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Ì‰‡Âאברהם את ּבר וה' ּבּימים ּבא זקן ¿«¿»»ְִֵֵֶַַַַָָָָָ
(מהורש"ב)1ּבּכל אדמֹו"ר ּומדּיק , ְְֵַַַֹ

(ּדּׁשנת זה הּמתחיל ּדּבּור ּבמאמרֹו עדן ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָנׁשמתֹו
ּבּמה2תרס"ו מפרׁש ואינֹו סּתם ּבּכל ּׁשאֹומר מה (ְְְֵֵֵֶֶַַַַָֹ

הּבאּור ּונקּדת העלם3ּברכֹו. ּבחינת הּוא ּדּכל , ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַֹֻ
ּכדאיתא הּגּלּוים. ּכל נמׁשכים ׁשּמּׁשם ְְְִִִִִִִִֶַַָָָָָהעצמי,

ּבּכל,4ּבּזֹוהר אברהם את ּבר וה' הּפסּוק על ְֵֶַַַַַַַַָָָֹ
סתם ּבּכל אֹומר ולכן מּתּמן. נפקי ּברכאן ּדכל מאתר אתּבר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָֹּדאברהם
מּפרטים. ׁשּלמעלה גבּול ּבלי ּבחינת ׁשהּוא לפי ּפרטים, מפרט ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָואינֹו
ּדכל אתר הּוא ׁשּבּכל הּזֹוהר דּפרּוׁש והּׁשּיכּות הּקׁשר להבין ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹוצרי

הּפסּוק על רׁש"י ּפירּוׁש עם מּתּמן נפקי יצחק5ּברכאן על קאי ׁשּבּכל ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ
זה ׁשּפסּוק מׁשמע הּכתּובים דמהמׁש וגם, ּבן). ּבגימטרּיא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ(ּבּכל
ולקחּת ּגֹו' עבדֹו אל אברהם לוּיאמר הקּדמה הּוא וגֹו') זקן ְְְְְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ(ואברהם

ליצחק לבני אברהם6אּׁשה את ּבר ּדוה' הּׁשּיכּות מהי להבין וצרי , ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ
עבּדֹו את ׁשּׁשלח לזה מּתּמן, נפקי ּברכאן ּדכל מאתר ׁשּנתּבר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּבּכל,

לבנֹו אּׁשה ורבקה7לקחת יצחק ּדנּׂשּואי העּלּוי ּגֹודל להבין צרי ּגם . ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ועד מּתּמן), נפקי ּברכאן ּדכל (אתר ּבּכל מּבחינת ּגם יֹותר נעלה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשהּוא

לנׂשּואי הקּדמה רק הּוא ּבּכל אברהם את ּבר ׁשהוי' ורבקה.ּדזה יצחק ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
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ב לאור יצא (*    שבשנה – הבעל"ט, מרחשון כ"ה הבהיר יום "לקראת ,

. . השביעי* במחזור הרמב"ם לימוד התחלת יום גם הוא זו    ."1(פרשתנו

א. כד, שרה) ואילך.)2(חיי עח ע' תרס"ו בהמשך פדֿה.)3נדפס ע' הנ"ל קל,)4המשך פרשתנו ח"א

התורה)5ב. על רש"י שפירוש מכיון – זל"ז** שייכים הפסוק שבאותו הפירושים שכל לזה דנוסף

" (זהר).הוא הסוד ע"ד הפירוש עם מיוחדת שייכות לו יש שבט), כט יום" ("היום תורה" של

שם. ובהערות בתחלתו, ח"ה לקו"ש בארוכה בֿד.)6וראה שם, שם,)7פרשתנו לזהר אורות בנצוצי

הכנעני. מבנות אשה לקחת שלא שצוה זה על טעם הוא הזהר) (לפירוש בכל אברהם את ברך שוהוי'

לבנו אשה לקחת השליחות על גם טעם הוא בכל גו' ברך וה' רש"י, שלפירוש דכמו י"ל, ואולי

.(5 הערה לעיל (ראה הזהר פירוש לפי גם הוא עד"ז אשה"), להשיאו צריך הי' בן לו שהי' ("מאחר

המצוות). בספר (וכן ליום אחד פרק להלומדים השלישי מחזור התחלת וגם ליום. פרקים ג' להלומדים (*

ובכ"מ. .782 ע' ח"ג לקו"ש ראה – ב) סא, (נדה מ"שעטנז" לזה הראי' כידוע (**
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Ì‰‡Âאברהם את ּבר וה' ּבּימים ּבא זקן ¿«¿»»ְִֵֵֶַַַַָָָָָ
(מהורש"ב)1ּבּכל אדמֹו"ר ּומדּיק , ְְֵַַַֹ

(ּדּׁשנת זה הּמתחיל ּדּבּור ּבמאמרֹו עדן ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָנׁשמתֹו
ּבּמה2תרס"ו מפרׁש ואינֹו סּתם ּבּכל ּׁשאֹומר מה (ְְְֵֵֵֶֶַַַַָֹ

הּבאּור ּונקּדת העלם3ּברכֹו. ּבחינת הּוא ּדּכל , ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַֹֻ
ּכדאיתא הּגּלּוים. ּכל נמׁשכים ׁשּמּׁשם ְְְִִִִִִִִֶַַָָָָָהעצמי,

ּבּכל,4ּבּזֹוהר אברהם את ּבר וה' הּפסּוק על ְֵֶַַַַַַַַָָָֹ
סתם ּבּכל אֹומר ולכן מּתּמן. נפקי ּברכאן ּדכל מאתר אתּבר ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָָָָָָָֹּדאברהם
מּפרטים. ׁשּלמעלה גבּול ּבלי ּבחינת ׁשהּוא לפי ּפרטים, מפרט ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָואינֹו
ּדכל אתר הּוא ׁשּבּכל הּזֹוהר דּפרּוׁש והּׁשּיכּות הּקׁשר להבין ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹוצרי

הּפסּוק על רׁש"י ּפירּוׁש עם מּתּמן נפקי יצחק5ּברכאן על קאי ׁשּבּכל ְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָֹ
זה ׁשּפסּוק מׁשמע הּכתּובים דמהמׁש וגם, ּבן). ּבגימטרּיא ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ(ּבּכל
ולקחּת ּגֹו' עבדֹו אל אברהם לוּיאמר הקּדמה הּוא וגֹו') זקן ְְְְְְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָֹ(ואברהם

ליצחק לבני אברהם6אּׁשה את ּבר ּדוה' הּׁשּיכּות מהי להבין וצרי , ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָ
עבּדֹו את ׁשּׁשלח לזה מּתּמן, נפקי ּברכאן ּדכל מאתר ׁשּנתּבר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹּבּכל,

לבנֹו אּׁשה ורבקה7לקחת יצחק ּדנּׂשּואי העּלּוי ּגֹודל להבין צרי ּגם . ְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַָָָָָָָ
ועד מּתּמן), נפקי ּברכאן ּדכל (אתר ּבּכל מּבחינת ּגם יֹותר נעלה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשהּוא

לנׂשּואי הקּדמה רק הּוא ּבּכל אברהם את ּבר ׁשהוי' ורבקה.ּדזה יצחק ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹ
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ב לאור יצא (*    שבשנה – הבעל"ט, מרחשון כ"ה הבהיר יום "לקראת ,

. . השביעי* במחזור הרמב"ם לימוד התחלת יום גם הוא זו    ."1(פרשתנו

א. כד, שרה) ואילך.)2(חיי עח ע' תרס"ו בהמשך פדֿה.)3נדפס ע' הנ"ל קל,)4המשך פרשתנו ח"א

התורה)5ב. על רש"י שפירוש מכיון – זל"ז** שייכים הפסוק שבאותו הפירושים שכל לזה דנוסף

" (זהר).הוא הסוד ע"ד הפירוש עם מיוחדת שייכות לו יש שבט), כט יום" ("היום תורה" של

שם. ובהערות בתחלתו, ח"ה לקו"ש בארוכה בֿד.)6וראה שם, שם,)7פרשתנו לזהר אורות בנצוצי

הכנעני. מבנות אשה לקחת שלא שצוה זה על טעם הוא הזהר) (לפירוש בכל אברהם את ברך שוהוי'

לבנו אשה לקחת השליחות על גם טעם הוא בכל גו' ברך וה' רש"י, שלפירוש דכמו י"ל, ואולי

.(5 הערה לעיל (ראה הזהר פירוש לפי גם הוא עד"ז אשה"), להשיאו צריך הי' בן לו שהי' ("מאחר

המצוות). בספר (וכן ליום אחד פרק להלומדים השלישי מחזור התחלת וגם ליום. פרקים ג' להלומדים (*

ובכ"מ. .782 ע' ח"ג לקו"ש ראה – ב) סא, (נדה מ"שעטנז" לזה הראי' כידוע (**
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È‡ec ÈeÚ‰ Ï„B∆»ƒ¿ƒ≈
‡e‰L ‰˜Â ˜ÁˆÈƒ¿»¿ƒ¿»∆
ÈÁaÓ Ì BÈ ‰ÏÚ«¬∆≈«ƒ¿ƒ«
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.‰˜Â ˜ÁˆÈ È‡eÏ ‰Óc˜‰ ˜ ‡e‰ Ïka Ì‰‡ ‡∆«¿»»«…««¿»»¿ƒ≈ƒ¿»¿ƒ¿»
עבודתו. בשכר לאברהם שהתגלו האלוקיות הדרגות יבוארו הבאים בפרקים

שנקראת הכתר חיצוניות למעלה: מלמטה זה) במאמר (המבוארות הדרגות

בשתי עוסק זה ובמאמר 'אריך',

'מוחא א. עיקריות: דרגות

באריך חיצונית דרגה סתימאה'

פנימית דרגה ו'גלגלתא' ב.

באריך.

היא הכתר מחיצוניות ולמעלה

'עתיק'. הנקראת הכתר פנימיות

דרגות שתי מבוארות זה ובמאמר

(ג' 'מוחין' א. ב'עתיק': פנימיות

דרגה ב. עתיק. של ראשונות)

ש'נעתק בעתיק יותר נעלית

'עתיק' דרגת לגמרי'. ומובדל

'כל'. בתואר גם נקראת
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ו   

ּבמדרׁשÔeÈÂב) ּדאיתא מה ּבהקּדים אין8זה ¿»ְְְְִִִֵֶַַַָָ
עד לׂשררה האדם את מעלה ְֲִֶֶַַַָָָָָָָהּקּב"ה
ּבאבינּו מֹוצא אּתה וכן וכּו' אֹותֹו ּובֹוחן ְְְִֵֵֵֵֶַָָׁשּבֹודק
ּבהן ועמד נסיֹונֹות עׂשר הּקּב"ה נּסהּו ְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָאברהם
ּבּכל. אברהם את ּבר וה' ׁשּנאמר ּברכֹו ּכ ְְֱֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹואחר

צדק הּצמח ּכנגד9ּומבאר הם נסיֹונֹות ּדעׂשר , ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ
ּפנימּיּות הּוא ּכל ּכן ּׁשאין מה ספירֹות, ְְִִִֵֵֶֶֶַֹעׂשר

ׁשאינֹו דּבבחינה10הּכתר ספירֹות. עׂשר ּבחׁשּבֹון ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָ
ּולאחרי לׁשם. מּגעת ּדּלתּתא אתערּותא אין ְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָזֹו,
ספירֹות עׂשר ּכנגד נסיֹונֹות ּבעׂשר אברהם ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשעמד
ּבּכל, ּברכֹו אזי ּדּלתּתא, אתערּותא ׁשּי ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשּבהן
לׁשֹון ּדּיּוק ּגם ּדזהּו לֹומר, ויׁש הּכתר. ְְְְִִִֵֶֶֶַַַּפנימּיּות
את ּבר וה' ּבּימים ּבא זקן ואברהם ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָהּכתּוב
היֹות עם ּבּימים, ּבא זקן ׁשהיה ּדזה ּבּכל, ְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹאברהם
לאברהם הּכתּוב מיחס הּקּב"ה, ּברּכת ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשּזהּו

)ּכל ּבנֹוגע ּכן ּׁשאין מה ּבּימים), ּבא זקן ְִֵֵֵֵֶַַַָָָֹ
ׁשהוי' אם ּכי 'ּכל' לֹו היה ׁשאברהם אֹומר ְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹאינֹו

ּבזה הּבאּור לֹומר ּדיׁש ּבּכל, הּוא11ּברכֹו ּובימים ּבזקנה ׁשּנתּבר ּדזה , ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּדּלתּתא אתערּותא ידי על ונמׁשכת ׁשּמתעֹוררת דּלעילא ,12אתערּותא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ

אתערּותא הּוא ּבּכל ׁשּנתּבר זה ּכן ּׁשאין מה אברהם, ׁשל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעבֹודתֹו
[וזה לׁשם מּגעת ּדּלתּתא אתערּותא ׁשאין מּלמעלה הּבאה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָדּלעילא
ׁשּצרי לפי הּוא נסיֹונֹות ּבעׂשר ׁשעמד לאחרי ּדוקא ּבאה זֹו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּברכה

אתר גֹו'.]14ׁשלים13להיֹות ּבר וה' ּבּה ּכתיב ולכן , ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָ
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יב.)8 פט"ו, פ)9במדב"ר באוה"ת זה סע"א.בד"ה תשעט, ד) (כרך (שער)10רשתנו מב שער ע"ח

שם. אוה"ת ג. מו, בחוקותי בלקו"ת הובא פ"א, אבי"ע) מוחיןדרושי (שער כג שער ע"ח .

ב. י, שה"ש בלקו"ת הובא פ"ה, (המשך).11דצלם) בסופו תרע"ג זקן ואברהם ד"ה עד"ז ראה

קצ). ע' ח"א שייך)12תער"ב שאין הכתר פנימיות הוא בימים" בא "זקן שגם ,9 שבהערה באוה"ת

שלא מלמעלה (המשכה זה ענין בפרטיות, אבל בכללות, שזהו לומר, יש ואולי דלתתא. אתערותא בו

מובן: ועפ"ז שם. 31 ובהערה ס"ג סוף לקמן ראה – בכל בבחינת דוקא הוא דלתתא) אתערותא ע"י

" הכתוב לשון זה(א) (ב) כבפנים. ל"בכל", בנוגע כמ"ש ברכו שהוי' ולא בימים", בא זקן

הוצרך לזה רק כי – הכתוב) תחלת (ולא בכל" אברהם את ברך "וה' רק מעתיק 8 שבהערה שבמדרש

האתעדל"ע נמשכת אז שרק העבודה, (שלימות נסיונות עשר קדימת כןלהיות שאין מה ,(

בימים". בא ב.)13"זקן צ, ח"ג זהר ואילך.)14ראה סע"א כד, שה"ש לקו"ת בארוכה ראה

    
L„Óa ‡˙È‡c ‰Ó ÌÈc˜‰a ‰Ê ÔeÈÂ (8‰ÏÚÓ ‰"aw‰ ÔÈ‡ ¿»∆¿«¿ƒ«¿ƒ»«ƒ¿»≈«»»«¬∆

‰z‡ ÔÂ 'eÂ B˙B‡ ÔÁBe ˜„BaL „Ú ‰Ï Ì„‡‰ ˙‡∆»»»ƒ¿»»«∆≈≈¿¿≈«»
Ô‰a „ÓÚÂ ˙BBÈ Ú ‰"aw‰ e‰ Ì‰‡ eÈ‡a ‡ˆBÓ≈¿»ƒ«¿»»ƒ»«»»∆∆ƒ¿¿»«»∆
‡Óe .Ïka Ì‰‡ ˙‡ a '‰Â Ó‡L Ba k Á‡Â¿««»≈¬∆∆¡««≈«∆«¿»»«…¿»≈

˜„ˆ ÁÓv‰9Úc , «∆«∆∆¿∆∆
Ú „k Ì‰ ˙BBÈƒ¿≈¿∆∆∆∆

˙BÈהאצילות עולם של -, ¿ƒ
‡e‰ 'Ïk' Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈…
BÈ‡L ˙k‰ ˙eiÓÈ10 ¿ƒƒ«∆∆∆≈

˙BÈ Ú ÔBaLÁa¿∆¿∆∆¿ƒ
אריך, - הכתר מחיצוניות (בשונה

הספירות בכלל לעתים .)הנמנה
ÔÈ‡ ,BÊ ‰ÈÁa„∆ƒ¿ƒ»≈
‡z˙lc ‡˙eÚ˙‡ƒ¿»»ƒ¿«»
עבודת התחתון. [=התעוררות

ÌLÏ.האדם] ˙ÚbÓבכל «««¿»
ממשיך מקיים שהיהודי מצוה

מלמעלה, אלוקי אור עצמו על

הוא זוכה מזדכך שהאדם וככל

את אך יותר, זאת להרגיש

עבודת בכח אין הכתר פנימיות

להמשיכה. ≈¬»¿ÈÁ‡Ïeהאדם
Úa Ì‰‡ „ÓÚL∆»««¿»»¿∆∆
Ú „k ˙BBÈƒ¿¿∆∆∆∆
iL Ô‰aL ˙BÈ¿ƒ∆»∆«»
ÈÊ‡ ,‡z˙lc ‡˙eÚ˙‡ƒ¿»»ƒ¿«»¬«

Ïka,הקב"ה Ba≈¿«…
.˙k‰ ˙eiÓÈדרגת - ¿ƒƒ«∆∆

Ìbעתיק. e‰Êc ,ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿∆«
e˙k‰ ÔBLÏ ˜eic.א ƒ¿«»

ÌÈÓia ‡a Ô˜Ê Ì‰‡Â.ב ¿«¿»»»≈»«»ƒ
Ì‰‡ ˙‡ a '‰Â«≈«∆«¿»»

‰È‰L ‰Êc ,Ïkaבמעלות «…¿∆∆»»
˙BÈ‰ ÌÚ ,ÌÈÓia ‡a Ô˜Ê»≈»«»ƒƒ¡

,‰"aw‰ ˙ka e‰L'שה ∆∆ƒ¿««»»
- בימים ובא זקן שיהיה ברכו

e˙k‰ ÁÈÓאלו ברכות ¿«≈«»
Ô˜Ê Ì‰‡Â Ì‰‡Ï¿«¿»»¿«¿»»»≈

(ÌÈÓia ‡aשהגיע כיון »«»ƒ
עבודתו בשכר אלו ,למעלות
כדלהלן 'אריך', לדרגת כינוי (והן

ג')) Ôk(סעיף ÔÈ‡M ‰Ó ,«∆≈≈
ÚBaלמעלתBÈ‡ Ïk ¿≈«…≈

BÏ ‰È‰ Ì‰‡L ÓB‡≈∆«¿»»»»
זאת) עצמו(קיבל …'Ïk'בזכות

Ïka Ba 'ÈÂ‰L Ì‡ Èkƒƒ∆¬«»≈¿«…

במתנה זאת Êa‰שקיבל e‡a‰ ÓBÏ LÈc .11a˙L ‰Êc , ¿≈««≈»∆¿∆∆ƒ¿»≈
‡ÏÈÚl„ ‡˙eÚ˙‡ ‡e‰ ÌÈÓÈe ‰˜Êaגילוי העליון. [=התעוררות ¿ƒ¿»¿»ƒƒ¿»»ƒ¿≈»

מלמעלה] אלקי ‡˙eÚ˙‡אור È„È ÏÚ ˙LÓÂ ˙BÚ˙L∆ƒ¿∆∆¿ƒ¿∆∆«¿≈ƒ¿»»
‡z˙lc12a˙L ‰Ê Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,Ì‰‡ ÏL B˙„BÚ , ƒ¿«»¬»∆«¿»»«∆≈≈∆∆ƒ¿»≈

‡˙eÚ˙‡ ‡e‰ Ïka«…ƒ¿»»
‰ÏÚÓlÓ ‰‡a‰ ‡ÏÈÚl„ƒ¿≈»«»»ƒ¿«¿»
‡z˙lc ‡˙eÚ˙‡ ÔÈ‡L∆≈ƒ¿»»ƒ¿«»

ÌLÏ ˙ÚbÓשאין דרגה והיא «««¿»
אצלה ערך האדם ∆¿[ÊÂ‰לעבודת

‡˜Âc ‰‡a BÊ ‰aL∆¿»»»»«¿»
Úa „ÓÚL ÈÁ‡Ï¿«¬≈∆»«¿∆∆
ÈvL ÈÏ ‡e‰ ˙BBÈƒ¿¿ƒ∆»ƒ

˙‡ ˙BÈ‰Ï13ÌÈÏL14 ƒ¿¬«¿ƒ
ואזי פגום] לא שלם, [=מקום

הברכה, שפע לקבל כלי הוא

מכל הכלי, הכנת מעלת ולמרות

ברכה ממשיכה ההכנה אין מקום

aזו È˙k ÔÏÂ ,- ¿»≈¿ƒ≈
- 'כל' B'בברכת a '‰Âכי «≈«

נמשכת שאינה מה' ברכה זוהי

כן,.מעבודתו אם נתבאר

את השיג עצמו מצד שאברהם

אריך, - בימים' ו'בא 'זקן' דרגות

את גם שיקבל ברכו והקב"ה

- הכתר' 'פנימיות 'כל' דרגת

ממנו מדרש יביא וכעת עתיק.
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עּתיקÌb‰Âג) ּבחינת הּוא ּבּימים ּבא זקן ׁשּגם ¿««ְִִִֵֶַַַַָָָ
ּבּמדרׁש ּכדאיתא ׁשאמר15יֹומין, ְְִִִִֶַַָָָ

ׁשּנאמר לבּוׁשי ּולבֹוׁש ּבא לאברהם ְְְְֱִֶֶַַַָָָָֹהּקּב"ה
ּכהּנה' ּב'מּתנֹות ּופירׁש ּבּימים, ּבא זקן ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָֻואברהם
ּכי הּוא הּקּב"ה ׁשל לבּוׁשֹו הּוא ּבּימים ׁשּבא ְְִִֶֶֶַַָָָָּדזה

נקרא צדק16הּקּב"ה [והּצמח יֹומין מֹוסיף17עּתיק ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָ
(ּדיקנא זקן ּכי18ׁשּגם ּדהּקּב"ה, לבּוׁשֹו הּוא ( ְְְִִֵֶַַָָָָ

ּכתיב יֹומין חיּור16ּבעּתיק ּכתלג 19לבּוׁשיּה ְְְְִִִִִֵֵַַ
לֹומר,20ׁשהּוא יׁש דיקנא], ּתּקּוני י"ג ּבחינת ְְִִִֵֵֶַַָ

אּלא מּמׁש, לעּתיק (לא היא ּבזה )21ׁשהּכּונה ְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
יֹומין עּתיק ּבׁשם ּכן ּגם ׁשּנקרא ויׁש22לארי] ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָ

הּוא יֹומין עּתיק ּבׁשם נקרא ׁשארי ּדזה ְְְֲִִִִֵֶֶַַָלֹומר
ּדעּתיק ּתחּתֹונֹות ז' מלּבׁשים ׁשּבֹו עּתיק23לפי הּוא 'ּכל' ּכן ּׁשאין מה ,[ ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֻ

ּדעּתיק ראׁשֹונֹות ג' ּבחינת הּוא ּגּופא ׁשּבעּתיק מּזֹו, ויתירה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָעצמֹו.
ּבארי מלּבׁשים יֹותר,24ׁשאינם ּולמעלה עּתיק ּפנימּיּות לבחינת ועד , ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

וזהּו העצמי. העלם ּבחינת הּוא ׁש'ּכל' מהּמאמר א) (סעיף ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוכּנ"ל
ּבא זקן (ואברהם לאברהם הּכתּוב מיחס ּבּימים ּבא ּדזקן ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשהענין

ּכ ּׁשאין מה ּבּכל,ּבּימים) אברהם את ּבר ׁשהוי' אֹומר 'ּכל' ּבנֹוגע ן ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
הּכתר, ּבחּצֹונּיּות ׁשהּוא ּבּימים, ּבא זקן ּבחינת לאברהם ׁשהיה זה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּכי
ּדהּפרּוׁש הּׁשּיכּות ּגם ּדזֹוהי לֹומר, ויׁש עבֹודתֹו. ידי על זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָהמׁשי
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ז)15 כרך שם ואילך. ב תשפג, ואילך. ב תשפא, א. תשעט, שם אוה"ת וראה ספנ"ח. פרשתנו ב"ר

ואילך). לז ע' תרכ"ז (סה"מ ואילך פ"ו תרכ"ז (הא') זה ד"ה ואילך. א ט.)16תתתז, ז, דניאל

לה).)17 ע' שם (סה"מ פ"ה תרכ"ז (הא') זה בד"ה ועד"ז ב. תשפא, שם ב"ר)18באוה"ת ראה

זקן", ואברהם זקנה לו נתן אברהם שעמד כיון . . זקנה תבע "אברהם א) פז, בב"מ (ועד"ז ט פס"ה,

שמקודם כח) ע' – בתחלתו תרכ"ז הנ"ל ד"ה ב. תשעט, ב. תשעח, שם באוה"ת (הובא שם וביפ"ת

מהפני ניכר הזקנה (דיקנא).הי' זקן חתימת הותחל ומאברהם והגוף, לב"מ)19ם מהרש"א בחדא"ג

הזקנה שנעשה הוא זקן" ד"ואברהם והחידוש זקן, חתימת הי' מקודם שגם ועפ"זשם, שער.

כתלג "לבושי' עם זקן" ד"ואברהם הקשר ד.)."20מובן כח, שם ד. כז, אחרי לקו"ת ראה

יומין".)21ובכ"מ. עתיק הנק' א"א . . בימים "בא בהקיצורים ב תשפה, שם באוה"ת וכמפורש

עתיקא,)22 ג"כ שנק' "א"א ג נא, שלח ובלקו"ת ובכ"מ. הבאה. שבהערה מאו"א ".ראה

נק')23 אותו המלביש "וא"א א'תלט) ע' ח"ג תער"ב בהמשך (הובא נה אות ע' מערכת מאו"א ראה

יומין". עתיק שמו ע"ש פ"אֿב.)24ג"כ אנפין) אריך (שער יב שער מע"ח ב, מו, שה"ש לקו"ת

ובכ"מ.

    
'עתיק'! בתואר מכונים בימים' ו'בא 'זקן' גם כי כךמובן שנקראים ויבאר,

'עתיק'. מדרגת יונקות שב'אריך' אלו שדרגות כיון המושאל, בשם רק במדרש

,ÔÈÓBÈ ˜ÈzÚ ÈÁa ‡e‰ ÌÈÓia ‡a Ô˜Ê ÌbL Ìb‰Â ¿««∆«»≈»«»ƒ¿ƒ««ƒƒ
L„na ‡È‡„k15LBÏe ‡a Ì‰‡Ï ‰"aw‰ Ó‡L ƒ¿ƒ»«ƒ¿»∆»««»»¿«¿»»…¿

Ì‰‡Â Ó‡pL ÈLeÏ¿ƒ∆∆¡«¿«¿»»
ÌÈÓia ‡a Ô˜Ê-ו'בא 'זקן' »≈»«»ƒ

הקב"ה, של לבושיו הם בימים'

BzÓ'aכדלהלן LÈÙe ,≈≈¿«¿
) '‰p‰k(המדרש ממפרשי ¿À»

‡e‰ ÌÈÓia ‡aL ‰Êc¿∆∆»«»ƒ
‡e‰ ‰"aw‰ ÏL BLeÏ¿∆«»»

‡˜ ‰"aw‰ Èk16˜ÈzÚ ƒ«»»ƒ¿»«ƒ
˜„ˆ ÁÓv‰Â] ÔÈÓBÈ17 ƒ¿«∆«∆∆

ÒBÓÔ˜Ê ÌbL ÛÈƒ∆«»»
‡˜Èc)18BLeÏ ‡e‰  ƒ¿»¿

a Èk ,‰"aw‰cדרגת˜ÈzÚ ¿«»»ƒ¿«ƒ
Èk ÔÈÓBÈ16ÈLeÏ ƒ¿ƒ¿≈
eÈÁ Ïkכשלג [=לבושו ƒ¿«ƒ≈

e‰L20ÈÁa‡19לבן] ∆¿ƒ«
‡˜È„ Èewz "È13 =] ƒ≈ƒ¿»

עליונים שפע צינורות זקן. ָָתיקוני

ובשם 'דיקנא' הנקראים

מעלות]'לבושיה'] גם כן, אם

בשם נקראות בימים' ו'בא 'זקן'

'אריך' ולא LÈ'עתיק', ?≈
‡È‰ ‰Êa ‰ek‰L ,ÓBÏ«∆««»»»∆ƒ
,LnÓ ˜ÈzÚÏ ‡Ï)…¿«ƒ«»

‡l‡21‡˜pL CÈ‡Ï  ∆»∆¬ƒ∆ƒ¿»
˜ÈzÚ ÌLa Ôk Ìb«≈¿≈«ƒ

ÔÈÓBÈ22‰Êc ÓBÏ LÈÂ] ƒ¿≈«¿∆
˜ÈzÚ ÌLa ‡˜ CÈ‡L∆¬ƒƒ¿»¿≈«ƒ
BaL ÈÙÏ ‡e‰ ÔÈÓBÈƒ¿ƒ∆
BBzÁz 'Ê ÌÈLaÏÓ¿À»ƒ«¿

˜ÈzÚcשהן המדות [=שבע ¿«ƒ
מדרגת של התחתונות המדרגות

מקבלת23עתיק] דרגא שכל

ממנה, שלמעלה מהדרגה חיותה

אחרונות מדרגות מקבל ו'אריך'

'עתיק' Ôkשל ÔÈ‡M ‰Ó ,[«∆≈≈
.BÓˆÚ ˜ÈzÚ ‡e‰ 'Ïk'…«ƒ«¿
˜ÈzÚaL ,BÓ ‰ÈÈÂƒ≈»ƒ∆¿«ƒ
' ÈÁa ‡e‰ ‡Ùeb»¿ƒ«

BBL‡ודעת בינה [=חכמה ƒ
העליונות] הבחינות שהן

ÌÈLaÏÓ ÌÈ‡L ˜ÈzÚc¿«ƒ∆≈»¿À»ƒ
CÈ‡aהן דעתיק ראשונות שג' ∆¬ƒ

באריך מהתלבשות ÚÂ„24למעלה ,- כינוי הוא ש'כל' -ÈÁÏ ¿«ƒ¿ƒ«
˜ÈzÚ eiÓÈראשונות מג' Âשלמעלה ,BÈ ‰ÏÚÓÏeהואÏ"pÎ ¿ƒƒ«ƒ¿«¿»≈««

Ó‡n‰Ó ‡ ÛÈÚÒ)הרש"ב הרבי ‰ÌÏÚשל ÈÁa ‡e‰ 'Ïk'L ¿ƒ≈««¬»∆…¿ƒ«∆¿≈
ÈÓˆÚ‰לגמרי וגנוז סתום ÌÈÓiaשהוא ‡a Ô˜Êc ÔÈÚ‰L e‰ÊÂ . »«¿ƒ¿∆∆»ƒ¿»¿»≈»«»ƒ

Ì‰‡Ï ek‰ ÒÁÈÓ¿«≈«»¿«¿»»
ÌÈÓia ‡a Ô˜Ê Ì‰‡Â)¿«¿»»»≈»«»ƒ
'Ïk' ÚBa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈¿≈«…
‡ Ca 'ÈÂ‰L ÓB‡≈∆¬«»≈«∆
‰Ê Èk ,Ïka Ì‰‡«¿»»«…ƒ∆
ÈÁa Ì‰‡Ï ‰È‰L∆»»¿«¿»»¿ƒ«
‡e‰L ,ÌÈÓia ‡a Ô˜Ê»≈»«»ƒ∆

k‰ eiBvÁa- אריך - ¿ƒƒ«∆∆
È„È ÏÚ ‰Ê CÈLÓ‰ƒ¿ƒ∆«¿≈

B„BÚאליו מתייחסת ולכן ¬»
זו נמשכה,מעלה 'כל' דרגת אך

'מתנה'. בתורת מלמעלה אליו

Ìb È‰BÊc ,ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿ƒ«
Le‰c eÎiM‰של) ««»¿«≈
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ז       

עּתיקÌb‰Âג) ּבחינת הּוא ּבּימים ּבא זקן ׁשּגם ¿««ְִִִֵֶַַַַָָָ
ּבּמדרׁש ּכדאיתא ׁשאמר15יֹומין, ְְִִִִֶַַָָָ

ׁשּנאמר לבּוׁשי ּולבֹוׁש ּבא לאברהם ְְְְֱִֶֶַַַָָָָֹהּקּב"ה
ּכהּנה' ּב'מּתנֹות ּופירׁש ּבּימים, ּבא זקן ְְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָֻואברהם
ּכי הּוא הּקּב"ה ׁשל לבּוׁשֹו הּוא ּבּימים ׁשּבא ְְִִֶֶֶַַָָָָּדזה

נקרא צדק16הּקּב"ה [והּצמח יֹומין מֹוסיף17עּתיק ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָ
(ּדיקנא זקן ּכי18ׁשּגם ּדהּקּב"ה, לבּוׁשֹו הּוא ( ְְְִִֵֶַַָָָָ

ּכתיב יֹומין חיּור16ּבעּתיק ּכתלג 19לבּוׁשיּה ְְְְִִִִִֵֵַַ
לֹומר,20ׁשהּוא יׁש דיקנא], ּתּקּוני י"ג ּבחינת ְְִִִֵֵֶַַָ

אּלא מּמׁש, לעּתיק (לא היא ּבזה )21ׁשהּכּונה ְִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ
יֹומין עּתיק ּבׁשם ּכן ּגם ׁשּנקרא ויׁש22לארי] ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָ

הּוא יֹומין עּתיק ּבׁשם נקרא ׁשארי ּדזה ְְְֲִִִִֵֶֶַַָלֹומר
ּדעּתיק ּתחּתֹונֹות ז' מלּבׁשים ׁשּבֹו עּתיק23לפי הּוא 'ּכל' ּכן ּׁשאין מה ,[ ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֻ

ּדעּתיק ראׁשֹונֹות ג' ּבחינת הּוא ּגּופא ׁשּבעּתיק מּזֹו, ויתירה ְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָעצמֹו.
ּבארי מלּבׁשים יֹותר,24ׁשאינם ּולמעלה עּתיק ּפנימּיּות לבחינת ועד , ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֻ

וזהּו העצמי. העלם ּבחינת הּוא ׁש'ּכל' מהּמאמר א) (סעיף ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוכּנ"ל
ּבא זקן (ואברהם לאברהם הּכתּוב מיחס ּבּימים ּבא ּדזקן ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָָָָָָָׁשהענין

ּכ ּׁשאין מה ּבּכל,ּבּימים) אברהם את ּבר ׁשהוי' אֹומר 'ּכל' ּבנֹוגע ן ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ
הּכתר, ּבחּצֹונּיּות ׁשהּוא ּבּימים, ּבא זקן ּבחינת לאברהם ׁשהיה זה ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּכי
ּדהּפרּוׁש הּׁשּיכּות ּגם ּדזֹוהי לֹומר, ויׁש עבֹודתֹו. ידי על זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָהמׁשי
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ז)15 כרך שם ואילך. ב תשפג, ואילך. ב תשפא, א. תשעט, שם אוה"ת וראה ספנ"ח. פרשתנו ב"ר

ואילך). לז ע' תרכ"ז (סה"מ ואילך פ"ו תרכ"ז (הא') זה ד"ה ואילך. א ט.)16תתתז, ז, דניאל

לה).)17 ע' שם (סה"מ פ"ה תרכ"ז (הא') זה בד"ה ועד"ז ב. תשפא, שם ב"ר)18באוה"ת ראה

זקן", ואברהם זקנה לו נתן אברהם שעמד כיון . . זקנה תבע "אברהם א) פז, בב"מ (ועד"ז ט פס"ה,

שמקודם כח) ע' – בתחלתו תרכ"ז הנ"ל ד"ה ב. תשעט, ב. תשעח, שם באוה"ת (הובא שם וביפ"ת

מהפני ניכר הזקנה (דיקנא).הי' זקן חתימת הותחל ומאברהם והגוף, לב"מ)19ם מהרש"א בחדא"ג

הזקנה שנעשה הוא זקן" ד"ואברהם והחידוש זקן, חתימת הי' מקודם שגם ועפ"זשם, שער.

כתלג "לבושי' עם זקן" ד"ואברהם הקשר ד.)."20מובן כח, שם ד. כז, אחרי לקו"ת ראה

יומין".)21ובכ"מ. עתיק הנק' א"א . . בימים "בא בהקיצורים ב תשפה, שם באוה"ת וכמפורש

עתיקא,)22 ג"כ שנק' "א"א ג נא, שלח ובלקו"ת ובכ"מ. הבאה. שבהערה מאו"א ".ראה

נק')23 אותו המלביש "וא"א א'תלט) ע' ח"ג תער"ב בהמשך (הובא נה אות ע' מערכת מאו"א ראה

יומין". עתיק שמו ע"ש פ"אֿב.)24ג"כ אנפין) אריך (שער יב שער מע"ח ב, מו, שה"ש לקו"ת

ובכ"מ.

    
'עתיק'! בתואר מכונים בימים' ו'בא 'זקן' גם כי כךמובן שנקראים ויבאר,

'עתיק'. מדרגת יונקות שב'אריך' אלו שדרגות כיון המושאל, בשם רק במדרש

,ÔÈÓBÈ ˜ÈzÚ ÈÁa ‡e‰ ÌÈÓia ‡a Ô˜Ê ÌbL Ìb‰Â ¿««∆«»≈»«»ƒ¿ƒ««ƒƒ
L„na ‡È‡„k15LBÏe ‡a Ì‰‡Ï ‰"aw‰ Ó‡L ƒ¿ƒ»«ƒ¿»∆»««»»¿«¿»»…¿

Ì‰‡Â Ó‡pL ÈLeÏ¿ƒ∆∆¡«¿«¿»»
ÌÈÓia ‡a Ô˜Ê-ו'בא 'זקן' »≈»«»ƒ

הקב"ה, של לבושיו הם בימים'

BzÓ'aכדלהלן LÈÙe ,≈≈¿«¿
) '‰p‰k(המדרש ממפרשי ¿À»

‡e‰ ÌÈÓia ‡aL ‰Êc¿∆∆»«»ƒ
‡e‰ ‰"aw‰ ÏL BLeÏ¿∆«»»

‡˜ ‰"aw‰ Èk16˜ÈzÚ ƒ«»»ƒ¿»«ƒ
˜„ˆ ÁÓv‰Â] ÔÈÓBÈ17 ƒ¿«∆«∆∆

ÒBÓÔ˜Ê ÌbL ÛÈƒ∆«»»
‡˜Èc)18BLeÏ ‡e‰  ƒ¿»¿

a Èk ,‰"aw‰cדרגת˜ÈzÚ ¿«»»ƒ¿«ƒ
Èk ÔÈÓBÈ16ÈLeÏ ƒ¿ƒ¿≈
eÈÁ Ïkכשלג [=לבושו ƒ¿«ƒ≈

e‰L20ÈÁa‡19לבן] ∆¿ƒ«
‡˜È„ Èewz "È13 =] ƒ≈ƒ¿»

עליונים שפע צינורות זקן. ָָתיקוני

ובשם 'דיקנא' הנקראים

מעלות]'לבושיה'] גם כן, אם

בשם נקראות בימים' ו'בא 'זקן'

'אריך' ולא LÈ'עתיק', ?≈
‡È‰ ‰Êa ‰ek‰L ,ÓBÏ«∆««»»»∆ƒ
,LnÓ ˜ÈzÚÏ ‡Ï)…¿«ƒ«»

‡l‡21‡˜pL CÈ‡Ï  ∆»∆¬ƒ∆ƒ¿»
˜ÈzÚ ÌLa Ôk Ìb«≈¿≈«ƒ

ÔÈÓBÈ22‰Êc ÓBÏ LÈÂ] ƒ¿≈«¿∆
˜ÈzÚ ÌLa ‡˜ CÈ‡L∆¬ƒƒ¿»¿≈«ƒ
BaL ÈÙÏ ‡e‰ ÔÈÓBÈƒ¿ƒ∆
BBzÁz 'Ê ÌÈLaÏÓ¿À»ƒ«¿

˜ÈzÚcשהן המדות [=שבע ¿«ƒ
מדרגת של התחתונות המדרגות

מקבלת23עתיק] דרגא שכל

ממנה, שלמעלה מהדרגה חיותה

אחרונות מדרגות מקבל ו'אריך'

'עתיק' Ôkשל ÔÈ‡M ‰Ó ,[«∆≈≈
.BÓˆÚ ˜ÈzÚ ‡e‰ 'Ïk'…«ƒ«¿
˜ÈzÚaL ,BÓ ‰ÈÈÂƒ≈»ƒ∆¿«ƒ
' ÈÁa ‡e‰ ‡Ùeb»¿ƒ«

BBL‡ודעת בינה [=חכמה ƒ
העליונות] הבחינות שהן

ÌÈLaÏÓ ÌÈ‡L ˜ÈzÚc¿«ƒ∆≈»¿À»ƒ
CÈ‡aהן דעתיק ראשונות שג' ∆¬ƒ

באריך מהתלבשות ÚÂ„24למעלה ,- כינוי הוא ש'כל' -ÈÁÏ ¿«ƒ¿ƒ«
˜ÈzÚ eiÓÈראשונות מג' Âשלמעלה ,BÈ ‰ÏÚÓÏeהואÏ"pÎ ¿ƒƒ«ƒ¿«¿»≈««

Ó‡n‰Ó ‡ ÛÈÚÒ)הרש"ב הרבי ‰ÌÏÚשל ÈÁa ‡e‰ 'Ïk'L ¿ƒ≈««¬»∆…¿ƒ«∆¿≈
ÈÓˆÚ‰לגמרי וגנוז סתום ÌÈÓiaשהוא ‡a Ô˜Êc ÔÈÚ‰L e‰ÊÂ . »«¿ƒ¿∆∆»ƒ¿»¿»≈»«»ƒ

Ì‰‡Ï ek‰ ÒÁÈÓ¿«≈«»¿«¿»»
ÌÈÓia ‡a Ô˜Ê Ì‰‡Â)¿«¿»»»≈»«»ƒ
'Ïk' ÚBa Ôk ÔÈ‡M ‰Ó«∆≈≈¿≈«…
‡ Ca 'ÈÂ‰L ÓB‡≈∆¬«»≈«∆
‰Ê Èk ,Ïka Ì‰‡«¿»»«…ƒ∆
ÈÁa Ì‰‡Ï ‰È‰L∆»»¿«¿»»¿ƒ«
‡e‰L ,ÌÈÓia ‡a Ô˜Ê»≈»«»ƒ∆

k‰ eiBvÁa- אריך - ¿ƒƒ«∆∆
È„È ÏÚ ‰Ê CÈLÓ‰ƒ¿ƒ∆«¿≈

B„BÚאליו מתייחסת ולכן ¬»
זו נמשכה,מעלה 'כל' דרגת אך

'מתנה'. בתורת מלמעלה אליו

Ìb È‰BÊc ,ÓBÏ LÈÂ¿≈«¿ƒ«
Le‰c eÎiM‰של) ««»¿«≈
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ח   

עם ּדהּקּב"ה לבּוׁשֹו הּוא ּבּימים ּבא ְְִִֵֶַַָָָָָׁשּזקן
חכמה25הּפירּוׁש ׁשּקנה זה הּוא (ּתֹורה)26ׁשּזקן ְֵֵֶֶֶַָָָָָָ

הּמצֹות לבּוׁשי הּוא ּבּימים ׁשהיה27ּובא זה ּכי , ְְִִִֵֶֶַַָָָָ
ידי על זה המׁשי הּקּב"ה, ׁשל לבּוׁשֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָלאברהם

ׁשּלֹו. והּמצֹות ְְִֶַַָהּתֹורה

LÈÂּבּימים ּובא ּדזקן יֹותר, ּבפרטּיּות זה לבאר ¿≈ְְְִִִֵֵֵֶַָָָָָ
ּתּקּוני י"ג ׁשהּוא זקן מדרגֹות. ׁשּתי ְְִֵֵֵֵֵֶַָהם
ּבּימים ּובא ,ּדארי סתימאה ּבמֹוחא הּוא ְְְֲִִִִֶַָָָָָָדיקנא,
עּתיק ּבׁשם נקרא ׁשארי [ּדזה עצמֹו ארי ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָהּוא

ּגלּגלּתא28יֹומין ,[ארי ּבעצמּיּות ּבעיקר הּוא ְְְְְֲִִִִַַָָֻ
ׁשּלמעלה ּבּימים) ּובא (זקן אּלּו ענינים ּדׁשני הּׁשּיכּות וזֹוהי .ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּדארי
מֹוחא ּכי האדם, ּבעבֹודת אּלּו ענינים ׁשני עם הּקּב"ה) ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ(לבּוׁשֹו

ּדתֹורה הּׁשֹורׁש ּפנימי, הּוא ּדארי הּוא29סתימאה ּדארי וגלּגלּתא , ְְְְְְֲֲִִִִִֶַַַָָָָָֻ
דמצֹות הּׁשֹורׁש ׁשּקנה29מּקיף, זקן ּדאברהם, הּתֹורה עסק ידי ועל . ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ידי ועל (זקן), ּדארי סתימאה ּומֹוחא הּדיקנא ּבחינת המׁשי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָָָָָָָחכמה,
ּגלּגלּתא ּבחינת המׁשי הּמצֹות, לבּוׁשי ּבּימים, ּבא (ּבא30ׁשהיה ּדארי ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֻ

ּדּלתּתא אתערּותא אין עּתיק, ּבחינת ׁשהּוא 'ּכל' ּכן ּׁשאין מה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּבּימים).
ּכתיב ולכן לׁשם, מּגעת דּלעילא אתערּותא ּבּכל, אברהם את ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָֹ

זֹו ּדּלעילא ׁשאתערּותא אּלא מּלמעלה. ּדוקא31הּבאה ּומתּגּלה ׁשֹורה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
האתערּותא ידי ׁשעל דּלעילא (והאתערּותא העבֹודה ׁשּלמּות ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָלאחרי
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מד).)25 ע' שם (סה"מ פ"ח תרכ"ז (הב') הנ"ל ד"ה א. תשפד, א. תשעט, שם ראה)26אוה"ת

לב. יט, קדושים עה"פ תו"כ ב. לב, ואילך.)27קידושין א טז, פרשתנו תו"א א. רכד, זח"א ראה

ואילך). שז ע' חשון מלוקט המאמרים ספר מנחם (תורת ה'תשל"ח זה בד"ה בתו"אובארוכה .

הם שהלבושים ואילך, סע"א באוה"תשם (הובא סע"ג עט, משפטים בתו"א וכ"ה ומצוות.

לבושי והם לבושים בחינת הם "הימים לח)) ע' תרכ"ז (סה"מ פ"ו תרכ"ז הנ"ל ד"ה א. תשפב, שם

,"זקן" הו"ע התורה כן שאין מה ("ימים"), לבושים הם המצוות רק בפרטיות, אבל והמצוות".

.25 שבהערה תרכ"ז וסה"מ באוה"ת כן)28כמפורש שאין מה יומין". "עתיק כמו הוא בימים" "בא

" שהוא של"זקן" לבושו ורק יומין" "עתיק בשם נקרא אינו מהצ"צ), (כנ"ל חיוור" כתלג

יומין". ובכ"מ.)29"עתיק ד. כח, אחרי לקו"ת שאתערותא)30ראה משמע ב כד, שה"ש בלקו"ת

ע' ומחז"ל לתנ"ך לוי"צ לקוטי ראה אבל בגלגלתא. כן שאין מה ח"ס, עצם עד רק מגעת דלתתא

בארוכה. עיי"ש דאריך. בגלגלתא גם מגעת דלתתא אתערותא – שבכללות בארוכה)31קט, ראה

בחינות: שתי – לשם מגעת דלתתא אתערותא שאין שבאתעדל"ע ,14 שבהערה שה"ש לקו"ת

ע' שם לוי"צ ובלקוטי העבודה. שלימות שלאחרי ואתעדל"ע דלתתא, האתערותא שלפני אתעדל"ע
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היה ּבּכל אברהם את ה' ׁשּבר מה לכן, ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּדּלתּתא),
כנ"ל נסיֹונֹות, ּבעׂשר ׁשעמד לאחרי ּדוקא ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָזה

ּבתחּלתֹו). ב' ְִִִָָ(סעיף

מּבא‰Â‰ד) ׁשּלמעלה (עּתיק) ּכל ּבבחינת ּגם ¿ƒ≈ְְְִִִִֶַַַַָָֹ
מדרגֹות. ּכּמה יׁש (ארי) ְֲִִֵֵַַַָָּבּימים
הּמתחיל (ּדּבּור ּבהּמאמר מהּמבאר ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָֹוכּמּובן

צדק ּדהּצמח זקן) אֹומר,32ואברהם ׁשּבתחּלה , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
לא מצֹות קּיּום ידי על ּכל לבחינת זכה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹׁשאברהם
ּפנימּיּות ׁשהּוא אֹומר ּדּכל זֹו ּבבחינה וגם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָֹתעׂשה
אברהם את ּבר ׁשוהוי' ּדזה ׁשם, [ּכּמבאר ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעּתיק
הם ימים ּכי ּבּימים, ּבא ׁשּנאמר לאחרי הּוא ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבּכל
קּיּום ּבּימים דּבא העבֹודה ידי ועל עׂשה, ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָמצֹות
ּבּימים ּבא (ּבחינת ארי לבחינת זכה עׂשה ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָמצֹות
ּכל לבחינת ׁשּזכה זה ּכן ּׁשאין מה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּדּלמעלה),
הּוא תעׂשה לא מצֹות קּיּום ידי על לזה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּזכה

מארי ׁשּלמעלה עּתיק זה33ּפנימּיּות ּולאחרי ,[ ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָ
נסיֹונֹות העׂשרה ידי על לזה זכה ׁשאברהם ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָאֹומר
ׁשּבחינת לֹומר, ּדיׁש מהּמדרׁש), ב סעיף ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ(ּכּנ"ל

ידי על ׁשּזכה ּכל מּבחינת יֹותר נעלה הּוא הנסיֹונֹות ידי על ׁשּזכה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּכל
(ּכל) עּתיק דּבחינת ּבזה, הּבאּור לֹומר ויׁש תעׂשה. לא מצֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹקּיּום
להׁשּתלׁשלּות, ׁשּיכּות לֹו יׁש תעׂשה, לא מצֹות קּיּום ידי על ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּזכה
ּברצֹונֹו ׁשּתלּויה עבֹודה היא לזה זֹוכה ידּה ׁשעל האדם עבֹודת ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָולכן,
הּוא ׁשעּתיק מּכיון ּגּופא, ׁשּבזה אּלא והדרּגה), ׁשּבסדר עבֹודה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ(היינּו

ּב אּלא ּבעׂשּיה לא היא העבֹודה לכן מהׁשּתלׁשלּות, ואללמעלה ׁשב ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשלילה ידי34ּתעׂשה, על ׁשּזכה (ּכל) עּתיק ּבחינת ּכן ּׁשאין מה . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשהּוא מהּמאמר א) (סעיף וכּנ"ל לגמרי, ונבּדל נעּתק הּוא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָהנסיֹונֹות,
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בארוכה. עיי"ש דעתיק. במ"ה והשני' דעתיק, בב"ן היא הראשונה שבחינה שם)32קי, אוה"ת

מה). ע' תרכ"ז (סה"מ תרכ"ז (הב') הנ"ל בסד"ה גם הוא וכן ב. כאן)33תשפד, שהכוונה וי"ל

מהמשך ולהעיר באריך. מתלבשות שאינם דעתיק לג"ר היא מאריך" שלמעלה עתיק ב"פנימיות

בג"ר הוא המל"ת ושרש באריך, שמתלבשות דעתיק ובז"ת באריך הוא המ"ע דשרש רסא, ע' תרס"ו

באריך. מתלבשות שאינן ובכ"מ.)34דעתיק פקודי. ר"פ לקו"ת ראה
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ט       

היה ּבּכל אברהם את ה' ׁשּבר מה לכן, ְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּדּלתּתא),
כנ"ל נסיֹונֹות, ּבעׂשר ׁשעמד לאחרי ּדוקא ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָזה

ּבתחּלתֹו). ב' ְִִִָָ(סעיף

מּבא‰Â‰ד) ׁשּלמעלה (עּתיק) ּכל ּבבחינת ּגם ¿ƒ≈ְְְִִִִֶַַַַָָֹ
מדרגֹות. ּכּמה יׁש (ארי) ְֲִִֵֵַַַָָּבּימים
הּמתחיל (ּדּבּור ּבהּמאמר מהּמבאר ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָֹוכּמּובן

צדק ּדהּצמח זקן) אֹומר,32ואברהם ׁשּבתחּלה , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
לא מצֹות קּיּום ידי על ּכל לבחינת זכה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֹׁשאברהם
ּפנימּיּות ׁשהּוא אֹומר ּדּכל זֹו ּבבחינה וגם ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָֹתעׂשה
אברהם את ּבר ׁשוהוי' ּדזה ׁשם, [ּכּמבאר ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹעּתיק
הם ימים ּכי ּבּימים, ּבא ׁשּנאמר לאחרי הּוא ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּבּכל
קּיּום ּבּימים דּבא העבֹודה ידי ועל עׂשה, ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָמצֹות
ּבּימים ּבא (ּבחינת ארי לבחינת זכה עׂשה ְְְֲֲִִִִִִֵַַַָָָָמצֹות
ּכל לבחינת ׁשּזכה זה ּכן ּׁשאין מה ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹּדּלמעלה),
הּוא תעׂשה לא מצֹות קּיּום ידי על לזה ְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹׁשּזכה

מארי ׁשּלמעלה עּתיק זה33ּפנימּיּות ּולאחרי ,[ ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָ
נסיֹונֹות העׂשרה ידי על לזה זכה ׁשאברהם ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָאֹומר
ׁשּבחינת לֹומר, ּדיׁש מהּמדרׁש), ב סעיף ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָ(ּכּנ"ל

ידי על ׁשּזכה ּכל מּבחינת יֹותר נעלה הּוא הנסיֹונֹות ידי על ׁשּזכה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּכל
(ּכל) עּתיק דּבחינת ּבזה, הּבאּור לֹומר ויׁש תעׂשה. לא מצֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹקּיּום
להׁשּתלׁשלּות, ׁשּיכּות לֹו יׁש תעׂשה, לא מצֹות קּיּום ידי על ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹׁשּזכה
ּברצֹונֹו ׁשּתלּויה עבֹודה היא לזה זֹוכה ידּה ׁשעל האדם עבֹודת ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָולכן,
הּוא ׁשעּתיק מּכיון ּגּופא, ׁשּבזה אּלא והדרּגה), ׁשּבסדר עבֹודה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָ(היינּו

ּב אּלא ּבעׂשּיה לא היא העבֹודה לכן מהׁשּתלׁשלּות, ואללמעלה ׁשב ְְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
ׁשלילה ידי34ּתעׂשה, על ׁשּזכה (ּכל) עּתיק ּבחינת ּכן ּׁשאין מה . ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

ׁשהּוא מהּמאמר א) (סעיף וכּנ"ל לגמרי, ונבּדל נעּתק הּוא ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָהנסיֹונֹות,
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י   

ּתלּויה היא האדם ּכׁשעבֹודת ולכן, העצמי. ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָהעלם
ּדמיֹון ׁשּום לּה אין ּדעּתיק35ּברצֹונֹו, זֹו לבחינה ְְְְִִִִִֵַָָ

העבֹודה ידי על ורק לגמרי. ּומבּדל ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַַָָָֻׁשנעּתק
[ׁשהרי האדם ּברצֹון ּתלּויה ׁשאינּה ְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָּדנסיֹונֹות
אּלא עֹוד ולא ּבנּסיֹון, עצמֹו להעמיד לאדם ְְְְְֲִִֶַַָָָָָֹאסּור

נּסיֹון לידי ּתביאּנּו אל לבּקׁש על36ׁשנצטּוינּו ,[ ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָ
זֹו. ּבחינה לּגּלּוי זֹוכים דוקא זה ְְְְִִִֵֶַָָידי

ּבּכלLÈÂה) אברהם את ּבר ׁשהוי' ּדזה לֹומר, ¿≈ְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָֹ
העׂשירי ּבּנּסיֹון ׁשעמד לאחרי ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָּדוקא
ספירֹות עׂשר ּכנגד הם הנסיֹונֹות עׂשרה ּכי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָהּוא,
ּכׁשהּוא הּוא ענין ּדכל והּׁשלמּות ב), סעיף ְְְְְִִֵֶַַַָָָ(ּכּנ"ל
יׁש יֹותר ּובעֹומק ספירֹות. העׂשר מּכל ְְִִֵֵֶֶֶָָָּכלּול
ּומּובּדל ׁשנעּתק ּכל לבחינת לזּכֹות ׁשּבכדי ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹלֹומר,
עבֹודה ידי על ּדוקא הּוא מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְֲִֵֵֵַַַַָָלגמרי
ׁשעׂשר וכיון לגמרי. והגּבלה מּמדידה ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּלמעלה
(הׁשּתלׁשלּות), ספירֹות עׂשר ּכנגד הם ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַהנסיֹונֹות

מאמרֹות עׂשרה ּכנגד ׁשהם למּטה37ועד (ׁשהם ְְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
עצמם ּבנסיֹונֹות38מהּספירֹות ׁשעמד זה הרי ,( ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָ

היה ולכן והגּבלה, מדידה עם עדיין קׁשּור ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָאּלּו
העקידה נּסיֹון הּוא העׂשירי, נּסיֹון להיֹות 39צרי, ְֲֲִִִִִִֵָָָָָָ

מּמדידה ׁשּלמעלה הנסיֹונֹות, ּדכל ְְְְְְִִִֶַַַָָָָהמיּוחד
לֹומר, יׁש הנסיֹונֹות, עׂשר ּבכלל הּוא זה נּסיֹון ׁשּגם דהגם ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָוהגּבלה.
ּדאיתא ּדר ועל ספירֹות. מעׂשר ׁשלּמעלה ענין (ּגם) יׁש זה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשּבנּסיֹון

הּפסּוק40ּבּמדרׁש אנכי41על הּדּבּור על ׁשּקאי מחֹורב יֹום עׂשר אחד ְִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ּוּמבאר ׁשּבעׂשרה. הּמיּוחד הּדּברֹות), ּדעׂשרת הראׁשֹון ְְְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹ(ּדּבּור

ׁשהּוא42ּבחסידּות הגם עׂשר, אחד ּבׁשם נקרא אנכי ׁשהּדּבּור ּדזה , ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹ
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שהעבודה)35 (לא היא זו בחינה להמשכת העבודה שצורך שצ"לוהגם מפני ורק) אותה,

שייכות איזה לו להיות צריך האתעדל"ע) נמשכת (שבו דהמקום השלימות – ס"ב) (כנ"ל שלים אתר

לההמשכה. מאמרי)36וערך וראה ב. ס, מברכות השחר, ברכות התורהנוסח פרשיות על אדה"ז

רו. ע' ואילך.)37ח"א סע"א תשעט, שם באוה"ת הובא – מ"ג פ"ה לאבות ראה)38פרש"י

ובכ"מ. פי"א. שם.)39שעהיוה"א לאבות המשנה מפרשי פל"א. פדר"א א. כב, וירא ירושלמי תרגום

.40(.ח פמ"ב, ב.)41שמו"ר א, תקפז.)42דברים ע' עטר"ת סה"מ
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הּוא אנכי הּדּבּור ּכי הּוא, הּדּברֹות, עׂשרת ְְֲִִִִִִֶֶַַָָֹמּמנין
חּצֹונּיּות מדרגֹות, ב' יׁש ׁשּבּכתר וכיון ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּבכתר.
ּופנימּיּות ספירֹות העׂשר ּבמנין ׁשּנמנה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָהּכתר

עּמהם נמנה ׁשאינֹו ׁשהּדּבּור43הּכתר זה לכן, , ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
מּצד הּוא הּדּברֹות עׂשרת מּמנין הּוא ְְֲִִִִִֶֶַַָָֹאנכי
הּכתר ּפנימּיּות מּצד אבל ׁשּבֹו, הּכתר ְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָחּצֹונּיּות
הּדּברֹות עׂשרת ּבמנין ׁשאינֹו עׂשר אחד הּוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּבֹו

ּבחּוׁשּבן44 ולא חד זה45, ּדר ׁשעל לֹומר, ויׁש . ְְְְֵֶֶֶֶַַַָֹ
יֹותר ּגדֹול נּסיֹון ׁשהיה העקדה, ּבנּסיֹון ְְֲִִֵֵֶָָָָָָהּוא
מּכל ׁשּלמעלה הּכתר (ּבדגמת ׁשּלפניו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמהנסיֹונֹות
ׁשהּגם זה ענינים. ׁשני ּבזה ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּספירֹות),
החסד (וטבע החסד איׁש היה ּבטבעֹו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאברהם
יצחק את עקד מקֹום מּכל ׁשרׁשֹו), מּצד היה ְְִִִֶֶַַָָָָָָָׁשּלֹו
הפ ּבנֹו, את לׁשחֹוט הּמאכלת את ולקח ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָּבנֹו

ׁשרׁשֹו) (ׁשּמּצד ׁשּלֹו ׁשּכתּוב46הּטבע וזהּו אלקים47. ירא ּכי ידעּתי עּתה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הּטבע הפ היּו לא העקדה נסיֹון ׁשּלפני הנסיֹונֹות ּכי ּדוקא, עּתה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאּתה,
מּדת אּתה, אלקים ירא ּכי ידעּתי דעּקדה) הּנּסיֹון (לאחרי ועּתה ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹּדחסד,
העקדה ונסיֹון לעצמֹו, ּבנֹוגע היּו הנסיֹונֹות ׁשּכל וזה והּגבּורה. ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּיראה
ה יחידֹו, לבנֹו ּובפרט לבנֹו, אדם ּדאהבת יחידֹו. לבנֹו ּבנֹוגע יאהיה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָ

ולכן, ּבנֹו. ּבעד יּתן לאיׁש אׁשר וכל לעצמֹו, מהאהבה יֹותר ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּגדֹולה
ּדענין לֹומר, ויׁש העקדה. ׁשּלפני מהנסיֹונֹות למעלה הּוא העקדה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָנסיֹון
מּכיון ּדאברהם, החסד טבע הפ היה ׁשּזה העקדה, ּבנסיֹון ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהראׁשֹון
ׁשּלפניו, לּנסיֹונֹות ער איזה לֹו יׁש לעצמֹו, ּבנֹוגע הּוא זה ענין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּגם
ׁשּגם הֹוכיח העקדה ׁשּנסיֹון ּדזה לֹומר, [ויׁש מהם. נעלה ׁשהּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאּלא

מּמׁש ּבהם יׁש הּקֹודמים ּביניהם.48נסיֹונֹות ער ׁשּיׁש מּפני הּוא , ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
על מּזה הֹוכחה להביא ׁשּי אין ּביניהם, ער ׁשּום ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָדּבדברים
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43(.10 שבהערה להרמב"ם)44ע"ח סהמ"צ (ראה הפלוגתא ביאור גם שזהו שם עטר"ת סה"מ וראה

בארוכה. עיי"ש מצוות. בתרי"ג נמנה אנכי אם שם) הרמב"ן ובהשגות א' בהקדמה)45מ"ע תקו"ז

א. יז, אליהו") ואילך).)46("פתח סע"א (קכא, סט"ו ב). (קיט, סי"ג אגה"ק יב.)47ראה כב, וירא

לפ')48 ג' שיחה ח"כ בלקו"ש נתבאר – שם. וירא עה"פ פרש"י כב. וירא תנחומא ב. פט, סנהדרין

ואילך). 73 (ע' וירא

    
˙Ba‰ ˙Ú ÔÈnÓ ‡e‰Lדיברות עשר ישנם הדיברות בעשרת והרי ∆ƒƒ¿»¬∆∆«ƒ¿

והביאור עשר'? ה'אחד דיבור הוא 'אנכי' ‡ÈÎואיך ea‰ Èk ,‡e‰ƒ«ƒ»…ƒ
˙k‰ ˙eBvÁ ,˙B„Ó  LÈ ˙kaL ÔÂÈÎÂ .˙Îa ‡e‰– ¿∆∆¿≈»∆«∆∆≈«¿≈ƒƒ«∆∆

- ‰˙kאריך ˙eÓÈÙe ˙BÈÙ Ú‰ ÔÈÓa ‰ÓpL- עתיק – ∆ƒ¿»¿ƒ¿»»∆∆¿ƒ¿ƒƒ«∆∆
Ì‰nÚ ‰Ó BÈ‡L43, ∆≈ƒ¿∆ƒ»∆

ÈÎ‡ ea‰L ‰Ê ,ÔÎÏ»≈∆∆«ƒ»…ƒ
˙Ú ÔÈnÓ ‡e‰ƒƒ¿»¬∆∆

‰ ˙Ba‰„vÓ ‡e «ƒ¿ƒ«
Ï‡ ,BaL ˙k‰ ˙eBvÁƒƒ«∆∆∆¬»
BaL ˙k‰ ˙eÓÈ „vÓƒ«¿ƒƒ«∆∆∆
BÈ‡L Ú „Á‡ ‡e‰««»»∆≈

˙Ba‰ ˙Ú ÔÈÓa44, ¿ƒ¿»¬∆∆«ƒ¿
ÔaLeÁa ‡ÏÂ „Áאחד=] «¿…¿¿»

בגדר שאינו החשבון. מן ולא

ומספר] ÓBÏ,45מנין LÈÂ .¿≈«
ÔBÈqa ‡e‰ ‰Ê C ÏÚL∆«∆∆∆¿ƒ¿
ÔBÈq ‰È‰L ,‰„˜Ú‰»¬≈»∆»»ƒ»
˙BBÈ‰Ó ˙BÈ ÏB„b»≈≈«ƒ¿
˙k‰ ˙Ó„a ÂÈÙlL∆¿»»¿À¿««∆∆
ÏkÓ ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»ƒ»
ÈL ‰Êa LL ,(˙BÈÙq‰«¿ƒ∆≈»∆¿≈

.ÌÈÈÚ.אÌb‰L ‰Ê ƒ¿»ƒ∆∆««
‰È‰ BÚËa Ì‰‡L∆«¿»»¿ƒ¿»»
„Á‰ ÚËÂ „Á‰ LÈ‡ƒ«∆∆¿∆««∆∆
,(BLL „vÓ ‰È‰ BlL∆»»ƒ«»¿
˙‡ „˜Ú ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»»«∆
˙‡ Á˜ÏÂ Ba ˜ÁÈƒ¿»¿¿»«∆
˙‡ ËBÁLÏ ˙ÏÎ‡n‰««¬∆∆ƒ¿∆
BlL Ú‰ CÙ‰ ,Ba¿≈∆«∆«∆

(BLL „vnL46e‰ÊÂ . ∆ƒ«»¿¿∆
e˙kLבנסיון עמידתו לאחר ∆»
47Èkהעקידה ÈzÚ„È ‰zÚ«»»«¿ƒƒ

‰zÚ ,‰z‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡È¿≈¡…ƒ«»«»
˙BBÈ‰ Èk ,‡˜Â«¿»ƒ«ƒ¿
‡Ï ‰„˜Ú‰ ÔBÈ ÈÙlL∆ƒ¿≈ƒ¿»¬≈»…
„Á Ú‰ CÙ‰ eÈ‰»≈∆«∆«¿∆∆
אברהם שעמידת להיות ויכול

רק עדיין היתה אלה בניסיונות

טבעו ÈÁ‡Ïמצד ‰zÚÂ ,¿«»¿«¬≈
Èk ÈzÚ„È (‰„wÚ„ ÔBÈqp‰«ƒ»«¬≈»»«¿ƒƒ

,‰z‡ ÌÈ˜Ï‡ ‡Èשהרי ¿≈¡…ƒ«»
‰eb‰Â ‰‡‰ ˙Óƒ««ƒ¿»¿«¿»
היא זה בנסיון אברהם שגילה
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יי       

הּוא אנכי הּדּבּור ּכי הּוא, הּדּברֹות, עׂשרת ְְֲִִִִִִֶֶַַָָֹמּמנין
חּצֹונּיּות מדרגֹות, ב' יׁש ׁשּבּכתר וכיון ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָּבכתר.
ּופנימּיּות ספירֹות העׂשר ּבמנין ׁשּנמנה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַָָָהּכתר

עּמהם נמנה ׁשאינֹו ׁשהּדּבּור43הּכתר זה לכן, , ְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָ
מּצד הּוא הּדּברֹות עׂשרת מּמנין הּוא ְְֲִִִִִֶֶַַָָֹאנכי
הּכתר ּפנימּיּות מּצד אבל ׁשּבֹו, הּכתר ְֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָחּצֹונּיּות
הּדּברֹות עׂשרת ּבמנין ׁשאינֹו עׂשר אחד הּוא ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּבֹו

ּבחּוׁשּבן44 ולא חד זה45, ּדר ׁשעל לֹומר, ויׁש . ְְְְֵֶֶֶֶַַַָֹ
יֹותר ּגדֹול נּסיֹון ׁשהיה העקדה, ּבנּסיֹון ְְֲִִֵֵֶָָָָָָהּוא
מּכל ׁשּלמעלה הּכתר (ּבדגמת ׁשּלפניו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻמהנסיֹונֹות
ׁשהּגם זה ענינים. ׁשני ּבזה ׁשּיׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּספירֹות),
החסד (וטבע החסד איׁש היה ּבטבעֹו ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשאברהם
יצחק את עקד מקֹום מּכל ׁשרׁשֹו), מּצד היה ְְִִִֶֶַַָָָָָָָׁשּלֹו
הפ ּבנֹו, את לׁשחֹוט הּמאכלת את ולקח ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָּבנֹו

ׁשרׁשֹו) (ׁשּמּצד ׁשּלֹו ׁשּכתּוב46הּטבע וזהּו אלקים47. ירא ּכי ידעּתי עּתה ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
הּטבע הפ היּו לא העקדה נסיֹון ׁשּלפני הנסיֹונֹות ּכי ּדוקא, עּתה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאּתה,
מּדת אּתה, אלקים ירא ּכי ידעּתי דעּקדה) הּנּסיֹון (לאחרי ועּתה ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹּדחסד,
העקדה ונסיֹון לעצמֹו, ּבנֹוגע היּו הנסיֹונֹות ׁשּכל וזה והּגבּורה. ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּיראה
ה יחידֹו, לבנֹו ּובפרט לבנֹו, אדם ּדאהבת יחידֹו. לבנֹו ּבנֹוגע יאהיה ְְְְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָָ

ולכן, ּבנֹו. ּבעד יּתן לאיׁש אׁשר וכל לעצמֹו, מהאהבה יֹותר ְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָּגדֹולה
ּדענין לֹומר, ויׁש העקדה. ׁשּלפני מהנסיֹונֹות למעלה הּוא העקדה ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָנסיֹון
מּכיון ּדאברהם, החסד טבע הפ היה ׁשּזה העקדה, ּבנסיֹון ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהראׁשֹון
ׁשּלפניו, לּנסיֹונֹות ער איזה לֹו יׁש לעצמֹו, ּבנֹוגע הּוא זה ענין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּגם
ׁשּגם הֹוכיח העקדה ׁשּנסיֹון ּדזה לֹומר, [ויׁש מהם. נעלה ׁשהּוא ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָאּלא

מּמׁש ּבהם יׁש הּקֹודמים ּביניהם.48נסיֹונֹות ער ׁשּיׁש מּפני הּוא , ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָ
על מּזה הֹוכחה להביא ׁשּי אין ּביניהם, ער ׁשּום ׁשאין ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָדּבדברים
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יי   

היֹותֹו ׁשעם ,(ארי) הּכתר חּצֹונּיּות ּבדגמת ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַֻזה].
ׁשרׁש הּוא מקֹום מּכל הּספירֹות, מּׁשאר ְְְְִִִֶַַָָָָֹלמעלה
הּספירֹות. ּבמנין נמנה ׁשהּוא ועד להם, ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָּומקֹור
היה זה ׁשּנּסיֹון העקדה, ׁשּבנסיֹון הּׁשני ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָוענין
ׁשלא לגמרי חדׁש ענין הּוא יחידֹו, לבנֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹּבנֹוגע
עּתיק ּובדגמת ׁשּלפניו. ּבּנסיֹונֹות דגמתֹו ְְְְְִִֶַַַָָָָָֻֻהיה
וזהּו ּומבּדל. נעּתק ׁשהּוא הּכתר) ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָֻ(ּפנימּיּות

עּתיק49ּׁשּכתּוב ּבחינת מּמׁש ּבי גֹו', נׁשּבעּתי ,50ּבי ְְְִִִִִִֶַַַַָָ
ּבנ את חׂשכּת ולא גֹו' יען ּכי הּוא לזה ְְְְִִֶֶַַַַַַָָָֹוהּטעם

יחיד ׁשּלאחרי49את מּובן הּנ"ל ּכל ּפי ועל . ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָ
ה' ּבר ּדוקא אז העקדה, ּבנסיֹון אברהם ְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָׁשעמד
יחידֹו ּבנֹו את ּגם ׁשעקד זה ּכי ּבּכל, אברהם ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָֹאת
לגמרי, והגּבלה ממדידה ׁשּלמעלה עבֹודה ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהיא
ּפנימית ּבּכל, אברהם את ה' ּבר ּדוקא אז ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹולכן

העצמי. העלם ְְִִֵֶַַָעּתיק,

ׁשּנמׁש‰Â‰ו) העצמי העלם ּבהמׁשכת הּכּונה ¿ƒ≈ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
רק לא יהיה זה ׁשהעלם היא, ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹלאברהם
ׁשימׁש אּלא ּבעצמּותֹו, ּבמקֹומֹו, ּׁשהּוא ְְְְְִֶֶֶַַָֻּכמֹו

ּבּזֹוהר ּוכדאיתא ּגבּול. ּבלי הׁשּפעה ּדנהרא51מּמּנּו אתר ּבּכל, מאי , ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָֹ
הּוא ׁשּבּכל הּזֹוהר דפרּוׁש הּׁשּיכֹות וזֹוהי לעלמין. מימֹוי ּפסיק ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֹּדלא
ּבגימטרּיא (ּבּכל יצחק על קאי ׁשּבּכל רׁש"י ּפרּוׁש עם העצמי ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹהעלם

ּדעּתיק ּגבּורה ויצחק ּדעּתיק חסד הּוא אברהם ּכי ׁשּביצחק52ּבן), וזהּו , ְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
(וארּבה53ּכתיב ההׁשּפעה דרּבּוי יצחק, את לֹו ואּתן זרעֹו את וארּבה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

ּבארּוכה ּכּמבאר ההׁשּפעה, ּתגּבֹורת ּדוקא, מהּגבּורֹות הּוא זרעֹו) ְְְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹאת
ּפי על ׁשֹופר ּתקיעת ענין להבין הּמתחיל ּדּבּור דא"ח) (עם ְְְְִִִִִִִִַַַַַַָָָּבּסּדּור

טֹוב ׁשם הּבעל הרּבּוי54ּכּונת הנה ּפרטים, התחּלקּות הּוא ׁשרּבּוי והּגם . ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָ
ּבגּלּוי נרגׁש ּבּפרטים ׁשּגם ּבאֹופן הּוא ּדיצחק, מהּגבּורֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּנמׁש
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ּדהעלם מהּפׁשיטּות הּוא המׁשכתם ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּׁשֹורׁש
ׁשּגם ידי ועל לעלמין. מימֹוי ּפסיק ּדלא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹהעצמי
מתּגּלה זה ידי על הּפׁשיטּות, נּכר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּבּפרטים
ּבׁשּום מגּדר ׁשאינֹו ׁשּלֹו, והעצמּיּות ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֻהּפנימּיּות
וזהּו ּבפרטים. ּגם (ּבּגּלּוי) לבֹוא ּוביכלּתֹו ְְְְִִִִֶֶֶַָָָּגדר
ּכי אבינּו אּתה ּכי ליצחק יאמרּו לבא ְְְְִִִִִֶַָָָָָֹֹׁשּלעתיד

ידענּו לא ּגּלּוי55אברהם יהיה לבא לעתיד ּכי , ְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹֹ
עּתיק הּוא56ּפנימּיּות עּתיק דפנימּיּות והּגּלּוי , ְְְִִִִִִִִַַַ

ּדיצחק הּגבּורֹות ידי על .57ּדוקא ְְְְְִֵַַַָָ

e‰ÊÂהקּדמה הּוא ּבּכל אברהם את ּבר ׁשוהוי' ¿∆ְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
הּכּונה ּתכלית ּכי ורבקה, יצחק ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָלנׂשּואי
למּטה עד ּבגּלּוי ימׁש הּכתר ׁשּפנימּיּות ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֻהּוא

וזה ּכימּטה, ורבקה, יצחק יחּוד ידי על נעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבגבּורה הּוא ּדׁשניהם הּׁשֹורׁש ורבקה, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָיצחק
ורבקה מ"ה ּבחינת הּוא ׁשּיצחק אּלא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָּדעּתיק,
ׁשם ידי על הּוא למּטה והּגּלּוי ב"ן, ּבחינת ְְְְִִִֵֵַַַַָהיא

יצחק58ב"ן לנּׂשּואי הקּדמה רק הּוא ּבּכל אברהם את ּבר ׁשוהוי' וזהּו .ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ּבבריאה ּגם ימׁש ּכל ׁשּבחינת הּוא זֹו ּדברכה הּכּונה ּתכלית ּכי ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹֻורבקה,
רבקה, היתה ׁשּבֹו ּבּמקֹום ועד הּתחּתֹון, הּזה ּבעֹולם עׂשיה, ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָיצירה

החֹוחים ּבין עּתיק.59ׁשֹוׁשּנה דפנימיּות הּגּלּוי ימׁש ׁשם ׁשּגם , ְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֻ

על‰Â‰ז) ּכל לבחינת זכה ׁשאברהם ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ׁשּמסּפר זה ¿ƒ≈ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ׁשּבּתֹורה הענינים (ּככל הּוא נסיֹונֹות ּבעׂשר ׁשעמד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָידי

הֹוראה (ּדגמת60מּלׁשֹון להיֹות ׁשּצרי הֹוראה דנסיֹונֹות,61) העבֹודה ( ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָֻ
ּדר על ׁשּלא יגיעה ּגדֹולה, ּביגיעה להיֹות צריכה ׁשהעבֹודה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹהיינּו,
הּפסּוק על ׁשם ּבּזֹוהר ּדאיתא וזהּו ּדנסיֹונֹות. העבֹודה ּבדגמת 62הרגיל, ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ
ּדדחקין אּנּון כּו' לֹו לּמחּכה מאי לֹו, לּמחּכה יעׂשה ּגֹו' ראתה לא ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹעין
ּבּכל, מאי להּפרּוׁש ּבהמׁש ּבא ׁשּבּזהר זה [וענין כּו' דחכמתא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻלּמּלה
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ב.)55 פט, שבת טז. סג, (מרמ"ז)56ישעי' רע"ג ט, שה"ש לקו"ת פט"ו. הק"ש) (שער ז שער פע"ח

ג. נ, שם ב). ד, לזח"א – מלך במקדש הובא שם.)57– ברכה לקו"ת סע"ג)58ראה צו, שם לקו"ת

ד.)59ואילך. פס"ג, בראשית.)60ב"ר ר"פ גו"א ח. יט, לתהלים רד"ק ב. נג, זח"ג אבל)61ראה

ד). סעיף סוף (כנ"ל נסיון לידי תביאנו אל לבקש נצטווינו שהרי – ממש ג.)62לא סד, ישעי'
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יי       

ּדהעלם מהּפׁשיטּות הּוא המׁשכתם ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָׁשּׁשֹורׁש
ׁשּגם ידי ועל לעלמין. מימֹוי ּפסיק ּדלא ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָֹהעצמי
מתּגּלה זה ידי על הּפׁשיטּות, נּכר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָּבּפרטים
ּבׁשּום מגּדר ׁשאינֹו ׁשּלֹו, והעצמּיּות ְְְְְִִִֵֶֶַַָָֻהּפנימּיּות
וזהּו ּבפרטים. ּגם (ּבּגּלּוי) לבֹוא ּוביכלּתֹו ְְְְִִִִֶֶֶַָָָּגדר
ּכי אבינּו אּתה ּכי ליצחק יאמרּו לבא ְְְְִִִִִֶַָָָָָֹֹׁשּלעתיד

ידענּו לא ּגּלּוי55אברהם יהיה לבא לעתיד ּכי , ְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹֹ
עּתיק הּוא56ּפנימּיּות עּתיק דפנימּיּות והּגּלּוי , ְְְִִִִִִִִַַַ

ּדיצחק הּגבּורֹות ידי על .57ּדוקא ְְְְְִֵַַַָָ

e‰ÊÂהקּדמה הּוא ּבּכל אברהם את ּבר ׁשוהוי' ¿∆ְְֲֵֶֶַַַַַַָָָָָֹ
הּכּונה ּתכלית ּכי ורבקה, יצחק ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָלנׂשּואי
למּטה עד ּבגּלּוי ימׁש הּכתר ׁשּפנימּיּות ְְְְִִִֶֶֶַַַָָֻהּוא

וזה ּכימּטה, ורבקה, יצחק יחּוד ידי על נעׂשה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּבגבּורה הּוא ּדׁשניהם הּׁשֹורׁש ורבקה, ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָיצחק
ורבקה מ"ה ּבחינת הּוא ׁשּיצחק אּלא ְְְְְִִִִֶֶַַָָָּדעּתיק,
ׁשם ידי על הּוא למּטה והּגּלּוי ב"ן, ּבחינת ְְְְִִִֵֵַַַַָהיא

יצחק58ב"ן לנּׂשּואי הקּדמה רק הּוא ּבּכל אברהם את ּבר ׁשוהוי' וזהּו .ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
ּבבריאה ּגם ימׁש ּכל ׁשּבחינת הּוא זֹו ּדברכה הּכּונה ּתכלית ּכי ְְְְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָָָָָָֹֻורבקה,
רבקה, היתה ׁשּבֹו ּבּמקֹום ועד הּתחּתֹון, הּזה ּבעֹולם עׂשיה, ְְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָיצירה

החֹוחים ּבין עּתיק.59ׁשֹוׁשּנה דפנימיּות הּגּלּוי ימׁש ׁשם ׁשּגם , ְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָֻ

על‰Â‰ז) ּכל לבחינת זכה ׁשאברהם ּפה ׁשּבעל ּבּתֹורה ׁשּמסּפר זה ¿ƒ≈ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
ׁשּבּתֹורה הענינים (ּככל הּוא נסיֹונֹות ּבעׂשר ׁשעמד ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָידי

הֹוראה (ּדגמת60מּלׁשֹון להיֹות ׁשּצרי הֹוראה דנסיֹונֹות,61) העבֹודה ( ְְְְֲִִִִֶַָָָָָָָָֻ
ּדר על ׁשּלא יגיעה ּגדֹולה, ּביגיעה להיֹות צריכה ׁשהעבֹודה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹהיינּו,
הּפסּוק על ׁשם ּבּזֹוהר ּדאיתא וזהּו ּדנסיֹונֹות. העבֹודה ּבדגמת 62הרגיל, ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָֻ
ּדדחקין אּנּון כּו' לֹו לּמחּכה מאי לֹו, לּמחּכה יעׂשה ּגֹו' ראתה לא ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹעין
ּבּכל, מאי להּפרּוׁש ּבהמׁש ּבא ׁשּבּזהר זה [וענין כּו' דחכמתא ְְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻלּמּלה
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יי   

יגיעה ּבּתֹורה, הּיגיעה ידי ׁשעל ּבּמאמר], ְְְֲִִֵֶַַַַַַָָָָָּכּמּובא
ּדדחקין ּבּמאמר [וכּמבאר הרגיל ּדר על ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּלא
חֹוזר], אֹור ּבדר יגיעה הּוא דחכמתא ְְְְְִִֵֶֶָָָָֻלמּלה

מאמר ּדר (על ּגדֹולה ּביגיעה יהיה הּמצֹות קּיּום ׁשּגם נמׁש ְְְְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָּומּזה
ּבהפצת63רז"ל הּיגיעה ּגם ּכֹולל מעׂשה), לידי ׁשּמביא לּמּוד ּגדֹול ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

הּמעינֹות והבנת ּבלּמּוד להיֹות ׁשּצריכה לּיגיעה ּדנֹוסף חּוצה, ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָָָהּמעינֹות
למ את(ּדחקין להפיץ מיּוחדת יגיעה להיֹות צריכה ּדחכמתא), ּלה ְְְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָָָֻ

"ּבין חּוצה, ׁשּנמצאים לאּלּו ּגם הּמעינֹות את להביא חּוצה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּמעינֹות
מׁשיחא מלּכא ּדא מר אתי יהיה זה ידי ועל יהיה64החֹוחים", ׁשאז , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ

מּמׁש. בימינּו ּבמהרה ראתה, לא עין העצמי, העלם ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּגּלּוי
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א.)63 יז, ב"ק ב. מ, בתחלתו.)64קידושין טוב שם בכתר גם נדפסה דהבעש"ט, אגה"ק
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מוגה בלתי

.'וגו שרה חיי ויהיו המתחיל דבור מאמר .
תהיה בהמאמר) אודותה (שדובר העתידה שהגאולה באמרו, שמח, ניגון וינגנו לחיים שיאמרו צוה כך אחר

בשמחה. וגם בשלימות

***

"לבנים סימן אבות ש"מעשה (בהמאמר) לעיל דובר .1– האבות אודות המסופרים הענינים שכל היינו, ,
הישר" "ספר בראשית, בהו2בספר דכתיב ישרים, שנקראו ויעקב יצחק אברהם ספר "זה מות3, נפשי תמות

כן.4ישרים" להיות צריך אצלם שגם לבנים ונתינתֿכח הוראה "סימן", מהווים –
אצלם פעלה לא למצרים שהירידה למצרים, ושרה אברהם ירידת אודות התורה סיפור גם הרי לכך, ובהתאם

דפרשתנו הזהר ובלשון כו', ואדרבה וחלישות, אלינו,5גרעון בנוגע ונתינתֿכח הוראה בו יש – וסלקת" "נחתת
כדלקמן.

למצרים הירידה ענין תחילה לבאר ויש .6:
ירידה, של ענין הוא כשלעצמה מצרים לארץ וההליכה ישראל מארץ שהיציאה לכך שנוסף – ובהקדמה
בארץ" הרעב כבד כי . . מצרימה אברם וירד בארץ רעב "ויהי – לכך שגרמה הסיבה שגם מזה, יתירה 7אלא

גדול. והסתר העלם ירידה, של ענין הוא –

עצמך: והגע

הקב"ה ידי על שנצטוה כפי – אראך" אשר הארץ "אל מגיע אבינו וממולדתך8אברהם מארצך לך "לך :
פניו... את מקדם ושם – אראך" אשר הארץ אל אביך ומבית הארץ את לעזוב הוא מוכרח שבגללו ,

הארץ" "ערות מצרימה, הרעב).9ולירד (היפך מחייתו ימצא שם ודוקא ישראל, מארץ לגמרי ההיפך שהוא מקום ,

ארצו את עזב אשר האיש הנה באמרם: אים"), מיט גערייצט זיך ("און ממנו לעגו העולם שאומות גם לשער נקל
רעב!... – בה מצא ומה זו, לארץ לבוא עליו שצוה בה' שמאמין בגלל ורק אך זרה לארץ והלך אביו ובית ומולדתו

אלא אינה בארץ הרעב שסיבת בטענות אליו שבאו גם שמאמיןויתכן אדם לארץ שעלה בגלל –
רעב. היה לא לארץ בואו שקודם לדבר, וראיה – אחד ושמו אחד ה' את ועובד

מצרימה! ולירד הארץ את לעזוב הוצרך בעצמו הוא שכן, להם, להשיב מה לו היה לא – אבינו ואברהם

למצרים בבואו מיד הרי, כשלעצמה, למצרים ובירידה למצרים, הירידה שבסיבת וההסתר ההעלם על ונוסף
"ותוקח – ונעלה עיקרי הכי דבר ממנו "נלקח – נלקחה ולהיכן ," "10התוקף מצרים, מלך ,

גדולה. הכי ירידה שזוהי – מצרים דקליפת

:"וסלקת "נחתת – הירידה גודל על הבט ומבלי .
לו" אשר וכל ואשתו הוא ממצרים אברם ("ויעל ממצרים דתכלית11בעלותם ומצב במעמד ושרה אברהם היו (

פעלו שהם אדרבה, אלא וחלישות, גרעון אצלם פעלה לא למצרים שהירידה בלבד זו ולא כמקודם, השלימות
שכתוב כמו פרעה, בקליפת לעין12חלישות להודות והוכרח אברם", אשת שרי דבר על . . פרעה את ה' "וינגע

לאברהם. ולהשיבה כל
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ועוד.1) ו. יב, לך לך רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה
יח.2) א, שמואלֿב
יו"ד.3) כג, בלק
א.4) כה, ע"ז
ב.5) קכב, ח"א
ונדפס6) שיחות) עוד עם (בשילוב עובד – זו משיחה חלק

השיחה כאן באה – הענין ולשלימות ואילך. 59 ע' ח"ה בלקו"ש

) המקורית ).בצורתה
יו"ד.7) יב, לך לך
א.8) שם,
ד.9) פ"א, קה"ר וראה יב. שם, ט. מב, מקץ

טו.10) יב, לך לך
א.11) יג, שם
יז.12) יב, שם

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב מ"ח, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר יצחק זלמן שי'

שלום וברכה!

... הראה לי חותנו הרה"ג והרה"ח כו' הרש"א שי' מכתבו אודות פרוכת בתוך הארון קדש. ומה 

שהעיר עד"ז והפלוגתא שבין תוס' ורש"י במגילה כ"ב ע"ב.

אבל המחלוקת שבין רש"י ותוספת הוא רק בדין הפרוכת אם תהי' בתוך הארון קדש אבל אין זה 

פלוגתא במציאות. ולכן משם אדרבה ראי' שהיתה הנהגה כזו לתלות פרוכת בתוך הארון קדש. ואעפ"כ 

יש חשש בדבר לתלות עתה בזמנינו הפרוכת בתוך הארון קודש אף אם תהי' פרוכת גם על הארון הוא 

מפני שזהו שינוי במנהג בית הכנסת בני ישראל בדורות האחרונים עכ"פ. וידוע עד כמה הקפידו על שינוי 

זו  שבמדינה  הכנסת  בית  במנהגי  ובפרט  וכיו"ב,  איסור  של  חשש  בהם  הי'  שלא  בדברים  אף  המנהגים 

שצריכים חיזוק ביותר.

כיון שלא הורה לאיזה קופה שולח המחאתו, הנה נמסרה ללשכת חשאין, שהיא ממעלות המעולות 

דמצות הצדקה.
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מוגה בלתי

.'וגו שרה חיי ויהיו המתחיל דבור מאמר .
תהיה בהמאמר) אודותה (שדובר העתידה שהגאולה באמרו, שמח, ניגון וינגנו לחיים שיאמרו צוה כך אחר

בשמחה. וגם בשלימות

***

"לבנים סימן אבות ש"מעשה (בהמאמר) לעיל דובר .1– האבות אודות המסופרים הענינים שכל היינו, ,
הישר" "ספר בראשית, בהו2בספר דכתיב ישרים, שנקראו ויעקב יצחק אברהם ספר "זה מות3, נפשי תמות

כן.4ישרים" להיות צריך אצלם שגם לבנים ונתינתֿכח הוראה "סימן", מהווים –
אצלם פעלה לא למצרים שהירידה למצרים, ושרה אברהם ירידת אודות התורה סיפור גם הרי לכך, ובהתאם

דפרשתנו הזהר ובלשון כו', ואדרבה וחלישות, אלינו,5גרעון בנוגע ונתינתֿכח הוראה בו יש – וסלקת" "נחתת
כדלקמן.

למצרים הירידה ענין תחילה לבאר ויש .6:
ירידה, של ענין הוא כשלעצמה מצרים לארץ וההליכה ישראל מארץ שהיציאה לכך שנוסף – ובהקדמה
בארץ" הרעב כבד כי . . מצרימה אברם וירד בארץ רעב "ויהי – לכך שגרמה הסיבה שגם מזה, יתירה 7אלא

גדול. והסתר העלם ירידה, של ענין הוא –

עצמך: והגע

הקב"ה ידי על שנצטוה כפי – אראך" אשר הארץ "אל מגיע אבינו וממולדתך8אברהם מארצך לך "לך :
פניו... את מקדם ושם – אראך" אשר הארץ אל אביך ומבית הארץ את לעזוב הוא מוכרח שבגללו ,

הארץ" "ערות מצרימה, הרעב).9ולירד (היפך מחייתו ימצא שם ודוקא ישראל, מארץ לגמרי ההיפך שהוא מקום ,

ארצו את עזב אשר האיש הנה באמרם: אים"), מיט גערייצט זיך ("און ממנו לעגו העולם שאומות גם לשער נקל
רעב!... – בה מצא ומה זו, לארץ לבוא עליו שצוה בה' שמאמין בגלל ורק אך זרה לארץ והלך אביו ובית ומולדתו

אלא אינה בארץ הרעב שסיבת בטענות אליו שבאו גם שמאמיןויתכן אדם לארץ שעלה בגלל –
רעב. היה לא לארץ בואו שקודם לדבר, וראיה – אחד ושמו אחד ה' את ועובד

מצרימה! ולירד הארץ את לעזוב הוצרך בעצמו הוא שכן, להם, להשיב מה לו היה לא – אבינו ואברהם

למצרים בבואו מיד הרי, כשלעצמה, למצרים ובירידה למצרים, הירידה שבסיבת וההסתר ההעלם על ונוסף
"ותוקח – ונעלה עיקרי הכי דבר ממנו "נלקח – נלקחה ולהיכן ," "10התוקף מצרים, מלך ,

גדולה. הכי ירידה שזוהי – מצרים דקליפת

:"וסלקת "נחתת – הירידה גודל על הבט ומבלי .
לו" אשר וכל ואשתו הוא ממצרים אברם ("ויעל ממצרים דתכלית11בעלותם ומצב במעמד ושרה אברהם היו (

פעלו שהם אדרבה, אלא וחלישות, גרעון אצלם פעלה לא למצרים שהירידה בלבד זו ולא כמקודם, השלימות
שכתוב כמו פרעה, בקליפת לעין12חלישות להודות והוכרח אברם", אשת שרי דבר על . . פרעה את ה' "וינגע

לאברהם. ולהשיבה כל
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ועוד.1) ו. יב, לך לך רמב"ן ו. פ"מ, ב"ר ט. לך לך תנחומא ראה
יח.2) א, שמואלֿב
יו"ד.3) כג, בלק
א.4) כה, ע"ז
ב.5) קכב, ח"א
ונדפס6) שיחות) עוד עם (בשילוב עובד – זו משיחה חלק

השיחה כאן באה – הענין ולשלימות ואילך. 59 ע' ח"ה בלקו"ש

) המקורית ).בצורתה
יו"ד.7) יב, לך לך
א.8) שם,
ד.9) פ"א, קה"ר וראה יב. שם, ט. מב, מקץ

טו.10) יב, לך לך
א.11) יג, שם
יז.12) יב, שם



טז        

יותר: גדול עילוי ניתוסף למצרים הירידה ידי שעל – מזה ויתירה

חז"ל בדרשת הביאור לאברה13ובהקדם בנוגע גם הוא שכן מובן ומזה ליעקב, מצרימה(בנוגע "וירד ם)
אנוס  ,דהרעב ההכרח בגלל היתה לא למצרים לירידה האמיתית שהסיבה היינו, ,"

וילך אברהם בימי היה אשר הראשון הרעב מלבד בארץ רעב "ויהי ביצחק שנאמר ממה לדבר, וראיה –
גררה" פלשתים מלך אבימלך אל ישראל14יצחק לארץ הסמוכה פלשתים לארץ לילך אפשרות יש כן, ואם ,

ישראל מארץ חלק ונעשית ישראל בני ידי על נכבשה זה –15(ולאחרי דוקא למצרים לירד הכרח ואין ,(

דוקא. למצרים ירדו ושרה שאברהם סיבות כמה סיבב שהקב"ה היינו, הדיבור", פי על "אנוס אלא

הקדושה ניצוצות בירור ידי על אשר, דוקא, מצרים בארץ בעבודה שיש המעלה בגלל – הדבר וטעם
נעשה שם הנמצאים  נתעשר למצרים הירידה ידי שעל הכתובים בפשטות מהמסופר גם כמובן –

שכתוב כמו רב, בעושר לארץ16אברהם מצרים (מארץ "בחזרתו ודוקא ובזהב", בכסף במקנה מאד כבד "ואברם
הקפותיו" פרע .17ישראל)

לגרר לירידתו בנוגע כך) (כל ולא למצרים, לירידתו בנוגע רק מצינו ביותר שנתעשר שזה כי,18ולהעיר, –
ביותר. גדולה עליה גם נעשית דוקא ידה על ולכן, ביותר, גדולה ירידה היתה למצרים הירידה

:אלינו בנוגע ונתינתֿכח הוראה – לבנים סימן אבות ומעשה .
והשלטון הממשלה תחת נמצאים ישראל בני כאשר הגלות, שבזמן וההעלם ההסתר הירידה, גודל למרות

אלקים" ה"צלם את להסיר עליו מצווים ביניהם נמצא יהודי שכאשר כך, כדי ועד העולם, אומות בכחם19של –
השלימות, בתכלית עמדם על ולעמוד וההסתר מההעלם להתפעל שלא ישראל בני של

אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד וכדברי גופותינו20– "רק מהר"ש): (אדמו"ר הקדושים מאבותינו אחד בשם
– מלכיות" ושעבוד לגלות נמסרו לא נשמותינו אבל מלכיות, ובשעבוד בגלות ניתנו

בקליפת חלישות שפעל אדרבה, אלא עליו, שליטה שום היתה לא שלמצרים בלבד זו שלא באברהם, וכמו
להסיר לדרישתם נכנע ואינו בתוקף עומד שיהודי רואים העולם אומות שכאשר דידן, בנדון גם כך – מצרים

שלהם. ב'קליפה' חלישות פועל זה הרי אלקים", ה"צלם את

מזה: ויתירה

אלא וסלקת", "נחתת וחלישות, גרעון פעלה לא למצרים שהירידה בלבד זו לא הרי אברהם שאצל כשם
ניתוסף לגלות הירידה ידי שעל לבנים", בה"סימן הוא כן – יותר גדול עילוי אצלו ניתוסף זה ידי שעל אדרבה,

יותר, גדול עילוי אצלם

הגלויות לכל שרש שהיא – מצרים בגלות שמצינו גדול"21כפי ברכוש ה"יצאו בהם נתקיים ידה שעל –22,
ושמלות" זהב וכלי כסף "כלי להם נתנו עצמם שהמצריים מצרים"23ובאופן את ש"וינצלו עד "עשאוה24, ,

דגים" בה שאין כמצולה . . דגן בה שאין שבמצרים25כמצודה הקדושה ניצוצות כל בירור גם מרומז שבזה ,26,

שנה הארבעים משך כל העולם אומות מתגרי קונים היו ממצרים עמהם שהוציאו וזהב שבכסף [ולהעיר,
במדבר אומות27שהיו משאר גם קדושה ניצוצות זה ידי על ביררו שבמצרים, הניצוצות בירור על שנוסף ונמצא, ,

העולם],
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הגש"פ.13) נוסח
א.14) כו, תולדות
ורמב"ן.15) ובפרש"י כג ב, דברים ראה
ב.16) יג, לך לך
ג.17) שם, פרש"י
א.18) כ, וירא
ודרשו19) האמריקני, לצבא שגוייס אחד אודות המדובר כנראה

) זקנו את להסיר ).ממנו
וש"נ.20) .169 ע' תרפ"ז סה"ש וראה א. תרצב, ח"ד לקו"ד

וש"נ.21) .91 ע' חט"ז לקו"ש ראה
יד.22) טו, לך לך
היו23) מהם שואלים היו שלא מה "אף ובפרש"י: לה. יב, בא

ולך". שנים טול אחד, אומר אתה להם. נותנים
לו.24) שם,
ב.25) ט, ברכות
וש"נ.26) .80 ע' חכ"א לקו"ש ראה
ב.27) עה, יומא ראה

        

נאמר זה שעל האחרון, לגלות עד הגלויות, בשאר הוא –28וכן נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי
בירור ידי על יותר גדול עילוי שניתוסף זאת, עוד אלא השלימות, בתכלית מהגלות שיוצאים בלבד זו שלא

רז"ל מאמר בפירוש (בהמאמר) לעיל כמוזכר הקדושה, האומות"29ניצוצות לבין ישראל את הקב"ה הגלה לא
גרים". עליהם שיתוספו כדי אלא

:גופא הגלות שבענין להמעלה בנוגע לבנים" ד"סימן והנתינתֿכח ההוראה בביאור להוסיף ויש .
אמר אדמו"ר וחמי מורי קדושת לארץ20כבוד נשוב אנו בכחותינו ולא ישראל מארץ גלינו מרצוננו "לא :

כנ"ל). כו'", בגלות ניתנו גופותינו "רק אמר לזה (ובהמשך וכו'" אותנו הגלה יתברך מלכנו אבינו ישראל,

בגלות, לפעול שצריכים ועבודתינו מעשינו בגלל הדיבור", פי "על היא בגלות שירידתנו – האמור ובסגנון
ישראל. לארץ ולעלות לרצות – אנו בכחותינו – לנו אין ובמילא,

החסידים לאחד הלל30– ר' החסיד – הלל לר' הצמחֿצדק: אמר ישראל, לארץ לעלות רצונו שהביע
ישראל! ארץ – לארץ בחוץ – כאן עשה ישראל?!... ארץ חסר ולך ישראל, ארץ חסר לא – ַמּפאריטש

לעסוק אנו צריכים ובמילא, עצמה, ישראל ארץ לגבי מעלה יש ישראל, לארץ לארץ חוץ בעשיית כלומר:
לעשות בעבודתנו .ישראל לארץ ולעלות לרצות לנו אין ומעצמנו, ישראל, ארץ

"שר את לשאול מבלי – מעצמו ומחליט ורוצה משמרתו, על העומד לאישֿצבא – דומה הדבר למה משל
בכך, תועלת מביא שאינו בלבד זו שלא יותר, טוב לו שנראה אחר למקום ולילך מקומו את לעזוב – הצבא"

למורד! ונחשב כו', והרס קלקול גורם זה ידי על אדרבה, אלא

הנוהגות המצוות לשמירת בנוגע גם כולל כו', יתירה בזהירות צורך יש ישראל שבארץ לכך נוסף – זה [וכל
וכו' שמיטה ומעשרות, כתרומות דארטן31בארץ, זיין זיי "זאלן – ישראל בארץ שנמצאים אלה ובמילא, .ָָ

להקפיד שיצליחו הלואי – לארץ בחוץ שנמצאים אלה אבל הנ"ל; בכל וכו' זהירות מתוך געזונטערהייט"
שמקבלים לפני חו"ל"), אין מ'האט וואס ּפעקלאך די ("גענוג לארץ בחוץ גם השייכים הענינים בכל ַָָולהזהר

ּפעקלאך")]. ("נאך נוספים בענינים זהירות עצמם ַָעל

:גשמיים בדברים בהתעסקות מעלה גם יש כך הגלות, ענין בכללות מעלה שיש וכשם .
ואילו ותפלה, לתורה מוקדשות בלבד ספורות ששעות ורואה היוםֿיום, מחיי חשבוןֿצדק עושה יהודי כאשר
בכמה להזהר צריך היום שעות רוב שבמשך אלא עוד ולא גשמיים, בענינים העסק ממלא היום שעות רוב את
התועלת מהי לעצמו: לחשוב יכול – ותפלה לתורה המוגבל לזמן יבלבל לא העולם בעניני שהעסק זהירות מיני

שבזה?!... והתכלית

לעשותה, שצריכים העבודה את לעשות אם, כי כו', ותכלית חשבונות לחפש צורך אין – לראש לכל הנה:
דוקא אשר, הגשמיים, בדברים מעלה שיש הוא החשבון הרי – עסקינן בחשבונות אם אמנם, בעניניו; אחד כל

בהם ההתעסקות ידי על אלא וירידה, הגשמה פועל זה שאין בלבד זו לא הנה וכו'), שמים (לשם
ותפלה. בתורה גם יותר גדול עילוי ניתוסף זה ידי על אדרבה,

בגמרא שמצינו דרך על – לדבר באורתא32דוגמא לך אמרי דלא "האי בקר", חצאי "חמשה לדין בנוגע
בתורה. ניתוסף דתורא בשרא אכילת ידי שעל היינו, דתורא", בשרא אכלי דלא

המעלה – גופא בתורה מצינו בגשמיות המעלה ודוגמת .:דתורה
לטענות ועד גשמיים, בדברים נתלבשה דתורה שנגלה – התורה לפנימיות דתורה נגלה שבין מהחילוקים

אלקות. עניני רוחניים, בענינים שעוסקת התורה פנימיות כן שאין מה וכו', לדחותם שצריך שקר של
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טו.28) ז, מיכה
ב.29) פז, פסחים
ב"רשימות"30) (נעתק תפה ע' ח"א מהוריי"צ אדמו"ר אג"ק

.(5 ע' (ילקוט) ט חוברת

ח"ב31) בלקו"ש הובא תקנט. אות בסופו (קטן) תשב"ץ גם ראה
.620 ע'
ואילך.32) סע"ב עא, ב"ק
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נאמר זה שעל האחרון, לגלות עד הגלויות, בשאר הוא –28וכן נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי
בירור ידי על יותר גדול עילוי שניתוסף זאת, עוד אלא השלימות, בתכלית מהגלות שיוצאים בלבד זו שלא

רז"ל מאמר בפירוש (בהמאמר) לעיל כמוזכר הקדושה, האומות"29ניצוצות לבין ישראל את הקב"ה הגלה לא
גרים". עליהם שיתוספו כדי אלא

:גופא הגלות שבענין להמעלה בנוגע לבנים" ד"סימן והנתינתֿכח ההוראה בביאור להוסיף ויש .
אמר אדמו"ר וחמי מורי קדושת לארץ20כבוד נשוב אנו בכחותינו ולא ישראל מארץ גלינו מרצוננו "לא :

כנ"ל). כו'", בגלות ניתנו גופותינו "רק אמר לזה (ובהמשך וכו'" אותנו הגלה יתברך מלכנו אבינו ישראל,

בגלות, לפעול שצריכים ועבודתינו מעשינו בגלל הדיבור", פי "על היא בגלות שירידתנו – האמור ובסגנון
ישראל. לארץ ולעלות לרצות – אנו בכחותינו – לנו אין ובמילא,

החסידים לאחד הלל30– ר' החסיד – הלל לר' הצמחֿצדק: אמר ישראל, לארץ לעלות רצונו שהביע
ישראל! ארץ – לארץ בחוץ – כאן עשה ישראל?!... ארץ חסר ולך ישראל, ארץ חסר לא – ַמּפאריטש

לעסוק אנו צריכים ובמילא, עצמה, ישראל ארץ לגבי מעלה יש ישראל, לארץ לארץ חוץ בעשיית כלומר:
לעשות בעבודתנו .ישראל לארץ ולעלות לרצות לנו אין ומעצמנו, ישראל, ארץ

"שר את לשאול מבלי – מעצמו ומחליט ורוצה משמרתו, על העומד לאישֿצבא – דומה הדבר למה משל
בכך, תועלת מביא שאינו בלבד זו שלא יותר, טוב לו שנראה אחר למקום ולילך מקומו את לעזוב – הצבא"

למורד! ונחשב כו', והרס קלקול גורם זה ידי על אדרבה, אלא

הנוהגות המצוות לשמירת בנוגע גם כולל כו', יתירה בזהירות צורך יש ישראל שבארץ לכך נוסף – זה [וכל
וכו' שמיטה ומעשרות, כתרומות דארטן31בארץ, זיין זיי "זאלן – ישראל בארץ שנמצאים אלה ובמילא, .ָָ

להקפיד שיצליחו הלואי – לארץ בחוץ שנמצאים אלה אבל הנ"ל; בכל וכו' זהירות מתוך געזונטערהייט"
שמקבלים לפני חו"ל"), אין מ'האט וואס ּפעקלאך די ("גענוג לארץ בחוץ גם השייכים הענינים בכל ַָָולהזהר

ּפעקלאך")]. ("נאך נוספים בענינים זהירות עצמם ַָעל

:גשמיים בדברים בהתעסקות מעלה גם יש כך הגלות, ענין בכללות מעלה שיש וכשם .
ואילו ותפלה, לתורה מוקדשות בלבד ספורות ששעות ורואה היוםֿיום, מחיי חשבוןֿצדק עושה יהודי כאשר
בכמה להזהר צריך היום שעות רוב שבמשך אלא עוד ולא גשמיים, בענינים העסק ממלא היום שעות רוב את
התועלת מהי לעצמו: לחשוב יכול – ותפלה לתורה המוגבל לזמן יבלבל לא העולם בעניני שהעסק זהירות מיני

שבזה?!... והתכלית

לעשותה, שצריכים העבודה את לעשות אם, כי כו', ותכלית חשבונות לחפש צורך אין – לראש לכל הנה:
דוקא אשר, הגשמיים, בדברים מעלה שיש הוא החשבון הרי – עסקינן בחשבונות אם אמנם, בעניניו; אחד כל

בהם ההתעסקות ידי על אלא וירידה, הגשמה פועל זה שאין בלבד זו לא הנה וכו'), שמים (לשם
ותפלה. בתורה גם יותר גדול עילוי ניתוסף זה ידי על אדרבה,

בגמרא שמצינו דרך על – לדבר באורתא32דוגמא לך אמרי דלא "האי בקר", חצאי "חמשה לדין בנוגע
בתורה. ניתוסף דתורא בשרא אכילת ידי שעל היינו, דתורא", בשרא אכלי דלא

המעלה – גופא בתורה מצינו בגשמיות המעלה ודוגמת .:דתורה
לטענות ועד גשמיים, בדברים נתלבשה דתורה שנגלה – התורה לפנימיות דתורה נגלה שבין מהחילוקים

אלקות. עניני רוחניים, בענינים שעוסקת התורה פנימיות כן שאין מה וכו', לדחותם שצריך שקר של
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ח"ב31) בלקו"ש הובא תקנט. אות בסופו (קטן) תשב"ץ גם ראה
.620 ע'
ואילך.32) סע"ב עא, ב"ק



יח        

המבואר עם גם מתאים זה הכתוב33וענין ה"אור"34בפירוש היא התורה שפנימיות – כשלמה" אור "עוטה
דתורה. (לבוש) ה"שלמה" היא דתורה ונגלה דתורה,

לטענות ועד גשמיים בדברים שנתלבשה דתורה, בנגלה לעסוק צריכים מה לשם לשאול: יכולים ולכאורה
חיצוני, לבוש "שלמה", בבחינת אלא אינה ובכללות כו', שקר ה"אור"של הפנימיות, את לגלות צריכים שבה

על ישיר, באופן אלא) ה"שלמה", באמצעות (לא דתורה וה"אור" הפנימיות את "ליקח" מוטב הרי – דתורה
לבד? התורה פנימיות לימוד ידי

בתורה יותר גדול עילוי ניתוסף זה ידי שעל בגשמיות מעלה שיש לעיל האמור דרך על – לזה והמענה
התורה. בפנימיות יותר ניתוסף זה ידי שעל דתורה בנגלה מעלה שיש – גופא בתורה גם הוא כן ותפלה,

את גם מגלים זה ידי (ועל שבה הפנימיות את שמגלים באופן להיות צריך דתורה נגלה שלימוד אלא,
התפלה, עבודת הקדמת ידי על נעשה זה וענין ותפלה), בתורה ניתוסף ידם שעל הגשמיים שבדברים הפנימיות

ל)מטתי" (סמוכה לפני שתהא תפלתי "על בנימין אבא שגם35כמאמר כדבעי, התורה לימוד נעשה זה ידי שעל ,
התורה. בפנימיות גם יותר גדול עילוי ניתוסף זה ידי ועל הפנימיות, ומתגלה ניכר דתורה נגלה בלימוד

:התורה ופנימיות דתורה נגלה ללימוד בנוגע ולהבהיר להוסיף ויש .
התורה פנימיות גם ללמוד צריכים אלא בלבד, דתורה נגלה בלימוד להסתפק שאין הוא ברור שהרי36דבר –

זה הרמב"ם פסק ידוע הרי בתורה, חלק וחלילה חס אן") ניט נעמט ("ער מקבל שאינו ומי אודות37, ָ
("דעם חריף הכי ביטוי שם שכותב – וכו'" אחת תיבה אפילו אחד פסוק אפילו ה' מעם התורה שאין "האומר

התורה. פנימיות בתורה, שלם לחלק בנוגע וכמה כמה אחת ועל זאגן"), נאר מ'קען וואס ווארט ָָָָשווערסטן

סגולה", ליחידי אם כי חכמים תלמידי מכל ונעלמה . . "נסתרה התורה פנימיות היתה הראשונים בדורות
החכמה" זאת לגלות ומצוה מותר האחרונים אלו "בדורות תורת38אבל שמדפיסים האחרון בזמן ובפרט ,

שהגיעה מי כל ובמילא, ממש, לכולם מובנים הדברים שיהיו כדי לשונות, בשאר וגם באידית, גם החסידות
על זה על ששמע או חסידות, מאמר בעצמו ראה אם בין – התורה פנימיות של מציאות שקיימת הידיעה אליו

בתורה. חלק שזהו כיון ללמדה, הוא חייב – בזה וכיוצא טלגרם מכתב, ידי

ללמוד שצריך אמת שהן הטוענים שישנם [כפי זמן לאחר התורה דפנימיות הלימוד לדחות שאין גם ומובן
כשיהיה – זה לאחרי ורק ופוסקים, בש"ס כרסו למלא צריך לראש לכל אבל התורה, דפנימיות החלק את גם

הקבלה לימוד התחלת לזמן בנוגע להשיטות (בהתאם ומעלה שנה עשרים בן הפחות לכל או שנה, ארבעים )39בן
בגמרא שאמרו כיון – התורה] פנימיות גם ילמד נכלל40– שבזה – במקרא שליש שנותיו אדם ישלש "לעולם

התורה פנימיות "ליומי"41גם היא שנותיו" ד"ישלש שהכוונה שם ומסיק בתלמוד", שליש במשנה שליש –
ויום" יום חיי".42("בכל כמה יודע "מי שהרי ,(

חיי": כמה יודע ד"מי בהפירוש להוסיף ויש

אצלו יהיה התורה שלימוד כדי אבל, שנה, ועשרים מאה במשך תורה וללמוד ימים להאריך יהודי יכול
היום" כולכם חיים אלקיכם בה' הדבקים "ואתם ד"חיי", התורה43באופן פנימיות גם ללמוד צריך לא44– ואם ,

התורה פנימיות יזכהילמוד אם יודע מי חיי", כמה יודע "מי , הדבקים ד"ואתם ומצב למעמד
התורה. פנימיות ידי על חיים" גו'
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ואילך.33) שצה ע' אור) (יהל לתהלים צדק הצמח רשימות ראה
ב.34) קד, תהלים
ב.35) צו, ברכה לקו"ת וראה ב. ה, ברכות
(תו"מ36) ואילך ס"ט ס"ד. תשי"ב כסלו י"ט שיחת בארוכה ראה

ואילך). 162 .157 ע' ח"ד
ה"ח.37) פ"ג תשובה הל'
ב).)38 (קמב, רסכ"ו אגה"ק תניא
סקי"ב.39) סקנ"ה או"ח החיים כף סק"ו. סרמ"ו יו"ד ש"ך ראה
פ"א40) ת"ת הל' רמב"ם – להלכה והובא א. ל, קידושין

רפ"ב. לאדה"ז ת"ת הל' ס"ד. סרמ"ו יו"ד טושו"ע הי"אֿיב.

הזהר41) "לימוד סע"ג): ג, שה"ש רע"ג. ה, (ויקרא לקו"ת ראה
על הוא הזהר מדרש "שהרי במקרא", שליש בכלל הוא וכהאריז"ל
רק משיג אינו דאורייתא רזין בלימוד שגם ועוד התורה, פסוקי
של בשמותיו קורא שהוא המקרא לימוד כעין "וה"ז כו'", המציאות
זה וכעין . . בהן הגנוז עצמיות כלל משיג שאינו פי על אף הקב"ה

וע"ח". הזהר בלימוד הוא
שם.42) וטושו"ע רמב"ם וראה שם. ת"ת בהל' – אדה"ז לשון
ד.43) ד, ואתחנן
ואילך.44) פי"ג החיים עץ קונטרס ראה

        

הגמרא מסיפור גם קשאי45ולהעיר לא ליה אמר המרכבה, במעשה אגמרך תא אלעזר לר' יוחנן ר' ליה "אמר
דואג לבו ובעינן זקנתי, שלא46(לא שכיון היינו, יוחנן", מר' גמירתא זכאי אי . . יוחנן דר' נפשי' נח קש, כי ,(

על כערכנו לאנשים בנוגע – לתנאים בנוגע אמורים הדברים ואם בזקנותו. גם לכך זכה לא בצעירותו, למד
וכמה. כמה אחת

פולי מצדיקי אחד משהו– ללמוד יכולים דבר מכל (שהרי מ"רכבת" שלמדים הלימוד פעם הסביר ),47ן
הכל!... את מפסידים אחד, ברגע מאחרים שכאשר

לימוד לדחות ואיֿאפשר התורה, פנימיות גם) דתורה, נגלה על (נוסף ללמוד שצריכים זה עם שביחד אלא,
יותר גדול עילוי ניתוסף ידה ועל דתורה, בנגלה מעלה גם שיש לידע צריכים – זמן לאחר התורה פנימיות
דרך ועל ותפלה, בתורה יותר גדול עילוי ניתוסף זה ידי שעל שבגשמיות המעלה דרך על התורה, בפנימיות
(כנ"ל מצרים ביציאת שהיה כפי גרים", עליהם "שיתוספו הגלות, בזמן הניצוצות דבירור שבעבודה המעלה
משיח ידי על נפלאות", אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי האחרון, זה מגלות ביציאה לנו, תהיה כן – בארוכה)

בימינו. במהרה צדקנו,

גאלתנו"]. "ממצרים לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

לאחד) שליט"א:)48. אדמו"ר כ"ק אמר – אשתו שנפטרה
הרבנית נפטרה המקורבים,49כאשר החסידים אחד אליו שנכנס עד כו', גדולה במרירות היה הצמחֿצדק של

שכתוב שמה מכם שמענו בפירוש הרי רבי, לו: היא"50ואמר "תורה – אהבת" אשר אשה עם חיים ,51"ראה
החייתני. הצמחֿצדק: ויענהו

כאשר מקום, מכל וכו', בש"ס בקי שהיה צדק הצמח ידעו ובודאי מפורסם, חז"ל מאמר שזהו פי על אף –
פועל זה הרי זאת, אומר אחר .52מישהו

***

הפעם לחתונת53. בנוגע – השבוע בפרשת היא, וחתונה, שידוך אודות בפירוש מספרת שהתורה הראשונה
יצחק.

במדרש מצינו וחוה לאדם רק54[בנוגע אבל, בתורה, מרומזת בלבד].שחתונתם ספורות ובתיבות ברמז,

אברהם ששלחו השליחות אודות הדברים פרטי סיפר אליעזר שכאשר – בזה התורה שמספרת ומהפרטים
אמר נהרים, לארם "ואבוא55ובואו :רש"י ומפרש הארץ".56", לו שקפצה מכאן באתי, והיום יצאתי "היום

(כדלקמן). הסברות שתי ישנם – זה על אליעזר של וסיפורו הדרך, בקפיצת הצורך טעם ובביאור

ההפשטה את רואים ובזה חסידישע"), ("א החסידות תורת ברוח היא (דלקמן) השניה שההסברה – ַובהקדם
חסידית. שבהסברה נשמה'דיקייט") ("די והנשמתיות

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

א.45) יג, חגיגה
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תשנ"ט)47) (הוצאת טוב שם כתר אייר. ט יום" "היום ראה

וש"נ. סרכ"גֿרכה. בהוספות
אשתו48) נפטרה זה שבשבוע ריינין, אלכסנדר לר' כנראה

).(
שרה49) פטירת ע"ד השבוע בפרשת להמסופר מהשייכות להעיר

).(
ט.50) ט, קהלת

ב.51) ל, קידושין
ע'52) חכ"ב ואילך. שנה ס"ע ח"ז רסו. ע' ח"ה אג"ק גם ראה

487 .484 ע' ח"ב ציון מנחם – מנחם בתורת (נעתקו ואילך רעט
ואילך). 528 ואילך.

כ"ק53) ידי על שהוגהה משיחה תרגום – השיחה סיום ועד מכאן
ואילך. 34 ע' ח"א בלקו"ש ונדפסה שליט"א אדמו"ר

ועוד.54) רפי"ח. ב"ר ראה
מב.55) כד,
יא.56) פנ"ט, ב"ר א. צה, מסנהדרין
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487 .484 ע' ח"ב ציון מנחם – מנחם בתורת (נעתקו ואילך רעט
ואילך). 528 ואילך.

כ"ק53) ידי על שהוגהה משיחה תרגום – השיחה סיום ועד מכאן
ואילך. 34 ע' ח"א בלקו"ש ונדפסה שליט"א אדמו"ר

ועוד.54) רפי"ח. ב"ר ראה
מב.55) כד,
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'הא הסברה .57:
זה (ושטר לו אשר כל על ליצחק שכתב מתנה שטר לו מסר נהרים, לארם אליעזר את שלח אברהם כאשר

השידוך לצורך אליעזר) להם .58הראה

בנוגע אבל היא לכתובהשאלה או לדרכו, אליעזר יוצא שבו התאריך את לכתוב האם – השטר (תאריך)
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ש"היום – והראיה רגע, כל על וחבל מינוטן"), אין זיך האנדלט ("עס ברגעים שתלוי בענין הוא שהמדובר ַלכם
באתי". והיום יצאתי

.כדלקמן אלינו, גלויה הוראה מהוה – התורה עניני ככל – בתורה הנ"ל סיפור .
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ב.63) כ, זח"ב ראה
ד.64) כד, פרשתנו
נה.65) שם,

        

לדבר,66ובהקדמה וראיה גלויה, הוראה גם בו יש ענין, בכל שיש התורה בפנימיות הביאורים על שנוסף –
מהסיפורים שההוראה כך חומש, לומדים כן פי על ואף התורה, פנימיות לומדים אינם שלעתֿעתה כאלה שישנם

אליהם. גם ומובנת גלויה הוראה להיות צריכה שבחומש

דאס וועט ("ער יתקיים שבודאי – הזקן רבינו של כרצונו התורה, פנימיות ישראל בני כל ילמדו סוף סוף –ָ
ישראל כלל נחלת תהיה החסידות שתורת – לביאת67אויספירן") הסמוך בזמן כשנמצאים עכשיו, ובפרט .

של כהמענה המשיח, לביאת והכלי ההכנה שזוהי כיון החסידות, תורת ישראל בני כל ילמדו ודאי המשיח,
חוצה מעינותיך לכשיפוצו – מר אתי קא אימתי שאלתו על להבעש"ט .68משיח

המשיח: לביאת החסידות מעיינות דהפצת השייכות וביאור

התורה פנימיות שיגלה – משיח של הרמב"ם69ענינו שכתב וכמו ימות70. והנביאים החכמים נתאוו "לא
בתורה חלק לאיזה לטעות מקום יהיה שלא כדי – וממשיך וחכמתה", בתורה פנויין שיהיו כדי אלא . . המשיח

שנאמר . . בוראם דעת "וישיגו – הדברים התורה,71מכוונים פנימיות לימוד שזהו ה'", את דעה הארץ מלאה כי
כו'. והספירות השתלשלות ידיעת

פנימיות שלימוד כיון – מכסים" לים "כמים הפסוק, סיום גם מביא שהרמב"ם זה לבאר יש זה פי ועל
בדוגמת אלקות, היא מציאותו כל אלא לעצמו, ומציאות נפרד דבר שאינו אלקות, עם הדביקות רגש פועל התורה

הים מציאות היא מציאותם שכל עד הים במי שמכוסים ישראל72דגים שבני עקיבא רבי מדברי גם ולהעיר – .
שבים כדגים הם וכו'",73ותורה חיותנו במקום "ומה שכל, פי על הדבר שמתחייב איך אומר עקיבא שרבי אלא, ,

פועל התורה פנימיות לימוד ואילו ניט ("מ'האלט בזה אוחזים לא אם וגם שבים. דגים ַכמו
לזה. מגיעים סוף וסוף הוא, כן התורה פנימיות מצד הרי, דערביי"),

פנימיות לימוד ידי על נעשה לזה והכלי שההכנה מובן, התורה, פנימיות גילוי הוא משיח של שענינו וכיון
התורה.

חומש, לומדים זאת ובכל התורה, פנימיות לומדים שאינם כאלה עדיין ישנם שלעתֿעתה כיון אופן, ובכל
גלויה. הוראה גם יש שבתורה ענין שבכל ראיה זה הרי

:"לבנים סימן אבות "מעשה בבחינת היא – הדרך קפיצת אודות הנ"ל התורה מסיפור וההוראה .
ליהודים שאין – לבנים" "סימן מהוה מיותר, רגע בתואל בבית תשאר לא שרבקה כדי שנעשתה הדרך קפיצת
נצטרך שלא הגאולה את הקב"ה ימהר שבודאי כיון הגלות, חשכת בגלל זיך") ביי ("אראּפפאלן ברוחם ַַָליפול

מיותר. רגע בגלות להשאר

נאמר הגלויות, לכל שרש מצרים, שבגלות במכילתא74כשם ואיתא גו'", יצאו הזה היום "כיון75"בעצם
ביציאה – נפלאות" אראנו מצרים מארץ צאתך "כימי – גם כך עין", כהרף המקום עיכבן לא הקץ שהגיע

זה; מגלות

קטנים" ה"פכים את להשלים רק צדקנו.76צריכים משיח ידי על השלימה הגאולה תהיה זה לאחרי ומיד ,
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כי

    י כרך

הפסוק גו'על המכפלה מערת את לי ויתן
אשלם מלא "בכסף רש"י: פירש לי יתננה מלא בכסף

וכן שוויי' מלא"כל בכסף לארונה אמר .דוד
להבין: וצריך

כל מלא" "בכסף בפירוש רש"י מדגיש מה א)
הפסוק? של הפשוט מובנו זהו הרי דלכאורה שוויי',

המתחיל,ב) שבדבור מלא" מ"כסף הראיה
בכתוב הנאמרה ממש הלשון אותה שהיא מאחר

.שלפנינו

רש"י כוונת לבאר אפשר היה לכאורה והנה
ו"חבר" ראיה :להביא

- ל"כסף" בשייכות "מלא" הלשון ליה דקשה
בדבר אלא מתאימה "מלא" הלשון אין דלכאורה

- היפוכה בו כדהשיצוייר ותמלא בכלי: וכמו ,

רק -והבור "חסר הביטוי מתאים בכסף אבל ;
מלאשלם" הלשון ולא וכדומה, מעט - רב או ,-

לארונה אמר דוד "וכן חבר לו שמצא רש"י אומר ולזה
גם לומר המקרא שדרך להוכיח והיינו מלא", בכסף
(המתאימה "שלם" לשון תמורת "מלא" לשון ב"כסף"

בזה. וכיוצא יותר)

"וכן למימר ליה הוה א) מובן: אינו זה לפי אבל
ביונה" "וכן וכמו מכיוןבדוד" ב) מקומות. ובכמה

שיש להודיע זה, ביאור לפי רש"י, של כוונתו שכל
להודיעחבר רש"י כוונת ואין מלא" "כסף

ליה הוה כן אם – הוא מובן כי מלא", "כסף פירוש
להביא בכסףרק לארונה אמר דוד "וכן הראיה את

שוויי'"? כל "אשלם הפירוש להשמיט מלא"

:שלפנינו רש"י בפירוש להקשות יש עוד

"בכסף התיבות ומפרש מעתיק שרש"י מכיון ג)
ההוספה ומהי שוויי'", "כל למימר ליה הוה מלא",

"?"('שוויי (כל

לארונה" אמר דוד "וכן בראייתו האריכות מהי ד)
בכסף בדוד "וכן מקום) בכל (כמו למימר ליה הוה –

מלא".

:זה בכל והביאור
ש"מלא" משמע מלא", "בכסף ראשונה בהשקפה
שמטבעות בזה מודיע שאברהם היינו הכסף, על קאי

במשקלם חסרון) (מבלי מלאים יהיו (אוהכסף 
הירושלמי וכפירושפירוש "קינטרין", – מלא בכסף

גדולים).רש"י שקלים מאברהם לקח שעפרון

כל "אשלם בדבריו: לשלול רש"י בא זה ופירוש
לכסף בשייכות תיאור אינה "מלא" שתיבת שוויי'",

בנוגע אלא משקלו), (כמותו, ומחירהעצמו
"אשלםה" היינו מלא" "בכסף אמר: אברהם - "

השדה של שוויי'" כזהכל בסכום הוא (שהכסף
(השדה של - שווי" "כל ישלם - מחירה .את

כן: לפרש ומכריחו

אברהם של זו שבבקשתו מובן, הכתובים מהמשך
בכסף גו' המכפלה מערת את לי "ויתן - חת" "לבני

יתננה לומלא שאמרו מה את לשלול בא הוא - לי"
במבחר בתוכינו אתה אלקים "נשיא זה: לפני חת בני

גו'" ממך יכלה לא גו' קבור מהםקברינו שיקח היינו
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ט.1) כג, פרשתנו
ברוב2) אבל שווי. כל שלם רש"י: של רל"ה) (שנת ראשון בדפוס

וגו"א. ברא"ם הובא וכן כבפנים. אשלם הוא הדפוסים
מד"ה.3) הראי' ליתא ראשון בדפוס
כבֿכד.4) כא, א דה"א
היא5) מלא" בכסף לארונה אמר דוד ב"וכן שהכוונה לומר ואין

שגם לומר אלא] כאן לפירושו ראי' להביא שווי',[לא כל הפי'
שה"בן אח"כ הנאמר דבר מקודם לפרש רש"י של דרכו אין שהרי

עדיין. למדו לא למקרא" חמש
עה"פ.6) חיים מים ובאר רא"ם ראה
טז.7) כד, פרשתנו
כד.8) לז, וישב
אינו9) לפ"ז גם אבל שלם. ראשון שבדפוס מהגירסא משמע וכן

שוויי'". "כל (גם) לפרש צריך למה מובן
עה"פ.10) ראב"ע יחסר. שלא מלאים א: פח, מנחות ראה אבל
ב.11) כב, וירא רש"י
גו'"12) ביריחו ופגע וכמו "ויפגע. יא): (כח, ויצא פרש"י וע"ד

ל' מתאים איך שקשה ורק מובן, ויפגע של הפסוק שפי' שמכיון
(על) "כמו"ויפגע ו"חבר" דוגמא מביא ורק מפרש, רש"י אין "

שם). וש"ח האורה לבוש (ראה כו'" ופגע
עה"פ.13) הרד"ק כפי'
ה"ג.14) פ"א קידושין
טז.15) כג,
הערה16) לעיל (ראה ראשון שבדפוס הגירסא לפי גם יובן ועפ"ז

רק כותב הי' באם כי שוויי'", "כל להוסיף רש"י שהוצרך מה (2
מטבעות שיהיו – הכסף על קאי ש"מלא" לפרש אפשר הי' "שלם"

וכדומה. שלמות
השדה). (של שוויי'" "כל אלא הכסף, על הכונה שאין מוסיף ולכן

"חסר17) לעפרן אברהם וישקול עה"פ אח"כ רש"י מפרש ולכן
גדולים שקלים ממנו שנטל עשה לא מעט ואפי' הרבה שאמר לפי וי"ו,

   'כו שוויי' כל שישלם רק אמר אברהם כי ,"
הרבה אומרים רשעים א) (פז, בב"מ הוא (וכן כו'. גדולים שקלים ולא

קנטרין שקל דעפרון ויליף כו' (א (נ, בבכורות וגם ,
חוץ כו' בתורה האמור כסף "כל חנינא דר' המימרא אותה שהובא
דהוי הלימוד הנה שם) (קדושין בירושלמי המובא כו'" עפרון משקלי

כבירושלמי). מלא" מ"בכסף ולא לסוחר מעובר הוא קנטרין
שיקבור18) - גר" קבור קברינו "במבחר א) ענינים: שני שבזה

שיטלנו - גו'" יכלה לא גו' ממנו "איש ב) שירצה. מקום בכל שרה את

   

חינם; אם כי מחירה, שישלם מבלי המכפלה מערת את
לזה, מסכים שאינו אברהם של תשובתו באה זה ועל

שוויי'". "כל ישלם מלא" "בכסף אלא

- מלא" "כסף שפירוש לומר תרצה אם אבל
אברהם של מענתו הרי בזה, וכיוצא גדולים" "שקלים
חת בני של טענתם מעין אינה השקלים) של (בצורתן
שאברהם זה לאחרי רק כי השדה), נתינת של (באופן
במתנה) לא (שתהיה הנתינה לאופן בנוגע עונה היה

עצמו. הכסף בענין דיבורו מתאים היה

"כל בתיבות הסתפק שלא רש"י של טעמו וזהו
"אשלם" תיבת הוסיף אלא מתנתשוויי'" היפך -

לפירושו. ההכרח מבואר בזה כי - חינם

אפשר עדיין מקום מכל ולפרשאבל
דבורו אין זה שלפי ואף ה"כסף". על קאי ש"מלא"
אין שהרי - חת בני של לדבריהם מכוון אברהם של
חת בני שהציעו חינם למתנת מפורשת שלילה בדבריו
שאמר שבזה ולומר לדחוק מקום יש מקום, מכל –
שקלים (או) שלימות מטבעות שיתן מלא" "בכסף
השדה את לקחת סירובו ממילא בדרך נכלל גדולים,

עבורה. שישלם אם כי בחינם,
ה'קאֿסלקאֿדעתך' לגמרי לשלול בכדי ולכן,
לארונה אמר דוד "וכן ואומר: רש"י מוסיף הנ"ל,
מקום עוד להביא רש"י של כוונתו אין מלא"; בכסף

את לחזק אלא מלא", "בכסף הלשון בו שנאמר
"בכסף בתיבות מתנת"הנ"ל לשלול (שהוא

הימים בדברי שנאמר ממה :חינם)

לארונה הגורן) (בעד לשלם דוד רצה מדוע הטעם
מלא" אשר"בכסף אשא לא "כי בכתובים: שם מפורש

עולה והעלות לה' שמהלך מילתא מוכחא הרי ,"
שוויי'". "כל שישלם כוונתו מלא" "בכסף שאמר

אמר דוד "וכן בלשונו, רש"י האריך ולכן
עללארונה" להורות ,הטעם (היינו שם המדובר

של שבדבריו .כנ"ל הוכחתו, מזה כי ,(

וכן" רש"י שנקט במה לומר יש אמרעוד
אלו בתיבות שדוקא מה יומתק זה פי (שעל "

רמזו ולא שם המדובר הענין על היא שכוונתו מרמז
אחר): באופן

שרצה דאברהם טעמא מאי - לשאול מקום דהנה
הלא מלא" "בכסף דוקא והמערה השדה את לקנות
הדין "מן תשלומין) (בלא אותם ליטול יכול היה

הזאת" הארץ את אתן לזרעך הקב"ה לו ועלשאמר ?
אצל גם מצינו שכן באמרו רש"י "משיב" ,זה

להכא:ש"אמר יתבאר ומהתם מלא" בכסף

מארונהדוד ירושלים את ובמילאכבש
כיבוש מדין בכולה לבנותזכה כשבא מקום ומכל -

בזה לא ואף בכיבוש, בזכייתו הסתפק לא מזבח, בה
קנייתו ידי על שלו שתהיה אלא לו, יתננה שארונה
אשא לא "כי דוד: אמר זה על והטעם מלא", "בכסף

חנם".אשר עולה והעלות לה'

משום רק וכו' הגורן את לוקח דוד היה אם כלומר:
לגמרי שולל זה אין אזי כיבוש, מדין שלו אתשהוא

לושי כשיתנו גם יותר, ועוד להגורן; ארונה של יכותו
במתנה זוארונה שייכותו את גם לו (שנותן

"אשר בבחינת עדיין הגורן נשאר זאת בכל המועטת),
– בגורן וזכות אחיזה איזו לארונה עוד לו שיש "

אשר אשא לא "."כי

השווי, כל מלא", "בכסף עבורו דוד שילם ולכן
תהיה שלא וכל, מכל ארונה של זכותו כל לסלק בכדי

וכו'. והקרבנות למזבח ושייכות אחיזה שום לו

שהמערה רצה שלא באברהם הוא זה דרך ועל
ושאר הוא גם קבור יהיה (ובה שרה את יקבור שבה
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אברהם אמר וע"ז לקנות). צריך אתה ואין הרשב"ם: פי' (ראה בחנם
לי. יתננה מלא בכסף (ב) (דוקא), המכפלה מערת את לי ויתן (א)

לי", "יתננה עוה"פ אמר מלא" "בכסף שאחרי מה יומתק ועפ"ז
כבר אמר דלכאו' .'גו המכפלה מערת את

שההוכחה19) י"ל (2 הערה לעיל (הובא ראשון שבדפוס הגי' לפי
למקרא, חמש לבן מעצמה ומובנת פשוטה בפנים) (המובאת הנ"ל

לרמזה. צריך אינו ורש"י
הבאה.20) הערה וראה לדוד במשכיל עד"ז ראה
אינו21) מלא דכסף איתא ד"אם היא, מד"ה דהראי' לדוד במשכיל

פשיטא בל"ז הא מלא כסף לכתוב הוצרך אמאי התם קנטרין אלא ר"ל
כ כל דהא הן מקראדקנטרין של בפשוטו אבל קנטרין". דכתובים סף

לרש"י הו"ל דא"כ כן, לפרש א"א עה"ת) בפי' רש"י של דרכו (שזוהי
קנטרין. דכתובים דכסף הכלל להביא

אמר22) דוד "וכן רש"י כתב שלכן י"ל שנק'ואולי (השם

"בכסף נאמר שם בד"ה שנק' (השם לארנן ולא ב') שמואל בסוף בו
מפורש ששם בשמואל, שהוא כפי הסיפור אותו על גם שמרמז מלא")

מאתך אקנה קנה כי "לא אמר שדוד כד) כד, גו'".(ש"ב
שם.23) וש"ח האורה לבוש החזקוני, פי' ראה ד. כג, פרשתנו פרש"י

"גר התיבות לפי' בנוגע רק שזהו י"ל "ומ"א", ע"ז רש"י ומש"כ
גם לרש"י ס"ל הדין מן ליטלו יכול שהי' הענין עצם אבל ותושב",

דמה הפי' שאי"ז אלא מקרא, של פשוטו לפי .ותושב גר
(לענין יג ג, דברים פרש"י יח. טו, לך פרש"י יב. לה, וישלח וראה
פרשת וראה ב. נג, ע"ז – תשרפון ואשריהם ד"ה פרש"י . עוג) ארץ

ט. דרוש דרכים
ראה24) שלו. נעשה כיבוש שע"י כ"ה, מקרא של בפשוטו גם כי

ע' ח"ה לקו"ש בארוכה וראה כו. כא, חקת פרש"י כא. יד, לך פרש"י
ואילך. 8
חנם.25) עולה יעלה שלא רק והול"ל נוגע, זה אין ולכאורה
(26.13 ס"ע שם לקו"ש ראה
גו'.27) נתתי ראה כג: כא, שם ד"ה ראה



כי    

חינם; אם כי מחירה, שישלם מבלי המכפלה מערת את
לזה, מסכים שאינו אברהם של תשובתו באה זה ועל

שוויי'". "כל ישלם מלא" "בכסף אלא

- מלא" "כסף שפירוש לומר תרצה אם אבל
אברהם של מענתו הרי בזה, וכיוצא גדולים" "שקלים
חת בני של טענתם מעין אינה השקלים) של (בצורתן
שאברהם זה לאחרי רק כי השדה), נתינת של (באופן
במתנה) לא (שתהיה הנתינה לאופן בנוגע עונה היה

עצמו. הכסף בענין דיבורו מתאים היה

"כל בתיבות הסתפק שלא רש"י של טעמו וזהו
"אשלם" תיבת הוסיף אלא מתנתשוויי'" היפך -

לפירושו. ההכרח מבואר בזה כי - חינם

אפשר עדיין מקום מכל ולפרשאבל
דבורו אין זה שלפי ואף ה"כסף". על קאי ש"מלא"
אין שהרי - חת בני של לדבריהם מכוון אברהם של
חת בני שהציעו חינם למתנת מפורשת שלילה בדבריו
שאמר שבזה ולומר לדחוק מקום יש מקום, מכל –
שקלים (או) שלימות מטבעות שיתן מלא" "בכסף
השדה את לקחת סירובו ממילא בדרך נכלל גדולים,

עבורה. שישלם אם כי בחינם,
ה'קאֿסלקאֿדעתך' לגמרי לשלול בכדי ולכן,
לארונה אמר דוד "וכן ואומר: רש"י מוסיף הנ"ל,
מקום עוד להביא רש"י של כוונתו אין מלא"; בכסף

את לחזק אלא מלא", "בכסף הלשון בו שנאמר
"בכסף בתיבות מתנת"הנ"ל לשלול (שהוא

הימים בדברי שנאמר ממה :חינם)

לארונה הגורן) (בעד לשלם דוד רצה מדוע הטעם
מלא" אשר"בכסף אשא לא "כי בכתובים: שם מפורש

עולה והעלות לה' שמהלך מילתא מוכחא הרי ,"
שוויי'". "כל שישלם כוונתו מלא" "בכסף שאמר

אמר דוד "וכן בלשונו, רש"י האריך ולכן
עללארונה" להורות ,הטעם (היינו שם המדובר

של שבדבריו .כנ"ל הוכחתו, מזה כי ,(

וכן" רש"י שנקט במה לומר יש אמרעוד
אלו בתיבות שדוקא מה יומתק זה פי (שעל "

רמזו ולא שם המדובר הענין על היא שכוונתו מרמז
אחר): באופן

שרצה דאברהם טעמא מאי - לשאול מקום דהנה
הלא מלא" "בכסף דוקא והמערה השדה את לקנות
הדין "מן תשלומין) (בלא אותם ליטול יכול היה

הזאת" הארץ את אתן לזרעך הקב"ה לו ועלשאמר ?
אצל גם מצינו שכן באמרו רש"י "משיב" ,זה

להכא:ש"אמר יתבאר ומהתם מלא" בכסף

מארונהדוד ירושלים את ובמילאכבש
כיבוש מדין בכולה לבנותזכה כשבא מקום ומכל -

בזה לא ואף בכיבוש, בזכייתו הסתפק לא מזבח, בה
קנייתו ידי על שלו שתהיה אלא לו, יתננה שארונה
אשא לא "כי דוד: אמר זה על והטעם מלא", "בכסף

חנם".אשר עולה והעלות לה'

משום רק וכו' הגורן את לוקח דוד היה אם כלומר:
לגמרי שולל זה אין אזי כיבוש, מדין שלו אתשהוא

לושי כשיתנו גם יותר, ועוד להגורן; ארונה של יכותו
במתנה זוארונה שייכותו את גם לו (שנותן

"אשר בבחינת עדיין הגורן נשאר זאת בכל המועטת),
– בגורן וזכות אחיזה איזו לארונה עוד לו שיש "

אשר אשא לא "."כי

השווי, כל מלא", "בכסף עבורו דוד שילם ולכן
תהיה שלא וכל, מכל ארונה של זכותו כל לסלק בכדי

וכו'. והקרבנות למזבח ושייכות אחיזה שום לו

שהמערה רצה שלא באברהם הוא זה דרך ועל
ושאר הוא גם קבור יהיה (ובה שרה את יקבור שבה
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אברהם אמר וע"ז לקנות). צריך אתה ואין הרשב"ם: פי' (ראה בחנם
לי. יתננה מלא בכסף (ב) (דוקא), המכפלה מערת את לי ויתן (א)

לי", "יתננה עוה"פ אמר מלא" "בכסף שאחרי מה יומתק ועפ"ז
כבר אמר דלכאו' .'גו המכפלה מערת את

שההוכחה19) י"ל (2 הערה לעיל (הובא ראשון שבדפוס הגי' לפי
למקרא, חמש לבן מעצמה ומובנת פשוטה בפנים) (המובאת הנ"ל

לרמזה. צריך אינו ורש"י
הבאה.20) הערה וראה לדוד במשכיל עד"ז ראה
אינו21) מלא דכסף איתא ד"אם היא, מד"ה דהראי' לדוד במשכיל

פשיטא בל"ז הא מלא כסף לכתוב הוצרך אמאי התם קנטרין אלא ר"ל
כ כל דהא הן מקראדקנטרין של בפשוטו אבל קנטרין". דכתובים סף

לרש"י הו"ל דא"כ כן, לפרש א"א עה"ת) בפי' רש"י של דרכו (שזוהי
קנטרין. דכתובים דכסף הכלל להביא

אמר22) דוד "וכן רש"י כתב שלכן י"ל שנק'ואולי (השם

"בכסף נאמר שם בד"ה שנק' (השם לארנן ולא ב') שמואל בסוף בו
מפורש ששם בשמואל, שהוא כפי הסיפור אותו על גם שמרמז מלא")

מאתך אקנה קנה כי "לא אמר שדוד כד) כד, גו'".(ש"ב
שם.23) וש"ח האורה לבוש החזקוני, פי' ראה ד. כג, פרשתנו פרש"י

"גר התיבות לפי' בנוגע רק שזהו י"ל "ומ"א", ע"ז רש"י ומש"כ
גם לרש"י ס"ל הדין מן ליטלו יכול שהי' הענין עצם אבל ותושב",

דמה הפי' שאי"ז אלא מקרא, של פשוטו לפי .ותושב גר
(לענין יג ג, דברים פרש"י יח. טו, לך פרש"י יב. לה, וישלח וראה
פרשת וראה ב. נג, ע"ז – תשרפון ואשריהם ד"ה פרש"י . עוג) ארץ

ט. דרוש דרכים
ראה24) שלו. נעשה כיבוש שע"י כ"ה, מקרא של בפשוטו גם כי

ע' ח"ה לקו"ש בארוכה וראה כו. כא, חקת פרש"י כא. יד, לך פרש"י
ואילך. 8
חנם.25) עולה יעלה שלא רק והול"ל נוגע, זה אין ולכאורה
(26.13 ס"ע שם לקו"ש ראה
גו'.27) נתתי ראה כג: כא, שם ד"ה ראה



כי   

והאמהות שייכותהאבות שהיא איזו בה תישאר ,(
מיאן ולכן בזה), וכיוצא עליה ששמו (באופן לעפרון

חינם במתנת לא ואף הדין" "מן אםלקחתה כי ,
שווי'. כל שילם

מופלאים ענינים ישנם רש"י גםבפירוש
רש"י של פירושו ידי על התורה; חלקי לשאר הנוגעים

שבתורה: ההלכה בחלק קושיא מתיישבת כאן
(בגמרא נלמד בכסף נקנה דקרקע מהכתובהא (

בתוספות ופירשו יקנו", בכסף דלא"שדות "הא
את קנה שאברהם (היינו עפרון גבי דכתיב מקרא אייתי
שכל מנכרי ה"מ דדלמא משום מעפרון) בכסף השדה

בכסף". קנינו

כל "אשלם רש"י דברי בביאור הנ"ל, פי על אבל
זה דין ילפינן לא למה בפשטות מובן כו'", שוויי'

עפרון): (גבי שלפנינו מהכתובים

זו מילפותא יודעים היינו שלא זאת, אתמלבד
דין של נקנהעיקרו שהוא היינו - בקרקע כסף

יותר שוה כשהקרקע אפילו פרוטה דהלאבשוה -
שווי' כל מלא", "בכסף השדה את קנה ;אברהם

השדה כסף את נתן שאברהם מה לזה: נוסף הנה
זה ידי על לקנותה בשביל היה לא (שהרילעפרון

בלאו לו קנויה והיתה הדין" "מן ליטול יכול היה
שוםהכי לעפרון תהיה שלא בכדי אלא ,(אף)

שאיננה ללמוד אפשר שאי מובן ולכן לשדה. (
בקרקע.מכאן כסף

"תורה של ד"יינה בפירש"ימהענינים
שלפנינו:

בזהר לאאיתא להיות צריכות שהמצוות
המצוה ידי על נמשך לא אז (כי ובמגנא" ב"ריקנייא
במצרים זה, בלעומת הסדר זהו - דקודשא") "רוחא

שכתוב צריךוכמו אלא - חנם" במצרים נאכל "אשר ,
ו"באגר חילי'", כפום יאות כדקא ביה "לאשתדלא

שלים".

כל "אשלם אמר שאברהם רש"י, שפירש מה וזהו
לא "כי מלא", "בכסף לארונה אמר דוד וכן שווי'",

עולה והעלות גו' אברהםאשא התנהג וככה ;"
חסדים גמילות שלבמצות באופן שקיימה ,

שלים" באגר . . בי' ."לאשתדלא

ואחת אחד כל של הרוחנית בעבודה מזה וההוראה
עבודתו ידי על ולזכך, לברר שענינו ישראל, מבני
לבדו שהוא נמצא, הוא בו המקום את ומצוות, בתורה

שם הבית הבעל "קנוי"יהיה שיהיה היא דהכוונה ,
ולא והשתדלות ועבודה בתשלומי דיוק ידי על לו

ובמגנא". "בריקניא

בטבעם, טובים שכשרונותי מכיון בלבו: יאמר שלא
את לקיים לי נקל וגם במתנה; לי ניתנה התורה והרי
כל מעלימים אינם הרע והיצר הבהמית הנפש כי המצות

והלאה!כך ממני הוא ועבודה היגיעה ענין כל ולכן -

רצו שלא (ודוד) מאברהם ההוראה באה זה על
ליטול יכולים ושהיו המגיע חלקם את גם בחנם לקנות

שוויי'. כל עבורו נתנו אלא בנקל,

את ולקיים תורה ללמוד יכול שהוא מי שגם והיינו
זאת בכל ועבודה, עמל בלא אתהמצוות לברר בכדי

הקליפה ממשלת מתחת לגמרי שיצא בעולם, חלקו
השתדלות ידי על דוקא הוא יתברך לו דירה ויהיה

ויגיעה. עבודה

כסף שקל מאות "ארבע לבחינת מגיעים זה ידי ועל
צדיקייא "דיירתי (דכסופין) עלמין ת' לסוחר", עובר

דאתי" עלמיןלעלמא כל סובב בחינת התגלות -

צדיקים" כולם .ל"ועמך
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ראה28) בזוגות", "שכפולה המכפלה מערת את דוקא רצה שלכן
.109 ע' ח"ה לקו"ש

עה"ת29) ש"ך עד"ז עה"פ.ראה
א).30) (קפא, שלו שבועות במס' של"ה
א.31) כו, קדושין
מד.32) לב, ירמי'
שם.33) קדושין
שם.34) קדושין המקנה בספר עד"ז ראה
ס"ב.35) קצ סי' חו"מ טושו"ע ה"ז. מכירה מהל' פ"א רמב"ם

מצד הוא בכסף שקונה שמה (סק"א), שם הסמ"ע דעת לפי וגם
הרי - השדה שווי דמי שהי' עפרון משדה דנלמד הדבר, שויי' דמי
בתורת קונה פרוטה כשנותן דגם זה פרט עפרון משדה ללמוד א"א

" שלם אברהם שהרי פרעון, שוויי'".תחלת
ליתן36) וצריך הדבר, בשוה רק בכסף וקונה עה"ת: צפע"נ ראה

כו'. מלא כסף נקט לכך בב"א,
שם.37) ובמהרש"א א"נ ד"ה ב ב, קדושין מתוס' להעיר
היינו38) לו היתה תקומה עפרון, שדה ויקם עה"פ רש"י ומ"ש
השדהבנוגע ויקם רש"י) (שכתב מקרא של "פשוטו לפי וגם .

שער באי בכל חת בני "לעיני בנוגע הוא וגו'" למקנה לאברהם גו'
הקנאה היינו צ"לעירו" (ועד"ז שם) רש"י מפרשי (וראה
יח). פסוק בפירש"י

כד.39) ע' יום" "היום

א.40) קכח, ח"ב
שם.41) ורש"י ספרי וראה ה. יא, בהעלותך
ה.42) יג, ראה פרש"י יו"ד. כג, פרשתנו פרש"י ראה
וכו'43) מילה מצות לענין ואילך), 80 (ע' שם לקו"ש ראה

עיי"ש. דאברהם.
(44.(621 ס"ע ח"ב (לקו"ש הצ"צ מענה ראה מזו יתרה
פט"ו.45) תניא ראה
וראה46) ב). ו, (מגילה תאמין אל ומצאתי יגעתי לא לזה: ונוסף

שממית במי אלא מתקיימין תורה דברי ואין פ"ב. מט"ז ומעין קונטרס
וש"נ). ב. סג, (ברכות עלי' עצמו

ב.47) קכח, זח"ג
ב48) קטו, בראשית אוה"ת שם. תו"ח ג. כד, וישלח תו"א ראה
ואילך.
כא.49) ס, ישעי'

             

מרחשון כ"א ראשון יום
אגרתכט          
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כה              

מרחשון כ"א ראשון יום
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מרחשון כ"ב שני יום
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א.40. יד, ב.41.ראה כ, ב.42.ברכות נד, עירובין וראה סי"ב. פ"ב לאדה"ז ת"ת הלכות

             

מרחשון כ"ג שלישי יום
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א מ"ח, תשט"ו

ברוקלין.

ברכה ושלום!

במענה על מכתבה בו כותבת אודות המצב בביתה בהנוגע לשלום בית והוא בהמשך למה שדברנו 

מאז בזה, ושואלת חוות דעתי בהתאם לידיעותי' עתה. ולדעתי ברור הדבר שהמצב תלוי ברצון הטוב של 

שני הצדדים, וברובא דרובא בענינים דשלום בית תלוי יותר בהאשה מאשר בהאיש, ולמרות כל הענינים 

בכלי  ביתם  לחזק  שי'  בעלה  עם  ביחד  תוכל  הטוב  ברצונה  אשר  מאז  דעתי  בחוות  חזק  הנני  שכותבת, 

המחזיק ברכתו של הקב"ה הוא השלום.

ואף שכבר אמרו רז"ל שאין דיעות בני אדם שוות זה לזה. ידוע הוראת תוה"ק תורת חיים, שכל 

אחד צריך להעביר על מדותיו, וכאשר תביא בחשבון אשר בעלה הרב עובד קשה לפתח את ה... אשר יסד 

ולגדלה אשר בתנאים ההווים... היא עבודה קשה ומפרכת את הגוף וגם את הנשמה, ובמילא אין פלא אם 

הוא מרוגז ולפעמים מגיב על ענינים באופן חריף יותר מהצורך, הרי אז בדרך ממילא תגיב על כל הנהגותיו 

באופן אחר לגמרי ויהי' השלום בביתם ובמילא תשרה גם הברכה בהנוגע לפרנסה ובהנוגע לגידול וחינוך 

כל ילידיהם שיחיו לתורה ולחופה ולמעשים טובים. וכיון שכותבת שלפני זמן מה ביקרו אצל הרב... שי' 

שניהם ביחד ונשאר הדבר באמצע, הרי לדעתי טוב שבהקדם היותר אפשרי יבקרוהו ודוקא שניהם ביחד 

עוד הפעם. ויה"ר מהשי"ת שברוב יועץ ימצאו הדרך שיבוא השלום לביתם בהקדם האפשרי.

וידוע ברכת רז"ל איש ואשה זכו )לשון רבים היינו שהדבר תלוי בשניהם( שכינה שרוי' ביניהם. 

וכבר הבטיח השי"ת פתחו לי כחודה של מחט ואני אפתח לכם כפתחו של אולם.

המורם מכל הנ"ל אשר האשה בלשון הקדש נקראת עקרת הבית, עיקר הבית, ובה תלוי בעיקר 

הנהגת הבית בכלל ומדת השלום השורה בו בפרט. ואין לך דבר העומד בפני הרצון. ואין כוונתי בזה כמו 

שמתבטאת במכתבה לסבול יסורים ח"ו ובלבד להיות נשואה, אלא להתגבר על הסתת היצר הרע ולבנות 

ביחד בית בשעה טובה ומוצלחת, מלא שלום וברכה, ולהשפיע בכיוון זה גם על הסביבה.

שלמעלה  הדברים  למילוי  בה  התלוי  כל  לעשות  המקסימלי  בתוקף  שהחליטה  לבשו"ט  ואחכה 

והשי"ת יצליחה.

בברכה.



לט היום יום . . . 

ה'תש"ד כא חשוןיום ששי

חומש: חיי שרה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: וז"ש . . . 300 באריכות ע"ש.

ְצֹות  ֹפַעל ַהּמִ ֲעבֹוָדה ּבְ ֵניֶהם ַיַחד ּבַ ב, ּוׁשְ ת ַהּלֵ ׁשַ ַהְרּגָ ַגת ַהּמַֹח ּבְ ִביָאה ַהּשָׂ ה ִהיא ַהּמְ ִפּלָ ֲעבֹוַדת ַהּתְ
ַמִים ְוִקְנַין ִמּדֹות טֹובֹות. ִיְרַאת ׁשָ ּבְ

ה'תש"דכב חשוןשבת

חומש: חיי שרה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: והנה מודעת . . . ב"ה כנ"ל.

ְלֵהי ַקִיץ  ַעם ָהִראׁשֹוָנה – ׁשִ ּפַ ם ּבַ ְהיֹותֹו ׁשָ ֵקן ּבִ נּו ַהּזָ ַמע ַרּבֵ ּשָׁ יד ִמּמֶעְזִריְטׁש ׁשֶ ּגִ ַאַחת ִמּתֹורֹות ַהּמַ
ַסח תקכ"ה: תקכ"ד ַעד ַאֲחֵרי ַחג ַהּפֶ

ֱאָצִלים  ם ִמּנֶ ר ּגַ הּוא ֶנֱעָלם ְוִנְסּתָ ָאֹנִכי, ׁשֶ ָראִתי". "ָאֹנִכי" ִמי ׁשֶ יִתי ֶאֶרץ, ְוָאָדם ָעֶליָה ּבָ "ָאֹנִכי ָעׂשִ
ְבָרִאים,  ֱאָצִלים ְוִלְבֹרא ַהּנִ ה ִצְמצּוִמים ְלַהֲאִציל ַהּנֶ ַכּמָ ֵרְך ּבְ יׁש ַעְצמּותֹו ִיְתּבָ ַהּיֹוֵתר ֶעְליֹוִנים, ִהְלּבִ
יִתי  "ָעׂשִ עּור,  ׁשִ ֵאין  ּוְבִצְמצּוִמים ַעד  ר,  ִמְסּפָ ֵאין  ְועֹוָלמֹות ַעד  ַמְלָאִכים  ים  ְואֹוַפּנִ ַחּיֹות  ָרִפים  ׂשְ
א  ִגיַמְטִרּיָ ְכִלית ַהִהְתַהּוּות, ּוָבָראִתי ּבְ ָראִתי", ָהָאָדם הּוא ּתַ ִמית. "ְוָאָדם ָעֶליָה ּבָ ׁשְ זּו ַהּגַ ֶאֶרץ" ַהּלֵ
ת ַהֶחֶסד  ִהיר, "ָאְמָרה ִמּדַ ם ֵסֶפר ַהּבָ ׁשֵ ס ּבְ ְרּדֵ ּפַ תּוב[ ּבַ ּכָ ְכִלית ָהָאָדם, ְוִכְדִאיָתא ]ּוְכִפי ׁשֶ ְרָי"ג הּוא ּתַ ּתַ
י ֲאִני ַלֲעׂשֹות  ָאֶרץ, ֹלא ֻהְצַרְכּתִ ל עֹוָלם, ִמיֵמי ֱהיֹות ַאְבָרם ּבָ רּוְך הּוא, ִרּבֹונֹו ׁשֶ דֹוׁש ּבָ ִלְפֵני ַהּקָ
ַהְכָנַסת  ּגּוף, ְועֹוֵסק ּבְ ָמה ּבַ הּוא ְנׁשָ י ַאְבָרָהם ׁשֶ ְמקֹוִמי". ּכִ ׁש ּבִ ּמֵ ֲהֵרי ַאְבָרם עֹוֵמד ּוְמׁשַ י, ׁשֶ ְמַלאְכּתִ
ת  י ִמּדַ ַמֲעָלה ּוְבַמְדֵרָגה ְלַגּבֵ ְחּתֹון הּוא ְלַמְעָלה ּבְ ה ַהּתַ עֹוָלם ַהּזֶ ֵרְך ּבָ אֹוְרִחים ְלַפְרֵסם ֱאֹלקּותֹו ִיְתּבָ
ֲאִצילּות,  ת ַהֶחֶסד ּדַ רּוְך הּוא", הּוא ִקְנַאת ִמּדַ דֹוׁש ּבָ ת ַהֶחֶסד ִלְפֵני ַהּקָ ֲאִצילּות. ְו"ָאְמָרה ִמּדַ ַהֶחֶסד ּדַ

לֹום. ֲעבֹוַדת ַאְבָרָהם ָעָליו ַהּשָׁ ר ִקְנָאה ּבַ ֲאׁשֶ

ה'תש"דכג חשוןיום ראשון

חומש: תולדות, פ' ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קח־קיב.

תניא: ל. מודעת . . . ומספר וד"ל.

צוויי און צווַאנציג מָאל הָאט מען ארעסטירט דעם צ"צ אויף דער אסיפת הרבנים 
אין פעטערבורג, תר"ג, פאר זיין אנטקעגענשטעלען זיך דער פָאדערונג פון דער מלוכה 
וועגען שינוים בחנוך וכו'. דער מיניסטער האט אים געפרעגט: דָאס איז דָאך מרידה 
במלכות? דער צ"צ הָאט געענטפערט: מורד במלכות איז חייב מיתה בגוף, ָאבער מורד 

במלכות שמים איז חייב מיתה בנפש. איז ווָאס איז גרעסער?

ְגַלל  ּבִ תר"ג,  ֶפֶטְרּבּוְרג,  ּבְ ִנים  ָהַרּבָ ֲאֵסיַפת  ּבַ ֶצֶדק"  ַמח  ַה"ּצֶ ֶאת  ָאְסרּו  ַעם  ּפַ ִים  ּתַ ּוׁשְ ִרים  ֶעׂשְ
ְלכּות?  ּמַ ר: זֹו ֲהֵרי ְמִריָדה ּבַ ָאלֹו ַהּשַׂ ִחּנּוְך ְוכּו'. ׁשְ ּנּוִיים ּבְ ְלכּות אֹודֹות ׁשִ ת ַהּמַ דּותֹו ִלְדִריׁשַ ִהְתַנּגְ
ֶנֶפׁש.  ב ִמיָתה ּבַ ַמִים ַחּיָ ַמְלכּות ׁשָ ּגּוף, ַאְך מֹוֵרד ּבְ ב ִמיָתה ּבַ ְלכּות ַחּיָ ּמַ ַמח ֶצֶדק": מֹוֵרד ּבַ יב ַה"ּצֶ ֵהׁשִ

דֹול יֹוֵתר? ן ּגָ ָמה ִאם ּכֵ

יום 
ראשון
תהלים:
מפרק קד

עד פרק קה

יום 
שני
תהלים:
מפרק קו
עד פרק קז

יום 
שלישי
תהלים:
מפרק קח

עד פרק קיב



היום יום . . . מ

ה'תש"ד כד חשוןיום שני

חומש: תולדות, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיג־קיח.

תניא: לא. נודע . . .האברים כו'.

י טֹוב ַעל  ֵרְך ּכִ ּנּו, ּוְלהֹודֹות ַלה' ִיְתּבָ ה ִמּמֶ הּוא ְלַמּטָ ִמי ׁשֶ ל ּבְ ּכֵ ים ָצִריְך ְלִהְסּתַ ִמּיִ ׁשְ ִעְנָיִנים ַהּגַ ּבָ
ַחְסּדֹו ִאּתֹו ִעּמֹו. –

ָעה טֹוָבה  ן לֹו ּדֵ ּתֵ ּיִ ן ַלה' ׁשֶ ּנּו, ּוְלִהְתַחּנֵ הּוא ְלַמְעָלה ִמּמֶ ִמי ׁשֶ ל ּבְ ּכֵ ים ָצִריְך ְלִהְסּתַ ִעְנָיִנים ָהרּוָחִנּיִ ּבָ
ִעּלּוי. ּיּוַכל ַלֲעלֹות ּבְ ּנּו, ְוֹכַח ְוֹעז ׁשֶ ד ִמּמֶ ְלִהְתַלּמֵ

ה'תש"דכה חשוןיום שלישי

חומש: תולדות, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, אשרי . . . מצותך מאד.
תניא: לב. ברך . . . כנפש תדרשנו.

והרבצת  היהדות  חיזוק  צוליב  וואוינָארט  זיין  אין  יעדען  בריינגט  העליונה  השגחה 
התורה.

ווען מען ַאקערט און מען פארזייט - ווַאקסט.

ַצת ַהּתֹוָרה. ֲהדּות ְוַהְרּבָ ם ִחּזּוק ַהּיַ ל ֶאָחד ִלְמקֹום ְמגּוָריו ְלׁשֵ ָחה ָהֶעְליֹוָנה ֵמִביָאה ּכָ ּגָ ַהַהׁשְ
ים ְוזֹוְרִעים – צֹוֵמַח. ר חֹוְרׁשִ ֲאׁשֶ ּכַ

ה'תש"דכו חשוןיום רביעי

חומש: תולדות, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קיט, מה . . . לא שכחתי.
תניא: להבין איך . . . ה' דוקא.

ֶחְסרֹונֹות ַעְצמֹו ּוְבַמֲעלֹות  ית ּבְ ָרה ֲאִמּתִ ַהּכָ ִריִכים ָלַדַעת ַמהּות ַעְצמֹו, ּבְ ּצְ י הּוא ׁשֶ ֶרְך ָהֲאִמּתִ ַהּדֶ
ֲאָנחֹות  ֹפַעל, ְוֹלא ָלֵצאת ְיֵדי חֹוָבתֹו ּבַ ֲעבֹוָדה ּבְ ָנם ּבַ ר יֹוְדִעים ֶאת ַהֶחְסרֹונֹות – ְלַתּקְ ַעְצמֹו. ְוַכֲאׁשֶ

ְלַבד. ּבִ

ה'תש"דכז חשוןיום חמישי

חומש: תולדות, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קכ־קלד.

תניא: עיין ע"ח . . . אפים כנודע.

ר"א הלוי מהאמלי סיפר: כשבאתי לליאזנא מצאתי מזקני החסידים שהיו מחסידי הה"מ 
והרה"ק הרמ"מ מהאראדאק, והוה מרגלא בפומייהו: הָאב הָאלט א אידען, וועט השי"ת 
דיך הָאלט הָאבען, טו א טובה א אידען, וועט השי"ת דיר א טובה טָאן, זיי מקרב א 

אידען, וועט השי"ת דיר מקרב זיין.

ֵמֲחִסיֵדי  ָהיּו  ׁשֶ ַהֲחִסיִדים  ְקֵני  ִמּזִ ָמָצאִתי  ְלִליָאְזָנא  אִתי  ּבָ ׁשֶ ּכְ ר:  ִסּפֵ ֵמהָאְמִלי  ִוי  ַהּלֵ ַאְייִזיק  י  ַרּבִ
פּוַמְייהּו ]ְוָהיּו ִרִגיִלים  ָלא ּבְ דֹוׁש ָהַרב ְמַנֵחם מֶעְנְדל ֵמהָארָאדָאק, ַוֲהָוה ַמְרּגְ יד ְוָהַרב ַהּקָ ּגִ ָהַרב ַהּמַ
ֵרְך ֵייִטיב ְלָך. ָקֵרב ְיהּוִדי,  ה טֹוָבה ִליהּוִדי, ה' ִיְתּבָ ֵרְך ֹיאַהְבָך. ֲעׂשֵ לֹוַמר[: "ֱאהֹוב ְיהּוִדי, ה' ִיְתּבָ

ֵרְך ְיָקֶרְבָך". ה' ִיְתּבָ

יום 
רביעי
תהלים:

מפרק קיג
עד פרק קיח

יום 
חמישי
תהלים:
פרק קיט

אשרי . . . 
עד פסוק צו
מצותך מאד

יום 
שישי
תהלים:
פרק קיט
מפסוק צז
מה . . . 
עד סוף 
הפרק

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק קכ

עד פרק קלד

            

ה'תש"ע חשון כ"א ראשון יום   

       
         
        


ללא אפילו בקדשים פוסלת פיגול מחשבת הרמב"ם לדעת

ה'חינוך' כתב וכן רש"יקמ"ד)(מצוהדיבור, לדעת אך מא,. (זבחים

כגון) ד"ה ב)ותוספותב, מג, בקדשים(ב"מ פוסלת לבדה מחשבה אין
שאין מפני 'מחשבה'? נקראת ומדוע בדיבור. ביטוי לה שיתן עד

מעשה למלך)בה .(משנה
מקובצת' שאנץ)ה'שיטה תוס' בשם שם, ראיה(ב"מ להביא ביקש

בלי גם בקדשים פוסלת פיגול שמחשבת הרמב"ם, לשיטת
בזבחים הגמרא ממסקנת בפה, ב)שיוציא שהמחשב(כט, ,

לפי רק הוא זה שדין שם ומבואר לוקה, בקדשים פסול מחשבת
הדעה לפי ואילו עליו", לוקין מעשה בו שאין "לאו דאמר מאן

בקדשים מחשבה על גם – מעשה בו שאין לאו על לוקין שאין
בדיבור אלא פיגול שאין הסוברים כשיטת נאמר ואם לוקין. אין
הדעות, לכל עליו וילקו מעשה נחשב הזה הדיבור אין מדוע
שמצינו כמו נפסל), (והקרבן מעשה" אתעביד "בדבוריה שהרי
זה מטעם לוקה בחולין קדשים בהמת שהממיר בתמורה

מעשה פעל ב)שדיבורו ג, .(תמורה
ביהודה' ה'נודע קס"ח)אך יור"ד הראיה(מהדו"ת את דוחה

זה אין בדיבור אלא פיגול שאין הסוברים לשיטת שגם בנימוק
שהיתה הבהמה שם כי לתמורה, דומה ואינו מעשה, נחשב
כן שאין מה מעשה, פעל שדיבורו ונמצא קודש נעשית חולין
הבהמה משהוקדשה שהרי חדש, דבר שום נפעל לא בפיגול
שלא זמן וכל המזבח, עבודת ידי על אלא ניתרת ואינה נאסרה
וא"כ הקודם, באיסורה נשארת היא בהכשר, העבודה נעשתה

חדש. איסור פעל לא המפגל

ה'תש"ע חשון כ"ב שני, יום      

       
 

שיעור אכילת על רק מתחייבים המזון שבברכת הוא, כלל
ו"אין ושבעת", "ואכלת כתוב שהרי לחם, כזית לפחות של

מכזית". פחותה אכילה
סופר' ה'חתם מט)ומחדש סי' מאכילת(או"ח, ששבע מי כל :

– לחם  .התורה מן המזון בברכת חייב –
כמות איזו לנו איכפת מה ששבע, וכיון "ושבעת", כתוב שהרי

אכל?!
סופר' ה'כתב בנו עליו לא)מקשה סי' אכילה(ריש "אין הרי :

לנו ומניין רבים, ובמקומות כאן הרמב"ם כדברי מכזית", בפחות
משיעור פחות שאכל אף המזון בברכת מתחייב שהשבע לומר

אכילה? של תורה

חמד' ה'שדי 1558)אולם ע' מסתמך(ח"ד סופר שהחתם מציין
הסברא אך חדש, דין "והוא ומסיים: נוספים. פוסקים דברי על

דקרא". אכילה לשון בכלל שזהו כן נותנת
עולה הרדב"ז מדברי עניין: ב'רכד)ובאותו חדשות אדם(שו"ת כי ,

כזית אכל אשר – חולה כמו – אותו משביעה מועטת שאכילה
לא כי חובה. ידי אחרים להוציא יכול האכילהושבע,

ושבעת". "ואכלת כאן שיש העיקר אלא חשובה,
להניח שסביר בחולה, רק אמור זה כל כי האומרים ויש
רגיל אדם כן שאין מה בלבד. לחם כזית מאכילת שבע שהוא
אכל כן שלפני העובדה בגין רק שבע והוא לחם, כזית שאכל

ושבעת" "ואכלת בגדר אינו – אחרים מידברים דיני מנוחה, (בית

יד) אות לברך, .ששכח

ה'תש"ע חשון כ"ג שלישי יום  

       
   

תמורה ב)במסכת שנשרפים(לג, הנאה איסורי שיש אמרו
אלו הם הנשרפים בחלב). (כבשר שנקברים ויש הכרם) (ככלאי
מדרבנן קבורה טעונים השאר ואילו שריפה בהם כתבה שהתורה
והנקברים מותר, אפרם שהנשרפים אמרו ועוד תקלה. מחשש

אסור. אפרם
התוספות הנשרפין)וכתבו ד"ה מותר(שם, הנשרפים שאפר ,

שמשעה בקדשים שמצינו וכמו מצוותן, נעשתה כבר כי בהנאה
שאיסורי משעה כאן, גם מעילה, מידי יצאו מצותן שנעשית
בהנאה. אסורים אינם שוב מצוותן, ונתקיימה נשרפו ההנאה
לומר שייך לא נשרפו אם גם הנקברים, ההנאה באיסורי ואילו

בהנאה. אסורים הם ועדיין מצותן שנעשתה
לבאר: ויש

החפצים שטבע הוא הנאה איסורי גדר הראשונים, רוב לפי
התורה כי ואם רגילים, חפצים של מטבעם וגרוע שונה הללו
הופקעו למעשה בהם, השימוש איסור את רק בפירוש הזכירה
ניתן אינו הנאה איסור (למשל, אחרות תכונות גם מהם

לבעלות).
ליקוי יש הזה שבחפץ סימן הוא הנאה איסור שכל וכמו
והחסרון, הליקוי גודל על מורה ההנאה איסור כך וחסרון,
עצם מהדבר הופקע הנשרפין, היינו החמורים, הנאה ובאיסורי

שלו. החומר
ראשונים יש זאת, והריטב"א)לעומת שאיסור(רש"י הסוברים

ההנאה על איסור זהו אלא בחפץ חסרון על מורה אינו הנאה
בלבד.

הדבר שגוף עד החמורים הנשרפים, ההנאה איסורי כן, אם
מציאות חסרי בעצם הם לכלותם, מצווה והתורה מהם מופקע



מי             

ה'תש"ע חשון כ"א ראשון יום   

       
         
        


ללא אפילו בקדשים פוסלת פיגול מחשבת הרמב"ם לדעת

ה'חינוך' כתב וכן רש"יקמ"ד)(מצוהדיבור, לדעת אך מא,. (זבחים

כגון) ד"ה ב)ותוספותב, מג, בקדשים(ב"מ פוסלת לבדה מחשבה אין
שאין מפני 'מחשבה'? נקראת ומדוע בדיבור. ביטוי לה שיתן עד

מעשה למלך)בה .(משנה
מקובצת' שאנץ)ה'שיטה תוס' בשם שם, ראיה(ב"מ להביא ביקש

בלי גם בקדשים פוסלת פיגול שמחשבת הרמב"ם, לשיטת
בזבחים הגמרא ממסקנת בפה, ב)שיוציא שהמחשב(כט, ,

לפי רק הוא זה שדין שם ומבואר לוקה, בקדשים פסול מחשבת
הדעה לפי ואילו עליו", לוקין מעשה בו שאין "לאו דאמר מאן

בקדשים מחשבה על גם – מעשה בו שאין לאו על לוקין שאין
בדיבור אלא פיגול שאין הסוברים כשיטת נאמר ואם לוקין. אין
הדעות, לכל עליו וילקו מעשה נחשב הזה הדיבור אין מדוע
שמצינו כמו נפסל), (והקרבן מעשה" אתעביד "בדבוריה שהרי
זה מטעם לוקה בחולין קדשים בהמת שהממיר בתמורה

מעשה פעל ב)שדיבורו ג, .(תמורה
ביהודה' ה'נודע קס"ח)אך יור"ד הראיה(מהדו"ת את דוחה

זה אין בדיבור אלא פיגול שאין הסוברים לשיטת שגם בנימוק
שהיתה הבהמה שם כי לתמורה, דומה ואינו מעשה, נחשב
כן שאין מה מעשה, פעל שדיבורו ונמצא קודש נעשית חולין
הבהמה משהוקדשה שהרי חדש, דבר שום נפעל לא בפיגול
שלא זמן וכל המזבח, עבודת ידי על אלא ניתרת ואינה נאסרה
וא"כ הקודם, באיסורה נשארת היא בהכשר, העבודה נעשתה

חדש. איסור פעל לא המפגל

ה'תש"ע חשון כ"ב שני, יום      

       
 

שיעור אכילת על רק מתחייבים המזון שבברכת הוא, כלל
ו"אין ושבעת", "ואכלת כתוב שהרי לחם, כזית לפחות של

מכזית". פחותה אכילה
סופר' ה'חתם מט)ומחדש סי' מאכילת(או"ח, ששבע מי כל :

– לחם  .התורה מן המזון בברכת חייב –
כמות איזו לנו איכפת מה ששבע, וכיון "ושבעת", כתוב שהרי

אכל?!
סופר' ה'כתב בנו עליו לא)מקשה סי' אכילה(ריש "אין הרי :

לנו ומניין רבים, ובמקומות כאן הרמב"ם כדברי מכזית", בפחות
משיעור פחות שאכל אף המזון בברכת מתחייב שהשבע לומר

אכילה? של תורה

חמד' ה'שדי 1558)אולם ע' מסתמך(ח"ד סופר שהחתם מציין
הסברא אך חדש, דין "והוא ומסיים: נוספים. פוסקים דברי על

דקרא". אכילה לשון בכלל שזהו כן נותנת
עולה הרדב"ז מדברי עניין: ב'רכד)ובאותו חדשות אדם(שו"ת כי ,

כזית אכל אשר – חולה כמו – אותו משביעה מועטת שאכילה
לא כי חובה. ידי אחרים להוציא יכול האכילהושבע,

ושבעת". "ואכלת כאן שיש העיקר אלא חשובה,
להניח שסביר בחולה, רק אמור זה כל כי האומרים ויש
רגיל אדם כן שאין מה בלבד. לחם כזית מאכילת שבע שהוא
אכל כן שלפני העובדה בגין רק שבע והוא לחם, כזית שאכל

ושבעת" "ואכלת בגדר אינו – אחרים מידברים דיני מנוחה, (בית

יד) אות לברך, .ששכח

ה'תש"ע חשון כ"ג שלישי יום  

       
   

תמורה ב)במסכת שנשרפים(לג, הנאה איסורי שיש אמרו
אלו הם הנשרפים בחלב). (כבשר שנקברים ויש הכרם) (ככלאי
מדרבנן קבורה טעונים השאר ואילו שריפה בהם כתבה שהתורה
והנקברים מותר, אפרם שהנשרפים אמרו ועוד תקלה. מחשש

אסור. אפרם
התוספות הנשרפין)וכתבו ד"ה מותר(שם, הנשרפים שאפר ,

שמשעה בקדשים שמצינו וכמו מצוותן, נעשתה כבר כי בהנאה
שאיסורי משעה כאן, גם מעילה, מידי יצאו מצותן שנעשית
בהנאה. אסורים אינם שוב מצוותן, ונתקיימה נשרפו ההנאה
לומר שייך לא נשרפו אם גם הנקברים, ההנאה באיסורי ואילו

בהנאה. אסורים הם ועדיין מצותן שנעשתה
לבאר: ויש

החפצים שטבע הוא הנאה איסורי גדר הראשונים, רוב לפי
התורה כי ואם רגילים, חפצים של מטבעם וגרוע שונה הללו
הופקעו למעשה בהם, השימוש איסור את רק בפירוש הזכירה
ניתן אינו הנאה איסור (למשל, אחרות תכונות גם מהם

לבעלות).
ליקוי יש הזה שבחפץ סימן הוא הנאה איסור שכל וכמו
והחסרון, הליקוי גודל על מורה ההנאה איסור כך וחסרון,
עצם מהדבר הופקע הנשרפין, היינו החמורים, הנאה ובאיסורי

שלו. החומר
ראשונים יש זאת, והריטב"א)לעומת שאיסור(רש"י הסוברים

ההנאה על איסור זהו אלא בחפץ חסרון על מורה אינו הנאה
בלבד.

הדבר שגוף עד החמורים הנשרפים, ההנאה איסורי כן, אם
מציאות חסרי בעצם הם לכלותם, מצווה והתורה מהם מופקע



מי            

ההנאה איסורי אבל מותר, ואפרם נכלה האיסור שנשרפו ולאחר
החפץ גוף התורה שלפי מאחר הרי הנקברים, חמורים, הפחות

אסור חומר כאן יש עדיין שנשרף לאחר גם הרי קיים, עודנו
בהנאה.

     

ה'תש"ע חשון כ"ד רביעי יום   

       
         

במשנה ב)אמרו סח, "הגיע(יומא הגדול לכהן מודיעים שהיו
העבודה. בסדר להמשיך היה ניתן מכן ולאחר למדבר" השעיר

ישנים' ה'תוספות מלשון אחת(שם)והנה, דעה שלפי עולה
מהצוק השעיר את דוחפים היו לא יהודה) רבי (דעת במשנה

מצוותו. נעשית בכך שהרי הצוק, עד אותו מובילים רק אלא
במשנה מפורש א)אמנם, לשון(סז, חולק עושה היה "מה :

ודחפו קרניו, שני בין קשור וחציו בסלע קשור חציו זהורית, של
שום אין בגמרא וגם ויורד...", מתגלגל [השעיר] והוא לאחוריו

השעיר! את לדחוף צריך האם מחלוקת שיש לכך איזכור
כהן יצא – למדבר שעיר שהגיע "כיון פוסק: הרמב"ם וגם
מצריך שאינו כלומר בתורה", לקרות הנשים לעזרת גדול

מהצ השעיר שידחפו לאחר עד ימתין הגדול אבלשהכהן וק,
השעיר: שילוח את בתארו מהצוק, הדחייה דין את מביא הוא
ודוחפו שבקרניו... זהורית של לשון חולק עושה? היה "כיצד

לאחוריו...".
השעיר שילוח מצוות א) עניינים: שני כאן שיש לבאר ויש
ידי על הכיפורים יום של העבודה סדר המשך ב) המדברה.

עוד כל שלו העבודה בסדר להמשיך יכול שאינו הגדול הכהן
כל שתושלם הכוונה אין אמנם, השעיר. מצוות נעשית לא

למדבר. הגיע שהשעיר בכך די אלא השעיר, מצוות
הגדול, הכהן על מוטלת השעיר שילוח שפעולת משום זאת,
עוד כל שכן, כיון כשלוחו. בפועל מבצעה היה עתי שאיש אלא
להישאר צריך היה הגדול הכהן השילוח, מצוות נעשית לא
יתייחס השילוח שקיום מנת על גדולה, כהונה בבגדי בעזרה
בקריאת להתחיל הגדול הכהן היה יכול לא ממילא, אליו.
ללבוש יכול רצה ואם נשים, בעזרת קורא היה שהרי הפרשה,
היה לא השילוח מעשה כאלה ובתנאים חול, בגדי אפילו שם
שכיון כתב שלא הרמב"ם לשון מדויק וכמה אליו. מתייחס
שהגיע "כיון כתב: אלא לקרוא, מתחיל למדבר השעיר שהגיע

בתורה". לקרוא הנשים לעזרת גדול כהן יצא למדבר, שעיר
שהגיע שכיון הגמרא סוגיית של הקביעה משמעות וזו
בכך כי ולקרוא, לצאת יכול והכהן השעיר מצוות נעשית למדבר
השילוח שתהליך אף גדול, הכהן שעל השילוח מצות נגמרה

הסתיים. טרם כולו
       

ה'תש"ע חשון כ"ה חמישי יום    

        


הרמב"ם פסק וכן ומשלם", לוקה אדם "אין היא: הלכה
ה"ו) פ"י ואינו(תרומות אכילתה על ש"לוקה תרומה, האוכל בזר

"כל מדוע כן, ואם ומשלם". לוקה שאינו שאכל, מה דמי משלם
ומשלם"? לוקה בזדון המועל

כאשר קנס: לתשלומי ממון תשלומי בין שחילק ויש
התשלום, את פוטר המלקות חיוב הנזק, עבור הוא התשלום
לכהן, הנזק מתשלום פוטרות המלקות תרומה באכילת ולכן
בקדשי שמעל על כפרה הוא התשלום בקדשים במעילה ואילו

ומשלם" "לוקה שדינו לקנס דומה זה והרי בדפוסה' (המגיה

.אמסטרדם)

כתב: שמח' וה'אור
מהפסוק נלמד משלם אינו שהלוקה זה ב)דין כה, "והכהו(תצא

אתה ואי מחייבו אתה אחת רשעה "משום – רשעתו" כדי לפניו
רשעיות" שתי משום ב)מחייבו ד', לומר(מכות יש כן, ואם .

"שתי – נפרדים חיובים שני הם והמלקות הממון כאשר שדווקא
שחיוב תרומה באוכל וכמו משלם, ואינו לוקה - רשעיות"
להפסד קשורות לא המלקות ואילו הכספי הנזק בגין הוא הממון
עצם על עונש אלא לוקה, שלו תרומה אוכל גם שהרי הכספי,

האכילה.
על הם המלקות והן התשלומים הן הקדש, באכילת ואילו
ולכן אחת", "רשעה היא זו והרי ה', מקדשי נהנה שהאדם כך

ומשלם. לוקה

ה'תש"ע חשון כ"ו שישי יום  

        
            

  
שאסור מדבר שהנהנה ברמב"ם נפסק וכן בגמרא, הוא כך

בקונמות". מעילה "יש כי מעל, - בקונם עליו
ואסור לקדשים קשור שאינו רגיל נדר הוא קונם לתמוה: ויש
למעילה בתורה מקור הובא לא גם ובגמרא יחל', 'בל משום

כאן אין האם מסברא, קרבן חיוב לחדש ניתן וכיצד בקונמות,
בעזרה? חולין הבאת
למלך' ה"ט)וה'משנה פ"ד מעילה במעילה(הל' האם חוקר

מעי של שהחידוש או לאו איסור גם יש בקונמותבקונמות לה
הדברים, את פירט לא שהרמב"ם ומאחר קרבן, לעניין רק הוא
כן ואם יחל', 'בל איסור אלא מעילה כאן שאין קצת נראה

איסור? ללא מעילות אשם חיוב יש כיצד השאלה גוברת

            

נימוטין: יהושע ר' החסיד הגאון וביאר
של חפץ זה אין כי דמעילה, לאו איסור כאן אין אמנם
תורה שאמרה כיון כי מעילה. איסור כאן יש ואעפ"כ הקדש,
באמרו הרי דיבורו, באמצעות מותר דבר לאסור יכול שהאדם
את כך על להחיל הכוח לו יש 'קרבן' או 'קונם' מסוים דבר על
לקדשים חולין להפוך שביכולתו וכשם בקרבן. שיש האיסור כל
האדם יכול כך מעילה, בו יש קודש הדבר ומשנעשה בדיבורו,
מעילה, איסור כולל לקדשים, דומים גדרים דבר על להחיל

גבוה. ושל קדוש להיות יהפוך שהדבר מבלי

עובר אינו אכן עצמו, על שאסר (למשל) מכיכר האוכל ולכן,
של לאמתו אבל דברו", יחל "לא על אלא מעילה של לאו על

לאו אותו זהו ורמב"םדבר יז, סנהדרין ה"ב)(ראה פ"א אדםמעילה ואילו ,
"לא על עבר לא העולם כל על אסר שחברו מכיכר שאכל אחר
ולא מעילה מדין חייב אבל דבר, נדר לא הוא שהרי דברו", יחל
והתפיס החיל שחברו האיסור מצד אלא מעילה, של הלאו מפני

הככר. על
     

ה'תש"ע חשון כ"ז קודש, שבת   

         
 

הסברא: הוא עבירה" לדבר שליח "אין לכלל הנימוקים אחד
מי דברי (המשלח), התלמיד ודברי (הקב"ה) הרב "דברי

א)שומעין?!" מב, .(קידושין
פטור אינו השליח מדוע להסביר כדי בכך יש לכאורה אמנם,
השולח את לשחרר כדי בה אין לכאורה אבל מאחריות,
של ו"שלוחו בשליחותו, פעל השליח סוף סוף שהרי מאחריות

כמותו" ד)אדם ס"ק שמח, סימן המשפט, נתיבות .(ראה
היה שהשליח כיוון א) האופנים: משני באחד לבאר ויש
ישמע שלא "סברתי לטעון: השולח יכול לשליחות, לסרב חייב
לדבר בשליחות אחרות, במילים שציוויתיו". מה את לעשות לי

עבירה יציית לא שהשליח משוכנע היה השולח כי ,
ב)(סמ"ע,לו ס"ק קפב, סי' שחידשהחו"מ, חידוש היא השליחות ב) .

בהן שדיברה לאלה הדומות פעולות אלא בו לכלול ואין התורה,

לא אסורות פעולות ואילו היתר של פעולות כלומר התורה,
השליחות דיני במסגרת והתניא)נכללו ד"ה ע"ב, מב קידושין יהושע, .(פני

איֿ הראשונה, לפי הגישות. שתי בין עקרוני הבדל ויש
של דעתו מאומד נובע עבירה לדבר שליחות של התוקף
לדבר שליחות של איֿהתוקף מקור השניה ולפי השולח,

השליחות. דיני בחלות הגבלה הוא עבירה"
למעשה: מינה ונפקא

לדבר לשליחות עקרונית מניעה אין הראשונה, הגישה לפי
שיבצע השליח על סומך שהשולח להניח שיש ובמקום עבירה,

פועל השליח כאשר כגון – שליחותו לדעתאת מבלי
שהוא או אסור שולחו מטעם שעושה שהמעשה 

עבירה לדבר שליח יש – עבירה לעבור יהסס לא (ראהשוודאי

אמאי) ד"ה ע"ב, מב קידושין .תוספות,
מכירה לא שההלכה השניה, הגישה לפי זאת, לעומת

אדם. ובכל מצב בכל זה הרי עבירה לדבר בשליחות



מי             

נימוטין: יהושע ר' החסיד הגאון וביאר
של חפץ זה אין כי דמעילה, לאו איסור כאן אין אמנם
תורה שאמרה כיון כי מעילה. איסור כאן יש ואעפ"כ הקדש,
באמרו הרי דיבורו, באמצעות מותר דבר לאסור יכול שהאדם
את כך על להחיל הכוח לו יש 'קרבן' או 'קונם' מסוים דבר על
לקדשים חולין להפוך שביכולתו וכשם בקרבן. שיש האיסור כל
האדם יכול כך מעילה, בו יש קודש הדבר ומשנעשה בדיבורו,
מעילה, איסור כולל לקדשים, דומים גדרים דבר על להחיל

גבוה. ושל קדוש להיות יהפוך שהדבר מבלי

עובר אינו אכן עצמו, על שאסר (למשל) מכיכר האוכל ולכן,
של לאמתו אבל דברו", יחל "לא על אלא מעילה של לאו על

לאו אותו זהו ורמב"םדבר יז, סנהדרין ה"ב)(ראה פ"א אדםמעילה ואילו ,
"לא על עבר לא העולם כל על אסר שחברו מכיכר שאכל אחר
ולא מעילה מדין חייב אבל דבר, נדר לא הוא שהרי דברו", יחל
והתפיס החיל שחברו האיסור מצד אלא מעילה, של הלאו מפני

הככר. על
     

ה'תש"ע חשון כ"ז קודש, שבת   

         
 

הסברא: הוא עבירה" לדבר שליח "אין לכלל הנימוקים אחד
מי דברי (המשלח), התלמיד ודברי (הקב"ה) הרב "דברי

א)שומעין?!" מב, .(קידושין
פטור אינו השליח מדוע להסביר כדי בכך יש לכאורה אמנם,
השולח את לשחרר כדי בה אין לכאורה אבל מאחריות,
של ו"שלוחו בשליחותו, פעל השליח סוף סוף שהרי מאחריות

כמותו" ד)אדם ס"ק שמח, סימן המשפט, נתיבות .(ראה
היה שהשליח כיוון א) האופנים: משני באחד לבאר ויש
ישמע שלא "סברתי לטעון: השולח יכול לשליחות, לסרב חייב
לדבר בשליחות אחרות, במילים שציוויתיו". מה את לעשות לי

עבירה יציית לא שהשליח משוכנע היה השולח כי ,
ב)(סמ"ע,לו ס"ק קפב, סי' שחידשהחו"מ, חידוש היא השליחות ב) .

בהן שדיברה לאלה הדומות פעולות אלא בו לכלול ואין התורה,

לא אסורות פעולות ואילו היתר של פעולות כלומר התורה,
השליחות דיני במסגרת והתניא)נכללו ד"ה ע"ב, מב קידושין יהושע, .(פני

איֿ הראשונה, לפי הגישות. שתי בין עקרוני הבדל ויש
של דעתו מאומד נובע עבירה לדבר שליחות של התוקף
לדבר שליחות של איֿהתוקף מקור השניה ולפי השולח,

השליחות. דיני בחלות הגבלה הוא עבירה"
למעשה: מינה ונפקא

לדבר לשליחות עקרונית מניעה אין הראשונה, הגישה לפי
שיבצע השליח על סומך שהשולח להניח שיש ובמקום עבירה,

פועל השליח כאשר כגון – שליחותו לדעתאת מבלי
שהוא או אסור שולחו מטעם שעושה שהמעשה 

עבירה לדבר שליח יש – עבירה לעבור יהסס לא (ראהשוודאי

אמאי) ד"ה ע"ב, מב קידושין .תוספות,
מכירה לא שההלכה השניה, הגישה לפי זאת, לעומת

אדם. ובכל מצב בכל זה הרי עבירה לדבר בשליחות

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה מ"ח, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

בקשר לקשורי התנאים של... הנה בודאי ינצלו הוא וכן זוגתו שיחיו את השפעתם על... שתייסד 

ביתה על יסודי התורה והמצוה כפי שהם מוארים במאור שבתורה זוהי תורת החסידות. ומהענינים שצריך 

להבטיח מראש, הוא נשיאת שייטל )פארוק(. תקותי חזקה שמצד המדובר הרי לא לבד שלא תהי' מניעה 

אלא אדרבה יסייע ויהי' שבע רצון...

והכרח הדבר בודאי אינו צריך ביאור ובפרט ע"פ הנראה בחוש שהנשים הצעירות היוצאות ידי 

חובתן דכסוי הראש בצעיף ובמטפחת, הנה זה ענין לזמן קצר, נוסף שאפילו בזמן הזה עצמו פורצים הדבר 

לעתים תכופות והמפורסמות אין צריכים ראי'.

וכיון שראו בענין... תחי' נפלאות השי"ת גם בעיני בשר, בודאי יזמינו ג"כ הכלים להמשיך הברכה 

והצלחה ע"י הנ"ל, וכמובא בזוהר הק' ח"ג דף קכ"ו ע"א והובא ג"כ באחרונים. והשי"ת יצליחם וחזקה 

לתעמולה שאינה חוזרת ריקם.

בברכה - המחכה לבשו"ט.



מי           
      

       

ה'תש"ע מרחשון כ"א ראשון יום

    
ׁשּקמצן‡. הּמנחֹות להקרבה]ּכל קומץ שנטל מן[- אחד ְְִֶֶַָָָָָ

הּלבֹונה לּקט אם וכן ּפסּולֹות; הן הרי לעבֹודה, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָהּפסּולין
והקטירה] קמץ.[מהמנחה, ׁשּלא ּפי על אף ּפסל, -ִֶַַַַָָֹ

.לׂשמאלֹו ונתן ּבימינֹו קמץ לּפסּול, ונתן הּכׁשר ְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָֹקמץ
ּפסּול - חל לכלי ונתן קדׁש מּכלי קמץ לּכלי, נתנֹו ּכ .ואחר ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָֹֹ

לבֹונה‚. קרט אֹו מלח, ּגרּגר אֹו צרֹור, ּבידֹו ועלה ְְְְְֵֶֶַַַָָָָָֹקמץ
ּפסל -. ַָ

ּבחּוץ„. ׁשהּוא עד יחזר[לעזרה]קמץ - לפנים ונכנס , ְְְֲִִִֶַַַַַָֹ
וכׁשר. ּבפנים, ְְְְִִִֵָֹויקמץ

ויאספּנּו‰. יחזר - הרצּפה ּגּבי על הּקמץ .נתּפּזר ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָֹֹ

.Âׁשרת ּבכלי ׁשּלא הּמנחה קודש]היתה כלי ׁשהיה[- אֹו , ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
ּבכלי ׁשּלא לּמזּבח ׁשהעלהּו אֹו ׁשרת, ּבכלי ׁשּלא ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֻקמצּה
עד ּפסּולה, - לעזרה חּוץ ׁשּלּה ּבּׁשמן ׁשּבללּה אֹו ְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשרת,

ּבפנים. ּבלילתּה ְְְִִִִֶֶָָׁשּתהיה

.Êּכגֹון לעבֹודה, הּפסּול עליהן הּׁשמן ׁשּיצק הּמנחֹות ְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל
ּבֹו וכּיֹוצא ּפתתןהּזר אֹו ׁשּבללן, אֹו מלחן[לפתיתים], אֹו , ְְְְֵֶַַָָָָָָָ

הּגיׁשן ּכׁשרֹות. אֹו[למזבח]- ּומּגיׁש הּכהן חֹוזר - הניפן אֹו ְֱִִִִֵֵֵַַָָֹ
ׁשּנאמר: ּכׁשרֹות, - הּכהן הניף ולא הּגיׁש לא ואם ְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶַַֹֹֹמניף;
מצות ואיל מּקמיצה - וקמץ" אהרן, ּבני אל ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹ"והביאּה

יציקה על לּמד השמן]ּכהּנה; ּבזר.[של ׁשּכׁשרה ּובלילה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֻ
.Áחּליןמנ ׁשמן אֹו אחרת, מנחה ׁשמן לתֹוכּה ׁשּנפל חה ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֻ

ּפסּולה ׁשמנּה, חּסר נפסלה; - ׁשהּוא לבֹונתּה,ּכל חּסר . ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָ
קרטי ׁשני עליה ׁשּיהיּו והּוא קטנה]ּכׁשרה; כמות לבֹונה;[- ְְְְְְִֵֵֵֶֶָָָָָ

לבֹונתּה". ּכל "את ׁשּנאמר: - ּפסּולה אחד, קרט ְְֱֲֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאבל
.Ëּוׁשני עּׂשרֹון לכל לּגין ׁשני עד ּולבֹונתּה, ׁשמנּה ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֻרּבה

קמצין ׁשני אֹו לּגין ׁשני ּכׁשרה; - מנחה לכל לבֹונה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָָֻֻקמצי
ּפסּולה - זה על יתר .אֹו ְֵֶַָָ

.Èחֹוטא ולבונה]מנחת שמן בה לשים ׁשמן[שאין ׁשּנתן ְִֵֶֶֶַַָ
לבֹונה, עליה נתן נפסלה. - ׁשּלּה הּקמץ על אֹו ְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹעליה
אי ׁשהרי מּספק, ּפסּולה זֹו הרי - ׁשחּוקה היתה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָילּקטּנה;

ללּקט. ְְֵֶַָאפׁשר
.‡Èולא לֹוקה אינֹו - ׁשּקמץ אחר ׁשיריה על ׁשמן ְְֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹנתן

ּכׁשר הּקמץ ׁשהרי .ּפסלּה, ְֲֵֵֶֶַָָָֹ
.Èּפסלּה הּמנחה, מן ּכּזית ּגּבי על ׁשמן מּׁשהּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָנתן

ּפסלּה. לא מּכּזית, ּפחֹות על הּׁשמן נתן אם אבל ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמּספק;
לבֹונה ּכּזית ׁשּיּתן עד ּבּלבֹונה ּפֹוסל .ואינֹו ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָ

.‚Èעד ּפסל - הּמנחה מן ׁשהּוא ּכל על הּלבֹונה נתן ְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָאפּלּו
.ׁשּילּקט ְֵֶַ

.„Èּכׁשרה - וקמץ ּבמים "חרבה"ּגּבלּה נאמר לא ;-] ְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָֹ
יבישה] מּׁשמן.שתהיה ִֶֶֶָאּלא

.ÂËרּבֹות ּפעמים אפּלּו ּכׁשרה, - ּפעמים ׁשּקמצּה ;מנחה ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָ
מּכּזית. ּפחּותה הקטרה ׁשאין אחת, ּבבת ּכּזית ׁשּיקטיר ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָוהּוא

.ÊËמעּכב ׁשהּמלח ּפסּולה; - מלח ּבלא הּקמץ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹהקריב
יביאּבמנחה - קמיצה קדם ׁשחסרה מנחה ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹ

לא הּקֹובעת, היא ׁשהּקמיצה וימּלאּנה; ּביתֹו ְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמּתֹו
ׁשרת. ּבכלי ְְִִִֵָָָנתינתּה

.ÊÈעצמֹו ּבפני לבֹונה קמץ מנחה]התנּדב בלי חסר[- אם - ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָֹ
הּלחם ׁשעם לבֹונה בזיכי ׁשני וכן ּפסּול. ׁשהּוא, לחםּכל -] ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ

ׁשּיהיּוהפנים] עד ּפסּולין; ׁשהּוא, ּכל מהן אחד חסר אם -ְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
ועד מּתחּלה קמצין סֹוף.ׁשני ְְְְִִִֵַָָ

.ÁÈקמצין ׁשני לבונה]הפריׁש ואבד[של אחת, למנחה ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ
הקּבע לא קמיצה, קדם - מהן -אחד למנחה [והשתייך ְְִֵֶֶֶַָָֹֹֻ

ׁשרּבהוכשרה] מּפני ּופסּולה, הקּבע, קמיצה, לאחר ;ְְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ
ל:] לׁשני[הוסיף קמצין ארּבעה הפריׁש אם וכן ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָלבֹונתּה.

הּבזיכין סּלּוק קדם - מהם ׁשנים ואבדּו לחם, ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹבזיכי
הקרבתן] לשם סּלּוק[מהשולחן לאחר ּוכׁשרים; הקּבעּו לא ,ְְְְִִֵַַֹֻ

הרּבּוי. מּפני ּופסּולין, הקּבעּו, ְְְְִִִִִֵַָָֻהּבזיכין,
.ËÈהּציץ - והקטירֹו ׁשּנטמא, מנחה הגדול]קמץ הכהן [של ְְְְִִִִִֶֶַָָֹ

הּקדׁשים";[מכפר]מרּצה עֹון את אהרן "ונׂשא ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲֳִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
הּציץ אין - והקטירֹו והכניסֹו לעזרה חּוץ הּקמץ ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָָֹיצא
הּיֹוצא. על מרּצה ואינֹו הּטמא, על מרּצה ׁשהּציץ ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַָמרּצה;

.Îאֹו ּכּלן, ׁשיריה נטמאּו ּכ ואחר הּמנחה, את ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָֻקמץ
הּקמץ יקטיר לא - אבדּו אֹו לעזרה, חּוץ יצאּו אֹו ;נׂשרפּו, ְְְְְֲִִֶַַָָָָָֹֹ

- ּבכׁשרּותן הּׁשירים מן מעט נׁשאר הרצה. הקטיר, ְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָֻואם
ּבאכילה. אסּורין ׁשּנׁשארּו הּׁשירים ואֹותן הּקמץ, ְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַָָָֹיקטיר

.‡Îׁשל עּׂשרֹון ּבֹו ׁשּיׁש ּבכלי מּלמּטה מחיצה ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָהיתה
ואם יקמץ; לא מּלמעלה, מערב ׁשהּוא ּפי על אף - ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָֹֹֹמנחה

ּפסּולה .קמץ, ְַָָ
.Î- מּלמּטה ּומערב מּלמעלה ּבמחיצה חלּוק הּכלי ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָֹהיה

מּמּנּו .קֹומץ ִֵֶ
.‚Î,ּבזה זה נֹוגעין חלקיו ואין אחד, ּבכלי העּׂשרֹון ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָחלק

לקמיצה הּכלי מצרף אם ספק זה הרי - מחיצה ּביניהן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָואין
יקטיר. לא קמץ, ואם יקמץ; לא לפיכ מצרף. אינֹו ְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹֹֹאֹו

הרצה הקטיר, התקבל]ואם הּׁשירים.[- יאכלּו ולא ; ְְְְְְִִִִֵַָָָֹֻ
.„Îּגבּה ּכנגד הּׁשלחן על למעלה הּקמץ ונתן ְְְְְֶֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֻקמץ

להּפסל הּׁשלחן קּדׁשֹו - הּפנים לחם אומערכת ילון אם -] ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
לעזרה] חוץ עדיצא קרב ואינֹו לּקרב; מקּדׁשֹו אינֹו אבל ,ְְְֲִֵֵֵֵַַָָָ

לקמץ. הראּוי ׁשרת ּבכלי ְְְִִִֵֵֶֶַָָָֹׁשּיתקּדׁש
.‰Îידֹו על הּכלי ׁשהפ אֹו וקמץ, הּכלי לדפן הּקמץ ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהדּביק

הרצה הקטיר, ואם יקטיר; לא - למּטה ּופיו מּתֹוכֹו .וקמץ ְְְְְְִִִִִִַַַָָָֹֻ
.ÂÎאחר חלק והפריׁש מחלקיו, אחד ואבד ׁשחּלקֹו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָעּׂשרֹון

ונמ ואיןּתחּתיו, אחד ּבכלי מּנחין ׁשלׁשּתן והרי האבּוד, צא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָֻ
חלק עם מצטרף הּוא הרי - ׁשאבד זה נטמא - ּבזה זה ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָנֹוגעין

יׁשלים אּלא מצטרף, אינֹו ׁשהפריׁש וזה ונפסלּו; [-ראׁשֹון, ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָ
וראׁשֹון[וכשר]עליויוסיף] מפרׁש - הּמפרׁש נטמא . ְְְְִִַָָָָָֻֻ

נטמא עּמהן. מצטרף אינֹו ׁשּנמצא וזה ונפסלּו, ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָמצטרפין
מצטרפין. ּתחּתיו והּמפרׁש האבּוד הרי - הראׁשֹון ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻהחלק

           
      

.ÊÎהחלק עם ׁשיריו - הּנמצא מן קמץ קמיצה: לענין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוכן
- הּמפרׁש מן קמץ נאכל. אינֹו והּמפרׁש נאכלין, ְְְֱֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻהראׁשֹון
מן קמץ נאכל. אינֹו והּנמצא נאכלין, וראׁשֹון ְְְְֱֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשיריו
יתרים, ׁשירים ׁשּׁשניהן לפי נאכלין; אין ׁשניהן - ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָהראׁשֹון
ׁשהיא נקמצה ׁשּלא למנחה ודֹומין ׁשלם, עּׂשרֹון הן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשהרי
עּׂשרֹון לפניו והרי הּזה, הּקמץ קרב והיא ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאסּורה.
ּובעת הּכהן, ּבדעת ּתלּויה ׁשהּקמיצה מּפני ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּומחצה?
החלקים והרי ּבלבד, העּׂשרֹון על אּלא ּדעּתֹו אין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּקֹומץ

ּבזה זה נֹוגעין .אינן ְִֵֶֶָָ
.ÁÎמקטיר - אחרת מנחה ּבקמץ ׁשּנתערב מנחה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹקמץ

ּבמנחת הּקמץ נתערב אם וכן ּכׁשרֹות; והן ּכאחד, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשניהן
ּבחבּתי אֹו הּנסכים, ּבמנחת אֹו ּגדֹול[מנחת]ּכהנים, כהן ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָֹֹ

לאּׁשים. ׁשהּכל ּכאחד, הּכל ויקטיר ּכׁשרֹות, אּלּו הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
.ËÎיכֹול אם - ּבזֹו זֹו ׁשּנתערבּו נקמצּו, ׁשּלא מנחֹות ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹׁשּתי

ואם ּכׁשרֹות; עצמּה, ּבפני ּומּזֹו עצמּה ּבפני מּזֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֹלקמץ
ּפסּולֹות .לאו, ְָ

.Ïואם יקטיר; לא - נקמצה ׁשּלא ּבמנחה ׁשּנתערב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹקמץ
נקמצה, ׁשּלא וזֹו לּבעלים, עלת ׁשּנקמצה, זֹו - הּכל ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹהקטיר

לּבעלים עלת .לא ְִַָָָֹ
.‡Ïּבׁשירי ׁשיריה ׁשּנתערבּו אֹו ּבׁשיריה, קמצּה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻנתערב

לּבעלים עלת הקטיר, ואם יקטיר; לא - .חברּתּה ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹ

    
הּלחם‡. בשבועות]ׁשּתי ועמר[שמקריבים הּפנים ולחם ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָֹ

העומר]הּתנּופה קרבן אֹו[- ׁשהּוא ּכל ּבמּדתן ׁשהֹוסיף , ְְִִֶֶַָָָָ
ּפסּולֹות. - ׁשהּוא ּכל ְִֵֶָחּסר

.קרבן]חּלֹות ּורקיקי[של חלות]ּתֹודה עד[- - ׁשחסרּו נזיר ְְִִֵֶַַָָָ
ּכׁשרים. הּזבח, ּדם מּׁשּנזרק ּפסּולין; הּזבח, ּדם נזרק ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹׁשּלא

הּלחם‚. ׁשּתי בשבועות]וכן הקרבים ׁשּלא[- עד - ׁשחסרּו ְְְֵֵֶֶֶֶַַָֹ
ּכׁשרים. ּדמן, מּׁשּנזרק ּפסּולין; ּכבׂשים, ׁשל ּדמן ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָנזרק

סדרים„. ׁשני הפנים]וכן לחם ׁשּלא[של עד - ׁשחסרּו ְְְְִֵֵֶֶַָָֹ
הּבזיכין לבונה]הקטרּו ּכׁשרים.[של מּׁשהקטרּו, ּפסּולין; , ְְְְְְִִִִִֵֶַָֻֻ

ּנסכים‰. הקרבן]אבל עם שבאים ומנחה יין -]- ׁשחסרּו ְְֲִֶָָָ
ויביא ּכׁשרים, - קרב ׁשּלא עד ּבין הּזבח, מּׁשּקרב ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבין

למּלאתן. אחרים ְְֲִִֵַָָֹנסכים
.Âנפסל אם - הּזבח ונפסל ׁשרת, ּבכלי ׁשּקדׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנסכים

מּקּבלה נפסל לּקרב; הּנסכים קדׁשּו לא [שלּבּׁשחיטה, ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֹ
הּנסכיםהדם] ׁשאין לּקרב; הּנסכים קדׁשּו ,ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואיל

ּבהן? ּיעׂשה ּומה הּזבח. ּבׁשחיטת אּלא לּקרב ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמתקּדׁשין
עּמֹו; יקרבּו - ׁשעה ּבאֹותּה זבּוח אחר זבח ׁשם היה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָאם
ּכמי נעׂשּו - ׁשעה ּבאֹותּה זבּוח זבח ׁשם היה לא ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹואם
ּבקרּבן אמּורים? ּדברים ּבּמה ויּׂשרפּו. ּבלינה, ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָׁשּנפסלּו

עליהן מתנה ּדין ּבית ׁשּלב מּפני יקרבצּבּור, יפסל, שאם -] ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַ
אחר] זבח עםעם יקרבּו לא אּלּו הרי - יחיד ּבקרּבן אבל .ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָֹ

אּלא ׁשעה; ּבאֹותּה זבּוח ׁשהּוא ּפי על ואף אחר, ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָזבח
ויּׂשרפּו. ּבלינה, ׁשּיּפסלּו עד ְְְְִִִִֶַַָָָָמּניחן

.Êנסּכיהן יקרבּו לׁשמן, ׁשּלא ׁשּנזּבחּו הּזבחים .וכל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
.Áּותמּורתּה[מקרבן]ולד בבהמהּתֹודה להחליפה רצה -] ְְַָָָ

ג"כ] ונתקדשה - והפריׁשאחרת ואבדה ּתֹודתֹו והּמפריׁש ,ְְְְְְִִִַַָָָ

ראׁשֹונה, ּבתֹודה ׁשּכּפר לאחר הביאּה אם - ּתחּתיה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחרת
היא והרי ּבּה, ּכּפר לא עדין ואם לחם; טעּונין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאינן
הרי - עֹומדֹות ּותמּורתּה היא אֹו ּוולדּה היא אֹו ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָוחליפתּה

לחם. צריכֹות ּתֹודה.ׁשּתיהן ּבנֹודר אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
ּוולדּה לחם; טעּונין ּותמּורתּה חליפתּה - נדבה ּתֹודת ְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָָאבל

ּכּפרה לאחר ּבין כּפרה לפני ּבין לחם, טעּון .אינֹו ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

.Ë,ואבדה ּתחּתיה אחרת והפריׁש ואבדה, ּתֹודתֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָהפריׁש
ׁשלׁשּתן והרי הראׁשֹונֹות ונמצאּו ּתחּתיה, אחרת ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָוהפריׁש
לחם, טעּונה אין ׁשנּיה - ּבראׁשֹונה נתּכּפר - ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָעֹומדֹות
אין ׁשנּיה - ּבּׁשליׁשית נתּכּפר לחם; טעּונה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשליׁשית
- ּבאמצעית נתּכּפר לחם; טעּונה ראׁשֹונה לחם, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָטעּונה

טעּונֹות אין .לחםׁשּתיהן ְְֵֵֶֶֶ

.È,ּתחּתיהן מעֹות והפריׁש ואבדּו, לתֹודתֹו מעֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָהּמפריׁש
הראׁשֹונֹות מעֹות ׁשּנמצאּו עד ּתֹודה ּבהן לּקח הסּפיק ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹולא
ּבהן יביא - והּׁשאר ּבלחמּה, ּתֹודה ואּלּו מאּלּו יביא -ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
וכן נסכים. טעּונים אבל לחם; טעּונה ואינּה ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָּתֹודה,

מ והפריׁש ואבדה, ּתֹודתֹו ּכהּמפריׁש ואחר ּתחּתיה, עֹות ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָ
הּמפריׁש וכן לחם; ּבלא ּתֹודה ּבּמעֹות יביא - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹנמצאת
ּכ ואחר ּתחּתיהן, ּתֹודה והפריׁש ואבדּו, לתֹודתֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָמעֹות
וזֹו ּבלחמּה, ּתֹודה הּמעֹות מן יביא - הּמעֹות ְְְְְִִִַַַָָָָָנמצאּו

לחם ּבלא ּתקרב האחרֹונה .הּתֹודה ְְֲִֶֶַַַָָָֹ
.‡Èאבד - לחמּה' זה והרי ּתֹודה, זֹו 'הרי ְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר:

ּתֹודה מביא אינֹו הּתֹודה, אבדה אחר; לחם מביא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּלחם,
ּבאה הּתֹודה ואין הּתֹודה, ּבגלל ּבא ׁשהּלחם מּפני ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחרת;

הּלחם .ּבגלל ְִֶֶַַ
.È;לחם ּבהן מביא - ונֹותרּו לתֹודתֹו מעֹות ְְְְִִִֵֶֶֶָָָהפריׁש

ּתֹודה ּבהן מביא אינֹו - והֹותיר לּלחם .הפריׁש ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָ
.‚Èּומתה ּבתמּורתּה, ונתערבה ּתֹודה', זֹו 'הרי ְְְְֲִִֵֵֵָָָָָָָהאֹומר:

לּה אין הּנׁשארת זֹו הרי - היא איזֹו ידּוע ואין מהן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחת
היא הּתמּורה ׁשּמא לחם, עּמּה יביא ׁשאם [ואינהּתּקנה: ְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ

לחם] היא.צריכה הּתֹודה ׁשּמא לחם, ּבלא הביאּה ואם ;ְְֱִִִֶֶֶַָָָֹ
מּום. ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא לעֹולם, זֹו ּתקרב לא ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹלפיכ

.„Èיצאת ּפסּולֹות; ּכּלן - מחּלֹותיה חּלה ׁשּנפרסה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻּתֹודה
ּכׁשרֹות החּלֹות ׁשאר - נטמאת אֹו אֹוהחּלה לחמּה, נפרס . ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָ

לחם מביא הּתֹודה, נׁשחטה ׁשּלא עד - יצא אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹנטמא,
יצא, אֹו נטמא אֹו נפרס ׁשּנׁשחטה אחר ואם וׁשֹוחט; ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָאחר
לא נדרֹו וידי ּפסּול, ּכּלֹו והּלחם יאכל, והּבׂשר יּזרק ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻהּדם

נטמא,יצא. אֹו הּלחם, מקצת נפרס ּכ ואחר הּדם, נזרק ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָ
על הּטהֹור ּומן הּפרּוס, על הּׁשלם מן ּתֹורם - יצא ִִֵֵַַַַַָָָָָאֹו

ׁשּבחּוץ על ּׁשּבפנים ּומּמה .הּטמא, ְִִִֵֶֶַַַַָ
.ÂËארּבעים קדׁשּו לא - חּלֹות ׁשמֹונים על ׁשּׁשחטּה ְְְְִִֶַַַָָָָָֹּתֹודה

ׁשמֹונים ׁשמֹונים'מּתֹו מּתֹו ארּבעים 'יקּדׁשּו אמר: ואם ; ְְְְְְִִִִִִִַַָָ
מּכל אחד מהם ּומרים הּׁשמֹונים, מן ארּבעים מֹוׁש -ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ארבע]קרּבן סה"כ - חלה מין מכל הּׁשנּיֹות[- והארּבעים , ְְְְִִַַָָָָ
לחּלין. ויצאּו ְְְִִֵָֻיּפדּו

.ÊËּפּגי ּבית לחֹומת חּוץ לחמּה והיה הּתֹודה את ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשֹוחט
הבית] הר לעזרה[- חּוץ היה אם אבל הּלחם; קדׁש לא -ֲֲִֶֶַַָָָָָָָֹ

לפנים. ׁשאינֹו ּפי על אף הּלחם, קדׁש -ְִִִֵֶֶֶַַַַָ



מה            
      

.ÊÎהחלק עם ׁשיריו - הּנמצא מן קמץ קמיצה: לענין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוכן
- הּמפרׁש מן קמץ נאכל. אינֹו והּמפרׁש נאכלין, ְְְֱֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻֻהראׁשֹון
מן קמץ נאכל. אינֹו והּנמצא נאכלין, וראׁשֹון ְְְְֱֱִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשיריו
יתרים, ׁשירים ׁשּׁשניהן לפי נאכלין; אין ׁשניהן - ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָהראׁשֹון
ׁשהיא נקמצה ׁשּלא למנחה ודֹומין ׁשלם, עּׂשרֹון הן ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹׁשהרי
עּׂשרֹון לפניו והרי הּזה, הּקמץ קרב והיא ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאסּורה.
ּובעת הּכהן, ּבדעת ּתלּויה ׁשהּקמיצה מּפני ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּומחצה?
החלקים והרי ּבלבד, העּׂשרֹון על אּלא ּדעּתֹו אין ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּקֹומץ

ּבזה זה נֹוגעין .אינן ְִֵֶֶָָ
.ÁÎמקטיר - אחרת מנחה ּבקמץ ׁשּנתערב מנחה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹקמץ

ּבמנחת הּקמץ נתערב אם וכן ּכׁשרֹות; והן ּכאחד, ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹׁשניהן
ּבחבּתי אֹו הּנסכים, ּבמנחת אֹו ּגדֹול[מנחת]ּכהנים, כהן ְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָֹֹ

לאּׁשים. ׁשהּכל ּכאחד, הּכל ויקטיר ּכׁשרֹות, אּלּו הרי -ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹֹ
.ËÎיכֹול אם - ּבזֹו זֹו ׁשּנתערבּו נקמצּו, ׁשּלא מנחֹות ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָֹׁשּתי

ואם ּכׁשרֹות; עצמּה, ּבפני ּומּזֹו עצמּה ּבפני מּזֹו ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֹלקמץ
ּפסּולֹות .לאו, ְָ

.Ïואם יקטיר; לא - נקמצה ׁשּלא ּבמנחה ׁשּנתערב ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹֹֹקמץ
נקמצה, ׁשּלא וזֹו לּבעלים, עלת ׁשּנקמצה, זֹו - הּכל ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹֹהקטיר

לּבעלים עלת .לא ְִַָָָֹ
.‡Ïּבׁשירי ׁשיריה ׁשּנתערבּו אֹו ּבׁשיריה, קמצּה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻנתערב

לּבעלים עלת הקטיר, ואם יקטיר; לא - .חברּתּה ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָֹ

    
הּלחם‡. בשבועות]ׁשּתי ועמר[שמקריבים הּפנים ולחם ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָֹ

העומר]הּתנּופה קרבן אֹו[- ׁשהּוא ּכל ּבמּדתן ׁשהֹוסיף , ְְִִֶֶַָָָָ
ּפסּולֹות. - ׁשהּוא ּכל ְִֵֶָחּסר

.קרבן]חּלֹות ּורקיקי[של חלות]ּתֹודה עד[- - ׁשחסרּו נזיר ְְִִֵֶַַָָָ
ּכׁשרים. הּזבח, ּדם מּׁשּנזרק ּפסּולין; הּזבח, ּדם נזרק ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַֹׁשּלא

הּלחם‚. ׁשּתי בשבועות]וכן הקרבים ׁשּלא[- עד - ׁשחסרּו ְְְֵֵֶֶֶֶַַָֹ
ּכׁשרים. ּדמן, מּׁשּנזרק ּפסּולין; ּכבׂשים, ׁשל ּדמן ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָנזרק

סדרים„. ׁשני הפנים]וכן לחם ׁשּלא[של עד - ׁשחסרּו ְְְְִֵֵֶֶַָָֹ
הּבזיכין לבונה]הקטרּו ּכׁשרים.[של מּׁשהקטרּו, ּפסּולין; , ְְְְְְִִִִִֵֶַָֻֻ

ּנסכים‰. הקרבן]אבל עם שבאים ומנחה יין -]- ׁשחסרּו ְְֲִֶָָָ
ויביא ּכׁשרים, - קרב ׁשּלא עד ּבין הּזבח, מּׁשּקרב ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹּבין

למּלאתן. אחרים ְְֲִִֵַָָֹנסכים
.Âנפסל אם - הּזבח ונפסל ׁשרת, ּבכלי ׁשּקדׁשּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָנסכים

מּקּבלה נפסל לּקרב; הּנסכים קדׁשּו לא [שלּבּׁשחיטה, ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֹ
הּנסכיםהדם] ׁשאין לּקרב; הּנסכים קדׁשּו ,ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָואיל

ּבהן? ּיעׂשה ּומה הּזבח. ּבׁשחיטת אּלא לּקרב ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָמתקּדׁשין
עּמֹו; יקרבּו - ׁשעה ּבאֹותּה זבּוח אחר זבח ׁשם היה ְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָאם
ּכמי נעׂשּו - ׁשעה ּבאֹותּה זבּוח זבח ׁשם היה לא ְְְֲִִֶַַַָָָָָָָֹואם
ּבקרּבן אמּורים? ּדברים ּבּמה ויּׂשרפּו. ּבלינה, ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָׁשּנפסלּו

עליהן מתנה ּדין ּבית ׁשּלב מּפני יקרבצּבּור, יפסל, שאם -] ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַ
אחר] זבח עםעם יקרבּו לא אּלּו הרי - יחיד ּבקרּבן אבל .ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָֹ

אּלא ׁשעה; ּבאֹותּה זבּוח ׁשהּוא ּפי על ואף אחר, ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָזבח
ויּׂשרפּו. ּבלינה, ׁשּיּפסלּו עד ְְְְִִִִֶַַָָָָמּניחן

.Êנסּכיהן יקרבּו לׁשמן, ׁשּלא ׁשּנזּבחּו הּזבחים .וכל ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ
.Áּותמּורתּה[מקרבן]ולד בבהמהּתֹודה להחליפה רצה -] ְְַָָָ

ג"כ] ונתקדשה - והפריׁשאחרת ואבדה ּתֹודתֹו והּמפריׁש ,ְְְְְְִִִַַָָָ

ראׁשֹונה, ּבתֹודה ׁשּכּפר לאחר הביאּה אם - ּתחּתיה ְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָאחרת
היא והרי ּבּה, ּכּפר לא עדין ואם לחם; טעּונין ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאינן
הרי - עֹומדֹות ּותמּורתּה היא אֹו ּוולדּה היא אֹו ְְְֲֲִִִֵַָָָָָָוחליפתּה

לחם. צריכֹות ּתֹודה.ׁשּתיהן ּבנֹודר אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
ּוולדּה לחם; טעּונין ּותמּורתּה חליפתּה - נדבה ּתֹודת ְְְְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָָאבל

ּכּפרה לאחר ּבין כּפרה לפני ּבין לחם, טעּון .אינֹו ְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

.Ë,ואבדה ּתחּתיה אחרת והפריׁש ואבדה, ּתֹודתֹו ְְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָהפריׁש
ׁשלׁשּתן והרי הראׁשֹונֹות ונמצאּו ּתחּתיה, אחרת ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָוהפריׁש
לחם, טעּונה אין ׁשנּיה - ּבראׁשֹונה נתּכּפר - ְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָעֹומדֹות
אין ׁשנּיה - ּבּׁשליׁשית נתּכּפר לחם; טעּונה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָׁשליׁשית
- ּבאמצעית נתּכּפר לחם; טעּונה ראׁשֹונה לחם, ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָטעּונה

טעּונֹות אין .לחםׁשּתיהן ְְֵֵֶֶֶ

.È,ּתחּתיהן מעֹות והפריׁש ואבדּו, לתֹודתֹו מעֹות ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָהּמפריׁש
הראׁשֹונֹות מעֹות ׁשּנמצאּו עד ּתֹודה ּבהן לּקח הסּפיק ְְְְִִִִִֶֶַַָָָָֹולא
ּבהן יביא - והּׁשאר ּבלחמּה, ּתֹודה ואּלּו מאּלּו יביא -ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָ
וכן נסכים. טעּונים אבל לחם; טעּונה ואינּה ְְְְְֲִִֵֵֶֶָָָָָּתֹודה,

מ והפריׁש ואבדה, ּתֹודתֹו ּכהּמפריׁש ואחר ּתחּתיה, עֹות ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָ
הּמפריׁש וכן לחם; ּבלא ּתֹודה ּבּמעֹות יביא - ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹנמצאת
ּכ ואחר ּתחּתיהן, ּתֹודה והפריׁש ואבדּו, לתֹודתֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָמעֹות
וזֹו ּבלחמּה, ּתֹודה הּמעֹות מן יביא - הּמעֹות ְְְְְִִִַַַָָָָָנמצאּו

לחם ּבלא ּתקרב האחרֹונה .הּתֹודה ְְֲִֶֶַַַָָָֹ
.‡Èאבד - לחמּה' זה והרי ּתֹודה, זֹו 'הרי ְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר:

ּתֹודה מביא אינֹו הּתֹודה, אבדה אחר; לחם מביא ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהּלחם,
ּבאה הּתֹודה ואין הּתֹודה, ּבגלל ּבא ׁשהּלחם מּפני ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָאחרת;

הּלחם .ּבגלל ְִֶֶַַ
.È;לחם ּבהן מביא - ונֹותרּו לתֹודתֹו מעֹות ְְְְִִִֵֶֶֶָָָהפריׁש

ּתֹודה ּבהן מביא אינֹו - והֹותיר לּלחם .הפריׁש ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָ
.‚Èּומתה ּבתמּורתּה, ונתערבה ּתֹודה', זֹו 'הרי ְְְְֲִִֵֵֵָָָָָָָהאֹומר:

לּה אין הּנׁשארת זֹו הרי - היא איזֹו ידּוע ואין מהן ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָאחת
היא הּתמּורה ׁשּמא לחם, עּמּה יביא ׁשאם [ואינהּתּקנה: ְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָ

לחם] היא.צריכה הּתֹודה ׁשּמא לחם, ּבלא הביאּה ואם ;ְְֱִִִֶֶֶַָָָֹ
מּום. ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא לעֹולם, זֹו ּתקרב לא ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֹלפיכ

.„Èיצאת ּפסּולֹות; ּכּלן - מחּלֹותיה חּלה ׁשּנפרסה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֻּתֹודה
ּכׁשרֹות החּלֹות ׁשאר - נטמאת אֹו אֹוהחּלה לחמּה, נפרס . ְְְְְִִֵַַַַַַָָָָ

לחם מביא הּתֹודה, נׁשחטה ׁשּלא עד - יצא אֹו ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹנטמא,
יצא, אֹו נטמא אֹו נפרס ׁשּנׁשחטה אחר ואם וׁשֹוחט; ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָאחר
לא נדרֹו וידי ּפסּול, ּכּלֹו והּלחם יאכל, והּבׂשר יּזרק ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻהּדם

נטמא,יצא. אֹו הּלחם, מקצת נפרס ּכ ואחר הּדם, נזרק ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָ
על הּטהֹור ּומן הּפרּוס, על הּׁשלם מן ּתֹורם - יצא ִִֵֵַַַַַָָָָָאֹו

ׁשּבחּוץ על ּׁשּבפנים ּומּמה .הּטמא, ְִִִֵֶֶַַַַָ
.ÂËארּבעים קדׁשּו לא - חּלֹות ׁשמֹונים על ׁשּׁשחטּה ְְְְִִֶַַַָָָָָֹּתֹודה

ׁשמֹונים ׁשמֹונים'מּתֹו מּתֹו ארּבעים 'יקּדׁשּו אמר: ואם ; ְְְְְְִִִִִִִַַָָ
מּכל אחד מהם ּומרים הּׁשמֹונים, מן ארּבעים מֹוׁש -ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ארבע]קרּבן סה"כ - חלה מין מכל הּׁשנּיֹות[- והארּבעים , ְְְְִִַַָָָָ
לחּלין. ויצאּו ְְְִִֵָֻיּפדּו

.ÊËּפּגי ּבית לחֹומת חּוץ לחמּה והיה הּתֹודה את ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשֹוחט
הבית] הר לעזרה[- חּוץ היה אם אבל הּלחם; קדׁש לא -ֲֲִֶֶַַָָָָָָָֹ

לפנים. ׁשאינֹו ּפי על אף הּלחם, קדׁש -ְִִִֵֶֶֶַַַַָ



מו           
      

.ÊÈקרמּו ואפּלּו ּבּתּנּור, הּלחם ּפני קרמּו ׁשּלא עד ְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחטּה
הּלחם קדׁש לא - מהן מאחת חּוץ .ּכּלן ֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ

.ÁÈּבמחׁשבת אֹו זמן ּבמחׁשבת ּבׁשחיטתּה ונפסלה ְְְְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשחטּה
במקומה]מקֹום או בזמנה לאכלה שלא הּלחם;[- קדׁש - ֶֶַַָָ

- לׁשמּה ׁשּלא ׁשּׁשחטּה אֹו טרפה, אֹו מּום, ּבעלת ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹנמצאת
הּלח קדׁש ׁשּלֹו.לא הּלחם עם נזיר ּבאיל הּדין וכן ם. ְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹ

    
הן:‡. ואּלּו הּקרּבן, את ׁשּפֹוסלֹות הן מחׁשבֹות ְְְְֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשלׁש

ּומחׁשבת הּמקֹום, ׁשּנּוי ּומחׁשבת הּׁשם, ׁשּנּוי ֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָמחׁשבת
הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת הּזבחהּזמן. את הּׁשֹוחט זה ּכיצד? ְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַ

אֹו ׁשלמים, ׁשהּוא ויחׁשב עֹולה ׁשהיה ּכגֹון - לׁשמֹו ְְְְְִִֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
ּולׁשם ׁשלמים לׁשם אֹו ּוׁשלמים, עֹולה לׁשם ְְְְְְִִִֵֵֵֶָָָָיׁשחטּנּו
מחׁשבת היא זֹו ּבעליו, לׁשם ׁשּלא הּזבח ׁשּׁשחט אֹו ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹעֹולה,

הּׁשם. הּזבחׁשּנּוי את ׁשּׁשחט ּכגֹון ּכיצד? הּמקֹום מחׁשבת ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָ
הראּוי ּדבר מּמּנּו להקטיר אֹו ּדמֹו, לזרק מנת על ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֹלׁשמֹו
לאכילה הראּוי ּדבר מּמּנּו לאכל אֹו לעזרה, חּוץ ְְֱֲֲִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹלהקטרה,

הּמקֹום ׁשּנּוי מחׁשבת היא זֹו אכילתֹו, למקֹום ּוזבחיםחּוץ . ְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָ
חּוץ ׁשּנׁשחטּו 'זבחים הּנקראין הן זֹו, מחׁשבה ּבהן ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָׁשחׁשב
הּזבח את ׁשּׁשחט ּכגֹון ּכיצד? הּזמן מחׁשבת ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָלמקֹומן'.
ׁשאינֹו החּמה, ׁשּתׁשקע מאחר ּדמֹו לזרק מנת על ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹלׁשמֹו
למחר להקטרה הראּוי ּדבר מּמּנּו להקטיר אֹו זריקתֹו; ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָזמן
לאכל אֹו הקטרתֹו; זמן ׁשאינֹו הּׁשחר, עּמּוד ׁשּיעלה ְְֱֲֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹמאחר
זֹו לאכילתֹו, הראּוי זמן לאחר לאכילה הראּוי ּדבר ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָָָמּמּנּו
הן - זֹו מחׁשבה ּבהן ׁשחׁשב ּוזבחים הּזמן. מחׁשבת ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהיא
הּנקראין והן לזמּנן', חּוץ ׁשּנׁשחטּו 'זבחים ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַָָָָהּנקראין

ּבּתֹורה. האמּור "ּפּגּול" הּוא וזה מקֹום; ּבכל ְְִִֶַָָָָָ'ּפּגּול'

.הּׁשמּועה רבינו]מּפי ממשה ׁשּנאמר[מסורת ׁשּזה למדּו, ְְֱִִֶֶֶֶַַָָ
ּבּיֹום ׁשלמיו זבח מּבׂשר יאכל האכל "ואם ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹּבּתֹורה:
הקרבה ּבׁשעת ּבמחּׁשב אּלא מדּבר אינֹו - ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָהּׁשליׁשי"
עליו ׁשחׁשב קרּבן לכל הּדין והּוא ּבּׁשליׁשי; מּמּנּו ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּיאכל
לאכילת הראּוי זמן לאחר מּמּנּו ׁשּיאכל מעׂשיו ְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָֹּבׁשעת

קרּבן. ּדבראֹותֹו ּבּמזּבח מּמּנּו להקטיר חׁשב אם וכן ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
מּפי למדּו ּכ להקטרה; הראּוי זמן לאחר להקטרה, ְְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָָָָהראּוי

אםהּׁשמּועה - מזּבח אכילת ואחד אדם אכילת אחד : ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ
ּפּגּול. הּקרּבן הרי זמּנן, לאחר עליהן ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָחׁשב

נפסדה‚. ׁשּלא קרּבן ע"י]אבל אּלא[נפסל ּבֹו, מחׁשבּתֹו ְְְְֲֲִֶֶַַָָָָָֹ
זמן לאחר מּמּנּו ונׁשאר ּכהלכתֹו, הּמזּבח על ּדמֹו ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַַַָָנזרק
לאכלֹו; ואסּור 'נֹותר', נקרא הּנׁשאר אֹותֹו - ְְְְְֲִִִַָָָָָָאכילתֹו

נרצה ּכבר ּבּדם:[התקבל]והּקרּבן אֹומר הּוא הרי וכּפר; , ְְְְְֲִִֵֵֵַַָָָָָ
ּדם ׁשהּגיע ּכיון - לכּפר" הּמזּבח על לכם נתּתיו ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָ"ואני
לפיכ הּקרּבן. ונרצה הּבעלים נתּכּפרּו ּכהלכתֹו, ְְְְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָָלּמזּבח

לא ּבין מּתירין, לֹו ׁשּיׁש ּדבר אּלא מתּפּגל אין דםלעֹולם ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
אחת ּבֹו ׁשחׁשב זבח אחד ׁשּיתּבאר. ּכמֹו לּמזּבח, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָּבין
ּבׁשעת ׁשחׁשב אֹו ׁשחיטה, ּבׁשעת אּלּו מחׁשבֹות ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָֹמּׁשלׁש
זריקתֹו ּבעת אֹו לּמזּבח, הֹולכתֹו ּבׁשעת אֹו הּדם, ְְְְִִִֵֵַַַַַַָָָָָקּבלת

הּמזּבח. ְִֵַַַעל
ּבמחׁשבה:„. נפסל הּזבח עבֹודֹות ׁשּבארּבע למד, ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָנמצאת

הּמזּבח על ּובזריקתֹו הּדם, ּובהֹולכת ּובקּבלה, .ּבׁשחיטה, ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָ

דברים‰. ּבׁשני ּבמליקהוהעֹוף, בעוף]: מיוחדת שחיטה -], ְְְְִִִִֵָָָ
הּדם המזבח]ּובמּצּוי על הדם סחיטת -]. ְִַָ

.Âּבקמיצה ּבארּבעה: הּנקמצֹות, הקומץוהּמנחֹות נטילת -] ְְְְְְִִִַַַָָָָָ
הּקמץמהמנחה] ּובהֹולכת ׁשרת, ּבכלי הּקמץ ּובנתינת ,ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹ

האׁש. על ּובזריקתֹו ְְִִִֵֵַַַָָלּמזּבח,

.Êׁשחׁשב ּכגֹון מאּלּו, חּוץ אחרים ּבדברים חׁשב אם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָאבל
אמּורין הֹולכת ּבׁשעת אֹו נּתּוח, ּבׁשעת אֹו הפׁשט, ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָּבׁשעת

ּבׁשעת[אברים] אֹו הּמנחה, ּבלילת ּבׁשעת אֹו ְְְְְִִִִִֵַַַַַַָלּמזּבח,
אֹותּה[למזבח]הּגׁשתּה אין - אּלּו ּבדברים וכּיֹוצא , ְְִִֵֵֵַַָָָָָ

הּׁשם, ׁשּנּוי מחׁשבת ׁשהיתה ּבין ּכלּום, מֹועלת ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּמחׁשבה
הּזמן. מחׁשבת ּבין הּמקֹום, מחׁשבת ְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַַָּבין

.Á,ּבכּלן אֹו אּלּו עבֹודֹות מארּבע ּבאחת המחּׁשב ְְְְְֲֵֵֵֵַַַַַַָֻוכן
אֹותּה אין - אּלּו מחׁשבֹות מּׁשלׁש חּוץ אחרת ֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹמחׁשבה

ּכלּום מפסדת ׁשחיטההּמחׁשבה ּבׁשעת המחּׁשב ּכיצד? . ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ
אמּוריו אֹו הּזבח ּדם להּניח ּוזריקה, והֹולכה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָוקּבלה
על הּדם לזרק חׁשב אֹו לעזרה, חּוץ להֹוציאן אֹו ְְְֲִִַַַָָָָָָָָֹלמחר,

היסֹוד ּכנגד ׁשּלא המזבח]הּכבׁש את[בסיס לּתן אֹו , ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַֹ
למּטן[הדמים] המזבח]הּנּתנין של התחתון בחלקו למעלן,[- ְְֲִִַַַָָָ

ּבּמזּבח הּנּתנין ּדמים לּתן אֹו למּטן, למעלן הּנּתנין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָואת
אֹו ּבחיצֹון, ּבּפנימי הּנּתנין את אֹו הּפנימי, ּבּמזּבח ְְְִִִִִִִִִֵֶַַַַַַַָהחיצֹון

לפנים החּטאת ּדם להיכל]להכניס ׁשּיאכלּו[- ׁשחׁשב אֹו , ְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹ
ׁשּיקריבּוהּו אֹו לאכילה, הּפסּולין ׁשאר אֹו טמאים ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָהּזבח
הּזבח ּדם לערב אֹו לעבֹודה, הּפסּולין ׁשאר אֹו ְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָטמאים
ולאכל הּפסח עצמֹות לׁשּבר ׁשחׁשב אֹו הּפסּולין, ְְְְְֱִִֶֶֶַַַַַַָֹֹּבדם

נא חלקית]מּמּנּו חּטאֹות[מבושל לׂשרף ׁשחׁשב אֹו , ְִִֶֶַַָָָֹ
אּלּו ּבכל - למקֹומן חּוץ אֹו לזמּנן חּוץ ְְְְִִִֵַַָָָָהּנׂשרפֹות

ּכׁשר. הּזבח ּבהן, וכּיֹוצא ּבׁשעתהּמחׁשבֹות חׁשב אם וכן ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ
הֹולכתֹו, ּובׁשעת לכלי, נתינתֹו ּובׁשעת הּמנחה, ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָקמיצת
למחר לבֹונתּה אֹו קמצּה להּניח האׁש, על זריקתֹו ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֻּובׁשעת

כׁשרה זֹו הרי - לחּוץ להֹוציאֹו .אֹו ְְֲִֵֵַָ
.Ëּבארנּו לפיכּכבר הֹולכה; אינּה ּברגל ׁשּלא ׁשהֹולכה , ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֹ

- צרי ׁשאינֹו ּבמקֹום והמהּל ּבּה. ּפֹוסלת הּמחׁשבה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאין
הּדם קּבל ּכיצד? ּבּה. ּפֹוסלת והּמחׁשבה הֹולכה, זֹו ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהרי

הּמזּבח על לזרקֹו ּבֹו ידֹו ּופׁשט ּבמקֹומֹו, עֹומד [ולאוהּוא ְְְְְִִֵֵַַַַָָָ
ברגליו] וחׁשבהוליכו פסולה], ידֹו[מחשבה ׁשּפׁשט ּבעת ְְֵֶַַָָָ

ּבפנים, הּדם קּבל אם אבל ּפֹוסלת; הּמחׁשבה אין - ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּדם
לחּוץ, להֹוציאֹו ּבֹו הּל אּלא הּמזּבח לגּבי ּבֹו הּל ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָֹולא
- ּבּה וכּיֹוצא הּזמן ּבמחׁשבת לחּוץ הּלּוכֹו ּבׁשעת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָוחׁשב

ּפֹוסלת. זֹו ֲֵֶֶהרי

ה'תש"ע מרחשון כ"ב שני יום

    
העֹובד‡. אחר אּלא הֹולכת הּמחׁשבה מחׁשבתאין אבל ; ֲֲֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

הּבעלים ׁשמענּו אפּלּו ּכלּום; מֹועלת אינּה הּקרּבן ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָּבעל
ּכׁשר. זה הרי - נכֹונה העֹובד מחׁשבת והיתה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּפּגלּו,

.,לעבֹודה ראּוי ׁשהּוא מּמי אּלא מֹועלת הּמחׁשבה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָואין
לעבֹודה הראּוי ּובמקֹום לעבֹודה, הראּוי מּמיּובדבר . ְְֲֲִִָָָָָָָָָָָ

לעבֹודה הּפסּולין מן אחד ּכיצד? לעבֹודה ראּוי ְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָׁשהּוא

           
      

א הּדם, העבֹודהׁשּקּבל ּבׁשעת וחׁשב זרק, אֹו ,הֹולי ֹו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ
ּבמחׁשבּתֹו, ּפסל לא - הּזמן מחׁשבת אֹו מקֹום ְְְֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמחׁשבת
ׁשּזרק אֹו ׁשּקּבל הּדם ואֹותֹו לעבֹודה. ראּוי ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלפי

לאּמה יּׁשפ העזרה]מקצתֹו ּדם[תעלת נׁשאר ואם , ְְְִִִִֵַַַָָָָ
בו] ויקּבל[שיוצאת לעבֹודה הראּוי יחזר - [הדם]הּנפׁש ֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹ

- ׁשחיטה ּבׁשעת הּפסּול חׁשב אם אבל נכֹונה. ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָּבמחׁשבה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבפסּולין, ּכׁשרה ׁשהּׁשחיטה ּבמחׁשבּתֹו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּפסל
ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ּכׁשרים לׁשמן, ׁשּלא נעׂשּו ׁשאם קרּבנֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹיׁש
אֹו לעבֹודה, ראּוי ׁשאינֹו זה ּבהן הּדם קּבל אם ,ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלפיכ
ׁשהּוא לׁשמֹו, עׂשהּו ּכאּלּו הּזבח ּפסל - זרקֹו אֹו ְְְִִִֶֶַַַָָָָהֹוליכֹו,
וקּבל הּכׁשר וחזר הּנפׁש, ּדם ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על ואף ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּפסּול.
הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת מּפני ולא הּזבח; נפסל ּכבר - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוזרק
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעבֹודה ּפסּול ׁשהּוא מּפני אּלא אֹותם, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפסל

ׁשּקמצּה‚. העמר מנחת ּכיצד? לעבֹודה הראּוי [-ּבדבר ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
להקרבה] ממנה קומץ ּכמינטל זֹו הרי - לׁשמּה ְְֲִִֵֶָֹׁשּלא

מן ׁשהיא מּפני נאכלין, ּוׁשיריה לׁשמּה, ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנעׂשית
וכן קרּבנֹות. לׁשאר הראּוי ּדבר הּׂשעֹורים ואין ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָהּׂשעֹורים,

קנאֹות ּבמנחת סוטה]המחּׁשב של קדם[- עליה, והּלבֹונה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּלבֹונה ׁשהרי[מעליה]ׁשּילּקט מֹועלת, מחׁשבּתֹו אין - ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

לעבֹודה הראּוי ּדבר לבונה]אינּה עם קריבה שאינה וכן[- . ְֲֵֵָָָָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

וחׁשב„. ׁשּנפּגם, מזּבח ּכיצד? לעבֹודה הראּוי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבמקֹום
ּבמחׁשבה הּזבח ּפסל לא - מקֹום מחׁשבת אֹו זמן ְְֲֲֲֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמחׁשבת

לעבֹודה ראּוי עּתה הּמקֹום אין ׁשהרי הּמנחהזֹו, מן קמץ . ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
לעזרה]ּבחּוץ חוץ אֹו[- זמן מחׁשבת קמיצה ּבׁשעת וחׁשב , ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָ

ּכלּום. זֹו מחׁשבה אין - מקֹום ְֲֲֵֶֶַַָָָמחׁשבת
הּקרּבנֹות,‰. מן לאכילה ראּויין ׁשאינם דברים ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָאּלּו

והאמּורין הּדם, להקטרה: הקרבים]ּוראּויין אברים -], ְְְְִִֵַַָָָָ
הּנקמצֹות. הּמנחֹות מן והּלבֹונה והּקמץ העֹולה, ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹּובׂשר

.Âהּבׂשר להקטרה: ראּויין ואינן לאכילה, ראּויין ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָואּלּו
לכל הּנאכל ּבין לּכהנים הּנאכל ּבין הּזבחים, מּכל ְְֱֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּנאכל

הּפנים. ולחם הּלחם, ּוׁשּתי הּמנחֹות, ּוׁשירי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאדם,
.Ê:להקטרה ולא לאכילה לא ראּויין ׁשאינן דברים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹואּלּו

הּנׂשרפֹות חּטאֹות מעֹורּבׂשר חּוץ ּכּלֹו, ּבהמה ׁשל והעֹור , ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֻ
הבהמה]האליה של האחורי מהחלק לאכילה.[- ראּוי ׁשהּוא ְֲִֶַַָָָָ

הּמּורא ּומבּדיל[ה]אבל ּבעֹור הּדבּוק הּדק הּקרּום והּוא , ְְְֲִַַַַַַָָָָ
העצמֹות, וכן לאכילה; ראּוי אינֹו - והּבׂשר העֹור ְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָּבין
והּצּפרנים, עֹוף, ׁשל והּנֹוצה והּטלפים, והּקרנים, ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָוהּגידים,

אפּלּו[מקור]והחרטֹום - הּזנב וראׁש אגּפים, וראׁשי ׁשּלֹו, ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָֹ
יחתכּו ׁשאּלּו ּבּבׂשר, הּדבּוקים אּלּו מּכל הרּכים ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָמקֹומֹות
נקראין חׁשּובין, ואינן הֹואיל ויצא, הּדם יבצּבץ החי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמן

הּקרּבנֹות. לענין לאכילה' ראּוי ׁשאינֹו הּמרק,'ּדבר וכן ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
והּׁשליל יצא]והּתבלין, שלא העֹוף,[עובר ּוביצי והּׁשליה, , ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ

ּבעֹור, מדּבק ויּׁשאר הפׁשט ּבׁשעת הּסּכין ׁשּפלטּתּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻוהּבׂשר
מחׁשבת לענין חׁשּובין אינן אּלּו ּכל - 'אלל' הּנקרא ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָוהּוא
לאכילה. ראּוי ׁשאינֹו ּכדבר הן והרי ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָהּקרּבנֹות,

.Áהעֹומד ּדבר על שסופו]ּומחּׁשבין ּדבר[- על אֹו לאּבּוד, ְְְִִֵַַַָָָָָ
אֹו העבֹודֹות ארּבע מאֹותן ּבאחת המחּׁשב לׂשרפה. ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָהעֹומד

ּדבר להקטיר אֹו לאכילה ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר לאכל ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּבכּלן,
ּבמחׁשבת ּבין הּמקֹום ּבמחׁשבת ּבין להקטרה, ּדרּכֹו ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשאין
אֹו הּזבח, מּדם לׁשּתֹות חׁשב ּכיצד? ּכׁשר. הּזבח - ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָהּזמן
ּבחּוץ הּלבֹונה, ּומן הּקמץ מן לאכל אֹו מאמּוריו, ְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹלאכל
מּׁשירי אֹו הּזבח, מּבׂשר להקטיר ׁשחׁשב אֹו למחר, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאֹו

ּכׁשר. הּזבח הרי - למחר אֹו ּבחּוץ חׁשבהּמנחה, אם וכן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
והּגידים, העצמֹות, ּומן העֹור, מן להקטיר אֹו ְְְֱֲִִִִִֶַַָָָֹלאכל
ּבין זמן מחׁשבת ּבין - ּבהן וכּיֹוצא האלל, אֹו ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוהּמרק,

מּפריםמח לאכל חׁשב אם וכן ּכׁשר; הּזבח - מקֹום ׁשבת ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּכׁשרים הן הרי - למחר אֹו ּבחּוץ הּנׂשרפין וכןּוׂשעירים . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

.Ëהראּוי מּדבר הּפסּולין אֹו הּטמאין ׁשּיאכלּו ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹחׁשב
הראּוי ּדבר הּפסּולין אֹו הּטמאין ׁשּיקטירּו אֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָלאכילה,
ּכמֹו ּפּגּול, הּזבח - והקטרה אכילה לזמן חּוץ ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָלהקטרה,

ּפסּול,ׁשּבארנּו זה הרי - והקטרה אכילה למקֹום וחּוץ ; ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּפּגּול. ְִֵואינֹו

.Èּפחּותה[נחשבת]אין הקטרה ולא מּכּזית, ּפחּותה אכילה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹ
ּפחֹות לאכילה הראּוי מּדבר לאכל המחּׁשב ,לפיכ ְְֱֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹמּכּזית;
ּפחֹות להקטרה הראּוי מּדבר להקטיר ׁשחׁשב אֹו ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָמּכּזית,
הּזבח - מקֹום ּבמחׁשבת ּבין זמן ּבמחׁשבת ּבין ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָמּכּזית,

זיתּכׁשר. ּכחצי ּולהקטיר ּבחּוץ זית ּכחצי לאכל חׁשב ְְֱֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ
אכילה זמן אחר זית ּכחצי לאכל ׁשחׁשב אֹו ְֱֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָֹּבחּוץ,
ׁשאין ּכׁשר; הּזבח - הקטרה זמן אחר זית ּכחצי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָּולהקטיר

מצטרפין והקטרה אכילה,אכילה ּבלׁשֹון הֹוציאֹו ואם . ְְְְְְֲֲִִִִִִִַָָָָָ
אּלּו הרי - זית חצי האׁש ותאכל זית ּכחצי ׁשּיאכל ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹואמר
להקטיר אֹו לאכל חׁשב הּוא. אחד אכילה לׁשֹון ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָֹמצטרפין;

ּבאֹותּה אחר זית חצי על וחׁשב וחזר זית, הּמחׁשבהּכחצי ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָ
וׁשּתאכל זית ּכחצי לאכל חׁשב מצטרפין. אּלּו הרי -ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
ּבין מקֹום ּבמחׁשבת ּבין זית, ּכחצי חּיה אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבהמה
אחד אכילה לׁשֹון מצטרפין; אּלּו הרי - זמן ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבמחׁשבת

מצטרפין;הּוא. אּלּו הרי ׁשנים, ׁשּיאכלּוהּו ּכּזית על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹחׁשב
ּפרס אכילת מּכדי ּביתר ּכּזית לאכל זמן]חׁשב שיעור -], ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

זית, ּכחצי לאכל זביחה ּבׁשעת חׁשב מצטרף. זה ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהרי
ּבין מצטרפין, אּלּו הרי - זית ּכחצי לאכל זריקה ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּובׁשעת
על חׁשב אם וכן הּזמן. ּבמחׁשבת ּבין הּמקֹום ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּבמחׁשבת
ׁשארּבע הֹולכה; ּבׁשעת ּכּזית ועל קּבלה ּבׁשעת ְְְְִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָּכּזית
להקטיר חׁשב אחת. ּכעבֹודה הן והרי מצטרפֹות, ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָהעבֹודֹות
אּלּו הרי - הּלבֹונה מן זית וכחצי הּקמץ מן זית ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹּכחצי
לּזבח. ּכאמּורין לּמנחה, הּקמץ עם ׁשהּלבֹונה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמצטרפין;
הרי לזמּנֹו, חּוץ הּלבֹונה מן ּכּזית להקטיר חׁשב אם ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָלפיכ

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּפּגּול ּכּלֹוזה הּזבח ּדם לזרק המחּׁשב אחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ
אֹו ּבחּוץ ּדמֹו מקצת לזרק ׁשחׁשב אֹו למחר, אֹו ְְְִִֶַַַָָָָָֹּבחּוץ

ּפסל הּדם, מן הּזיה ּכדי על ׁשחׁשב ּכיון - .למחר ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

    
ּבין‡. הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנׁשחטּו הּזבחים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָּכל

יחיד ׁשּלאּבקרּבנֹות אּלא ּכׁשרים, - צּבּור ּבקרּבנֹות ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹ
חֹובה לׁשם לּבעלים כקרבן]עלּו החּטאת[- מן חּוץ ; ְְִִֵַַַָָָָ
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א הּדם, העבֹודהׁשּקּבל ּבׁשעת וחׁשב זרק, אֹו ,הֹולי ֹו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָָ
ּבמחׁשבּתֹו, ּפסל לא - הּזמן מחׁשבת אֹו מקֹום ְְְֲֲֲֶֶֶֶַַַַַַַָָֹמחׁשבת
ׁשּזרק אֹו ׁשּקּבל הּדם ואֹותֹו לעבֹודה. ראּוי ׁשאינֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָלפי

לאּמה יּׁשפ העזרה]מקצתֹו ּדם[תעלת נׁשאר ואם , ְְְִִִִֵַַַָָָָ
בו] ויקּבל[שיוצאת לעבֹודה הראּוי יחזר - [הדם]הּנפׁש ֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹ

- ׁשחיטה ּבׁשעת הּפסּול חׁשב אם אבל נכֹונה. ְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָּבמחׁשבה
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבפסּולין, ּכׁשרה ׁשהּׁשחיטה ּבמחׁשבּתֹו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּפסל
ׁשּיתּבאר; ּכמֹו ּכׁשרים לׁשמן, ׁשּלא נעׂשּו ׁשאם קרּבנֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹיׁש
אֹו לעבֹודה, ראּוי ׁשאינֹו זה ּבהן הּדם קּבל אם ,ְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָלפיכ
ׁשהּוא לׁשמֹו, עׂשהּו ּכאּלּו הּזבח ּפסל - זרקֹו אֹו ְְְִִִֶֶַַַָָָָהֹוליכֹו,
וקּבל הּכׁשר וחזר הּנפׁש, ּדם ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על ואף ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּפסּול.
הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת מּפני ולא הּזבח; נפסל ּכבר - ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹוזרק
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעבֹודה ּפסּול ׁשהּוא מּפני אּלא אֹותם, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּפסל

ׁשּקמצּה‚. העמר מנחת ּכיצד? לעבֹודה הראּוי [-ּבדבר ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָָָֹ
להקרבה] ממנה קומץ ּכמינטל זֹו הרי - לׁשמּה ְְֲִִֵֶָֹׁשּלא

מן ׁשהיא מּפני נאכלין, ּוׁשיריה לׁשמּה, ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָׁשּנעׂשית
וכן קרּבנֹות. לׁשאר הראּוי ּדבר הּׂשעֹורים ואין ְְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָהּׂשעֹורים,

קנאֹות ּבמנחת סוטה]המחּׁשב של קדם[- עליה, והּלבֹונה ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָֹ
הּלבֹונה ׁשהרי[מעליה]ׁשּילּקט מֹועלת, מחׁשבּתֹו אין - ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

לעבֹודה הראּוי ּדבר לבונה]אינּה עם קריבה שאינה וכן[- . ְֲֵֵָָָָָָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

וחׁשב„. ׁשּנפּגם, מזּבח ּכיצד? לעבֹודה הראּוי ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָּבמקֹום
ּבמחׁשבה הּזבח ּפסל לא - מקֹום מחׁשבת אֹו זמן ְְֲֲֲֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹמחׁשבת

לעבֹודה ראּוי עּתה הּמקֹום אין ׁשהרי הּמנחהזֹו, מן קמץ . ְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
לעזרה]ּבחּוץ חוץ אֹו[- זמן מחׁשבת קמיצה ּבׁשעת וחׁשב , ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָ

ּכלּום. זֹו מחׁשבה אין - מקֹום ְֲֲֵֶֶַַָָָמחׁשבת
הּקרּבנֹות,‰. מן לאכילה ראּויין ׁשאינם דברים ְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָאּלּו

והאמּורין הּדם, להקטרה: הקרבים]ּוראּויין אברים -], ְְְְִִֵַַָָָָ
הּנקמצֹות. הּמנחֹות מן והּלבֹונה והּקמץ העֹולה, ְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֹּובׂשר

.Âהּבׂשר להקטרה: ראּויין ואינן לאכילה, ראּויין ְְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָואּלּו
לכל הּנאכל ּבין לּכהנים הּנאכל ּבין הּזבחים, מּכל ְְֱֱֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהּנאכל

הּפנים. ולחם הּלחם, ּוׁשּתי הּמנחֹות, ּוׁשירי ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָאדם,
.Ê:להקטרה ולא לאכילה לא ראּויין ׁשאינן דברים ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָֹֹואּלּו

הּנׂשרפֹות חּטאֹות מעֹורּבׂשר חּוץ ּכּלֹו, ּבהמה ׁשל והעֹור , ְְְְִֵֵֶַַַָָָָֻ
הבהמה]האליה של האחורי מהחלק לאכילה.[- ראּוי ׁשהּוא ְֲִֶַַָָָָ

הּמּורא ּומבּדיל[ה]אבל ּבעֹור הּדבּוק הּדק הּקרּום והּוא , ְְְֲִַַַַַַָָָָ
העצמֹות, וכן לאכילה; ראּוי אינֹו - והּבׂשר העֹור ְְֲֲִֵֵֵַַָָָָָָָּבין
והּצּפרנים, עֹוף, ׁשל והּנֹוצה והּטלפים, והּקרנים, ְְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַַַָָָוהּגידים,

אפּלּו[מקור]והחרטֹום - הּזנב וראׁש אגּפים, וראׁשי ׁשּלֹו, ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָֹ
יחתכּו ׁשאּלּו ּבּבׂשר, הּדבּוקים אּלּו מּכל הרּכים ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָמקֹומֹות
נקראין חׁשּובין, ואינן הֹואיל ויצא, הּדם יבצּבץ החי ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמן

הּקרּבנֹות. לענין לאכילה' ראּוי ׁשאינֹו הּמרק,'ּדבר וכן ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָ
והּׁשליל יצא]והּתבלין, שלא העֹוף,[עובר ּוביצי והּׁשליה, , ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָ

ּבעֹור, מדּבק ויּׁשאר הפׁשט ּבׁשעת הּסּכין ׁשּפלטּתּו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֻוהּבׂשר
מחׁשבת לענין חׁשּובין אינן אּלּו ּכל - 'אלל' הּנקרא ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָוהּוא
לאכילה. ראּוי ׁשאינֹו ּכדבר הן והרי ְְֲֲִֵֵֵֶַַַָָָָָָהּקרּבנֹות,

.Áהעֹומד ּדבר על שסופו]ּומחּׁשבין ּדבר[- על אֹו לאּבּוד, ְְְִִֵַַַָָָָָ
אֹו העבֹודֹות ארּבע מאֹותן ּבאחת המחּׁשב לׂשרפה. ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַַָָָָהעֹומד

ּדבר להקטיר אֹו לאכילה ּדרּכֹו ׁשאין ּדבר לאכל ְְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָָָָָֹֻּבכּלן,
ּבמחׁשבת ּבין הּמקֹום ּבמחׁשבת ּבין להקטרה, ּדרּכֹו ְְְְְֲֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשאין
אֹו הּזבח, מּדם לׁשּתֹות חׁשב ּכיצד? ּכׁשר. הּזבח - ְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָהּזמן
ּבחּוץ הּלבֹונה, ּומן הּקמץ מן לאכל אֹו מאמּוריו, ְֱֱִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹלאכל
מּׁשירי אֹו הּזבח, מּבׂשר להקטיר ׁשחׁשב אֹו למחר, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָאֹו

ּכׁשר. הּזבח הרי - למחר אֹו ּבחּוץ חׁשבהּמנחה, אם וכן ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
והּגידים, העצמֹות, ּומן העֹור, מן להקטיר אֹו ְְְֱֲִִִִִֶַַָָָֹלאכל
ּבין זמן מחׁשבת ּבין - ּבהן וכּיֹוצא האלל, אֹו ְְְֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוהּמרק,

מּפריםמח לאכל חׁשב אם וכן ּכׁשר; הּזבח - מקֹום ׁשבת ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּכׁשרים הן הרי - למחר אֹו ּבחּוץ הּנׂשרפין וכןּוׂשעירים . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַָָָ

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל

.Ëהראּוי מּדבר הּפסּולין אֹו הּטמאין ׁשּיאכלּו ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹחׁשב
הראּוי ּדבר הּפסּולין אֹו הּטמאין ׁשּיקטירּו אֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָלאכילה,
ּכמֹו ּפּגּול, הּזבח - והקטרה אכילה לזמן חּוץ ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָלהקטרה,

ּפסּול,ׁשּבארנּו זה הרי - והקטרה אכילה למקֹום וחּוץ ; ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּפּגּול. ְִֵואינֹו

.Èּפחּותה[נחשבת]אין הקטרה ולא מּכּזית, ּפחּותה אכילה ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָֹ
ּפחֹות לאכילה הראּוי מּדבר לאכל המחּׁשב ,לפיכ ְְֱֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹמּכּזית;
ּפחֹות להקטרה הראּוי מּדבר להקטיר ׁשחׁשב אֹו ְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָָמּכּזית,
הּזבח - מקֹום ּבמחׁשבת ּבין זמן ּבמחׁשבת ּבין ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָמּכּזית,

זיתּכׁשר. ּכחצי ּולהקטיר ּבחּוץ זית ּכחצי לאכל חׁשב ְְֱֲֲִִִִִֵֶַַַַַַַָָֹ
אכילה זמן אחר זית ּכחצי לאכל ׁשחׁשב אֹו ְֱֲֲִִִֶֶַַַַַַַָָֹּבחּוץ,
ׁשאין ּכׁשר; הּזבח - הקטרה זמן אחר זית ּכחצי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָָּולהקטיר

מצטרפין והקטרה אכילה,אכילה ּבלׁשֹון הֹוציאֹו ואם . ְְְְְְֲֲִִִִִִִַָָָָָ
אּלּו הרי - זית חצי האׁש ותאכל זית ּכחצי ׁשּיאכל ְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֹואמר
להקטיר אֹו לאכל חׁשב הּוא. אחד אכילה לׁשֹון ְְְְְֱֲִִִִֶֶַַָָָָֹמצטרפין;

ּבאֹותּה אחר זית חצי על וחׁשב וחזר זית, הּמחׁשבהּכחצי ְְְֲֲֲִִִִֵַַַַַַַַַָָָָָ
וׁשּתאכל זית ּכחצי לאכל חׁשב מצטרפין. אּלּו הרי -ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ
ּבין מקֹום ּבמחׁשבת ּבין זית, ּכחצי חּיה אֹו ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּבהמה
אחד אכילה לׁשֹון מצטרפין; אּלּו הרי - זמן ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבמחׁשבת

מצטרפין;הּוא. אּלּו הרי ׁשנים, ׁשּיאכלּוהּו ּכּזית על ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹחׁשב
ּפרס אכילת מּכדי ּביתר ּכּזית לאכל זמן]חׁשב שיעור -], ְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

זית, ּכחצי לאכל זביחה ּבׁשעת חׁשב מצטרף. זה ְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהרי
ּבין מצטרפין, אּלּו הרי - זית ּכחצי לאכל זריקה ְְְְֱֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹּובׁשעת
על חׁשב אם וכן הּזמן. ּבמחׁשבת ּבין הּמקֹום ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָּבמחׁשבת
ׁשארּבע הֹולכה; ּבׁשעת ּכּזית ועל קּבלה ּבׁשעת ְְְְִִִִֶַַַַַַַַַַָָָָּכּזית
להקטיר חׁשב אחת. ּכעבֹודה הן והרי מצטרפֹות, ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָהעבֹודֹות
אּלּו הרי - הּלבֹונה מן זית וכחצי הּקמץ מן זית ְְֲֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָֹּכחצי
לּזבח. ּכאמּורין לּמנחה, הּקמץ עם ׁשהּלבֹונה ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹמצטרפין;
הרי לזמּנֹו, חּוץ הּלבֹונה מן ּכּזית להקטיר חׁשב אם ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַַָָָלפיכ

ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּפּגּול ּכּלֹוזה הּזבח ּדם לזרק המחּׁשב אחד ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻ
אֹו ּבחּוץ ּדמֹו מקצת לזרק ׁשחׁשב אֹו למחר, אֹו ְְְִִֶַַַָָָָָֹּבחּוץ

ּפסל הּדם, מן הּזיה ּכדי על ׁשחׁשב ּכיון - .למחר ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָ

    
ּבין‡. הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנׁשחטּו הּזבחים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָּכל

יחיד ׁשּלאּבקרּבנֹות אּלא ּכׁשרים, - צּבּור ּבקרּבנֹות ּבין ְְְְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹ
חֹובה לׁשם לּבעלים כקרבן]עלּו החּטאת[- מן חּוץ ; ְְִִֵַַַָָָָ
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- ואחדוהּפסח ּפסּולין. הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת נעׂשּו ׁשאם ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ
אֹו קּבלה, ּבׁשעת אֹו ׁשחיטה, ּבׁשעת הּזבח ׁשם ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָהמׁשּנה
עלּו לא ּכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבזריקה, אֹו הֹולכה, ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבׁשעת
לא ׁשלמים, לׁשם עֹולה ׁשּׁשחט ּכגֹון חֹובה? לׁשם ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹלּבעלים
מּׁשּום ולא ּבּה חּיבין ׁשהם עֹולה מּׁשּום לא - לּבעלים ְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹֹעלת
עֹולת ׁשחט אם וכן אחר. זבח להביא חּיבין אּלא ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָׁשלמים,
לׁשמעֹון. ולא לראּובן לא עלת לא - ׁשמעֹון לׁשם ְְְְְְְִִִֵֵֵָָֹֹֹראּובן
אם אבל ּבזדֹון; הּזבח ׁשם ּבׁשעקר אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבּמה
עבֹודֹותיה ּכל ועׂשה היא, ׁשלמים העֹולה ׁשּזֹו ודּמה ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָָָטעה
החּטאת וכן חֹובה. לׁשם לּבעלים עלת - ׁשלמים ְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָלׁשם
- ּבטעּות הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת אֹותֹו ׁשעׂשה ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָוהּפסח
העֹוף עֹולת וכן עקירה. אינּה ּבטעּות ׁשעקירה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָּכׁשרים,

בעוף]ׁשּמלקּה מיוחדת שחיטה ׁשּמּצה[- [עלּדמּה[סחט]אֹו ְִֶֶָָָָָ
הּׁשםהמזבח] ׁשּנּוי אוּבמחׁשבת הקרבן מין לשם [שלא ְֲִֵֶֶַַ
ּפסּולה.בעליו] העֹוף, וחּטאת לּבעלים; עלת ולא ּכׁשרה, -ְְְְְִֵַַַָָָָָָֹ

.,ּכׁשרֹות - הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנעׂשּו הּמנחֹות ּכל ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָוכן
קנאֹות ּומנחת חֹוטא מּמנחת חּוץ לּבעלים; עלּו [שלולא ְְְְְִִִִֵַַַָָָֹ

מחׁשבתסוטה] ׁשּלהן עבֹודֹות מארּבע ּבאחת חׁשב ׁשאם ,ְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָ
ׁשּקמץ ּכגֹון ּכיצד? ּבמנחה הּׁשם ׁשּנּוי ּפסּולֹות. הּׁשם, ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָׁשּנּוי

אֹו חֹוטא, מנחת לׁשם נדבה מנחות:]מנחת מרחׁשת[במיני ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָ
ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מרחׁשת, לׁשם מחבת אֹו מחבת, ְְְְֲֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָֹלׁשם

נכֹונה‚. ׁשאינּה מחׁשבה ּבּקדׁשים לחּׁשב ּכמֹואסּור , ְְְֲֳִֵֵֶַַַָָָָָָ
מנחה אֹו לׁשמֹו, ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו זבח ,לפיכ ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשּיתּבאר;
חּיב - ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין לׁשמּה, ׁשּלא ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹׁשּקמצּה
והֹולי וקּבל ׁשחט אפּלּו לׁשמן; עבֹודֹות ׁשאר ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָלהׁשלים
ּומּפני נכֹונה. ּבמחׁשבה לזרק חּיב הּׁשם, ׁשּנּוי ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבמחׁשבת
מנחת ודין הּזבחים, מּכל והּפסח החּטאת ּדין נׁשּתּנה ְְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָָמה

ׁשעּין מּפני הּמנחֹות? מּכל הּקנאֹות ּומנחת הזהיר]חֹוטא -] ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָ
אתּה "וׁשחט ּבחּטאת: אֹומר הּוא הרי הּכתּוב: ְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָֹעליהם
ׁשאר וכן חּטאת; לׁשם ׁשחיטה ׁשּתהיה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָלחּטאת",
לׁשם ׁשּתעׂשה חּטאתֹו", "על ונאמר: לׁשמּה. ְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָעבֹודֹותיה
ּבעליה. לׁשם ׁשּתהיה עליו", "וכּפר ונאמר: החטא. ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָאֹותֹו
עׂשּיתֹו ּכל ׁשּתהיה לה'", ּפסח "ועׂשית ּבפסח: ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָונאמר
ׁשּתהיה לה'", הּוא ּפסח זבח "ואמרּתם ונאמר: ּפסח. ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַלׁשם
- ּבעליו ׁשם אֹו ׁשמֹו ׁשּנה אם הא ּפסח; לׁשם ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָזביחתֹו
היא" מנחה "ּכי אֹומר: הּוא חֹוטא ּובמנחת ,ּפסּול. ְְְִִִִֵֵַָָ
ּכל ׁשּיהיּו - היא" קנאת מנחת "ּכי נאמר: ׂשֹוטה ְְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָֹּובמנחת

לׁשמן. ְֲִֵֶַָמעׂשיהן
לׁשם„. ׁשּׁשחטּה ּכגֹון - אחר זבח לׁשם ׁשּׁשחטּה ְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָחּטאת

ּכמֹו ּפסּולה, - ׁשלמים לׁשם אֹו אׁשם, לׁשם אֹו ְְְְְִֵֵָָָָָעֹולה,
ולא ּכׁשרה, זֹו הרי - חּלין לׁשם ׁשחטּה אם אבל ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶַָָָָֹֻׁשּבארנּו;

לּבעלים .עלת ְִַָָָ
הּׁשמּועה‰. רבינו]מּפי ממשה ׁשהּקדׁשים[מסורת למדּו, ְְֳִִִֶַַָָָ

קדׁשים. מחּללין החּלין ואין קדׁשים, ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָֻמחּללין
.Â,חלב אכילת על ׁשּבאה ּכגֹון - אחר חטא לׁשם ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשחטּה

ּפסּולה - ּדם אכילת על .ּוׁשחטּה ְְֲִַַָָָָ
.Êאפּלּו חּטאת, מחּיב ׁשהּוא אחר אדם לׁשם ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָָֻׁשחטּה

קבּועה ׁשאינּה ּפסּולה.[רגילה]חּטאת זֹו הרי - ְְֲֵֵֶַָָָָ

.Áהרי - עֹולה מחּיב ׁשהּוא אחר לׁשם ׁשחטּה אם ְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָֻאבל
לּבעלים עלת ולא ּכׁשרה, -זֹו עליו" "וכּפר ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ

ּכמֹותֹו. חּטאת מחּיב ׁשהּוא חברֹו על ולא ְְְֲֵֶַַָָָָֹֻעליו,
.Ëּכׁשרה - מת לׁשם ׁשאיןׁשחטּה לּבעלים; עלת ולא , ְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָֹ

לּמתים. -ּכּפרה ּכלל קרּבן מחּיב ׁשאינֹו מי לׁשם ׁשחטּה ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻ
ּפסּולה; זֹו הרי - קרּבנֹות ׁשאר ולא עֹולה, ולא חּטאת, ְְְְְֲֵַָָָָָָֹֹֹלא

יֹודע ואינֹו הּוא, מחּיב .ׁשּמא ְְֵֵֶַָָֻ
.Èׁשּלא ּדמּה לזרק הּׁשחיטה ּבׁשעת וחׁשב לׁשמּה, ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹֹׁשחטּה

לעבֹודה; מעבֹודה ׁשּמחּׁשבין לפי ּפסּולה, זֹו הרי - ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָלׁשמּה
חׁשבּה ּכאּלּו הּׁשחיטה, ּבׁשעת ׁשחׁשב הּמחׁשבה ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹוזאת

ּפסּולה ּולפיכ - זריקה .ּבׁשעת ְְְְִִִַָָָ
.‡Èׁשמֹו ׁשּׁשּנה ּבין הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּׁשחטֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָהּפסח

ּפסּול - חּלין לׁשם ׁשּׁשּנהּו ּבין אחר, זבח ׁשּנאמר:לׁשם , ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֻ
אמּורים? ּדברים ּבּמה לה'". הּוא ּפסח זבח ְְֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָ"ואמרּתם
אפּלּו - ּבניסן עׂשר ארּבעה יֹום ׁשהּוא ּבזמּנֹו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָׁשּׁשחטֹו
אם אבל ּפסּול. הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ּבׁשחרית ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָׁשחטֹו
ׁשּלא ּכׁשר; לׁשמֹו, ׁשּלא ּבמחׁשבת - זמּנֹו ּבלא ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֹׁשחטֹו
ּופסּול. ּבזמּנֹו, ּבעלים לֹו ׁשאין ּכמי נעׂשה - ּבעליו ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָלׁשם

.È,ּפסּול - חצֹות קדם עׂשר ּבארּבעה לׁשמֹו ׁשּׁשחטֹו ְְְְֲִֶֶֶַַָָָָָָֹּפסח
זמּנֹו ׁשאינֹו ׁשנתֹולפי עברה ופ. פסח][- לקרבן ּוׁשחטֹוסול , ְְְְְִֵֶַָָָָ

ּפסח, לׁשם זבחים ׁשאר הּׁשֹוחט וכן ּפסח, לׁשם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָּבזמּנֹו
עלּו ולא ּכׁשרים, אּלּו הרי - חצֹות אחר ׁשחטן ְְְֲֲֲִִֵֵֵַַָָָֹאפּלּו

חֹובה. לׁשם ְְִֵַָָלּבעלים
.‚Èּוׁשלמים לּבעלים; עלת ׁשלמים, לׁשם ׁשּׁשחטּה ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָָָּתֹודה

לּבעלים עלּו לא ּתֹודה, לׁשם ׁשהּתֹודהׁשּׁשחטן לפי ; ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹ
'ּתֹודה'. נקראּו לא ּוׁשלמים 'ׁשלמים', ְְְְְִִִִֵָָָֹנקראת

.„Èלא ּכלל, קרּבן מחּיב ׁשאינֹו מי על ׁשּׁשחטּה ְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹֻעֹולה
על ואף ּבעליה. לׁשם ׁשּלא ׁשחטּה ׁשהרי לּבעלים; ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹעלת
אי - ּבענינֹו ּכלּום מחּיב אינֹו לׁשמֹו ׁשּׁשחטּה ׁשּזה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָֻּפי
אדם ל ׁשאין לּׁשמים; ּכּפרה חּיב יהיה ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹאפׁשר

עׂשה מצות על עבר ׁשּלא .מּיׂשראל ְְֲִִִֵֵֶַַַָָֹ
.ÂËמיתה לאחר הּבאה היורשים]עֹולה ע"י בעליה ,[של ְִַַַָָָָ

חֹובה; לׁשם לּבעלים עלת - ּבעליה לׁשם ׁשּלא ְְְְֲִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשעׂשיּה
מיתה. לאחר ּבעלים ְְִִֵֶַַָָׁשאין

.ÊËעצרת כבׂשי שבועות]ׁשני -]- אילים לׁשם ׁשּׁשחטן ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָ
ּוׁשחטן אילים ׁשהם ּדּמה ואם חֹובה; לׁשם לּצּבּור עלּו ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלא

ּבטעּות. עקירה ׁשהיא מּפני להם, עלּו - אילים ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָלׁשם
.ÊÈמּדמֹו נתן ׁשּלא אֹו לׁשמֹו, ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו מצרע ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹאׁשם

בהֹונֹות ּגּבי ּבלא[המצורע]על יקרב ׁשאם נסכים; טעּון - ְְְְִִִֵֶַַַָָֹ
נדבה. ּבא האׁשם ואין נדבה, ּכמקריב נמצא ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָָָנסכים,

.ÁÈעם הּבא -[קרבן]ּכבׂש לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו העמר ְְִִֶֶֶֶֶַָָָֹֹ
עּׂשרֹון אּלא עׂשרֹונים, ׁשני ׁשּלֹו נסכים מנחת יביא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹלא
וכן חֹובתֹו. לׁשם עלה לא ׁשהרי הּנדבֹות; ּכׁשאר ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹאחד
עצים גזרי ׁשני עּמֹו יעלה לא - לׁשמֹו ׁשּלא ׁשּׁשחטֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָֹֹּתמיד
הרי אּלא הּתמיד, לחֹובת עלה לא ׁשהרי הּתמידין; ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכׁשאר

הּנדבֹות. ּככל ְְַָָהּוא
.ËÈּבין ׁשּׁשחטן אֹו לׁשמן, ׁשּלא ׁשּׁשחטן עצרת כבׂשי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָֹׁשני

אף יאכל, והּבׂשר יּזרק הּדם - זמּנן לאחר ּבין זמּנן ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָָָָָלפני

           
      

לא ׁשּבת, היתה ואם חֹובה. לׁשם לּצּבּור עלּו ׁשּלא ּפי ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹעל
הרצה[הדם]יזרק זרק, ואם ויכול]; להקטיר[התקבל, ְְְְְִִִַַָָֹֻ

לערב. ִֵֶֶָאמּורין

.Îׁשּלא ּפי על אף - לׁשמן ׁשּלא ׁשּׁשחטן נזיר ׁשלמי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹוכן
טעּונין ואין ולילה; ליֹום נאכלין הן הרי לּבעלים, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָעלּו

-לחם לׁשמן ׁשּלא ׁשּׁשחטן מצרע ואׁשם נזיר אׁשם וכן . ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
נאכלין. הן הרי לּבעלים, עלּו ׁשּלא ּפי על ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאף

    
ּבארנּו‡. העבֹודֹותּכבר מארּבע ּבאחת ׁשהמחּׁשב , ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָ

הּמקֹום במקומו]מחׁשבת לאכלו שלא ּפסּול,[- הּקרּבן - ְֲֶֶַַַָָָָ
הּזמן מחׁשבת חּׁשב ואם ּפּגּול; בזמנו]ואינֹו לאוכלו שלא -] ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַ

עם ערב ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפּגּול. הּקרּבן -ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
מחׁשבת ערב אם אבל אחרת; מחׁשבה הּזמן ְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמחׁשבת

הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת אֹו אוהּמקֹום הקרבן מין לשם שלא -] ֲִֵֶֶַַַָ
ּפסּול,בעליו] הּקרּבן - הּזמן מחׁשבת עם ּובחּטאת ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָּבפסח

ּומחׁשבּתֹו וזרק, והֹולי וקּבל ׁשחט ּכיצד? ּפּגּול. ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָואינֹו
מחׁשבּתֹו ׁשהיתה אֹו הּזמן, מחׁשבת אּלּו עבֹודֹות ְְְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַַָָּבארּבע
היתה העבֹודֹות ּובׁשאר הּזמן, מחׁשבת מארּבעּתן ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבאחת
ּבׁשאר ּכלל מחׁשבה ׁשם היתה לא אֹו נכֹונה, ְְְְְֲֲִַַַָָָָָָָָֹמחׁשבּתֹו

ּפּגּול. זה הרי - הּזמן,העבֹודֹות ּבמחׁשבת ׁשחט אם אבל ְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּׁשחט[הדם]וקּבל אֹו הּמקֹום, ּבמחׁשבת זרק אֹו הֹולי אֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

הּזמן ּבמחׁשבת זרק אֹו הֹולי אֹו וקּבל הּמקֹום, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבמחׁשבת
ּבלבד. ּפסּול אּלא ּפּגּול זה אין והחּטאת- הּפסח וכן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

וזרק והֹולי וקּבל הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּׁשחטן
אֹו וקּבל הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשּׁשחט אֹו הּזמן, ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָּבמחׁשבת
אּלא ּפּגּול זה אין - הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת זרק אֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהֹולי

ּבעֹופֹות הּדין והּוא אּלאּפסּול. ּפּגּול, ׁשם אין ּובּמנחֹות. ְְִִֵֶַַָָָָָ
מחׁשבת עּמּה ערב ולא הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשּנפסל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹקרּבן
ׁשּנּוי מחׁשבת עּמּה ערב ולא ּבּסֹוף, ולא ּבּתחּלה לא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹמקֹום

הּׁשם. ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנפסלין ּבּקרּבנֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּׁשם,

.ּכּזית לאכל ּבכּלן, אֹו העבֹודֹות, מארּבע ּבאחת ְְְְֱֲִֵֵֶַַַַַַַַָָֹֻהמחּׁשב
ּבחּוץ לאכילה הראּוי אכילתו]מּדבר למקום חוץ וכּזית[- ְֲִִִַַַַָָָָָ

ּבחּוץ זית ּכחצי אֹו ּבחּוץ, וכּזית למחר ּכּזית אֹו ְְְֲִִִִַַַַַַַַָָָָלמחר,
- ּבחּוץ זית וכחצי למחר זית ּכחצי אֹו למחר, זית ְְְְֲֲֲִִִִִִַַַַַַַָָָָוכחצי
הּמחׁשבֹות ערב אם וכן ּפּגּול; ואינֹו ּפסּול, הּקרּבן ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָהרי

בזמנו]ּבהקטרה שלא וחלק במקומו שלא חלק להקטיר [כגון: ְַַָָ
ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול, זה הרי -ְֲִֵֵֶָ

הּמקֹום,‚. ּבמחׁשבת זית ּכחצי להקטיר אֹו לאכל ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹחׁשב
ּפּגּול, זה הרי - הּזמן ּבמחׁשבת ּכּזית להקטיר אֹו ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹולאכל
חצי ׁשאין אֹותּה; ׁשאחר ּבין ּכּזית מחׁשבת ׁשהקּדים ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבין

ּכּזית. אצל חׁשּוב ִִֵֶַַַָזית
זית„. חצי ועל הּזמן, ּבמחׁשבת זית חצי על ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָחׁשב

ּבמחׁשבת אחר זית חצי על וחׁשב וחזר הּמקֹום, ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּבמחׁשבת
ּבמחׁשבת זית חצי על חׁשב אם וכן ּפּגּול; זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָהּזמן
וחציֹו הּזמן ּבמחׁשבת חציֹו ּכּזית, על וחׁשב וחזר ְְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָהּזמן,

ּפּגּול זה הרי - הּמקֹום .ּבמחׁשבת ְֲֲִֵֶֶֶַַָ
למּטה‰. הּנּתנין הּדמים על שלחׁשב התחתון בחלקו -] ְִִִַַַַַָָָָ

להמזבח] אֹותן אֹותןלּתן לּתן למעלה הּנּתנין על אֹו מעלה, ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ
ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפֹוסלין ׁשאינן אּלּו ּבמחׁשבֹות וכּיֹוצא ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלמּטה,
עּמהן חׁשב ואם ּפּגּול; זה הרי - הּזמן מחׁשבת עּמהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוערב

ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול, זה הרי - לבּדּה הּמקֹום ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָמחׁשבת

.Â,למּטה למחר אֹותֹו לּתן למעלה הּנּתן הּדם על ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָחׁשב
אֹו למעלה, למחר אֹותֹו לּתן למּטה הּנּתן הּדם על ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָאֹו
למחר אֹותֹו לּתן ּבהיכל ּבפנים הּנּתן הּדם על ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשחׁשב
החיצֹון ּבּמזּבח הּנּתן הּדם על ׁשחּׁשב אֹו החיצֹון, ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָּבּמזּבח
ּפי על אף ּפּגּול, אינֹו - ּבהיכל ּבפנים למחר אֹותֹו ְְִִִִִֵֵֵַַַָָָלּתן
הּדם נתינת מקֹום וׁשּנה הֹואיל הּזמן; מחׁשבת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָׁשחׁשב

ּפּגּול ואינֹו ּפסּול, זה הרי - ׁשּבארנּוּבמחׁשבּתֹו ּומאחר . ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
נּתן ּכאּלּו ּבמקֹומֹו ׁשּלא ׁשּנּתן ׁשהּדם אּלּו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבהלכֹות
לּתן ׁשחׁשב זֹו ּבמחׁשבה ּפּגּול, זה יהיה לא לּמה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבמקֹומֹו,
ׁשּלא הּנּתן ׁשהּדם מּפני למחר? ּבמקֹומֹו ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּדם
הּבׂשר מּתיר אינֹו ּכׁשר, ׁשהּזבח ּפי על אף ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבמקֹומֹו,
הּבׂשר מּתרת ׁשאינּה זריקה וכל ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבאכילה,
ּפּגל. לא לזמּנּה, חּוץ אֹותּה לּתן חׁשב אם - ְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹּבאכילה
זה הרי - הּזמן מחׁשבת זה ּבזבח וחׁשב חזר אם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלפיכ

ּפּגּול. ואינֹו ְִֵָּפסּול,

.Êקמיצה ּבׁשעת זמן מחׁשבת המנחה]חׁשב לא[מן אבל , ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָֹ
ּבׁשעתּבׁשע הּזמן מחׁשבת ׁשחׁשב אֹו הּלבֹונה, לּקּוט ת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָ

ּפסּולה, זֹו הרי - קמיצה ּבׁשעת לא אבל הּלבֹונה, ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָֹלּקּוט
הּמּתיר ּבכל הּזמן מחׁשבת ׁשּיחׁשב עד ּפּגּול; [-כלואינּה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

[- המנחה את מתירה שהקטרם עםהמרכיבים הּקמץ ׁשהּוא ,ִֶֶַֹ
ּבׁשעת אֹו הּלבֹונה, ולּקּוט הּקמץ קמיצת ּבׁשעת - ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹהּלבֹונה
זריקתן. ּבׁשעת אֹו הֹולכתן, ּבׁשעת אֹו ּבּכלי, ׁשניהן ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָנתינת

.Á- למחר הּלבֹונה ׁשּיקטיר הּקמץ הקטרת ּבׁשעת ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹחׁשב
הקטיר אם וכן הקטרה. מפּגלת הקטרה ׁשאין ּפּגּול; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאינּה
ׁשירים לאכל מחּׁשב והּוא לבּדֹו, הּקמץ אֹו לבּדּה, ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּלבֹונה
ּבחצי מפּגלין ׁשאין ּפּגּול; ואינּה ּפסּולה זֹו הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָלמחר

ש:] וחׁשב[דבר לבּדֹו, הּקמץ את הקטיר אם אבל ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹמּתיר.
וחׁשב הּלבֹונה, הקטיר ּכ ואחר למחר, לבֹונה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָׁשּיקטיר
ּפׁשטה ׁשהרי ּפּגּול; זה הרי - למחר הּׁשירים ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיאכל

הּמנחה. ּבכל זמן ְְְֲִֶֶַַַָָמחׁשבת

.Ëמחּׁשב והּוא הּלבֹונה, עם הּקמץ מן ׁשמׁשם ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹֻהקטיר
ׁשהׁשלים עד למחר, הּׁשירים מן ׁשמׁשם ּכדי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻׁשּיאכל

[ - מעט מעט - המנחה כל הקרבת את זה הּקמץ[באופן ֶַָֹּכל
ּפּגּול; ואינּה ּפסּולה, זֹו הרי - הּזמן ּבמחׁשבת הּלבֹונה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָעם
ּדר אין מעט, מעט ּבכ אכילה ׁשּדר ּפי על ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשאף
קמצּה. הקטר ׁשּלא ּכמנחה זֹו הרי אּלא ,ּבכ ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹֻֻהקטרה

.Èקנאֹות מנחת אֹו חֹוטא בהןמנחת שיהיה שאסור סוטה, [של ְְְִִֵַַָ
קדםלבונה] הּזמן מחׁשבת ּבּה וחׁשב לבֹונה, עליה ְְְֲֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהיה

ּפסּו זֹו הרי - הּלבֹונה אחרׁשּילּקט ואם ּפּגּול; ואינּה לה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ּפּגּול. זה הרי - הּזמן מחׁשבת עליה חׁשב הּלבֹונה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּלּקט

.‡Èהּקמץ והקטיר להקטרה, קמיצה ּבין ׁשחסרּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשירים
הן והרי לפּגּול, נקּבעּו אם ספק זה הרי - הּזמן ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבמחׁשבת

ּפּגּול ואינּה נקּבעּו, לא אֹו .ּפּגּול, ְְְִִִֵָֹ



מט            
      

לא ׁשּבת, היתה ואם חֹובה. לׁשם לּצּבּור עלּו ׁשּלא ּפי ְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹעל
הרצה[הדם]יזרק זרק, ואם ויכול]; להקטיר[התקבל, ְְְְְִִִַַָָֹֻ

לערב. ִֵֶֶָאמּורין

.Îׁשּלא ּפי על אף - לׁשמן ׁשּלא ׁשּׁשחטן נזיר ׁשלמי ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹוכן
טעּונין ואין ולילה; ליֹום נאכלין הן הרי לּבעלים, ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָעלּו

-לחם לׁשמן ׁשּלא ׁשּׁשחטן מצרע ואׁשם נזיר אׁשם וכן . ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
נאכלין. הן הרי לּבעלים, עלּו ׁשּלא ּפי על ְֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאף

    
ּבארנּו‡. העבֹודֹותּכבר מארּבע ּבאחת ׁשהמחּׁשב , ְְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַַָָ

הּמקֹום במקומו]מחׁשבת לאכלו שלא ּפסּול,[- הּקרּבן - ְֲֶֶַַַָָָָ
הּזמן מחׁשבת חּׁשב ואם ּפּגּול; בזמנו]ואינֹו לאוכלו שלא -] ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַ

עם ערב ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה ּפּגּול. הּקרּבן -ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹ
מחׁשבת ערב אם אבל אחרת; מחׁשבה הּזמן ְֲֲֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָמחׁשבת

הּׁשם ׁשּנּוי מחׁשבת אֹו אוהּמקֹום הקרבן מין לשם שלא -] ֲִֵֶֶַַַָ
ּפסּול,בעליו] הּקרּבן - הּזמן מחׁשבת עם ּובחּטאת ְְְְֲִֶֶֶַַַַַַָָָָּבפסח

ּומחׁשבּתֹו וזרק, והֹולי וקּבל ׁשחט ּכיצד? ּפּגּול. ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָואינֹו
מחׁשבּתֹו ׁשהיתה אֹו הּזמן, מחׁשבת אּלּו עבֹודֹות ְְְְְֲֲֲֵֶֶֶַַַַַַַָָּבארּבע
היתה העבֹודֹות ּובׁשאר הּזמן, מחׁשבת מארּבעּתן ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבאחת
ּבׁשאר ּכלל מחׁשבה ׁשם היתה לא אֹו נכֹונה, ְְְְְֲֲִַַַָָָָָָָָֹמחׁשבּתֹו

ּפּגּול. זה הרי - הּזמן,העבֹודֹות ּבמחׁשבת ׁשחט אם אבל ְְֲֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ
ׁשּׁשחט[הדם]וקּבל אֹו הּמקֹום, ּבמחׁשבת זרק אֹו הֹולי אֹו ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָ

הּזמן ּבמחׁשבת זרק אֹו הֹולי אֹו וקּבל הּמקֹום, ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָּבמחׁשבת
ּבלבד. ּפסּול אּלא ּפּגּול זה אין והחּטאת- הּפסח וכן ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

וזרק והֹולי וקּבל הּׁשם, ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּׁשחטן
אֹו וקּבל הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשּׁשחט אֹו הּזמן, ְְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָּבמחׁשבת
אּלא ּפּגּול זה אין - הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת זרק אֹו ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהֹולי

ּבעֹופֹות הּדין והּוא אּלאּפסּול. ּפּגּול, ׁשם אין ּובּמנחֹות. ְְִִֵֶַַָָָָָ
מחׁשבת עּמּה ערב ולא הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשּנפסל ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹקרּבן
ׁשּנּוי מחׁשבת עּמּה ערב ולא ּבּסֹוף, ולא ּבּתחּלה לא ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹמקֹום

הּׁשם. ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ׁשּנפסלין ּבּקרּבנֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָהּׁשם,

.ּכּזית לאכל ּבכּלן, אֹו העבֹודֹות, מארּבע ּבאחת ְְְְֱֲִֵֵֶַַַַַַַַָָֹֻהמחּׁשב
ּבחּוץ לאכילה הראּוי אכילתו]מּדבר למקום חוץ וכּזית[- ְֲִִִַַַַָָָָָ

ּבחּוץ זית ּכחצי אֹו ּבחּוץ, וכּזית למחר ּכּזית אֹו ְְְֲִִִִַַַַַַַַָָָָלמחר,
- ּבחּוץ זית וכחצי למחר זית ּכחצי אֹו למחר, זית ְְְְֲֲֲִִִִִִַַַַַַַָָָָוכחצי
הּמחׁשבֹות ערב אם וכן ּפּגּול; ואינֹו ּפסּול, הּקרּבן ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָהרי

בזמנו]ּבהקטרה שלא וחלק במקומו שלא חלק להקטיר [כגון: ְַַָָ
ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול, זה הרי -ְֲִֵֵֶָ

הּמקֹום,‚. ּבמחׁשבת זית ּכחצי להקטיר אֹו לאכל ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָֹחׁשב
ּפּגּול, זה הרי - הּזמן ּבמחׁשבת ּכּזית להקטיר אֹו ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַֹולאכל
חצי ׁשאין אֹותּה; ׁשאחר ּבין ּכּזית מחׁשבת ׁשהקּדים ְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָּבין

ּכּזית. אצל חׁשּוב ִִֵֶַַַָזית
זית„. חצי ועל הּזמן, ּבמחׁשבת זית חצי על ְְְֲֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָחׁשב

ּבמחׁשבת אחר זית חצי על וחׁשב וחזר הּמקֹום, ְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָָּבמחׁשבת
ּבמחׁשבת זית חצי על חׁשב אם וכן ּפּגּול; זה הרי - ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָהּזמן
וחציֹו הּזמן ּבמחׁשבת חציֹו ּכּזית, על וחׁשב וחזר ְְְְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָהּזמן,

ּפּגּול זה הרי - הּמקֹום .ּבמחׁשבת ְֲֲִֵֶֶֶַַָ
למּטה‰. הּנּתנין הּדמים על שלחׁשב התחתון בחלקו -] ְִִִַַַַַָָָָ

להמזבח] אֹותן אֹותןלּתן לּתן למעלה הּנּתנין על אֹו מעלה, ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָ
ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפֹוסלין ׁשאינן אּלּו ּבמחׁשבֹות וכּיֹוצא ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלמּטה,
עּמהן חׁשב ואם ּפּגּול; זה הרי - הּזמן מחׁשבת עּמהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָוערב

ּפּגּול. ואינֹו ּפסּול, זה הרי - לבּדּה הּמקֹום ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָמחׁשבת

.Â,למּטה למחר אֹותֹו לּתן למעלה הּנּתן הּדם על ְְְְִִֵַַַַַַָָָָָָָחׁשב
אֹו למעלה, למחר אֹותֹו לּתן למּטה הּנּתן הּדם על ְְְְִִֵַַַַַָָָָָָאֹו
למחר אֹותֹו לּתן ּבהיכל ּבפנים הּנּתן הּדם על ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָׁשחׁשב
החיצֹון ּבּמזּבח הּנּתן הּדם על ׁשחּׁשב אֹו החיצֹון, ְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָּבּמזּבח
ּפי על אף ּפּגּול, אינֹו - ּבהיכל ּבפנים למחר אֹותֹו ְְִִִִִֵֵֵַַַָָָלּתן
הּדם נתינת מקֹום וׁשּנה הֹואיל הּזמן; מחׁשבת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָׁשחׁשב

ּפּגּול ואינֹו ּפסּול, זה הרי - ׁשּבארנּוּבמחׁשבּתֹו ּומאחר . ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָ
נּתן ּכאּלּו ּבמקֹומֹו ׁשּלא ׁשּנּתן ׁשהּדם אּלּו ְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹּבהלכֹות
לּתן ׁשחׁשב זֹו ּבמחׁשבה ּפּגּול, זה יהיה לא לּמה ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹּבמקֹומֹו,
ׁשּלא הּנּתן ׁשהּדם מּפני למחר? ּבמקֹומֹו ׁשּלא ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּדם
הּבׂשר מּתיר אינֹו ּכׁשר, ׁשהּזבח ּפי על אף ְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבמקֹומֹו,
הּבׂשר מּתרת ׁשאינּה זריקה וכל ׁשּבארנּו; ּכמֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּבאכילה,
ּפּגל. לא לזמּנּה, חּוץ אֹותּה לּתן חׁשב אם - ְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֹּבאכילה
זה הרי - הּזמן מחׁשבת זה ּבזבח וחׁשב חזר אם ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלפיכ

ּפּגּול. ואינֹו ְִֵָּפסּול,

.Êקמיצה ּבׁשעת זמן מחׁשבת המנחה]חׁשב לא[מן אבל , ְְְֲֲִִֶֶַַַַָָָֹ
ּבׁשעתּבׁשע הּזמן מחׁשבת ׁשחׁשב אֹו הּלבֹונה, לּקּוט ת ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַַָָ

ּפסּולה, זֹו הרי - קמיצה ּבׁשעת לא אבל הּלבֹונה, ְְְְֲֲִִִֵַַָָָָֹלּקּוט
הּמּתיר ּבכל הּזמן מחׁשבת ׁשּיחׁשב עד ּפּגּול; [-כלואינּה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַַַָָֹ

[- המנחה את מתירה שהקטרם עםהמרכיבים הּקמץ ׁשהּוא ,ִֶֶַֹ
ּבׁשעת אֹו הּלבֹונה, ולּקּוט הּקמץ קמיצת ּבׁשעת - ְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָֹהּלבֹונה
זריקתן. ּבׁשעת אֹו הֹולכתן, ּבׁשעת אֹו ּבּכלי, ׁשניהן ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָנתינת

.Á- למחר הּלבֹונה ׁשּיקטיר הּקמץ הקטרת ּבׁשעת ְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹחׁשב
הקטיר אם וכן הקטרה. מפּגלת הקטרה ׁשאין ּפּגּול; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָאינּה
ׁשירים לאכל מחּׁשב והּוא לבּדֹו, הּקמץ אֹו לבּדּה, ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּלבֹונה
ּבחצי מפּגלין ׁשאין ּפּגּול; ואינּה ּפסּולה זֹו הרי - ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָלמחר

ש:] וחׁשב[דבר לבּדֹו, הּקמץ את הקטיר אם אבל ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹמּתיר.
וחׁשב הּלבֹונה, הקטיר ּכ ואחר למחר, לבֹונה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָׁשּיקטיר
ּפׁשטה ׁשהרי ּפּגּול; זה הרי - למחר הּׁשירים ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשּיאכל

הּמנחה. ּבכל זמן ְְְֲִֶֶַַַָָמחׁשבת

.Ëמחּׁשב והּוא הּלבֹונה, עם הּקמץ מן ׁשמׁשם ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹֻהקטיר
ׁשהׁשלים עד למחר, הּׁשירים מן ׁשמׁשם ּכדי ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻׁשּיאכל

[ - מעט מעט - המנחה כל הקרבת את זה הּקמץ[באופן ֶַָֹּכל
ּפּגּול; ואינּה ּפסּולה, זֹו הרי - הּזמן ּבמחׁשבת הּלבֹונה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָעם
ּדר אין מעט, מעט ּבכ אכילה ׁשּדר ּפי על ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשאף
קמצּה. הקטר ׁשּלא ּכמנחה זֹו הרי אּלא ,ּבכ ְְְְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָֹֻֻהקטרה

.Èקנאֹות מנחת אֹו חֹוטא בהןמנחת שיהיה שאסור סוטה, [של ְְְִִֵַַָ
קדםלבונה] הּזמן מחׁשבת ּבּה וחׁשב לבֹונה, עליה ְְְֲֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשהיה

ּפסּו זֹו הרי - הּלבֹונה אחרׁשּילּקט ואם ּפּגּול; ואינּה לה, ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ּפּגּול. זה הרי - הּזמן מחׁשבת עליה חׁשב הּלבֹונה ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָׁשּלּקט

.‡Èהּקמץ והקטיר להקטרה, קמיצה ּבין ׁשחסרּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשירים
הן והרי לפּגּול, נקּבעּו אם ספק זה הרי - הּזמן ְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָּבמחׁשבת

ּפּגּול ואינּה נקּבעּו, לא אֹו .ּפּגּול, ְְְִִִֵָֹ



נ           
      

ה'תש"ע מרחשון כ"ג שלישי יום

    
מּתנה‡. מהן ׁשּנתן החיצֹון, מזּבח על הּנּתנין הּדמים ְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּכל

ואיל ׁשנּיה מּמּתנה ונתן נכֹונה, ּבמחׁשבה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָָָראׁשֹונה
הּׁשם ׁשּנּוי בעליו]ּבמחׁשבת או הקרבן מין לשם שלא אֹו[- ְֲִֵֶֶַַ

הּזמן מחׁשבת אֹו הּמקֹום במקומוּבמחׁשבת לאכלו שלא -] ְְֲֲֶֶֶֶַַַַַָ
בזמנו] והרצהאו ּכּפר, זה הרי נתן[התקבל]- ואם הּקרּבן; ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֻ

ּבמחׁשבת הּמּתנֹות והׁשלים הּזמן ּבמחׁשבת הראׁשֹונה ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָאת
העּקר. היא ראׁשֹונה ׁשּמּתנה ּפּגּול; זה הרי - אבלהּמקֹום ֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ

וכּלן הֹואיל - הּפנימי הּמזּבח על הּנּתנין הּדמים ְְְִִִִִִִֵַַַַַַָָָָֻּכל
ׁשּבארנּו ּכמֹו זה את זה ׁשּלאמעּכבין מהן אחת נתן אם , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹ

ּכל ׁשּנתן ּפי על אף הּמחׁשבה, ּבּה הפסיד אּלא ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָּכתקנּה
ּפסּול. הּזבח - ּכתקנן ְְְִֶַַַָָָהּׁשאר

.ׁשּנתן אֹו ּבּׁשאר, וׁשתק הּזמן מחׁשבת ּבראׁשֹונה ְְְֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָחׁשב
הרי - הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנתנּה האחרֹונה מן חּוץ ּכתקנן ְְְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּכּלן

ּפסּול ׁשהריזה הּזמן, ּבמחׁשבת ּכּלן ׁשּיּזה עד ּפּגּול, ואינֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻ
הן. אחת ּבמּתנה ְֵַַַָָָֻּכּלן

הּפנימּיֹות‚. ּבחּטאֹות ּבּדם אצּבע דמםּוטבילת שמזין -] ְְְִִִֶַַַַַַָָ
ּבּדםבהיכל] אצּבע טבילת ּבׁשעת חׁשב ּכיצד? ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַָָמפּגלת.

הּזיה. ּבׁשעת ּכמחּׁשב זה הרי - הּזמן ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָמחׁשבת

ּבחּטאֹות„. זמן מחׁשבת וחׁשב ּבעזרה, עֹומד ְְֲֲֵֶֶַַַַַָָָָָָָהיה
חׁשב ּפּגּול; אינֹו - ּבפנים הּנעׂשה ּבדבר ּבפנים ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָהּנעׂשֹות

ּפּגּול זה הרי - ּבחּוץ הּנעׂשה .ּבדבר ְֲֲִֵֶֶַַַָָ

להּזֹות‰. ׁשֹוחט 'הריני ואמר: ּבעזרה, עֹומד היה ְְֲֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָּכיצד?
ּבהיכל לפנים ׁשההּזיה ּפּגּול; אינֹו - למחר' .ּדמֹו ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

.Âׁשירים לׁשּפ מּזה 'הריני ואמר: ּבהיכל, עֹומד ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהיה
הּנעׂשה ּבדבר ּבפנים חׁשב ׁשהרי ּפּגּול, אינֹו - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָלמחר'
מחּׁשב והּוא וׁשחט, ּבעזרה עֹומד היה אם אבל ְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָּבחּוץ.
זה הרי - למחר אמּורין להקטיר אֹו למחר, ׁשירים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָֹלׁשּפ

ּבחּוץ הּנעׂשה ּבדבר ּבחּוץ חׁשב ׁשהרי .ּפּגּול, ְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָ
.Êהּלחם את מפּגלת עמה]הּתֹודה אינֹו[שבא והּלחם , ְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָ

מחּׁשב והּוא הּתֹודה, את הּׁשֹוחט ּכיצד? הּתֹודה. את ְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָמפּגל
- למחר אמּוריה יקטיר אֹו ּדמּה יזרק אֹו מּבׂשרּה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹׁשּיאכל
הּלחם מן לאכל חׁשב אם אבל ּפּגּול; הּלחם עם ֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֹהּזבח

ּפּגּול. אינֹו הּתֹודה וזבח ּפּגּול, לבּדֹו הּלחם - ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָלמחר
.Áעצרת כבׂשי ּבׁשני הּדין שבועות]וכן הּלחם[- ׁשּתי עם ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַ

נתּפּגלּו ּבּכבׂשים, זמן מחׁשבת חׁשב ׁשאם - עּמהן ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּבאֹות
ׁשּתי - למחר הּלחם מׁשּתי ׁשּיאכל חׁשב הּלחם; ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּתי
מארּבע ּבאחת חׁשב ּפּגּול. אינן והּכבׂשים ּפּגּול, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּלחם
- למחר הּלחם עם הּזבח מּבׂשר ּכּזית לאכל ְְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהעבֹודֹות

ּפּגּול. אינן הּכבׂשים אֹו והּתֹודה ּפּגּול, לבּדֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָהּלחם
.Ëוחׁשב הּפנים, לחם ׁשעם לבֹונה בזיכי ׁשני ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּמקטיר

ּפּגּול. הּלחם הרי - למחר הּפנים לחם ׁשּיאכל הקטרתן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹּבׁשעת
.Èמׁשּתי אחת לאכל וחׁשב עצרת, כבׂשי ׁשני ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹהּׁשֹוחט

ּפּגּול ׁשּתיהן - למחר .החּלֹות ְְִֵֶַַָָ
.‡Èמּׁשני אחד לאכל מחּׁשב והּוא הּבזיכין, ׁשני ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹהקטיר

הפנים]הּסדרים לחם של ּפּגּול.[ הּסדרים ׁשני - למחר ְְְְִִִֵַַָָָָ

.Èאֹו הּתֹודה, מחּלֹות ּבאחת הּזמן מחׁשבת חׁשב אם ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַַַָָוכן
ּפּגּול החּלֹות ּכל הרי - הּתּנּור מאפה מנחת מחּלֹות .ּבאחת ְְֲֲִִֵֵֵַַַַַַַַַָ

.‚Èמּׁשני אחד אֹו החּלֹות, מּׁשּתי אחת נטמאת אם ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאבל
ּבין זריקה לפני ּבין - הּתֹודה חּלֹות מן אחת אֹו ְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָהּסדרים,
והּטהֹור אסּור, הּסדר ואֹותֹו החּלה אֹותּה - זריקה ְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָלאחר

ויאכל .ּבטהרתֹו ְְֳֵֵָָָ

.„Èמׁשּתי ּכּזית ׁשּיאכל הּכבׂשים מּׁשני אחד ּבעבֹודת ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹחׁשב
הּבזיכין מּׁשני אחד ּבהקטרת חׁשב אם וכן למחר, ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּלחם
ואינֹו ּפסּול הּלחם הרי - למחר הּפנים מּלחם ּכּזית ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשּיאכל

הּמּתיר ּבכל ׁשּיחׁשב עד והמנחהּפּגּול; הקרבן מרכיבי כל -] ְְִִֶַַַַָֹ
אכילתם] מותרת הּכבׂשיםשבאמצעותם ׁשני עבֹודת ׁשהּוא -ְְֲִֵֶַַָ

הּבזיכין. ׁשני ְְְִִֵַַַָָוהקטרת

.ÂË,למחר זֹו מחּלה זית חצי לאכל וחׁשב אחד ְְֱֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשחט
- למחר ׁשנּיה מחּלה זית חצי לאכל וחׁשב הּׁשני ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹוׁשחט
עם הּבזיכין ּבׁשני הּדין והּוא לפּגּול; מצטרפין אּלּו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵַַָָהרי

הּסדרים .ׁשני ְְִֵַָ

.ÊËועׂשה הּזמן, מחׁשבת הּכבׂשים מּׁשני ּבאחד ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָחׁשב
הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשעׂשהּו זה - נכֹונה ּבמחׁשבה ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהּׁשני

ּכׁשר והּׁשני .ּפּגּול; ְִִֵֵַָ

.ÊÈמּבׂשר ׁשּיאכל ׁשחיטתֹו ּבׁשעת וחׁשב מהן אחד ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשחט
ּכׁשרים ׁשניהם - למחר זה.הּׁשני על מּזה מחּׁשבין ׁשאין ; ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

.ÁÈהּלחם את מקּדׁשין אין עצרת, כבׂשי עמם]ׁשני [הבא ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַ
ׁשּנּוי ּבמחׁשבת ּדמן וזרק ׁשחטן ּכיצד? בּׁשחיטה. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָאּלא
ׁשּלא ּדמן וזרק לׁשמן, ׁשחטן הּלחם; קדׁש לא ְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹהּׁשם,
- לׁשמן ׁשּלא ׁשחטן קדֹוׁש; ואינֹו קדֹוׁש הּלחם - ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֹלׁשמן

הּלחם. קדׁש לא לׁשמן, ׁשּזרק ּפי על ְִִֶֶֶַַַַַָָָֹאף
.ËÈׁשּיצאּו הּלחם לזריקה,[מהעזרה]ׁשּתי ׁשחיטה ּבין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָ

הּלחם, ׁשּתי נתּפּגלּו - הּזמן ּבמחׁשבת הּכבׂשים ּדם ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַָָוזרק
על אף לּיֹוצא, מֹועלת ׁשהּזריקה ּבחּוץ; ׁשהן ּפי על ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָאף

ּבחּוץ. הּוא ׁשעדין ֲִִֶַַּפי
.Îּדמן זרק אם - הּלחם ואבד לׁשמן ׁשּׁשחטן עצרת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּכבׂשי

אחר הּזמן ּבמחׁשבת ּדמן זרק ּפסּולין; אּלּו הרי ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלׁשמן,
הּתרּו לא אֹו ּבאכילה הּתרּו אם ספק אּלּו הרי - הּלחם .ׁשאבד ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻֻ

    
זה‡. הרי - ּבּקדׁשים נכֹונה ׁשאינּה מחׁשבה המחּׁשב ְְֲֲֳִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

תעׂשה ּבלא יחׁשב";עֹובר "לא אֹומר: הּוא ׁשהרי , ְֲֲֵֵֵֵֵֶֶַָֹֹ
.הּׁשמּועה רבינו]מּפי ממשה ּדין[מסורת ׁשּבכלל למדּו, ְְְִִִִֶַַָָ

ּדֹומה זה ׁשהרי - ּבמחׁשבה הּקדׁשים יפסיד ׁשּלא ְְֲֲֳִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹזה,
ׁשאין לֹוקה, אינֹו כן ּפי על ואף ּבּקדׁשים; מּום ְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַַָלמּטיל

מעׂשה מעשה]הּמחׁשבה על רק ולוקין -]. ֲֲֶַַַָָ
ּבמחׁשבה,‚. ׁשּנפסל ּבין - ּפסּול ׁשהּוא ּבֹו ׁשּנאמר קרּבן ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּכל

מּמּנּו האֹוכל ּכל - ׁשּפסלֹו ּדבר ּבֹו ׁשארע ּבין ּבמעׂשה, ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּבין
ּתֹועבה"; ּכל תאכל "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, ּבמזיד, ְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּכּזית

על„. אּלא מזהיר הּכתּוב ׁשאין למדּו, הּׁשמּועה ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָמּפי
הּמקּדׁשין .ּפסּולי ְְִֵַָֻ

לֹוקה;‰. ּכּזית, מהן האֹוכל - מּום ּבהן ׁשהּטל קדׁשים ְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻוכן
ׁשּיּולד עד - ּתֹועבה" "ּכל ּבכלל הן שיהיה]הרי להן[- ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ

           
      

ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבמּומן ויאכלּו אחר, ׁשּפּסּולֹומּום וכל . ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ
עליו. לֹוקין אין ִִֵֵָָָמּספק,

.Âּכל - ׁשּבארנּו ּכמֹו הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנתּפּגל קרּבן ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּכל
"והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב ּבמזיד, ּכּזית מּמּנּו ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהאֹוכל
מביא ּבׁשגגה, אכל ואם ּתּׂשא". עֹונּה מּמּנּו, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹהאכלת

קבּועה .[רגילה]חּטאת ְַָָ
.Êּבין ׁשהּתרּו ּדברים אכילת על אּלא ּכרת חּיבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻאין

אינֹו - עצמֹו הּמּתיר מן אכל אם אבל לּמזּבח; ּבין ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָלאדם
ּבהן ׁשאין הּמקּדׁשין פסּולי ּכאֹוכלי לֹוקה, אּלא ּכרת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻחּיב

מּׁשיריהּפּגּול ּכּזית האֹוכל - ׁשּנתּפּגלה מנחה ּכיצד? . ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מן אֹו ׁשּלּה הּקמץ מן אכל אם אבל ּכרת; חּיב ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבמזיד,
את הּמּתירין הן ׁשהן לפי ּכרת, חּיב אינֹו - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּלבֹונה
מּבׂשרֹו ּכּזית האֹוכל - ׁשּנתּפּגל זבח וכן לאדם. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשירים

מאמּוריו הקרבים]אֹו האברים חּיב[- העֹולה, מּבׂשר אֹו ְִֵֵַַָָָָ
מּׁשּוםּכרת. עליו חּיב אינֹו - הּדם מן ּכּזית אכל אם אבל ֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ

והאמּורין לּמזּבח, לּקרב האמּורין את מּתיר ׁשהּדם ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּפּגּול,
ּבׂשרּה מּתיר העֹולה ודם לאדם; הּבׂשר את ְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָמּתירין
עֹולת ודם לּכהנים, ּבׂשרּה מּתיר העֹוף חּטאת ודם ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָָֹלּמזּבח,
מּתיר הּנׂשרפֹות חּטאֹות ודם לּמזּבח. ּבׂשרּה מּתיר ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָהעֹוף
ּפּגּול מּׁשּום אמּוריהן על חּיבין לפיכ לּמזּבח, .אמּוריהן ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשני[במנחה:] לּכהנים; הּׁשירים מּתירין והּלבֹונה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹהּקמץ
בזיכי ׁשני וכן לּכהנים; הּלחם ׁשּתי מּתירין עצרת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹכבׂשי
להן ׁשאין ּדברים אבל לּכהנים. הּפנים לחם מּתירין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלבֹונה
- הּנׂשרפֹות ּומנחֹות הּנׂשרפֹות חּטאֹות ּבׂשר ּכגֹון ְְְְְִִִִַַַַַָָָָמּתירין,

לעֹולם. מתּפּגלין ְְְִִֵַָָאינן
.Áדברים לעֹולם:ואּלּו ּפּגּול מּׁשּום עליהם חּיבין ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

עם הּבא יין ּבין והּיין, והּדם; והּקטרת, והּלבֹונה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹהּקמץ,
קרבן]הּנסכים עצמֹו[של ּבפני הּבא יין ייןּבין נדבת -] ְְְִִִֵֵַַַַָָ

קמיצהבלבד] להן אין ׁשהרי ּכּלן, הּנׂשרפֹות ּומנחֹות ;ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
חּטאֹות ּובׂשר נסכים; ּומנחת ּכהנים, מנחת ּכגֹון ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָֹלהּתירן,
דם והלא ּתאמר: ואם מצרע. ׁשל ׁשמן ולג ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹהּנׂשרפֹות,
אׁשמֹו מביא אדם ׁשהרי ּבֹו; ּתלּוי אינֹו מּתירֹו? ֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָהאׁשם

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ימים, ּכּמה אחר ולּגֹו ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻהּיֹום
.Ë,אכילתן זמן לאחר הּקדׁשים מּבׂשר להֹותיר ְְְְֲֳִִִִַַַַַָָָָאסּור

והּוא ּבקר"; עד מּמּנּו תֹותירּו "לא ּתֹודה: ּבקרּבן ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר
ׁשהרי - לֹוקה אינֹו והּמֹותיר ּכּלן. הּקדׁשים לׁשאר ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּדין

נּתקֹו בסמוך-]הּכתּוב מּמּנּולעׂשה[כתבו "והּנתר ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּתׂשרפּו". ּבאׁש ּבקר, ְִֵֶַָֹֹעד

.È;ּכרת חּיב ּבמזיד, - ׁשּנֹותר קדׁשים מּבׂשר ּכּזית ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהאֹוכל
עֹונֹו "ואכליו ׁשּנאמר: קבּועה, חּטאת מביא ׁשֹוגג, היה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹואם
ּומאימתי ההיא". הּנפׁש ונכרתה חּלל, ה' קדׁש את ּכי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹיּׂשא,
חּיב - הן קדׁשים קדׁשי אם הּנֹותר? אכילת על ּכרת ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָיתחּיב
- הן קּלים קדׁשים ואם הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה מאחר ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָעליהן

ׁשני יֹום ׁשל החּמה מּׁשקיעת עליהן ׁשהּוא[להקרבתו]חּיב , ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
על הּכתּוב הזהיר והיכן ׁשליׁשי. יֹום ׁשל הּלילה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּתחּלת

ּבּמּלּואים הּנֹותר? ועל המשכן]הּפּגּול חנוכת קרבנות -]; ְִִִַַַַָ
ּכל על להזהיר - הם" קדׁש ּכי יאכל "לא ׁשם: נאמר ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹׁשהרי

אכילתֹו. על תעׂשה ּבלא ׁשהּוא ּבּקדׁש, ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּפסּולֹו

.‡Èלכּזית זה עם זה מצטרפין והּנֹותר וכלוהּפּגּול , ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ
מצטרפין. והּנֹותרין ְְְִִִִִַַָָהּפּגּולין

.Èלסּבב אֹו הּקדׁשים את לטּמא להן[לגרום]אסּור ְְֳִֵֵֶֶַַַָָָ
אינֹו הּקדׁשים את והמטּמא אֹותן; ּפֹוסל ׁשהרי ְְְֲֳִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻטמאה,
- ׁשּנטמאּו מּקדׁשים ּכּזית ׁשאכל טהֹור אדם אבל ְְֲֳִִִִֶֶֶַַַָָָָָָלֹוקה.
יאכל"; לא טמא, ּבכל יּגע אׁשר "והּבׂשר ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלֹוקה,
מּלבֹונת ּכּזית אכל ׁשאם הּקרּבנֹות, לׁשאר הּדין ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָוהּוא

לֹוקה. ּבּכלי, ׁשּנתקּדׁשה אחר ׁשּנטמאת אחדהּמנחה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּכּפרה לאחר אֹו ּכּפרה לפני ׁשּנטמאּו ׁשּנטמאּוקדׁשים ּבין , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

אם אבל תֹורה. ּדברי ׁשל הּטמאה ּבולד אֹו הּטמאה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻֻּבאב
ּדבריהן ׁשל ּבטמאֹות חכמים]נטמאּו מדברי לֹוקה[- אינֹו - ְְְְְִִֵֵֶֶֶֻ

אּלא לֹוקה ואינֹו מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל אכילתן, ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָעל
אינֹו - זריקה קדם אכל אם אבל ּדמים; זריקת אחר ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהאֹוכל
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל טמא, קדׁש אֹוכל מּׁשּום ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹלֹוקה

.‚Èּביאת על ּכרת עליה ׁשחּיבין טמאה ׁשּנטמא אדם ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻּכל
ּבין טהֹור קדׁש ּבין הּקדׁשים, מן ּכּזית ׁשאכל ְֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמקּדׁש,
"והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב זה הרי ּבמזיד, - טמא ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹקדׁש
עליו וטמאתֹו לה' אׁשר הּׁשלמים מּזבח ּבׂשר ּתאכל ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻאׁשר
ויֹורד. עֹולה קרּבן מביא ּבׁשגגה, אכל ואם ונכרתה". -ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

הּגּוף ּבטמאת אּלא מדּבר ׁשאינֹו "ונפׁשּומּנין ׁשּנאמר: ? ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻ
אֹו טמאה ּבבהמה אֹו אדם ּבטמאת טמא, ּבכל תּגע ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֻּכי
- לה' אׁשר הּׁשלמים זבח מּבׂשר ואכל טמא, ׁשקץ ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבכל
על הזהיר והיכן מזּבח. קדׁשי לׁשאר הּדין והּוא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָונכרתה";
תּגע"; לא קדׁש "ּבכל ּבּה: נאמר ׁשהרי ּביֹולדת, זה? ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹעֹון

.„Èהּׁשמּועה רבינו]מּפי ממשה אזהרה[מסורת ׁשּזֹו למדּו, ְְְִִֶַַָָָָ
אחר קדׁש והאֹוכל ׁשּיטּבל. קדם קדׁש יאכל ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹֹלטמא

ׁשּיעריב קדם ׁשּיביא[שתשקע]ׁשּטבל קדם אֹו ׁשמׁשֹו ְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
עליו" "וטמאתֹו ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב ואינֹו לֹוקה, - ְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּכּפרתֹו

עליו. טמאתֹו ּכל ׁשּתהיה עד -ְְִֶֶַָָָָֻ
.ÂËואין לֹוקה, אינֹו - ּדבריהם ׁשל ּבטמאֹות טמא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻהיה

אבל ּכרת; חּיב ׁשאינֹו לֹומר מרּדּותצרי מּכת אֹותֹו .מּכין ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
.ÊËלֹו ׁשּיׁש קדׁש אכילת על ּכרת חּיב לקרבן]אינֹו -] ֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

אכילתו]מּתירין את המתירה עבודה מּמּנּו[- ׁשּיאכל עד , ִִִֶֶַַַֹ
זריקת קדם הּבׂשר את אכל אם אבל מּתיריו; ׁשּקרבּו ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאחר
הּכלל: זה הּקדׁש. את ׁשאכל טמא מּׁשּום לֹוקה אינֹו ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּדם,
אֹו ּפּגּול מּׁשּום עליו חּיבין אין - מּתירין לֹו ׁשּיׁש ִִִִִֵֵֶַַָָָֹּכל
ּכהלכתן. מּתיריו ׁשּיקרבּו עד טמא, מּׁשּום אֹו נֹותר ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָמּׁשּום
עליו חּיבין ּבכלי, ׁשּקדׁש ּכיון - מּתירין לֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוכל
- האֹוכל ׁשּיּטמא קדם הּבׂשר נטמא אפּלּו טמאה; ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻמּׁשּום
אם וכן ּכרת. חּיב אכל, ּכ ואחר הּמּתירין וקרבּו ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָהֹואיל
ׁשּנזרק אחר טמא, והּוא הּנׂשרפֹות חּטאֹות מּבׂשר ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָאכל

ּכרת. חּיב זה הרי - ֲֵֵֶַָָָָּדמן
.ÊÈמּׁשּום עליהן חּיבין ׁשאין ּדברים ׁשאף ,ל נתּבאר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכבר

נֹותר מּׁשּום עליהן חּיבין זמןּפּגּול, לאחר הנותר בשר -] ֲִִִֵֶַָָ
איןאכילתו] - מּתירין להן ׁשאין ּדברים ּכיצד? ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוטמא.

נֹותר מּׁשּום עליהן וחּיבין ּפּגּול, מּׁשּום עליהן ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָחּיבין
עליהן חּיבין ׁשאין ּפי על אף - עצמן הּמּתירין וכן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוטמא.
נֹותר מּׁשּום עליהן חּיבין ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפּגּול ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָמּׁשּום
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ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבמּומן ויאכלּו אחר, ׁשּפּסּולֹומּום וכל . ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָ
עליו. לֹוקין אין ִִֵֵָָָמּספק,

.Âּכל - ׁשּבארנּו ּכמֹו הּזמן ּבמחׁשבת ׁשּנתּפּגל קרּבן ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּכל
"והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב ּבמזיד, ּכּזית מּמּנּו ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהאֹוכל
מביא ּבׁשגגה, אכל ואם ּתּׂשא". עֹונּה מּמּנּו, ְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹהאכלת

קבּועה .[רגילה]חּטאת ְַָָ
.Êּבין ׁשהּתרּו ּדברים אכילת על אּלא ּכרת חּיבין ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻאין

אינֹו - עצמֹו הּמּתיר מן אכל אם אבל לּמזּבח; ּבין ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָלאדם
ּבהן ׁשאין הּמקּדׁשין פסּולי ּכאֹוכלי לֹוקה, אּלא ּכרת ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻחּיב

מּׁשיריהּפּגּול ּכּזית האֹוכל - ׁשּנתּפּגלה מנחה ּכיצד? . ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
מן אֹו ׁשּלּה הּקמץ מן אכל אם אבל ּכרת; חּיב ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבמזיד,
את הּמּתירין הן ׁשהן לפי ּכרת, חּיב אינֹו - ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהּלבֹונה
מּבׂשרֹו ּכּזית האֹוכל - ׁשּנתּפּגל זבח וכן לאדם. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשירים

מאמּוריו הקרבים]אֹו האברים חּיב[- העֹולה, מּבׂשר אֹו ְִֵֵַַָָָָ
מּׁשּוםּכרת. עליו חּיב אינֹו - הּדם מן ּכּזית אכל אם אבל ֲִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָ

והאמּורין לּמזּבח, לּקרב האמּורין את מּתיר ׁשהּדם ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּפּגּול,
ּבׂשרּה מּתיר העֹולה ודם לאדם; הּבׂשר את ְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָמּתירין
עֹולת ודם לּכהנים, ּבׂשרּה מּתיר העֹוף חּטאת ודם ְְְְֲִִִֵַַַַַַַַַָָָֹלּמזּבח,
מּתיר הּנׂשרפֹות חּטאֹות ודם לּמזּבח. ּבׂשרּה מּתיר ְְְְִִִִֵַַַַַַַָָָָָהעֹוף
ּפּגּול מּׁשּום אמּוריהן על חּיבין לפיכ לּמזּבח, .אמּוריהן ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָ

ׁשני[במנחה:] לּכהנים; הּׁשירים מּתירין והּלבֹונה ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָֹֹהּקמץ
בזיכי ׁשני וכן לּכהנים; הּלחם ׁשּתי מּתירין עצרת ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹכבׂשי
להן ׁשאין ּדברים אבל לּכהנים. הּפנים לחם מּתירין ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלבֹונה
- הּנׂשרפֹות ּומנחֹות הּנׂשרפֹות חּטאֹות ּבׂשר ּכגֹון ְְְְְִִִִַַַַַָָָָמּתירין,

לעֹולם. מתּפּגלין ְְְִִֵַָָאינן
.Áדברים לעֹולם:ואּלּו ּפּגּול מּׁשּום עליהם חּיבין ׁשאין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

עם הּבא יין ּבין והּיין, והּדם; והּקטרת, והּלבֹונה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָֹֹהּקמץ,
קרבן]הּנסכים עצמֹו[של ּבפני הּבא יין ייןּבין נדבת -] ְְְִִִֵֵַַַַָָ

קמיצהבלבד] להן אין ׁשהרי ּכּלן, הּנׂשרפֹות ּומנחֹות ;ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
חּטאֹות ּובׂשר נסכים; ּומנחת ּכהנים, מנחת ּכגֹון ְְְְְְֲִִִִִַַַַַָָָֹלהּתירן,
דם והלא ּתאמר: ואם מצרע. ׁשל ׁשמן ולג ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹהּנׂשרפֹות,
אׁשמֹו מביא אדם ׁשהרי ּבֹו; ּתלּוי אינֹו מּתירֹו? ֲֲִִֵֵֵֶַָָָָָָָהאׁשם

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ימים, ּכּמה אחר ולּגֹו ְְְְִִִֵֶַַַַָָָֻהּיֹום
.Ë,אכילתן זמן לאחר הּקדׁשים מּבׂשר להֹותיר ְְְְֲֳִִִִַַַַַָָָָאסּור

והּוא ּבקר"; עד מּמּנּו תֹותירּו "לא ּתֹודה: ּבקרּבן ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר
ׁשהרי - לֹוקה אינֹו והּמֹותיר ּכּלן. הּקדׁשים לׁשאר ְְֲֳִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻהּדין

נּתקֹו בסמוך-]הּכתּוב מּמּנּולעׂשה[כתבו "והּנתר ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹ
ּתׂשרפּו". ּבאׁש ּבקר, ְִֵֶַָֹֹעד

.È;ּכרת חּיב ּבמזיד, - ׁשּנֹותר קדׁשים מּבׂשר ּכּזית ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָהאֹוכל
עֹונֹו "ואכליו ׁשּנאמר: קבּועה, חּטאת מביא ׁשֹוגג, היה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹואם
ּומאימתי ההיא". הּנפׁש ונכרתה חּלל, ה' קדׁש את ּכי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹיּׂשא,
חּיב - הן קדׁשים קדׁשי אם הּנֹותר? אכילת על ּכרת ְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָָָיתחּיב
- הן קּלים קדׁשים ואם הּׁשחר; עּמּוד ׁשּיעלה מאחר ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָעליהן

ׁשני יֹום ׁשל החּמה מּׁשקיעת עליהן ׁשהּוא[להקרבתו]חּיב , ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
על הּכתּוב הזהיר והיכן ׁשליׁשי. יֹום ׁשל הּלילה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּתחּלת

ּבּמּלּואים הּנֹותר? ועל המשכן]הּפּגּול חנוכת קרבנות -]; ְִִִַַַַָ
ּכל על להזהיר - הם" קדׁש ּכי יאכל "לא ׁשם: נאמר ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹׁשהרי

אכילתֹו. על תעׂשה ּבלא ׁשהּוא ּבּקדׁש, ְְֲֲִֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּפסּולֹו

.‡Èלכּזית זה עם זה מצטרפין והּנֹותר וכלוהּפּגּול , ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָָָ
מצטרפין. והּנֹותרין ְְְִִִִִַַָָהּפּגּולין

.Èלסּבב אֹו הּקדׁשים את לטּמא להן[לגרום]אסּור ְְֳִֵֵֶֶַַַָָָ
אינֹו הּקדׁשים את והמטּמא אֹותן; ּפֹוסל ׁשהרי ְְְֲֳִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֻטמאה,
- ׁשּנטמאּו מּקדׁשים ּכּזית ׁשאכל טהֹור אדם אבל ְְֲֳִִִִֶֶֶַַַָָָָָָלֹוקה.
יאכל"; לא טמא, ּבכל יּגע אׁשר "והּבׂשר ׁשּנאמר: ְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹלֹוקה,
מּלבֹונת ּכּזית אכל ׁשאם הּקרּבנֹות, לׁשאר הּדין ְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָוהּוא

לֹוקה. ּבּכלי, ׁשּנתקּדׁשה אחר ׁשּנטמאת אחדהּמנחה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּכּפרה לאחר אֹו ּכּפרה לפני ׁשּנטמאּו ׁשּנטמאּוקדׁשים ּבין , ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

אם אבל תֹורה. ּדברי ׁשל הּטמאה ּבולד אֹו הּטמאה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻֻּבאב
ּדבריהן ׁשל ּבטמאֹות חכמים]נטמאּו מדברי לֹוקה[- אינֹו - ְְְְְִִֵֵֶֶֶֻ

אּלא לֹוקה ואינֹו מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל אכילתן, ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָעל
אינֹו - זריקה קדם אכל אם אבל ּדמים; זריקת אחר ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹהאֹוכל
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל טמא, קדׁש אֹוכל מּׁשּום ְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹלֹוקה

.‚Èּביאת על ּכרת עליה ׁשחּיבין טמאה ׁשּנטמא אדם ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֻּכל
ּבין טהֹור קדׁש ּבין הּקדׁשים, מן ּכּזית ׁשאכל ְֳִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּמקּדׁש,
"והּנפׁש ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב זה הרי ּבמזיד, - טמא ְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹקדׁש
עליו וטמאתֹו לה' אׁשר הּׁשלמים מּזבח ּבׂשר ּתאכל ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻאׁשר
ויֹורד. עֹולה קרּבן מביא ּבׁשגגה, אכל ואם ונכרתה". -ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

הּגּוף ּבטמאת אּלא מדּבר ׁשאינֹו "ונפׁשּומּנין ׁשּנאמר: ? ְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻ
אֹו טמאה ּבבהמה אֹו אדם ּבטמאת טמא, ּבכל תּגע ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָָָָֻּכי
- לה' אׁשר הּׁשלמים זבח מּבׂשר ואכל טמא, ׁשקץ ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבכל
על הזהיר והיכן מזּבח. קדׁשי לׁשאר הּדין והּוא ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָונכרתה";
תּגע"; לא קדׁש "ּבכל ּבּה: נאמר ׁשהרי ּביֹולדת, זה? ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹעֹון

.„Èהּׁשמּועה רבינו]מּפי ממשה אזהרה[מסורת ׁשּזֹו למדּו, ְְְִִֶַַָָָָ
אחר קדׁש והאֹוכל ׁשּיטּבל. קדם קדׁש יאכל ׁשּלא ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹֹֹֹֹלטמא

ׁשּיעריב קדם ׁשּיביא[שתשקע]ׁשּטבל קדם אֹו ׁשמׁשֹו ְֲִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹ
עליו" "וטמאתֹו ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב ואינֹו לֹוקה, - ְְְֱֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֻּכּפרתֹו

עליו. טמאתֹו ּכל ׁשּתהיה עד -ְְִֶֶַָָָָֻ
.ÂËואין לֹוקה, אינֹו - ּדבריהם ׁשל ּבטמאֹות טמא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶָָָֻהיה

אבל ּכרת; חּיב ׁשאינֹו לֹומר מרּדּותצרי מּכת אֹותֹו .מּכין ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָ
.ÊËלֹו ׁשּיׁש קדׁש אכילת על ּכרת חּיב לקרבן]אינֹו -] ֲִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

אכילתו]מּתירין את המתירה עבודה מּמּנּו[- ׁשּיאכל עד , ִִִֶֶַַַֹ
זריקת קדם הּבׂשר את אכל אם אבל מּתיריו; ׁשּקרבּו ְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹאחר
הּכלל: זה הּקדׁש. את ׁשאכל טמא מּׁשּום לֹוקה אינֹו ְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּדם,
אֹו ּפּגּול מּׁשּום עליו חּיבין אין - מּתירין לֹו ׁשּיׁש ִִִִִֵֵֶַַָָָֹּכל
ּכהלכתן. מּתיריו ׁשּיקרבּו עד טמא, מּׁשּום אֹו נֹותר ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָמּׁשּום
עליו חּיבין ּבכלי, ׁשּקדׁש ּכיון - מּתירין לֹו ׁשאין ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָוכל
- האֹוכל ׁשּיּטמא קדם הּבׂשר נטמא אפּלּו טמאה; ְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻמּׁשּום
אם וכן ּכרת. חּיב אכל, ּכ ואחר הּמּתירין וקרבּו ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָָהֹואיל
ׁשּנזרק אחר טמא, והּוא הּנׂשרפֹות חּטאֹות מּבׂשר ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָאכל

ּכרת. חּיב זה הרי - ֲֵֵֶַָָָָּדמן
.ÊÈמּׁשּום עליהן חּיבין ׁשאין ּדברים ׁשאף ,ל נתּבאר ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָּכבר

נֹותר מּׁשּום עליהן חּיבין זמןּפּגּול, לאחר הנותר בשר -] ֲִִִֵֶַָָ
איןאכילתו] - מּתירין להן ׁשאין ּדברים ּכיצד? ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָוטמא.

נֹותר מּׁשּום עליהן וחּיבין ּפּגּול, מּׁשּום עליהן ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָחּיבין
עליהן חּיבין ׁשאין ּפי על אף - עצמן הּמּתירין וכן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָוטמא.
נֹותר מּׁשּום עליהן חּיבין ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּפּגּול ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָמּׁשּום
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אּלא לעֹולם עליו חּיבין ׁשאין - הּדם מן חּוץ ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָוטמא;
ּבלבד. ּדם ְִִַָמּׁשּום

.ÁÈאמּורין ׁשאכל להקרבה]טמא אברים ּכרת.[- חּיב , ִֵֵֵֶַַָָָָ

.ËÈולחמי נצלה, ׁשּלא ּפסח ׁשּלא[קרבן]אבל תֹודה ְְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
טמאת[הופרשה]הּורמה מּׁשּום ּכרת חּיב זה הרי - חּלתן ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָֻ

ּׁשהם למה ראּויין ׁשאינן ּפי על אף אפׁשרהּגּוף, אי . ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
נֹותר; ּומּׁשּום ּפּגּול מּׁשּום אחת אכילה על אדם ְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּיתחּיב
ואינֹו הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשּנפסל הּקרּבן הּוא - ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָׁשהּפּגּול

נרצה ולא קרּבן לׁשם הּוא[התקבל]עֹולה - והּנֹותר ּכלל; ְְְְְְִֵֶַָָָָָֹ
אכילתֹו. זמן לאחר ּכמצותֹו, ׁשּקרב מּקרּבן ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָָהּנׁשאר

.Î;חּיב - ואכלן ּבזה זה ׁשּבללן והּטמא והּנֹותר ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָהּפּגּול
ׁשאין - מבּטלֹו אינֹו חברֹו, על מין ׁשרּבה ּפי על ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָאף

זה את זה מבּטלין .האּסּורין ְְִִִֶֶֶַָ

.‡Î- הּמזּבח לראׁש ׁשהעלּו טמא אֹו נֹותר אֹו ְְֳִִֵֵֶַַָָָֹּופּגּול
מהן אּסּורן ּפקע ּברּבן, האּור האמּוריןמּׁשּמׁשלה . ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ

קדׁשים, ּבׁשאר ּבין ּבעֹולה ּבין לכּזית, הּבׂשר עם ְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָמצטרפין
טמא. אֹו נֹותר אֹו ּפּגּול מּׁשּום עליו ְִִֵֵַָָָָלחּיב

.Îמן מּמּנּו ואכל זמּנֹו, לאחר ׁשּנֹותר אֹו ׁשּנתּפּגל, ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָזבח
האלל מן אֹו הּתבלין, מן אֹו הּמרק, מן אֹו מעטהעֹור, -] ְֲִִִִַַַָָָָָ

בהפשט] לעור הנדבק הּמּוראבשר מן אֹו הּגידים,[ה], מן , ִִִִַַָ
החרטֹום מן הּצּפרנים, מן הּטלפים, מן הּקרנים, ְְְְִִִִִִִִַַַַַַַַַָָמן

וכן[מקור] ּכרת; חּיב אינֹו - הּנֹוצה מן העֹוף, מּביצי ,ְִִֵֵֵֵֵַַָָָָ
חּיב אינֹו - ּכׁשר מּקרּבן אּלּו ּדברים ׁשאכל הּגּוף ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָטמא

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל ְֲִֵַַַַָָּכרת,
.‚Îהּׁשליל מן יצא]אכל שלא חּיב[עובר - הּׁשליה מן אֹו ְְִִִִַַַַָָָ

הּזבח. ּבׂשר מּׁשאר ּכאֹוכל וטמא, ונֹותר ּפּגּול ְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָמּׁשּום
.„Îוטמא ונֹותר ּפּגּול מּׁשּום עליהן חּיבין אין גֹויים, .קדׁשי ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַָָָָ

והּקטרת, הּלבֹונה, וכן ׁשּבארנּו; ּכמֹו הּקדׁשים, ּדם ְְְְְְְֳִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹוכן
מּׁשּום ולא ּפּגּול, מּׁשּום לא ּכרת, עליהן חּיבין אין - ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹוהעצים

הּגּוף. טמאת מּׁשּום ולא ְְִַַָֹֻנֹותר,

    
ׁשּנאמר:‡. ׁשּנטמאּו, הּקדׁשים ּכל לׂשרף עׂשה ְְְְֱֲֳִִִִֵֶֶֶַַַָָֹמצות

יּׂשרף". ּבאׁש - יאכל לא טמא, ּבכל יּגע אׁשר ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ"והּבׂשר
מּבׂשר "והּנֹותר ׁשּנאמר: לׂשרפֹו, עׂשה מצות - הּנֹותר ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָוכן
הּפּגּול הּנֹותר, ּובכלל יּׂשרף". ּבאׁש הּׁשליׁשי ּבּיֹום ְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָהּזבח,

נׂשרפין. הּכל - הּמקּדׁשין ּפסּולי ְְְְִִִֵַַָָָֹֻוכל
.וכל מּיד; ּבּמקּדׁש יּׂשרף - נפסל אֹו ׁשּנתּפּגל ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָקרּבן

צּורתֹו ּתעבר - מּספק לילה]ׁשּפּסּולֹו בלינת ואחר[יפסל , ְֲִִֵֶַַַָָֹ
ּבּמקּדׁש. יּׂשרף ְִִֵַָָָּכ

הּלינה‚. אם ספק ּבהן יׁש - הּנׂשרפין ּוׂשעירים ְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָּפרים
לצאת זמּנן ׁשּיּגיע קדם הדם]והיציאה זריקת לפני -], ְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹ

לפיכ ּבׂשרן; ּפֹוסלת אינּה אֹו ּכאמּוריהן, ּבׂשרן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָּפֹוסלת
ּבעזרה. ויּׂשרפּו להחמיר, אֹותן חציּפֹוסלין יצא אם וכן ְְְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָָָ

הֹואיל ּביֹוצא, אֹותן מחזיקין אם - האבר ּברב ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹהּבהמה
רב יצא לא ׁשהרי יֹוצאין, אינן עדין אֹו האבר, רב ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָֹֹֹויצא
אם וכן ּבעזרה. ויּׂשרפּו מּספק, נפסלּו לפיכ ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָָָָהּבהמה;
ׁשנים, ונׁשארּו ׁשלׁשה ויצאּו להֹוציאן, חמּׁשה ְְְְְְְְֲֲִִִִַָָָָָֹנׂשאּום

מּספק, נפסלּו אּלּו הרי - הּבהמה חצי הּׁשלׁשה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַָָָֹוהֹוציאּו
עד להמּתין צריכין אּלּו ׁשאין לי, ויראה ּבעזרה. ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָויּׂשרפּו
אפּלּו לעֹולם, לׂשרפה עֹומדין והן הֹואיל צּורתן, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָֹׁשּתעבר

נפסלּו .לא ְְִֹ
.„- וחתיכֹות עֹולֹות, - אברים ּבעזרה, הּנמצא ְֲֲִִִֵַַָָָָָָָּבׂשר

ּתעבר - והּכל ׁשלמים. - ּבירּוׁשלים והּנמצא ְְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹֹחּטאֹות;
נֹותר ׁשּמא הּׂשרפה, לבית ויצאּו לאחרצּורתן, הנותר בשר -] ְְְְֵֵֵֶַָָָָָ

אכילתו] עֹולהזמן חזקתֹו ׁשּתהיה הֹועיל מה ּכן, אם ְְִִִֵֶֶֶָָָהּוא.
ׁשלמים אֹו חּטאת אתאֹו ׂשֹורפין אין ואכל. ׁשעבר למי ? ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָ

יּׂשרף". ּבאׁש הּׁשליׁשי "ּבּיֹום ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהּנֹותר
ליל‰. מּתחּלת ּבאכילה אסּורין ׁשהּׁשלמים ּפי על ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַַָָאף

ּבין[להקרבתו]ׁשליׁשי ּבּיֹום, אּלא אֹותן ׂשֹורפין אין - ְְִִִֵֵֶַָָ
שלישי]ּבזמּנֹו של ּבזמּנֹו[בבוקרו ׁשּלא וכן[אח"כ]ּבין . ְְְִִֵֵֶַַֹ

ונֹותר טמא ׂשרפת ואין ּבּיֹום. אּלא נׂשרף אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּפּגּול
ּומּתר ׁשּבת. לֹומר צרי ואין טֹוב, יֹום את ּדֹוחה ְִִֵֶַַָָָָֻּופּגּול

ּכאחד. ּופּגּול ונֹותר טמא ְְְִִֵֶָָָֹלׂשרף
.Âּבפנים ׁשּנטמא קדׁשים קדׁשי ׂשֹורפין[העזרה]ּבׂשר , ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָ

ּבין ּבחּוץ; אֹותֹו ׂשֹורפין ּבחּוץ, נטמא ּבפנים; ְְְִִִִֵַַָאֹותֹו
הּטמאה. ּבולד ׁשּנטמא ּבין הּטמאה, ּבאב ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻׁשּנטמא
ׁשּנטמא הּבׂשר את מּלׂשרף נמנעּו לא ּכהנים ׁשל ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹּומימיהם
הּבׂשר עם לטמאה, ראׁשֹון הּוא ׁשהרי הּטמאה, ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֻֻּבאב
על אף - ׁשליׁשי הּוא ׁשהרי הּטמאה, ולד ּבולד ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֻׁשּנטמא
ׁשּנגע ׁשהּׁשליׁשי טמאתֹו; על טמאה לֹו ׁשּמֹוסיפין ְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֻֻּפי

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשני, יחזר ְְְֲִִִִֵֵֶַָָֹּבראׁשֹון
.Êּבט ׁשּנפסל ׁשמן אפּלּו אּלא עֹוד, יֹוםולא טמאבּול -] ְְְֲִִִֶֶֶֶַָֹ

השמש] שקעה וטרם להדליקֹושטבל מּתר - ׁשליׁשי ׁשהּוא ,ְְְִִִֶַָֻ
ּפי על אף אב, ׁשהּנר מת, טמא ּבּה ׁשּנגע מּתכת ׁשל ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבנר

הּׁשמן ראׁשֹוןׁשּזה ויׁש[לטומאה]נעׂשה הֹואיל ּבּנר; ּכׁשּיּגע ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ
נזהרין ואין ּתֹוספּתּה, על מקּפידין אין טמאה, ׁשּום ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָֻׁשם

יּפסל. ׁשּלא הּטהֹור מן ׂשֹורפיןאּלא קּלים, קדׁשים ׁשל נֹותר ְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּבבּתיהן ּבעליו .אֹותֹו ְְֵֶָָָ

.Áאם - קדׁש ּבׂשר ּבידֹו ׁשּיׁש ונזּכר מירּוׁשלים, ׁשּיצא ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמי
ּבֹו[הר]עבר יׁש אם - לאו ואם ּבמקֹומֹו. ׂשֹורפֹו הּצֹופים, ְְְִִִִֵַַָָ

ּבית לֹו ׁשאין הּוא, אֹורח ואם ּבירּוׁשלים; וׂשֹורפֹו חֹוזר ְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָּכּזית,
הּבירה לפני ׂשֹורפֹו המקדש]- הּמערכה[- המזבח]מעצי .[של ְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָ

.Ë,ׂשרפה טעּונין אינן - מח ּבהן ׁשאין הּקדׁשים עצמֹות ְְְֳִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכל
הּפסח מעצמֹות אחרחּוץ ׁשּנפסל ׁשהּקרּבן ּבארנּו, ּכבר . ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ

אבל קּלים; ּבקדׁשים לבעליו אֹו לּכהנים, העֹור - ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָָֹֻׁשהפׁשט
וכן הּכל. ויּׂשרף ּכּבׂשר, העֹור הרי - הפׁשט קדם נפסל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹאם

ונמצ ׁשהפׁשט אֹוזבח הּזמן, ּבמחׁשבת ׁשּנפסל אֹו טרפה, א ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֻ
הּמקֹום במקומו]ּבמחׁשבת או בזמנו לאוכלו שלא הֹואיל[- - ְֲִֶֶַַָ

נרצה קדׁשים[התקבל]ולא ּבקדׁשי ּבין העֹור, יּׂשרף הּזבח, ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
הּׁשם ׁשּנּוי ּבמחׁשבת נעׂשה אם אבל קּלים; ּבקדׁשים [-ּבין ְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

בעליו] או הקרבן מין לשם עלהשלא ׁשּלא ּפי על אף -ִֶַַָָֹ
ּכמֹו לבעליו אֹו לּכהנים העֹור הרי ונרצה, הֹואיל ְְְְְֲֲִִִִִֵַַָָָָָֹלּבעלים,

ּפסּול. אינֹו זריקה, קדם ׁשהפׁשט וזבח ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֻׁשּבארנּו.
.Èׁשּנטמא קדׁש ּבׂשר הּנׂשרפין: הם אֹואּלּו נֹותר, אֹו , ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹ

ואׁשם נֹותרה; אֹו נפסלה, אֹו ׁשּנטמאת, הּמנחה וכן ְְְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָנפסל;

           
      

חטא]ּתלּוי אם מסופק ׁשּנזרק[- קדם חטא, ׁשּלא לֹו ׁשּנֹודע ְִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
טהֹור, נזיר ּוׂשער הּספק; על הּבאה העֹוף וחּטאת ְְִֵַַַַַַָָָָָָָּדמֹו;

וכלאי בתוך]והערלה, הגדלה חטה ׁשאין[- ודבר הּכרם. ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ
הרי - הּכרם וכלאי ערלה ׁשל מׁשקין ּכגֹון להּׂשרף, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדרּכֹו

יּקברּו. ְִֵָאּלּו
.‡Èּבין מזּבח קדׁשי ּבין ׁשּמתּו, קדׁשים הּנקּברין: הם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָואּלּו

לתחזוק]קדׁשי תרומות ׁשהּפילּו,[- וקדׁשים הּבית; ּבדק ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
הּנסקל וׁשֹור ּתּקבר; ׁשליה, אפּלּו הּנפל; שהרגיּקבר -] ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ּופטראדם] טמא, נזיר ּוׂשער מצרע, וצּפרי ערּופה, ועגלה ,ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּבעזרה ׁשּנׁשחטּו וחּלין ּבחלב, ּובׂשר .חמֹור, ְְְֲֲֲִִֶָָָָָָָֻ

.Èהּסיט מלא אריגה]האֹורג מידת ּומּפטר[- נזיר מּׂשער ְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
יּדלק. - ּבׂשק ְֲִֵַָחמֹור

.‚È- הקּדׁש ׁשל הּנׂשרפין וכל אסּור; אפרן - הּנקּברין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
מּתר מּדׁשןאפרן חּוץ והּפנימי[אפר], החיצֹון הּמזּבח ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

הּמנֹורה. ְְִַָודּׁשּון
.„Èאף יּׂשרפּו; לא הּנקּברין ּכל וכן יּקברּו. לא הּנׂשרפין ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָֹֹּכל

ׁשאפר - ּבאפרן הקל הרי ּבׂשרפתן, מחמיר ׁשהּוא ּפי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעל
אסּור .הּנקּברין ְִִַָָ

.ÂËעֹוׂשה 'נתּפּגלּו', לֹו: ואמר ּבזבחים, עּמֹו מקריב ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָהיה
נחׁשדּו לא נאמן; - 'נטמאּו' לֹו: ואמר ּבטהרֹות, ְְְְְְֱִִִֶֶַָָָֹעּמֹו
ל ׁשהקרבּתי 'זבחים לֹו: אמר אם אבל .ּכ על ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָיׂשראל
היה אם - נטמאּו' הּטהרֹות ואֹותן נתּפּגלּו, הּיֹום ְְְְְְְִִִַַַָָָָּבאֹותֹו
ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת לאו, ואם ּדבריו; על סֹומ לֹו, ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָנאמן

מׁשּבח זה הרי עצמֹו, על להחמיר והרֹוצה .נאמן; ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֻ
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע מרחשון כ"ד רביעי יום

   
ּכּלֹו הּכּפּורים יֹום מעׂשה ׁשיעׂשה והיא - אחת עׂשה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻמצות
הּקרּבנֹות מֹות, אחרי ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו הּסדר ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָעל
זֹו מצוה ּובאּור העבֹודֹות. ּוׁשאר הּׂשעיר וׁשּלּוח ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָוהּוּדּויין

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

     
ּבין‡. ותמיד ּבּׁשחר ּתמיד מקריבין - הּצֹום ְְְִִִִִֵַַַַַַָָמצות

ּפר הּיֹום מּוסף ּומקריבין ויֹום; יֹום ּכל ּכסדר ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָהערּבים,
נעׂשה חּטאת ּוׂשעיר עֹולֹות, ּכּלן כבׂשים, וׁשבעה ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֻואיל

החיצון]ּבחּוץ במזבח מקריבין[- ועֹוד לערב. נאכל והּוא , ְְְֱִִֶֶֶַַָָ
ואיל נׂשרף, והּוא לחּטאת ּבקר ּבן ּפר זה, מּוסף על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָיתר
צּבּור מּׁשל הּבא ואיל ּגדֹול; ּכהן מּׁשל ּוׁשניהן - ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלעֹולה
ּבחּמׁש האמּור האיל הּוא מֹות', 'אחרי ּבפרׁשת ְְֲִֵַַַַָָָָָָָֻהאמּור

במדבר]הּפקּודים 'איל[- הּנקרא והּוא - הּמּוסף ּבכלל ְְְְִִִֵַַַַָָ
אחד - עּזים ׂשעירי ׁשני צּבּור מּׁשל מביאין ועֹוד ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָהעם'.

נׂש והּוא חּטאת הּמׁשּתּלחקרּבן ׂשעיר והּׁשני .[לעזאזל]רף, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָ
ׁשני עׂשר: חמּׁשה זה ּביֹום הּקרבֹות הּבהמֹות ּכל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָנמצאּו
ּוׁשני עֹולֹות; ּכּלן ּכבׂשים, וׁשבעה אילים ּוׁשני ּופר ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָֻתמידין
והּׁשני לערב, ונאכל ּבחּוץ נעׂשה אחד - חּטאת ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׂשעירים
נׂשרף. והּוא לחּטאת, ּגדֹול ּכהן ּופר ונׂשרף; ּבפנים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹנעׂשה

.,זה ּביֹום הּקרבין אּלּו ּבהמֹות עׂשר חמּׁשה ּכל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָעבֹודת
הּמׁשּוח ּכהן אחד - ּבלבד ּגדֹול ּבכהן אּלא ונתמנהאינּה -] ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּבבגדים-] המרּבה אֹו הּמׁשחה, ע"יּבׁשמן שנתמנה -] ְְְְִִִֶֶֶַַָָֻ
בגדים] ח' איןלבישת ׁשּבת מּוסף אף - ׁשּבת היתה ואם .ְְִֵַַַַָָָָ

יֹום ׁשל העבֹודֹות ׁשאר וכן ּגדֹול. ּכהן אּלא אֹותֹו ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹמקריב
והטבת יֹום ּכל ׁשל הּקטרת הקטרת ּכגֹון - [הדלקת]זה ְְְֲֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּובעד ּבעדֹו "וכּפר ׁשּנאמר: נׂשּוי, ּגדֹול ּבכהן הּכל - ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהּנרֹות
אׁשּתֹו. זֹו ּביתֹו ְִֵֵּביתֹו",

ּגדֹול‚. ּכהן מפריׁשין הּכּפּורים, ליֹום קדם ימים ְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹֹׁשבעת
ׁשּבּמקּדׁש ללׁשּכתֹו רּבנּו.מּביתֹו מּמׁשה קּבלה זה, ודבר ; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשּמא - אּלּו ימים ׁשבעת ּכל מאׁשּתֹו אֹותֹו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּומפריׁשין
לעבד; יכֹול ואינֹו ימים ׁשבעת טמא ונמצא נּדה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹּתּמצא
יעבד ּפסּול, ּבזה יארע ׁשאם - אחר ּגדֹול ּכהן לֹו ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּומתקינין
ׁשחר, ׁשל ּתמיד קדם ּפסּול ּבֹו ׁשארע ּבין ּתחּתיו. ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהאחר
זה זה) (קרּבנֹו - קרּבנֹות ׁשהקריב אחר ּבֹו ׁשארע ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבין

חּנּו צרי אינֹו ּתחּתיו, מינויו]ׁשּנכנס את לחנוך אּלא[- , ְְִִִֵֶֶַַָָָ
הראׁשֹון. ּבּה ׁשּפסק מעבֹודה ּומתחיל מחּנכּתּו, ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָעבֹודתֹו
והּׁשני לעבֹודתֹו, חֹוזר הראׁשֹון הרי - הּכּפּורים יֹום ְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָעבר

גדֹולה ּכהּנה מצֹות וכל אלמנה]עֹובר. לשאת איסור [כגון: ְְְְִֵָָָֻ
השני]עליו על עבד,[- ואם ּגדֹול; ּככהן עֹובד ׁשאינֹו אּלא , ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

ּתחּתיו. מתמּנה הּׁשני זה הראׁשֹון, מת ואם ּכׁשרה. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעבֹודתֹו

הּפרה„. מאפר עליו מּזין אּלּו, ימים ,[האדומה]ּבׁשבעת ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
הּכּפּורים; יֹום ערב ׁשהּוא ּובּׁשביעי להפרׁשתֹו, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָּבּׁשליׁשי
אֹו ּבּׁשליׁשי ׁשּבת יֹום חל ואם ידע. ולא ּבמת נטמא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּמא

ההּזיה. את ּדֹוחין - ׁשּלֹו ְִִִֶֶַַַָָּבּׁשביעי
את‰. זֹורק - ּבעבֹודֹות אֹותֹו מרּגילין הּימים ׁשבעת ְְֲִִִִֵֶַַַָָָּכל

ּומקטיר הּנרֹות, את ּומטיב הּקטרת, את ּומקטיר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּדם,
ּביֹום ּבעבֹודה רגיל ׁשּיהיה ּכדי הּמזּבח, על תמיד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאברי

ּומֹוסריהּכּפּורים זקנים. לֹו חכמים]ן ּדין,[- בית מּזקני ְְְִִִִִִִֵֵֵַ
וסּדּורּה; הּיֹום עבֹודת אֹותֹו ּומלּמדין לפניו ְְְְְְֲִִִַַַָָָוקֹוראין

'איׁשי לֹו: ּבפי,[אדוני]ואֹומרין אּתה קרא ּגדֹול, ּכהן ְְְְִִִִֵַָָָֹ
יֹום וערב זה'. ּדבר למדּת לא ׁשּמא אֹו ׁשכחּת ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּמא
הּמזרח, ּבׁשער אֹותֹו מעמידין היּו ּבׁשחרית, ְְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָהּכּפּורים
מּכיר ׁשּיהיה ּכדי ּוכבׂשים, ואילים ּפרים לפניו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּומעבירין

ּבעבֹודה. ְֲִָָָורגיל
.Â.ּומׁשקה מאכל מּמּנּו מֹונעין היּו לא הּימים ׁשבעת ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹּכל

לאכל אֹותֹו מּניחין היּו לא חׁשכה, עם הּכּפּורים יֹום ֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹערב
אֹותֹו מּניחין היּו ולא הּׁשנה; את מביא ׁשהּמאכל - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהרּבה

קרי יראה ׁשּמא אֹותֹו[ויטמא]ליׁשן, מאכילין היּו ולא ; ְְֲִִִִִֶֶֶַָָֹֹ
חם וחלב ּביצים ּכגֹון זרע, לׁשכבת הּמרּגילין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּדברים

ּבהן. ְֵֶַָוכּיֹוצא
.Ê- הּצדֹוקין ויצאּו ּביׂשראל, הּמינּות צץ ׁשני, בית ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָּבימי

ׁשּבעל-ּפה ּבּתֹורה מאמינין ׁשאינן - יאבדּו והיּומהרה . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
האׁש על אֹותּה מּניחין הּכּפּורים, יֹום ׁשל ׁשּקטרת ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאֹומרין,
לפנים אֹותּה מכניס עׁשנּה, ּוכׁשּיעלה לּפרכת, חּוץ ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבהיכל
ּבענן "ּכי ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב זה הּטעם, הּקדׁשים; ְֳִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלקדׁש

הּקטרת. ענן ׁשהּוא אמרּו הּכּפרת", על מּפיאראה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
רבינו]הּׁשמּועה משה נֹותן[מסורת ׁשאין חכמים, למדּו ְְֲִֵֵֶַָָָ



ני            
      

חטא]ּתלּוי אם מסופק ׁשּנזרק[- קדם חטא, ׁשּלא לֹו ׁשּנֹודע ְִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
טהֹור, נזיר ּוׂשער הּספק; על הּבאה העֹוף וחּטאת ְְִֵַַַַַַָָָָָָָּדמֹו;

וכלאי בתוך]והערלה, הגדלה חטה ׁשאין[- ודבר הּכרם. ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָ
הרי - הּכרם וכלאי ערלה ׁשל מׁשקין ּכגֹון להּׂשרף, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּדרּכֹו

יּקברּו. ְִֵָאּלּו
.‡Èּבין מזּבח קדׁשי ּבין ׁשּמתּו, קדׁשים הּנקּברין: הם ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָואּלּו

לתחזוק]קדׁשי תרומות ׁשהּפילּו,[- וקדׁשים הּבית; ּבדק ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָ
הּנסקל וׁשֹור ּתּקבר; ׁשליה, אפּלּו הּנפל; שהרגיּקבר -] ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָָ

ּופטראדם] טמא, נזיר ּוׂשער מצרע, וצּפרי ערּופה, ועגלה ,ְְְְְֲֳִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
ּבעזרה ׁשּנׁשחטּו וחּלין ּבחלב, ּובׂשר .חמֹור, ְְְֲֲֲִִֶָָָָָָָֻ

.Èהּסיט מלא אריגה]האֹורג מידת ּומּפטר[- נזיר מּׂשער ְְִִִִֵֶֶַַָָֹ
יּדלק. - ּבׂשק ְֲִֵַָחמֹור

.‚È- הקּדׁש ׁשל הּנׂשרפין וכל אסּור; אפרן - הּנקּברין ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
מּתר מּדׁשןאפרן חּוץ והּפנימי[אפר], החיצֹון הּמזּבח ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻ

הּמנֹורה. ְְִַָודּׁשּון
.„Èאף יּׂשרפּו; לא הּנקּברין ּכל וכן יּקברּו. לא הּנׂשרפין ְְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָֹֹּכל

ׁשאפר - ּבאפרן הקל הרי ּבׂשרפתן, מחמיר ׁשהּוא ּפי ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָעל
אסּור .הּנקּברין ְִִַָָ

.ÂËעֹוׂשה 'נתּפּגלּו', לֹו: ואמר ּבזבחים, עּמֹו מקריב ְְְְְִִִִִֶַַַָָָָהיה
נחׁשדּו לא נאמן; - 'נטמאּו' לֹו: ואמר ּבטהרֹות, ְְְְְְֱִִִֶֶַָָָֹעּמֹו
ל ׁשהקרבּתי 'זבחים לֹו: אמר אם אבל .ּכ על ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָיׂשראל
היה אם - נטמאּו' הּטהרֹות ואֹותן נתּפּגלּו, הּיֹום ְְְְְְְִִִַַַָָָָּבאֹותֹו
ׁשאינֹו הּדין ׁשּורת לאו, ואם ּדבריו; על סֹומ לֹו, ְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָנאמן

מׁשּבח זה הרי עצמֹו, על להחמיר והרֹוצה .נאמן; ְְְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָָָֻ
ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע מרחשון כ"ד רביעי יום

   
ּכּלֹו הּכּפּורים יֹום מעׂשה ׁשיעׂשה והיא - אחת עׂשה ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻמצות
הּקרּבנֹות מֹות, אחרי ּבפרׁשת ׁשּכתּוב ּכמֹו הּסדר ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָעל
זֹו מצוה ּובאּור העבֹודֹות. ּוׁשאר הּׂשעיר וׁשּלּוח ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָוהּוּדּויין

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

     
ּבין‡. ותמיד ּבּׁשחר ּתמיד מקריבין - הּצֹום ְְְִִִִִֵַַַַַַָָמצות

ּפר הּיֹום מּוסף ּומקריבין ויֹום; יֹום ּכל ּכסדר ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָהערּבים,
נעׂשה חּטאת ּוׂשעיר עֹולֹות, ּכּלן כבׂשים, וׁשבעה ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָֻואיל

החיצון]ּבחּוץ במזבח מקריבין[- ועֹוד לערב. נאכל והּוא , ְְְֱִִֶֶֶַַָָ
ואיל נׂשרף, והּוא לחּטאת ּבקר ּבן ּפר זה, מּוסף על ְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָיתר
צּבּור מּׁשל הּבא ואיל ּגדֹול; ּכהן מּׁשל ּוׁשניהן - ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹלעֹולה
ּבחּמׁש האמּור האיל הּוא מֹות', 'אחרי ּבפרׁשת ְְֲִֵַַַַָָָָָָָֻהאמּור

במדבר]הּפקּודים 'איל[- הּנקרא והּוא - הּמּוסף ּבכלל ְְְְִִִֵַַַַָָ
אחד - עּזים ׂשעירי ׁשני צּבּור מּׁשל מביאין ועֹוד ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶָָָהעם'.

נׂש והּוא חּטאת הּמׁשּתּלחקרּבן ׂשעיר והּׁשני .[לעזאזל]רף, ְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָ
ׁשני עׂשר: חמּׁשה זה ּביֹום הּקרבֹות הּבהמֹות ּכל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָנמצאּו
ּוׁשני עֹולֹות; ּכּלן ּכבׂשים, וׁשבעה אילים ּוׁשני ּופר ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָֻתמידין
והּׁשני לערב, ונאכל ּבחּוץ נעׂשה אחד - חּטאת ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׂשעירים
נׂשרף. והּוא לחּטאת, ּגדֹול ּכהן ּופר ונׂשרף; ּבפנים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹנעׂשה

.,זה ּביֹום הּקרבין אּלּו ּבהמֹות עׂשר חמּׁשה ּכל ְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָעבֹודת
הּמׁשּוח ּכהן אחד - ּבלבד ּגדֹול ּבכהן אּלא ונתמנהאינּה -] ְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּבבגדים-] המרּבה אֹו הּמׁשחה, ע"יּבׁשמן שנתמנה -] ְְְְִִִֶֶֶַַָָֻ
בגדים] ח' איןלבישת ׁשּבת מּוסף אף - ׁשּבת היתה ואם .ְְִֵַַַַָָָָ

יֹום ׁשל העבֹודֹות ׁשאר וכן ּגדֹול. ּכהן אּלא אֹותֹו ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָֹמקריב
והטבת יֹום ּכל ׁשל הּקטרת הקטרת ּכגֹון - [הדלקת]זה ְְְֲֶֶֶַַַַַָָָֹ

ּובעד ּבעדֹו "וכּפר ׁשּנאמר: נׂשּוי, ּגדֹול ּבכהן הּכל - ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהּנרֹות
אׁשּתֹו. זֹו ּביתֹו ְִֵֵּביתֹו",

ּגדֹול‚. ּכהן מפריׁשין הּכּפּורים, ליֹום קדם ימים ְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹֹׁשבעת
ׁשּבּמקּדׁש ללׁשּכתֹו רּבנּו.מּביתֹו מּמׁשה קּבלה זה, ודבר ; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

ׁשּמא - אּלּו ימים ׁשבעת ּכל מאׁשּתֹו אֹותֹו ְְְִִִִִֵֵֶַַָָָּומפריׁשין
לעבד; יכֹול ואינֹו ימים ׁשבעת טמא ונמצא נּדה, ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָָָָֹּתּמצא
יעבד ּפסּול, ּבזה יארע ׁשאם - אחר ּגדֹול ּכהן לֹו ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּומתקינין
ׁשחר, ׁשל ּתמיד קדם ּפסּול ּבֹו ׁשארע ּבין ּתחּתיו. ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהאחר
זה זה) (קרּבנֹו - קרּבנֹות ׁשהקריב אחר ּבֹו ׁשארע ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבין

חּנּו צרי אינֹו ּתחּתיו, מינויו]ׁשּנכנס את לחנוך אּלא[- , ְְִִִֵֶֶַַָָָ
הראׁשֹון. ּבּה ׁשּפסק מעבֹודה ּומתחיל מחּנכּתּו, ְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָעבֹודתֹו
והּׁשני לעבֹודתֹו, חֹוזר הראׁשֹון הרי - הּכּפּורים יֹום ְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָעבר

גדֹולה ּכהּנה מצֹות וכל אלמנה]עֹובר. לשאת איסור [כגון: ְְְְִֵָָָֻ
השני]עליו על עבד,[- ואם ּגדֹול; ּככהן עֹובד ׁשאינֹו אּלא , ְְִֵֵֵֶֶַָָָָָֹ

ּתחּתיו. מתמּנה הּׁשני זה הראׁשֹון, מת ואם ּכׁשרה. ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָעבֹודתֹו

הּפרה„. מאפר עליו מּזין אּלּו, ימים ,[האדומה]ּבׁשבעת ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
הּכּפּורים; יֹום ערב ׁשהּוא ּובּׁשביעי להפרׁשתֹו, ְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָּבּׁשליׁשי
אֹו ּבּׁשליׁשי ׁשּבת יֹום חל ואם ידע. ולא ּבמת נטמא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָֹׁשּמא

ההּזיה. את ּדֹוחין - ׁשּלֹו ְִִִֶֶַַַָָּבּׁשביעי
את‰. זֹורק - ּבעבֹודֹות אֹותֹו מרּגילין הּימים ׁשבעת ְְֲִִִִֵֶַַַָָָּכל

ּומקטיר הּנרֹות, את ּומטיב הּקטרת, את ּומקטיר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹהּדם,
ּביֹום ּבעבֹודה רגיל ׁשּיהיה ּכדי הּמזּבח, על תמיד ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָאברי

ּומֹוסריהּכּפּורים זקנים. לֹו חכמים]ן ּדין,[- בית מּזקני ְְְִִִִִִִֵֵֵַ
וסּדּורּה; הּיֹום עבֹודת אֹותֹו ּומלּמדין לפניו ְְְְְְֲִִִַַַָָָוקֹוראין

'איׁשי לֹו: ּבפי,[אדוני]ואֹומרין אּתה קרא ּגדֹול, ּכהן ְְְְִִִִֵַָָָֹ
יֹום וערב זה'. ּדבר למדּת לא ׁשּמא אֹו ׁשכחּת ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּמא
הּמזרח, ּבׁשער אֹותֹו מעמידין היּו ּבׁשחרית, ְְְֲֲִִִִִִַַַַַַָָהּכּפּורים
מּכיר ׁשּיהיה ּכדי ּוכבׂשים, ואילים ּפרים לפניו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָּומעבירין

ּבעבֹודה. ְֲִָָָורגיל
.Â.ּומׁשקה מאכל מּמּנּו מֹונעין היּו לא הּימים ׁשבעת ְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָֹּכל

לאכל אֹותֹו מּניחין היּו לא חׁשכה, עם הּכּפּורים יֹום ֱֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹערב
אֹותֹו מּניחין היּו ולא הּׁשנה; את מביא ׁשהּמאכל - ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹהרּבה

קרי יראה ׁשּמא אֹותֹו[ויטמא]ליׁשן, מאכילין היּו ולא ; ְְֲִִִִִֶֶֶַָָֹֹ
חם וחלב ּביצים ּכגֹון זרע, לׁשכבת הּמרּגילין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָּדברים

ּבהן. ְֵֶַָוכּיֹוצא
.Ê- הּצדֹוקין ויצאּו ּביׂשראל, הּמינּות צץ ׁשני, בית ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָּבימי

ׁשּבעל-ּפה ּבּתֹורה מאמינין ׁשאינן - יאבדּו והיּומהרה . ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
האׁש על אֹותּה מּניחין הּכּפּורים, יֹום ׁשל ׁשּקטרת ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָֹאֹומרין,
לפנים אֹותּה מכניס עׁשנּה, ּוכׁשּיעלה לּפרכת, חּוץ ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבהיכל
ּבענן "ּכי ּבּתֹורה: ׁשּכתּוב זה הּטעם, הּקדׁשים; ְֳִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹלקדׁש

הּקטרת. ענן ׁשהּוא אמרּו הּכּפרת", על מּפיאראה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ
רבינו]הּׁשמּועה משה נֹותן[מסורת ׁשאין חכמים, למדּו ְְֲִֵֵֶַָָָ



ני           
      

"ונתן ׁשּנאמר: - הארֹון לפני הּקדׁשים ּבקדׁש אּלא ְְְְֱֳִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהּקטרת
ּבבית חֹוׁשׁשין ׁשהיּו ּולפי ה'". לפני האׁש על הּקטרת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹאת
מׁשּביעין היּו מינּות, לצד נֹוטה זה ּגדֹול ּכהן ׁשּמא ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשני

'איׁשי לֹו: ואֹומרין הּכּפּורים, יֹום ערב ּכהן[אדוני]אֹותֹו ְְִִִִִֵֶֶַֹ
ּדין; ּבית ּוׁשלּוח ׁשלּוחנּו ואּתה ּדין ּבית ׁשלּוחי אנּו ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָּגדֹול,
ׁשּלא הּזה, ּבּבית ׁשמֹו ׁשּׁשּכן ּבמי עלי אנּו ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹמׁשּביעין
על ּובֹוכה ּפֹורׁש והּוא .'ל ׁשאמרנּו מּכל ּדבר ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָּתׁשּנה
מי ׁשחׁשדּו לפי ּובֹוכין ּפֹורׁשין והם ּבמינּות, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָׁשחׁשדּוהּו

ּכלּום. ּבלּבֹו אין ׁשּמא סתּומין, ְְְֲִִֵֶֶַָָׁשּמעׂשיו
.Áהיה אם ודֹורׁש יֹוׁשב ּגדֹול ּכהן - הּכּפּורים יֹום ליל ְִִִֵֵֵֵַָָָָֹּכל

רגיל היה אם לפניו. ּדֹורׁשין ּתלמיד, היה ואם ְְְְִִִִִַָָָָָָָָָחכם;
ייׁשן ׁשּלא ּכדי לפניו, קֹוראין - לאו ואם קֹורא, - .לקרֹות ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ
- להתנמנם ּבּקׁש הּקדׁש. ּבכתבי לפניו? קֹוראין ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹּובּמה

צרנּדה ּבאצּבע לפניו מּכין לוּיה ומשמיעהּפרחי אגודל, -] ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָ
עלקול] מעט והצטּנן עמד ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי לֹו: ואֹומרין ,ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָֹֹ

זמן ׁשּמּגיע עד עּמֹו ּומתעּסקין ייׁשן. ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹהרצּפה'!
הּׁשחר ׁשעלה ׁשּמּכירין עד ׁשֹוחטין היּו ולא ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹׁשחיטה;

ּבּלילה. יׁשחטּו ׁשּמא ְְְֲִֶַַַַָָּבוּדאי,

     
אֹותן‡. עֹוׂשה - זה יֹום ׁשל והּמּוספין הּתמידין מעׂשה ְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָּכל

המיחדֹות ועבֹודֹות זהב; ּבבגדי לבּוׁש והּוא ּגדֹול, ְְְְֲִֵֵַַָָָָָֹֻּכהן
לבן ּבבגדי - זה הּואליֹום - זה ליֹום המיחדת ועבֹודה . ְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֻ

מהן ׁשאחד הּׂשעירים ּוׁשני ּגדֹול, ּכהן ׁשל הּפר ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹמעׂשה
הּמׁשּתּלח ּבקדׁש[לעזאזל]ׂשעיר הּקטרת והקטרת , ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹ

נעׂשין. הן לבן ּבבגדי אּלּו ּכל ְְֲֳִִִֵֵֵַַָָָָהּקדׁשים:
.ּבגדים וילּבׁש ּבגדים ויפׁשט הּבגדים, ׁשּיׁשּנה עת ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּכל

טבילה טעּון - .אחרים . הּבד ּבגדי את "ּופׁשט ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
ּבגדיו"; את ולבׁש קדֹוׁש, ּבמקֹום בּמים ּבׂשרֹו את ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָורחץ

קּדּוׁשין ועׂשרה טבילֹות ורגלים]וחמׁש ידים רחיצת טֹובל[- ְְֲִִִֵֵַָָָ
ּבּיֹום. ּבֹו ּומקּדׁש ּגדֹול חלּכהן ּבגדי ּפֹוׁשט ּבּתחּלה ּכיצד? ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַָָֹֹ

ּומסּתּפג ועֹולה, וטֹובל; ּבגדי[מתנגב]ׁשעליו, ולֹובׁש , ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָ
ּומקטיר הּתמיד, את וׁשֹוחט ורגליו. ידיו ּומקּדׁש ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָזהב,
ּומקטיר הּנרֹות; את ּומטיב יֹום, ּכל ׁשל ׁשחר ׁשל ְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹקטרת

עם הּתמיד הּפר[מנחת]אברי ּומקריב והּנסכים, החבּתין ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָ
ידיו מקּדׁש ּכ ואחר הּיֹום. מּוסף ׁשל כבׂשים ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָוׁשבעה

ּבג ּופֹוׁשט ּומסּתּפג,ורגליו, ועֹולה, וטֹובל; הּזהב, די ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
הּיֹום עבֹודת ועֹובד ורגליו. ידיו ּומקּדׁש לבן, ּבגדי ְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָָולֹובׁש

ההגרלה עם הּוּדּויים, - השעירים]ּכּלֹו שני ּוזריקת[על , ְְִִִִַַַַָָֻ
ּומֹוסר הּקדׁשים; ּבקדׁש הּקטרת והקטרת ּבפנים, ְְְְְֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹֹהּדמים
והּׂשעיר הּפר אמּורי ּומֹוציא לעזאזל, אֹותֹו למׁשּלח ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַַָָָָהּׂשעיר

לׂשרפה. ׁשארן ּומֹוסר ידיוהּנׂשרפין, מקּדׁש ּכ ואחר ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָ
ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה, וטֹובל; לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָורגליו,
ׁשל החּטאת ׂשעיר ּומקריב ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָּבגדי
אמּורי ּומקטיר עֹולֹות; והם העם, ואיל ואילֹו הּיֹום, ְְְְִֵֵֵֵֵַַַָָמּוסף

ּבין[אברי] ׁשל ּתמיד ּומקריב הּנׂשרפין, וׂשעיר ְְְִִִִִֵֶַַַָָָפר
זהב ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ואחר ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָהערּבים.
ידיו ּומקּדׁש לבן, ּבגדי ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוטֹובל;
ואת הּכף את מּׁשם ּומֹוציא הּקדׁשים, לקדׁש ונכנס ְְְְְְֳִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹורגליו.

לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ואחר ְְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָָָָהּמחּתה.
ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש ּומסּתּפג, ועֹולה, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָוטֹובל;
ּומטיב יֹום, ּכל ׁשל הערּבים ּבין ׁשל קטרת ּומקטיר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹורגליו.
ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו ּומקּדׁש הערּבים. ּבין הּנרֹות ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָאת

ויֹוצא. חל ּבגדי ולֹובׁש ְְְִֵֵֵָָֹזהב,

ּבּמקּדׁש‚. ּכּלן - והּקּדּוׁשין האּלּו הּטבילֹות ׁשּנאמר:ּכל , ְְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָָֻ
מּטבילה חּוץ קדֹוׁש"; ּבמקֹום בּמים ּבׂשרֹו את ְְְְִִִֶַַַָָָָָ"ורחץ
אּלא ׁשאינּה ּבחל, אֹותּה לטּבל רּׁשאי ׁשהּוא ְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹראׁשֹונה,
יפרׁש ׁשּבידֹו, יׁשנה טמאה יזּכר ׁשאם - ּכּונתֹו ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָֹֹֻלהֹוסיף
ּבגדים ּבין טבל ׁשּלא ּכהן וכל לׁשמּה. זֹו ּבטבילה ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹמּמּנה
עבֹודה ּובין לבגד ּבגד ּבין קּדׁש ׁשּלא אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹלבגדים,

ּכׁשרה עבֹודתֹו - ועבד .לעבֹודה, ְְֲֲֵַַָָָָ

מלּבנין„. - חֹולה אֹו זקן ּגדֹול ּכהן [מחממים]היה ְְִֵֵֶַָָָָֹ
מּבערב[גושים]עׁשׁשּיֹות ּבאׁש ּברזל כיפור]ׁשל ,[יום ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָ

לּמים אֹותן מטילין במקווה]ּולמחר צּנתן;[- להפיג ּכדי , ְְְְִִִִִֵַַָָָָָָ
ׁשבּות חכמים]ׁשאין גזירת מים[- מערבין אֹו ּבּמקּדׁש; ְְְְִִִֵֶַַָָ

צּנתן. ׁשּתפּוג עד הּמקוה, ּבמי ְְִִִֵֶֶַַַָָָחּמין
ּכׁשאר‰. הּכּיֹור מן ורגליו ידיו מקּדׁש ּגדֹול ּכהן יֹום ְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹּבכל

ּכבֹודֹו מּׁשּום - זהב ׁשל מּקיתֹון מקּדׁש והּיֹום ּבכלהּכהנים, . ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָֹ
והּיֹום ּבמערבֹו, ויֹורדין ּכבׁש ׁשל ּבמזרחֹו עֹולין הּכהנים ְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָֹיֹום
להּדרֹו. ּכדי - ּגדֹול כהן לפני ּבאמצע ויֹורדין ּבאמצע ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹעֹולין

ּבּמחּתה ׁשּזכה מי יֹום, לקטורת]ּבכל גחלים חֹותה[לחתות , ְְִֶֶַַָָָָ
והּיֹום, זהב; ׁשל למחּתה האׁש ּומערה ּכסף, ׁשל ְְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּבמחּתה
ׁשּלא - להיכל נכנס ּובּה זהב, ׁשל ּבמחּתה ּגדֹול ּכהן ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹחֹותה
מחזקת יֹום ּכל ׁשל מחּתה וכן עבֹודה. ּבתֹוספת ְְְְְְֲֵֶֶֶֶֶַַַָָָליּגעֹו
ּכבדה, היתה יֹום ּובכל קּבין. ׁשלׁשת יֹום, וׁשל קּבין, ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹארּבעת
ּכדי - ארּכה והּיֹום קצרה, ידּה היתה יֹום ּובכל קּלה. ְְְְְְֲֵַַַָָָָָָָָָֻוהּיֹום

ייגע ׁשּלא ּגדֹול, ּכהן על על[ויתעייף]להקל היּו יֹום ּבכל . ְְִֵֵֶַַַָָָָֹֹ
- ארּבע ׁשם היּו והּיֹום אׁש, ׁשל מערכֹות ׁשלׁש ְְְֲִֵֵֶַַַַַַָָָָֹהּמזּבח

ּולעּטרֹו. הּמזּבח להּדר ּכדי מערכה, ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָמֹוסיפין
.Âּכל ּובעד ּביתֹו ּובעד ּבעדֹו "וכּפר ּבּתֹורה: ׁשּנאמר ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָזה

יׂשראל" ּדברים.קהל וּדּוי ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה מּפי - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָ
אחד וּדּויין: ׁשלׁשה זה ּביֹום מתוּדה ׁשהּוא למד, ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹנמצאת
הּכהנים ׁשאר עם עצמֹו ידי על והּׁשני ּתחּלה, עצמֹו ידי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַָָֹעל
על הּׁשליׁשי והּוּדּוי לֹו; אׁשר החּטאת ּפר על ּוׁשניהם -ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָ
ּבכל הּׁשם את ּומזּכיר הּמׁשּתּלח. ׂשעיר על יׂשראל, כל ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָידי

ּפעמים. ׁשלׁשה מהן אֹומרוּדּוי הּוא ה'!ּכיצד 'אּנא ? ְְִִֵֵֵֶַָָָָֹ
לחטאים נא ּכּפר ה'! אּנא ;לפני ּפׁשעּתי עויתי, ְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָָחטאתי,
וׁשּפׁשעּתי, וׁשעויתי ׁשחטאתי ולּפׁשעים, ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָָָָולעוֹונֹות
מּכל אתכם, לטהר עליכם יכּפר הּזה בּיֹום ּכי ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשּנאמר:
את הזּכיר ּפעמים ׁשלׁשה הרי ּתטהרּו'. ה' לפני ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֹחּטאתיכם

מהן. וּדּוי ּבכל וכן החּטאתהּׁשם; ׂשעיר על נֹותן ּוכׁשהּוא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָ
הּׁשם את מזּכיר נמצא חּטאת'! 'לה' אֹומר: הּגֹורל, ְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָאת

ּפעמים עׂשרה זה ׁשהּואּביֹום ּככתבֹו, מזּכיר הּוא ּובכּלן . ְְְְְֲִִִֶֶַָָָָָֻ
ּכיון ּבּׁשם; קֹולֹו מגּביּה היה ּבראׁשֹונה המפרׁש. ְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָָֹהּׁשם

ּפרּוצין המפורש]ׁשרּבּו שם ּבקֹול[שקראו לאמרֹו חזרּו , ְְְְְִֶַָָ
ּבנעימּות ּומבליעֹו ,יּכירּו[במנגינה]נמּו ׁשּלא עד ּבֹו, ְְִִִִֶַַַָֹ

הּכהנים. חבריו ֲֲֲִִֵַָֹאפּלּו

           
      

.Êאת ׁשֹומעין ּכׁשהן ּבעזרה, העֹומדין והעם הּכהנים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹּכל
היּו ּובטהרה, ּבקדּׁשה ּגדֹול כהן מּפי יֹוצא המפרׁש ְְְֳִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹֻהּׁשם
ׁשם ּברּו' ואֹומרין: ּפניהן, על ונֹופלין ּומׁשּתחוין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּכֹורעין

ועד' לעֹולם מלכּותֹו אקרא,ּכבֹוד ה' ׁשם "ּכי ׁשּנאמר: - ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָ
לגמר מתּכּון היה הּוּדּויין ּובׁשלׁשת לאלהינּו". גדל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹהבּו
הּיֹום וכל 'ּתטהרּו'; להן: ואֹומר המברכין, ּכנגד הּׁשם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאת

הּנׂשרפים. הּפרים ּולוּדּוי הּכּפּורים יֹום לוּדּוי ְְְִִִִִִִֵַַַָָָּכׁשר

     
ּכתּוב‡. ואחד 'לה'', עליו ּכתּוב אחד - הּגֹורלֹות ְְֵֶֶַַָָָָָָָׁשני

מן ּבין העץ מן ּבין ּדבר, מּכל ּכׁשרים והם 'לעזאזל'. ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָעליו
ואחד ּגדֹול אחד יהיה לא אבל הּמּתכת; מן ּבין ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהאבן
עץ וׁשל ׁשוין. ׁשניהן אּלא - זהב ואחד ּכסף אחד ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָקטן,

זהב ׁשל אֹותן עׂשּו ׁשני ּובבית הּגֹורלֹותהיּו; ׁשני ּומּניחין . ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ידים ׁשּתי הּמחזיק אחד ׁשּתי[בלבד]ּבכלי ׁשּיכניס ּכדי , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

יתּכּון ולא בימין]ידיו ה' את להוציא חל[וימשש זה ּוכלי . ְְְִִֵֶַָָֹֹ
ׁשמֹו. ו'קלּפי' היה; עץ וׁשל ְְְְֵֵֶַָָהּוא,

.ׁשם מּניחין הּמזּבח. ּבצפֹון העזרה ּבמזרח מגריל? ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָהיכן
ואחֹוריהןהּקלּפי למערב ּפניהן הּׂשעירים, ׁשני ּומעמידין , ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ

והּסגן לׁשם, ּבא ּגדֹול וכהן גדול]למזרח, כהן מימינֹו[של ְְְְְְִִִֵַָָָָָֹ
אחד לפניו, הּׂשעירים ּוׁשני מּׂשמאלֹו, אב ּבית ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹוראׁש

לׂשמאלֹו. ואחד ְְִִִֶָֹלימינֹו

חטף]טרף‚. ידיו[- ּבׁשּתי הּגֹורלֹות ׁשני והעלה ּבּקלּפי ְְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ּבימינֹו עלה ׁשם ׁשל אם ידיו. ּופֹותח הּׂשעירים, ׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָלׁשם
ואם !'ימינ הגּבּה ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי לֹו: אֹומר הּסגן -ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹ
ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי לֹו: אֹומר אב ּבית ראׁש - עלה ְִִִֵֵֵָָָָֹֹֹּבׂשמאלֹו
ימין ׁשל - ׁשניהן על הּגֹורלֹות ׁשני ונֹותן .'ׂשמאל ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהגּבּה
- נתן לא ואם ׂשמאל. ׁשל על ׂשמאל וׁשל ימין, ׁשל ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֹֹעל
ׁשאינּה מצוה ׁשההּנחה, מצוה; חּסר אבל עּכב, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלא
עבֹודה. ׁשאינּה ּפי על אף מעּכבת, וההגרלה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמעּכבת;

ּבזר ּכׁשרה הּנחה כהן]לפיכ מן[-אינו הּגֹורלֹות והעלית , ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָ
ּבזר. ּפסּולה ְְְֵַַָָהּקלּפי

זהֹורית„. ׁשל לׁשֹון אדום]וקֹוׁשר צמר ׁשּתי[- מׁשקל ְְְְִִֵֵֶַָ
ׁשּלּוחֹו. ּבית ּכנגד ּומעמידֹו הּמׁשּתּלח, ׂשעיר ּבראׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹסלעים

הח ּפר את וׁשֹוחט ׁשחיטתֹו. ּבית ּכנגד ואתולּנׁשחט, ּטאת, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
לּׁשם. הּגֹורל עליו ׁשעלה ִֵֶַַַָָָָָָהּׂשעיר

להיכל‰. ּדמן ׁשלׁשּומכניס זה ּביֹום ׁשניהן מּדם ּומּזה , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשמֹונה הּפר, מּדם ּתחּלה מּזה הן: ואּלּו הּזיה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוארּבעים

ּבּדי ּבין הּקדׁשים, ּבקדׁש קרֹוב[מוטות]הּזיֹות הארֹון, ְֳִֵֵֶַַַָָָָָֹ
הארון]לּכּפרת הּכּפרת[כיסוי "ולפני ׁשּנאמר: - ּבטפח ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ

הּׁשמּועה מּפי למּטה; וׁשבע למעלה אחת ׁשם ּומּזה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָיּזה";
רבינו] ממשה ּפעמים",[מסורת "ׁשבע ׁשּנאמר ׁשּזה ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָלמדּו,

בנוסף]יתר אחת,[- מֹונה: היה וכן ראׁשֹונה. הּזיה על ְִֵֵֶַַַַָָָָָָ
אחת וארּבע, אחת וׁשלׁש, אחת ּוׁשּתים, אחת ואחת, ְְְְְִַַַַַַַַַַַַַַַָֹאחת
ׁשּמא ּככה? מֹונה ולּמה וׁשבע; אחת וׁשׁש, אחת ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוחמׁש,
מּזה ּכ ואחר הּׁשבע. מּכלל ראׁשֹונה הּזיה וימנה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָיׁשּכח
וׁשבע למעלה אחת - ׁשמֹונה הארֹון, ּבּדי ּבין הּׂשעיר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמּדם
ּבהיכל ּומּזה וחֹוזר הּפר. ּבדם ׁשּמנה ּכדר ּומֹונה ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָלמּטה;

וׁשבע למעלה אחת - ׁשמֹונה הּפר, מּדם הּפרכת ְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹעל
הּכּפרת". ולפני הּכּפרת "על הּפר: ּבדם נאמר ׁשּכ ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹלמּטה;

ּבפנים. ׁשּמנה ּכדר ּכּומֹונה הּׂשעיר מּדם ּומּזה וחֹוזר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
למּטה; וׁשבע למעלה אחת - הּזיֹות ׁשמֹונה הּפרכת ְְְְְֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹעל
לדם עׂשה ּכאׁשר ּדמֹו את "ועׂשה הּׂשעיר: ּבדם נאמר ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּכ

אינֹוהּפר" - ההּזיֹות אּלּו וכל ּבפנים. ׁשּמנה ּכדר ּומֹונה . ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּכמצליף. אּלא למּטה, ולא למעלה לא להּזֹות ּבהן ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹמתּכּון
ּומּזה הּׂשעיר, ודם הּפר ּדם הּדמים, ׁשני מערב ּכ ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָואחר
הּזהב מזּבח קרנֹות ארּבע על הּזיֹות ארּבע ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָמּׁשניהם

זה מזּבח ׁשל אמצעֹו על הּזיֹות וׁשבע .ׁשּבהיכל, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
.Â,ּבּדם אצּבעֹו טֹובל - הּזיֹות וארּבעים הּׁשלׁש אּלּו ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹוכל

אחת מּטבילה הּזיֹות ׁשּתי ׁשּיּזה לא הּזיה; ּכל על .טבילה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
החיצֹון. מזּבח ׁשל מערבי יסֹוד על ׁשֹופ הּדם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּוׁשירי

.Êהּמּוכן איׁש ּביד החי הּׂשעיר את מׁשּלח ּכ ְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָואחר
ׁשעׂשּו אּלא להֹוליכֹו, ּכׁשרים והּכל לּמדּבר; ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹלהֹוליכֹו
להֹוליכֹו. יׂשראל את מּניחים היּו ולא קבע, ּגדֹולים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹּכהנים
וׁשֹובת הּמדּבר, ּתחּלת ועד מירּוׁשלים עֹוׂשין היּו ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֻוסּכֹות
ּכדי - מהן וסּכה סּכה ּבכל הרּבה אנׁשים אֹו אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻאיׁש

לסּכה. מּסּכה אֹותֹו מלּוין אֹומריןׁשּיהיּו וסּכה סּכה ּכל על ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֻֻֻֻ
- לאכל וצר ּכחֹו ּכׁשל אם מים'. והרי מזֹון 'הרי ְֱֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלֹו:
האחרֹונה סּכה ואנׁשי .לכ אדם צר לא ּומעֹולם ְְְֲֵֵֵַַַָָָָָָָָֹֻאֹוכל;

הּתחּוםעֹו ּבסֹוף בשבת]מדין להלך שמותר המרחק -], ְְְִַ
מרחֹוק. מעׂשיו את לׁשֹוןורֹואין חֹולק עֹוׂשה? היה ּכיצד ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבין קֹוׁשר וחציֹו ּבּסלע, קֹוׁשר חציֹו ׁשּבקרניו, זהֹורית ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשל
לא ויֹורד. מתּגלּגל והּוא לאחֹוריו, ודֹוחפֹו קרניו; ְְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָֹׁשּתי
ּובא אברים. אברים נעׂשה ׁשהּוא עד ההר, לחצי מּגיע ֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהיה

ׁשּתחׁש עד אחרֹונה סּכה ּתחת לֹו ודידבּיֹותויֹוׁשב .-] ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
הדרך] לאורך העומדים ּבסּודריןאנשים ּומניפין עֹוׂשין, ְְִִִִָָהיּו

לחברו] אחד בדגלים, לּמדּבר.[- ׂשעיר ׁשהּגיע ׁשּידעּו ּכדי -ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
הּפר אצל חֹוזר מֹוליכֹו, ּביד הּׂשעיר את ׁשּמׁשּלח ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָואחר
אמּוריהן, את ּומֹוציא וקֹורען, לפנים, ּדמן ׁשהּזה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָוהּׂשעיר
ּבׂשרן ׁשאר ּומחּת הּמזּבח; ּגּבי על ּומקטירן ּבּכלי, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָונֹותנן
מפרק ואינֹו קליעה, ּכמין ּבזֹו זֹו מערֹות ּגדֹולֹות ְְְְְְֲִִִֵֵָָָֹחתיכֹות
הּׂשרפה; לבית להֹוציאן אחרים ּביד ּומׁשּלחן ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָאֹותן;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבעֹורן, ׁשם אֹותן ְְְְְִֵֶַַָָָּומנּתחין
.Áלעזרת ּגדֹול כהן יצא לּמדּבר, ׂשעיר ׁשהּגיע ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכיון

הּפרהּנׁשים ׂשֹורפין קריאתֹו, ּובזמן ּבּתֹורה; לקרֹות ְְְְִִִִִַַַַָָָָ
ּכׁשהּוא ּגדֹול ּכהן הרֹואה ,לפיכ הּדׁשן. ּבבית ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹוהּׂשעיר
ּבזר, ּכׁשרה ּוׂשרפתן הּנׂשרפין; וׂשעיר ּפר רֹואה אינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָקֹורא,

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Ëּבבגדי לקרֹות רצה אם לפיכ עבֹודה, אינּה זֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָקריאה

לבן, ּבבגדי לקרֹות רצה ואם קֹורא; מּׁשּלֹו, לבנים ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹחל
עבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא ּבהן להנֹות נּתנּו כהּנה ׁשּבגדי ,קֹורא; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Èקֹורא הּוא העםּכיצד וכל הּנׁשים, ּבעזרת יֹוׁשב ? ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ

וחּזן לפניו; ונֹותנֹו[שמש]עֹומדין ּתֹורה ספר נֹוטל הּכנסת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ
נֹותנֹו והּסגן לּסגן, נֹותנֹו הּכנסת וראׁש הּכנסת, ְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָֹֹלראׁש
"אחרי עֹומד וקֹורא ּומקּבל, עֹומד ּגדֹול וכהן ּגדֹול. ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵַַָָֹֹלכהן



נה            
      

.Êאת ׁשֹומעין ּכׁשהן ּבעזרה, העֹומדין והעם הּכהנים ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָֹּכל
היּו ּובטהרה, ּבקדּׁשה ּגדֹול כהן מּפי יֹוצא המפרׁש ְְְֳִִִֵֵֵַַָָָָָָֹֹֻהּׁשם
ׁשם ּברּו' ואֹומרין: ּפניהן, על ונֹופלין ּומׁשּתחוין ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּכֹורעין

ועד' לעֹולם מלכּותֹו אקרא,ּכבֹוד ה' ׁשם "ּכי ׁשּנאמר: - ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָ
לגמר מתּכּון היה הּוּדּויין ּובׁשלׁשת לאלהינּו". גדל ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹֹהבּו
הּיֹום וכל 'ּתטהרּו'; להן: ואֹומר המברכין, ּכנגד הּׁשם ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָאת

הּנׂשרפים. הּפרים ּולוּדּוי הּכּפּורים יֹום לוּדּוי ְְְִִִִִִִֵַַַָָָּכׁשר

     
ּכתּוב‡. ואחד 'לה'', עליו ּכתּוב אחד - הּגֹורלֹות ְְֵֶֶַַָָָָָָָׁשני

מן ּבין העץ מן ּבין ּדבר, מּכל ּכׁשרים והם 'לעזאזל'. ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָעליו
ואחד ּגדֹול אחד יהיה לא אבל הּמּתכת; מן ּבין ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹהאבן
עץ וׁשל ׁשוין. ׁשניהן אּלא - זהב ואחד ּכסף אחד ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָקטן,

זהב ׁשל אֹותן עׂשּו ׁשני ּובבית הּגֹורלֹותהיּו; ׁשני ּומּניחין . ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
ידים ׁשּתי הּמחזיק אחד ׁשּתי[בלבד]ּבכלי ׁשּיכניס ּכדי , ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

יתּכּון ולא בימין]ידיו ה' את להוציא חל[וימשש זה ּוכלי . ְְְִִֵֶַָָֹֹ
ׁשמֹו. ו'קלּפי' היה; עץ וׁשל ְְְְֵֵֶַָָהּוא,

.ׁשם מּניחין הּמזּבח. ּבצפֹון העזרה ּבמזרח מגריל? ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַַָָָָָהיכן
ואחֹוריהןהּקלּפי למערב ּפניהן הּׂשעירים, ׁשני ּומעמידין , ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָ

והּסגן לׁשם, ּבא ּגדֹול וכהן גדול]למזרח, כהן מימינֹו[של ְְְְְְִִִֵַָָָָָֹ
אחד לפניו, הּׂשעירים ּוׁשני מּׂשמאלֹו, אב ּבית ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָֹֹוראׁש

לׂשמאלֹו. ואחד ְְִִִֶָֹלימינֹו

חטף]טרף‚. ידיו[- ּבׁשּתי הּגֹורלֹות ׁשני והעלה ּבּקלּפי ְְְְֱִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ּבימינֹו עלה ׁשם ׁשל אם ידיו. ּופֹותח הּׂשעירים, ׁשני ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָלׁשם
ואם !'ימינ הגּבּה ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי לֹו: אֹומר הּסגן -ְְְְְִִִִֵֵַַַָָֹ
ּגדֹול, ּכהן 'איׁשי לֹו: אֹומר אב ּבית ראׁש - עלה ְִִִֵֵֵָָָָֹֹֹּבׂשמאלֹו
ימין ׁשל - ׁשניהן על הּגֹורלֹות ׁשני ונֹותן .'ׂשמאל ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהגּבּה
- נתן לא ואם ׂשמאל. ׁשל על ׂשמאל וׁשל ימין, ׁשל ְְְְִִֶֶֶַַַָָֹֹֹעל
ׁשאינּה מצוה ׁשההּנחה, מצוה; חּסר אבל עּכב, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹלא
עבֹודה. ׁשאינּה ּפי על אף מעּכבת, וההגרלה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָמעּכבת;

ּבזר ּכׁשרה הּנחה כהן]לפיכ מן[-אינו הּגֹורלֹות והעלית , ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָָ
ּבזר. ּפסּולה ְְְֵַַָָהּקלּפי

זהֹורית„. ׁשל לׁשֹון אדום]וקֹוׁשר צמר ׁשּתי[- מׁשקל ְְְְִִֵֵֶַָ
ׁשּלּוחֹו. ּבית ּכנגד ּומעמידֹו הּמׁשּתּלח, ׂשעיר ּבראׁש ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹסלעים

הח ּפר את וׁשֹוחט ׁשחיטתֹו. ּבית ּכנגד ואתולּנׁשחט, ּטאת, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
לּׁשם. הּגֹורל עליו ׁשעלה ִֵֶַַַָָָָָָהּׂשעיר

להיכל‰. ּדמן ׁשלׁשּומכניס זה ּביֹום ׁשניהן מּדם ּומּזה , ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ׁשמֹונה הּפר, מּדם ּתחּלה מּזה הן: ואּלּו הּזיה; ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָוארּבעים

ּבּדי ּבין הּקדׁשים, ּבקדׁש קרֹוב[מוטות]הּזיֹות הארֹון, ְֳִֵֵֶַַַָָָָָֹ
הארון]לּכּפרת הּכּפרת[כיסוי "ולפני ׁשּנאמר: - ּבטפח ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַַֹֹ

הּׁשמּועה מּפי למּטה; וׁשבע למעלה אחת ׁשם ּומּזה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָיּזה";
רבינו] ממשה ּפעמים",[מסורת "ׁשבע ׁשּנאמר ׁשּזה ְְֱִֶֶֶֶֶַַָָלמדּו,

בנוסף]יתר אחת,[- מֹונה: היה וכן ראׁשֹונה. הּזיה על ְִֵֵֶַַַַָָָָָָ
אחת וארּבע, אחת וׁשלׁש, אחת ּוׁשּתים, אחת ואחת, ְְְְְִַַַַַַַַַַַַַַַָֹאחת
ׁשּמא ּככה? מֹונה ולּמה וׁשבע; אחת וׁשׁש, אחת ְְֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָוחמׁש,
מּזה ּכ ואחר הּׁשבע. מּכלל ראׁשֹונה הּזיה וימנה ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָיׁשּכח
וׁשבע למעלה אחת - ׁשמֹונה הארֹון, ּבּדי ּבין הּׂשעיר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָמּדם
ּבהיכל ּומּזה וחֹוזר הּפר. ּבדם ׁשּמנה ּכדר ּומֹונה ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָלמּטה;

וׁשבע למעלה אחת - ׁשמֹונה הּפר, מּדם הּפרכת ְְְְִֶֶֶַַַַַַַַָָָֹעל
הּכּפרת". ולפני הּכּפרת "על הּפר: ּבדם נאמר ׁשּכ ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹֹלמּטה;

ּבפנים. ׁשּמנה ּכדר ּכּומֹונה הּׂשעיר מּדם ּומּזה וחֹוזר ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
למּטה; וׁשבע למעלה אחת - הּזיֹות ׁשמֹונה הּפרכת ְְְְְֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹעל
לדם עׂשה ּכאׁשר ּדמֹו את "ועׂשה הּׂשעיר: ּבדם נאמר ְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּכ

אינֹוהּפר" - ההּזיֹות אּלּו וכל ּבפנים. ׁשּמנה ּכדר ּומֹונה . ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ
ּכמצליף. אּלא למּטה, ולא למעלה לא להּזֹות ּבהן ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹמתּכּון
ּומּזה הּׂשעיר, ודם הּפר ּדם הּדמים, ׁשני מערב ּכ ְְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָואחר
הּזהב מזּבח קרנֹות ארּבע על הּזיֹות ארּבע ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָמּׁשניהם

זה מזּבח ׁשל אמצעֹו על הּזיֹות וׁשבע .ׁשּבהיכל, ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָ
.Â,ּבּדם אצּבעֹו טֹובל - הּזיֹות וארּבעים הּׁשלׁש אּלּו ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹוכל

אחת מּטבילה הּזיֹות ׁשּתי ׁשּיּזה לא הּזיה; ּכל על .טבילה ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹ
החיצֹון. מזּבח ׁשל מערבי יסֹוד על ׁשֹופ הּדם ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּוׁשירי

.Êהּמּוכן איׁש ּביד החי הּׂשעיר את מׁשּלח ּכ ְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָואחר
ׁשעׂשּו אּלא להֹוליכֹו, ּכׁשרים והּכל לּמדּבר; ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹלהֹוליכֹו
להֹוליכֹו. יׂשראל את מּניחים היּו ולא קבע, ּגדֹולים ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹֹּכהנים
וׁשֹובת הּמדּבר, ּתחּלת ועד מירּוׁשלים עֹוׂשין היּו ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָֻוסּכֹות
ּכדי - מהן וסּכה סּכה ּבכל הרּבה אנׁשים אֹו אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻֻאיׁש

לסּכה. מּסּכה אֹותֹו מלּוין אֹומריןׁשּיהיּו וסּכה סּכה ּכל על ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֻֻֻֻ
- לאכל וצר ּכחֹו ּכׁשל אם מים'. והרי מזֹון 'הרי ְֱֲֲִִֵֵֶַַַַָָָֹֹלֹו:
האחרֹונה סּכה ואנׁשי .לכ אדם צר לא ּומעֹולם ְְְֲֵֵֵַַַָָָָָָָָֹֻאֹוכל;

הּתחּוםעֹו ּבסֹוף בשבת]מדין להלך שמותר המרחק -], ְְְִַ
מרחֹוק. מעׂשיו את לׁשֹוןורֹואין חֹולק עֹוׂשה? היה ּכיצד ְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ּבין קֹוׁשר וחציֹו ּבּסלע, קֹוׁשר חציֹו ׁשּבקרניו, זהֹורית ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָׁשל
לא ויֹורד. מתּגלּגל והּוא לאחֹוריו, ודֹוחפֹו קרניו; ְְְְְְְֲֲִֵֵֵַַַָָֹׁשּתי
ּובא אברים. אברים נעׂשה ׁשהּוא עד ההר, לחצי מּגיע ֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָָָָהיה

ׁשּתחׁש עד אחרֹונה סּכה ּתחת לֹו ודידבּיֹותויֹוׁשב .-] ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָֻ
הדרך] לאורך העומדים ּבסּודריןאנשים ּומניפין עֹוׂשין, ְְִִִִָָהיּו

לחברו] אחד בדגלים, לּמדּבר.[- ׂשעיר ׁשהּגיע ׁשּידעּו ּכדי -ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָ
הּפר אצל חֹוזר מֹוליכֹו, ּביד הּׂשעיר את ׁשּמׁשּלח ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָואחר
אמּוריהן, את ּומֹוציא וקֹורען, לפנים, ּדמן ׁשהּזה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָוהּׂשעיר
ּבׂשרן ׁשאר ּומחּת הּמזּבח; ּגּבי על ּומקטירן ּבּכלי, ְְְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָונֹותנן
מפרק ואינֹו קליעה, ּכמין ּבזֹו זֹו מערֹות ּגדֹולֹות ְְְְְְֲִִִֵֵָָָֹחתיכֹות
הּׂשרפה; לבית להֹוציאן אחרים ּביד ּומׁשּלחן ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָאֹותן;

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבעֹורן, ׁשם אֹותן ְְְְְִֵֶַַָָָּומנּתחין
.Áלעזרת ּגדֹול כהן יצא לּמדּבר, ׂשעיר ׁשהּגיע ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּכיון

הּפרהּנׁשים ׂשֹורפין קריאתֹו, ּובזמן ּבּתֹורה; לקרֹות ְְְְִִִִִַַַַָָָָ
ּכׁשהּוא ּגדֹול ּכהן הרֹואה ,לפיכ הּדׁשן. ּבבית ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹוהּׂשעיר
ּבזר, ּכׁשרה ּוׂשרפתן הּנׂשרפין; וׂשעיר ּפר רֹואה אינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָקֹורא,

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Ëּבבגדי לקרֹות רצה אם לפיכ עבֹודה, אינּה זֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָקריאה

לבן, ּבבגדי לקרֹות רצה ואם קֹורא; מּׁשּלֹו, לבנים ְְְְְִִִִִֵֵֶָָָָָֹחל
עבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא ּבהן להנֹות נּתנּו כהּנה ׁשּבגדי ,קֹורא; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֻ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
.Èקֹורא הּוא העםּכיצד וכל הּנׁשים, ּבעזרת יֹוׁשב ? ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָ

וחּזן לפניו; ונֹותנֹו[שמש]עֹומדין ּתֹורה ספר נֹוטל הּכנסת ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ
נֹותנֹו והּסגן לּסגן, נֹותנֹו הּכנסת וראׁש הּכנסת, ְְְְְְְְְֶֶֶֶַַַַָָֹֹלראׁש
"אחרי עֹומד וקֹורא ּומקּבל, עֹומד ּגדֹול וכהן ּגדֹול. ְְְְֲֵֵֵֵֵֵֵַַָָֹֹלכהן



נו           
      

הענין. סֹוף עד מֹועדֹות, ׁשּבפרׁשת ּבעׂשֹור" ו"א ְְְֲִֶֶַַַָָָָָמֹות",
מּמה 'יֹותר ואֹומר: ּבחיקֹו. ּומּניחּה הּתֹורה, את ְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָוגֹולל

הּפקּודים ׁשּבחּמׁש "ּובעׂשֹור" ּכתּוב'. לפניכם [-ּׁשּקראתי ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֻ
קֹוראבמדבר] ולּמה ּפה; על אֹותֹו קֹורא - הענין סֹוף ְְִֵֵֶַַָָָָעד

לא ולּמה ּבצּבּור; ּתֹורה ספר ּגֹוללין ׁשאין לפי ּפה? ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹעל
ּבׁשני אחד ענין קֹורא אחד ׁשאין לפי אחר? ּבספר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָיקרא

מּׁשּום שיש]ספרים, יאמרו ראׁשֹון.[ב]ּפגם[שלא ְְִִִַָ

.‡Èּכדרך ּולאחריה לפניה מבר ׁשּקֹורא, ׁשּמברכיןּבעת ְְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָ
הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשבע לאחריה ּומֹוסיף הּכנסת; ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּבבית
אבינּו', לנּו 'סלח ,'ל אנחנּו 'מֹודים אלהינּו', ה' ְְְֱֲִִֵֵַַָָָֹ'רצה
יׂשראל עּמֹו עוֹונֹות מֹוחל ה', אּתה ּברּו' ּבּה: ְְֲִֵֵֵַַָָָָוחֹותם

ּכתקנן.ּברחמים' ּברכֹות ׁשלׁש הרי הּמקּדׁש; על ּומבר ְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָָָֹ
ּוׁשכינה הּמקּדׁש ׁשּיעמד ענינּה יהיה - עצמּה ּבפני ְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹּברכה
ּומבר ּבצּיֹון'. הּׁשֹוכן ה', אּתה ּברּו' ּבּה: וחֹותם ְְְְִֵֵֵַַָָָָּבתֹוכֹו,
יׂשראל את ה' ׁשּיֹוׁשיע ענינּה - עצמּה ּבפני ּברכה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָיׂשראל
הּבֹוחר ה', אּתה ּברּו' ּבּה: וחֹותם ,מל מהן יסּור ְְֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹולא
ענינּה - עצמּה ּבפני ּברכה הּכהנים ּומבר ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָָֹּביׂשראל'.
ּבּה: וחֹותם ויברכם, ועבֹודתן מעׂשיהם הּמקֹום ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּירצה
ּתפּלה אֹומר ּכ ואחר הּכהנים'. מקּדׁש ה', אּתה ּברּו'ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָֹ
'הֹוׁשע וחֹותם: רגיל. ּׁשהּוא מה ּכפי ּובּקׁשה, ורּנה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּותחּנה
ּברּו להּוׁשע; צריכין יׂשראל ׁשעּמ יׂשראל, עּמ את ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָה'

ּתפּלה' ׁשֹומע ה', .אּתה ְִֵַַָָ

ה'תש"ע מרחשון כ"ה חמישי יום

     
הּמעׂשים‡. ּכל הּלילהסדר ּבחצֹות הּוא: ּכ זה, ׁשּביֹום ְְֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָ

הּדׁשן[מגרילים]מפיסין אפרלתרּומת מעט נטילת -] ְְִִִֶֶַַ
ּכדרמהמזבח] הּמזּבח את ּומדּׁשנין הּמערכה את ּומסּדרין ,ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָ

לׁשחיטת ׁשּיּגיעּו עד - ׁשּבארנּו הּסדר על יֹום ּבכל ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָׁשעֹוׂשין
ּבּוץ ׁשל סדין ּפֹורׂשין הּתמיד, את לׁשחט ּכׁשּיּגיעּו ְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָֹהּתמיד.

ּכדי[פשתן] ּבּוץ? ׁשל ולּמה העם; ּובין ּגדֹול ּכהן ְְֵֵֵֵֶָָָָָֹּבין
וטֹובל, חל, ּבגדי ּופֹוׁשט ּבּוץ. ּבבגדי הּיֹום ׁשעבֹודת ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַֹׁשּיּכיר
רב ּבּתמיד וׁשֹוחט ורגליו. ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָָֹולֹובׁש

וושט]ׁשנים קנה ּומקּבל[- הּׁשחיטה; לגמר אחר ּומּניח , ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָֹ
להיכל, נכנס ּכ ואחר ּכמצותֹו. הּמזּבח על וזֹורקֹו ְְְְְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָהּדם,
אברי ּומקטיר הּנרֹות, את ּומטיב ׁשחר, ׁשל קטרת ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹּומקטיר
יֹום ּכל ׁשל הּתמיד סדר ּככל והּנסכים והחבּתין ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּתמיד
ׁשל הּכבׂשים וׁשבעת הּפר מקריב הּתמיד ואחר ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשּבארנּו,

הּיֹום. ּבגדימּוסף ּופֹוׁשט ורגליו, ידיו מקּדׁש ּכ ואחר ְְְְְִֵֵֵַַַַַַָָָָ
ורגליו ידיו ּומקּדׁש לבן; ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, ּובאזהב, , ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָָָ

ראׁשֹו ולּמזּבח, האּולם ּבין עֹומד היה ּופרֹו ּפרֹו. אצל ְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹלֹו
למערב, ּופניו ּבמזרח, עֹומד והּכהן למערב; ּופניו ְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָֹלדרֹום
אֹומר: היה וכ ּומתוּדה. הּפר, ראׁש על ידיו ׁשּתי ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹוסֹומ
אּנא ּוביתי; אני לפני ּופׁשעּתי ועויתי חטאתי ה'! ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָָָָָ'אּנא
ׁשחטאתי ולּפׁשעים, ולעוֹונֹות לחטאים נא ּכּפר ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָה'!
מׁשה ּבתֹורת ּכּכתּוב ּוביתי, אני לפני וׁשּפׁשעּתי ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹוׁשעויתי

עליכם יכּפר הּזה בּיֹום ּכי :מּכלעבּד אתכם, לטהר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹ
ׁשני על מגריל ּכ ואחר ּתטהרּו'. ה' לפני ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹחּטאתיכם

הּמׁשּתּלח ׂשעיר ּבראׁש זהֹורית ׁשל לׁשֹון וקֹוׁשר ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּׂשעירים,
ּבית[לעזאזל] ּכנגד ולּנׁשחט ׁשּלּוחֹו, ּבית ּכנגד ּומעמידֹו ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָ

על ידיו ׁשּתי וסֹומ ׁשנּיה; ּפרֹו אצל לֹו ּובא ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָׁשחיטתֹו.
חטאתי ה'! 'אּנא אֹומר: הּוא וכ ׁשני. וּדּוי ּומתוּדה ְְִִִִֵֵֶַָָָָָֹראׁשֹו,
;קדֹוׁשי עם אהרן ּובני ּוביתי אני ,לפני ּפׁשעּתי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹעויתי
ׁשחטאתי ולּפׁשעים, ולעוֹונֹות לחטאים נא ּכּפר ה'! ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָאּנא
עם אהרן ּובני ּוביתי אני ,לפני וׁשּפׁשעּתי ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹוׁשעויתי
וגֹו''. הּזה בּיֹום ּכי :עבּד מׁשה ּבתֹורת ּכּכתּוב ,ְְְְְִֶֶֶַַַַַָֹקדֹוׁשי
למי ונֹותנֹו ּדמֹו, את ּומקּבל הּפר, את ׁשֹוחט ּכ ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָואחר

הרבד על יקרׁש, ׁשּלא מנדנדֹו ׁשל[מרצפת]ׁשהּוא הרביעי ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹ
מעל אׁש ּבּה וחֹותה הּמחּתה, את ונֹוטל מּבחּוץ. ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָהיכל
מּלפני הּמזּבח "מעל ׁשּנאמר: למערב, הּסמּו מן ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָהּמזּבח,
את לֹו ּומֹוציאין ׁשּבעזרה. הרבד על ּומּניחּה ויֹורד, ְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹה'";
מלא מּמּנה וחֹופן הּדּקה, מן ּדּקה קטרת מלא ּוכלי ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹהּכף,

טפּופֹות אּלא גדּוׁשֹות ולא מחּוקֹות לא אצבעותיוחפניו, -] ְְְְְֶָָָֹֹ
ידו] מכף מעט קטנֹו;רחוקות לפי והּקטן גדלֹו, לפי הּגדֹול -ְְְְְִִַַָָָָָ

ּפֹוסלת ּבׂשמאל ׁשהֹולכה ּבארנּו, ּכבר הּכף. לתֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹונֹותן
הּדין מן היה לפיכ העבֹודֹות; ּובׁשאר הּקדׁשים ְְְֲֳִִִִִַַַָָָָָָּבדם
מּפני אבל ּבימינֹו. הּקטרת וכף ּבׂשמאלֹו הּמחּתה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹׁשּיֹולי
לסבלּה יכֹול אינֹו - חּמה ׁשהיא ועֹוד הּמחּתה, ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹּכבד
וכף ּבימינֹו הּמחּתה נֹוטל לפיכ הארֹון; עד ְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹּבׂשמאלֹו
לקדׁש מּגיע ׁשהּוא עד ּבהיכל ּומהּל ּבׂשמאלֹו. ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹהּקטרת

ּפרּופה הּפרכת מֹוצא מעט]הּקדׁשים; נכנס[מקופלת , ְְֳִִֵֶַַָָָָֹ
נֹותן לארֹון, הּגיע לארֹון. מּגיע ׁשהּוא עד הּקדׁשים ְֳִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹלקדׁש

הּבּדים ׁשני ּבין הּמחּתה הארון]את מוטות ׁשני[- ּובבית ; ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָ
ׂשפת ואֹוחז הּׁשתּיה. אבן על מּניחּה היה ארֹון, היה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּלא
ּבגּודלֹו הּקטרת ּומערה ּבׁשּניו, אֹו אצּבעֹותיו ּבראׁשי ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹהּכף
היא וזֹו ּכׁשהיתה; חפניו למלא ׁשּמחזירּה עד חפניו, ְְְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֹלתֹו
הּגחלים ּגּבי על הּקטרת את וצֹובר ׁשּבּמקּדׁש. קׁשה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹעבֹודה
לארֹון, קרֹובה הּקטרת ׁשּתהיה ּכדי ּבּמחּתה, לפנים ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּבידֹו
הּבית ׁשּיתמּלא עד ׁשם ּוממּתין יּכוה; ׁשּלא - מּפניו ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹרחֹוקה
לּקדׁש ּפניו מעט, מעט אחֹורּנית מהּל והּוא ויֹוצא, ְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹעׁשן.
ּבהיכל ׁשם ּומתּפּלל הּפרכת. מן ׁשּיצא עד להיכל, ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹואחֹוריו
ׁשּמא העם, את להבעית ׁשּלא קצרה, ּתפּלה ׁשּיצא ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹאחר
מּלפני רצֹון 'יהי מתּפּלל: היה וכ ּבהיכל'. 'מת ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹיאמרּו:

זֹו ׁשנה היתה ׁשאם אלהי, ולאה' גׁשּומה; ּתהיה ׁשחּונה, ְְְְְֱִִֶֶַָָָָָָֹֹ
צריכין יׂשראל ּבית עּמ יהיּו ולא מיהּודה; ׁשבט ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָֹיסּור

ּדרכים'. עֹוברי ּתפּלת לפני ּתּכנס ואל ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָלפרנסה,
.העם ּכל - הּקדׁשים ּבקדׁש הּקטרת הקטר ְְְְֳִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹּבׁשעת

האּולם מּבין ּפֹורׁשין ואינן ּבלבד, ההיכל מן ְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָּפֹורׁשין
ּבׁשעת אּלא ולּמזּבח האּולם מּבין ּפֹורׁשין ׁשאין ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָולּמזּבח;

ּבהיכל ּדמים מּתן ּובׁשעת יֹום, ּבכל ּבהיכל ּכמֹוהקטרה , ְְְְִִֵֵַַַַַַָָָָָָ
מּזה הּפר ּדם נֹוטל ּכ ואחר ּתמידין. ּבהלכֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּבארנּו
ׁשם מּמּנּו ּומּזה הּקדׁשים, לקדׁש ּבֹו ונכנס מנדנדֹו, ְְְְְְֳִִִֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא
ּכן על ּבהיכל ּומּניחֹו ויֹוצא, הארֹון, ּבּדי ּבין הּזיֹות ְְִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשמֹונה

חצובה] ההיכל,[- מן יֹוצא ּכ ואחר ׁשם. ׁשהיה ְִֵֵֶַַַַָָָָָָָהּזהב
הּקדׁשים, לקדׁש ּבֹו ונכנס ּדמֹו, ּומקּבל הּׂשעיר, את ְְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוׁשֹוחט
ויֹוצא, הארֹון, ּבּדי ּבין הּזיֹות ׁשמֹונה ׁשם מּמּנּו ְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּומּזה

           
      

ּבהיכל. ׁשני ּכן על מעלּומּניחֹו הּפר ּדם נֹוטל ּכ ואחר ְִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָ
הּזיֹות; ׁשמֹונה הארֹון ּכנגד הּפרכת על מּמּנּו ּומּזה ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּכן,
הּפרכת על מּמּנּו ּומּזה הּׂשעיר, ּדם ונֹוטל הּפר, ּדם ְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹּומּניח
לתֹו הּפר ּדם מערה ּכ ואחר הּזיֹות. ׁשמֹונה הארֹון ְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּכנגד

הּפר ּדם ּבֹו ׁשהיה לּמזרק הּכל ּומחזיר הּׂשעיר, ּכדיּדם - ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּבין הּזהב, מּמזּבח לפנים ועֹומד יפה; יפה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיתערבּו
על הּתערבת מּדם להּזֹות ּומתחיל והּמנֹורה, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָֹהּמזּבח
הּקרנֹות על ּומּזה והֹול מסּבב והּוא הּזהב, מזּבח ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָקרנֹות

לצפֹוניתמּבחּוץ. צפֹונית, מזרחית מּקרן ּומתחיל ְְְְִִִִִִִִֶֶַַָ
ּכּלן ועל מזרחית; לדרֹומית ּדרֹומית, למערבית ְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָָָֻמערבית,
ׁשהיתה האחרֹונה מן חּוץ למעלן, מּלמּטן נֹותן ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָהּוא

למּטן מלמעלן נֹותן ׁשהּוא יתלכלכּולפניו, ׁשּלא ּכדי , ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הּזהב[בגדיו]ּכליו ׁשּבמזּבח והאפר הּגחלים וחֹותה . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

על הּתערבת מּדם ּומּזה זהבֹו, ׁשּמגּלה עד והיל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹהיל
ּבּמקֹום הּדרֹום ּבצד ּפעמים, ׁשבע מזּבח ׁשל ְְְֳִִֵֶֶַַַַַָָָָטהרֹו
על הּדם ׁשירי וׁשֹופ ויֹוצא, קרנֹותיו; מּתנֹות ְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּׁשלמּו
ׂשעיר אצל ּבא ּכ ואחר החיצֹון. מזּבח ׁשל מערבי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָיסֹוד
הּוא וכ ּומתוּדה. ראׁשֹו על ידיו ׁשּתי וסֹומ ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּמׁשּתּלח,
ּבית עּמ לפני ּופׁשעּו ועוּו חטאּו ה'! 'אּנא ְְְְְֵֵֶַָָָָָָאֹומר:
ולּפׁשעים, ולעוֹונֹות לחטאים נא ּכּפר ה'! אּנא ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָיׂשראל;
ּכּכתּוב יׂשראל, ּבית עּמ לפני וׁשּפׁשעּו וׁשעוּו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשחטאּו
וגֹו''. עליכם יכּפר הּזה בּיֹום ּכי :עבּד מׁשה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַֹּבתֹורת
פר אמּורי ּומֹוציא לּמדּבר; הּׂשעיר מׁשּלח ּכ ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָואחר
הּׁשאר ּומׁשּלח ּבּכלי, ונֹותנן לפנים, ּדמן ׁשהכניס ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָוׂשעיר
- ׁשם וקֹורא נׁשים, לעזרת ויֹוצא לׂשרפה. הּדׁשן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלבית
ּבגדי ּופֹוׁשט מקּדׁש, ּכ ואחר לּמדּבר. ׂשעיר ׁשּיּגיע ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָאחר
ורגליו; ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָָלבן,

ה מּוסףועֹוׂשה קרּבנֹות מּכלל ׁשהּוא ּבחּוץ, הּנעׂשה ּׂשעיר ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָ
את ועׂשה "ויצא, ׁשּנאמר: העם, ואיל אילֹו ּומקריב ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּיֹום.
וׂשעיר ּפר ׁשל האמּורין ּומקטיר העם"; עלת ואת ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹעלתֹו

הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד ּומקריב ּכהּנׂשרפין, ואחר ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
לבן, ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָמקּדׁש,
והּמחּתה. הּכף ּומֹוציא הּקדׁשים, לקדׁש ונכנס ְְְְְְֳִִִֵֶַַַַַַָָָֹּומקּדׁש;
ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט מקּדׁש, ּכ ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָואחר
את ּומטיב הערּבים, ּבין ׁשל קטרת ּומקטיר ּומקּדׁש; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹזהב,
מקּדׁש ּכ ואחר הּימים. ּכׁשאר הערּבים ּבין ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּנרֹות
ויֹוצא עצמֹו, ּבגדי ולֹובׁש זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָידיו
היה טֹוב ויֹום ּביתֹו. עד אֹותֹו מלּוין העם וכל ְְְְִֵֵַַָָָָָלביתֹו;

הּקדׁש מן ּבׁשלֹום ׁשּיצא על .עֹוׂשה, ְִֶֶֶַַָָָֹ

     
.‡צרי ּבהיכל, ּבפנים לבן ּבבגדי ׁשעֹובד עבֹודֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּכל

ׁשּבארנּו הּסדר על מעׂשהלעׂשֹותן ּבהן הקּדים ואם ; ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּכלּום. עׂשה לא - ְֲֵַָָֹלחברֹו

.ׁשחפנּה ּכלּום;[לקח]קטרת עׂשה לא - הּפר ׁשחיטת קדם ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
היא. ּפנים ּכעבֹודת ּפנים צר - ּבעזרה ׁשהחפינה ּפי על ְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹאף
ּכלּום; עׂשה לא - ּפר ׁשל ּדמֹו מּתן קדם ׁשּׁשחטֹו ׂשעיר ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוכן

לפנים. נכנס ּדמֹו הרי ּבעזרה, ׁשהּׁשחיטה ּפי על ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָאף

הּיֹום,‚. עבֹודת קדם אֹותן ׁשעׂשה הּמּוספין וׂשעיר ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹאיל
ּכלּום .אינן ְֵָ

יּזה„. - הּקדׁשים ּבקדׁש הּפר לדם הּׂשעיר ּדם ְְְֳִִִִֶֶַַַַַַָָָֹהקּדים
ויׁשחט אחר, ׂשעיר יביא ּכ ואחר ּכמצותֹו; הּפר ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָֹמּדם
הראׁשֹון. ויּפסל ּכמצותֹו, הּקדׁשים ּבקדׁש מּדמֹו ויּזה ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹותֹו,

ּבּמּתנֹות הּפר לדם הּׂשעיר ּדם הדם]הקּדים הזיות -] ְְִִִַַַַַַָָָ
ׁשנּיה ּפעם הּׂשעיר מּדם ויּזה יחזר הּפרכת, על ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹׁשּבהיכל

הּפר. ּדם ְַַַַָלאחר
.‰- הּקדׁשים ׁשּבקדׁש מּתנֹות ּגמר ׁשּלא עד הּדם ְְֳִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹנׁשּפ

הּקדׁשים ּבקדׁש ּכּתחּלה ויּזה ויחזר אחר, ּדם ;יביא ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
.Âּבּמּתנֹות והתחיל הּקדׁשים, ׁשּבקדׁש מּתנֹות ְְְֳִִִֶֶַַַַַָָָָֹּגמר

אחר, ּדם יביא - ּגמר ׁשּלא עד הּדם ונׁשּפ ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבהיכל,
ׁשּבהיכל הּזיֹות מּתחּלת ;ּומתחיל ְְִִִֵֶַַַַָָ

.Ê,הּזהב מזּבח על לּתן והתחיל ׁשּבהיכל, מּתנֹות ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּגמר
ּומתחיל אחר, ּדם יביא - ּגמר ׁשּלא עד הּדם ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹונׁשּפ

ּכּפר ׁשּכּלן הּמזּבח; מּתנֹות הןמּתחּלת עצמן ּבפני .ה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
.Áצרי אינֹו - הּדם נׁשּפ ּכ ואחר הּמזּבח מּתנֹות ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָּגמר

אינּה החיצֹון מזּבח על הּׁשירים ׁשּׁשפיכת אחר; ּדם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלהביא
ּכל ׁשּיגמר קדם ׁשּנׁשּפ הּוא הּפר ּדם ואם ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמעּכבת.
ּפעם הּקטרת ויחּפן אחר, ּפר מביא זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹֹהּמּתנֹות
יביא ּכ ואחר הּקטרת, ויקטיר הּפר, ׁשחיטת קדם ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשנּיה

מּמּנּו ויּזה .ּדמֹו ְִֶֶַָ
.Ëהּפר אּלא - הּדׁשן ּבבית נׂשרף ואין ּבגדים מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואין

הּכּפרה נגמרה ׁשּבֹו האחרֹון, .הּזה ְְֲִֶֶַַַַָָָָ
.È- ההּזיֹות ׁשּיגמר קדם הּׂשעיר ּבדם הּפר ּדם לֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹנתערב

אחת ונֹותן וחֹוזר ּפר, לׁשם למּטה וׁשבע למעלה אחת ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָנֹותן
אחרֹונה ּבמּתנה נתערבּו ׂשעיר. לׁשם למּטה וׁשבע ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָלמעלה
למעלה אחת ונֹותן וחֹוזר ּפר, לׁשם למּטה אחת נֹותן -ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַַַָָ

ׂשעיר לׁשם למּטה .וׁשבע ְְְִֵֶַַָָ
.‡Èהּפר ּדם ּכֹוס הּוא איזה ידע ולא הּכֹוסֹות, ְְְִֵֶַַַַַָָֹנתחּלפּו

למעלה אחת מהן מאחד נֹותן - הּׂשעיר ּדם ּכֹוס הּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָואיזה
למּטה, וׁשבע למעלה אחת הּׁשני מן ונֹותן למּטה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָוׁשבע
נמצא למּטה; וׁשבע למעלה אחת הראׁשֹון מן ונֹותן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָוחֹוזר

הּׂשעיר מּדם ואחריו הּפר, מּדם ׁשּנתן מקֹום, .מּכל ְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָ
.Èּבׁשּתי הּׂשעיר ּדם וקּבל כֹוסֹות, ּבׁשּתי הּפר מּדם ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָקּבל

הּפר ּדם ּכֹוס נֹודע ולא הּכֹוסֹות, מקצת ונתערבּו ְְְְְִִַַַַָָָֹכֹוסֹות,
מן ּכמצותן ההּזיֹות ּכל מּזה זה הרי - הּׂשעיר ּדם ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּכֹוס
על מהן ׁשהּזה אּלּו ׁשירי וׁשֹופ נתערבּו, ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּכֹוסֹות

לאּמה יּׁשפכּו ׁשּנתערבּו, הּכֹוסֹות ואֹותן ּכּמצוה; [-היסֹוד ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ
העזרה] .תעלת

.‚Èאֹותֹו קֹונה ּגדֹול ׁשּכהן ּפי על אף - הּכּפּורים יֹום ִִִֵֶֶַַַַָֹּפר
לֹו" אׁשר החּטאת "ּפר ׁשּנאמר: הפקירמּׁשּלֹו, הּמקֹום - ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

ּבֹו להן היה לא ׁשאּלּו הּכהנים; אחיו לכל ּבֹו ְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֹממֹונֹו
קדם ּגדֹול ּכהן מת אם ,לפיכ ּבֹו. מתּכּפרין היּו לא ְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹֻׁשּתפּות,
אחר, ּפר מביא אינֹו ּתחּתיו ׁשעֹומד הּכהן - הּפר ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּיּׁשחט
ּבעליה ׁשּמתּו חּטאת ואינֹו ראׁשֹון; ׁשל את ׁשֹוחט ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאּלא
ּומת הּפר, את ׁשחט מתה. הרּבים חּטאת ׁשאין ִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּתמּות,
ּבֹו. ּומכּפר זה ּבדם נכנס האחר הּכהן - ּבדמֹו ׁשּיכּפר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹקדם
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ּבהיכל. ׁשני ּכן על מעלּומּניחֹו הּפר ּדם נֹוטל ּכ ואחר ְִִֵֵֵֵַַַַַַַַַָָָ
הּזיֹות; ׁשמֹונה הארֹון ּכנגד הּפרכת על מּמּנּו ּומּזה ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹהּכן,
הּפרכת על מּמּנּו ּומּזה הּׂשעיר, ּדם ונֹוטל הּפר, ּדם ְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹּומּניח
לתֹו הּפר ּדם מערה ּכ ואחר הּזיֹות. ׁשמֹונה הארֹון ְְְְְֶֶֶֶַַַַַָָָָָָּכנגד

הּפר ּדם ּבֹו ׁשהיה לּמזרק הּכל ּומחזיר הּׂשעיר, ּכדיּדם - ְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
ּבין הּזהב, מּמזּבח לפנים ועֹומד יפה; יפה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּיתערבּו
על הּתערבת מּדם להּזֹות ּומתחיל והּמנֹורה, ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַַַַָֹהּמזּבח
הּקרנֹות על ּומּזה והֹול מסּבב והּוא הּזהב, מזּבח ְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָקרנֹות

לצפֹוניתמּבחּוץ. צפֹונית, מזרחית מּקרן ּומתחיל ְְְְִִִִִִִִֶֶַַָ
ּכּלן ועל מזרחית; לדרֹומית ּדרֹומית, למערבית ְְְְְֲֲִִִִִִִַַַָָָָֻמערבית,
ׁשהיתה האחרֹונה מן חּוץ למעלן, מּלמּטן נֹותן ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָהּוא

למּטן מלמעלן נֹותן ׁשהּוא יתלכלכּולפניו, ׁשּלא ּכדי , ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
הּזהב[בגדיו]ּכליו ׁשּבמזּבח והאפר הּגחלים וחֹותה . ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

על הּתערבת מּדם ּומּזה זהבֹו, ׁשּמגּלה עד והיל ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹהיל
ּבּמקֹום הּדרֹום ּבצד ּפעמים, ׁשבע מזּבח ׁשל ְְְֳִִֵֶֶַַַַַָָָָטהרֹו
על הּדם ׁשירי וׁשֹופ ויֹוצא, קרנֹותיו; מּתנֹות ְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָׁשּׁשלמּו
ׂשעיר אצל ּבא ּכ ואחר החיצֹון. מזּבח ׁשל מערבי ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָיסֹוד
הּוא וכ ּומתוּדה. ראׁשֹו על ידיו ׁשּתי וסֹומ ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹהּמׁשּתּלח,
ּבית עּמ לפני ּופׁשעּו ועוּו חטאּו ה'! 'אּנא ְְְְְֵֵֶַָָָָָָאֹומר:
ולּפׁשעים, ולעוֹונֹות לחטאים נא ּכּפר ה'! אּנא ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָיׂשראל;
ּכּכתּוב יׂשראל, ּבית עּמ לפני וׁשּפׁשעּו וׁשעוּו ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשחטאּו
וגֹו''. עליכם יכּפר הּזה בּיֹום ּכי :עבּד מׁשה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַֹּבתֹורת
פר אמּורי ּומֹוציא לּמדּבר; הּׂשעיר מׁשּלח ּכ ְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָואחר
הּׁשאר ּומׁשּלח ּבּכלי, ונֹותנן לפנים, ּדמן ׁשהכניס ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָָוׂשעיר
- ׁשם וקֹורא נׁשים, לעזרת ויֹוצא לׂשרפה. הּדׁשן ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָלבית
ּבגדי ּופֹוׁשט מקּדׁש, ּכ ואחר לּמדּבר. ׂשעיר ׁשּיּגיע ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָאחר
ורגליו; ידיו ּומקּדׁש זהב, ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָָָלבן,

ה מּוסףועֹוׂשה קרּבנֹות מּכלל ׁשהּוא ּבחּוץ, הּנעׂשה ּׂשעיר ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָ
את ועׂשה "ויצא, ׁשּנאמר: העם, ואיל אילֹו ּומקריב ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָהּיֹום.
וׂשעיר ּפר ׁשל האמּורין ּומקטיר העם"; עלת ואת ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹעלתֹו

הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד ּומקריב ּכהּנׂשרפין, ואחר ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
לבן, ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַָָָָמקּדׁש,
והּמחּתה. הּכף ּומֹוציא הּקדׁשים, לקדׁש ונכנס ְְְְְְֳִִִֵֶַַַַַַָָָֹּומקּדׁש;
ּבגדי ולֹובׁש וטֹובל, לבן, ּבגדי ּופֹוׁשט מקּדׁש, ּכ ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַָָָואחר
את ּומטיב הערּבים, ּבין ׁשל קטרת ּומקטיר ּומקּדׁש; ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹזהב,
מקּדׁש ּכ ואחר הּימים. ּכׁשאר הערּבים ּבין ׁשל ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָהּנרֹות
ויֹוצא עצמֹו, ּבגדי ולֹובׁש זהב, ּבגדי ּופֹוׁשט ורגליו, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַָָָָָידיו
היה טֹוב ויֹום ּביתֹו. עד אֹותֹו מלּוין העם וכל ְְְְִֵֵַַָָָָָלביתֹו;

הּקדׁש מן ּבׁשלֹום ׁשּיצא על .עֹוׂשה, ְִֶֶֶַַָָָֹ

     
.‡צרי ּבהיכל, ּבפנים לבן ּבבגדי ׁשעֹובד עבֹודֹות ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָָּכל

ׁשּבארנּו הּסדר על מעׂשהלעׂשֹותן ּבהן הקּדים ואם ; ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
ּכלּום. עׂשה לא - ְֲֵַָָֹלחברֹו

.ׁשחפנּה ּכלּום;[לקח]קטרת עׂשה לא - הּפר ׁשחיטת קדם ְְְֲִֶֶֶַַָָָָָֹֹֹ
היא. ּפנים ּכעבֹודת ּפנים צר - ּבעזרה ׁשהחפינה ּפי על ְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָֹאף
ּכלּום; עׂשה לא - ּפר ׁשל ּדמֹו מּתן קדם ׁשּׁשחטֹו ׂשעיר ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹוכן

לפנים. נכנס ּדמֹו הרי ּבעזרה, ׁשהּׁשחיטה ּפי על ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָאף

הּיֹום,‚. עבֹודת קדם אֹותן ׁשעׂשה הּמּוספין וׂשעיר ְֲִִִֶֶַַַַָָָָָֹאיל
ּכלּום .אינן ְֵָ

יּזה„. - הּקדׁשים ּבקדׁש הּפר לדם הּׂשעיר ּדם ְְְֳִִִִֶֶַַַַַַָָָֹהקּדים
ויׁשחט אחר, ׂשעיר יביא ּכ ואחר ּכמצותֹו; הּפר ְְְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָֹמּדם
הראׁשֹון. ויּפסל ּכמצותֹו, הּקדׁשים ּבקדׁש מּדמֹו ויּזה ְְְְְֳִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹאֹותֹו,

ּבּמּתנֹות הּפר לדם הּׂשעיר ּדם הדם]הקּדים הזיות -] ְְִִִַַַַַַָָָ
ׁשנּיה ּפעם הּׂשעיר מּדם ויּזה יחזר הּפרכת, על ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָֹֹׁשּבהיכל

הּפר. ּדם ְַַַַָלאחר
.‰- הּקדׁשים ׁשּבקדׁש מּתנֹות ּגמר ׁשּלא עד הּדם ְְֳִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹנׁשּפ

הּקדׁשים ּבקדׁש ּכּתחּלה ויּזה ויחזר אחר, ּדם ;יביא ְְְְֲֳִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹ
.Âּבּמּתנֹות והתחיל הּקדׁשים, ׁשּבקדׁש מּתנֹות ְְְֳִִִֶֶַַַַַָָָָֹּגמר

אחר, ּדם יביא - ּגמר ׁשּלא עד הּדם ונׁשּפ ְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּבהיכל,
ׁשּבהיכל הּזיֹות מּתחּלת ;ּומתחיל ְְִִִֵֶַַַַָָ

.Ê,הּזהב מזּבח על לּתן והתחיל ׁשּבהיכל, מּתנֹות ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּגמר
ּומתחיל אחר, ּדם יביא - ּגמר ׁשּלא עד הּדם ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹונׁשּפ

ּכּפר ׁשּכּלן הּמזּבח; מּתנֹות הןמּתחּלת עצמן ּבפני .ה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֻ
.Áצרי אינֹו - הּדם נׁשּפ ּכ ואחר הּמזּבח מּתנֹות ְְְְִִִֵֵַַַַַַַַָָָָּגמר

אינּה החיצֹון מזּבח על הּׁשירים ׁשּׁשפיכת אחר; ּדם ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָלהביא
ּכל ׁשּיגמר קדם ׁשּנׁשּפ הּוא הּפר ּדם ואם ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹמעּכבת.
ּפעם הּקטרת ויחּפן אחר, ּפר מביא זה הרי - ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֹֹהּמּתנֹות
יביא ּכ ואחר הּקטרת, ויקטיר הּפר, ׁשחיטת קדם ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹֹׁשנּיה

מּמּנּו ויּזה .ּדמֹו ְִֶֶַָ
.Ëהּפר אּלא - הּדׁשן ּבבית נׂשרף ואין ּבגדים מטּמא ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואין

הּכּפרה נגמרה ׁשּבֹו האחרֹון, .הּזה ְְֲִֶֶַַַַָָָָ
.È- ההּזיֹות ׁשּיגמר קדם הּׂשעיר ּבדם הּפר ּדם לֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹנתערב

אחת ונֹותן וחֹוזר ּפר, לׁשם למּטה וׁשבע למעלה אחת ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָנֹותן
אחרֹונה ּבמּתנה נתערבּו ׂשעיר. לׁשם למּטה וׁשבע ְְְְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָלמעלה
למעלה אחת ונֹותן וחֹוזר ּפר, לׁשם למּטה אחת נֹותן -ְְְְְְֵֵֵֵַַַַַַַָָ

ׂשעיר לׁשם למּטה .וׁשבע ְְְִֵֶַַָָ
.‡Èהּפר ּדם ּכֹוס הּוא איזה ידע ולא הּכֹוסֹות, ְְְִֵֶַַַַַָָֹנתחּלפּו

למעלה אחת מהן מאחד נֹותן - הּׂשעיר ּדם ּכֹוס הּוא ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָואיזה
למּטה, וׁשבע למעלה אחת הּׁשני מן ונֹותן למּטה, ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָוׁשבע
נמצא למּטה; וׁשבע למעלה אחת הראׁשֹון מן ונֹותן ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָוחֹוזר

הּׂשעיר מּדם ואחריו הּפר, מּדם ׁשּנתן מקֹום, .מּכל ְֲִִִִֶַַַַַַָָָָָָ
.Èּבׁשּתי הּׂשעיר ּדם וקּבל כֹוסֹות, ּבׁשּתי הּפר מּדם ְְְִִִִִִֵֵֵֵַַַַָָקּבל

הּפר ּדם ּכֹוס נֹודע ולא הּכֹוסֹות, מקצת ונתערבּו ְְְְְִִַַַַָָָֹכֹוסֹות,
מן ּכמצותן ההּזיֹות ּכל מּזה זה הרי - הּׂשעיר ּדם ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָמּכֹוס
על מהן ׁשהּזה אּלּו ׁשירי וׁשֹופ נתערבּו, ׁשּלא ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּכֹוסֹות

לאּמה יּׁשפכּו ׁשּנתערבּו, הּכֹוסֹות ואֹותן ּכּמצוה; [-היסֹוד ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָ
העזרה] .תעלת

.‚Èאֹותֹו קֹונה ּגדֹול ׁשּכהן ּפי על אף - הּכּפּורים יֹום ִִִֵֶֶַַַַָֹּפר
לֹו" אׁשר החּטאת "ּפר ׁשּנאמר: הפקירמּׁשּלֹו, הּמקֹום - ְֱֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָ

ּבֹו להן היה לא ׁשאּלּו הּכהנים; אחיו לכל ּבֹו ְֲִִֶֶֶַָָָָָָֹֹממֹונֹו
קדם ּגדֹול ּכהן מת אם ,לפיכ ּבֹו. מתּכּפרין היּו לא ְְְִִִִֵֵֶַָָָָֹֹֹֻׁשּתפּות,
אחר, ּפר מביא אינֹו ּתחּתיו ׁשעֹומד הּכהן - הּפר ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּיּׁשחט
ּבעליה ׁשּמתּו חּטאת ואינֹו ראׁשֹון; ׁשל את ׁשֹוחט ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָאּלא
ּומת הּפר, את ׁשחט מתה. הרּבים חּטאת ׁשאין ִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּתמּות,
ּבֹו. ּומכּפר זה ּבדם נכנס האחר הּכהן - ּבדמֹו ׁשּיכּפר ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹקדם



נח           
      

.„Èׁשוין ׁשּיהיּו מצותן - הּכּפּורים יֹום ׂשעירי ְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָׁשני
ּובדמים ּובקֹומה במחירם]ּבמראה אף[- ּכאחת; ּולקיחתן , ְְְְְְִִֶַַַַָָָָ

ואחד הּיֹום מהן אחד לקח ּכׁשרים; ׁשוין, ׁשאינן ּפי ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָעל
ּכׁשרים. - ְְִֵָָלמחר

.ÂËזּוג יּקח מת, הגריל ׁשּלא עד אם - מהן אחד ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹמת
מּׁש ואם עליהןלּׁשני. ויגריל ׁשנים יביא - מת הגריל ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָ

אֹומר: ׁשם, ׁשל היה אם ׁשּמת: הּוא איזה ורֹואה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָּכּתחּלה,
היה ואם ּתחּתיו'; יתקּים לּׁשם הּגֹורל עליו ׁשעלה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָ'זה
לעזאזל הּגֹורל עליו ׁשעלה 'זה יאמר: עזאזל, ׁשל ֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּמת

ּתחּתיו' -יתקּים ּבּסֹוף עליהן ׁשהגריל הּׁשנים מן והּׁשני . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָ
ׁשאין לנדבה; ּדמיו ויּפלּו ויּמכר, מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹירעה

מתה. הּצּבּור ִֵַַַָחּטאת
.ÊËאחרים והפריׁש ׁשאבדּו, הּכּפּורים יֹום ׁשל וׂשעיר ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָּפר

ׁשּיסּתאבּו עד ירעּו - הראׁשֹונים ונמצאּו וקרבּו, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּתחּתיהן
במום] נמצאּו[יפסלו אם וכן לנדבה; ּדמיהן ויּפלּו ויּמכרּו, ,ְְְְְְְְְִִִִִֵֵֶָָָ

וירעּו הראׁשֹונים, יקרבּו - אּלּו ׁשּיקרבּו קדם ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶָָֹהראׁשֹונים
ׁשאין לנדבה; ּדמיהן ויּפלּו מּום, ּבהן ׁשּיּפל עד ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹהּׁשנּיים

מתה. הּצּבּור ִֵַַַָחּטאת
.ÊÈעֹובר מּום אפּלּו הּמׁשּתּלח, ּבּׂשעיר ּפֹוסל וכןהּמּום ; ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָ

לחֹולה אּמֹו ׁשּנׁשחטה ּכגֹון - נפסל זמן, מחּסר נעׂשה ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָֻאם
הּכּפּורים היום]ּביֹום לשוחטו אסור זה ׁשּדחּיתֹו[ומפני ; ְְִִִֶַָ

ׁשחיטתֹו. היא ְֲִִֵַָָלעזאזל
.ÁÈּפסּול - טרפה חי".היה "יעמד ׁשּנאמר: , ְֱֳֵֶֶַַַָָָָָ
.ËÈ,ּכתפֹו על מרּכיבֹו - להּל יכֹול ואינֹו הּׂשעיר, ְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָחלה

ּבׁשּבת ;ואפּלּו ְֲִַַָ
.Îאחר ּביד מׁשּלחֹו זה הרי - המׁשּלח .חלה ְְְְֲֵֵֵֶַַַַַַָָ

.‡Îויֹוצא ונֹוטלֹו לּמקּדׁש, נכנס זה הרי - המׁשּלח ,נטמא ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
נטמא. אפּלּו ׁשהּוכן, זה ּביד - עּתי" איׁש "ּביד ְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָׁשּנאמר:

.Îוימיתּנּו אחריו ירד - מת ולא הּׂשעיר ונפל ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּדחפֹו,
ׁשּממיתֹו ּדבר ּבהניה.ּבכל מּתרין זה ׂשעיר ואברי . ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָֻ

.‚Îמּזה,[נפלה]נפחתה היה לא - היכל ׁשל ּתקרה ְְֲִִֵֶֶַָָָָָֹ
מֹועד". "ּבאהל ְֱֵֶֶֶַֹׁשּנאמר:

.„Îנתחּנ ׁשּלא נחנך]מזּבח עליו,[- יּזה לא - ּבּקטרת ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹ
הּסּמים". קטרת "מזּבח ְְֱִִֶֶֶַַַַֹׁשּנאמר:

.‰Îעׁשן מעלה אֹו מּסּמניה אחד הּקטרת מן מיןחסר -] ְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
לעשן] ּכיעשב ימּות, "ולא ׁשּנאמר: עליה, מיתה חּיב -ְֱִִֶֶֶַַָָָָָֹ

ּביאתֹו על מיתה חּיב וכן אראה". הקדשים]ּבענן [לקודש ְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּבביאה ׁשגג אם ,לפיכ מצוה. שאסורּבלא ידע שלא -] ְְְְִִִִַָָָָֹ

הקדשים] לקדש סתם ׁשּנכנסלהיכנס אֹו ּבקטרת, ְְְִִִֵֶֶַֹוהזיד
מיתה. חּיב - החסרה עם ׁשלמה ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹּבקטרת

.ÂÎ- ּבהיכל ּכּזית הּקדׁשים קדׁש ׁשל הּקטרת מן ְְֳִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹהקטיר
מיתה .חּיב ִַָָ

.ÊÎוהּמחׁשבה עבֹודה, - הּקטרת ּפֹוסלת[הפסולה]חפינת ְְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָָֹ
ּבמחׁשבה; נפסלת לּקטרת הּגחלים חתּית וכן ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבּה;

ּכקרּבן. קרּבן ְְְְִֵֶַָָָָׁשּמכׁשירי
.ÁÎמּמּטה אֹו הּצדדין, מן אֹו אצּבעֹותיו, ּבראׁשי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָחפן

אֹו לזֹו, זֹו וקרבן זֹו ּובידֹו זֹו ּבידֹו ׁשחפן אֹו ְְְְְְֵֶַַָָָָָָלמעלן,
חברֹו ׁשחפן אֹו ואספּה, הארץ על מּידֹו קטרת ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשּנתּפּזרה

לחפניו ראׁשֹוןונתן ּׁשחפן ּבמה ׁשני ונכנס ומת ׁשחפן אֹו , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָ
הרצה. הקטיר, ואם יקטיר; ולא ספק, אּלּו ּכל -ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹֻ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

 
מצוֹות ּוׁשּתים עׂשה, מצות אחת - מצוֹות ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹיׁש
חטא אׁשר הּמֹועל לׁשּלם (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלא
ׁשּלא (ב) הּמֹועל; ּדין הּוא וזה וקרּבן, חמׁש ְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹּבתֹוספת
אּלּו מצוֹות ּובאּור קדׁשים. לגז ׁשּלא (ג) ּבקדׁשים; ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָֹֹֹלעבד

אּלּו. ְִִֵָּבפרקים

   
הּקרבין‡. מּדברים ּבין ה', מּקדׁשי להנֹות להדיֹוט ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָָאסּור

הּבית ּבדק מּקדׁשי ּבין הּמזּבח, ּגּבי המקדש]על וכל[- ; ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
מעל. ה', מּקדׁשי ּפרּוטה ּבׁשוה ְְְֱִֵֶֶֶַַָָָָהּנהנה

.ּבׂשר ּכגֹון - הּקרּבנֹות מן ּבאכילה ׁשהּתרּו ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָֻּדברים
הּלחם ׁשּתי אֹו ּדמן, זריקת אחר ואׁשם [שלחּטאת ְְְִֵֶֶַַַַַָָָָָ

מעילה.שבועות] ּבהן אין - הּכבׂשים ׁשני ּדם זריקת ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָאחר
מּתרין והן הֹואיל - ּבהן וכּיֹוצא מאּלּו הּזר אכל ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻאפּלּו
מעל. לא מהן הּנהנה ּכל ּבהן, להנֹות אדם ּבני ְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלמקצת
ׁשעת להן והיתה הֹואיל - ּבאכילה ונאסרּו נפסלּו ְְְְְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַָָָָואפּלּו

מעילה. עליהן חּיבין אין ְֲִִֵֵֵֶֶַָָהּתר,
ּבזדֹו‚. הּקדׁשהּמֹועל מן ּׁשּפגם מה ּומׁשּלם לֹוקה, - ן ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ

קרן]ּבראׁשֹו "לא[- ׁשּנאמר: מּזה מעילה, ׁשל ואזהרה . ְְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
מּפי - "ּונדרי . . ּדגנ מעׂשר ,ּבׁשערי לאכל ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹתּוכל

רבינו]הּׁשמּועה ממשה לאֹוכל[מסורת אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְֵֶַַָָָָ
ּכל לׁשאר הּדין והּוא לּׁשם; וכּלּה הֹואיל עֹולה, ְְְְִִִִֵַַַָָָָֻמּבׂשר
מּקדׁשי ּבין מזּבח, מּקדׁשי ּבין - לבּדֹו לה' ׁשהּוא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹקדׁש
מעל לֹוקה. ּפרּוטה, ּבׁשוה מהן נהנה אם - הּבית ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּבדק
איל ּומביא חמׁש, ותֹוספת ּׁשּנהנה, מה מׁשּלם - ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבׁשגגה
הּנקרא הּוא וזה לֹו; ּומתּכּפר אׁשם, ּומקריבֹו סלעים ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבׁשני
ה', מּקדׁשי ּבׁשגגה "וחטאה ׁשּנאמר: מעילֹות', ְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָָָ'אׁשם
ואת יׁשּלם, הּקדׁש מן חטא אׁשר ואת . . אׁשמֹו את ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹוהביא
הבאת עם חמׁש, ּבתֹוספת הּקרן וׁשּלּום וגֹו'". ְְְֲֲִִִִֶֶֶֶֶַַָֹחמיׁשתֹו

עׂשה. מצות - ְְֲִֵַַָָהּקרּבן
ואין„. הּכּפרה; מעּכבין האׁשם והבאת הּקרן ְְְְֲִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָּתׁשלּום

מעּכב ואׁשםהחמׁש איל - האׁשם" "ּבאיל ׁשּנאמר: , ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
מעּכב. החמׁש ואין ְְְְִֵֵֶַַַֹמעּכבין,

יצא‰. לא - אׁשמֹו הביא ׁשּלא עד מעילתֹו נסּתּפקהביא . ְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹ
הּקרּבן ּומן הּתׁשלּומין מן ּפטּור - מעל לא אֹו מעל אם ְְִִִִַַַַַָָָָָֹלֹו
מֹוסיף ּבֹו, נהנה ואם ההקּדׁש; ּכתחּלת הּוא והרי ְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹוהחמׁש.
- ׁשהחמׁש ּפעמים, ּכּמה ּבארנּו ּוכבר החמׁש. על ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹחמׁש
חמּׁשה. וחמׁשֹו הּוא ׁשּיהיה עד הּקרן, מן מארּבעה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻאחד

.Âמּדברי מעילה מּׁשּום עליהן חּיבין ׁשאין ּדברים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָיׁש
ּבהן, והּנהנה סֹופרים; מּדברי ּבהן להנֹות אסּור אבל ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָתֹורה,

ּבלבד קרן אׁשם.מׁשּלם מביא ואינֹו חמׁש, מֹוסיף ואינֹו , ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
.Ê- קּלים קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין מזּבח, קדׁשי ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַָָָָָָָּכל

,ׁשֹור ּבבכֹור תעבד "לא ׁשּנאמר: ועבֹודה, ּבגּזה ְְֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַָָֹֹאסּורין

           
      

והּגֹוזז קדׁשים. לׁשאר הּדין והּוא ;"צאנ ּבכֹור תגז ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹולא
הּתֹורה מן לֹוקה - ּבּצאן העֹובד אֹו הּׁשֹור אינֹואת ותֹולׁש ; ְִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

הּסיט רחב ּכדי ׁשּיגזז עד לֹוקה ׁשאינֹו לי ויראה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹּכגֹוזז.
טוויה]ּכפּול מידת הּׁשּבת.[- מן חמּור זה יהיה לא - ְִִֶֶַַָָָֹ

.Áּבּה וכּיֹוצא ּבכֹור ספק ׁשהיא ּבהמה ּכגֹון קדׁשים, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָספק
ועבֹודה ּבגּזה אסּורין הן הרי ּבהן,- העֹובד אֹו והּגֹוזז ; ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

לֹוקה. ֵֶאינֹו
.Ëׁשּבארנּו ּכמֹו ונפּדת מּום ּבּה ׁשּנפל הקּדׁש -ּבהמת ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

עד ּבאּסּורּה היא והרי ועבֹודה, ּבגּזה מּתרת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻאינּה
ּבּמה ּבאכילה. הּתרה - ּפדיֹונּה אחר נׁשחטה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּתּׁשחט;
מּום קדם אֹו מּומן, את הקּדׁשן ּבׁשּקדם אמּורים? ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּדברים
- לּמזּבח קבּוע מּום ּבעלת הּמקּדיׁש אבל להקּדׁשן; ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָעֹובר

מּדבריהם אּלא ועבֹודה ּבגּזה אסּורה חכמים]אינּה .[של ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
להּגזז לחּלין ותצא ּדבר, לכל ּכחּלין זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָָֻֻנפּדת
על חלה ׁשהּקדּׁשה והּמעׂשר, הּבכֹור מן חּוץ ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻּולהעבד;
ואינן מּתחּלתן, קבּועין מּומין ּבעלי ׁשהן ּפי על אף ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּגּופן
להרּביע ואסּור לעֹולם. ּולהעבד להּגזז לחּלין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֻיֹוצאין

הּמקּדׁשין.[לזווג] ּובפסּולי ְְְִִִֵַָֻּבבכֹור
.Èהּׂשער לתלׁש להראֹותמּתר ּכדי הּקדׁשים מן לכּתחּלה ְְְְְְֳִִִִֵֵַַַַָָָָֹֻ

הּבהמה מן ׁשּנׁשר אֹו ׁשּתלׁש הּׂשער ואֹותֹו לממחה; ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמּום
לאחר אפּלּו ּבהניה אסּור זה הרי - והּמעׂשר הּבכֹור מן ְְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָאֹו

אֹותן יׁשהה ׁשּמא ּגזרה מּומן; מּפני [בחיים,ׁשּיּׁשחטּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
צמרם] לכּפרהשינשור ּבאין ואינן הֹואיל מזדרז, [אינו ְְִִֵַָָָָ

מּתרלשוחטן] - והאׁשם החּטאת מן הּנֹוׁשר צמר אבל .ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ּבאין, הן ּולכּפרה הֹואיל מּומן; מּפני ׁשחיטתן לאחר ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּבהניה
ספק. זה הרי - העֹולה מן נתלׁש ואם אֹותן. מׁשהה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאינֹו
הּוא הרי - מּום ּבהן ׁשּנפל אחר הּקדׁשים מן ׁשּיּתלׁש ְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכל
והּמעׂשר הּבכֹור מן חּוץ ּבידֹו; ּתלׁש לא ׁשהרי ּבהניה, ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻמּתר
ּבהניה. אסּור מּום, ּבֹו ׁשּנפל אחר מּמּנּו הּנתלׁש ׁשאף -ְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָ

.‡Èמּכאן הּׂשער ּתֹולׁש מקּדׁשין, ׁשאר אֹו ּבכֹור ְְְִִֵֵֵַַָָָָֻהּׁשֹוחט
יזיזּנּו ׁשּלא ּובלבד - לּסּכין מקֹום לעׂשֹות [-ּומּכאן ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹ

ְִמּמקֹומֹו.השער]
.Èסֹופרים מּדברי ועבֹודה ּבגּזה אסּורין הּבית בדק ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָקדׁשי

חכמים] אֹותן[- הּגֹוזז ,לפיכ אסּורין. אינן הּתֹורה מן אבל ;ְֲֲִִִֵֵַַָָָָָ
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, אינֹו - ּבהן העֹובד ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָאֹו

.‚Èמּדברי ּבעבֹודה אסּורה אּמֹו - לּמזּבח עּבר ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֻהּמקּדיׁש
ּבּה. ּגזרּו העּבר, את מכחׁשת ׁשעבֹודתּה מּפני ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻסֹופרים;

לּולד הפסד ּבזה ׁשאין ּבגּזה, מּתרת היא הקּדיׁשוהרי . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
הרי - לּמזּבח ּבין הּבית לבדק ּבין הּבהמה, מן אחד ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאבר
אסּורה; אינּה אֹו ועבֹודה ּבגּזה ּכּלּה אסּורה אם ספק ְֲֲֲִִֵֵַַָָָָָָָָָֻהּדבר

עליה. לֹוקין אין ְִִֵֶָָָלפיכ

ה'תש"ע מרחשון כ"ו שישי יום

  
הּדם‡. ׁשּיּזרק עד ּבהן מֹועלין אין - קּלים נזרקקדׁשים . ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבאמּוריהן מֹועלין - חשוביםהּדם וחלקים [אברים ְֲִֵֵֶַָ
הּדׁשןהמוקטרים] לבית ׁשּיצאּו אפרם]עד פינוי עד ׁשהרי[- ; ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַ

אפּלּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּנאכל, ּבדבר מֹועלין ואין לאּׁשים, ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהן

מֹועלין אין - זריקה קדם לּמזּבח ׁשּלהן האמּורין ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהעלה
לחּוץ אמּוריהן הֹוציא הּדם. ׁשּיּזרק עד לעזרה]ּבהן חוץ -] ִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

הּדם נזרק הּדם. ׁשּיּזרק עד ּבהן מֹועלין אין - זריקה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹקדם
ּבהן; מֹועלין החזירן, ולא ּבחּוץ הן ׁשעדין ּפי על אף -ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

להחמיר. ּבין להקל ּבין לּיֹוצא מֹועלת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשהּזריקה

.ׁשּיּזרק עד מּׁשהקּדׁשּו ּבהן מֹועלין - קדׁשים קדׁשי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּכל
עד לאּׁשים, ׁשּכּלֹו ּבדבר ּבהן מֹועלין - הּדם נזרק ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻהּדם.

הּנאכל,ׁשּיּׂשרף ּבדבר מֹועלין ואין הּדׁשן; לבית ויצא ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

ּבהמה‚. עֹולת ואחד העֹוף עֹולת אחד העֹולה, ,ּכיצד? ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָ
המנחה]והּקמץ מן והּלבֹונה[הקרב למנחות], עשב ,[מין ְְְֶַַָֹ

והחבּתין ּכהנים, חביתין]ּומנחת נסכים[מנחת ּומנחת , ְְְְֲֲִִִִִִַַַָֹ
הקרבנות] עם עד[הבאה הקּדׁשן, מּׁשעת ּבהן מֹועלין -ְְֲִִֵֶֶַַָָ

הּדׁשן. לבית הּמזּבח על ׂשרפתן אחר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּיצאּו
ּבהן„. מֹועלין - הּנׂשרפין ּוׂשעירים הּנׂשרפין ּפרים ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָוכן

הּדׁשן ּבבית ׂשרפתן ותּגמר ׁשּיּׂשרפּו עד הקּדׁשן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּׁשעת
והּוא ּבֹו מֹועלין - ׁשיּתֹו קדם אבל הּבׂשר; ְְֲֲִִִֶֶַָָָֹויּתֹו

הּדׁשן .ּבבית ְֵֶֶַ
אפר‰. ׁשּתעׂשה עד מּׁשהקּדׁשה ּבּה מֹועלין אדּמה ּפרה ;וכן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻֻ

"חּטאת ּבּה: נאמר הרי הּבית, בדק ּכקדׁשי ׁשהיא ּפי על ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאף
ּפרה ּבאפר אדם ימעל ׁשּלא הּוא, ּדין ּבית ּותנאי .היא". ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

.Âּבכּלן מֹועלין - צּבּור ׁשלמי וזבחי ואׁשם, ּבהמה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻחּטאת
ּבאמּוריהן מֹועלין - הּדם נזרק הּדם. ׁשּיּזרק עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמּׁשהקּדׁשּו

ּבּבׂשר מֹועלין ואין הּדׁשן; לבית ׁשּיצאּו חּטאתעד וכן . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
דמּה הּזה דמּה. ׁשּיּזה עד מּׁשהקּדׁשה ּבּה מֹועלין - ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻהעֹוף

ּבמראתּה להנֹות אסּור אבל מעילה, ּבּה אין [מצבור- ְְְֲִֵֵָָָָָָָֻ
מעל.הפסולת] לא הּזיה, אחר ּבהן והּנהנה ְְֱֶֶֶַַַַַָָָָָָֹונֹוצתּה;

.Êׁשעדין ּפי על אף מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין - ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָֻהּמנחֹות
- הּקמץ קרב הּקמץ; ׁשּיקטיר עד ׁשרת, ּבכלי נתקּדׁשּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹלא

ּבאכילה הּׁשירים חסרּוהּתרּו אֹו הּׁשירים נפסלּו ואם . ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָֻ
מּתרת אינּה זֹו והקטרה הֹואיל - הּקמץ הקטיר ּכ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחר
אֹו מעילה ידי יצאּו אם ספק הּדבר הרי ּבאכילה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָהּׁשירים

יצאּו. ְָֹלא
.Áלא ׁשעדין ּפי על אף מּׁשהקּדׁש, ּבֹו מֹועלין - הּפנים ְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֻלחם

ּבאכילה. הּתר - הּבזיכין הקטיר הּבזיכין; ׁשּיקטיר עד ְְֱֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֻנאפה,
עד ׁשּיאפּו, קדם מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין - הּלחם ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻוכן

ּבאכילה הּתרּו - הּכבׂשים ּדם נזרק הּכבׂשים; ּדם .ׁשּיּזרק ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
.Ëלּׁשיתין ירדּו מּׁשהקּדׁשּו; ּבהן מֹועלין - ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָֻהּנסכים

המזבח][תעלות ּבחגתחת ׁשּמנּסכין מים ּבהן. מֹועלין אין ,ְְְֲִִִֵֶֶַַַָ
ּבהן; נהנין אין זהב, ׁשל ּבּכד ׁשהן זמן ּכל - ְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּסּכֹות
ּבכּלן, מֹועלין - ּבּצלֹוחית אֹותן נתנּו מעל. לא ְְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָֹֻוהּנהנה,

הּנסכים. מּכלל הן ְְֲִִֵֵֶַַָׁשהרי
.Èעד ּבכלי, מּׁשהקּדׁש ּבֹו מֹועלין - מצרע ׁשל ׁשמן ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָֹֻלֹוג

מֹועלין, ולא נהנין לא - האׁשם ּדם נזרק האׁשם; ּדם ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּיּזרק
מּתנֹותיו מּמּנּו ׁשּיּתנּו עבודתו]עד שתעשה מּמּנּו[- נתנּו ; ְְְִִִֶֶֶַַָָ

ואׁשם. חּטאת ּכבׂשר ּבאכילה, הּׁשירים הּתרּו - ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָֻהּמּתנֹות
.‡Èלפני ּבין ּבֹו, מֹועלין אין - הּקדׁשים ׁשחיטת ּדמי ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָּכל

לנחל יצא קדרֹון; לנחל ׁשּיצא עד ּכּפרה, לאחר ּבין ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָּכּפרה
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והּגֹוזז קדׁשים. לׁשאר הּדין והּוא ;"צאנ ּבכֹור תגז ְְְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹֹולא
הּתֹורה מן לֹוקה - ּבּצאן העֹובד אֹו הּׁשֹור אינֹואת ותֹולׁש ; ְִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

הּסיט רחב ּכדי ׁשּיגזז עד לֹוקה ׁשאינֹו לי ויראה ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹּכגֹוזז.
טוויה]ּכפּול מידת הּׁשּבת.[- מן חמּור זה יהיה לא - ְִִֶֶַַָָָֹ

.Áּבּה וכּיֹוצא ּבכֹור ספק ׁשהיא ּבהמה ּכגֹון קדׁשים, ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַָָָָספק
ועבֹודה ּבגּזה אסּורין הן הרי ּבהן,- העֹובד אֹו והּגֹוזז ; ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָ

לֹוקה. ֵֶאינֹו
.Ëׁשּבארנּו ּכמֹו ונפּדת מּום ּבּה ׁשּנפל הקּדׁש -ּבהמת ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָ

עד ּבאּסּורּה היא והרי ועבֹודה, ּבגּזה מּתרת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻאינּה
ּבּמה ּבאכילה. הּתרה - ּפדיֹונּה אחר נׁשחטה ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשּתּׁשחט;
מּום קדם אֹו מּומן, את הקּדׁשן ּבׁשּקדם אמּורים? ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָּדברים
- לּמזּבח קבּוע מּום ּבעלת הּמקּדיׁש אבל להקּדׁשן; ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָעֹובר

מּדבריהם אּלא ועבֹודה ּבגּזה אסּורה חכמים]אינּה .[של ְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
להּגזז לחּלין ותצא ּדבר, לכל ּכחּלין זֹו הרי - ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָָֻֻנפּדת
על חלה ׁשהּקדּׁשה והּמעׂשר, הּבכֹור מן חּוץ ְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָֻּולהעבד;
ואינן מּתחּלתן, קבּועין מּומין ּבעלי ׁשהן ּפי על אף ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָּגּופן
להרּביע ואסּור לעֹולם. ּולהעבד להּגזז לחּלין ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֻיֹוצאין

הּמקּדׁשין.[לזווג] ּובפסּולי ְְְִִִֵַָֻּבבכֹור
.Èהּׂשער לתלׁש להראֹותמּתר ּכדי הּקדׁשים מן לכּתחּלה ְְְְְְֳִִִִֵֵַַַַָָָָֹֻ

הּבהמה מן ׁשּנׁשר אֹו ׁשּתלׁש הּׂשער ואֹותֹו לממחה; ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֻהּמּום
לאחר אפּלּו ּבהניה אסּור זה הרי - והּמעׂשר הּבכֹור מן ְְְֲֲֲֲִִֵֵֶַַַַַַָָָאֹו

אֹותן יׁשהה ׁשּמא ּגזרה מּומן; מּפני [בחיים,ׁשּיּׁשחטּו ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָ
צמרם] לכּפרהשינשור ּבאין ואינן הֹואיל מזדרז, [אינו ְְִִֵַָָָָ

מּתרלשוחטן] - והאׁשם החּטאת מן הּנֹוׁשר צמר אבל .ְֲִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ּבאין, הן ּולכּפרה הֹואיל מּומן; מּפני ׁשחיטתן לאחר ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָּבהניה
ספק. זה הרי - העֹולה מן נתלׁש ואם אֹותן. מׁשהה ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאינֹו
הּוא הרי - מּום ּבהן ׁשּנפל אחר הּקדׁשים מן ׁשּיּתלׁש ְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹוכל
והּמעׂשר הּבכֹור מן חּוץ ּבידֹו; ּתלׁש לא ׁשהרי ּבהניה, ְְְֲֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָֹֻמּתר
ּבהניה. אסּור מּום, ּבֹו ׁשּנפל אחר מּמּנּו הּנתלׁש ׁשאף -ְֲִִֶֶֶַַַַַַָָָָָ

.‡Èמּכאן הּׂשער ּתֹולׁש מקּדׁשין, ׁשאר אֹו ּבכֹור ְְְִִֵֵֵַַָָָָֻהּׁשֹוחט
יזיזּנּו ׁשּלא ּובלבד - לּסּכין מקֹום לעׂשֹות [-ּומּכאן ְְֲִִִִֶֶַַַַָָֹ

ְִמּמקֹומֹו.השער]
.Èסֹופרים מּדברי ועבֹודה ּבגּזה אסּורין הּבית בדק ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָקדׁשי

חכמים] אֹותן[- הּגֹוזז ,לפיכ אסּורין. אינן הּתֹורה מן אבל ;ְֲֲִִִֵֵַַָָָָָ
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, אינֹו - ּבהן העֹובד ְֲִֵֵֶֶַַַַָָָאֹו

.‚Èמּדברי ּבעבֹודה אסּורה אּמֹו - לּמזּבח עּבר ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָָֻהּמקּדיׁש
ּבּה. ּגזרּו העּבר, את מכחׁשת ׁשעבֹודתּה מּפני ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֻסֹופרים;

לּולד הפסד ּבזה ׁשאין ּבגּזה, מּתרת היא הקּדיׁשוהרי . ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻ
הרי - לּמזּבח ּבין הּבית לבדק ּבין הּבהמה, מן אחד ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאבר
אסּורה; אינּה אֹו ועבֹודה ּבגּזה ּכּלּה אסּורה אם ספק ְֲֲֲִִֵֵַַָָָָָָָָָֻהּדבר

עליה. לֹוקין אין ְִִֵֶָָָלפיכ

ה'תש"ע מרחשון כ"ו שישי יום

  
הּדם‡. ׁשּיּזרק עד ּבהן מֹועלין אין - קּלים נזרקקדׁשים . ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּבאמּוריהן מֹועלין - חשוביםהּדם וחלקים [אברים ְֲִֵֵֶַָ
הּדׁשןהמוקטרים] לבית ׁשּיצאּו אפרם]עד פינוי עד ׁשהרי[- ; ְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַ

אפּלּו ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּנאכל, ּבדבר מֹועלין ואין לאּׁשים, ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָהן

מֹועלין אין - זריקה קדם לּמזּבח ׁשּלהן האמּורין ְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹהעלה
לחּוץ אמּוריהן הֹוציא הּדם. ׁשּיּזרק עד לעזרה]ּבהן חוץ -] ִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

הּדם נזרק הּדם. ׁשּיּזרק עד ּבהן מֹועלין אין - זריקה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹקדם
ּבהן; מֹועלין החזירן, ולא ּבחּוץ הן ׁשעדין ּפי על אף -ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹ

להחמיר. ּבין להקל ּבין לּיֹוצא מֹועלת ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָׁשהּזריקה

.ׁשּיּזרק עד מּׁשהקּדׁשּו ּבהן מֹועלין - קדׁשים קדׁשי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּכל
עד לאּׁשים, ׁשּכּלֹו ּבדבר ּבהן מֹועלין - הּדם נזרק ְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֻהּדם.

הּנאכל,ׁשּיּׂשרף ּבדבר מֹועלין ואין הּדׁשן; לבית ויצא ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

ּבהמה‚. עֹולת ואחד העֹוף עֹולת אחד העֹולה, ,ּכיצד? ְְֵֵֶֶַַַָָָָָָ
המנחה]והּקמץ מן והּלבֹונה[הקרב למנחות], עשב ,[מין ְְְֶַַָֹ

והחבּתין ּכהנים, חביתין]ּומנחת נסכים[מנחת ּומנחת , ְְְְֲֲִִִִִִַַַָֹ
הקרבנות] עם עד[הבאה הקּדׁשן, מּׁשעת ּבהן מֹועלין -ְְֲִִֵֶֶַַָָ

הּדׁשן. לבית הּמזּבח על ׂשרפתן אחר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָׁשּיצאּו
ּבהן„. מֹועלין - הּנׂשרפין ּוׂשעירים הּנׂשרפין ּפרים ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַָָָָוכן

הּדׁשן ּבבית ׂשרפתן ותּגמר ׁשּיּׂשרפּו עד הקּדׁשן, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמּׁשעת
והּוא ּבֹו מֹועלין - ׁשיּתֹו קדם אבל הּבׂשר; ְְֲֲִִִֶֶַָָָֹויּתֹו

הּדׁשן .ּבבית ְֵֶֶַ
אפר‰. ׁשּתעׂשה עד מּׁשהקּדׁשה ּבּה מֹועלין אדּמה ּפרה ;וכן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֻֻ

"חּטאת ּבּה: נאמר הרי הּבית, בדק ּכקדׁשי ׁשהיא ּפי על ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָאף
ּפרה ּבאפר אדם ימעל ׁשּלא הּוא, ּדין ּבית ּותנאי .היא". ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹ

.Âּבכּלן מֹועלין - צּבּור ׁשלמי וזבחי ואׁשם, ּבהמה, ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָֻחּטאת
ּבאמּוריהן מֹועלין - הּדם נזרק הּדם. ׁשּיּזרק עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֻמּׁשהקּדׁשּו

ּבּבׂשר מֹועלין ואין הּדׁשן; לבית ׁשּיצאּו חּטאתעד וכן . ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
דמּה הּזה דמּה. ׁשּיּזה עד מּׁשהקּדׁשה ּבּה מֹועלין - ְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻהעֹוף

ּבמראתּה להנֹות אסּור אבל מעילה, ּבּה אין [מצבור- ְְְֲִֵֵָָָָָָָֻ
מעל.הפסולת] לא הּזיה, אחר ּבהן והּנהנה ְְֱֶֶֶַַַַַָָָָָָֹונֹוצתּה;

.Êׁשעדין ּפי על אף מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין - ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָֻהּמנחֹות
- הּקמץ קרב הּקמץ; ׁשּיקטיר עד ׁשרת, ּבכלי נתקּדׁשּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹֹלא

ּבאכילה הּׁשירים חסרּוהּתרּו אֹו הּׁשירים נפסלּו ואם . ְְְְְְְֲִִִִִַַַָָָָֻ
מּתרת אינּה זֹו והקטרה הֹואיל - הּקמץ הקטיר ּכ ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹואחר
אֹו מעילה ידי יצאּו אם ספק הּדבר הרי ּבאכילה, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָהּׁשירים

יצאּו. ְָֹלא
.Áלא ׁשעדין ּפי על אף מּׁשהקּדׁש, ּבֹו מֹועלין - הּפנים ְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַַַָֹֻלחם

ּבאכילה. הּתר - הּבזיכין הקטיר הּבזיכין; ׁשּיקטיר עד ְְֱֲִִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֻנאפה,
עד ׁשּיאפּו, קדם מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין - הּלחם ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֻוכן

ּבאכילה הּתרּו - הּכבׂשים ּדם נזרק הּכבׂשים; ּדם .ׁשּיּזרק ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻ
.Ëלּׁשיתין ירדּו מּׁשהקּדׁשּו; ּבהן מֹועלין - ְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָֻהּנסכים

המזבח][תעלות ּבחגתחת ׁשּמנּסכין מים ּבהן. מֹועלין אין ,ְְְֲִִִֵֶֶַַַָ
ּבהן; נהנין אין זהב, ׁשל ּבּכד ׁשהן זמן ּכל - ְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻהּסּכֹות
ּבכּלן, מֹועלין - ּבּצלֹוחית אֹותן נתנּו מעל. לא ְְְְֱֲִִֶֶַַַָָָָֹֻוהּנהנה,

הּנסכים. מּכלל הן ְְֲִִֵֵֶַַָׁשהרי
.Èעד ּבכלי, מּׁשהקּדׁש ּבֹו מֹועלין - מצרע ׁשל ׁשמן ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָֹֻלֹוג

מֹועלין, ולא נהנין לא - האׁשם ּדם נזרק האׁשם; ּדם ְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּיּזרק
מּתנֹותיו מּמּנּו ׁשּיּתנּו עבודתו]עד שתעשה מּמּנּו[- נתנּו ; ְְְִִִֶֶֶַַָָ

ואׁשם. חּטאת ּכבׂשר ּבאכילה, הּׁשירים הּתרּו - ְְְְֲִִִַַַַַַָָָָָָֻהּמּתנֹות
.‡Èלפני ּבין ּבֹו, מֹועלין אין - הּקדׁשים ׁשחיטת ּדמי ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵַַָָּכל

לנחל יצא קדרֹון; לנחל ׁשּיצא עד ּכּפרה, לאחר ּבין ְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָָָָָּכּפרה



ס           
      

ודמיו לגּנֹות, נמּכר ׁשהיה מּפני ּבֹו, מֹועלין - ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָקדרֹון
אסּורהקּדׁש הּוא הרי - קדׁשים לבהמת ּדם הּמּקיז אבל . ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

דם, ּבלא לחיֹות יכֹולה ואינּה הֹואיל ּבֹו; ּומֹועלין ְְְְֲֲִִִֵַָָָָָֹּבהניה,
ּכגּופּה. הּוא ְֲֵָהרי

.Èמּקדׁשי ׁשּפרׁשּו והּטלפים והּקרנים והּגידים ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהעצמֹות
לאחר ּפרׁשּו ּבהן; מֹועלין - ּדמים זריקת לפני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָקדׁשים

ּבהן מֹועלין אין - ּדמים ׁשּפרׁשּוזריקת העֹולה עצמֹות . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשהּזריקה זריקה; לאחר ּבהן מֹועלין אין - זריקה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלפני

ז אחר ּפרׁשּו ואם אֹותן. לעֹולם.מּתרת ּבהן מֹועלין - ריקה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ׁשּפקעּו העֹולה חצֹות[קפצו]עצמֹות קדם - הּמזּבח מעל ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

אף ּבהן; מֹועלין אין חצֹות, לאחר ּבהן; מֹועלין ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָהּלילה,
נעׂשּו הּלילה, חצי ׁשהּגיע ּכיון - חצֹות קדם ׁשּפקעּו ּפי ְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹעל

אפר. ונעׂשּו ׁשּנתאּכלּו ּכמי האברים ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָּכל

.‚Èלאחר ּבין חצֹות לפני ּבין הּמזּבח, מעל ׁשּפקעה ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָּגחלת
מֹועלין ולא נהנין לא - בדקחצֹות קדׁשי ׁשל ּגחלת אבל ; ְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָֹֹ

מֹועלין. ולא נהנין לא - והּׁשלהבת ּבּה. מֹועלין - ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַַַַָֹֹהּבית

.„Èּבין[אפר]ּדׁשן הּדׁשן הרמת קדם ּבין החיצֹון, הּמזּבח ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
ּבֹו. מֹועלין - הרמה ֲֲִַַָָאחר

.ÂËולא נהנין לא - הּמנֹורה ודּׁשּון הּפנימי הּמזּבח ְְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָֹֹּדּׁשּון
.מֹועלין ֲִ

.ÊËּבין - מּום ּבעלת ׁשהיא קדׁשים קדׁשי ּבהמת ְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּכל
למּום הקּדׁשּה ׁשּקדם ּבין להקּדׁשּה, קבּוע מּום ְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּקדם

זמן מחּסר היתה ואפּלּו ללידתוקבּוע, יום מח' פחות [כגון: ְְְֲִַַַַָָָֻ
להקריבו] שאסור ׁשּיּפדּו.- עד מּׁשהקּדׁשּו, ּבהן מֹועלין -ְְֲִִִֶֶֶַָָֻ

ּתֹורין זמּנן,[קטנים]אבל ׁשעבר יֹונה ּובני זמּנן, הּגיע ׁשלא ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹ
הּנהנה ּבהן, להנֹות ׁשאסּור ּפי על אף - מזּבח קדׁשי ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָוהן
ּכחּטאֹות הן הרי לפדיֹון, ראּויין ואינן הֹואיל מעל; ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹלא

ּבהן. מֹועלין אין לפיכ ְֲִִֵֵֶַָָהּמתֹות;

  
אבל‡. ּתֹורה, ּדבר מעילה ידי יצאּו - ׁשּמתּו מזּבח ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָקדׁשי

סֹופרים מּדברי ּבהן נפסלּו[חכמים]מֹועלין אם וכן . ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶָ
מֹועלין - ּבארנּום ׁשּכבר הּקרּבנֹות, ּבהן ׁשּיּפסלּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבדברים
היה ּבׁשּלא אמּורים? ּדברים ּבּמה סֹופרים. מּדברי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹּבהן
לקדׁשי היה אם אבל ּכהנים; לאכילת הּתר ׁשעת ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹלהן
ונאסרּו נפסלּו ּכ ואחר הּתר, ׁשעת הּנאכלין ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָקדׁשים
ּבאֹותֹו מֹועלין אין אחת, ׁשעה והּתרּו הֹואיל - ְְְֲֲִִִֵַַַָָָֻּבאכילה
קדׁשי ּכיצד? ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאכילה ראּוי ׁשהיה ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּדבר
ּכגֹון - ּכהלכתֹו לּמזּבח הּדם ׁשּיּגיע קדם ׁשּנפסלּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹקדׁשים
ׁשּׁשחטן אֹו ּבּצפֹון, ׁשּקּבל ּפי על אף ּבּדרֹום, ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּׁשחטן
אֹו ּבּלילה, וזרק ּבּיֹום ׁשּׁשחט אֹו ּבּדרֹום, וקּבל ְְְִֵֶַַַַַַַָָָָָּבּצפֹון
אֹו הּזמן ּבמחׁשבת ׁשעׂשאן אֹו ּבּיֹום, וזרק ּבּלילה ְְְְֲֲֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָׁשּׁשחט

הּמקֹום בּבמחׁשבת לאכלה שלא שחשב במקומה][- או ,זמנה ְֲֶֶַַָ
הּפסּולין ׁשּקּבלּו ׁשּזרקּוהּו[לעבודה]אֹו ּפי על אף ּדמן את ְְְִִִֶֶֶַַַָָָ

ּכׁשרים, ׁשּקּבלּוהּו ּפי על אף ּפסּולין ׁשּזרקּוהּו אֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָּכׁשרים,
ּכּלֹו הּדם אֹו הּבׂשר ׁשּיצא לעזרה]אֹו זריקת[חוץ קדם ְִֶֶַַַָָָָָֹֻ

ׁשהרי לעֹולם, ּבכּלן מֹועלין אּלּו ּבכל - הּדם ׁשּלן אֹו ְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֻהּדם,
לּמזּבח הּדם הּגיע אם אבל הּתר. ׁשעת להן היה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹלא

ׁשּנטמא אֹו האמּורין, אֹו הּבׂשר לן ּכ ואחר ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָּכמצותֹו,
האמּורין אֹו המוקטרים]הּבׂשר הּבׂשר[חלקים ׁשּיצא אֹו , ִֵֶַַָָָָָָָ

זריקת קדם הּבׂשר מקצת ׁשּיצא אֹו לחּוץ, האמּורין ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹאֹו
ּבׂשרן; ּבׁשאר מֹועלין אין ּבהן, וכּיֹוצא אּלּו ּבכל - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָּדמים

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לאכילה, הּתר ׁשעת לֹו היה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשהרי

.הּכׁשרים וחזרּו ּוזרקּוהּו, הּדם את הּפסּולין ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָקּבלּו
ּדם ׁשאר וקּבלּו בו]לעבֹודה, אין[שיצא - ּוזרקּוהּו הּנפׁש ְְְְֲִֵֶֶַַָָָָ

הּנפׁש ּדם ׁשאר עֹוׂשין הּפסּולין ׁשאין ּבבׂשרן; ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָמֹועלין
לזריקה]ׁשירים שפסולין וראּוי[- הֹואיל - הּטמא מן חּוץ , ְְִִִֵַָָָ

ׁשירים. הּדם ׁשאר עֹוׂשה צּבּור, ְְֲִִֶַַַָָָלעבֹודת
וקּבל‚. הּכׁשר ׁשחזר ּפי על אף - וזרק הּטמא קּבל ְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָָּכיצד?

הּתר, ׁשעת להן היתה לא אּלּו הרי ּוזרקֹו, הּנפׁש ּדם ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאר
הּׁשירים זריקת ואין הּוא, ׁשירים הּדם ׁשּזה ּבכּלן; ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּומֹועלין

לעֹולם,מֹועלת מעילה קּלים ּבקדׁשים ׁשאין ּבארנּו, ּכבר . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
זריקה ׁשּתהיה והּוא - הּדם זריקת אחר מאמּוריהן ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָחּוץ

ׁשּנתּפּגלּו קּלים קדׁשים אבל על[ונפסלו]הּמֹועלת. אף - ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָ
הּדם יצא אם וכן ּבאמּוריהן; מֹועלין אין הּדם, ׁשּנזרק ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּפי

ּבאמּורין. מֹועלין אין ּוזרקֹו, ׁשהחזירֹו ּפי על אף -ְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָ
ּותמּורתּה„. חּטאת ולד ּכגֹון הּמתֹות, חּטאֹות החליףּכל -] ְְְֵַַַַָָָָָ

שניהם] ונתקדשו - אחרת בבהמה אסּורקרבן - ּבהן ְֵֶַָָוכּיֹוצא
מעל. לא נהנה, ואם ּבהן; ְֱִֵֶֶַָָָָֹלהנֹות

חּטאת‰. -[שדינה]וכל מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ׁשּתרעה ְְִִֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּתּפדה. עד ּבּה ֲִִֶֶַָָמֹועלין

.Âואחר ּתחּתיה, אחרת והפריׁש ואבדה חּטאתֹו ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמפריׁש
ׁשּתיהן וׁשחט עֹומדֹות, ׁשּתיהן והרי הראׁשֹונה, נמצאת ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּכ
זֹו ּבבׂשר לא מֹועלין אין - מהן אחת ּדם וזרק ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָֹּכאחת,
ראּוי ׁשאינֹו ּפי על ואף חברּתּה, ּבבׂשר ולא ּדמּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנזרק
זֹורק. מּזה רצה ואם זֹורק מּזה רצה ואם הֹואיל ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָלאכילה,
חברּתּה, לבׂשר מֹועיל ּדמּה אין - זֹו אחר זֹו ׁשחט אם ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָאבל
הראּויה ׁשעה לּה היתה לא ׁשהרי זריקה; לאחר ְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָָָָֹואפּלּו

ּבׂשרּה .להּתר ְְֵֶָָ
.Êׁשּנפ העֹוף עֹולת אֹו העֹוף חּטאת עׂשּיתּהּכל ּבׁשּנּוי סלה ְְְֲִִִֶַַַָָָָָָ

ּבּה מֹועלין - עׂשּיתּה מקֹום ּבׁשּנּוי העֹוףאֹו מעֹולת חּוץ , ְְֲֲִִִֵַָָָָ
ּפי על ׁשאף חּטאת; לׁשם חּטאת ּכמליקת למּטה ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּנמלקה

חֹובה לׁשם לּבעלים עלת קרבנם]ׁשּלא חובת מֹועלין[- אין , ְְֲִִֵֵֶַָָָָֹ
מעׂשיה וׁשּנה עׂשּיתּה, ּומקֹום ׁשמּה וׁשּנה הֹואיל - ְְְְֲֲִִִִֶַָָָָָָָּבּה

מעילה. ּבֹו ׁשאין ּדבר ְְִֵֵֶָָָלׁשם
.Áׁשּנתּפּגלה ּבמחׁשבת[ונפסלה]מנחה ׁשּנעׂשית אֹו ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָ

במקומה]הּמקֹום לא לאכלה שחשב הּלחם[- ׁשּתי וכן [של, ְְֵֵֶֶַַָ
ּבמחׁשבתשבועות] ׁשּנפסלּו אֹו ׁשּנתּפּגלּו הּפנים ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָולחם

הּתר. ׁשעת להן היתה לא ׁשהרי ּבהן, מֹועלין - ְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהּמקֹום
.Ëקמץ לחּוץ[ממנחה]וכן לעזרה]ׁשּיצא חוץ וחזר[- לן, אֹו ְְֵֶֶַַָָָָֹ

הּתר; ׁשעת ׁשם היתה לא ׁשהרי ּבּׁשירים, מֹועלין - ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוהקטירֹו
ּבּׁשירים; מֹועלין אין - והקטירֹו הּקמץ נטמא אם ְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַָָָֹאבל

הגדול]ׁשהּציץ הכהן ואינֹו[מכפר]מרּצה[של הּטמא, על ְְִֵֵֶֶַַַַָ
נטמאּו, אֹו הּׁשירים יצאּו הּיֹוצא. על ולא הּלן על לא ְְְְְְִִֵֶַַַַַַָָָֹֹמרּצה
- ּבאכילה אסּורין ׁשהן ּפי על אף - הּקמץ הקטיר ּכ ְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹואחר

ּכמצותֹו. הּקמץ קרב ׁשהרי ּבהן, מֹועלין ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאין

           
      

.Èקד מּקדׁשי מאמּוריהּנהנה אֹו ּדמן, זריקת לפני ּכּלן ׁשים ְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
העֹולה[אברי] מן ׁשּנהנה אֹו זריקה, לאחר קּלים ְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָָקדׁשים

והחבּתין ּכהנים ּומנחת והּלבֹונה הּקמץ מן אֹו [-ּכּלּה, ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָֹֹֻ
חביתין] ּבקרּבנֹותמנחת מעל לנדבה; ּׁשּנהנה מה יּפל -ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹ

לּלׁשּכה ּׁשּנהנה מה יּפל - הבית]הּצּבּור .[לבדק ְֱִִִֶֶַַַָָֹ

.‡Èאֹו ׁשּנטמא, קדׁשים קדׁשי מּבׂשר זריקה קדם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹנהנה
לראׁש ׁשהעלן ּפי על אף קּלים, קדׁשים מאמּורי ְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנהנה

ּפטּור זה הרי - .הּמזּבח ְֲִֵֵֶַַָ

.È;ּבהן להנֹות אסּור ּוביציהן חלבן - הּמזּבח ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָקדׁשי
מעל לא -והּנהנה הּמעׂשר ולד וכן הּקדׁשים, ולד לפיכ . ְְְְְֱֲֳִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

לאדם ויׁש חל. אחרת מּבהמה אּלא מאּמֹו, יינק ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלא
לולדֹות קדׁש יהיה החּלין, זֹו ּבהמה 'חלב ולֹומר: ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻלהתנּדב

ימּותּו'. ׁשּלא ּכדי ׁשּיינקּוהּו, ְְֳִִֵֶֶַָָֹהּקדׁשים

.‚È:ׁשאמר ּכגֹון ּדמים, קדּׁשת לּמזּבח ועֹוף ּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהקּדיׁש
הן הרי - לׁשלמים' זה יֹונה ּבן ּודמי לנסכים, זֹו ּבהמה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָ'ּדמי

ּובביציהן ּבחלבן ּומֹועלין הּבית, ּבדק ׁשּיתּבאר.ּכקדׁשי ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

  
ּובני‡. לתֹורים ולאׁשמֹו, לעֹולתֹו לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָהּמפריׁש

ׁשהפריׁש מּׁשעה ּבהן מֹועלין - -יֹונה לׁשלמים הפריׁש ; ְְְֲִִִִִִִִֶֶָָָָָ
ּבהן. מֹועלין ֲִֵֶָאין

.לדמיו אחד אבר שוויו]הקּדיׁש את זה[- הרי - לּמזּבח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּתקרב, לפיכ ּפׁשטה. לא אֹו ּבכּלֹו קדּׁשה ּפׁשטה אם ְְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹֻֻספק

ּבפדיֹונֹו.ול מֹועלין אין נפּדה, ואם יּפדה; א ְְְְְֲִִִִִֵֶָָֹ
לנזירּותֹו‚. מעֹות לקרבנותיו]הּמפריׁש להנֹות[- אסּור , ְְִִִֵַַָָָ

מּפני - מעל לא נהנה, ואם ּכּלןּבהן; לבֹוא ראּויין ׁשהן ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻ
ּבאמּוריהן אּלא מעילה ּבׁשלמים ואין [החלקיםׁשלמים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

המזבח] על לנדבה:שמקטירים יּפלּו מת, ּדמים. זריקת ְְְִִִִֵַַַָָָאחר
מפרׁשין מסוים]היּו לקרבן מטבע כל פירש חּטאת[- ּדמי - ְְִֵַָָָֹ

הּמלח לים בהם]ילכּו יהנו מֹועלין;[שלא ולא נהנין ולא , ְְְְֱֲִִֵֶֶַַָֹֹ
'אּלּו אמר: ּבהן. ּומֹועלין עֹולה, יביאּו - עֹולה ְֲִִֵֵֶַָָָָָּדמי

הּׁשא ּבכל נהנה אם - לנזירּותי' והּׁשאר מעל;לחּטאתי, ר, ְְְְְְֱִִִִִֶַַַַָָָָָָ
לעֹולתי, 'אּלּו אמר: אם וכן מעל. לא ּבמקצתֹו, ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָֹנהנה
- ּבמקצתן נהנה מעל; - ּבכּלן ונהנה לנזירּותי', ְְְְְְְֱֱִִִִֶֶַַָָָָָָָֻוהּׁשאר

מעילה. ׁשלמים ּבדמי ׁשאין מעל, ואמר:לא מעֹות הפריׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
- ונתערבּו לׁשלמי', ואּלּו לחּטאתי ואּלּו לעֹולתי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ'אּלּו

ּבמקצתן ּומֹועלין ּבכּלן, ׁשלׁשמֹועלין יּקח יעׂשה? וכיצד . ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֻ
ּומחּלל על[פודה]ּבהמֹות, ׁשהּוא מקֹום ּבכל חּטאת ּדמי ְְְְֵֵֵֶַַַָָָ

ׁשלמים. על ׁשלמים ּודמי העֹולה, על עֹולה ּודמי ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָהחּטאת,
קּנין„. מּמחּיבי עופות]אחד קיני ואמר:[- מעֹות ׁשהפריׁש ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֻ

מת ואם ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן, מֹועלין - לחֹובתי' ְְְְְֲֲִִִִִֵֵָָָָֻ'אּלּו
ּבהן. ּומֹועלין ּבנזירּות, ׁשּבארנּו ּכמֹו לנדבה יּפלּו -ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ

אכילת‰. על והביאּה חלב, אכילת על חּטאת ְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָהּמפריׁש
מעֹות הפריׁש מעל. לא לפיכ ּכּפר, לא זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹֹּדם
לפיכ ּכּפר, - ּבׁשֹוגג לדם חּטאת ּבהן וקנה חלב, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלחּטאת

מעל לא לפיכ ּכּפר, לא - ּבמזיד .מעל; ְְִִִֵֵַַָָָֹֹ
.Âאילים ׁשני ּבהן ולקח לאׁשם, סלעים ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמפריׁש

לׁשּלם וחּיב מעל, אׁשם, ּבדמי חּלין וקנה הֹואיל - ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֻֻלחּלין

אׁשם; ּבהן ויביא וחמׁשן, סלעים ׁשני ׁשהן דינרים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֻעׂשרה
מּׁשני אחד היה אם ,לפיכ מעילתֹו. על אׁשם ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָויביא
דינרין עׂשרה יפה והּׁשני סלעים ׁשּתי יפה ׁשּקנה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָהאילים

וי החמׁש, עם הּמעילה ּתחת אׁשם עׂשרה הּׁשוה יביא ביא- ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
לאׁשם אחד לקח מעילתֹו. על אׁשם סלעים ׁשני ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּׁשוה
יביא סלעים, ׁשּתי יפה אׁשם ׁשל היה אם - לחּלין ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻואחד
ׁשּתים יפה החּלין זה היה אם וכן הראׁשֹון. לאׁשמֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻאֹותֹו
מּדמי אחת ּבסלע מעל ׁשהרי מעילתֹו, אׁשם אֹותֹו יביא -ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

לנדבה ויּפלּו דינרין, חמּׁשה ויׁשּלם .האׁשם; ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָ
.Êיֹוסיף - חּטאתֹו קרבה ׁשּלא עד חּטאת מּדמי ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּנהנה

חּטאתֹו ּבּדמים ויביא ּׁשּנהנה, מה על יותרחמׁש בהמה -] ְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
מּדמייפה] נהנה אם וכן מעילתֹו; על אׁשם קרּבן ויביא ,ְְְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָָָָ

ּבּדמים ויביא חמׁש, יֹוסיף - אׁשמֹו קרב ׁשּלא עד ְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹאׁשם
הּמזּבח, ׁשּקרּבנֹות למעילתֹו; אחר אׁשם ויביא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאׁשמֹו,

הּמזּבח[דמי] לקרּבנֹות קרבן]מעילתן לרכישת וקדׁשי[- , ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָ
הּבית. לבדק מעילתן הּבית, ואחרּבדק ׁשּמעל, לֹו נֹודע ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

ׁשהפריׁשּה אֹו מעילתֹו, הפריׁש לא ועדין חּטאתֹו קרבה ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָֹּכ
לים וחמׁשּה הּמעילה יֹולי - חּטאתֹו ּבדמי ּכללּה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֻולא
מעֹות יּפלּו - חּטאתֹו ׁשּקרבה אחר ׁשּמעל לֹו נֹודע ְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמלח;
לאּבּוד ּכּתחּלה מפריׁשין ׁשאין לנדבה; וחמׁשּה ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻהּמעילה

לקרבן] כבר לצרפם יכול יביא[שאינו ,ּכ ּובין ּכ ּובין .ִֵֵָָָ
ׁשּקרב קדם ׁשּמעל לֹו ׁשּנֹודע ּבין ּובאׁשם, מעילתֹו. ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאׁשם
לנדבה, וחמׁשּה מעילתֹו ּתּפל - ׁשּקרבּו אחר אֹו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹֻאׁשמֹו

מעילתֹו. אׁשם ויביא אׁשם; ּכמֹותר ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָמּפני
.Á,ּתֹורה ודין ּכלּום. עׂשה לא - ּוׁשלמיו עֹולתֹו ְְְִֵַָָָָָָֹהּמֹוכר

חכמים, אֹותֹו וקנסּו ׁשהיּו; ּכמֹות חּלין הּמעֹות ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָֻׁשּיחזרּו
ארּבעה ׁשוה הּבהמה היתה אפּלּו לנדבה; הּמעֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָׁשּיּפלּו
ּכאן ואין לנדבה. יּפלּו ּכּלן החמּׁשה - ּבחמּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָֻּומכרּה

סֹופרים מּדברי ולא תֹורה מּדברי לא .מעילה ְְְְְִִִִִִֵֵָָֹֹ
.Ë,'קרּבן עלי זֹו 'ּכּכר האֹומר: ּכיצד? ּבנדרים. מעילה ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָיׁש

מּתרת ׁשהיא ּפי על אף מעל, - ואכלּה 'הקּדׁש', ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻאֹו
ּפדיֹון לּה אין לפיכ לפדותה]לאחרים; אפשר אי ׁשהרי[- , ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָ

אֹו קדׁש', זֹו 'ּכּכר אמר: ּבלבד. לזה אּלא קדׁש ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאינּה
לּה יׁש לפיכ מעל; - אחר ּבין הּוא ּבין ואכלּה ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָָ'קרּבן',
הקּדׁש' זֹו 'ּכּכר ואמר: הפקר, ׁשל ּכּכר לפניו היתה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּפדיֹון.
מנת על ּכּלּה; לפי מעל לאכלּה, מנת על נטלּה -ְְְְְְִַַַָָָָָָָָֻ

ׁשּבּה. הניה טֹובת לפי מעל ְְֲִִֶַַָָָָָלהֹוריׁשּה,
.È- לֹו ּונתנּה וחזר הקּדׁש', עלי 'ּכּכרי לחברֹו: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהאֹומר

לכׁשּיֹוציא מעל זֹו מּתנה בה]המקּבל כשיהנה ׁשהרי[- , ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
מּׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן עליו. אסּורה אינּה ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּנֹותן

קרבן]הּקֹונמֹות קדושת התפסת באמצעות ּבהן[נדרים יׁש , ֵֶַָָ
ּכזה, ּבנדר עליו הּנאסרין ּדברים וכל ּבהן. לּנאסר ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמעילה

מעל. ּפרּוטה, ּבׁשוה מּכּלן נהנה ואם ְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָָֻמצטרפין;
.‡Èנקצצֹות אינן אם קרּבן האּלּו הּנטיעֹות 'הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָהאֹומר:

ולא הּיֹום ועבר הּיֹום', תּׂשרף לא אם קרּבן זֹו וטּלית ְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹֹהּיֹום,
הקּדׁש; הן הרי - הּטּלית נׂשרפה ולא הּנטיעֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹנקצצּו
אם אבל ּבהן. יהנה ּכ ואחר ההקּדׁשֹות, ּכׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָויּפדּו
יכֹול אינֹו - ׁשּיּקצצּו' עד קרּבן האּלּו הּנטיעֹות 'הרי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאמר:
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.Èקד מּקדׁשי מאמּוריהּנהנה אֹו ּדמן, זריקת לפני ּכּלן ׁשים ְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֻ
העֹולה[אברי] מן ׁשּנהנה אֹו זריקה, לאחר קּלים ְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָָקדׁשים

והחבּתין ּכהנים ּומנחת והּלבֹונה הּקמץ מן אֹו [-ּכּלּה, ְְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָֹֹֻ
חביתין] ּבקרּבנֹותמנחת מעל לנדבה; ּׁשּנהנה מה יּפל -ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹ

לּלׁשּכה ּׁשּנהנה מה יּפל - הבית]הּצּבּור .[לבדק ְֱִִִֶֶַַַָָֹ

.‡Èאֹו ׁשּנטמא, קדׁשים קדׁשי מּבׂשר זריקה קדם ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַָָָָָָֹנהנה
לראׁש ׁשהעלן ּפי על אף קּלים, קדׁשים מאמּורי ְֱֱִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנהנה

ּפטּור זה הרי - .הּמזּבח ְֲִֵֵֶַַָ

.È;ּבהן להנֹות אסּור ּוביציהן חלבן - הּמזּבח ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָקדׁשי
מעל לא -והּנהנה הּמעׂשר ולד וכן הּקדׁשים, ולד לפיכ . ְְְְְֱֲֳִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹ

לאדם ויׁש חל. אחרת מּבהמה אּלא מאּמֹו, יינק ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹלא
לולדֹות קדׁש יהיה החּלין, זֹו ּבהמה 'חלב ולֹומר: ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻלהתנּדב

ימּותּו'. ׁשּלא ּכדי ׁשּיינקּוהּו, ְְֳִִֵֶֶַָָֹהּקדׁשים

.‚È:ׁשאמר ּכגֹון ּדמים, קדּׁשת לּמזּבח ועֹוף ּבהמה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהקּדיׁש
הן הרי - לׁשלמים' זה יֹונה ּבן ּודמי לנסכים, זֹו ּבהמה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָ'ּדמי

ּובביציהן ּבחלבן ּומֹועלין הּבית, ּבדק ׁשּיתּבאר.ּכקדׁשי ּכמֹו ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

  
ּובני‡. לתֹורים ולאׁשמֹו, לעֹולתֹו לחּטאתֹו מעֹות ְְְְְְֲִִֵַַַַָָָָהּמפריׁש

ׁשהפריׁש מּׁשעה ּבהן מֹועלין - -יֹונה לׁשלמים הפריׁש ; ְְְֲִִִִִִִִֶֶָָָָָ
ּבהן. מֹועלין ֲִֵֶָאין

.לדמיו אחד אבר שוויו]הקּדיׁש את זה[- הרי - לּמזּבח ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
ּתקרב, לפיכ ּפׁשטה. לא אֹו ּבכּלֹו קדּׁשה ּפׁשטה אם ְְְְְְִִִֵַָָָָָָָֹֻֻספק

ּבפדיֹונֹו.ול מֹועלין אין נפּדה, ואם יּפדה; א ְְְְְֲִִִִִֵֶָָֹ
לנזירּותֹו‚. מעֹות לקרבנותיו]הּמפריׁש להנֹות[- אסּור , ְְִִִֵַַָָָ

מּפני - מעל לא נהנה, ואם ּכּלןּבהן; לבֹוא ראּויין ׁשהן ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹֻ
ּבאמּוריהן אּלא מעילה ּבׁשלמים ואין [החלקיםׁשלמים, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָ

המזבח] על לנדבה:שמקטירים יּפלּו מת, ּדמים. זריקת ְְְִִִִֵַַַָָָאחר
מפרׁשין מסוים]היּו לקרבן מטבע כל פירש חּטאת[- ּדמי - ְְִֵַָָָֹ

הּמלח לים בהם]ילכּו יהנו מֹועלין;[שלא ולא נהנין ולא , ְְְְֱֲִִֵֶֶַַָֹֹ
'אּלּו אמר: ּבהן. ּומֹועלין עֹולה, יביאּו - עֹולה ְֲִִֵֵֶַָָָָָּדמי

הּׁשא ּבכל נהנה אם - לנזירּותי' והּׁשאר מעל;לחּטאתי, ר, ְְְְְְֱִִִִִֶַַַַָָָָָָ
לעֹולתי, 'אּלּו אמר: אם וכן מעל. לא ּבמקצתֹו, ְְְְֱִִִֵֵֶַַָָָָָֹנהנה
- ּבמקצתן נהנה מעל; - ּבכּלן ונהנה לנזירּותי', ְְְְְְְֱֱִִִִֶֶַַָָָָָָָֻוהּׁשאר

מעילה. ׁשלמים ּבדמי ׁשאין מעל, ואמר:לא מעֹות הפריׁש ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָֹ
- ונתערבּו לׁשלמי', ואּלּו לחּטאתי ואּלּו לעֹולתי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָ'אּלּו

ּבמקצתן ּומֹועלין ּבכּלן, ׁשלׁשמֹועלין יּקח יעׂשה? וכיצד . ְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֻ
ּומחּלל על[פודה]ּבהמֹות, ׁשהּוא מקֹום ּבכל חּטאת ּדמי ְְְְֵֵֵֶַַַָָָ

ׁשלמים. על ׁשלמים ּודמי העֹולה, על עֹולה ּודמי ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָהחּטאת,
קּנין„. מּמחּיבי עופות]אחד קיני ואמר:[- מעֹות ׁשהפריׁש ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֻ

מת ואם ּבמקצתן. ּומֹועלין ּבכּלן, מֹועלין - לחֹובתי' ְְְְְֲֲִִִִִֵֵָָָָֻ'אּלּו
ּבהן. ּומֹועלין ּבנזירּות, ׁשּבארנּו ּכמֹו לנדבה יּפלּו -ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ

אכילת‰. על והביאּה חלב, אכילת על חּטאת ְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַָָהּמפריׁש
מעֹות הפריׁש מעל. לא לפיכ ּכּפר, לא זה הרי - ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹֹּדם
לפיכ ּכּפר, - ּבׁשֹוגג לדם חּטאת ּבהן וקנה חלב, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָלחּטאת

מעל לא לפיכ ּכּפר, לא - ּבמזיד .מעל; ְְִִִֵֵַַָָָֹֹ
.Âאילים ׁשני ּבהן ולקח לאׁשם, סלעים ׁשּתי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָהּמפריׁש

לׁשּלם וחּיב מעל, אׁשם, ּבדמי חּלין וקנה הֹואיל - ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָֻֻלחּלין

אׁשם; ּבהן ויביא וחמׁשן, סלעים ׁשני ׁשהן דינרים ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָָָָָָֻעׂשרה
מּׁשני אחד היה אם ,לפיכ מעילתֹו. על אׁשם ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָויביא
דינרין עׂשרה יפה והּׁשני סלעים ׁשּתי יפה ׁשּקנה ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָהאילים

וי החמׁש, עם הּמעילה ּתחת אׁשם עׂשרה הּׁשוה יביא ביא- ְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ
לאׁשם אחד לקח מעילתֹו. על אׁשם סלעים ׁשני ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּׁשוה
יביא סלעים, ׁשּתי יפה אׁשם ׁשל היה אם - לחּלין ְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָָָֻואחד
ׁשּתים יפה החּלין זה היה אם וכן הראׁשֹון. לאׁשמֹו ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻאֹותֹו
מּדמי אחת ּבסלע מעל ׁשהרי מעילתֹו, אׁשם אֹותֹו יביא -ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

לנדבה ויּפלּו דינרין, חמּׁשה ויׁשּלם .האׁשם; ְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָ
.Êיֹוסיף - חּטאתֹו קרבה ׁשּלא עד חּטאת מּדמי ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּנהנה

חּטאתֹו ּבּדמים ויביא ּׁשּנהנה, מה על יותרחמׁש בהמה -] ְֱִִֶֶֶַַַַָָָָֹ
מּדמייפה] נהנה אם וכן מעילתֹו; על אׁשם קרּבן ויביא ,ְְְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָָָָ

ּבּדמים ויביא חמׁש, יֹוסיף - אׁשמֹו קרב ׁשּלא עד ְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹאׁשם
הּמזּבח, ׁשּקרּבנֹות למעילתֹו; אחר אׁשם ויביא ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָאׁשמֹו,

הּמזּבח[דמי] לקרּבנֹות קרבן]מעילתן לרכישת וקדׁשי[- , ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָ
הּבית. לבדק מעילתן הּבית, ואחרּבדק ׁשּמעל, לֹו נֹודע ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָ

ׁשהפריׁשּה אֹו מעילתֹו, הפריׁש לא ועדין חּטאתֹו קרבה ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָָָֹּכ
לים וחמׁשּה הּמעילה יֹולי - חּטאתֹו ּבדמי ּכללּה ְְְְְְְִִִֵַַָָָָָָֹֻולא
מעֹות יּפלּו - חּטאתֹו ׁשּקרבה אחר ׁשּמעל לֹו נֹודע ְְְִֶֶֶַַַַַַַָָָָהּמלח;
לאּבּוד ּכּתחּלה מפריׁשין ׁשאין לנדבה; וחמׁשּה ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָֻהּמעילה

לקרבן] כבר לצרפם יכול יביא[שאינו ,ּכ ּובין ּכ ּובין .ִֵֵָָָ
ׁשּקרב קדם ׁשּמעל לֹו ׁשּנֹודע ּבין ּובאׁשם, מעילתֹו. ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹאׁשם
לנדבה, וחמׁשּה מעילתֹו ּתּפל - ׁשּקרבּו אחר אֹו ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹֻאׁשמֹו

מעילתֹו. אׁשם ויביא אׁשם; ּכמֹותר ׁשהיא ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָמּפני
.Á,ּתֹורה ודין ּכלּום. עׂשה לא - ּוׁשלמיו עֹולתֹו ְְְִֵַָָָָָָֹהּמֹוכר

חכמים, אֹותֹו וקנסּו ׁשהיּו; ּכמֹות חּלין הּמעֹות ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָֻׁשּיחזרּו
ארּבעה ׁשוה הּבהמה היתה אפּלּו לנדבה; הּמעֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָָׁשּיּפלּו
ּכאן ואין לנדבה. יּפלּו ּכּלן החמּׁשה - ּבחמּׁשה ְְְְֲֲִִִִֵַַָָָָָָָָֻּומכרּה

סֹופרים מּדברי ולא תֹורה מּדברי לא .מעילה ְְְְְִִִִִִֵֵָָֹֹ
.Ë,'קרּבן עלי זֹו 'ּכּכר האֹומר: ּכיצד? ּבנדרים. מעילה ְְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָָיׁש

מּתרת ׁשהיא ּפי על אף מעל, - ואכלּה 'הקּדׁש', ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻאֹו
ּפדיֹון לּה אין לפיכ לפדותה]לאחרים; אפשר אי ׁשהרי[- , ְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָ

אֹו קדׁש', זֹו 'ּכּכר אמר: ּבלבד. לזה אּלא קדׁש ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹאינּה
לּה יׁש לפיכ מעל; - אחר ּבין הּוא ּבין ואכלּה ְְֲִֵֵֵֵַַַָָָָָָָ'קרּבן',
הקּדׁש' זֹו 'ּכּכר ואמר: הפקר, ׁשל ּכּכר לפניו היתה ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּפדיֹון.
מנת על ּכּלּה; לפי מעל לאכלּה, מנת על נטלּה -ְְְְְְִַַַָָָָָָָָֻ

ׁשּבּה. הניה טֹובת לפי מעל ְְֲִִֶַַָָָָָלהֹוריׁשּה,
.È- לֹו ּונתנּה וחזר הקּדׁש', עלי 'ּכּכרי לחברֹו: ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהאֹומר

לכׁשּיֹוציא מעל זֹו מּתנה בה]המקּבל כשיהנה ׁשהרי[- , ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ
מּׁשאר ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן עליו. אסּורה אינּה ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּנֹותן

קרבן]הּקֹונמֹות קדושת התפסת באמצעות ּבהן[נדרים יׁש , ֵֶַָָ
ּכזה, ּבנדר עליו הּנאסרין ּדברים וכל ּבהן. לּנאסר ְְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָמעילה

מעל. ּפרּוטה, ּבׁשוה מּכּלן נהנה ואם ְְְְְֱִִִִֶֶַָָָָָָֻמצטרפין;
.‡Èנקצצֹות אינן אם קרּבן האּלּו הּנטיעֹות 'הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָהאֹומר:

ולא הּיֹום ועבר הּיֹום', תּׂשרף לא אם קרּבן זֹו וטּלית ְְְְִִִֵַַַַַָָָָֹֹהּיֹום,
הקּדׁש; הן הרי - הּטּלית נׂשרפה ולא הּנטיעֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָֹנקצצּו
אם אבל ּבהן. יהנה ּכ ואחר ההקּדׁשֹות, ּכׁשאר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָויּפדּו
יכֹול אינֹו - ׁשּיּקצצּו' עד קרּבן האּלּו הּנטיעֹות 'הרי ְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאמר:



סי            
      

ׁשּיּקצצּו עד הקּדׁש יחזרּו - ׁשּיּפדּו עת ׁשּבכל ;לפּדֹותן; ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
מּיד. ּבהן נהנין אּלא ּפדיֹון, צריכין אינן - ׁשּנקצצּו ְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָוכיון
ּפדין אם אבל הּמקּדיׁש. ּבׁשּפדין אמּורים? ּדברים ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָּבּמה
נקצצּו, לא ׁשעדין ּפי על אף לחּלין יֹוצאין אּלּו הרי - ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַֹֻאחר

לּמקּדיׁש. אף מּתרין ְְְִִִַַַָֻויהיּו

ה'תש"ע מרחשון כ"ז קודש שבת יום

  
הּבית‡. לבדק הּמקּדיׁש המקדש]אחד הוצאות ּדבר[- ְְִִֶֶֶַַַַָָָ

לבדק הּמקּדיׁש אֹו קֹורה, אֹו אבן ּכגֹון הּבית, לבדק ְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהראּוי
אֹו ותֹורים, ּכבׂשים ּכגֹון לּמזּבח, הראּוי ּדבר ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָהּבית
אֹו אבן ּכגֹון הּבית, לבדק הראּוי ּדבר לּמזּבח ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּמקּדיׁש
לזה לא ראּויין ׁשאינן ּדברים ולזה לזה הּמקּדיׁש אֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹקֹורה,
קרקע, אֹו וציר וחמץ ּתרנגֹולין הּמקּדיׁש ּכגֹון לזה, ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָֹֹולא
מֹועלין - אפר אֹו עפר אֹו זבל מלאה אׁשּפה הקּדיׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָאפּלּו
להּפדֹות. הראּויין ּדברים ׁשּיּפדּו עד ׁשהקּדׁשּו, מּׁשעה ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָָָֻֻּבכּלן

.מּקדׁשי ּבהם ׁשּמֹועלין ּדברים עם הּבית, בדק קדׁשי ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָּכל
ּבׁשוה נהנה ואם למעילה; זה עם זה מצטרפין - ְְְְְְֱִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָמזּבח

מעל מּכּלן, .ּפרּוטה ְִַָָָֻ
אכילתֹו‚. - חברֹו ּומהּנה נהנה אֹו חברֹו, והאכיל ְְֱֱֲֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָאכל

מצטרפין ּכּלן - והניתֹו חברֹו אכילת אֹו חברֹו, ְְֲֲֲֲֲִִִֵֵַַַַָָָָָֻוהנית
מעל ּבפרּוטה, הניה הּכל מן נעׂשה ואם .למעילה; ְְְֲֲִִִִִַַַָָָָָָֹ

מרּבה„. לזמן מצטרפת מןהּמעילה הּיֹום נהנה ּכיצד? . ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ
אחד ּבהעלם ימים ּכּמה לאחר ונהנה נודעההקּדׁש, שלא -] ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

הראשונה] מעילתו על בנתיים מצטרפיןלו אּלּו הרי -ְְֲִִֵֵָ
ּומעל. ְִַָָלפרּוטה,

הּנהנה‰. אבל הּקרקע; מן ּבתלּוׁש אּלא מעילה ְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָאין
פגם אפּלּו מעל, לא - לּה ּבמחּבר אֹו עצמּה .ּבּקרקע ְְְֲִִַַַַַַָָָָָֹֻ
נטל ּפטּור; - ּבּה הּזֹורע אֹו הקּדׁש, ׂשדה החֹורׁש ְְֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד?
- הקּדׁש ּבׂשדה הּדׁש מעל. - ּופגמּה ּבֹו, ונהנה ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָמאבקּה
ּופגם ּבאבק נהנה והרי לּׂשדה, מֹועיל ׁשּלּה ׁשהאבק ֱֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָמעל;
לעׂשב אבק להעלֹות ּכדי הקּדׁש ׂשדה חרׁש אם וכן ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּׂשדה.
אֹו הקּדׁש, ּבמערת הּדר מעל. - העׂשב ונטל ּבּה, ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּנתן

איל לאּבצל ׁשּנהנה, ּפי על אף - הקּדׁש ׁשל ׁשֹוב אֹו ן, ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
אבל מעל. לא ּבֹו הּדר - ּבנּוי ּבית הּמקּדיׁש וכן ְְֲִִֵַַַַַַָָָָָֹמעל;
מעל, ׁשם הּדר - ּבית ּבהן ּובנה ואבנים עצים ְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָהּמקּדיׁש

ׁשּיתּבאר. ְְִֵֶָּכמֹו
.Âוהֹוציאה ׂשדה הקּדיׁש ּכיצד? ּבהן. מֹועלין הקּדׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָּגּדּולי

הּמקּדיׁש אבל ּבהן; מֹועלין - פרֹות ועׂשה אילן ְְֲֲֲִִִִֵֶַַָָָָָָעׂשבים,
ואחר אׁשּפה הקּדיׁש מים, נתמּלא ּכ ואחר ריקן הּבֹור ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָאת
ואינן הֹואיל - יֹונים ונתמּלא ׁשֹוב זבל, נתמּלאת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּכ
ׁשּבחצר והּפרׁש הּזבל וכ ּבהן. מֹועלין אין הקּדׁש, ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָּגּדּולי
יּמכרּו, ּבהן? ּיעׂשה ּומה מֹועלין; ולא נהנין לא - ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹהקּדׁש

לּלׁשּכה ּדמיהן לקרבנות]ויּפלּו -]מּתֹו יֹוצא ׁשהּוא מעין . ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
ּבתֹו מּמּנּו ׁשּיֹוצאין ּבּמים להנֹות אסּור - הקּדׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָׂשדה
מּתר - לּׂשדה חּוץ הּמים יצאּו מעל. לא והּנהנה ְְֱִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֻהּׂשדה;
ולא נהנין לא - הקּדׁש ּבׂשדה הּגדלה ערבה ּבהן. ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹֹלהנֹות
וׁשרׁשיו הקּדׁש, לׂשדה הּסמּו הדיֹוט ׁשל אילן ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָמֹועלין.

עׂשרה ׁשׁש עד הּׂשדה לבין ּבינֹו אם - הּׂשדה ּבתֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָיֹוצאין
והּנהנה אסּורין, הּׂשדה ׁשּבתֹו הּׁשרׁשין אֹותן הרי - ְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָאּמה
אּמה עׂשרה ׁשׁש על יתר רחֹוק האילן היה מעל; לא ְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָָָֹּבהן

מעל. ּבהן הּנהנה הדיֹוט,- לׂשדה הּסמּו הקּדׁש ׁשל אילן ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
עׂשרה ׁשׁש ּבתֹו היה אם - הּׂשדה ּבתֹו יֹוצאין ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָוׁשרׁשיו

ּבהן; מֹועלין -אּמה, אּמה עׂשרה ׁשׁש על יתר רחֹוק היה ְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָ
מֹועלין ולא נהנין לא הדיֹוט, ׂשדה ׁשּבתֹו הּׁשרׁשין .אֹותן ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַָָָֹֹ

.Êמעצים העֹוף אֹותֹו ׁשּבנה הקּדׁש, ׁשל האילן ׁשּבראׁש ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָֹקן
עם ׁשּבֹו, הּביצים עם הּקן, ּכל - ּבהן וכּיֹוצא ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָועׂשבים
מעל לא והּנהנה ּבהן; נהנין אין - לאּמן הּצריכין .האפרֹוחים ְְְְֱֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ

.Áּבין ּבאילנֹות, ּבין ּבכּלֹו, מֹועלין - הּיער את ְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֻהּמקּדיׁש
ׁשּביניהם אֹו האילנֹות ׁשּבראׁש קן .ּבכל ְְִֵֵֵֶֶֶָָָֹ

.Ëׁשּׁשּפּו -[שייפו]ּגזּברים אֹותן וקּצצּו הקּדׁש עצי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָ
אבל ׁשּקצצּו; ּבעת ׁשחתכּו הּקטּנים העצים ּבאֹותן ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָמֹועלין
עצים, ׁשל ּבּנבּיה ולא ּבּנסרת, ולא ּבּׁשּפּוי, לא מֹועלין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֹֹֹאין
ׁשּלא ליּבלת, הּדֹומה העץ ׁשּבתֹו העגל הּקׁשה הּגּוף ְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹוהּוא

למלאכה. ְְִִַָָיצלח

.Èעל אף ּבׂשערֹו, ולא ּבֹו, מֹועלין אין - עבּדֹו ְְְְֲִִִֵַַַַַָֹהּמקּדיׁש
זמן וכל לֹו; מחּבר ׁשהּוא מּפני להּגזז, עֹומד ׁשהּוא ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֻּפי

ּומׁשּביח הֹול מחּבר, .ׁשהּוא ְְִֵֶַַָֻ

.‡Èעל ואף זרען; ּבׁשעת אֹותן ּפֹודה הקּדׁש, ּפרֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהּזֹורע
ּבהן מֹועלין ואין חּלין, הּגּדּולים הרי - ּפדה ׁשּלא ואיןּפי , ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָֹֻ

וחמ קרן מהן ּבחּלה.מׁשּלמין וחּיבין ׁש, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
.Èוׁשני ראׁשֹון - מים עליהן ׁשּנתן הקּדׁש ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָׁשמרים

מּתר. רביעי, מעל. לא והּנהנה ּבֹו; להנֹות אסּור ְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּוׁשליׁשי,
קדׁשי אבל הּבית; בדק ּבקדׁשי אמּורים? ּדברים ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָּבּמה

אסּור לעֹולם ,ואיל מרביעי אף - .מזּבח ְְְִִִֵֵֵַַַָָָ
.‚È;ּובביצתּה ּבּה מֹועלין - לּמזּבח ּתרנגלת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָֹהּמקּדיׁש

הקּדיׁש ּובחלבּה. ּבּה מֹועלין - לּמזּבח חמֹור ְְְֲֲֲִִִִִִֵַַַָָָהקּדיׁש
ּובביציהן ּבהן מֹועלין - הּבית לבדק ׁשּבארנּו.ּתֹורים ּכמֹו , ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָ

.„È;קדׁשים ּכׁשאר ּבהן מֹועלין - ׁשּבלּו ּכהּנה ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָֻּכתנֹות
ּבהן מֹועלין אין ּבהן, להנֹות ונּתנּו הֹואיל - .והחדׁשים ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָ

.ÂË.ּבהן מֹועלין הקּדיׁשּו, הּבית לבדק אם - גֹויים ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָקדׁשי
ׁשּנאמר הּתֹורה, מן מעילה ּבהן אין - הן מזּבח קדׁשי ְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואם

יׂשראל" ּבני אל "ּדּבר ּבהןּבּקרּבנֹות: להנֹות אסּור אבל ; ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
סֹופרים. ְְִִִֵמּדברי

.ÊË.מֹועלין ולא נהנין לא - הקּדׁש ׁשל וריח ּומראה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַֹֹקֹול
ׁשעלת אחר הּקטרת ּבׁשהריח אמּורים? ּדברים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּבּמה
מעל ּתימרּתּה, ּכׁשּתעלה ּבּקטרת הריח אם אבל .הּתימרת; ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹ

  
ּכגֹון‡. - יּפגמּו ולא ּבהן נהנה ׁשהאדם ּדברים ְְְְֱִִֵֶֶֶֶָָָָָָֹיׁש

ּכגֹון - ׁשּיּפגמּו ּדברים ויׁש טהֹור; זהב ּבכלי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָהּמׁשּתּמׁש
והּנהנה ּבהן. וכּיֹוצא ּוברזל, ּונחׁשת ּכסף ּוכלי ְְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבגדים,
נהנה אם - ּבּקרקע מחּבר ׁשאינֹו ההקּדׁש מן ּפרּוטה ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻּבׁשוה
הקּדׁש ׁשל זהב ּבכלי ׁשּנׁשּתּמׁש ּכגֹון ּפגם, ּבֹו ׁשאין ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבדבר
אֹו הקּדׁש, ּבגדי ׁשּלבׁש ּכגֹון - ׁשּיּפגם ּבדבר נהנה מעל. -ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָ
ּפרּוטה ּבׁשוה ּבהקּדׁש ׁשּיפּגם עד מעל, לא - ּבקרּדם ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹֻּבקע

            
      

ויהנה ויפּגם להנֹות, ויתּכּון ּבֹו, ׁשּנהנה עצמֹו ּדבר ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבאֹותֹו
אֹוּכאחת ּפרּוטה, ּבכחצי ּופגם ּפרּוטה ּבכחצי נהנה . ְְְְְֱֲֲִִֶַַַַַָָָָ

ולא אחר, ּבדבר ּפרּוטה ּבׁשוה ּופגם ּפרּוטה ּבׁשוה ְְְְְְֱֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּנהנה
לא זה הרי - ּׁשּנהנה ּבמה ּפגם ולא ּׁשּפגם ּבמה ְְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹנהנה
ּבׁשוה הניה ּבאֹותּה ויפּגם ּפרּוטה, ּבׁשוה ׁשּיהנה עד ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹמעל;

מּבגדּפרּוטה מטלית ׁשהּתיר הרי ּכיצד? עצמֹו. ּבּדבר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּפרּוטה, ּבׁשוה ּבּה ונהנה ּולבׁשּה ּבבגּדֹו ּותפרּה ְְְְְְְְֱִֵֶֶֶָָָָָָָָהקּדׁש,
הפסיד ולא ּפרּוטה, ּבׁשוה מּמּנּו ׁשהּתירּה ּבּבגד ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹוהפסיד
ּופגם ּבדבר, ׁשּנהנה מּפני מעל; לא זה הרי - ּכלּום ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּמטלית
מצטרף, - חברֹו ּומהּנה ׁשהּנהנה ּבארנּו ּוכבר אחר. ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבדבר

מרּבה. לזמן ְְֲִִֶַַֻואפּלּו

.ׁשּנהנה ּכיון מּצמרן, ׁשּתלׁש הּתמימים קדׁשים ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָקדׁשי
ע אף מעל, - לכֹוסּבפרּוטה ּדֹומין הן ׁשהרי ּפגם; ׁשּלא ּפי ל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

אֹותם ּפֹוסלת הּצמר ּתליׁשת ׁשאין - נפּגם ׁשאינֹו זהב, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשל
עֹומדין, ולמכירה הֹואיל - מּום ּבהן נפל אם אבל ְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָמּלּקרב.
ּבפרּוטה ויפּגם ׁשּיהנה עד מעל, לא - ּדמיהן ּפֹוגמת .והּגּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּפגם ׁשאין מעל; ׁשּנהנה, ּכיון - ׁשּמתּו אחר מהן ְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּתלׁש

מּדבריהם זֹו ּומעילה חכמים]למתה. ׁשּבארנּו.[של ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ

נתחּלל‚. - ּבׁשגגה ׁשּמעל ּכיון - הּבית בדק ּבקדׁשי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמֹועל
ואינֹו הֹואיל - ּבזדֹון מעל ּפטּור. אחריו ׁשּיהנה וזה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהקּדׁש,
הּוא הרי אּלא הקּדׁש, נתחּלל לא - מעילה ּבקרּבן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹחּיב

מעל ּבׁשגגה, ּבֹו ונהנה אחר ּבא ואם ּדבריםּבהויתֹו, ּבּמה . ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
והקנהּו חּלין, ּבתֹורת והֹוציאֹו ּבּקדׁש, ּבׁשּמעל ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹֻאמּורים?
ּבֹו יׁש - לאחר הקנהּו ולא ּופגמֹו, ּבֹו נהנה אם אבל ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹלאחר;

מֹועל. אחר ֵֵַַמֹועל

ּוכלי„. ּבבהמה אּלא ּבמקּדׁשין, מֹועל אחר מֹועל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻואין
ּבלבד ונהנהּתׁשמיׁש הקּדׁש, ׁשל ּבקרּדם ּבקע ּכיצד? . ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ

חברֹו ּובא ּופגם, ונהנה ּבֹו, ּובקע חברֹו ּובא ּופגם, ְְֱֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָּבפרּוטה
לחברֹו ּונתנֹו הּקרּדם נטל מעלּו; ּכּלן - ּופגם ונהנה ּבֹו, ְְְֱֲֲֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻּובקע

מ לא חברֹו אבל מעל, הּוא ונהנהעל.- זהב ׁשל ּבכֹוס ׁשתה ְְֱֲֲֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
- ונהנה וׁשתה חברֹו ּובא ונהנה, וׁשתה חברֹו ּובא ְְְְְֱֱֲֲִֵֵֶֶָָָָָָָָָּבפרּוטה,
הּוא - מכרֹו אֹו מּתנה לחברֹו ּונתנֹו הּכֹוס נטל מעלּו; ְְֲֲֵַַַַָָָָָָָֻּכּלן
ּבפרּוטה ונהנה החמֹור, ּגּבי על רכב מעל. לא וחברֹו ְְֱֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹמעל,
ורכב חברֹו ּובא ּופגם, ונהנה עליו, ורכב חברֹו ּובא ְְְֱֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָָּופגם,
אֹו מּתנה, לחברֹו החמֹור נתן מעלּו; ּכּלן - ּופגם ונהנה ְֱֲֲֲֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻעליו,

מעל לא וחברֹו מעל, הּוא - ׂשכרֹו אֹו הּמׁשאילמכרֹו, וכן . ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָֹ
וחברֹו ׁשּבֹו, הניה טֹובת לפי מעל הּוא - הקּדׁש ׁשל ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻקרּדם

לבהמה. הּדין והּוא לכּתחּלה; ּבֹו לבּקע ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֻמּתר

אחר‰. מֹועל ּבּה יׁש אּלא ּכן, אינּה מזּבח קדׁשי ְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבהמת
חברֹו ּובא החּטאת, מן ּתלׁש ּכיצד? ּפנים. ּכל על ֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָמֹועל
לחברֹו, נתנּה אם וכן מעלּו; ּכּלן - ותלׁש חברֹו ּובא ְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻותלׁש,
הּמנחֹות, ׁשּדין לי ויראה מעלּו. ּכּלן - לחברֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוחברֹו
קדּׁשת ׁשּכּלן הּבהמה; ּכדין - ׁשרת ּוכלי והּנסכים, ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻֻוהעֹופֹות,

הן .הּגּוף ֵַ

.Âעֹומדת והיא הֹואיל - מּום ּבּה ׁשּנפל קדׁשים קדׁשי ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבהמת
ּדמים; קדּׁשת ׁשהּוא הּבית, ּבדק ּכקדׁשי היא הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻלפדיֹון,

מעל ּבלבד הראׁשֹון - לחברֹו וחברֹו לחברֹו, נתנּה .ואם ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

.Êּונתנּה הקּדׁש, ׁשל קֹורה אֹו אבן ׁשהּנֹוטל חכמים, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאמרּו
ּתחת ׁשהיתה הּגזּבר לזה נתנּה ואם מעלּו; ׁשניהן - ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלחברֹו
אּלּו ׁשאין לי, ויראה מעל. לא והּגזּבר מעל, הּוא - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹידֹו

ׁשה - ּבזדֹון ּבמֹועל אּלא אמּורים, נתחּללהּדברים לא רי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
לא - ׁשּלֹו ׁשהיא ּדעת על הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה הּנֹוטל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹהקּדׁש.

ׁשּיּתן עד אֹו ּבחפציו, אֹותּה ׁשּיֹוציא עד ּבמּתנה.מעל אֹותּה ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
אחר מֹועל ׁשאין מעל; לא וחברֹו מעל, הּוא - לחברֹו ְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹנתנּה
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו הקּדׁשֹות, ּבׁשאר .מֹועל ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

.Áנהנה לא ׁשהרי מעל, לא - הקּדׁש ׁשל קֹורה אֹו אבן ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹנטל
חּלֹון ּגּבי על נתנּה מעל; - ּביתֹו ּבתֹו אֹותּה ּבנה ְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָעדין.
ּבׁשוה ּתחּתיה ׁשּידּור עד מעל, לא - חּברּה ולא ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּבּתקרה

הּנּכרת הניה זֹו ׁשאין .ּפרּוטה; ְֲִֵֶֶֶַָָָ

.Ëׁשּלא ּפי על אף - לּבּלן ּונתנּה הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹנטל
ׁשּירצה עת ּבכל רֹוחץ ּבהיֹותֹו נהנה ׁשהרי מעל, - וכןרחץ . ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשעדין ּפי על אף מעל, - אּמנּיֹות מּבעלי לאחד נתנּה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻאם
מלאכּתֹו. עׂשּו ְְַָֹלא

.Èמעל הּגֹוי, מן אם - מׁש ולא חפץ ּבּה שמעותקנה -] ְִִֵֶַַַָָָָָֹ
בגוי] מעלקונות לא מּיׂשראל, ואם במשיכה]; ישראל .[שקנין ְְִִִֵַָָֹ

.‡Èאף - חּלין ׁשהן ּדעת על ּבצרכיו הקּדׁש מעֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻהּמֹוציא
מעל חל, ּבדברי הֹוציאן ׁשּלא ּפי הּמביאעל ּכיצד? . ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

ׁשה ּכּפרה מחּסר וכן ההקּדׁש, מן ּופסחֹו ואׁשמֹו ביאחּטאתֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ׁשּיּזרק עד מֹועלין אין וכּלן מעל; - ההקּדׁש מן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּכּפרתֹו

מןהּדם. ּתֹודה ולחם ּונסכים מנחֹות הּמביא ,לפיכ ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּכאן ׁשאין מעל, לא - עברה ׁשעבר ּפי על אף - ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹההקּדׁש

עליו. לכּפר ּדם ְְִֵַַָָָזריקת
.Èויקנּו הּתרּומה, ּכׁשּיתרמּו - הקּדׁש מּמעֹות ׁשקלֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָנתן

ׁשהרי הּׁשֹוקל, ימעל - ּדמּה ויּזרק אחת ּבהמה אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמּמּנה
ּדמּה ׁשּנזרק הּבהמה ּבאֹותּה .חלקֹו ְְְְִֵֶֶַַָָָָ

.‚Èחברֹו ּבין הּוא ּבין צרכיו, ּבׁשאר והֹוציאֹו ׁשקלֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָהפריׁש
מעל ידי- על ּוׁשקלֹו הל ידֹו, על לׁשקלֹו לחברֹו נתנֹו . ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָָָ

ּתֹורם ׁשהּתֹורם הּׁשֹוקל; מעל הּתרּומה, נתרמה אם - ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָעצמֹו
הּגיע ּוכאּלּו ּבׁשקלים, ׁשּבארנּו ּכמֹו להּגבֹות, העתיד ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָעל
נתרמה לא עדין ואם מעל. ּולפיכ לּלׁשּכה; זה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשקל

הּלׁשּכה. ּבׁשירי מֹועלין אין ּולעֹולם מעל. לא ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹּתרּומה,

  
לׁשליח‡. ּונתנֹו הקּדׁש, מעֹות אֹו הקּדׁש ולקח ׁשּׁשגג ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמי

ׁשליחּותֹו, הּׁשליח עׂשה אם - חּלין ּבתֹורת ְְְִִִִִַַַָָָֻלהֹוציאֹו
עׂשה אּלא ׁשליחּותֹו, עׂשה לא ואם ׁשּמעל; הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהמׁשּלח

ׁשּמעל הּוא הּׁשליח - עצמֹו מּדעת ּבעלהּׁשליח ּכיצד? . ְִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָ
הל לאֹורחין', ּבׂשר מאֹותֹו לי 'ּתן לׁשלּוחֹו: ׁשאמר ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּבית
להם ונתן ּכּכר', להם 'ּתן לֹו: ׁשאמר אֹו ּכּכר, להם ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָונתן
מן לֹו והביא החּלֹון', מן לי 'הבא לׁשלּוחֹו: אמר ְְִִִִִֵֵַַַָָָָּבׂשר,
החּלֹון מן והביא הּמגּדל', מן 'הבא לֹו: ׁשאמר אֹו ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּמגּדל,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מעל; הּׁשליח והביא- הּׁשליח הל ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
'לא הּׁשֹולח: ׁשאמר ּפי על אף - לֹו ׁשאמר ּכמֹו החּלֹון, ְִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹמן
מעל הּבית ּבעל - הּמגּדל' מן אּלא ׁשּיביא בלּבי ,היה ְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּדברים. אינן ׁשּבּלב ּודברים מאמרֹו, ׁשליחּות עׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהרי



סי             
      

ויהנה ויפּגם להנֹות, ויתּכּון ּבֹו, ׁשּנהנה עצמֹו ּדבר ְְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּבאֹותֹו
אֹוּכאחת ּפרּוטה, ּבכחצי ּופגם ּפרּוטה ּבכחצי נהנה . ְְְְְֱֲֲִִֶַַַַַָָָָ

ולא אחר, ּבדבר ּפרּוטה ּבׁשוה ּופגם ּפרּוטה ּבׁשוה ְְְְְְֱֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשּנהנה
לא זה הרי - ּׁשּנהנה ּבמה ּפגם ולא ּׁשּפגם ּבמה ְְְֱֱֲֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹנהנה
ּבׁשוה הניה ּבאֹותּה ויפּגם ּפרּוטה, ּבׁשוה ׁשּיהנה עד ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹמעל;

מּבגדּפרּוטה מטלית ׁשהּתיר הרי ּכיצד? עצמֹו. ּבּדבר ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ּפרּוטה, ּבׁשוה ּבּה ונהנה ּולבׁשּה ּבבגּדֹו ּותפרּה ְְְְְְְְֱִֵֶֶֶָָָָָָָָהקּדׁש,
הפסיד ולא ּפרּוטה, ּבׁשוה מּמּנּו ׁשהּתירּה ּבּבגד ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶֶַָָָֹוהפסיד
ּופגם ּבדבר, ׁשּנהנה מּפני מעל; לא זה הרי - ּכלּום ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּמטלית
מצטרף, - חברֹו ּומהּנה ׁשהּנהנה ּבארנּו ּוכבר אחר. ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבדבר

מרּבה. לזמן ְְֲִִֶַַֻואפּלּו

.ׁשּנהנה ּכיון מּצמרן, ׁשּתלׁש הּתמימים קדׁשים ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָקדׁשי
ע אף מעל, - לכֹוסּבפרּוטה ּדֹומין הן ׁשהרי ּפגם; ׁשּלא ּפי ל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ

אֹותם ּפֹוסלת הּצמר ּתליׁשת ׁשאין - נפּגם ׁשאינֹו זהב, ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָׁשל
עֹומדין, ולמכירה הֹואיל - מּום ּבהן נפל אם אבל ְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָָָמּלּקרב.
ּבפרּוטה ויפּגם ׁשּיהנה עד מעל, לא - ּדמיהן ּפֹוגמת .והּגּזה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
ּפגם ׁשאין מעל; ׁשּנהנה, ּכיון - ׁשּמתּו אחר מהן ְֱֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּתלׁש

מּדבריהם זֹו ּומעילה חכמים]למתה. ׁשּבארנּו.[של ּכמֹו , ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָ

נתחּלל‚. - ּבׁשגגה ׁשּמעל ּכיון - הּבית בדק ּבקדׁשי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמֹועל
ואינֹו הֹואיל - ּבזדֹון מעל ּפטּור. אחריו ׁשּיהנה וזה ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָהקּדׁש,
הּוא הרי אּלא הקּדׁש, נתחּלל לא - מעילה ּבקרּבן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹחּיב

מעל ּבׁשגגה, ּבֹו ונהנה אחר ּבא ואם ּדבריםּבהויתֹו, ּבּמה . ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
והקנהּו חּלין, ּבתֹורת והֹוציאֹו ּבּקדׁש, ּבׁשּמעל ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָֹֻאמּורים?
ּבֹו יׁש - לאחר הקנהּו ולא ּופגמֹו, ּבֹו נהנה אם אבל ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹלאחר;

מֹועל. אחר ֵֵַַמֹועל

ּוכלי„. ּבבהמה אּלא ּבמקּדׁשין, מֹועל אחר מֹועל ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻואין
ּבלבד ונהנהּתׁשמיׁש הקּדׁש, ׁשל ּבקרּדם ּבקע ּכיצד? . ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֻ

חברֹו ּובא ּופגם, ונהנה ּבֹו, ּובקע חברֹו ּובא ּופגם, ְְֱֲֲִֵֵֶַַַָָָָָָָּבפרּוטה
לחברֹו ּונתנֹו הּקרּדם נטל מעלּו; ּכּלן - ּופגם ונהנה ּבֹו, ְְְֱֲֲֵֶַַַַַָָָָָָָֹֻֻּובקע

מ לא חברֹו אבל מעל, הּוא ונהנהעל.- זהב ׁשל ּבכֹוס ׁשתה ְְֱֲֲֵֶֶַַָָָָָָָָֹ
- ונהנה וׁשתה חברֹו ּובא ונהנה, וׁשתה חברֹו ּובא ְְְְְֱֱֲֲִֵֵֶֶָָָָָָָָָּבפרּוטה,
הּוא - מכרֹו אֹו מּתנה לחברֹו ּונתנֹו הּכֹוס נטל מעלּו; ְְֲֲֵַַַַָָָָָָָֻּכּלן
ּבפרּוטה ונהנה החמֹור, ּגּבי על רכב מעל. לא וחברֹו ְְֱֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹמעל,
ורכב חברֹו ּובא ּופגם, ונהנה עליו, ורכב חברֹו ּובא ְְְֱֲֲֵֵֶַַַַָָָָָָָָָּופגם,
אֹו מּתנה, לחברֹו החמֹור נתן מעלּו; ּכּלן - ּופגם ונהנה ְֱֲֲֲֵֶַַַַַָָָָָָָָָֻעליו,

מעל לא וחברֹו מעל, הּוא - ׂשכרֹו אֹו הּמׁשאילמכרֹו, וכן . ְְְְֲִֵֵַַַַַָָָָֹ
וחברֹו ׁשּבֹו, הניה טֹובת לפי מעל הּוא - הקּדׁש ׁשל ְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻקרּדם

לבהמה. הּדין והּוא לכּתחּלה; ּבֹו לבּקע ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָֻמּתר

אחר‰. מֹועל ּבּה יׁש אּלא ּכן, אינּה מזּבח קדׁשי ְְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבהמת
חברֹו ּובא החּטאת, מן ּתלׁש ּכיצד? ּפנים. ּכל על ֲִִֵֵֵַַַַַָָָָָמֹועל
לחברֹו, נתנּה אם וכן מעלּו; ּכּלן - ותלׁש חברֹו ּובא ְְְְֲֲֲִֵֵֵַַַָָָָָָָֻותלׁש,
הּמנחֹות, ׁשּדין לי ויראה מעלּו. ּכּלן - לחברֹו ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻוחברֹו
קדּׁשת ׁשּכּלן הּבהמה; ּכדין - ׁשרת ּוכלי והּנסכים, ְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻֻוהעֹופֹות,

הן .הּגּוף ֵַ

.Âעֹומדת והיא הֹואיל - מּום ּבּה ׁשּנפל קדׁשים קדׁשי ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבהמת
ּדמים; קדּׁשת ׁשהּוא הּבית, ּבדק ּכקדׁשי היא הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻלפדיֹון,

מעל ּבלבד הראׁשֹון - לחברֹו וחברֹו לחברֹו, נתנּה .ואם ְְְֲֲֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָ

.Êּונתנּה הקּדׁש, ׁשל קֹורה אֹו אבן ׁשהּנֹוטל חכמים, ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָאמרּו
ּתחת ׁשהיתה הּגזּבר לזה נתנּה ואם מעלּו; ׁשניהן - ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָלחברֹו
אּלּו ׁשאין לי, ויראה מעל. לא והּגזּבר מעל, הּוא - ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹידֹו

ׁשה - ּבזדֹון ּבמֹועל אּלא אמּורים, נתחּללהּדברים לא רי ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
לא - ׁשּלֹו ׁשהיא ּדעת על הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה הּנֹוטל ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹהקּדׁש.

ׁשּיּתן עד אֹו ּבחפציו, אֹותּה ׁשּיֹוציא עד ּבמּתנה.מעל אֹותּה ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָ
אחר מֹועל ׁשאין מעל; לא וחברֹו מעל, הּוא - לחברֹו ְֲֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹנתנּה
ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשּבארנּו. ּכמֹו הקּדׁשֹות, ּבׁשאר .מֹועל ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

.Áנהנה לא ׁשהרי מעל, לא - הקּדׁש ׁשל קֹורה אֹו אבן ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹנטל
חּלֹון ּגּבי על נתנּה מעל; - ּביתֹו ּבתֹו אֹותּה ּבנה ְְֲִֵֵַַַַַָָָָָָעדין.
ּבׁשוה ּתחּתיה ׁשּידּור עד מעל, לא - חּברּה ולא ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹׁשּבּתקרה

הּנּכרת הניה זֹו ׁשאין .ּפרּוטה; ְֲִֵֶֶֶַָָָ

.Ëׁשּלא ּפי על אף - לּבּלן ּונתנּה הקּדׁש ׁשל ּפרּוטה ְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹנטל
ׁשּירצה עת ּבכל רֹוחץ ּבהיֹותֹו נהנה ׁשהרי מעל, - וכןרחץ . ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

ׁשעדין ּפי על אף מעל, - אּמנּיֹות מּבעלי לאחד נתנּה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻֻאם
מלאכּתֹו. עׂשּו ְְַָֹלא

.Èמעל הּגֹוי, מן אם - מׁש ולא חפץ ּבּה שמעותקנה -] ְִִֵֶַַַָָָָָֹ
בגוי] מעלקונות לא מּיׂשראל, ואם במשיכה]; ישראל .[שקנין ְְִִִֵַָָֹ

.‡Èאף - חּלין ׁשהן ּדעת על ּבצרכיו הקּדׁש מעֹות ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָֻהּמֹוציא
מעל חל, ּבדברי הֹוציאן ׁשּלא ּפי הּמביאעל ּכיצד? . ְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹ

ׁשה ּכּפרה מחּסר וכן ההקּדׁש, מן ּופסחֹו ואׁשמֹו ביאחּטאתֹו ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֻ
ׁשּיּזרק עד מֹועלין אין וכּלן מעל; - ההקּדׁש מן ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻּכּפרתֹו

מןהּדם. ּתֹודה ולחם ּונסכים מנחֹות הּמביא ,לפיכ ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָ
ּכאן ׁשאין מעל, לא - עברה ׁשעבר ּפי על אף - ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹההקּדׁש

עליו. לכּפר ּדם ְְִֵַַָָָזריקת
.Èויקנּו הּתרּומה, ּכׁשּיתרמּו - הקּדׁש מּמעֹות ׁשקלֹו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָנתן

ׁשהרי הּׁשֹוקל, ימעל - ּדמּה ויּזרק אחת ּבהמה אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹמּמּנה
ּדמּה ׁשּנזרק הּבהמה ּבאֹותּה .חלקֹו ְְְְִֵֶֶַַָָָָ

.‚Èחברֹו ּבין הּוא ּבין צרכיו, ּבׁשאר והֹוציאֹו ׁשקלֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵָָָהפריׁש
מעל ידי- על ּוׁשקלֹו הל ידֹו, על לׁשקלֹו לחברֹו נתנֹו . ְְְְְֲֵֵַַַַַָָָָָָ

ּתֹורם ׁשהּתֹורם הּׁשֹוקל; מעל הּתרּומה, נתרמה אם - ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָעצמֹו
הּגיע ּוכאּלּו ּבׁשקלים, ׁשּבארנּו ּכמֹו להּגבֹות, העתיד ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָעל
נתרמה לא עדין ואם מעל. ּולפיכ לּלׁשּכה; זה ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָֹׁשקל

הּלׁשּכה. ּבׁשירי מֹועלין אין ּולעֹולם מעל. לא ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹּתרּומה,

  
לׁשליח‡. ּונתנֹו הקּדׁש, מעֹות אֹו הקּדׁש ולקח ׁשּׁשגג ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמי

ׁשליחּותֹו, הּׁשליח עׂשה אם - חּלין ּבתֹורת ְְְִִִִִַַַָָָֻלהֹוציאֹו
עׂשה אּלא ׁשליחּותֹו, עׂשה לא ואם ׁשּמעל; הּוא ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהמׁשּלח

ׁשּמעל הּוא הּׁשליח - עצמֹו מּדעת ּבעלהּׁשליח ּכיצד? . ְִִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָ
הל לאֹורחין', ּבׂשר מאֹותֹו לי 'ּתן לׁשלּוחֹו: ׁשאמר ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּבית
להם ונתן ּכּכר', להם 'ּתן לֹו: ׁשאמר אֹו ּכּכר, להם ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָונתן
מן לֹו והביא החּלֹון', מן לי 'הבא לׁשלּוחֹו: אמר ְְִִִִִֵֵַַַָָָָּבׂשר,
החּלֹון מן והביא הּמגּדל', מן 'הבא לֹו: ׁשאמר אֹו ְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָהּמגּדל,

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן מעל; הּׁשליח והביא- הּׁשליח הל ְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹ
'לא הּׁשֹולח: ׁשאמר ּפי על אף - לֹו ׁשאמר ּכמֹו החּלֹון, ְִִֵֶֶַַַַַַַַָָֹמן
מעל הּבית ּבעל - הּמגּדל' מן אּלא ׁשּיביא בלּבי ,היה ְְִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָָ
ּדברים. אינן ׁשּבּלב ּודברים מאמרֹו, ׁשליחּות עׂשה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָׁשהרי



סי           
      

להן ׁשאין קטן, אֹו ׁשֹוטה אֹו חרׁש הּׁשליח היה ֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָואפּלּו
לא ואם מעל; הּבית ּבעל ּכמאמרֹו, עׂשּו אם - ְְְֲִִִִַַַַַַָָָֹׁשליחּות

ּפטּור. הּבית ּבעל ׁשליחּותֹו, 'ּתןעׂשּו לׁשלּוחֹו: אמר ְְִִִֵַַַַַָָָ
'טלּו להן: ואמר הּׁשליח הל ּבׂשר', ׁשל חתיכה ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָָלאֹורחי
ּדברֹו; נעׂשה ׁשהרי מעל, הּבית ּבעל ׁשּתים', ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַַָָָׁשּתים

ּפטּור הּבית,והּׁשליח ּבעל ׁשליחּות על מֹוסיף ׁשהּוא מּפני , ְְְִִִִִֵֶַַַַַַַָָ
'טלּו הּׁשליח: להן אמר אם אבל הּׁשליחּות. את עקר ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָֹולא
ׁשלׁש האֹורחים נטלּו מעלּו. ׁשניהן - מּדעּתי' ׁשּתים ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָֹׁשּתים
עׂשה מהן אחד ׁשּכל מּפני מעלּו, האֹורחין אף - ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשלׁש
לפי חּיב חברֹו נמצא מּדעּתֹו; והֹוסיף חברֹו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָׁשליחּות
זה על חּיב והּוא הּׁשליחּות, נעקרה ולא ּדבריו ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנעׂשּו

מּדעּתֹו. ְִִֶַׁשהֹוסיף

.בדק מּקדׁשי החתיכֹות ּבׁשהיּו אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבּמה
המקדש]הּבית רכוש וכּיֹוצא[- עֹולה ּבׂשר היּו אם אבל . ְְֲִִֵַַַַָָָ

ּבאּסּור חּיב הּוא ׁשהרי ּבלבד; האֹוכל אּלא מעל לא ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבֹו,
עולה]אחת אכילת יתר[- ּובכל[בנוסף], הּמעילה; על ְְִֵַַַַָָָ

לבּדּה ּבמעילה אּלא עברה, לדבר ׁשליח אין ּכּלּה ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֻהּתֹורה
אחר. אּסּור עּמּה יתערב ְִִִֵֵֶַָָֹׁשּלא

לי‚. 'הבא לֹו: ואמר לׁשלּוחֹו, הקּדׁש ּפרּוטת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָהּנֹותן
נרֹות, ּבכּלּה לֹו והביא הל ּפתילֹות', ּובחציּה נרֹות ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָֻּבחציּה
נרֹות', ּבכּלּה לי 'הבא לֹו: ׁשאמר אֹו ּפתילֹות, ּבכּלּה ְְְִִֵֵֶַָָָָֻֻאֹו
ּובחציּה נרֹות ּבחציּה והביא הל ּפתילֹות', 'ּבכּלּה ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֻאֹו
לא ׁשהרי מעל, לא הּבית ּבעל ּפטּורין; ׁשניהם - ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָֹֹּפתילֹות
לא ׁשהרי מעל, לא והּׁשליח ּבפרּוטה; ׁשליחּותֹו ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹנעׂשית
ּבחציּה לי 'הבא לֹו: אמר אם אבל ּבפרּוטה. ׁשליחּותֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָעקר
והל ּפלֹוני', מּמקֹום ּפתילֹות ּובחציּה ּפלֹוני, מּמקֹום ְְְְְְְְִִִִִֵֶַָָנרֹות
- נרֹות מּמקֹום ּופתילֹות ּפתילֹות, מּמקֹום נרֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵוהביא

מעל .הּׁשליח ִַַַָָ

.„והל אתרֹוג', לי 'הבא לֹו: ואמר ּפרּוטֹות ׁשּתי לֹו ְְְְְִֵֵֶַַַָָָָנתן
מעל, הּׁשליח - רּמֹון ּובפרּוטה אתרֹוג ּבפרּוטה לֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָוהביא
ׁשּׁשוה אתרֹוג לֹו לקנֹות ׁשלחֹו ׁשהרי ּפטּור; הּבית ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּובעל
ּבפרּוטה לֹו ׁשהביא האתרֹוג היה אם לפיכ פרּוטֹות; ְְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָׁשּתי

מעלּו ׁשניהן - פרּוטֹות ׁשּתי .ׁשוה ְְְֲֵֵֶֶָָ

ונזּכר‰. חפץ, ּבּה לֹו לקנֹות ׁשלּוחֹו ּביד ּפרּוטה ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָהּׁשֹולח

הּׁשליח - החנוני ליד ׁשּתּגיע קדם הקּדׁש ׁשהיא הּבית ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַַָָֹּבעל
ׁשֹוגג, ׁשהּוא חּיבמעל, הּמזיד ואין נזּכר, ּכבר הּבית ּובעל ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָ

ׁשּבארנּו ּכמֹו מעילה, ׁשהיאּבקרּבן וידע הּׁשליח אף נזּכר . ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָ
מעילה, מּקרּבן ּפטּורין ׁשניהן - לחנוני ׁשּתּגיע קדם ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהקּדׁש

ּכׁשּיֹוציא חּיב ב:]והחנוני ׁשּנתערבה[כשיתמש ּפרּוטה אֹותּה ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשּנתן ׁשּפרּוטה לחנוני הֹודיעּו ׁשֹוגג. הּוא ׁשהרי - ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבמעֹותיו

להקּדׁש. הּמּקח ונתּפס ּפטּורין, ׁשלׁשּתן - הקּדׁש ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָלֹו

.Âׁשּיהיה עד החטא, מן החנוני להּציל ּכדי יעׂשה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָוכיצד
אֹו חּלין ׁשל ּפרּוטה נֹוטל הּמעֹות? ּבכל להׁשּתּמׁש ְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻֻמּתר
מקֹום ּבכל הקּדׁש ׁשל 'ּפרּוטה ואֹומר: ׁשהּוא ּכל ְְְְְִֵֵֶֶֶָָָָּכלי
הּכלי אֹו ּפרּוטה אֹותּה ותעׂשה זה'; על מחּללת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻׁשהיא

הּמעֹות ּבכל להׁשּתּמׁש החנוני ויּתר ּפרּוטההקּדׁש, וכן . ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
ּבכיס 'ּפרּוטה ׁשאמר: אֹו הּכיס, ּבכל ׁשּנתערבה הקּדׁש ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשל
ואם ּבּכיס; יׁשּתּמׁש ּכ ואחר אֹותּה, מחּלל - הקּדׁש' ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָזה
הּכיס. ּכל את ׁשּיֹוציא עד מעל, לא - חּלל ולא ְִִִִֵֶֶַַַָָֹֹהֹוציא

.Êמֹועלין - הקּדׁש' מּׁשורי ו'ׁשֹור הקּדׁש', מּכיסי 'ּכיס ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָאמר:
הּגדֹול את מביא עֹוׂשה? ּכיצד ּבמקצתן. ּומֹועלין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֻּבכּלן,
לאו, ואם הקּדׁש; זה הרי הּוא, הקּדׁש 'אם ואֹומר: ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשּבהם

ּבּקטן ויהנה זה'; על מחּלל ׁשהּוא מקֹום ּבכל .ההקּדׁש ְְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

.Á- ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין ּפרּוטה, מּׁשוה ּבפחֹות ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָהּמֹועל
לי ויראה קרּבן. ולא חמׁש חּיב ואינֹו הּקרן, את ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמׁשּלם

מזיד היה אם ּפרּוטה, מּׁשוה ּפחֹות על לֹוקה .ׁשאינֹו ְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָ

.Ëּבהן ונׁשּתּמׁש הּבית, ּבעל אצל הקּדׁש מעֹות ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָהּמפקיד
להׁשּתּמׁש רׁשּות לֹו אין ׁשהרי מעל; הּבית ּבעל - ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָוהֹוציאן

הרׁשהּו לא הּפּקדֹון ּובעל .ּבהן, ְִִֶַַַָָָֹ

.Èולא חתּומין היּו ולא חנוני, אֹו ׁשלחני אצל ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָֹֹֻהפקידן
הּדין מן רׁשּות לֹו ויׁש הֹואיל - מׁשּנה קׁשר ְְְְִִִִֵֶֶֶַֻקׁשּורין
הּפּקדֹון ּבעל ּפטּורין: ׁשניהן הֹוציאן, אם - ּבהן ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלהׁשּתּמׁש
ּפטּור והחנוני ּבהן'; 'הׁשּתּמׁש לֹו אמר לא ׁשהרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹּפטּור
ּוכאּלּו חתּומין, ולא מׁשּנה קׁשר קׁשּורין ׁשאינן מּפני -ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָֹֻ

ּברׁשּות .הׁשּתּמׁש ְְִִֵַ

.‡Èׁשהכניסה הקּדׁש[בנישואיה]האּׁשה ׁשל מעֹות ְְִִִֵֶֶֶָָָָ
הקּדׁשֹות לּה ונפלּו ומת מֹוריׁשּה ׁשהקּדיׁש אֹו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלבעלּה,

ימעל. ּבחפציו, הּמעֹות הּבעל לכׁשּיֹוציא - ְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹֻּבירּׁשה



       

ה'תש"ע מרחשון כ"א ראשון יום

     
הּסּכה‡. מן ּפטּורין ּוקטּנים, ועבדים טמטּוםנׁשים . ְְְֲִִִִִַַַָָָֻֻ

נקבה]ואנּדרֹוגינֹוס ספקי זכר מי[ספקי וכן מּספק. חּיבים , ְְְְִִִִֵֵַַָָ
חּיב חֹורין, ּבן וחציֹו עבד לאּמֹו,ׁשחציֹו צרי ׁשאינֹו קטן . ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָ

ׁשׁש ּכבן חמׁש ּכבן סֹופרים,ׁשהּוא מּדברי ּבּסּכה חּיב - ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
ּבמצוֹות לחּנכֹו .ּכדי ְְְְְִֵַ

.ׁשּיׁש חֹולה ולא הּסּכה; מן ּפטּורין ּומׁשּמׁשיהן, ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֻחֹולים
ּבעיניו. חׁש ואפּלּו ּבראׁשֹו, חׁש אפּלּו אּלא סּכנה, ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָָֹּבֹו

מׁשּמׁשיו ולא הּוא, - הּסּכה מן ּפטּור הּואמצטער, ואיזה ; ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻ
מּפני אֹו הרּוח, מּפני ּבּסּכה ליׁשן יכֹול ׁשאינֹו זה ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻמצטער?

והּפרעֹוׁשין הריחהּזבּובין מּפני אֹו ּבהן, .וכּיֹוצא ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָ

הּׁשֹוׁשבינין‚. וכל וחתן, ּבּסּכה. חּיב הטובים]האבל, ,[ידידיו ְְְִִֵַַַָָָָָָָֻ
הּמׁשּתה ימי ׁשבעת ּכל הּסּכה מן ּפטּורין - חּפה ּבני .וכל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻֻ

           
      

ּבּלילה.„. ּבין ּבּיֹום ּבין הּסּכה, מן ּפטּורין מצוה ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֻׁשלּוחי
ּבּלילה; וחּיבין ּבּיֹום הּסּכה מן ּפטּורין ּבּיֹום, ּדרכים ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָֻהֹולכי
וחּיבים ּבּלילה הּסּכה מן ּפטּורין ּבּלילה, ּדרכים ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָֻהֹולכי
וחּיבים ּבּיֹום הּסּכה מן ּפטּורין ּבּיֹום, העיר ׁשֹומרי ְְְִִִִֵַַַַַָָָֻּבּיֹום.
ּבּלילה הּסּכה מן ּפטּורין ּבּלילה, העיר ׁשֹומרי ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָֻּבּלילה;
ּבין ּבּיֹום ּבין ּפטּורין ּופרּדסין, ּגּנֹות ׁשֹומרי ּבּיֹום. ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָוחּיבים
לּׁשֹומר ׁשּיׁש הּגּנב ידע סּכה, הּׁשֹומר יעׂשה ׁשאם - ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֻּבּלילה

אחר מּמקֹום ויגנב ויבֹוא קבּוע, .מקֹום ְְְִִֵַַָָָָֹ

וׁשֹותה‰. אֹוכל ׁשּיהיה ּבּסּכה? היׁשיבה מצות היא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּכיצד
ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין הּימים ׁשבעת ּכל ּבּסּכה ּכדרודר , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ

הּׁשנה ימֹות ּבׁשאר ּבביתֹו ּדר הּימיםׁשהּוא ׁשבעת וכל . ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: קבע, סּכתֹו ואת עראי ּביתֹו את אדם ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻעֹוׂשה

ימים" ׁשבעת ּתׁשבּו ּומּצעֹות"ּבּסּכת הּנאים ּכלים ּכיצד? . ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֻ
ּבּסּכה; וכֹוסֹות, אׁשיׁשֹות ּכגֹון ׁשתּיה, ּוכלי ּבּסּכה; ְְְְֲִִֵַַַָָָָֻֻהּנאֹות,

אכילה ּכלי האכילה]אבל ּוקערֹות,[לאחר קדרֹות ּכגֹון , ְְְְֲֲִֵֵָָָ
לּסּכה מּניחּהחּוץ קטּנה, סּכה היתה ואם ּבּסּכה; הּמנֹורה, . ְְְְִִַַַַַָָָָָָָָֻֻֻ

לּסּכה .חּוץ ַָֻ
.Âׁשבעה ּכל ּבּסּכה ויׁשנים וׁשֹותין ּביןאֹוכלין ּבּיֹום ּבין , ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֻ

אּלאּבּלילה ׁשבעה, ּכל לּסּכה חּוץ סעּודה לאכל ואסּור . ְְְְֱִֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
עראי אכילת אכל מעטאם יתר אֹו ּפחֹות אֹו ּכביצה ואין, ; ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָ

עראי ׁשנת אפּלּו לּסּכה, חּוץ מיםיׁשנים לׁשּתֹות ּומּתר . ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָֻֻ
לּסּכה חּוץ ּפרֹות ולאולאכל עצמֹו על ׁשּיחמיר ּומי ; ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָֹֹֻ

מׁשּבח זה הרי מים, אפּלּו לּסּכה חּוץ .יׁשּתה ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֻֻ
.Êאכל אפּלּו חֹובה; ּבּסּכה, הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבליל ְֲֲִִִֵַַָָָָָֻאכילה

לאכל רצה רׁשּות: ,ואיל מּכאן חֹובתֹו. ידי יצא ּפת, ְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּכּזית
ּפרֹות אּלא ׁשבעה ּכל אֹוכל אינֹו רצה, ּבּסּכה; סֹועד ְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻסעּודה,

ּבּפסח מּצה אכילת ּכדין אֹוכל, - לּסּכה חּוץ קליֹות .אֹו ְְֲִִֵֶַַַַַָָָֻ
.Áאֹו הּבית ּבתֹו וׁשלחנֹו ּבּסּכה, ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהיה ְְְְִִֶַַַָָָָֹֻֻֻמי

ּבּסּכה; אכל לא ּוכאּלּו אסּור, זה הרי - ואכל לּסּכה, ְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹֻֻחּוץ
אחר יּמׁש ׁשּמא ּגזרה - הּסּכה ּבתֹו ׁשלחנֹו ׁשּיהיה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻעד

ּגדֹולה ּבסּכה ואפּלּו .ׁשלחנֹו, ְְְֲִַָָָֻֻ
.Ëקֹורא הּימים, ׁשבעת הּסּכה;[בתורה]ּכל ּבתֹו ְְִִֵַַַָָָֻ

ּכדי לּסּכה, חּוץ יבין ׁשּיקרא, ּבּמה ּומדקּדק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּוכׁשּמבין
עליו מיּׁשבת ּדעּתֹו להתּפּללׁשּתהיה רצה - הּמתּפּלל . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

לּסּכה חּוץ אֹו .ּבּסּכה, ַַָָֻֻ
.Èמּתר מאימתי הּבית. לתֹו נכנס זה הרי ּגׁשמים, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻירדּו

טּפֹות הּסּכה לתֹו מּׁשּירדּו לתֹולפּנֹות? יּפלּו ׁשאם , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֻ
ּפֹול ׁשל לתבׁשיל אפּלּו יּפסד, מהר]הּתבׁשיל .[שמתקלקל ְְְֲִִִִֵֶַַַָ

ּופסקּו לביתֹו ונכנס ּגׁשמים, וירדּו ּבּסּכה אֹוכל ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֻהיה
ׁשּיגמר עד לּסּכה, לחזר אֹותֹו מחּיבין אין - ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹֹֻהּגׁשמים
הּבית לתֹו ונכנס ּבּלילה, ּגׁשמים וירדּו יׁשן היה ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָסעּודתֹו.
אֹותֹו ּכל לּסּכה לחזר אֹותֹו מטריחין אין - הּגׁשמים ְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹֻּופסקּו

הּׁשחרהּלילה עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבביתֹו יׁשן אּלא ,. ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
.‡Èיּתיר לא ּבׁשחרית, הּׁשביעי ּבּיֹום מּלאכל [יפרק]ּגמר ְְֱֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ

הּמנחה מן אֹותן ּומפּנה ּכליו את הּוא מֹוריד אבל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻסּכתֹו;
לפּנֹותּולמעלה. מקֹום לֹו בסוכה]אין לאכול ּפֹוחת[ונאלץ , ְְְֵֵַַָָ

מהסכך]ּבּה ארּבעה[מוריד על הצר[להיכר]ארּבעה ואם . ְְְְִַַַַָָָָָֻ
ׁשבעה ּכל ׁשּמצותּה ּבּסּכה; לאכל צרי - הּיֹום ּבׁשאר .לסעד ְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹֻ

.È,ׁשבעה ּכל ּבּסּכה ליׁשב ׁשּיּכנס זמן קדםּכל מבר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
קּדׁשנּוׁשּיׁשב ּבּסּכה''אׁשר ליׁשב וצּונּו ּובליליּבמצוֹותיו . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ

הּזמן על ּכ ואחר הּסּכה, על מבר הראׁשֹון, טֹוב ְְְִֵַַַַַַַָָָָֻיֹום
מקּדׁש[שהחיינו] נמצא הּכֹוס; על הּברכֹות ּכל ּומסּדר ,ְְְְִֵֵַַַַַָָָ

על מבר ּכ ואחר ויֹוׁשב, ּבּסּכה' 'ליׁשב ּומבר ְְְְְֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֻֻמעּמד,
מעּמד.הּזמן לקּדׁש ספרד, ורּבי רּבֹותי מנהג היה וכזה ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֻ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּסּכֹות, חג ׁשל ראׁשֹון ְְְִֵֵֵֶֶַַַֻּבלילי

.‚Èׁשמֹונה ּבּסּכה יֹוׁשבין ימים, ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו הּזה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּבּזמן
ׁשמיניימים. ׁשל ראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשהּוא הּׁשמיני ּובּיֹום ְְִִִִִִֶֶַַָ

ּבּסּכה' 'ליׁשב מברכין ואין ּבּה יֹוׁשבין טמטּום.עצרת, וכן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻֻ
ׁשהן מּפני ּבּסּכה', 'ליׁשב מברכין אין לעֹולם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻואנּדרֹוגינֹוס,

מּספק מברכין ואין מּספק, .חּיבים ְְְִִִִֵֵֵַָָָָ
.„È.אֹותּה ּומפּנה ּכליו מֹוריד הּׁשמיני, ּבּיֹום מּלאכל ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּגמר

לּה מכניס קטּנה, היתה אם - ּכליו את להֹוריד מקֹום לֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָאין
ּוקערֹותמנֹורה קדרֹות לּה מכניס ּגדֹולה, היתה ואם ; ְְְְְְְִִֵַָָָָָָ

מצותּה; נגמרה וׁשּכבר ּפסּולּה, להּכיר ּכדי - ּבהן ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָוכּיֹוצא
ּולפסלּה ּבּה לפחֹות יכֹול ואינֹו טֹוב, יֹום ׁשהּוא .מּפני ְְְְְִִֵֵֶָָָָ

.ÂËּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין סּכה, עׂשה ׁשּלא סּכהמי עֹוׂשה - ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֻֻ
סּכה, עֹוׂשה ׁשביעי יֹום ּבסֹוף אפּלּו מֹועד; ׁשל ְְְֲִִִֵֶֶָֻֻּבחּלֹו

ׁשבעה ּכל ימי.ׁשּמצותּה ׁשמֹונת ּכל אסּורין סּכה, עצי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻ
ּדפנֹות עצי ּבין נאֹותיןהחג; אין ,סכ עצי ּבין מהן[נהנים], ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָ

הּסּכה ּכּלֹו ׁשביעי ׁשּיֹום מּפני הּימים, ׁשמֹונת ּכל אחר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻלדבר
ׁשל הּׁשמׁשֹות לבין והקצת והֹואיל הּׁשמׁשֹות, ּבין עד ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֻֻמקצת

הּיֹום לכל הקצת .ׁשמיני, ְְְִִַָָֻ
.ÊËאסּור לנאֹותּה, ּכדי ּבּסּכה ׁשּתֹולין ּומׁשקין אכלין ְְְְֳִִִֵֵֶַַָָָָָֻוכן

ּבׁשעה עליהן התנה ואם ׁשמֹונה; ּכל מהן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלהסּתּפק
ּבֹודל 'איני ואמר: הּׁשמׁשֹות'[נבדל]ׁשּתלין, ּבין ּכל מהן ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

הראשון] יו"ט -[של ׁשּירצה עת ּבכל מהן מסּתּפק זה הרי ,ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ
ולא הּסּכה קדּׁשת עליהן חלה ולא אֹותן, הקצה לא ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֻֻׁשהרי

ּכמֹותּה .נחׁשבּו ְְְֶָ

ה'תש"ע מרחשון כ"ב שני יום

     
ּתמרים"‡. חרּיֹות"ּכּפֹות הן ּבּתֹורה, [ענפים]האמּורים ְֲֲִִִֵַַָָָ

ּולכאן, לכאן העלין ׁשּיתּפרדּו קדם ּכׁשּיצמחּו, ּדקל ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹׁשל
ׁשרביט ּכמֹו ּכׁשּיהיה 'לּולב'אּלא הּנקרא והּוא ;. ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ

."הדר עץ אתרֹוג"ּפרי הּוא ּבּתֹורה, עץהאמּור "וענף . ְְִֵֵֶַַַַָָָָָ
חֹופיןעבת" ׁשעליו ההדס הּוא ּבּתֹורה, את[מכסים]האמּור ֲִֶֶַַַָָָָָָֹ
אחדעצֹו ּבגבעֹול ּכן על יתר אֹו עלין ׁשלׁשה ׁשּיהיּו ּכגֹון ,; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

הּׁשליׁשי והעלה זה, ּכנגד זה ּבׁשוה העלין ׁשני היּו אם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָאבל
- מהן ׁשֹוטה'למעלה 'הדס נקרא אּלא עבת, זה .אין ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

נחל"‚. על"ערבי הּגדל ּדבר ּכל אינן ּבּתֹורה, האמּורֹות ְֲֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ
ׁשּלֹו עלה נחל'; 'ערבי הּנקרא הּוא ידּוע מין אּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּנחל,

חלק[ארוך]מׁשּו ּופיו פגימות], וזה[ללא אדם, ׁשּלֹו וקנה , ְְִֶֶֶָָָָָֹ
נאמר לכ הּנחלים, על ּגדל זה מין ורב 'ערבה'. הּנקרא ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּוא

ּכׁשר ּבהרים, אֹו ּבּמדּבר ּגדל היה ואפּלּו נחל"; ."ערבי ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ּופיו„. עגל ׁשּלֹו ׁשעלה אּלא לערבה, ּדֹומה אחר מין ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹויׁש

למּסר הּנקרא[משור]ּדֹומה הּוא וזה אדם; אינֹו ׁשּלֹו וקנה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ



סה            
      

ּבּלילה.„. ּבין ּבּיֹום ּבין הּסּכה, מן ּפטּורין מצוה ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֻׁשלּוחי
ּבּלילה; וחּיבין ּבּיֹום הּסּכה מן ּפטּורין ּבּיֹום, ּדרכים ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָֻהֹולכי
וחּיבים ּבּלילה הּסּכה מן ּפטּורין ּבּלילה, ּדרכים ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָֻהֹולכי
וחּיבים ּבּיֹום הּסּכה מן ּפטּורין ּבּיֹום, העיר ׁשֹומרי ְְְִִִִֵַַַַַָָָֻּבּיֹום.
ּבּלילה הּסּכה מן ּפטּורין ּבּלילה, העיר ׁשֹומרי ְְְְְִִִֵַַַַַַַָָָָָֻּבּלילה;
ּבין ּבּיֹום ּבין ּפטּורין ּופרּדסין, ּגּנֹות ׁשֹומרי ּבּיֹום. ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָוחּיבים
לּׁשֹומר ׁשּיׁש הּגּנב ידע סּכה, הּׁשֹומר יעׂשה ׁשאם - ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֻּבּלילה

אחר מּמקֹום ויגנב ויבֹוא קבּוע, .מקֹום ְְְִִֵַַָָָָֹ

וׁשֹותה‰. אֹוכל ׁשּיהיה ּבּסּכה? היׁשיבה מצות היא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֻּכיצד
ּבּלילה ּבין ּבּיֹום ּבין הּימים ׁשבעת ּכל ּבּסּכה ּכדרודר , ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֻ

הּׁשנה ימֹות ּבׁשאר ּבביתֹו ּדר הּימיםׁשהּוא ׁשבעת וכל . ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: קבע, סּכתֹו ואת עראי ּביתֹו את אדם ְֱֲֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֻעֹוׂשה

ימים" ׁשבעת ּתׁשבּו ּומּצעֹות"ּבּסּכת הּנאים ּכלים ּכיצד? . ְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֻ
ּבּסּכה; וכֹוסֹות, אׁשיׁשֹות ּכגֹון ׁשתּיה, ּוכלי ּבּסּכה; ְְְְֲִִֵַַַָָָָֻֻהּנאֹות,

אכילה ּכלי האכילה]אבל ּוקערֹות,[לאחר קדרֹות ּכגֹון , ְְְְֲֲִֵֵָָָ
לּסּכה מּניחּהחּוץ קטּנה, סּכה היתה ואם ּבּסּכה; הּמנֹורה, . ְְְְִִַַַַַָָָָָָָָֻֻֻ

לּסּכה .חּוץ ַָֻ
.Âׁשבעה ּכל ּבּסּכה ויׁשנים וׁשֹותין ּביןאֹוכלין ּבּיֹום ּבין , ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָֻ

אּלאּבּלילה ׁשבעה, ּכל לּסּכה חּוץ סעּודה לאכל ואסּור . ְְְְֱִֶֶַַַָָָָָָָֹֻ
עראי אכילת אכל מעטאם יתר אֹו ּפחֹות אֹו ּכביצה ואין, ; ְְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָָ

עראי ׁשנת אפּלּו לּסּכה, חּוץ מיםיׁשנים לׁשּתֹות ּומּתר . ְְְֲֲִִִִֵַַַַָָֻֻ
לּסּכה חּוץ ּפרֹות ולאולאכל עצמֹו על ׁשּיחמיר ּומי ; ְְְְֱִִֵֶֶַַַַָֹֹֻ

מׁשּבח זה הרי מים, אפּלּו לּסּכה חּוץ .יׁשּתה ְְֲֲִִִֵֶֶַַָָֻֻ
.Êאכל אפּלּו חֹובה; ּבּסּכה, הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבליל ְֲֲִִִֵַַָָָָָֻאכילה

לאכל רצה רׁשּות: ,ואיל מּכאן חֹובתֹו. ידי יצא ּפת, ְְֱִִֵֵֶַַַָָָָָָָָֹּכּזית
ּפרֹות אּלא ׁשבעה ּכל אֹוכל אינֹו רצה, ּבּסּכה; סֹועד ְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֻסעּודה,

ּבּפסח מּצה אכילת ּכדין אֹוכל, - לּסּכה חּוץ קליֹות .אֹו ְְֲִִֵֶַַַַַָָָֻ
.Áאֹו הּבית ּבתֹו וׁשלחנֹו ּבּסּכה, ורּבֹו ראׁשֹו ׁשהיה ְְְְִִֶַַַָָָָֹֻֻֻמי

ּבּסּכה; אכל לא ּוכאּלּו אסּור, זה הרי - ואכל לּסּכה, ְְֲִֵֶַַַַָָָָָֹֻֻחּוץ
אחר יּמׁש ׁשּמא ּגזרה - הּסּכה ּבתֹו ׁשלחנֹו ׁשּיהיה ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻעד

ּגדֹולה ּבסּכה ואפּלּו .ׁשלחנֹו, ְְְֲִַָָָֻֻ
.Ëקֹורא הּימים, ׁשבעת הּסּכה;[בתורה]ּכל ּבתֹו ְְִִֵַַַָָָֻ

ּכדי לּסּכה, חּוץ יבין ׁשּיקרא, ּבּמה ּומדקּדק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּוכׁשּמבין
עליו מיּׁשבת ּדעּתֹו להתּפּללׁשּתהיה רצה - הּמתּפּלל . ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻ

לּסּכה חּוץ אֹו .ּבּסּכה, ַַָָֻֻ
.Èמּתר מאימתי הּבית. לתֹו נכנס זה הרי ּגׁשמים, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָֻירדּו

טּפֹות הּסּכה לתֹו מּׁשּירדּו לתֹולפּנֹות? יּפלּו ׁשאם , ְְְְְִִִִֵֶֶַַָֻ
ּפֹול ׁשל לתבׁשיל אפּלּו יּפסד, מהר]הּתבׁשיל .[שמתקלקל ְְְֲִִִִֵֶַַַָ

ּופסקּו לביתֹו ונכנס ּגׁשמים, וירדּו ּבּסּכה אֹוכל ְְְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֻהיה
ׁשּיגמר עד לּסּכה, לחזר אֹותֹו מחּיבין אין - ְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָֹֹֻהּגׁשמים
הּבית לתֹו ונכנס ּבּלילה, ּגׁשמים וירדּו יׁשן היה ְְְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָסעּודתֹו.
אֹותֹו ּכל לּסּכה לחזר אֹותֹו מטריחין אין - הּגׁשמים ְְְֲִִִֵַַַַָָָָֹֻּופסקּו

הּׁשחרהּלילה עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבביתֹו יׁשן אּלא ,. ְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָ
.‡Èיּתיר לא ּבׁשחרית, הּׁשביעי ּבּיֹום מּלאכל [יפרק]ּגמר ְְֱֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ

הּמנחה מן אֹותן ּומפּנה ּכליו את הּוא מֹוריד אבל ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻסּכתֹו;
לפּנֹותּולמעלה. מקֹום לֹו בסוכה]אין לאכול ּפֹוחת[ונאלץ , ְְְֵֵַַָָ

מהסכך]ּבּה ארּבעה[מוריד על הצר[להיכר]ארּבעה ואם . ְְְְִַַַַָָָָָֻ
ׁשבעה ּכל ׁשּמצותּה ּבּסּכה; לאכל צרי - הּיֹום ּבׁשאר .לסעד ְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָָָָָֹֹֻ

.È,ׁשבעה ּכל ּבּסּכה ליׁשב ׁשּיּכנס זמן קדםּכל מבר ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻ
קּדׁשנּוׁשּיׁשב ּבּסּכה''אׁשר ליׁשב וצּונּו ּובליליּבמצוֹותיו . ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֻ

הּזמן על ּכ ואחר הּסּכה, על מבר הראׁשֹון, טֹוב ְְְִֵַַַַַַַָָָָֻיֹום
מקּדׁש[שהחיינו] נמצא הּכֹוס; על הּברכֹות ּכל ּומסּדר ,ְְְְִֵֵַַַַַָָָ

על מבר ּכ ואחר ויֹוׁשב, ּבּסּכה' 'ליׁשב ּומבר ְְְְְֵֵֵֵֵַַַַָָָָָֻֻמעּמד,
מעּמד.הּזמן לקּדׁש ספרד, ורּבי רּבֹותי מנהג היה וכזה ְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַָָָָָֻ

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּסּכֹות, חג ׁשל ראׁשֹון ְְְִֵֵֵֶֶַַַֻּבלילי

.‚Èׁשמֹונה ּבּסּכה יֹוׁשבין ימים, ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו הּזה ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֻּבּזמן
ׁשמיניימים. ׁשל ראׁשֹון טֹוב יֹום ׁשהּוא הּׁשמיני ּובּיֹום ְְִִִִִִֶֶַַָ

ּבּסּכה' 'ליׁשב מברכין ואין ּבּה יֹוׁשבין טמטּום.עצרת, וכן ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻֻ
ׁשהן מּפני ּבּסּכה', 'ליׁשב מברכין אין לעֹולם ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֻואנּדרֹוגינֹוס,

מּספק מברכין ואין מּספק, .חּיבים ְְְִִִִֵֵֵַָָָָ
.„È.אֹותּה ּומפּנה ּכליו מֹוריד הּׁשמיני, ּבּיֹום מּלאכל ְְֱִִִִֵֶֶַַַַָָָֹּגמר

לּה מכניס קטּנה, היתה אם - ּכליו את להֹוריד מקֹום לֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָאין
ּוקערֹותמנֹורה קדרֹות לּה מכניס ּגדֹולה, היתה ואם ; ְְְְְְְִִֵַָָָָָָ

מצותּה; נגמרה וׁשּכבר ּפסּולּה, להּכיר ּכדי - ּבהן ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָוכּיֹוצא
ּולפסלּה ּבּה לפחֹות יכֹול ואינֹו טֹוב, יֹום ׁשהּוא .מּפני ְְְְְִִֵֵֶָָָָ

.ÂËּבמזיד ּבין ּבׁשֹוגג ּבין סּכה, עׂשה ׁשּלא סּכהמי עֹוׂשה - ְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָֹֻֻ
סּכה, עֹוׂשה ׁשביעי יֹום ּבסֹוף אפּלּו מֹועד; ׁשל ְְְֲִִִֵֶֶָֻֻּבחּלֹו

ׁשבעה ּכל ימי.ׁשּמצותּה ׁשמֹונת ּכל אסּורין סּכה, עצי ְְְְֲֲִִִֵֵֶַָָָָָָֻ
ּדפנֹות עצי ּבין נאֹותיןהחג; אין ,סכ עצי ּבין מהן[נהנים], ְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָ

הּסּכה ּכּלֹו ׁשביעי ׁשּיֹום מּפני הּימים, ׁשמֹונת ּכל אחר ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֻֻלדבר
ׁשל הּׁשמׁשֹות לבין והקצת והֹואיל הּׁשמׁשֹות, ּבין עד ְְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָֻֻמקצת

הּיֹום לכל הקצת .ׁשמיני, ְְְִִַָָֻ
.ÊËאסּור לנאֹותּה, ּכדי ּבּסּכה ׁשּתֹולין ּומׁשקין אכלין ְְְְֳִִִֵֵֶַַָָָָָֻוכן

ּבׁשעה עליהן התנה ואם ׁשמֹונה; ּכל מהן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָלהסּתּפק
ּבֹודל 'איני ואמר: הּׁשמׁשֹות'[נבדל]ׁשּתלין, ּבין ּכל מהן ְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ

הראשון] יו"ט -[של ׁשּירצה עת ּבכל מהן מסּתּפק זה הרי ,ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָ
ולא הּסּכה קדּׁשת עליהן חלה ולא אֹותן, הקצה לא ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֹֻֻׁשהרי

ּכמֹותּה .נחׁשבּו ְְְֶָ

ה'תש"ע מרחשון כ"ב שני יום

     
ּתמרים"‡. חרּיֹות"ּכּפֹות הן ּבּתֹורה, [ענפים]האמּורים ְֲֲִִִֵַַָָָ

ּולכאן, לכאן העלין ׁשּיתּפרדּו קדם ּכׁשּיצמחּו, ּדקל ְְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶָָָָֹׁשל
ׁשרביט ּכמֹו ּכׁשּיהיה 'לּולב'אּלא הּנקרא והּוא ;. ְְְְְְִִִֶֶֶַַָָָ

."הדר עץ אתרֹוג"ּפרי הּוא ּבּתֹורה, עץהאמּור "וענף . ְְִֵֵֶַַַַָָָָָ
חֹופיןעבת" ׁשעליו ההדס הּוא ּבּתֹורה, את[מכסים]האמּור ֲִֶֶַַַָָָָָָֹ
אחדעצֹו ּבגבעֹול ּכן על יתר אֹו עלין ׁשלׁשה ׁשּיהיּו ּכגֹון ,; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

הּׁשליׁשי והעלה זה, ּכנגד זה ּבׁשוה העלין ׁשני היּו אם ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָאבל
- מהן ׁשֹוטה'למעלה 'הדס נקרא אּלא עבת, זה .אין ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

נחל"‚. על"ערבי הּגדל ּדבר ּכל אינן ּבּתֹורה, האמּורֹות ְֲֵֵֵַַַַַַָָָָָָָ
ׁשּלֹו עלה נחל'; 'ערבי הּנקרא הּוא ידּוע מין אּלא ְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָהּנחל,

חלק[ארוך]מׁשּו ּופיו פגימות], וזה[ללא אדם, ׁשּלֹו וקנה , ְְִֶֶֶָָָָָֹ
נאמר לכ הּנחלים, על ּגדל זה מין ורב 'ערבה'. הּנקרא ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹהּוא

ּכׁשר ּבהרים, אֹו ּבּמדּבר ּגדל היה ואפּלּו נחל"; ."ערבי ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָָ
ּופיו„. עגל ׁשּלֹו ׁשעלה אּלא לערבה, ּדֹומה אחר מין ְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹויׁש

למּסר הּנקרא[משור]ּדֹומה הּוא וזה אדם; אינֹו ׁשּלֹו וקנה ְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ



סו           
      

ּפסּולה והיא העלה'צפצפה', ּפי ׁשאין ערבה מין ויׁש . ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
מאד עד קטּנים ּתלמים ּבֹו יׁש אּלא ּכמּסר, ואינֹו חלק ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹׁשּלּה
מּפי האּלּו, הּדברים וכל ּכׁשר. וזה קטן; מּגל ּפי ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכמֹו

נתּפרׁשּו. רּבנּו מּמׁשה ְְְִִֵֶַַָָֹהּׁשמּועה

א‰. מינין הןּלּוארּבעה אחת מצוה את- זה ּומעּכבין , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
לּולב' 'מצות נקראים וכּלן מהןזה; ּפֹוחתין ואין ואין. , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָֻ

עליהן מביאיןמֹוסיפין אין מהן, אחד נמצא לא ואם ; ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָֹ
לֹו הּדֹומה אחר מין .ּתחּתיו ְִֵֶַַַָ

.Âולעׂשֹות וערבה, והדס לּולב לאגד הּמבחר מן ְְְֱֲֲֲִִֶַַַַַָָָָָֹֻמצוה
אחת אגּדה מברׁשלׁשּתן ּבהן, לצאת נֹוטלן ּוכׁשהּוא . ְְְְְֲֵֵֶֶַַָָָָָָָֻ

לּולב' נטילת 'על לֹוּתחּלה סמּוכין וכּלן הֹואיל [טפלים, ְְְְִִִִַַָָָֻ
גובהו] מפני ּבימינֹואליו הּזאת האגּדה נֹוטל ּכ ואחר ,ְֲִִֵַַַָָָֹֻ
ּבׂשמאלֹו עּקריהןואתרֹוג ׁשּיהיּו ּגדילתן ּדר ונֹוטלן , ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹ

לאויר למעלה וראׁשיהן לארץ ּונטלןלמּטה אגדן לא ואם . ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹ
יצא אחד, אבלאחד אצלֹו; מצּויין ארּבעּתן ׁשּיהיּו והּוא, - ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָ

אחד, מין ׁשחסרֹו אֹו אחד מין אּלא לֹו היה לא לאאם ֲִִִֶֶֶֶָָָָָָֹֹ
הּׁשאר ׁשּימצא עד .יּטל ְְִִֶַַָָֹ

.Êּבּדי ּוׁשני אחד, ואתרֹוג אחד, לּולב מהן? נֹוטל ְְְֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּכּמה
הדס ּבּדי ּוׁשלׁשה ּכדיערבה, ּבהדס, להֹוסיף רצה ואם . ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָֹ

ּג אגּדה מֹוסיףׁשּיהיה - הּואדֹולה הּמצוה ונֹואי אבל.; ְְְְֲֲִִִֶֶַָָָָֻ
מהן; ּגֹורעין ואין מנינם, על מֹוסיפין אין - הּמינין ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָׁשאר

ּפסל [לא] ּגרע, אֹו הֹוסיף .ואם ְִִַַָָ

.Áּפחֹות אין לּולב, מהן? מין ּכל אר ׁשעּור ִִֵֵֶֶַָָָָֹּכּמה
טפחים ּכׁשרמארּבעה ׁשהּוא, ּכל אר היה ואם ּומדידתֹו; ; ְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹ

העלים. מראׁש לא ּבלבד, מּׁשדרֹו אין- וערבה, והדס ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹ
ּכׁשרים ׁשהן, ּכל ארּכין היּו ואם טפחים; מּׁשלׁשה .ּפחֹות ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָֹֻ
- ּכׁשר לחין, עלין ׁשלׁשה אּלא ּובד ּבד ּבכל אין ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹאפּלּו

הּבד ּבראׁש ׁשּיהיּו ׁשּיהיהוהּוא, צרי הּלּולב, אגד ואם . ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָָֹ
יתר אֹו טפח והערבה ההדס מן יֹוצא לּולב ׁשל ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָׁשדרֹו

מּכביצה[לגובה] ּפחֹות אין אתרֹוג, וׁשעּור היה. ואם ; ְְְְִִִֵֵֶָָָָ
ּכׁשר ׁשהּוא, ּכל .ּגדֹול ֵֶָָָ

.Ëּבין ּכאחת ׁשהגּביהן ּבין - אּלּו מינין ארּבעה ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָמּׁשּיגּביּה
זה אחר ּבׂשמאלּבזה ּבין ּבימין ּבין יצא, והּוא,- ; ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

יצא לא ּגדילתן, ּדר ׁשּלא אבל ּגדילתן; ּדר .ׁשּיגּביהן ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹ
ּבימין מינין ׁשלׁשה ׁשל אגּדה ׁשּיגּביּה ּכהלכתּה, ְְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָֹֻּומצוה

ּבׂשמאל וינענעואתרֹוג ויֹוריד, ויעלה ויביא ויֹולי , ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָֹ
ורּוח רּוח ּבכל ּפעמים ׁשלׁש .הּלּולב ְְִַַַָָָָָֹ

.È,ּפעמים ׁשלׁשה הּלּולב ראׁש ּומנענע מֹולי ְְְֲִִֵֵַַַַָָָֹֹּכיצד?
ּבעלּיה, וכן ּפעמים; ׁשלׁשה הּלּולב ראׁש ּומנענע ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֹּומביא

ּומביאוירידה מֹולי והיכן ּב"הֹודּו. ההּלל קריאת ּבׁשעת ? ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָ
טֹוב" ּכי ּנא"לה', הֹוׁשיעה ה', ּוב"אּנא וסֹוף, ּתחּלה וכל, . ְְְִִִַָָָָָָָ

לּולב לנטילת ּכׁשר ּבּלילההּיֹום נּטל ואינֹו ;. ְְְִִִֵֵַַַַַָָָ
.‡Èּגימֹון זֹו לאגּדה חוט]עׂשה זהב,[כרך וׁשל ּכסף ׁשל ְֲִֶֶֶֶַָָָָָֻ

ּדבר ידי על לקיחה יצא; - ּונטלּה סדין עליה ׁשּכר ְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָָאֹו
לקיחה ׁשמּה -אחר, הּדּור ודר ּכבֹוד ּדר ׁשּיהיה והּוא, . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָ

הּמינין את נתן אם אבל חֹוצץ; אינֹו לנאֹותֹו, ׁשהּוא ְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָׁשּכל
חֹובתֹו ידי יצא לא ּונטלּה, ּבקדרה אֹו ּבעציץ .האּלּו ְְְְִִֵֵֵָָָָָָָָֹ

.Èו ההדס עם הּלּולב את ּביןאגד והבּדיל הערבה, ְְְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָ
חֹוצץ; זה הרי - ּבּה וכּיֹוצא ּבמטלית ההדס ּובין ְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָהּלּולב
אינֹו ּבמינֹו ׁשּמין חֹוצץ, אינֹו - הדס ּבעלי ּביניהן ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַהבּדיל

ּבמׁשיחהחֹוצץ אֹו ּבחּוט הּלּולב את לאגד לֹו ויׁש ,[חבל]. ְְְֱִִֵֵֶֶַָָֹ
מעּכבת אגידתֹו ואין הֹואיל ׁשּירצה, מין .וכל ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָ

.‚Èּבכל ּבלבד חג ׁשל הראׁשֹון ּבּיֹום להּנטל לּולב, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָמצות
זמן ּובכל ּבׁשּבתמקֹום ואפּלּו לכם, "ּולקחּתם ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַַָָָָ
הראׁשֹון" ויֹוםּבּיֹום יֹום ּבכל אֹותֹו נֹוטלין לבּדֹו ּובּמקּדׁש . ְְְְְִִִַַַָָָ

החג ימי אלהיכםׁשבעת ה' לפני "ּוׂשמחּתם ׁשּנאמר: , ְְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
ימים" נּטלׁשבעת אינֹו - החג ּבתֹו להיֹות הּׁשּבת יֹום חל . ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָ

ּברׁשּות אּמֹות ארּבע ּבידֹו יֹוליכּנּו ׁשּמא ּגזרה, ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָּבׁשּבת;
ּבּׁשֹופר ׁשּגזרּו ּכמֹו .הרּבים, ְְִֶַַָָָ

.„Èמּפני הראׁשֹון? טֹוב ּביֹום זֹו ּגזרה ּגזרּו לא ְְְְְִִֵֵָָָָָֹולּמה
ּבגבּולין ואפּלּו הּתֹורה מן מצוה מקומות]ׁשהּוא .[שאר ְְֲִִִִִֶַַָָ

החג ימי ׁשּבׁשאר ׁשוה, הּימים ׁשאר ודין ּדינֹו ׁשאין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָנמצא
ּבּמקּדׁש אּלא לּולב לּטל חּיב אדם .אין ְִִֵֶַַָָָָָָֹ

.ÂËּבכל נּטל לּולב ׁשּיהיה התקינּו הּמקּדׁש, ּבית ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָמּׁשחרב
לּמקּדׁש זכר החג, ימי ׁשבעת ּכל יֹוםמקֹום וכל ויֹום; ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

לּולב', נטילת על וצּונּו ּבמצוֹותיו קּדׁשנּו 'אׁשר עליו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָמבר
סֹופרים מּדברי מצוה ׁשהיא זֹומּפני ותּקנה ּכל. עם , ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָָ

הּמקּדׁש ּבית מּׁשחרב זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן ׁשהתקין ְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָָהּתּקנֹות
ליׁשנן הּדברים יחזרּו הּמקּדׁש, ּבית ּוכׁשּיּבנה -. ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

.ÊËראׁשֹון ּביֹום נּטל לּולב היה קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָּבזמן
ּבׁשּבת להיֹות ּבוּדאיׁשחל ׁשּידעּו מקֹומֹות ּבׁשאר וכן ; ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָ

הּמקֹומֹות אבל יׂשראל. ּבארץ החג, יֹום הּוא זה ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָָָׁשּיֹום
היּו לא חדׁש, ראׁש ּבקביעת יֹודעין היּו ׁשּלא ְְְִִִִֶֶַָָָֹֹֹֹהרחֹוקין

מּספק הּלּולב .נֹוטלין ְִִֵַָָ

.ÊÈהּלּולב את לּטל חכמים אסרּו הּמקּדׁש, ּבית ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּומּׁשחרב
את ׁשּקּדׁשּו יׂשראל ארץ ּבני ואפּלּו הראׁשֹון, ּבּיֹום ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבׁשּבת

הּגבּולין ּבני מּפני ׁשאינן[שבמקומות]החדׁש, הרחֹוקין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
החדׁש ּבקביעת ולאיֹודעין זה, ּבדבר ׁשוין הּכל ׁשּיהיּו ּכדי - ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

יֹום וחּיּוב הֹואיל נֹוטלין; אין ואּלּו ּבׁשּבת נֹוטלין אּלּו ְְְְְְִִִִִֵֵֵַָיהיּו
ּבֹו להּתלֹות מקּדׁש ׁשם ואין הּוא, אחד מקֹום ּבכל .ראׁשֹון ְְְְִִִֵֶָָָָָָ

.ÁÈה ּפי על עֹוׂשין ׁשהּכל הּזה מקדשיםחׁשּבֹוןּובּזמן [ולא ְְִִֶֶֶַַַַַַֹ
הראיה] פי יּנטלעל ׁשּלא ׁשהיה, ּכמֹות הּדבר נׁשאר -ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹ

ואפּלּו יׂשראל ּבארץ ולא ּבּגבּולין לא ּכלל, לּולב ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבׁשּבת
החדׁש ּבקביעת יֹודעין ׁשהּכל ּפי על ואף ראׁשֹון, .ּביֹום ְְְְִִִִִֶֶַַַַַֹֹ

ּבארנּו ּגזרה,ּוכבר - ּבׁשּבת הּלּולב ּבנטילת האּסּור ׁשעּקר , ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָ
הרּבים. ּברׁשּות אּמֹות ארּבע יעבירּנּו ְְֲִִִֶֶַַַַַָָׁשּמא

.ËÈוכל לּולב; ּבנטילת חּיב ּובסּכה, ּבׁשֹופר ׁשחּיב ְְְְִִֶַַַָָָָָָָֻּכל
לנענע, הּיֹודע קטן מּלּולב. ּפטּור וסּכה, מּׁשֹופר ְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָָֻהּפטּור

ּבלּולב סֹופריםחּיב ּבמצוֹותמּדברי לחּנכֹו ּכדי ,. ְְְְְְְְִִִִֵֵַַָָ
.Îאחרת ערבה ּבּמקּדׁש ׁשּמביאין מּסיני, למׁשה ְְְֲֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹהלכה

ׁשּבּלּולב מערבה ּבערבהחּוץ חֹובתֹו ידי יֹוצא אדם ואין , ְְֲֲֵֵֵֵֶַָָָָָָָָָ
אחדׁשּבּלּולב ּבבד אחד עלה אפּלּו וׁשעּורּה, ;. ְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָ

.‡Îהּימים מּׁשבעת ויֹום יֹום ּבכל מצותּה? היתה ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָּכיצד
מרּבּיֹות מביאין על[ענפים]היּו אֹותן וזֹוקפין ערבה, ׁשל ְְְְֲִִִִֶַָָָָֻ

           
      

ּובעת הּמזּבח; ּגּבי על ּכפּופין וראׁשיהן הּמזּבח, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָצדדי
ּומריעין ּתֹוקעין אֹותּה, וסֹודרין אֹותּה מביאין ְְְְְִִִִִִֶָָָׁשהיּו

זֹוקפיןותֹוקעין אין החג, ּבתֹו להיֹות ׁשּבת יֹום חל . ְְְְְִִִֵֶַָָָ
זֹוקפיןערבה - ּבׁשּבת להיֹות ׁשביעי יֹום חל ּכן אם אּלא ; ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָ

ּב מצוהאֹותּה ׁשהיא לפרסמּה ּכדי .ׁשּבת, ְְְְְְִִֵֶַַָָָָ

.Î,לּמקּדׁש ׁשּבת מערב אֹותּה מביאין עֹוׂשין? היּו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד
יכמׁשּו ׁשּלא ּכדי זהב, ׁשל ּבגיגּיֹות אֹותּה [יבלו]ּומּניחין ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹ

העםהעלין ּובאין הּמזּבח, ּגּבי על אֹותּה זֹוקפין ּולמחר . ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
יֹום ּבכל ׁשעֹוׂשין ּכדר אֹותּה ונֹוטלין מּמּנה .ולֹוקחין ְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָ
נֹוטלין אין - ּבּתֹורה ּבפרּוׁש ואינּה הֹואיל - זֹו ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָוערבה
הּׁשביעי ּבּיֹום אּלא לּמקּדׁש, זכר החג ימי ׁשבעת ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹותּה

הּזה ּבּזמן אֹותּה ׁשּנֹוטלין הּוא לֹוקחּבלבד עֹוׂשה? ּכיצד . ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ
ׁשּבּלּולב מערבה חּוץ הרּבה, ּבּדין אֹו אחד ּבּהּבד וחֹובט , ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּפעמים הּכלי על אֹו הּקרקע ׁשלׁשעל -אֹו ּברכה ּבלא , ְְְְֲִִַַַַַַַַָָָֹֹ
הּוא נביאים מנהג זה .ׁשּדבר ְְִִִֶֶַָָ

.‚Îּבלּולביהן הּמזּבח את מּקיפין היּו ויֹום יֹום ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּבכל
ּנא" הֹוׁשיעה ה', "אּנא ואֹומרין: אחת, ּפעם ּובּיֹוםּבידיהן . ְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּפעמים ׁשבע הּמזּבח את מּקיפין נהגּוהּׁשביעי ּוכבר . ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
הּכנסת, ּבית ּבאמצע ּתבה להּניח הּמקֹומֹות, ּבכל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיׂשראל
הּמזּבח את מּקיפין ׁשהיּו ּכדר יֹום, ּבכל אֹותּה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּומּקיפין

לּמקּדׁש זכר -. ְִֵֶַָ

.„Î,ׁשחרית מּביתֹו אדם יֹוצא ּבירּוׁשלים: הּמנהג היה ְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָּכ
ּבידֹו; והּוא ּומתּפּלל, הּכנסת לבית ונכנס ּבידֹו; ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָולּולבֹו
ּוכׁשּיּכנס ּבידֹו. והּוא אבלים, ּולנחם חֹולים לבּקר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָויֹוצא

עבּדֹו ּביד אֹו ּבנֹו ּביד לביתֹו מׁשּלחֹו .לּמדרׁש, ְְְְְְְְִֵַַַַַָ

.‰Îּומחזירּתּו ּבעלּה, אֹו ּבנּה מּיד הּלּולב אּׁשה ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָמקּבלת
ּבׁשּבת לּולב נֹוטלין ׁשהיּו ּבזמן ּבׁשּבת, טֹובלּמים ּוביֹום ; ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָ

ּובּמֹועד הּמים, על המועד]מֹוסיפין הּמים[חול .מחליפין ֲִִִִִִֵַַַַַַַ

.ÂÎאּלא ראּוי ׁשאינֹו מּפני ּבֹו; להריח אסּור ׁשּבּלּולב, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהדס
אבל ּבֹו. להריח אסּור יהיה לּמצוה, והקצה והֹואיל ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֻלהריח,

מאכילה לּמצוה הקצה ׁשהרי ּבֹו, להריח מּתר .אתרֹוג, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻ

.ÊÎׁשהקצה מּפני - ׁשביעי יֹום ּכל אתרֹוג לאכל ְְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָֹֻואסּור
ּובּזמן לאכלּה; מּתר ּובּׁשמיני, לכּלֹו. הקצה הּיֹום, ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָֻֻֻלמקצת
לּולב נֹוטלין ׁשאין ּפי על אף ימים, ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּזה
ּבּׁשמיני אסּור ׁשהיה ּכדר ּבּׁשמיני, אסּור האתרֹוג ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבּׁשמיני,
ספק ׁשהּוא הּספק מּפני ימים ׁשני עֹוׂשין ׁשהיּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבזמן
אחת ּכל - ימים לׁשבעה אתרֹוגין ׁשבעה הפריׁש ְְְְְְִִִִִִִִֶַַָָָָׁשביעי.

למחר ואֹוכלּה ליֹומּה, ּבּה יֹוצא .ואחת ְְְְְֵַַָָָָָ

ה'תש"ע מרחשון כ"ג שלישי יום

     
ואתרֹוג,‡. וערבה והדס לּולב ׁשהן האּלּו, מינין ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָארּבעה

יאּוׁש לאחר אפּלּו ּגנּוב אֹו ּגזּול אֹו יבׁש, מהן אחד ,ׁשהיה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מאׁשרה ׁשהיה זרה]אֹו עבודה לשם אף[נטיעה הּנעבדת ֱֲֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ׁשּבּטלּו ּפי מּלעבדּהעל הּנּדחתהאׁשרה עיר ׁשל ׁשהיה אֹו , ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּפסּול זה הרי יּטל- לא זרה, עבֹודה ׁשל מהן אחד היה . ֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ

יצא נטל, ואם ּכמּוׁשלכּתחּלה; היה ּגמר[נבול]. ולא ְְְְִִַַַָָָָָָָָֹ

ּכׁשר הּיבׁש.ליבׁש, לּולב הּסּכנה, ּבׁשעת אֹו הּדחק ּובׁשעת ְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָ
הּמינין ׁשאר לא אבל .ּכׁשר; ְֲִִֵַָָָֹ

.טבל וׁשל טמאה ּתרּומה וׁשל ערלה ׁשל [שלאאתרֹוג ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
ומעשרות] תרומות ּדמאיהופרש ׁשל ּפסּול; הארץ, עם [של ְֶַָ

ומעשר] בתרומה חייבו ּכׁשרשחז"ל ׁשּיפקיר, ׁשאפׁשר , ְְִֵֶֶֶַָָ
ּדמאי לאכל לֹו ׁשּמּתר עני, ויהיה ׁשלנכסיו אתרֹוג . ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ

ׁשּמא יּטל, לא - ּבירּוׁשלים ׁשני מעׂשר וׁשל טהֹורה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹּתרּומה
לטמאה במים]יכׁשירֹו שמירתו ּכׁשר[בעת נטל, ואם ;. ְְְְִִֵַַָָָֻ

נסּדק‚. ּפסּול. ראׁשֹו, ׁשּנקטם לאורכו]לּולב העליון -[עלהו ְְִִֶַַָָֹ
היה ּפסּול. ּכׁשנים, ׁשּיראּו עד מּזה זה סדקיו ׁשני נתרחקּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאם

חטֹורת ּבעל ּכגב ׁשדרֹו ׁשהרי לפניו, ּפסּול;[גיבנת]עקם , ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹ
לאחד נעקם ּברּיתֹו. היא ׁשּזֹו ּכׁשר, - לאחֹוריו עקם ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה

נּדלּדלּו ולא מּזה זה עליו נפרדּו ּפסּול. צדדיו, [נפרדומּׁשני ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
החרּיֹותלגמרי] הגדולים]ּכעלי ּכׁשר;[הענפים והּוא, נפרצּו, ְְְֲֲִִֵֵַַָ

ּפסּול החרּיֹות, ּכעלי לּולב ׁשל מּׁשדרֹו .ׁשּיּדלּדלּו ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָ

ּגדלין„. ּגדלין, ּכׁשהם הּוא: ּכ לּולב ׁשל עלין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּברּית
הּוא הּדבּוקין, עלין ׁשני ּכל וגב מּגּבן, ּודבּוקין ׁשנים ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָׁשנים

ּפסּול הּתיֹומת, נחלקה 'ּתיֹומת'. אחתהּנקרא עליו היּו . ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּפסּול ּתיֹומת, להן היה ולא ּברּיתֹו מּתחּלת היּואחת לא . ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ

זה ּתחת זה אּלא הּלּולבין, ּכל ּכדר זה ּגב על זה ְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעליו
ּכל ׁשּנמצא מּמּנּו, ׁשּלמעלה לעּקר מּגיע זה ראׁש אם -ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשל ראׁשֹו אין ואם ּכׁשר; ּבעליו, מכּסה לּולב ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָֹֻׁשדרֹו

ּפסּול זה, ׁשל עּקרֹו לצד מּגיע .זה ְִִֶֶֶַַַָָ

ּכׁשר‰. ראׁשֹו, ׁשּנקטם אם.הדס - עליו רב נׁשרּו ְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹ
ּבקן עלין ׁשלׁשה גדילה]נׁשּתּירּו ּכׁשר[מקום אחד, ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ

פסול) עליו ענביו(נפרצו היּו הקטנים][פיר. מרּבֹותותיו ְֲָָָֻ
ׁשחרֹות, אֹו אדּמֹות היּו ואם ּכׁשר; ירּקֹות, אם - ְְְֲִִֵֵָָָָֹֻֻמעליו
טֹוב, ּביֹום אֹותן ממעטין ואין ּכׁשר. מעטן, ואם ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָּפסּול,
לאכילה, אחר ׁשּלּקטן אֹו ולּקטן, עבר ּכמתּקן; ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלפי

ּכׁשר זה .הרי ֲֵֵֶָ

.Âּכׁשרה ראׁשּה, ׁשּנקטם עליהערבה נפרצּו [נפרדו. ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ
ּפסּולהמהקנה] ,. ְָ

.Êמפּלׁש נקב ׁשּנּקב לעבר]אתרֹוג ׁשהּוא,[מעבר ּכל ְְִֶֶֶֶֶַָָֻ
ּכאּסר היה אם - מפּלׁש ׁשאינֹו ונקב הנקראּפסּול; [כמטבע ְְְִִֵֶֶֶָָָָָֻ

ּפסּולאיסר] יתר, ּפסּולאֹו ׁשהּוא, ּכל חסר ּדּדֹו,. נּטל . ִֵֵֶַַָָָָָ
ּבֹו ׁשּׁשֹוׁשנּתֹו הּקטן הראׁש ּפסּולוהּוא ׁשהּוא, העץ נּטל . ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ

- ּגּמה מקֹומֹו ונׁשאר האתרֹוג, מעּקר ּבאילן ּבֹו ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻּתלּוי
חזזיתּפסּול עלת יבלת]. ּוׁשלׁשה[כעין ּבׁשנים אם - עליו ְְֲִִִִַָָָָָָָֹ

רּבֹו, על עלת אם - אחד ּבמקֹום ואם ּפסּול. ְְְִִֶַָָָָָֻמקֹומֹות,
ּפסּול ׁשהּוא, ּכל אפּלּו ּדּדֹו על עלת ואם נקלףּפסּול; . ְְֲִִִֶַַַָָָָָ

ׁשאי[הקרום] ׁשּלֹו ּכמֹותהחיצֹון ירק יּׁשאר אּלא מחּסרֹו, נֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ּכל מּמּנּו נׁשאר ואם ּפסּול; ּכּלֹו, נקלף אם - ּברּיתֹו ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֻׁשהיא

ּכׁשר .ׁשהּוא, ֵֶָ
.Áּתפּוח ׁשהּוא ממים]אתרֹוג ּכבּוׁש[נפוח סרּוח, , ְֶֶַַָָָ

ׁשלּוק[בחומץ] מנּמר[מבושל], לבן, ׁשחר, צבעים], ,[כמה ְָָָָָֹֻ
ּככרתן ירק]ירק ּפסּול[מין ּבדפּוס- ּגּדלֹו בצורה. [מסגרת ְְְִִִֵָָָֹ

ּכמיןמסוימת] עׂשהּו ּפסּול. אחרת, ּברּיה ּכמין ְְְְִִִֶֶַָָָָָָועׂשהּו
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ּובעת הּמזּבח; ּגּבי על ּכפּופין וראׁשיהן הּמזּבח, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָצדדי
ּומריעין ּתֹוקעין אֹותּה, וסֹודרין אֹותּה מביאין ְְְְְִִִִִִֶָָָׁשהיּו

זֹוקפיןותֹוקעין אין החג, ּבתֹו להיֹות ׁשּבת יֹום חל . ְְְְְִִִֵֶַָָָ
זֹוקפיןערבה - ּבׁשּבת להיֹות ׁשביעי יֹום חל ּכן אם אּלא ; ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָ

ּב מצוהאֹותּה ׁשהיא לפרסמּה ּכדי .ׁשּבת, ְְְְְְִִֵֶַַָָָָ

.Î,לּמקּדׁש ׁשּבת מערב אֹותּה מביאין עֹוׂשין? היּו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד
יכמׁשּו ׁשּלא ּכדי זהב, ׁשל ּבגיגּיֹות אֹותּה [יבלו]ּומּניחין ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָֹ

העםהעלין ּובאין הּמזּבח, ּגּבי על אֹותּה זֹוקפין ּולמחר . ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
יֹום ּבכל ׁשעֹוׂשין ּכדר אֹותּה ונֹוטלין מּמּנה .ולֹוקחין ְְְְְְִִִִֶֶֶֶָָָ
נֹוטלין אין - ּבּתֹורה ּבפרּוׁש ואינּה הֹואיל - זֹו ְְְֲִִֵֵֵַַָָָָוערבה
הּׁשביעי ּבּיֹום אּלא לּמקּדׁש, זכר החג ימי ׁשבעת ּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָאֹותּה

הּזה ּבּזמן אֹותּה ׁשּנֹוטלין הּוא לֹוקחּבלבד עֹוׂשה? ּכיצד . ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָ
ׁשּבּלּולב מערבה חּוץ הרּבה, ּבּדין אֹו אחד ּבּהּבד וחֹובט , ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ

ּפעמים הּכלי על אֹו הּקרקע ׁשלׁשעל -אֹו ּברכה ּבלא , ְְְְֲִִַַַַַַַַָָָֹֹ
הּוא נביאים מנהג זה .ׁשּדבר ְְִִִֶֶַָָ

.‚Îּבלּולביהן הּמזּבח את מּקיפין היּו ויֹום יֹום ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּבכל
ּנא" הֹוׁשיעה ה', "אּנא ואֹומרין: אחת, ּפעם ּובּיֹוםּבידיהן . ְְִִִֵֶַַַַַָָָָ

ּפעמים ׁשבע הּמזּבח את מּקיפין נהגּוהּׁשביעי ּוכבר . ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָ
הּכנסת, ּבית ּבאמצע ּתבה להּניח הּמקֹומֹות, ּבכל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָיׂשראל
הּמזּבח את מּקיפין ׁשהיּו ּכדר יֹום, ּבכל אֹותּה ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּומּקיפין

לּמקּדׁש זכר -. ְִֵֶַָ

.„Î,ׁשחרית מּביתֹו אדם יֹוצא ּבירּוׁשלים: הּמנהג היה ְֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָָּכ
ּבידֹו; והּוא ּומתּפּלל, הּכנסת לבית ונכנס ּבידֹו; ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָולּולבֹו
ּוכׁשּיּכנס ּבידֹו. והּוא אבלים, ּולנחם חֹולים לבּקר ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָויֹוצא

עבּדֹו ּביד אֹו ּבנֹו ּביד לביתֹו מׁשּלחֹו .לּמדרׁש, ְְְְְְְְִֵַַַַַָ

.‰Îּומחזירּתּו ּבעלּה, אֹו ּבנּה מּיד הּלּולב אּׁשה ְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָָמקּבלת
ּבׁשּבת לּולב נֹוטלין ׁשהיּו ּבזמן ּבׁשּבת, טֹובלּמים ּוביֹום ; ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָ

ּובּמֹועד הּמים, על המועד]מֹוסיפין הּמים[חול .מחליפין ֲִִִִִִֵַַַַַַַ

.ÂÎאּלא ראּוי ׁשאינֹו מּפני ּבֹו; להריח אסּור ׁשּבּלּולב, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהדס
אבל ּבֹו. להריח אסּור יהיה לּמצוה, והקצה והֹואיל ְְְְְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָֻלהריח,

מאכילה לּמצוה הקצה ׁשהרי ּבֹו, להריח מּתר .אתרֹוג, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻֻ

.ÊÎׁשהקצה מּפני - ׁשביעי יֹום ּכל אתרֹוג לאכל ְְְְְֱִִִֵֶֶֶָָָֹֻואסּור
ּובּזמן לאכלּה; מּתר ּובּׁשמיני, לכּלֹו. הקצה הּיֹום, ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָָֻֻֻלמקצת
לּולב נֹוטלין ׁשאין ּפי על אף ימים, ׁשני עֹוׂשין ׁשאנּו ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּזה
ּבּׁשמיני אסּור ׁשהיה ּכדר ּבּׁשמיני, אסּור האתרֹוג ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָּבּׁשמיני,
ספק ׁשהּוא הּספק מּפני ימים ׁשני עֹוׂשין ׁשהיּו ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבזמן
אחת ּכל - ימים לׁשבעה אתרֹוגין ׁשבעה הפריׁש ְְְְְְִִִִִִִִֶַַָָָָׁשביעי.

למחר ואֹוכלּה ליֹומּה, ּבּה יֹוצא .ואחת ְְְְְֵַַָָָָָ

ה'תש"ע מרחשון כ"ג שלישי יום

     
ואתרֹוג,‡. וערבה והדס לּולב ׁשהן האּלּו, מינין ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָארּבעה

יאּוׁש לאחר אפּלּו ּגנּוב אֹו ּגזּול אֹו יבׁש, מהן אחד ,ׁשהיה ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
מאׁשרה ׁשהיה זרה]אֹו עבודה לשם אף[נטיעה הּנעבדת ֱֲֵֵֶֶֶֶַַָָָ

ׁשּבּטלּו ּפי מּלעבדּהעל הּנּדחתהאׁשרה עיר ׁשל ׁשהיה אֹו , ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּפסּול זה הרי יּטל- לא זרה, עבֹודה ׁשל מהן אחד היה . ֲֲִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹֹ

יצא נטל, ואם ּכמּוׁשלכּתחּלה; היה ּגמר[נבול]. ולא ְְְְִִַַַָָָָָָָָֹ

ּכׁשר הּיבׁש.ליבׁש, לּולב הּסּכנה, ּבׁשעת אֹו הּדחק ּובׁשעת ְְְִִִֵֵַַַַַַַָָָָָָ
הּמינין ׁשאר לא אבל .ּכׁשר; ְֲִִֵַָָָֹ

.טבל וׁשל טמאה ּתרּומה וׁשל ערלה ׁשל [שלאאתרֹוג ְְְְְְֵֶֶֶֶֶֶָָָָ
ומעשרות] תרומות ּדמאיהופרש ׁשל ּפסּול; הארץ, עם [של ְֶַָ

ומעשר] בתרומה חייבו ּכׁשרשחז"ל ׁשּיפקיר, ׁשאפׁשר , ְְִֵֶֶֶַָָ
ּדמאי לאכל לֹו ׁשּמּתר עני, ויהיה ׁשלנכסיו אתרֹוג . ְְְְְֱִִֶֶֶֶֶַָָָָֹֻ

ׁשּמא יּטל, לא - ּבירּוׁשלים ׁשני מעׂשר וׁשל טהֹורה ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹּתרּומה
לטמאה במים]יכׁשירֹו שמירתו ּכׁשר[בעת נטל, ואם ;. ְְְְִִֵַַָָָֻ

נסּדק‚. ּפסּול. ראׁשֹו, ׁשּנקטם לאורכו]לּולב העליון -[עלהו ְְִִֶַַָָֹ
היה ּפסּול. ּכׁשנים, ׁשּיראּו עד מּזה זה סדקיו ׁשני נתרחקּו ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָאם

חטֹורת ּבעל ּכגב ׁשדרֹו ׁשהרי לפניו, ּפסּול;[גיבנת]עקם , ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹ
לאחד נעקם ּברּיתֹו. היא ׁשּזֹו ּכׁשר, - לאחֹוריו עקם ְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה

נּדלּדלּו ולא מּזה זה עליו נפרדּו ּפסּול. צדדיו, [נפרדומּׁשני ְְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹ
החרּיֹותלגמרי] הגדולים]ּכעלי ּכׁשר;[הענפים והּוא, נפרצּו, ְְְֲֲִִֵֵַַָ

ּפסּול החרּיֹות, ּכעלי לּולב ׁשל מּׁשדרֹו .ׁשּיּדלּדלּו ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָ

ּגדלין„. ּגדלין, ּכׁשהם הּוא: ּכ לּולב ׁשל עלין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָּברּית
הּוא הּדבּוקין, עלין ׁשני ּכל וגב מּגּבן, ּודבּוקין ׁשנים ְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָׁשנים

ּפסּול הּתיֹומת, נחלקה 'ּתיֹומת'. אחתהּנקרא עליו היּו . ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּפסּול ּתיֹומת, להן היה ולא ּברּיתֹו מּתחּלת היּואחת לא . ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹ

זה ּתחת זה אּלא הּלּולבין, ּכל ּכדר זה ּגב על זה ְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָעליו
ּכל ׁשּנמצא מּמּנּו, ׁשּלמעלה לעּקר מּגיע זה ראׁש אם -ְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשל ראׁשֹו אין ואם ּכׁשר; ּבעליו, מכּסה לּולב ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶֶָָָָֹֻׁשדרֹו

ּפסּול זה, ׁשל עּקרֹו לצד מּגיע .זה ְִִֶֶֶַַַָָ

ּכׁשר‰. ראׁשֹו, ׁשּנקטם אם.הדס - עליו רב נׁשרּו ְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹ
ּבקן עלין ׁשלׁשה גדילה]נׁשּתּירּו ּכׁשר[מקום אחד, ְְְְִִֵֵֶַָָָָֹ

פסול) עליו ענביו(נפרצו היּו הקטנים][פיר. מרּבֹותותיו ְֲָָָֻ
ׁשחרֹות, אֹו אדּמֹות היּו ואם ּכׁשר; ירּקֹות, אם - ְְְֲִִֵֵָָָָֹֻֻמעליו
טֹוב, ּביֹום אֹותן ממעטין ואין ּכׁשר. מעטן, ואם ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָּפסּול,
לאכילה, אחר ׁשּלּקטן אֹו ולּקטן, עבר ּכמתּקן; ׁשהּוא ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלפי

ּכׁשר זה .הרי ֲֵֵֶָ

.Âּכׁשרה ראׁשּה, ׁשּנקטם עליהערבה נפרצּו [נפרדו. ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹ
ּפסּולהמהקנה] ,. ְָ

.Êמפּלׁש נקב ׁשּנּקב לעבר]אתרֹוג ׁשהּוא,[מעבר ּכל ְְִֶֶֶֶֶַָָֻ
ּכאּסר היה אם - מפּלׁש ׁשאינֹו ונקב הנקראּפסּול; [כמטבע ְְְִִֵֶֶֶָָָָָֻ

ּפסּולאיסר] יתר, ּפסּולאֹו ׁשהּוא, ּכל חסר ּדּדֹו,. נּטל . ִֵֵֶַַָָָָָ
ּבֹו ׁשּׁשֹוׁשנּתֹו הּקטן הראׁש ּפסּולוהּוא ׁשהּוא, העץ נּטל . ְְִֵֶֶַַַָָָָָֹ

- ּגּמה מקֹומֹו ונׁשאר האתרֹוג, מעּקר ּבאילן ּבֹו ְְְְִִִֵֶַַָָָָָֻּתלּוי
חזזיתּפסּול עלת יבלת]. ּוׁשלׁשה[כעין ּבׁשנים אם - עליו ְְֲִִִִַָָָָָָָֹ

רּבֹו, על עלת אם - אחד ּבמקֹום ואם ּפסּול. ְְְִִֶַָָָָָֻמקֹומֹות,
ּפסּול ׁשהּוא, ּכל אפּלּו ּדּדֹו על עלת ואם נקלףּפסּול; . ְְֲִִִֶַַַָָָָָ

ׁשאי[הקרום] ׁשּלֹו ּכמֹותהחיצֹון ירק יּׁשאר אּלא מחּסרֹו, נֹו ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ
ּכל מּמּנּו נׁשאר ואם ּפסּול; ּכּלֹו, נקלף אם - ּברּיתֹו ְְְְִִִִִִִֶֶַַָָָֻׁשהיא

ּכׁשר .ׁשהּוא, ֵֶָ
.Áּתפּוח ׁשהּוא ממים]אתרֹוג ּכבּוׁש[נפוח סרּוח, , ְֶֶַַָָָ

ׁשלּוק[בחומץ] מנּמר[מבושל], לבן, ׁשחר, צבעים], ,[כמה ְָָָָָֹֻ
ּככרתן ירק]ירק ּפסּול[מין ּבדפּוס- ּגּדלֹו בצורה. [מסגרת ְְְִִִֵָָָֹ

ּכמיןמסוימת] עׂשהּו ּפסּול. אחרת, ּברּיה ּכמין ְְְְִִִֶֶַָָָָָָועׂשהּו
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ּכׁשר ּדּפין, ּדּפין ׁשעׂשהּו ּפי על אף - הּתיֹוםּברּיתֹו . ְְִִִִֵֶַַַַַָָָָ
מחוברים] בשל]והּבסר[אתרוגים מקֹום[שאינו ּכׁשר. , ְֵֶַָָֹ

מעּוטה ׁשחרּות ּכעין ׁשּלהן מעט]ׁשהאתרֹוגין שחור -], ְְְֲִֵֶֶֶֶַָָָ
ּפסּול זה הרי ּכּוׁשי, ּכאדם ּביֹותר ׁשחרין היּו ואם ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶָָָָֹּכׁשרין;

מקֹום .ּבכל ְָָ
.Ëׁשהן ׁשאמרנּו אּלּו אֹוּכל ׁשּבארנּו, מּומין מּפני ּפסּולין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ

ּוגנבה ּגזל טֹובמּפני ּביֹום אבל ּבלבד; ראׁשֹון טֹוב ּביֹום - ְְְְְֲִִִֵֵֵַָָָ
ּכׁשר הּכל הּימים, ׁשאר עם מּׁשּוםׁשני ׁשהיא והּפסלנּות . ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹ

ּבין - ּבאכילה אסּור אתרֹוג ׁשאֹותֹו מּפני אֹו זרה, ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָעבֹודה
ּפסּול הּימים, ּבׁשאר ּבין ראׁשֹון טֹוב .ּביֹום ְְִִִֵַָָָ

.Èחברֹו ׁשל ּבלּולבֹו חג ׁשל ראׁשֹון טֹוב ּביֹום יֹוצא אדם ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָאין
מנת על לֹו נתנֹו מּתנה. לֹו ׁשּיּתנּנּו עד מּמּנּו, ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיׁשאלּנּו
על ׁשּמּתנה ּומחזירֹו, חֹובתֹו ידי ּבֹו יֹוצא זה הרי - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָלהחזירֹו
יצא, לא - החזירֹו לא ואם מּתנה; ׁשמּה להחזיר ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָֹֹמנת

ּכגזּול לקטןׁשּנמצא אֹותֹו נֹותנין ואין ואינֹו. קֹונה ׁשהּקטן , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
אינֹו לֹו, החזירֹו ׁשאם ונמצא הּתֹורה, מן לאחרים ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָמקנה

ׁשּבֹוחֹוזר מינין מארּבעת ומין מין ּכל ואחד הּלּולב, ואחד . ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ראׁשֹון טֹוב ּביֹום ּבֹו יֹוצאין אין ׁשאּול, מהן אחד היה אם -. ְְִִִֵֵֶֶָָָָ

.‡Èאחד אין - ּבׁשּתפּות אתרֹוג אֹו לּולב ׁשּקנּו ְְִֵֶֶֶָָָָָֻֻׁשּתפין
חלקֹו לֹו ׁשּיּתן עד ּבראׁשֹון, חֹובתֹו ידי ּבֹו יֹוצא ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָמהן

הּבית מּתפּוסת אתרֹוגין ׁשּקנּו האחין לפניּבמּתנה. [ירושה ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָ
יכֹולחלוקתה] אם - ּבֹו ויצא אתרֹוג מהן אחד ונטל ,ְְְִֵֶֶֶַָָָָָ

היּו ואם יצא; - ּבכ מקּפידין האחין ואין ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָלאכלֹו,
קנה ואם מּתנה. חלקם לֹו ׁשּיּתנּו עד יצא, לא - ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹמקּפידין

ּפריׁש וזה אתרֹוג פרי]זה אתרֹוג[מין ּכאחד ׁשּקנּו אֹו , ְְְְִֶֶֶֶֶֶָָָ
עד ּבאתרֹוג, יֹוצא אינֹו - הּבית מּתפּוסת ּפריׁש אֹו ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָורּמֹון
אין אכלֹו, ׁשאם ּפי על ואף ּבמּתנה, חלקֹו לֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיּתן

עליו .מקּפידין ְִִַָָ
.Èּבהן לׂשמח מצוה הּמֹועדֹות ׁשּכל ּפי על ּבחגאף , ְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָֹ

יתרה ׂשמחה ּבּמקּדׁש ׁשם היתה ׁשּנאמר:הּסּכֹות , ְְְְֱִִֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ימים" ׁשבעת אלהיכם ה' לפני היּו"ּוׂשמחּתם ּכיצד . ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

מקֹום ּבּמקּדׁש מתּקנין היּו הראׁשֹון טֹוב יֹום ערב ְְְִִִִֶֶַַָָָָעֹוׂשין?
אּלּו יתערבּו ׁשּלא ּכדי מּלמּטה, ולאנׁשים מּלמעלה ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹלּנׁשים

אּלּו הראׁשֹוןעם טֹוב יֹום מּמֹוצאי לׂשמח ּומתחילין וכן. ; ְְְִִִִִִֵֵֵַַָָֹ
ׁשּיקריבּו מאחר מתחילין מֹועד, ׁשל חּלֹו מימי ויֹום יֹום ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻּבכל
הּלילה ּכל עם הּיֹום ׁשאר לׂשמח הערּבים, ּבין ׁשל .ּתמיד ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ

.‚Èהחליל זֹו? ׂשמחה היתה ּבכּנֹורוהיא ּומנּגנין מּכה, ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ׁשהּוא ׁשיר ּבכלי ואחד אחד וכל ּובמצלּתים, ְְְְְְִִִִִִִִֶֶֶַָָָָּובנבלים
ּומסּפקין ורֹוקדין ּבּפה. ּבּפה, ׁשּיֹודע ּומי ּבֹו; לנּגן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַיֹודע
ׁשּיֹודע, ּכמֹו ואחד אחד ּכל ּומכרּכרין ּומפּזזין ְְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָּומטּפחין

ותׁשּבחֹות ׁשירֹות ּדברי ּדֹוחהואֹומרים אינּה זֹו וׂשמחה . ְְְְְְְִִִִִֵֵָָָָ
טֹוב יֹום את ולא הּׁשּבת, את .לא ְֶֶַַָֹֹ

.„Èעּמי אֹותּה עֹוׂשין היּו ולא זֹו. ּבׂשמחה להרּבֹות ְְְְְְִִִֵַַָָָָֹמצוה
יׂשראל חכמי ּגדֹולי אּלא - ׁשּירצה מי וכל וראׁשיהארץ ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

והּסנהדרין מעׂשהוהּזקניםוהחסידיםהיׁשיבֹות ,ואנׁשי ְְְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַ
ּומסּפקין מרּקדין ׁשהיּו ּבּמקּדׁשהם ּומׂשּמחים ּומנּגנין ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָ

ּכּלם - והּנׁשים האנׁשים העם, ּכל אבל הּסּכֹות; חג ְֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָֻֻּבימי
ולׁשמע לראֹות .ּבאים ְְְִִִַָֹ

.ÂËּובאהבת הּמצוֹות ּבעׂשּית אדם ׁשּיׂשמח ְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַָָָׁשהּׂשמחה
עצמֹו הּמֹונע וכל היא; ּגדֹולה עבֹודה ּבהם, ׁשּצּוה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהאל

מּמּנּו להּפרע ראּוי זֹו, לאמּׂשמחה אׁשר "ּתחת ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
לבב" ּובטּוב ּבׂשמחה אלהי ה' את הּמגיסעבדּת וכל . ְְְְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ

אּלּו ּבמקֹומֹות ּבעיניו ּומתּכּבד לעצמֹו, ּכבֹוד וחֹולק ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָּדעּתֹו,
ּתתהּדר "אל ואמר: ׁשלמה הזהיר זה ועל וׁשֹוטה. חֹוטא -ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹֹ

"מל .לפני ְִֵֶֶ
.ÊËהּוא - אּלּו ּבמקֹומֹות ּגּופֹו ּומקל עצמֹו, הּמׁשּפיל ְְְְִִֵֵֵַַַָוכל

מאהבה העֹובד המכּבד יׂשראלהּגדֹול מל ּדוד וכן . ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֻ
ּבעיני" ׁשפל והייתי מּזאת, עֹוד "ּונקּלתי ואיןאֹומר: . ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָֹֹ

והּמל" ׁשּנאמר: ה', לפני לׂשמח אּלא והּכבֹוד ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻהּגדּלה
ה'" לפני ּומכרּכר מפּזז .ּדוד ְְְְִִֵֵֵַַָ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

ה'תש"ע מרחשון כ"ד רביעי יום

 
והיא אחת, עׂשה ּבכלמצות ׁשקל מחצית איׁש ּכל לּתן ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

אּלּו. ּבפרקים - זֹו מצוה ּובאּור ְְִִִֵֵָָָָׁשנה.

   
מחצית‡. מּיׂשראל איׁש ּכל לּתן הּתֹורה, מן עׂשה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַַַָָָמצות

וׁשנה ׁשנה ּבכל עניהּׁשקל אפּלּו ;- הּצדקה מן הּמתּפרנס ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָ
ונֹותן ּכתפֹו, ׁשעל ּכסּות מֹוכר אֹו מאחרים וׁשֹואל ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָחּיב,

ּכסף הּׁשקל לאמחצית והּדל ירּבה, לא "העׁשיר ׁשּנאמר: , ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹ
וגֹו'" מעטימעיט הּיֹום רּבֹות, ּבפעמים נֹותנֹו ואינֹו . ְְְְְְִִִֵַַַַָ

אחת ּפעם ּכאחת, ּכּלֹו נֹותנֹו אּלא מעט, .ּולמחר ְְְְֶַַַַַַַָָָֻ
.ּבאֹונס ּבּתֹורה האמּור ּכסף ׁשםּובמפּתהמנין ּובמֹוציא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
עבדרע ּבּתֹורה;והֹורג מקֹום ּבכל הּנאמר ׁשקל הּוא , ְְֱֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ

ׂשעֹורה ועׂשרים מאֹות ׁשלׁש הֹוסיפּוּומׁשקלֹו, ּוכבר . ְְְְְְִִִֵֶָָָֹ
'סלע' הּנקרא הּמטּבע ּכמׁשקל מׁשקלֹו ועׂשּו עליו, ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָחכמים

ׁשני ּבית מאֹותּבזמן ׁשלׁש הּסלע? מׁשקל הּוא וכּמה ; ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָֹ
ּבינֹונּיֹות. ׂשעֹורה ּוׁשמֹונים ְְְְִִֵַַָוארּבע

ּדינרין‚. ארּבעה היה מעיןסלע ׁשׁש והּדינר היא, ּומעה, ; ְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ
רּבנּו מׁשה ּבימי ׁשני'ּגרה'הּנקראת היתה ּומעה , ְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ

מּׁשמֹונה אחת ּופרּוטה אּסרים, ׁשני ּופּונדיֹון ְְְְְְְִִִִֵֶַַָָּפּונדיֹונין;
עׂשרה ׁשׁש הּגרה, והיא הּמעה, מׁשקל נמצא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּבאּסר.
הּפרּוטה ּומׁשקל ׂשעֹורֹות, ארּבע האּסר ּומׁשקל ְְְְְְִִִַַַַָָָָׂשעֹורֹות;

ׂשעֹורה .חצי ְֲִָ
סלעים,„. ׁשּתי מׁשקלֹו ׁשהיה ׁשם, היה אחר מטּבע ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָועֹוד

ׁשאמרנּו ּכּלן הּמטּבעֹות ואּלּו 'ּדרּכֹון'. הּנקרא היה ְְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻוהּוא
ּבכל ּבהן ׁשּמׁשערין הן מהן, אחד ּכל מׁשקל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּובארנּו
מׁשקלם לפרׁש צרי אהיה ׁשּלא ּכדי ּבארנּום, ּוכבר ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹמקֹום;

מקֹום .ּבכל ְָָ
ׁשל‰. מטּבע מחצית ׁשּיּתן מצותּה – זֹו הּׁשקל ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָמחצית

הּקדׁש; מּׁשקל ּגדֹול מטּבע אֹותֹו היה אפּלּו הּזמן, ְְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹאֹותֹו
מׁשה ּבימי ׁשהיה הּׁשקל מחצי ּפחֹות ׁשֹוקל אינֹו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּולעֹולם

ׂשעֹורה וׁשּׁשים מאה מׁשקלֹו ׁשהיה .רּבנּו, ְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

           
      

.Âואחד אחד ּכל היה ּדרּכֹונֹות, זמן ׁשל ּמטּבע ׁשהיה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבזמן
הּמטּבע ׁשהיה ּובזמן סלע; ׁשּלֹו הּׁשקל ּבמחצית ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָנֹותן
חצי ׁשּלֹו הּׁשקל ּבמחצית נֹותן איׁש ּכל היה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָסלעים,
חצי הּמטּבע ׁשהיה ּובזמן ּדינרין; ׁשני ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּסלע,
חצי אֹותֹו הּׁשקל ּבמחצית נֹותן ואחד אחד ּכל היה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּסלע,

ּפחֹותּסלע.ה הּׁשקל, ּבמחצית יׂשראל ׁשקלּו לא ּומעֹולם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּתֹורה ׁשל ׁשקל .מחצי ֲִֵֶֶֶָ

.Êּכהנים הּׁשקל, מחצית לּתן חּיבין ויׂשראליםהּכל לוּיים ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ
ולא עבדים, ולא נׁשים, לא אבל מׁשחררים. ועבדים ְְְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָָֹֹֹֻוגרים

מחציתקטּנים ׁשּנתנּו הּגֹוים אבל מהן. מקּבלין נתנּו, ואם ; ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
מהן מקּבלין אין עליוהּׁשקל, לּתן אביו ׁשהתחיל קטן . ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשנה ּבכל עליו נֹותן אּלא ּפֹוסק, אינֹו ׁשּוב הּׁשקל, ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמחצית
עצמֹו על ויּתן ׁשּיגּדיל עד .וׁשנה, ְְְְִִֵֶַַַַָָ

.Áהּבית ּבפני אּלא נֹוהגין אינן ׁשהּמקּדׁשהּׁשקלים, ּובזמן . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבחּוצה ּבין יׂשראל, ּבארץ ּבין הּׁשקלים, את נֹותנין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָקּים,

נֹוהגיןלארץ אינן יׂשראל ּבארץ אפּלּו חרב, ׁשהּוא ּובזמן ;. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
.Ëמׁשמיעין ּבאדר ּכדי[מכריזים]ּבאחד הּׁשקלים, על ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

עתיד ויהיה ׁשּלֹו, הּׁשקל מחצית ואחד אחד ּכל ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיכין
הּׁשלחניןלּתן יׁשבּו ּבֹו, עׂשר ּבחמּׁשה ּבכל[הגובים]. ְְְֲִִִֵַַָָָָָָֻ

יקּבלּו להם, ׁשּיּתן מי ּכל ּבנחת; ותֹובעין ּומדינה, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָמדינה
ּבחמּׁשה לּתן. אֹותֹו ּכֹופין אין נתן, ׁשּלא ּומי ֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹמּמּנּו,
את ּכֹופין ,ואיל ּומּכאן לגּבֹות, ּבּמקּדׁש יׁשבּו ּבֹו, ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָועׂשרים
אֹותֹו, ממׁשּכנין - יּתן ׁשּלא מי וכל ׁשּיּתן; עד נתן ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמי

עבֹוטֹוולֹוקח ּכסּותֹו[משכונו]ין ואפּלּו ּכרחֹו, .ּבעל ְְְְְֲֲִִַַָ
.È,לּתן ׁשּדרּכֹו ּפי על אף - ּבׁשקלים חּיב ׁשאינֹו מי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכל

ממׁשּכנין ואין אֹותֹו. ממׁשּכנין אין - לּתן עתיד הּוא ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָאֹו
ׁשלֹום ּדרכי מּפני לעֹולם, הּכהנים ּכׁשּיּתנּו,את אּלא ; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּיּתנּו עד אֹותן ותֹובעין מהן, .מקּבלין ְְְְְִִִֵֶֶַַָ

ה'תש"ע מרחשון כ"ה חמישי יום

   
ּכֹונסין‡. ּבכל[אוספים]ּכיצד הּׁשקלים? את הּׁשלחנין ְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ

ּתבֹות ׁשּתי לפניהם מּניחין ּומדינה, הּתבהמדינה ׁשּולי - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
ּכדי ׁשֹופר, ּכמין מּלמעלה צר ּופיה מּלמּטה, ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָרחבין
ּבנחת מהן לּקח אפׁשר יהיה ולא לתֹוכן, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּיׁשליכּו

ּבּה[בקלות] ׁשּמּניחין אחת ּתבֹות? ׁשּתי עֹוׂשין ולּמה .ְְִִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשנה ׁשקלי ּבּה מּניחין והּׁשנּיה זֹו, ׁשנה ׁשל ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשקלים

ׁשעברה ּבּׁשנה ׁשקל ׁשּלא מּמי ׁשּגֹובין .ׁשעברה, ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
.ּכל ּתבֹות, עׂשרה ׁשלׁש ּתמיד לפניהן היה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּובּמקּדׁש

ׁשֹופר ּכמין לׁשקליּתבה ׁשנּיה, זֹו; ׁשנה לׁשקלי ראׁשֹונה, - ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָָ
ׁשעברה; ׁשּתיׁשנה קרּבן עליו ׁשּיׁש מי לכל ׁשליׁשית, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

מׁשלי חּטאת, ואחד עֹולה אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּתֹורים
העֹוף עֹולת עליו ׁשּיׁש מי לכל רביעית, זֹו; לתבה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּדמיהן

זֹו לתבה ּדמיה מׁשלי ׁשהתנּדבּבלבד, למי חמיׁשית, ; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מעֹות ׁשהתנּדב למי ׁשּׁשית, לּמערכה; עצים ּבהן ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלקנֹות

לּכּפרת זהב ׁשהתנּדב למי ׁשביעית, ׁשמינית,ללבֹונה; ; ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
חּטאת ולקח לחּטאתֹו מעֹות ׁשהפריׁש ּכגֹון חּטאת, ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָלמֹותר
למֹותר ּתׁשיעית, לתֹוכּה; הּׁשאר יׁשלי הּמעֹות, מן ְְְְְְִִִִִַַַַָָָוהֹותיר

קּני למֹותר עׂשירית, יונה]אׁשם; בוני תורים וזבֹות[- זבים ְְֲִִִִֵַָָָָ
עׂשרה, ׁשּתים נזיר; קרּבנֹות למֹותר עׂשרה, אחת ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָויֹולדֹות;
מעֹות ׁשהתנּדב למי עׂשרה, ׁשלׁש מצרע; אׁשם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלמֹותר

ּבהמה .לעֹולת ְְֵַָ

על‚. ּכתּוב הּתבה, ּבתֹו מעֹותיו ׁשּיהיּו ּדבר ּכל ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָוׁשם
מּבחּוץ הּמֹותרֹות,הּתבה ּכל על הּוא ּדין ּבית ּותנאי . ְִִֵֵַַַַַָָָ

ּבהמה עֹולת הּנמצאֹותׁשּיקרבּו הּמעֹות ׁשּכל למד, נמצאת . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ועֹורֹותיהן ּבהמה; לעֹולת האחרֹונֹות, הּתבֹות ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָּבׁשׁש

ׁשליׁשית,לּכהנים ׁשּבתבה הּמעֹות וכל העֹורֹות. ּכל ּכׁשאר , ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ
חּטאֹות. וחצין עֹולֹות, חצין - עֹופֹות ּבהן ְְְִֶֶֶַַָָָָָיּלקח

העֹוף. עֹולת ּכּלן ְְִִֶַָָָֻוׁשּברביעית,
אֹותם„. מׁשּלחין הּׁשקלים, ּכׁשּגֹובין ּומדינה מדינה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָּבכל

לּמקּדׁש ׁשלּוחין לצרףּביד להם ויׁש אֹותן[להחליף]; ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
לּמקּדׁש, מתקּבץ והּכל .הּדר מּׂשאֹוי מּפני זהב, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבדינרי

אֹותֹו וסֹוגריןּומּניחין ּבּמקּדׁש, הּלׁשכֹות מן אחת ּבלׁשּכה ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָ
חֹותמֹות עליה וחֹותמין ּבמפּתחֹות, ּוממּלאיןּדלתֹותיה . ְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָ

ׁשעּור - ּגדֹולֹות קּפֹות ׁשלׁש ׁשם, ׁשּיתקּבצּו הּׁשקלים ְְְְִִִִֶַַָָָָֹֻמּכל
סאין ּתׁשע ׁשּתכיל ּכדי קּפה, אֹותֹוּכל מּניחין והּׁשאר, ; ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻ

'ּתרּומת הּנקרא הּוא הּקּפֹות, ׁשּבתֹו וזה ְְְְְִִֶֶַַַַָָֻּבּלׁשּכה.
הּוא ּבּקּפֹות, ּׁשּיׁש מה על יתר ׁשם ׁשּיּׁשאר וזה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּלׁשּכה';

הּלׁשּכה' 'ׁשירי .הּנקרא ְְְִִֵַַָָָ
את‰. ּתֹורמין ּבּׁשנה ּפרקים -[-מ]ּבׁשלׁשה הּלׁשּכה ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹ

אֹו טֹוב יֹום קדם ּתׁשרי חדׁש ּובראׁש ניסן, חדׁש ְְְִִֵֶֶֶָֹֹֹֹֹּבראׁש
יֹום עׂשר ּבחמּׁשה עצרת וקדם ּתֹורמיןאחריו, וכיצד . ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

עֹומדים והּׁשֹומרין הּלׁשּכה, מן לפנים נכנס אחד ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָאֹותּה?
'ּתרם!ּבחּוץ לֹו: אֹומרים והן 'אתרם'? להם: אֹומר והּוא ; ְְְְְִֵֵֶֶַָֹֹ

ּפעמים ׁשלׁשה ּתרם'! קּפֹותּתרם! ׁשלׁש ממּלא ּכ ואחר . ְְְְְְִֵַַַָָָָֹֹֹֹֻ
הּׁשלׁש מאֹותן סאין ׁשלׁש מכילה מהן קּפה ּכל ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֻקטּנֹות,
עד מהן להסּתּפק ּכדי לחּוץ, ּומֹוציאן הּגדֹולֹות; ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָֻקּפֹות

יתרוקנו]ׁשּיכלּו קּפֹות[- הּׁשלׁש אֹותן ּוממּלא וחֹוזר . ְְְִֵֵֶַַָָֹֻ
עצרת, קדם ׁשנּיה ּפעם הּגדֹולֹות הּׁשלׁש מן ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹהּקטּנֹות

ׁשּיכלּו[משתמשים]ּומסּתּפקין עד .מהן ְְְִִִֵֶֶַַ
.Âהּקּפֹות הּׁשלׁש מן ׁשליׁשית ּפעם אֹותן ּוממּלא ְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֻוחֹוזר

ראׁש עד ׁשּיכלּו, עד מהן ּומסּתּפקין ּבתׁשרי, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַֹהּגדֹולֹות
ּתֹורמין ניסן, חדׁש ּובראׁש ניסן. חדׁשהחדׁש לאמּתרּומה . ְְְֲִִִִֶֶָָָָָֹֹֹֹ

עד וכלּו הּגדֹולֹות, קּפֹות ׁשּבׁשלׁש הּׁשקלים להם ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻהסּפיקּו
הּלׁשּכה מּׁשירי ותֹורמין חֹוזרין - ניסן הּגיע .ׁשּלא ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָֹ

.Ê,לחּוץ ּומֹוציאן ּבהן ּתֹורם ׁשהּוא הּקטּנֹות קּפֹות ְִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשלׁש
'ּגימל' 'ּבית', 'אלף', עליהן מןּכתּוב ׁשּיסּתּפקּו ּכדי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

הּׁשנּיה, מן מסּתּפקין ּכ ואחר ׁשּתכלה, עד ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָהראׁשֹונה
מהּקּפה ראׁשֹונה ותֹורם הּׁשליׁשית. מן מסּתּפקין ּכ ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָֻואחר

הּגדֹולה ותֹורםהאחת ּבמטּפחת; הּגדֹולה אֹותּה ּומחּפה , ְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָ
ּבמטּפחת. אֹותּה ּומחּפה הּׁשנּיה, הּגדֹולה מהּקּפה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻהּׁשנּיה
מחּפה ואינֹו הּׁשליׁשית, הּגדֹולה מהּקּפה הּׁשליׁשית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻותֹורם

סּים ׁשּבּה נּכרת ׁשּתהיה ּכדי - מּמּנהאֹותּה ויתחיל , ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
הראׁשֹונה ותֹורם עצרת, קדם ּכׁשּיּכנס ׁשנּיה ּבפעם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבּתחּלה
הּׁשנּיה ותֹורם אֹותּה; ּומחּפה מגּלה, ׁשהיתה הּגדֹולה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻמן
אֹותּה; ּומחּפה ּתחּלה, ּבראׁשֹונה מּמּנה ׁשּתרם הּגדֹולה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָמן
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.Âואחד אחד ּכל היה ּדרּכֹונֹות, זמן ׁשל ּמטּבע ׁשהיה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָּבזמן
הּמטּבע ׁשהיה ּובזמן סלע; ׁשּלֹו הּׁשקל ּבמחצית ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָנֹותן
חצי ׁשּלֹו הּׁשקל ּבמחצית נֹותן איׁש ּכל היה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָסלעים,
חצי הּמטּבע ׁשהיה ּובזמן ּדינרין; ׁשני ׁשהּוא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָהּסלע,
חצי אֹותֹו הּׁשקל ּבמחצית נֹותן ואחד אחד ּכל היה ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָהּסלע,

ּפחֹותּסלע.ה הּׁשקל, ּבמחצית יׂשראל ׁשקלּו לא ּומעֹולם ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
ּתֹורה ׁשל ׁשקל .מחצי ֲִֵֶֶֶָ

.Êּכהנים הּׁשקל, מחצית לּתן חּיבין ויׂשראליםהּכל לוּיים ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹֹ
ולא עבדים, ולא נׁשים, לא אבל מׁשחררים. ועבדים ְְְְְֲֲֲִִִִִֵַָָָָָֹֹֹֻוגרים

מחציתקטּנים ׁשּנתנּו הּגֹוים אבל מהן. מקּבלין נתנּו, ואם ; ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
מהן מקּבלין אין עליוהּׁשקל, לּתן אביו ׁשהתחיל קטן . ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשנה ּבכל עליו נֹותן אּלא ּפֹוסק, אינֹו ׁשּוב הּׁשקל, ְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָמחצית
עצמֹו על ויּתן ׁשּיגּדיל עד .וׁשנה, ְְְְִִֵֶַַַַָָ

.Áהּבית ּבפני אּלא נֹוהגין אינן ׁשהּמקּדׁשהּׁשקלים, ּובזמן . ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
ּבחּוצה ּבין יׂשראל, ּבארץ ּבין הּׁשקלים, את נֹותנין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָקּים,

נֹוהגיןלארץ אינן יׂשראל ּבארץ אפּלּו חרב, ׁשהּוא ּובזמן ;. ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָ
.Ëמׁשמיעין ּבאדר ּכדי[מכריזים]ּבאחד הּׁשקלים, על ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָ

עתיד ויהיה ׁשּלֹו, הּׁשקל מחצית ואחד אחד ּכל ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיכין
הּׁשלחניןלּתן יׁשבּו ּבֹו, עׂשר ּבחמּׁשה ּבכל[הגובים]. ְְְֲִִִֵַַָָָָָָֻ

יקּבלּו להם, ׁשּיּתן מי ּכל ּבנחת; ותֹובעין ּומדינה, ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָמדינה
ּבחמּׁשה לּתן. אֹותֹו ּכֹופין אין נתן, ׁשּלא ּומי ֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹמּמּנּו,
את ּכֹופין ,ואיל ּומּכאן לגּבֹות, ּבּמקּדׁש יׁשבּו ּבֹו, ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָועׂשרים
אֹותֹו, ממׁשּכנין - יּתן ׁשּלא מי וכל ׁשּיּתן; עד נתן ׁשּלא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹמי

עבֹוטֹוולֹוקח ּכסּותֹו[משכונו]ין ואפּלּו ּכרחֹו, .ּבעל ְְְְְֲֲִִַַָ
.È,לּתן ׁשּדרּכֹו ּפי על אף - ּבׁשקלים חּיב ׁשאינֹו מי ְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכל

ממׁשּכנין ואין אֹותֹו. ממׁשּכנין אין - לּתן עתיד הּוא ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָאֹו
ׁשלֹום ּדרכי מּפני לעֹולם, הּכהנים ּכׁשּיּתנּו,את אּלא ; ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ׁשּיּתנּו עד אֹותן ותֹובעין מהן, .מקּבלין ְְְְְִִִֵֶֶַַָ

ה'תש"ע מרחשון כ"ה חמישי יום

   
ּכֹונסין‡. ּבכל[אוספים]ּכיצד הּׁשקלים? את הּׁשלחנין ְְְְִִִֵֶַַַָָָֻ

ּתבֹות ׁשּתי לפניהם מּניחין ּומדינה, הּתבהמדינה ׁשּולי - ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָ
ּכדי ׁשֹופר, ּכמין מּלמעלה צר ּופיה מּלמּטה, ְְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָרחבין
ּבנחת מהן לּקח אפׁשר יהיה ולא לתֹוכן, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּיׁשליכּו

ּבּה[בקלות] ׁשּמּניחין אחת ּתבֹות? ׁשּתי עֹוׂשין ולּמה .ְְִִִֵֵֶַַַָָָ
ׁשנה ׁשקלי ּבּה מּניחין והּׁשנּיה זֹו, ׁשנה ׁשל ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָׁשקלים

ׁשעברה ּבּׁשנה ׁשקל ׁשּלא מּמי ׁשּגֹובין .ׁשעברה, ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
.ּכל ּתבֹות, עׂשרה ׁשלׁש ּתמיד לפניהן היה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹּובּמקּדׁש

ׁשֹופר ּכמין לׁשקליּתבה ׁשנּיה, זֹו; ׁשנה לׁשקלי ראׁשֹונה, - ְְְְְְִִִִִֵֵֵָָָָָָ
ׁשעברה; ׁשּתיׁשנה קרּבן עליו ׁשּיׁש מי לכל ׁשליׁשית, ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָ

מׁשלי חּטאת, ואחד עֹולה אחד יֹונה, ּבני ׁשני אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָּתֹורים
העֹוף עֹולת עליו ׁשּיׁש מי לכל רביעית, זֹו; לתבה ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָּדמיהן

זֹו לתבה ּדמיה מׁשלי ׁשהתנּדבּבלבד, למי חמיׁשית, ; ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
מעֹות ׁשהתנּדב למי ׁשּׁשית, לּמערכה; עצים ּבהן ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָלקנֹות

לּכּפרת זהב ׁשהתנּדב למי ׁשביעית, ׁשמינית,ללבֹונה; ; ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
חּטאת ולקח לחּטאתֹו מעֹות ׁשהפריׁש ּכגֹון חּטאת, ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָלמֹותר
למֹותר ּתׁשיעית, לתֹוכּה; הּׁשאר יׁשלי הּמעֹות, מן ְְְְְְִִִִִַַַַָָָוהֹותיר

קּני למֹותר עׂשירית, יונה]אׁשם; בוני תורים וזבֹות[- זבים ְְֲִִִִֵַָָָָ
עׂשרה, ׁשּתים נזיר; קרּבנֹות למֹותר עׂשרה, אחת ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָויֹולדֹות;
מעֹות ׁשהתנּדב למי עׂשרה, ׁשלׁש מצרע; אׁשם ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָֹֹלמֹותר

ּבהמה .לעֹולת ְְֵַָ

על‚. ּכתּוב הּתבה, ּבתֹו מעֹותיו ׁשּיהיּו ּדבר ּכל ְְְְִֵֵֶַַָָָָָָוׁשם
מּבחּוץ הּמֹותרֹות,הּתבה ּכל על הּוא ּדין ּבית ּותנאי . ְִִֵֵַַַַַָָָ

ּבהמה עֹולת הּנמצאֹותׁשּיקרבּו הּמעֹות ׁשּכל למד, נמצאת . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ועֹורֹותיהן ּבהמה; לעֹולת האחרֹונֹות, הּתבֹות ְְְְֲֵֵֵֵֶַַַָָּבׁשׁש

ׁשליׁשית,לּכהנים ׁשּבתבה הּמעֹות וכל העֹורֹות. ּכל ּכׁשאר , ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָֹ
חּטאֹות. וחצין עֹולֹות, חצין - עֹופֹות ּבהן ְְְִֶֶֶַַָָָָָיּלקח

העֹוף. עֹולת ּכּלן ְְִִֶַָָָֻוׁשּברביעית,
אֹותם„. מׁשּלחין הּׁשקלים, ּכׁשּגֹובין ּומדינה מדינה ְְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָּבכל

לּמקּדׁש ׁשלּוחין לצרףּביד להם ויׁש אֹותן[להחליף]; ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָ
לּמקּדׁש, מתקּבץ והּכל .הּדר מּׂשאֹוי מּפני זהב, ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹּבדינרי

אֹותֹו וסֹוגריןּומּניחין ּבּמקּדׁש, הּלׁשכֹות מן אחת ּבלׁשּכה ְְְְְְִִִִִִַַַַַָָָ
חֹותמֹות עליה וחֹותמין ּבמפּתחֹות, ּוממּלאיןּדלתֹותיה . ְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָ

ׁשעּור - ּגדֹולֹות קּפֹות ׁשלׁש ׁשם, ׁשּיתקּבצּו הּׁשקלים ְְְְִִִִֶַַָָָָֹֻמּכל
סאין ּתׁשע ׁשּתכיל ּכדי קּפה, אֹותֹוּכל מּניחין והּׁשאר, ; ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻ

'ּתרּומת הּנקרא הּוא הּקּפֹות, ׁשּבתֹו וזה ְְְְְִִֶֶַַַַָָֻּבּלׁשּכה.
הּוא ּבּקּפֹות, ּׁשּיׁש מה על יתר ׁשם ׁשּיּׁשאר וזה ְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻהּלׁשּכה';

הּלׁשּכה' 'ׁשירי .הּנקרא ְְְִִֵַַָָָ
את‰. ּתֹורמין ּבּׁשנה ּפרקים -[-מ]ּבׁשלׁשה הּלׁשּכה ְְְְִִִִֶַַָָָָָֹ

אֹו טֹוב יֹום קדם ּתׁשרי חדׁש ּובראׁש ניסן, חדׁש ְְְִִֵֶֶֶָֹֹֹֹֹּבראׁש
יֹום עׂשר ּבחמּׁשה עצרת וקדם ּתֹורמיןאחריו, וכיצד . ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ

עֹומדים והּׁשֹומרין הּלׁשּכה, מן לפנים נכנס אחד ְְְְְְִִִִִִִֶַַָָָָאֹותּה?
'ּתרם!ּבחּוץ לֹו: אֹומרים והן 'אתרם'? להם: אֹומר והּוא ; ְְְְְִֵֵֶֶַָֹֹ

ּפעמים ׁשלׁשה ּתרם'! קּפֹותּתרם! ׁשלׁש ממּלא ּכ ואחר . ְְְְְְִֵַַַָָָָֹֹֹֹֻ
הּׁשלׁש מאֹותן סאין ׁשלׁש מכילה מהן קּפה ּכל ְְְִִֵֵֶַַָָָָָָֹֹֻקטּנֹות,
עד מהן להסּתּפק ּכדי לחּוץ, ּומֹוציאן הּגדֹולֹות; ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָֻקּפֹות

יתרוקנו]ׁשּיכלּו קּפֹות[- הּׁשלׁש אֹותן ּוממּלא וחֹוזר . ְְְִֵֵֶַַָָֹֻ
עצרת, קדם ׁשנּיה ּפעם הּגדֹולֹות הּׁשלׁש מן ְְְֲִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹהּקטּנֹות

ׁשּיכלּו[משתמשים]ּומסּתּפקין עד .מהן ְְְִִִֵֶֶַַ
.Âהּקּפֹות הּׁשלׁש מן ׁשליׁשית ּפעם אֹותן ּוממּלא ְְְִִִֵֵַַַַַָָֹֻוחֹוזר

ראׁש עד ׁשּיכלּו, עד מהן ּומסּתּפקין ּבתׁשרי, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַֹהּגדֹולֹות
ּתֹורמין ניסן, חדׁש ּובראׁש ניסן. חדׁשהחדׁש לאמּתרּומה . ְְְֲִִִִֶֶָָָָָֹֹֹֹ

עד וכלּו הּגדֹולֹות, קּפֹות ׁשּבׁשלׁש הּׁשקלים להם ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻהסּפיקּו
הּלׁשּכה מּׁשירי ותֹורמין חֹוזרין - ניסן הּגיע .ׁשּלא ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָֹ

.Ê,לחּוץ ּומֹוציאן ּבהן ּתֹורם ׁשהּוא הּקטּנֹות קּפֹות ְִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשלׁש
'ּגימל' 'ּבית', 'אלף', עליהן מןּכתּוב ׁשּיסּתּפקּו ּכדי - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ

הּׁשנּיה, מן מסּתּפקין ּכ ואחר ׁשּתכלה, עד ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַַָָָָהראׁשֹונה
מהּקּפה ראׁשֹונה ותֹורם הּׁשליׁשית. מן מסּתּפקין ּכ ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָֻואחר

הּגדֹולה ותֹורםהאחת ּבמטּפחת; הּגדֹולה אֹותּה ּומחּפה , ְְְְְְִֵֶַַַַַַַָָָָ
ּבמטּפחת. אֹותּה ּומחּפה הּׁשנּיה, הּגדֹולה מהּקּפה ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻהּׁשנּיה
מחּפה ואינֹו הּׁשליׁשית, הּגדֹולה מהּקּפה הּׁשליׁשית ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻותֹורם

סּים ׁשּבּה נּכרת ׁשּתהיה ּכדי - מּמּנהאֹותּה ויתחיל , ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָ
הראׁשֹונה ותֹורם עצרת, קדם ּכׁשּיּכנס ׁשנּיה ּבפעם ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבּתחּלה
הּׁשנּיה ותֹורם אֹותּה; ּומחּפה מגּלה, ׁשהיתה הּגדֹולה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֻמן
אֹותּה; ּומחּפה ּתחּלה, ּבראׁשֹונה מּמּנה ׁשּתרם הּגדֹולה ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָמן
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מחּפה ואינֹו לּה, הּסמּוכה הּגדֹולה מן הּׁשליׁשית ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָותֹורם
ׁשליׁשית ּבפעם ּבּתחּלה מּמּנה ׁשּיתחיל ּכדי - ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָאֹותּה

ּבתׁשרי; ּוׁשנּיהּכׁשּיּכנס ראׁשֹונה ּתֹורם ׁשּנמצא עד ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָ
הּגדֹולֹות. מן ואחת אחת מּכל הּקטּנֹות, ְְְְִִִִַַַַַַַָּוׁשליׁשית

.Áלׁשם הראׁשֹונה את ּתֹורם אּלּו, קּפֹות ׁשלׁש ּתֹורם ְְִֵֵֵֵֶֶָָָֹֻּכׁשהּוא
הּמּקפין הּכרּכין לׁשם והּׁשנּיה, יׂשראל; לּה[הסמוכים]ארץ ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻ

ּולׁשם מדי ּולׁשם ּבבל לׁשם והּׁשליׁשית, יׂשראל; ּכל ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָּולׁשם
הר יׂשראלחֹוקֹותהּמדינֹות ּכל ׁשאר .ּולׁשם ְְְְְִִֵֵַָָָָ

.Ë,ּבּלׁשּכה ׁשּיׁש הּגבּוי על לתרם מתּכּון ּתֹורם, ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּכׁשהּוא
- לּגבֹות העתיד ועל לּלׁשּכה, הּגיע לא ׁשעדין הּגבּוי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַַָָָָֹועל
ּכּפרה מהן, להסּתּפק ׁשהֹוציאן הּׁשקלים אּלּו ׁשּיהיּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכדי
מהן ונתרמה לּלׁשּכה ׁשקליהן ּכל הּגיעּו ּוכאּלּו יׂשראל, ְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָעל

זֹו .ּתרּומה ְָ

.Èלהחּבֹות ׁשאפׁשר ּבבגד יּכנס לא לתרם, הּתֹורם ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּכׁשּיּכנס
ּבתפּלה[להחביא] ולא ּבסנּדל, ולא ּבמנעל, ולא ּכסף, [-ּבֹו ְְְְְְְְִִִֶֶַָָָֹֹֹ

ויאמרּו:תפילין] העם, אֹותֹו יחׁשדּו ׁשּמא - ּבקמיע ולא ,ְְְְְְֵֶַַָָָָֹֹ
ּכׁשּתרמּה' ּתחּתיו הּלׁשּכה מּמעֹות היּו'החּביא ּומדּברים ; ְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָ

ּפיו לתֹו יּתן ׁשּלא ּכדי - ׁשּיצא ׁשעה עד ׁשּיּכנס מּׁשעה .עּמֹו ְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֹ
לא להֹון, נבהל ׁשהּוא מי אֹו עני - ּכ ּכל ׁשּנזהרים ּפי על ְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָָֹואף

החׁשד מּפני ּומּיׂשראל"יתרם מה' נקּיים "והייתם ׁשּנאמר: ,. ְְְְְֱֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ה'תש"ע מרחשון כ"ו שישי יום

   
צריכ‡. הּכל - הּׁשקלים אחדחציי ּכל ׁשּיּתן ּכדי להם, ין ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹ

הֹול אדם ּכׁשהיה ,לפיכ ּבֹו; חּיב ׁשהּוא ׁשקל חצי ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָואחד
ּומצרף הּׁשלחני לֹו[פורט]אצל יּתן חציין, ּבׁשני ׁשקל ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֻ

הּׁשקל על חילוף]ּתֹוספת נקראת[דמי הּתֹוספת ואֹותּה , ְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָ
חּיבין ׁשניהם, על ׁשקל ׁשּנתנּו ׁשנים ,לפיכ ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ'קֹולּבֹון'.

.[אחד]ּבקֹולּבֹון ְְ

.ׁשני אֹו נׁשים ׁשּתי ּכגֹון ּבּׁשקלים, חּיב ׁשאינֹו מי ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָּכל
היה אם וכן הּקֹולּבֹון; מן ּפטּורין - ׁשקל ׁשּנתנּו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָעבדים

יד על החּיב ונתן ּפטּור, ואחד חּיב הּפטּור[בשביל]אחד ְְֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
ּפטּור - עבד אֹו אּׁשה, ועל עליו ׁשקל ׁשּנתן איׁש ּכגֹון -ְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ
והּׁשֹוקל הּקֹולּבֹון; מן ּפטּורין הּכהנים, וכן הּקֹולּבֹון. ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַֹמן

הּקֹולּבֹון מן ּפטּור הּכהן, יד .על ְִֵַַַַָֹ

ּבן‚. על אֹו ׁשכנֹו, על אֹו העני, ועל עליו ׁשקל ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּנֹותן
נתן ׁשהרי הּקֹולּבֹון, מן ּפטּור מּתנה, להם נתנֹו אם - ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָעירֹו
חצי להם נתן ואם ּבׁשקלים. להרּבֹות ּכדי מּתנה, ׁשקל ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָחצי

ידם על לֹו[בשבילם]הּׁשקל ׁשּיחזירּו עד הלואה, ּדר ְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
ּבקֹולּבֹון חּיב - ידם .ּכׁשּתמצא ְְְְִֶַָָָָ

אביהם,„. להם ּׁשהּניח מה חלקּו לא ׁשעדין וכןהאחים ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹ
מן ּפטּורין - ׁשניהם ידי על ׁשקל ׁשּנתנּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻהּׁשּתפים
ונתנּו ׁשּנׂשאּו ּבׁשּתפין אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָֻהּקֹולּבֹון.

הּמעֹות עין ונׁשּתּנה הּׁשּתפּות, הכספיםּבמעֹות [נתחלפו ְְְִִֵַַַָָָֻ
השתתפו] מעֹותיו,שבהם וזה מעֹותיו זה הביא אם אבל ;ְְְֲִִֵֶֶָָָ

אּלּווערב הרי - הֹוציאּום ולא הּמעֹות נׁשּתּנּו לא ועדין ּום ְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָֹֹ
ּבקֹולּבֹון וחזרּוחּיבין חלקּו, זמן ואחר ונתנּו נׂשאּו . ְְְְְְְְְְִַַַַָָָָָ

זֹו ּבׁשּתפּות ויּתנּו ׁשּיּׂשאּו עד ּבקֹולּבֹון; חּיבין - ְְְְְְְְְִִִִֶַַַָָֻונׁשּתּתפּו
הּמעֹות ויׁשּתּנּו .האחרֹונה, ְְֲִַַַָָָ

וחלקּו‰. ּוכספים, ּבהמה להם ׁשהיה והּׁשּתפין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻהאחין
חלקּו לא ׁשעדין ּפי על אף ּבקֹולּבֹון, חּיבים - ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָֹּבּכספים
מן ּפטּורין - הּכספים חלקּו ולא הּבהמה, חלקּו ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָֹהּבהמה;

הםהּקֹולּבֹון 'הרי אֹומרים: ואין הּכספים, ׁשּיחלקּו עד ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָ
לחלּקה' .עֹומדים ְֲִַָֻ

.Âהּׁשקל מחצית לֹו ׁשּיחׁשב ּכדי להקּדׁש ׁשקל ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָהּנֹותן
החציים מן ּׁשּנגּבה מּמה ׁשקל חצי ויּטל ּבּה, חּיב ְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהּוא

אחרים] הּׁשקל[מאנשים היה ׁשאּלּו קֹולּבֹונֹות; ׁשני חּיב -ְְִֵֶֶֶַַָָָ
אחד קֹולּבֹון חּיב היה לׁשקלים, .ּכּלֹו ְְִִֶַָָָָָֻ

.Êּבמחצית נֹותנין ׁשהיּו ּבזמן הּקֹולּבֹון? ׁשעּור הּוא ְְְְֲִִִִֶַַַַָָּכּמה
אחד ׁשהּוא מעה, חצי הּקֹולּבֹון היה - ּדינרין ׁשני ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּׁשקל
מּזה. ּפחֹות הּקֹולּבֹון נּתן לא ּומעֹולם ּבדינר; עׂשר ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָֹמּׁשנים
הּׁשלחנים אֹותן מּניחין אּלא ּכׁשקלים, אינן ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻוהּקֹולּבֹונֹות

ההקּדׁש מהן ׁשּיסּתּפק עד עצמן, .ּבפני ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָ

.Áלּגזּבר ׁשּימסרּנּו עד ּבאחריּותֹו, חּיב - ׁשקלֹו ׁשאבד .מי ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָ
אבדּו אֹו ונגנבּו ׁשליח, ּביד ׁשקליהם את ׁשּׁשלחּו העיר ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּבני
ּכדין ונפטר, להם נׁשּבע זה הרי - הּוא חּנם ׁשֹומר אם -ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָ
ׁשנּיה. ּפעם ׁשקליהם ונֹותנים חֹוזרים והם חּנם; ׁשֹומר ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָּכל
רצֹוננּו אין מׁשּלמים, ואנּו 'הֹואיל העיר: אנׁשי אמרּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָואם
להן; ׁשֹומעים אין - לנּו' נאמן ׁשהּוא הּׁשליח, ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיּׁשבע

ׁשבּועה ּבלא יֹוצא הקּדׁש ׁשאין היא, חכמים נמצאּוּתּקנת . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ואּלּו אּלּו - הּׁשליח ׁשּנׁשּבע אחר הראׁשֹונים ְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָהּׁשקלים
יּפלּו והראׁשֹונים אחרת; לׁשנה להן עֹולים ואין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָׁשקלים,

ׁשעברה ׁשנה לׁשקלי יּפלּו והאחרֹונים הּׁשנה, .לׁשקלי ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

.Ëחּיב הּוא ׁשהרי ׂשכר, ׁשֹומר ּביד ׁשקליהם את ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשלחּו
לסטים ׁשּלקחּום ּכגֹון ּבאנס, מּמּנּו ואבדּו ואבדה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹּבגנבה
הּתרּומה ׁשּנתרמה אחר אם רֹואים: - ּפטּור ׁשהּוא ְְְְִִִִֶֶַַַָָָָֻמזּינים,
- ּפטּורים העיר ּובני לּגזּברים, הּׁשליח נׁשּבע ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַַָָָָנאנס,
ּוברׁשּות לּגבֹות, העתיד ועל הּגבּוי על ּתֹורם ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשהּתֹורם
לא הרי - לעׂשֹות? להם היה מה העיר, ּובני הן; ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹהקּדׁש
אבל ואבדה, ּבגנבה חּיב ׁשהּוא ׂשכר, לׁשֹומר אּלא ְְְֲֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָמסרּו
עדין הּתרּומה, ׁשּנתרמה קדם אבדּו ואם מצּוי. אינֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹהאנס
והם העיר, לאנׁשי נׁשּבע והּׁשליח הם, העיר ּבני ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָּברׁשּות
החזירּום ּכ ואחר ׁשנית, ׁשקלים וגבּו נׁשּבע ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָמׁשּלמין.
לׁשנה להן עֹולים ואין ׁשקלים, ואּלּו אּלּו - ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָהּלסטים

ׁשעברה. ׁשנה לׁשקלי יּפלּו והּׁשנים מיאחרת; יׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ
הם הּׁשנה, לׁשקלי ׁשּיּפלּו הראׁשֹונים ׁשהּׁשקלים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָׁשאֹומר,
מי ויׁש וחזרּו; נאנסּו אֹו ואבדּו ּבּתחּלה ׁשּנּגבּו ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָהּׁשקלים
הּגזּבר ליד ׁשהּגיעּו הם הראׁשֹונים, ׁשהּׁשקלים ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשאֹומר

בשנית]ּתחּלה העיר בני .[שנתנו ְִָ

.Èאֹותֹו לׁשקל לּׁשלחני להֹוליכֹו לחברֹו ׁשקל חצי ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַָֹֻהּנֹותן
ידֹו בשבילו]על השקל מחצית ידי[לתת על ּוׁשקלֹו הל , ְְֵַַַָָָ
עצמו]עצמֹו נתרמהּכדי[בשביל אם - אֹותֹו ימׁשּכנּו ׁשּלא ְְְְְְְִִֵֶַַָֹ

שבלשכה]הּתרּומה הּׁשֹוקל[מהשקלים מעל ׁשּזה[השליח], ; ְֵֶֶַַַָָ
לּגבֹות, העתיד על ּתרמּו ׁשּכבר הּוא, הקּדׁש ּברׁשּות ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּׁשקל

            
      

הּׁשקל. ּבזה ונהנה ההקּדׁש, ּבממֹון עצמֹו הּציל זה ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָונמצא
לחברֹו לּתן חּיב והּוא מעל; לא הּתרּומה, נתרמה לא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹֹואם
ּוׁשקלֹו, ׁשקל חצי הּגֹונב אֹו הּגֹוזל וכן לֹו. ׁשּנתן ׁשקל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָחצי
חמׁש להֹוסיף אֹו ׁשנים, לּבעלים לׁשּלם חּיב והּוא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹיצא;

והודה] לשקר נשבע .[אם
.‡È,ּתרּומה ונתרמה ההקּדׁש, מן הּׁשקל מחצית ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּנֹותן

מּמּנה זו]ּכׁשּיסּתּפקּו מתרומה קרבן כשיקריבו יתחּיב[- - ְְְְִִִֵֶֶַַָ
ׁשני, מעׂשר מּמעֹות נתנֹו הּׁשקל. מחצית ידי ויצא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבמעילה,

ּכנגּדֹו ּכנגּדֹו[פדיונו]יאכל יאכל ׁשביעית, מּדמי ּבירּוׁשלים; ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹֹ
ּכלּום עׂשה לא הּנּדחת, עיר ׁשל היּו ׁשביעית. .ּבקדּׁשת ְְְִִִִִֶַַַַָָָֹֻ

.Èונמצא ּבֹו, חּיב ׁשהּוא וסבּור ׁשקלֹו ׁשאינֹוהּמפריׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
אּלא חּיב ׁשאינֹו ונמצא ׁשנים, הּמפריׁש קדׁש. לא - ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹחּיב

קדׁש; לא האחרֹון זה, אחר ּבזה אם - ּבבתאחד ואם ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשקלים מֹותר והּׁשני ׁשקלים האחד ׁשקלֹואחת, הפריׁש . ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָ

לנדבה יּפל .ומת, ְִִֵָָָֹ
.‚Èׁשהיה אֹו לׁשקלי', 'אּלּו ואמר: ּבידֹו, מעֹות ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהּלֹוקח

ללּקט ּוכׁשהתחיל ּפרּוטה, ּפרּוטה אֹו מעה מעה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָמלּקט
ּכיס, מלא לּקט אפּלּו - לׁשקלי' מעֹות מלּקט 'הריני ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָֹאמר:
ׁשּמֹותר חּלין; והּׁשאר ּבֹו, חּיב ׁשהּוא ׁשקל חצי מהן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻנֹותן

חּלין - .הּׁשקלים ְִִַָֻ
.„È- נדבה ׁשל לתבה ׁשקלים ׁשל ּתבה ּבין ׁשּנמצאּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָמעֹות

לנדבה; יּפלּו לנדבה, קרֹוב לׁשקלים; יּפלּו לׁשקלים, ְְְְְְִִִִִִִִָָָָָָָָקרֹוב
עֹולה ּכּלּה ׁשהּנדבה מּפני - לנדבה יּפלּו למחצה, ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻמחצה
אחרים ולדברים לעֹולֹות מהם מסּתּפקין והּׁשקלים .לאּׁשים, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָ

.ÂËיּפלּו ותבה, ּתבה ּכל ּבין הּנמצאֹות הּמעֹות ּכל ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָוכן
ללבֹונה עצים ּבין אם - למחצה מחצה נמצאּו ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַָָָָלּקרֹוב.

קּנים ּבין ללבֹונה; יּפלּו יונה]נמצאּו, ובני לגֹוזלי[תורים ְְְְְְִִִִִֵֵָ
הּקרֹוב, אחר הֹולכין הּכלל: זה עֹולה. לגֹוזלי יּפלּו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָעֹולה,

להחמיר למחצה, מחצה הּנמצאֹותּבכּלן; הּמעֹות וכל . ְְְְְְֱֱִִֶֶַַַָָָָָָֻ
חּלין - הּבית מּתרּומתּבהר מעֹות מֹוציא הּגזּבר ׁשאין ; ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֻ

לּקרּבנֹות ׁשּלֹוקח הּבהמֹות על מחּללן ׁשהּוא עד .הּלׁשּכה, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ה'תש"ע מרחשון כ"ז קודש שבת יום

   
הּלׁשּכה‡. השקלים]ּתרּומת ּבּה?[חצאי ּיעׂשה מה , ְְִֵֶַַַָָָ

קרּבנֹות וכל והּמּוספין, יֹום, ּכל ׁשל ּתמידין מּמּנה ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָלֹוקחין
הּקרּבנֹות ּכל ּבֹו ׁשּמֹולחין והּמלח ונסּכיהם, וכןהּצּבּור ; ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבדמים אּלא מצאּו ולא עצים הביאּו לא אם ;העצים, ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹ
לחםוהּקטרת עֹוׂשי ּוׂשכר הּפנים ולחם עֹוׁשיה, ּוׂשכר ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
וׂשעירהּפנים אדּמה, ּופרה הּלחם, ּוׁשּתי והעמר, , ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

הכיפורים]הּמׁשּתּלח ׁשּקֹוׁשרים[ביום זהֹורית ׁשל ולׁשֹון ְְְְִִִֵֶֶַַַָ
הּלׁשּכה מּתרּומת ּבאין אּלּו ּכל - קרניו .ּבין ְְְִִִֵֵַַַָָָָ

.ּדבר העלם ּפר עבֹודה[שוגג]אבל ּוׂשעירי צּבּור, ׁשל ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָ
להם ּגֹובין ּכּתחּלה - מיוחדת]זרה ּבאין[מגבית ואינן , ְְִִִֵֶַָָָָָָ

הּלׁשּכה עׂשּויֹות,מּתרּומת ּבנין ּתחת - היכל ׁשל ּפרֹוכֹות . ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
הּבית; ּבדק מּקדׁשי אּלא הּלׁשּכה מּתרּומת ּבאין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואינן

הּלׁשּכה מּתרּומת ּבאין ׁשערים, ׁשל ּפרֹוכֹות הּמנֹורהאבל . ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָ
ׁשרת הּנסכּוכלי מּמֹותר ׁשּיבֹואּו מצותן ּכלי, ּובהלכֹות - ים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

הּנסכים;הּמקּדׁש מֹותר הּוא מה יתּבאר ּבֹו, והעֹובדים ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ
הּלׁשּכה מּתרּומת יבֹואּו נסכים, מֹותר להם היה לא .ואם ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹ

ּגדֹול ּכהן ּבגדי ּבין - ּכהּנה ּכלּבגדי ּבגדי ׁשאר ּבין , ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵָָָָֹֻ
הּלׁשּכה.הּכהנים מּתרּומת ּבאין הּכל - ּבּמקּדׁש ׁשעֹובדין ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹֹ

ּבקרֹוב‚. לּה חּוצה אֹו ּבירּוׁשלים, הּנמצאֹות הּבהמֹות ְְְִִִֵַַַָָָָָָּכל
הּמקּדׁשין ּבפסּולי ׁשּיתּבאר ּכמֹו עֹולֹות, הּבאֹות -מּמּנה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

הּלׁשּכה מּתרּומת ּבאין עֹולתֹונסּכיהן ׁשּׁשלח ּגֹוי וכן ; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
נסכיה יבֹואּו - נסכים ּדמי עּמּה ׁשלח ולא אחרת, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמּמדינה

הּלׁשּכה .מּתרּומת ְְִִַַָ

קרבין„. נסכים, לֹו יׁש אם - זבחים והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָּגר
הּלׁשּכה מּתרּומת ּבאין לאו, ואם ׁשּמת,מּׁשּלֹו; ּגדֹול ּכהן . ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

מּתרּומת החבּתין את מקריבין - ּתחּתיו אחר מּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָֹולא
מבּקריהּלׁשּכה ותלמידי[בודקי]. ׁשּבירּוׁשלים, מּומין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ

והמלּמדים לּכהנים, ׁשחיטה הלכֹות המלּמדים ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָֹחכמים
ּבניהן המגּדלֹות ונׁשים קמיצה, הלכֹות [בטהרה]להם ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

הּלׁשּכה מּתרּומת ׂשכרם נֹוטלין ּכּלם - אדּמה וכּמהלפרה ; ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָֻֻ
ּדין ּבית להם ׁשּיפסקּו ּכּמה ׂשכרם? .הּוא ְְְִִֵֶֶַָָָָ

ׁשֹומרין‰. ּדין ּבית ׂשֹוכרין הפקר, ׁשהיא הּׁשמּטה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָּבׁשנת
ׁשּצמחּו ספיחים מקצת ׁשּיביאּו[מאליהם]ׁשּיׁשמרּו ּכדי , ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָ

החדׁש מן אּלא ּבאים ׁשאינן הּלחם, ּוׁשּתי העמר ;מהם ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
הּלׁשּכה מּתרּומת ׂשכרן נֹוטלין הּׁשֹומרין, .ואּלּו ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ

.Âּגזרה לֹו; ׁשֹומעין אין - ּבחּנם לׁשמר ׁשהתנּדב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֹמי
ּתּקנּו לפיכ מהם. ויּטלּום יבֹואּו ׁשּמא זרֹוע, ּבעלי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָמּׁשּום
הּכל ׁשּיפרׁשּו ּכדי הּלׁשּכה, מן ׂשכר ׁשּיּטלּו חכמים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלהם

ׁשם ׁשֹומרין ׁשאּלּו מקֹום מתפרסםמאֹותֹו השכר [משום ְִֵֵֶָָ
הן] שלהקדש .הדבר

.Êמּתרּומת ׂשכרן נֹוטלין ׁשּבירּוׁשלים, ספרים ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָמּגיהי
ׂשכרןהּלׁשּכה נֹוטלין ּבירּוׁשלים, הּגזלנין את ׁשּדנין ּדּינין ; ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

מנה ּתׁשעים ּתׁשעים נֹוטלין? היּו וכּמה הּלׁשּכה. ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָמּתרּומת
רצּו ׁשּלא ּפי על אף - להם הסּפיקּו לא ואם ׁשנה; ְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֹּבכל
ּביתם ּובני ּובניהם ּונׁשיהם הם צרּכן, ּכדי להם מֹוסיפין -. ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

.Áׁשעליו הּמׁשחה, להר הּבית מהר עֹוׂשין היּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכבׁש
אדּמה ּפרה עליומֹוציאין ׁשּמֹוציאין ּכבׁש, עֹוׂשין היּו וכן , ְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָָֻ

הּמׁשּתּלח וכןׂשעיר הּלׁשּכה. מּׁשירי נעׂשים ּוׁשניהם ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
הּלׁשּכה מּׁשירי ּבאין - והעזרֹות וההיכל, העֹולה, .מזּבח ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ

ׁשּבירּוׁשלים[תעלת]אּמת בעזרה]הּמים וחֹומת[העוברת , ְִִִֶַַַַַַָ
מּׁשירי ּבאין - העיר צרכי וכל מגּדלֹותיה, וכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָירּוׁשלים,

לעׂשֹותהּלׁשּכה אֹו האּלּו, לּדברים מעֹות ׁשהתנּדב וגֹוי . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּתֹוׁשב ּגר ואפּלּו מּמּנּו, מקּבלין אין - ּבחּנם [גויעּמהם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

מצוות] ז' ּביתשקיבל לבנֹות ולנּו לכם "לא ׁשּנאמר: ,ְְֱִִֶֶֶַַָָֹ
וגֹו'" וזּכרֹוןלאלהינּו ּוצדקה חלק אין "ולכם ונאמר: , ְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

.ּבירּוׁשלים" ִִַָ

.Ë- הּלׁשּכה ׁשירי מֹותר וכן הּלׁשּכה, ּתרּומת ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָמֹותר
ּדין ּבית ׁשּתנאי עֹולֹות; ּכּלן ויקרבּו זכרים, ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֶַָָֻלֹוקחים
לא אבל ּבהמה; עֹולת ׁשּיקרבּו הּמֹותרֹות, ּכל על ְְְֲִֵֶַַַָָָָֹהּוא

העֹוף העֹולֹותעֹולת ואּלּו עֹוף. הּצּבּור ּבקרּבנֹות ׁשאין , ְְְְִֵֵֶַַָָָ
לּמזּבח' 'קיץ הּנקראים הם הּׁשקלים, מּמֹותר .הּבאין ְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָ



עי             
      

הּׁשקל. ּבזה ונהנה ההקּדׁש, ּבממֹון עצמֹו הּציל זה ְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָונמצא
לחברֹו לּתן חּיב והּוא מעל; לא הּתרּומה, נתרמה לא ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָֹֹואם
ּוׁשקלֹו, ׁשקל חצי הּגֹונב אֹו הּגֹוזל וכן לֹו. ׁשּנתן ׁשקל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָחצי
חמׁש להֹוסיף אֹו ׁשנים, לּבעלים לׁשּלם חּיב והּוא ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹיצא;

והודה] לשקר נשבע .[אם
.‡È,ּתרּומה ונתרמה ההקּדׁש, מן הּׁשקל מחצית ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָהּנֹותן

מּמּנה זו]ּכׁשּיסּתּפקּו מתרומה קרבן כשיקריבו יתחּיב[- - ְְְְִִִֵֶֶַַָ
ׁשני, מעׂשר מּמעֹות נתנֹו הּׁשקל. מחצית ידי ויצא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָּבמעילה,

ּכנגּדֹו ּכנגּדֹו[פדיונו]יאכל יאכל ׁשביעית, מּדמי ּבירּוׁשלים; ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָֹֹ
ּכלּום עׂשה לא הּנּדחת, עיר ׁשל היּו ׁשביעית. .ּבקדּׁשת ְְְִִִִִֶַַַַָָָֹֻ

.Èונמצא ּבֹו, חּיב ׁשהּוא וסבּור ׁשקלֹו ׁשאינֹוהּמפריׁש ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
אּלא חּיב ׁשאינֹו ונמצא ׁשנים, הּמפריׁש קדׁש. לא - ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָֹחּיב

קדׁש; לא האחרֹון זה, אחר ּבזה אם - ּבבתאחד ואם ְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ׁשקלים מֹותר והּׁשני ׁשקלים האחד ׁשקלֹואחת, הפריׁש . ְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָָָָ

לנדבה יּפל .ומת, ְִִֵָָָֹ
.‚Èׁשהיה אֹו לׁשקלי', 'אּלּו ואמר: ּבידֹו, מעֹות ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָהּלֹוקח

ללּקט ּוכׁשהתחיל ּפרּוטה, ּפרּוטה אֹו מעה מעה ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָמלּקט
ּכיס, מלא לּקט אפּלּו - לׁשקלי' מעֹות מלּקט 'הריני ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵַַָָֹאמר:
ׁשּמֹותר חּלין; והּׁשאר ּבֹו, חּיב ׁשהּוא ׁשקל חצי מהן ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻנֹותן

חּלין - .הּׁשקלים ְִִַָֻ
.„È- נדבה ׁשל לתבה ׁשקלים ׁשל ּתבה ּבין ׁשּנמצאּו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָמעֹות

לנדבה; יּפלּו לנדבה, קרֹוב לׁשקלים; יּפלּו לׁשקלים, ְְְְְְִִִִִִִִָָָָָָָָקרֹוב
עֹולה ּכּלּה ׁשהּנדבה מּפני - לנדבה יּפלּו למחצה, ְְְְְֱֱִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָֻמחצה
אחרים ולדברים לעֹולֹות מהם מסּתּפקין והּׁשקלים .לאּׁשים, ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָ

.ÂËיּפלּו ותבה, ּתבה ּכל ּבין הּנמצאֹות הּמעֹות ּכל ְְְְִִֵֵֵֵַַָָָָָָוכן
ללבֹונה עצים ּבין אם - למחצה מחצה נמצאּו ְְְְֱֱִִִִֵֵֶֶַָָָָלּקרֹוב.

קּנים ּבין ללבֹונה; יּפלּו יונה]נמצאּו, ובני לגֹוזלי[תורים ְְְְְְִִִִִֵֵָ
הּקרֹוב, אחר הֹולכין הּכלל: זה עֹולה. לגֹוזלי יּפלּו ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָעֹולה,

להחמיר למחצה, מחצה הּנמצאֹותּבכּלן; הּמעֹות וכל . ְְְְְְֱֱִִֶֶַַַָָָָָָֻ
חּלין - הּבית מּתרּומתּבהר מעֹות מֹוציא הּגזּבר ׁשאין ; ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֻ

לּקרּבנֹות ׁשּלֹוקח הּבהמֹות על מחּללן ׁשהּוא עד .הּלׁשּכה, ְְְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

ה'תש"ע מרחשון כ"ז קודש שבת יום

   
הּלׁשּכה‡. השקלים]ּתרּומת ּבּה?[חצאי ּיעׂשה מה , ְְִֵֶַַַָָָ

קרּבנֹות וכל והּמּוספין, יֹום, ּכל ׁשל ּתמידין מּמּנה ְְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָלֹוקחין
הּקרּבנֹות ּכל ּבֹו ׁשּמֹולחין והּמלח ונסּכיהם, וכןהּצּבּור ; ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּבדמים אּלא מצאּו ולא עצים הביאּו לא אם ;העצים, ְְְִִִִִֵֵֵֶָָָָֹֹ
לחםוהּקטרת עֹוׂשי ּוׂשכר הּפנים ולחם עֹוׁשיה, ּוׂשכר ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
וׂשעירהּפנים אדּמה, ּופרה הּלחם, ּוׁשּתי והעמר, , ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻ

הכיפורים]הּמׁשּתּלח ׁשּקֹוׁשרים[ביום זהֹורית ׁשל ולׁשֹון ְְְְִִִֵֶֶַַַָ
הּלׁשּכה מּתרּומת ּבאין אּלּו ּכל - קרניו .ּבין ְְְִִִֵֵַַַָָָָ

.ּדבר העלם ּפר עבֹודה[שוגג]אבל ּוׂשעירי צּבּור, ׁשל ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָ
להם ּגֹובין ּכּתחּלה - מיוחדת]זרה ּבאין[מגבית ואינן , ְְִִִֵֶַָָָָָָ

הּלׁשּכה עׂשּויֹות,מּתרּומת ּבנין ּתחת - היכל ׁשל ּפרֹוכֹות . ְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָ
הּבית; ּבדק מּקדׁשי אּלא הּלׁשּכה מּתרּומת ּבאין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואינן

הּלׁשּכה מּתרּומת ּבאין ׁשערים, ׁשל ּפרֹוכֹות הּמנֹורהאבל . ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָ
ׁשרת הּנסכּוכלי מּמֹותר ׁשּיבֹואּו מצותן ּכלי, ּובהלכֹות - ים ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָ

הּנסכים;הּמקּדׁש מֹותר הּוא מה יתּבאר ּבֹו, והעֹובדים ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָ
הּלׁשּכה מּתרּומת יבֹואּו נסכים, מֹותר להם היה לא .ואם ְְְְִִִִֶַַַָָָָָָֹ

ּגדֹול ּכהן ּבגדי ּבין - ּכהּנה ּכלּבגדי ּבגדי ׁשאר ּבין , ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֵָָָָֹֻ
הּלׁשּכה.הּכהנים מּתרּומת ּבאין הּכל - ּבּמקּדׁש ׁשעֹובדין ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָֹֹ

ּבקרֹוב‚. לּה חּוצה אֹו ּבירּוׁשלים, הּנמצאֹות הּבהמֹות ְְְִִִֵַַַָָָָָָּכל
הּמקּדׁשין ּבפסּולי ׁשּיתּבאר ּכמֹו עֹולֹות, הּבאֹות -מּמּנה, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻ

הּלׁשּכה מּתרּומת ּבאין עֹולתֹונסּכיהן ׁשּׁשלח ּגֹוי וכן ; ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
נסכיה יבֹואּו - נסכים ּדמי עּמּה ׁשלח ולא אחרת, ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹמּמדינה

הּלׁשּכה .מּתרּומת ְְִִַַָ

קרבין„. נסכים, לֹו יׁש אם - זבחים והּניח ׁשּמת ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָּגר
הּלׁשּכה מּתרּומת ּבאין לאו, ואם ׁשּמת,מּׁשּלֹו; ּגדֹול ּכהן . ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

מּתרּומת החבּתין את מקריבין - ּתחּתיו אחר מּנּו ְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָֹולא
מבּקריהּלׁשּכה ותלמידי[בודקי]. ׁשּבירּוׁשלים, מּומין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָ

והמלּמדים לּכהנים, ׁשחיטה הלכֹות המלּמדים ְְְְְְְֲֲִִִִִִַַַַַָָֹחכמים
ּבניהן המגּדלֹות ונׁשים קמיצה, הלכֹות [בטהרה]להם ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָ

הּלׁשּכה מּתרּומת ׂשכרם נֹוטלין ּכּלם - אדּמה וכּמהלפרה ; ְְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָָֻֻ
ּדין ּבית להם ׁשּיפסקּו ּכּמה ׂשכרם? .הּוא ְְְִִֵֶֶַָָָָ

ׁשֹומרין‰. ּדין ּבית ׂשֹוכרין הפקר, ׁשהיא הּׁשמּטה ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָּבׁשנת
ׁשּצמחּו ספיחים מקצת ׁשּיביאּו[מאליהם]ׁשּיׁשמרּו ּכדי , ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָ

החדׁש מן אּלא ּבאים ׁשאינן הּלחם, ּוׁשּתי העמר ;מהם ְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹ
הּלׁשּכה מּתרּומת ׂשכרן נֹוטלין הּׁשֹומרין, .ואּלּו ְְְְְְִִִִֵַַַָָָ

.Âּגזרה לֹו; ׁשֹומעין אין - ּבחּנם לׁשמר ׁשהתנּדב ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָֹמי
ּתּקנּו לפיכ מהם. ויּטלּום יבֹואּו ׁשּמא זרֹוע, ּבעלי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָמּׁשּום
הּכל ׁשּיפרׁשּו ּכדי הּלׁשּכה, מן ׂשכר ׁשּיּטלּו חכמים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹלהם

ׁשם ׁשֹומרין ׁשאּלּו מקֹום מתפרסםמאֹותֹו השכר [משום ְִֵֵֶָָ
הן] שלהקדש .הדבר

.Êמּתרּומת ׂשכרן נֹוטלין ׁשּבירּוׁשלים, ספרים ְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָמּגיהי
ׂשכרןהּלׁשּכה נֹוטלין ּבירּוׁשלים, הּגזלנין את ׁשּדנין ּדּינין ; ְְְְִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָ

מנה ּתׁשעים ּתׁשעים נֹוטלין? היּו וכּמה הּלׁשּכה. ְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָמּתרּומת
רצּו ׁשּלא ּפי על אף - להם הסּפיקּו לא ואם ׁשנה; ְְְִִִִֶֶַַָָָָָֹֹּבכל
ּביתם ּובני ּובניהם ּונׁשיהם הם צרּכן, ּכדי להם מֹוסיפין -. ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָָָ

.Áׁשעליו הּמׁשחה, להר הּבית מהר עֹוׂשין היּו ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָּכבׁש
אדּמה ּפרה עליומֹוציאין ׁשּמֹוציאין ּכבׁש, עֹוׂשין היּו וכן , ְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָָֻ

הּמׁשּתּלח וכןׂשעיר הּלׁשּכה. מּׁשירי נעׂשים ּוׁשניהם ; ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
הּלׁשּכה מּׁשירי ּבאין - והעזרֹות וההיכל, העֹולה, .מזּבח ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָָָ

ׁשּבירּוׁשלים[תעלת]אּמת בעזרה]הּמים וחֹומת[העוברת , ְִִִֶַַַַַַָ
מּׁשירי ּבאין - העיר צרכי וכל מגּדלֹותיה, וכל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָירּוׁשלים,

לעׂשֹותהּלׁשּכה אֹו האּלּו, לּדברים מעֹות ׁשהתנּדב וגֹוי . ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָ
ּתֹוׁשב ּגר ואפּלּו מּמּנּו, מקּבלין אין - ּבחּנם [גויעּמהם ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָ

מצוות] ז' ּביתשקיבל לבנֹות ולנּו לכם "לא ׁשּנאמר: ,ְְֱִִֶֶֶַַָָֹ
וגֹו'" וזּכרֹוןלאלהינּו ּוצדקה חלק אין "ולכם ונאמר: , ְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹ

.ּבירּוׁשלים" ִִַָ

.Ë- הּלׁשּכה ׁשירי מֹותר וכן הּלׁשּכה, ּתרּומת ְְְְְִִֵֵַַַַַָָָמֹותר
ּדין ּבית ׁשּתנאי עֹולֹות; ּכּלן ויקרבּו זכרים, ּבֹו ְְְְְְִִִִֵֶַָָֻלֹוקחים
לא אבל ּבהמה; עֹולת ׁשּיקרבּו הּמֹותרֹות, ּכל על ְְְֲִֵֶַַַָָָָֹהּוא

העֹוף העֹולֹותעֹולת ואּלּו עֹוף. הּצּבּור ּבקרּבנֹות ׁשאין , ְְְְִֵֵֶַַָָָ
לּמזּבח' 'קיץ הּנקראים הם הּׁשקלים, מּמֹותר .הּבאין ְְְִִִִִִִֵֵַַַַַַַָָָ



עי          
      

.È,הּצּבּור קרּבנֹות לכל להם הסּפיקּו ׁשּלא ְְְְְִִִִֶֶַָָָָֹׁשקלים
ּבדק אין אבל הּבית; ּבדק מּקדׁשי להם הראּוי את ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָמֹוציאין

הּמזּבח מּקדׁשי לֹו הראּוי את מֹוציא .הּבית ְְִִִִֵֵֶַַַַָָָ
.‡Èהּצּבּור קרּבנֹות מקריבין אין ניסן, חדׁש ראׁש ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹמּׁשּיּגיע

מן לֹוקחין חדׁשה, ּבאה לא ואם חדׁשה; מּתרּומה ְְְֲֲִִִִֶָָָָָָָָֹאּלא
עּמהןהיׁשנה ויׁש ניסן, חדׁש ראׁש הּגיע אם ,לפיכ . ְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ

ּומֹוציאין אֹותן ּפֹודין - יׁשנה מּתרּומה לתמידים ְְְְִִִִִִִֵָָָָּבהמֹות
לתרּומה ּדמיהן ויּפלּו ּתמימין, ׁשהן ּפי על אף לחּלין ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֻאֹותן

הּמזּבח את ּבּה ׁשּמקּיצין עליׁשנה הּוא ּדין ּבית ׁשּתנאי ; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
צריכים יהיּו לא ׁשאם לתמידין, ׁשּלֹוקחין הּבהמֹות ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָֹּכל

לחּלין יצאּו .להן, ְְִֵֶָֻ

.Èחדׁש ראׁש מּׁשּיּגיע הּקטרת ּבמֹותר עֹוׂשין היּו ְְְִִִֶֶֶַַַַָָֹֹֹוכ
מחּללים האּמנים[פודים]ניסן: ׂשכר על [מפטמיאֹותֹו ְְְִִִַַַָָָֻ

ונֹוטליןהקטורת] הּמזּבח, לקיץ הּׂשכר מעֹות וחֹוזרין ,ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָ
את ולֹוקחין וחֹוזרין ּבׂשכרם, הּקטרת מֹותר ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָֹֻהאּמנים
מּמעֹות להקריבּה ּכדי - חדׁשה מּתרּומה מהם ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּקטרת
מקטירין חדׁשה, ּתרּומה להם אין ואם חדׁשה. ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָּתרּומה

יׁשנה מּתרּומה .אֹותּה ְְִָָָָ

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי



      

ה'תש"ע מרחשון כ"א ראשון יום

.ËÎ˜ .Ï˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― ּוׁשלׁשים מאה הּמׁשלימה האזהרההּמצוה ְְְְִִִֵַַַַָָָָָָֹ

והּוא ׁשּנטמאּו, קדׁשים ּבׂשר מּלאכֹול ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָֻׁשהזהרנּו
לא ּבכלֿטמא יּגע אׁשר "והּבׂשר יתעּלה: ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹאמרֹו

יאכל"  .לֹוקה ― ואכלֹו ׁשעבר ּומי ; ֲִֵֵֶֶַַָָָ
זבחים ּובתֹוספּתא ׁשאכל ׁשּטהֹור נתּבאר, ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָ

ּובפרק אתֿהארּבעים. לֹוקה זה הרי ― טמא ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבׂשר
ּפסחים מּגמרא הּגּוףב' "טמאת אמרּו: ְְְְִִַַָָָָֻ

   הּבׂשר טמאת ּבכרת, ְְֵַַָָָֻ
   ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְֲִִֵָָָּבלאו".

מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה . ְְְִִִֶֶָָ

― הקכ"ט הּטמאהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻ
"ּבכלֿקדׁש ּבּיֹולדת: אמרֹו והּוא קדׁש, ְְְֱִֶֶֶֶֶַָָֹֹמּלאכֹול

לאֿתּגע" ספרא ּולׁשֹון . : ְְִִָָֹ
מה ― תבא לא ואלֿהּמקּדׁש לאֿתּגע ְְְִִֶֶַָָָָָֹֹֹֹ"ּבכלֿקדׁש
הּקדׁש אף ּכרת, ענּוׁש ּבטמאה לֹו הּנכנס ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹֻמקּדׁש
"לאֿ ּבאמרֹו ולמד ּכרת". ענּוׁש ּבטמאה ְְְְְְֵַָָָָָָֹֻהאֹוכלֹו
הּכלל על ׁשּסֹומ ּבמזיד, ׁשאכל ּבאדם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָתּגע"

ּבמּכֹות אמׁשּנתּבאר "ּבכלּֿבבאּור יתעּלה: רֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָ
טמא מּכֹות: ּבגמרא אמרם והּוא תּגע", לא ְְְִִֵֶַָָָָָָֹֹקדׁש
"והּנפׁש ּכתיב: ענׁש ּבׁשלמא אתֿהּקדׁש, ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשאכל
לה' אׁשר הּׁשלמים מּזבח ּבׂשר ְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָֹאׁשרּֿתאכל

ונכרתה" עליו וטמאתֹו  ?לן מנא אזהרה ; ְְְְְְְִַַָָָָָָָֻ
"ּבכלֿ אמרּו: וׁשם לאֿתּגע". מ"ּבכלֿקדׁש ְְְְְִִֶָָָָָָָֹֹאתיא
אֹומר אּתה לאֹוכל. אזהרה ― לאֿתּגע" ְִֵֵֶַַָָָָָֹֹקדׁש
ּתלמּוד לּנֹוגע? אזהרה אּלא אינֹו אֹו לאֹוכל, ְְְֵֵֵֶַַַַַָָָָָָאזהרה
תבא" לא ואלֿהּמקּדׁש לאֿתּגע "ּבכלֿקדׁש ְְְִִֶֶַַָָָָֹֹֹֹלֹומר:

ּבֹו ׁשּיׁש מקּדׁש מה לּמקּדׁש: קדׁש מּקיׁש ―ְְִִִֵֶֶַַָָָֹ
נׁשמה נטילת ּבֹו ׁשּיׁש ּדבר קדׁש אף ְְִֵֶֶַַָָָָֹ

נׁשמה נטילת מאי ― לנגיעה ואי נׁשמה; ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָנטילת
איּכא   .לאכילה אּלא ? ֲִִֶַָָָ

רחמנא ואּפקּה ּבלׁשֹון לאכילה ְְְֲֲִִַַַַָָָ
ּומןֿהּלׁשֹונֹות ּכאכילה. ּדנגיעה למימר ְְְְֲִִִִִֵַַַָָָנגיעה
חּיב אתֿהּקדׁש ׁשאכל ׁשּטמא ,ל יתּבאר ְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהאּלה
אבל מזיד; הּוא אם אמּורים? ּדברים ּבּמה ְֲֲִִִִֵֵֶַָָָּכרת,
עֹולה קרּבן מקריב זה הרי ― ׁשֹוגג הּוא ְְֲִִֵֵֶֶַָָאם
עׂשה. מּמצות ע"ב ּבמצוה ׁשהזּכרנּו ּכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָֹויֹורד,
מּזבחים י"ג ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָָּוכבר

.

ה'תש"ע מרחשון כ"ב שני יום

.‡ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
Â˘ÓÎ‡ÎÈ˘Â˘‡ÌÂÈ

― הצ"א הּנֹותרהּמצוה לׂשרֹוף ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַַָָ
      

    :יתעּלה אמרֹו והּוא ,ְְְִֶַָ
יּׂשרף" ּבאׁש הּׁשליׁשי ּבּיֹום הּזבח מּבׂשר ְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָָ"והּנֹותר

  יתעּלה ׁשאמר זה על אמרּו ּובפרּוׁש .ְְְִֵֶֶֶַַַָָ
והּנֹותר עדּֿבקר מּמּנּו תֹותירּו "לא הּפסח: ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָֹֹּבכבׂש

ּתׂשרפּו" ּבאׁש עדּֿבקר מּמּנּו  אמרּו , ְְִִֵֶֶַָָֹֹ
לאֿתעׂשה". על עׂשה לּתן הּכתּוב "ּבא ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבמכלּתא:

ּבפסחים רּבים ּובמּכֹותּובמקֹומֹות  ְְְִִִִַַָ
וזּולתם  ׁשּלאו ּבפרּוׁש אמרּו ְְְֵֶָָָָ

הּוא לעׂשה ׁשּנּתק לאו ּדנֹותר   ְֲִֵֶַַָָ
       ,
מהּֿׁשהזּכרנּו, הּוא והעׂשה עליו. לֹוקין אין ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָּולפיכ
ודין ּתׂשרפּו". ּבאׁש ּבקר עד מּמּנּו "והּנֹותר ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:

           
      

הּפּגּול      ִַ
 ֿלא ּבמצות ׁשאבאר ּכמֹו ׁשוה, ְְְְֲִֵֶֶַָָָֹֹוהּנֹותר

תעׂשה  אתֿהּפּגּול הזּכיר ׁשּכבר , ְְֲִִִֶֶֶַַָ
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר "נֹותר". ְְְְֲִִִִֵַָָָָּבלׁשֹון

ּתמּורהּבפסחים .ּובסֹוף ְְְִִָָ

ה'תש"ע מרחשון כ"ג שלישי יום

.ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ּתׁשעים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּנטמאּו, קדׁשים ְְְְְְִִִִֶֶַָָָלׂשרֹוף
ּבאׁש יאכל לא ּבכלֿטמא יּגע אׁשר ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ"והּבׂשר

יּׂשרף"  ׁשּבת ּובגמרא ,ּֿבאּו ְִִֵַָָָָָ
ּתרּומה ׁשמן להדליק אסּור מהּֿטעם ְְְְִֵֶֶַַַַָָָלבאר,

"ׁשּבתֹון ואמרּו: ׁשּנטמא   ְְְִֶַָָָ
ֿולא עׂשה טֹוב יֹום והוי הּוא, ְְֲֲֵֵֵָֹעׂשה

עׂשה ואין תעׂשה,    ְֲֲֵֵֶַ
האּלה הּדברים ענין ועׂשה". לאֿתעׂשה את ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּדֹוחה
והעֹוׂשה אסּורה, טֹוב ּביֹום מלאכה ׁשעׂשּית ְְְֲֲִֶֶַָָָָהּוא:
והּוא עׂשה, מצות ּבּטל ׁשּכן עׂשה, מצות על ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַעֹובר

ׁשּבתֹון" לכם "יהיה טֹוב: ּביֹום אמרֹו  ; ְְְִֶֶַָָָ
לאו, על ׁשעבר לפי לאֿתעׂשה, מצות על ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹועֹובר

בהם" לאֿיעׂשה "ּכלֿמלאכה אמרֹו: והּוא ְְְֵֶֶָָָָָָֹ
 אבל טֹוב. ּביֹום ּכלֹומר: קדׁשים, ׂשרפת ְְְֲִֵַַָָ

אסּור ּולפיכ עׂשה, מצות אּלא אינּה ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָטמאים
ׁשהזּכיר: הּכלל מחמת טֹוב ּביֹום "איןלׂשרפם ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ

ׁשם ואמרּו ועׂשה". לאֿתעׂשה את ּדֹוחה ְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַָָֹעׂשה
 ׁשּמצוה "ּכׁשם לׁשֹונֹו: וזֹו ּדבר, ְְְְִֵֶָָָעֹוד

ׁשמן לׂשרֹוף מצוה ּכ ׁשּנטמאּו, קדׁשים ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָלׂשרֹוף
 ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּנטמא". ְְְְֲִִִֵֶָָָָּתרּומה

ּבפסחים זֹו ּתמּורהמצוה .ּובסֹוף ְְְְִִִָָָ

ה'תש"ע מרחשון כ"ד רביעי יום

.ËÓ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― המ"ט ּבעבֹודתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַַָ

חֹובה ׁשהן והּוּדּויין ּכלֿהּקרּבנֹות ּכלֹומר: ְְְִִֵֶַַַַָָָָהּיֹום,
ׁשאמר ּכמֹו ּכלֿהעונֹות, ּבהם לכּפר ּכּפּור צֹום ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹּביֹום
מֹות' ּב'אחרי האמּורה ּכלֿהחּקה והיא ְְֲֲִֵַַַָָָָָֻהּכתּוב.

  אמרם אחת, מצוה ׁשהּכל והראיה .ְְְְִֶַַַָָָָָָֹ
מּכּפּורים ה' ּפרק יֹוםּבסֹוף "ּכלֿמעׂשה : ְֲִִִֵֶֶַָ

לחברֹו מעׂשה הקּדים הּסדר, על האמּור ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּכּפּורים
מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ּכלּום". עׂשה לא ―ְְְְֲִִִֵָָָָָָֹ

יֹומא. מּסכת והיא לּה, המיחדת ּבּמּסכת ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻזֹו

ה'תש"ע מרחשון כ"ה חמישי יום

.ÁÈ˜ .ËÓ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ ‰„ Ë"Ó‰ ‰Âˆ‰««

― הקי"ח ׁשּכלֿהּנהנההּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבׁשגגה ּתרּומה ּכלֹומר: קדׁש, אֹוכל אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹמןֿההקּדׁש
עם מהּֿׁשּנהנה ּכדי אֹו ּׁשאכל מה יחזיר ―ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָ
אׁשר "ואת יתעּלה: אמרֹו והּוא חמׁש, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָֹּתֹוספת
עליו" יֹוסף ואתֿחמיׁשתֹו יׁשּלם מןֿהּקדׁש ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹחטא

  קדׁש ּכיֿיאכל "והאיׁש עֹוד: ואמר ,ְְִִֶַַָָֹֹ
וגֹו" ּבׁשגגה  מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵָָָָָ

מעילה ּבמּסכת ּתרּומֹותזֹו ּבמּסכת וגם ְְְְְִֶֶֶֶַַַָ
.

ה'תש"ע מרחשון כ"ו שישי יום

.‚È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקי"ג מּלעבֹודהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ

ּבּקדׁשים   אמרֹו והּוא ְְֳִַָָ
"ׁשֹור ּבבכר תעבד "לא יתעּלה:  , ְְֲִִֶֶַַֹֹֹ

אסּורים ּכּלם ׁשּיהיּו מןֿהּבכֹור קדׁשים ׁשאר ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֻולמדנּו
מּכֹות מּסכת ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר ,ּבעבֹודה. ְְְֲִֵֶֶַַַָָָ

לֹוקה. ― מןֿהּקדׁשים ּבאחד ְֳִִֵֶֶַַַָָׁשהעֹובד

ה'תש"ע מרחשון כ"ז קודש שבת יום

.„È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
Â˘ÁÓÊ"ÎŒ‚"Î˘„Â˜˙˘ŒÈ˘ÈÏ˘ÌÂÈ
― הקי"ד מּלגזהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֻ

ּבכֹור תגז "ולא אמרֹו: והּוא הּקדׁשים ְְְְֳִֶֶַָָָֹֹצמר
"צאנ  ֿמן קדׁשים ׁשאר ולמדנּו , ְְְִִֶַָָָָֹ

ּוכבר וגּזה. ּבעבֹודה אסּורים ּכּלם ׁשּיהיּו ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָֻהּבכֹור
ּגּזה ּכלֹומר: האּלה הּמצות ׁשּתי ּדיני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹנתּבארּו

ּדבר הּגֹוזז וגם ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ועבֹודה, ְְְֲֵֶֶַַַַָָָ
 .לֹוקה ― ֳִִֶַָמןֿהּקדׁשים





עי            
      

הּפּגּול      ִַ
 ֿלא ּבמצות ׁשאבאר ּכמֹו ׁשוה, ְְְְֲִֵֶֶַָָָֹֹוהּנֹותר

תעׂשה  אתֿהּפּגּול הזּכיר ׁשּכבר , ְְֲִִִֶֶֶַַָ
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר "נֹותר". ְְְְֲִִִִֵַָָָָּבלׁשֹון

ּתמּורהּבפסחים .ּובסֹוף ְְְִִָָ

ה'תש"ע מרחשון כ"ג שלישי יום

.ˆ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― ּתׁשעים הּמׁשלימה ׁשּנצטּוינּוהּמצוה הּצּוּוי ְְְְִִִִִִִֶַַַַַָָ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּנטמאּו, קדׁשים ְְְְְְִִִִֶֶַָָָלׂשרֹוף
ּבאׁש יאכל לא ּבכלֿטמא יּגע אׁשר ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ"והּבׂשר

יּׂשרף"  ׁשּבת ּובגמרא ,ּֿבאּו ְִִֵַָָָָָ
ּתרּומה ׁשמן להדליק אסּור מהּֿטעם ְְְְִֵֶֶַַַַָָָלבאר,

"ׁשּבתֹון ואמרּו: ׁשּנטמא   ְְְִֶַָָָ
ֿולא עׂשה טֹוב יֹום והוי הּוא, ְְֲֲֵֵֵָֹעׂשה

עׂשה ואין תעׂשה,    ְֲֲֵֵֶַ
האּלה הּדברים ענין ועׂשה". לאֿתעׂשה את ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹּדֹוחה
והעֹוׂשה אסּורה, טֹוב ּביֹום מלאכה ׁשעׂשּית ְְְֲֲִֶֶַָָָָהּוא:
והּוא עׂשה, מצות ּבּטל ׁשּכן עׂשה, מצות על ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַעֹובר

ׁשּבתֹון" לכם "יהיה טֹוב: ּביֹום אמרֹו  ; ְְְִֶֶַָָָ
לאו, על ׁשעבר לפי לאֿתעׂשה, מצות על ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹועֹובר

בהם" לאֿיעׂשה "ּכלֿמלאכה אמרֹו: והּוא ְְְֵֶֶָָָָָָֹ
 אבל טֹוב. ּביֹום ּכלֹומר: קדׁשים, ׂשרפת ְְְֲִֵַַָָ

אסּור ּולפיכ עׂשה, מצות אּלא אינּה ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָטמאים
ׁשהזּכיר: הּכלל מחמת טֹוב ּביֹום "איןלׂשרפם ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָ

ׁשם ואמרּו ועׂשה". לאֿתעׂשה את ּדֹוחה ְְֲֲֲֵֵֶֶֶַַָָֹעׂשה
 ׁשּמצוה "ּכׁשם לׁשֹונֹו: וזֹו ּדבר, ְְְְִֵֶָָָעֹוד

ׁשמן לׂשרֹוף מצוה ּכ ׁשּנטמאּו, קדׁשים ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָלׂשרֹוף
 ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּנטמא". ְְְְֲִִִֵֶָָָָּתרּומה

ּבפסחים זֹו ּתמּורהמצוה .ּובסֹוף ְְְְִִִָָָ

ה'תש"ע מרחשון כ"ד רביעי יום

.ËÓ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― המ"ט ּבעבֹודתהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶַַַַַַָ

חֹובה ׁשהן והּוּדּויין ּכלֿהּקרּבנֹות ּכלֹומר: ְְְִִֵֶַַַַָָָָהּיֹום,
ׁשאמר ּכמֹו ּכלֿהעונֹות, ּבהם לכּפר ּכּפּור צֹום ְְְֲִֵֶֶַַָָָָֹּביֹום
מֹות' ּב'אחרי האמּורה ּכלֿהחּקה והיא ְְֲֲִֵַַַָָָָָֻהּכתּוב.

  אמרם אחת, מצוה ׁשהּכל והראיה .ְְְְִֶַַַָָָָָָֹ
מּכּפּורים ה' ּפרק יֹוםּבסֹוף "ּכלֿמעׂשה : ְֲִִִֵֶֶַָ

לחברֹו מעׂשה הקּדים הּסדר, על האמּור ְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּכּפּורים
מצוה ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר ּכלּום". עׂשה לא ―ְְְְֲִִִֵָָָָָָֹ

יֹומא. מּסכת והיא לּה, המיחדת ּבּמּסכת ְְִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֻזֹו

ה'תש"ע מרחשון כ"ה חמישי יום

.ÁÈ˜ .ËÓ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.Ì„Â˜‰ ÌÂÈ ‰„ Ë"Ó‰ ‰Âˆ‰««

― הקי"ח ׁשּכלֿהּנהנההּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַַָָ
ּבׁשגגה ּתרּומה ּכלֹומר: קדׁש, אֹוכל אֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֹמןֿההקּדׁש
עם מהּֿׁשּנהנה ּכדי אֹו ּׁשאכל מה יחזיר ―ְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָ
אׁשר "ואת יתעּלה: אמרֹו והּוא חמׁש, ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַָֹּתֹוספת
עליו" יֹוסף ואתֿחמיׁשתֹו יׁשּלם מןֿהּקדׁש ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹחטא

  קדׁש ּכיֿיאכל "והאיׁש עֹוד: ואמר ,ְְִִֶַַָָֹֹ
וגֹו" ּבׁשגגה  מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְְֲִִִִֵָָָָָ

מעילה ּבמּסכת ּתרּומֹותזֹו ּבמּסכת וגם ְְְְְִֶֶֶֶַַַָ
.

ה'תש"ע מרחשון כ"ו שישי יום

.‚È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקי"ג מּלעבֹודהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ

ּבּקדׁשים   אמרֹו והּוא ְְֳִַָָ
"ׁשֹור ּבבכר תעבד "לא יתעּלה:  , ְְֲִִֶֶַַֹֹֹ

אסּורים ּכּלם ׁשּיהיּו מןֿהּבכֹור קדׁשים ׁשאר ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֻולמדנּו
מּכֹות מּסכת ּבסֹוף נתּבאר ּוכבר ,ּבעבֹודה. ְְְֲִֵֶֶַַַָָָ

לֹוקה. ― מןֿהּקדׁשים ּבאחד ְֳִִֵֶֶַַַָָׁשהעֹובד

ה'תש"ע מרחשון כ"ז קודש שבת יום

.„È˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
Â˘ÁÓÊ"ÎŒ‚"Î˘„Â˜˙˘ŒÈ˘ÈÏ˘ÌÂÈ
― הקי"ד מּלגזהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֻ

ּבכֹור תגז "ולא אמרֹו: והּוא הּקדׁשים ְְְְֳִֶֶַָָָֹֹצמר
"צאנ  ֿמן קדׁשים ׁשאר ולמדנּו , ְְְִִֶַָָָָֹ

ּוכבר וגּזה. ּבעבֹודה אסּורים ּכּלם ׁשּיהיּו ְְְְֲֲִִִֶַַָָָָֻהּבכֹור
ּגּזה ּכלֹומר: האּלה הּמצות ׁשּתי ּדיני ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָֹנתּבארּו

ּדבר הּגֹוזז וגם ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ועבֹודה, ְְְֲֵֶֶַַַַָָָ
 .לֹוקה ― ֳִִֶַָמןֿהּקדׁשים
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(Ë).Â„ÈÒÁבין קרי, חסידיו כתיב, חסידו

מריביו יחתו וכן רבים, בין י)יחיד ,(פסוק
רבים: בין יחיד בין ÈÓ˘(È)מריבו, ÂÏÚ

.ÚÈמרעים בשמים, עלו אפילו כתיב, עלו

ומורידם: ‡.עליהם ÈÒÙ‡ ÔÈ„Èשופטן
בלע"ז: יושטיציי"א ˘Ó˙(È‡)ומייסרן, ‰È‰

.ÈÏÚ ÈÙ ˙‡ '‰ פני‡˙ למשמש מכאן
השכינה: פני כמשמש חכמים, תלמידי

 
(Â).‰ÈÁÓÂ ˙ÈÓÓ אם‰' כי בא, במקרה לא לומר: רוצה

מחיה והוא הבנים, רבת בני ממית הוא זאת, עשתה ה' יד
ומהריון: ומבטן מלידה תשכל ולא העקרה, ÈÂÓ„בני

.ÏÂ‡˘רוצה השאול, אל הבנים רבת בת את מוריד ובזה
מעלה העקרה ואת הצרה, ועומק המצב בשפל לומר:

מצבה: שפל ÈÂÓ˘.(Ê)מעומק עד‰' השבעים, את
נשכרו: בלחם אשרÈ˘ÚÓÂ.אשר עד הרעבים, את

מרומםÏÈÙ˘Ó.חדלו: ואף השבעים, גאות משפיל בזה
מלהשכיר שחדלו במה די ולא הרעבים, את עליהם
עליהם: עוד וירומו השבעים את ישכרו אף כי עצמם,

(Á).Ï„ ÙÚÓ ÈÓ,לעפר עד שחה ונבזה דל שהיה מי
העפר: מן מקימו ÂÎÂ'.ה' ˙ÂÙ˘‡Óבמלות הדבר כפל

עודÈ˘Â‰Ï.שונות: ומגביהו האשפות, מן מרימו
להם: דומה להיות נדיבים, עם אותו בכבודÏÈÁÈ.להושיב מלומדים היו כאלו הבריות, בעיני יכובדו לומר: רוצה

אבותם: מנחלת להם Ï‰'.ובאה ÈÎ,העולם את הוא עשה ההם היסודות ועל לה', המה הארץ שיסודות בעבור וזה
כרצונו: בעולמו לעשות בידו ÂÓ˘È.(Ë)לזה ÂÈ„ÈÒÁ ÈÏישמור חסידיו רגלי כי במשפט, הכל אולם לומר: רוצה

סאתם: נתמלא בעת הפורעניות, חושך בבוא יוכרתו והרשעים ÁÎ.מלכד, ‡Ï ÈÎ,בכחו תלוי האיש התגברות אין
האיש: מעשה כשרון פי ועל ה', ביד היא אם ÂÈÈÓ.(È)כי Â˙ÁÈ להתפלל‰' חזרה המקום, שבחי לסדר כחתימה

שפלשתים הקדש ברוח ראתה כי מלחמתו, ואנשי בני של מריביו וישברו יחתו נא ה' אתה ואמרה, בנה שמואל על
יחתו: שהמה והתפללה בו, ÚÈ.ילחמו ÈÓ˘ ÂÈÏÚונתקיימה פלשתים. על בשמים יתברך האל ירעם בני, בעבור

שכתבו כמו י)תפלתה ז פלשתים:(לקמן על וגו' גדול בקול ה' וירעם :.‡ ÈÒÙ‡ ÔÈ„È נא‰' ה', אתה לומר: רוצה
שכתוב כמו נתקיים וכן לשפטם. עריהם במקומות ויסבב בישראל, שופט להיות ארץ, אפסי בני טז)ידין שם :(שם

ישראל: את ושפט וגו' וסבב וגו' ÂÎÏÓÏ.והלך ÊÂÚ Ô˙ÈÂוהוא אותו, ימליך בני אשר להמלך וגבורה עוז יתן ה'
ÂÁÈ˘Ó.שאול: Ô ÈÂמת שמואל כי בחייו, המליכו לא אבל למלך, משחו רק בנה שמואל כי אמרה, דוד על

ממשלתו: קרן שירום חנה עליו והתפללה זמן, לאחר עד מלך לא ÈÙ.(È‡)ועודנו היה‡˙ כי לפניו, לומר: רוצה
ה': את ישרת איך ‰'.(È)מלמדו ˙‡ ÂÚ„È ‡Ï:לעשות הרשיעו הידיעה ולחוסר

 
(Â).„ÈÂÓ:ירידה כמוÈÂÓ˘.(Ê)מלשון עניות, ענין

ג) יב כל:(שמואלֿב אין ולרש :(Á).˙ÂÙ˘‡Óמקום הוא
הזבל: כי‡ÔÂÈ.ירומם:ÈÈ.השלכת דבר, לכל התאב

מאומה: לו וחשובים:ÈÈ„.אין ‡.שרים ÈÂÓ
ארון. את ויציקו כד): טו (שמואלֿב ודוגמתו ארץ, מצבי
הארץ מצבי שהם והעמודים היסודות לומר, ורצה

אותה: המיושב˙Ï.וישם:ÈÂ˘˙.ומעמידים מקום
תבל: כמוÂÓ„È.(Ë)נקרא ו)יכרתו, נא תדמו(ירמיהו אל :

ורעש:ÚÈ.ישברו:Â˙ÁÈ.(È)בעונה: רעם מלשון
.ÈÒÙ‡:וכלה אפס היא הארץ בקצות כי Ô.קצות,

בעלי חיים בעלי כי התגברות, על הונחה ההיא המלה
בהם: יתחזקו Â˙È.(È‡)הקרן, ÏÚ:ביתו אל
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         ©§©§¥´¦½©«£¬¢¦−¨¤¤́©§¦®©©«£¬¢¦−§¤§¬¨«¤
       ©¦§©¥º¡¦¤³¤¤¨Æ̈Æ¦¨´¥½̈©§«¨−̈¥®Ÿ§¦§©¤§´¦

          £©§À̈¨©³§Ÿ̈Æ¤©«£¤½©¦¨§´¢¦½§¬Ÿ¨§−¨¤¬¤¤©§¦«


(ÂÎ).‰Î ˜ÓÏ ÂÏ‰˜שלאחר עמק לאותו
כמו המעשה שם על ברכה עמק נקרא כן
ה' את ברכו שם כי כדאמר בסמוך שמפורש
שעזרם להם עשה אשר הטובה כל על והודו

ÈÏ(ÁÎ)מעכומ"ז: ÈÏ˘ÂÈ Â‡ÈÂ
.˙ÂÁÂ ˙ÂÎÂ'ג כנגד שיר כלי ג' הרי

ויהושפט: וירושלים יהודה איש ÍÏÈÂ(Ï)כל
.‡‡ ÂÈ‡ Í„מלעשות סר לא דבר מאיזה

אבל סר לא אביו של והישר הטוב מדרך הישר
שכתוב כמו סר אסא של הרעה ב'מדרכו (לעיל

אבלטו) הפרשה וכל וזהב כסף אסא ויוצא
ימיו כל בטח אלא כן עשה לא יהושפט

ÈÁ.(Ï„)בהקב"ה:  ‡Â‰È È„שאמר
יהושפט המלך י"ט)אל לעזור:(שם הלרשע

(ÊÏ).Â ‡ÏÂהאניות כח עצרו לא פתרון
וישברו: ללכת

 
(ÂÎ).‰Î ˜ÓÏעמק לה שקראו סופו ע"ש אמר

מאויביהם:‰ÈÈÂ‡Ó.(ÊÎ)ברכה: שעזרם במה
(Ï).ËÙ˘Â‰È ˙ÂÎÏÓ ËÂ˜˘˙Âעל מערער מי היה לא

ËÙ˘Â‰È.(Ï‡)מלכותו: ÍÂÏÓÈÂ:הצלחתו בראותם באהבה מלכותו קבלו ‰˘È.(Ï)ר"ל ˙Â˘Ïהלך בזה ר"ל
בה': בטח שלא מה בדרכו הלך לא אבל כמוהו הישר לעשות אביו הם‰ÂÓ˙.(Ï‚)בדרכי ואסורים לה' הנעשים

הבית: ‰ÂÈÎ.משנבנה ‡Ï ‰ „ÂÂ:'לה לבו הכין לבד הוא ‰Ï‰.(Ï„)ורק ˘‡במכתב העלה יהושפט ספורי
ישראל: מלכי של הימים דברי ספר Â˘Ï˙.(Ï‰)על È˘‰ ‡Â‰נמנע לא הרע לעשות הרשיע אחזיה כי אף

עמו: מלהתחבר ÂÓ.(ÂÏ)יהושפט Â‰ÁÈÂ:'וכו אניות יחד לעשות עמו להיות אחזיה את חיבר יהושפט
(ÊÏ).ÍÁ˙‰:בהם תצלח ולא במעשיך ושבר פרצה תבוא ר"ל וכו' ה' פרץ אחזיה עם התחברך ÏÂ‡בעבור

.Â:אחר בפעם היה שם הנאמר ואולי אחר בענין נאמר ובמ"א תרשיש עד ללכת להתחזק הכח אצלם עכבו לא

 
(ÂÎ).ÂÏ‰˜משה ויקהל כמו לה)נאספו :(שם

(‰Ï).Á˙‡:ה"א במקום האל"ף ובאה התחבר כמו



עה      
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(ÂÎ).‰Î ˜ÓÏ ÂÏ‰˜שלאחר עמק לאותו
כמו המעשה שם על ברכה עמק נקרא כן
ה' את ברכו שם כי כדאמר בסמוך שמפורש
שעזרם להם עשה אשר הטובה כל על והודו

ÈÏ(ÁÎ)מעכומ"ז: ÈÏ˘ÂÈ Â‡ÈÂ
.˙ÂÁÂ ˙ÂÎÂ'ג כנגד שיר כלי ג' הרי

ויהושפט: וירושלים יהודה איש ÍÏÈÂ(Ï)כל
.‡‡ ÂÈ‡ Í„מלעשות סר לא דבר מאיזה

אבל סר לא אביו של והישר הטוב מדרך הישר
שכתוב כמו סר אסא של הרעה ב'מדרכו (לעיל

אבלטו) הפרשה וכל וזהב כסף אסא ויוצא
ימיו כל בטח אלא כן עשה לא יהושפט

ÈÁ.(Ï„)בהקב"ה:  ‡Â‰È È„שאמר
יהושפט המלך י"ט)אל לעזור:(שם הלרשע

(ÊÏ).Â ‡ÏÂהאניות כח עצרו לא פתרון
וישברו: ללכת

 
(ÂÎ).‰Î ˜ÓÏעמק לה שקראו סופו ע"ש אמר

מאויביהם:‰ÈÈÂ‡Ó.(ÊÎ)ברכה: שעזרם במה
(Ï).ËÙ˘Â‰È ˙ÂÎÏÓ ËÂ˜˘˙Âעל מערער מי היה לא

ËÙ˘Â‰È.(Ï‡)מלכותו: ÍÂÏÓÈÂ:הצלחתו בראותם באהבה מלכותו קבלו ‰˘È.(Ï)ר"ל ˙Â˘Ïהלך בזה ר"ל
בה': בטח שלא מה בדרכו הלך לא אבל כמוהו הישר לעשות אביו הם‰ÂÓ˙.(Ï‚)בדרכי ואסורים לה' הנעשים

הבית: ‰ÂÈÎ.משנבנה ‡Ï ‰ „ÂÂ:'לה לבו הכין לבד הוא ‰Ï‰.(Ï„)ורק ˘‡במכתב העלה יהושפט ספורי
ישראל: מלכי של הימים דברי ספר Â˘Ï˙.(Ï‰)על È˘‰ ‡Â‰נמנע לא הרע לעשות הרשיע אחזיה כי אף

עמו: מלהתחבר ÂÓ.(ÂÏ)יהושפט Â‰ÁÈÂ:'וכו אניות יחד לעשות עמו להיות אחזיה את חיבר יהושפט
(ÊÏ).ÍÁ˙‰:בהם תצלח ולא במעשיך ושבר פרצה תבוא ר"ל וכו' ה' פרץ אחזיה עם התחברך ÏÂ‡בעבור

.Â:אחר בפעם היה שם הנאמר ואולי אחר בענין נאמר ובמ"א תרשיש עד ללכת להתחזק הכח אצלם עכבו לא

 
(ÂÎ).ÂÏ‰˜משה ויקהל כמו לה)נאספו :(שם

(‰Ï).Á˙‡:ה"א במקום האל"ף ובאה התחבר כמו
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בבא בתרא. פרק חמישי - המוכר את הספינה דף עט עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רשב"ם                                                                                                                                                     תוספות
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עט

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו מ"ח, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר ישראל אבא שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ט מ"ח. הנה נהניתי ממ"ש אודות התפתחות עניני הישיבה ונקודה נוספת 

בזה והיא עיקרית שצריך שבנין הישיבה יהי' מקום מרכזי לכל עניני יהדות על טהרת הקדש מואר במאור 

שבתורה זוהי תורת החסידות, ולאו דוקא עניני הישיבה. היינו ששם ילמדו כל השיעורים ויעוררו הבאים 

ע"ד ענינים של יר"ש. יתאספו שם לעתים הדרושים לדון ע"ד עסקי צבור הקשורים ביר"ש שונים כו' וכו'. 

ובודאי ובפשיטות שיערכו בבנין זה התועדות של אנ"ש ואפילו של אלו שלע"ע אינם בתוככי עדת אנ"ש 

בימי סגולה דחדש כסלו יו"ד וי"ט כסלו חדש הגאולה ובודאי יהי' בהצלחה.

מ"ש אודות בתו רבקה תחי' באיזה אופן תשפיע על חבירותי' הנה בטח כמחונכת מבית חסידותי 

יש לה ידיעות כאלו שאינן ידועות לחלק מחברותי'. כן בטח ישנן ילדות שהן צעירות ממנה ובמילא יש 

מקום להשפעת]ה[ עליהן גם בעניני יהדות בכלל.

ובהתבוננות המתאימה אקווה שיורה אותה הענינים והדרכים בזה והשי"ת יצליחו.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל.

              

           
          

           
          
          
         

           
          

           
            

         
        

      
       

         
      

        
            

           
          

          
        

           
         

         
            

           
           

            

           
       

          
          

          
          

          
    

         
         

           
         

           
          

             
           

         
           

     
           

             
        

            
    

          
          
            

           





















































































































פ        

            
           
              

          
     
      
     
    
     
       
      
     
      
      
     
      

    
     

    
    
        
      
     
      
      
      
     

                       
                      

                          
                    

                          
                    

                         
                      

                        
                         

                        
                       
                         
                       
                            

                      
                         

                          
                            

                          
                         
                        
                         

                     
                     

                       
                        

                        
                         

                          
                    

                          
                   

                  




























































































































           

             

             

           

      

     

     

      

       

       

 

     

     

      

      

       

     




































     
      

      
     

        
     

      
      

     
       

             
             

            
             

           
             



































              


          

         
           
           

         
         
            

          
         

         
          

          
         

  
          

           
        
          


         

            
   


         

           
        

           
          
        
        
          
         
         
         

     
          

          
             

          
      

          
           

           
             
           
           

   
       

         
           

          
  

         
          

          
           

         
        

       
         

           
       

         
          
           

   
          

          
       

   
      

          
         

         
           

         
 

         
           
         

          
           

  
        

            
          

  
          

        
        

         
          

        
  





























































































































































































פי         

            
           
              

          
     
      
     
    
     
       
      
     
      
      
     
      

    
     

    
    
        
      
     
      
      
      
     

                       
                      

                          
                    

                          
                    

                         
                      

                        
                         

                        
                       
                         
                       
                            

                      
                         

                          
                            

                          
                         
                        
                         

                     
                     

                       
                        

                        
                         

                          
                    

                          
                   

                  




























































































































           

             

             

           

      

     

     

      

       

       

 

     

     

      

      

       

     




































     
      

      
     

        
     

      
      

     
       

             
             

            
             

           
             



































בבא בתרא. פרק חמישי - המוכר את הספינה דף פ עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רשב"ם                                                                                                                                                     תוספות



פי        

          
           

           
          

       
     
      
      
     
      
      
      
     
     
     

    
    

       
      
      

     
      
      

      
     

      
       
      
      
      
    
      

     
     

      
    

      
     
     
    

       
   

    
     

     
   

     
      

   
    

     
     

   
                      

                        
                          

                         
                          

                            
                      

                     
                 































































































































            

            

          

              

        

      

      

      

      

      

       

       

        

       

     

       

      

      

      

   

       

       

        

   


















































       
      

      
      
    

       
       

         
       

       
        
          
         

        
    

      
           

         
          

         
        

             
            
             

             
               

            
               

              
               
               

              
             

              
      

          
       













































































בבא בתרא. פרק חמישי - המוכר את הספינה דף פ עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רשב"ם

              

           
          

         
          
          

         
         

      
       

          
            

             
            

           
            

       
          


         

          
       

         
          

         
        

        
           

            
      

        
            

              


            
            

     
         

        
       

       
            

         
           

         
            
            
          

      
          

         
          

         
         

         
 

     
          

        
           

        

       
         

       
          

            
  

        
         

       
          

          
         

       
          

            
        

          
            
            


        

            
           

          
             

          
          

           
          

  
        

           
         

          
           

            
           
          

            
       

          
             

          
     

        
          

         
           

              
        

          
     

         
     
      

  
       

        
        

   



















































































































































































































































פי               

           
          

         
          
          

         
         

      
       

          
            

             
            

           
            

       
          


         

          
       

         
          

         
        

        
           

            
      

        
            

              


            
            

     
         

        
       

       
            

         
           

         
            
            
          

      
          

         
          

         
         

         
 

     
          

        
           

        

       
         

       
          

            
  

        
         

       
          

          
         

       
          

            
        

          
            
            


        

            
           

          
             

          
          

           
          

  
        

           
         

          
           

            
           
          

            
       

          
             

          
     

        
          

         
           

              
        

          
     

         
     
      

  
       

        
        

   



















































































































































































































































פי        

           
       

           
        

     
       
      
      

     
      

     
     

     
    

      
   

     
       
       

    
     

      
       

      
     

    
     
      
       
      

     
     

            
            

          
         

            
          
         

            
            
           

          
  



























































































           

            

             

             

     

      

      

      

      

        

       

       

      

      

       

         

       

     

       

      

       

       

      

      

     

      

      

        

      

     

       

      

              

            

            

               

             

               

             

             

              

                

             

              

              

                             

                              

                               

                          

                          

                              

                               

                              

                           

                            

                         

                            

                           

                              

                               

                              

  






























































































































     
   
       

         
      

       
      

      
        

         
         

         
        

         
     

    
       

       
         

         










































              

       
         

      
     

      
       


           

         
           

         
         

   
            

          
           

           
            

           
          

        
          

  
        

        
         

           
       

           
  


          

        
      

        
           

           
 

          
         

      
            

   
         

          
          

          
          

            
           

 
           

          
          

           
        

       
        

          
         

       
         

          
          

         
            

  
          

         
          

            
           

    
          
           
          

         


























































































































































              

         
           

            
            

           
         

           
           
             
         

          
            

         
           

           
           

          
           

  







































המשך ביאור למסכת בבא בתרא ליום רביעי עמ' ב



פה         

           
       

           
        

     
       
      
      

     
      

     
     

     
    

      
   

     
       
       

    
     

      
       

      
     

    
     
      
       
      

     
     

            
            

          
         

            
          
         

            
            
           

          
  



























































































           

            

             

             

     

      

      

      

      

        

       

       

      

      

       

         

       

     

       

      

       

       

      

      

     

      

      

        

      

     

       

      

              

            

            

               

             

               

             

             

              

                

             

              

              

                             

                              

                               

                          

                          

                              

                               

                              

                           

                            

                         

                            

                           

                              

                               

                              

  






























































































































     
   
       

         
      

       
      

      
        

         
         

         
        

         
     

    
       

       
         

         










































בבא בתרא. פרק חמישי - המוכר את הספינה דף פא עמוד א - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
רשב"ם                                                                                                                                                     תוספות

              

         
           

            
            

           
         

           
           
             
         

          
            

         
           

           
           

          
           

  









































פו        

            
           

               
          

     
      
      
      
      
      
      
    

      
       

    
      

    
     

      
      
      
     

     
      

       
       

      
      

     
    
      
      
    

     
    

          
              
           
              

              
              
             
            
             
             
           
            
             
            
               
            
            

           
            

          
          

           
            
            

            
            
                             

              
































































































































            

            

                

               

        

       

     

      

     

       

      

      

       

       

        

        

       

       

    

      

       

       

       

       

      

     

       

      

       

       

     

       

        

      

      

             

             

          

          

             

               

             

              

              

             

             

           

            

                

            

               

              

             

             

            

            

           

            

             

        


























































































































        
        
       
        

       
         

      
       

    
      

      
        
        

       
       
        

      
     

       
      

      
       

      
















































בבא בתרא. פרק חמישי - המוכר את הספינה דף פא עמוד ב - מתוך מהדורת "אבן ישראל - )שטיינזלץ(" 
תוספות                                                                                                                                                     רשב"ם

              

           
           

         
         

 
          

          


           
            

         
            

          
          

          
  
           

         
           

         
    

          
           

           
        

           
           
          

    
         

          
           

        
   

          
         

         
         

         


         
       

         
         

           
          

            
           

           
        

       
           
          

       
        

      
         

            
         

         
   

           
         

            
          
           
           

        
          
          

       
            

         
          

         
       

            
            

      

































































































































































פז               

           
           

         
         

 
          

          


           
            

         
            

          
          

          
  
           

         
           

         
    

          
           

           
        

           
           
          

    
         

          
           

        
   

          
         

         
         

         


         
       

         
         

           
          

            
           

           
        

       
           
          

       
        

      
         

            
         

         
   

           
         

            
          
           
           

        
          
          

       
            

         
          

         
       

            
            

      

































































































































































פח        

           
         

            
            

     
     
      
       
      

       
     

    
       
      
        

      
       
      
     
     
      
     
      
      
       

    
        
       

     
           

           
              
           
             

           
           

             
            

           
            
            
              
            

           
          

             
              

          
           

    






































































































              

              

               

             

      

       

    

       

      

        

      

      

      

      

       

      

       

        

      

       

      

       

      

       

       

      

      

      

  

          

            

    

             

           

             

                 

              

               

                

             

            

              

               

              

                  

            

             

              

               

             

             

                              

                                

                              

                              

                             

                              

                                    

                               

                              

                          




























































































































        
         
       
       

        
         

       
       
          
         
           

      
         

         
          

    
        

         






































אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב מ"ח, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

בזה  וטרי  ושקיל  תעניות.  פ"ד  הוא במקום  הבן  בפדיון  בכמה ספרים אשר השתתפות  מובא   ...

בשו"ת שם משמעון מהדו"ק חלק יו"ד סכ"ט )תוכנו: שזהו תקון לפגם הברית שדורש פ"ד תעניות(. אבל 

לע"ע לא מצאתי מקור לזה בספרי חסידות חב"ד, ובכל אופן גם ספרים הנ"ל ראויים לסמוך עליהם.
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"א מ"ח, תשט"ז

ברוקלין.

במענה על מכתבו, בו כותב אשר הנהו מתעתד אי"ה לקבל סמיכה.

הנה יה"ר אשר יתבונן אליבא דנפשי' בהענין של סמיכה שהאדם מקבל כח התורה להורות ולהבדיל 

בין האסור והמותר, אסור וקשור בידי הקליפות שאין לזה עלי' עד עת קץ, והיתר ומותר שיוכל לעלות על 

ידי עבודת האדם וכמבואר בתניא, אשר התבוננות זו תעמידהו על הדרך הישר לאסוקי שמעתתא אליבא 

צ"ל  השי"ת  שיראת  לזה  לבוא  הדרך  היאך  המשנה  פסק  ידוע  וכבר  לאמיתו,  אמת  דין  ולדון  דהלכתא 

קודמת לחכמתו, שאז דוקא חכמתו מתקיימת.

בודאי יש לו קביעות עתים בלימוד תורת החסידות המאור שבתורה שהיא מאירה גם את לימוד 

הנגלה שיהי' בנקל יותר לכוון ולכוונת נותן התורה.

בברכה,

 בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר
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    באכילה שנאסר הדין והוא

שיקדש עד .ושתיה
     עד ימתינו ולא

לברכהשתכבה ההדלקה בין הפסק יהא שלא כדי - מאליה
שלאחריה.

    על בירכה לא עדיין ואפילו
(הגפרור) הפתילה לכבות שלא נהגו - .הנרות

     שעל הנרות הדלקת גמר היינו
להדליק צריכה הנרות שאר אבל עליהם, שמברכת השלחן
שעל הנרות הדלקת גמר לאחר להדליקם ואסור לכן, קודם

השלחן.
     שהדליקה שאחר יארע לפעמים

הדליקה שלא מפני נכבה אם הנה אחד, נר נכבה הנרות כל
ברוב האור שיאחז עד המתינה שלא היינו - כראוי אותו
לחזור ומותרת הדליקה לא כאילו דזה מסתבר הפתילה
כראוי הודלק אם אבל ההדלקה, שגמרה אחרי ולהדליקו
אחרי ולהדליקו לחזור לה אסור נכבה, סיבה איזה ומחמת
להזהיר וצריך עדיין, בירכה שלא אע"פ - ההדלקה שגמרה

זה על .הנשים
     או) הגפרור כבה אם ולכן

להדליק מותר - ההדלקה בשעת מדליקים) ממנו הנר
חדש .גפרור

   שבותים בעשיית אפילו נאסרת זה ומרגע
השקיעה קודם שהוא אפילו .דרבנן,

 
(סי'75) יום מבעוד ערבית בתפילת שבת עליו שקיבל מי ע"ד

סי"ד (שם היום קידוש ונקדש בואו אמירה ע"י או ס"ט), רעא
סק"ה). וקו"א

ליקח שצריכה נזכרה נרות הדלקת לאחר שתיכף אשה אמנם
לשתות מותרת מים, מעט עמו לשתות וצריכה לרפואה, כדור
שלא באופן - בלבד הרפואה לנטילת הנצרך מועט בשיעור מים

יח). סי' ח"ח יצחק מנחת שו"ת (ע"פ עליהם לברך צריכה
קופסת76) יניחו הגפרור מדליקות שכאשר גם ליזהר יש ולכך

קודם [עוד השבת במשך להשאירה רוצים בו במקום הגפרורים
ההדלקה].

המבואר המנהג שלפי 45 הערה משוע"ר הלכות קיצור ראה
שלא לומר מקום היה ההדלקה, לאחר לברך הבא בסעיף
להשליך הוא, הרווח המנהג ומ"מ הברכה, עד השבת מקבלת

לכבותו. בלי - מידן הגפרור
יד.77) ס"ק בבדה"ש עד סי' השלחן קצות

נר ומדליקה חוזרת האם הסתפק קפד הערה פמ"ג ובשש"כ
בינתיים. בירכה אם גם היטב) להדליקו המתינה (כשלא שכבה
קודם הדלקתה אחר הנרות כבו שאם סט"ז פמ"ג שם עוד וראה
ויברך - שבת קיבל שלא הבית מבני אחד ידליק אז - הברכה
האשה יכולה דולקים נרות ונשארו אחד נר רק כבה ואם הוא,
השקיעה קודם - שבירכה לאחר כבו ואם הנרות, שאר על לברך

מותר - השקיעה לאחר כבו ואם לברך, צריך ואין אחר ידליקם -
להדליקם ונהגו סמ"ד), פמ"ג (שם שבת במוצאי בהם להשתמש

כה). ע' נש"ק דיני (קיצור שבת במוצאי
מותר78) אבל הודלק, שכבר שבת מנר להדליקו אין אבל

דולק. שכבר שבת מנר - השבת נרות שאר את להדליק
דקות.79) כעשר שהוא שם ונתבאר ו. סעיף
על80) שמקבל מי בין רבינו חילק סק"ג בקו"א רסא דבסימן

שבת' 'תוספת עצמו על שמקבל מי לבין יום', של 'עיצומו עצמו
שהותרו דרבנן האיסורים לגבי להלכה מינה והנפקא - בלבד
עיצומו עצמו על קיבל שלא במי כן גם ומותרים השמשות, בין

ע על שקיבל אע"פ יום תוספתשל וקבלת שבת', 'תוספת צמו
או שבת' 'תוספת עצמו על שמקבל כשמפרש רק היא שבת
בסי' שנתבאר כפי - לשקיעה סמוך ממילא שחלה שבת תוספת
עליו שמקבל כמי דינה נרות הדלקת אמנם ג, סעיף על רסא

השבותים. בכל ואסור הציבור עם תפילה ע"י סתם שבת
זה: מסעיף זאת הוכיח יא ס"ק בבדה"ש עו סי' השלחן ובקצות
של עיצומו קבלת הוי הנרות בהדלקת מקבלת שהאשה וקב"ש
תוס' קבלת רק הוי ואם אח"כ, מנחה להתפלל אסורה דהא יום,
מנחה להתפלל מותרת היתה השמשות, מבין חמור דאינו שבת
וכ"כ . . משבותין קלה מנחה ותפלת . . בביה"ש כמו אח"כ

עיי"ש. הנ"ל. בקו"א מפורש

   

‰ÏÁz ‰Ï z ‰   ÏÏ  ‰ÏÁz ‰  ‰   
‰ z Ï Ï  ‰Ï‰  Ï ‰ Ï Ï  ‰   Ï 

.  Ï‰ ‰Ïz  Ï ‰  Ï ÏÏ Ï z    Ï z‰
ÁÏ‰ Ï ‰ ‰Ï‰ ‰ ÏÏ ‰  Ï ‰ Ï ‰Ïz ‰ ‰‰  ‰ 

Ïz  Ï‰ Ï ‰Á Ï Ï z Ï‰ Ï ‰ ‰Ïz  Ï  Á  
ÁÏ‰ Ï . 

‰Ïz  Ï  ‰  Ï  ÏÏ ‰    Ï‰  Ï ‰ ‰ Ï
    Ï‰‰ÁÏ ‰Ï   Ï 

ז סעיף המעונן ביום טעו ואם המדליקין ומי מי רסג, סימן ב' חלק
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    ולא כששכחה ובדיעבד

ההדלקה לאחר תתפלל - תחלה מנחה .התפללה
הנרות להדליק תוכל לא מנחה תתפלל שאם רואה ואם
בהדלקתה, שבת מקבלת שאינה בהדלקתה תתנה בזמנם,
כעשר (תוך השבת את עליה ותקבל מנחה תתפלל ומיד

.דקות)
     מדליקה שהאשה אף

שבת קבלת מקום מכל הבית, בני ושאר בעלה בשביל נרות
בלבד המדליקה האשה על חלה ההדלקה עלשע"י (וכן

בברכה). המדליקות הבנות
     עשר בתוך שבת שתקבל בתנאי

בסעיף כמבואר המנחה), פלג לאחר הוא (אפילו דקות
.הקודם

   משקה לשתיית הרבה צמאה היא ואם
הזמן, יעבור שלא ההדלקה קודם לשתות ומפחדת חם,
הוי אולי קידוש, ללא לשתות אסורה כבר ההדלקה ואחר

לשתות שתוכל כדי תנאי לה שיועיל - הצורך .מקום
    ,השלחן שעל נרות דוקא לאו

סמוך עומדות אלא כלל, השלחן על נרות אין אפילו אלא
הן - אצלן שאוכלין הסעודה של הנרות שהם כיון לשלחן,

הנרות .עיקר
    שאר קודם להדליק יש ולכך

השלחן שעל הנרות לבסוף ורק .הנרות,
    מנחה להתפלל צריך אינו וכן

הדלקתו .קודם

 
ערבית81) שתתפלל כתב ס"ה) עד (סי' השלחן בקצות הנה

שאצלנו שכיון משמע יא ס"ק בבדה"ש עו בסי' אמנם שתים,
עדיף לא הוא כן אם ההדלקה, ע"י שבת לקבל מנהג רק הוא
ולכן לאחריה, מנחה להתפלל שמותר ברכו ע"י שבת מקבלת
להתפלל יכול מקום מכל שבותין, בעשיית להחמיר שיש אף
יט, ס"ק שבת (תורת מהאחרונים כמה כתבו שכן ועוד מנחה,
שבדיעבד ס"כ) ח"ט יצחק מנחת שו"ת ס, סי' צבי ארץ שו"ת

ההדלקה. לאחר מנחה תתפלל
נחשב82) שאז יום, בכל מנחה להתפלל רגילה באם רק וזהו

קכא סי' ח"א יציב דברי בשו"ת כתב כן לצורך, התנאי שעושה
(בשו"ת עוד שם והוסיף קכח), הערה פמ"ג בשש"כ התיר (וכן
ימיה, לכל אחת פעם שתאמר טובה תקנה יש שאולי יציב) דברי
קודם מנחה תתפלל שלא פעם שבכל ותתנה שנה, בכל ואולי

ההדלקה. אחר תתפלל ההדלקה
זכרה שאם כתב מהדו"ב רסג סי' (בוטשאטש) אברהם ובאשל
זה הרי מנחה התפללה לא שעדיין הנרות הדלקת בשעת האשה

ותתפלל. כהתנתה
סק"ב)83) (קו"א הבעל של בשליחותו נרות מדליקה האשה

טו) וסעיף ט סעיף (להלן הבית בני כל את בהדלקתה ופוטרת
הנר טלטול לגבי אמנם בלבד, עליה חלה השבת קבלת ואעפ"כ
באורך וע' לטלטלו, אסור השבת קיבל שלא מי שאף אומרים יש
סי' (בדה"ש להחמיר ראוי - גדול צורך בזה אין דאם שבת במנחת
אדה"ז שלשיטת זה על כתב סי"ב בתהל"ד אמנם טו), ס"ק עד
לטלטלם העולם מנהג וכן ההדלקה, לאחר הנרות לטלטל מותר
בדבר. מוחים שיש שמע ולא - השבת את עליו קיבל שלא מי ע"י
בשבילה מלאכה שיעשו הבית מבני לבקש האשה ויכולה

סכ"ה. כדלהלן
כעשר84) בתוך השבת עליה קיבלה ולא תנאי, עשתה ואם

דולק,דקות אחד נר ולהשאיר הנרות את לכבות צריכה ,
הקודם. בסעיף כמבואר - ברכה בלא הנרות שאר ולהדליק

יז.85) ס"ק בדה"ש עד סי' השלחן קצות
שאין לומר מקום שיש קכא, סי' ח"א יציב דברי בשו"ת וראה
ח"ו, ש"ק בחילול למכשול מזה שיבואו לנשים הדבר למסור

לקולות. ח"ו יבואו תנאים לעשות לה נמסור ואם
הרי86) כן לא דאם לאורן, לאכול להקפיד יש מקום, ומכל

ראה אמנם הדין, מעיקר זה וכל החדרים, שבשאר כנרות הם
חלק לפחות להדליק שנוהגים א סעיף על לעיל שנתבאר מה

ממש, השלחן על עליהם שמברכים מהנרות
בכף (שהובא מהזה"ק הביא יד ס"ק בבדה"ש עד סי' ובקצה"ש
בצפון השלחן אלא השלחן על הנרות יעמידו שלא החיים)

בדרום. כנגדו ומנורה
שבבית,87) הנרות כל על תחול שהברכה שבכדי נוהגים ויש

האור שהוא החשמל אור (וכן בבית הנרות כל את שמדליקה
(שו"ת הפסק בלא הנרות מדליקה לאחריהם ומיד חשוב), הכי
אורות את להדליק שנזהרו ויש ס"ה), וח"ה ס"ב, ח"ג נדברו אז
עדיין קיבל שלא מי ידי (על הנרות הדלקת לאחר החשמל
מיותרים שהם חשש ללא הנרות על לברך שאפשר כך שבת),
נזהרו לא העולם אבל סל"ד), פמ"ג (שש"כ החשמל אור מפני
אור דולק היה אפילו בברכה, שבת נרות ומדליקים אלו, בדברים

כד). ע' נש"ק דיני (קיצור מזמן החשמל
בתהל"ד88) בזה שהסתפק מה וראה סכ"ו, פמ"ג שש"כ

סק"ח.
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Êאבל בלחש כשמתפלל פסיעות ג' לפסוע צריך הש"ץ גם
פסיעות ג' ולפסוע לחזור א"צ רם בקול התפלה כשחוזר
חכמים שתקנוהו שלם הקדיש שבסוף הפסיעות על שסומך מפני
וסדר תורה ספר בקריאת שמפסיקים אלא תפלה כל אחר לש"ץ
התפלה לסדר שכולן בהן כיוצא וכל מלכנו ואבינו והלל קדושה
בא ואם י"ח תפלת על עיקר חוזר שלאחריהם וקדיש באים

בידו. למחות אין י"ח תפלת אחר גם לפסוע

אחר פסיעות ג' לפסוע צריך רם בקול רק בלחש התפלל לא ואם
הקדיש: שאחר הפסיעות מלבד רם שבקול תפלתו

Áבסוף לרצון יהיו לומר צריך אין התפלה חוזר כשהש"ץ
הקדיש. שבסוף צלותהון תתקבל על שסומך מפני התפלה
ונוהגין התפלה בסוף לרצון יהיו לומר שצריך אומרים ויש

אחרונה: לסברא לחוש טוב ואעפ"כ הראשונה כסברא

זֿח: סעיפים ברכות י"ח בסיום הכריעות דיני קכג סימן א חלק

רם‡ בקול התפלה ש"ץ יחזור תפלתם הצבור שסיימו לאחר
מהש"ץ התפלה כל ישמע להתפלל יודע שאינו מי יש שאם

ש"ץ. בתפלת חובתו ידי יוצא אינו הבקי אבל ויוצא

יהיו שט' דהיינו בצבור אלא יוצא אינו בקי שאינו מי ואפילו
שנתבארשומ כמו אחריו אמן ויענו הש"ץ לברכת ומכוונים עין

נ"ט: בסי'

יודע שאינו אלא הקודש בלשון כשמבין אלא יוצא ואינו
יוצא אינו אומר שהש"ץ מה מבין אינו אם אבל להתפלל
כי שמבין בלשון לעצמו להתפלל צריך אלא מהש"ץ בשמיעה
בסימן שנתבאר (כמו מבין א"כ אלא יוצא אינו באמירה אף
שלא ומי באבות אפילו מכוין אינו מבין כשאינו שהרי ס"ב)
(לפיכך ק"א בסימן שנתבאר כמו חובתו ידי יצא לא באבות כיון
אבות) ברכת ולפחות התפלה פירוש להבין ללמוד הוא חייב
ש"ץ שאומר מה לכל לכוין ש"ץ בתפלת שיוצא אותו וצריך

סוף. עד מראש

ולא לעצמו שמתפלל (כאדם פסיעות ג' לאחוריו יפסע ואח"כ
ואינו מפסיק שאינו כדרך שיפסע) לאחר עד ישיח ולא יפסיק
שנתבאר כמו שיפסע לאחר עד בעצמו הוא כשמתפלל שח
(אלא תפלה במקום לו עולה זו שמיעה שהרי קכ"ב בסימן
כמו שפסע קודם להפסיק יכול לבד שבקדושה דבר לענות

שם. שנתבאר

מפסיק אינו שבקדושה לדבר אפילו י"ח שמיעת סיום קודם אבל
הברכה בכלל הוא שאמן הש"ץ ברכות אחר אמן לענות אלא
ברוך יאמר לא אבל בתפלה הפסק חשוב ואינו שיתבאר כמו
אלא שמו וברוך הוא ברוך אומרים שאין שמו וברוך הוא

שיתבאר. כמו שם להפסיק שמותר במקום כשעומדים

חובתו ידי לצאת ומתכוין ברכה ששומע מקום בכל וכן
יענה לא והמצות הפירות וברכת והבדלה קידוש כגון בשמיעתו
באמצע להפסיק ואסור כעונה שומע שהרי שמו וברוך הוא ברוך
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אֿו: סעיפים אמן עניית ודין
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: טובתוכןתוכןתוכןתוכן ביום שרק בטעם הזהר דברי ביאור

בשבת ולא עניים לשמח מיוחדת מצוה יש

יו אכילת ענין יבאר זה ""[בפרק בה שיש -פרשט "

ביו שגם מזה"למרות אשר בעולם; קדושה תוספת יש ט

" בה שאין דשבת, ההפלאה יותר עוד כלל].פרשתובן "

        
       
       
      

     
העולמות" "עליית ישנה טוב ביום שגם אע"פ
ביו"ט), גם בעולם קדושה תוספת ישנה זה (שמחמת

לשבת. דומה אינה מקום, מכל

בעניני (התעסקות דשבת מלאכה איסור דהנה
דכשם העולמות", "עליית מצד הוא וחול) פרנסה
צריך כך ומקורה, לשרשה עולה האלקית שהחיות

הפרנסה. ועסק ממלאכה למעלה להתעלות האדם

ביטוי לידי באה ליו"ט שבת בין ההבדל ונקודת
לתקן שמותר נפש, אוכל מלאכת הותרה שביו"ט בכך
התוכן ביטוי לידי בא זו שבהלכה ביו"ט. מאכלים
שבת. לקדושת בינה וההבדל יו"ט, שבקדושת הרוחני

על מורה בגשמיות מאכלים לתקן שמותר דזה
שלמרות היינו ביו"ט, בעולם שקיים הרוחני המצב
את "לתקן" עדיין צורך יש יו"ט קדושת הארת
"עליית" לאחרי גם כי רוחנית, מבחינה המאכלים
של בחינה איזו בהם נשארה עדיין ביו"ט העולמות

ו"בירור". תיקון שצריכה ופסולת "פרש"

יש (יו"ט) שבחג חגיכם", "פרש שנאמר וזהו
כלל. "פרש" אין בשבת ורק "פרש",

   
על הוא דחגיכם ה"פרש" שתיקון מבואר, בזהר

עניים. משמח שהאדם למסכני", "למחדי ידי

       
     

החיוב ג"כ נכלל יו"ט שמחת בחיוב שהרי
האומללים, העניים שאר עם ולאלמנה לגר "להאכיל
ומשקה מאכיל ואינו כו' חצרו דלתות שנועל מי אבל
שמחת אלא מצוה שמחת זו אין נפש, ולמרי לעניים

פרש וזריתי שנאמר להם היא קלון כזו ושמחה כרסו..
חגיכם". פרש פניכם על

נפש ומרי עניים לשתף שהחיוב הענין, ומשמעות
אלא השמחה, חובת על נוסף דבר אינו יו"ט בשמחת

יו"ט. שמחת של גדרה מעצם זהו

יו"ט שמחת דוקא כי הוא, לכך הפנימי שהטעם
את ד"לשמח באופן יו"ט) סעודות אכילת ענין (שהוא
(הרוחני) ה"פרש" את ו"מבררת" המבטלת היא הכל",

שבמאכלים.

כלומר:

גם הרי העולמות", "עליית יש ביו"ט שגם מאחר
(מחמת ועומדים מבוררים בעיקרם הם טוב יום מאכלי
המאכל; בירור לשם יו"ט אכילת ואין יו"ט), קדושת

יום במאכלי גם "פרש" מעט נשאר מקום מכל אך
"למחדי ידי על הוא זה "פרש" ותיקון (כנ"ל), טוב

דוקא. למסכני"

הה בזה:[נקודת סברה

החלקפרש"ה שהוא שבמאכלים הרוחנית) (הפסולת "

האלקי האור ירידת מחמת בא תיקון, שצריך שבהם הרע

הוא הצמצומים שורש והנה רבים. צמצומים ידי על

ה שורש שהיא שלמעלה, הדין "גבורות"ממידת

כ להשפיע שלא הוא הדין מידת (דענין או"והצמצומים כ

להשפעה, ראוי המקבל שאין מפני כלל, להשפיע שלא

השפע). צמצום ענין והיינו

ה וביטול שתיקון מובן, עפרש"ומזה הוא וכל מכל י""

ה הדינים"ביטול וסיבת שורש הם (שהרי למעלה "פרש""

למטה).

יו שמחת בין השייכות ""וזוהי הכלט את "לשמח

ה שבמאכלים:]פרש"לתיקון "

     
"כנראה דינים", ממתקת ד"שמחה הכלל ידוע
ועונש דין כל לפניו אין בשמחה המלך כאשר בחוש
יאהב שמח כשהוא באדם וכן בו, המורדים לכל ומוחל

שונאיו". את גם
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מטבע כי - הדין נמתק השמחה שע"י לכך והטעם
את "משווה הוא שמח אדם שכאשר הוא, השמחה
רואים שאנו וכפי שונאיו, את אף ואוהב כולם"
ללא אתו שמחים יהיו שהכל רוצה הוא שמח דכשאדם
מי כל אלא אליו, הקרובים אנשים רק (לא הבדל
אותו משתף הריהו שמחתו בעת אותו שפוגש

בשמחתו).

כל שהרי הדינים", "המתקת פועלת השמחה ולכן
כו', השפע לקבל ראויים אם לדקדק הוא הדין ענין
הכל. את ומשווים מדקדקים אין השמחה ידי על ואילו

שמחה יש דכאשר יו"ט, שמחת לענין גם הוא וכן
האתערותא זו הרי הכל", את ד"לשמח באופן אמיתית
מתבטלים מדה, כנגד מדה אשר לכך, הגורמת דלתתא,
ה"פרש" גם מתתקן ובמילא למעלה, גם ה"דינים"

ה"דינים"). בסיבת (שבא למטה

        
 

        
פניכם"] על פרש ["וזריתי    

     
(כאשר פניכם" על פרש ד"וזריתי שהעונש ונמצא,
ישירה תוצאה הוא ואומללים) עניים לב משמחים אין

מדה. כנגד מדה בדרך מה"חטא",

שהאדם אתדהיות לבטל שלו את עשה לא
לפיכך נפש), ומרי עניים האכלת ידי (על ה"פרש"
של הרוחני התוכן (שזהו זה והסתר העלם נמשך
יותר עוד שמתרחק עליו, גם שבמאכלים) ה"פרש"

ממנו. ונעלם מוסתר יותר עוד שנעשה מאלקות,

       
         

       
עונש בשבת מצינו שלא הטעם מבאר שם בזהר
אותם ומשתף עניים משמח אינו אם כ"כ גדול
לשמח חיוב יש בשבת גם שכמובן (אף בסעודתו
נאמר, לא שבתכם פרש כי - כו') ולהאכילם עניים
רע יגורך "לא דבשבת בשבת, פרש שום שאין פירוש,
אין עניים משמח אינו אם גם ולפיכך, כנ"ל, כלל"
ונשאר עניים משמח אינו אם (שבו, כביו"ט רב עונשו
מאחר - פניכם") על פרש ב"וזריתי נענש ה"פרש"
בשבת העונג ענין וכל "פרש", כאן אין הכי שבלאו
למטה, מלמעלה אלקית חיות להמשיך אלא אינו

לעיל. כמבואר

דקדושת ההפלאה גודל יותר עוד מובן זה מכל [אשר

" הפועלת שעלי'שבת, עד שבעולם, גשמיים בענינים אין""

"כללפרש צורך שאין כך שבת, במאכלי המאכל,לברר" "

אלקית חיות להמשיך אלא אינו שבת אכילת ענין וכל

כנ בארוכה."בנפשו, ל

לסיכום:

ב כלליות מדריגות ג' :"אכילה"יש

ידי (על מהטוב הרע בירור לשם שהיא חול, אכילת א)

לעבוד כדי שמים, לשם ואוכל תאותו את כובש שהאדם

ההיא). האכילה בכח ה' את

דאע טוב, יום אכילת ב"ב) צורך שאין כמובירור"פ "

" (מצד החול העולמותבימות מכלעליית - טוב) ביום "

" איזה עדיין נשאר ע"פרשמקום הוא וביטולו שמשתף", י

בשמחתו. עניים

" שום אין שבה שבת, אכילת במאכלים,כלל"פרשג)

" כדי רק היא אז האכילה נפשולהשביעועבודת את "

ביותר]. עליון אלקי באור האלקית
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כח בחי' בשרש להבין יש באמת הנה הדברי'
בטו"ר והיפוכו דבר לסבול ביכולתו איך הדעת
וכן ומים כאש הם הפכי' ב' טו"ר הרי דלכאורה כנ"ל,
עד כו' רע מטוב להיו' הדעת ע"י זע"ז יכללו ואיך חו"ג,

דשרש משום הוא הענין אך כנ"ל. כלל ביניהן יוכר שלא
שהוא כו' העליון לקצה שמבריח האמצעי בקו הדעת בחי'
הדעת ע"כ עדיין ושמאל לימין הקוין מהתחלקו' למעלה
שניהם תלוי' ולזה משניהם, למעלה להיותו כא' חו"ג כולל

1

2

3

4

5

6

7

8

   

חוט כמו יחד לכוללם או להשמאל או להימין נוטה בדעת
הטעם וזהו באריכו', במ"א ומבואר כידוע המשקולת
ולהטו' חו"ג או דטו"ר הפכי' ב' לסבול הדעת שבכח
נראה אשר עד שונים באופני' לכוללם או להיפוכו מדבר
לחבר בכחו האמצעי קו כי כנ"ל, לרע והטוב לטוב הרע
שלמעלה שרשו מצד הקוין בב' גמור התכללו' ולעשו'

בחי והוא כו' שלהם שכלולמהתחלקו' תם איש יעקב '
טו"ר התערובת היפך ת"ם שנק' מה ואמנם כו', מחו"ג
ונבדל נתברר דוקא הדעת בחי' שע"י לפי היינו כנ"ל דוקא
השלימו' בבחי' ת"ם שנק' עד כו' חו"ג או דטו"ר התערוב'

כו'. מחו"ג שלמעלה העליון
ÂÂהוא בטו"ר ההבדלה שעיקר רואי' אנו הנה הדבר

הדעת בחונן הבדלה קבעו ולכך דוקא הדעת ע"י
לחושך אור בין טו"ר בין כלל הבדלה אין דעת אין שאם
כשרון בכל רואי' שאנו לפי כו', המה בערבוביא אלא כו'
ונקי ברור בתכלית השלם כשרון לה שאין טוב המעשה
כו' וזרה רעה וכונה שקר תערובת כמו ופסולת סיג מכל
שהוא מפני הדעת ע"י רק כלל טעות בלי וכל מכל לגמרי
וכל בתכלית, הטוב מן הרע בהבדלת היטב ומבחין הבוחן
דק גם רע תערובת בכל יבחין יותר יותר דעת בר שהוא
לא כ"כ דעת בר כשאינו ולהיפך הטוב, שבמעשה שבדקו'
שלו, הטוב במעשה המעורב הרע שבדקו' בדק כ"כ יבחין
הטוב בחי' כל יותר יבדיל הדעת ע"י הרע במעשה וכן
בתכלית רע שיהי' עד שבדקו' הדק עד ברע שיתערב
איזה לחשוב א"ע יטעה שלא דהיינו כו' הטוב מן מובדל

באמת כונתו אם דוגמא ע"ד כמו רעה בדבר טובה כונה
א"ע יטעה לא דעת בר הוא אם ות"ת בצדקה להתייהר
שאינו מי משא"כ כלל, בזה הטוב דבר שאין היטב ויודע
באמת בעיניו וישר כשר ויהי' בזה יבחין לא כ"כ דעת בר
מרגיש שוטה אין כי שלו בטוב הגנוז ברע כלל ירגיש ולא
יוכל הדעת ע"י ונמצא כו', להרגיש יוסיף דעת ויוסיף
ועיקר כנ"ל דטו"ר התערובת עיקר א' הפכי' ב' להיו'
מהתחלקו' למעלה שרשו מצד זה וכל דטו"ר, ההבדלה
תערובת והיפוכו דבר לעשו' בכחו ע"כ כנ"ל חו"ג
כו' והיפוכו דבר שהן אע"פ באו א' מכח ושניהם והבדלה,
והיפוכו דבר זה אין מחו"ג למעלה עצמו שהוא מאחר
ההתכללו' שכח מפני וזהו שוין, שניהם אדרבה כלל אצלו
להיותו ושלם תם שנק' עד האמצעי בקו שיש והתערובו'
המנגדו מצד שלם שאינו לבד א' דבר ולא מהכל כלול
העליון בשלימו' תם שנק' מה עצמו זה מכח היינו
אם וכמ"ש ההבדלה העושה הוא שלזה מחו"ג שלמעלה
טעמים מב' תם נק' שיעקב וזהו כנ"ל, הבדלה אין דעת אין
קריאת ענין לפ"ז ונמצא וד"ל. ממש א' ענין שהן הללו
שאינו היינו הרע ואת הטוב את שיודע הדעת עץ שם
הנ"ל הדעת מן שלמטה התמימו' כענין לבד א' קו בבחי'
תערובו' כל ויודע מבחין אלא הדעת וחסירי בתינוקו'
להבחין ג"כ ולהיפך כנ"ל, בטוב ורע ברע טוב והתכללו'

עיקר וזהו ההבדלה, בתכלית טו"ר בין הידיעהולהבדיל
מצד בא א' מכח והכל ביניהן ולהבדיל לברר טו"ר שיודע

וד"ל. כנ"ל טו"ר מהתחלקו' למעלה הדעת שרש
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עצמותוÓ"ÓÂו) מצד ית' שהוא איך ג"כ היטב מובן
נתפס אינו כי עליו שיורה שם שום אין ממש
ואע"פ המקובלים, כל כמ"ש ח"ו מדה או אות בשום
מורים הנ"ל שהשמות איך לידע צריך שאדרבה שאמרנו
על הנ"ל לשמות והמכוין לבד, המדות על ולא עצמותו על
אלוה שאינו לאל מתפלל כאילו הוא הרי בעצמן המדות
מורים שהשמות נת' שהרי כדפרישית, הענין אבל כו', כלל
מכל לאו ית' והוא כו', בחסד אל שם פרטיים מדות על
שם ממש ית' לו שיהי' א"א א"כ כלל, איהו מדות אינון
שמתלבש טרם מהו"ע מצד דוקא דהיינו אלא פרטי,
אורו שמצמצם ע"י בספירותיו כשמתלבש אבל בספירותיו,
שנמצא כו', גבורה או חסד בספי' להתלבש ית' הגדול
בהתלבשו כגון פרטי ותואר שם לו קנה בהן בהתלבשו

נק' גבורה במדת ובהתלבשו וחסדן חסיד נק' חסד במדת
באמת שינוי ית' בו נעשה שאין (הגם כו' ודיין כו' גבור
מצד כן הוא כאילו שנראה אלא פרטי במהות להיות ח"ו
שהגוון שבזכוכית המים ממשל בפרדס וכמ"ש פעולתו
באמתת בהם קנוי השינוי ואין הזכוכית כפי בהם נעשה
ית' לו קורין אנו זה תואר מצד אז פ"ד) ד' בשער ע"ש כו'
הנ"ל משמות בשם הנ"ל התואר ית' בו שנראה ממש
השם ואין כו' אלקי' או אל זה פרטי תואר על המורים
ומדה זה תואר קנייתו מצד ית' לו אלא ולהמדה להתואר
חסד נק' שהמדה לחסד, חסיד בין ההפרש וכמו כו' זו
חכמה בין ההפרש וכן חסיד נק' זו מדה שקנה והאדם
חכם נק' חכמ' שקנה והאדם חכמה נק' שההשכלה לחכם
חכמה מהות שאינו ממש להאדם הוא זה שם ונמצא כו'
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קט    

חוט כמו יחד לכוללם או להשמאל או להימין נוטה בדעת
הטעם וזהו באריכו', במ"א ומבואר כידוע המשקולת
ולהטו' חו"ג או דטו"ר הפכי' ב' לסבול הדעת שבכח
נראה אשר עד שונים באופני' לכוללם או להיפוכו מדבר
לחבר בכחו האמצעי קו כי כנ"ל, לרע והטוב לטוב הרע
שלמעלה שרשו מצד הקוין בב' גמור התכללו' ולעשו'

בחי והוא כו' שלהם שכלולמהתחלקו' תם איש יעקב '
טו"ר התערובת היפך ת"ם שנק' מה ואמנם כו', מחו"ג
ונבדל נתברר דוקא הדעת בחי' שע"י לפי היינו כנ"ל דוקא
השלימו' בבחי' ת"ם שנק' עד כו' חו"ג או דטו"ר התערוב'

כו'. מחו"ג שלמעלה העליון
ÂÂהוא בטו"ר ההבדלה שעיקר רואי' אנו הנה הדבר

הדעת בחונן הבדלה קבעו ולכך דוקא הדעת ע"י
לחושך אור בין טו"ר בין כלל הבדלה אין דעת אין שאם
כשרון בכל רואי' שאנו לפי כו', המה בערבוביא אלא כו'
ונקי ברור בתכלית השלם כשרון לה שאין טוב המעשה
כו' וזרה רעה וכונה שקר תערובת כמו ופסולת סיג מכל
שהוא מפני הדעת ע"י רק כלל טעות בלי וכל מכל לגמרי
וכל בתכלית, הטוב מן הרע בהבדלת היטב ומבחין הבוחן
דק גם רע תערובת בכל יבחין יותר יותר דעת בר שהוא
לא כ"כ דעת בר כשאינו ולהיפך הטוב, שבמעשה שבדקו'
שלו, הטוב במעשה המעורב הרע שבדקו' בדק כ"כ יבחין
הטוב בחי' כל יותר יבדיל הדעת ע"י הרע במעשה וכן
בתכלית רע שיהי' עד שבדקו' הדק עד ברע שיתערב
איזה לחשוב א"ע יטעה שלא דהיינו כו' הטוב מן מובדל

באמת כונתו אם דוגמא ע"ד כמו רעה בדבר טובה כונה
א"ע יטעה לא דעת בר הוא אם ות"ת בצדקה להתייהר
שאינו מי משא"כ כלל, בזה הטוב דבר שאין היטב ויודע
באמת בעיניו וישר כשר ויהי' בזה יבחין לא כ"כ דעת בר
מרגיש שוטה אין כי שלו בטוב הגנוז ברע כלל ירגיש ולא
יוכל הדעת ע"י ונמצא כו', להרגיש יוסיף דעת ויוסיף
ועיקר כנ"ל דטו"ר התערובת עיקר א' הפכי' ב' להיו'
מהתחלקו' למעלה שרשו מצד זה וכל דטו"ר, ההבדלה
תערובת והיפוכו דבר לעשו' בכחו ע"כ כנ"ל חו"ג
כו' והיפוכו דבר שהן אע"פ באו א' מכח ושניהם והבדלה,
והיפוכו דבר זה אין מחו"ג למעלה עצמו שהוא מאחר
ההתכללו' שכח מפני וזהו שוין, שניהם אדרבה כלל אצלו
להיותו ושלם תם שנק' עד האמצעי בקו שיש והתערובו'
המנגדו מצד שלם שאינו לבד א' דבר ולא מהכל כלול
העליון בשלימו' תם שנק' מה עצמו זה מכח היינו
אם וכמ"ש ההבדלה העושה הוא שלזה מחו"ג שלמעלה
טעמים מב' תם נק' שיעקב וזהו כנ"ל, הבדלה אין דעת אין
קריאת ענין לפ"ז ונמצא וד"ל. ממש א' ענין שהן הללו
שאינו היינו הרע ואת הטוב את שיודע הדעת עץ שם
הנ"ל הדעת מן שלמטה התמימו' כענין לבד א' קו בבחי'
תערובו' כל ויודע מבחין אלא הדעת וחסירי בתינוקו'
להבחין ג"כ ולהיפך כנ"ל, בטוב ורע ברע טוב והתכללו'

עיקר וזהו ההבדלה, בתכלית טו"ר בין הידיעהולהבדיל
מצד בא א' מכח והכל ביניהן ולהבדיל לברר טו"ר שיודע

וד"ל. כנ"ל טו"ר מהתחלקו' למעלה הדעת שרש
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עצמותוÓ"ÓÂו) מצד ית' שהוא איך ג"כ היטב מובן
נתפס אינו כי עליו שיורה שם שום אין ממש
ואע"פ המקובלים, כל כמ"ש ח"ו מדה או אות בשום
מורים הנ"ל שהשמות איך לידע צריך שאדרבה שאמרנו
על הנ"ל לשמות והמכוין לבד, המדות על ולא עצמותו על
אלוה שאינו לאל מתפלל כאילו הוא הרי בעצמן המדות
מורים שהשמות נת' שהרי כדפרישית, הענין אבל כו', כלל
מכל לאו ית' והוא כו', בחסד אל שם פרטיים מדות על
שם ממש ית' לו שיהי' א"א א"כ כלל, איהו מדות אינון
שמתלבש טרם מהו"ע מצד דוקא דהיינו אלא פרטי,
אורו שמצמצם ע"י בספירותיו כשמתלבש אבל בספירותיו,
שנמצא כו', גבורה או חסד בספי' להתלבש ית' הגדול
בהתלבשו כגון פרטי ותואר שם לו קנה בהן בהתלבשו

נק' גבורה במדת ובהתלבשו וחסדן חסיד נק' חסד במדת
באמת שינוי ית' בו נעשה שאין (הגם כו' ודיין כו' גבור
מצד כן הוא כאילו שנראה אלא פרטי במהות להיות ח"ו
שהגוון שבזכוכית המים ממשל בפרדס וכמ"ש פעולתו
באמתת בהם קנוי השינוי ואין הזכוכית כפי בהם נעשה
ית' לו קורין אנו זה תואר מצד אז פ"ד) ד' בשער ע"ש כו'
הנ"ל משמות בשם הנ"ל התואר ית' בו שנראה ממש
השם ואין כו' אלקי' או אל זה פרטי תואר על המורים
ומדה זה תואר קנייתו מצד ית' לו אלא ולהמדה להתואר
חסד נק' שהמדה לחסד, חסיד בין ההפרש וכמו כו' זו
חכמה בין ההפרש וכן חסיד נק' זו מדה שקנה והאדם
חכם נק' חכמ' שקנה והאדם חכמה נק' שההשכלה לחכם
חכמה מהות שאינו ממש להאדם הוא זה שם ונמצא כו'
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כו', בחכמה התלבשותו של זה תואר בו שנעשה מצד
להיות ית' הפשוט אורו התלבשות מצד למעלה וכמ"כ
על המורה השמות מן שם לו קורין אנו בחכמה חכם
בחסד חסיד להיות התלבשותו ומצד י"ה שם והוא החכמה
למדת אינו זה שם ונמצא כו', אלוה שם ית' לו קורין אנו
ית' לו נק' זה ששם רק ית', למהו"ע אלא והחסד החכמה
פרטי בתואר להתלבש הגדול אורו פשיטת צמצם כאשר
מ"מ הרי עצמו שצמצם ואע"פ כו', בחכמה חכם להיות

פשוט אחדות ממש הוא החסד במדת המלובש ית' הוא
לענין הצמצום בו שנראה אלא הצמצום קודם שהוא כמו
כמו אני שהרי ממש אני נק', אני מעשי לפי וזהו ההנהגה
שמצד רק כו' זו במדה ההתלבשות קודם הוא שאני
הוי' או אלקים או אל שם לי לקרוא יכולים ההתלבשות
שם לו אין בספירותיו עדיין מתלבש כשאינו משא"כ כו',
כלל איהו מדות אינון מכל דלאו משום עליו שיורה ומדה

וכו':
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Ó"ÓÂאנוכי אלקיך אלקי' אותך שקראתי אע"פ לו אמר
שוין ועשי' אצי' אוא"ס לגבי שבאמת גבך, על אני
גשמי' כעשי' נחשבת החכ' שגם עשית בחכ' כולם וכמ"ש
שאצי' האצי', מבחי' הרבה שגבוה א"ק שהרי ית', לפניו
נק' וא"ק דעשי', אדם בחי' רק העולמות בכלליות נחשב
ולכן דבריאה, אדם רק ג"כ הוא א"ק ומ"מ דבריאה, אדם
אני מ"מ אלקי', נק' שלכן דאצי' נשמה הי' משה כי הגם
לגבי אשר דבריאה אדם רק הוא א"ק גם שהרי גבך על
עדיין ולכאו' לבד. דעשי' אדם בחי' רק האצי' נחשב א"ק
דבריאה אדם בחי' נחשב העולמות בכלליות א"ק הלא צ"ל
כמו וא"כ העולמות, בפרטיות הבריאה עולם כמו שזהו
בי"ע בחי' מהוה דכלליות אצי' כמ"כ בי"ע מהוה שאצי'
העולמו' בפרטיות דאצי' נשמה שהי' משה וא"כ דכלליות,
העולמות בכלליות נדבר כאשר וכמ"כ אלקי', נק' לכן אשר
דכלליות, אצי' מבחי' הוא משה ששורש לומר בהכרח
מ"ש ע"פ יובן הענין אך כו'. גבך על אני מה"ע צ"ל וא"כ
גלגלתא מן לעילא עתיק כדוגמת שיש ע"א דט"ו בזהר"ק
הא"ס בחי' אמר וא"כ דכלליות, אצי' נק' זו שבחי' דא"ק
בשוה דכלליות אבי"ע עולמו' ד' (המקיף הכללי דסובב
האצי' מבחי' שהי' למשה הקו) שלפני העיגול בחי' והוא
אלקי' שנק' האצי' מבחי' להיותך אלקי' קראתיך כי אם
בחי' שהרי גבך על אני אנכי אלקיך מ"מ בי"ע, לגבי
העשי' עם בשוה ג"כ דכלליות אצי' סובב העיגול
על שקאי פי' ליריאיו מכבודו חלק כי הגם וזהו דכלליות.
כי מכבודו, שחלק ל' ואמר אלקות, שנק' דאצי' נשמות
ונודע חכ', נתיבות ל"ב בחי' והיינו ל"ב גימ' הוא כבוד
דאצי' נשמה ולכן חכ', בחי' מאיר שבאצי' בת"ז ממ"ש
דאצי' נשמה על לכן חכ' מאיר האצי' עולם בכל כי להיות

כבוד שנק' נ"ח ל"ב מבחי' היינו מכבודו שחלק לומר שייך
את מקיף העיגול שהרי גבך על אני אנכי אלקיך ומ"מ כו'.
פי' האלקי' לאלקי הודו שאה"כ וזהו כנ"ל. בשוה כולם
אלקיך מ"מ האלקי', איש עוד וגם אלקי' נק' משה כי הגם

הגםאנכ היינו האלקי' אלקי שהוא להקב"ה הודו וזהו י
מ"מ לפרעה אלקי' נתתיך ראה כמ"ש אלקה למשה שקרא
כו'. האלקי' לאלקי הודו וזהו כו' גבך על אני אנכי אלקיך

Ï"ÈÂÚÂכמו אל בשם שנק' דאצי' נשמות ענין ביאור
ואלקי' האלקי' איש ומשה אל, ליעקב קראו
תרעם כמוהו ובקול לך כאל זרוע ואם כתי' דהנה לפרעה,
שבאה פי' יו"ד) ט' מ' (איוב כו' וגובה גאון נא עדה
כו' לך כאל זרוע אם הסערה מן לאיוב ה' מאת המענה
לה' בלתי שא"א דבר דזהו דמשמע וגובה, גאון נא עדה
וכענין מופלגי', לצדיקי' גם בזה כח לאדם ואין לבדו,
יפילו שצדיקי' רואי' אנו והלא עשו, לפני יעקב שנכנע
דשורש משום הוא הענין אך תפילתם. ע"י לרשעי'
של הנפשות ושורש כידוע, דתיקון מ"ה מש' הוא הצדיקי'
הנפילי' כמ"ש בשבה"כ שנפלו התהו מבחי' המה הרשעי'
פי' השם, אנשי מעולם אשר הגבורי' המה כו' בארץ היו
ואלה וכמ"ש התיקון בחי' שלפני התהו מעולם הוא מעולם
הן והן לבנ"י, מלך מלך לפני כו' מלכו אשר המלכי'
והמה התיקון, בחי' הי' שלא עד שקדמו דורות תתקע"ד
מ"ה ש' ע"י להתברר ודור דור בכל ששתלן פנים העזי
גבוה התהו שבחי' ומאחר כו', הצדיקי' ע"י והוא דתיקון
להשפילם, הצדיקי' ביכולת יהי' איך התיקון מבחי' הרבה
שהם אחר וגובה, גאון נא עדה לאיוב ה' שאמר וזהו

ממך. למעלה
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Âבמציאות ביטל בבחי' הביטל בחי' עצם היא
כו' ושליט רב דאיהו האלקות מעצם הנמשכת
בההתבוננות במ"א מ"ש וכן כו', חשיב כלא קמי' וכולא
מזה הנמשכת שהיראה למעלה כמו למטה נמצא שהאוא"ס
ורואה עליו שעומד מה לא ב"ה, האוא"ס מעצם (היינו
נמצא ה"ה בעצם שהוא כמו שהאוא"ס מה כ"א כו' ומביט
היא במ"א) וכמ"ש כו' שהוא כמו ממש גילוי בבחי' למטה
ובד"כ ממש, במציאות ביטל בבחי' פנימית יראה בחי'
ג"כ הוא בנה"ב שפועל מה וכמו"כ הביטל הו"ע היראה
הו"ע ובד"כ והבירור) הזיכוך ענין (לא שלו הביטל ענין
מלכות עול קבלת דהיינו דיר"ת רק כו', עצמותו הנחת
ההתגלות) (בענין במדרי' למטה הוא ויר"א ויר"ח שמים
ויר"ע כו', נפשו ולדבק לקשר שהיא דתפלה העבודה מענין
והתקשרות הנ"ל. דתפלה מהעבודה הרבה למעלה היא
ע"י הוא דנה"ב והזיכוך הברור וכן באלקות נפשו ודביקות
שבלב ועבודה התפלה שענין ולהיות דוקא. האהבה מדת

העבודה כל לזאת פ"א, כמשנת"ל הנ"ל ענינים ב' היא
האהבה: למדת לבוא היא דתפלה והיגיעה

Â.בכאו"א להיות מוכרחת שהיראה הוא כן ודאי והנה
דתפלה, שבלב עבודה ענין היא זו לא אמנם
תמיד שיזכור הזכרון ע"י רק ובאה בתמידות צ"ל דהיראה
ענינה וכללות במעשיו רואה שהוא ואיך הקב"ה בממה"מ
התבוננות ג"כ בזה ויש בפו"מ, וע"ט סו"מ להיות הוא
להיות שיכולים כאלו בענינים הן אבל הדעת והעמקת
השקידה הוא בזה והעיקר התפלה. בשעת שלא גם ולפעול
(והוא ההתבוננות וקיצור דתפלה) הזמן יותר מוכשר (ומ"מ
ויר"ת, יר"ע ענין ונת' תמיד. צ"ל הנ"ל) הזכרון ענין
קטנות בחי' יש שביר"א ואיך ליר"א, יר"ח בין וההפרש
ודביקות התקשרות שהו"ע דתפלה שבלב ועבודה וגדלות.
היום וידעת מ"ש שהוא הנה"ב וזיכוך ובירור באלקות נפשו
כל וע"כ דוקא. האהבה במדת זהו כו' לבביך אל והשבות

האהבה: למדת לבוא היא דתפלה והיגיעה העבודה
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לּדברp‰Â‰ד) אבינּוטומהא36ראיה ּבאברהם ּדמצינּו ¿ƒ≈ְְְְִִֵַַָָָָָָָָָ
ּבעצם, והחסד הּטֹוב איׁש ׁשהיה הּׁשלֹום ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָעליו

ּבּספרים נדיב37וכדאיתא היה הּׁשלֹום עליו אבינּו ּדאברהם ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָָָָ
מאכיל והיה ּבממֹונֹו נדיב ׁשהיה ונפׁשֹו, ּגּופֹו ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָּבממֹונֹו

לערבּיים אפּלּו לּכל ׁשּכתּוב38ּומׁשקה ּוכמֹו אׁשל39, "וּיּטע ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
רׁש"י ּופרׁש ׁשבע", ּפרּדס40ּבבאר אמר חד ּוׁשמּואל, רב : ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָ

ּפּונדק אמר וחד ּבּסעּודה, לאֹורחים ּפרֹות מּמּנּו ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָלהביא
הּנדיבּות על מֹורה זה ּדדבר ּפרֹות, מיני ּכל ּובֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָואכסניא

ע הּוא ולׁשּתֹות לאכל להם ּׁשּנתן מה זה ּדהּנה ניןּביֹותר, ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ּבּמדרׁש ּכדאיתא ויין ּבבׂשר הּמאכלים וטּוב הּוא41החסד, , ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ

ּכל אמנם רב, ּוביֹותר מרּבה הׁשּפעה ׁשהּוא נדיבּות, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻענין
עּדּון ׁשל מאכל הם ּפרֹות אבל סעּודה, מעניני הם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָזה
נדיבּות על מֹורה וזה ּכלל, סעּודה מעניני ׁשאינם ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָותענּוג
הּׁשלֹום עליו אבינּו ּדאברהם הּנדיבּות מּדת ּומרּבה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֻּביֹותר.
ּכמֹו זה ׁשעׂשה ּכלֹומר ּפּונדק, אֹו ּפרּדס אׁשל, ׁשּנטע ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבזה
אם ּכי ותענּוג עּדּון ׁשל ּדבר זה ּדאין הינּו הּמכרחי, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻּדבר
חסד ּבין ההפרׁש ּדזהּו מּמׁש, הכרחי ּדבר ּכמֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּזהּו
ׁשהּוא ּדיׁשמעאל לחסד הּתֹורה ּפי על חסד ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּדאברהם
מּדת ּבֹו יׁש ּבטבעֹו האדם ּדהּנה אדם, ּבני ּדמּדֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָחסד
ּכללּות יבּדל ּבזה אׁשר זּולתֹו, עם להתחּסד והחסד ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻהּטּוב
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(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'

גם37) וראה ב. צ, וירא באוה"ת הובא יז. שער צדיקים ארחות
ואילך. קכט ע' תרח"ץ סה"מ בארוכה

י.38) יא, עקב ספרי ד. יח, וירא פרש"י ב. פו, ב"מ ראה
לג.39) כא, וירא
ו.40) פנ"ד, ב"ר א. י, סוטה גם וראה עה"פ.
ד.41) פמ"ט, ב"ר

מזה.טו.
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Âבמציאות ביטל בבחי' הביטל בחי' עצם היא
כו' ושליט רב דאיהו האלקות מעצם הנמשכת
בההתבוננות במ"א מ"ש וכן כו', חשיב כלא קמי' וכולא
מזה הנמשכת שהיראה למעלה כמו למטה נמצא שהאוא"ס
ורואה עליו שעומד מה לא ב"ה, האוא"ס מעצם (היינו
נמצא ה"ה בעצם שהוא כמו שהאוא"ס מה כ"א כו' ומביט
היא במ"א) וכמ"ש כו' שהוא כמו ממש גילוי בבחי' למטה
ובד"כ ממש, במציאות ביטל בבחי' פנימית יראה בחי'
ג"כ הוא בנה"ב שפועל מה וכמו"כ הביטל הו"ע היראה
הו"ע ובד"כ והבירור) הזיכוך ענין (לא שלו הביטל ענין
מלכות עול קבלת דהיינו דיר"ת רק כו', עצמותו הנחת
ההתגלות) (בענין במדרי' למטה הוא ויר"א ויר"ח שמים
ויר"ע כו', נפשו ולדבק לקשר שהיא דתפלה העבודה מענין
והתקשרות הנ"ל. דתפלה מהעבודה הרבה למעלה היא
ע"י הוא דנה"ב והזיכוך הברור וכן באלקות נפשו ודביקות
שבלב ועבודה התפלה שענין ולהיות דוקא. האהבה מדת

העבודה כל לזאת פ"א, כמשנת"ל הנ"ל ענינים ב' היא
האהבה: למדת לבוא היא דתפלה והיגיעה

Â.בכאו"א להיות מוכרחת שהיראה הוא כן ודאי והנה
דתפלה, שבלב עבודה ענין היא זו לא אמנם
תמיד שיזכור הזכרון ע"י רק ובאה בתמידות צ"ל דהיראה
ענינה וכללות במעשיו רואה שהוא ואיך הקב"ה בממה"מ
התבוננות ג"כ בזה ויש בפו"מ, וע"ט סו"מ להיות הוא
להיות שיכולים כאלו בענינים הן אבל הדעת והעמקת
השקידה הוא בזה והעיקר התפלה. בשעת שלא גם ולפעול
(והוא ההתבוננות וקיצור דתפלה) הזמן יותר מוכשר (ומ"מ
ויר"ת, יר"ע ענין ונת' תמיד. צ"ל הנ"ל) הזכרון ענין
קטנות בחי' יש שביר"א ואיך ליר"א, יר"ח בין וההפרש
ודביקות התקשרות שהו"ע דתפלה שבלב ועבודה וגדלות.
היום וידעת מ"ש שהוא הנה"ב וזיכוך ובירור באלקות נפשו
כל וע"כ דוקא. האהבה במדת זהו כו' לבביך אל והשבות

האהבה: למדת לבוא היא דתפלה והיגיעה העבודה
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לּדברp‰Â‰ד) אבינּוטומהא36ראיה ּבאברהם ּדמצינּו ¿ƒ≈ְְְְִִֵַַָָָָָָָָָ
ּבעצם, והחסד הּטֹוב איׁש ׁשהיה הּׁשלֹום ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָעליו

ּבּספרים נדיב37וכדאיתא היה הּׁשלֹום עליו אבינּו ּדאברהם ְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָָָָָ
מאכיל והיה ּבממֹונֹו נדיב ׁשהיה ונפׁשֹו, ּגּופֹו ְְְְְֲִִֶַַָָָָָָָּבממֹונֹו

לערבּיים אפּלּו לּכל ׁשּכתּוב38ּומׁשקה ּוכמֹו אׁשל39, "וּיּטע ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹ
רׁש"י ּופרׁש ׁשבע", ּפרּדס40ּבבאר אמר חד ּוׁשמּואל, רב : ְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָ

ּפּונדק אמר וחד ּבּסעּודה, לאֹורחים ּפרֹות מּמּנּו ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָלהביא
הּנדיבּות על מֹורה זה ּדדבר ּפרֹות, מיני ּכל ּובֹו ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָואכסניא

ע הּוא ולׁשּתֹות לאכל להם ּׁשּנתן מה זה ּדהּנה ניןּביֹותר, ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ
ּבּמדרׁש ּכדאיתא ויין ּבבׂשר הּמאכלים וטּוב הּוא41החסד, , ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַָָָָָ

ּכל אמנם רב, ּוביֹותר מרּבה הׁשּפעה ׁשהּוא נדיבּות, ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֻענין
עּדּון ׁשל מאכל הם ּפרֹות אבל סעּודה, מעניני הם ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָזה
נדיבּות על מֹורה וזה ּכלל, סעּודה מעניני ׁשאינם ְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָותענּוג
הּׁשלֹום עליו אבינּו ּדאברהם הּנדיבּות מּדת ּומרּבה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָָֻּביֹותר.
ּכמֹו זה ׁשעׂשה ּכלֹומר ּפּונדק, אֹו ּפרּדס אׁשל, ׁשּנטע ְְְְֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבזה
אם ּכי ותענּוג עּדּון ׁשל ּדבר זה ּדאין הינּו הּמכרחי, ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֻּדבר
חסד ּבין ההפרׁש ּדזהּו מּמׁש, הכרחי ּדבר ּכמֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּזהּו
ׁשהּוא ּדיׁשמעאל לחסד הּתֹורה ּפי על חסד ׁשהּוא ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָּדאברהם
מּדת ּבֹו יׁש ּבטבעֹו האדם ּדהּנה אדם, ּבני ּדמּדֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָחסד
ּכללּות יבּדל ּבזה אׁשר זּולתֹו, עם להתחּסד והחסד ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻהּטּוב
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(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'

גם37) וראה ב. צ, וירא באוה"ת הובא יז. שער צדיקים ארחות
ואילך. קכט ע' תרח"ץ סה"מ בארוכה

י.38) יא, עקב ספרי ד. יח, וירא פרש"י ב. פו, ב"מ ראה
לג.39) כא, וירא
ו.40) פנ"ד, ב"ר א. י, סוטה גם וראה עה"פ.
ד.41) פמ"ט, ב"ר

מזה.טו.



קיי   

ענינם ּכל הרי חּיים ּדהּבעלי חּיים, הּבעלי מּמין המדּבר ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָָָמין
ּבהיֹותם (רק לולדֹותיהם אפּלּו לזּולתם ולא לעצמם רק ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹהּוא
מטיב הּוא ׁשּבטבעֹו ּבזה נבּדל הּוא המדּבר ּומין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָקטּנים),
רק הּוא אמנם ׁשּלֹו, הּטבע עצם מּצד והּוא זּולתֹו, עם ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָּגם
ׁשּלֹו מהּמֹותרֹות הּנה לעצמֹו לֹו הּמכרח ּכל לֹו ׁשּיׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻּדלאחר
אדם, ּבני ּבמּדֹות אפנים ּכּמה יׁש ּובזה לזּולתֹו, ּגם נֹותן ְְְֳִִֵֵֵֶַַָָָָָָהּוא
הּוא ּדאברהם החסד ׁשהּוא הּתֹורה ּפי ׁשעל החסד ְְֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָאבל

ׁשּכתּוב ּכמֹו לגמרי, אחר ּביעקב42ּבאפן ּוצדקה "מׁשּפט ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ׁשּׁשֹופטאּתה והינּו מׁשּפט, ּפי על הּוא ׁשהּצדקה עׂשית", ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ

וגם לצדקה, נֹותן הּוא והּׁשאר לעצמֹו, מּגיע ּכּמה עצמֹו ְְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָאת
מצוה, ׁשּזהּו מּפני יהיה הּצדקה ּדנתינת הּתֹורה ּבמׁשּפט ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָזה
לפי אם ּכי וחסדן, טֹובה ּבעל ׁשהּוא לפי זה ּדאין ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָוהינּו
אברהם, ׁשל הּנדיבּות ענין וזהּו .יתּבר הּׁשם צּוּוי ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא
לבד הּנה ותענּוג, עּדּון ענין ׁשהּוא ּבּסעּודה הּפרֹות ענין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָּדגם

להכרחי זה ׁשחׁשב נתןזה זאת עֹוד הּנה זּולתֹו), (ּבׁשביל ּות ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ
היה זה ּדכל והגם כּו', "וּיּטע" ׁשּכתּוב ּכמֹו זה על ְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָיגיעתֹו
ּכדכתיב ּבעֹולם, יתּבר אלקּותֹו לפרסם אלקית ּכּונה ְְְְְְֱֱִִִִִִֵֵַַָָָָָֹֹּבׁשביל

רׁש"י ּופרׁש עֹולם", א–ל ה' ּבׁשם ׁשם ידי43"וּיקרא "על : ְְְִִֵֵֵֵֵַַַָָָ

לכל אלק"ּה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ׁשמֹו נקרא אׁשל ְְְֱִֵֶֶַַָָָָֹאֹותֹו
למי ּברכּו להם אמר וׁשֹותים ׁשאֹוכלים לאחר ְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָהעֹולם,
מי מּׁשל אכלּתם, ׁשּמּׁשלי אּתם סבּורים מּׁשּלֹו, ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַׁשאכלּתם

אכלּתם" העֹולם והיה יתּבר44ׁשאמר אלקּותֹו ּפרסם ּובזה , ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
אלקית, ּכּונה ּבׁשביל היה הּטֹוב הׁשּפעת הרי ּכן אם ְְֱֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָֹּבעֹולם,
עבֹודה עצמּה היא ּדקדּׁשה ּדחסד ּכן, הּוא האמת ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻהּנה
זּולתֹו עם חסד ועֹוׂשים צדקה ּׁשּנֹותנים ּדמה והינּו ְְְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָֹאלקית,
אׁשר הוי', צּוּוי ׁשהּוא לפי אם ּכי הּטֹוב מּדת מּפני רק ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָאינֹו
טֹובֹות, ּבמּדֹות וחסד טֹוב לעׂשֹות וצּונּו ּבמצֹותיו ְְְְְֲִִִִֶֶַָָָָקּדׁשנּו

ּוכמאמר ,יתּבר ּבדרכיו הֹולכים אנּו זה ידי על "מה45אׁשר ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
נדיבּות זה והרי וחּנּון", רחּום ּתהא אּתה אף ורחּום חּנּון ְְְְֲִֵֵֶַַַַַַַָהּוא

ְָּגדֹולה.
.,ּבממֹונֹו נדיב היה הּׁשלֹום עליו אבינּו אברהם ƒְְִִַַָָָָָָָָָָ

ּדבעלי ּבטבעֹו, רחמני הּוא האנֹוׁשי ּדמין ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵַַָָָויבאר
הּתֹורה ּפי על הּצדקה מעלת ויבאר לעצמם, רק הם ְְְֲִִִֵֵַַַַַַַַָָָָָחּיים
וחסד לעצמֹו, ׁשּלֹוקח מּכמֹו יֹותר לזּולתֹו ּׁשּנֹותן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָמה
יתּבר אלקּותֹו לפרסם העבֹודה ּבׁשביל היה ְְְְְְֱֲִִִֵֵַַָָָָָָָֹּדאברהם

ָָּבעֹולם.
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רמד,42) שם תו"ח ב. סג, בשלח תו"א בכ"ז וראה ד. צט, תהלים
ואילך. כא ע' תרנ"ה רא. ע' תרמ"ח מו. ע' תרמ"ג סה"מ ואילך. א
תר"ץ. (סה"מ ספ"ג תר"ץ שובה ד"ה קלח. ע' פר"ת קצד. ע' תרע"ח
(סה"מ תש"א יכפר הזה ביום כי ד"ה ב). עז, ח"א קונטרסים סה"מ

תש"בקונטרסים סה"מ .208 ע' אידיש סה"מ ואילך). ב תמח, ח"ב
רסא. ע' שם קמד. ע' ח"א מהורש"ב אדמו"ר אגרותֿקודש .53 ע'

לה. ע' ח"י מהוריי"צ אדמו"ר אגרותֿקודש
ואילך.43) סע"א י, סוטה גם וראה עה"פ.
רש"י.44) עכ"ל
ה"ו.45) פ"א דעות הל' רמב"ם ב. קלג, שבת כב. יא, עקב ספרי

ס"ג. סקנ"ו או"ח אדה"ז שו"ע
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אשר ותרופות רפואות פירוט טוב שם הבעל של במכתבו לקרוא ניסן ר' של הפתעתו הייתה גדולה
יוכנו איך בדיוק פירט טוב שם הבעל ראדזיוויל. הנסיך שנפצע כפי שנפצע, מי עבור בהן להשתמש יש

החולה. של לשימושו יימסרו הם ואיך אלו רפואות

ואשר ראדזיוויל, לנסיך שיקרה את מראש ראה טוב שם הבעל אשר הוכחה, זו הייתה לא ְִֶֶהאם
רפואתו? את הנסיך יקבל ידו שעל השליח יהיה ניסן שר' רצה

המום! היה ניסן ר'

ייתן שכאשר בפירוש כתב הוא אך ראדזיוויל. הנסיך של שמו את אמנם הזכיר לא טוב שם הבעל
גמול, כל הדבר מבעל יקבל שלא המבורך, המזור את תביא והרפואה הרפואה, את לפצוע ניסן ר'

פרנסה. להם ולספק ליהודים טוב להיות יבקשו רק אלא תגמול, לקבל יבקשו הלז כאשר אפילו

לא אלו תרופות אליו הגיעו מניין ישאלוהו אם כי ניסן לר' טוב שם הבעל הורה המכתב בהמשך
ישראל רבי - ביהדות החדשה הדרך של מייסדה - מרבו אליו מגיעים אלו שתרופות מכך סוד יעשה

ממעז'יבוש. טוב שם בעל

בעלֿפה לו ציווה כבר שהוא מה את לעשות לשכוח לא ניסן לר' טוב שם הבעל גם הזכיר במכתב
יהודי. שהינו לואי, פייר רדזיוויל, הנסיך של ומלווהו לידידו לומר -

ללכת תיכף החל הוא לעשות: עליו אשר את בדיוק כעת ידע הוא כרגע. נהיר הכול היה ניסן לר'
לפי אצלו מוכנות כבר היו אשר הרפואות את ולהציע דווי, ערש על הנסיך שכב בביתו אשר לכומר,

טוב. שם הבעל של הוראותיו

חסר שכב והוא גבר, חומו לרגע, מרגע הורע מצבו הנסיך. של לפציעתו השני ביום בדיוק זה היה
הכרה.
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אשר ותרופות רפואות פירוט טוב שם הבעל של במכתבו לקרוא ניסן ר' של הפתעתו הייתה גדולה
יוכנו איך בדיוק פירט טוב שם הבעל ראדזיוויל. הנסיך שנפצע כפי שנפצע, מי עבור בהן להשתמש יש

החולה. של לשימושו יימסרו הם ואיך אלו רפואות

ואשר ראדזיוויל, לנסיך שיקרה את מראש ראה טוב שם הבעל אשר הוכחה, זו הייתה לא ְִֶֶהאם
רפואתו? את הנסיך יקבל ידו שעל השליח יהיה ניסן שר' רצה

המום! היה ניסן ר'

ייתן שכאשר בפירוש כתב הוא אך ראדזיוויל. הנסיך של שמו את אמנם הזכיר לא טוב שם הבעל
גמול, כל הדבר מבעל יקבל שלא המבורך, המזור את תביא והרפואה הרפואה, את לפצוע ניסן ר'

פרנסה. להם ולספק ליהודים טוב להיות יבקשו רק אלא תגמול, לקבל יבקשו הלז כאשר אפילו

לא אלו תרופות אליו הגיעו מניין ישאלוהו אם כי ניסן לר' טוב שם הבעל הורה המכתב בהמשך
ישראל רבי - ביהדות החדשה הדרך של מייסדה - מרבו אליו מגיעים אלו שתרופות מכך סוד יעשה

ממעז'יבוש. טוב שם בעל

בעלֿפה לו ציווה כבר שהוא מה את לעשות לשכוח לא ניסן לר' טוב שם הבעל גם הזכיר במכתב
יהודי. שהינו לואי, פייר רדזיוויל, הנסיך של ומלווהו לידידו לומר -

ללכת תיכף החל הוא לעשות: עליו אשר את בדיוק כעת ידע הוא כרגע. נהיר הכול היה ניסן לר'
לפי אצלו מוכנות כבר היו אשר הרפואות את ולהציע דווי, ערש על הנסיך שכב בביתו אשר לכומר,

טוב. שם הבעל של הוראותיו

חסר שכב והוא גבר, חומו לרגע, מרגע הורע מצבו הנסיך. של לפציעתו השני ביום בדיוק זה היה
הכרה.
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מהסביבה הרופאים ממוות. הנסיך להצלת סיכוי שום ראה לא הוא מיואש. היה המלווה הרופא
יגיעו אם ואפילו מדי. מאוחר יהיה יגיעו כאשר כי נראה והיה הגיעו, טרם להביא שלח שאחריהם

הגוסס. לנסיך אופן בשום לעזור יוכלו לא קודם

ופאות זקן עם ארוכה בקאפוטה יהודי - הילוכו וצורת מראהו רק הכומר. בבית ניסן ר' נראה לפתע
הפ הנסיך סביב מהנאספים לב תשומת משכו צוע.-

בוז. מעט בלא וגם רבה, בפליאה עליו שהסתכל לואי, פייר היה ניסן בר' שהבחין הראשון

הפעם זו הייתה אך יהודית. הופעה עם יהודי ראה לואי שפייר הראשונה הפעם זו הייתה לא
פנים. אל פנים ניסן ר' של מסוגו יהודי עם נפגש שהוא הראשונה

פייר אולי היה חייו, על הנאבק ראדזיוויל, הנסיך של הקריטי מצבו עקב בצער שרוי היה לא לּו
מה "לשם אותו: שואל כאילו ברוגזה, בו הביט עתה אך ניסן. ר' של חשבונו על להתלוצץ מנסה לואי

זו"? קריטית בשעה הזמנה שום ללא לכאן הגעת

הראשון היה לואי שפייר וכיוון שאלות. אלו אי ישאלנו מהנוכחים שמישהו המתין לא ניסן ר' אך
בא: לשמה אשר השליחות מטרת את לו והבהיר אליו פנה תיכף הרי לקראתו, שבא

השם בעזרת אשר הנני בטוח אשר רפואות, עם באתי "ולכן אמר הנסיך" של מצבו על "שמעתי
הרצוייה". התועלת את תבאנה

התקוות כל את ביטל כבר הרופא השמעתם? בצחוק. יפרוץ לואי שפייער הרבה חסר היה לא
הפצוע! לנסיך רפואה באמתחתו שיש ואומר "יהודון" מגיע וכאן, הפצוע, הנסיך של לרפואתו

מהמקום, מהר שיותר מה להסתלק ניסן לר' לצוות עמד כבר ראדזיוויל הנסיך של הקרוב מלווהו
היה רב כי ובייאושו החולה, עבור רפואה לו שיש האומר, ניסן ר' דברי את הרופא שמע במקרה אך

תקווה. שביב בכל להיתפס להוט

להפסיד". מה לנו "אין - הרופא התערב - לומר"! לו יש מה נשמע "הבה

להציע. לו יש מה ניסן ר' את לחקור החל והרופא הרופא, עם ניסן ר' את השאיר לואי פייער

דיבר. אודותם הרפואות עם הגיע ניסן ר'

בביטחון ניסן, ר' אמר - לעשות" אפשר מה ה' בעזרת לך ואראה החולה אל לגשת לי "הרשה
טוב. שם הבעל על בהסתמכו מלא

שכב בו לחדר ניסן ר' את והכניס תרופה, כל לנסות כן, פי על אף מוכן הרופא היה במצוקתו,
לחיים. מאשר למוות יותר קרוב שהוא במצב ראדזיוויל הנסיך

כן כמו במשחה. ראדזיוויל של גופו כל את ניסן ר' מרח טוב שם הבעל של להוראתו בהתאם
אחדות. טיפות הנסיך לּפי טפטף מכן ולאחר הנסיך, של דם השותת פצעו על מיוחדת משחה ְְִִֵהניח

החולה פקח נוספת שעה וכעבור הנסיך. של במצבו לטובה שינוי הורגש וכבר רב, זמן עבר לא
לדמם. חדל ּוּפצעֹו לרדת, החל חומו עיניו, ְִֵַַָאת

פייער כולל המיטה, ליד נוכחים היו אשר הנוכחים שאר וכל נרגשים.הרופא, לואי,

נס. כמו רק להיחשב שיכול כזה דבר ראו הם
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חלף"! "המשבר רבה, בחדווה הרופא הכריז יחיה"! "הוא

מלא. בביטחון ניסן ר' אמר - לנסיך" אותי הכנסתם כאשר תיכף בזה בטוח הייתי "אני

בהשתוממות. בחסיד והביט הרופא, שאל - בטוחים"? כך כל הייתם "ובמה

ר' של מענהו היה - בהם" להשתמש לי ציווה אשר והוא הקדוש מרבי ניתנו והרפואות "היות
ניסן.

לואי פייר זה היה כבר והפעם - כבוד"? יראת בכזו אודותיו מדבר שהינך הקדוש רבך "ומיהו
ידידותית. די בנימה זו שאלה שאל אשר

ר' השיב - הבורא" בעבודת חדשה דרך של מייסדה הוא טוב. שם בעל ישראל רבי הוא "שמו
ניסן.

עיניים. בארבע אך איתו, לשוחח שברצונו לואי לפייר ואמר בנוח, עצמו חש כבר ניסן ר'

מיוחד. לחדר הכניסו לואי ופייר

לשאת ניסן ר' החל - טוב" שם הבעל הקדוש מרבי נובע כאן שקרה מה שכל לך, אמרתי "מקודם
- דברו את

שם - צבי פסח הוא היהודי ושמך יהודי שהינך שתדע - רבי של בשמו - לך לומר ברצוני "עתה
- אמך" סב שם על לך שניתן

לשוב אתה ומוכרח טובה, לא בדרך הלכת עתה "שעד לך, לומר עלי ציווה אף טוב שם הבעל
לאלוקיך"! מיד

ושמע. ראה אשר כל את לעכל עתה צריך היה לואי ופייר לדרכו. הלך ניסן ר'

כדי חזק די ראדזיוויל הנסיך כבר היה - שבת ערב זה היה - התרופות לקבלת השלישי ביום
רגליו. על אפילו נעמד השבת ולאחר במקומו, להתיישב

השתמש שבהן הרפואות אודות בפרוטרוט אותו לחקור והחל ניסן, לר' לקרוא הנסיך שלח עתה
כלֿכך. נפלא באופן אותו וריפאו

החדשה. החסידית הדרך ועל הבעלֿשםֿטוב אודות יותר לדעת רצה גם הוא

ברורה. תשובה ניסן ר' ענה הללו השאלות כל על

לדעת. ראדזיוויל הנסיך רצה - אתה"? מצפה גמול "ולאיזה

להם ותיתן היהודים עם שתיטיב הוא מבקש שאני "כל - ניסן ר' אמר - גמול" בשום חפץ "אינני
פרנסה". להם שתהיה האפשרויות כל את

לואי פייער גם הארקי, את עזיבתו והתאפשרה לחלוטין ראדזיוויל הנסיך הבריא מספר ימים כעבור
אליו. הצטרף

ניסן. לר' היישר וניגש להארקי, שוב הגיע לואי ופייער רב זמן חלף לא

יכולתי לא מנוח. מצאתי "לא - ניסן לר' לואי פייער אמר - מכאן" שהלכתי יום אותו "מאז
משהו יהודים. בין לחיות משכני לבי גויים, בין להישאר יכולתי ולא טריפה, במאכלי ולגעת להתקרב

- לאמונתי" לשוב דחפני
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חלף"! "המשבר רבה, בחדווה הרופא הכריז יחיה"! "הוא

מלא. בביטחון ניסן ר' אמר - לנסיך" אותי הכנסתם כאשר תיכף בזה בטוח הייתי "אני

בהשתוממות. בחסיד והביט הרופא, שאל - בטוחים"? כך כל הייתם "ובמה

ר' של מענהו היה - בהם" להשתמש לי ציווה אשר והוא הקדוש מרבי ניתנו והרפואות "היות
ניסן.

לואי פייר זה היה כבר והפעם - כבוד"? יראת בכזו אודותיו מדבר שהינך הקדוש רבך "ומיהו
ידידותית. די בנימה זו שאלה שאל אשר

ר' השיב - הבורא" בעבודת חדשה דרך של מייסדה הוא טוב. שם בעל ישראל רבי הוא "שמו
ניסן.

עיניים. בארבע אך איתו, לשוחח שברצונו לואי לפייר ואמר בנוח, עצמו חש כבר ניסן ר'

מיוחד. לחדר הכניסו לואי ופייר

לשאת ניסן ר' החל - טוב" שם הבעל הקדוש מרבי נובע כאן שקרה מה שכל לך, אמרתי "מקודם
- דברו את

שם - צבי פסח הוא היהודי ושמך יהודי שהינך שתדע - רבי של בשמו - לך לומר ברצוני "עתה
- אמך" סב שם על לך שניתן

לשוב אתה ומוכרח טובה, לא בדרך הלכת עתה "שעד לך, לומר עלי ציווה אף טוב שם הבעל
לאלוקיך"! מיד

ושמע. ראה אשר כל את לעכל עתה צריך היה לואי ופייר לדרכו. הלך ניסן ר'

כדי חזק די ראדזיוויל הנסיך כבר היה - שבת ערב זה היה - התרופות לקבלת השלישי ביום
רגליו. על אפילו נעמד השבת ולאחר במקומו, להתיישב

השתמש שבהן הרפואות אודות בפרוטרוט אותו לחקור והחל ניסן, לר' לקרוא הנסיך שלח עתה
כלֿכך. נפלא באופן אותו וריפאו

החדשה. החסידית הדרך ועל הבעלֿשםֿטוב אודות יותר לדעת רצה גם הוא

ברורה. תשובה ניסן ר' ענה הללו השאלות כל על

לדעת. ראדזיוויל הנסיך רצה - אתה"? מצפה גמול "ולאיזה

להם ותיתן היהודים עם שתיטיב הוא מבקש שאני "כל - ניסן ר' אמר - גמול" בשום חפץ "אינני
פרנסה". להם שתהיה האפשרויות כל את

לואי פייער גם הארקי, את עזיבתו והתאפשרה לחלוטין ראדזיוויל הנסיך הבריא מספר ימים כעבור
אליו. הצטרף

ניסן. לר' היישר וניגש להארקי, שוב הגיע לואי ופייער רב זמן חלף לא

יכולתי לא מנוח. מצאתי "לא - ניסן לר' לואי פייער אמר - מכאן" שהלכתי יום אותו "מאז
משהו יהודים. בין לחיות משכני לבי גויים, בין להישאר יכולתי ולא טריפה, במאכלי ולגעת להתקרב

- לאמונתי" לשוב דחפני
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קטז   

 

פ"ד] תשרי [כ"ד

בל"נ עצמה על תקבל תי' . . . האשה שאלת על במענה

או לחם ככר שתאפה והיינו תורה, לומדי בטובת להתעסק

ושבוע שבוע (בכל בחדר, הלומדי' תינוקות בשביל לחם חלת

בגשמיות) מצבה לפי עלי' יכבד לא אשר בסכום קצוב, דבר

ובכל מצוה, טבילת בדבר הנשי' את לעורר עצמה על ותקח

ג' במשך יתאסף וכאשר לצדקה, מטבע איזה תתן ועש"ק יום

אצונו אשר כפי בזה יעשה והוא לכבודו, הכסף תמסור חדשי'

להתפלל לביהכ"נ בכ"י שילך עצמו על יקבל ובעלה אי"ה,

לתלמוד בהנוגע בגופו ויתעסק בלימוד, שיעור איזה ולשמוע

ופרנסה וקיימא חייא בזרעא לבבם ישמח והשי"ת תורה,

בריוח. טובה
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אשר לי, אמר "והוא - ניסן לר' לספר לואי פייער המשיך - ראדזיוויל", לנסיך גיליתי זה כל "את
חושב". שאני כפי לעשות הנני שצריך הוא, סובר ממני, להיפרד רוצה היה שלא הבט מבלי

לעשות, ברצונו מה כבר החליט היהודי, בשמו כעת להיקרא שרצה כפי צבי פסח או לואי, פייר

חיפש הוא יהדות. ללמוד הוא רצה ובראשונה בראש יהודים. בין בהארקי להישאר החליט הוא
בי"ת. מאל"ף עימו ללמוד מתחיל הוא כאשר רבו, נהיה והלז נוכריות, שפות גם ידע אשר למדן, ְַָאברך

חומש. ללמוד וגם להתפלל, היה יכול הברכות, כל את צבי פסח ידע אחת שנה במשך

הבא: המחזה נראה ובהארקי קרבו הפסח ימי

נחמן ר' הארקי, של הישיש רבה הקדים המצות, עבור שלנו" "מים לשאוב צריכים שהיו בזמן
ולקח מרכבתו את רתם בתשובה, חזר בזקנותו אשר ברוך, ליפע ר' היהודי והפריץ מוכן, להיות יצחק
חלק לוקח שהוא כך על שמחה מרוב נהרו ופניו במרכבה ישב צבי פסח גם לנהר. הישיש הרב את

במצוה.

הנהר לתוך לואי צביֿפייר פסח נכנס - ה"ציד" בעת בעבר נעל אותם - הגבוהים במגפיו נעול
עבור שלנו" ה"מים בשאיבת הראשון להיות כדי מיוחדת "מעבורת" על שהילך הישיש, ברב בתמכו

המצות.

את העניק המקומיים וליהודים הארקי, ליד האחוזה את צבי פסח לידידו העניק ראדזוויל הנסיך
בתיהם. בנויים היו עליה אשר האדמה

ניסן ר' צריכים היו לא ולכן, אחריו. והנוהים הבעלֿשםֿטוב אודות הארקי תושבי כל ידעו עתה
בהארקי. החסידים התגלו וכך חסידים. היותם דבר את בסוד לשמור ואחרים
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קיז אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ב מ"ח, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר שלמה חיים שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ב מ"ח, הנה ת"ח שעכ"פ כותב מהסדרים במשך חדש תשרי, אף כי בקיצור.

מזכיר במכתבו שסדר הלימודים הוא משעה 6:30 בקר עד 9:30 לילה, ואח"כ זמן ארוחת הערב 

עד 10:30. וצריך עיון בזה כי לכאורה אינו מתאים לשמירת בריאות התלמידים, כיון שנשאר לקשעה"מ 

שינה ברכת השחר וכו' שמונה שעות מצומצמות. וכבר ידוע עד כמה הקפיד כ"ק מו"ח אדמו"ר על שמירת 

בריאות התלמידים של תומכי תמימים ועאכו"כ בימינו אלה שעוד נחלש הדור בגשמיות, ובפרט באה"ק 

יסדרו  לזה  ומתאים  במקומם  התנאים  היודע  יר"ש  רופא  עם  גם  ואולי  ביניהם  שיתייעצו  וכדאי  ת"ו. 

הענינים.

נוסף על הנ"ל הרי לכאורה יש מקום לומר שכדאי להשאיר עכ"פ משך זמן קצר לרשות התלמידים 

למען יהי' מקום לתוספת מחול על הקדש מרצונם הטוב ולא בהכרח מסדרי הישיבה וקנאת סופרים תרבה 

חכמה.

לפלא שאין במכתב הנהלת הישיבה וגם לא במכתבו אודות הוספת תלמידים לזמן לימודים החדש. 

ובטח מתבוננים בהמצב באה"ק ת"ו שבעוד מועד צריך להבטיח )באווארענען זיך( בתלמידים כיון שמספר 

הישיבות הולך וגדול וכנראה שחוטפים תלמידים מכל הבא בידם.

מה שמסיים במכתבו הסיבה לחוסר המשמעת, הנה אף שאת"ל שהסיבה אמיתית אין זה משנה 

המצב, והרי ידוע שהמשמעת היא יסוד בהצלחה בלימוד ובהנהגה.

בחבילה בפ"ע נשלח לו מפתחות התורה אור שי"ל זה עתה ובטח יביא לו תועלת בעבודתו.

בברכת הצלחה המחכה לבשו"ט.

 ב"ה,  כ"ג מ"ח, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ט מ"ח, שעורר תמי' בקריאתי בו שהוא בקפידא על כו', אשר אף שאמרו 

רז"ל שכהנים קפדנים הם, הנה נוסף על שלא דוקא במרז"ל זה צריך להתחיל העבודה בתור כהן, והרי 

כמה ענינים ישנם קודם לזה, הנה אפילו בענין זה עצמו למה לנצל קפדנות בנוגע לזולתו, כיון שהאדם קרוב 

יותר לעצמו, ובפרט כשהמדובר הוא לא על הזולת הרחוק אלא דוקא על הזולת שהוא המשלים ועושה 

מלא טוב היות, דוקא טוב.

ואולי זוכר עדיין מה שאמרתי לו בדבר פב"פ אשר ענין דשלום בית נוגע גם לפרנסה, וכדבר משנה 

- בענינים הטבעים, שבהם  - ע"פ תורה  ובלקו"ת סוף פרשת ברכה. ואם צריכים להשתדל  סוף עוקצין, 

בדבר  והאריכות  הפרנסה  תלוי  שבהם  תורה  פי  שעל  בענינים  להשתדל  שצריך  עאכו"כ  הפרנסה,  תלוי' 

הפשוט אך למותר, ולא באתי אלא להעיר ולהאיר אשר ענינים כאלו אף שבעיני בני אדם נראים שפעוטים 

וקטנים הן הם דוקא אבן הבוחן עד כמה פב"פ חסיד, וכמבואר ומובן מכמה שיחות הק'.

ויה"ר שבקרוב ממש יודיע שהתחיל לעבוד ע"ע בכיוון זה, ואז יזכה להודיע ג"כ שרואה הצלחה 

בעבודה זו.

בברכה לבשר טוב בכל האמור לעיל וגם ע"ד הרחבת הפרנסה.
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(‡)‰ ÌÈÚÂ ‰ ‰‡Ó ‰ ÈÁ eÈ‰Â«ƒ¿«≈»»≈»»»¿∆¿ƒ»»

ÌÈ ÚÂ.,ּוכלל ּכלל ּבכל "ׁשנה" נכּתב ,לכ ¿∆«»ƒְְְְְִַָָָָָָ
ּכבת ק' ּבת לעצמֹו, נדרׁש אחד ׁשּכל ל ְְְְְִֶֶַַַַָָָלֹומר
ּבת אינּה ׁשהרי חטאה, לא כ' ּבת מה לחטא, ְְְֲֵֵֵֶַַַָָָֹכ'
ליפי ז' ּכבת כ' ּובת חטא, ּבלא ק' ּבת אף :ענׁשין, ְְְְֳִִֵַַַַָֹֹ

‰ ÈÁ È.:לטֹובה ׁשוין Èa˙()ּכּלן ¿≈«≈»»ְִָָָֻ¿ƒ¿«
Úa‡.,אחימן ׁשם: ׁשהיּו ענקים ארּבע ׁשם על «¿«ְֲֲִִֵֶַַַָָָָ

זּוגֹות ד' ׁשם על אחר: ּדבר ואביהן. ותלמי ְְֲִֵֵֵֶַַַַַַָָׁשׁשי
ואׁשּתֹו: איׁש ׁשם אברהם(ב"ר)ׁשּנקּברּו וחּוה, אדם ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָ

ולאה: יעקב ורבקה, יצחק ‡Ì‰וׂשרה, ‡Â. ְְְְְֲִִֵַָָָָָֹ«»…«¿»»
˙ÏÂׁשבע:מּבאר ‰Ï „tÒÏ.מיתתו נסמכה ְִֵֶַƒ¿…¿»»¿ƒ¿…»ְְְִִַָ

העקדה, ּבׂשֹורת ידי ׁשעל לפי יצחק, לעקדת ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָׂשרה
נׁשחט, ׁשּלא וכמעט לׁשחיטה, ּבנּה ּפרחהׁשּנזּדּמן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹ

ּומתה: מּמּנה גנׁשמתּה ‡ÈÎ(„)תורה ˙ÂŒ ְִִֵֶָָָָ≈¿»»…ƒ
ÌÎnÚ.ּומדרׁש עּמכם. ונתיּׁשבּתי אחרת, מארץ ּגר ƒ»∆ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָ

אהיה לאו, ואם ּגר, הריני ּתרצּו, אם ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָאּגדה:
ּברּו הּקדֹוׁש לי ׁשאמר הּדין, מן ואּטלּנה ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָּתֹוׁשב

הּזאת" אתֿהארץ אּתן לזרע" .‡Œ˙Á:הּוא: ְְֲֵֶֶֶַַָָֹ¬À«∆∆
לבית קרקע ההּקברֹות:אחּזת Œ‡Ï(Â)תורה ְְְֲֵַַַַָֻ…

‰ÏÎÈ.,ימנע מ)ּכמֹו:לא תכלא(תהלים "לא ƒ¿∆ְְְִִַָֹֹ
ּוכמֹו: ,"ח)רחמי הּגׁשם(לעיל ז":"וּיּכלא תורה ְֲִֵֶֶֶַַַָ

(Á)ÌÎÙ.:רצֹונכםÈÏŒeÚ‚Ùe.,ּבּקׁשה לׁשֹון «¿¿∆ְְֶƒ¿ƒְַָָ
א)ּכמֹו: .‰ÏtÎn‰(Ë)":"אלּֿתפּגעיֿבי(רות ְְְִִִַ««¿≈»

ּגּביו. על ועלּיה ּבזּוגֹותּבית ׁשּכפּולה אחר: ּדבר ְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ
נג) ÏÓ‡:(עירובין ÛÒÎa.ּדוד וכן ׁשויּה. ּכל אׁשּלם ¿∆∆»≈ְְֲִֵֵַָָָָ

לארונה: כא)אמר א הימים מלא(דברי ":"ּבכסף ְְֲֵֶֶַַַָָָ
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(È)È Â.מּנּוהּו הּיֹום אֹותֹו חסר, ּכתיב ¿∆¿…≈ְִִֵַָ

עליהם, ׁשהיהׁשֹוטר אברהם ׁשל חׁשיבּותֹו מּפני ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָ
לגדּלה: עלה לֹו, צריÈŒ È‡ ÏÏ.ׁשּכּלן ְִִָָָָֻ¿…»≈««ƒֶָֻ

לׂשרה: חסד לגמל ּובאּו מּמלאכּתן Œ‡Ï(È‡)ּבטלּו ְְְְְִִֶֶַָָָָָֹ…
È‡.:ּבדמים אֹותּה ּתקנה CÏלא Èz.היא הרי ¬…ƒְְִִֶָָֹ»«ƒ»ֲִֵ

:ל ׁשּנתּתיה יבּכמֹו eÏ(È‚)תורה ‰z‡ŒÌ‡ C‡ ְְְִֶַָ«ƒ«»
È.אני ּבחּנם, וליּקח ל לׁשמע לי אֹומר אּתה ¿»≈ƒְְְְֲִִִִִֵַַַָָֹ

הלואי ׁשמעני", לּו אּתה אם א" ּבכ אפׁשי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָאי
אצלי,דוני.Èzותׁשמעני: הּוא מּוכן ּבלע"ז, "ש ְְִִֵָ»«ƒְְִֶַַָ

ל נתּתי ידּכבר:והלואי Èe(ÂË)תורה ÈÈ. ְְְְִַַַָָ≈ƒ≈¿

לכלּום, חׁשּובה, היא מה ּכמֹונּו אֹוהבים ׁשני ְְֲֲִִִֵֵַָָּבין
הּמכר,אּלא את קבר:(ב"ר)הּנח ואתֿמת ְְְֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
(ÊË)Ï Ì‰‡ ÏÂ.(נ וי"ו,(בכורות חסר «ƒ¿…«¿»»¿∆¿…ֵָָ

עׂשה, לא מעט ואפּלּו הרּבה ׁשאמר פז)לפי (ב"מ ְְְֲִִֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּנאמר: קנטרין, ּגדֹולים, ׁשקלים מּמּנּו ְְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָׁשּנטל
ויׁש מקֹום, ּבכל ּבׁשקל ׁשּמתקּבלים לּסֹוחר", ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָ"עֹובר
צנטיאר"ש קנטרין, ׁשהן ּגדֹולים, ׁשּׁשקליהם ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָמקֹום

(ÊÈ)ּבלע"ז: ‰ ÌÂ.,לֹו היתה ּתקּומה ְַַ«»»¿≈∆¿ְְָָָ
ליד הדיֹוט מּיד מקרא:ׁשּיצא ׁשל ּופׁשּוטֹו .מל ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָ

לאברהם העץ וכל ּבֹו אׁשר והּמערה הּׂשדה ְְְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָָָ"וּיקם
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וגֹו' BÈ(ÁÈ)":למקנה È‡a Îa.ּבקרב ְְְִָ¿…»≈««ƒְֶֶ

הקנהּו ּכּלם ּובמעמד יטלֹו:ּכּלם a(‡)תורה ְְֲִַַָָָֻֻ≈«
a ‡˙‡.ּבגימ עֹולה 'ּבן',"ּבּכל" טרּיא ∆«¿»»«…ְְִִֵֶַַָֹ

להּׂשיאֹו צרי היה ּבן, לֹו ׁשהיה אּׁשה:ּומאחר ְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
()B˙Èa Ô˜Ê.:זקן נקּוד ּדבּוק, ׁשהּוא Áz˙לפי ¿«≈ְְִֶַָָ««

ÈÎÈ.(לח ּבידֹו(שבועות ׁשּיּטל צרי ׁשהּנׁשּבע לפי ¿≈ƒְְְִִִִֶֶַָָָֹ
ּתפּלין, אֹו ּתֹורה, ספר ּכגֹון: מצוה, ׁשל ְְְִִִֵֵֶֶֶָָחפץ
ידי על לֹו ּובאה לֹו, ראׁשֹונה מצוה היתה ְְְְִִִֵַַָָָָָָָוהּמילה
מה לֹומר: (ורֹוצה ּונטלּה. עליו חביבה והיתה ְְְְֲִֶַַַַָָָָָָָצער
העבד להׁשּביע לֹו והיה ,'ירכ 'ּתחת אמר ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּׁשּלא
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˙È Ô‡ Ï ÓÈÓÏ ÈÏ  È„¿ƒ«≈ƒ¿≈«ƒ¿»∆≈»
‡ÏÓ ÁÏÈ ‡‰ ‡„‰ ‡Ú‡«¿»»»ƒ¿««¿»≈
:ÔÓ ÈÏ ‡˙‡ ˙ Ó„»»¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«»

È˙ÈÓÏח ‡˙‡ ÈÈ˙ ‡Ï ‡¿ƒ»≈≈ƒ¿»¿≈≈
‡ È˙ÓÓ ‰‡Ê È‰˙ ˙«¿»¿≈«»»ƒ»ƒ»
:Ô˙Ï ˙˙ ‡Ï È ˙È „ÁÏ¿»¿ƒ»»≈¿«»

Á˙ט „È ˙È ‡„Ú È¿«ƒ«¿»»¿≈¿
Ï   ‰‡„ ‡È«¿»¿«¿»»ƒ≈¿«≈≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÏÚי‡„Ú „ «ƒ¿»»»≈¿««¿»
ÏÊ‡  ÈÏÓbÓ ÔÈÏÓ ‡Ú«¿»«¿ƒƒ«¿≈ƒ≈«¬«
ÏÊ‡  „È   Ï¿»¿«ƒ≈ƒ≈¿»«¬«
:Á„ ‡Ï ˙t ÏÚ È ‡Ï«¬»ƒ«¿«¿«¿»¿»

Ï‡יא ‡Ó ‡ÏÓ È‡¿«¿≈«¿«»ƒ»»¿«¿»
ÔÚÏ ‡Ó ÔÚÏ ‡Ó„ ‡‡Ïƒ¿≈»¿«»¿ƒ««¿»¿ƒ«

:‡˙ÈÏÓ ÔיבÈÈ Ó‡ ¿«¿««¿»»«¬«¿»
ÔÚ ÔÈÊ ‰‡ È ‰Ï‡¡»≈¿ƒƒ«¿»»«ƒ¿«
Ú È „Ú ÔÈ„ ‡ÓÈ ÈÓ„»«»≈¿ƒ«ƒƒ

:‰‡ Èיג‡ ‡‡ ‡‰ ƒƒ«¿»»»¬»»≈
‡ È‡ ˙ ‡Ó„ ‡ÈÚ ÏÚ«≈»¿«»¿«¡»≈«¿»


לֹו ראׁשֹונה היתה אברהם ׁשּׁשל לפי ְְְְִִִֶֶַָָָָָָּבמילתֹו,

להבין): וקל העבד, מילת גקדם ‰'(Ê)תורה ְְִִֶֶֶַַָָֹ
È‡ ˙ÈÓ ÈÁÏ ‡ ÈÓ‰ È‰Ï‡.:אמר ולא ¡…≈«»«ƒ¬∆¿»«ƒƒ≈»ƒְַָֹ

ואׁשּביע" אמר ּולמעלה הארץ', וגֹו'".'ואלהי ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹ
הארץ", ואלהי הּׁשמים "אלהי הּוא עכׁשו לֹו: ְֱִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹאמר
אבי, מּבית ּכׁשּלקחני אבל הּברּיֹות, ּבפי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשהרּגלּתיו
היּו ׁשּלא הארץ, אלהי ולא הּׁשמים" "אלהי ְֱֱִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹהיה
ּבארץ: רגיל היה לא ּוׁשמֹו ּבֹו מּכירים עֹולם ְִִִֵֶַָָָָָָָֹּבאי

È‡ ˙ÈÓ.:מחרןÈ„ÏÓ ‡Ó.ּכׂשּדים:מאּור ƒ≈»ƒֵָָ≈∆∆«¿ƒְִֵַ
ÈÏ ‡.וכן עלי", ּדּבר "אׁשר ּכמֹו: לצרּכי, «¬∆ƒ∆ƒְְְְֲִִֵֶֶַָָ

מפרׁשים ּדּבּור, אצל הּסמּוכים ולהם' ולֹו 'לי, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹּכל
הּתרּגּום ׁשּדר (רצֹונֹו, ׁשּלהם ותרּגּום 'על', ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָּבלׁשֹון
'עלי, להבין) וקל ּבעבּור, ּבמקֹום למ"ד ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָלהׁשּתּמׁש

ולֹו 'לי לׁשֹון ּדּבּור אצל נֹופל ׁשאין עליהֹון', ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶעלֹוהי,
ׁשּלה ותרּגּום אליהם, אליו, אלי, אּלא: ם:ולהם', ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

לׁשֹון נֹופל אמירה אצל אבל עּמהֹון', עּמיּה, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָ'עּמי,
ולהם': ולֹו ÈÏÚ'לי, ‡.:הּבתרים ּבין ְְִֶָ«¬∆ƒ¿«ƒְִֵַָ

(Á)' È˙ÚÓ ˙È.מּבנֹות אּׁשה לֹו וקח ¿ƒƒ»ƒ¿À»ƒ¿ְְִִַָ
אׁשּכל סא)ּוממראענר, ':(קידושין È˙‡ . ְְֵֵֶַָֹ«∆¿ƒ¿

ּבן יעקב אבל חֹוזר, אינֹו ּבני הּוא: מעּוט ְֲֲִִֵֵֶַַָֹ'רק',
לחזר: סֹופֹו טּבני, ‡„È(È)תורה ÈÓbÓ.(ב"ר) ְֲִַֹƒ¿«≈¬…»

זמּומין יֹוצאין ׁשהיּו ּגמּלים, מּׁשאר היּו ְְְְִִִִִִֶַָָָָנּכרין
אחרים: ּבׂשדֹות ירעּו ׁשּלא הּגזל, Ïמּפני ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָֹ¿»

„È È„‡.(ב"ר)על ליצחק ּכתב מּתנה ׁשטר ¬…»¿»ְְְִַַַַָָָָ
לֹו, אׁשר ּבּתם:ּכל לֹו לׁשלח ׁשּיקּפצּו ‡ּכדי ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹ¬«

È‰.ׁשּתי יֹוׁשבת:ּבין (È‡)נהרֹות «¬«ƒְְֵֵֶֶָ««¿≈
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˙È Ô‡ Ï ÓÈÓÏ ÈÏ  È„¿ƒ«≈ƒ¿≈«ƒ¿»∆≈»
‡ÏÓ ÁÏÈ ‡‰ ‡„‰ ‡Ú‡«¿»»»ƒ¿««¿»≈
:ÔÓ ÈÏ ‡˙‡ ˙ Ó„»»¿ƒ«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«»

È˙ÈÓÏח ‡˙‡ ÈÈ˙ ‡Ï ‡¿ƒ»≈≈ƒ¿»¿≈≈
‡ È˙ÓÓ ‰‡Ê È‰˙ ˙«¿»¿≈«»»ƒ»ƒ»
:Ô˙Ï ˙˙ ‡Ï È ˙È „ÁÏ¿»¿ƒ»»≈¿«»

Á˙ט „È ˙È ‡„Ú È¿«ƒ«¿»»¿≈¿
Ï   ‰‡„ ‡È«¿»¿«¿»»ƒ≈¿«≈≈

:ÔÈ„‰ ‡Ób˙t ÏÚי‡„Ú „ «ƒ¿»»»≈¿««¿»
ÏÊ‡  ÈÏÓbÓ ÔÈÏÓ ‡Ú«¿»«¿ƒƒ«¿≈ƒ≈«¬«
ÏÊ‡  „È   Ï¿»¿«ƒ≈ƒ≈¿»«¬«
:Á„ ‡Ï ˙t ÏÚ È ‡Ï«¬»ƒ«¿«¿«¿»¿»

Ï‡יא ‡Ó ‡ÏÓ È‡¿«¿≈«¿«»ƒ»»¿«¿»
ÔÚÏ ‡Ó ÔÚÏ ‡Ó„ ‡‡Ïƒ¿≈»¿«»¿ƒ««¿»¿ƒ«

:‡˙ÈÏÓ ÔיבÈÈ Ó‡ ¿«¿««¿»»«¬«¿»
ÔÚ ÔÈÊ ‰‡ È ‰Ï‡¡»≈¿ƒƒ«¿»»«ƒ¿«
Ú È „Ú ÔÈ„ ‡ÓÈ ÈÓ„»«»≈¿ƒ«ƒƒ

:‰‡ Èיג‡ ‡‡ ‡‰ ƒƒ«¿»»»¬»»≈
‡ È‡ ˙ ‡Ó„ ‡ÈÚ ÏÚ«≈»¿«»¿«¡»≈«¿»


לֹו ראׁשֹונה היתה אברהם ׁשּׁשל לפי ְְְְִִִֶֶַָָָָָָּבמילתֹו,

להבין): וקל העבד, מילת גקדם ‰'(Ê)תורה ְְִִֶֶֶַַָָֹ
È‡ ˙ÈÓ ÈÁÏ ‡ ÈÓ‰ È‰Ï‡.:אמר ולא ¡…≈«»«ƒ¬∆¿»«ƒƒ≈»ƒְַָֹ

ואׁשּביע" אמר ּולמעלה הארץ', וגֹו'".'ואלהי ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָֹ
הארץ", ואלהי הּׁשמים "אלהי הּוא עכׁשו לֹו: ְֱִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹֹאמר
אבי, מּבית ּכׁשּלקחני אבל הּברּיֹות, ּבפי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשהרּגלּתיו
היּו ׁשּלא הארץ, אלהי ולא הּׁשמים" "אלהי ְֱֱִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹֹֹהיה
ּבארץ: רגיל היה לא ּוׁשמֹו ּבֹו מּכירים עֹולם ְִִִֵֶַָָָָָָָֹּבאי

È‡ ˙ÈÓ.:מחרןÈ„ÏÓ ‡Ó.ּכׂשּדים:מאּור ƒ≈»ƒֵָָ≈∆∆«¿ƒְִֵַ
ÈÏ ‡.וכן עלי", ּדּבר "אׁשר ּכמֹו: לצרּכי, «¬∆ƒ∆ƒְְְְֲִִֵֶֶַָָ

מפרׁשים ּדּבּור, אצל הּסמּוכים ולהם' ולֹו 'לי, ְְְְִִִִֵֶֶַָָָֹּכל
הּתרּגּום ׁשּדר (רצֹונֹו, ׁשּלהם ותרּגּום 'על', ְְְְְִֶֶֶֶֶַַַַָּבלׁשֹון
'עלי, להבין) וקל ּבעבּור, ּבמקֹום למ"ד ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָלהׁשּתּמׁש

ולֹו 'לי לׁשֹון ּדּבּור אצל נֹופל ׁשאין עליהֹון', ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶעלֹוהי,
ׁשּלה ותרּגּום אליהם, אליו, אלי, אּלא: ם:ולהם', ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

לׁשֹון נֹופל אמירה אצל אבל עּמהֹון', עּמיּה, ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶָָ'עּמי,
ולהם': ולֹו ÈÏÚ'לי, ‡.:הּבתרים ּבין ְְִֶָ«¬∆ƒ¿«ƒְִֵַָ

(Á)' È˙ÚÓ ˙È.מּבנֹות אּׁשה לֹו וקח ¿ƒƒ»ƒ¿À»ƒ¿ְְִִַָ
אׁשּכל סא)ּוממראענר, ':(קידושין È˙‡ . ְְֵֵֶַָֹ«∆¿ƒ¿

ּבן יעקב אבל חֹוזר, אינֹו ּבני הּוא: מעּוט ְֲֲִִֵֵֶַַָֹ'רק',
לחזר: סֹופֹו טּבני, ‡„È(È)תורה ÈÓbÓ.(ב"ר) ְֲִַֹƒ¿«≈¬…»

זמּומין יֹוצאין ׁשהיּו ּגמּלים, מּׁשאר היּו ְְְְִִִִִִֶַָָָָנּכרין
אחרים: ּבׂשדֹות ירעּו ׁשּלא הּגזל, Ïמּפני ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָֹ¿»

„È È„‡.(ב"ר)על ליצחק ּכתב מּתנה ׁשטר ¬…»¿»ְְְִַַַַָָָָ
לֹו, אׁשר ּבּתם:ּכל לֹו לׁשלח ׁשּיקּפצּו ‡ּכדי ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹ¬«

È‰.ׁשּתי יֹוׁשבת:ּבין (È‡)נהרֹות «¬«ƒְְֵֵֶֶָ««¿≈
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:‡ÈÓ ÈÏÓÓÏ Ô˜ÙידÈ‰˙e «¿«¿ƒ¿≈«»¿≈
ÔÚÎ ÈÈÎ‡ dÏ ÓÈ‡c ‡zÓÏeÚ∆¿»¿≈«««¿ƒƒ¿«
‡Â zL‡ ÓÈ˙Â ÈzL‡Â CÈ˙Ïe˜¿ƒ¿∆¿ƒ¿≈«≈¿¿¿«
C„ÚÏ ‡zÊ d˙È È˜L‡ CÈÏÓb«¿»«¿≈»««ƒ¿»¿«¿»
z„Ú È‡ Ú„È‡ de ˜ÁˆÈÏ¿ƒ¿»«ƒ«¬≈¬«¿»

:ÈBa ÌÚ eÈËטו‡e‰ ‰Â‰Â ƒƒƒƒ«¬»
‰˜ ‡‰Â ‡ÏlÓÏ ÈˆÈL ‡Ï „Ú«»≈≈¿«»»¿»ƒ¿»
a Ï‡e˙Ï ˙„ÈÏÈ˙‡c ˙˜Ù¿»«¿ƒ¿¿ƒ«ƒ¿≈«
È‰eÁ‡ BÁ ˙z‡ ‰kÏÓƒ¿»ƒ«»¬ƒ
:d˙k ÏÚ d˙Ïe˜Â Ì‰‡„¿«¿»»¿¿«««¿«

(טז eÊÈÁ ˙ÈL ‡zÓÏeÚÂנ"י ¿∆¿»«ƒ«≈
ÈÊÁÓÏ ‡ÈL‡zÏ˙a ‡„ÁÏ ( «ƒ»¿∆¡≈«¬»¿À¿»

‡ÈÚÏ ˙˙Áe dÚ„È ‡Ï e¿«»«¿«¿»«¿≈»
:˙˜ÏÒe d˙Ïe˜ ˙ÏÓeיזË‰e ¿«¿«¿≈»¿«

ÈÈ˜L‡ Ó‡Â d˙eÓ„˜Ï ‡„Ú«¿»ƒ¿»««¬««¿ƒƒ
ÈÓÚË‡‡Óנ"י( ÈÚÊ ÔÚÎ ( «¿≈¿ƒ¿«¿≈«»

:CÈ˙ÏewÓיחÈBa zL‡ ˙Ó‡Â ƒ¿ƒ«¬∆∆≈¿¿ƒƒ
d„È ÏÚ d˙Ïe˜ ˙˙ÈÁ‡Â ˙‡ÈÁB‡Â¿ƒ««¬≈«¿««¿«

:d˙˜L‡Âיט˙‡ÈˆÈLÂ ¿«¿¿≈¿≈ƒ«
CÈÏÓÏ ‡ ˙Ó‡Â d˙eÈ˜L‡Ï¿«¿»≈«¬∆∆«¿«¿»
:ÈzLÓÏ Ôe˜ÙÒ Èc „Ú ÈÏÓ‡«¿≈«ƒ«¿¿ƒ¿≈

ÈÏ˙כ d˙Ïe˜ ˙ˆÙe ˙‡ÈÁB‡Â¿ƒ«¿»«¿«¿≈
ÈÏÓÓÏ ‡ÈÏ „BÚ ˙Ë‰e ‡È˜L«¿»¿»«¿≈»¿ƒ¿≈


ÌÈlÓb‰.:יבהרּביצם ‰zÁÎ(È„)תורה d˙‡. «¿«ƒְִִָ…»…«¿»

היא ּוכדאי חסדים, ּגֹומלת ׁשּתהא לֹו, היא ְְְֲִִִֵֶֶֶַָָראּויה
ּבררּת, 'הֹוכחּת', ּולׁשֹון אברהם, ׁשל ּבביתֹו ְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָליּכנס

ּבלע"ז: ‡„Úאפרוביש"ט de.,ּתחּנה לׁשֹון ְַַ»≈«ְְִָ
לי ÒÁ„ּבּה':'הֹודע ˙ÈNÚŒÈk.ּתהיה אם ִַָƒ»ƒ»∆∆ְִִֶ

חסד עׂשית "ּכי אדע לֹו, והֹוגנת :(ב"ר)"מּמׁשּפחּתֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָ
טו ּבתּולים.Ïe˙a‰(ÊË)תורה LÈ‡Â:(ב"ר)מּמקֹום ¿»ְְִִ¿ƒ

dÚ„È ‡Ï.היּו הנכרים ׁשּבנֹות לפי ּכדרּכּה, ׁשּלא …¿»»ְְְְְִִֶֶַַָָָֹ
מּמקֹום עצמן ּומפקירֹות ּבתּוליהן מקֹום ְְְְְְִִֵֶַַַָָמׁשּמרֹות

מּכל: ׁשּנקּיה זֹו על העיד ‰Ú„(ÊÈ)אחר, Â ְִִִֵֵֶַַָֹ«»»»∆∆

d˙‡˜Ï.הּמים ׁשעלּו ׁשראה לקראתּהלפי ƒ¿»»ְְִִִֶֶַַָָָָָ
רבה) ‡:(בראשית ÈÈ‡ÈÓ‰.,ּגמיעה לׁשֹון «¿ƒƒƒ»ְְִָ

ּבלע"ז: ck‰(ÁÈ)הומיי"ר „zÂ.:ׁשכמּה מעל ְַַ«…∆«»ְִֵַָ
(ËÈ)elkŒÌ‡ „Ú.ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' הרי «ƒƒְְֲִִֵֵַ

ׁשּזֹו.‡elkŒÌ'אׁשר': סּפקּון' 'ּדי אּונקלֹוס: ּתרּגם ֲֶƒƒְְְְִִֵֶַ
ּדי ּכׁשּׁשתּו ׁשתּיתן, ּגמר .ÚzÂ(Î)סּפּוקן:היא ְְְִִִֵֶַָָָָ«¿«

'הּמערה מׁשנה ּבלׁשֹון יׁש והרּבה נפיצה, ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָלׁשֹון
ּדֹומה: לֹו יׁש ּובּמקרא ּכלי', אל קמא)מּכלי (תהלים ְְְִִִִֵֶֶַָ

נפׁשי", ּתער נג)"אל לּמות(ישעיה הערה "אׁשר ְְֱֲִֶֶֶַַַַָָ
הּגמּלים:.‰M˜˙נפׁשֹו": ּבּה ׁשּׁשֹותים חלּולה אבן ְַ«…∆ְֲִִֶֶֶַַָָ
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Ú„ÈÓÏ ˜È˙L ÏkzÒÓ d È‰L»≈«ƒ¿«≈»ƒ¿≈«
:‡Ï Ì‡ d‡ ÈÈ Ï‡‰««¿«¿»»¿≈ƒ»

‚iÏÓ‡כב e˜ÈtÒ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«¿«»
‡L„˜ ‡b ÈÒe ÈzLÓÏ¿ƒ¿≈¿≈«¿»»»»
ÔÈ˙e dÏ˜˙Ó ‡Ï˜z ‡‰„„¿«¬»ƒ¿»«¿¿≈¿≈
Ú Ï˜˙Ó ‡‰„È ÏÚ ÔÈÈL≈ƒ«¿»»«¿«¬«
:ÔB‰Ï˜˙Ó ‡‰„ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¿«¬»«¿«¿

ÈÏכג ÔÚÎ Èe z‡ ÔÓ ˙a Ó‡Â«¬««»«¿«ƒ¿«ƒ
‡Ï Lk ˙‡ e‡ ˙Èa ˙È‡‰«ƒ≈»»«»∆»»

:˙ÓÏכדÏ‡e˙a ˙a dÏ ˙Ó‡Â ƒ¿»«¬∆∆≈«¿≈
:BÏ ˙„ÈÏÈ ‡kÏÓ a ‡‡¬»«ƒ¿»ƒ≈«¿»

‡כה ‡z ‡ dÏ ˙Ó‡Â«¬∆∆≈«ƒ¿»«
Lk ˙‡ ‡ ‡Ú ÈbÒ ‡˙kƒ»»«ƒƒ»»«»«»«

:˙ÓÏכו„È‚Òe ‡b ÚÎe ƒ¿»¿««¿»¿ƒ
:ÈÈ Ì„˜כז‡‰Ï‡ ÈÈ Èa Ó‡Â »¿»«¬«¿ƒ¿»¡»»

ÚÓ ‡Ï È Ì‰‡ ÈBa„¿ƒƒ«¿»»ƒ»¿«
‡‡ ÈBa ÔÓ dLe˜Â d˙eÈƒ≈¿¿≈ƒƒƒ¬»


(‡Î)‰‡zLÓ.,"ערים "ׁשאּו ּכמֹו: ׁשאּיה, לׁשֹון ƒ¿»≈ְְְִִָָָ

ו) ׁשממה"(ישעיה מׁשּתֹומם.zLÓ‡‰:"ּתּׁשאה ְִֶָָָƒ¿»≈ְִֵ
אינֹו אבל להצליח, קרֹוב ּדברֹו ׁשראה על ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּומתּבהל
ואל לאו. אם היא אברהם מּמׁשּפחת אם ְְְִִִִִֵַַַַַָָָיֹודע
ׁשּתחּלת ּתבה ל ׁשאין מׁשּתאה, ׁשל ּבּתי"ו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּתתמּה
ּתי"ו ׁשאין מתּפעל, ּבלׁשֹון ּומדּברת ׁשי"ן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָיסֹודה
ּכגֹון: היסֹוד, עּקר ׁשל אֹותּיֹות ׁשּתי ּבין ְְְְִִִֵֵֶַַַָמפרידה

"מׁשּתֹולל" ׁשאה". מּגזרת נט)"מׁשּתאה, (ישעיה ְְְִִִִֵֵַָָֹ
"ׁשֹולל". טז)מּגזרת מּגזרת(שם "וּיׁשּתֹומם", ְְְִִִִִֵֵַַַ

עמרי" חּקֹות "וּיׁשּתּמר ו)ׁשממה. מּגזרת(מיכה ְְְְִִִִֵַַַָָָֻ
ּוכׁשם ּתּׁשאה. מּגזרת מׁשּתאה, ּכאן, אף ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹויׁשמר.
ונאלם נבהל, ּבאדם, מׁשֹומם לׁשֹון מֹוצא ְְְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָׁשאּתה

ּכמֹו: מחׁשבֹות, יח)ּובעל נׁשּמּו(איוב יֹומֹו "על ְֲַַַַַָָ
ב)אחרֹונים", ׁשמים",(ירמיה ד)"ׁשּמּו (דניאל ֲִִַַָֹ

ׁשאּיה לׁשֹון ּתפרׁש ּכ חדא", ּכׁשעה ְְְְְֲִֵֵֶָָָָָָ"אׁשּתֹומם
לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס מחׁשבֹות. ּובעל ּבהּול ְְְְְְֲִֵַַַָָָָּבאדם
אחד, ּבמקֹום ועֹומד ׁשֹוהה ׁשהי", "וגברא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָׁשהּיה,

ׁשתי, לתרּגם ואין ּדרּכֹו". ה' "ההצליח ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָלראֹות
ּבלׁשֹון נֹופלת אל"ף ׁשאין ׁשתּיה, לׁשֹון אינֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשהרי

dÏׁשתּיה: ‰‡zLÓ.:ּכמֹו עליה, (לעילמׁשּתֹומם ְִָƒ¿»≈»ְְִֵֶָָ
ּוכמֹו:כ) הּוא", אחי לי כו)"אמרי "וּיׁשאלּו(לקמן ְְְֲִִִִִַָ

לאׁשּתֹו הּמקֹום לׁשקלי.Ú˜a(Î)":אנׁשי רמז ְְְִֵַַָ∆«ְְִֵֶֶ
"ּבקע ÌÈ„ÈÓלּגלּגלת":יׂשראל, ÈLe.לׁשני רמז ְְִֵֶֶַַָֹֻ¿≈¿ƒƒְִֵֶֶ

מצּמדֹות: ÌÏ˜LÓלּוחֹות ‰Ê ‰Ú.רמז ְָֻ¬»»»»ƒ¿»»ֶֶ
ׁשּבהן: הּדּברֹות ‡z(Î‚)לעׂשרת ÈÓŒ˙a Ó‡iÂ. ְֲִֶֶֶֶַַָ«…∆«ƒ«¿
ׁשאלּה, לּה ׁשּנתן ּבזכּותֹולאחר ּבטּוח ׁשהיה לפי ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָ

ּדרּכֹו: הקּב"ה ׁשהצליח אברהם, לינה.ÔÈÏÏׁשל ְְְִִֶֶַַַַָָָָ»ƒִָ
ּדבר, ׁשם 'לין' ּכּמהאחת, "ללּון", אמרה והיא ְְִִֵַַַָָָָָָ

ראׁשֹון,.Ï‡e˙aŒ˙a(Î„)לינֹות: על הׁשיבּתֹו ִ«¿≈ֱִִַַ
אחרֹון: אחרֹון, ועל ּכל.BtÒÓ‡(Î‰)ראׁשֹון, ְֲֲִַַַƒ¿ָ

ּוׂשעֹורים: ּתבן ּכגֹון מסּפֹוא, קרּוי הּגמּלים ְְְְֲִִִֶֶַַַַָמאכל
כו הּיׁשר,.a(ÊÎ)תורה ּדר הּמזּמן, ּדר «∆∆ְֶֶֶֶַַָָָֻ

ולמ"ד ּבי"ת ּכל וכן .צרי ׁשהייתי ּדר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָּבאֹותֹו
ּבפּת"ח, ּונקּודים הּתבה ּבראׁש הּמׁשּמׁשים ְְְְְְִִֵֵַַַַָָֹוה"א
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‚iÏÓ‡כב e˜ÈtÒ „k ‰Â‰Â«¬»««ƒ«¿«»
‡L„˜ ‡b ÈÒe ÈzLÓÏ¿ƒ¿≈¿≈«¿»»»»
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Ú Ï˜˙Ó ‡‰„È ÏÚ ÔÈÈL≈ƒ«¿»»«¿«¬«
:ÔB‰Ï˜˙Ó ‡‰„ ÔÈÚÏÒƒ¿ƒ¿«¬»«¿«¿

ÈÏכג ÔÚÎ Èe z‡ ÔÓ ˙a Ó‡Â«¬««»«¿«ƒ¿«ƒ
‡Ï Lk ˙‡ e‡ ˙Èa ˙È‡‰«ƒ≈»»«»∆»»

:˙ÓÏכדÏ‡e˙a ˙a dÏ ˙Ó‡Â ƒ¿»«¬∆∆≈«¿≈
:BÏ ˙„ÈÏÈ ‡kÏÓ a ‡‡¬»«ƒ¿»ƒ≈«¿»

‡כה ‡z ‡ dÏ ˙Ó‡Â«¬∆∆≈«ƒ¿»«
Lk ˙‡ ‡ ‡Ú ÈbÒ ‡˙kƒ»»«ƒƒ»»«»«»«
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ÚÓ ‡Ï È Ì‰‡ ÈBa„¿ƒƒ«¿»»ƒ»¿«
‡‡ ÈBa ÔÓ dLe˜Â d˙eÈƒ≈¿¿≈ƒƒƒ¬»


(‡Î)‰‡zLÓ.,"ערים "ׁשאּו ּכמֹו: ׁשאּיה, לׁשֹון ƒ¿»≈ְְְִִָָָ

ו) ׁשממה"(ישעיה מׁשּתֹומם.zLÓ‡‰:"ּתּׁשאה ְִֶָָָƒ¿»≈ְִֵ
אינֹו אבל להצליח, קרֹוב ּדברֹו ׁשראה על ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּומתּבהל
ואל לאו. אם היא אברהם מּמׁשּפחת אם ְְְִִִִִֵַַַַַָָָיֹודע
ׁשּתחּלת ּתבה ל ׁשאין מׁשּתאה, ׁשל ּבּתי"ו ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּתתמּה
ּתי"ו ׁשאין מתּפעל, ּבלׁשֹון ּומדּברת ׁשי"ן ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָיסֹודה
ּכגֹון: היסֹוד, עּקר ׁשל אֹותּיֹות ׁשּתי ּבין ְְְְִִִֵֵֶַַַָמפרידה

"מׁשּתֹולל" ׁשאה". מּגזרת נט)"מׁשּתאה, (ישעיה ְְְִִִִֵֵַָָֹ
"ׁשֹולל". טז)מּגזרת מּגזרת(שם "וּיׁשּתֹומם", ְְְִִִִִֵֵַַַ

עמרי" חּקֹות "וּיׁשּתּמר ו)ׁשממה. מּגזרת(מיכה ְְְְִִִִֵַַַָָָֻ
ּוכׁשם ּתּׁשאה. מּגזרת מׁשּתאה, ּכאן, אף ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹויׁשמר.
ונאלם נבהל, ּבאדם, מׁשֹומם לׁשֹון מֹוצא ְְְְְֱִֵֵֶֶַָָָָָׁשאּתה

ּכמֹו: מחׁשבֹות, יח)ּובעל נׁשּמּו(איוב יֹומֹו "על ְֲַַַַַָָ
ב)אחרֹונים", ׁשמים",(ירמיה ד)"ׁשּמּו (דניאל ֲִִַַָֹ

ׁשאּיה לׁשֹון ּתפרׁש ּכ חדא", ּכׁשעה ְְְְְֲִֵֵֶָָָָָָ"אׁשּתֹומם
לׁשֹון ּתרּגם ואּונקלֹוס מחׁשבֹות. ּובעל ּבהּול ְְְְְְֲִֵַַַָָָָּבאדם
אחד, ּבמקֹום ועֹומד ׁשֹוהה ׁשהי", "וגברא ְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָׁשהּיה,

ׁשתי, לתרּגם ואין ּדרּכֹו". ה' "ההצליח ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַָלראֹות
ּבלׁשֹון נֹופלת אל"ף ׁשאין ׁשתּיה, לׁשֹון אינֹו ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָׁשהרי

dÏׁשתּיה: ‰‡zLÓ.:ּכמֹו עליה, (לעילמׁשּתֹומם ְִָƒ¿»≈»ְְִֵֶָָ
ּוכמֹו:כ) הּוא", אחי לי כו)"אמרי "וּיׁשאלּו(לקמן ְְְֲִִִִִַָ

לאׁשּתֹו הּמקֹום לׁשקלי.Ú˜a(Î)":אנׁשי רמז ְְְִֵַַָ∆«ְְִֵֶֶ
"ּבקע ÌÈ„ÈÓלּגלּגלת":יׂשראל, ÈLe.לׁשני רמז ְְִֵֶֶַַָֹֻ¿≈¿ƒƒְִֵֶֶ

מצּמדֹות: ÌÏ˜LÓלּוחֹות ‰Ê ‰Ú.רמז ְָֻ¬»»»»ƒ¿»»ֶֶ
ׁשּבהן: הּדּברֹות ‡z(Î‚)לעׂשרת ÈÓŒ˙a Ó‡iÂ. ְֲִֶֶֶֶַַָ«…∆«ƒ«¿
ׁשאלּה, לּה ׁשּנתן ּבזכּותֹולאחר ּבטּוח ׁשהיה לפי ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָ

ּדרּכֹו: הקּב"ה ׁשהצליח אברהם, לינה.ÔÈÏÏׁשל ְְְִִֶֶַַַַָָָָ»ƒִָ
ּדבר, ׁשם 'לין' ּכּמהאחת, "ללּון", אמרה והיא ְְִִֵַַַָָָָָָ

ראׁשֹון,.Ï‡e˙aŒ˙a(Î„)לינֹות: על הׁשיבּתֹו ִ«¿≈ֱִִַַ
אחרֹון: אחרֹון, ועל ּכל.BtÒÓ‡(Î‰)ראׁשֹון, ְֲֲִַַַƒ¿ָ

ּוׂשעֹורים: ּתבן ּכגֹון מסּפֹוא, קרּוי הּגמּלים ְְְְֲִִִֶֶַַַַָמאכל
כו הּיׁשר,.a(ÊÎ)תורה ּדר הּמזּמן, ּדר «∆∆ְֶֶֶֶַַָָָֻ

ולמ"ד ּבי"ת ּכל וכן .צרי ׁשהייתי ּדר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָָּבאֹותֹו
ּבפּת"ח, ּונקּודים הּתבה ּבראׁש הּמׁשּמׁשים ְְְְְְִִֵֵַַַַָָֹוה"א
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z ÁB‡a˙Èa ÈÈ Èac ‡˜ ¿««¿»«¿«ƒ¿»≈
:ÈBa„ È‰BÁ‡כח˙Ë‰e «ƒ¿ƒƒ¿»«

dn‡ ˙ÈÏ ˙‡ÈeÁÂ ‡zÓÏeÚ∆¿»¿«ƒ«¿≈ƒ«
:ÔÈl‡‰ ‡iÓb˙Ùkכט‰˜Ïe ¿ƒ¿»«»»ƒ≈¿ƒ¿»

˙ÂÏ ÔÏ Ë‰e ÔÏ dÓLe ‡Á‡»»¿≈»»¿«»»¿«
:‡ÈÚ ˙ÂÏ ‡Ï ‡bל‰Â‰Â «¿»¿»»¿«≈»«¬»

ÏÚ ‡iÈL ˙ÈÂ ‡L„˜ ˙È ‡Á „k«»»»»»»¿»≈«»«
ÈÓb˙t ˙È ÚÓL „ÎÂ d˙Á‡ È„È¿≈¬»≈¿«¿«»ƒ¿»≈
ÏlÓ ÔÈ„k ÓÈÓÏ d˙Á‡ ‰˜ƒ¿»¬»≈¿≈«¿≈«≈
‡‰Â ‡b ˙ÂÏ ‡˙‡Â ‡b ÈnÚƒƒ«¿»«¬»¿««¿»¿»
:‡ÈÚ ÏÚ ‡iÏÓ‚ ÈelÚ Ì‡»̃≈ƒ«≈«¿«»«≈»

ÓÏ‡לא ÈÈ„ ‡ÎÈa ÏeÚ Ó‡Â«¬«¿ƒ»«¿»¿»
‡˙È È˙Èpt ‡‡Â ‡a Ì‡˜ z‡«¿»≈¿»»«¬»«≈ƒ≈»

:‡iÏÓ‚Ï Lk ˙‡ÂלבÏÚÂ «¬«»«¿«¿«»¿«
‰ÈÂ ‡iÏÓb ‡Le ‡˙ÈÏ ‡b«¿»¿≈»¿»«¿«»ƒ«
‡iÓe ‡iÏÓ‚Ï ‡˙ÎÂ ‡zƒ¿»¿ƒ»»¿«¿«»«»
‡i‚ ÈÏ‚Â È‰BÏ‚ ‰‡Á‡Ï¿«¿»»«¿ƒ¿«¿≈À¿«»

:dnÚcלגÈ‰BÓ„˜ e‡ÈeLÂ ¿ƒ≈¿«ƒ√»ƒ
„Ú ÏeÎÈ‡ ‡Ï Ó‡Â ÏÎÈÓÏ¿≈»«¬«»≈«
:ÏlÓ Ó‡Â ÈÓb˙t ÏlÓ‡c«¬«≈ƒ¿»»«¬««≈

‡‡:לד Ì‰‡„ ‡cÚ Ó‡Â«¬««¿»¿«¿»»»»
ÁÏ„‡לה ÈBa ˙È Èa ÈÈÂ«»»ƒ»ƒƒ«¬»

Îe ÔÈB˙Â Ô‡Ú dÏ ‰ÈÂ ‡e¿»ƒ«≈»¿ƒ¿«
ÔÈÏÓ‚Â Ô‰Ó‡Â ÔÈcÚÂ ‰„e¿«¿«¿ƒ¿«¿»¿«¿ƒ

:ÔÈÓÁÂלו˙z‡ ‰ ˙„ÈÏÈÂ «¬»ƒƒ≈«»»ƒ«
˙Èc ˙a ÈBaÏ  ÈBaƒƒ«¿ƒƒ»«¿≈»


אחר, ּבמקֹום ּכבר ׁשּנזּכר הּפׁשּוט ּבּדבר ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָמדּברים
מדּבר: הּוא ּבאיזה ונּכר מברר ׁשהּוא ְְְְִֵֵֶֶַָָֹאֹו

(ÁÎ)dn‡ ˙ÈÏ.להן להיֹות היה הּנׁשים ּדר ¿≈ƒ»ְִִֶֶֶַָָָָ
אּלאּבי מּגדת הּבת ואין למלאכּתן, ּבֹו ליׁשב ת ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ

רץ?:.iÂ(ËÎ)לאּמּה: מה ועל רץ לּמה ְִָ«»»ְַָָָָָ
(Ï).Ìp‰Œ˙‡ ˙‡k È‰ÈÂ,'זה הּוא 'עׁשיר אמר: «¿ƒƒ¿…∆«∆∆ִֶַָָ

ּבּממֹון: עיניו ּכמֹו:לׁשמרן,.ÌÈlÓb‰ŒÏÚונתן ְֵַַָָָ««¿«ƒְְְָָ
יח) לׁשּמׁשם:(לעיל עליהם", עֹומד ְְְֲֵֵֶַָ"והּוא

(‡Ï)˙Èa‰ È˙Èpt.אלילים :(ב"ר)מעבֹודת ƒƒƒ««ƒֱֲִִֵַ
(Ï)ÁzÙÈÂ.את סֹותם ׁשהיה ׁשּלהם, זמם הּתיר «¿««ְִִֵֶֶֶֶָָָָ

אחרים ּבׂשדֹות ּבּדר ירעּו ׁשּלא :(ב"ר)ּפיהם ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַֹ
(‚Ï)ÈzacŒÌ‡ „Ú.ּבלׁשֹון מׁשּמׁש 'אם' הרי «ƒƒ«¿ƒְְֲִִֵֵַ

'ּכי ּובלׁשֹון ּכמֹו:'אׁשר' מט)', יבא(לקמן ּכי "עד ְְֲִִִֶַָֹ
'ּכי' לברכה: זכרֹונם חכמינּו ׁשאמרּו וזהּו ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָֹׁשילה",
'אם': והּוא 'אי' והאחד לׁשֹונֹות, ּבד' ְְְְְִִֵֶַָָמׁשּמׁש

לד ‡˙BÏŒL‡ŒÏkŒ(ÂÏ)תורה BÏŒÔziÂ.ׁשטר «ƒ∆∆»¬∆ְַ
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:dÏÈc Ïk ˙È dÏ ‰ÈÂלזÌi˜Â ƒ«≈»»ƒ≈¿«≈
‡˙z‡ ˙ ‡Ï ÓÈÓÏ ÈBa ÈÏÚ»«ƒƒ¿≈»»ƒ«ƒ¿»
˙È ‡‡ Èc È‡Úk ˙aÓ ÈÏƒ¿ƒƒ¿«¿«¬»≈ƒ¬»»≈

:dÚ‡aלח‡a‡ ˙ÈÏ Ô‰Ï‡ ¿«¿≈¡»≈¿≈«»
‡˙z‡ ˙Â È˙ÈÚÊÏe ÏÈÊz≈≈¿«¿ƒƒ¿ƒ«ƒ¿»

:ÈÏלטÌÈ‡Ó ÈBaÏ ˙ÈÓ‡Â ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿ƒƒ»ƒ
:È˙a ‡˙z‡ È˙È˙ ‡ÏמÓ‡Â »≈≈ƒ¿»«¿»«¬«

ÁÏLÈ È‰BÓ„˜ ˙ÈÁÏÙ Èc ÈÈ ÈÏƒ¿»ƒ¿»ƒ√»ƒƒ¿«
˙Â CÁ‡ ÁÏÈÂ CÚ dÎ‡ÏÓ«¿»≈ƒ»¿«¿«»¿»¿ƒ«
˙ÈaÓe È˙ÈÚÓ ÈÏ ‡˙z‡ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒƒ≈

:‡a‡מא) ÈkÊ È‰z ÔÎaנ"י‡kÊ( «»¿≈¿≈«««»
Ì‡Â È˙ÈÚÊÏ C‰˙ È‡ È˙ÓeÓƒ»ƒ¬≈¿«¿«¿ƒƒ¿ƒ
:È˙ÓeÓ ÈkÊ È‰˙e CÏ ÔezÈ ‡Ï»ƒ¿»¿≈««ƒ»ƒ

(מב ˙È˙‡Âנ"יÈ˙È˙‡ÂÔÈ„ ‡ÓBÈ ( ¿»ƒ«¬≈ƒ»≈
ÈBac ‡‰Ï‡ ÈÈ ˙ÈÓ‡Â ‡ÈÚÏ¿≈»«¬»ƒ¿»¡»»¿ƒƒ
CÓ„˜ ‡ÂÚ ÔÚk ˙È‡ Ì‡ Ì‰‡«¿»»ƒƒ¿««¬»√»»
ÏÈÊ‡ ‡‡ Èc ÈÁ‡ ‡ÁÏ‡Ï¿«¿»»»¿ƒƒ¬»»≈

:dÏÚמג‡ÈÚ ÏÚ Ì‡˜ ‡‡ ‡‰ ¬«»¬»»≈«≈»
˜Bt˙c ‡zÓÏeÚ È‰ÈÂ ‡iÓ„¿«»ƒ≈∆¿»¿ƒ
ÔÚÎ ÈÈ˜L‡ dÏ ÓÈ‡Â ÈÏÓÓÏ¿ƒ¿≈¿≈«««¿ƒƒ¿«

:CÈ˙ÏeÓ ‡iÓ ÈÚÊמדÓÈ˙Â ¿≈«»ƒ¿ƒ¿≈«
CÈÏÓ‚Ï Û‡Â zL‡ z‡ Û‡ ÈÏƒ««¿≈¿¿¿«¿«¿»
Ï ÈÈ ÔÈÊc ‡˙z‡ ‡È‰ ÈÏÓ‡«¿ƒƒƒ¿»¿«ƒ¿»¿«

:ÈBaמהÈ˙ÈÈL ‡Ï „Ú ‡‡ ƒƒ¬»«»≈ƒƒ
˙˜Ù ‰˜ ‡‰Â ÈaÏ ‡ÏÓÏ¿«»»¿ƒƒ¿»ƒ¿»¿»«
‡ÈÚÏ ˙˙Áe dt˙k ÏÚ d˙Ïe˜Â¿¿«««¿«¿»«¿≈»


להם: הראה ÊÏ)(ÈÏהמּתנה ‰M‡ Á˙Œ‡Ï ְֶֶַַָָָָ…ƒ«ƒ»ƒ¿ƒ

ÈÚk‰ ˙BaÓ.,אבי ּבית אל ּתחּלה ּתל לא אם ƒ¿«¿«¬ƒְִִִֵֵֵֶָָֹ
ללכת ּתאבה לחאחרי:ולא ‡ÈÏ(ËÏ)תורה ְֲֶֶֶֶַָֹֹÀ«
‰M‡‰ CÏ˙Œ‡Ï.לֹו היתה ּבת ּכתיב, 'אלי' …≈≈»ƒ»ְְִֵַַָָ

לֹו ׁשּיאמר עּלה למצא מחּזר והיה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלאליעזר,
לֹו אמר ּבּתֹו. ּולהּׂשיאֹו אליו לפנֹות ְְְִִִֵַַַָָָָאברהם
מּדּבק ארּור ואין ארּור, ואּתה ,ּברּו 'ּבני ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָאברהם:

:'מּבברּו ‰ÌBi(Ó)תורה ‡‡Â.יצאתי הּיֹום ְָ»»…«ִַָָ
רּבי אמר הארץ. לֹו ׁשּקפצה מּכאן ּבאתי, ְְִִִֶֶַַַָָָָָָָוהּיֹום

המקֹום לפני אבֹות עבדי ׁשל ׂשיחתן יפה ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָאחא:
ּכפּולה אליעזר ׁשל ּפרׁשה ׁשהרי ּבנים, ׁשל ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָמּתֹורתן
ּברמיזה: אּלא נּתנּו לא ּתֹורה ּגּופי והרּבה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹּבּתֹורה,

מג ׁשעּמֹו:.z‡ŒÌb‰(Ó„)תורה אנׁשים לרּבֹות ּגם, ««»ְֲִִֶַַָ
ÁÈÎ‰.,ׁשּבּמקרא הֹוכחה ּכל וכן והֹודיע, ּברר …ƒ«ְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

ּדבר: ‡Î‰(Ó‰)ּברּור ÌË.,מכּלה ׁשאני טרם ֵָָ∆∆¬«∆ְֲִֶֶֶֶַ
עבר ּבלׁשֹון מדּבר ׁשהּוא ּפעמים הוה, לׁשֹון ּכל ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹוכן
עתיד. ּבלׁשֹון ׁשּמדּבר ּופעמים ּכּליתי" "טרם ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָּכמֹו:

א)ּכמֹו: עבר,(איוב לׁשֹון הרי אּיֹוב", אמר "ּכי ְְֲִִֵַָָָ
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:dÏÈc Ïk ˙È dÏ ‰ÈÂלזÌi˜Â ƒ«≈»»ƒ≈¿«≈
‡˙z‡ ˙ ‡Ï ÓÈÓÏ ÈBa ÈÏÚ»«ƒƒ¿≈»»ƒ«ƒ¿»
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:ÈÏלטÌÈ‡Ó ÈBaÏ ˙ÈÓ‡Â ƒ¿ƒ«¬»ƒ¿ƒƒ»ƒ
:È˙a ‡˙z‡ È˙È˙ ‡ÏמÓ‡Â »≈≈ƒ¿»«¿»«¬«

ÁÏLÈ È‰BÓ„˜ ˙ÈÁÏÙ Èc ÈÈ ÈÏƒ¿»ƒ¿»ƒ√»ƒƒ¿«
˙Â CÁ‡ ÁÏÈÂ CÚ dÎ‡ÏÓ«¿»≈ƒ»¿«¿«»¿»¿ƒ«
˙ÈaÓe È˙ÈÚÓ ÈÏ ‡˙z‡ƒ¿»ƒ¿ƒƒ«¿ƒƒƒ≈

:‡a‡מא) ÈkÊ È‰z ÔÎaנ"י‡kÊ( «»¿≈¿≈«««»
Ì‡Â È˙ÈÚÊÏ C‰˙ È‡ È˙ÓeÓƒ»ƒ¬≈¿«¿«¿ƒƒ¿ƒ
:È˙ÓeÓ ÈkÊ È‰˙e CÏ ÔezÈ ‡Ï»ƒ¿»¿≈««ƒ»ƒ

(מב ˙È˙‡Âנ"יÈ˙È˙‡ÂÔÈ„ ‡ÓBÈ ( ¿»ƒ«¬≈ƒ»≈
ÈBac ‡‰Ï‡ ÈÈ ˙ÈÓ‡Â ‡ÈÚÏ¿≈»«¬»ƒ¿»¡»»¿ƒƒ
CÓ„˜ ‡ÂÚ ÔÚk ˙È‡ Ì‡ Ì‰‡«¿»»ƒƒ¿««¬»√»»
ÏÈÊ‡ ‡‡ Èc ÈÁ‡ ‡ÁÏ‡Ï¿«¿»»»¿ƒƒ¬»»≈

:dÏÚמג‡ÈÚ ÏÚ Ì‡˜ ‡‡ ‡‰ ¬«»¬»»≈«≈»
˜Bt˙c ‡zÓÏeÚ È‰ÈÂ ‡iÓ„¿«»ƒ≈∆¿»¿ƒ
ÔÚÎ ÈÈ˜L‡ dÏ ÓÈ‡Â ÈÏÓÓÏ¿ƒ¿≈¿≈«««¿ƒƒ¿«

:CÈ˙ÏeÓ ‡iÓ ÈÚÊמדÓÈ˙Â ¿≈«»ƒ¿ƒ¿≈«
CÈÏÓ‚Ï Û‡Â zL‡ z‡ Û‡ ÈÏƒ««¿≈¿¿¿«¿«¿»
Ï ÈÈ ÔÈÊc ‡˙z‡ ‡È‰ ÈÏÓ‡«¿ƒƒƒ¿»¿«ƒ¿»¿«

:ÈBaמהÈ˙ÈÈL ‡Ï „Ú ‡‡ ƒƒ¬»«»≈ƒƒ
˙˜Ù ‰˜ ‡‰Â ÈaÏ ‡ÏÓÏ¿«»»¿ƒƒ¿»ƒ¿»¿»«
‡ÈÚÏ ˙˙Áe dt˙k ÏÚ d˙Ïe˜Â¿¿«««¿«¿»«¿≈»


להם: הראה ÊÏ)(ÈÏהמּתנה ‰M‡ Á˙Œ‡Ï ְֶֶַַָָָָ…ƒ«ƒ»ƒ¿ƒ

ÈÚk‰ ˙BaÓ.,אבי ּבית אל ּתחּלה ּתל לא אם ƒ¿«¿«¬ƒְִִִֵֵֵֶָָֹ
ללכת ּתאבה לחאחרי:ולא ‡ÈÏ(ËÏ)תורה ְֲֶֶֶֶַָֹֹÀ«
‰M‡‰ CÏ˙Œ‡Ï.לֹו היתה ּבת ּכתיב, 'אלי' …≈≈»ƒ»ְְִֵַַָָ

לֹו ׁשּיאמר עּלה למצא מחּזר והיה ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלאליעזר,
לֹו אמר ּבּתֹו. ּולהּׂשיאֹו אליו לפנֹות ְְְִִִֵַַַָָָָאברהם
מּדּבק ארּור ואין ארּור, ואּתה ,ּברּו 'ּבני ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָאברהם:

:'מּבברּו ‰ÌBi(Ó)תורה ‡‡Â.יצאתי הּיֹום ְָ»»…«ִַָָ
רּבי אמר הארץ. לֹו ׁשּקפצה מּכאן ּבאתי, ְְִִִֶֶַַַָָָָָָָוהּיֹום

המקֹום לפני אבֹות עבדי ׁשל ׂשיחתן יפה ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָָאחא:
ּכפּולה אליעזר ׁשל ּפרׁשה ׁשהרי ּבנים, ׁשל ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָמּתֹורתן
ּברמיזה: אּלא נּתנּו לא ּתֹורה ּגּופי והרּבה ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹּבּתֹורה,

מג ׁשעּמֹו:.z‡ŒÌb‰(Ó„)תורה אנׁשים לרּבֹות ּגם, ««»ְֲִִֶַַָ
ÁÈÎ‰.,ׁשּבּמקרא הֹוכחה ּכל וכן והֹודיע, ּברר …ƒ«ְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

ּדבר: ‡Î‰(Ó‰)ּברּור ÌË.,מכּלה ׁשאני טרם ֵָָ∆∆¬«∆ְֲִֶֶֶֶַ
עבר ּבלׁשֹון מדּבר ׁשהּוא ּפעמים הוה, לׁשֹון ּכל ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹוכן
עתיד. ּבלׁשֹון ׁשּמדּבר ּופעמים ּכּליתי" "טרם ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָּכמֹו:

א)ּכמֹו: עבר,(איוב לׁשֹון הרי אּיֹוב", אמר "ּכי ְְֲִִֵַָָָ
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:ÔÚÎ ÈÈ˜L‡ dÏ ˙ÈÓ‡Â ˙ÏÓe¿»«¬»ƒ««¿ƒƒ¿»
˜d˙Ïeמו ˙˙ÈÁ‡Â ˙‡ÈÁB‡Â¿ƒ««¬ƒ«¿«

ÏÓb Û‡Â L‡ ˙Ó‡Â dÓƒ««¬»«≈¿¿¿««¿»
‡iÏÓb Û‡Â È˙È˙Le È˜L‡«¿ƒ¿≈ƒ¿««¿«»

:˙‡È˜L‡מזd˙È ˙ÈÏÈ‡Le «¿ƒ«¿≈ƒ»«
˙ ˙Ó‡Â ‡ ÔÓ ˙ ˙ÈÓ‡Â«¬»ƒ«»«¿«¬∆∆«
dÏ ˙„ÈÏÈ BÁ  Ï‡e˙¿≈«»ƒ≈«≈
dt‡ ÏÚ ‡L„˜ È˙ÈeLÂ ‰kÏÓƒ¿»¿«≈ƒ»»»«««

:‡‰„È ÏÚ ‡iÈLÂמח˙ÈÚÎe ¿≈«»«¿»»¿»ƒ
ÈÈ ˙È ˙ÈÎe ÈÈ Ì„˜ ˙È„e¿»ƒ√»¿»»≈ƒ»¿»
È„ Ì‰‡ ÈB d‰Ï‡»≈¿ƒƒ«¿»»¿«¿«ƒ
˙ ˙È ÈÓÏ ËBL˜ ÁB‡¿«¿¿ƒ«»«

:dÏ ÈB„ È‰eÁ‡מטÔÚÎe ¬ƒ¿ƒƒƒ¿≈¿«
ËBL˜e eÈË ÔÈ„Ú ÔBÎÈ˙È‡ Ì‡ƒƒ≈»¿ƒƒ¿
ÈÏ BeÁ ‡Ï Ì‡Â ÈÏ BeÁ ÈB ÌÚƒƒƒ«ƒ¿ƒ»«ƒ
ÏÚ B‡ ‡ÈÈ ÏÚ Èt˙‡Â¿ƒ¿¿≈««ƒ»«

N:‡Ï‡ÓנÏ‡e˙e ÔÏ È˙‡Â ¿»»¿»≈»»¿≈
‡Ób˙t ˜ ÈÈ Ì„˜ ÔÓ eÓ‡Â«¬«ƒ√»¿»¿«ƒ¿»»
Ú ‡ÏÓÏ ÔÈÏÎÈ ‡Á‡ ˙ÈÏ≈¬«¿»»¿ƒ¿«»»ƒ»

:Ë B‡ LÈנאÓ„˜ ‰˜ ‡‰ ƒ»»ƒ¿»√»»
Ï ‡˙‡ È‰˙e ÏÈÊÈ‡Â ¿«¿≈ƒ¿≈ƒ¿»¿«

:ÈÈ ÏÓ È ‡Ók Bנב‰Â‰Â ƒ»¿»ƒ«≈¿»«¬»
˙È Ì‰‡„ ‡Ú ÚÓL „k«¿««¿»¿«¿»»»
Ì„˜ ‡Ú‡ ÏÚ „e ÔB‰ÈÓb˙tƒ¿»≈¿≈««¿»√»

:ÈÈנגÛÎ ÔÈÓ ‡Ú ˜t‡Â ¿»¿«≈«¿»»ƒƒ¿«
‰ÈÂ ÔÈLeÏe ‰„ ÔÈÓe»ƒƒ¿«¿ƒƒ«
‡‰eÁ‡Ï ‰È ÔÈÓe ‰˜Ï¿ƒ¿»ƒ¿»ƒ¿««¬»


ׁשניהם ּופרּוׁש עתיד, לׁשֹון הרי אּיֹוב", יעׂשה ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָ"ּככה
ּבני חטאּו 'אּולי אּיֹוב: היה אֹומר ּכי הוה, ְְִִֵֶַַָָָָֹלׁשֹון

:'ּכ עֹוׂשה והיה מווגֹו'', Ï‡L‡Â.(ÊÓ)תורה ְְֶָָָ»∆¿«
‡ÂÌN.ואחר נתן ּתחּלה הּוא ׁשהרי הּסדר, ׁשּנה »»ƒְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ויאמרּו: ּבדבריו יתּפׂשּוהּו ׁשּלא אּלא ׁשאל, ְְְְְִִֶֶַָָָָָֹֹּכ
היא'?: מי יֹודע אינ ועדין לּה נתּת מח'היא תורה ְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָ

(ËÓ)ÔÈÓÈŒÏÚ.:יׁשמעאל .Ï‡ÓNŒÏÚמּבנֹות «»ƒְְִִֵָ«¿…
אברהם ׁשל לׂשמאלֹו יֹוׁשב ׁשהיה לֹוט, ְְְִִֵֶֶַָָָָֹמּבנֹות

Ï‡e˙e():(ב"ר) ÔÏ ÔÚiÂ.וקפץ היה רׁשע «««»»¿≈ְַָָָָָ
אביו: לפני ‡ÈÏלהׁשיב  ÏÎe ‡Ï.למאן ְְִִִֵָָ…««≈≈∆ְֵָ

ידי על ולא רע ּדבר ּתׁשּובת ידי על לא הּזה, ְְְְֵֵֶַַַַַַָָָָֹֹּבּדבר
הּדבר, יצא ׁשּמה' ׁשּנּכר לפי הגּון, ּדבר ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָּתׁשּובת

ל ׁשּזּמנּה ,ּדברי נא:(ב"ר)לפי תורה ְְְְִִֶֶָָ
()‰‡ eÁLiÂ.ּבׂשֹורה על ׁשּמֹודים מּכאן «ƒ¿««¿»ְִִֶַָָ
ׁשהביא.Óe˙():(ב"ר)טֹובה מגדים, לׁשֹון ָƒ¿»…ְְִִֵֶָ

יׂשראל: ארץ ׁשל ּפרֹות מיני ְִִִֵֵֵֶֶֶָעּמֹו

dxyÎiigckiying mei qelwpe`

      ©¦¥−§¦§®̈¦̧§¨½Ÿ¨©¬§¨¦−¨§¦¨«
    ©«Ÿ§´©¦§À²§¨«£¨¦¬£¤¦−

      ©¨¦®©¨´©½Ÿ¤©−Ÿ¤©§ª¬¦©«Ÿ¦«
    ©³Ÿ¤¨¦̧¨Æ§¦½̈¥¥̧©©«£¨¬

      ¦¨²¨¦−´¨®©©−¥¥«©³Ÿ¤
     £¥¤Æ©§©«£´Ÿ¦½©«Ÿ̈−¦§¦´©©§¦®

    ©§¾¦§¥«§−̈©«Ÿ¦«©«Ÿ§−¦§¨´
   ©©«£¨®§¦§£−̈¤¦«¨

     ©¦§§³§¦§¨Æ©«Ÿ§´¥¤½¨£¥«§¦−¦
     ¨¦´©¤®©−Ÿ¤¥¥«©§©§²¤

    ¦§¨¬£Ÿ−̈§¤¥«¦§¨®§¤¤¬¤©§¨−̈
    §¤£¨¨«©§¨«§³¤¦§¨Æ©´Ÿ§½̈

       £Ÿ¥¾©¬§£¦−§©§¥´§¨¨®§¦©´©§¥½¥−
    ©¬©«§¨«©¨̧¨¦§¹̈§©«£Ÿ¤À¨

    ©¦§©̧§¨Æ©©§©¦½©¥©−§¨©«£¥´¨¦®
     ©¦©¬¨¤²¤¤¦§−̈©¥©«§¦§¨Æ¨´

      ¦½§¥¬©©−Ÿ¦®§¬¥−§¤¬¤

:dn‡Ïeנד‡e‰ e‡È˙Le eÏÎ‡Â ¿ƒ««¬»¿ƒ
eÓ˜Â e˙e dnÚ È ‡eÂ¿¿«»ƒƒ≈»¿»
:ÈBa ˙ÂÏ ÈeÁL Ó‡Â ‡ˆ¿«¿»«¬««¿ƒ¿«ƒƒ

È˙zנה dn‡Â ‡‰eÁ‡ Ó‡Â«¬«¬»¿ƒ«»≈
B‡ Úa Ú ‡nÚ ‡zÓÏeÚ∆¿»ƒ»»ƒ«¿ƒ«
:ÏÈÊÈz  ˙a ÈÁÈ ‡ÒÚ«¿»«¿ƒ»«≈≈ƒ

ÈÈÂנו È˙È eÁ‡˙ ‡Ï B‰Ï Ó‡Â«¬«¿»¿«¬»ƒ«»
˙ÂÏ ‰È‡Â ÈeÁL ÈÁ‡ ÁÏˆ‡«¿«»¿ƒ«¿ƒ¿≈«¿«

:ÈBaנז‡zÓÏeÚÏ È˜ eÓ‡Â ƒƒ«¬«ƒ¿≈¿∆¿»
:‰Ó‡ ‡È‰ ‰Ó ÚÓLÂ¿ƒ¿»«¿ƒ»¿»

dÏנח eÓ‡Â ‰˜Ï B˜e¿¿ƒ¿»«¬««
˙Ó‡Â È‰ ‡ ÌÚ ÈÏÊÈ˙‰¬≈¿ƒƒ«¿»»≈«¬∆∆

:ÏÈÊÈ‡נט‰˜ ˙È eÁLÂ ≈ƒ¿«¿»ƒ¿»
‡Ú ˙ÈÂ dz˜Ó ˙ÈÂ B‰˙Á‡¬«¿¿»≈ƒ¿«¿»«¿»

:È‰B ˙ÈÂ Ì‰‡סeÎÈe ¿«¿»»¿»«¿ƒ»ƒ
z‡ ‡˙Á‡ dÏ eÓ‡Â ‰˜ ˙È»ƒ¿»«¬««¬»»»«¿
ÈÎÈa e˙ÈÂ ÂÏe ÈÏ‡Ï ÈÂ‰¬≈¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿«¿ƒ

:B‰È‡Ò ÈÂ˜ ˙Èסא˙Ó˜Â »ƒ¿≈«¿≈¿»«
ÏÚ ‡ÈÎe ‡‰zÓÏeÚÂ ‰˜ƒ¿»¿∆¿»»¿ƒ»«
‡ ˙a ‡ÏÊ‡Â ‡ÏÓ«¿«»¿»«»»««¿»
:ÏÊ‡Â ‰˜ ˙È ‡Ú e¿««¿»»ƒ¿»«¬»

‡˙סב ˜ÁˆÈÂ) È‰B˙nÓ ÏÚנ"י‡ ¿ƒ¿»»»ƒ≈ƒ«
È‰B˙Óa‡Ó˜ ‡ÏÓ ‡ÈaÓ ( ¿≈ƒƒ≈»¿«¿««»»

Ú‡a ˙È ‡e‰Â dÏÚ ÈÊÁ˙‡ƒ¿¬ƒ¬«¿»≈«¬«


()eÈÏÂ.לינה אחד:ּכל לילה לינת ׁשּבּמקרא «»ƒְְִִִֶֶַַַָָָָָ
(‰)dn‡Â ‰ÈÁ‡ Ó‡Â.?היה היכן ּובתּואל «…∆»ƒ»¿ƒ»ְֵֵָָָ

והמיתֹו: מלא ּובא לעּכב, רֹוצה היה .ÌÈÓÈהּוא ְְֱִֵֶֶַַָָָָ»ƒ
ּכמֹו: כה)ׁשנה, ׁשּכ(ויקרא ּגאּלתֹו", ּתהיה "ימים ְְְִִֶֶָָָָָֻ

עצמּה את לפרנס חדׁש י"ב זמן לבתּולה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹנֹותנין
נז)ּבתכׁשיטים BÚ:(כתובות B‡.ואם חדׁשים, י' ְְִִַ»ְֳִִָ

ּדבר לבּקׁש הּמבּקׁשים ּדר אין מּמׁש, ימים ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּתאמר
מּזה': מרּבה לנּו 'ּתן - ּתרצה לא ואם תורהמּועט, ְְְִִִֵֶֶֶָָֹֻ

‡˙È‰(Ê)נו ‰Ï‡LÂ.את מּׂשיאין ׁשאין מּכאן ¿ƒ¿¬»∆ƒ»ִִִֵֶֶַָ

מּדעּתּה אּלא ‡Ï(Á):(ב"ר)האּׁשה Ó‡zÂ. ְִִֶַָָָָ«…∆≈≈
רֹוצים: אינכם אם ואף נטמעצמי, ‡z(Ò)תורה ְְְִִִֵֵֶַַ«¿

‰ ÈÏ‡Ï ÈÈ‰.,ּברכה אֹותּה ּתקּבלּו וזרע אּת ¬ƒ¿«¿≈¿»»ְְְְְְֵַַַָָָ
את ארּבה "הרּבה הּמֹורּיה: ּבהר לאברהם ְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר

מּמ הּזרע אֹותֹו ׁשיהיה רצֹון יהי וגֹו'", ולאזרע ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹ
אחרת: סאמאּׁשה ÈÁÏ(Ò)תורה ‡a ‡BaÓ ִֵֶֶַָƒ¿≈««

È‡.ׁשּיּׂשאּנה אביו לאברהם הגר להביא ׁשהל …ƒְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָ
רבה) ‰:(בראשית ‡a LBÈ.לאֹותֹו קרֹוב ≈¿∆∆«∆∆ְָ
ׁשּנאמר: כ)ּבאר, ארצה(לעיל אברהם מּׁשם "וּיּסע ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָ
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ÈÎÈa e˙ÈÂ ÂÏe ÈÏ‡Ï ÈÂ‰¬≈¿«¿ƒ¿ƒ¿»¿ƒ¿¿«¿ƒ

:B‰È‡Ò ÈÂ˜ ˙Èסא˙Ó˜Â »ƒ¿≈«¿≈¿»«
ÏÚ ‡ÈÎe ‡‰zÓÏeÚÂ ‰˜ƒ¿»¿∆¿»»¿ƒ»«
‡ ˙a ‡ÏÊ‡Â ‡ÏÓ«¿«»¿»«»»««¿»
:ÏÊ‡Â ‰˜ ˙È ‡Ú e¿««¿»»ƒ¿»«¬»

‡˙סב ˜ÁˆÈÂ) È‰B˙nÓ ÏÚנ"י‡ ¿ƒ¿»»»ƒ≈ƒ«
È‰B˙Óa‡Ó˜ ‡ÏÓ ‡ÈaÓ ( ¿≈ƒƒ≈»¿«¿««»»

Ú‡a ˙È ‡e‰Â dÏÚ ÈÊÁ˙‡ƒ¿¬ƒ¬«¿»≈«¬«


()eÈÏÂ.לינה אחד:ּכל לילה לינת ׁשּבּמקרא «»ƒְְִִִֶֶַַַָָָָָ
(‰)dn‡Â ‰ÈÁ‡ Ó‡Â.?היה היכן ּובתּואל «…∆»ƒ»¿ƒ»ְֵֵָָָ

והמיתֹו: מלא ּובא לעּכב, רֹוצה היה .ÌÈÓÈהּוא ְְֱִֵֶֶַַָָָָ»ƒ
ּכמֹו: כה)ׁשנה, ׁשּכ(ויקרא ּגאּלתֹו", ּתהיה "ימים ְְְִִֶֶָָָָָֻ

עצמּה את לפרנס חדׁש י"ב זמן לבתּולה, ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹנֹותנין
נז)ּבתכׁשיטים BÚ:(כתובות B‡.ואם חדׁשים, י' ְְִִַ»ְֳִִָ

ּדבר לבּקׁש הּמבּקׁשים ּדר אין מּמׁש, ימים ְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּתאמר
מּזה': מרּבה לנּו 'ּתן - ּתרצה לא ואם תורהמּועט, ְְְִִִֵֶֶֶָָֹֻ

‡˙È‰(Ê)נו ‰Ï‡LÂ.את מּׂשיאין ׁשאין מּכאן ¿ƒ¿¬»∆ƒ»ִִִֵֶֶַָ

מּדעּתּה אּלא ‡Ï(Á):(ב"ר)האּׁשה Ó‡zÂ. ְִִֶַָָָָ«…∆≈≈
רֹוצים: אינכם אם ואף נטמעצמי, ‡z(Ò)תורה ְְְִִִֵֵֶַַ«¿

‰ ÈÏ‡Ï ÈÈ‰.,ּברכה אֹותּה ּתקּבלּו וזרע אּת ¬ƒ¿«¿≈¿»»ְְְְְְֵַַַָָָ
את ארּבה "הרּבה הּמֹורּיה: ּבהר לאברהם ְְְְְֱִֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר

מּמ הּזרע אֹותֹו ׁשיהיה רצֹון יהי וגֹו'", ולאזרע ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹ
אחרת: סאמאּׁשה ÈÁÏ(Ò)תורה ‡a ‡BaÓ ִֵֶֶַָƒ¿≈««

È‡.ׁשּיּׂשאּנה אביו לאברהם הגר להביא ׁשהל …ƒְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָ
רבה) ‰:(בראשית ‡a LBÈ.לאֹותֹו קרֹוב ≈¿∆∆«∆∆ְָ
ׁשּנאמר: כ)ּבאר, ארצה(לעיל אברהם מּׁשם "וּיּסע ְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָָ
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˙ÈÒe Èa ‡e‰ ‡Ú ‡Â«¬««¿»ƒƒ¿≈«

:˙‡Èqk˙‡Â ‡ÙÈÚסוÈÚzL‡Â ≈»¿ƒ¿«ƒ«¿ƒ¿»ƒ
È ‡˙t Ïk ˙È ˜ÁÈÏ ‡Ú«¿»¿ƒ¿»»»ƒ¿»«»ƒ

:„Úסז‡kLÏ ˜ÁÈ dÏÚ‡Â ¬»¿«¬«ƒ¿»¿«¿¿»
È„Úk ‡‰„Ú ÔÈ˙ ‡‰Â ‡ÊÁÂ«¬»¿»«¿ƒ»»»¿»≈
˙Â‰Â ‰˜ ˙È ÈÒe d‡ ‰N»»ƒ≈¿≈»ƒ¿»«¬«
Á˙‡Â dÈÁe ez‡Ï dÏ≈¿ƒ¿¿ƒ«¿ƒ¿¿≈
:d‡ ˙˙È ˙a ˜ÁÈƒ¿»»«¿ƒ«ƒ≈

‡z˙‡א ÈÒe ‰‡ ÈÒ‡Â¿≈«¿»»¿≈ƒ¿»
:‰e˜ dLeב˙È dÏ ˙„ÈÏÈÂ ¿«¿»ƒ≈«≈»

ÔÈ„ ˙ÈÂ Ô„ ˙ÈÂ ÔL˜È ˙ÈÂ ÔÊƒ¿»¿»»¿»¿»¿»¿»ƒ¿»
:ÁeL ˙ÈÂ ˜aLÈ ˙ÈÂגÔL˜ÈÂ ¿»ƒ¿»¿»«¿»¿»

Ô„„ Èe Ô„ ˙ÈÂ ‡L ˙È „ÈÏ‡ƒ»¿»¿»¿»¿≈¿»
:ÔÂ‚Ïe ÔÈeLÏÂ ÔÈÈÏ Â‰¬¿«ƒ¿»¿ƒ¿ƒ¿«¿»


ּובין קדׁש ּבין וּיׁשב הּבאר,הּנגב היה וׁשם ׁשּור", ְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּברד": ּובין קדׁש ּבין "הּנה .ÁeNÏ(Ò‚)ׁשּנאמר: ֱִֵֵֵֵֶֶֶַָָ»«
ּכמֹו:(ב"ר) ּתפּלה, קב)לׁשֹון ׂשיחֹו":(תהלים יׁשּפ" ְְְְִִִָֹ
(„Ò)˜ÁÈ˙‡ ‡zÂ.ותֹוהא הדּור אֹותֹו ראתה «≈∆∆ƒ¿»ְֲָָָָ

מּפניו ותמהה) אחרים: .ÏtzÂ:(ב"ר)(ספרים ְְְֲִִִֵָָָָָ«ƒ…
'ואתרכינת', ּכתרּגּומֹו: לארץ, עצמּה ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָהׁשמיטה

לארץ עצמּה ּכמֹו:הּטתה הּקרקע, עד הּגיעה ולא ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹ
ארכיני, ,"כּד כב)"הּטיֿנא ב "וּיט(שמואל ְִִִֵֵַַַַָ

לֹו: ודֹומה לארץ, מּוּטה לׁשֹון 'וארּכין', ְְְְִִֶֶֶַַָָָׁשמים",
לז) יּטה(תהלים אם ּכלֹומר יּוטל", לא יּפל ְִִִִֶַָֹֹ"ּכי

הּקרקע: עד יּגיע לא לׁשֹון.Òk˙zÂ(Ò‰)לארץ, ְִֶַַַַַַָָֹ«ƒ¿»ְ
"וּתּׁשבר "וּתּקבר", ּכמֹו: tÒÈÂ(ÂÒ)":וּתתּפעל, ְְִִִֵֵֵַַַָָָ«¿«≈

„Ú‰.(ב"ר)לֹו ׁשּקפצה לֹו, ׁשּנעׂשּו נּסים לֹו ּגּלה »∆∆ְֲִִִֶֶַָָָ
ּבתפּלתֹו: רבקה לֹו וׁשּנזּדּמנה ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָהארץ

(ÊÒ)‡ ‰N ‰Ï‰‡‰.,"האהלה והרי"ויביאה »…¡»»»ƒְֱֲִֵֶַַָָָֹ

אּמֹו, ׂשרה ּדגמת ונעׂשית ּכלֹומר אּמֹו, ׂשרה ְְְֲִִִֵַַַָָָָֻהיא
ׁשּבת מערב ּדלּוק נר היה קּימת, ׁשּׂשרה זמן ְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָׁשּכל
על קׁשּור וענן ּבעּסה מצּויה ּוברכה ׁשּבת, ְְְְִֶֶַַָָָָָָָָָלערב

חזרּוהאהל, רבקה ּוכׁשּבאת ּפסקּו, ּומּׁשּמתה ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹ
רבה) ‡:(בראשית ÈÁ‡.זמן ּכל ארץ, ּדר «¬≈ƒְֶֶֶֶַָ

ּומּׁשּמתה אצלּה, הּוא ּכרּו קּימת, אדם ׁשל ְִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשאּמֹו
ּבאׁשּתֹו: מתנחם הגר,(ב"ר).˜e‰(‡)הּוא זֹו ְְְִִֵַ¿»ָָ

ּכקטרת, מעׂשיה ׁשּנאים ׁשם על 'קטּורה', ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹונקראת
ׁשּפרׁשה מּיֹום לאדם נזּדּוגה ׁשּלא ּפתחּה, ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָֹוׁשּקׁשרה

במאברהם: LeÏe(‚)תורה e‡.ראׁשי ׁשם ְֵַָָ«ƒ¿ƒֵֵָ
ליּׁשבֹו(ב"ר)אּמֹות לי אין אּונקלֹוס ׁשל והּתרּגּום . ְְְְְְִֵֶַַַֻ

מחנה. לׁשֹון למּׁשירין ׁשּפרׁש הּמקרא, לׁשֹון ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָעל
יסֹודית, ׁשאינּה האל"ף מּפני ּכן ׁשאינֹו ּתאמר ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹואם
אל"ף והֹוסיפּו אל"ף ּבראׁשם ׁשאין ּתבֹות לנּו ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָֹהרי
"נכה מן ׁשהּוא ,"אנ "חֹומת ּכמֹו: ְְְֲִֵֶַָָֹּבראׁשם,
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Ì‰‡ ˜˙‡ Ô ‰‡Áƒ»»«»ƒ¿¿««¿»»

:d˙‡ ‰Âיא˙ ‰Â‰Â ¿»»ƒ¿≈«¬»»«
˜ÁˆÈ ˙È ÈÈ e Ì‰‡ ˙ÈÓc¿ƒ«¿»»»≈¿»»ƒ¿»
‡ÏÓ ‡È ÌÚ ˜ÁˆÈ ˙ÈÂ d¿≈ƒ≈ƒ¿»ƒ≈»¿«¿«

:dÏÚ ÈÊÁ˙‡ ‡Ói˜יבÔÈl‡Â «»»ƒ¿¬≈¬«¿ƒ≈
Èc Ì‰‡  Ï‡ÚÓLÈ ˙Ïe¿«ƒ¿»≈««¿»»ƒ
‰ ‡˙Ó‡ ‡˙ˆÓ ‚‰ ˙ÈÏÈ¿≈«»»ƒ¿≈»«¿»¿»»


"ורחצּת מן ׁשהּוא ׁשמן", אסּו" ּוכמֹו ְְְְְִִֶֶַַַָָָרגלים",

הּמתּפּזרים.ÌLeËÏeוסכּת": אהלים ּבעלי הם ְְַָ¿ƒְְֲֳִִִֵֵַַַָ
הּוא וכן אּפדנֹו, ּבאהלי איׁש ונֹוסעים ואנה ְְְְְֳִִֵֵַַָָָָָָאנה

ל)אֹומר: א ּכלֿ(שמואל עלּֿפני נטּוׁשים "והּנה ְְְִִֵֵֵַָ
ּבזֹו: זֹו מתחּלפֹות ונּו"ן למ"ד ׁשּכן דהארץ", תורה ְְְְִֵֶֶֶַָָָ

(‰)‚Â Ì‰‡ ÔiÂ.ּברּכת' נחמיה: רּבי אמר «ƒ≈«¿»»¿ְְְִִֶַַַָָ
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ׁשאמר לֹו, נתן ְֵֵֶַַַָָָָָּדאתיקי'
ּביד מסּורֹות הּברכֹות ּברכה", "והיה ְְְְְְְְֵֶַַָָָָָָלאברהם:
ליצחק: מסרן ואברהם ׁשּתרצה, מי את ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָלבר

(Â)ÌL‚Ït‰.(ב"ר),ּכתיב אּלאחסר היתה ׁשּלא «ƒ«¿ƒְְִֵֶֶָָָָֹ
ּבכתּבה, נׁשים, קטּורה. היא הגר, היא אחת, ְְִִִִִֶֶַַָָָָָֻּפּלגׁש

ּבסנהדרין ּכדאמרינן ּכתּבה, ּבלא כא)ּפלגׁשים, (דף ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָֹֻ
ּדדוד: ּופילגׁשים ˙Ó˙ּבנׁשים Ì‰‡ Ô.ּפרׁשּו ְְְִִִִַָָ»««¿»»«»…ְֵ

להם מסר טמאה ׁשם צא)רּבֹותינּו: אחר:.(שם ּדבר ְֵֵֵֶַַַָָָָָֻ
ׁשּנתנּו מּתנֹות ּוׁשאר ׂשרה אֹודֹות על לֹו ּׁשּנּתן ְְִֶֶַַַַָָָָָמה
מהם: להנֹות רצה ׁשּלא להם, נתן הּכל ֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלֹו,

(Ê)ÌÈL LÓÁÂ ‰L ÌÈÚLÂ ‰L ˙‡Ó.ּבן ¿«»»¿ƒ¿ƒ»»¿»≈»ƒֶ
חטא: ּבלא ה' ּכבן ע' ּובן ע', ּכבן חק' תורה ְְְְֵֶֶֶֹ

(Ë)Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ.(ב"ר)ׁשעׂשה מּכאן ƒ¿»¿ƒ¿»≈ִֶָָָ
ּתׁשּובה והיאיׁשמעאל לפניו, יצחק את והֹולי ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָ

ּבאברהם: ׁשּנאמרה טֹובה יׂשיבה È‰ÈÂ(È‡)תורה ְְְֱֵֶֶַָָָָָ«¿ƒ
‚Â ÈÂ Ì‰‡ ˙Ó ÈÁ‡.ּתנחּומי נחמֹו «¬≈«¿»»«¿»∆¿ְֲִֵַ
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È ÔÈl‡ Ï ‰ÚcÏ‡Â ÚÈ‡Â«¬ƒ»¿∆¿»»»ƒ≈¿≈

:‰eË˜הÏ ˙È Ì‰‡ ‰ÈÂ ¿»ƒ««¿»»»»
:˜ÁˆÈÏ dÏÈcו‡˙ÈÁÏ ÈÏÂ ƒ≈¿ƒ¿»¿ƒ¿≈¿≈»»

ÔÓ Ì‰‡ ‰È Ì‰‡Ï Ècƒ¿«¿»»¿««¿»»«¿»
Ú d ˜ÁˆÈ ÏÚÓ ÔeÁlLÂ¿«¿ƒ≈«ƒ¿»¿≈¿
Ú‡Ï ‡ÓeÈ˜ Ìi˜ ‡e‰c¿«»ƒ»«¬«

:‡ÁÈÓזÈiÁ ÈL ÈÓÈ ÔÈl‡Â »ƒ¿»¿ƒ≈≈¿≈«≈
ÔÈÚLÂ ‰‡Ó ‡ÈÁc Ì‰‡«¿»»«¬»¿»¿«¿ƒ

:ÔÈL LÓÁÂח˙ÈÓe È‚˙‡Â ¿»≈¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ
Úe È ‡Ë eÈ Ì‰‡«¿»»¿≈»»ƒ¿«

:dÚÏ LÈ˙‡Â ÔÈÓÈטe˜e ƒ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈¿«
È‰ Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ d˙È»≈ƒ¿»¿ƒ¿»≈¿ƒ
 ÔÚ Ï˜Á ‡Ï ˙ÚÓƒ¿»«»∆¿»«¬«∆¿«
:‡ÓÓ Èt‡ ÏÚ Èc ‰‡Á Á…̂«ƒ»»ƒ««≈«¿≈

Èי ÔÓ Ì‰‡ ÔÊ Èc ‡Ï˜Á«¿»ƒ¿««¿»»ƒ¿≈
Ì‰‡ ˜˙‡ Ô ‰‡Áƒ»»«»ƒ¿¿««¿»»

:d˙‡ ‰Âיא˙ ‰Â‰Â ¿»»ƒ¿≈«¬»»«
˜ÁˆÈ ˙È ÈÈ e Ì‰‡ ˙ÈÓc¿ƒ«¿»»»≈¿»»ƒ¿»
‡ÏÓ ‡È ÌÚ ˜ÁˆÈ ˙ÈÂ d¿≈ƒ≈ƒ¿»ƒ≈»¿«¿«

:dÏÚ ÈÊÁ˙‡ ‡Ói˜יבÔÈl‡Â «»»ƒ¿¬≈¬«¿ƒ≈
Èc Ì‰‡  Ï‡ÚÓLÈ ˙Ïe¿«ƒ¿»≈««¿»»ƒ
‰ ‡˙Ó‡ ‡˙ˆÓ ‚‰ ˙ÈÏÈ¿≈«»»ƒ¿≈»«¿»¿»»


"ורחצּת מן ׁשהּוא ׁשמן", אסּו" ּוכמֹו ְְְְְִִֶֶַַַָָָרגלים",

הּמתּפּזרים.ÌLeËÏeוסכּת": אהלים ּבעלי הם ְְַָ¿ƒְְֲֳִִִֵֵַַַָ
הּוא וכן אּפדנֹו, ּבאהלי איׁש ונֹוסעים ואנה ְְְְְֳִִֵֵַַָָָָָָאנה

ל)אֹומר: א ּכלֿ(שמואל עלּֿפני נטּוׁשים "והּנה ְְְִִֵֵֵַָ
ּבזֹו: זֹו מתחּלפֹות ונּו"ן למ"ד ׁשּכן דהארץ", תורה ְְְְִֵֶֶֶַָָָ

(‰)‚Â Ì‰‡ ÔiÂ.ּברּכת' נחמיה: רּבי אמר «ƒ≈«¿»»¿ְְְִִֶַַַָָ
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ׁשאמר לֹו, נתן ְֵֵֶַַַָָָָָּדאתיקי'
ּביד מסּורֹות הּברכֹות ּברכה", "והיה ְְְְְְְְֵֶַַָָָָָָלאברהם:
ליצחק: מסרן ואברהם ׁשּתרצה, מי את ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָלבר

(Â)ÌL‚Ït‰.(ב"ר),ּכתיב אּלאחסר היתה ׁשּלא «ƒ«¿ƒְְִֵֶֶָָָָֹ
ּבכתּבה, נׁשים, קטּורה. היא הגר, היא אחת, ְְִִִִִֶֶַַָָָָָֻּפּלגׁש

ּבסנהדרין ּכדאמרינן ּכתּבה, ּבלא כא)ּפלגׁשים, (דף ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָֹֻ
ּדדוד: ּופילגׁשים ˙Ó˙ּבנׁשים Ì‰‡ Ô.ּפרׁשּו ְְְִִִִַָָ»««¿»»«»…ְֵ

להם מסר טמאה ׁשם צא)רּבֹותינּו: אחר:.(שם ּדבר ְֵֵֵֶַַַָָָָָֻ
ׁשּנתנּו מּתנֹות ּוׁשאר ׂשרה אֹודֹות על לֹו ּׁשּנּתן ְְִֶֶַַַַָָָָָמה
מהם: להנֹות רצה ׁשּלא להם, נתן הּכל ֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹלֹו,

(Ê)ÌÈL LÓÁÂ ‰L ÌÈÚLÂ ‰L ˙‡Ó.ּבן ¿«»»¿ƒ¿ƒ»»¿»≈»ƒֶ
חטא: ּבלא ה' ּכבן ע' ּובן ע', ּכבן חק' תורה ְְְְֵֶֶֶֹ

(Ë)Ï‡ÚÓLÈÂ ˜ÁˆÈ.(ב"ר)ׁשעׂשה מּכאן ƒ¿»¿ƒ¿»≈ִֶָָָ
ּתׁשּובה והיאיׁשמעאל לפניו, יצחק את והֹולי ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָ

ּבאברהם: ׁשּנאמרה טֹובה יׂשיבה È‰ÈÂ(È‡)תורה ְְְֱֵֶֶַָָָָָ«¿ƒ
‚Â ÈÂ Ì‰‡ ˙Ó ÈÁ‡.ּתנחּומי נחמֹו «¬≈«¿»»«¿»∆¿ְֲִֵַ
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:Ì‰‡ÏיגÈa Ô‰ÓL ÔÈl‡Â ¿«¿»»¿ƒ≈¿»»¿≈
ÔB‰˙„Ïe˙Ï ÔB‰˙‰ÓLa Ï‡ÚÓLÈƒ¿»≈ƒ¿»«¿¿¿«¿
„Â ˙BÈ Ï‡ÚÓLÈ„ ‡ea¿»¿ƒ¿»≈¿»¿≈»

:ÌÓe Ï‡a„‡ÂידÚÓLÓe ¿«¿¿≈ƒ¿»ƒ¿»
:‡OÓe ‰Óe„Âטו‡ÓÈ˙Â „„Á ¿»«»¬«¿≈»

:‰Ó„Â LÈ eËÈטזÔÈl‡ ¿»ƒ»≈¿»ƒ≈
ÔÈl‡Â Ï‡ÚÓLÈ Èa Ôe‡ƒ¿≈ƒ¿»≈¿ƒ≈
ÔB‰Èe ÔB‰ÈÁa ÔB‰˙‰ÓL¿»«¿¿«¿≈ƒ¿«≈
:ÔB‰È‡Ï ÔÈ Ú ÔÈ¿≈¬««¿¿ƒ¿À≈

Ó‡‰יז Ï‡ÚÓLÈ ÈiÁ ÈL ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿≈«≈ƒ¿»≈¿»
˙ÈÓe „È‚˙‡Â ÔÈL ÚLe ÔÈ˙Ï˙e¿»ƒ¿«¿ƒ¿ƒ¿¿ƒƒ

:ÚÏ LÈ˙‡ÂיחBLe ¿ƒ¿¿ƒ¿«≈¿
È‡ ÏÚ È ‡‚Á „Ú ‰ÏÈÂÁÓ≈¬ƒ»««¿»ƒ««≈
Ï È‡ ÏÚ e˙‡Ï ÈËÓ ÌÈÓƒ¿«ƒ»≈¿»««≈»

   :‡L È‰BÁ‡«ƒ¿»


יד)אבלים. ׁשּמסר(סוטה ּפי על אף אחר: ּדבר ֲִִֵֵֶַַַַָָָ

נתירא לאברהם, הּברכֹות את הּוא ּברּו ְְְְִֵֶַַַָָָָָָהּקדֹוׁש
יצחק, את מּמּנּו.לבר יֹוצא עׂשו את ׁשּצפה מּפני ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָ

ייטב אׁשר את ויבר הּברכֹות ּבעל 'יבא ְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹאמר:
ּוברכֹו: הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּובא יבּבעיניו', תורה ְְֵֵַָָָָ

(‚È)Ì˙„ÏB˙Ï Ì˙ÓLa.:זה אחר זה לדתן סדר ƒ¿…»¿¿…»ֵֵֶֶֶַַָָ
יד חֹומה,.Ì‰ÈÁa(ÊË)תורה להם ׁשאין ּכרכים ¿«¿≈∆ְִֵֶֶַָָ

ּפתיחה, לׁשֹון מפּצחים, ׁשהם ּבפצחיהֹון, ְְְְְְְִִֵֵֶַַָָֻותרּגּומֹו
צח)ּכמֹו: ורּננּו":(תהלים ÈL(ÊÈ)"ּפצחּו ‰l‡Â ְְְְִַ¿≈∆¿≈

'B‚Â Ï‡ÚÓLÈ ÈiÁ.לּמה אּבא: ּבר חּיא רּבי אמר «≈ƒ¿»≈¿ִִַַַַָָָָָ
ׁשנֹותיו ּבהם ליחס ּכדי יׁשמעאל? ׁשל ׁשנֹותיו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָנמנּו

ׁשּׁשּמׁש למדנּו יׁשמעאל ׁשל מּׁשנֹותיו יעקב. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹׁשל
ׁשּבא קדם מאביו ּכׁשּפרׁש ׁשנה י"ד עבר ּבבית ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹיעקב
יׁשמעאל, מת מאביו, יעקב ּכׁשּפרׁש ׁשהרי לבן, ְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹאצל
ׁשּמפרׁש ּכמֹו וגֹו'" יׁשמעאל אל עׂשו וּיל" ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
ּפרׁשת ּבסֹוף הביאֹו (ורׁש"י נקראת' 'מגּלה ְְְְְִִִִֵֵַַָָָּבסֹוף

אּלא.ÚÂ‚iÂּתֹולדֹות): ּגויעה נאמרה ּבצּדיקים:לא ְ«ƒ¿«ְְְֱִִִֶֶַָָָֹ
(ÁÈ)Ï.:ּכמֹו ז)ׁשכן ועמלק(שופטים "ּומדין »»ְְֲִֵַַָָָ

לׁשֹון אֹומר הּוא ּכאן ּבעמק". נֹופלים קדם ּבני ְְְְִֵֵֵֶֶֶָָָוכל
אֹומר: הּוא ּולהּלן טז)נפילה ּכלֿ(לעיל "ועלּֿפני ְְְְִֵֵַַָָָ

מּׁשּמת "יׁשּכן", אברהם, מת ׁשּלא עד יׁשּכן", ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹֹאחיו
"נפל": שרהאברהם, חיי פרשת חסלת ְַָָָָ

.rav`a ze`xdl epbdpn oi`  dxezd z`fe zxin`e dxez xtqd zdabd zra*ixg`le dxez xtqd diabn :epbdpn
hpa`a xbeg =) dtnd jxek xg`e lqtqd lr ayei f`e .envra dllebe dniad lr dgipne xfeg ldwl dze` d`xny

.(lirna shere*`xwl lkeiy ick dnial envr axwl lczyi mc` lk ,mrl azkd ze`xdl dxez xtqd oidiabnyk
:xn`ie ,dxez xtqd zdabd zra dxez xtqa aezky dn

:l`xUi ipA iptl dWn mUÎxW` ,dxFYd z`fe§Ÿ©¨£¤¨Ÿ¤¦§¥§¥¦§¨¥
             ¥©¦¦©©£¦¦¨§Ÿ§¤¨§ª¨§¨¤¨©§¥Ÿ©§¨§¦Ÿ¤¨¨Ÿ¤¨¦¦¦¨¦§Ÿ¨

        Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦

.uegan dxez xtqd rvn`a didi xtzd mewny ,xtzd cbp dxez xtqd lelbl miwiicn*zligza mixbeg hpa`d
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diptl dxhtdd zkxa
KExAmdixaca dvxe miaFh mi`iapA xgA xW` mlFrd Kln Epidl` ii dY` ¨¸©¨³§¨̧¡Ÿ¥̧Æ¤´¤¨«½̈£¤³¨©¸¦§¦¦´¦½§¨¨¬§¦§¥¤−
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zelew ipyy mx lewa cg`k dxhtdd mipy e`xwi `l ,jkitl .dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `ed daeg
zekxad oirneye dxhtdd oixew mnvra md `l` ,dcala driny lr jenql `ly ,mdl recid mrhn mibdep yie ,mirnyp oi`

.(xihtnd mr dlna dln) zgpa `l` mx lewa e`xwi `ly xdfil mikixv ,mewn lkne .xihtnd itn
`i sirq ctx oniq a wlg ,owfd x"enc` jexr ogley
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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:

.miwlg 9 ,zFTC 15 ,mixdvA 12 drW ,'b mFi :clFnd©¨¨¨©¨¨©¦©©¨¦
.daFhl Epilr `Ad iriaxd mFiaE iWilWd mFiA ,elqM Wcg W`xŸŸ¤¦§¥©©§¦¦©¨§¦¦©¨¨¥§¨
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ג מ"ח, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ט חשון והמוסגר בו.

כבקשתו יזכירוהו ואת כל ב"ב שיחיו בעת רצון על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה 

נבג"מ זי"ע לשנת הצלחה, שאחד הענינים בזה הוא שגם כל יומא ויומא עביד עבידתי' עבידתי' של יום 

המתאים ועבידתי' של האדם מיוחד זה, שאין היכולת - ובמילא גם הנדרש העבידתי' - של כאו"א שוין.

בטח ידוע לו פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר, ומועתק גם בלוח היום יום, אשר ככל גודל ערך ענין אפיית 

לחם, אשר לחם לבב אנוש )אפילו אנוש( יסעד, היה הרי מי שביכולתו להיות נוקב מרגליות ואב"ט אינו 

יוצא כלל ידי חובתו ע"י העסק באפיית לחם.

וכתב זה במכתב לאחד מהתמימים, מענה על שהודיעו שקבע שיעורים בנגלה כו' וכו'.

ומזה פשוטה ההוראה לכאו"א מאתנו וגם הוא בכלל, אשר ככל שיעריכו הערכה אמיתית עבודתו 

בהחזקת היהדות בכלל, אינו יוצא בה ידי חובתו כלל וכלל, כיון שזכה להתגדל בבית חסידותי דחסידות 

חב"ד, וגם טעם במדה ידועה ואולי גם במדה חשובה מתורת חסידות זו הדרכותי' ומנהגי' אשר מהיסודות 

שלה הם הפצת )דוקא( המעיינות חוצה )דוקא(, וכבר ידועה שיטת חסידות חב"ד, שכל ענין צריך להעשות 

באופן שיוקלט בפנימיות, וברובא דרובא בקראי הנכתב על ידו במכ"ע, עדיין לא מצאתי שמתעסק הוא 

במילוי תפקידו הפנימי והנפשי הנ"ל.

מובן שאין כוונתי בדוקא שינצל המכ"ע בכיוון זה, כי הרבה דרכים לעבודה זו, ועל האדם העובד 

לבחור בדרך הכי יעילה ובת קיימא, ורצוני בהנ"ל רק לאמר שלא שמעתי שמנצל כשרונותיו בהאופנים 

אחרים, וגם במאמריו הנ"ל לא נצלו לע"ע בהפצת המעיינות חוצה, ומובטחני שבהתבוננות אפילו קלה 

ימצא כמה אופנים לפעול בכשרונותיו דוקא בענין זה, וע"ד דרשת רז"ל כבד את ה' מהונך אל תקרי מהונך 

אלא מחונך, ממה שחוננך.

ויה"ר שיתבונן בזה בהקדם, ובמילא יתחיל בזה בהקדם ויהי' בהצלחה, ובמדתו של הקב"ה שהיא 

מדה כנגד מדה יוסיף זה בקבלתם הוא וזוגתו שיחיו רוב נחת חסידותי מכל יו"ח וגם מעצמם.

בברכה.



לוח זמנים לשבוע פרשת חיי שרה בערים שונות בעולם קלי
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אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:596:048:078:108:408:429:349:3716:5016:4617:1517:1116:2717:21באר שבע )ח(

6:006:068:088:118:408:439:349:3716:4716:4317:1217:0816:1317:18חיפה )ח(

5:566:018:068:098:378:409:329:3516:4916:4517:1417:1016:0617:18ירושלים )ח(

6:016:068:088:118:418:449:359:3816:4816:4417:1317:0916:2517:20תל אביב )ח(

6:476:568:398:449:109:159:5910:0316:2916:2117:0016:5316:0517:07אוסטריה וינה )ח(

6:035:578:598:579:319:2910:4210:4120:0520:1220:3320:4019:5320:53אוסטרליה מלבורן )ק(

6:466:558:398:449:119:1610:0110:0416:3516:2817:0516:5916:1117:03אוקראינה אודסה )ח(

6:336:438:248:298:569:019:459:4916:1316:0516:4416:3715:4816:41אוק. דנייפרופטרובסק )ח(

7:057:158:528:589:259:3010:1310:1716:3216:2417:0516:5716:0717:01אוק. ז׳יטומיר )ח(

6:577:078:458:519:179:2210:0510:0916:2516:1716:5816:5016:0016:54אוקראינה קייב )ח(

6:216:308:138:178:448:499:349:3716:0415:5616:3516:2815:3916:32אוקראינה דונייצק )ח(

7:097:189:049:089:369:4010:2610:2917:0416:5717:3417:2716:4017:41איטליה מילאנו )ח(

5:465:478:208:218:508:519:539:5318:0918:1018:3118:3217:5218:36אקוואדור קיטו )ח(

5:435:388:368:349:089:0610:1810:1719:3219:3819:5820:0519:1920:17ארגנטינה ב. איירס )ח(

6:176:119:209:189:519:4811:0411:0220:4120:4821:1021:1820:2921:22ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח(

6:406:478:408:449:139:1710:0510:0817:0016:5517:2717:2216:3817:26ארה״ב בולטימור )ח(

6:316:388:318:359:039:079:559:5816:4816:4217:1617:1016:2517:22ארה״ב ברוקלין נ.י. )ח(

6:326:398:328:359:049:089:569:5916:4716:4217:1517:1016:2517:22ארה״ב ג׳רסי )ח(

7:117:189:099:149:419:4510:3310:3617:2117:1517:4917:4416:5817:56ארה״ב דטרויט )ח(

6:386:428:478:509:199:2210:1410:1717:3217:2917:5717:5417:1118:03ארה״ב היוסטן )ח(

6:156:218:228:258:548:579:489:5016:5816:5417:2317:1916:3617:29ארה״ב לוס אנג׳לס )ח(

6:316:368:438:469:169:1810:1210:1417:3717:3518:0117:5817:1718:08ארה״ב מיאמי )ח(

6:306:378:288:329:009:049:529:5516:4116:3517:0917:0316:1817:17ארה״ב ניו הייבן )ח(

6:276:348:278:318:589:029:509:5316:4116:3517:0917:0416:1817:14ארה״ב שיקאגו )ח(

5:435:418:298:288:588:5710:0410:0418:5018:5319:1319:1618:3519:20בוליביה לא פאס )ח(

7:457:559:319:3610:0310:0910:5110:5517:0616:5717:4017:3116:4117:49בלגיה אנטוורפן )ח(

7:437:539:309:3610:0210:0810:5010:5417:0917:0017:4217:3416:4417:50בלגיה בריסל )ח(

7:097:218:518:579:229:2910:0810:1216:0915:5916:4516:3615:4216:40בלרוס ליובאוויטש )ח(

5:125:097:587:578:298:289:369:3618:2918:3318:5318:5718:1419:05ברזיל ס.פאולו )ח(

4:594:567:447:438:168:159:239:2218:1518:1918:3818:4218:0018:50ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

7:027:138:498:559:219:2710:0910:1216:2516:1616:5916:5016:0017:06בריטניה לונדון )ח(

7:187:299:019:079:339:3910:1910:2416:2716:1717:0216:5316:0017:10בריטניה מנצ׳סטר )ח(

7:127:238:579:039:299:3510:1610:2016:2716:1817:0116:5316:0116:57גרמניה ברלין )ח(

7:227:329:129:179:449:4910:3210:3616:5516:4717:2717:2016:3017:24גרמניה פרנקפורט )ח(

6:406:438:568:589:299:3110:2710:2818:0418:0318:2718:2617:4518:30הודו בומביי )ח(

6:346:378:528:549:249:2610:2210:2318:0318:0118:2518:2417:4318:28הודו פונה )ח(

6:356:448:278:328:599:049:489:5216:1916:1216:5016:4315:5516:47הונגריה בודפשט )ח(

6:406:488:408:449:129:1610:0410:0716:5516:4917:2217:1716:3217:21טורקיה איסטנבול )ח(

6:557:028:589:019:309:3310:2310:2517:2217:1717:4917:4417:0017:48יוון אתונה )ח(

6:557:048:478:529:209:2410:0910:1316:4016:3317:1117:0416:1617:08מולדובה קישינב )ח(
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6:336:368:558:579:259:2710:2310:2518:0718:0618:3018:2817:4818:32מקסיקו מ. סיטי )ח(

5:014:548:027:598:358:329:489:4619:2619:3419:5620:0519:1620:09ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:136:188:288:308:589:019:559:5717:2117:1817:4517:4217:0117:46נפאל קטמנדו )ח(

6:446:459:119:129:449:4510:4510:4618:5318:5319:1419:1518:3519:19סינגפור סינגפור )ח(

6:406:508:268:328:589:039:459:4915:5915:4916:3316:2415:3316:28פולין ורשא )ח(

5:325:318:078:078:408:409:449:4418:1218:1518:3518:3717:5618:41פרו לימה )ח(

7:277:359:229:269:539:5810:4410:4717:2217:1517:5117:4516:5817:58צרפת ליאון )ח(

7:457:549:369:4110:0710:1210:5611:0017:2317:1517:5517:4816:5918:02צרפת פריז )ח(

5:345:358:058:068:358:369:379:3817:4617:4618:0818:0817:2818:12קולומביה בוגוטה )ח(

6:597:078:569:009:289:3210:1910:2217:0316:5717:3217:2616:4017:38קנדה טורונטו )ח(

6:406:498:358:409:079:119:5710:0016:3516:2817:0516:5816:1117:12קנדה מונטריאול )ח(

6:126:188:158:188:488:529:429:4416:4616:4217:1217:0816:2417:12קפריסין לרנקה )ח(

7:457:579:269:329:5710:0310:4210:4716:4116:3017:1817:0816:1417:25רוסיה מוסקבה )ח(

7:127:219:049:099:369:4110:2610:2916:5716:5017:2817:2116:3317:25רוסיה רוסטוב נא-דונו )ח(

7:157:249:099:149:409:4510:3010:3317:0416:5617:3417:2716:3917:40שוייץ ציריך )ח(

6:126:148:328:349:059:0610:0410:0517:5117:5018:1318:1217:3218:16תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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זמני יום ראשון ויום שבת
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שאשאשאשאשאשא
6:336:368:558:579:259:2710:2310:2518:0718:0618:3018:2817:4818:32מקסיקו מ. סיטי )ח(

5:014:548:027:598:358:329:489:4619:2619:3419:5620:0519:1620:09ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

6:136:188:288:308:589:019:559:5717:2117:1817:4517:4217:0117:46נפאל קטמנדו )ח(

6:446:459:119:129:449:4510:4510:4618:5318:5319:1419:1518:3519:19סינגפור סינגפור )ח(

6:406:508:268:328:589:039:459:4915:5915:4916:3316:2415:3316:28פולין ורשא )ח(

5:325:318:078:078:408:409:449:4418:1218:1518:3518:3717:5618:41פרו לימה )ח(

7:277:359:229:269:539:5810:4410:4717:2217:1517:5117:4516:5817:58צרפת ליאון )ח(

7:457:549:369:4110:0710:1210:5611:0017:2317:1517:5517:4816:5918:02צרפת פריז )ח(

5:345:358:058:068:358:369:379:3817:4617:4618:0818:0817:2818:12קולומביה בוגוטה )ח(

6:597:078:569:009:289:3210:1910:2217:0316:5717:3217:2616:4017:38קנדה טורונטו )ח(

6:406:498:358:409:079:119:5710:0016:3516:2817:0516:5816:1117:12קנדה מונטריאול )ח(

6:126:188:158:188:488:529:429:4416:4616:4217:1217:0816:2417:12קפריסין לרנקה )ח(

7:457:579:269:329:5710:0310:4210:4716:4116:3017:1817:0816:1417:25רוסיה מוסקבה )ח(

7:127:219:049:099:369:4110:2610:2916:5716:5017:2817:2116:3317:25רוסיה רוסטוב נא-דונו )ח(

7:157:249:099:149:409:4510:3010:3317:0416:5617:3417:2716:3917:40שוייץ ציריך )ח(

6:126:148:328:349:059:0610:0410:0517:5117:5018:1318:1217:3218:16תאילנד 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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