סּכה ְְְִֵֶַַַַָָָָָֻֻהעֹוׂשה
ּדברים ּבּמה ּכׁשרה. והעליֹונה הּבית; ּבתֹו סּכה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻׁשעׂשה
עׂשרה העליֹונה ּגבּה ּבׁשהיה ּפסּולה? ׁשהּתחּתֹונה ְְְְֲֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאמּורים
ּכרים לקּבל יכֹול הּתחּתֹונה ּגג והיה יתר, אֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָטפחים
אין אם אבל הּדחק; ידי על אפּלּו עליֹונה, ׁשל ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָּוכסתֹות
יכֹולה הּתחּתֹונה היתה ׁשּלא אֹו עׂשרה, עליֹונה ׁשל ְְְְְֲֶֶֶַַָָָָָָָָָֹּגבהּה
אף - הּדחק ידי על אפּלּו עליֹונה ׁשל ּוכסתֹות ּכרים ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָלקּבל

ׁשּתיהן ּגבּה יהיה ׁשּלא והּוא, ּכׁשרה; יתר[יחד]הּתחּתֹונה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹ
העליֹונה ּבסכ - ׁשהּתחּתֹונה אּמה; עׂשרים נּתרתעל .היא ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
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.‚Î- טפחים עׂשרה ּגבֹוהה אם - הּסּכה ׁשּבתֹו ְְְֲִִִֶַָָָָָָֻמּטה
חֹובתֹו ידי יצא לא ּתחּתיה ּכסּכההּיֹוׁשב ׁשהיא מּפני , ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻ

סּכה ּכילהּבתֹו וכן המיטה]. שסביב ּגג,[וילון לּה ׁשּיׁש ְְִֵֵֶַָָָֻ
ּבּה יׁשנים אין טפחים, עׂשרה ּגבֹוהה אם - טפח ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָאפּלּו

עליהןּבּסּכה סדין ּופרׂש עּמּודים, ארּבעה הּמעמיד וכן . ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻ
סּכה ּבתֹו ּכסּכה זה הרי עׂשרה, ּגבֹוהין אם -. ְְְֲֲִִֵֶָָָָֻֻ

.„Îׁשאין ּכילה וכן סדין, עליהן ׁשּפרׂש עּמּודין ׁשני ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָאבל
ּתחּתיהן ליׁשן מּתר ׁשהּוא, ּכל ּגבֹוהין אפּלּו - טפח ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֻּבגּגּה

ּגג. לּה ׁשאין מּפני סּכה, ּבתֹו ּכסּכה ׁשאינן ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָֻֻֻּבּסּכה;

.‰Îּכׁשרה ׁשאּולה, ּכׁשרהסּכה הּגזּולה, וכן אם; ּכיצד? . ְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָֻ
יצא; - ּבּה ויׁשב ּוגזלּה מּסּכתֹו, והֹוציאֹו חברֹו על ְְְֲִִֵַַַָָָָָָָָֻּתקף

נגזלת הּקרקע -ׁשאין סּכה מהן ועׂשה עצים, ּגזל ואם . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ
ּדמי אּלא העצים לבעל ׁשאין היא, חכמים ּתּקנת ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיצא;

ּבלבד נסריםעצים ּגזל ואפּלּו עצים]. ולא[גזרי והּניחן, , ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָֹ
ּברׁשּות סּכה העֹוׂשה יצא. - ּכלּום ּבהן ׁשּנה ולא ְְְְִִִֶֶָָָָָָָֹֻחּברן,

ּכׁשרה זֹו הרי .הרּבים, ְֲִֵֵַָָ



      

ה'תש"ע מרחשון י"ד ראשון יום

.ËÙ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ËÎ .ËÏ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

.Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ .‡Ù ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הפ"ט ׁשּוםהּמצוה מּלהקריב ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ

"מעלה נקרא: וזה לעזרה, חּוץ ּכלֹומר: ּבחּוץ, ְְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָקרּבן

ּפןּֿתעלה ל "הּׁשמר יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָּבחּוץ",

ּתראה" אׁשר ּבכלֿמקֹום עלתי ספרי ּולׁשֹון . ְְְְֲִִֵֶֶֶָָֹֹ

  קדׁשים ׁשאר עֹולֹות, אּלא לי "אין :ְִִֵֶָָָָ

מצּוּך" אנכי אׁשר ּכל ּתעׂשה "וׁשם לֹומר: ּתלמּוד ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹמּנין?

 ,ולאֿתעׂשה ּבעׂשה עֹולה אֹומר: אני ועדין ,ְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַָֹ

לֹומר: ּתלמּוד ― ּבעׂשה אּלא יהיּו לא קדׁשים ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹׁשאר

"עלתי ּתעלה ּבּכלל"וׁשם עלה .    ְְֲֶֶַַָָָֹֹֹ

יצאת ולּמה היתה,  ? ְְָָָָָָ

ּבעׂשה ׁשהיא מיחדת ׁשהיא עֹולה מה אליה: ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻלהּקׁש

ּבלאֿ הּוא הרי ּבעׂשה ׁשהּוא ּכל ּכ ְְֲֲֲֵֵֶֶַַָֹֹֹולאֿתעׂשה,

ׁשהּוא אףֿעלּֿפי ― זה ּפסּוק ל אבאר ואני ְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָתעׂשה".

נאמר ׁשהעֹולה והּוא: הענין. ׁשּיתּבאר ּכדי ― ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָָָּפׁשּוט

אמרֹו והּוא ּבחּוץ, הקרבתּה על להזהיר ּפסּוק ְְְְְִֶַַַַָָָָָָָעליה

לצּוֹות אחר ּפסּוק ּובא ,"עלתי "ּפןּֿתעלה ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹיתעּלה:

"ׁשם יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבפנים אתֿהעֹולה ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָלהקריב

העֹולה ׁשּתקריב עׂשה מצות וזֹו ― "עלתי ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּתעלה

ּבעׂשה ּבאּו קדׁשים ׁשאר אבל ה'. יבחר אׁשר ְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָּבּמקֹום

ּכל ּתעׂשה "וׁשם אמרֹו: והּוא ּבפנים, ׁשּיקרבּו ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָֹֻּבלבד,

ּתעׂשה" "ׁשם ׁשּמּמהּֿׁשאמר: אּלא מצּוּך"; אנכי ְֲֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאׁשר

לאו אצלנּו: הּוא ּוכלל ― לאֿתעׂשה ׁשּבחּוץ ְְְֲֵֶֶֶַַַַָָֹמׁשמע

ּכאן אמרם וזהּו הּוא. עׂשה עׂשה, מּכלל הּבא ְְְֲֲִֵֵֶַַָָָָ

אּלא יהיּו לא קדׁשים ׁשאר אֹומר אני "ועדין :ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָֹ

ּבחּוץ קדׁשים ׁשאר הּמקריב ׁשּיהא ּכלֹומר ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָּבעׂשה",

אמר ּולפיכ ― ּבלבד עׂשה מּכלל הּבא לאו על ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָעֹובר

ׁשאר ויהיּו ההּקׁש ׁשּיּׂשג ּכדי "עלתי ּתעלה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻ"וׁשם

ּבלאֿ ּבחּוץ עֹולה ׁשּמקריב ּכׁשם ּכעֹולה: ְְְְִֵֶַַָָָָָֹקרּבנֹות

לאו על והעֹובר ּבלאֿתעׂשה. קרּבנֹות ׁשאר ּכ ְְְְֲֲֵֶֶַַַָָָָָָֹתעׂשה,

חּטאת חּיב ― ּובׁשֹוגג ּכרת; ענּוׁש ― ּבמזיד ְְִֵֵֵֶַַָָָָזה

ּבמעלה אמר מֹות אחרי ּבפרׁשת הּכרת ּולׁשֹון ְְְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָָקבּועה.

מֹועד אהל ואלּֿפתח אֹוֿזבח עלה "אׁשרֿיעלה ְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹּבחּוץ:

מעּמיו" ההּוא האיׁש ונכרת לה' אתֹו לעׂשֹות יביאּנּו ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹֹלא

  ענׁש ― מעּמיו" "ונכרת ּובּספרא: .ְְְִִֵֶַַַָָֹ

ל "הּׁשמר לֹומר: ּתלמּוד מּנין? אזהרה ְְְְִִִֶַַַַַָָָָׁשמענּו,

זבחים ּגמרא ּולׁשֹון ."עלתי "העלאה,ּפןּֿתעלה : ְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָֹֹ

"ואלּֿפתח ּכתיב: ― ענׁש אזהרה; ּוכתיב ענׁש ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָֹֹּכתיב

"הּׁשמר ּדכתיב: ― אזהרה ונכרת"; וגֹו' מֹועד ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹאהל

זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ."עלתי ּפןּֿתעלה ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹל

מּזבחים י"ג .ּבפרק ְְִִֶֶָ

― הל"ט ּבּמקּדׁשהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָ

והּוא "ּתמידין", נקראים ואּלה ּבכלֿיֹום, ּכבׂשים ְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָׁשני

תמיד" עלה לּיֹום "ׁשנים יתעּלה: אמרֹו  . ְְְִִִֶַַַָָָֹ

ועׂשּיתם הקרבתם וסדר זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָּוכבר

מּיֹומא ב' ּתמיד.ּבפרק ּובמּסכת ְְִִֶֶֶֶַָָ

― הכ"ט עלהּמצוה אׁש להבעיר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָ

ּתּוקד ּתמיד "אׁש אמרֹו: והּוא ּתמיד, ּבכלֿיֹום ְְְְִִִֵֵַַַָָָָהּמזּבח

תכּבה" לא עלֿהּמזּבח  יּתכן לא וזה ― ְְְִִִֵֵֶֶַַַָֹֹ

ּבכלּֿבקר אתֿהעצים ולׂשים להתמיד ׁשּצּוה ּבּמה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹאּלא

מּיֹומא ב' ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו הערּבים, ּובין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ּתמיד ּובמּסכת אמרּו ּובפרּוׁש . : ְְְִֵֶֶַָָ

להביא מצוה מןֿהּׁשמים, יֹורדת ׁשהאׁש ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ"אףֿעלּֿפי

ד' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָמןֿההדיֹוט".

מּכּפּורים מצות לֹומר רצֹוני מּתמיד, ב' ּובפרק ְְְִִִִִִִֶֶַַָ

ּבּמזּבח. ּבכלֿיֹום הּנעׂשית האׁש ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָמערכֹות

          
      

― הפ"א אׁשהּמצוה מּלכּבֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ

עלֿ ּתּוקד ּתמיד "אׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָהּמזּבח,

תכּבה" לא ּובספראהּמזּבח . לא" : ְְְְִִִֵֶַַָֹֹ

ּבלאֿתעׂשה"; עֹובר ׁשּכלֿהמכּבה מלּמד ― ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹתכּבה

מּגחלי אחת ּגחלת אפּלּו וכּבה זה לאו על ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכלֿהעֹובר

י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּמזּבח

.מּזבחים ְִִָ

― ׁשלׁשים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹ

אתֿהּדׁשן להסיר ּגּביהּכהנים מעל ּבכלֿיֹום ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

אמרֹו והּוא הּדׁשן", "ּתרּומת ׁשּקֹוראים: וזֹוהי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָהּמזּבח

והרים וגֹו' ּומכנסיֿבד בד מּדֹו הּכהן "ולבׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹיתעּלה:

אתֿהּדׁשן" ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו וכבר . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּתמיד ּבמּסכת מקֹומֹות   וכּפּורים. ְְְִִִֶֶַָ

ה'תש"ע מרחשון ט"ו שני יום
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― הכ"ח אתֿהּמצוה לּתן הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹ

אמרֹו והּוא הּזהב, מזּבח על ּפעמים ּבכלֿיֹום ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּקטרת

ּבּבקר ּבּבקר סּמים קטרת אהרן עליו "והקטיר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹיתעּלה:

אתֿהּנרת אהרן ּובהעלת יקטירּנה אתֿהּנרת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹּבהיטיבֹו

יקטירּנה" הערּבים ּבין  ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּבריׁש ּבכלֿיֹום ּבּה ההקטרה ותאּור ועׂשּיתּה זֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹקטרת

ּתמידּכרתֹות ּבמּסכת ּובמקֹומֹות    . ְְְִִֵֶֶַָ

― הכ"ה להדליקהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ

יתעּלה:הּנרֹות אמרֹו והּוא ה', לפני ּתמיד ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

אתֹו יער עלֿהעדת אׁשר לּפרכת מחּוץ מֹועד ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֻ"ּבאהל

ּובניו" אהרן  .הּנרֹות הטבת מצות וזֹוהי ― ְְֲֲִִֵַַַַָָָֹ

מּמנחֹות ח' ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ

מּיֹומא א' ּתמיד.ּובפרק ּבמּסכת ּובמקֹומֹות ְְְִִִֶֶֶֶַָָ

― ארּבעים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָ

ּובין ּבּבקר מנחה ּתמיד, ּבכלֿיֹום ּגדֹול ּכהן ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּיקריב

ּגדֹול ּכהן חבּתי הּנקראת: והיא הערּבים,  ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹ

אמרֹו והּוא מׁשיח. ּכהן מנחת ּגם: ונקראת ,ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹ

לה'" אׁשרֿיקריבּו ּובניו אהרן קרּבן "זה יתעּלה: ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

 קרבה ואי קרבה ּומתי זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָ

ו' ט'ּבפרק ּביֹומאּובפרק ּובמקֹומֹות מּמנחֹות ְְְְְִִֶֶֶֶָָ

.ְִָותמיד

― המ"א קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ

וזהּו ― ּכלֿיֹום ׁשל ּתמיד על נֹוסף ְְִֶֶַַָָָָָּבכלֿיֹוםֿׁשּבת

ׁשניֿ הּׁשּבת "ּוביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבת. ְְְְְִֵֶַַַַַָָָמּוסף

כבׂשים"  הקרבתֹו סדר נתּבאר ּוכבר . ְְְְִִֵֵֶַָָָָָ

מּיֹומא ב' ּובתמיד.ּבפרק ְְִִֶֶָָ

― הכ"ז הּפניםהּמצוה לחם לׂשים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

     והּוא ּתמיד, ה' ְְִִֵָלפני

לפני ּפנים לחם עלֿהּׁשלחן "ונתּת יתעּלה: ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻאמרֹו

ּתמיד"  ּבנתינת הּתֹורה לׁשֹון ידעּת ּוכבר . ְְְְִִִַַַָָָָָ

וׁשּיאכלּו לבֹונה, עּמֹו וׁשיהא ּכלֿׁשּבת, חדׁש ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹלחם

נתּבארּו ּוכבר הּקֹודמת. ּבּׁשּבת מהּֿׁשּנעׂשה ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּכהנים

מּמנחֹות י"א ּבפרק זֹו מצוה .ּדיני ְְְִִִֵֶֶָָ

― המ"ב קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ

וזהּו ― ּכלֿיֹום ׁשל ּתמיד על נֹוסף ְְִֶֶֶַָָָָֹֹּבכלֿראׁשֿחדׁש

"ּובראׁשי יתעּלה: אמרֹו והּוא ראׁשֿחדׁש. ְְְְִֵֶֶַַָָֹֹמּוסף

וגֹו'" חדׁשיכם  . ְְֵֶָ

ה'תש"ע מרחשון ט"ז שלישי יום
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― המ"ג קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ

מּוסף וזהּו ― הּפסח ימי ּבכלֿׁשבעת הּתמיד על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָנֹוסף

ּתקריבּו ימים "ׁשבעת יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמּצֹות. ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָחג

לה'" אּׁשה  . ִֶַ

― המ"ד העמרהּמצוה מנחת היא    ְְִִִֶַַַָָֹ

   להקריב ׁשּנצטּוינּו הּמצוה והיא ,ְְְְְִִִִִֶַַַָ

ּכבׂש עּמּה ונקריב ּבניסן, ט"ז ּביֹום ׂשעֹורים ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָמנחת

אתֿ "והבאתם יתעּלה: אמרֹו והּוא לעֹולה. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָּבןֿׁשנתֹו

אלֿהּכהן קצירכם ראׁשית עמר היא זֹו ּומנחה . ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹ

יתעּלה: ּבאמרֹו הרמז ועליה ּבּכּורים", "מנחת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּנקראת:

ּגרׂש ּבאׁש קלּוי אביב לה' ּבּכּורים מנחת ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ"ואםּֿתקריב

ּכרמל"  הּמכלּתא ּולׁשֹון . ּֿכל" : ְְְְִֶַַָָ

חֹובה, ׁשהן מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות, ― ׁשּבּתֹורה ואם ְְִִִֵֶֶַָָָָֹאם

אמרּו: ּבּכּורים". מנחת ּתקריב ואם הּוא: מהם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָואחד

ּתלמּוד רׁשּות? אּלא אינֹו אֹו חֹובה, אֹומר אּתה ְְֵֵֶַַָָָָ"חֹובה.

רׁשּות". ולא חֹובה ― ּבּכּורי מנחת את ּתקריב ְְְְִִִֵֶַַַָֹלֹומר:

י' ּבפרק ּבׁשלמּות ּכּלם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֻּוכבר

ְִָמּמנחֹות.
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― הפ"א אׁשהּמצוה מּלכּבֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָֻ

עלֿ ּתּוקד ּתמיד "אׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָהּמזּבח,

תכּבה" לא ּובספראהּמזּבח . לא" : ְְְְִִִֵֶַַָֹֹ

ּבלאֿתעׂשה"; עֹובר ׁשּכלֿהמכּבה מלּמד ― ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹתכּבה

מּגחלי אחת ּגחלת אפּלּו וכּבה זה לאו על ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכלֿהעֹובר

י' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ― ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָהּמזּבח

.מּזבחים ְִִָ

― ׁשלׁשים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָֹ

אתֿהּדׁשן להסיר ּגּביהּכהנים מעל ּבכלֿיֹום ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

אמרֹו והּוא הּדׁשן", "ּתרּומת ׁשּקֹוראים: וזֹוהי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָהּמזּבח

והרים וגֹו' ּומכנסיֿבד בד מּדֹו הּכהן "ולבׁש ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָֹיתעּלה:

אתֿהּדׁשן" ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו וכבר . ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ

ּתמיד ּבמּסכת מקֹומֹות   וכּפּורים. ְְְִִִֶֶַָ

ה'תש"ע מרחשון ט"ו שני יום
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― הכ"ח אתֿהּמצוה לּתן הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָֹ

אמרֹו והּוא הּזהב, מזּבח על ּפעמים ּבכלֿיֹום ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָֹהּקטרת

ּבּבקר ּבּבקר סּמים קטרת אהרן עליו "והקטיר ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹיתעּלה:

אתֿהּנרת אהרן ּובהעלת יקטירּנה אתֿהּנרת ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹֹֹּבהיטיבֹו

יקטירּנה" הערּבים ּבין  ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָ

ּבריׁש ּבכלֿיֹום ּבּה ההקטרה ותאּור ועׂשּיתּה זֹו ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָֹקטרת

ּתמידּכרתֹות ּבמּסכת ּובמקֹומֹות    . ְְְִִֵֶֶַָ

― הכ"ה להדליקהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ

יתעּלה:הּנרֹות אמרֹו והּוא ה', לפני ּתמיד ְְְְִִִֵֵֶַַָָ

אתֹו יער עלֿהעדת אׁשר לּפרכת מחּוץ מֹועד ְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֻ"ּבאהל

ּובניו" אהרן  .הּנרֹות הטבת מצות וזֹוהי ― ְְֲֲִִֵַַַַָָָֹ

מּמנחֹות ח' ּבפרק זֹו מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָ

מּיֹומא א' ּתמיד.ּובפרק ּבמּסכת ּובמקֹומֹות ְְְִִִֶֶֶֶַָָ

― ארּבעים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָָָ

ּובין ּבּבקר מנחה ּתמיד, ּבכלֿיֹום ּגדֹול ּכהן ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹׁשּיקריב

ּגדֹול ּכהן חבּתי הּנקראת: והיא הערּבים,  ְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָֹ

אמרֹו והּוא מׁשיח. ּכהן מנחת ּגם: ונקראת ,ְְְְְִִִֵֵַַַָָֹ

לה'" אׁשרֿיקריבּו ּובניו אהרן קרּבן "זה יתעּלה: ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָֹ

 קרבה ואי קרבה ּומתי זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָ

ו' ט'ּבפרק ּביֹומאּובפרק ּובמקֹומֹות מּמנחֹות ְְְְְִִֶֶֶֶָָ

.ְִָותמיד

― המ"א קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ

וזהּו ― ּכלֿיֹום ׁשל ּתמיד על נֹוסף ְְִֶֶַַָָָָָּבכלֿיֹוםֿׁשּבת

ׁשניֿ הּׁשּבת "ּוביֹום יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּבת. ְְְְְִֵֶַַַַַָָָמּוסף

כבׂשים"  הקרבתֹו סדר נתּבאר ּוכבר . ְְְְִִֵֵֶַָָָָָ

מּיֹומא ב' ּובתמיד.ּבפרק ְְִִֶֶָָ

― הכ"ז הּפניםהּמצוה לחם לׂשים ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָ

     והּוא ּתמיד, ה' ְְִִֵָלפני

לפני ּפנים לחם עלֿהּׁשלחן "ונתּת יתעּלה: ְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֻאמרֹו

ּתמיד"  ּבנתינת הּתֹורה לׁשֹון ידעּת ּוכבר . ְְְְִִִַַַָָָָָ

וׁשּיאכלּו לבֹונה, עּמֹו וׁשיהא ּכלֿׁשּבת, חדׁש ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֹלחם

נתּבארּו ּוכבר הּקֹודמת. ּבּׁשּבת מהּֿׁשּנעׂשה ְְֲֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּכהנים

מּמנחֹות י"א ּבפרק זֹו מצוה .ּדיני ְְְִִִֵֶֶָָ

― המ"ב קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ

וזהּו ― ּכלֿיֹום ׁשל ּתמיד על נֹוסף ְְִֶֶֶַָָָָֹֹּבכלֿראׁשֿחדׁש

"ּובראׁשי יתעּלה: אמרֹו והּוא ראׁשֿחדׁש. ְְְְִֵֶֶַַָָֹֹמּוסף

וגֹו'" חדׁשיכם  . ְְֵֶָ

ה'תש"ע מרחשון ט"ז שלישי יום
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― המ"ג קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ

מּוסף וזהּו ― הּפסח ימי ּבכלֿׁשבעת הּתמיד על ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָנֹוסף

ּתקריבּו ימים "ׁשבעת יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמּצֹות. ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָחג

לה'" אּׁשה  . ִֶַ

― המ"ד העמרהּמצוה מנחת היא    ְְִִִֶַַַָָֹ

   להקריב ׁשּנצטּוינּו הּמצוה והיא ,ְְְְְִִִִִֶַַַָ

ּכבׂש עּמּה ונקריב ּבניסן, ט"ז ּביֹום ׂשעֹורים ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָמנחת

אתֿ "והבאתם יתעּלה: אמרֹו והּוא לעֹולה. ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָּבןֿׁשנתֹו

אלֿהּכהן קצירכם ראׁשית עמר היא זֹו ּומנחה . ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹ

יתעּלה: ּבאמרֹו הרמז ועליה ּבּכּורים", "מנחת ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּנקראת:

ּגרׂש ּבאׁש קלּוי אביב לה' ּבּכּורים מנחת ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָ"ואםּֿתקריב

ּכרמל"  הּמכלּתא ּולׁשֹון . ּֿכל" : ְְְְִֶַַָָ

חֹובה, ׁשהן מּׁשלׁשה חּוץ רׁשּות, ― ׁשּבּתֹורה ואם ְְִִִֵֶֶַָָָָֹאם

אמרּו: ּבּכּורים". מנחת ּתקריב ואם הּוא: מהם ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָואחד

ּתלמּוד רׁשּות? אּלא אינֹו אֹו חֹובה, אֹומר אּתה ְְֵֵֶַַָָָָ"חֹובה.

רׁשּות". ולא חֹובה ― ּבּכּורי מנחת את ּתקריב ְְְְִִִֵֶַַַָֹלֹומר:

י' ּבפרק ּבׁשלמּות ּכּלם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָֻּוכבר

ְִָמּמנחֹות.
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― המ"ה קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ

יֹום ׁשהּוא העמר הקרבת מּיֹום חמּׁשים ּביֹום ּגם ְְֲִִִֶֶַַַָָָֹמּוסף

ּבניסן עצרתט"ז מּוסף וזהּו , הּנזּכר והּוא , ְְְְֲִִֶֶֶַַָָ

הּבּכּורים "ּוביֹום אמרֹו: והּוא "ּבמדּברֿסיני". ְְְְְְִִִִֵֶַַַָּבספר

לריח עֹולה והקרבּתם וגֹו' לה' חדׁשה מנחה ְְְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָּבהקריבכם

ניחח"  . ִַֹ

― המ"ו לחםהּמצוה ׁשּתי להביא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָ

ּבגלל ּבאים ׁשהם הּכתּובים הּקרּבנֹות עם לּמקּדׁש ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָחמץ

הּקבּוע עצרת ּביֹום הּלחם  , ְֲֶֶֶֶַַַָ

ּבוּיקרא הּכתּוב ׁשּפרׁש ּכמֹו הּקרּבנֹות ּולהקריב ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָ

עם הנפתן אחר הּלחם ׁשּתי הּכהנים ואֹוכלים .ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹ

"מּמֹוׁשבתיכם יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשלמים. ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָֹּכבׂשי

עׂשרנים" ׁשני ׁשּתים ּתנּופה לחם ּתביאּו  . ְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹ

מּמנחֹות ד' ּבפרק נתּבאר הּבאּוכבר זה ׁשּקרּבן , ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָָ

זּולת וׁשּזה הּיֹום מּמּוסף חלּוק הּלחם ּבגלל  ְְִִֶֶֶֶַַַַַָ

מנחֹות ּבמּסכת מסּפיק ּבאּור אתֿזה ּבארנּו ּוכבר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָזה.

   ּבפרק נתּבארּו ּכבר זֹו מצוה וכלּֿדיני ,ְְְְְֲִִִֵֶֶָָָָ

ח' ּופרק ה' ּופרק מּמנחֹות.ד' י"א ּופרק ְִֶֶֶֶֶֶָ

― המ"ז קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ

נֹוסף     ,ּבתׁשרי א' ּביֹום ְְְִֵָ

"ּובחדׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא הּׁשנה. ראׁש מּוסף ְְְְִֶֶַַַַָָָֹֹוהּוא

ניחח לריח עלה ועׂשיתם וגֹו' לחדׁש ּבאחד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהּׁשביעי

לה'"  . ַ

― המ"ח קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבתׁשרי, העׂשירי ּבּיֹום ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָנֹוסף

ריח לה' עלה והקרבּתם וגֹו' הּׁשביעי לחדׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ"ּובעׂשֹור

ניחח" . ִַֹ

― חמּׁשים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָ

אמרֹו והּוא הּסּכֹות, חג ּבימי נֹוסף קרּבן ְְְְְִִֵַַַָָָָֻלהקריב

לה'"יתעּל ניחח ריח אּׁשה עלה "והקרבּתם ה: , ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָֹֹ

החג. מּוסף ְֶֶַָוזהּו

― הנ"א קרּבןהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ

ׁשמיני מּוסף וזהּו הּסּכֹות, חג ׁשל הּׁשמיני ּבּיֹום ְְְִִִִֶֶַַַַַָֻנֹוסף

עצמֹו, ּבפני זה מּוסף למנֹות אֹותנּו ּומהּֿׁשחּיב ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָעצרת.

עצרת ׁשמיני אצלנּו: ׁשהּכלל הּוא סּכֹות, מּכלֿימי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻנבּדל

אמרּו ּובפרּוׁש עצמֹו. ּבפני רגל רגל" ׁשהּוא , ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַָ

קרּבן עצמֹו, ראיהּבפני זֹו הּנה עצמֹו". ּבפני ְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָ

הּפׁשטּות. ּבתכלית ּפׁשּוט וזה חלּוק. ְְְְְִֶֶַַַָָָָׁשּקרּבנֹו

ה'תש"ע מרחשון י"ז רביעי יום
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― הקס"א העמר,הּמצוה ּבספירת ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָֹ

הּׁשּבת" מּמחרת לכם "ּוספרּתם יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֳִִֶֶֶַַַַַָָָָוהּוא

  ,יֹובל ׁשני לסּפֹור ּדין ּבית ׁשחּיב ׁשּכמֹו ּדע, .ְְְִִֵֵֵֶֶַַָ

לעיל ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשמּטה, ּוׁשמּטה ׁשנה ׁשנה  ְְְְְִִֵֵֶַָָָָָָ

יֹום העמר, ימי לסּפר מאּתנּו ואחד ּכלֿאחד חּיב ּכ ,ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹ

יֹום" חמּׁשים "ּתסּפרּו אמר: ׁשהרי ׁשבּוע, וׁשבּוע יֹום ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָ

"ּתסּפרֿל ׁשבעת "ׁשבעה ואמר: ,  ּכׁשם , ְְְְִִֵַָָָָָֹֻ

ּכ ׁשּבארנּו, ּכמֹו אחת, מצוה והּׁשמּטים הּׁשנים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָׁשּמנין

ּכלֿמיֿׁשּקדמני אֹותּה מנה וכ אחת, מצוה העמר ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹספירת

יטע ואל ּבזה. ּׁשעׁשּו מה הּוא ונכֹון אחת, ּכמצוה ―ְְְְְֲִֶֶַַַַַָָָָ

אמרם     לממני "מצוה : ְְְְִִֵָָָ

ׁשהן ׁשּתחׁשֹוב עד ׁשבּועי" לממני ּומצוה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָיֹומי

מצוה איזֹו מחלקי ׁשּכלֿחלקֿוחלק לפי ― מצות ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹׁשּתי

אבל מּמּנה. החלק אֹותֹו לעׂשֹות מצוה חלקים, לּה ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיׁש

אמרּו אּלּו מצות ׁשּתי נעׂשֹות היּו מנין : ְְְְֲִִִֵַַָָֹ

יעלם ׁשּלא ּדבר וזה מצוה. הּׁשבּועֹות ּומנין מצוה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהּימים

לעׂשֹות חֹובה ּתאמר: אם ׁשהרי ּבדברים, ׁשמדקּדק ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹמּמי

מצוה הּפעּלה אֹותּה ׁשּתהא מחּיב זה לׁשֹון אין ,וכ ְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֻּכ

זה על ּברּורה ּוראיה עצמּה. ּבפני   ְְְְִֵֶַַָָָָ

 ּבכלֿלילה אתֿהּׁשבּועֹות ּגם מֹונים ׁשאנּו זה ,ְְִֶֶֶַַַָָָָ

היּו ואּלּו ימים, וכ וכ ׁשבּועֹות וכ ּכ ׁשהם ְְְְִִֵֵֶָָָָָָָָָָּבאמרנּו,

אּלא מנינם מתקינים היּו לא עצמּה, ּבפני מצוה ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָֹהּׁשבּועֹות

"אׁשר ּברכֹות: ׁשּתי להן היּו ואז ּבלבד, הּׁשבּועֹות ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָּבלילי

ספירת ו"על העמר" ימי ספירת על וצּונּו ּבמצותיו ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹֹקּדׁשנּו

ספירת היא הּמצוה אּלא ּכן, הּדבר ואין העמר", ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשבּועי

חּיבֹות הּנׁשים ואין ׁשּצּוה. ּכמֹו וׁשבּועיו, ימיו ― ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹהעמר

זֹו. ְְִָּבמצוה

― וארּבעים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָ

לאכלם, ׁשאסּור הּמקּדׁשין ּפסּולי מּלאכֹול ְְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָֻֻׁשהזהרנּו

ׁשּנתּבאר ּכמֹו ּבכּונה, ּבהם ׁשעׂשינּוהּו מּום ׁשּיהיה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָוהּוא

ּבכֹורֹות אחרּבמּסכת הּקרּבן אֹותֹו ׁשּנפסל אֹו , ְְְְִֶֶֶַַַַָָָ

והּוא אכילתֹו, הּמֹונעים הּפסּול מּדרכי ּבדר ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָׁשחיטתֹו

ּכלּֿתֹועבה" תאכל "לא ׁשּנאמר:  ספרי ּולׁשֹון . ְְֱִֵֵֶֶַַָָֹֹ

  ּבפסּולי ּכלּֿתֹועבה" תאכל "לא :ְִֵֵַָָֹֹ

אליעזר "רּבי אמרּו: וׁשם מדּבר. הּכתּוב ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֻהּמקּדׁשין

לּצֹורם מּנין אֹומר: ואכלּבןֿיעקב הּבכֹור ּבאזן ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹ

תאכל "לא לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? ׁשעֹובר ְְֲִֵֶֶֶַַַַֹֹֹמּמּנּו

           
      

ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ׁשאכל ּומי ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּכלּֿתֹועבה";

ּבכֹורֹות. ּבמּסכת זֹו ְְְִֶֶַָמצוה

ה'תש"ע מרחשון י"ח חמישי יום

.Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"ב אתֿהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ

הּמחׁשבה ּבֹו ׁשּנתקלקלה הּקרּבן הּוא והּפּגּול ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָהּפּגּול.

ׁשעסק האיׁש ׁשחׁשב הקרבתֹו, ּבׁשעת אֹו ׁשחיטתֹו ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבׁשעת

ּׁשראּוי מה יקטיר אֹו זמּנֹו אחר מּמּנּו ׁשּיאכל ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבהקרבתֹו

ּובררנּו ׁשּבארנּו ּכמֹו זמּנֹו, אחר מּמּנּו להקטיר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַ

ּפּגּול אכילת על והאזהרה מּזבחים. ב' ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּבפרק

הם". ּכיֿקדׁש "לאֿיאכל אמרֹו: היא זה  , ְִִֵֶֶַָֹֹֹ

זֹו ׁשּלפני ּבּמצוה ׁשּבארנּו אתֿהענׁשּכמֹו אבל ; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

"ואם אתֿאהרן: צו ּבפרׁשת ּבּפּגּול ּׁשּנאמר מּמה ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹלמדנּו

ירצה לא הּׁשליׁשי ּבּיֹום ׁשלמיו מּבׂשרֿזבח יאכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהאכל

האכלת והּנפׁש יהיה ּפּגּול לֹו יחׁשב לא אתֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהּמקריב

ּתּׂשא" עונּה מּמּנּו  ּבפרּוׁש הּקּבלה ּובאה . ְֲִִֵֶַַָָָָָָֹ

הּמחׁשבה ּבֹו ׁשּנתקלקלה ּבקרּבן מדּבר ׁשהּוא זה, ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּפסּוק

"האכל וׁשאמרֹו ּפּגּול, הּנקרא: והּוא הקרבתֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹּבׁשעת

ּבּיֹום מּמּנּו ׁשּיאכל עליו חׁשב אם אּלא ּכּונתֹו אין ִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹיאכל"

אמרּו הּׁשליׁשי. ּכף" :,לׁשמֹוע אזנ ְְְְְִִִַַָָֹ

הּכתּוב הּׁשליׁשי ּבּיֹום מּמּנּו ׁשּיאכל זבחֹו על ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹּבמחּׁשב

מּמּנּו והאֹוכל זֹו, ּבמחׁשבה מתקלקל ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָמדּבר",

האכלת "והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב ― זֹו מחׁשבה ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאחר

יּׂשא עונֹו "ואכליו ּבּנֹותר: ואמר ּתּׂשא", עונּה ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָֹֹֹמּמּנּו

ונכרתה" חּלל ה' ּכיֿאתֿקדׁש  ּובגמרא . ְְְְִִִִֵֶֶָָָֹ

ּבעיני,ּכרתֹות קּלה ׁשוה ּגזרה ּתהי "אל אמרּו: ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָ

אּלא הּכתּוב לּמדֹו ולא ּתֹורה מּגּופי אחד ּפּגּול ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשהרי

ּדילף ׁשוה הכאּבגזרה ּכתיב מּנֹותר: עון עון ְְְִִִֵֵָָָָָָָָָֹֹ

ּוכתיב ּתּׂשא", עונּה מּמּנּו האכלת ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹ"והּנפׁש

ּכרתהתם להּלן מה ― יּׂשא" עונֹו "ואכליו ְְְֲִֵַָָָָָָָֹֹ

חּטאת יביא ― ּבׁשגגה ּפּגּול האֹוכל וגם ּכרת", ּכאן ְְִִִֵֵַַַָָָָָָָאף

ּבמקֹומֹות והּנֹותר הּפּגּול ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָקבּועה.

קדׁשים. ּבסדר ְִִֵֶָָׁשֹונים

ה'תש"ע מרחשון י"ט שישי יום

.Î˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ועׂשרים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּדבר ׁשּום מּלהֹותיר ׁשהזהרנּו   ְְְִִֶַָָֻ

ּתֹודה: ּבקרּבן אמרֹו והּוא ּבקר, עד ּתֹודה ְְְְְִֶַַָָָָָָֹמּקרּבן

עדּֿבקר" מּמּנּו "לאֿתֹותירּו  למדנּו ּומּזה . ְִִִֶֶֶַַָֹֹ

אכילתם זמן לאחר מהם ּׁשּנֹותר ׁשּכלֿמה קדׁשים, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשאר

לעׂשה נּתק ׁשהּוא לפי לׂשרפֹו וחּיב נֹותר הּוא הרי ―ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָ

        

     ,עׂשה מצות ּוׂשרפתֹו ;ְְֲִֵֵַָ

עׂשה. מּמצות צ"א ּבמצוה ׁשּבארנּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַָֹּכמֹו

ה'תש"ע מרחשון כ' קודש שבת יום

.‡Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
Â˘ÁÓ'ÎŒÁ"È˘„Â˜˙˘ŒÈ˘ÈÓÁÌÂÈ

― הקל"א אתֿהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ

הּזמן אחר הּקדׁשים מּבׂשר מהּֿׁשּנׁשאר והּוא ְְְְֳִִִֶַַַַַַַַַָָהּנֹותר,

אזהרה הּתֹורה ּבלׁשֹון ּבאה ולא לאכילתם. ְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָֹהּקבּוע

הּכרת חּיּוב ּבּתֹורה נתּבאר אּלא אכילתֹו, לאּסּור ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמפרׁשת

ּבהזּכירֹו קדֹוׁשים ּבפרׁשת אמרֹו והּוא נֹותר, ׁשאֹוכל ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָלמי

יּׂשרף, ּבאׁש הּׁשליׁשי עדֿיֹום "והּנֹותר הּׁשלמים: ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָקרּבן

ירצה, לא הּוא ּפּגּול הּׁשליׁשי ּבּיֹום יאכל האכל ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹואם

הּנפׁש ונכרתה חּלל ה' ּכיֿאתֿקדׁש יּׂשא עונֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹואכליו

מעּמיה" ההוא  אם ּבכרת ׁשהּוא נתּבאר הּנה , ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

הּנה קבּועה. חּטאת חּיב ― ּבׁשֹוגג אכל ואם מזיד; ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָהּוא

מּמהּֿׁשאמר היא האזהרה אבל ּבּכתּוב; מפרׁש ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹהענׁש

הּוא" ּכיֿקדׁש לאֿיאכל "וזר ּבּמּלּואים:  . ְִִִֶַַָֹֹֹ

מהּֿׁשּנתקלקל ּכל ּגם ּכֹולל הּוא "הּוא", ׁשהּוא זה, ְְִִֵֵֶֶֶַַַֹּכּנּוי

ּובמעילה ּכּנֹותר. ― לאכלֹו ואסּור מןֿהּקדׁשים ְְְְֳִִִִַַָָָָָ

אין והּנֹותר "הּפּגּול הּמׁשנה: מהּֿׁשאמרה על ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָאמרּו

ׁשמֹות ׁשני ׁשהן מּפני זה עם זה מצטרפין  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָ

הּידים לטמאת אּלא ׁשנּו לא אמרּו: ,"  ְְְִֶַַַָָָָֹֻ

      אבל ְֲַָָָּדרּבנן;

אליעזרלענין רּבי ּדתניא: מצטרפין, אכילה ְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָָ

ּפסּול, ּכלֿׁשּבּקדׁש ― הם קדׁש ּכי "לאֿיאכל ִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹאֹומר:

הם והּנֹותר והּפּגּול אכילתֹו", על לאֿתעׂשה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹלּתן

על מזהרים מהם ּכלֿאחד ּולפיכ הּמקּדׁשין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻמּפסּולי

ּוכבר הם". ּכיֿקדׁש "לאֿיאכל אמרֹו: ּפי על ְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹֹאכילתֹו

ּכרת. ׁשהּוא הּנֹותר ענׁש ְִֵֵֶֶַָָָֹנתּבאר
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ּדיני נתּבארּו ּוכבר לֹוקה. ׁשאכל ּומי ְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָּכלּֿתֹועבה";

ּבכֹורֹות. ּבמּסכת זֹו ְְְִֶֶַָמצוה

ה'תש"ע מרחשון י"ח חמישי יום

.Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקל"ב אתֿהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ

הּמחׁשבה ּבֹו ׁשּנתקלקלה הּקרּבן הּוא והּפּגּול ְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָהּפּגּול.

ׁשעסק האיׁש ׁשחׁשב הקרבתֹו, ּבׁשעת אֹו ׁשחיטתֹו ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָָּבׁשעת

ּׁשראּוי מה יקטיר אֹו זמּנֹו אחר מּמּנּו ׁשּיאכל ְְְְִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּבהקרבתֹו

ּובררנּו ׁשּבארנּו ּכמֹו זמּנֹו, אחר מּמּנּו להקטיר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַ

ּפּגּול אכילת על והאזהרה מּזבחים. ב' ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָּבפרק

הם". ּכיֿקדׁש "לאֿיאכל אמרֹו: היא זה  , ְִִֵֶֶַָֹֹֹ

זֹו ׁשּלפני ּבּמצוה ׁשּבארנּו אתֿהענׁשּכמֹו אבל ; ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

"ואם אתֿאהרן: צו ּבפרׁשת ּבּפּגּול ּׁשּנאמר מּמה ְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹלמדנּו

ירצה לא הּׁשליׁשי ּבּיֹום ׁשלמיו מּבׂשרֿזבח יאכל ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֹהאכל

האכלת והּנפׁש יהיה ּפּגּול לֹו יחׁשב לא אתֹו ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹהּמקריב

ּתּׂשא" עונּה מּמּנּו  ּבפרּוׁש הּקּבלה ּובאה . ְֲִִֵֶַַָָָָָָֹ

הּמחׁשבה ּבֹו ׁשּנתקלקלה ּבקרּבן מדּבר ׁשהּוא זה, ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּפסּוק

"האכל וׁשאמרֹו ּפּגּול, הּנקרא: והּוא הקרבתֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹּבׁשעת

ּבּיֹום מּמּנּו ׁשּיאכל עליו חׁשב אם אּלא ּכּונתֹו אין ִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹיאכל"

אמרּו הּׁשליׁשי. ּכף" :,לׁשמֹוע אזנ ְְְְְִִִַַָָֹ

הּכתּוב הּׁשליׁשי ּבּיֹום מּמּנּו ׁשּיאכל זבחֹו על ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָֹּבמחּׁשב

מּמּנּו והאֹוכל זֹו, ּבמחׁשבה מתקלקל ׁשהּוא ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָמדּבר",

האכלת "והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב ― זֹו מחׁשבה ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹאחר

יּׂשא עונֹו "ואכליו ּבּנֹותר: ואמר ּתּׂשא", עונּה ְְְֲֲִִִֶַַָָָָָָֹֹֹמּמּנּו

ונכרתה" חּלל ה' ּכיֿאתֿקדׁש  ּובגמרא . ְְְְִִִִֵֶֶָָָֹ

ּבעיני,ּכרתֹות קּלה ׁשוה ּגזרה ּתהי "אל אמרּו: ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָ

אּלא הּכתּוב לּמדֹו ולא ּתֹורה מּגּופי אחד ּפּגּול ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשהרי

ּדילף ׁשוה הכאּבגזרה ּכתיב מּנֹותר: עון עון ְְְִִִֵֵָָָָָָָָָֹֹ

ּוכתיב ּתּׂשא", עונּה מּמּנּו האכלת ְְֲִִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹ"והּנפׁש

ּכרתהתם להּלן מה ― יּׂשא" עונֹו "ואכליו ְְְֲִֵַָָָָָָָֹֹ

חּטאת יביא ― ּבׁשגגה ּפּגּול האֹוכל וגם ּכרת", ּכאן ְְִִִֵֵַַַָָָָָָָאף

ּבמקֹומֹות והּנֹותר הּפּגּול ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָקבּועה.

קדׁשים. ּבסדר ְִִֵֶָָׁשֹונים

ה'תש"ע מרחשון י"ט שישי יום

.Î˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ועׂשרים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָ

ּדבר ׁשּום מּלהֹותיר ׁשהזהרנּו   ְְְִִֶַָָֻ

ּתֹודה: ּבקרּבן אמרֹו והּוא ּבקר, עד ּתֹודה ְְְְְִֶַַָָָָָָֹמּקרּבן

עדּֿבקר" מּמּנּו "לאֿתֹותירּו  למדנּו ּומּזה . ְִִִֶֶֶַַָֹֹ

אכילתם זמן לאחר מהם ּׁשּנֹותר ׁשּכלֿמה קדׁשים, ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשאר

לעׂשה נּתק ׁשהּוא לפי לׂשרפֹו וחּיב נֹותר הּוא הרי ―ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָ

        

     ,עׂשה מצות ּוׂשרפתֹו ;ְְֲִֵֵַָ

עׂשה. מּמצות צ"א ּבמצוה ׁשּבארנּו ְְְְְֲִִִֵֵֶַָֹּכמֹו

ה'תש"ע מרחשון כ' קודש שבת יום

.‡Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
Â˘ÁÓ'ÎŒÁ"È˘„Â˜˙˘ŒÈ˘ÈÓÁÌÂÈ

― הקל"א אתֿהּמצוה מּלאכֹול ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֻ

הּזמן אחר הּקדׁשים מּבׂשר מהּֿׁשּנׁשאר והּוא ְְְְֳִִִֶַַַַַַַַַָָהּנֹותר,

אזהרה הּתֹורה ּבלׁשֹון ּבאה ולא לאכילתם. ְְְֲִִַַַַַָָָָָָָָֹהּקבּוע

הּכרת חּיּוב ּבּתֹורה נתּבאר אּלא אכילתֹו, לאּסּור ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמפרׁשת

ּבהזּכירֹו קדֹוׁשים ּבפרׁשת אמרֹו והּוא נֹותר, ׁשאֹוכל ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָלמי

יּׂשרף, ּבאׁש הּׁשליׁשי עדֿיֹום "והּנֹותר הּׁשלמים: ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָקרּבן

ירצה, לא הּוא ּפּגּול הּׁשליׁשי ּבּיֹום יאכל האכל ְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹואם

הּנפׁש ונכרתה חּלל ה' ּכיֿאתֿקדׁש יּׂשא עונֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹואכליו

מעּמיה" ההוא  אם ּבכרת ׁשהּוא נתּבאר הּנה , ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָ

הּנה קבּועה. חּטאת חּיב ― ּבׁשֹוגג אכל ואם מזיד; ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָהּוא

מּמהּֿׁשאמר היא האזהרה אבל ּבּכתּוב; מפרׁש ְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹהענׁש

הּוא" ּכיֿקדׁש לאֿיאכל "וזר ּבּמּלּואים:  . ְִִִֶַַָֹֹֹ

מהּֿׁשּנתקלקל ּכל ּגם ּכֹולל הּוא "הּוא", ׁשהּוא זה, ְְִִֵֵֶֶֶַַַֹּכּנּוי

ּובמעילה ּכּנֹותר. ― לאכלֹו ואסּור מןֿהּקדׁשים ְְְְֳִִִִַַָָָָָ

אין והּנֹותר "הּפּגּול הּמׁשנה: מהּֿׁשאמרה על ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָאמרּו

ׁשמֹות ׁשני ׁשהן מּפני זה עם זה מצטרפין  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶָ

הּידים לטמאת אּלא ׁשנּו לא אמרּו: ,"  ְְְִֶַַַָָָָֹֻ

      אבל ְֲַָָָּדרּבנן;

אליעזרלענין רּבי ּדתניא: מצטרפין, אכילה ְְְְְְֱֲִִִִִִֶֶַַַָָָ

ּפסּול, ּכלֿׁשּבּקדׁש ― הם קדׁש ּכי "לאֿיאכל ִֵֵֶֶֶַַָָֹֹֹֹאֹומר:

הם והּנֹותר והּפּגּול אכילתֹו", על לאֿתעׂשה ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָֹלּתן

על מזהרים מהם ּכלֿאחד ּולפיכ הּמקּדׁשין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻמּפסּולי

ּוכבר הם". ּכיֿקדׁש "לאֿיאכל אמרֹו: ּפי על ְְֲִִִֵֶַַָָָֹֹֹאכילתֹו

ּכרת. ׁשהּוא הּנֹותר ענׁש ְִֵֵֶֶַָָָֹנתּבאר
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(‡).ÈÈÂ‡ ÏÚ È Á:פנינה ˆÂ()על È‡Â

.ÂÈ‰Ï‡Îבתוך צורה הצר כאלהינו, צייר אין
˙„Â.(‚)צורה: Â˙ Ï‡אשר הרוח גסי כל

מתגאה שהיתה פנינה ובשביל מצלחת, שעתם
דרשו, ולפי פשוטו. לפי מדברת, היא עליה

יונתן: שתרגם דברÚ˙˜.כתרגומו חזק. דבר
כמו: סרה, לשון ח)אחר: יב ויעתק(בראשית

מפיכם: סרה דבר יצא ההרה, „ÂÚ˙משם Ï‡ ÈÎ
שבלבבכם:‰'. מה ÂÏÈÏÚ˙.יודע ÂÎ˙ ÂÏÂכל

לפניו: נמנין האדם מנין,ÂÎ˙.מעשי לשון
יח)כמו: ה תתנו:(שמות לבנים ˜˘˙(„)ותוכן

.'Â‚Â ÌÈ˙Á ÌÈÂ‚,הקב"ה של אומנותו כך
משביע החלשים, את ומחזק הגבורים את מתיש

השבעים: את ומרעיב הרעבים ˘ÌÈÚ(‰)את
.ÌÁÏלשום נשכרים להיות צריכים ולא

פרנסתם: בלחם ונשכרו מרעיבם, מלאכה,
.ÌÈÚÂ:מזונות על ויגעים טורחים שהיו

.ÂÏ„Á:מטרחם˙Â ‰Ú˘ ‰„ÏÈ ‰˜Ú „Ú
.'Â‚Â ÌÈ,בנים שבעה יולדת שהעקרה ובעוד

ילדה חנה בניה. וקוברת אמללה בנים רבת
שנאמר כא)שבעה, פסוק חנה(להלן את ה' פקד כי

וכשחנה בנות, ושתי בנים שלשה ותלד ותהר
בנים ועשרה שנים, קוברת פנינה אחד, יולדת

שנאמר לה, ח)היו א לך(לעיל טוב אנכי הלא :
ארבעה, חנה כשילדה פנינה, של בנים, מעשרה
ולד וילדה וכשנתעברה שמונה, פנינה קברה
רחמים ובקשה לרגליה פנינה נשתטחה חמישי,
רבי נחמיה. רבי דברי אלו שמה, על ונקראו וחיו
ויש כבנים. הן הרי בנים בני אומר: יהודה

שמואל: כמנין בגימטריא שבעה, אומרים:

 
(‡).‰Á ÏÏ˙˙Â,אמריה בסוף היא התפלה עצם

ותאמר: נאמר ולזה מקום, של שבחו סדרה ıÏÚובתחלה
.'‰ ÈÏ:לבי שמח ה' ˜È.בתשועת ‰Óבו לנגח

לומר מליצה, ענין והוא אמרה, ובניה פנינה ועל אויבי,
כמאז: אותה לצער יוכלו לא È.שמעתה Áעד כי

פי רחב ועתה פיה, תפתח לא נאלמה כשה הייתי הנה
אמרים: להשיב אויבי, ˙ÚÂ˘È.על È˙ÁÓ˘ ÈÎשמחתי

להשיב בזה די ויש ממך, התשועה בא אשר על היא
˙Ï.()אמרים: È‡ ÈÎ,בלתך בורא אין לומר: רוצה

הבורא: לקדושת קדושתו ידמה אשר מהנבראים ומי
(‚).'ÂÎÂ Â˙ Ï‡תרבו אל ובניה, פנינה נגד אמרה
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(Î).ÂÓ‡Âדוגמא ותצליחו אמונה בני ותהיו

ז') תאמינו:(ישעי' ÌÈ‡Ó.(Î)לא '‰ Ô
דוגמא ולהחרימם להשמידם מארבים נתן

רחבעם בן י"ג)באביה ב' לעיל היסב( וירבעם
בזה זה הקב"ה הסיבם כן כמו המארב את
שניהם וקמו עמון לבני ועזר מואב חזר ושוב

שעיר: בני ‡ÂÓÂ(Î‚)על ÔÂÓÚ È Â„ÓÚÈÂ
„ÈÓ˘‰ÏÂ ÌÈÁ‰Ï ÈÚ˘ ‰ È˘ÂÈ ÏÚ
.Â‰Ú ˘È‡ ÂÚ ÈÚ˘ È˘ÂÈ ÌÂÏÎÎÂ
כלותם עד להשחיתם זה אל זה הקב"ה הסיבן
פליטה: לאין לארץ ההגרים שנפלו עד

(‰Î).‡˘Ó ÔÈ‡Ï:מרוב

 
(ÁÈ).„Â˜ÈÂלפני ארצה פניו על והשתחוה הקדקד כפה
Ï‰'.(ËÈ)ה': ÏÏ‰Ï:התשועה בשורת ר"לÏÚÓÏ‰.על

מאוד: אמונתÂÓ‡Â.(Î)גדול והיה כמו ותתקיימו
ל"ג)עתיך ‰ÌÚ.(Î‡):(ישעיה Ï‡:העם ˜„˘.את „‰Ï

בקדושה: ומפואר מהודר שהוא יאמר ב"ה המקום על
.‡ˆÂל שיצאו וכו':בעת הודו אומרים ויהיו ויהללו ישוררו החלוץ ÌÈ‡Ó.(Î)פני '‰ Ôאנשים בלב נתן

בהם: ולהכות עליהם ונחלשו:ÂÙ‚ÈÂ.לארוב האורבים מן ˘ÈÚ.(Î‚)הוכו ‰ È˘È ÏÚהמארב שבני חשבו כי
מאנשיהם: ˘ÈÚ.הם È˘ÂÈ:כולם את Â‰Ú.להשמיד ˘È‡ ÂÚהבא את משחית להיות חברו את עזר האחד

כלותם: עד וחוזר הולך היה וכן השני את להשחית מהם לאחד לעזור אחר בא ואח"ז בו להלחם ÏÚ(Î„)כנגדו
.‰ÙˆÓ‰:ההיא המחנה מקום המדבר אל בה שצופים המקום ËÈÏÙ‰.על ÔÈ‡Â:שארית בהם נשאר ÌÈ‚ÙÂ.(Î‰)לא

מלקחת: מוחה מי ואין מתים פגרים מצאום Ì‰Ï.ר"ל ÂÏˆÈÂ:לעצמם הכל לקחת ריק המקום Ó˘‡.עשו ÔÈ‡Ïעד
הרבוי: מגודל לשאתם יוכלו שלא

 
(‡Î).ıÂÏÁ‰:מלחמה מכלי המזוינים ‰ÂÏÁ.האנשים

וכסףÂÎÂ˘.(Î‰)התחילו: לזהב כולל שם הוא
מצריםÂÏˆÈÂ.ומטלטלין: את וינצלו כמו רקות ענין

יב) :(שמות
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד מ"ח, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיו"ד מ"ח, הנה ת"ח על הבשו"ט ממה שעלה בידו להיות שליח טוב להחזיר 

גוררת  ופסק המשנה מצוה  וע"פ מרז"ל  ע"י שחזר להיות שומר שבת,  ולשרשו  את... שי' למקור חוצבו 

מצוה, בודאי יוטבו עוד ענינים רוחנים אצל הנ"ל אף שמובן שהוא מצדו צריך להתנהג בזה בזהירות יתירה 

עד שיתחזק כדבעי בענין דשמירת שבת.

ומה ששואל מה יש לו לעשות לחיזוק זה, הנה טוב הי' להשתדל באופן דיפלומטי שימי השבת וימי 

היום טוב שלו יהיו מלאי תוכן ע"י השתתפותו בשיעור או ע"י ביקורים של ידידים ומכירים וכו' ונוסף על 

זה להמציא לו )צו שארען עם( פאציענטן בכדי שגם בספר החשבונות הנ"ל בגשמיות יראה הוספה, ומובן 

מו"ח  פתגם ששמענו מכ"ק  ידוע  וכבר  זוגתו תחי'  גם  טוב  ומה  לבית הכנסת  הליכה  ג"כ  נכנס  שבהנ"ל 

אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בשם הרה"צ הר"מ מפרימישליאן אז מען איז צוגעבונדען אויבען פאלט 

של  בענינים  ההתקשרות  שתגדל  שככל  מובן  שמזה  מטה[  נופלים  לא  למעלה,  קשורים  ]כאשר  אונטען,  ניט  מען 

מעלה יתמעט החשש הנ"ל...

בברכת הצלחה בענינים הנ"ל בכלל, ובהנוגע להשתדלותו בנסיעה לכאן בפרט.
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בבא בתרא. פרק רביעי - המוכר את הבית דף עב עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רש"י                                                                                                                                                     תוספות
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המשך בעמקד עע
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המשך ביאקר למסכת בבא בתרא ליקם ראשקן עמ' ב
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אגרות קודש

 ב"ה,  י"ד מ"ח, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ מלאכתו מלאכת שמים

הרב חיים מענדל שי'

שלום וברכה!

על תלמידי  - השגחה  יה"ר מהשי"ת שיצליח במלאכת שמים  על מכתבו מח' מ"ח, הנה  במענה 

ישיבת תורת אמת.

עליהם  הרי  כי  והר"י,  ]מ[אחריות הר"מ  פי כמה  גדולה  היא  ידוע, אשר אחריות המשגיח  וכבר 

מן  לחם  היא  כיון שהתורה  כ"כ מהלעו"ז,  אין התנגדות  ולפניהם, שבזה  עם התלמידים  ללמוד התורה 

השמים ודברי תורה אין מקבלים טומאה, שמצד עצמם אין בם פסולת, וכן מצד הלומד לא תמיד נוגע 

כ"כ, כיון שאם ח"ו לא זכה נעשית לו כו' - משא"כ על המשגיח לראות שהתורה תלמדהו, כפתגם נשיאנו 

הק', שמתעצם עמה עד שנקראת תורתו, דאורייתא וישראל כולא חד, ונגד זה נלחם היצה"ר ומושך עמדו 

גם את הנה"ב - בכל תוקף, אבל כיון שכמרז"ל אפי' ריש גרגותא הרי מן שמיא קא ממנו לי' - בודאי ניתנו 

לו הכחות למלאות תפקידו זה, ואין הדבר תלוי אלא ברצונו הטוב. ויצליחו השי"ת שלאחר זמן קצר יוכל 

לאמר ראו גידולים שגדלתי.

בברכה המחכה לבשו"ט.

נ.ב.

בודאי למותר לעוררו אשר כמו שבחיות הגוף הגשמי, אפילו החיות שבהגוף מצד עצמו, מתחזק 

ומתוסף ע"י גילוי החיות הנשמה, כן הוא בהנוגע לגופא דאורייתא ולנשמתא דאורייתא כמובן.
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המשך בעמקד צע



קי   


             

    

‡È ‡Ï ÌÂ aL Ï ˜ÈÏL kÈ È‡ ‡L ÈÏ Ï Ì a ˜ÈÏÏ Ï ÌÈ˜È ‡ÏÌ‡Â 
È‡ ˜ÏÏ  L ‡a aL ÂÈÏ Ïa˜Ï Ï Ì a  ˜ÈÏÏ Ïa˜nL ÔÂÈk Èk 

Ï‡Ï aL ÂÈÏÏÏ n Ï ‡L Ï ˜  ÔÈ‡ÏÈ Ì˜ È È L ‡L 
‡ È ÔÈ.( 

1

2

3

4

 
   בשקיעת בדיוק ידליק שלא היינו -

לכן קודם דקות ארבעה לפחות אלא רווחהחמה, וכיום ,
18 הפחות לכל הנרות הדלקת זמן את להקדים המנהג

השקיעה לפני להקדיםדקות המנהג שהתפשט ובמקום
לשנות אין - .יותר
   שקיעת קודם להדליק הספיקה לא ואם -

כלל תדליק לא עםהחמה לוח בבית להחזיק הנכון ומן ,
מקום, באותו השקיעה זמני לפי המכוון ההדלקה זמני
ולא - הלוח על הנדפס הזמן קודם דווקא להדליק ויזהרו

.לאחריו
   קודם שבת מקבלים שהקהל במקום -

להדליק יש - השבת' ליום שיר 'מזמור באמירת השקיעה
בלוח, הכתוב הזמן קודם שהוא אע"פ לזה, קודם הנרות
שבעלה המנין קודם נרות תדליק - מנינים כמה ישנם ואם

בו להתפלל .רגיל

    המדליק באיש היינו -
תנאי העושה באשה או בהדלקה, שבת מקבל שאינו

בהדלקה שבת מקבלת .שאינה
    אלא ומיד, תיכף דווקא לאו -

'לאלתר' בגדר נכלל - שעה מרבע הרבה פחות שהוא .כל
   בשעתיים הוא המנחה זמן -

ופלג קטנה), מנחה (זמן היום של האחרונות ומחצה
סוף קודם ורבע שעה שהוא המנחה' 'חצי תרגומו המנחה
ארוך בין יום שכל דהיינו זמניות לשעות (הכוונה היום.

שעות). לי"ב נחלק קצר בין
  פלג את לחשב בשלחנו רבינו שיטת -

בסידורו אמנם הכוכבים, צאת קודם ורבע שעה המנחה
את לחשב יש ולכך הלילה, כתחילת השקיעה את מחשיב
לקבל יכול ולכך השקיעה. קודם ורבע שעה המנחה פלג

השקיעה קודם ורבע שעה לכתחילה .שבת

 
בדיוק58) לכוין שקשה משום וכן שבת, תוספת משום והוא

'סדר פי על הוא דקות ארבע (ושיעור החמה שקיעת זמן את
בהדלקת ליזהר צריך מאד מאד רבינו: בסידור שבת' הכנסת
כדי . . הנראית שקיעה החמה שקיעת קודם להדליק נרות
האור וסילוק ביאת אחר כי . . מעט הקודש על מחול להוסיף
היא אזי מינוטין) (שקורין משעה ששיים חלקי ד' בכמו . .

האמיתית). שקיעה
(ועד"ז59) סי"ב עד סי' השלחן ובקצות ,577 ע' חט"ז לקו"ש

להקדים צריך שלכתחילה כתב סצ"ו) ח"א משה אגרות בשו"ת
ובארץ השקיעה, קודם מינוטין עשרים בכמו לפחות ולהדליק
השקיעה. קודם מינוטין ארבעים בכמו להדליק המנהג ישראל
בארץ המנהג על העירו 25 הערה אדה"ז משו"ע הלכות ובקיצור
את מקדימים אביב בתל הנדפסים: הלוחות פי על ישראל
40 – ובירושלים דקות. 30 – בחיפה דקות. 22\20 ב ההדלקה

השקיעה. לפני דקות
עם וי"ל גרינגלאז הגרמ"ז ע"י נערך דינים לקוטי ובקובץ
,2 הערה 27 (ע' ה'תשי"א קה"ת זי"ע אדמו"ר מכ"ק הקדמה
צינדן מדקדקים :(18 הערה י ע' נש"ק ומנהגי דיני בקיצור הובא
23 הנרות (=להדליק ע"כ שקיעה, דער פאר מינוט 23 ַליכט

השקיעה). קודם דקות
השקיעה60) קודם דקות 40 להחמיר שנהגו ממקום ההולך

אליו שהגיע כמקום ונוהג להחמיר צריך אינו – אחר למקום
הגרשז"א). בשם נז הערה פמ"ג (שש"כ

הדלקה61) לענין סט"ו סע"ד ובקצוה"ש סי"א רסג סי' וראה
נכרי. ע"י השמשות בבין

ישגיח ולא בעצמו ידליק – להדליק שמתאחרת אשתו רואה ואם
יא). ס"ק רסב סי' (משנ"ב במחאתה

עורך62) האם לראות יש – קיץ שעון נהוג בהם ובמקומות
שעה. להוסיף יש לאו ואם הקיץ, שעון על דעתו נתן הלוח
לאחר נרות והדליקה שטעתה לאשה זי"ע אדמו"ר כ"ק כתב
אודות כותבת בו . . מכתבה קיבלתי קכו): ע' ח"ה (אג"ק הזמן
נרות: הדלקת לזמן בנוגע העתון, של הטעות ע"י המקרה,
סנט ו-2 דולר (שבעה $7.02 שבועות כמה במשך לצדקה, תחלק
הדלקת לפני שבת בערב זאת לעשות ועדיף שבת), כגמטרי'
כדאי והי' . . ערוך שולחן בקיצור שבת, דיני ללמוד וכן הנרות,
וגם יחד, ללמוד כדי אחדות, נשים עוד ללמוד שתמשוך מאד

בביתה. המזוזות שוב ותבדוק הענין, מכל דעתה תסיח
סעיף63) להלן זה בכל וראה המנחה, פלג אחר שהוא בתנאי
יז.
אבל64) כז, וס"ק יז, ס"ק בבדה"ש עד סי' השלחן קצות ע"פ

הכי. בלאו ההדלקה ידי על שבת מקבלת סתם המדלקת אשה
יז65) ס"ק בבדה"ש עד סי' השלחן ובקצות סק"ב, קו"א ע"פ

סי' צבי ארץ ובשו"ת דקות, עשר לערך הוא זה ששיעור כתב
דקות). וחצי (שבע שעה משמינית יותר הוא שעכ"פ כתב קיג

בין66) זה וחילוק ס"ה, רסא סימן על שנתבאר מה ראה
ועד החמה מנץ היום את מחשיבים באם תלוי לסידורו שוע"ר
(שו"ע), הכוכבים צאת ועד השחר מעלות או (סידור), השקיעה

כה. ס"ק עד סימן השלחן בדי וראה
שבת67) תוספת עליו ולקבל להקדים רוצה ואם ה: סעיף

הלילה קודם זמניות ורביע שעה דהיינו ולמעלה המנחה מפלג

   

ÏB„ B „Ba  ÈÏ„ È „Ó ˙a ÈÏ Ïa ÏB˙BaÎÏ C˙a CBÏ BÈÏ„Ï BÏÈ„k 
˙BBÈ ÈÓ È ÈBÓ„ ÎÓ kÓ ˙a „BÎÏ È ˙k Ó Ï„ È˙ÈaÓ 

 ÈÏ„Ï  Îa „B ÈÏ ˙k˙a ˙ ÈÏ  ÈÏaÓ È Èk Ó „B ÈÏ„È Ï 
ו סעיף המעונן ביום טעו ואם המדליקין ומי מי רסג, סימן ב' חלק

1

2

3

 
   המנחה פלג לאחר אפילו -ואפילו ,

השבת לצורך מיד.הדליקו שבת עליו קיבל שלא אלא -
  אחד תשאיר אלא הנרות כל תכבה ולא -

נוסף, נר תדליק - אחד נר אלא הדליקה לא ואם דלוק,
שהדליקה הנר תכבה לא - נוספים נרות לה אין .ואם

     על הברכה ונמצאת
לבטלה הראשונה .ההדלקה

     שיחזור למעשה נראה
ברכה בלא .וידליקו

    להזהיר מאשר עדיף והוא
הנר להדליק ישכחו שלא - גדול היום בעוד ביתו לבני
ידליקו ולא שיפשעו יתכן שהות להם שיש דכיון .בזמנו,

    אין ברכו, אמר שהבעל לאחר אבל
השקיעה קודם הוא ואפילו להדליק יכולה .האשה

 
פלג קודם קיבל אם אבל מלאכה בעשיית ונאסר בידו הרשות

מלאכה. בעשיית ומותר כלום קבלתו אין המנחה
קיבל אם מלאכה לעשות שלא להחמיר יש לכתחלה מקום ומכל
אומרים שיש לפי השקיעה. תחלת קודם זמניות ורביע שעה
ויש . . התורה מן גמור לילה הוא ואילך השקיעה שמתחלת
ממלאכה שפורשים זו כסברא לכתחלה שעושין מעשה אנשי
למהר אין אבל השקיעה תחלת קודם זמניות ורביע שעה
זמניות ורביע שעה עד שבת של ערבית ולהתפלל הנר להדליק
ואפילו השקיעה תחלת שקודם ולא הכוכבים צאת שקודם
ולהדליקו ולחזור לכבותו צריך הנר אז הדליק אם בדיעבד
צריך אז התפלל אם וכן רס"ג בסי' שיתבאר כמו שבת לצורך

הראשונה. כסברא שהעיקר לפי אח"כ ולהתפלל לחזור
מהני68) לא – מיד שבת קיבל אפילו – המנחה פלג קודם דאי

ס"ק פ"ח חיים אורות בהג"ה, קיג סי' צבי ארץ (שו"ת מידי ולא
כה).
באריכות69) ראה בזה, הרעק"א כדעת ושלא דה"ח כדעת

אחרונים. ובעוד קיט, עמוד תשד"ם ב' אדר יעקב באהלי קובץ
ברכהכיו70) להיות לברכתה גורמת הנרות כל תכבה שאם ן

להדליק שצריכה שהטעם וכיון יא), סעיף (כדלהלן לבטלה
ניכר שיהיה כדי הוא השבת את מיד ולקבל המנחה פלג לאחר
ולא חשמלי, אור שישנו בזמננו כן אם שבת, לכבוד שהדליקה
לכבוד שמדליקה כן אם ניכר השבת, לכבוד אלא נרות מדליקים

מקבלת לא ואפילו המנחה פלג קודם כשמדליקה אפילו השבת
להיות לברכתה תגרום שלא (כדי הספק ומצד מיד, שבת
או אחד נר תשאיר אלא הנרות כל לעולם לכבות אין לבטלה)
נש"ק דיני (קיצור בלבד אחד נר שהדליקה במקרה נרות תוסיף
וראה סכ"ו), ח"ד תורה קנין שו"ת סברת ע"פ ,27 הערה פ"ד
שמסתבר כח, ס"ק השלחן בבדי עד סימן השלחן בקצות עד"ז
אבל שבת, לקבלת סמוך להיות צריך עליו שמברכים הנר שרק
ואין יום, מבעוד להדליקם יכול החדרים שבשאר הנרות שאר

ולהדליקם. ולחזור לכבותם צריך
יא.71) סעיף להלן
מדלא72) והוא כ"ח ס"ק השלחן בבדי עד סימן השלחן קצות

הוא וכן ב', פעם הדלקתו על ולברך לחזור ז"ל אדמו"ר הזכיר
לחזור רבינו דכוונת שנראה ו סעי' כו סי' שלום במשמרת
מהשקיעה המנחה שפלג שי"א כיון ברכה, בלא ולהדליקו
לחזור שצריך בדה"ח כדכתב ולא להקל, ברכות ספק חשבינן,

בברכה. ולהדליק
ה.73) סעיף רס סימן
עם74) יחד שבת (כשקיבל בעלה אחרי בזה שנגררת כיון

ועוד סי"א), כדלהלן עצמו בפני שבת כשקיבל לא אבל הקהל,
בקובץ בזה אריכות ראה בהדלקתה, י"ח בעלה את שמוציאה

ואילך. 21 ע' יח, המאור

•
    

יום.‚ בכל כו' נוצרתי שלא עד אלהי לומר נוהגין יש

בשבת: לאומרו ומותרים

ג: סעיף לרצון ליהיו י"ח בין השייכים דינים קכב סימן א חלק

שנפטרים‡ כדרך לאחוריו פסיעות ג' שיפסע צריך המתפלל
לא כאלו כן עשה לא ואם שלום יתן ואח"כ המלך מלפני

התפלל.

נגדו השרויה השכינה ימין שהיא לשמאלו תחלה שלום ונותן
דהיינו השכינה שמאל שהוא לימינו כך ואחר התפלה מן בצאתו
שמאלו לצד בראשו יטה במרומיו שלום עושה שכשאומר

ולא ימינו לצד בראשו יטה עלינו שלום יעשה הוא וכשאומר
לאח"כ. אלא שפוסע בשעה שלום יתן

אחת בכריעה פסיעות הג' ויפסע לכרוע לו יש שפוסע וקודם
ולימינו. לשמאלו שלום יתן שיזקוף קודם כורע ובעודו

מרבו. הנפטר כעבד ה' לפני אח"כ להשתחוות והורגלו

התפלה כי כו' המקדש בית שיבנה רצון יהי אח"כ לומר ונהגו
לעשות שנוכל המקדש על מבקשים אנו ולכן העבודה במקום

ממש: עבודה

כבוד חולק שנראה היא יוהרא פסיעות ג' על שמוסיף מי
אדם: בני משאר יותר לשכינה
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ÏB„ B „Ba  ÈÏ„ È „Ó ˙a ÈÏ Ïa ÏB˙BaÎÏ C˙a CBÏ BÈÏ„Ï BÏÈ„k 
˙BBÈ ÈÓ È ÈBÓ„ ÎÓ kÓ ˙a „BÎÏ È ˙k Ó Ï„ È˙ÈaÓ 

 ÈÏ„Ï  Îa „B ÈÏ ˙k˙a ˙ ÈÏ  ÈÏaÓ È Èk Ó „B ÈÏ„È Ï 
ו סעיף המעונן ביום טעו ואם המדליקין ומי מי רסג, סימן ב' חלק

1

2

3

 
   המנחה פלג לאחר אפילו -ואפילו ,

השבת לצורך מיד.הדליקו שבת עליו קיבל שלא אלא -
  אחד תשאיר אלא הנרות כל תכבה ולא -

נוסף, נר תדליק - אחד נר אלא הדליקה לא ואם דלוק,
שהדליקה הנר תכבה לא - נוספים נרות לה אין .ואם

     על הברכה ונמצאת
לבטלה הראשונה .ההדלקה

     שיחזור למעשה נראה
ברכה בלא .וידליקו

    להזהיר מאשר עדיף והוא
הנר להדליק ישכחו שלא - גדול היום בעוד ביתו לבני
ידליקו ולא שיפשעו יתכן שהות להם שיש דכיון .בזמנו,

    אין ברכו, אמר שהבעל לאחר אבל
השקיעה קודם הוא ואפילו להדליק יכולה .האשה

 
פלג קודם קיבל אם אבל מלאכה בעשיית ונאסר בידו הרשות

מלאכה. בעשיית ומותר כלום קבלתו אין המנחה
קיבל אם מלאכה לעשות שלא להחמיר יש לכתחלה מקום ומכל
אומרים שיש לפי השקיעה. תחלת קודם זמניות ורביע שעה
ויש . . התורה מן גמור לילה הוא ואילך השקיעה שמתחלת
ממלאכה שפורשים זו כסברא לכתחלה שעושין מעשה אנשי
למהר אין אבל השקיעה תחלת קודם זמניות ורביע שעה
זמניות ורביע שעה עד שבת של ערבית ולהתפלל הנר להדליק
ואפילו השקיעה תחלת שקודם ולא הכוכבים צאת שקודם
ולהדליקו ולחזור לכבותו צריך הנר אז הדליק אם בדיעבד
צריך אז התפלל אם וכן רס"ג בסי' שיתבאר כמו שבת לצורך

הראשונה. כסברא שהעיקר לפי אח"כ ולהתפלל לחזור
מהני68) לא – מיד שבת קיבל אפילו – המנחה פלג קודם דאי

ס"ק פ"ח חיים אורות בהג"ה, קיג סי' צבי ארץ (שו"ת מידי ולא
כה).
באריכות69) ראה בזה, הרעק"א כדעת ושלא דה"ח כדעת

אחרונים. ובעוד קיט, עמוד תשד"ם ב' אדר יעקב באהלי קובץ
ברכהכיו70) להיות לברכתה גורמת הנרות כל תכבה שאם ן

להדליק שצריכה שהטעם וכיון יא), סעיף (כדלהלן לבטלה
ניכר שיהיה כדי הוא השבת את מיד ולקבל המנחה פלג לאחר
ולא חשמלי, אור שישנו בזמננו כן אם שבת, לכבוד שהדליקה
לכבוד שמדליקה כן אם ניכר השבת, לכבוד אלא נרות מדליקים

מקבלת לא ואפילו המנחה פלג קודם כשמדליקה אפילו השבת
להיות לברכתה תגרום שלא (כדי הספק ומצד מיד, שבת
או אחד נר תשאיר אלא הנרות כל לעולם לכבות אין לבטלה)
נש"ק דיני (קיצור בלבד אחד נר שהדליקה במקרה נרות תוסיף
וראה סכ"ו), ח"ד תורה קנין שו"ת סברת ע"פ ,27 הערה פ"ד
שמסתבר כח, ס"ק השלחן בבדי עד סימן השלחן בקצות עד"ז
אבל שבת, לקבלת סמוך להיות צריך עליו שמברכים הנר שרק
ואין יום, מבעוד להדליקם יכול החדרים שבשאר הנרות שאר

ולהדליקם. ולחזור לכבותם צריך
יא.71) סעיף להלן
מדלא72) והוא כ"ח ס"ק השלחן בבדי עד סימן השלחן קצות

הוא וכן ב', פעם הדלקתו על ולברך לחזור ז"ל אדמו"ר הזכיר
לחזור רבינו דכוונת שנראה ו סעי' כו סי' שלום במשמרת
מהשקיעה המנחה שפלג שי"א כיון ברכה, בלא ולהדליקו
לחזור שצריך בדה"ח כדכתב ולא להקל, ברכות ספק חשבינן,

בברכה. ולהדליק
ה.73) סעיף רס סימן
עם74) יחד שבת (כשקיבל בעלה אחרי בזה שנגררת כיון

ועוד סי"א), כדלהלן עצמו בפני שבת כשקיבל לא אבל הקהל,
בקובץ בזה אריכות ראה בהדלקתה, י"ח בעלה את שמוציאה

ואילך. 21 ע' יח, המאור

•
    

יום.‚ בכל כו' נוצרתי שלא עד אלהי לומר נוהגין יש

בשבת: לאומרו ומותרים

ג: סעיף לרצון ליהיו י"ח בין השייכים דינים קכב סימן א חלק

שנפטרים‡ כדרך לאחוריו פסיעות ג' שיפסע צריך המתפלל
לא כאלו כן עשה לא ואם שלום יתן ואח"כ המלך מלפני

התפלל.

נגדו השרויה השכינה ימין שהיא לשמאלו תחלה שלום ונותן
דהיינו השכינה שמאל שהוא לימינו כך ואחר התפלה מן בצאתו
שמאלו לצד בראשו יטה במרומיו שלום עושה שכשאומר

ולא ימינו לצד בראשו יטה עלינו שלום יעשה הוא וכשאומר
לאח"כ. אלא שפוסע בשעה שלום יתן

אחת בכריעה פסיעות הג' ויפסע לכרוע לו יש שפוסע וקודם
ולימינו. לשמאלו שלום יתן שיזקוף קודם כורע ובעודו

מרבו. הנפטר כעבד ה' לפני אח"כ להשתחוות והורגלו

התפלה כי כו' המקדש בית שיבנה רצון יהי אח"כ לומר ונהגו
לעשות שנוכל המקדש על מבקשים אנו ולכן העבודה במקום

ממש: עבודה

כבוד חולק שנראה היא יוהרא פסיעות ג' על שמוסיף מי
אדם: בני משאר יותר לשכינה
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קי   

עד‚ למקומו יחזור ולא יעמוד פסיעות השלשה שכלו במקום
לתלמיד דומה מיד חוזר שאם לקדושה צבור שליח שיגיע
תחלתו על מוכיח שסופו מיד וחוזר לאחוריו ופסע מרבו שנפטר
צבור שליח כשמגיע אבל ממנו ליפטר כדי לאחוריו פסע שלא

הקדושה. בשביל שחוזר לכל נראה לקדושה

לחזור מותר רם בקול להתפלל ש"ץ שמשהתחיל אומרים ויש
שיאמר למה לכוין בשביל שחוזר לכל שנראה מפני למקומו

הש"ץ.

כן שעושה לכל שנראה הדין מן מיד לחזור יכול עצמו והש"ץ
ד' הילוך כדי לעמוד שנהגו אלא חובתן ידי רבים להוציא כדי
לפי אמות ד' הילוך כדי שיעמוד לו די המתפלל יחיד וכן אמות

זו. סברא

להמתין צריך המתפלל יחיד שגם י"א הראשונה סברא לפי אבל
ולהתפלל לחזור שצריך לא אם לקדושה ש"ץ שיגיע כשיעור
ד' הילוך כדי שימתין די הכל לדברי שאז לתשלומין כגון שנית
לכל שנראה מפני יותר ולא ק"ה בסימן שנתבאר מטעם אמות
כדי למקומו חוזר אם וכן ולהתפלל לחזור כדי למקומו שחוזר

קל"א. בסי' שיתבאר כמו מיושב פניו על ליפול

הראשונה לסברא לחוש יש בקל שאפשר במקום מעשה ולענין
לידי ויבאו הכנסת בבית דוחק שיש במקום אבל נוהגין וכן

רם. בקול הש"ץ שפתח מיד למקומו לחזור יכול מחלוקת

עד לעמוד א"צ הכל לדברי קדושה קודם פיוטים וכשאומרים

למקומו: חוזר רם בקול ש"ץ שפתח מיד אלא קדושה

וי"א„ למקומו חוזר ואינו שפסע במקום עומד רוצה הוא אם
שיש למקומו בשובו וג' לאחוריו ג' פסיעות ו' לפסוע שיש
מקפידין קצת זה ומטעם לפניו פסיעות בג' למקומו לחזור לו
שלא שפסע במקום עומדין שהם בעוד לפניהם אדם יעבור שלא
קפידתם ידי על מקום מכל אבל פסיעותיהם ו' בין זה יפסיק
לחזור ממהרים הם לפניהם לעבור שרוצה מי שכשרואים טועים

שנתבאר: שיעור קודם למקומן

לו‰ אין לצבור קודם תפלתו וסיים בצבור שמתפלל יחיד
שאז תפלתו ש"ץ שיסיים עד לצבור פניו להחזיר רשות
ש"ץ שיגיע עד למקומו לחזור לא אבל פניו להחזיר רשאי
לעמוד מחמירים ויש שנתבאר כמו שאפשר במקום לקדושה
ש"ץ שיגיע עד בתפלה כמו רגליו שם ולכוין שפסע במקום

לדבריהם. לחוש וטוב לקדושה

בסתם אדם הליכת שדרך לפי תחלה שמאל רגל עוקר וכשפוסע
תחלה שמאל רגל כאן עוקר לכן תחלה ימין רגל לעקור היא

מלפני ליפטר עליו כבד כאלו אטרלהראות זה ומטעם המקום
אדם: כל ימין שהוא שמאלו תחלה עוקר רגל

Âבצד גודל שיתן כדי הוא הפחות לכל אלו פסיעות שיעור
נקראת אינה מזה שפחות לפי צר המקום אם ואפילו עקב
מפני מזה יותר גסות פסיעות יפסיע לא ולכתחלה כלל פסיעה

המלך: מלפני כרץ שנראה

אֿו: סעיפים ברכות י"ח בסיום הכריעות דיני קכג סימן א חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: א)תוכןתוכןתוכןתוכן שמים: לשם באכילה מדריגות שתי

תחסר רשעים בטן ב) נפשו, לשובע אוכל צדיק

     רשעים [ובטן
תחסר]

רשעים ובטן נפשו לשובע אוכל "צדיק כתיב
שהצדיק הוא, זה בפסוק הפשוט הפירוש תחסר".
הנפש, את המשביע בדבר ורק במעדנים חפץ "אינו
וערבים מתוקים מעדנים באכילת יתענגו הרשעים אבל

למלאותה". עוד ויוכל כו' חסירה בטנו ותמיד

שתי מתאר הכתוב הענינים, פנימיות ע"פ אבל
(ושתי האכילה באופן ה' בעבודת כלליות דרגות
שמים): לשם היא כשהאכילה רק שייכות המדריגות

         
  

"לשובע - ענינה באכילה, הראשונה המדריגה
שבאדם; האלקית הנפש את להשביע היינו נפשו",
הרשעים. בטן להחסיר - היא באכילה השני' והמדריגה

הדבר:] [וביאור

      
חיות תוספת נמשכת האדם אכילת ידי ועל יש
שנתבאר שבת אכילת כענין האלקית, בנפשו דקדושה

יותר). בפרטיות להלן שיבואר (וכפי לעיל

אוכל "צדיק - בכלל צדיקים אכילת ענין וזהו
האלקי שהכח [באכילתו] "שירצה נפשו", לשובע
התהו שמעולם עצמו שמניצוץ אותו, יחי' שבמאכל
בתורה" או בתפלה אצלו יתחדש לתיקון שקדם

כלומר:

כח לו שיהי' כדי רק לא הוא אצלו האכילה ענין
אלא ובתפלה, בתורה ה' את לעבוד שיוכל גשמי
האלקי הניצוץ את מרגיש הוא מדריגתו גודל שמחמת
זה אלקי כח ידי ועל התהו, מעולם ששרשו שבמאכל,
מחדש שזה עד יותר נעלה באופן באלקות מתדבק הוא

ותורתו. בתפלתו יותר עמוק אלקי הרגש אצלו

       
      

אֿל] יורישנו [מבטנו
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בטן להחסיר - הוא שענינה האדם אכילת יש אך
והטומאה הרע כוחות הם רשעים פירוש, רשעים,
הקדושה), לגבול מחוץ שהם לפי "חיצונים", (שנק'
את ומחסרים לוקחים שמים לשם כדבעי האכילה וע"י

לקדושה. אותה ומעלים החיצונים מאת ה"חיות"

כנ"ל, ורע טוב תערובת יש גשמי דבר בכל דהנה,
הוא והטוב שבו, הרע הוא והחומרי הגשמי שהחלק
אלא אותו, ומחי' המקיים קדושה) (ניצוץ האלקי הכח

הגשמי. בתוך והסתר בהעלם שהוא

האכילה, בעת וכוונתו האדם עבודת היא וזו
האלקי הניצוץ את להוציא הרע, מן הטוב את "לברר"
את "מעלה" הוא ובזה בקדושה, שיוכלל המאכל מתוך

למקורו. הניצוץ

יורישנו מבטנו ויקיאנו, בלע "חיל נאמר זה ועל
כי אם ש"הרשע, הוא, בזה הפשוט דהפירוש אֿל",
והמקום אותו, יקיא כי בידו יתקיים לא העושר, בלע

מבטנו"); העושר יגרש

הכח הוא "חיל" הוא: בזה הפנימי הפירוש אך
בלע" ו"חיל גשמיים, שבדברים הניצוץהאלקי הוא

אך גשמיים, שבדברים הרע כוחות בתוך שנבלע הטוב
("ויקיאנו") מהם הניצוץ את מוציאים דבר של בסופו
עולה והוא הניצוצות", ד"בירור העבודה ידי על

ירושה). מלשון - אֿל" ("יורישנו למקורו

אכילה:] ידי על הניצוץ מתברר כיצד ומבאר [והולך

       
היינו שבהם, התאווה הוא שבמאכלים הרע החלק
העץ "טוב מ"ש (ע"ד הטובים כו' ומראיהם טעמם
"שורש שהוא גו'"), לעינים הוא תאוה וכי למאכל
לאכול האדם את שמסית מה זהו פירוש, הקליפה",
המאכל את מוריד שעי"ז נפשו, תאוות למלאות

שעה. לפי גמור רע שנעשה היינו ל"קליפה",

        
       

  
(לא אוכל שהאדם ידי על נעשה המאכל "בירור"
ומוחו לבו שיתחזקו כדי אלא) תאוותו, למלא כדי
האכילה ידי שעל האכילה, אותה בכח ה' בעבודת
מן החיות ו"מוציא" "מברר" שמים לשם בכוונה
(בלבו) ומתפלל (במוחו) לומד וכאשר הקליפה;

לטוב החיות מתהפכת ההיא, אכילה בכח בפועל
למקורה). החיות "העלאת" נק' (וזו בקדושה ונכללת

  [המאכל [מן  
      

   
מן הניצוץ "הוצאת" על קאי תחסר" רשעים "בטן
שבמאכל); (ה"תאוה" הקליפה היא - זה" ה"לעומת
להכלל יוכל הקליפה מן ונפרד נברר שהניצוץ ולאחרי
האלקי הניצוץ של זו "העלאה" ועל בקדושה, אח"כ

אֿל". יורישנו הרשע] [של "מבטנו נאמר לשרשו

[רק]    
    ,הניצוצות [להעלות

שנתבאר] דרך על

     
      

      


(ב"עולם למעלה בשרשו שהוא כמו המאכל
רע, תערובת שום בו אין למטה שנפל קודם התוהו")
שהוא כמו המאכל "מתעלה שאז השבת, ביום ולפיכך,
המאכל ד"בירור" לעבודה מקום אין בשרשו",
מבורר המאכל כי תחסר"), רשעים ד"ובטן (העבודה

ועומד.

שנאמר כענין הוא שבת אכילת ענין כל אלא
נמשכת האכילה ידי שעל נפשו", לשובע אוכל "צדיק

כנ"ל. האדם, בנפש מלמעלה אלקית חיות

בחול גם הרי קדושתו, גודל מחמת הצדיק, [אבל
רק אינה שאכילתו והיינו נפשו", "לשובע היא אכילתו
את "להשביע" כדי אלא הרע מן הטוב בירור בשביל
שבשבת שמובן, אף - עליון אלקי באור נשמתו

יותר]. גבוהה במדריגה היא אכילתו

: צדק הצמח אדמו"ר כ"ק כותב וכך

ורבינו מורינו של הקדוש מפיו ששמעתי "וכמו
שלפני בימים פייענא בכפר הזקן] [אדמו"ר נ"ע
בשבת האכילה ענין על תקע"ג בטבת הסתלקותו
אוכל צדיק פסוק על פעמים כמה מפ"ק ששמענו
לברר חול כשל אינה דשבת שהאכילה נפשו לשובע
צדיק היא.. האכילה אלא אסור בורר בשבת בירורים..
מאחר אז ממנו ושאלתי נפשו.. לשובע אוכל
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קה    

בטן להחסיר - הוא שענינה האדם אכילת יש אך
והטומאה הרע כוחות הם רשעים פירוש, רשעים,
הקדושה), לגבול מחוץ שהם לפי "חיצונים", (שנק'
את ומחסרים לוקחים שמים לשם כדבעי האכילה וע"י

לקדושה. אותה ומעלים החיצונים מאת ה"חיות"

כנ"ל, ורע טוב תערובת יש גשמי דבר בכל דהנה,
הוא והטוב שבו, הרע הוא והחומרי הגשמי שהחלק
אלא אותו, ומחי' המקיים קדושה) (ניצוץ האלקי הכח

הגשמי. בתוך והסתר בהעלם שהוא

האכילה, בעת וכוונתו האדם עבודת היא וזו
האלקי הניצוץ את להוציא הרע, מן הטוב את "לברר"
את "מעלה" הוא ובזה בקדושה, שיוכלל המאכל מתוך

למקורו. הניצוץ

יורישנו מבטנו ויקיאנו, בלע "חיל נאמר זה ועל
כי אם ש"הרשע, הוא, בזה הפשוט דהפירוש אֿל",
והמקום אותו, יקיא כי בידו יתקיים לא העושר, בלע

מבטנו"); העושר יגרש

הכח הוא "חיל" הוא: בזה הפנימי הפירוש אך
בלע" ו"חיל גשמיים, שבדברים הניצוץהאלקי הוא

אך גשמיים, שבדברים הרע כוחות בתוך שנבלע הטוב
("ויקיאנו") מהם הניצוץ את מוציאים דבר של בסופו
עולה והוא הניצוצות", ד"בירור העבודה ידי על

ירושה). מלשון - אֿל" ("יורישנו למקורו

אכילה:] ידי על הניצוץ מתברר כיצד ומבאר [והולך

       
היינו שבהם, התאווה הוא שבמאכלים הרע החלק
העץ "טוב מ"ש (ע"ד הטובים כו' ומראיהם טעמם
"שורש שהוא גו'"), לעינים הוא תאוה וכי למאכל
לאכול האדם את שמסית מה זהו פירוש, הקליפה",
המאכל את מוריד שעי"ז נפשו, תאוות למלאות

שעה. לפי גמור רע שנעשה היינו ל"קליפה",

        
       

  
(לא אוכל שהאדם ידי על נעשה המאכל "בירור"
ומוחו לבו שיתחזקו כדי אלא) תאוותו, למלא כדי
האכילה ידי שעל האכילה, אותה בכח ה' בעבודת
מן החיות ו"מוציא" "מברר" שמים לשם בכוונה
(בלבו) ומתפלל (במוחו) לומד וכאשר הקליפה;

לטוב החיות מתהפכת ההיא, אכילה בכח בפועל
למקורה). החיות "העלאת" נק' (וזו בקדושה ונכללת

  [המאכל [מן  
      

   
מן הניצוץ "הוצאת" על קאי תחסר" רשעים "בטן
שבמאכל); (ה"תאוה" הקליפה היא - זה" ה"לעומת
להכלל יוכל הקליפה מן ונפרד נברר שהניצוץ ולאחרי
האלקי הניצוץ של זו "העלאה" ועל בקדושה, אח"כ

אֿל". יורישנו הרשע] [של "מבטנו נאמר לשרשו

[רק]    
    ,הניצוצות [להעלות

שנתבאר] דרך על

     
      

      


(ב"עולם למעלה בשרשו שהוא כמו המאכל
רע, תערובת שום בו אין למטה שנפל קודם התוהו")
שהוא כמו המאכל "מתעלה שאז השבת, ביום ולפיכך,
המאכל ד"בירור" לעבודה מקום אין בשרשו",
מבורר המאכל כי תחסר"), רשעים ד"ובטן (העבודה

ועומד.

שנאמר כענין הוא שבת אכילת ענין כל אלא
נמשכת האכילה ידי שעל נפשו", לשובע אוכל "צדיק

כנ"ל. האדם, בנפש מלמעלה אלקית חיות

בחול גם הרי קדושתו, גודל מחמת הצדיק, [אבל
רק אינה שאכילתו והיינו נפשו", "לשובע היא אכילתו
את "להשביע" כדי אלא הרע מן הטוב בירור בשביל
שבשבת שמובן, אף - עליון אלקי באור נשמתו

יותר]. גבוהה במדריגה היא אכילתו

: צדק הצמח אדמו"ר כ"ק כותב וכך

ורבינו מורינו של הקדוש מפיו ששמעתי "וכמו
שלפני בימים פייענא בכפר הזקן] [אדמו"ר נ"ע
בשבת האכילה ענין על תקע"ג בטבת הסתלקותו
אוכל צדיק פסוק על פעמים כמה מפ"ק ששמענו
לברר חול כשל אינה דשבת שהאכילה נפשו לשובע
צדיק היא.. האכילה אלא אסור בורר בשבת בירורים..
מאחר אז ממנו ושאלתי נפשו.. לשובע אוכל
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קו   

טוב מעורבים שהם גשמיים מאכלים היא שהאכילה
א' ובהמה מתבואה והבשר הלחם אותו שהרי ורע
אין שבשבת לומר יתכן איך בחול.. ממנו שאוכלים
במאכל, שהי' ברע נעשה מה הרע.. מן הטוב מבררים
כי אינו שזה והשיבני כו', שמתברר בהכרח וא"כ
וכן למעלה, שבת מערב הרע מן הטוב נפרד בשבת
נעשה (וזה טוב רק ונשארים גשמיים.. דברים בכל
מבחוץ ניכר אין ולפיכך שבמאכל, הכח בפנימיות
רק נעשים שבת בבוא המאכלים כל וא"כ הרואה) לעין

עכל"ק. לבירור". א"צ ולכן טוב

ביום העולמות" "עליית שמצד אומרת, זאת
נפרד שהרע באופן בפועל, המאכל משתנה השבת,

לבירור. צריך ואין ממנו

     
בזהר איתא שבת שבמאכלי זו רוחנית מעלה על

נאמר". לא שבתכם "פרש

פירוש:

על וצואה] [זבל פרש "וזריתי במלאכי נאמר
לא ש"אם לבנ"י אומר שהקב"ה חגיכם", פרש פניכם,
ומפרש וחוזר פניכם, על זבל "אפזר גו'", תשמעו
מקריבים", שאתם מבהמות זבל היינו] חגיכם", ["פרש

החגים. של קרבנות היינו

ב ולאומדייק קאמר, טוב] [יום חגיכם "פרש זהר
ההבדל ביאור פי על הוא לכך והטעם שבתכם", פרש
יו"ט דבאכילת שבת, ואכילת יו"ט אכילת בין הפנימי
אין שבת באכילת משא"כ - "פסולת" בה שתהי' שייך

ופסולת. "פרש" שום

ה ענין את ומבאר שבמאכלים,פרש"[והולך (פסולת) "

" אין שבשבת זה:]פרשוהטעם "

       
      
      

     
האכילה וע"י פסולת, יש גשמי שבמאכל כשם
המובחר שמהחלק הפסולת, מן המובחר החלק נפרד
לחוץ נדחית והפסולת ולמוח ללב הנשלח דם נעשה
ברוחניות הוא כך - מעיים) ובני לקרביים ירידתה (ע"י
לעבוד כדי הראוי', בכוונה אוכל דכשאדם הענינים,
ה"קליפה" חלק נפרד ההיא, האכילה בכח ה' את

שבו) והפסולת ה"פרש" שהוא התאוה, (והוא דהמאכל
חיותו דכל ממציאותו, מתבטל הוא (ועי"ז הטוב מן
מאליו), מתבטל ממנו וכשנפרד כנ"ל, הטוב מן הוא
ונכלל הרע מן מתברר שבו הקדושה ניצוץ ואילו

בקדושה.

תיקון פירוש, למעלה", "מלמטה היא זו עבודה
למטה) שהיא (כפי ממדריגתו והעלאתו המאכל ובירור
שבמאכל, ("פרש") הרע עם מלחמה יש זו ובעבודה -

לחוץ. לדחותו (כנ"ל), שבו התאווה שהוא

החול. בימות הוא זה וכל

       
 

מבורר המאכל בשבת, העולמות עליית מחמת
שבעבודה ונמצא, רוחנית, פסולת שום בו ואין ועומד
בנפשו אלקית חיות להמשיך שהיא שבת, דאכילת
("פרש"). רע עם מלחמה שום אין למטה", "מלמעלה

       
        

    
כולו העולם בכל ורע טוב תערובת שעיקר ידוע
אכל הראשון שאדם שע"י הדעת, עץ חטא ע"י נעשה
בכל ורע טוב תערובת נעשה ורע" טוב הדעת מ"עץ

שבעולם. הדברים

גשמיים שבמאכלים (הרוחנית) שהפסולת ונמצא,
הדעת. עץ מחטא תוצאה היא

         
         

     
באדם, גם ורע טוב לתערובת גרם הדעת עץ חטא
איש בין הבדל יש ומ"מ זו, תערובת יש אדם שבכל
טוב הרבה בו שיש אדם יש - התערובת באופן לחבירו
שלו הטוב ובמילא רע מעט רק בו שנתערב (מפני
הבדל יש וכן טוב; מעט רק בו שיש ויש מרובה)
אדם בני דיש הרע, נתערב בנפש בחינה באיזו ביניהם
חסד) בעשיית לדוגמא (כמו פלונית במדה שמצטיינים
(ששם אחרת במדה רק היא שלהם היצר ומלחמת

כו'. ביותר) הרע בו נתערב
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העולם מתעלה העולמות, עליית זמן שהוא בשבת
עץ מבחינת (למעלה קודש כולה שהיא כזו למדריגה
בכל ורע טוב תערובת נעשה שממנו ורע, טוב הדעת
שכולו דבעולם רע", יגורך "לא נאמר זה ועל העולם),
שום אין ולכן כלל רע שום ח"ו נמצא לא קדושה

האדם, אצל גם הוא וכן שבת; במאכלי (רע) "פרש"
הרע מן למעלה להתעלות הכח לאדם ניתן שבשבת
אלא הרע עם מלחמה אינה אז העבודה ובמילא שבו,

הוי'. על להתענג
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‰˙ÚÓÂמה אלקיך ה' עם תהי' תמים מ"ש להבין יש
שרשה אם דוקא התמימות במדת מעלה יתרון
הדעת, בחי' שם שחסר הקוין התחלקו' בחי' מצד באה
התוהו לבחי' התיקון בחי' [בין] ההפרש שזהו וידוע
ענינו והתיקון כו' זת"ז חו"ג [הקוין] התחלקו' שבתוהו
דוקא הדעת בחי' ע"י והוא הקוין של ההתכללות בחי'
דבר] ח[ו"ג הקוין ב' וכולל הסובל האמצעי הקו שהוא
דבר הדעת עם התמימות לכאורה וא"כ דוקא, והיפוכו
כמ"ש דוקא הדעת בחי' על ישראל שנצטוו וידוע והיפוכו,
וכה"ג כו', דעת למען כו' אלקי את דע כו' היום וידעת
עיקר שהתמימו' התמימו' היפך והדעת בכתובים רבות
הולך ע"כ פשוטה באמונה אלא דוקא דעת בלא שרשה
ידע לא כי וכלל כלל להיפוכו לנטות שלא לבבו בתום
וב' אמת דשניהם הוא הענין אך כנ"ל. והיפוכו דבר לסבול
והוא כו' תהי' תמים כמ"ש התמימו' מדת מצות הן מצות
דוקא האמצעי קו ג"כ והוא תם איש שהי' יעקב של מדתו
דבר ולא א' והכל הדעת בחי' הוא הב' ומצוה כידוע,
מן שלמטה הא' הן תמימות מיני ב' ואמנם כלל, והיפוכו
ע"כ אשר הדעת חסרון מצד וע"ה התינוק כתמימו' הדעת
התמימות והב' כנ"ל, לבד א' קו בבחי' בתמימו' הכל עושה
כו' תהי' תמים מ"ש והוא דוקא הדעת שלימות שלאחר
בקו שהוא תם איש וכיעקב כו' דוידעת מ"ע קיום אחרי
כלול שהוא השלימו' ע"ש ת"ם נק' ולכך דוקא האמצעי

התמ ענין לבאר יש [ותחי]לה כו', מןמהכל שלמטה ימו'
טו"ר התערובת סיבת בעיקר בחוש רואי' אנו דהנה הדעת,
הדעת עץ נק' ולכך דוקא הדעת בחי' מצד רק בא שאינו
בר שהוא איש בכל בחוש רואים אנו שהרי כנ"ל, דוקא
לחפות בטוב ורע ברע הטוב לערב יוכל יותר יותר דעת
כלל לרע טוב בין יוכר שלא עד זה בתוך זה בתכלית ולגנוז
והצדקה החסד כמו טוב מעשה כשיעשה דוגמא ע"ד וכלל,
ונעלם גנוז ובתוכו רב הון שמפזר בה"כ לבנות כמו לרבים
להתגדל רק וכלל כלל לש"ש כונתו שאין שבו הרע בחי'
אם הנה וכה"ג, לעניים בצדקה וכן בלבד שם לו ולקנות
הרע מיד יוכר וכה"ג וקטן כשוטה דעת בלא תמים איש
רק לש"ש כונתו שאין מיד לבו בהגלות הזה שבטוב

כו', בעצמו ומתהלל ומתפאר מתגאה כאשר כמו להתגדל
ולהעלים ולגנוז לחפות איך היטב ידע דעת בבר אבל
רק שעושה ותנועותיו דבריו כל ויהי' זה לרע בתכלית
שעושה הכל שיאמינו עד כלל עצמו להנאת ולא לש"ש
כשלומד ת"ת במצו]ת [וכן כו', לצדיק ויחזיקוהו לש"ש
הרי ובהנ"ל רבי שיקראוהו או ולקנטר להתייהר רק של"ש
ויתהלל יתגאה כי מיד זה רע בו יוכר דעת שבלא התמים
כונתו עיקר שלזה רבנות בגדולת מאד וחפץ בחכמתו
הרע על ביותר ומחפה מעלים דעת בר אבל כו'] [בלימודו
וכאילו ועניו שפל א"ע יעשה כי כלל יוכר שלא עד הזה
בכל וכך כו', הכל בו שיאמינו עד כו' לשמה רק לומד
היותר בתכלית] בהם [הכל מערב שעושה הטובי' הדברי'
יכול להיפך וכן ממש, לטוב הרע כל שמתקבל עד נאות
וגנוז מעורב ובאמת רע דבר עושה הרואה עין שלפי להיו'
שהוא ומה [גמור טוב שהוא מאד טובה כונה בהעלם בזה
הכמוס מטעם ולגנזו הטוב את להעלים הוא רע עושה]
באכזריו' לרעהו ועונש דין שעושה דוגמא ע"ד כמו עמדו
[אחיו עם יוסף כמו לטובתו דוקא בזה והמכוון שונות
מן להצילם נפשם לטובת זה והי' וכו' קשו' ע]מהם שדיבר
שהוא ביותר דעת הבר רק יוכל לא וזה כידוע, הגיהנם
ורע ברע טוב ולכלול לערב במוחו והיפוכו דבר לסבול
דבר יסבול יותר יותר ד]עתן שהוא מי [וכל כו', בטוב
עד כא' וישכנו טוב ומרע רע מטוב לעשות דהיינו והיפוכו
דעת בר שאינו מי משא"כ כו', לרע טוב בין כלל יוכר שלא
אלא כלל הטוב במעשה הרע] לערב [איך ידע לא כ"כ
וע"ה הקטני' כמו דעת שבלא בתמימו' יעשה טוב כשעושה
רעה כונה שום בלי בפשטות הטוב שיעשו הדעת חסירי
הרע ולגנוז להערים יוכל לא רע דבר יעשה ואם וכלל, כלל
בלי שהוא כמו יוכר אלא הטוב מעשה בדרך ולחפותו
דעת שבלא התמימו' ענין והוא כלל טוב ענין תערוב'

אלא כלל, כתערוב' הטו"ר אין מובדלשבהם א' כל אדרבה
והיפוכו דבר יסבול לא כי כלל להיפוכו נטי' בלי לעצמו
יותר יותר הדעת בקטנו' שהוא וכל הדעת קטנ' מצד כלל
אלא בטוב ורע ברע טוב לערב דרכיו בכל להערים יוכל לא
מחולקי' קוין ב' ענין שהן להיפך כולו או טוב כולו או
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קז    

העולם מתעלה העולמות, עליית זמן שהוא בשבת
עץ מבחינת (למעלה קודש כולה שהיא כזו למדריגה
בכל ורע טוב תערובת נעשה שממנו ורע, טוב הדעת
שכולו דבעולם רע", יגורך "לא נאמר זה ועל העולם),
שום אין ולכן כלל רע שום ח"ו נמצא לא קדושה

האדם, אצל גם הוא וכן שבת; במאכלי (רע) "פרש"
הרע מן למעלה להתעלות הכח לאדם ניתן שבשבת
אלא הרע עם מלחמה אינה אז העבודה ובמילא שבו,

הוי'. על להתענג

   

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9


        

 

‰˙ÚÓÂמה אלקיך ה' עם תהי' תמים מ"ש להבין יש
שרשה אם דוקא התמימות במדת מעלה יתרון
הדעת, בחי' שם שחסר הקוין התחלקו' בחי' מצד באה
התוהו לבחי' התיקון בחי' [בין] ההפרש שזהו וידוע
ענינו והתיקון כו' זת"ז חו"ג [הקוין] התחלקו' שבתוהו
דוקא הדעת בחי' ע"י והוא הקוין של ההתכללות בחי'
דבר] ח[ו"ג הקוין ב' וכולל הסובל האמצעי הקו שהוא
דבר הדעת עם התמימות לכאורה וא"כ דוקא, והיפוכו
כמ"ש דוקא הדעת בחי' על ישראל שנצטוו וידוע והיפוכו,
וכה"ג כו', דעת למען כו' אלקי את דע כו' היום וידעת
עיקר שהתמימו' התמימו' היפך והדעת בכתובים רבות
הולך ע"כ פשוטה באמונה אלא דוקא דעת בלא שרשה
ידע לא כי וכלל כלל להיפוכו לנטות שלא לבבו בתום
וב' אמת דשניהם הוא הענין אך כנ"ל. והיפוכו דבר לסבול
והוא כו' תהי' תמים כמ"ש התמימו' מדת מצות הן מצות
דוקא האמצעי קו ג"כ והוא תם איש שהי' יעקב של מדתו
דבר ולא א' והכל הדעת בחי' הוא הב' ומצוה כידוע,
מן שלמטה הא' הן תמימות מיני ב' ואמנם כלל, והיפוכו
ע"כ אשר הדעת חסרון מצד וע"ה התינוק כתמימו' הדעת
התמימות והב' כנ"ל, לבד א' קו בבחי' בתמימו' הכל עושה
כו' תהי' תמים מ"ש והוא דוקא הדעת שלימות שלאחר
בקו שהוא תם איש וכיעקב כו' דוידעת מ"ע קיום אחרי
כלול שהוא השלימו' ע"ש ת"ם נק' ולכך דוקא האמצעי

התמ ענין לבאר יש [ותחי]לה כו', מןמהכל שלמטה ימו'
טו"ר התערובת סיבת בעיקר בחוש רואי' אנו דהנה הדעת,
הדעת עץ נק' ולכך דוקא הדעת בחי' מצד רק בא שאינו
בר שהוא איש בכל בחוש רואים אנו שהרי כנ"ל, דוקא
לחפות בטוב ורע ברע הטוב לערב יוכל יותר יותר דעת
כלל לרע טוב בין יוכר שלא עד זה בתוך זה בתכלית ולגנוז
והצדקה החסד כמו טוב מעשה כשיעשה דוגמא ע"ד וכלל,
ונעלם גנוז ובתוכו רב הון שמפזר בה"כ לבנות כמו לרבים
להתגדל רק וכלל כלל לש"ש כונתו שאין שבו הרע בחי'
אם הנה וכה"ג, לעניים בצדקה וכן בלבד שם לו ולקנות
הרע מיד יוכר וכה"ג וקטן כשוטה דעת בלא תמים איש
רק לש"ש כונתו שאין מיד לבו בהגלות הזה שבטוב

כו', בעצמו ומתהלל ומתפאר מתגאה כאשר כמו להתגדל
ולהעלים ולגנוז לחפות איך היטב ידע דעת בבר אבל
רק שעושה ותנועותיו דבריו כל ויהי' זה לרע בתכלית
שעושה הכל שיאמינו עד כלל עצמו להנאת ולא לש"ש
כשלומד ת"ת במצו]ת [וכן כו', לצדיק ויחזיקוהו לש"ש
הרי ובהנ"ל רבי שיקראוהו או ולקנטר להתייהר רק של"ש
ויתהלל יתגאה כי מיד זה רע בו יוכר דעת שבלא התמים
כונתו עיקר שלזה רבנות בגדולת מאד וחפץ בחכמתו
הרע על ביותר ומחפה מעלים דעת בר אבל כו'] [בלימודו
וכאילו ועניו שפל א"ע יעשה כי כלל יוכר שלא עד הזה
בכל וכך כו', הכל בו שיאמינו עד כו' לשמה רק לומד
היותר בתכלית] בהם [הכל מערב שעושה הטובי' הדברי'
יכול להיפך וכן ממש, לטוב הרע כל שמתקבל עד נאות
וגנוז מעורב ובאמת רע דבר עושה הרואה עין שלפי להיו'
שהוא ומה [גמור טוב שהוא מאד טובה כונה בהעלם בזה
הכמוס מטעם ולגנזו הטוב את להעלים הוא רע עושה]
באכזריו' לרעהו ועונש דין שעושה דוגמא ע"ד כמו עמדו
[אחיו עם יוסף כמו לטובתו דוקא בזה והמכוון שונות
מן להצילם נפשם לטובת זה והי' וכו' קשו' ע]מהם שדיבר
שהוא ביותר דעת הבר רק יוכל לא וזה כידוע, הגיהנם
ורע ברע טוב ולכלול לערב במוחו והיפוכו דבר לסבול
דבר יסבול יותר יותר ד]עתן שהוא מי [וכל כו', בטוב
עד כא' וישכנו טוב ומרע רע מטוב לעשות דהיינו והיפוכו
דעת בר שאינו מי משא"כ כו', לרע טוב בין כלל יוכר שלא
אלא כלל הטוב במעשה הרע] לערב [איך ידע לא כ"כ
וע"ה הקטני' כמו דעת שבלא בתמימו' יעשה טוב כשעושה
רעה כונה שום בלי בפשטות הטוב שיעשו הדעת חסירי
הרע ולגנוז להערים יוכל לא רע דבר יעשה ואם וכלל, כלל
בלי שהוא כמו יוכר אלא הטוב מעשה בדרך ולחפותו
דעת שבלא התמימו' ענין והוא כלל טוב ענין תערוב'

אלא כלל, כתערוב' הטו"ר אין מובדלשבהם א' כל אדרבה
והיפוכו דבר יסבול לא כי כלל להיפוכו נטי' בלי לעצמו
יותר יותר הדעת בקטנו' שהוא וכל הדעת קטנ' מצד כלל
אלא בטוב ורע ברע טוב לערב דרכיו בכל להערים יוכל לא
מחולקי' קוין ב' ענין שהן להיפך כולו או טוב כולו או
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קח   

לפי טו"ר הדעת עץ נק' ולכך כנ"ל, כלל חיבור בלתי
דוקא הדעת ערך לפי תלוי דטו"ר התערוב' ענין שעיקר
מה לכאורה והנה כו', טו"ר יודעי כאלקי' והייתם וכמ"ש
והיפוכו, דבר שסובל במה הדעת בבחי' יתירה מעלה
יותר הרבה הדעת מן שלמטה התמימו' בחי' שלכאורה
הוא נהפוך באמת אך כו', טו"ר בין בירור ויותר אמיתי
הרבה בתכלית הוא טו"ר בין הדעת שע"י הבירור שבחי'
הנ"ל, דעת שבלא התמימו' שבבחי' ההבדלה מן יותר

אין הדעת חסרון מצד להיו' יוכל המעשה בתמימו' ואדרבה
שלא מפני בעצם מוטעה אלא לאמיתו באמת הטוב מעשה
ב' התערוב' מצד הדעת ע"י משא"כ כלל, המנגדו מצד יצא
בתכלית בטו"ר הבירור סיבת יבא דוקא מזה הנה הפכי'
אין אם שהרי דוקא, הדעת שלאחר הב' התמימו' בחי' והוא
כידוע הדעת בחונן ההבדלה קבעו ולכך הבדלה אין דעת
טו"ר דעה"ד תערוב' כל אתבריר"ו דוקא דבחכמ"ה משום
וד"ל. כידוע כו' טמא בין להבדיל התורה כל עיקר שזהו
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מרע"הÂ‰ÊÂה) מאמר בענין שמות פ' במ"ר משארז"ל
מבקש שהי' להם אמר מה שמו מה לי ואמרו
למשה הקב"ה א"ל הגדול, שמו את הקב"ה שיודיענו משה
שאני פעמים נקרא אני מעשי לפי לידע מבקש אתה שמי
את דן כשאני בהוי', באלקים, בצבאות, שדי, אל בשם נק'
אני ברשעים מלחמה עושה וכשאני אלקים נק' אני הבריות
שדי, אל נק' אני אדם של חטאיו תולה וכשאני צבאות, נק'
מדת אלא הוי' שאין הוי' נק' אני עולמי על מרחם וכשאני
והנה פ"ב, ד' שער בפרדס והובא המדרש, עכ"ל רחמים
ית' הבורא עצמות על הם שהשמות להדיא נ' זה ממדרש
דר"ל כו' אלקים נק' אני שדי, אל נק' אני שאמר כמו ממש
מובן נק', אני מעשי לפי ממ"ש ואעפ"כ ממש, ית' הוא
אלא ממש, ועצמותו מהותו מצד ית' לו אינן אלו שהשמות
בהן לפעול בספירותיו התלבשותו מצד והיינו מעשיו, מצד

מדת ע"י הבריות את לדון בעוה"ז המעשים ידן ועל
נק' ואז הקדושות, מדות ושאר מחב"ד הכלולה גבורתו
שאין אלא הדין על מורה זה ששם אלקים ממש ית' הוא
בבחי' המתלבש ית' למהו"ע אלא בלבד דין להמדת השם
גבורה והוא אחר שם לה יש עצמה מצד המדה משא"כ דין
איננה כי אלקים בשם אותה נקרא ולא פחד או דין או
והוד נצח בבחי' מתלבש ית' וכשהוא כו', נאצל אלא אלוה
ויז וכמ"ש הנצח בחי' ע"י (שזהו הרשעים עם להלחם
וגבי כו' ירושלים בנין זו והנצח וארז"ל כו' בגדי על נצחם
כו' ישקר לא ישראל נצח וגם ג"כ כתיב עמלק מלחמת
ע"ש צבאות בשם נק' ממש ית' הוא אז במ"א), כמ"ש
כו', המלחמה צבא בחי' וכמו הנ"ל במדות מתלבש היותו
יובן וממנו נ"ע מכאאזמו"ר זה בשם פרטי ביאור יש (ועוד

השמות): בשאר הנ"ל ענין ג"כ היטב
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‰,וענינם דאצי' נשמות ענין שורש ביאור בתוס'
כו' בורא הקב"ה מה שאמר המד"ר ל' ענין וביאור
עולמות מחלק אביכם אף עולמות מחלק הקב"ה מה

עולמות. מחלק מה"ע צ"ל דלכאורה
ÂÂבמד"ר וארז"ל וגו' הכבוד מלך הוא מי מ"ש בהקדם

שהוא הכבוד מלך להקב"ה קרא למה פ"ח וארא פ'
על רוכבין אין ודם בשר מלך כיצד ליריאיו, כבוד חולק
על לשלמה הושיב והקב"ה כסאו, על יושבין ואין סוסו
כ"ט), (דה"א למלך ה' כסא על שלמה וישב שנא' כסאו

סופה הקב"ה של סוסו ומהו סוסו על לאליהו והרכיב
בשין ובשערה כתיב (בפ' ובסערה בסופה ה' שנא' וסערה
השמימה בסערה אלי' ויעל וכתי' א') (נחום דרכו שמאלית)
אגוסטא קיסר בשמו נקראין אין ודם בשר מלך ב'), (מ"ב
בשמו למשה קרא והקב"ה אותו, ממיתין בשמו נקראי' ואם
פרעה למשה הקב"ה אמר לפרעה אלקי' נתתיך ראה שנא'
עשיתיני ואני יאורי לי שנא' אלקה עצמו עשה הרשע
על פי' אלקה, שזה ויאמר אותך יראה לפיכך כ"ט) (יחזקאל
מכבודו שחלק וזהו אלקה, זה עליך לומר יודה כרחו
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עליהם וגבוהי' שומר גבוה מעל גבוה כי ומסיים ליראיו.
שז"ע ליריאיו מכבודו חלק כי הגם והיינו ה'), (קהלת

גבך. על שאני אנוכי אלקיך מ"מ אלקים, שקראו
הוא שאצי' ונודע מאצי', הי' משה דהנה הוא

הרוח, מן ויאצל מל' הוא אצי' ל' כי אלקות
הזקנים, איש ע' על ונתן משה על אשר הרוח מן שהאציל
כלום, חסר לא וזה נהנה זה מנר נר כמדליק זהו כי ואם
ג"כ הוא ההארה שענין הארה, להפרשת נחשב ה"ה מ"מ
הוא אצי' א"כ כו', הארתו ע"י המאור מן כלום חסר שלא
בשם אצי' נק' שלכן ית', מאלקותו הארה גילוי בחי'
ההעלם גילוי שז"ע במ"א נת' אצי' ענין וגם כו'. אלקות
ולכן וכלל, כלל מושג אינו העלמו לרוב שאלקות מאלקות,
ג"כ ה"ה לנאצלי' המאציל בין ממוצע שהוא הכתר גם
שנתגלה ומה העלמו, ע"ש סתרו חשך ישת ונק' נעלם

בחכ' ולא חכים עדיין שג"ז הגם חכים בשם נק' להיות
אצי' בשם נק' ומבין חכים בשם נק' להיותו מ"מ ידיעא,
הם בי"ע משא"כ ית', מאלקותו ההעלם גילוי בחי' שהוא
בדרך בי"ע מהוה דאצי' המל' ובחי' ונפרדי', בע"ג נבראי'
וכנודע בי"ע, נגד אלקות אצי' נק' לכן אשר מאין, יש
יכולים אינם עולם באי כל מתכנשין אלמלא ממארז"ל
יש לברוא הבריאה יכולת כי א', יתוש כנף אפי' לברוא
נק' שאצי' מה שפיר יובן וא"כ לבדו. לאלקות הוא מאין
וכמ"ש כו', בי"ע עולמו' ג' כל מהוה דאצי' שמל' אלקות
יש ע"י לברוא בהון מתייחד דאצי' בכלי' שאפי' באגה"ק
נשמה להיותו אלקי' נק' שמשה יובן לזאת ואי כו'. מאין
אמר ולכן בי"ע, נגד אלקות נק' האצי' והרי האצי' מבחי'
להיותו האלקי' איש נק' וכן לפרעה אלקי' נתתיך ראה לו

כו'. דאצי' נשמה
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בבריאת ה' מגדולת היראה הוא בזה הענין פנימיות
ענין הוא מאין יש דהתהוות העולמות, והתהוות
ומ"מ ית', גדולתו עצם על ומורה במ"א וכמ"ש מאד נפלא
מה' יראו ע"ז אומר שהרי חיצוני' יראה בחי' היא זו יראה
כו', ה' את ליראו מה' יראו בין ההפרש וכנודע יר"ת, שזהו
מהתהוות ית' גדולתו ונרגש שנדע מה שזהו לפי והיינו
ג"כ זה ובכלל כו'. לבושים ע"י הידיעה דהיינו העולמות
בדצח"מ למטה ההתהוות ברבוי ית' בגדולתו ההתבוננות
חיות נמשך ולכולם ושיעור קץ אין עד שונים ממינים מינים
בריבוי מעלה בצבא וכן ותכונתו, מזגו לפי ופרטי מיוחד
ובריבוי כו' הנבראים ובגדלות כו' שיעור אין עד יותר
מה והו"ע כו' מספר אין עד עולמות ובריבוי ההשתלשלות
מ"ש הוא הענין וכללות כו' מעשיך גדלו ומה מעשיך רבו
מזה הבאה והיראה במ"א, וכמ"ש כו' מאד ומהולל ה' גדול
הבאה מהיראה ההתגלו') (בענין למעלה שהיא היות עם
מ"מ כו' במעשיו ורואה עליו עומד דהקב"ה מההתבוננות
והיא לבד, למעשה הנוגע אלקים יראת בכלל ג"כ היא
דיראת הגדלות בחי' והיא רפמ"ג. בסש"ב המבוארת היראה
היא שהיראה הוא אלקים יראת ענין דבד"כ כו', אלקים
בכלל, המצות לקיום היא אלקי' יראת ולכן בהתגלות
ד"ח בהקדמת וכמ"ש לסו"מ הוא עיקרה חטא דיראת
ויר"א כו' סו"מ להיות יר"ח בבחי' פמ"ב בסש"ב וכמ"ש
מצד ית' מצותיו לשמור היינו בכלל המצות לקיום היא
בסו"מ הן שמור מצותיו ואת ירא האלקי' את וכמ"ש יר"א

ג"כ הוא ח"ו דוע"ט ההעדר הרי ובאמת טוב. בועשה והן
דיר"ח (והיינו יר"ח בכלל ג"כ נכלל ה"ז וא"כ ועון חטא
בזה ההפרש רק בוע"ט) המצות קיום ג"כ אויף מאנט
ואינו החטא יראת מצד הוא המצות שקיום הוא חטא דיראת
אלקים ויראת ית', מצותיו ושהן האלקות כ"כ בזה נרגש
יראת מצד היינו שבו היראה מצד הוא המצות שקיום הוא
ית' מצותיו ושהם האלקות יותר בו שנרגש שבו האלקי'
וזהו שבו. האלקית היראה מצד מצותיו כל שומר הוא וע"כ
להיות מביר"ח יותר בהתגלות היא שהיראה הוא דיר"א
התגלות בבחי' היא יר"ח גם (ומ"מ אלקית יראה שהיא
ר"ל (והיא, בהעלם שהוא שמים מלכות עול קבלת לגבי
יתירה זאת ועוד בכלל, המצות לקיום ג"כ היא קבעומ"ש,
הנ"ל ההגדרה והו"ע בפרט תנועותיו בכל עליו שפועל
בנפש) נעלמת פעולה שהיא רק ממילא, בדרך הבאה
דומה אינו ומ"מ בהתגלות יראה כאן יש הרי וביר"ח
ויר"א היראה התגלות רק הוא דיר"ח שביר"א, להתגלות
היא והיראה האלקות שנרגש אלקי התגלות כאן שיש הוא
היא והקטנות וגדלות. קטנות יש גופא ובזה אלקית) יראה
הלבושים ע"י הפנימיות תמיד שנזכר מזה כשבאה
רואה שהקב"ה מה (וענין בספמ"ב המבואר כו' החיצונים
כשבאה היא והגדלות יר"ח) לענין יותר שייך כו' במעשיו
המבוארת ממכ"ע דאיהו ה' בגדולת מההתבוננות היראה
בפו"מ המצות לקיום השייך יר"ת בחי' והכל ברפמ"ג.

כו'. ויהי אמר הוא כי כו' מה' יראו והו"ע
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קט    

עליהם וגבוהי' שומר גבוה מעל גבוה כי ומסיים ליראיו.
שז"ע ליריאיו מכבודו חלק כי הגם והיינו ה'), (קהלת

גבך. על שאני אנוכי אלקיך מ"מ אלקים, שקראו
הוא שאצי' ונודע מאצי', הי' משה דהנה הוא

הרוח, מן ויאצל מל' הוא אצי' ל' כי אלקות
הזקנים, איש ע' על ונתן משה על אשר הרוח מן שהאציל
כלום, חסר לא וזה נהנה זה מנר נר כמדליק זהו כי ואם
ג"כ הוא ההארה שענין הארה, להפרשת נחשב ה"ה מ"מ
הוא אצי' א"כ כו', הארתו ע"י המאור מן כלום חסר שלא
בשם אצי' נק' שלכן ית', מאלקותו הארה גילוי בחי'
ההעלם גילוי שז"ע במ"א נת' אצי' ענין וגם כו'. אלקות
ולכן וכלל, כלל מושג אינו העלמו לרוב שאלקות מאלקות,
ג"כ ה"ה לנאצלי' המאציל בין ממוצע שהוא הכתר גם
שנתגלה ומה העלמו, ע"ש סתרו חשך ישת ונק' נעלם

בחכ' ולא חכים עדיין שג"ז הגם חכים בשם נק' להיות
אצי' בשם נק' ומבין חכים בשם נק' להיותו מ"מ ידיעא,
הם בי"ע משא"כ ית', מאלקותו ההעלם גילוי בחי' שהוא
בדרך בי"ע מהוה דאצי' המל' ובחי' ונפרדי', בע"ג נבראי'
וכנודע בי"ע, נגד אלקות אצי' נק' לכן אשר מאין, יש
יכולים אינם עולם באי כל מתכנשין אלמלא ממארז"ל
יש לברוא הבריאה יכולת כי א', יתוש כנף אפי' לברוא
נק' שאצי' מה שפיר יובן וא"כ לבדו. לאלקות הוא מאין
וכמ"ש כו', בי"ע עולמו' ג' כל מהוה דאצי' שמל' אלקות
יש ע"י לברוא בהון מתייחד דאצי' בכלי' שאפי' באגה"ק
נשמה להיותו אלקי' נק' שמשה יובן לזאת ואי כו'. מאין
אמר ולכן בי"ע, נגד אלקות נק' האצי' והרי האצי' מבחי'
להיותו האלקי' איש נק' וכן לפרעה אלקי' נתתיך ראה לו

כו'. דאצי' נשמה
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בבריאת ה' מגדולת היראה הוא בזה הענין פנימיות
ענין הוא מאין יש דהתהוות העולמות, והתהוות
ומ"מ ית', גדולתו עצם על ומורה במ"א וכמ"ש מאד נפלא
מה' יראו ע"ז אומר שהרי חיצוני' יראה בחי' היא זו יראה
כו', ה' את ליראו מה' יראו בין ההפרש וכנודע יר"ת, שזהו
מהתהוות ית' גדולתו ונרגש שנדע מה שזהו לפי והיינו
ג"כ זה ובכלל כו'. לבושים ע"י הידיעה דהיינו העולמות
בדצח"מ למטה ההתהוות ברבוי ית' בגדולתו ההתבוננות
חיות נמשך ולכולם ושיעור קץ אין עד שונים ממינים מינים
בריבוי מעלה בצבא וכן ותכונתו, מזגו לפי ופרטי מיוחד
ובריבוי כו' הנבראים ובגדלות כו' שיעור אין עד יותר
מה והו"ע כו' מספר אין עד עולמות ובריבוי ההשתלשלות
מ"ש הוא הענין וכללות כו' מעשיך גדלו ומה מעשיך רבו
מזה הבאה והיראה במ"א, וכמ"ש כו' מאד ומהולל ה' גדול
הבאה מהיראה ההתגלו') (בענין למעלה שהיא היות עם
מ"מ כו' במעשיו ורואה עליו עומד דהקב"ה מההתבוננות
והיא לבד, למעשה הנוגע אלקים יראת בכלל ג"כ היא
דיראת הגדלות בחי' והיא רפמ"ג. בסש"ב המבוארת היראה
היא שהיראה הוא אלקים יראת ענין דבד"כ כו', אלקים
בכלל, המצות לקיום היא אלקי' יראת ולכן בהתגלות
ד"ח בהקדמת וכמ"ש לסו"מ הוא עיקרה חטא דיראת
ויר"א כו' סו"מ להיות יר"ח בבחי' פמ"ב בסש"ב וכמ"ש
מצד ית' מצותיו לשמור היינו בכלל המצות לקיום היא
בסו"מ הן שמור מצותיו ואת ירא האלקי' את וכמ"ש יר"א

ג"כ הוא ח"ו דוע"ט ההעדר הרי ובאמת טוב. בועשה והן
דיר"ח (והיינו יר"ח בכלל ג"כ נכלל ה"ז וא"כ ועון חטא
בזה ההפרש רק בוע"ט) המצות קיום ג"כ אויף מאנט
ואינו החטא יראת מצד הוא המצות שקיום הוא חטא דיראת
אלקים ויראת ית', מצותיו ושהן האלקות כ"כ בזה נרגש
יראת מצד היינו שבו היראה מצד הוא המצות שקיום הוא
ית' מצותיו ושהם האלקות יותר בו שנרגש שבו האלקי'
וזהו שבו. האלקית היראה מצד מצותיו כל שומר הוא וע"כ
להיות מביר"ח יותר בהתגלות היא שהיראה הוא דיר"א
התגלות בבחי' היא יר"ח גם (ומ"מ אלקית יראה שהיא
ר"ל (והיא, בהעלם שהוא שמים מלכות עול קבלת לגבי
יתירה זאת ועוד בכלל, המצות לקיום ג"כ היא קבעומ"ש,
הנ"ל ההגדרה והו"ע בפרט תנועותיו בכל עליו שפועל
בנפש) נעלמת פעולה שהיא רק ממילא, בדרך הבאה
דומה אינו ומ"מ בהתגלות יראה כאן יש הרי וביר"ח
ויר"א היראה התגלות רק הוא דיר"ח שביר"א, להתגלות
היא והיראה האלקות שנרגש אלקי התגלות כאן שיש הוא
היא והקטנות וגדלות. קטנות יש גופא ובזה אלקית) יראה
הלבושים ע"י הפנימיות תמיד שנזכר מזה כשבאה
רואה שהקב"ה מה (וענין בספמ"ב המבואר כו' החיצונים
כשבאה היא והגדלות יר"ח) לענין יותר שייך כו' במעשיו
המבוארת ממכ"ע דאיהו ה' בגדולת מההתבוננות היראה
בפו"מ המצות לקיום השייך יר"ת בחי' והכל ברפמ"ג.

כו'. ויהי אמר הוא כי כו' מה' יראו והו"ע
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וכp‰Â‰ג) החתן את לׂשּמח הּוא הּמצוה ענין ּלהעּקר ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
ּוכהא והדר, ּפאר מיני ּבכל הּׂשמחה את טּולפאר ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ
לפני ּומרּקד הדס ׁשל ּבד נֹוטל ׁשהיה אילעי ּבר יהּודה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּדרּבי

סבא לן מכּסיף קא אמר זירא ור' ּבכבֹודיהּכּלה, (ׁשּמזלזל ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָ
נח ּכי רׁש"י), ּבעצמֹו, ראׁש קּלּות ונֹוהג חכמים ְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָֹּתלמידי
עלמא לכּליּה ּדידיּה ּבין ּדנּורא עּמּודא איפסיק ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָֻנפׁשיּה

לסבאיאכּו' ׁשיטתיּה ליּה אהנייּה זירא רב אמר ׁשליב, ׁשֹוט , ְְְֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
ּביּה מרּקד ׁשהיה זֹוכה19הדס החתן את המׂשּמח וכל , ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּכן20לתֹורה אם החתן5, את לׂשּמח הּוא הּׂשמחה עּקר הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
למימר ליּה והוה ּכיגוכּלה, ואחר וכּלה", חתן ּברא "אׁשר ְְְְֲֲֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָ

ורעּות, כּו' ׂשמחה ׂשׂשֹון ׁשל ּדברים העׂשרה מזּכיר ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָהיה
וכּלה, חתן ּכ ואחר וׂשמחה, ׂשׂשֹון ּתחּלה מקּדים ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָָולּמה
ועֹוד ׂשמחה. ׁשל ענינים הּׁשמֹונה ׁשאר מֹונה הּוא ּכ ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָואחר

ּברא21צרי "אׁשר ּדברּכת הּברכה נסח ועצם ּבגּוף להבין ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ
ז"ל רּבֹותינּו ּׁשאמרּו מה ידּוע ּדהּנה חתן", "ּביֹום22כּו' ְְְִֵֵֶַַַַָָָָ

חתן,23חתּנתֹו נקרא הּוא ּברּו ׁשהּקדֹוׁש ּתֹורה", מּתן זֹו ְֲִֶַַַָָָָָָָֻ
א ּבריאה. לׁשֹון חתן" ּברא "אׁשר לֹומר ׁשּי אי ּכן ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָואם

ּכתיב ּדהּנה הּוא, ואיתא24הענין כּו', אֿל" נֹוצר לא "לפני ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹ
ׁשהּוא25ּבּספרים א–ל ׁשם על יצירה לׁשֹון ׁשּי אי ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָ

ׁשם ּדהּנה הּוא, הענין א הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָמּׁשמֹותיו
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבעֹולמֹות, ׁשּמאיר וׁשרׁש הּמקֹור הּוא 26א–ל ְְִֵֵֶֶֶַָָָָֹ

ּוכתיב לנּו", וּיאר הוי' ּדּבר27"א–ל הוי' אלקים "א–ל ְֱֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
עליֹון, ּדּבּור ׁשהּוא מלכּות ּבחינת הּוא ּדארץ ארץ", ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָוּיקרא
זהּו הּנה ּגּלּוי, ּבבחינת הינּו ּדּבּור, ּבבחינת ׁשּיהיה ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַּובכדי

ּבחסד א–ל ּדׁשם אֿל, ׁשם העֹולמֹות28מּבחינת והתהּוּות ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָ
יּברא" אמר "חסד ּוכמאמר החסד, מּדת מּצד ,29ידהּוא ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

מּבחינת30ּוכתיב הּוא וגּלּוי ּדיֹום חסּדֹו", ה' יצּוה "יֹומם ְְְְְְִִִִֶַַַָ
ּוכתיב ּבזה31החסד, ּדיׁש יּבנה", חסד עֹולם אמרּתי "ּכי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
ּפרּוׁשים העֹולמֹות32ׁשני התהּוּות ׁשּיהיה ּדבכדי הראׁשֹון , ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ידי על הּוא העֹולמֹות ּדהתהּוּות והּׁשני החסד, ספירת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנבנה
ׁשּכתּוב ּוכמֹו החסד, ּכי33ספירת וחסדי רחמי "זכֹור ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַַָָ

וזהּו העֹולמֹות, אל ׁשּיכים וחסדים ּדרחמים הּמה", ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָמעֹולם
לה'34ּדכתיב ּדהֹודּו חסּדֹו", לעֹולם ּכי טֹוב ּכי לה' "הֹודּו ְְְְִִִִַַַָ

(ּתחּלת ּוכמאמר הּוא, חסד וחפץ ּבעצם טֹוב ׁשהּוא טֹוב, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָּכי
חּיים ּכדי35עץ העֹולם את לברא יתּבר ּברצֹונֹו "ּכׁשעלה ( ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

ּדכל לברּואיו", הּואלהטיב העֹולמֹות והתהּוּות ּבריאת ענין ְְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָ
מי יׁש ּכאׁשר ּדוקא הּוא הּטֹוב ּופעּלת לברּואיו, להטיב ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻרק
ּדעצם היֹות ועם והרחמים, החסד מּדת יתּפּׁשט עליו ְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאׁשר
מי על אין ּכאׁשר ּגם להיֹות יכֹול הרי ּדחסד ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּמּדה
מי הרי ּבהאדם למּטה מׁשל ּדר על ּוכמֹו הּמּדה, ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָׁשּיתּפּׁשט
ׁשל הּמּדה עצם ּבֹו יׁש הרי ּבעצם, וחסד טֹוב איׁש ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָׁשהּוא
אפּלּו וכן עּמֹו, ויתחּסד עליו ׁשּירחם מי אין ּכאׁשר ּגם ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָחסד
החסד מקּבל הּזּולת ּבלי להיֹות יכֹולה הּמּדה .36התעֹוררּות ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ

אמרּו ז"ל רּבֹותינּו והּנה החתן. את לׂשּמח ּומצוה ƒְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
ׁשּי אי ויקׁשה הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש הּוא ְְִֵֶֶַַָָָָָהחתן
א–ל ׁשם ּכי ויבאר אֿל, ּבׁשם יצירה לׁשֹון ּכן ּבריאה, ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵָָָלׁשֹון
לברּואיו, להטיב ּברצֹונֹו ׁשעלה לעֹולמֹות החּיּות מקֹור ְְְְִִִֵֶַַָָָָָהּוא

ׁשּיתּפּׁשט. מי על ּכׁשּיׁש הּוא ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַוחסד
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קעה.19) ע' תרפ"ג סה"מ וראה שם. וברש"י א יז, כתובות
.117 ע' ה'שי"ת

ב.20) ו, ברכות
(נמצא21) הצ"צ לאדמו"ר ברא אשר ד"ה ראה – לקמן הבא בכל

דשנת הצ"צ ממאמרי הנחות כת"י בכרך מהר"ש אדמו"ר בגוכתי"ק
תרל"ד (סה"מ מהר"ש לאדמו"ר הנ"ל ד"ה א). רכט, 1029 – תרט"ז
ואילך). קפו ס"ע תרח"ץ (סה"מ תרח"ץ הנ"ל ד"ה ואילך). טז ע'
הגהות ועם רנט. ע' הזקן אדמו"ר במאמרי ברא אשר ד"ה גם וראה
כו' ברא אשר ד"ה ואילך. רכ ע' חתונה) (דרושי סידור על אוה"ת –

ח"ב. חתונה דרושי האמצעי אדמו"ר במאמרי בריאה יתכן איך
יא.22) ג, שה"ש פרש"י במשנה. ב כו, תענית
שם.23) שה"ש
י.24) מג, ישעי'
סע"ד25) קלח, האמצעי) (לאדמו"ר ביאוה"ז א. פו, ח"ג זהר ראה

ואילך. א'קצח ע' משפטים אוה"ת ואילך.
כז.26) קיח, תהלים
(ע'27) עה"פ לתהלים אור) (יהל באוה"ת נתבאר א. נ, תהלים

סה"מ קצז. ע' שם עד. ע' עטר"ת סה"מ תשכאֿב. ע' קרח אוה"ת קצ).
ע' תרח"ץ סה"מ תרצ"ד). (סה"מ תרצ"ד החודש ד"ה קנו. ע' תרפ"ז

ועוד. .63 ע' תש"ג קכב.
ובכ"מ.28) א. סה, שם ב. ל, ח"ג זהר ראה
ה.29) פ"ח, ב"ר
ט.30) מב, תהלים
ג.31) פט, תהלים
ואילך.32) רפ ע' תרנ"ג ואילך. נד ע' תרל"ד סה"מ גם ראה

ובכ"מ. .273 ע' תש"ח כה. ע' תרח"ץ
בכ"מ33) אבל וחסדיך", הוי' "רחמיך כתוב ושם י. כה, תהלים

כאן. כמ"ש הועתק הקודמת) שבהערה סה"מ (ראה בדא"ח
א.34) קיח, תהלים
רפ"א.35) הכללים שער
(36– והוספות הגהות ועם סד. ע' עטר"ת סה"מ ראה – בכ"ז

תש"ד ואילך. 14 ע' תרצ"ט ואילך. מז ע' תרפ"ה לב. ע' תרפ"ב סה"מ
ועוד. פא. ע' ח"א תער"ב המשך וראה ואילך. 48 ע' תש"ח .262 ע'

זה.ט. אותו.י.וכמו מבייש (רבו) יא.הז.(הלה) העול כל ובי ביו אש של עמוד יה העול מ הועילהיב.כשטר
.וכו לז שיטתו ברא").יג.לו "אשר (בברכת לומר לו העול.יד.והיה את לברוא שיש אמרה הד מדת
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ואשר שהתרחש, מוזר מאורע עקב צפוי, בלתי באופן באה הארקי בעיירה החסידים התגלות
המשפחה מבני ואחד , - הצרפתי" פסח "ר' בשם הוכר יותר מאוחר אשר - "הצרפתי", היו גיבוריו

ראדזיוויל. הנסיכותית

ּכללּו האחוזות בנדיקט. היה שמו אשר ראדזיוויל, לבית נסיך אותו של אחוזותיו בין הייתה ְָהארקי
ועיירות. כפרים והרבה גדולים יערות

זמנו מרבית את שכן בלבד, נדירות לעתים בנדיקט בהן נראה האחוזות של העצום שוויין למרות
והתחנך. גדל בה אשר בצרפת, בילה

ידע הנסיך אם ספק לואי. פייר בשם גילו מבני אחד עם נעוריו משחר בנדיקט התחבר בצרפת
היה עצמו הוא אשר אביו, שכן מזה, שכח עצמו לואי פייר אף יהודי. הוא לואי פייר של שמוצאו

כגוי. גידלו מתבולל, יהודי

הנסיך עבור מושלם. כצרפתי נראה היה חינוכו ואופן חייו אורח מראהו, לפי הרי עצמו לואי פייר
הוא היה ולכן מהחיים, וליהנות לבלות שידע כך עקב לליבו, ביותר מקורב לואי פייר היה ראדזיוויל

להתרועע. נפלא רעים איש הפולני הנסיך ִֵעבור
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ואשר שהתרחש, מוזר מאורע עקב צפוי, בלתי באופן באה הארקי בעיירה החסידים התגלות
המשפחה מבני ואחד , - הצרפתי" פסח "ר' בשם הוכר יותר מאוחר אשר - "הצרפתי", היו גיבוריו

ראדזיוויל. הנסיכותית

ּכללּו האחוזות בנדיקט. היה שמו אשר ראדזיוויל, לבית נסיך אותו של אחוזותיו בין הייתה ְָהארקי
ועיירות. כפרים והרבה גדולים יערות

זמנו מרבית את שכן בלבד, נדירות לעתים בנדיקט בהן נראה האחוזות של העצום שוויין למרות
והתחנך. גדל בה אשר בצרפת, בילה

ידע הנסיך אם ספק לואי. פייר בשם גילו מבני אחד עם נעוריו משחר בנדיקט התחבר בצרפת
היה עצמו הוא אשר אביו, שכן מזה, שכח עצמו לואי פייר אף יהודי. הוא לואי פייר של שמוצאו

כגוי. גידלו מתבולל, יהודי

הנסיך עבור מושלם. כצרפתי נראה היה חינוכו ואופן חייו אורח מראהו, לפי הרי עצמו לואי פייר
הוא היה ולכן מהחיים, וליהנות לבלות שידע כך עקב לליבו, ביותר מקורב לואי פייר היה ראדזיוויל

להתרועע. נפלא רעים איש הפולני הנסיך ִֵעבור
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קיי   

לה היו אשר דמיטרוב, משפחת שורשית, אצילית רוסית ממשפחה אשה בנדיקט נשא יותר מאוחר
לגור בנדיקט עבר הנישואין לאחר במוסקבה. וארמונות רוסיה של שונים בחלקים גדולות אחוזות
ולאט לרוסיה, עימו אותו הביא לואי פייר מחברו להיפרד רצה שלא וכיוון אשתו. משפחת באחוזות
פייר את בנדיקט השיא לרוסיה יותר אותו לקשור וכדי רוסית. והתנהגות תרבות למעגל הכניסו לאט

דמיטרוב. אחוזות ממנהלי אחד של לבתו לואי

במוסקבה, יחדיו מבלים היו הם העליז, חייהם אורח את עתה להמשיך יכלו לואי ופייר בנדיקט
הפריצים. כדרך להתהולל יכלו בהם אחרות ובמדינות בצרפת והוללות תענוגות מסעי תכופות ומקיימים

חופשי" וכ"אדם עליו, מתה הרוסייה אשתו שנה. וחמש חמישים לגיל הגיע לואי פייר שנים, חלפו
לכך לו היו ראדזוויל הנסיך של וכחברו הגבוהה, האצילית החברה של ההוללות לחיי להתמסר החל

האפשרויות. כל את

כלל ברעיונו עלה לא אשר אשרכמובן היהודית, לאומה ישוב והוא שונה, כיוון יקבלו חייו אשר ,
ממנה. מדולדל אבר היה הוא

ציד, בהם לערוך אלה ליערות להגיע החל ובנדיקט גדולים. יערות מוקפת כאמור, הייתה הארקי
בשנה: פעמיים - קבועים להיות אלו ביקורים הפכו יותר מאוחר אך נדירות, לעתים זה היה בתחילה

בקיץ. שנייה ופעם בחורף אחת פעם

גם היה בה אשר שלמה, משלחת עם אלא לבדו הגיע לא ראדזיוויל לבית הנסיך הרי טבעי באופן
עושה היה לא ראדזיוויל הנסיך הרי הראשי", ה"מחותן תמיד לואי פייר היה האמת ולמען לואי. פייר

בלעדיו. פסיעה

כדרך גדולות הוללות מסיבות נערכות היו - הציד לאחר ובעיקר - הציד ולאחר הציד לפני
נמשכות היו אלו הוללויות הסביבה. מכל הפריצים מוזמנים היו אלו להוללויות האמיתית, ההוללות

שלושה. עד שבועיים

כל גם אלא בנדיקט הנסיך רק שלא עד לואי, פייר הצטיין ההוללויות בזמן והן הציד בזמן הן
פייר זה מוצלח שאדם כמובן, ידע לא איש השתאות. ברוב בו הביטו אלה בכל שהשתתפו הפריצים

יהודי. במוצאו הוא הרי לואי

הלוויה בן כי דעתם על העלו לא ומלוויו הנסיך את לראות להם הזדמן אשר הארקי יהודי גם
יהודי. הוא ראדזיוויל של הצרפתי

מסוים: מאורע קרה בינתיים

גדול חסיד היה הידוע כפי אשר - מדאבראמיסל הנפח חתן שאול יצחק ר' של אביו - ניסן ר'
את לו ואמר לחדרו טוב שם הבעל קראֹו לביתו, חזרה נסיעתו לפני במעז'בוז. טוב שם לבעל ְָנסע

דלהלן: התורה

- אניה פירושים: ב' יש "אניה" לתיבה רבים". במים מלאכה עושי באניות, הים "יורדי כתיב:
כמו הים, בדוגמת שהוא בגוף להתלבש היורדת הנשמה על קאי הים" "יורדי מספד. - אניה ספינה,
היינו הים, וביורדי שבתוכו. האלוקית הנשמה על מכסה הגוף כן שבתוכם מה על מכסים הים ֵֶשמי
והוא ספינה, לו יש זה בכל בים, ירידה שהיא הגם ירידה, יש ירידה: אופני ב' יש היורדות, בנשמות

מאושרים]. הם אלו אניה [=ויורדי מצוה, ושומרי תורה בני של וסביבה חינוך
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תורה בני של בסביבה שאינו ישראל של בגוף היורדת הנשמה ואניה, תאניה של ירידה ישנה אבל
לעשות לים, לרדת שצריכות הנשמות אלו והם רבים, במים מלאכה העושי ישנם אבל מצוה. ועושי

ואניה. בתאניה ירדו אשר הנשמות אלו את להציל רבים במים גם מלאכה

הבין לא אך הבעלֿשםֿטוב, לדברי גדולה ביראתֿכבוד האזין ניסן שלר' כוונתו מה
לר' הסביר ותיכף וברור חד להיות הבעלֿשםֿטוב רצה הפעם אך אליו. אלו בדבריו הבעלֿשםֿטוב

אלו. בדבריו כוונתו מה ניסן

במחשבתו מונח היה אשר לואי פייר - מראזיוויל הנסיך של - המתבולל חברו בפשטות, זה, היה
ושמו יהודי הינו זה לואי "פייר ניסן: לר' לאמור טוב שם הבעל שהמשיך וכפי טוב, שם הבעל של

שמים". וביראת בתורה גדול היה אשר אמו, סב שם על לו שניתן - צבי פסח הוא היהודי

פייר מתבולל שאותו ניסן, לר' נודע גם - מפניו נסתר דבר היה לא אשר - טוב שם הבעל מפי
היה עוד אלא סבה, שם על יהודי שם לו ולתת למולו רק לא דאגה אמו כשר. יהודי כילד נולד לואי,

דבר. לכל כיהודי ולחנכו לגדלו בדעתה

מיהודים התרחק עצמו הוא אחרות. בדרכים והלך עבירות, בעל היה לואי, פייר של אביו בעלה, אך
יהודית. לא בדרך בנו את חינך ואף ויהדות,

לואי. פייר לאותו בשייכות ניסן ר' עבור מיוחדת שליחות הייתה טוב שם לבעל

לו: ואמר וסגורה חתומה מעטפה ניסן לר' מסר טוב] שם [=הבעל הוא

חברו יהיה כרגיל ציד. לעריכת להארקי הסמוכים ליערותיו יבוא וראדזיוויל מתקרב, "החורף
תפתח ניסן, שאתה, בעיירה, לשהותם השני שביום ברצוני לעיירה. ייכנסו והם לצידו, לואי פייר היהודי
לעשות". עליך אשר את תדע ואז זו, במעטפה שהכנסתי הפתק את ותקרא לך שנתתי המעטפה את

אותו ציווה לעשות, אז לו יהיה מה ספק כל - מהארקי ניסן ר' הנאמן לחסיד - יהיו שלא כדי
שכתוב מה את יקיים - בפתק כתוב אשר את ויקרא המעטפה את שיפתח לאחר אשר טוב שם הבעל

שם.

הוא אשר יודע אינו - עצמו לואי פייר - שהוא מלא, בפה לו ויאמר לואי לפייר שיתוודע כן כמו
ברור יהיה לא זה כל ואם אמו. סב שם על לו שניתן שם - צבי פסח הוא היהודי שמו ואשר יהודי,
פסח, היהודי] [השם בגלל הוא כעת] לו שקוראים יהודי [=הלא פייר שהשם ניסן ר' לו יסביר לו,

לוי. שהינו כיוון לוי, השם בגלל הוא לואי והשם

יום אליו "תבוא - ניסן ר' את טוב שם הבעל הכין - לך" להקשיב לואי פייר אותו ירצה לא "ואם
הנמצא בפתק כתוב אשר את תקיים בבד בד בהארקי. הנסיך עם ישהה שהוא הזמן במשך יום אחר

הסגורה". במעטפה

ציוו כן האמור.כמו מכל לאיש לגלות לא טוב שם הבעל עליו ה

מסוכנות גם מהן - טוב, שם הבעל עבור רבות שליחויות ביצע כבר אשר ניסן, ר' כי לומר מיותר
שם והבעל ממנו. דורש טוב שם הבעל והמנהיג הקדוש שהצדיק מה כל לעשות בהתלהבות הבטיח -

בשליחותו. יצליח שהוא עתה, כבר לו הבטיח טוב

בהכנות כבר התעסקו בעיירה כסלו. חודש באמצע זה היה להארקי, ממעזיבוז ניסן ר' חזר כאשר
להארקי. פמלייתו עם ראדזיוויל הנסיך של לציד בואו לקראת
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תורה בני של בסביבה שאינו ישראל של בגוף היורדת הנשמה ואניה, תאניה של ירידה ישנה אבל
לעשות לים, לרדת שצריכות הנשמות אלו והם רבים, במים מלאכה העושי ישנם אבל מצוה. ועושי

ואניה. בתאניה ירדו אשר הנשמות אלו את להציל רבים במים גם מלאכה

הבין לא אך הבעלֿשםֿטוב, לדברי גדולה ביראתֿכבוד האזין ניסן שלר' כוונתו מה
לר' הסביר ותיכף וברור חד להיות הבעלֿשםֿטוב רצה הפעם אך אליו. אלו בדבריו הבעלֿשםֿטוב

אלו. בדבריו כוונתו מה ניסן

במחשבתו מונח היה אשר לואי פייר - מראזיוויל הנסיך של - המתבולל חברו בפשטות, זה, היה
ושמו יהודי הינו זה לואי "פייר ניסן: לר' לאמור טוב שם הבעל שהמשיך וכפי טוב, שם הבעל של

שמים". וביראת בתורה גדול היה אשר אמו, סב שם על לו שניתן - צבי פסח הוא היהודי

פייר מתבולל שאותו ניסן, לר' נודע גם - מפניו נסתר דבר היה לא אשר - טוב שם הבעל מפי
היה עוד אלא סבה, שם על יהודי שם לו ולתת למולו רק לא דאגה אמו כשר. יהודי כילד נולד לואי,

דבר. לכל כיהודי ולחנכו לגדלו בדעתה

מיהודים התרחק עצמו הוא אחרות. בדרכים והלך עבירות, בעל היה לואי, פייר של אביו בעלה, אך
יהודית. לא בדרך בנו את חינך ואף ויהדות,

לואי. פייר לאותו בשייכות ניסן ר' עבור מיוחדת שליחות הייתה טוב שם לבעל

לו: ואמר וסגורה חתומה מעטפה ניסן לר' מסר טוב] שם [=הבעל הוא

חברו יהיה כרגיל ציד. לעריכת להארקי הסמוכים ליערותיו יבוא וראדזיוויל מתקרב, "החורף
תפתח ניסן, שאתה, בעיירה, לשהותם השני שביום ברצוני לעיירה. ייכנסו והם לצידו, לואי פייר היהודי
לעשות". עליך אשר את תדע ואז זו, במעטפה שהכנסתי הפתק את ותקרא לך שנתתי המעטפה את

אותו ציווה לעשות, אז לו יהיה מה ספק כל - מהארקי ניסן ר' הנאמן לחסיד - יהיו שלא כדי
שכתוב מה את יקיים - בפתק כתוב אשר את ויקרא המעטפה את שיפתח לאחר אשר טוב שם הבעל

שם.

הוא אשר יודע אינו - עצמו לואי פייר - שהוא מלא, בפה לו ויאמר לואי לפייר שיתוודע כן כמו
ברור יהיה לא זה כל ואם אמו. סב שם על לו שניתן שם - צבי פסח הוא היהודי שמו ואשר יהודי,
פסח, היהודי] [השם בגלל הוא כעת] לו שקוראים יהודי [=הלא פייר שהשם ניסן ר' לו יסביר לו,

לוי. שהינו כיוון לוי, השם בגלל הוא לואי והשם

יום אליו "תבוא - ניסן ר' את טוב שם הבעל הכין - לך" להקשיב לואי פייר אותו ירצה לא "ואם
הנמצא בפתק כתוב אשר את תקיים בבד בד בהארקי. הנסיך עם ישהה שהוא הזמן במשך יום אחר

הסגורה". במעטפה

ציוו כן האמור.כמו מכל לאיש לגלות לא טוב שם הבעל עליו ה

מסוכנות גם מהן - טוב, שם הבעל עבור רבות שליחויות ביצע כבר אשר ניסן, ר' כי לומר מיותר
שם והבעל ממנו. דורש טוב שם הבעל והמנהיג הקדוש שהצדיק מה כל לעשות בהתלהבות הבטיח -

בשליחותו. יצליח שהוא עתה, כבר לו הבטיח טוב

בהכנות כבר התעסקו בעיירה כסלו. חודש באמצע זה היה להארקי, ממעזיבוז ניסן ר' חזר כאשר
להארקי. פמלייתו עם ראדזיוויל הנסיך של לציד בואו לקראת
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קיי   

מכל בפריצים העיירה שרצה הציד תקופת במשך העיירה. לתושבי פרנסה מקור שימש זה ְִִַַַָָציד
בהזדמנות הפריצים קנו אותם אשר הסחורות במיטב הצטיידו וסוחרים חנוונים מלוויהם. עם הסוגים

זו.

מסיבה לעשות ושם הציד, קודם יומיים או יום הארקי בעיירה לשהות נוהג היה ראדזיוויל הנסיך
לאחר בסביבה. אשר ביערות לציד כן אחרי ללוותו צריכים היו אשר מהסביבה הפריצים עבור גדולה
ההוללות נשפי לאחר גדולים. הוללות נשפי מהארקי הרחק לא נמצא אשר במבצר נערכים היו הציד
היו ומהארקי יומיים. או יום שם ושוהים להארקי לואי פייר ידי על המלּווה הנסיך באים שוב ְֶַהיו

למוסקבה. נוסעים

הכומר. בבית תמיד מתאכסנים הם היו בהארקי בקורם בעת

מה: דבר אירע הציד לאחר חורף באותו

הכומר בית מפתן את הנסיך עבר רק אך כדרכם. הכומר, לבית הגיעו לואי ופייר ראדזיוויל הנסיך
מעצמו נפלט בחגורתו, תקוע היה אשר באקדח חמוש בהיותו ארצה. נפל והוא במכשול רגלו נתקלה
הכרה. חסר לשכב נשאר והוא רב דם שטף ּפרץ מרארזיוויל הנסיך, של לבטנו וחדר מהאקדח ֶֶַַָָכדור

לכל ערוך להיות אמור היה אשר רופא, תמיד מלווה היה הנסיך את רבתי. מהומה פרצה במקום
הציד. בזמן לקרות עלול אשר אסון מקרה

הדם. שטף את לעצור מנת על לרשותו שעמדו האמצעים בכל להשתמש ומיד תיכף החל הרופא

קריטי. להיות הפך מצבו גבוה. חום קבל אף והוא דם, שתת הנסיך של גופו מאומה. עזר לא הדבר אך

אחרים, רופאים משם להביא הסמוכות הערים אל רצים הרופא שלח ונבוך, מבוהל היותו עקב
עצמו. על רק לסמוך העז לא הוא

גדולים. ייסורים עם לשכב הפצוע הנסיך המשיך ובינתיים

גדול. בצער היו הם שקט, לאי זה מאורע גרם הארקי יהודי בין

טוב. אדם היה בכלל הוא ליהודים, טוב היה הנסיך

להתאס החלו הנסיך.יהודים רפואת עבור להתפלל המדרש בבית ף

טוב, שם הבעל בידו מסר אשר החתומה המעטפה את לפתוח השעה הגיעה כי ניסן ר' הרגיש אז
בתוכה. הכניס החדשה החסידות דרך של מייסדה אשר הפתק את ולקרוא
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תרפ"ג מ"ח ט' ג' בעזה"י,

ראסטאווֿדאן

סוף אין ולברכה קץ אין לשלום

התמיכה חברת עשתה אשר ממש, ממות ההצלה את הנה

אשר ומקום מקום בכל לבאר, אין במדינתנו, "ארא" באוכל

וכן רבות. נפשות החיו ולאום, דת הבדל בלי אוכל, בתי פתחה

על לקרוביהם הקרובים מאת הנשלח ומזון בר בהחבילות

נכונה. בתמיכה המקבלים נושעו ידם,

את חסדכם הגדלתם האחרונה בעת אחינו, אתם ועתה,

גודל לכם, לשער תוכלו לא אשר - והצמאים הרעבים אחיכם

מקרי ואת אוקריינא, באחוזת ובפרט הרעב, ואופני היסורים,

לאנשים ומזון בר חבילות לשלוח - שמה, קרו אשר ר"ל המות

והבנתם. עיניהם ראות כפי יחלקו הם אשר פרטיים

במעלת נעלית הכי לשליבה באתם זה במפעלם הנה

באהליהם, מרעב יתמו ח"ו אשר כאלו, ישנם כי התמיכה.

מקופת יקחו לא אופן ובשום ובניהם נשיהם הם חלילה,

המועילים מן הם היו מכבר לא זה כי להיות גלוי', צדקה

למעמדם בקרוב וישובו האלקים להם יעזור - טוב ומשפיעים

עתה אליהם שולחים אתם אשר ואלה - הראשון, ומצבם

הנזכרים האנשים מצב יותר לדעת יוכלו הם החבילות,

והנשברים. הנדכאים

בהם אשר הצדקה, בסולם ז"ל חכמינו מנו מעלות שמונה

סי' צדקה ה' בשו"ע וכמבואר ישראל, איש כל ויעלה ידרוך

המהרי"ק. בשם ט"ז בסעיף (בפנים) וביאורו ז' סעי' רמ"ט

גלוי להודיע הטוב, במפעלכם להשתתף אני גם הנני ובזה

האלקים, יברכם שהם מקום בכל - בשרינו אחינו כל לעין

כי - וממונם בגופם טוב לעושי המיועדה כפולה, בברכה

רבות נפשות חיו כאמור פרטיים, לאנשים החבילות בשלחם

ר"ל. רעה, ומחלה קור, רעב ממתי

הנדכאים אחיכם ידי והחזיקו יקירנו, אחינו התחזקו

בעבודתכם אומץ והוסיפו והצמאים, הרעבים ר"ל והנשברים

ממשמשים החורף ימי כי מהרה, עד עזרתכם ושלחו החרוצה,

ובאו האפשרי, בכל הזדרזו ביותר, מתחזק והקור ובאים,

אנשים על ולחקור לדרוש במדינתנו מכיריהם אל בכתובים

עמכם, אלקים ויהי כאמור נכונה עזרה הדרושים הפרטים

תצליחו. תפנו אשר בכל אשר

עושי לכל ויקר כבוד וברגשי ומכופלת, כפולה בברכה

ר"ל, והצמאים הרעבים בצערי המשתתפים ולכל וחסד, צדקה

והנדכאים. הנשברים אנקת לקול והמתעוררים

בעלי אחינו לטובת תעמולה עושי לכל נאמן ורע אוהב

מליובאוויטש אדמו"ר בשם הנודע אאמו"ר, כ"ק בן התורה,

זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה

שניאורסאהן יצחק יוסף
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קטו

המשך מעמקד כצ

   

הרמב"ם כותב זה שעל מילה ענין אודות כשהמדובר

עליו אבינו אברהם שמל כמו "נמול ואחד אחד שכל
השלום"].

לא עדיין ועליותיו הליכותיו שבכל אברהם, כמו
ואז מילה מצות שקיים עד העבודה, לשלימות הגיע
זה דרך על ד"וירא", באופן הגילוי מלמעלה לו ניתן

לידע ואחד אחד כל בעבודתוצריך להסתפק שאין
לעלות צריך אם כי נעלה, היותר באופן היא אם גם
כי ושלם; אמיתי לביטול שיגיע עד מעלה מעלה תמיד

לומר אפשר הרי באלקות, ראיה לדרגת כשמגיע גם
השלימות תכלית זה ואין "במחזה", בחינת רק שזה

בעבודתו. תמיד להוסיף צריך ולכן עדיין,

– גיסא עבודתוולאידך שכשיעבוד ההבטחה ישנה
מקום הגילוייםעד גם מלמעלה לו יתנו מגעת,

ראיה "וירא" – השלימות לתכלית עד הנעלים,
המאירה אספקלריא .באלקות,
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לך.35) לפ' ב' בשיחה לעיל וראה ספ"ז. חולין פיה"מ
ולכן36) העבודה, לשלימות הגיע לא שעדיין יודע שאברהם וכמו

לכ"ק ואילך) 86 ע' ח"א לקו"ש וראה קג. ע' יום (היום הצ"צ אמר
וירא): בפ' חל שלו ההולדת שיום (ולהעיר נ"ע (מהורש"ב) אדמו"ר

שנה צ"ט בן שיתגלה"כשיהודי הוא ראוי א"ע למול שצריך

ה'". לו
(37– באספה"מ ראה מרע"ה דרק דאספה"מדאף חילוק

שעי"ז: באדם והפעולה בעבודה גם ישנו בנבואה מאירה ושאינה
ב. כח, שה"ש לקו"ת (ראה וכו' יחו"ת או יחו"ע תפלה, או .תורה

ובכ"מ). מטות. ר"פ שם קלא. במדבר אוה"ת

   

 

תרפ"ג מ"ח ט' ג' בעזה"י,

ראסטאווֿדאן

סוף אין ולברכה קץ אין לשלום

התמיכה חברת עשתה אשר ממש, ממות ההצלה את הנה

אשר ומקום מקום בכל לבאר, אין במדינתנו, "ארא" באוכל

וכן רבות. נפשות החיו ולאום, דת הבדל בלי אוכל, בתי פתחה

על לקרוביהם הקרובים מאת הנשלח ומזון בר בהחבילות

נכונה. בתמיכה המקבלים נושעו ידם,

את חסדכם הגדלתם האחרונה בעת אחינו, אתם ועתה,

גודל לכם, לשער תוכלו לא אשר - והצמאים הרעבים אחיכם

מקרי ואת אוקריינא, באחוזת ובפרט הרעב, ואופני היסורים,

לאנשים ומזון בר חבילות לשלוח - שמה, קרו אשר ר"ל המות

והבנתם. עיניהם ראות כפי יחלקו הם אשר פרטיים

במעלת נעלית הכי לשליבה באתם זה במפעלם הנה

באהליהם, מרעב יתמו ח"ו אשר כאלו, ישנם כי התמיכה.

מקופת יקחו לא אופן ובשום ובניהם נשיהם הם חלילה,

המועילים מן הם היו מכבר לא זה כי להיות גלוי', צדקה

למעמדם בקרוב וישובו האלקים להם יעזור - טוב ומשפיעים

עתה אליהם שולחים אתם אשר ואלה - הראשון, ומצבם

הנזכרים האנשים מצב יותר לדעת יוכלו הם החבילות,

והנשברים. הנדכאים

בהם אשר הצדקה, בסולם ז"ל חכמינו מנו מעלות שמונה

סי' צדקה ה' בשו"ע וכמבואר ישראל, איש כל ויעלה ידרוך

המהרי"ק. בשם ט"ז בסעיף (בפנים) וביאורו ז' סעי' רמ"ט

גלוי להודיע הטוב, במפעלכם להשתתף אני גם הנני ובזה

האלקים, יברכם שהם מקום בכל - בשרינו אחינו כל לעין

כי - וממונם בגופם טוב לעושי המיועדה כפולה, בברכה

רבות נפשות חיו כאמור פרטיים, לאנשים החבילות בשלחם

ר"ל. רעה, ומחלה קור, רעב ממתי

הנדכאים אחיכם ידי והחזיקו יקירנו, אחינו התחזקו

בעבודתכם אומץ והוסיפו והצמאים, הרעבים ר"ל והנשברים

ממשמשים החורף ימי כי מהרה, עד עזרתכם ושלחו החרוצה,

ובאו האפשרי, בכל הזדרזו ביותר, מתחזק והקור ובאים,

אנשים על ולחקור לדרוש במדינתנו מכיריהם אל בכתובים

עמכם, אלקים ויהי כאמור נכונה עזרה הדרושים הפרטים

תצליחו. תפנו אשר בכל אשר

עושי לכל ויקר כבוד וברגשי ומכופלת, כפולה בברכה

ר"ל, והצמאים הרעבים בצערי המשתתפים ולכל וחסד, צדקה

והנדכאים. הנשברים אנקת לקול והמתעוררים

בעלי אחינו לטובת תעמולה עושי לכל נאמן ורע אוהב

מליובאוויטש אדמו"ר בשם הנודע אאמו"ר, כ"ק בן התורה,

זי"ע. נבג"מ זצוקללה"ה

שניאורסאהן יצחק יוסף
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(‡)ÈÏ‡ ‡i.החֹולה את פו)לבּקר מציעא (בבא «≈»≈»ְֵֶֶַַ

היה, למילתֹו ׁשליׁשי יֹום חנינא: ּבר חמא רּבי ְְֲִִִִִַַַָָָָָָָאמר
ּבׁשלֹומֹו: וׁשאל הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ÈÏ‡ּובא ְְִַַָָָָ¿≈…≈

‡ÓÓ.,הּמילה על עצה לֹו ׁשּנתן נגלהלהּוא פיכ «¿≈ְְִִִֵֶַַַָָָָָ
ּבחלקֹו ּכתיב,(ב"ר).È:(ב"ר)עליו ּבּקׁשיׁשב ְְֶָָ…≈ְִִֵַָ

ואני 'ׁשב הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר ֲֲִֵַַַַָָָֹלעמד,
להתיּצב אני ׁשעתיד ,לבני סימן ואּתה ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹאעמד,

ׁשּנאמר: יֹוׁשבין', והן הּדּיינין פב)ּבעדת (תהלים ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָ
אל": ּבעדת נּצב אם.Ï‰‡‰ŒÁ˙t"אלהים לראֹות ֱֲִִֵַַָֹ∆«»…∆ְִִ

וׁשב עֹובר ּבביתֹויׁש ‰ÌBi:ויכניסם ÌÁk.ב"מ) ְְְְִֵֵֵֵַָ¿…«
ׁשּלאפו) מּנרּתיקּה, חּמה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְִִִֶַַַָָָָֹהֹוציא

היּו ׁשּלא מצטער ׁשראהּו ּולפי ּבאֹורחים, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹלהטריחֹו
ּבדמּות עליו המלאכים הביא ּבאים, ְְְִִִִִֵַַָָָָאֹורחים

‡ÌÈ()אנׁשים: ‰Ï ‰‰.לבּׂשר אחד ֲִָ¿ƒ≈¿…»¬»ƒְֵֶַָ
את לרּפאֹות ואחד סדֹום את להפ ואחד ׂשרה, ְְְְְֲֶֶֶֶֶַַָָָָֹאת
ׁשליחּיֹות ׁשּתי עֹוׂשה אחד מלא ׁשאין ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֻאברהם,

מזּכירן(ב"ר) הּוא הּפרׁשה ּכל ׁשּכן ,ל ּתדע .ְְִֵֵֶַַַָָָָָ
ּובּבׂשֹורה אליו, וּיאמרּו וּיאכלּו, רּבים: ְְְִִֵֵַַַַָָֹֹּבלׁשֹון
סדֹום ּובהפיכת ,"אלי אׁשּוב ׁשֹוב "וּיאמר ְֱֲִֵֶֶֶַַַַָֹנאמר:

אֹומר יט)הּוא ּדבר(לקמן לעׂשֹות אּוכל לא "ּכי : ֲִֵַַָָֹ
הפּכי" אברהם,(ב"ר)לבלּתי את ׁשרּפא ּורפאל, . ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָ

לֹוט, את להּציל מּׁשם ׁשּנאמר:הל יט)הּוא (לקמן ְֱִִֶֶֶַַַָָ
עלֿ הּמלט וּיאמר החּוצה אֹותם ּכהֹוציאם ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹ"ויהי

מּציל: היה ׁשהאחד למדּת ,"נפׁשÈÏÚ ÌÈ. ְְִֶֶֶַַַָָָָָָƒ»ƒ»»
ּכמֹו:לפ ב)ניו, אבל(במדבר מנּׁשה", מּטה "ועליו ְְְְֲֵֶַַָָָָָ

הּמלאכים: ּכלּפי הּוא נקּיה מהּו.i‡לׁשֹון ְְְִִֵַַַָָָ««¿ַ

ּכמׁשמעֹו, הראׁשֹון ּפעמים? ב' "וּירא" ְְְְְִִַַַַַָָָ"וּירא",
ּבמקֹום נּצבים ׁשהיּו נסּתּכל הבנה, לׁשֹון ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָוהּׁשני
ּפי על ואף להטריחֹו, רֹוצים היּו ׁשּלא והבין ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹאחד,
ּבמקֹומם עמדּו לקראתם, ׁשּיצא היּו ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָָׁשּיֹודעים
הּוא וקדם להטריחֹו, רצּו ׁשּלא ּולהראֹותֹו ְְְְְְִִֶַַַָָֹלכבֹודֹו,

לקראתם ישן)ורץ ברש"י הגרסא ּכתיב(שם).(כך ְְְִִָָָ
חזיּוהּו ּכד לקראתם"? "וּירץ ּוכתיב עליו", ְְְִִִִַַַָָָָָָָ"נּצבים
"וּירץ מּיד: הימּנּו, ּפרׁשּו ואסר, ׁשרי ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָָדהוה

B‚(‚)":לקראתם ‡ Ì‡ È„‡ Ó‡i.לּגדֹול ְִָָ«…«¬…»ƒ»¿ַָ
אמר אמר:ׁשּבהם ולּגדֹול אדֹונים, ּכּלם ּוקראם ְְֲִֶֶַַַָָָָָָָֻ

יעמדּו הּוא, יעבר ׁשּלא וכיון תעבר", ְְֲֲֵֶַַַַַָָֹֹֹ"אלֿנא
חֹול הּוא זה ּובלׁשֹון עּמֹו, לה)חבריו ּדבר(שבועות . ְֲִֵֶָָָָ

הּוא ּברּו להּקדֹוׁש אֹומר והיה הּוא, קדׁש ְְֵֵֶַַָָָָֹאחר:
ואף האֹורחים, את ויכניס ׁשּירּוץ עד לֹו ְְְְְְִִִֶֶַַַַָָלהמּתין
קדם האמירה לקראתם", "וּירץ אחר ׁשּכתּוב ּפי ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָֹעל
ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּכן, לדּבר הּמקראֹות ודר היתה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלכן
"וּיֹולד אחר ׁשּנכּתב ּבאדם", רּוחי ידֹון "לא ְִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹאצל:
ּגזרת קדם ּכן אם אּלא ּכן, לֹומר אפׁשר ואי ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹֹנח",
רּבה: ּבבראׁשית הּלׁשֹונֹות ּוׁשּתי ׁשנה, ְְְִִֵֵַַָָָק"כ

(„)‡ŒÁÈ.,ׁשליח ידי הּואעל ּברּו והּקדֹוׁש À«»ְְִֵַַַָָָ
ׁשּנאמר: ׁשליח, ידי על לבניו כ)ׁשּלם (במדבר ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָ

הּסלע": את וּי אתֿידֹו מׁשה eÁ"וּירם ֶֶֶֶֶַַַַַָָֹ¿«¬
ÌÎÈÏ‚.לאבק ׁשּמׁשּתחוים ערבּיים ׁשהם ּכסבּור «¿≈∆ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָ

אלילים עבֹודת להכניס ׁשּלא והקּפיד ְְְְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַֹרגליהם,
פו)לביתֹו הקּדים(ב"מ הקּפיד, ׁשּלא לֹוט אבל , ְְְֲִִִִֵֶָֹ

"ולינ ׁשּנאמר: לרחיצה, רגליכם":לינה ורחצּו ּו ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָ
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ıÚ‰ ˙Áz.:האילן ÌÎaÏ(‰)ּתחת e„ÚÒÂ. ««»≈ִַַָָ¿«¬ƒ¿∆

סעדּתא ּדפּתא מצינּו ּובּכתּובים ּבּנביאים ְְְְְִִִִִַַַַָָָָּבּתֹורה,
ּבּנביאים: לּבכם", "וסעדּו ּבּתֹורה: (שופטיםּדלּבא, ְְְְֲִִִִֶַַַָָ

ה) ּבּכתּובים:יט לחם", ּפת לּב קד)"סעד (תהלים ְְְִִֶֶַַַ
לבבכם חמא: רּבי אמר יסעד". אנֹוׁש לבב ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָ"ולחם
הרע יצר ׁשאין מּגיד "לּבכם", אּלא ּכאן, ּכתיב ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאין

ּבּמלאכים eÚz:(ב"ר)ׁשֹולט Á‡.ּכן אחר ְִֵַַָ«««¬…ֵַַ
ÌzÚּתלכּו: ÔkŒÏÚŒÈk.אני הּזה הּדבר ּכי ְֵƒ«≈¬«¿∆ֲִִֶַַָָ

עלי ׁשעברּתם מאחר מּכם, ŒÏÚŒÈkלכבֹודי:מבּקׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָƒ«
Ôk.:ׁשּבּמקרא ּכן' על 'ּכי ּכל וכן אׁשר, על ּכמֹו ≈ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָ

יט) קֹורתי",(לקמן ּבצל ּבאּו לג)"ּכיֿעלּֿכן (לקמן ְִִֵֵַָָ
,"פני ראיתי עלּֿכן לח)"ּכי לא(שם "ּכיֿעלּֿכן ִִִִֵֵֶַַָָֹ

י)נתּתיה", חנתנּו(במדבר ידעּת ":"ּכיֿעלּֿכן ְְֲִִֵֵַַַָָָֹ
(Â)˙ÏÒ ÁÓ˜.ׁשל לעמילן קמח לעּוגֹות, סלת ∆«…∆ְֲִֶֶֶַַָֹ

את לׁשאב הּקדרה, את לכּסֹות הּזהמה:טּבחים ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ
(Ê)BËÂ  ˜aŒÔa.להאכילן ּכדי היּו, ּפרים ג' ∆»»«»ְְֲִִֵַָָָ

לׁשֹונֹות פז)ּבחרּדלג' זה.‡Ú‰ŒÏ:(ב"מ ְְְַָ∆«««ֶ
לחּנכֹו ÓÁ‡‰(Á):(ב"ר)ּבמצוֹותיׁשמעאל, ÁwiÂ ְְְְְִִֵַָ«ƒ«∆¿»

'B‚Â.,נּדה ׂשרה ׁשּפרסה לפי הביא, לא ולחם ¿ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
העּסה ונטמאת הּיֹום אֹותֹו ּכּנׁשים ארח לּה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹׁשחזר

שם) ּפניו:.ÓÁ‡‰:(ב"מ מעל ׁשּקֹולטין החלב ׁשּמן ∆¿»ְִֵֶֶַַָָָָֻ
‰Ú ‡ ˜a‰ŒÔe.קּמא קּמא ּתּקן. אׁשר ∆«»»¬∆»»ֲִֵֶַַָָ

ואיתי אמטי ּכמֹו.eÏÎ‡iÂקּמיהּו:ׁשּתּקן נראּו ְְְְִִִֵֶַַַַ«…≈ְְִ
הּמנהג מן אדם יׁשּנה ׁשּלא מּכאן שם.ׁשאכלּו, (ב"מ ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹ

‡ÂÈÏ(Ë):ב"ר) eÓ‡iÂ.אי"ו על נקּוד «…¿≈»ַָ
אֹומר: אלעזר ּבן ׁשמעֹון רּבי ותניא, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּב"אליו",
ּדֹורׁש אּתה הּנקּדה, על רבה ׁשהּכתב מקֹום ְְֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכל
אּתה הּכתב, על רבה הּנקּדה וכאן וכּו', ְְְְְַַַַַָָָָָָָֻהּכתב
אברהם? אּיֹו ׁשאלּו: לׂשרה ׁשאף הּנקּדה, ְְְֲֵֶַַַַָָָָָָֻּדֹורׁש
על לאיׁש ׁשּלֹו, ּבאכסניא אדם ׁשּיׁשאל ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָלמדנּו,

מציעא ּבבבא האיׁש. על ולאּׁשה פז)האּׁשה (דף ְְְִִִִַָָָָָָָָ
אּמנּו ׂשרה הּׁשרת מלאכי היּו יֹודעים ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָאֹומרים:
ּכדי היתה, ׁשּצנּועה להֹודיע אּלא היתה, ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָהיכן
'ּכדי חנינא: ּבר יֹוסי רּבי אמר ּבעלּה. על ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָלחּבבּה

ּברכה': ׁשל ּכֹוס לּה Ï‰‡לׁשּגר ‰‰.צנּועה ְְֵֶַָָָƒ≈»…∆ְָ
iÁ‰(È)היא: ˙Úk.,הּבאה לׁשנה הּזאת ּכעת ִ»≈«»ְֵַַָָָָָֹ
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:‡kÓ ‡‰ Ó‡Â ˙z‡ƒ¿»«¬«»¿«¿¿»

ÔcÚkי ˙ÂÏ ez‡ zÓ Ó‡Â«¬«ƒ«ƒ¿»»¿ƒ»
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Ú˙a ˙ÚÓ ‰Â ˙z‡ƒ¿»¿»»¿««ƒ¿«


ıÚ‰ ˙Áz.:האילן ÌÎaÏ(‰)ּתחת e„ÚÒÂ. ««»≈ִַַָָ¿«¬ƒ¿∆

סעדּתא ּדפּתא מצינּו ּובּכתּובים ּבּנביאים ְְְְְִִִִִַַַַָָָָּבּתֹורה,
ּבּנביאים: לּבכם", "וסעדּו ּבּתֹורה: (שופטיםּדלּבא, ְְְְֲִִִִֶַַַָָ

ה) ּבּכתּובים:יט לחם", ּפת לּב קד)"סעד (תהלים ְְְִִֶֶַַַ
לבבכם חמא: רּבי אמר יסעד". אנֹוׁש לבב ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַָָָָ"ולחם
הרע יצר ׁשאין מּגיד "לּבכם", אּלא ּכאן, ּכתיב ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָאין

ּבּמלאכים eÚz:(ב"ר)ׁשֹולט Á‡.ּכן אחר ְִֵַַָ«««¬…ֵַַ
ÌzÚּתלכּו: ÔkŒÏÚŒÈk.אני הּזה הּדבר ּכי ְֵƒ«≈¬«¿∆ֲִִֶַַָָ

עלי ׁשעברּתם מאחר מּכם, ŒÏÚŒÈkלכבֹודי:מבּקׁש ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָƒ«
Ôk.:ׁשּבּמקרא ּכן' על 'ּכי ּכל וכן אׁשר, על ּכמֹו ≈ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָ

יט) קֹורתי",(לקמן ּבצל ּבאּו לג)"ּכיֿעלּֿכן (לקמן ְִִֵֵַָָ
,"פני ראיתי עלּֿכן לח)"ּכי לא(שם "ּכיֿעלּֿכן ִִִִֵֵֶַַָָֹ

י)נתּתיה", חנתנּו(במדבר ידעּת ":"ּכיֿעלּֿכן ְְֲִִֵֵַַַָָָֹ
(Â)˙ÏÒ ÁÓ˜.ׁשל לעמילן קמח לעּוגֹות, סלת ∆«…∆ְֲִֶֶֶַַָֹ

את לׁשאב הּקדרה, את לכּסֹות הּזהמה:טּבחים ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָֹֻ
(Ê)BËÂ  ˜aŒÔa.להאכילן ּכדי היּו, ּפרים ג' ∆»»«»ְְֲִִֵַָָָ

לׁשֹונֹות פז)ּבחרּדלג' זה.‡Ú‰ŒÏ:(ב"מ ְְְַָ∆«««ֶ
לחּנכֹו ÓÁ‡‰(Á):(ב"ר)ּבמצוֹותיׁשמעאל, ÁwiÂ ְְְְְִִֵַָ«ƒ«∆¿»

'B‚Â.,נּדה ׂשרה ׁשּפרסה לפי הביא, לא ולחם ¿ְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָֹ
העּסה ונטמאת הּיֹום אֹותֹו ּכּנׁשים ארח לּה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹׁשחזר

שם) ּפניו:.ÓÁ‡‰:(ב"מ מעל ׁשּקֹולטין החלב ׁשּמן ∆¿»ְִֵֶֶַַָָָָֻ
‰Ú ‡ ˜a‰ŒÔe.קּמא קּמא ּתּקן. אׁשר ∆«»»¬∆»»ֲִֵֶַַָָ

ואיתי אמטי ּכמֹו.eÏÎ‡iÂקּמיהּו:ׁשּתּקן נראּו ְְְְִִִֵֶַַַַ«…≈ְְִ
הּמנהג מן אדם יׁשּנה ׁשּלא מּכאן שם.ׁשאכלּו, (ב"מ ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָֹ

‡ÂÈÏ(Ë):ב"ר) eÓ‡iÂ.אי"ו על נקּוד «…¿≈»ַָ
אֹומר: אלעזר ּבן ׁשמעֹון רּבי ותניא, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּב"אליו",
ּדֹורׁש אּתה הּנקּדה, על רבה ׁשהּכתב מקֹום ְְֵֶֶַַַַָָָָָָֻּכל
אּתה הּכתב, על רבה הּנקּדה וכאן וכּו', ְְְְְַַַַַָָָָָָָֻהּכתב
אברהם? אּיֹו ׁשאלּו: לׂשרה ׁשאף הּנקּדה, ְְְֲֵֶַַַַָָָָָָֻּדֹורׁש
על לאיׁש ׁשּלֹו, ּבאכסניא אדם ׁשּיׁשאל ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָלמדנּו,

מציעא ּבבבא האיׁש. על ולאּׁשה פז)האּׁשה (דף ְְְִִִִַָָָָָָָָ
אּמנּו ׂשרה הּׁשרת מלאכי היּו יֹודעים ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָאֹומרים:
ּכדי היתה, ׁשּצנּועה להֹודיע אּלא היתה, ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָהיכן
'ּכדי חנינא: ּבר יֹוסי רּבי אמר ּבעלּה. על ְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָלחּבבּה

ּברכה': ׁשל ּכֹוס לּה Ï‰‡לׁשּגר ‰‰.צנּועה ְְֵֶַָָָƒ≈»…∆ְָ
iÁ‰(È)היא: ˙Úk.,הּבאה לׁשנה הּזאת ּכעת ִ»≈«»ְֵַַָָָָָֹ
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:È‰BBÁ‡ ‡e‰Â ‡kLÓ«¿¿»¿¬ƒ
eÚיא eÈ ‰Â Ì‰‡Â¿«¿»»¿»»ƒ«

‰Ï ÈÂ‰ÓÓ ˜t ÔÈÓBÈ¿ƒ¿«ƒ¿∆¡≈¿»»
:‡iLk ÁB‡יבÎÈÁÂ‰ ˙ «ƒ¿«»¿«¿«»»

˙Â‰ ˙ÈÈ ˙ ÓÈÓÏ ‰ÚÓƒ¿»«¿≈»»«¿≈ƒ¬«
:È ÈBÂ eÓÈÏeÚ ÈÏיגÓ‡Â ƒ≈¿ƒƒƒ«¬«

‰ ˙ÎÈÁ Ô„ ‡ÓÏ Ì‰‡Ï ÈÈ¿»¿«¿»»¿»¿»«¿«»»
„ÈÏB‡ ‡ËLe˜ Ì‰ ÓÈÓÏ¿≈««¿«¿¿»ƒ

:˙ÈÈ ‡‡ÂידÌ„˜ ÔÓ Èqk˙È‰ «¬»≈ƒ¬ƒ¿«≈ƒ√»
ÔÚk ˙ÂÏ ez‡ ÔÓÊÏ ‡Ó˙t ÈÈ¿»ƒ¿»»ƒ¿«ƒ¿»»¿ƒ»
: ‰Ïe ÔÈÓi˜ Ôez‡¿««»ƒ¿»»»

Ï‡טו ÓÈÓÏ ‰ ˙ÈÎÂ¿«ƒ«»»¿≈»»
Ì ‡Ï Ó‡Â ˙ÏÁ„ È‡ ˙ÈÎiÁ«≈ƒ¬≈¿≈»«¬«»¿»

:zÎiÁטז‡i ÔnzÓ eÓ˜Â «»¿¿¿»ƒ«»À¿«»
Ì‰‡Â ÌB„ Èt‡ ÏÚ e‡ÈÎz‡Â¿ƒ¿¿ƒ««≈¿¿«¿»»


היה, קרינןּופסח מּדלא יצחק, נֹולד הּבא ּולפסח ְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָ

ּכעת אּלא (ּבׁשוא) iÁ‰:ּכעת ˙Úk.הּזאת ּכעת ְְִֵֵֶָָָ»≈«»ֵַָֹ
וקּימים: ׁשלמים ּכּלכם ׁשּתהיּו לכם, חּיה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻׁשּתהא

eL‡ BL.אּלא אליו, ׁשּיׁשּוב הּמלא ּבּׂשרֹו לא »ְְִֵֶֶַַָָָָֹ
לֹו, אמר מקֹום ׁשל לּהּבׁשליחּותֹו "וּיאמר ּכמֹו: ְְִִֶֶַַָָָֹ

להרּבֹות ּבידֹו אין והּוא ארּבה", הרּבה ה' ְְְְְְְֵֶַַַַַָָמלא
ׁשל ּבׁשליחּותֹו ּכאן אף מקֹום, ׁשל ּבׁשליחּותֹו ְְִִִִֶֶֶַָָָאּלא

ּכן לֹו אמר רבה)מקֹום אמר(בראשית (אליׁשע . ֱִֵַַָָָָ
ּבן, חֹובקת אּת חּיה ּכעת הּזה "לּמֹועד ְִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלּׁשּונּמית:
ּתכּזב אל האלהים איׁש אדֹוני אל ְֱֲִִִֵֶַַַַָֹֹוּתאמר
ׂשרה את ׁשּבּׂשרּו הּמלאכים אֹותן ,"ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָּבׁשפחת
'אֹותן אליׁשע: לּה אמר אׁשּוב", "לּמֹועד ְֱִֵַַָָָָָָאמרּו:
אמרּו: לעֹולם, וקּימים חּיים ׁשהם ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָהּמלאכים
חי ׁשהּיֹום ודם, ּבׂשר אני אבל אׁשּוב", ֲֲִֵֶַַַָָָָָָ"לּמֹועד
וגֹו'") הּזה "לּמֹועד מת: ּובין חי ּבין מת, :ּומחר ְֵֵֵֵֵֶַַַָָ

ÂÈÁ‡ ‡e‰Â.:הּמלא אחר היה הּפתח ¿«¬»ְֶַַַַַַָָָ
(‡È)˙BÈ‰Ï Ï„Á.מּמּנה:ּפסקÌÈLk Á‡. »«ƒ¿ִֶַָָ…««»ƒ

נּדּות: ּבמעיה,.˜(È)ארח מסּתּכלת ִַֹ¿ƒ¿»ְְִֵֶֶֶַָ

הּׁשדים ולד, טעּונין הּללּו הּקרבים 'אפׁשר ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָואמרה:
חלב'? מֹוׁשכין ׁשּצמקּו .„Ú‰:(תנחומא)הּללּו ְְִֶַָָָָ∆¿»

הּׂשער את מסיר מׁשנה: ּולׁשֹון ּבׂשר, ְְְִִִֵֵֶַַָָָָצחצּוח
וסת זמן עּדן, לׁשֹון אחר: דבר הּבׂשר. את ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּומעּדן

‡ÌÓ(È‚)נּדּות: ‡‰.:?אלד אמת È‡Âהגם ִ««À¿»ֱֲֵֵֶַ«¬ƒ
Èz˜Ê.היא ׁשהרי הּׁשלֹום, מּפני הּכתּוב ׁשּנה »«¿ƒְֲִִִֵֵֶַַָָָ

זקן": "ואדני ּכתרּגּומֹו:.‰ÏtÈ‡(È„)אמרה ְִֵַָָָֹ¬ƒ»≈ְְַ
מּמּני ּומכּסה ּומפרד מפלא ּדבר ׁשּום וכי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָֻֻֻהיתּכּסי,

ּכרצֹוני?: הּמיעד.ÚBnÏ„מּלעׂשֹות מֹועד לאֹותֹו ְֲִִִַ«≈ְְֵַָֻ
האחרת: ּבּׁשנה הּזה לּמֹועד אתמל, ל ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּקבעּתי

(ÂË)z˜Á Èk B‚Â ‰‡È Èk.מׁשּמׁש הראׁשֹון ƒ»≈»¿ƒ»»¿¿ְִֵַָ
ׂשרה, וּתכחׁש לּדבר: טעם ׁשּנֹותן הּוא 'ּדהא', ְְְֵֵֶַַַַַָָָָָלׁשֹון
וּיאמר 'אּלא': ּבלׁשֹון מׁשּמׁש והּׁשני ׁשּיראה, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹלפי
רּבֹותינּו: ׁשאמרּו צחקּת, אּלא הּוא, ּכדברי ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹלא
אּלא, ּדלמא, אי, לׁשֹונֹות: ּבארּבע מׁשּמׁש ְְְְְִִִֵֶַַַָָ'ּכי'

לרעה,.eÙ˜LiÂ(ÊË)ּדהא: ׁשּבּמקרא הׁשקפה ּכל ְָ««¿ƒְְְִֶַַָָָָָָ
"קדׁש מּמעֹון מ"הׁשקיפה כו)חּוץ ׁשּגדֹול(דברים , ְְְְִִֵֶַָָָ

לרחמים: הרגז מּדת ׁשהֹופ ענּיים, מּתנֹות ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָֹֹּכח

`xiegiipy mei qelwpe`

    §©̧§¨½̈Ÿ¥¬¦−̈§©§¨«©«Ÿ̈−
     ̈¨®©«£©¤³£¦Æ¥«©§¨½̈£¤−£¦¬

     Ÿ¤«§©̧§¨½̈¨¦«§¤²§¬¨−
     §¨®§¦̧§§½−Ÿ¥¬¨¨«¤¦´

     §©§¦À§©Á©Á£¤̧§©¤¹¤¨¨³§¤¥Æ
     ©«£½̈§¨«§Æ¤´¤§Ÿ̈½©«£¬§¨−̈
     ¦§¨®§©À©¨¦³§Ÿ̈Æ©©§¨½̈¥¬

     £¤¦¤−¨¨«©´Ÿ¤§Ÿ̈½©«£©²§¬Ÿ
      ©«£Ÿ̈−¦®̈¨§©̧¨½̈¦¬¨«§−̈§«Ÿ

    ¥«£¨¨´§¤§¤½©§©«£¨¨²©¨¬¨¥©−

:ÔB‰È‡BÂÏ‡Ï ÔB‰nÚ ÏÊ‡יזÈÈÂ »≈ƒ¿¿«¿≈«¿»
Èc Ì‰‡Ó ‡‡ ÈÎÓ‰ Ó‡¬»«¿«≈¬»≈«¿»»ƒ

:„Ú ‡‡יח‰Â‰Ó Ì‰‡Â ¬»»≈¿«¿»»≈¬»
ÔeÎa˙ÈÂ È˙Â Èb ÌÚÏ ÈÂ‰È∆¡≈¿««ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿

:‡Ú‡ ÈÓÓÚ Ïk dÏÈ„aיטÈ‡ ¿ƒ≈…«¿≈«¿»¬≈
)ÈÓ„˜ÈÏ‚רמב"ן )dzÚ„ÈÈcÏÈ„aגי' ¿ƒ√»«¿«¿ƒ≈¿ƒƒ

d˙Èa L‡ ˙ÈÂ È‰Ba ˙È „È¿«≈»¿ƒ¿»¡«≈≈
Ì„˜ Ô˙c ÔÁ‡ ÔeÈÂ È‰B˙a«¿ƒ¿ƒ¿»¿»¿«¿»√»
ÏÈ„a ‡È„Â ‡z˜„ˆ „aÚÓÏ ÈÈ¿»¿∆¿«¿«¿»¿ƒ»¿ƒ
ÏlÓc ˙È Ì‰‡ ÏÚ ÈÈ È˙È‡«¿ƒ¿»««¿»»»ƒ«≈

:È‰BÏÚכÌB„c ˙Ï˜ ÈÈ Ó‡Â ¬ƒ«¬«¿»¿≈«ƒ¿
ÔB‰˙BÁÂ ˙‡È‚ È‡ ‰BÓÚÂ«¬»¬≈¿ƒ«¿»¿

:‡„ÁÏ ˙È˜˙ È‡כאÈÏb˙‡ ¬≈¿ƒ««¬»ƒ¿¿ƒ
˙lÚc ÔB‰zÏ˜ ÈÎ‰ Ôec‡Â ÔÚÎ¿«¿∆¬ƒ¿ƒ¿¿¿««
ÔB‰nÚ „aÚ‡ e„Ú ÈÓ„˜Ïƒ√»«¬»∆¿≈ƒ¿


ÌÁlLÏ.:הם אֹורחים ּכסבּור: ללּוֹותם, ¿«¿»ְְְִֵַָָ

(ÊÈ)È‡ ‰ÎÓ‰.:ּבתמיהה‰NÚ È‡ L‡. «¿«∆¬ƒְִִָ¬∆¬ƒ…∆
מּדעּתֹו. ׁשּלא זה ּדבר לעׂשֹות לי יפה לא ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹּבסדֹום.
הּללּו ּכרכין וחמּׁשה הּזאת, הארץ את לֹו נתּתי ְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹאני

ׁשּנאמר: הן, י)ׁשּלֹו מּצידֹון(לעיל הּכנעני "ּגבּול ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַ
אֹותֹו קראתי וגֹו'". ועמֹורה סדֹומה ּבאכה ְְְֲֲִַָָָָָֹוגֹו'
ולא הּבנים את ואׁשמיד ּגֹוים, המֹון אב ְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹאברהם,

אֹוהבי?: ׁשהּוא לאב, ‰BÈ(ÁÈ)אֹודיע Ì‰‡Â ֲִִֶַָָ¿«¿»»»
‰È‰È.הֹואיל לברכה, צּדיק זכר אּגדה: מדרׁש ƒ¿∆ְְִִִִֵֶַַַָָָָ

מעלים, אני מּמּנּו 'וכי ּופׁשּוטֹו: ּברכֹו. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַוהזּכירֹו,
ּולהתּבר ּגדֹול לגֹוי להיֹות לפני חביב הּוא ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָוהרי

הארץ': ּגֹויי ּכל ÂÈzÚ„È(ËÈ)ּבֹו Èk.,חּבה לׁשֹון ֵֶָָָƒ¿«¿ƒְִָ
ב)ּכמֹו: לאיׁשּה",(רות ג)"מֹודע ּבעז(שם "הלא ְְֲִַַָֹֹ

לג)מדעּתנּו", עּקר(שמות ואמנם, ּבׁשם". ואדע" ְְְְֲִֵֵַַָָָָָֹ
את ׁשהּמחּבב ידיעה, לׁשֹון אּלא אינֹו ּכּלם ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֻלׁשֹון
ידעּתיו? ולּמה ּומּכירֹו, ויֹודעֹו אצלֹו, מקרבֹו ְְְְְְְְִִֶַַָָָָָָהאדם
עלי ּבניו את מצּוה ׁשהּוא לפי יצּוה", אׁשר ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ"למען
ּבֹו אני יֹודע ּכתרּגּומֹו: ּתפרׁשהּו ואם ּדרכי. ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹלׁשמר
הּלׁשֹון על נֹופל 'למען' אין וגֹו', ּבניו את :ׁשּיצּוה ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

‰eˆÈ.:ּכמֹו הוה, א)לׁשֹון אּיֹוב"(איוב יעׂשה "ּככה ¿«∆ְְֲִֶֶַָָֹ
יחנּו": ה' ‰È‡"עלּֿפי ÔÚÓÏ.מצּוהּכ הּוא ֲִַַ¿««»ƒְֶַָ

אברהם על ה' ׁשּיביא ּכדי ה', ּדר 'ׁשמרּו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָלבניו:
"עלֿ אּלא נאמר, לא אברהם' ּבית 'על ְְֱֵֶֶַַַַָָָֹוגֹו'.
אינֹו ּכאּלּו צּדיק ּבן הּמעמיד ּכל למדנּו, ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָאברהם",

‰(Î)מת: Ó‡Â.ּכאׁשר ׁשעׂשה אברהם, אל ֵ«…∆ְֲֶֶֶַַָָָָ
מּמּנּו: יכּסה ׁשּלא רּבה.aÈk‰אמר, ּכל ְִֶֶֶַַָֹƒ»»ָָָ

ׁשהן לפי ּבּבי"ת, למּטה הּטעם ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּבּמקרא
טעמֹו זה אבל והֹולכת, ּגדלה אֹו ּגדֹולה, ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָֻמתרּגמין:
ּכמֹו ּכבר, ּגדלה ׁשּמתרּגם: לפי ּברי"ׁש, ְְְְְְְְִֵֶַָָָָָָֻלמעלה

טו)ׁשּפרׁשּתי: ּבאה",(לעיל הּׁשמׁש ב)"ויהי (רות ְְִִֵֶֶֶַַַָָ
יבמּת ׁשבה לּמד.‡‰„‡(Î‡)":"הּנה ְְִִֵֵָָ≈¿»»ִֵ

ּבראּיה, אּלא נפׁשֹות ּדיני יפסקּו ׁשּלא הּכללּדּינים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
"ארדהֿ אחר: ּדבר הּפּלגה. ּבפרׁשת ׁשּפרׁשּתי ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכמֹו

מעׂשיהם": לסֹוף מדינה:.‰d˙˜Úˆkּנא ׁשל ְֲֵֶַָ«¿«¬»»ְִֶָ
eNÚ ÈÏ‡ ‰‡a‰.אני ּכלה ּבמרּדם, עֹומדים וכן «»»≈«»ְְְְֲִִִֵָָָ

מה אדעה ּבמרּדם, יעמדּו לא ואם ּבהם, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹעֹוׂשה
אֹותן. אכּלה ולא ּביּסּורין, מהן להּפרע ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹאעׂשה

אחר: ּבמקֹום מצינּו ּבֹו לג)וכּיֹוצא "ועּתה(שמות ְְְִֵֵַַַָָָ
ּולפיכ ,"אעׂשהּֿל מה ואדעה מעלי עדי ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָהֹורד
להפריד ּכדי לכלה, עׂשּו ּבין ּפסק, נקּדת הפסק ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻיׁש
"הּכצעקתּה", ּדרׁשּו ורּבֹותינּו מחברּתּה, ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָּתבה
ׁשּנתנה על מׁשּנה מיתה ׁשהרגּוה אחת ריבה ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָֻצעקת
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:ÔB‰È‡BÂÏ‡Ï ÔB‰nÚ ÏÊ‡יזÈÈÂ »≈ƒ¿¿«¿≈«¿»
Èc Ì‰‡Ó ‡‡ ÈÎÓ‰ Ó‡¬»«¿«≈¬»≈«¿»»ƒ

:„Ú ‡‡יח‰Â‰Ó Ì‰‡Â ¬»»≈¿«¿»»≈¬»
ÔeÎa˙ÈÂ È˙Â Èb ÌÚÏ ÈÂ‰È∆¡≈¿««ƒ¿«ƒ¿ƒ¿»¿

:‡Ú‡ ÈÓÓÚ Ïk dÏÈ„aיטÈ‡ ¿ƒ≈…«¿≈«¿»¬≈
)ÈÓ„˜ÈÏ‚רמב"ן )dzÚ„ÈÈcÏÈ„aגי' ¿ƒ√»«¿«¿ƒ≈¿ƒƒ

d˙Èa L‡ ˙ÈÂ È‰Ba ˙È „È¿«≈»¿ƒ¿»¡«≈≈
Ì„˜ Ô˙c ÔÁ‡ ÔeÈÂ È‰B˙a«¿ƒ¿ƒ¿»¿»¿«¿»√»
ÏÈ„a ‡È„Â ‡z˜„ˆ „aÚÓÏ ÈÈ¿»¿∆¿«¿«¿»¿ƒ»¿ƒ
ÏlÓc ˙È Ì‰‡ ÏÚ ÈÈ È˙È‡«¿ƒ¿»««¿»»»ƒ«≈

:È‰BÏÚכÌB„c ˙Ï˜ ÈÈ Ó‡Â ¬ƒ«¬«¿»¿≈«ƒ¿
ÔB‰˙BÁÂ ˙‡È‚ È‡ ‰BÓÚÂ«¬»¬≈¿ƒ«¿»¿

:‡„ÁÏ ˙È˜˙ È‡כאÈÏb˙‡ ¬≈¿ƒ««¬»ƒ¿¿ƒ
˙lÚc ÔB‰zÏ˜ ÈÎ‰ Ôec‡Â ÔÚÎ¿«¿∆¬ƒ¿ƒ¿¿¿««
ÔB‰nÚ „aÚ‡ e„Ú ÈÓ„˜Ïƒ√»«¬»∆¿≈ƒ¿


ÌÁlLÏ.:הם אֹורחים ּכסבּור: ללּוֹותם, ¿«¿»ְְְִֵַָָ

(ÊÈ)È‡ ‰ÎÓ‰.:ּבתמיהה‰NÚ È‡ L‡. «¿«∆¬ƒְִִָ¬∆¬ƒ…∆
מּדעּתֹו. ׁשּלא זה ּדבר לעׂשֹות לי יפה לא ְְֲִִִֶֶֶַַָָָֹֹּבסדֹום.
הּללּו ּכרכין וחמּׁשה הּזאת, הארץ את לֹו נתּתי ְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹאני

ׁשּנאמר: הן, י)ׁשּלֹו מּצידֹון(לעיל הּכנעני "ּגבּול ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַ
אֹותֹו קראתי וגֹו'". ועמֹורה סדֹומה ּבאכה ְְְֲֲִַָָָָָֹוגֹו'
ולא הּבנים את ואׁשמיד ּגֹוים, המֹון אב ְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹאברהם,

אֹוהבי?: ׁשהּוא לאב, ‰BÈ(ÁÈ)אֹודיע Ì‰‡Â ֲִִֶַָָ¿«¿»»»
‰È‰È.הֹואיל לברכה, צּדיק זכר אּגדה: מדרׁש ƒ¿∆ְְִִִִֵֶַַַָָָָ

מעלים, אני מּמּנּו 'וכי ּופׁשּוטֹו: ּברכֹו. ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַוהזּכירֹו,
ּולהתּבר ּגדֹול לגֹוי להיֹות לפני חביב הּוא ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָוהרי

הארץ': ּגֹויי ּכל ÂÈzÚ„È(ËÈ)ּבֹו Èk.,חּבה לׁשֹון ֵֶָָָƒ¿«¿ƒְִָ
ב)ּכמֹו: לאיׁשּה",(רות ג)"מֹודע ּבעז(שם "הלא ְְֲִַַָֹֹ

לג)מדעּתנּו", עּקר(שמות ואמנם, ּבׁשם". ואדע" ְְְְֲִֵֵַַָָָָָֹ
את ׁשהּמחּבב ידיעה, לׁשֹון אּלא אינֹו ּכּלם ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָֻלׁשֹון
ידעּתיו? ולּמה ּומּכירֹו, ויֹודעֹו אצלֹו, מקרבֹו ְְְְְְְְִִֶַַָָָָָָהאדם
עלי ּבניו את מצּוה ׁשהּוא לפי יצּוה", אׁשר ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָ"למען
ּבֹו אני יֹודע ּכתרּגּומֹו: ּתפרׁשהּו ואם ּדרכי. ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָֹלׁשמר
הּלׁשֹון על נֹופל 'למען' אין וגֹו', ּבניו את :ׁשּיצּוה ְְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

‰eˆÈ.:ּכמֹו הוה, א)לׁשֹון אּיֹוב"(איוב יעׂשה "ּככה ¿«∆ְְֲִֶֶַָָֹ
יחנּו": ה' ‰È‡"עלּֿפי ÔÚÓÏ.מצּוהּכ הּוא ֲִַַ¿««»ƒְֶַָ

אברהם על ה' ׁשּיביא ּכדי ה', ּדר 'ׁשמרּו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָלבניו:
"עלֿ אּלא נאמר, לא אברהם' ּבית 'על ְְֱֵֶֶַַַַָָָֹוגֹו'.
אינֹו ּכאּלּו צּדיק ּבן הּמעמיד ּכל למדנּו, ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָאברהם",

‰(Î)מת: Ó‡Â.ּכאׁשר ׁשעׂשה אברהם, אל ֵ«…∆ְֲֶֶֶַַָָָָ
מּמּנּו: יכּסה ׁשּלא רּבה.aÈk‰אמר, ּכל ְִֶֶֶַַָֹƒ»»ָָָ

ׁשהן לפי ּבּבי"ת, למּטה הּטעם ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשּבּמקרא
טעמֹו זה אבל והֹולכת, ּגדלה אֹו ּגדֹולה, ְְְְְֲֲִֵֶֶֶַָָָָֻמתרּגמין:
ּכמֹו ּכבר, ּגדלה ׁשּמתרּגם: לפי ּברי"ׁש, ְְְְְְְְִֵֶַָָָָָָֻלמעלה

טו)ׁשּפרׁשּתי: ּבאה",(לעיל הּׁשמׁש ב)"ויהי (רות ְְִִֵֶֶֶַַַָָ
יבמּת ׁשבה לּמד.‡‰„‡(Î‡)":"הּנה ְְִִֵֵָָ≈¿»»ִֵ

ּבראּיה, אּלא נפׁשֹות ּדיני יפסקּו ׁשּלא הּכללּדּינים ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ
"ארדהֿ אחר: ּדבר הּפּלגה. ּבפרׁשת ׁשּפרׁשּתי ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָּכמֹו

מעׂשיהם": לסֹוף מדינה:.‰d˙˜Úˆkּנא ׁשל ְֲֵֶַָ«¿«¬»»ְִֶָ
eNÚ ÈÏ‡ ‰‡a‰.אני ּכלה ּבמרּדם, עֹומדים וכן «»»≈«»ְְְְֲִִִֵָָָ

מה אדעה ּבמרּדם, יעמדּו לא ואם ּבהם, ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹעֹוׂשה
אֹותן. אכּלה ולא ּביּסּורין, מהן להּפרע ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָֹאעׂשה

אחר: ּבמקֹום מצינּו ּבֹו לג)וכּיֹוצא "ועּתה(שמות ְְְִֵֵַַַָָָ
ּולפיכ ,"אעׂשהּֿל מה ואדעה מעלי עדי ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָהֹורד
להפריד ּכדי לכלה, עׂשּו ּבין ּפסק, נקּדת הפסק ְְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֻיׁש
"הּכצעקתּה", ּדרׁשּו ורּבֹותינּו מחברּתּה, ְְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָּתבה
ׁשּנתנה על מׁשּנה מיתה ׁשהרגּוה אחת ריבה ְְֲֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָֻצעקת
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ÔÈÈz Ì‡Â (ÔÈÈ˙ ‡Ï Ì‡) ‡ÈÓb¿≈»ƒ»»¿ƒ¿ƒ»¿ƒ
:Út˙‡ ‡ÏכבÔnzÓ e‡Èt˙‡Â »∆¿¿»¿ƒ¿¿ƒƒ«»

„Ú Ì‰‡Â ÌB„ÒÏ eÏÊ‡Â ‡b¿«»«¬»ƒ¿¿«¿»»«
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa LnLÓ ÔÚk¿«¿«≈ƒ¿√»¿»

‰Ê‚כג Ó‡Â Ì‰‡ ˜e¿≈«¿»»«¬»¬ƒ¿«
:‡Á ÌÚ ‰‡kÊ ÈˆÈLz¿≈≈«»»ƒ«»»

B‚aכד ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ ˙È‡ ÌÈ‡Ó»ƒƒ«¿ƒ«»ƒ¿
˜BaL˙ ‡ÏÂ ÈˆÈLz Ê‚‰ ‡z«̃¿»¬ƒ¿«¿≈≈¿»ƒ¿
Èc ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ ÏÈ„a ‡˙‡Ï¿«¿»¿ƒ«¿ƒ«»ƒƒ

:e‚כהÈc Ôe‡ ‡Le˜ ¿««¿»ƒƒ»
‡Ïh˜Ï ÔÈ„‰ ‡Ób˙Ùk „aÚÓlÓƒ¿∆¿«¿ƒ¿»»»≈¿«»»
‰‡kÊ È‰ÈÂ ‡Á ÌÚ ‰‡kÊ«»»ƒ«»»ƒ≈«»»
ÔÈ„c Èc Ôe‡ ‡Le˜ ‡Ák¿«»»¿»ƒƒ»¿»ƒ

(‰„ÔÈנ"י( ‡Ï ‡Ú‡ Ïk )Ìaנ"י) ¬««»«¿»»¿«
:‡Èc „aÚÈכוÌ‡ ÈÈ Ó‡Â «¿≈ƒ»«¬«¿»ƒ

B‚a ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ ÌB„Òa ÁkL‡«¿«ƒ¿«¿ƒ«»ƒ¿
‡˙‡ ÏÎÏ ˜BaL‡Â ‡z«̃¿»¿∆¿¿»«¿»

:ÔB‰ÏÈ„aכזÓ‡Â Ì‰‡ ˙‡Â ¿ƒ¿«¬≈«¿»»«¬»
ÈÈ Ì„˜ ‡ÏlÓÏ È˙ÈL ÔÚÎ ‡‰»¿«»≈ƒ¿«»»√»¿»

:Ì˜e ÙÚ ‡‡ÂכחÌÈ‡Ó «¬»»»¿»»ƒ
‡LÓÁ ÔÈ‡kÊ ÔÈLÓÁ ÔeÒÁÈ«¿¿«¿ƒ«»ƒ«¿»


ּבחלק: ּכמפרׁש לעני ÌMÓ(Î)מזֹון eÙÂ. ְְְִִֵֶָָָֹ«ƒ¿ƒ»
ׁשם: לּום ׁשאברהם ÓÚ„מּמקֹום e„BÚ Ì‰‡Â ְִִֶַָָָָָ¿«¿»»∆…≈

‰ ÈÙÏ.הּקדֹוׁש אּלא לפניו, לעמד הל לא והלא ƒ¿≈ְֲֲֶַַַַָָָָָֹֹֹ
ואמר אצלֹו ּבא הּוא ועמרהּברּו סדם "זעקת לֹו: ְְְֲֲֶַַַַָָָָֹֹ

על עמד עֹודּנּו 'וה' לכּתב: לֹו והיה רּבה", ְְִִֵֶַַָָָָֹֹּכי
הּוא סֹופרים ּתּקּון אּלא (אשר(ב"ר)זהאברהם', ְְִִֶֶַָָָ

כן) לכתוב ז"ל ‡Ì‰(Î‚):הפכוהו LbÂ. «ƒ««¿»»
למלחמה: הּגׁשה י)מצינּו וגֹו'",(ש"ב יֹואב "וּיּגׁש ְְְִִִַַַָָָָָָ

והּגׁשה יהּודה", אליו "וּיּגׁש לפּיּוס: ְְְִִֵַַַַָָָָָָהּגׁשה
יח)לתפּלה: אּלּו(מ"א ּולכל הּנביא", אלּיהּו "וּיּגׁש ְְִִִִִֵֵַַַָָָָ

ּולפּיּוס קׁשֹות, לדּבר אברהם: נּגׁש] [ס"א: ְְְְִִִֵַַַַָָָנכנס
tÒz‰ולתפּלה: Û‡‰.ׁשל ּולתרּגּום ּתסּפה. הגם ְְִִָ««ƒ¿∆ְְְֲִֶֶַַ

האף ּפרּוׁשֹו: ּכ רגז, לׁשֹון ׁשּתרּגמֹו ְְְְְִֵֶֶַָָֹאּונקלֹוס
רׁשע: עם צּדיק ׁשּתסּפה יּׂשיא(„Î)LÈ ÈÏe‡ ְֲִִִִֶֶַַָָ«≈

Ì˜Ècˆ ÌÈMÓÁ.ּכי ,ּוכר ּכר לכל צּדיקים עׂשרה ¬ƒƒ«ƒƒְְְֲִִִַַַָָָ

יׁש: מקֹומֹות El(Î‰)חמּׁשה ‰ÏÏÁ.ּתאמר ואם ְֲִֵָ»ƒ»¿ְִַֹ
לּמה הרׁשעים, את הּצּדיקים יּצילּו ּתמיתלא ְִִִִִֶַַַָָָָָֹ

Elהּצּדיקים?: ‰ÏÏÁ.ּכ יאמרּו, ,ל הּוא חּלין ִִַַ»ƒ»¿ְְִָֹֻ
ּכ ּורׁשעים. צּדיקים הּכל, ׁשֹוטף אמנּותֹו: ְֳִִִֵַַָָָֹהּוא

הּמּבּול לדֹור הּפּלגה:עׂשית ‰‰ּולדֹור ck.לא ְְִַַַַָָָָ«»»«∆ֹ
ול ּבֹו:הּוא ּכּיֹוצא Elא ‰ÏÏÁ.הּבא:לעֹולם ְֵַֹ»ƒ»¿ַָָָ

‡‰ŒÏk ÙL‰.ׁשל ה"א ּפּת"ח ּבחט"ף נקּוד ¬…≈»»»∆ֲֵֶַַַָָ
לא ׁשֹופט, ׁשהּוא מי וכי ּתמיהה, לׁשֹון ְְְֲִִִֵֵֶָֹֹ"הׁשפט",

אמת?: מׁשּפט B‚Â(ÂÎ)יעׂשה Ì„Ò ‡ˆÓ‡ŒÌ‡ ְֱֲִֶֶַַƒ∆¿»ƒ¿…¿
ÌB˜n‰ŒÏÎÏ.היתה ׁשּסדֹום לפי הּכרּכים, לכל ¿»«»ְְְְְִִֶַַָָָ

הּכתּוב: ּבּה ּתלה מּכּלם, וחׁשּובה ְֲִִֶַַָָָָָָֻמטרֹוּפֹולין
(ÊÎ)Ù‡Â ÙÚ ÈÎ‡Â.להיֹות ראּוי הייתי ּוכבר ¿»…ƒ»»»≈∆ְְִִִָָָ

לּולי נמרד, ידי על ואפר הּמלכים ידי על ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹעפר
לי: עמדּו אׁשר רחמי(ÁÎ)‰MÓÁa ˙ÈÁL˙‰. ְֲֲִֶֶַָ¬«¿ƒ«¬ƒ»

עֹולם, ׁשל צּדיקֹו ואּתה, ,ּכר לכל ט' הן ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹוהלא
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‡z˜ Ïk ˙È ‡LÓÁ ÏÁ˙‰«¿«≈¿«¿»»»«¿»
Ônz ÁkL‡ Ì‡ ÏÁ‡ ‡Ï Ó‡Â«¬«»¬«≈ƒ«¿««»

:‡LÓÁÂ ÔÈÚ‡כט„BÚ ÛÒB‡Â «¿¿ƒ¿«¿»¿≈
ÌÈ‡Ó Ó‡Â È‰BÓ„˜ ‡ÏlÓÏ¿«»»√»ƒ«¬«»ƒ
‡Ï Ó‡Â ÔÈÚ‡ Ônz ÔeÁkzLÈƒ¿«¿«»«¿¿ƒ«¬«»
:ÔÈÚ‡ ÏÈ„ ‡Ó „Ú‡∆¿≈¿≈»¿ƒ«¿¿ƒ

(ל Ì„˜ Û˜˙È ÔÚÎ ‡Ï Ó‡Âנ"י «¬«»¿«ƒ¿…√»
‡Ê‚eÌÈ‡Ó ÏlÓ‡Â ÈÈ„ ( ¿»«¿»∆¡«≈»ƒ

‡Ï Ó‡Â ÔÈ˙Ïz Ônz ÔeÁkzLÈƒ¿«¿«»¿»ƒ«¬«»
Ônz ÁkL‡ Ì‡ ‡Ó „Ú‡∆¿≈¿≈»ƒ«¿««»

:ÔÈ˙ÏzלאÈ˙ÈL ÔÚÎ ‡‰ Ó‡Â ¿»ƒ«¬«»¿«»≈ƒ
ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó ÈÈ Ì„˜ ‡ÏlÓÏ¿«»»√»¿»»ƒƒ¿«¿
ÏÁ‡ ‡Ï Ó‡Â ÔÈÚ Ônz«»∆¿ƒ«¬«»¬«≈

:ÔÈÚ ÏÈ„לבÔÚÎ ‡Ï Ó‡Â ¿ƒ∆¿ƒ«¬«»¿«
‡ÓÊ Ì ÏlÓ‡Â ÈÈ Ì„˜ Û˜˙Èƒ¿…√»¿»∆¡«≈¿«ƒ¿»
‡Ú Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó ‡„‰»»»ƒƒ¿«¿«»«¿»
:‡Ú ÏÈ„ ÏÁ‡ ‡Ï Ó‡Â«¬«»¬«≈¿ƒ«¿»

ÈˆLלג „k ÈÈ„ ‡˜È ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««¿»»«¿»«≈ƒ
z Ì‰‡Â Ì‰‡ ÌÚ ‡ÏlÓÏ¿«»»ƒ«¿»»¿«¿»»»

:˙‡Ïא‡iÎ‡ÏÓ ÔÈz elÚÂ ¿«¿≈¿«¿≈«¿»«»
‡Ú˙ ˙È ËBÏÂ ‡LÓ ÌB„ÒÏƒ¿¿«¿»¿»≈¿«¿»

Ú˙Ì˜Âנ"י( ËBÏ ‡ÊÁÂ ÌB„Ò„ ( ƒ¿«ƒ¿«¬»¿»
ÏÚ È‰Bt‡ ÏÚ „È‚Òe ÔB‰˙eÓc˜Ï¿«»¿¿ƒ««ƒ«


עּמהם: ÌL(ËÎ)ּתצטרף Ôe‡ˆnÈ ÈÏe‡ ְִִֵֶָָ«ƒ»¿»

ÌÈÚ‡.'ג יּצילּו ׁשלׁשים וכן הּכרּכים. ד' ויּמלטּו «¿»ƒְְְְְִִִִֵַַַָֹ
מהם: אחד יּצילּו י' אֹו מהם, ב' יּצילּו כ' אֹו ִִֵֵֵֶֶֶֶַַָמהם,

ל "וּיֹואל.‰ÈzÏ‡B(Ï‡)תורה ּכמֹו: רציתי, «¿ƒְִִֶַָ
Ú‰(Ï)מׁשה": ÌL Ôe‡ˆnÈ ÈÏe‡.על ֶֹ«ƒ»¿»¬»»ַ

נח ׁשמנה, היּו הּמּבּול ּדֹור אמר: ּבּקׁש, לא ְִֵַַַַָָָָֹֹֹּפחֹות
ידי על ט' ועל ּדֹורם, על הּצילּו ולא ּונׁשיהם, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹּובניו

מצא: ולא ּבּקׁש ּכבר B‚Â'(Ï‚)צרּוף '‰ CÏiÂ. ְְִֵֵָָָֹ«≈∆¿
הּדּין: לֹו הל הּסנגֹור, ׁשּנׁשּתּתק Lּכיון Ì‰‡Â ְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ¿«¿»»»

BÓ˜ÓÏ.והּקטגֹור הּסנגֹור נסּתּלק הּדּין, נסּתּלק ƒ¿…ְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָ
סדֹומה"מק הּמלאכים ׁשני "וּיבאּו ,ּולפיכ טרג, ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹ

להּציל:להׁשחית ואחד סדֹום, את להׁשחית אחד ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָ

אברהם, את לרּפאֹות ׁשּבא אֹותֹו והּוא לֹוט ְְְֶֶֶַַָָָאת
ׁשעׂשה ּכיון ׂשרה. את לבּׂשר ׁשּבא ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהּׁשליׁשי

לֹו: נסּתּלק ּולהּלן.‰ÌÈÎ‡Ïn(‡)ׁשליחּותֹו, ְְִִֵַ««¿»ƒְַָ
קראם עּמהם ׁשכינה ּכׁשהיתה "אנׁשים", ְְְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָקראם
ּגדֹול, ׁשּכחֹו אברהם אצל אחר: ּדבר ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ"אנׁשים".
קראם ּכאנׁשים אצלֹו ּתדירין הּמלאכים ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָוהיּו

"מלאכים": קראם: לֹוט ואצל .Ú"אנׁשים", ְְְֲִִֵֶַָָָָ»∆∆
אּלא לסדֹום? מחברֹון הּמלאכים ׁשהּו ּכ ּכל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָוכי
אברהם יּוכל ׁשּמא ּוממּתינים היּו רחמים ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָמלאכי

סנגֹוריא: עליהם Ì„ÒÚLללּמד LÈ ËBÏÂ. ְְֲֵֵֵֶַָָ¿…≈¿««¿…
ׁשֹופט מּנּוהּו הּיֹום אֹותֹו ּכתיב, עליהםיׁשב ְֲִִֵֵֶַַָ

רבה) B‚Â':(בראשית ËBÏ‡iÂ.למד אברהם מּבית ««¿¿ְִֵַַָָָ
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‡z˜ Ïk ˙È ‡LÓÁ ÏÁ˙‰«¿«≈¿«¿»»»«¿»
Ônz ÁkL‡ Ì‡ ÏÁ‡ ‡Ï Ó‡Â«¬«»¬«≈ƒ«¿««»

:‡LÓÁÂ ÔÈÚ‡כט„BÚ ÛÒB‡Â «¿¿ƒ¿«¿»¿≈
ÌÈ‡Ó Ó‡Â È‰BÓ„˜ ‡ÏlÓÏ¿«»»√»ƒ«¬«»ƒ
‡Ï Ó‡Â ÔÈÚ‡ Ônz ÔeÁkzLÈƒ¿«¿«»«¿¿ƒ«¬«»
:ÔÈÚ‡ ÏÈ„ ‡Ó „Ú‡∆¿≈¿≈»¿ƒ«¿¿ƒ

(ל Ì„˜ Û˜˙È ÔÚÎ ‡Ï Ó‡Âנ"י «¬«»¿«ƒ¿…√»
‡Ê‚eÌÈ‡Ó ÏlÓ‡Â ÈÈ„ ( ¿»«¿»∆¡«≈»ƒ

‡Ï Ó‡Â ÔÈ˙Ïz Ônz ÔeÁkzLÈƒ¿«¿«»¿»ƒ«¬«»
Ônz ÁkL‡ Ì‡ ‡Ó „Ú‡∆¿≈¿≈»ƒ«¿««»

:ÔÈ˙ÏzלאÈ˙ÈL ÔÚÎ ‡‰ Ó‡Â ¿»ƒ«¬«»¿«»≈ƒ
ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó ÈÈ Ì„˜ ‡ÏlÓÏ¿«»»√»¿»»ƒƒ¿«¿
ÏÁ‡ ‡Ï Ó‡Â ÔÈÚ Ônz«»∆¿ƒ«¬«»¬«≈

:ÔÈÚ ÏÈ„לבÔÚÎ ‡Ï Ó‡Â ¿ƒ∆¿ƒ«¬«»¿«
‡ÓÊ Ì ÏlÓ‡Â ÈÈ Ì„˜ Û˜˙Èƒ¿…√»¿»∆¡«≈¿«ƒ¿»
‡Ú Ônz ÔeÁkzLÈ ÌÈ‡Ó ‡„‰»»»ƒƒ¿«¿«»«¿»
:‡Ú ÏÈ„ ÏÁ‡ ‡Ï Ó‡Â«¬«»¬«≈¿ƒ«¿»

ÈˆLלג „k ÈÈ„ ‡˜È ˜lzÒ‡Â¿ƒ¿««¿»»«¿»«≈ƒ
z Ì‰‡Â Ì‰‡ ÌÚ ‡ÏlÓÏ¿«»»ƒ«¿»»¿«¿»»»

:˙‡Ïא‡iÎ‡ÏÓ ÔÈz elÚÂ ¿«¿≈¿«¿≈«¿»«»
‡Ú˙ ˙È ËBÏÂ ‡LÓ ÌB„ÒÏƒ¿¿«¿»¿»≈¿«¿»

Ú˙Ì˜Âנ"י( ËBÏ ‡ÊÁÂ ÌB„Ò„ ( ƒ¿«ƒ¿«¬»¿»
ÏÚ È‰Bt‡ ÏÚ „È‚Òe ÔB‰˙eÓc˜Ï¿«»¿¿ƒ««ƒ«


עּמהם: ÌL(ËÎ)ּתצטרף Ôe‡ˆnÈ ÈÏe‡ ְִִֵֶָָ«ƒ»¿»

ÌÈÚ‡.'ג יּצילּו ׁשלׁשים וכן הּכרּכים. ד' ויּמלטּו «¿»ƒְְְְְִִִִֵַַַָֹ
מהם: אחד יּצילּו י' אֹו מהם, ב' יּצילּו כ' אֹו ִִֵֵֵֶֶֶֶַַָמהם,

ל "וּיֹואל.‰ÈzÏ‡B(Ï‡)תורה ּכמֹו: רציתי, «¿ƒְִִֶַָ
Ú‰(Ï)מׁשה": ÌL Ôe‡ˆnÈ ÈÏe‡.על ֶֹ«ƒ»¿»¬»»ַ

נח ׁשמנה, היּו הּמּבּול ּדֹור אמר: ּבּקׁש, לא ְִֵַַַַָָָָֹֹֹּפחֹות
ידי על ט' ועל ּדֹורם, על הּצילּו ולא ּונׁשיהם, ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹּובניו

מצא: ולא ּבּקׁש ּכבר B‚Â'(Ï‚)צרּוף '‰ CÏiÂ. ְְִֵֵָָָֹ«≈∆¿
הּדּין: לֹו הל הּסנגֹור, ׁשּנׁשּתּתק Lּכיון Ì‰‡Â ְִֵֵֵֶַַַַַָָָָ¿«¿»»»

BÓ˜ÓÏ.והּקטגֹור הּסנגֹור נסּתּלק הּדּין, נסּתּלק ƒ¿…ְְְִִֵֵֵֵַַַַַַָָָ
סדֹומה"מק הּמלאכים ׁשני "וּיבאּו ,ּולפיכ טרג, ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָָֹ

להּציל:להׁשחית ואחד סדֹום, את להׁשחית אחד ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָ

אברהם, את לרּפאֹות ׁשּבא אֹותֹו והּוא לֹוט ְְְֶֶֶַַָָָאת
ׁשעׂשה ּכיון ׂשרה. את לבּׂשר ׁשּבא ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָוהּׁשליׁשי

לֹו: נסּתּלק ּולהּלן.‰ÌÈÎ‡Ïn(‡)ׁשליחּותֹו, ְְִִֵַ««¿»ƒְַָ
קראם עּמהם ׁשכינה ּכׁשהיתה "אנׁשים", ְְְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָקראם
ּגדֹול, ׁשּכחֹו אברהם אצל אחר: ּדבר ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹ"אנׁשים".
קראם ּכאנׁשים אצלֹו ּתדירין הּמלאכים ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָוהיּו

"מלאכים": קראם: לֹוט ואצל .Ú"אנׁשים", ְְְֲִִֵֶַָָָָ»∆∆
אּלא לסדֹום? מחברֹון הּמלאכים ׁשהּו ּכ ּכל ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָוכי
אברהם יּוכל ׁשּמא ּוממּתינים היּו רחמים ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָמלאכי

סנגֹוריא: עליהם Ì„ÒÚLללּמד LÈ ËBÏÂ. ְְֲֵֵֵֶַָָ¿…≈¿««¿…
ׁשֹופט מּנּוהּו הּיֹום אֹותֹו ּכתיב, עליהםיׁשב ְֲִִֵֵֶַַָ

רבה) B‚Â':(בראשית ËBÏ‡iÂ.למד אברהם מּבית ««¿¿ְִֵַַָָָ
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:‡Ú‡בÈBa ÔÚÎ eÚa Ó‡Â «¿»«¬«¿»¿«ƒ«
e˙Èe ÔBÎÚ ˙ÈÏ ÔÚÎ ee¿«¿≈«¿¿ƒ
ÔeÎ‰˙e ÔeÓ˜˙e ÔBÎÈÏ‚ eÁ‡Â¿«¿«¿≈¿«¿¿»
Ô‰‡ ‡Ï eÓ‡Â ÔBÎÁ‡Ï¿»¿¬«¬»»∆»≈

:˙È ‡BÁaגÔB‰a Û˜˙‡Â ƒ¿»¿ƒ¿«¿≈¿
d˙ÈÏ eÚÂ d˙ÂÏ eÂ ‡„ÁÏ«¬»¿»¿»≈¿«¿≈≈
‡Ù‡ ÈÙe ‡ÈÓ ÔB‰Ï „ÚÂ«¬«¿ƒ¿¿»«ƒ¬»

:eÏÎ‡Â ÔB‰ÏדeÈÎ ‡Ï „Ú ¿«¬»«»¿ƒ
eÙÈw‡ ÌB„ È‡ ‡˜ È‡Â«¬»≈«¿»¬»≈¿«ƒ
Ïk ‡ „ÚÂ ‡ÓÈÏeÚÓ ‡˙Èa ÏÚ«≈»≈≈»¿«»»»

:dÙBqÓ ‡nÚהBÏÏ B˜e «»ƒ≈¿¿
B˙‡ È ‡ Ô‡ dÏ eÓ‡Â«¬»≈»À¿«»ƒ¬
ÚÂ ‡˙ÂÏ Ôe˜‡ ‡ÈÏÈÏ ˙ÂÏ¿»»≈¿»«≈ƒ¿»»»¿ƒ«

:ÔB‰˙ÈוBÏ ÔB‰˙ÂÏ ˜Ùe »¿¿«¿»¿
:È‰B˙a „Á‡ ‡„Â ‡Ú˙Ï¿«¿»¿»»¬««¿ƒ

Ï‡ז ÈÁ‡ ÔÚÎ eÚa Ó‡Â«¬«¿»¿«««»
:ÔeÈ‡˙חÔÈ ÈÏ ÔÚÎ ‡‰ «¿ƒ»¿«ƒ«¿≈

ÔÚk ˜‡  ÔeÚ„È ‡Ï È Ôa¿»ƒ»¿»ƒ¿««≈¿«


האֹורחים: על È„‡Œ‡()לחּזר ‰‰.נא הּנה ְְִֵַַָƒ∆»¬…«ִֵָ

אחר: ּדבר עלי. ׁשעברּתם אחר ּלי, אדֹונים ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָאּתם
הּללּו הרׁשעים על לב לתת אּתם צריכים נא ְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּנה

נכֹונה עצה היא וזֹו ּבכם, יּכירּו (בראשיתׁשּלא ְְִִֵֶֶַָָָֹ
‡:רבה) ee.ּדר לביתי הּדר את עּקמּו »ְְִֵֶֶֶֶֶַַ

נאמר לכ ׁשם, נכנסין ׁשאּתם יּכירּו ׁשּלא ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹעקּלתֹון,
רבה)"סּורּו" ÌÎÈÏ‚:(בראשית eˆÁÂ eÈÏÂ.וכי ¿ƒ¿«¬«¿≈∆ְִ

לרחץ? ּכ ואחר ּתחּלה ללּון אדם ּבני ׁשל ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹּדרּכן
"ורחצּו ּתחּלה להם אמר אברהם ׁשהרי ְְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָועֹוד
אנׁשי ּכׁשּיבאּו אם לֹוט: אמר ּכ אּלא ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹרגליכם"?
עלי יעלילּו רגליהם, רחצּו ׁשּכבר ויראּו ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָסדֹום
ׁשּבאּו ׁשלׁשה, אֹו ימים ׁשני עברּו 'ּכבר ְְְְְְִֵֶָָָָָֹֹויאמרּו:
מּוטב אמר: לפיכ הֹודעּתנּו', ולא ְְְְְִֵַַָָָָֹלבית
ּכמֹו נראין ׁשּיהיּו רגליהם, ּבאבק ּכאן ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָׁשּיתעּכבּו
ּכ ואחר ּתחּלה "לינּו" אמר: לפיכ עכׁשו. ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָׁשּבאּו

‡"רחצּו": eÓ‡Â.ּכן" אמרּו: ּולאברהם ֲַ«…¿…ְְְֵַָָָ
לּגדֹול מסרבין ואין לּקטן ׁשּמסרבין מּכאן ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּתעׂשה",

רבה) ÔÈÏ:(בראשית BÁ Èk.מׁשּמׁש 'ּכי' הרי ƒ»¿»ƒְֲִֵֵַ
אּלא ,ּבית אל נסּור 'לא ׁשאמרּו: 'אּלא', ְְְִֵֶֶֶֶָָָָֹּבלׁשֹון

נלין': עיר ׁשל ‡ÂÈÏ(‚)ּברחֹובּה eÂ.עּקמּו ְִִִֶָָ«»À≈»ְִ
ּביתֹו: לצד הּדר ‡Ù‰את ˙BvÓe.:היה ּפסח ְֵֶֶֶַַ«»»ֶַָָ

(„)Ì„ È‡ ÈÚ‰ È‡Â ekÈ Ì.ּכ ∆∆ƒ¿»¿«¿≈»ƒ«¿≈¿…ָ
העיר", ואנׁשי יׁשּכבּו "טרם רּבה: ּבבראׁשית ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָנדרׁש
מה ללֹוט: ׁשֹואלים ׁשהיּו מלאכים, ׁשל ּבפיהם ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָהיּו
רׁשעים. רּבם להם: אֹומר והּוא ּומעׂשיהם? ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָֻּטיבם
ּופׁשּוטֹו וגֹו'". סדם "ואנׁשי ּבהם, מדּברים ְְְְְְְִֵֶַַָָֹעֹודם

רׁשע, אנׁשי העיר", "ואנׁשי מקרא: עלׁשל נסּבּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָ
סדם", "אנׁשי נקראים: רׁשעים ׁשהיּו ועל ְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹהּבית,

ׁש וחּטאים":ּכמֹו רעים סדם "ואנׁשי הּכתּוב: אמר ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹ
‰ˆwÓ ÌÚ‰ŒÏk.ׁשאין הּקצה, עד העיר מקצה »»»ƒ»∆ְִִֵֵֶֶַַָָ

אין אחד צּדיק ׁשאפּלּו ּבידם, מֹוחה מהם ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאחד
‡˙Ì(‰)ּבהם: ‰Ú„Â.אׁשר" ּכמֹו: זכר, ּבמׁשּכב ֶָ¿≈¿»…»ְְְֲִֶַָָ

ידעּו רבה)איׁש"לא ו:(בראשית .‰‡Ï(Á)תורה ְִָֹ»≈
האּלה: e‡aּכמֹו ÔkŒÏÚŒÈk.הּזאת הּטֹובה ּכי ְֵֶָƒ«≈»ִַַָֹ
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‡˙‡ ÔÓ Èt‡ ‡ Ï Ècƒ»¿«¿»«≈ƒ«¿»

‡˙‡יג ˙È ‡Á‡ ÔÈÏÁÓ È‡¬≈¿«¿ƒ¬«¿»»«¿»
„ ÔB‰Ï ˙‡È È‡ ÔÈ„‰»≈¬≈¿ƒ«¿ƒ¿¿√»
˙eÏÁÏ ÈÈ ‡ÁÏÂ ÈÈ¿»¿«¿»»¿»¿«»«


ּתרּגּום: קֹורתי, ּבצל ּבאּו אׁשר על לכבֹודי, ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָּתעׂשּו
ׁשרּותא: קֹורה ׁשל ּתרּגּום ׁשרּותי. ְְִִֵֵֶַַָָּבטלל

(Ë)‰‡Ï‰Œb eÓ‡Â.:ּכלֹומר להלאה, קרב «…¿∆»¿»ְְְְַַָָ
לּצדדין הלאההתקרב ּכל וכן מּמּנּו, והתרחק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ּכמֹו: רחּוק, לׁשֹון יז)ׁשּבּמקרא "זרה(במדבר ְְְְִִֵֶַָ
כ)הלאה", א והלאה".(שמואל מּמ החצי "הּנה ְְְִִִֵֵַָָָָָ

טריט"י לע"ז ּבלׁשֹון להּלן, הּמׁש ְְְִִֵֶַַַָָָָ"ּגׁשֿהלאה",
חֹוׁשׁשין אנּו 'אין לֹומר: הּוא, נזיפה ּודבר ְְְִִֵַַָָדנו"ש,

לֹו: ודֹומה ,'סה)ל אלּֿתּגׁשֿ(ישעיה ,אלי "קרב ְְְִֵֶֶַַַ
וכן: מט)ּבי", הּמׁש(ישעיה ואׁשבה", "ּגׁשהּֿלי ְְְִִִֵֵֵֵָָָ

על מליץ אּתה .אצל ואׁשב ּבעבּורי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָלּצדדין
על להם ׁשאמר על ?לּב מלא אי ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָהאֹורחין,

"ּג לֹו: אמרּו ועלהּבנֹות, נחת, לׁשֹון ׁשֿהלאה", ְְְְֶַַַַָָָָ
ּבאֿ "האחד אמרּו: האֹורחים, על מליץ ְְִִֵֶֶַָָָָָָָׁשהיה

נכרי אדם לגּור:לגּור", ׁשּבאת ּבינינּו, אּתה יחידי ְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָ
אֹותנּו מֹוכיח ונעׂשית ׁשפֹוט", .Ïc˙‰:"וּיׁשּפט ְְֲִִֵַַַָָָֹ«»∆

ולפּתח:דלת לנעל יהּסֹובבת .Á˙t(È‡)תורה ְְְִִֶֶֶֶַַֹֹ∆«
ויֹוצאין: נכנסין ׁשּבֹו החלל מּכת.ÈÂהּוא ְְְִִִֶַָָָ««¿≈ƒַַ

ÏB„bŒ„ÚÂ:עּורֹון ÔËwÓ.(רבה הּקטּנים(בראשית : ִָƒ»…¿«»ְִַַ
זקן". ועד "מּנער ׁשּנאמר: ּתחּלה, ּבעברה ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהתחילּו

מהם: הּפרענּות התחילה לפיכ(È)EÏŒÈÓ „Ú ְְְִִִֵֶַָָָֻ…ƒ¿
‰Ù.,הּזאת ּבעיר עֹוד ל מי מקרא: ׁשל ּפׁשּוטֹו …ְְְִִִֶַָָֹ

ׁשּבּבית?: ּובנֹותי מאׁשּת EÈeחּוץ Ô˙Á ְְְִִֵֶֶַַ»»»∆
EÈ˙e.,חתן ל יׁש מןאם הֹוצא ּובנֹות, ּבנים אֹו ¿…∆ְִִִֵֵָָָָ

הּנׂשּואֹות..EÈeהּמקֹום!: ּבנֹותי ּומדרׁשּבני ַָ»∆ְְְְִֵֶַַ
ל מי ּכזאת, נבלה ׁשעֹוׂשין מאחר "עֹוד", ְְִִֵֶַַַָָָָָֹאּגדה:

עליהם. סנגֹוריא ללּמד ּפה היהּפתחֹון הּלילה ׁשּכל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ּפה': ל 'מי ּביּה: קרי טֹובֹות, עליהם יגמליץ תורה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶ
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È˙e ÏÏË eÚטeÓ‡Â «ƒ¿«≈ƒ«¬»
‡˙‡ „Á eÓ‡Â ‡‰Ï ¿≈¿«»«¬»«¬»
ÔÚ ‡Èc ÔÈÈ„ ‡‰Â ‡˙B‡Ï¿ƒ»»¿»»ƒƒ»¿«
eÙÈ˙e ÔB‰ÏÈcÓ Ï ‡«¿≈»ƒƒ¿¿ƒ
eÈe ‡„ÁÏ ËBÏ ‡¿«¿»¿«¬»¿ƒ

‡c ÓÏי‡ eËÈB‡Â ¿ƒ¿«»»¿ƒÀ¿«»
ËBÏ ˙È e‡È˙È‡Â ÔB‰È„È ˙È»¿≈¿«¿ƒ»
e„Á‡ ‡c ˙ÈÂ ‡˙ÈÏ ÔB‰˙ÂÏ¿»¿¿≈»¿»»»¬»

È˙‡יא Ú˙ Èc ‡b ˙ÈÂ¿»À¿«»ƒƒ¿«≈»
‡ „ÚÂ ‡ÈÚÓ ‡È BÁÓ¿¿«¿ƒ«»ƒ¿≈»¿««»
‡Ú˙ ‡Á‡Ï eÈ‡Ïe¿ƒ¿«¿»»«¿»

ÂÔÓיב „BÚ ËBÏÏ ‡ eÓ‡«¬»À¿«»¿»
ÏÂ ˙e e ‡˙Á ‡‰ Ï»»»«¿»¿»¿»»¿…
‡˙‡ ÔÓ Èt‡ ‡ Ï Ècƒ»¿«¿»«≈ƒ«¿»

‡˙‡יג ˙È ‡Á‡ ÔÈÏÁÓ È‡¬≈¿«¿ƒ¬«¿»»«¿»
„ ÔB‰Ï ˙‡È È‡ ÔÈ„‰»≈¬≈¿ƒ«¿ƒ¿¿√»
˙eÏÁÏ ÈÈ ‡ÁÏÂ ÈÈ¿»¿«¿»»¿»¿«»«


ּתרּגּום: קֹורתי, ּבצל ּבאּו אׁשר על לכבֹודי, ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָּתעׂשּו
ׁשרּותא: קֹורה ׁשל ּתרּגּום ׁשרּותי. ְְִִֵֵֶַַָָּבטלל

(Ë)‰‡Ï‰Œb eÓ‡Â.:ּכלֹומר להלאה, קרב «…¿∆»¿»ְְְְַַָָ
לּצדדין הלאההתקרב ּכל וכן מּמּנּו, והתרחק ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

ּכמֹו: רחּוק, לׁשֹון יז)ׁשּבּמקרא "זרה(במדבר ְְְְִִֵֶַָ
כ)הלאה", א והלאה".(שמואל מּמ החצי "הּנה ְְְִִִֵֵַָָָָָ

טריט"י לע"ז ּבלׁשֹון להּלן, הּמׁש ְְְִִֵֶַַַָָָָ"ּגׁשֿהלאה",
חֹוׁשׁשין אנּו 'אין לֹומר: הּוא, נזיפה ּודבר ְְְִִֵַַָָדנו"ש,

לֹו: ודֹומה ,'סה)ל אלּֿתּגׁשֿ(ישעיה ,אלי "קרב ְְְִֵֶֶַַַ
וכן: מט)ּבי", הּמׁש(ישעיה ואׁשבה", "ּגׁשהּֿלי ְְְִִִֵֵֵֵָָָ

על מליץ אּתה .אצל ואׁשב ּבעבּורי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָלּצדדין
על להם ׁשאמר על ?לּב מלא אי ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָהאֹורחין,

"ּג לֹו: אמרּו ועלהּבנֹות, נחת, לׁשֹון ׁשֿהלאה", ְְְְֶַַַַָָָָ
ּבאֿ "האחד אמרּו: האֹורחים, על מליץ ְְִִֵֶֶַָָָָָָָׁשהיה

נכרי אדם לגּור:לגּור", ׁשּבאת ּבינינּו, אּתה יחידי ְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָ
אֹותנּו מֹוכיח ונעׂשית ׁשפֹוט", .Ïc˙‰:"וּיׁשּפט ְְֲִִֵַַַָָָֹ«»∆

ולפּתח:דלת לנעל יהּסֹובבת .Á˙t(È‡)תורה ְְְִִֶֶֶֶַַֹֹ∆«
ויֹוצאין: נכנסין ׁשּבֹו החלל מּכת.ÈÂהּוא ְְְִִִֶַָָָ««¿≈ƒַַ

ÏB„bŒ„ÚÂ:עּורֹון ÔËwÓ.(רבה הּקטּנים(בראשית : ִָƒ»…¿«»ְִַַ
זקן". ועד "מּנער ׁשּנאמר: ּתחּלה, ּבעברה ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהתחילּו

מהם: הּפרענּות התחילה לפיכ(È)EÏŒÈÓ „Ú ְְְִִִֵֶַָָָֻ…ƒ¿
‰Ù.,הּזאת ּבעיר עֹוד ל מי מקרא: ׁשל ּפׁשּוטֹו …ְְְִִִֶַָָֹ

ׁשּבּבית?: ּובנֹותי מאׁשּת EÈeחּוץ Ô˙Á ְְְִִֵֶֶַַ»»»∆
EÈ˙e.,חתן ל יׁש מןאם הֹוצא ּובנֹות, ּבנים אֹו ¿…∆ְִִִֵֵָָָָ

הּנׂשּואֹות..EÈeהּמקֹום!: ּבנֹותי ּומדרׁשּבני ַָ»∆ְְְְִֵֶַַ
ל מי ּכזאת, נבלה ׁשעֹוׂשין מאחר "עֹוד", ְְִִֵֶַַַָָָָָֹאּגדה:

עליהם. סנגֹוריא ללּמד ּפה היהּפתחֹון הּלילה ׁשּכל ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ּפה': ל 'מי ּביּה: קרי טֹובֹות, עליהם יגמליץ תורה ְְֲִִֵֵֵֵֶֶ



xiehiiyily`קכי meiqelwpe`

     ¤§¥´§Ÿ̈½©§©§¥¬§Ÿ̈−§©«£¨«©¥¥̧
       ¹©§©¥´¤£¨¨´«Ÿ§¥´§ŸÀ̈©¸Ÿ¤Æ
     ³§Æ¦©¨´©¤½¦«©§¦¬§Ÿ̈−

     ¤¨¦®©§¦¬¦§©¥−§¥¥¬£¨¨«
     §Æ©©´©¨½̈©¨¦¬©©§¨¦−§´

      ¥®ŸÁ©̧¤¦§§¹§¤§¥³§Ÿ¤̧Æ
    ©¦§¨½Ÿ¤¦¨¤−©«£¬Ÿ¨¦«

     ©¦§©§Ã̈©©«£¦̧¨«£¨¦¹§¨´§©
      ¦§À§©Æ§¥´§Ÿ½̈§¤§©¬§Ÿ̈−¨¨®

    ©«Ÿ¦ª¬©©¦ª−¦¬¨¦«©§¦Á
     §«¦¨̧Ÿ¹̈©À¨©¸Ÿ¤Æ¦¨¥´©

     ©§¤½©©¦´©«£¤½§©©«£−Ÿ§¨
    ©¦®̈¨¨¬¨¦¨¥−¤¦¨¤«©¬Ÿ¤

     −£¥¤®©−̈£Ÿ¨«¦¥Â̈¨¨̧

È‰B˙Áיד Ú ÏÈÓe ËBÏ ˜Ùe¿««ƒƒ«¿ƒ
Ó e˜et eÓe˜ Ó‡Â d˙ ÈÒ»¿≈¿»≈«¬«ƒ
˙È ÈÈ ÏaÁÓ È‡ È„‰ ‡˙‡«¿»»≈¬≈¿«≈¿»»
ÈÈÚa ÈÁÓk ‰Â‰Â ‡z«̃¿»«¬»ƒ¿»ƒ¿≈≈

:È‰B˙Áטו‡Â‰ ‡Ùˆ ˜qÓÎe «¿ƒ¿ƒ««¿»¬»
ÓÈÓÏ ËBÏa ‡iÎ‡ÏÓ e˜ÈÁ„e¿ƒ«¿»«»¿¿≈»
Èzz ˙ÈÂ ˙z‡ ˙È c e˜¿«»ƒ¿»¿»«¿≈
nÚ ‡ÓÈ‰Ó ÁÎz‡c ˙a¿»»¿ƒ¿¿««¿≈¿»ƒ»
:‡z˜ ÈBÁa È˜Ï˙ ‡ÓÏÈcƒ¿»ƒ¿≈¿≈«¿»

i‡טז eÙÈ˜˙‡Â kÚ˙‡Â¿ƒ¿««¿«¿ƒÀ¿«»
Èzz „Èe d˙z‡„ ‡„Èe d„Èaƒ≈ƒ»¿ƒ¿≈¿««¿≈

) Ák d˙aנ"יÒÁ„kÈ‰BÏÚ ÈÈ ( ¿»≈ƒ¿««»¿»¬ƒ
‡aÓ È‰e‡Â È‰e˜t‡Â¿«¿ƒ¿«¿ƒƒ»»

:‡z˜Ïיזe˜Èt‡ „k ‡Â‰Â ¿«¿»«¬»««ƒ
Ù ÏÚ ÒeÁ Ó‡Â ‡Ï B‰˙È»¿¿»»«¬«««¿»
e˜˙ ‡ÏÂ BÁ‡Ï ÈÎzÒ˙ ‡Ï»ƒ¿¿ƒ«¬»¿»¿
Êz‡ ‡eËÏ ‡ÈÓ ÏÎa¿»≈¿»¿»ƒ¿¿≈

:È˜Ï˙ ‡ÓÏcיחB‰Ï ËBÏ Ó‡Â ƒ¿»ƒ¿≈«¬«¿
) ÈBa ÚÎ eÚaנ"יÈÈ:(יט‡‰ ¿»¿«ƒ»¿»»

Ó„˜ ÈÓÁ „Ú Ák‡ ÚÎ¿««¿««¿»«¬ƒ√»»


(„È)ÂÈ˙Á.ּבעיר לֹו היּו נׂשּואֹות ּבנֹות :ׁשּתי ¬»»ְְִֵָָָ

ÂÈ˙ ÈÁ˜Ï.ׁש ארּוסֹותׁשאֹותן להם:ּבּבית …¿≈¿…»ֲִֶֶֶַַָָ
(ÂË)eˆÈ‡iÂ.מהרּוהּו 'ּודחיקּו', :ּכתרּגּומֹו: «»ƒְְְֲִִַ

˙‡ˆÓp‰.ּומדרׁש להּצילם, ּבּבית ל הּמזּמנֹות «ƒ¿»…ְְְְִִִַַַַַָָֻ
מקרא: ׁשל יּׁשּובֹו וזה יׁש, ּתהיה.Ùqz‰אּגדה ְְִִֵֶֶַָָָƒ»∆ְִֶ

ּדרא: ּכל ּדסף עד מתרּגם הּדֹור, ּכל ּתם עד ְְְֶַַַַָָָָָָֹֻּכלה.
(ÊË)dÓ‰Ó˙iÂ.:ממֹונֹו את להּציל .e˜ÈÊÁiÂּכדי «ƒ¿«¿»ְְִֵֶַָ««¬ƒ
להפ(ב"ר) וחברֹו להּצילֹו, ׁשליח היה מהם ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאחד

נאמר: ולא הּמלט", "וּיאמר נאמר: לכ ְְְֱֱִֵֶֶֶַַַָָֹֹסדֹום,
ÙŒÏÚ(ÊÈ)'וּיאמרּו': ËÏn‰.להּציל ּדּיּך ְַֹƒ»≈««¿∆ְִֶַַָ

הּממֹון: על ּתחּוס אל ‡ÈÁנפׁשֹות, ËÈazŒÏ‡. ְַַַָָָ««ƒ«¬∆
נּצֹול. אּתה אברהם ּובזכּות עּמהם, הרׁשעּת ְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָאּתה

נּצֹול: ואּתה ּבפרענּותם לראֹות ּכדאי אינŒÏÎa ְְְְְְִִֵַַָָָֻ¿»
kk‰.:הּירּדן אברהם.‰‰‰ËÏn‰ּכּכר אצל «ƒ»ְִֵַַַ»»»ƒ»≈ְֵֶַָָ

ׁשּנאמר: ּבהר, יֹוׁשב ׁשהּוא יב)ּברח, "וּיעּתק(לעיל ְְֱֵֵֶֶֶַַַַָָ

ׁשּנאמר: ׁשם, יֹוׁשב היה עכׁשו, ואף ההרה", ְְֱִֵֶֶַַַָָָָָָָָמּׁשם
יג) אהלה(לעיל ׁשם היה אׁשר הּמקֹום ֲֳֶַַָָָָָֹ"עד

וגֹו'", אברם "וּיאהל ׁשּכתּוב: ּפי על ואף ְְְְֱִִֶֶַַַַַַָָָּבּתחּלה",
חברֹון: עד ונמׁשכּו לֹו היּו הרּבה .‰ËÏnאהלים ְְְְְִִֵֶַַָָֹƒ»≈

ׁשּבּמקרא, אּמלטה ּכל וכן הׁשמטה, ְְְְְִִֵֶַַָָָָָָלׁשֹון
וכן: ּבלע"ז, סו)אׁשמוצי"ר "והמליטה(ישעיה ְְְְִִֵַַָ

הרחם. מן העּבר ׁשנׁשמט קכד)זכר", (תהלים ְִִֶֶֶַָָָָָֻ
נמלטה", מו)"ּכצּפר מּלט(ישעיה יכלּו "ולא ְְְְְִִֵַָָֹֹ

ׁשּבנקביהם: הרעי מּׂשא להׁשמיט ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָמּׂשא",
(ÁÈ)È„‡ ‡ŒÏ‡.(לה אמרּו(שבועות רּבֹותינּו «»¬…»ְֵַָ

קדׁש, זה מיׁשם נפׁשי", את "להחיֹות ּבֹו: ׁשּנאמר ְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַֹ
כען 'ּבבעּו ותרּגּומֹו: ּולהחיֹות, להמית ּבידֹו ְְְְְְְֲִֵֶַַַָָָׁשּיׁש

ההרה:.‡ŒÏ‡ה'': להּמלט אלי ּתאמרּו נא אל «»ְְִֵֵַַָָָָָֹ
‡.:ּבּקׁשה ‰Ú‰(ËÈ)לׁשֹון È˜a„zŒt. »ְַָָ∆ƒ¿»«ƒ»»»

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש היה סדֹום אנׁשי אצל ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּכׁשהייתי

`xiehiiriax mei qelwpe`

       ©§§´¥»§¥¤¼¼©©§¥´©§§À£¤³¨¦̧¨Æ
     ¦¨¦½§©«£−¤©§¦®§¨«Ÿ¦À³Ÿ©Æ

     §¦¨¥´¨½̈¨¤¦§¨©¬¦¨«¨−̈¨©«¦
     ¦¥Â̈¨¦̧©Ÿ§Ÿ¨²¨¬−̈¨

       §¦´¦§¨®¦¨«§¨̧¹̈À̈¨£¬Ÿ¦§¨²
     ¦−§¦¬©§¦«©´Ÿ¤¥½̈¦¥Æ

       ¨¨´¦¨¤½©−©¨¨´©¤®§¦§¦²¨§¦¬
    ¤¨¦−£¤¬¦©«§¨©¥Æ¦¨¥´

      ̈½¨¦´³Ÿ©Æ©«£´¨½̈©«Ÿ£−
     ¨®¨©¥²¨¨¬¥«¨¦−«©

     ©¤−¤¨¨´©¨®̈¤§−¨¬«Ÿ£¨
    ©«Ÿ̈À¦§¦©§²Ÿ§©£Ÿ̈−¨§¦´

ÈnÚ z„Ú È C˙eÈ ‡˙Èb‡¿«¿≈»≈»ƒ¬«¿»ƒƒ
‡‡ ˙ÈÏ ‡‡ ÈÙ ˙È ‡ÓÏ¿«»»»«¿ƒ«¬»≈¬»
‡ÓÏÈ ‡eÏ ‡Êz‡Ï ÏÈÎÈ»ƒ¿ƒ¿≈»»¿»ƒ¿»

:˙eÓÈ‡ ‡z ÈÚÚ˙כ‡‰ ¿«¿ƒ«ƒƒ¿»¿≈»
BÈÚÓÏ ‡È ‡„‰ ‡z ÔÚÎ¿««¿»»»¿ƒ»¿≈ƒ
ÔÚk Êz‡ ‡ÈÚÊ ‡È‰ Ôn˙Ï¿«»¿ƒ¿≈»ƒ¿¿≈¿«

Ê ‡Ï‰ Ônz˙˙ ‡È‰ ‡ÈÚ «»¬»¿≈»ƒ¿ƒ¿««
:ÈÙכא˙ÈÈ ‡‰ dÏ Ó‡ «¿ƒ«¬«≈»¿≈ƒ

ÏÈ„a ÔÈ„‰ ‡Ób˙ÙÏ Û‡ Ct‡«»«¿ƒ¿»»»≈¿ƒ
‡˙ÈÚ ‡z ˙È Ct‰ÓÏ ‡Ï¿»¿≈¿«»«¿»ƒ¿≈»

:dÏÚכבÔnz Êz‡Ï ÈB‡ ¬«ƒ¿ƒ¿≈≈«»
„Ú ‡Ób˙t „aÚÓÏ Ïek‡ ‡Ï È‡¬≈»ƒ¿∆¿«ƒ¿»»«
‡Ó ‡ Ôk ÏÚ Ôn˙Ï C˙ÈÓ≈»¿«»«≈¿»¿»

:ÚB ‡z„כגÙ ‡Ó ¿«¿»«ƒ¿»¿«
:ÚBÏ ÏÚ BÏ ‡Ú‡ ÏÚ««¿»¿«¿«

ÏÚכד B„ ÏÚ Ó‡ ÈÈ«»«¿««¿¿«
„ ÔÓ ‡˙‡ ‡˙ÈÙb ‰BÓÚ¬»»¿≈»¿∆»»ƒ√»


צּדיק נראה והייתי העיר, ּבני ּומעׂשה מעׂשי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָרֹואה

להּנצל, וכןּוכדאי ּכרׁשע, אני צּדיק, אצל ּוכׁשאבא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
לאלּיהּו: הּצרפת יז)אמרה להזּכיר(מ"א אלי "ּבאת ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ

ּברּו הּקדֹוׁש היה אצלי ּבאת ׁשּלא עד עוני", ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹאת
ּביניהם, צּדקת ואני עּמי, ּומעׂשה מעׂשי רֹואה ֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַהּוא
רׁשעה: אני ,מעׂשי לפי אצלי, ְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָּומּׁשּבאת

(Î)‰ ˙‡‰ ÈÚ‰.(י יׁשיבתּה,(שבת קרֹובה »ƒ«…¿…»ְְִָָָ
עדין, סאתּה נתמּלאה לא לפיכ מּקרֹוב, ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָֹנתיּׁשבה
ׁשּנתּפּלגּו הּפּלגה, מּדֹור קריבתּה? היא ְְְִִִִֶַַַַָָָָּומה
ּבמקֹומֹו, איׁש איׁש להתיּׁשב והתחילּו ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָהאנׁשים
נ"ב ּכאן ועד ּומּׁשם ּפלג, מֹות ּבׁשנת היתה ְְְְִִִֶֶַַָָָָוהיא

ּפלגׁשנה, ּכיצד? לאברהם. מ"ח ּבׁשנת מת ׁשּפלג ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ל"ב מהם צא ׁשנה, ר"ט רעּו את הֹולידֹו אחרי ְֲִֵֵֵֶֶַַָָחי
הרי ל', נחֹור ׁשּנֹולד עד ּומּׂשרּוג ׂשרּוג, ְְְֲִֵֶֶַַַָּכׁשּנֹולד
צ"א, הרי כ"ט, ּתרח ׁשּנֹולד עד ּומּנחֹור ֲִֵֶֶַַַָס"ב,
להם ּתן קס"א. הרי ע', אברהם ׁשּנֹולד עד ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָּומּׁשם
הּפּלגה, ׁשנת היתה ׁשנה ואֹותּה ר"ט, הרי ְְְֲֵַַַָָָָָָָמ"ח
הרי ׁשנה, צ"ט ּבן אברהם היה סדֹום, ְְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָּוכׁשּנחרבה

אחרה וצֹוער ׁשנה, נ"ב ּכאן עד הּפּלגה ְֲִִַַַַָָָָָָמּדֹור
אחת. ׁשנה וחברֹותיה סדֹום יׁשיבת אחרי ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָיׁשיבתּה
נ"א: ּבגימטרּיא נא, ּנא", "אּמלטה ׁשנאמר: ְְְֱִִִֶֶַַָָָָָהּוא

‡‰ ÚÓ ‡Ï‰.ויכֹול מּועטין עונֹותיה והלא ¬…ƒ¿»ƒְֲֲִֶַָָָֹֹ
להּניחּה ÈÙ:אּתה È˙e..מדרׁשֹו זהּו ּבּה, ְִַַָָ¿ƒ«¿ƒְִֶָָ

היא קטּנה עיר הלא מקרא: ׁשל ואנׁשיםּופׁשּוטֹו ְְְֲֲִִִִֶַַָָָֹ
נפׁשי ּותחי ּתניחּנה אם להקּפיד ל אין מעט, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָּבּה

‰‰(Î‡)ּבּה: Ï b.,נּצֹול ׁשאּתה ּדּי לא ָ««»»«∆ִֶֶַַָֹ
:ּבגלל אּציל העיר ּכל אף אני,.‰ÈkÙאּלא הֹופ ְְִִִֶַַָָָָ»¿ƒֲִֵ
ראי", "אחרי ּבֹואי", "עד לא)ּכמֹו: "מּדי(ירמיה ְֲִִִֵֵַַֹ

בֹו BNÚÏ˙(Î)":ּדּברי ÏÎe‡ ‡Ï Èk.ענׁשן זהּו ְִַƒ…««¬ְֶָָ
אנחנּו", מׁשחיתים "ּכי ׁשאמרּו: על מלאכים ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָׁשל

ּבעצמן, הּדבר עדותלּו מּׁשם זזּו לא לפיכ ְְְְִִַַַָָָָָָָֹ
ּברׁשּותן: הּדבר ׁשאין לֹומר ‡ÏÎeׁשהזקקּו ‡Ï Èk. ְְְִֵֶֶַַָָָֻƒ…«

והאחד הֹופ ׁשהאחד למד אּתה מּכאן יחיד, ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָלׁשֹון
אחד: לדבר נׁשלחים מלאכים ׁשני ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּציל,

ÚB ÈÚ‰ ‡ ÔkÏÚ.והיא" ׁשם: על «≈»»≈»ƒ«ְִֵַ
כג":מצער ‰ÈÓ(Î„)תורה ‰.מקֹום ּכל ְִָ«ƒ¿ƒָָ
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צּדיק נראה והייתי העיר, ּבני ּומעׂשה מעׂשי ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָרֹואה

להּנצל, וכןּוכדאי ּכרׁשע, אני צּדיק, אצל ּוכׁשאבא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
לאלּיהּו: הּצרפת יז)אמרה להזּכיר(מ"א אלי "ּבאת ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָ

ּברּו הּקדֹוׁש היה אצלי ּבאת ׁשּלא עד עוני", ְֲִִֶֶֶַַָָָָָָֹֹאת
ּביניהם, צּדקת ואני עּמי, ּומעׂשה מעׂשי רֹואה ֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַהּוא
רׁשעה: אני ,מעׂשי לפי אצלי, ְְְֲֲִִִִֶֶֶַָָָָּומּׁשּבאת

(Î)‰ ˙‡‰ ÈÚ‰.(י יׁשיבתּה,(שבת קרֹובה »ƒ«…¿…»ְְִָָָ
עדין, סאתּה נתמּלאה לא לפיכ מּקרֹוב, ְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָָָֹנתיּׁשבה
ׁשּנתּפּלגּו הּפּלגה, מּדֹור קריבתּה? היא ְְְִִִִֶַַַַָָָָּומה
ּבמקֹומֹו, איׁש איׁש להתיּׁשב והתחילּו ְְְְְֲִִִִִִִֵַָָהאנׁשים
נ"ב ּכאן ועד ּומּׁשם ּפלג, מֹות ּבׁשנת היתה ְְְְִִִֶֶַַָָָָוהיא

ּפלגׁשנה, ּכיצד? לאברהם. מ"ח ּבׁשנת מת ׁשּפלג ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ל"ב מהם צא ׁשנה, ר"ט רעּו את הֹולידֹו אחרי ְֲִֵֵֵֶֶַַָָחי
הרי ל', נחֹור ׁשּנֹולד עד ּומּׂשרּוג ׂשרּוג, ְְְֲִֵֶֶַַַָּכׁשּנֹולד
צ"א, הרי כ"ט, ּתרח ׁשּנֹולד עד ּומּנחֹור ֲִֵֶֶַַַָס"ב,
להם ּתן קס"א. הרי ע', אברהם ׁשּנֹולד עד ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָּומּׁשם
הּפּלגה, ׁשנת היתה ׁשנה ואֹותּה ר"ט, הרי ְְְֲֵַַַָָָָָָָמ"ח
הרי ׁשנה, צ"ט ּבן אברהם היה סדֹום, ְְְְְֲֵֶֶֶַָָָָָָָּוכׁשּנחרבה

אחרה וצֹוער ׁשנה, נ"ב ּכאן עד הּפּלגה ְֲִִַַַַָָָָָָמּדֹור
אחת. ׁשנה וחברֹותיה סדֹום יׁשיבת אחרי ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָיׁשיבתּה
נ"א: ּבגימטרּיא נא, ּנא", "אּמלטה ׁשנאמר: ְְְֱִִִֶֶַַָָָָָהּוא

‡‰ ÚÓ ‡Ï‰.ויכֹול מּועטין עונֹותיה והלא ¬…ƒ¿»ƒְֲֲִֶַָָָֹֹ
להּניחּה ÈÙ:אּתה È˙e..מדרׁשֹו זהּו ּבּה, ְִַַָָ¿ƒ«¿ƒְִֶָָ

היא קטּנה עיר הלא מקרא: ׁשל ואנׁשיםּופׁשּוטֹו ְְְֲֲִִִִֶַַָָָֹ
נפׁשי ּותחי ּתניחּנה אם להקּפיד ל אין מעט, ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָּבּה

‰‰(Î‡)ּבּה: Ï b.,נּצֹול ׁשאּתה ּדּי לא ָ««»»«∆ִֶֶַַָֹ
:ּבגלל אּציל העיר ּכל אף אני,.‰ÈkÙאּלא הֹופ ְְִִִֶַַָָָָ»¿ƒֲִֵ
ראי", "אחרי ּבֹואי", "עד לא)ּכמֹו: "מּדי(ירמיה ְֲִִִֵֵַַֹ

בֹו BNÚÏ˙(Î)":ּדּברי ÏÎe‡ ‡Ï Èk.ענׁשן זהּו ְִַƒ…««¬ְֶָָ
אנחנּו", מׁשחיתים "ּכי ׁשאמרּו: על מלאכים ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָׁשל

ּבעצמן, הּדבר עדותלּו מּׁשם זזּו לא לפיכ ְְְְִִַַַָָָָָָָֹ
ּברׁשּותן: הּדבר ׁשאין לֹומר ‡ÏÎeׁשהזקקּו ‡Ï Èk. ְְְִֵֶֶַַָָָֻƒ…«

והאחד הֹופ ׁשהאחד למד אּתה מּכאן יחיד, ְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָלׁשֹון
אחד: לדבר נׁשלחים מלאכים ׁשני ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָמּציל,

ÚB ÈÚ‰ ‡ ÔkÏÚ.והיא" ׁשם: על «≈»»≈»ƒ«ְִֵַ
כג":מצער ‰ÈÓ(Î„)תורה ‰.מקֹום ּכל ְִָ«ƒ¿ƒָָ
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Ï ˙ÈÂ ‡LÈÓ Ï ˙ÈÂ ÔÈ‡‰»ƒ≈¿»»≈¿»¿»»
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È‰B˙aÓכו ˙z‡ ˙‡ÈÎzÒ‡Â¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿≈ƒ«¿ƒ
:‡ÁÏÓ„ ‡Ó˜ ˙Â‰ÂכזÌÈc˜‡Â «¬«»»¿ƒ¿»¿«¿≈

LnLc ‡˙‡Ï ‡Ùˆa Ì‰‡«¿»»¿«¿»¿«¿»ƒ«≈
:ÈÈ Ì„˜ BÏˆa ÔnzכחÈÎzÒ‡Â «»ƒ¿√»¿»¿ƒ¿¿ƒ

Ï ÏÂ ‰BÓÂ ÌB„Ò È‡ Ï««≈¿«¬»¿«»
‡‰Â ‡ÁÂ ‡LÈÓ„ ‡‡ È‡«≈«¿»¿≈¿»«¬»¿»
‡˙ ‡‡„ ‡z ˜ÈÏÒ¿ƒ¿»»¿«¿»ƒ¿»»

:‡ez‡„כט) ˙eÏaÁa ‰Â‰Âנ"י ¿«»«¬»¿«»
ÏÁ „ÈÎ„e ‡LÈÓ ÈÂ˜ ˙È ÈÈ ( «¬«¿»»ƒ¿≈≈¿»¿ƒ

BÓ ËBÏ ˙È ÁLÂ Ì‰‡ ˙È ÈÈ¿»»«¿»»¿««»ƒ
Èc ‡iÂ˜ ˙È CÙ‰ „ ‡zÎÙ‰¬∆¿»«¬«»ƒ¿«»ƒ

:ËBÏ Ô‰a ˙È ‰Â‰לËBÏ ˜ÏÒe ¬»»≈¿≈¿≈


ּדינֹו: ּובית הּוא "וה'" Ì„Òׁשּנאמר: Ï ÈËÓ‰. ֱִֵֶֶַַƒ¿ƒ«¿…

הּׁשחר, עלה",ּבעלֹות הּׁשחר "ּוכמֹו ׁשּנאמר: ּכמֹו ְְֱֲֶֶַַַַַַַַָָ
ׁשהיּו לפי החּמה, עם ּברקיע עֹומדת ׁשהּלבנה ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָׁשעה
הּקדֹוׁש אמר לּלבנה, ּומהם לחּמה עֹובדין ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָמהם
לבנה עֹובדי יהיּו ּבּיֹום, מהם אּפרע אם הּוא, ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָּברּו

לאאֹומרים: מֹוׁשלת, ּכׁשהּלבנה ּבּלילה, היה 'אּלּו ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
עֹובדי יהיּו ּבּלילה, מהם אּפרע ואם חרבים', ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָהיינּו
ּכׁשהחּמה ּבּיֹום, היה 'אּלּו אֹומרים: ְְִִֶַַַַַָָָָהחּמה
"ּוכמֹו ּכתיב: לכ חרבים', היינּו לא ְְְֲִִִֵֶֶָָֹמֹוׁשלת,
והּלבנה ׁשהחּמה ּבׁשעה מהם ונפרע עלה", ְְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָהּׁשחר

L‡Â:מֹוׁשלים ˙ÈÙ 'BÂ ÈËÓ‰.,מטר ּבּתחּלה ְִƒ¿ƒ¿»¿ƒ»≈ְִַָָָ
ּגפרית בשלח)ואׁשונעׂשה ‰':(מכילתא ˙‡Ó.ּדר ְְֲִֵַָָָ≈≈ֶֶ

אמר: ולא "למ "נׁשי ּכמֹו ּכן, לדּבר ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָֹהּמקראֹות
ּדוד: אמר וכן א)'נׁשי', א את(מלכים עּמכם "קחּו ְְִִֵֶֶַַָָָָ

וכן 'מעבדי', אמר: ולא אדֹוניכם", ְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָֹעבדי
אמר: ולא ,"הּמל "ּבׁשם אמר: ְְְֲֵֵֶֶַַַַָָֹאחׁשורֹוׁש
אמר ולא ה'", "מאת אמר: ּכאן אף ְְִִֵֵַַַָָָֹ'ּבׁשמי',

‰ÌÈÓM'מאּתֹו': ÔÓ.:הּכתּוב ׁשאמר (איובוהּוא ִֵƒ«»»ƒְֶַַָָ
לילו) ּכׁשּבא וגֹו'", עּמים ידין ּבם הּברּיֹות,"ּכי ּסר ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ

לסדֹום, ׁשעׂשה ּכמֹו הּׁשמים מן אׁש עליהם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמביא
הּׁשמים: מן הּמן להֹוריד טז)ּוכׁשּבא "הנני(שמות ְְְִִִִִֶַַַָָָ
הּׁשמים מן לחם לכם CÙ‰iÂ(Î‰)":ממטיר ְִִִֶֶֶַַָָָ««¬…

'BÂ ÌÈ‰˙‡.,אחד ּבסלע יֹוׁשבֹות ארּבעּתן ∆∆»ƒ¿ְְְְֶֶַַַָָ
ׁשּנאמר: למּטה, מלמעלה כח)והפכן (איוב ְְְֱֲִֶֶַַַַָָָָ

וגֹו' ידֹו ׁשלח ‡BzL(ÂÎ)":"ּבחּלמיׁש ËazÂ ְִַַַָָָ««≈ƒ¿
ÂÈÁ‡Ó.לֹוט ׁשל ÁÏÓ:מאחריו Èˆ È‰zÂ. ≈«¬»ֲֵֶַָ«¿ƒ¿ƒ∆«

'ּתני(ב"ר) לּה: אמר לקתה, ּובמלח חטאה ְְְְְִֶֶַַַָָָָָָּבמלח
הּמנהג 'אף לֹו: אמרה הּללּו', לאֹורחים מלח ְְְְִִֶַַַַַָָָָָמעט

הּזה'?: ּבּמקֹום להנהיג בא אּתה הּזה, כזהרע תורה ְְִֶֶַַַַַַָָָָ
(ÁÎ)ËÈ˜.:ּבלע"ז שור"א עׁשן, ׁשל ּתּמּור ƒ…ְִֶַַָָ

ÔL‰.,לסיד האבנים את ּבּה ׁשּׂשֹורפין חפירה «ƒ¿»ְְֲֲִִִִֶֶָָָָ
ׁשּבּתֹורה: 'ּכבׁשן' ּכל ‡ÌÈ‰Ï(ËÎ)וכן iÂ ְְִֵֶַָָָ«ƒ¿…¡…ƒ

Ì‰‡˙‡.(ב"ר)על אברהם ׁשל זכירתֹו מהּו ∆«¿»»ְְִֶַַַָָָ
ׁשל אׁשּתֹו ׁשּׂשרה יֹודע לֹוט ׁשהיה נזּכר ְְִִֵֶֶֶַַָָָָלֹוט?
ׂשרה: על ּבמצרים אברהם ׁשאמר וׁשמע ְְְְְִִֶַַַַַַָָָָָָָָאברהם,
עליו. חס ׁשהיה הּדבר, ּגּלה ולא היא", ְֲִִִֶַָָָָָָָָֹֹ"אחתי

עליו: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש חס ,לפיכ(Ï)‡È È ְִַָָָָָָƒ»≈
Bˆa ˙LÏ.:לסדֹום קרֹובה ׁשהיתה לפי »∆∆¿«ְְְְִִֶָָָ
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‡e‡Ó ˜e Ú eLÂ¿ƒ¿ƒ≈¿«≈≈¬»
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ÎLeÚ„È ‡ÏÂ ‡‰e‡ Ú ‡È ¿ƒ»ƒ¬»¿»¿«
:ÓÈ˜e LÓaלד‰Â‰Â ¿ƒ¿¿«¿ƒ««¬»

‡a Ó‡Â È‰B„ ‡ÓBÈa¿»¿«¿ƒ«¬∆∆«¿»
Ú ‡LÓ ÈÈÎL ‡‰ ‡zÚÊÏƒ¿∆¿»»¿≈ƒ«¿»ƒ
‡ÈÏÈÏa Û‡ ‡Ó ˜L ‡a‡«»«¿ƒ≈«¿»«¿≈¿»
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:ÔÈaלה‡ÈÏÈÏa Û‡ ‰‡È˜L‡Â ¿ƒ¿«¿ƒ»«¿≈¿»
Ó˜Â ‡Ó Ô‰e‡ È ‡e‰‰«»¬≈«¿»¿»«
Ú„È ‡ÏÂ Ú ÈÎLe ‡zÚÊ¿∆¿»¿ƒ«ƒ≈¿»¿«
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:Ô‰e‡Ó BÏ a ÔÈzz«¿≈¿«≈¬≈

ÓLלז ˜e a ‡a „ÈÏÈÂƒƒ««¿»«¿«¿≈
„Ú ‡‡BÓc ÔB‰e‡ ‡e‰ ‡BÓ»¬¿»»«

:ÔÈ„ ‡ÓBÈלח‡È‰ Û‡ ‡zÚÊe »≈¿∆¿»«ƒ
ÈÚ a ÓL ˜e a „ÈÏÈ¿ƒ««¿«¿≈««ƒ


(‡Ï)Ô˜Ê eÈ‡.ׁשּמא אימתי? עכׁשו, לא ואם »ƒ»≈ְְִֵֶַַָָָֹ

מּלהֹוליד: יפסק אֹו ‡aימּות, ÔÈ‡ LÈ‡Â. ְְִִִָֹ¿ƒ≈»»∆
הּמּבּול ּבדֹור ּכמֹו נחרב העֹולם ׁשּכל היּו ְְְֱֶֶַַַָָָָסבּורֹות

רבה) לב:(בראשית B‚Â'(Ï‚)תורה ÔÈ˜LzÂ.יין ««¿∆»¿ִַ
אּמֹות: ׁשּתי מהן להֹוציא ּבּמערה, להן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֻנזּדּמן

‰È‡‡ LzÂ.וּתׁשּכב" ּכתיב: ּובּצעירה «ƒ¿«∆»ƒ»ְְְִִִַַַָ
אּלא":עּמֹו ּבזנּות, ּפתחה ׁשּלא לפי צעירה, ְְְְִִִִֶֶָָָָֹ

ּפרׁש ולא הּכתּוב עליה חס לּמדתּה, ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹאחֹותּה
ּפרסמּה ּבזנּות, ׁשּפתחה ּבכירה, אבל ְְְְְְֲִִִֶָָָָָָּגנּותּה,

ּבמפרׁש: (הריÓe˜e.הּכתּוב נקּוד, ּבכירה ׁשל ְִַָָֹ¿»ְִֵֶַָָ

על ואף ידע, ׁשּבקּומּה לֹומר ּובקימה) נכּתב ְְְְְִִִֶַַַַַָָָּכאלּו
ׁשני ליל נׁשמר לא כן לוי:ּפי רּבי (אמר מּלׁשּתֹות. ְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַָֹ

לּסֹוף עריֹות, ׁשל ּבלמּוס אחר להּוט ׁשהּוא מי ְֲִֶֶַַַָָָֻ'ּכל
מּבׂשרֹו): אֹותֹו לדמאכילים ÔÈ‰zÂ(ÂÏ)תורה ְֲִִִַָ««¬∆»

'B‚Â.מּביאה מתעּברת האּׁשה ׁשאין ּפי על אף ¿ְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ערותן והֹוציאּו ּבעצמן ׁשלטּו אּלּו ְְְְְִִֵֶַָָָָָראׁשֹונה,
מּביאה ונתעּברּו לחּוץ, עדּותן) אחרים: ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָ(ספרים

צנּועה.‡BÓ(ÊÏ)ראׁשֹונה: היתה ׁשּלא זֹו ִָ»ְְֶָָָֹ
ּבלׁשֹון קראּתּו צעירה אבל הּוא, ׁשּמאביה ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָּפרסמה
עּמֹון: ּבבני ׁשּנאמר מׁשה, ּבימי ׂשכר וקּבלה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹנקּיה,
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ÔÈzÂ ‡e‰ ‡zÚÓa ÈÂƒ≈ƒ¿«¿»¿«¿≈

:aלא‡zÚÊÏ ‡a Ó‡Â ¿»≈«¬∆∆«¿»ƒ¿∆¿»
‡Ú‡a ÈÏ ‚e È ‡e‡¬»ƒ¿«≈¿«¿»
:‡Ú‡ Ï B‡ ‡ÏÚ ÏÚÈÓÏ¿≈«¬»»¿«»«¿»

Ó‡לב ‡e‡ È È˜L ‡È‡ƒ»«¿≈»¬»«¿»
‡e‡Ó ˜e Ú eLÂ¿ƒ¿ƒ≈¿«≈≈¬»

:ÔÈaלגÔ‰e‡ È ‰‡È˜L‡Â ¿ƒ¿«¿ƒ»»¬≈
‡a ÚÂ ‡e‰ ‡ÈÏÈÏa ‡Ó«¿»¿≈¿»¿«««¿»

ÎLeÚ„È ‡ÏÂ ‡‰e‡ Ú ‡È ¿ƒ»ƒ¬»¿»¿«
:ÓÈ˜e LÓaלד‰Â‰Â ¿ƒ¿¿«¿ƒ««¬»

‡a Ó‡Â È‰B„ ‡ÓBÈa¿»¿«¿ƒ«¬∆∆«¿»
Ú ‡LÓ ÈÈÎL ‡‰ ‡zÚÊÏƒ¿∆¿»»¿≈ƒ«¿»ƒ
‡ÈÏÈÏa Û‡ ‡Ó ˜L ‡a‡«»«¿ƒ≈«¿»«¿≈¿»
‡e‡Ó ˜e Ú ÈÈÎL ÈÏeÚÂ¿ƒ¿ƒƒƒ≈¿«≈≈¬»

:ÔÈaלה‡ÈÏÈÏa Û‡ ‰‡È˜L‡Â ¿ƒ¿«¿ƒ»«¿≈¿»
Ó˜Â ‡Ó Ô‰e‡ È ‡e‰‰«»¬≈«¿»¿»«
Ú„È ‡ÏÂ Ú ÈÎLe ‡zÚÊ¿∆¿»¿ƒ«ƒ≈¿»¿«

:ÓÈ˜e LÓaלוÔ‡ÈcÚÂ ¿ƒ¿¿«¿ƒ«¿«ƒ«
:Ô‰e‡Ó BÏ a ÔÈzz«¿≈¿«≈¬≈

ÓLלז ˜e a ‡a „ÈÏÈÂƒƒ««¿»«¿«¿≈
„Ú ‡‡BÓc ÔB‰e‡ ‡e‰ ‡BÓ»¬¿»»«

:ÔÈ„ ‡ÓBÈלח‡È‰ Û‡ ‡zÚÊe »≈¿∆¿»«ƒ
ÈÚ a ÓL ˜e a „ÈÏÈ¿ƒ««¿«¿≈««ƒ


(‡Ï)Ô˜Ê eÈ‡.ׁשּמא אימתי? עכׁשו, לא ואם »ƒ»≈ְְִֵֶַַָָָֹ

מּלהֹוליד: יפסק אֹו ‡aימּות, ÔÈ‡ LÈ‡Â. ְְִִִָֹ¿ƒ≈»»∆
הּמּבּול ּבדֹור ּכמֹו נחרב העֹולם ׁשּכל היּו ְְְֱֶֶַַַָָָָסבּורֹות

רבה) לב:(בראשית B‚Â'(Ï‚)תורה ÔÈ˜LzÂ.יין ««¿∆»¿ִַ
אּמֹות: ׁשּתי מהן להֹוציא ּבּמערה, להן ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֻנזּדּמן

‰È‡‡ LzÂ.וּתׁשּכב" ּכתיב: ּובּצעירה «ƒ¿«∆»ƒ»ְְְִִִַַַָ
אּלא":עּמֹו ּבזנּות, ּפתחה ׁשּלא לפי צעירה, ְְְְִִִִֶֶָָָָֹ

ּפרׁש ולא הּכתּוב עליה חס לּמדתּה, ְְֲִֵֶַַַָָָָָָָֹאחֹותּה
ּפרסמּה ּבזנּות, ׁשּפתחה ּבכירה, אבל ְְְְְְֲִִִֶָָָָָָּגנּותּה,

ּבמפרׁש: (הריÓe˜e.הּכתּוב נקּוד, ּבכירה ׁשל ְִַָָֹ¿»ְִֵֶַָָ

על ואף ידע, ׁשּבקּומּה לֹומר ּובקימה) נכּתב ְְְְְִִִֶַַַַַָָָּכאלּו
ׁשני ליל נׁשמר לא כן לוי:ּפי רּבי (אמר מּלׁשּתֹות. ְְִִִִִִִֵֵֵֵַַַָֹ

לּסֹוף עריֹות, ׁשל ּבלמּוס אחר להּוט ׁשהּוא מי ְֲִֶֶַַַָָָֻ'ּכל
מּבׂשרֹו): אֹותֹו לדמאכילים ÔÈ‰zÂ(ÂÏ)תורה ְֲִִִַָ««¬∆»

'B‚Â.מּביאה מתעּברת האּׁשה ׁשאין ּפי על אף ¿ְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָ
ערותן והֹוציאּו ּבעצמן ׁשלטּו אּלּו ְְְְְִִֵֶַָָָָָראׁשֹונה,
מּביאה ונתעּברּו לחּוץ, עדּותן) אחרים: ְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָ(ספרים

צנּועה.‡BÓ(ÊÏ)ראׁשֹונה: היתה ׁשּלא זֹו ִָ»ְְֶָָָֹ
ּבלׁשֹון קראּתּו צעירה אבל הּוא, ׁשּמאביה ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָּפרסמה
עּמֹון: ּבבני ׁשּנאמר מׁשה, ּבימי ׂשכר וקּבלה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹנקּיה,
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‡ÓBÈ „Ú ÔBÚ È ÔB‰e‡ ‡e‰¬ƒ¿≈««»
:ÔÈ„אÌ‰‡ ÔzÓ ÏËe ≈¿«ƒ«»«¿»»

Ì˜ ÔÈ ˙ÈÂ ‡ÓB„ ‡Ú‡Ï¿«¿»»»ƒ≈≈¿»
: ˙Bz‡Â ‡Á ÔÈe≈«¿»¿ƒ«ƒ¿»

‡˙zב ‰ ÏÚ Ì‰‡ Ó‡Â«¬««¿»»«»»ƒ¿≈
‡kÏÓ ÏÓÈ‡ ÁÏe ‡È‰ È˙Á‡¬»ƒƒ¿«¬ƒ∆∆«¿»

:‰ ˙È „e „ג‡˙‡Â ƒ¿»¿«»»»«¬»
ÏÓÈ‡ ˙ÂÏ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÓÈÓ≈«ƒ√»¿»¿«¬ƒ∆∆
z‡ ‡‰ Ï Ó‡Â ‡ÈÏÈÏ„ ‡ÓÏÁ¿∆¿»¿≈¿»«¬«≈»«¿
‡z„„ ‡˙z‡ ˜ÈÚ ÏÚ ˙ÈÓƒ«≈«ƒ¿»ƒ¿«¿»

:b ˙z‡ ‡È‰Âד‡Ï ÏÓÈ‡Â ¿ƒƒ«¿»«¬ƒ∆∆»
Û‡ ÌÚ‰ ÈÈ Ó‡Â ˙ÂÏ ¿̃≈¿»««¬«¿»¬»«

:ÏBË˜z È‡kÊהÓ‡ ‡e‰ ‡Ï‰ ««ƒ¿¬»¬«
‡È‰ Û‡ ‡È‰Â ‡È‰ È˙Á‡ ÈÏƒ¬»ƒƒ¿ƒ«ƒ
ÈÏ ˙eËÈ˜ ‡e‰ ÈÁ‡ ˙Ó‡¬»«»ƒ¿«ƒƒƒ

:‡ ˙È„Ú È„È ˙e‡kÊeוÓ‡Â ¿«»¿«¬»ƒ»«¬«
Û‡ ‡ÓÏÁ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÓÈÓ Ï≈≈«ƒ√»¿»¿∆¿»«
Ï ˙eËÈ˜ È‡ ÈÏb ÈÓ„√̃»«¡ƒ¬≈¿«ƒƒ»
˙È ‡‡ Û‡ ˙ÈÚÓe ‡ z„Ú»»¿»»¿»ƒ«¬»»»
‡Ï Ôk ÏÚ ÈÓ„˜ ÈËÁÓlÓƒ¿∆¡≈√»»«≈»

˜ÓÏ z˜:˙ÂÏ זÔÚÎe ¿»ƒ»¿ƒ¿«¿»«¿«


ב) הזהיר(דברים לא ּובמֹואב ּכלל, ּבם" ּתתּגר ְְְְְִִִַָָָָֹ"ואל

לֹו: הּתיר לצערן אבל ּבם, יּלחם ׁשּלא לחאּלא תורה ְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָֹ
(‡)Ì‰‡ ÌÓ ÚÂ.הּכרּכים ׁשחרבּו ּכׁשראה «ƒ«ƒ»«¿»»ְְְִֶֶַַָָָ

אחר: ּדבר מּׁשם. לֹו נסע והּׁשבים, העֹוברים ְְְִִִֵַַַָָָָָָָּופסקּו
ּבנֹותיו על ׁשּבא רע ׁשם עליו ׁשּיצא מּלֹוט, ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלהתרחק

‡Ì‰():(ב"ר) Ó‡Â.,רׁשּות נטל לא ּכאן «…∆«¿»»ְַָָֹ
לּקחה ׁשּכבר לפי ּבטֹובתּה, ׁשּלא ּכרחּה על ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָֹֻאּלא

כן ידי על ּפרעה ‡Bz:לבית ‰ŒÏ‡.ׂשרה על ְְְֵֵֵַַֹ∆»»ƒ¿ַָָ
ּבֹו: וכּיֹוצא ד)אׁשּתֹו, א ארֹון(שמואל הּלקח "אל ְְֲִִֵֶַַָ

על: ּבלׁשֹון ׁשניהם חמיה", מֹות "ואל גוגֹו'", תורה ְְְְִִֵֶֶַָָ
(„)‰ÈÏ‡ ˜ ‡Ï.,מנעֹו ׁשּנאמר:הּמלא ּכמֹו …»«≈∆»ְְְֱֶֶַַַָָ

אליה": לנּגע נתּתי ‰z"לא ˜ÈŒÌb ÈB‰. ְְִִֵֶַַָֹֹ¬««ƒ«¬…
לאּבד ּדרּכ ּכ ׁשּמא ּתהרגּנּו? צּדיק הּוא אם ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָאף
הּפּלגה. ּולדֹור הּמּבּול לדֹור עׂשית ּכ חּנם? ְְִִַַַַָָָָָָָֻהאּמֹות

ׁשאּתה ּכׁשם ּדבר, לא על ׁשהרגּתם אֹומר אני ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֹאף
להרגני: עבדים.Â‰ŒÌb‡(‰)אֹומר לרּבֹות ְְִֵֵָ«ƒְֲִַָ

לי: ואמרּו ׁשאלּתי ּכּלם את ׁשּלּה, וחּמרים ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָֻוגּמלים
הּוא': לחטא:.ÈÏŒÌ˙'אחיה ּדּמיתי ׁשּלא ִָָ¿»¿»ƒֲִִִֶַֹֹ
Èk ÔÈ˜e.אנ ּבּה:נקי נגעּתי ׁשּלא החטא, מן י ¿ƒ¿…««ְְֲִִִִֵֶַַָָָֹ

(Â)BÂ ÏŒÌ˙ Èk ÈzÚ„È.ּדּמית ׁשּלא אמת »«¿ƒƒ¿»¿»¿¿ֱִִֶֶָֹ
ּכּפים נקיֹון אבל לחטא, (הדאמּתחּלה ּכאן אין ְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָֹ
ּכאן): יׁש ידים מׁשמּוׁש לא.Èz˙Œ‡Ïאמרה: ְְִִֵַָָָָ…¿«ƒֹ

אֹות אני חׂשכּתי אּלא ּבּה, נגעּת ׁשּלא היה ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹמּמ
וכן: ּכח, ל נתּתי ׁשלא לא)מחטא, "ולא(לקמן ְְְֲִֵֵֶַַָֹֹֹֹ

וכן: אלהים", טו)נתנֹו אביה(שופטים נתנֹו "ולא ְְְְֱִִֵָָָָֹֹ
‡È‡‰Œ˙(Ê)":לבֹוא ‰.סבּור ּתהא ואל ָ»≈≈∆»ƒְְֵַָ

ולא יׂשנא אֹו יקּבלּנה, ולא ּבעיניו ּתתּגּנה ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּמא
ׁשּלא מפרסמֹו 'ּומי :אבימל לֹו (אמר .עלי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹיתּפּלל
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‡e‰ ‡i È‡ ‡b ˙‡ È˙‡¬≈ƒ««¿»¬≈¿ƒ»
È˙Ó C˙ÈÏ ‡Â ÈÁ˙e CÏÚ ÈlÈÂƒ«≈¬»¿≈¿ƒ≈»»ƒ
È ÏÂ ‡ ˙eÓ ˙ÓÈÓ È‡ Ú«¬≈≈«¿«¿¿»ƒ

:CÏח‡ CÏÓÈ‡ È˜‡Â »¿«¿≈¬ƒ∆∆¿«¿»
Ïk ˙È ÏÈlÓe È‰BÚ ÏÏ ‡˜e¿»¿»«¿ƒ«ƒ»»
eÏÈÁ„e ÔB‰ÈÓ„˜ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙tƒ¿»«»»ƒ≈√»≈¿ƒ

:‡„ÁÏ ‡ie‚טCÏÓÈ‡ ‡˜e ¿«»«¬»¿»¬ƒ∆∆
„Ú ‰Ó Ï Ó‡Â ‰‡Ï¿«¿»»«¬«≈∆»«¿»

) ˙ÈÁ ‰Óe ‡Ïנ"י˙ÈËÁÈ‡ CÏ ( »»∆»ƒ»≈»¬≈
‡BÁ È˙eÏÓ ÏÚÂ ÈÏÚ ‡˙È˙È‡«¿≈»¬«¿««¿ƒ»
ÔÈ ‡Ï È ÔÈ„BÚ ‡«»»ƒƒ»»¿ƒ

:ÈÚ „Ú ‡„Ú˙‡ÏיÓ‡Â ¿ƒ¿¬»»¬«¿»ƒƒ«¬«
È‡ ˙ÈÁ ‰Ó ‰‡Ï CÏÓÈ‡¬ƒ∆∆¿«¿»»»»≈»¬≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È „ÚיאÓ‡Â ¬«¿»»ƒ¿»»»≈«¬«
˙ÈÏ „BÁÏ ˙ÈÓ‡ È‡ ‰‡«¿»»¬≈¬»ƒ¿≈
ÔÈ„‰ ‡˙‡ ÈÈ„ ‡ÏÁ««¿»«¿»¿«¿»»≈
:È˙‡ ˜ÈÚ ÏÚ ÈÏË˜ÈÂ¿ƒ¿¿«ƒ«≈«ƒ¿ƒ

‡‡יב ˙ È˙Á‡ ‡Ëe˜ e¿«¿¿»¬»ƒ««»
ÈÏ ˙Â‰Â È‡ ˙ ‡Ï  ‡È‰ƒ¿«»«ƒƒ«¬«ƒ

:e‡Ïיג‡iÓÓÚ eÚË „k ‰Â‰Â ¿ƒ¿«¬»«»«¿«»
ÈÈ È˜ È˙È ÔB‰È„È È„BÚ ˙»«»≈¿≈»ƒ»ƒ¿»
Ï ˙ÈÓ‡Â ‡‡ ˙ÈÓ ÏÁ„Ï¿««¿≈ƒ≈«»«¬»ƒ«


לֹו):נגעּתי אמר ‰e‡ּבּה'? ‡ÈÈk.ׁשּלא ויֹודע ְִַַָָָƒ»ƒְֵֶַֹ

"ויתּפּלל :לפיכ ּבּה, צב)"ּבעדנגעּת :(ב"ק ְְְְְִִֵַַַַָָָָ
ח eÚÈ‡Ï(Ë)תורה ‡ ÈÚÓ.אׁשר מּכה «¬ƒ¬∆…≈»ֲֶַָ

:יד על לנּו ּבאה ּברּיה, על לבא הרּגלה עצירתלא ְְְְֲִִַַַָָָָָָָֹֹֻ
ואזנים ּורעי, קטּנים, וׁשל זרע ׁשל נקבים ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָּכל

יוחטם: ‡È‰Ï(È‡)תורה ˙‡ÈÔÈ‡ ˜.אכסנאי ְֶֹ«≈ƒ¿«¡…ƒְְַַ
אֹותֹו, ׁשֹואלין ּוׁשתּיה אכילה עסקי על לעיר, ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָׁשּבא

אֹותֹו: ׁשֹואלין אׁשּתֹו עסקי על שם)אֹו 'אׁשּת(ב"ק ְְְְֲִִִִֵַ
היא'?: אחֹות אֹו È‡˙(È)היא, È˙Á‡ ְֲִִ¬…ƒ«»ƒ

‡Â‰.לעֹובדי אבֹות ׁשאין נח, לבן מּתרת אב ּובת ƒְְְֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻ
ּדבריו לאּמת ּוכדי אלילים, ואםעבֹודת ּכן. הׁשיבֹו ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵַַָָ

ּבנים ּבני היתה? אחיו ּבת והלא הןּתאמר: הרי ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָֹֹ
אֹומר הּוא וכן ּתרח, ׁשל ּבּתֹו היא והרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָּכבנים,

אנחנּו": אחים אנׁשים "ּכי È‡˙ללֹוט: ‡Ï C‡. ְְֲֲִִִַָָ«…«ƒƒ
היה: אחרת מאם ‰˙eÚ(È‚)הרן ‡k È‰ÈÂ ֵֵֶֶַָָָָ«¿ƒ«¬∆ƒ¿

'B‚Â È˙‡.ליּׁשב ויׁש ּׁשּתרּגם, מה ּתרּגם אּונקלֹוס …ƒ¿ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַ
ּברּו הּקדֹוׁש ּכׁשהֹוציאני אפניו: על ּדבּור ּדבר ְְִִֶַַַָָָָָָָעֹוד
למקֹום, מּמקֹום ונד מׁשֹוטט להיֹות אבי מּבית ְְְְִִִִֵֵָָָָהּוא
זה לּה "ואמר רׁשעים: ּבמקֹום ׁשאעבר ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָֹֹוידעּתי

:"חסּדeÚ˙‰ ‡k.ּכי ּתתמּה, ואל רּבים, לׁשֹון ְֵַ«¬∆ƒ¿ְְְִִִַַַ
קרּוי מרּות ּולׁשֹון אלהּות לׁשֹון מקֹומֹות ְְְְְֱֵַָָָּבהרּבה
חּיים", "אלהים אלהים", הלכּו "אׁשר רּבים: ְְֱֱֲִִִִֶַַָֹֹלׁשֹון
רּבים, לׁשֹון 'אלהים' לׁשֹון וכל קדֹוׁשים". ְְְְֱֱִִִִַָֹֹ"אלהים
האדֹונים", "ואדֹוני יֹוסף", אדֹוני "וּיּקח ְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַָוכן:
"והּועד יּומת", "ּבעליו וכן: הארץ", ְְְֲֵֵֶַָָָָָ"אדֹוני
הּגֹולה ּכל התעּו? לׁשֹון מהּו ּתאמר: ואם ְְְְִִִֶַַַָָָֹּבבעליו".
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‡e‰ ‡i È‡ ‡b ˙‡ È˙‡¬≈ƒ««¿»¬≈¿ƒ»
È˙Ó C˙ÈÏ ‡Â ÈÁ˙e CÏÚ ÈlÈÂƒ«≈¬»¿≈¿ƒ≈»»ƒ
È ÏÂ ‡ ˙eÓ ˙ÓÈÓ È‡ Ú«¬≈≈«¿«¿¿»ƒ

:CÏח‡ CÏÓÈ‡ È˜‡Â »¿«¿≈¬ƒ∆∆¿«¿»
Ïk ˙È ÏÈlÓe È‰BÚ ÏÏ ‡˜e¿»¿»«¿ƒ«ƒ»»
eÏÈÁ„e ÔB‰ÈÓ„˜ ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙tƒ¿»«»»ƒ≈√»≈¿ƒ

:‡„ÁÏ ‡ie‚טCÏÓÈ‡ ‡˜e ¿«»«¬»¿»¬ƒ∆∆
„Ú ‰Ó Ï Ó‡Â ‰‡Ï¿«¿»»«¬«≈∆»«¿»

) ˙ÈÁ ‰Óe ‡Ïנ"י˙ÈËÁÈ‡ CÏ ( »»∆»ƒ»≈»¬≈
‡BÁ È˙eÏÓ ÏÚÂ ÈÏÚ ‡˙È˙È‡«¿≈»¬«¿««¿ƒ»
ÔÈ ‡Ï È ÔÈ„BÚ ‡«»»ƒƒ»»¿ƒ

:ÈÚ „Ú ‡„Ú˙‡ÏיÓ‡Â ¿ƒ¿¬»»¬«¿»ƒƒ«¬«
È‡ ˙ÈÁ ‰Ó ‰‡Ï CÏÓÈ‡¬ƒ∆∆¿«¿»»»»≈»¬≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ˙È „ÚיאÓ‡Â ¬«¿»»ƒ¿»»»≈«¬«
˙ÈÏ „BÁÏ ˙ÈÓ‡ È‡ ‰‡«¿»»¬≈¬»ƒ¿≈
ÔÈ„‰ ‡˙‡ ÈÈ„ ‡ÏÁ««¿»«¿»¿«¿»»≈
:È˙‡ ˜ÈÚ ÏÚ ÈÏË˜ÈÂ¿ƒ¿¿«ƒ«≈«ƒ¿ƒ

‡‡יב ˙ È˙Á‡ ‡Ëe˜ e¿«¿¿»¬»ƒ««»
ÈÏ ˙Â‰Â È‡ ˙ ‡Ï  ‡È‰ƒ¿«»«ƒƒ«¬«ƒ

:e‡Ïיג‡iÓÓÚ eÚË „k ‰Â‰Â ¿ƒ¿«¬»«»«¿«»
ÈÈ È˜ È˙È ÔB‰È„È È„BÚ ˙»«»≈¿≈»ƒ»ƒ¿»
Ï ˙ÈÓ‡Â ‡‡ ˙ÈÓ ÏÁ„Ï¿««¿≈ƒ≈«»«¬»ƒ«


לֹו):נגעּתי אמר ‰e‡ּבּה'? ‡ÈÈk.ׁשּלא ויֹודע ְִַַָָָƒ»ƒְֵֶַֹ

"ויתּפּלל :לפיכ ּבּה, צב)"ּבעדנגעּת :(ב"ק ְְְְְִִֵַַַַָָָָ
ח eÚÈ‡Ï(Ë)תורה ‡ ÈÚÓ.אׁשר מּכה «¬ƒ¬∆…≈»ֲֶַָ

:יד על לנּו ּבאה ּברּיה, על לבא הרּגלה עצירתלא ְְְְֲִִַַַָָָָָָָֹֹֻ
ואזנים ּורעי, קטּנים, וׁשל זרע ׁשל נקבים ְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָּכל

יוחטם: ‡È‰Ï(È‡)תורה ˙‡ÈÔÈ‡ ˜.אכסנאי ְֶֹ«≈ƒ¿«¡…ƒְְַַ
אֹותֹו, ׁשֹואלין ּוׁשתּיה אכילה עסקי על לעיר, ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָׁשּבא

אֹותֹו: ׁשֹואלין אׁשּתֹו עסקי על שם)אֹו 'אׁשּת(ב"ק ְְְְֲִִִִֵַ
היא'?: אחֹות אֹו È‡˙(È)היא, È˙Á‡ ְֲִִ¬…ƒ«»ƒ

‡Â‰.לעֹובדי אבֹות ׁשאין נח, לבן מּתרת אב ּובת ƒְְְֵֵֶֶֶֶַַָָֹֻ
ּדבריו לאּמת ּוכדי אלילים, ואםעבֹודת ּכן. הׁשיבֹו ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵַַָָ

ּבנים ּבני היתה? אחיו ּבת והלא הןּתאמר: הרי ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָֹֹ
אֹומר הּוא וכן ּתרח, ׁשל ּבּתֹו היא והרי ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָּכבנים,

אנחנּו": אחים אנׁשים "ּכי È‡˙ללֹוט: ‡Ï C‡. ְְֲֲִִִַָָ«…«ƒƒ
היה: אחרת מאם ‰˙eÚ(È‚)הרן ‡k È‰ÈÂ ֵֵֶֶַָָָָ«¿ƒ«¬∆ƒ¿

'B‚Â È˙‡.ליּׁשב ויׁש ּׁשּתרּגם, מה ּתרּגם אּונקלֹוס …ƒ¿ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַ
ּברּו הּקדֹוׁש ּכׁשהֹוציאני אפניו: על ּדבּור ּדבר ְְִִֶַַַָָָָָָָעֹוד
למקֹום, מּמקֹום ונד מׁשֹוטט להיֹות אבי מּבית ְְְְִִִִֵֵָָָָהּוא
זה לּה "ואמר רׁשעים: ּבמקֹום ׁשאעבר ְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָֹֹוידעּתי

:"חסּדeÚ˙‰ ‡k.ּכי ּתתמּה, ואל רּבים, לׁשֹון ְֵַ«¬∆ƒ¿ְְְִִִַַַ
קרּוי מרּות ּולׁשֹון אלהּות לׁשֹון מקֹומֹות ְְְְְֱֵַָָָּבהרּבה
חּיים", "אלהים אלהים", הלכּו "אׁשר רּבים: ְְֱֱֲִִִִֶַַָֹֹלׁשֹון
רּבים, לׁשֹון 'אלהים' לׁשֹון וכל קדֹוׁשים". ְְְְֱֱִִִִַָֹֹ"אלהים
האדֹונים", "ואדֹוני יֹוסף", אדֹוני "וּיּקח ְֲֲֲִִֵֵֵֵַַַָוכן:
"והּועד יּומת", "ּבעליו וכן: הארץ", ְְְֲֵֵֶַָָָָָ"אדֹוני
הּגֹולה ּכל התעּו? לׁשֹון מהּו ּתאמר: ואם ְְְְִִִֶַַַָָָֹּבבעליו".
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) ÔÈcנ"י‡cÈ„Ú˙ Èc CÈ˙eÈË ( ≈»≈ƒƒ«¿¿ƒ
Ôn˙Ï C‰ Èc ‡˙‡ ÏÎÏ ÈnÚƒƒ¿»«¿»ƒ¿«¿«»

‡e‰ ÈÁ‡ ÈÏÚ È‡יד„e »ƒ¬«»ƒ¿«
ÔÈ„ÚÂ ÔÈ˙Â Ô‡Ú CÏÈ‡¬ƒ∆∆»¿ƒ¿«¿ƒ
Ï È˙‡Â ‰‡Ï ‰ÈÂ Ô‰‡Â¿«¿»ƒ«¿«¿»»«¬≈≈

˙‡ ‰ ˙Èטו‡Â »»»ƒ¿≈«¬«
ÔÈ˙„ C„ ÈÚ‡ ‡‰ CÏÈ‡¬ƒ∆∆»«¿ƒ√»»ƒ¿«ƒ

È CÈÈÚטז‡‰ ‡ ‰Ïe ¿≈»ƒ¿»»¬«»
CÈÁ‡Ï Îc ÔÈÚÏ Ï‡ ˙È‰È¿»ƒ∆∆«¿ƒƒ¿«¿»ƒ
(ÔÈÈÚ) Èc ˙ek CÈÏ ‡e‰ ‡‰»ƒ¿ƒ»«¿ƒ
˙ÈÊÁÂ CÈc ˙ÈÁÏc ÏÁ√«ƒ¿»ƒ¿«¿ƒ«¬≈
k (ÏÚ) ‡Ï‰ CnÚc Ïk ˙ÈÂ CÈ˙ÈÏ »ƒ¿»»¿ƒ»¬…«»

˙ÁÎ‡Â ˙‡c ‰יזÈlˆÂ ««¬»«¿ƒ»«¿«ƒ
˙È ÈÈ È‡Â ÈÈ „ ‰‡«¿»»√»¿»¿«ƒ¿»»
˙‰‡Â ˙‡ ˙ÈÂ CÏÈ‡¬ƒ∆∆¿»ƒ¿≈¿«¿»≈

eÁÂ˙‡ÂיחÈÈ „Á‡ „ÁÈ È‡ ¿ƒ¿¿»¬≈≈«¬«¿»
˙ÈÏ ‡„ÏÂ Á˙ ÏÎ È‡¿«≈»»««¿»¿≈
˙‡ ‰ ÈÚ ÏÚ CÏÈ‡¬ƒ∆∆«≈«»»ƒ«

‰‡א‰ ˙È ÈÎc ÈÈÂ «¿»»«»¿ƒ»»»


ּכמֹו: ּתֹועה, קרּוי מיּׁשב, ואינֹו כא)מּמקֹומֹו (לקמן ְְְְִֵֶָָֻ

וּתתע", קיט)"וּתל אבד",(תהלים ּכׂשה "ּתעיתי ְִִֵֵֵֶֶַַַָֹ
לח) לבּקׁש(איוב ויתעּו יצאּו לבליֿאכל", ְְְְְְִִִִֵֵֶַֹ"יתעּו

וכן:.‡ÈÏÈאכלם: כו)עלי, "וּיׁשאלּו(לקמן ְָָƒ¿ƒƒְְֲִֵַַָ
וכן: אׁשּתֹו, על לאׁשּתֹו", הּמקֹום יד)אנׁשי (שמות ְְְְְִִֵֵַַַָ

יׂשראל. ּבני על ּכמֹו יׂשראל", לבני ּפרעה ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָֹ"ואמר
ט) הרגתהּו":(שופטים אּׁשה לי יאמרּו ְְֲִִֶָָָֹ"ּפן

(„È)‰‡Ï ÔiÂ.:עליו ויתּפּלל ׁשּיתּפּיס ּכדי «ƒ≈¿«¿»»ְְְְִִֵֵֵֶַַָָ
(ÂË)ÈÏ Èˆ‡ ‰‰.:לֹו אמר ּפרעה אבל ƒ≈«¿ƒ¿»∆ְֲַַָָֹ

ׁשהּמצרּיים ׁשּנתירא, לפי ,"ול קח אׁשּת ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָ"הּנה
זּמה: ‡(ÊË)ׁשטּופי ‰Ïe.אבימל ְִֵָ¿»»»«ֲִֶֶ

לפּיסּה: ּכדי זה,לכבֹודּה, ּכבֹוד ל עׂשיתי 'הּנה ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָ
הּוא", "אחי עליו: ׁשאמרּת ,לאחי ממֹון ְְְִִִֶַַָָָָָָָנתּתי

עינים': ּכסּות ל הּזה והּכבֹוד הּממֹון ÏÎÏהּנה ְְִִֵֵֶַַַַָָָ¿…
C‡ ‡.ׁשאּלּו ,יקּלּו ׁשּלא עיניהם יכּסּו ¬∆ƒ»ְְִִֵֵֶֶֶַֹ

ׁשּנתעּלל 'לאחר לֹומר: להם יׁש ריקנית, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהׁשיבֹותי

ממֹון לבזּבז ׁשהצרכּתי עכׁשו, החזירּה', ְְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָּבּה
ידי ועל הׁשיבֹותי ּכרחי ׁשעל יֹודעים יהיּו ,ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָּולפּיס

Ïkנס: ˙‡Â.:העֹולם ּבאי ּכל יהא.ÁÎÂ˙ועם ֵ¿≈…ְִֵָָָָ¿…»«ְֵ
נּכרים ּדברים ּולהראֹות להתוּכח ּפה ּפתחֹון ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָל
ּדברים, ּברּור מקֹום ּבכל ּתֹוכחה ּולׁשֹון ְְְִֵַָָָָָָהּללּו,
ּבפנים ּתרּגם ואּונקלֹוס אשפרובי"ר, ְְְְְְִִֵַַָּובלע"ז
הּתרּגּום: על נֹופל הּוא ּכ הּמקרא ּולׁשֹון ְְְֲִִֵֵַַַַָָאחרים,
ׁשּלי העינים על ּכבֹוד ׁשל ּכסּות ל הּוא ְִִִֵֵֶֶַַָָָ'הּנה
ּתרּגּומֹו: ּכן ועל ,'אּת אׁשר ּובכל ,ּב ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָׁשּׁשלטּו
אּגדה, מדרׁשי ויׁש ,'דעּמ ּכל וית יתי ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָ'וחזית

ּפרׁשּתי: הּמקרא לׁשֹון יּׁשּוב .e„ÏiÂ(ÊÈ)אבל ְְְֲִִִֵַַָָ«≈≈
והיא והֹוציאּו, נקביהם נפּתחּו 'ואתרוחּו', ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶַָּכתרּגּומֹו

ׁשּלהם: ÁÏk(ÁÈ)לדה „Ú.ּפתח ּכל :ּכנגד ֵֶֶָָ¿«»∆∆ְֶֶֶַָ
‰ cÏÚ.:ׂשרה ׁשל ּדּבּורּה ּפי Â‰'(‡)על «¿«»»ִִֶַָָָ«

'Â ‰˙‡ „.(צב זֹו,(ב"ק ּפרׁשה סמ »«∆»»¿ַָָָָ
צרי והּוא חברֹו על רחמים הּמבּקׁש ׁשּכל ,ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָללּמד
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:ÈÈה„k ÔÈL ‰‡Ó  ‰‡Â ¿»¿«¿»»«¿»¿ƒ«
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‰‡Ï ˙„ÈÏÈc ‡˙ÈˆÓƒ¿≈»ƒƒ«¿«¿»»


ּתחּלה נענה הּוא ּדבר, "וּיתּפּלללאֹותֹו ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָ

ׁשּפקדּה אתֿׂשרה", ּפקד "וה' ליּה: ּוסמי ְְְִֵֶֶַַָָָָָוגֹו'"
:אבימל את ׁשרּפא קדם N‰ּכבר ˙‡ „˜ ְֲִִֵֶֶֶֶֶָֹ»«∆»»

Ó‡ L‡k.:ּבהריֹוןc L‡k.והיכן ּבלדה. «¬∆»»ְֵָ«¬∆ƒ≈ְְֵֵָָ
"וּיאמר אמירה: ּדּבּור? הּוא והיכן אמירה ְֲֲִִִִֵֶַָָָֹהיא
ּדבר "היה ּדּבּור: וגֹו'". אׁשּת ׂשרה אבל ְְְְֱֲִִִַָָָָָֹאלהים
נאמר: וׁשם הּבתרים, ּבין ּבברית אלֿאברם" ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָה'

מּׂשרה: הּיֹורׁש והביא וגֹו'", זה יירׁש NÚiÂ"לא ְְְִִִֵֵֶַָָָֹ«««
c L‡k ‰NÏ ‰.:לאברהם()„ÚBnÏ ¿»»«¬∆ƒ≈ְְַָָ«≈

B˙‡ cŒL‡.יּודן רּבי חמא. ורּבי יּודן רּבי ¬∆ƒ∆…ְִִִַַַָָָָ
יאמרּו: ׁשּלא חדׁשים, לט' ׁשּנֹולד מלּמד ְְְֳִֵֵֶֶַַָֹֹאֹומר:
לז' אֹומר: חמא רּבי הּוא', אבימל ׁשל ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָ'מּביתֹו

‡˙Bחדׁשים: cŒL‡ „ÚBnÏ.,יתיּה אתדּמּליל ֳִָ«≈¬∆ƒ∆…ִֵֵֶַָ
"לּמֹועד לֹו: ּכׁשאמר וקבע, ּדּבר אׁשר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמֹועד
לֹו: ואמר ּבּכתל ׂשריטה לֹו ׂשרט ,"אלי ְְִֵֶֶַַַָָָָֹאׁשּוב

ל חּמה ּתלד:ּכׁשּתּגיע האחרת, ּבּׁשנה זֹו ׂשריטה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
)ÂÈ˜ÊÏ.:(לֹו ּדֹומה ׁשּלֹו איקּונין זיו גׁשהיה תורה ƒ¿À»ִִִֶֶֶָָ

(Â)ÈÏŒ˜ÁˆÈ.הרּבה אּגדה: ּומדרׁש עלי. יׂשמח ƒ¬«ƒְְְִִֵַַַַַָָָ
ּבּיֹום, ּבֹו נתרּפאּו חֹולים הרּבה עּמּה, נפקדּו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָעקרֹות
ּבעֹולם: היה ׂשחק ורב עּמּה נענּו ּתפּלֹות ְְְְֲִִֵַַָָָָָֹֹהרּבה

(Ê)‰‡Ï ÏlÓ ÈÓ.,וחׁשיבּות ׁשבח לׁשֹון ƒƒ≈¿«¿»»ְֲִֶַַ
מא)ּכמֹו: ועׂשה",(ישעיה ּפעל מ)"מי ּברא(שם "מי ְְִִַָָָָָ

ּגדֹול), הּוא (וכּמה הּוא ּומי הּוא מה ראּו ְְִֵֶַַָָאּלה",
ועֹוׂשה: מבטיח הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הבטחתֹו, ְְְִֵֶַַַַָָָָׁשֹומר

ÏlÓ.ׁשּלֹו ּגימטרּיא ּדּבר, אמר ולא הּכתּוב ׁשּנה ƒ≈ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ
לאברהם: מאה לסֹוף ּכלֹומר: Èק', ‰˜ÈÈ‰ ְְְְֵַַָָָ≈ƒ»»ƒ

‰N.הּמׁשּתה ּביֹום רּבים? לׁשֹון ּבנים ּומהּו »»ְְְִִִֶַַַָ
אֹותם, והניקה עמהן ּבניהן את הּׂשרֹות ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהביאּו
הביאה אסּופי אּלא ׂשרה, ילדה 'לא אֹומרֹות: ְְֲִִֵֶֶָָָָָָָֹׁשהיּו

הּׁשּוק': כ"ד.ÏÓbiÂ(Á)מן (גיטיןחדׁשלסֹוף ִַ«ƒ»«ְֶֹ
‚„ÏB:עה) ‰zLÓ.,הּדֹור ּגדֹולי ׁשם ׁשםׁשהיּו ƒ¿∆»ְֵֵֶַָָ

ואבימל עבֹודת.ÁˆÓ˜(Ë):(ב"ר)ועבר לׁשֹון ְֲִֵֶֶֶַ¿«≈ְֲַ
ׁשּנאמר: ּכמֹו לב)אלילים, לצחק".(שמות "וּיקמּו ְְֱֱִִֵֶֶַַַָֻ

ּדתימא: ּכמה עריֹות, ּגּלּוי לׁשֹון אחר: (לקמןּדבר ְְְֲִֵֵַָָָָָ
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נאמר: וׁשם הּבתרים, ּבין ּבברית אלֿאברם" ְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָה'

מּׂשרה: הּיֹורׁש והביא וגֹו'", זה יירׁש NÚiÂ"לא ְְְִִִֵֵֶַָָָֹ«««
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B˙‡ cŒL‡.יּודן רּבי חמא. ורּבי יּודן רּבי ¬∆ƒ∆…ְִִִַַַָָָָ
יאמרּו: ׁשּלא חדׁשים, לט' ׁשּנֹולד מלּמד ְְְֳִֵֵֶֶַַָֹֹאֹומר:
לז' אֹומר: חמא רּבי הּוא', אבימל ׁשל ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָ'מּביתֹו

‡˙Bחדׁשים: cŒL‡ „ÚBnÏ.,יתיּה אתדּמּליל ֳִָ«≈¬∆ƒ∆…ִֵֵֶַָ
"לּמֹועד לֹו: ּכׁשאמר וקבע, ּדּבר אׁשר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָהּמֹועד
לֹו: ואמר ּבּכתל ׂשריטה לֹו ׂשרט ,"אלי ְְִֵֶֶַַַָָָָֹאׁשּוב

ל חּמה ּתלד:ּכׁשּתּגיע האחרת, ּבּׁשנה זֹו ׂשריטה ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָ
)ÂÈ˜ÊÏ.:(לֹו ּדֹומה ׁשּלֹו איקּונין זיו גׁשהיה תורה ƒ¿À»ִִִֶֶֶָָ

(Â)ÈÏŒ˜ÁˆÈ.הרּבה אּגדה: ּומדרׁש עלי. יׂשמח ƒ¬«ƒְְְִִֵַַַַַָָָ
ּבּיֹום, ּבֹו נתרּפאּו חֹולים הרּבה עּמּה, נפקדּו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָעקרֹות
ּבעֹולם: היה ׂשחק ורב עּמּה נענּו ּתפּלֹות ְְְְֲִִֵַַָָָָָֹֹהרּבה

(Ê)‰‡Ï ÏlÓ ÈÓ.,וחׁשיבּות ׁשבח לׁשֹון ƒƒ≈¿«¿»»ְֲִֶַַ
מא)ּכמֹו: ועׂשה",(ישעיה ּפעל מ)"מי ּברא(שם "מי ְְִִַָָָָָ

ּגדֹול), הּוא (וכּמה הּוא ּומי הּוא מה ראּו ְְִֵֶַַָָאּלה",
ועֹוׂשה: מבטיח הּוא ּברּו הּקדֹוׁש הבטחתֹו, ְְְִֵֶַַַַָָָָׁשֹומר

ÏlÓ.ׁשּלֹו ּגימטרּיא ּדּבר, אמר ולא הּכתּוב ׁשּנה ƒ≈ְְִִִִֵֶַַַָָָָֹ
לאברהם: מאה לסֹוף ּכלֹומר: Èק', ‰˜ÈÈ‰ ְְְְֵַַָָָ≈ƒ»»ƒ

‰N.הּמׁשּתה ּביֹום רּבים? לׁשֹון ּבנים ּומהּו »»ְְְִִִֶַַַָ
אֹותם, והניקה עמהן ּבניהן את הּׂשרֹות ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָהביאּו
הביאה אסּופי אּלא ׂשרה, ילדה 'לא אֹומרֹות: ְְֲִִֵֶֶָָָָָָָֹׁשהיּו

הּׁשּוק': כ"ד.ÏÓbiÂ(Á)מן (גיטיןחדׁשלסֹוף ִַ«ƒ»«ְֶֹ
‚„ÏB:עה) ‰zLÓ.,הּדֹור ּגדֹולי ׁשם ׁשםׁשהיּו ƒ¿∆»ְֵֵֶַָָ

ואבימל עבֹודת.ÁˆÓ˜(Ë):(ב"ר)ועבר לׁשֹון ְֲִֵֶֶֶַ¿«≈ְֲַ
ׁשּנאמר: ּכמֹו לב)אלילים, לצחק".(שמות "וּיקמּו ְְֱֱִִֵֶֶַַַָֻ

ּדתימא: ּכמה עריֹות, ּגּלּוי לׁשֹון אחר: (לקמןּדבר ְְְֲִֵֵַָָָָָ
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:da ˜ÈÚ ÏÚ Ì‰‡ ÈÈÚa¿≈≈«¿»»«≈«¿≈

L‡Èיב ‡Ï Ì‰‡Ï ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»¿«¿»»»«¿≈
C˙Ó‡ ÏÚÂ ‡ÓÈÏeÚ ÏÚ CÈÈÚa¿≈»«≈»¿««¿»
dpÓ Ïa˜ ‰ CÏ ÓÈ˙ Èc Ïk…ƒ≈«»»»«≈ƒ«
:Èa CÏ e˜˙È ˜ÁˆÈ È‡¬≈¿ƒ¿»ƒ¿¿»¿ƒ

‡dpeLיג ÌÚÏ ‡˙Ó‡ a ˙È ‡Â¿«»««¿»¿«¬«ƒ≈
:‡e‰ C È‡ידÌÈc˜‡Â ¬≈¿»¿«¿≈

‡ÓÁÏ Èe ‡ˆa Ì‰‡«¿»»¿«¿»¿ƒ«¬»
ÏÚ ÈeL ‚‰Ï ‰ÈÂ ‡iÓ„ ‡a˜Â¿»¿»¿«»ƒ«¿»»«ƒ«
˙ÏÊ‡Â dÁÏLÂ ‡È ˙ÈÂ d˙k«¿«¿»«¿»¿«¿««¬»«

) ‡a„Óa ˙Ú˙Âנ"יa„Óa‡a ( ¿»«¿«¿¿»¿«¿≈¿≈
:ÚLטו‡a˜ Ó ‡iÓ eÓÈÏLe »«¿ƒ«»ƒ»¿»

Ó „Á ˙BÁz ‡È ˙È ˙Óe¿«»«¿»¿«ƒ
:‡iÏÈ‡טזdÏ ˙È˙ÈÂ ÏÊ‡Â ƒ»«»«¬≈ƒƒ««

) ˙˜ÈÁ‡ ÏÓנ"י˜ÈÁ‡‚ÈÓk ( ƒ√≈«¿≈««¿ƒ¿≈«
ÈÊÁ‡ ‡Ï ˙Ó‡ È‡ ‡zL«̃¿»¬≈¬∆∆»∆¡≈
ÏÓ ˙È˙ÈÂ ‡È„ ‡˙BÓa¿»¿«¿»ƒƒ«ƒ√≈


ּכמהלט) רציחה, לׁשֹון אחר: ּדבר ּבי". ְְְְִִֵֶַַָָָָ"לצחק

ב)ּדתימא: ב ויׂשחקּו(שמואל הּנערים נא "יקּומּו ְְֲִִֵַַָָָָ
B‚Â(È)":וגֹו'לפנינּו ÈaŒÌÚ.:ׂשרה מּתׁשּובת ְְֵָƒ¿ƒ¿ְִַָָ

למד אּתה עםּֿבני", הּזאת ּבןֿהאמה יירׁש לא ְִִִִֵֶַַַָָָָָֹֹ"ּכי
וא הירּׁשה, על יצחק עם מריב 'אניׁשהיה ֹומר: ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֻ

קׁשּתֹו ונֹוטל ּבּׂשדה ויֹוצאים ׁשנים', ּפי ונֹוטל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָּבכֹור
דתימא: ּכמה חּצים, ּבֹו כו)ויֹורה (משלי ְְְִִֵֶָָ

מׂשחק הלא ואמר וגֹו', זּקים הּיֹורה ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָֹ"ּכמתלהלּה
ÁˆÈŒÌÚ˜אני": ÈaŒÌÚ.(ב"ר),ּבני ׁשהּוא מּכיון ִָƒ¿ƒƒƒ¿»ְִִֵֶָ

אֹו ּכיצחק הגּון אינֹו אם אפּלּואפּלּו ּכיצחק הגּון ְְְְֲֲִִִִִֵָָָָ
וחמר קל עּמֹו, לירׁש ּכדאי זה אין ּבני, אינֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָֹאם

ּבֹו: ׁשּׁשּתיהן עםֿיצחק", ‡B„˙(È‡)"עםּֿבני ÏÚ ְְְִִִִֵֶֶָ«…
Ba.(ב"ר).רעה לתרּבּות ׁשּיצא ׁשּׁשמע על ¿ְְֶֶַַַָָָָָ

לׁשּלחֹו: לֹו ׁשאֹומרת על ÚÓL(È)ּופׁשּוטֹו: ְְְֶֶֶַַ¿«
dÏ˜a.).(ׁשּבּה הּקדׁש רּוח ׁשהיהּבקֹול למדנּו, ¿…»ְְֶֶֶַַַָָָָֹ

ּבנביאּות: לׂשרה טפל יגאברהם ÌÁÏ(È„)תורה ְְְִִֵַָָָָָ∆∆
ÌÈÓ ˙ÓÁÂ.על ׂשֹונאֹו ׁשהיה לפי וזהב, ּכסף ולא ¿≈««ƒְְְְִֶֶֶַָָָָֹ

רעה: לתרּבּות על.Ïi‰Œ˙‡Â„ׁשּיצא ׂשם הּילד אף ְְֶַָָָָ¿∆«∆∆ֶֶַַַָ
רעה, עין ׂשרה ּבֹו ׁשהכניסה חּמהׁשכמּה, ואחזּתּו ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָָ

ּברגליו ליל יכֹול רבה)ולא Ú˙zÂ:(בראשית CÏzÂ. ְְְֵֵַָָֹ«≈∆«≈«
לג ּביתחזרה ‰ÌÈn(ÂË):(ב"ר)אביהּלּולי eÏÎiÂ. ְְִִֵֵָָָָ«ƒ¿««ƒ

לׁשּתֹות חֹולים ׁשּדר .pÓ‚„(ÊË)הרּבה:לפי ְְְִִִֵֶֶֶַƒ∆∆
˜L˙:(ב"ר)מרחֹוק ÈÂÁËÓk.והּוא טיחֹות, ּכׁשּתי ֵָƒ¿«¬≈∆∆ְְִִֵ

ּבאׁשּתֹו', 'ׁשהטיח מׁשנה: ּבלׁשֹון חץ. ירּית ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָלׁשֹון
לֹו היה ּתאמר: ואם ּכחץ. יֹורה ׁשהּזרע ׁשם ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹעל
לכאן, ליּכנס הּוי"ו מׁשּפט קׁשת', 'ּכמּטחי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלכּתב:

ב)ּכמֹו: מּגזרת:(שה"ש הּסלע", יט)"ּבחגוי (ישעיה ְְְְִִֵֶַַַַ
ּומּגזרת: לחּגא" למצרים יהּודה אדמת ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָ"והיתה

קז) וכן:(תהלים ּכּׁשּכֹור", וינּועּו סה)"יחּגּו (שם ְְִֵַָָֹ
קצה: מּגזרת ארץ", pÓ‚„"קצוי LzÂ.ּכיון ְְִִֵֶֶֶַַָ«≈∆ƒ∆∆ֵָ
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 ‰Ï ÈÈ„ ‡Î‡Ï ‡˜¿»«¿¬»«¿»¿»»ƒ
‡Ï ‰ C ‰ Ï ‡Â ‡L¿«»«¬«««»»»»
˙È ÈÈ Ì„˜ ÚÈL È‡ ÈÏ„ƒ̇¿¬ƒ¬≈¿ƒ«√»¿»»
n˙ ‡‰ ˙‡a ‡È Ï»̃≈¿«¿»«¬«¿«»

ÈÈ˜˙‡Âיח ‡È ˙È ÈÏ È˜ƒƒ»«¿»¿«¿ƒƒ
L‡ ÈÒ ÌÚÏ È‡ a C„È ˙È»¿≈≈¬≈¿««ƒ¬«ƒ≈

Èa‡יט ˙ÊÂ ‰ÈÚ ˙È ÈÈ ‡Ï¿»¿»»≈»««¬«≈»
‡ ‡a˜ ˙È ˙Ï ˙ÏÊ‡Â ‡„¿«»«¬»«¿«»»¿»«»

‡È ˙È ˙‡È˜L‡Âכ‰Â‰Â ¿«¿ƒ«»«¿»«¬»
‡ ‡È „ÚÒa ÈÈ„ ‡È≈¿»«¿»¿«¬≈¿«¿»¿»
‡L˜ È ‰Â‰Â ‡a„a ˙ÈÂƒ≈¿«¿¿»«¬»»≈«¿»

ÈÒ˙כא ‡„ ‡a„a ˙ÈÂƒ≈¿«¿¿»¿»»¿ƒ«
‡Ú‡ ‡˙‡ n‡ Ï≈ƒ≈ƒ¿»≈«¿»

ÌÈ„כב‡È‰‰ ‡Úa ‰Â‰Â ¿ƒ¿»ƒ«¬»¿ƒ»»«ƒ
ÏÈ  ÏÎÈ CÏÈ‡ ‡Â«¬«¬ƒ∆∆ƒ…«≈≈
ÈÈ„ ‡È ÈÏ Ì‰‡Ï¿«¿»»¿≈»≈¿»«¿»

C„ÚÒa„Ú ‡ È ÏÎa ¿«¬»¿…ƒ«¿»≈


להתרחק: הֹוסיפה למּות ‡˙ÏB˜Œ(ÊÈ)ׁשּקרב ְְִִֵֶַַָָָ∆

Ú‰.אחרים מּתפּלת החֹולה ּתפּלת ׁשּיפה מּכאן «««ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
להתקּבלעליו, קֹודמת ‰Œ‡:(ב"ר)והיא L‡a ְְְִִֵֶֶַָָ«¬∆
ÌL.(טז הּוא(ר"ה עכׁשו עֹוׂשה ׁשהּוא מעׂשים לפי »ְְֲִִֶֶַַָ

ׁשהיּונּדֹון, לפי לעׂשֹות. עתיד ּׁשהּוא מה לפי ולא ְְְֲִִִִֶֶַַָָֹ
ׁשל 'רּבֹונֹו ואֹומרים: מקטרגים הּׁשרת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָמלאכי
אּתה ּבּצמא, ּבני להמית זרעֹו ׁשעתיד מי ְְִִִֶֶַַַָָָָָָָעֹולם,
הּוא, מה 'עכׁשו, מׁשיבם: והּוא ּבאר? לֹו ְְְֲִֵֵֶַַַָָמעלה
'לפי להם: אמר 'צּדיק'. לֹו: אמרּו רׁשע'? אֹו ְְִִִֶַַַָָָָָצּדיק
הּואֿ "ּבאׁשר וזהּו: ּדנֹו', אני עכׁשו ׁשל ְְֲֲֲִֶֶֶַַַָָָמעׂשיו
ּכׁשהגלם ּבּצמא? יׂשראל את המית והיכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשם".

ׁשּנאמר: כא)נבּוכדנאצר, וגֹו'(ישעיה ּבערב "מּׂשא ְְְֱֲֶֶֶַַַַַָָ
ּכ וגֹו'", מים התיּו צמא מֹוליכיןלקראת ׁשהיּו ְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

לּׁשּבאים: אֹומרים יׂשראל היּו ערבּיים, אצל ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָאֹותם

יׁשמעאל, ּדֹודינּו, ּבני אצל הֹוליכּונּו מּכם, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ'ּבבּקׁשה
ׁשּנאמר: עלינּו', כה)וירחמּו ּדדנים",(שם "ארחֹות ְֱֲִִֵֶֶַַָָֹֹ

יֹוצאים ואּלּו ּדֹודים. אּלא דדנים, ּתקרי ְְְִִִִֵֵֶַָָֹאל
ונאדֹות מלּוח ודג ּבׂשר להם ּומביאין ְְְְִִִֶַָָָָָָָֹלקראתם
מים, מלאים ׁשהם יׂשראל, ּכסבּורים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָנפּוחים.
ּבגּופֹו נכנסת הרּוח ּופֹותחֹו, ּפיו לתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַָּוכׁשּמכניסֹו

יחּומת: ˜M˙(Î)תורה ‰.ּבקׁשת חּצים :יֹורה ֵ…∆«»ְִִֶֶֶ
˙M˜.,צּיד ּגּמל, חּמר, ּכמֹו: האּמנּות, ׁשם על «»ְֵַַַַָָָָָֻ

ּומלסטם ּבּמדּבר יֹוׁשב היה מדּגׁשת, הּׁשי"ן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻלפיכ
ׁשּנאמר: הּוא העֹוברים, טז)את ּבּכל(לעיל "ידֹו ְֱִֶֶֶַַָָֹ

ÌÈ(Î‡)":וגֹו' ‡.,ּגּדּוליה מּמקֹום ְ≈∆∆ƒ¿»ƒְִִֶָ
הינּו(שם)ׁשּנאמר: וגֹו'", מצרית ׁשפחה "ולּה ְְְְְֱִִִֶֶַַָָ

קאי: אעּקריּה לאוירא, חּוטרא 'זרק אנׁשי: ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹּדאמרי
(Î)EnÚ ÌÈ‰Ï‡.מּׁשכּונת ׁשּיצא ׁשראּו לפי ¡…ƒƒ¿ְְִִֶֶַָָָ
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ÈÈ˜˙‡Âיח ‡È ˙È ÈÏ È˜ƒƒ»«¿»¿«¿ƒƒ
L‡ ÈÒ ÌÚÏ È‡ a C„È ˙È»¿≈≈¬≈¿««ƒ¬«ƒ≈

Èa‡יט ˙ÊÂ ‰ÈÚ ˙È ÈÈ ‡Ï¿»¿»»≈»««¬«≈»
‡ ‡a˜ ˙È ˙Ï ˙ÏÊ‡Â ‡„¿«»«¬»«¿«»»¿»«»

‡È ˙È ˙‡È˜L‡Âכ‰Â‰Â ¿«¿ƒ«»«¿»«¬»
‡ ‡È „ÚÒa ÈÈ„ ‡È≈¿»«¿»¿«¬≈¿«¿»¿»
‡L˜ È ‰Â‰Â ‡a„a ˙ÈÂƒ≈¿«¿¿»«¬»»≈«¿»

ÈÒ˙כא ‡„ ‡a„a ˙ÈÂƒ≈¿«¿¿»¿»»¿ƒ«
‡Ú‡ ‡˙‡ n‡ Ï≈ƒ≈ƒ¿»≈«¿»

ÌÈ„כב‡È‰‰ ‡Úa ‰Â‰Â ¿ƒ¿»ƒ«¬»¿ƒ»»«ƒ
ÏÈ  ÏÎÈ CÏÈ‡ ‡Â«¬«¬ƒ∆∆ƒ…«≈≈
ÈÈ„ ‡È ÈÏ Ì‰‡Ï¿«¿»»¿≈»≈¿»«¿»

C„ÚÒa„Ú ‡ È ÏÎa ¿«¬»¿…ƒ«¿»≈


להתרחק: הֹוסיפה למּות ‡˙ÏB˜Œ(ÊÈ)ׁשּקרב ְְִִֵֶַַָָָ∆

Ú‰.אחרים מּתפּלת החֹולה ּתפּלת ׁשּיפה מּכאן «««ְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָ
להתקּבלעליו, קֹודמת ‰Œ‡:(ב"ר)והיא L‡a ְְְִִֵֶֶַָָ«¬∆
ÌL.(טז הּוא(ר"ה עכׁשו עֹוׂשה ׁשהּוא מעׂשים לפי »ְְֲִִֶֶַַָ

ׁשהיּונּדֹון, לפי לעׂשֹות. עתיד ּׁשהּוא מה לפי ולא ְְְֲִִִִֶֶַַָָֹ
ׁשל 'רּבֹונֹו ואֹומרים: מקטרגים הּׁשרת ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָמלאכי
אּתה ּבּצמא, ּבני להמית זרעֹו ׁשעתיד מי ְְִִִֶֶַַַָָָָָָָעֹולם,
הּוא, מה 'עכׁשו, מׁשיבם: והּוא ּבאר? לֹו ְְְֲִֵֵֶַַַָָמעלה
'לפי להם: אמר 'צּדיק'. לֹו: אמרּו רׁשע'? אֹו ְְִִִֶַַַָָָָָצּדיק
הּואֿ "ּבאׁשר וזהּו: ּדנֹו', אני עכׁשו ׁשל ְְֲֲֲִֶֶֶַַַָָָמעׂשיו
ּכׁשהגלם ּבּצמא? יׂשראל את המית והיכן ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשם".

ׁשּנאמר: כא)נבּוכדנאצר, וגֹו'(ישעיה ּבערב "מּׂשא ְְְֱֲֶֶֶַַַַַָָ
ּכ וגֹו'", מים התיּו צמא מֹוליכיןלקראת ׁשהיּו ְְְִִִִֵֵֶַָָָָ

לּׁשּבאים: אֹומרים יׂשראל היּו ערבּיים, אצל ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָאֹותם

יׁשמעאל, ּדֹודינּו, ּבני אצל הֹוליכּונּו מּכם, ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָ'ּבבּקׁשה
ׁשּנאמר: עלינּו', כה)וירחמּו ּדדנים",(שם "ארחֹות ְֱֲִִֵֶֶַַָָֹֹ

יֹוצאים ואּלּו ּדֹודים. אּלא דדנים, ּתקרי ְְְִִִִֵֵֶַָָֹאל
ונאדֹות מלּוח ודג ּבׂשר להם ּומביאין ְְְְִִִֶַָָָָָָָֹלקראתם
מים, מלאים ׁשהם יׂשראל, ּכסבּורים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָנפּוחים.
ּבגּופֹו נכנסת הרּוח ּופֹותחֹו, ּפיו לתֹו ְְְְְְִִִֶֶֶַַָּוכׁשּמכניסֹו

יחּומת: ˜M˙(Î)תורה ‰.ּבקׁשת חּצים :יֹורה ֵ…∆«»ְִִֶֶֶ
˙M˜.,צּיד ּגּמל, חּמר, ּכמֹו: האּמנּות, ׁשם על «»ְֵַַַַָָָָָֻ

ּומלסטם ּבּמדּבר יֹוׁשב היה מדּגׁשת, הּׁשי"ן ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻלפיכ
ׁשּנאמר: הּוא העֹוברים, טז)את ּבּכל(לעיל "ידֹו ְֱִֶֶֶַַָָֹ

ÌÈ(Î‡)":וגֹו' ‡.,ּגּדּוליה מּמקֹום ְ≈∆∆ƒ¿»ƒְִִֶָ
הינּו(שם)ׁשּנאמר: וגֹו'", מצרית ׁשפחה "ולּה ְְְְְֱִִִֶֶַַָָ

קאי: אעּקריּה לאוירא, חּוטרא 'זרק אנׁשי: ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹּדאמרי
(Î)EnÚ ÌÈ‰Ï‡.מּׁשכּונת ׁשּיצא ׁשראּו לפי ¡…ƒƒ¿ְְִִֶֶַָָָ
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 È Èa L˙ ‡Ï ‡Î‰»»¿»¿««ƒƒ¿ƒ¿«
nÚ ˙È„Ú È ‡˙BÈk Èa¿ƒ¿≈»ƒ¬»ƒƒ»
‡Ú‡ ÌÚÂ ÈnÚ „aÚz«¿≈ƒƒ¿ƒ«¿»

: ‡z˙Bz‡„כדÓ‡Â ¿ƒ«¿»««¬«
:Ì˜‡ ‡‡ Ì‰‡כהÁÎB‡Â «¿»»¬»¬«≈¿«

˜ÈÚ ÏÚ ÏÓÈ‡ ˙È Ì‰‡«¿»»»¬ƒ∆∆«≈«
È„Ú È‡ È ‡Ó„ ‡Èa≈»¿«»ƒ«ƒ«¿≈

:ÏÓÈ‡כו‡Ï ÏÓÈ‡ Ó‡Â ¬ƒ∆∆«¬«¬ƒ∆∆»
ÔÈ„‰ ‡Ó˙ ˙È „Ú Ô‡Ó ˙ÈÚ„È¿»ƒ»¬«»ƒ¿»»»≈
‡Ï ‡‡ ‡Â Èl ˙ÈÁ ‡Ï z‡ ‡Â¿««¿»«≈»ƒ¿«¬»»
:ÔÈ„ ‡ÓBÈ ÔÈ‰l‡ ˙ÈÚÓL¿»ƒ∆»≈»≈

ÔÈB˙Âכז Ô‡Ú Ì‰‡ „¿««¿»»»¿ƒ
ÔB‰ÈÂ˙ ‚ ÏÓÈ‡Ï ‰ÈÂƒ««¬ƒ∆∆¿»«¿≈

:ÌÈ˜כחÚL ˙È Ì‰‡ ÌÈ˜‡Â ¿»«¬ƒ«¿»»»¿«
:Ô‰È„BÁÏa Ô‡Ú ÔÁ¿«¿»ƒ¿≈∆

Ó‰כט Ì‰‡Ï ÏÓÈ‡ Ó‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿«¿»»»
‡zÓ˜‡ ÔÈl‡ ÔÁ ÚL Ô‡ƒ¿«¿«ƒ≈«¬≈¿»

:Ô‰È„BÁÏaלÚL ˙È È‡ Ó‡Â ƒ¿≈∆«¬«¬≈»¿«
È‰˙ ÏÈ„a È„È ÔÓ Ïa˜z ÔÁ¿«¿«≈ƒ¿ƒ¿ƒƒ¿≈
‡Èa ˙È ˙ÈÁ È‡ „‰Ï ÈÏƒ¿«¬¬≈¬»ƒ»≈»

) ÔÈ„‰לא):‰„‡נ"י‡˜ Ôk ÏÚ »≈»»«≈¿»
Ôn˙ È‡ ÚL ‡a ‡‰‰ ‡˙‡Ï¿«¿»«¿≈»«¬≈«»

:ÔB‰ÈÂz Ó˜לבÌÈ˜ ‚ «»«¿≈¿»¿»
ÏÎÈ ÏÓÈ‡ Ì˜Â ÚL ‡aƒ¿≈»«¿»¬ƒ∆∆ƒ…
:È‡zLÏ Ú‡Ï ˙Â ÏÈÁ «≈≈¿»¿««¿ƒ¿»≈

(לג ‡a Èנ"י‡ÏÈ‡‡a ( ¿≈ƒ¿»ƒ»»ƒ¿≈
‡‰Ï‡ ÈÈ„ ‡ÓLa Ôn˙ ÈlÂ ÚL»«¿«ƒ«»ƒ¿»«¿»¡»»


ּבידֹו ונפלּו נלחם הּמלכים ועם לׁשלֹום, ְְְְְְְְִִִַַָָָָֹסדם

לזקּניו: אׁשּתֹו ÈÎÏ(Î‚)ונפקדה ÈÈÏ.עד ְְְְְִִִָָֻ¿ƒƒ¿∆¿ƒַ
הּבן על האב רחמי nÚ:ּכאן È˙ÈNÚL‡ „Ák ֲֵֵַַַָָָ«∆∆¬∆»ƒƒƒ¿

È„nÚ ‰NÚz.אר "הּנה :ל לפני"ׁשאמרּתי צי «¬∆ƒ»ƒְְְְִִִֵֶֶַַָָ
רבה) כד:(בראשית עּמֹו.ÁÎB‰Â(Î‰)תורה נתוּכח ¿ƒ«ְִִַַ

:ּכ כועל Èl‰È‰z(Ï)תורה Úa.:זאת‰„ÚÏ. ַָ«¬ƒ¿∆ƒֹ¿≈»

הּמּצבה": "ועדה ּכמֹו: נקבה, ׁשל עדּות Èkלׁשֹון ְְְְֵֵֵֵֶַַָָָƒ
‡a‰˙‡ ÈzÁ.אבימל רֹועי עליה היּו מריבים »«¿ƒ∆«¿≈ְֲִִִֵֶֶֶָָָ

מי ּכל ּביניהם: אמרּו חפרנּוה'. 'אנחנּו ְְְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָואֹומרים:
היא, ׁשּלֹו לקראתֹו, הּמים ויעלּו הּבאר על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָׁשּיתראה

אברהם: לקראת לאועלּו רב.‡ÏL(Ï‚)תורה ְְְִַַָָָ≈∆ַ
ּפרֹות מּמּנּו להביא 'ּפרּדס אמר: חד ְְְִִֵֵֵֶַַַָָּוׁשמּואל,
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Ó  „ ˙  ˙ Ú¿«»¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿»
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 Ó„ ‡Â ‡Ï¿»»¿«¿≈√»««»
 ‡ Ó „ ÏÚ ‡˙ÏÚÏ«¬»»««ƒ«»ƒ


ּובֹו לאכסניא, 'ּפנּדק אמר: וחד ּבּסעּדה', ְְְְְְְִַַַַַָָָָָֻֻלאֹורחים
ּבאהלים, נטיעה לׁשֹון ּומצינּו ּפרֹות', מיני ְְֳִִִִֵֵָָָָָּכל

יא)ׁשּנאמר: אּפדנּו":(דניאל אהלי Œ‡Â"וּיּטע ְֱֳִֵֶֶַַַַַָ«ƒ¿»
'B‚Â ÌL.הּקדֹוׁש ׁשל ׁשמֹו נקרא אׁשל אֹותֹו ידי על »¿ְְְִֵֵֶֶַַָָ

ׁשאֹוכלים לאחר העֹולם. לכל אלּה הּוא, ְְְֱִֶַַַָָָָֹּברּו
מּׁשּלֹו, ׁשאכלּתם למי 'ּברכּו להם: אמר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָוׁשֹותים
והיה ׁשאמר מי מּׁשל אכלּתם, ׁשּמּׁשּלי אּתם ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָסבּורים

אכלּתם' י)העֹולם, Ì(Ï„):(סוטה ÌÓ. ְֲֶַָָ»ƒ«ƒ
ׁשנה, כ"ה עׂשה ּבחברֹון חברֹון, ׁשל על ְְְְִֶֶֶַָָָָֻמרּבים
מחרן, ּבצאתֹו היה ׁשנה ע"ה ּבן ׁשהרי כ"ו, ְְֲֵֵֵֶֶָָָָָָָוכאן
ׁשּלא ממרא", ּבאלֹוני וּיׁשב "וּיבא ׁשנה: ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאֹותּה
ׁשּבכל ׁשם, אּלא ׁשּנתיּׁשב לכן קדם ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹמצינּו
ׁשּנאמר: ,והֹול ונֹוסע חֹונה ּכאֹורח, היה ְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָמקֹומֹותיו
וּירד רעב... "ויהי מּׁשם", "וּיעּתק אברם", ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ"וּיעבר
ׁשלׁשה אּלא עׂשה לא ּובמצרים מצרימה", ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֹאברם
למּסעיו" וּיל" מּיד: ּפרעה, ׁשלחֹו ׁשהרי ְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹחדׁשים,
ׁשם ּבחברֹון", אׁשר ממרא ּבאלֹוני וּיׁשב "וּיבא ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹעד

ׁשּנה עד אברהם"יׁשב מּׁשם "וּיּסע מּיד: סדֹום, פכה ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָָ
צ"ט ּובן ּפלׁשּתים, לארץ ּובא לֹוט, ׁשל ּבּוׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָמּפני
אצלֹו ּבאּו למילתֹו ּבּׁשליׁשי ׁשהרי היה, ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָׁשנה
"ימים ּכתיב: וכאן ׁשנה, כ"ה הרי ְְְֲִִִֵַַָָָָָהּמלאכים,
הּכתּוב ּבא ולא הראׁשֹונים. על מרּבים ְְִִִִַַַָָָֹֻרּבים",
ׁשּתי עליהם מרּבים היּו ואם לפרׁש, אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹֻלסּתם,
אינם ּכרח ועל מפרׁשם, היה יֹותר, אֹו ְְְְֲִֵֵַָָָָָָָׁשנים,
מּׁשם יצא מּיד ׁשנה, כ"ו הרי מּׁשנה, יֹותר ְֲִִִִֵֵֵָָָָָָָָיתרים
ׁשל עקדתֹו לפני קדמה ׁשנה ואֹותּה לחברֹון, ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָוחזר

ׁשנים, עׂשרה ׁשּתים עֹולםיצחק ּבסדר ׁשנּויה ּכ ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ
‡(‡):(ב"ר) Ì ‡.מרּבֹותינּו יׁש «««¿»ƒ»≈∆ֵֵֵַ

פט)אֹומרים: ׁשהיה(סנהדרין ׂשטן, ׁשל ּדבריו 'אחר ְְִֶֶַַָָָָָָ
לא אברהם ׁשעׂשה סעּדה מּכל ואֹומר: ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹֻמקטרג
לֹו: אמר אחד'. איל אֹו אחד, ּפר לפני ְְִִִֶֶֶַַַָָָָהקריב
לֹו: אֹומר הייתי אּלּו ּבנֹו, ּבׁשביל אּלא עׂשה ְְְִִִִִֵֶָָָָ'ּכלּום
אֹומרים: ויׁש מעּכב'. היה לא לפני, אֹותֹו ְְְְְִֵֵַַַָָָֹזבח
יצחק על מתּפאר ׁשהיה יׁשמעאל, ׁשל ּדבריו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ'אחר
'ּבאבר יצחק: לֹו אמר מחה, ולא ׁשנה, י"ג ּבן ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹׁשּמל
הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לי אמר אּלּו מיראני, אּתה ְְִִִֵֶַַַָָָָָָאחד

מעּכב' הייתי לא לפני', עצמ היא.:'זבח ּכ ְְְְְִִֵַַַַָָֹƒ≈ƒִָ
זּמּון: ּולׁשֹון הּוא ענוה לׁשֹון חסידים, ׁשל ְְֲֲֲִִִִֶָָָָענּיתם

()‡Œ.,ּבּקׁשה לׁשֹון אּלא 'נא', לֹו:אין אמר «»ְֵֶַַָָָָָ
יאמרּו ׁשּלא הּנּסיֹון, ּבזה לי עמד ,מּמ ְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹֹ'ּבבּקׁשה

מּמׁש' ּבהן היה לא פט)הראׁשֹונֹות ‡˙Œ:(סנהדרין ִֶַָָָָָֹ∆
.ֿאת" לֹו: אמר לי', יׁש ּבנים 'ׁשני לֹו: אמר ƒ¿ְִִֵֵֶַַָָָ

לאּמֹו', יחיד וזה לאּמֹו, יחיד 'זה לֹו: אמר ,"ְְְְְִִִִִֶֶַָָָיחיד
אני 'ׁשניהם לֹו: אמר "אׁשרֿאהבּת", לֹו: ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָאמר
לֹו ּגּלה לא ולּמה יצחק". "את לֹו: אמר ְְִִֵֶַָָָָָֹאֹוהב',
עליו ּדעּתֹו ותזּוח ּפתאם, לערּבבֹו ׁשּלא ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹמּתחּלה?
ׂשכר לֹו וליּתן הּמצוה את עליו לחּבב ּוכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָותּטרף,

ודּבּור: ּדּבּור ּכל על ‡.וכן ירּוׁשלים, ְִִַָ∆∆«…ƒ»ְְִֵַָ
הּימים ג)ּבדברי ּבירּוׁשלים,(ב ה' ּבית את "לבנֹות : ְְְִִִִִֵֵֶַַָָ

על ּפרׁשּו, לברכה, זכרֹונם ורּבֹותינּו הּמֹורּיה". ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּבהר
ואּונקלֹוס ליׂשראל. יֹוצאה הֹוראה ׁשּמּׁשם ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָׁשם
נרּד מֹור, ּבֹו ׁשּיׁש הּקטרת, עבֹודת ׁשם על ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַֹּתרּגמֹו



קלה `xieakiriay mei qelwpe`

     §Ÿ̈−¥¬¨«©¨¨©§¨¨²§¤¬¤
   §¦§¦−¨¦¬©¦«©§¦À

     ©©Æ©§¨¦´¨¥½¤§¨´¡Ÿ¦½¦−̈¤
      ©§¨¨®©´Ÿ¤¥½̈©§¨−̈©¬Ÿ¤¦¥«¦

     ©¿Ÿ¤©Â̈¤¦§¸¤§¦«§³£¤
    ̈©̧§¨Æ¤¦§½̈§¤̧§½¤¤−¤©«Ÿ¦¨®
      §©«£¥³¨Æ§Ÿ½̈©©©´¤«¨¦½£¤−

:‡ÓÏÚ„לדÌ‡ ˙B‡Â ¿«¿»¿ƒ««¿»»
:‡ ÓB ‡LÏ Ú‡¿««¿ƒ¿»≈ƒ«ƒƒ

Âא ‡ ‡Ó˙ ˙ ÂÂ«¬»»«ƒ¿»«»»ƒ≈«»
Ì‡ Ï Ó‡Â Ì‡ ˙ «ƒ»«¿»»«¬«≈«¿»»

:‡‡ ‡ Ó‡Âב Ó‡Â «¬«»¬»«¬«¿«
Ó  „ ˙  ˙ Ú¿«»¿»»¿ƒ»ƒ¿«¿»
‡Ú‡Ï Ï Ï‡Â  ˙»ƒ¿»¿ƒ≈»¿«¿»
 Ó„ ‡Â ‡Ï¿»»¿«¿≈√»««»
 ‡ Ó „ ÏÚ ‡˙ÏÚÏ«¬»»««ƒ«»ƒ


ּובֹו לאכסניא, 'ּפנּדק אמר: וחד ּבּסעּדה', ְְְְְְְִַַַַַָָָָָֻֻלאֹורחים
ּבאהלים, נטיעה לׁשֹון ּומצינּו ּפרֹות', מיני ְְֳִִִִֵֵָָָָָּכל

יא)ׁשּנאמר: אּפדנּו":(דניאל אהלי Œ‡Â"וּיּטע ְֱֳִֵֶֶַַַַַָ«ƒ¿»
'B‚Â ÌL.הּקדֹוׁש ׁשל ׁשמֹו נקרא אׁשל אֹותֹו ידי על »¿ְְְִֵֵֶֶַַָָ

ׁשאֹוכלים לאחר העֹולם. לכל אלּה הּוא, ְְְֱִֶַַַָָָָֹּברּו
מּׁשּלֹו, ׁשאכלּתם למי 'ּברכּו להם: אמר ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָוׁשֹותים
והיה ׁשאמר מי מּׁשל אכלּתם, ׁשּמּׁשּלי אּתם ְְְֲִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָסבּורים

אכלּתם' י)העֹולם, Ì(Ï„):(סוטה ÌÓ. ְֲֶַָָ»ƒ«ƒ
ׁשנה, כ"ה עׂשה ּבחברֹון חברֹון, ׁשל על ְְְְִֶֶֶַָָָָֻמרּבים
מחרן, ּבצאתֹו היה ׁשנה ע"ה ּבן ׁשהרי כ"ו, ְְֲֵֵֵֶֶָָָָָָָוכאן
ׁשּלא ממרא", ּבאלֹוני וּיׁשב "וּיבא ׁשנה: ְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאֹותּה
ׁשּבכל ׁשם, אּלא ׁשּנתיּׁשב לכן קדם ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹמצינּו
ׁשּנאמר: ,והֹול ונֹוסע חֹונה ּכאֹורח, היה ְְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַָָָמקֹומֹותיו
וּירד רעב... "ויהי מּׁשם", "וּיעּתק אברם", ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָָֹ"וּיעבר
ׁשלׁשה אּלא עׂשה לא ּובמצרים מצרימה", ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָֹֹאברם
למּסעיו" וּיל" מּיד: ּפרעה, ׁשלחֹו ׁשהרי ְְְֲֳִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹחדׁשים,
ׁשם ּבחברֹון", אׁשר ממרא ּבאלֹוני וּיׁשב "וּיבא ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹעד

ׁשּנה עד אברהם"יׁשב מּׁשם "וּיּסע מּיד: סדֹום, פכה ְְְֱִִִֶֶַַַַַָָָָָָ
צ"ט ּובן ּפלׁשּתים, לארץ ּובא לֹוט, ׁשל ּבּוׁשה ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָמּפני
אצלֹו ּבאּו למילתֹו ּבּׁשליׁשי ׁשהרי היה, ְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָׁשנה
"ימים ּכתיב: וכאן ׁשנה, כ"ה הרי ְְְֲִִִֵַַָָָָָהּמלאכים,
הּכתּוב ּבא ולא הראׁשֹונים. על מרּבים ְְִִִִַַַָָָֹֻרּבים",
ׁשּתי עליהם מרּבים היּו ואם לפרׁש, אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹֻלסּתם,
אינם ּכרח ועל מפרׁשם, היה יֹותר, אֹו ְְְְֲִֵֵַָָָָָָָׁשנים,
מּׁשם יצא מּיד ׁשנה, כ"ו הרי מּׁשנה, יֹותר ְֲִִִִֵֵֵָָָָָָָָיתרים
ׁשל עקדתֹו לפני קדמה ׁשנה ואֹותּה לחברֹון, ְְְְְְֲִֵֵֶֶַָָָָָָָוחזר

ׁשנים, עׂשרה ׁשּתים עֹולםיצחק ּבסדר ׁשנּויה ּכ ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָָָ
‡(‡):(ב"ר) Ì ‡.מרּבֹותינּו יׁש «««¿»ƒ»≈∆ֵֵֵַ

פט)אֹומרים: ׁשהיה(סנהדרין ׂשטן, ׁשל ּדבריו 'אחר ְְִֶֶַַָָָָָָ
לא אברהם ׁשעׂשה סעּדה מּכל ואֹומר: ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָֹֻמקטרג
לֹו: אמר אחד'. איל אֹו אחד, ּפר לפני ְְִִִֶֶֶַַַָָָָהקריב
לֹו: אֹומר הייתי אּלּו ּבנֹו, ּבׁשביל אּלא עׂשה ְְְִִִִִֵֶָָָָ'ּכלּום
אֹומרים: ויׁש מעּכב'. היה לא לפני, אֹותֹו ְְְְְִֵֵַַַָָָֹזבח
יצחק על מתּפאר ׁשהיה יׁשמעאל, ׁשל ּדבריו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ'אחר
'ּבאבר יצחק: לֹו אמר מחה, ולא ׁשנה, י"ג ּבן ְְְִִֵֶֶַָָָָָָָֹׁשּמל
הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לי אמר אּלּו מיראני, אּתה ְְִִִֵֶַַַָָָָָָאחד

מעּכב' הייתי לא לפני', עצמ היא.:'זבח ּכ ְְְְְִִֵַַַַָָֹƒ≈ƒִָ
זּמּון: ּולׁשֹון הּוא ענוה לׁשֹון חסידים, ׁשל ְְֲֲֲִִִִֶָָָָענּיתם

()‡Œ.,ּבּקׁשה לׁשֹון אּלא 'נא', לֹו:אין אמר «»ְֵֶַַָָָָָ
יאמרּו ׁשּלא הּנּסיֹון, ּבזה לי עמד ,מּמ ְְְְֲִִִֶֶַַָָָֹֹֹ'ּבבּקׁשה

מּמׁש' ּבהן היה לא פט)הראׁשֹונֹות ‡˙Œ:(סנהדרין ִֶַָָָָָֹ∆
.ֿאת" לֹו: אמר לי', יׁש ּבנים 'ׁשני לֹו: אמר ƒ¿ְִִֵֵֶַַָָָ

לאּמֹו', יחיד וזה לאּמֹו, יחיד 'זה לֹו: אמר ,"ְְְְְִִִִִֶֶַָָָיחיד
אני 'ׁשניהם לֹו: אמר "אׁשרֿאהבּת", לֹו: ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָאמר
לֹו ּגּלה לא ולּמה יצחק". "את לֹו: אמר ְְִִֵֶַָָָָָֹאֹוהב',
עליו ּדעּתֹו ותזּוח ּפתאם, לערּבבֹו ׁשּלא ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֹמּתחּלה?
ׂשכר לֹו וליּתן הּמצוה את עליו לחּבב ּוכדי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָותּטרף,

ודּבּור: ּדּבּור ּכל על ‡.וכן ירּוׁשלים, ְִִַָ∆∆«…ƒ»ְְִֵַָ
הּימים ג)ּבדברי ּבירּוׁשלים,(ב ה' ּבית את "לבנֹות : ְְְִִִִִֵֵֶַַָָ

על ּפרׁשּו, לברכה, זכרֹונם ורּבֹותינּו הּמֹורּיה". ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָָּבהר
ואּונקלֹוס ליׂשראל. יֹוצאה הֹוראה ׁשּמּׁשם ְְְְְְִִֵֵֶָָָָָׁשם
נרּד מֹור, ּבֹו ׁשּיׁש הּקטרת, עבֹודת ׁשם על ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַֹּתרּגמֹו
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:Ï ÓÈ‡גÌ‰‡ ÌÈ‡Â ≈»»¿«¿≈«¿»»
˙È „e ÓÁ ˙È Â ‡a¿«¿»¿»≈»¬»≈¿«»
ÁÈ ˙ÈÂ nÚ È‰BÓÈÏeÚ ÔÈ¿≈≈ƒƒ≈¿»ƒ¿»
Ï‡Â ÌÂ ‡˙ÏÚÏ ÈÚ‡ ÁÂ a¿≈¿««»≈«¬»»¿»¿»«

:ÈÈ Ï Ó‡ È ‡˙‡Ïד‡ÓBÈa ¿«¿»ƒ¬«≈¿»¿»
È‰BÈÚ ˙È Ì‰‡ e ‰‡˙ÈÏ¿̇ƒ»»¿««¿»»»≈ƒ

:ÈÁÓ ‡˙‡ ˙È ‡ÁÂהÓ‡Â «¬»»«¿»≈»ƒ«¬«
ÔBÎÏ eÎÈB‡ È‰BÓÈÏeÚÏ Ì‰‡«¿»»¿≈ƒƒ¿
‡ÓÈÏeÚÂ ‡‡Â ‡ÓÁ ÌÚ ‡Î‰»»ƒ¬»»«¬»¿≈»
e˙e „eÂ ‡k „Ú ÈÓ˙ƒ¿¿≈«»¿ƒ¿¿

:ÔBÎ˙ÂÏוÈÚ‡ ˙È Ì‰‡ Èe ¿«¿¿≈«¿»»»»≈
a ÁÈ ÏÚ ÈeLÂ ‡˙ÏÚ„«¬»»¿«ƒ«ƒ¿»¿≈
‡Èk ˙ÈÂ ‡˙M‡ ˙È „Èa Èe¿≈ƒ≈»∆»»¿»«ƒ»

) ‡˙a ÔB‰ÈÂ˙ eÏ‡Âנ"י‡„Ák:( «¬»«¿≈«¿»«¬»
‡È‰eז Ì‰‡Ï ÁÈ Ó‡Â«¬«ƒ¿»¿«¿»»¬ƒ

È ‡‡ ‡‰ Ó‡Â ‡a‡ Ó‡Â«¬««»«¬«»¬»¿ƒ
Ô‡Â ‡iÚ‡Â ‡˙M‡ ‡‰ Ó‡Â«¬«»∆»»¿»«»¿»

:‡˙ÏÚÏ ‡ÓÈ‡חÌ‰‡ Ó‡Â ƒ¿»«¬»»«¬««¿»»
‡˙ÏÚÏ ‡ÓÈ‡ Ï ÈÏ ÈÈ Ì„»¿»¿≈≈ƒ¿»«¬»»
:‡„Ák ÔB‰ÈÂ˙ eÏ‡Â Èa¿ƒ«¬»«¿≈«¬»


ּבׂשמים: לפי.e‰ÏÚ‰Âּוׁשאר 'ׁשחטהּו', לֹו אמר לא ְְִָָ¿«¬≈ְְִֵַָָֹ

אּלא לׁשחטֹו, הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש חפץ היה ְֲֵֶֶַָָָָָָָֹׁשּלא
לֹו: אמר ּומּׁשהעלהּו, עלה, לעׂשֹותֹו להר ְֱֲֲִֵֶֶַַַָָָָָֹלהעלהּו

‰‰ÌÈהֹורידהּו: „Á‡.מתהא הּוא, ּברּו הּקדֹוׁש ִֵ««∆»ƒְֵַַָָ
ואחר לּצּדיקים), מׁשהא אחרים: (ספרים ְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַַַָהּצּדיקים
וכן: ׂשכרן, להרּבֹות ּכדי זה וכל להם, מגּלה ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָּכ

יב) ּביֹונה:(לעיל וכן אראּך", אׁשר הארץ (יונה"אל ְְְֲֵֶֶֶֶַָָָָ
הּקריאהג) את אליה נזּדרז.ÌkLiÂ(‚)":"ּוקרא ְְִֵֶֶַָָָ««¿≈ְִֵָ

ד)לּמצוה צּוה.LÁiÂ:(פסחים ולא ּבעצמֹו הּוא ְִַָ««¬…ְְְִַָֹ
הּׁשּורה: את מקלקלת ׁשהאהבה מעבדיו, ְְְֲֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלאחד

ÂÈÚ ÈLŒ˙‡.(ב"ר),ואליעזר אדםיׁשמעאל ׁשאין ∆¿≈¿»»ְֱִִֵֵֶֶֶֶָָָ
ׁשאם אנׁשים, ב' ּבלא לּדר לצאת רּׁשאי ְֲִִֵֶֶֶַַַָָָֹחׁשּוב
עּמֹו הּׁשני יהיה ויתרחק, לנקביו האחד יצטר: ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ÚÈÂ.:ּכמֹו וצּלח, יח)ּתרּגּומֹו ב "וצלחּו(שמואל «¿««ְְְְְַַַָ
ּבּקּוע, לׁשֹון ּבלע"ז:הּירּדן", ÌBia(„)סינדר"א ְְְִֵַַַַַ«

ÈLÈÏM‰.ׁשּלא ּכדי מּיד, מּלהראֹותֹו אחר לּמה «¿ƒƒְְְִִֵֵֶַַָָָֹ
ואּלּו ּדעּתֹו, וטרף ּפתאם וערּבבֹו 'הממֹו ְְְְְְְְֲִִִַַָָֹֹיאמרּו:
עֹוׂשה' היה לא לּבֹו, אל להּמל ׁשהּות לֹו :היה ְִִֵֶֶָָָָָָֹ

ÌBn‰Œ˙‡ ‡iÂ.:ההר על קׁשּור ענן ראה ««¿∆«»ַָָָָָָָ
(‰)‰kŒ„Ú.אׁשר לּמקֹום מּועט, ּדר ּכלֹומר «…ְֲֶֶֶַַָָ

ּׁשאמר מה הּוא היכן 'אראה אּגדה: ּומדרׁש ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלפנינּו.
:'"זרע יהיה "ּכה הּמקֹום: נתנּבא.eLÂ‰לי ְְִִֶֶַַָֹ¿»»ְִֵַ

ׁשניהם: ׁשם.‰ÏÎ‡n˙(Â)ׁשּיׁשּובּו על סּכין, ְֵֶֶָ««¬∆∆ִֵַַ
דתימא: ּכמה הּבׂשר, את לב)ׁשאֹוכלת (דברים ְְֵֶֶֶֶַָָָָ

לאכילה. ּבׂשר וׁשּמכׁשרת ּבׂשר", ּתאכל ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ"וחרּבי
ׁשּיׂשראל ׁשם על 'מאכלת', נקראת זאת, אחר: ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹּדבר

ׂשכרּה: מּתן ÂÁÈאֹוכלים Ì‰ÈL eÎÏiÂ.,אברהם ְְִַַָָ«≈¿¿≈∆«¿»ְַָָ
הֹול היה ּבנֹו, את לׁשחט ׁשהֹול יֹודע ְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשהיה
ּבּדבר: מרּגיׁש היה ׁשּלא ּכיצחק, וׂשמחה ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹּברצֹון

ז ‰‰(Á)תורה BŒ‰‡È.לֹו ויבחר יראה ּכלֹומר ƒ¿∆«∆ְְְְִִֶַַ
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ÈÈט Ï Ó‡ È ‡˙‡Ï e˙‡Â¿»¿«¿»ƒ¬«≈¿»
‡Áa„Ó ˙È ‰‡ Ô˙ ‡e¿»«»«¿»»»«¿¿»
˜ÁÈ ˙È „˜ÚÂ ‡iÚ‡ ˙È Â¿««»»«»«¬«»ƒ¿»
ÏÈÚ ‡Áa„Ó ÏÚ ˙È ÈeLÂ a¿≈¿«ƒ»≈««¿¿»≈

:‡iÚ‡ ÔÓי˙È ‰‡ ËÈLB‡Â ƒ»«»¿≈«¿»»»
˙È ÈÓÏ ‡Èk ˙È Èe „È¿≈¿≈»«ƒ»¿≈«»

:aיאÈÈ„ ‡‡ÏÓ Ï ‡˜e ¿≈¿»≈«¿»»«¿»
ÓL ÔÓ‰‡ ‰‡ Ó‡Â ‡i ƒ¿«»«¬««¿»»«¿»»

:‡‡ ‡‰ Ó‡Âיב‡Ï Ó‡Â «¬«»¬»«¬«»
„aÚ˙ ‡ÏÂ ‡ÓÈÏeÚÏ C„È ËÈLB˙≈¿»¿≈»¿»«¿≈
) ‡Ú„È ÔÚk È‡ ÚÓ Ïנ"י ≈ƒ»»¬≈¿«¿«¿»

˙ÈÚ„È‡ÏÂ z‡ ÈÈ„ ‡ÏÁ„ È‡ ( ¿»ƒ¬≈«¬»«¿»«¿¿»
:ÈpÓ C„ÈÁÈ ˙È Ca ˙È zÚÓ¿«¿»»¿»»¿ƒ»ƒƒ

˙aיג È‰BÈÚ ˙È ‰‡ ˜e¿««¿»»»≈ƒ»«
„ÈÁ‡ ˙a ‡„ ‡‰Â ‡ÁÂ ÔÈ‡ƒ≈«¬»¿»ƒ¿»»«¬ƒ
‰‡ Ï‡Â È‰B˜a ‡ÏÈ‡a¿ƒ»»¿«¿ƒ«¬««¿»»
‡˙ÏÚÏ ˜‡Â ‡ ˙È Èe¿≈»ƒ¿»¿«¿≈«¬»»


ׁשהבין ּפי על ואף ּבני. לעלה ׂשה, אין ואם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹהּׂשה,
יחּדו", ׁשניהם "וּילכּו להּׁשחט: הֹול ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיצחק

ׁשוה: נד).ÚiÂ˜„(Ë)ּבלב ורגליו(שבת ידיו ְֵֶָ««¬…ְְַָָָ
והּוא עקדה, היא ּביחד והרגלים הּידים ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָמאחֹוריו,
מקֹום לבנים, קרסּליהם ׁשהיּו "עקּדים", ְְְֲִִֵֶֶַָָָֻֻלׁשֹון

נּכר: היה ּבֹו, אֹותן יׁשעֹוקדין .‡‰(È‡)תורה ְִִֶָָָָ«¿»»
‰‡.:ׁשמֹו את ׁשּכֹופל הּוא חּבה לׁשֹון «¿»»ְְִֵֶֶָ

(È)ÁÏLzŒÏ‡.לחּנם ּכן 'אם לֹו: אמר לׁשחט, «ƒ¿«ְְִִִֵַָָֹ
מעט מּמּנּו ואֹוציא חּבלה ּבֹו אעׂשה לכאן, ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָּבאתי
ּבֹו ּתעׂש אל מאּומה", לֹו "אלּֿתעׂש לֹו: אמר ְַַַַַַַָָָּדם',

ÈzÚ„Èמּום: ‰zÚ Èk.לֹו אמר אּבא: רּבי אמר ƒ«»»«¿ƒִַַַַָָָ
אמרּת אתמל, ׂשיחתי: את לפני 'אפרׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאברהם:
ואמרּת: וחזרּת זרע", ל יּקרא ּביצחק "ּכי ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָלי:
"אל לי: אֹומר אּתה עכׁשו, ."אתּֿבנ ְְִִֵֶַַַַָָָ"קחֿנא
הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר אלֿהּנער"', יד ְְִֶַַַַַַָָָָּתׁשלח
אׁשּנה", לא ׂשפתי ּומֹוצא ּבריתי אחּלל ְְֲֲִִֵֶַַַָָֹֹ'"לא
'לא אׁשּנה, לא ׂשפתי מֹוצא 'קח', ל ְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹֹּכׁשאמרּתי

אּסקּתיּה "העלהּו", אּלא ׁשחטהּו', ל ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָאמרּתי
ÈzÚ„Èאחתיּה': ‰zÚ Èk.מה לי יׁש מעּתה, ֲֵַƒ«»»«¿ƒִֵֵַַָ

חּבתי היא מה הּתמהים: ולאּמֹות לּׂשטן ְְְִִִִִֵַַַָָָָָֻלהׁשיב
ירא "ּכי ׁשרֹואים: עכׁשו, ּפה ּפתחֹון לי יׁש .ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָאצל

אּתה לכÏÈ‡Œ‰p‰Â.(È‚)":אלהים היה מּוכן ֱִַָֹ¿ƒ≈«ƒְָָָָ
ימי לֹו.‡Áּבראׁשית:מּׁשׁשת ׁשאמר אחרי ְְִִֵֵֵֶ««ֲֵֶַַָ

נאחז ּכׁשהּוא ראהּו ,"יד ּתׁשלח "אל :ְְְְֱִֶֶַַַַָָָָָהּמלא
אברהם ּוזקף ׁשּמתרגמינן: ּבתרוהּוא עינֹוהי ית ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

ּדברי ּכל אחר האּגדה: ּולפי אחרים: (ספרים ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָאּלין
אברהם): ׁשל טענֹותיו ואחר והּׁשכינה ְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָהּמלא

Ca.:אילןÂÈ˜a.אברהם אצל רץ ׁשהיה «¿«ִָ¿«¿»ְֵֶֶַָָָָָ
ּומערּבבֹו סֹובכֹו Baּבאילנֹות:והּׂשטן ˙Áz. ְְְְְִַַָָָָ««¿

הּמקרא חסר לא לעלה", "וּיעלהּו ׁשּכתּוב ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹמאחר
ׁשעׂשה עבֹודה ּכל על ּבנֹו"? "ּתחת מהּו ְְֲֶַַַַָָָָּכלּום,
זֹו ׁשּתהא רצֹון, 'יהי ואֹומר: מתּפּלל היה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָמּמּנּו
ּכאּלּו ׁשחּוט, ּבני ּכאּלּו ּבבני, עׂשּויה היא ְְְְְֲִִִִִִִָָּכאּלּו
נקטר הּוא ּכאּלּו מפׁשט, ּבני ּכאּלּו זרּוק, ְְְְְִִִִָָָָֻּדמֹו
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ÈÈט Ï Ó‡ È ‡˙‡Ï e˙‡Â¿»¿«¿»ƒ¬«≈¿»
‡Áa„Ó ˙È ‰‡ Ô˙ ‡e¿»«»«¿»»»«¿¿»
˜ÁÈ ˙È „˜ÚÂ ‡iÚ‡ ˙È Â¿««»»«»«¬«»ƒ¿»
ÏÈÚ ‡Áa„Ó ÏÚ ˙È ÈeLÂ a¿≈¿«ƒ»≈««¿¿»≈

:‡iÚ‡ ÔÓי˙È ‰‡ ËÈLB‡Â ƒ»«»¿≈«¿»»»
˙È ÈÓÏ ‡Èk ˙È Èe „È¿≈¿≈»«ƒ»¿≈«»

:aיאÈÈ„ ‡‡ÏÓ Ï ‡˜e ¿≈¿»≈«¿»»«¿»
ÓL ÔÓ‰‡ ‰‡ Ó‡Â ‡i ƒ¿«»«¬««¿»»«¿»»

:‡‡ ‡‰ Ó‡Âיב‡Ï Ó‡Â «¬«»¬»«¬«»
„aÚ˙ ‡ÏÂ ‡ÓÈÏeÚÏ C„È ËÈLB˙≈¿»¿≈»¿»«¿≈
) ‡Ú„È ÔÚk È‡ ÚÓ Ïנ"י ≈ƒ»»¬≈¿«¿«¿»

˙ÈÚ„È‡ÏÂ z‡ ÈÈ„ ‡ÏÁ„ È‡ ( ¿»ƒ¬≈«¬»«¿»«¿¿»
:ÈpÓ C„ÈÁÈ ˙È Ca ˙È zÚÓ¿«¿»»¿»»¿ƒ»ƒƒ

˙aיג È‰BÈÚ ˙È ‰‡ ˜e¿««¿»»»≈ƒ»«
„ÈÁ‡ ˙a ‡„ ‡‰Â ‡ÁÂ ÔÈ‡ƒ≈«¬»¿»ƒ¿»»«¬ƒ
‰‡ Ï‡Â È‰B˜a ‡ÏÈ‡a¿ƒ»»¿«¿ƒ«¬««¿»»
‡˙ÏÚÏ ˜‡Â ‡ ˙È Èe¿≈»ƒ¿»¿«¿≈«¬»»


ׁשהבין ּפי על ואף ּבני. לעלה ׂשה, אין ואם ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹהּׂשה,
יחּדו", ׁשניהם "וּילכּו להּׁשחט: הֹול ׁשהּוא ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיצחק

ׁשוה: נד).ÚiÂ˜„(Ë)ּבלב ורגליו(שבת ידיו ְֵֶָ««¬…ְְַָָָ
והּוא עקדה, היא ּביחד והרגלים הּידים ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָמאחֹוריו,
מקֹום לבנים, קרסּליהם ׁשהיּו "עקּדים", ְְְֲִִֵֶֶַָָָֻֻלׁשֹון

נּכר: היה ּבֹו, אֹותן יׁשעֹוקדין .‡‰(È‡)תורה ְִִֶָָָָ«¿»»
‰‡.:ׁשמֹו את ׁשּכֹופל הּוא חּבה לׁשֹון «¿»»ְְִֵֶֶָ

(È)ÁÏLzŒÏ‡.לחּנם ּכן 'אם לֹו: אמר לׁשחט, «ƒ¿«ְְִִִֵַָָֹ
מעט מּמּנּו ואֹוציא חּבלה ּבֹו אעׂשה לכאן, ְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָּבאתי
ּבֹו ּתעׂש אל מאּומה", לֹו "אלּֿתעׂש לֹו: אמר ְַַַַַַַָָָּדם',

ÈzÚ„Èמּום: ‰zÚ Èk.לֹו אמר אּבא: רּבי אמר ƒ«»»«¿ƒִַַַַָָָ
אמרּת אתמל, ׂשיחתי: את לפני 'אפרׁש ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹאברהם:
ואמרּת: וחזרּת זרע", ל יּקרא ּביצחק "ּכי ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָלי:
"אל לי: אֹומר אּתה עכׁשו, ."אתּֿבנ ְְִִֵֶַַַַָָָ"קחֿנא
הּוא: ּברּו הּקדֹוׁש לֹו אמר אלֿהּנער"', יד ְְִֶַַַַַַָָָָּתׁשלח
אׁשּנה", לא ׂשפתי ּומֹוצא ּבריתי אחּלל ְְֲֲִִֵֶַַַָָֹֹ'"לא
'לא אׁשּנה, לא ׂשפתי מֹוצא 'קח', ל ְְְְֲִֶֶַַַַָָָֹֹּכׁשאמרּתי

אּסקּתיּה "העלהּו", אּלא ׁשחטהּו', ל ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָאמרּתי
ÈzÚ„Èאחתיּה': ‰zÚ Èk.מה לי יׁש מעּתה, ֲֵַƒ«»»«¿ƒִֵֵַַָ

חּבתי היא מה הּתמהים: ולאּמֹות לּׂשטן ְְְִִִִִֵַַַָָָָָֻלהׁשיב
ירא "ּכי ׁשרֹואים: עכׁשו, ּפה ּפתחֹון לי יׁש .ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָאצל

אּתה לכÏÈ‡Œ‰p‰Â.(È‚)":אלהים היה מּוכן ֱִַָֹ¿ƒ≈«ƒְָָָָ
ימי לֹו.‡Áּבראׁשית:מּׁשׁשת ׁשאמר אחרי ְְִִֵֵֵֶ««ֲֵֶַַָ

נאחז ּכׁשהּוא ראהּו ,"יד ּתׁשלח "אל :ְְְְֱִֶֶַַַַָָָָָהּמלא
אברהם ּוזקף ׁשּמתרגמינן: ּבתרוהּוא עינֹוהי ית ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ

ּדברי ּכל אחר האּגדה: ּולפי אחרים: (ספרים ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָאּלין
אברהם): ׁשל טענֹותיו ואחר והּׁשכינה ְְְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָהּמלא

Ca.:אילןÂÈ˜a.אברהם אצל רץ ׁשהיה «¿«ִָ¿«¿»ְֵֶֶַָָָָָ
ּומערּבבֹו סֹובכֹו Baּבאילנֹות:והּׂשטן ˙Áz. ְְְְְִַַָָָָ««¿

הּמקרא חסר לא לעלה", "וּיעלהּו ׁשּכתּוב ְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹֹמאחר
ׁשעׂשה עבֹודה ּכל על ּבנֹו"? "ּתחת מהּו ְְֲֶַַַַָָָָּכלּום,
זֹו ׁשּתהא רצֹון, 'יהי ואֹומר: מתּפּלל היה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָמּמּנּו
ּכאּלּו ׁשחּוט, ּבני ּכאּלּו ּבבני, עׂשּויה היא ְְְְְֲִִִִִִִָָּכאּלּו
נקטר הּוא ּכאּלּו מפׁשט, ּבני ּכאּלּו זרּוק, ְְְְְִִִִָָָָֻּדמֹו
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 ÏÁידÈlˆÂ ÁÏÙe ¬«¿≈¿«¿«ƒ
Ó‡Â ‡e‰‰ ‡˙‡ Ó Ì‰‡«¿»»«»¿«¿»««¬«
‡i ÁÏ B‰È ‡Î‰ ÈÈ Ì„√̃»¿»»»¿«¿«»«»
‡eË È„‰ ‡ÓBÈ ‡˙È Î¿≈ƒ¿««¿»»≈¿»
ÁÏ ÈÈ Ì„˜ Ì‰‡ È„‰»≈«¿»»√»¿»¿»

Ì‰‡Ïטו ÈÈ„ ‡Î‡ÏÓ ‡˜e¿»«¿»»«¿»¿«¿»»
‡iÓ Ó ˙eÈטזÓ‡Â ƒ¿»ƒ¿«»«¬«

ÏÁ È‡ ÈÈ Ó‡ ˙ÈÓi˜ ÈÓÈÓ¿≈¿≈«≈ƒ¬«¿»¬≈¬«
‡ÏÂ È„‰ ‡Ó˙ ˙È ‡„Ú Èƒ¬«¿»»ƒ¿»»»≈¿»

„ÈÁÈ ˙È  ˙È ‡ÚÓיזÈ‡ ¿«¿»»¿»»¿ƒ»¬≈
˙È È‡ ‰‡‡Â Î‡ ‡Î»»»¬»¿ƒ»¿«¿»»«¿≈»
ÏÚ È ‡ÏÁÎe ‡iÓ ÈÎBÎk ¿»¿¿≈¿«»¿»»ƒ«
ÈÂ˜ ˙È È e˙ÈÂ ‡È Èk≈«»¿ƒ¿¿»»ƒ¿≈

B‰È‡יחÏÈ„ eÎ˙ÈÂ «¿≈¿ƒ¿»¿¿ƒ
È ÏÁ ‡Ú‡„ ‡iÓÓÚ Ïk È¿»…«¿«»¿«¿»¬«ƒ

ÈÓÈÓÏ ‡Ï˜יטÌ‰‡ ˙Â «≈¿»¿≈¿ƒ¿««¿»»
‡„Ák eÏÊ‡Â eÓ˜Â È‰BÓÈÏeÚ ˙ÂÏ¿«≈ƒ¿»«¬»«¬»
‡ Ì‰‡ È˙ÈÂ Ú ‡Ïƒ¿≈»«ƒ≈«¿»»ƒ¿≈

Úכ‡iÓ˙ ˙ ‰Â‰Â »««¬»»«ƒ¿»«»
ÓÈÓÏ Ì‰‡Ï ‡ÂÁ˙‡Â Èl‡‰»ƒ≈¿ƒ¿¬»¿«¿»»¿≈»
È ‡È‰ ‡ ‰kÏÓ ˙„ÈÏÈ ‡‰»¿≈«ƒ¿»«ƒ¿ƒ

eÁ‡ BÁÏכאÎe eÚ ˙È ¿»»»¿≈
È‰e‡ Ï‡eÓ˜ ˙ÈÂ È‰eÁ‡ Êe ˙ÈÂ¿»»ƒ¿»¿≈¬ƒ


ּדׁשן': È‡‰(È„)ונעׂשה ‰.:ּכתרּגּומֹו ּפׁשּוטֹו ְֲֶֶֶַƒ¿∆ְְְַ

ּבֹו להׁשרֹות הּזה הּמקֹום את לֹו ויראה יבחר ְְְְְִִֶֶֶַַַַָה'
קרּבנֹות: ּכאן ּולהקריב ‰ÌBiׁשכינתֹו Ó‡È ‡. ְְְְִִַָָָָ¬∆≈»≈«

יראה" זה "ּבהר עליו: הּדֹורֹות לימי ְְִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשּיאמרּו
לעּמֹו: הּוא, ּברּו העתידין.‰ÌBiהּקדֹוׁש הּימים ְַַָָ«ֲִִִַָָ

ׁשּכל הּמקרא, ׁשּבכל הּזה", הּיֹום "עד ְְְִֶֶֶַַַַָָָּכמֹו:
הזה, המקרא את הּקֹוראים הּבאים ְְִִִֶֶַַַַַָָהּדֹורֹות
ּבֹו. ׁשעֹומדים הּיֹום על הּזה', הּיֹום 'עד ְְִִֶֶַַַַַאֹומרים:
ליׂשראל לסלח זֹו עקדה יראה ה' אּגדה: ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹּומדרׁש

ה מן ּולהּצילם ׁשנה הּיֹוםּבכל ׁשּיאמר ּכדי ּפרענּות, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֻ

אפרֹו יראה", ה' "ּבהר הּבאים הּדֹורֹות ּבכל ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָהּזה
לכּפרה: ועֹומד צבּור יצחק טוׁשל (ÊÈ)תורה ְְְִֵֶַָָָָ»≈

Î‡.:לּבן ואחת לאב ‡‰אחת ‰‰Â. ¬»∆¿ְֵַַַַַָָ¿«¿»«¿∆
לּבן: ואחת לאב יחאחת ‡Ì‰(ËÈ)תורה iÂ ְֵַַַַַָָ«≈∆«¿»»

Ú ‡.היה ּבחברֹון ׁשהרי מּמׁש, יׁשיבה לא ƒ¿≈»«ְְְֲִֵֶֶַָָָָֹ
מּבאר יצא יצחק ׁשל עקדתֹו לפני ׁשנים. י"ב ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶָָָָָיֹוׁשב
אברהם "וּיגר ׁשּנאמר: ּכמֹו לחברֹון, לֹו והל ְְְְְֱֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשבע
חברֹון מּׁשל מרּבים רּבים", ימים ּפלׁשּתים ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַָֻּבארץ
למעלה: ׁשּפרׁשנּו ּכמֹו ׁשנה, כ"ו והם ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָהראׁשֹונים,

(Î)BÂ „iÂ ‰l‡‰ ÌÈ‰ ÈÁ‡.מהר ּבׁשּובֹו «¬≈«¿»ƒ»≈∆«À«¿ְֵַ
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:Ì‡„כב˙ÈÂ BÊÁ ˙ÈÂ „Nk ˙ÈÂ «¬»¿»∆∆¿»¬¿»
:Ï‡e˙a ˙ÈÂ ÛÏ„È ˙ÈÂ LcÏtƒ¿»¿»ƒ¿»¿»¿≈

‰כג ˙È „ÈÏB‡ Ï‡e˙e¿≈ƒ»ƒ¿»
BÁÏ ‰kÏÓ ˙„ÈÏÈ È‡ ‡ÈÓ¿«¿»ƒ≈¿≈«ƒ¿»¿»

:Ì‰‡„ È‰eÁ‡כד˙ÁÏe ¬ƒ¿«¿»»¿≈»≈
˙È ‡È‰ Û‡ ˙„ÈÏÈÂ ‰Óe‡ ÓLe¿«¿»ƒ≈««ƒ»
˙ÈÂ LÁ ˙ÈÂ ÌÁb ˙ÈÂ Á∆«¿»««¿»««¿»

Ù Ù Ù :‰ÎÚÓ«¬»


היה 'אּלּו ואֹומר: מהרהר אברהם היה ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָהּמֹורּיה,
לי היה ּבנים, ּבלא הֹול היה ּכבר, ׁשחּוט ְְְִִִֵָָָָָָָֹּבני
ּבּׂשרֹו ּוממרא', אׁשּכל ענר, מּבנֹות אּׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹלהּׂשיאֹו
וזהּו זּוגֹו, ּבת רבקה ׁשּנֹולדה הּוא, ּברּו ְְְִֶֶַַָָָָהּקדֹוׁש
על ׁשהיּו ּדברים הרהּורי האּלה", הּדברים ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ"אחרי

עקדה: מׁשּפחֹותיה.Â‰ŒÌb‡ידי הׁשותה היא אף ְֲֵֵָ«ƒְְְְִִִֶַָָ

ׁשבטים י"ב אברהם מה ּכן, ּגם אברהם ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָלמׁשּפחֹות
הּׁשפחֹות, ּבני וד' הּגבירֹות ּבני ח' מּיעקב: ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹׁשּיצאּו

ּפּלגׁש: ּבני וד' ּגבירֹות ּבני ח' אּלּו, כאאף תורה ְְְְִִֵֵֵֶֶַ
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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

ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון ּבמהרהעל ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּ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:
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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

ולעלּובת חּיינּו, ּבית היא ּכי צּיֹון ּבמהרהעל ּותׂשּמח ּתֹוׁשיע נפׁש «≈ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָ
ּ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:



לוח זמנים לשבוע פרשת וירא בערים שונות בעולם קמי
זמני יום ראשון ויום שבת
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אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:535:588:048:078:378:399:329:3416:5516:5017:2017:1516:3117:25באר שבע )ח(

5:545:598:058:078:378:399:329:3416:5216:4717:1717:1216:1817:22חיפה )ח(

5:505:558:038:068:348:379:309:3216:5416:5017:1917:1516:1017:22ירושלים )ח(

5:556:008:058:088:388:409:339:3516:5316:4917:1817:1316:2917:24תל אביב )ח(

6:366:458:338:389:059:099:569:5916:4016:3117:1017:0216:1417:15אוסטריה וינה )ח(

6:106:049:039:009:359:3210:4510:4319:5820:0420:2520:3219:4520:44אוסטרליה מלבורן )ק(

6:366:458:348:389:069:109:5710:0016:4516:3617:1417:0616:2017:10אוקראינה אודסה )ח(

6:236:328:198:238:518:559:429:4516:2316:1416:5416:4615:5816:50אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

6:537:038:468:519:199:2410:0910:1216:4416:3417:1617:0616:1717:10אוק. ז׳יטומיר )ח(

6:456:558:398:449:119:1610:0110:0516:3716:2717:0917:0016:1117:04אוקראינה קייב )ח(

6:106:198:078:128:398:449:309:3316:1416:0516:4516:3615:4816:40אוקראינה דונייצק )ח(

7:007:088:599:039:319:3510:2310:2617:1317:0517:4317:3516:4917:49איטליה מילאנו )ח(

5:465:468:208:208:508:509:529:5218:0918:0918:3018:3117:5118:35אקוואדור קיטו )ח(

5:495:448:398:369:119:0910:2010:1819:2519:3119:5119:5719:1220:10ארגנטינה ב. איירס )ח(

6:266:189:249:219:559:5211:0611:0420:3220:4021:0121:0920:2021:13ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

6:326:398:368:409:099:1210:0310:0517:0717:0117:3417:2816:4417:32ארה״ב בולטימור )ח(

6:236:308:278:318:599:039:529:5516:5616:4917:2317:1716:3217:28ארה״ב ברוקלין נ.י. )ח(

6:246:318:278:319:009:039:539:5516:5516:4817:2217:1616:3117:28ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:027:099:059:099:379:4010:3010:3217:2917:2217:5717:5017:0518:02ארה״ב דטרויט )ח(

6:326:378:448:479:169:1910:1310:1417:3717:3318:0117:5717:1618:07ארה״ב היוסטן )ח(

6:096:148:198:228:518:539:469:4817:0416:5817:2917:2416:4117:33ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

6:276:318:418:439:149:1610:1010:1217:4117:3818:0518:0117:2018:11ארה״ב מיאמי )ח(

6:216:288:238:278:569:009:499:5216:4916:4217:1617:1016:2517:23ארה״ב ניו הייבן )ח(

6:186:268:238:278:548:589:479:5016:4916:4217:1717:1016:2517:21ארה״ב שיקאגו )ח(

5:455:438:308:298:598:5810:0510:0418:4718:5019:1019:1218:3119:16בוליביה לא פאס )ח(

7:337:439:259:309:5710:0210:4710:5017:1817:0817:5117:4116:5117:58בלגיה אנטוורפן )ח(

7:317:419:249:309:5610:0110:4610:5017:2017:1017:5317:4316:5417:59בלגיה בריסל )ח(

6:557:078:438:509:159:2110:0310:0716:2316:1116:5816:4715:5516:51בלרוס ליובאוויטש )ח(

5:165:127:597:588:318:299:379:3618:2518:2818:4818:5218:1018:59ברזיל ס.פאולו )ח(

5:024:597:467:458:178:169:249:2318:1018:1418:3418:3817:5518:45ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

6:507:018:438:489:159:2010:0410:0816:3716:2717:1017:0016:1017:16בריטניה לונדון )ח(

7:057:168:549:009:269:3210:1510:1916:4016:2817:1417:0316:1217:20בריטניה מנצ׳סטר )ח(

7:007:118:508:569:239:2810:1210:1516:3916:2917:1317:0316:1217:07גרמניה ברלין )ח(

7:117:219:069:119:389:4310:2810:3117:0616:5617:3817:2916:4017:33גרמניה פרנקפורט )ח(

6:376:408:558:569:279:2910:2610:2718:0718:0518:3018:2817:4718:32הודו בומביי )ח(

6:316:338:508:529:229:2410:2110:2218:0518:0318:2818:2617:4518:30הודו פונה )ח(

6:246:338:218:268:548:589:459:4816:2916:2117:0016:5116:0416:55הונגריה בודפשט )ח(

6:326:398:358:399:089:1110:0110:0317:0316:5617:3017:2316:3917:27טורקיה איסטנבול )ח(

6:486:548:548:579:269:2910:2010:2217:2917:2317:5517:4917:0617:53יוון אתונה )ח(

6:456:548:428:469:149:1910:0610:0916:5016:4217:2117:1216:2517:16מולדובה קישינב )ח(

לוח זמנים לשבוע פרשת וירא 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
6:306:338:538:549:239:2410:2210:2318:1018:0818:3318:3017:5018:34מקסיקו מ. סיטי )ח(

5:095:018:068:028:398:359:509:4819:1819:2619:4719:5619:0520:00ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:086:138:258:278:568:589:539:5417:2617:2217:4917:4617:0417:50נפאל קטמנדו )ח(

6:446:449:119:119:449:4410:4510:4518:5318:5319:1419:1418:3519:18סינגפור סינגפור )ח(

6:276:388:208:258:518:579:409:4416:1116:0016:4416:3415:4416:38פולין ורשא )ח(

5:335:328:088:078:418:409:449:4418:1018:1218:3218:3417:5418:38פרו לימה )ח(

7:177:259:179:219:489:5310:4010:4317:3117:2318:0017:5317:0618:06צרפת ליאון )ח(

7:347:439:309:3510:0210:0710:5210:5617:3417:2518:0517:5617:0818:10צרפת פריז )ח(

5:335:348:058:058:358:359:369:3717:4617:4618:0818:0817:2818:12קולומביה בוגוטה )ח(

6:506:578:518:559:239:2710:1610:1817:1217:0417:4017:3316:4717:45קנדה טורונטו )ח(

6:306:398:308:349:029:069:549:5716:4416:3617:1417:0616:2017:19קנדה מונטריאול )ח(

6:056:118:128:158:458:489:409:4116:5216:4717:1817:1316:3017:17קפריסין לרנקה )ח(

7:307:439:189:259:499:5610:3710:4116:5516:4317:3117:2016:2717:37רוסיה מוסקבה )ח(

7:027:118:599:039:319:3510:2210:2517:0716:5817:3717:2916:4217:33רוסיה רוסטוב נא-דונו )ח(

7:047:139:039:089:359:3910:2610:2917:1417:0517:4417:3616:4817:48שוייץ ציריך )ח(

6:106:128:318:329:049:0510:0310:0417:5317:5118:1518:1317:3318:17תאילנד 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 וירא 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
6:306:338:538:549:239:2410:2210:2318:1018:0818:3318:3017:5018:34מקסיקו מ. סיטי )ח(

5:095:018:068:028:398:359:509:4819:1819:2619:4719:5619:0520:00ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:086:138:258:278:568:589:539:5417:2617:2217:4917:4617:0417:50נפאל קטמנדו )ח(

6:446:449:119:119:449:4410:4510:4518:5318:5319:1419:1418:3519:18סינגפור סינגפור )ח(

6:276:388:208:258:518:579:409:4416:1116:0016:4416:3415:4416:38פולין ורשא )ח(

5:335:328:088:078:418:409:449:4418:1018:1218:3218:3417:5418:38פרו לימה )ח(

7:177:259:179:219:489:5310:4010:4317:3117:2318:0017:5317:0618:06צרפת ליאון )ח(

7:347:439:309:3510:0210:0710:5210:5617:3417:2518:0517:5617:0818:10צרפת פריז )ח(

5:335:348:058:058:358:359:369:3717:4617:4618:0818:0817:2818:12קולומביה בוגוטה )ח(

6:506:578:518:559:239:2710:1610:1817:1217:0417:4017:3316:4717:45קנדה טורונטו )ח(

6:306:398:308:349:029:069:549:5716:4416:3617:1417:0616:2017:19קנדה מונטריאול )ח(

6:056:118:128:158:458:489:409:4116:5216:4717:1817:1316:3017:17קפריסין לרנקה )ח(

7:307:439:189:259:499:5610:3710:4116:5516:4317:3117:2016:2717:37רוסיה מוסקבה )ח(

7:027:118:599:039:319:3510:2210:2517:0716:5817:3717:2916:4217:33רוסיה רוסטוב נא-דונו )ח(

7:047:139:039:089:359:3910:2610:2917:1417:0517:4417:3616:4817:48שוייץ ציריך )ח(

6:106:128:318:329:049:0510:0310:0417:5317:5118:1518:1317:3318:17תאילנד 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
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סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
כל ליל ב' ט"ו בו
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