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ÔzÈÂהארץ ּומׁשמּני הּׁשמים מּטל האלקים ל ¿ƒ∆ְְֱִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
ּבזה1וגֹו' הּדּיּוק וידּוע הּברכֹות2, ּכל הרי , ְְְֲִֵֶַַַָָָָ

הּדין מּדת הּוא אלקים ּדׁשם הוי', מּׁשם ְֱֲִִִִֵֵֵַַַָֹהם
המׁשכה הּוא ׁשענינם והּברכֹות ְְְְְְִִֶַַַָָָָָוהּצמצּום,
ּכהנים ּברּכת ּוכמֹו הוי', מּׁשם הם ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָֹוהׁשּפעה

הּפסּוקים ג' זֹו3ׁשּבכל ּובברכה הוי', ׁשם נזּכר ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ
ׁשם נזּכר ּברכה (ׁשּגּבי זה ׁשּדּיּוק להֹוסיף, ויׁש האלקים. ל ויּתן ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאֹומר
אברהם מֹות אחרי יצחק ׁשּנתּבר הראׁשֹונה ּבּברכה ּגם הּוא ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹאלקים)

ּבּה הּקּב"ה4ּדכתיב ׁשּבר הּברכֹות ּדּבכל ּבנֹו. יצחק את אלקים ויבר ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
אברהם זה5את ׁשּלאחרי יצחק את ׁשּבר ּבּברכֹות ׁשם6[וגם נאמר [ ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּבּה ׁשּנאמר יצחק את ׁשּבר הראׁשֹונה ּדברכה מׁשמע, ּומּזה ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהוי',
לזה. זה ׁשּיכֹות האלקים ל ויּתן יצחק ׁשּבר והּברכה אלקים ְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹויבר

ׁשערLÈÂב) דא"ח) (עם ּבּסּדּור הּמבֹואר ּפי על ּבזה הּבאּור נקּדת לֹומר ¿≈ְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָֻ
יֹותר7הּתקיעֹות ּגדֹולה היא מהּגבּורֹות הּנמׁשכת ׁשההׁשּפעה , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ולכן הּקרירּות ּבטבע הם חסדים ּכי מהחסדים. הּנמׁשכת ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָמההׁשּפעה
ּבחמימּות, ׁשהם הּגבּורֹות ּכן ּׁשאין מה ּבהגּבלה, היא מהם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָההׁשּפעה

ּתגּבֹור ׁשל ּבאֹופן היא מהם ּפיההׁשּפעה ועל גבּול. ּבלי לרּבּוי ועד ת, ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
הּׁשמים (מּטל ּכאּלּו נעלֹות ּברכֹות ּבר יצחק ׁשּדוקא ׁשם מבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָזה
ולא ּבאברהם לא ּכאּלה ּברכֹות מצינּו ׁשּלא וגֹו'), הארץ ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹּומׁשמּני

גבּורה הּוא יצחק ּכי ּגדֹול.8ּביעקב, ּברּבּוי הם ּדיצחק הּברכֹות ולכן , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹ
הּכתּוב ּפרּוׁש לֹומר יׁש זה ּפי ויבר4ועל אברהם מֹות אחרי ויהי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

חסד (ּבחינת אברהם דּבחיי ּבנֹו, יצחק את החסד8אלקים ּבחינת האיר ( ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
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כח.)1 כז, (תולדות) (קסא,)2פרשתנו פרשתנו אוה"ת סע"א). (ח, פרשתנו חיים בתורת לך ויתן ד"ה

תרפ"ד (סה"מ תרפ"ד פה). ע' תרס"ו (המשך תרס"ו סה). ע' תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד זה רד"ה סע"ב).

ועוד. .(66 ע' ה'תש"ב (סה"מ ה'תש"ב קג). כדֿכו.)3ע' ו, יא.)4נשא כה, שרה לך.)5חיי לך ר"פ

א. כד, שרה חיי ואילך. טז כב, וירא ועוד. ואילך. יד יג, ז. יב, שם,)6שם ואילך. ב כו, פרשתנו

כד. אֿב.)7יב. רמז, – הבעש"ט כוונת ע"פ תק"ש ענין להבין ואילך)8בד"ה סע"ב ג, זח"ג
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ÔzÈÂהארץ ּומׁשמּני הּׁשמים מּטל האלקים ל ¿ƒ∆ְְֱִִִִֵֶַַַַָָָָֹ
ּבזה1וגֹו' הּדּיּוק וידּוע הּברכֹות2, ּכל הרי , ְְְֲִֵֶַַַָָָָ

הּדין מּדת הּוא אלקים ּדׁשם הוי', מּׁשם ְֱֲִִִִֵֵֵַַַָֹהם
המׁשכה הּוא ׁשענינם והּברכֹות ְְְְְְִִֶַַַָָָָָוהּצמצּום,
ּכהנים ּברּכת ּוכמֹו הוי', מּׁשם הם ְְְְֲֲִִִֵֵַַַָָָֹוהׁשּפעה

הּפסּוקים ג' זֹו3ׁשּבכל ּובברכה הוי', ׁשם נזּכר ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָ
ׁשם נזּכר ּברכה (ׁשּגּבי זה ׁשּדּיּוק להֹוסיף, ויׁש האלקים. ל ויּתן ְְְְְְֱִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹאֹומר
אברהם מֹות אחרי יצחק ׁשּנתּבר הראׁשֹונה ּבּברכה ּגם הּוא ְְְְֱֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹאלקים)

ּבּה הּקּב"ה4ּדכתיב ׁשּבר הּברכֹות ּדּבכל ּבנֹו. יצחק את אלקים ויבר ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
אברהם זה5את ׁשּלאחרי יצחק את ׁשּבר ּבּברכֹות ׁשם6[וגם נאמר [ ְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

ּבּה ׁשּנאמר יצחק את ׁשּבר הראׁשֹונה ּדברכה מׁשמע, ּומּזה ְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהוי',
לזה. זה ׁשּיכֹות האלקים ל ויּתן יצחק ׁשּבר והּברכה אלקים ְְְְְְֱֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹויבר

ׁשערLÈÂב) דא"ח) (עם ּבּסּדּור הּמבֹואר ּפי על ּבזה הּבאּור נקּדת לֹומר ¿≈ְְִִִֵֶַַַַַַַַַָָֻ
יֹותר7הּתקיעֹות ּגדֹולה היא מהּגבּורֹות הּנמׁשכת ׁשההׁשּפעה , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

ולכן הּקרירּות ּבטבע הם חסדים ּכי מהחסדים. הּנמׁשכת ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָמההׁשּפעה
ּבחמימּות, ׁשהם הּגבּורֹות ּכן ּׁשאין מה ּבהגּבלה, היא מהם ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָההׁשּפעה

ּתגּבֹור ׁשל ּבאֹופן היא מהם ּפיההׁשּפעה ועל גבּול. ּבלי לרּבּוי ועד ת, ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
הּׁשמים (מּטל ּכאּלּו נעלֹות ּברכֹות ּבר יצחק ׁשּדוקא ׁשם מבאר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָזה
ולא ּבאברהם לא ּכאּלה ּברכֹות מצינּו ׁשּלא וגֹו'), הארץ ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֹּומׁשמּני

גבּורה הּוא יצחק ּכי ּגדֹול.8ּביעקב, ּברּבּוי הם ּדיצחק הּברכֹות ולכן , ְְְְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֹ
הּכתּוב ּפרּוׁש לֹומר יׁש זה ּפי ויבר4ועל אברהם מֹות אחרי ויהי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָ

חסד (ּבחינת אברהם דּבחיי ּבנֹו, יצחק את החסד8אלקים ּבחינת האיר ( ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
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כח.)1 כז, (תולדות) (קסא,)2פרשתנו פרשתנו אוה"ת סע"א). (ח, פרשתנו חיים בתורת לך ויתן ד"ה

תרפ"ד (סה"מ תרפ"ד פה). ע' תרס"ו (המשך תרס"ו סה). ע' תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד זה רד"ה סע"ב).

ועוד. .(66 ע' ה'תש"ב (סה"מ ה'תש"ב קג). כדֿכו.)3ע' ו, יא.)4נשא כה, שרה לך.)5חיי לך ר"פ

א. כד, שרה חיי ואילך. טז כב, וירא ועוד. ואילך. יד יג, ז. יב, שם,)6שם ואילך. ב כו, פרשתנו

כד. אֿב.)7יב. רמז, – הבעש"ט כוונת ע"פ תק"ש ענין להבין ואילך)8בד"ה סע"ב ג, זח"ג
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ו  

היתה ׁשאז אברהם, מֹות ּולאחרי ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָּדלמעלה,
מּדתֹו ּפי על ּדלמעלה) ההנהגה (ּכֹולל ְְְְִִִֵַַַַַַָָָָָָההנהגה
מהּגבּורֹות הּברכֹות נמׁשכּו ּגבּורה, יצחק, ְְְְְְִִֵֶַַָָָׁשל

אלקים מהּברכֹות9ּדׁשם יֹותר נעלֹות ּברכֹות ׁשהם ְְְֱֲִֵֵֵֵֶַַָָֹ
יצחק ׁשּבברּכת גם וזהּו מהחסדים. ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָהּנמׁשכֹות
ּתהיה ׁשההׁשּפעה האלקים, ל ויּתן ּכתיב ְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶַַַָָָֹֹליעקב

ּובתגּבֹורת. ְְְִִֶּברּבּוי

היאp‰Â‰ג) האלקים ל ויּתן יצחק ׁשּבר הּברכה ¿ƒ≈ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
דויבר מהּברכה יֹותר נעלית ְְְְֲֵֵֵֶַַַָָָָָּברכה
יצחק ׁשּנתּבר הּברכה ׁשהרי ּבנֹו. יצחק את ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹאלקים
היה לא אם ּגם לבניו נמׁשכת היתה ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹמאלקים

הּפסּוק על רּׁש"י ּוכפרּוׁש אלקים10מברכם, ויבר ְְְְֱִִֵֶַַַַָָָָֹ
יצחק את לבר נתירא ׁשאברהם ּבנֹו, יצחק ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאת
ּבעל יבֹוא אמר מּמּנּו, יֹוצא עׂשו את ׁשּצפה ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּפני
הּקּב"ה ּובא ּבעיניו ייטב אׁשר את ויבר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהּברכֹות
אברהם היה ׁשּבאם ּדּכמֹו מּובן, ּדמּזה ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָּוברכֹו.
לעׂשו ּגם הּברכה נמׁשכת היתה יצחק, את ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָמבר

אלקים ׁשּבר לּברכה ּבנֹוגע ּגם הּוא כן ּכמֹו מברכֹו, היה לא אם ְְְְְֱִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹּגם
והּברכה לעׂשו. ּגם בניו, לׁשני מעצמּה נמׁשכה זֹו ּדברכה יצחק, ְְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָָָאת

יצ נעליתׁשּבר ּברכה היא וגֹו' הּׁשמים מּטל האלקים ל ויּתן חק ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
ׁשּלא ענינים ּכּמה ועׂשה ּביֹותר הׁשּתּדל ׁשּיעקב מה גם וזהּו ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹיֹותר.

יצחק11ּכדרּכֹו את אלקים ּדויבר ׁשהּברכה אף הּברכֹות, לקּבל ּבכדי ְְְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹ
הּׁשמים מּטל האלקים ל ויּתן הּברכה ּכי מעצמּה, אליו נמׁשכת ְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹהיתה

יצחק. את אלקים ּדויבר מהּברכה יֹותר נעלית היא ְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹוגֹו'

ּפרׁשתנּוÔeÈÂד) אֹור ּבתֹורה הּמבאר ּבהקּדים ּדרּוׁשים12זה ,13ּובכּמה ¿»ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ׁשמים ׁשם ׁשאין ׁשּידע אף עׂשו את לבר יצחק ׁשרצה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָּדזה
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ובכ"מ. ג). (כו, תולדות ר"פ ז"ח היא)9(ברע"מ). דיצחק מהגבורות שההשפעה שם, סידור ראה

אברהם. של בנו – בנו יצחק את הכתוב לשון י"ל ועפ"ז דאברהם. בהחסדים שנמתקות לאחרי דוקא

וש"נ.)10 ה. לך לך באבער תנחומא גם וראה שם. שרה (פרשתנו)11חיי תם איש דיעקב הטבע היפך ָ

ממש", "מס"נ הוא תם, איש יעקב ע"י מרמה עניני דעשיית ,186 ע' ה'תש"ג סה"מ וראה כז). כה,

הברכות. לקבל בכדי זה עשה וא)12ואעפ"כ ב (כ, בני ריח ראה עלד"ה הצ"צ הגהות וראה ילך).

ואילך. א קנו, שם ואילך. א קמד, פרשתנו באוה"ת – תרפ"ד.)13המאמר תרנ"ד. לך ויתן ד"ה

    
Ê‡Lבעולמות ,Ì‰‡ ˙BÓ ÈÁ‡Ïe ,‰ÏÚÓÏc „ÒÁ‰ ˙ÈÁ¿ƒ««∆∆ƒ¿«¿»¿«¬≈«¿»»∆»

‰ÏÚÓÏc ‰‚‰‰‰ ÏÏB ‰‚‰‰‰ ‰˙È‰עליונים ÏÚבעולמות ( »¿»««¿»»≈««¿»»ƒ¿«¿»«
ÌLc ˙Beb‰Ó ˙B‰ eLÓ ,‰eb ,˜ÁˆÈ ÏL B˙cÓ Ètƒƒ»∆ƒ¿»¿»ƒ¿¿«¿»≈«¿¿≈

ÌÈ˜Ï‡9˙BLÓp‰ ˙B‰Ó ˙BÈ ˙BÏÚ ˙B Ì‰L ¡…ƒ∆≈¿»«¬≈≈«¿»«ƒ¿»
Ì‚ e‰ÊÂ .ÌÈ„ÒÁ‰Ó≈«¬»ƒ¿∆«
˜ÚÈÏ ˜ÁˆÈ ˙L∆¿ƒ¿«ƒ¿»¿«¬…
,ÌÈ˜Ï‡‰ EÏ ÔzÈÂ È˙¿ƒ¿ƒ∆¿»¡…ƒ
Èe ‰È‰z ‰ÚtL‰‰L∆««¿»»ƒ¿∆¿ƒ

.˙B‚˙eשביאראחרי ¿ƒ¿∆
'גבורה' - יצחק של מידתו מעלת

ידי על הנ"ל בברכות המתבטאת

בריבוי שנמשכו אלקים, שם

כי לבאר יוסיף ובתגבורת,

את ברך שיצחק יעקבהברכה

מהברכה יותר עוד נעלית היא

אברהם מות אחרי יצחק שנתברך

ביותר השתדל יעקב ולכן

לקבלה.

L ‰‰ ‰p‰Â (‚¿ƒ≈«¿»»∆≈«
˜ÁˆÈיעקב EÏאת ÔzÈÂ ƒ¿»¿ƒ∆¿

‰ ‡È‰ ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒƒ¿»»
‰‰Ó ˙BÈ ˙ÈÏÚ«¬≈≈≈«¿»»
˜ÁˆÈ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ÈÂ„¿«¿»∆¡…ƒ∆ƒ¿»
‰‰ È‰L .B¿∆¬≈«¿»»
ÌÈ˜Ï‡Ó ˜ÁˆÈ ˙pL∆ƒ¿»≈ƒ¿»≈¡…ƒ
Ìb ÂÈÏ ˙LÓ ‰˙È‰»¿»ƒ¿∆∆¿»»«
,ÌÓ ‰È‰ ‡Ï Ì‡ƒ…»»¿»¿»
ÏÚ ÈM Lee¿≈«ƒ«

˜eÒt‰10מות אחרי ויהי «»
‡˙אברהם ÌÈ˜Ï‡ ÈÂ«¿»∆¡…ƒ∆

Ì‰‡L ,B ˜ÁˆÈƒ¿»¿∆«¿»»
˜ÁˆÈ ˙‡ Ï ‡È˙ƒ¿»≈¿»≈∆ƒ¿»
ÂNÚ ˙‡ ‰L ÈtÓƒ¿≈∆»»∆≈»

epnÓ ‡ˆBÈאברהם רצה ולא ≈ƒ∆
לבנו גם ממילא תימשך שהברכה

ÏÚלכן,עשו ‡BÈ Ó‡»«»««
L‡ ˙‡ ÈÂ ˙B‰«¿»ƒ»≈∆¬∆
‰‰ ‡e ÂÈÈÚ ÈÈƒ«¿≈»»«»»

Beיצחק fÓc‰את . ≈¿¿ƒ∆
‰È‰ Ì‡L BÓc ,ÔeÓ»∆¿∆¿ƒ»»
,˜ÁˆÈ ˙‡ Ó Ì‰‡«¿»»¿»≈∆ƒ¿»
‰‰ ˙LÓ ‰˙È‰»¿»ƒ¿∆∆«¿»»

‡Ìממילא Ìb ÂNÚÏ Ìb«¿≈»«ƒ
Ô BÓ ,BÓ ‰È‰ ‡Ï…»»¿»¿¿≈
‰Ï Ú‚B Ìb ‡e‰«¿≈««¿»»
,˜ÁˆÈ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ L∆≈«¡…ƒ∆ƒ¿»

‰‰Â .ÂNÚÏ Ìb ,ÂÈ ÈLÏ ÓˆÚÓ ‰LÓ BÊ ‰cƒ¿»»ƒ¿¿»≈«¿»ƒ¿≈»»«¿≈»¿«¿»»
Lו ÁˆÈ˜הוסיף ‡È‰ 'B‚Â ÌÈÓM‰ ÏhÓ ÌÈ˜Ï‡‰ EÏ ÔzÈÂ ∆≈«ƒ¿»¿ƒ∆¿»¡…ƒƒ««»«ƒ¿ƒ

e‰ÊÂ .˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰ההסבר˙BÈ ÏczL‰ ˜ÚiL ‰Ó Ì‚ ¿»»«¬≈≈¿∆««∆«¬…ƒ¿«≈¿≈
B„ ‡L ÌÈÈÚ ‰n ‰NÚÂ(בהערה וראה תם. איש שהי' 11(אף ¿»»«»ƒ¿»ƒ∆…¿«¿

Û‡ ,˙B‰ Ï˜Ï È„ƒ¿≈¿«≈«¿»«
‰‰LהראשונהÈÂc ∆«¿»»¿«¿»∆

‰˙È‰ ˜ÁˆÈ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡¡…ƒ∆ƒ¿»»¿»
È ,ÓˆÚÓ ÂÈÏ‡ ˙LÓƒ¿∆∆≈»≈«¿»ƒ

‰‰ÌÈ˜Ï‡‰ EÏ ÔzÈÂ «¿»»¿ƒ∆¿»¡…ƒ
‡È‰ 'B‚Â ÌÈÓM‰ ÏhÓƒ««»«ƒ¿ƒ
‰‰Ó ˙BÈ ˙ÈÏÚ«¬≈≈≈«¿»»
˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ÈÂc¿«¿»∆¡…ƒ∆

.˜ÁˆÈזו שבברכה משום וזאת ƒ¿»
לברך יצחק בתחילה רצה

עשו, את לקדושה) (ולהעלות

את להעלות שכדי להלן ויתבאר

ביותר. גבוה לאור זקוקים עשו

כדי ליעקב לבסוף נמשך זה ואור

עשו את הוא יגביה שבעבודתו

לקדושה.

ÌÈc˜‰ ‰Ê ÔeÈÂ („¿»∆¿«¿ƒ
B‡ ‰B˙ ‡n‰«¿…»¿»

e˙Lt12‰ne »»»≈¿«»
ÌÈLecמאמרי=] ¿ƒ
13Lחסידות] ‰Êc מלכתחילה, ¿∆∆

˙‡ Ï ˜ÁˆÈ ‰ˆ»»ƒ¿»¿»≈∆
ÌL ÔÈ‡L Ú„iL Û‡ ÂNÚ≈»«∆»«∆≈≈
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ּבפיו נּצֹוצֹות14ׁשגּור יׁש ׁשּבעׂשו ראה יצחק ּכי , ְְְִִִִֵֵֶָָָָָ
להמׁשי לברכֹו, רצה ולכן מאד, ּגבֹוהים ְְְְְְְְִִִֵַָָָָָֹֻּדקדּׁשה
הּנּצֹוצֹות יתּבררּו זה ידי ׁשעל עליֹון, אֹור ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָעליו
עׂשו על זה אֹור נמׁש היה ׁשּבאם אּלא, ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּבֹו.
אֹו פנים, מּׁשני ּבאחד היה יעקב) ידי על ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ(ׁשּלא
מציאּותֹו. מתּבּטלת ׁשהיתה אֹו ּבֹו נבלע ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשהיה
יעקב ידי על הּוא ּדעׂשו הּברּור ׁשּיהיה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹּובכדי
יעקב את יבר ׁשּיצחק הּקּב"ה סּבב ולכן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּדוקא.
ּומׁשמּני הּׁשמים (טל העליֹונים אֹורֹות ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָוהמׁשכת
את יברר זה ידי ׁשעל ליעקב, ּתהיה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהארץ)

ׁשּבעׂשו. ְִֵֶַָהּנּצֹוצֹות

ׁשעלÔÈ‰Ïeה) העליֹונים דאֹורֹות הּבחינה מהי ¿»ƒְְְִִִֶֶַַַָָ
זה יּובן הּנּצֹוצֹות, מתּבררים ְְִִִֶַָָָָידם
הּנ"ל ּובּדרּוׁשים ׁשם אֹור ּבתֹורה ,15מהּמבאר ְְְִֵַַַַָָָֹ

ּדבקד י"א. ּבמסּפר הם מסּפרׁשהּקלּפֹות הּוא ּׁשה ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֻ
עׂשר אחד ולא עׂשר תׁשע ולא עׂשר מה16עׂשר, , ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

ּכתרין י"א יׁש אחרא ּבּסטרא ּכן ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָּׁשאין
את17ּדמסאבּותא לברר ּבכדי סּממנים, י"א היּו ׁשּבּקטרת ּגם וזהּו . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּוא, י"א, ּבמסּפר היא אחרא ׁשהּסטרא וזה ּדמסאבּותא. ּכתרין ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָהי"א
העׂשר ׁשל החּיּות ּדבקדּׁשה אֹותם. ׁשּמחּיה החּיּות את ּגם מֹונים ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻּכי
עׂשר ּבמסּפר הּוא ענין ׁשּכל ׁשּבקדּׁשה, ענין ּכל זה ּדר [ועל ]18ספירֹות ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ

מה עצמֹו. ּבפני נמנה אינֹו ולכן עּמהם, ּומתאחד ּבפנימּיּותם ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנמׁש
היה [ּדאם מהם מבּדל אֹותם ׁשּמחּיה החּיּות אחרא, ּבּסטרא ּכן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻּׁשאין
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ועוד. של)14ה'תש"ב. שמו מזכיר עשו "שאין יט): (פס"ה, פרשתנו בב"ר כא. כז, פרשתנו פרש"י

רק היא רש"י שכוונת נאמר באם כי שם. רש"י בפירוש הכוונה גם שכ"ה צ"ל ולכאורה הקב"ה".

ש"ש אלקיך""שאין ה' הקרה "כי אחת) (פעם שאמר זה – מזכירו) הוא לפעמים (אבל בפיו"

(סה"מ תרנ"ד לך ויתן שבד"ה ולהעיר עשו. זה אם יצחק אצל ספק מטיל הי' לא כ) שם, (פרשתנו

מביא סה) ע' עשותרנ"ד שמים"."דאין תשבו)15שם בסוכות ד"ה גם וראה

ואילך). קסה ע' ח"א תשרי מלוקט המאמרים ספר – מנחם (תורת שם ובהנסמן ס"ג ה'תשמ"א

פ"ו.)16 תשע) ולא עשר (שער א שער פרדס ב. קפז, זח"ב וראה מ"ד. פ"א יצירה ראה)17ספר

ואוה"ת לתו"א (נוסף וראה פ"ד. הקדישים) (שער ו שער פע"ח פ"י. המלכים) (שער יא שער ע"ח

.45 הערה הנ"ל תשבו בסוכות בד"ה בהנסמן האצילות).)18שם) טעם (שער ב שער פרדס

    
ÂÈa eL ÌÈÓL14˜ÁˆÈ Èk ו, שרשו מצד עשו על ‡‰הסתכל »«ƒ»¿ƒƒƒ¿»»»

‡Ó ÌÈ‰B ‰˜c ˙BˆBv LÈ ÂNÚaLהתהו מעולם שורשו כי ∆¿≈»≈ƒƒ¿À»¿ƒ¿…
אצל חבויים והם אלו קדושה ניצוצות שנפלו אלא התיקון, מעולם גבוה שהוא

הרשע ÏÚLעשו ,ÔBÈÏÚ B‡ ÂÈÏÚ ÈLÓ‰Ï ,BÎÏ ‰ˆ ÔÎÏÂ ,¿»≈»»¿»¿¿«¿ƒ»»∆¿∆«
˙BˆBvp‰ ea˙È ‰ ÈÈ¿≈∆ƒ¿»¿«ƒ

,‡l‡ .BaLשעה שבאותה ∆∆»
לקבל עדיין ראוי היה לא עשו

LÓהברכה, ‰È‰ Ì‡aL∆¿ƒ»»ƒ¿»
‡lL ÂNÚ ÏÚ ‰ B‡∆«≈»∆…

‰È‰ ˜ÚÈ ÈÈ ÏÚמתקבל «¿≈«¬…»»
ÌÈ,אצלו ÈÓ Á‡a¿∆»ƒ¿≈»ƒ

Ba ÚÏ ‰È‰L B‡זה ואור ∆»»ƒ¿«
הטומאה לכוחות בשבי נופל היה

˙Ïha˙Ó ‰˙È‰L B‡∆»¿»ƒ¿«∆∆
B˙e‡ÈˆÓאינה שהטומאה כיון ¿ƒ

עליון אור לקבל כלל מסוגלת

‰eaכזה ‰È‰iL ÈÎe .ƒ¿≈∆ƒ¿∆«≈
ÂNÚcצריך‡e‰להתבצע ¿≈»

ÔÎÏÂ .‡˜Âc ˜ÚÈ ÈÈ ÏÚ«¿≈«¬…«¿»¿»≈
˜ÁˆiL ‰"aw‰ aƒ≈«»»∆ƒ¿»
˙ÎLÓ‰Â ˜ÚÈ ˙‡ È¿»≈∆«¬…¿«¿»«

ÏÚ‰ ˙BB‡Ï ÌÈBÈ »∆¿ƒ«
‡‰ ÈpÓLÓe ÌÈÓ‰«»«ƒƒ¿«≈»»∆
ÈÈ ÏÚL ,˜ÚÈÏ ‰È‰ƒ¿∆¿«¬…∆«¿≈

È ‰בעבודתו˙‡ ∆¿»≈∆
.ÂNÚaL ˙BˆBvp‰שיעקב «ƒ∆¿≈»

זה, גבוה אור לקבל כלי הוא

גם אט אט הוא מברר ובעבודתו

תתבטל שלא באופן עשו את

באופן אלא לגמרי, מציאותו

הקדושה ניצוצות ממנו שיצאו

עשו, את גם לברר זה וכוח שבו.

יצחק. של מברכתו ליעקב נמשך

מקור מה יפרט הבאים ובסעיפים

יצחק. שבברכת ההמשכה

‰ÈÁa‰ È‰Ó ÔÈ‰Ïe ‰¿»ƒ«ƒ«¿ƒ»
ÏÚL ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BB‡¿»∆¿ƒ∆«
˙BˆBvp‰ ÌÈa˙Ó ÌÈ»»ƒ¿»¿ƒ«ƒ

עשו ‡n‰Óשל ‰ ÔeÈ ,»∆≈«¿…»
ÌL B‡ ‰B˙a¿»»

Ï"p‰ ÌÈLece15, «¿ƒ««
˙BtÏw‰Lכוחות=] ∆«¿ƒ

'סטרא גם ונקראו הטומאה,

האחר] צד ≈‰Ìאחרא',
‰˜c .‡"È tÓa¿ƒ¿»¿ƒ¿À»
NÚ ,NÚ tÓ ‡e‰ƒ¿»∆∆∆∆

ÚL˙ ‡ÏÂ,NÚ Á‡ ‡ÏÂ NÚ16‡a Ôk ÔÈ‡ ‰Ó , ¿…≈«∆∆¿…««»»«∆≈≈¿ƒ¿»
‡˙e‡Óc ÔÈ˙k ‡"È LÈ ‡Á‡של (כוחות) כתרים 11=] «¬»≈ƒ¿ƒƒ¿»¬»

waL˙17הטומאה] Ì e‰Â המקדש. בבית È"‡שהקטירו eÈ‰ ¿∆«∆«¿…∆»
,ÌÈÓnהיא הקטורת שעבודת ÔÈ˙kכיון ‡"È‰ ˙‡ Ï ÈÎa «¿»ƒƒ¿≈¿»≈∆«ƒ¿ƒ

‰Â .‡˙e‡Ócƒ¿»¬»¿∆
‡È‰ ‡Á‡ ‡‰L∆«ƒ¿»«¬»ƒ

‡"È tÓaעשר ,ולא ¿ƒ¿»
˙‡ Ì ÌÈBÓ Èk ,‡e‰ƒƒ«∆
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ז       

ּבפיו נּצֹוצֹות14ׁשגּור יׁש ׁשּבעׂשו ראה יצחק ּכי , ְְְִִִִֵֵֶָָָָָ
להמׁשי לברכֹו, רצה ולכן מאד, ּגבֹוהים ְְְְְְְְִִִֵַָָָָָֹֻּדקדּׁשה
הּנּצֹוצֹות יתּבררּו זה ידי ׁשעל עליֹון, אֹור ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָעליו
עׂשו על זה אֹור נמׁש היה ׁשּבאם אּלא, ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּבֹו.
אֹו פנים, מּׁשני ּבאחד היה יעקב) ידי על ְְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹ(ׁשּלא
מציאּותֹו. מתּבּטלת ׁשהיתה אֹו ּבֹו נבלע ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָׁשהיה
יעקב ידי על הּוא ּדעׂשו הּברּור ׁשּיהיה ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹּובכדי
יעקב את יבר ׁשּיצחק הּקּב"ה סּבב ולכן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּדוקא.
ּומׁשמּני הּׁשמים (טל העליֹונים אֹורֹות ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָוהמׁשכת
את יברר זה ידי ׁשעל ליעקב, ּתהיה ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹהארץ)

ׁשּבעׂשו. ְִֵֶַָהּנּצֹוצֹות

ׁשעלÔÈ‰Ïeה) העליֹונים דאֹורֹות הּבחינה מהי ¿»ƒְְְִִִֶֶַַַָָ
זה יּובן הּנּצֹוצֹות, מתּבררים ְְִִִֶַָָָָידם
הּנ"ל ּובּדרּוׁשים ׁשם אֹור ּבתֹורה ,15מהּמבאר ְְְִֵַַַַָָָֹ

ּדבקד י"א. ּבמסּפר הם מסּפרׁשהּקלּפֹות הּוא ּׁשה ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֻ
עׂשר אחד ולא עׂשר תׁשע ולא עׂשר מה16עׂשר, , ְְֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹ

ּכתרין י"א יׁש אחרא ּבּסטרא ּכן ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָּׁשאין
את17ּדמסאבּותא לברר ּבכדי סּממנים, י"א היּו ׁשּבּקטרת ּגם וזהּו . ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

הּוא, י"א, ּבמסּפר היא אחרא ׁשהּסטרא וזה ּדמסאבּותא. ּכתרין ְְְְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָהי"א
העׂשר ׁשל החּיּות ּדבקדּׁשה אֹותם. ׁשּמחּיה החּיּות את ּגם מֹונים ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻּכי
עׂשר ּבמסּפר הּוא ענין ׁשּכל ׁשּבקדּׁשה, ענין ּכל זה ּדר [ועל ]18ספירֹות ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ

מה עצמֹו. ּבפני נמנה אינֹו ולכן עּמהם, ּומתאחד ּבפנימּיּותם ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָנמׁש
היה [ּדאם מהם מבּדל אֹותם ׁשּמחּיה החּיּות אחרא, ּבּסטרא ּכן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻּׁשאין
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ועוד. של)14ה'תש"ב. שמו מזכיר עשו "שאין יט): (פס"ה, פרשתנו בב"ר כא. כז, פרשתנו פרש"י

רק היא רש"י שכוונת נאמר באם כי שם. רש"י בפירוש הכוונה גם שכ"ה צ"ל ולכאורה הקב"ה".

ש"ש אלקיך""שאין ה' הקרה "כי אחת) (פעם שאמר זה – מזכירו) הוא לפעמים (אבל בפיו"

(סה"מ תרנ"ד לך ויתן שבד"ה ולהעיר עשו. זה אם יצחק אצל ספק מטיל הי' לא כ) שם, (פרשתנו

מביא סה) ע' עשותרנ"ד שמים"."דאין תשבו)15שם בסוכות ד"ה גם וראה

ואילך). קסה ע' ח"א תשרי מלוקט המאמרים ספר – מנחם (תורת שם ובהנסמן ס"ג ה'תשמ"א

פ"ו.)16 תשע) ולא עשר (שער א שער פרדס ב. קפז, זח"ב וראה מ"ד. פ"א יצירה ראה)17ספר

ואוה"ת לתו"א (נוסף וראה פ"ד. הקדישים) (שער ו שער פע"ח פ"י. המלכים) (שער יא שער ע"ח

.45 הערה הנ"ל תשבו בסוכות בד"ה בהנסמן האצילות).)18שם) טעם (שער ב שער פרדס
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ח  

ולא ּבהם מבלע היה ּבפנימּיּותם ּבתֹוכם ְְְְְִִִִֶָָָָָָָֹֻנמׁש
עצמֹו. ּבפני נחׁשב הּוא ולכן חּיּות], ּבחינת ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָהיה

‰p‰Âּומּזה ּדקדּׁשה. זה לעּמת היא אחרא הּסטרא ¿ƒ≈ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָֻֻ
הי"א ּבחינה יׁש זה ׁשּבּלעּמת ּדזה ְְְִִֵֶֶֶַַָָֻמּובן,
ׁשּיׁשנה זה, לעּמת ּבקדּׁשה ּגם יׁש מהעׂשר, ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֻֻֻׁשּמבּדלת
מהם. ּומבּדלת ספירֹות מהעׂשר ׁשּלמעלה ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֻמדרגה
העׂשר ׁשל החּיּות אינּה זֹו ּבחינה ׁשּבּקדּׁשה, ְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ[אּלא
ּבתֹוכם מתלּבׁש ספירֹות העׂשר ׁשל [ּדהחּיּות ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָספירֹות
ׁשּלמעלה הּמּקיף ּובחינת ּכנ"ל. עּמהם ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָּומתאחד

לעצמֹו ענין הּוא ספירֹות אינּה19מהעׂשר ולכן [ ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָ
בחּוׁשּבן ולא חד הּוא אנּת עּמהם, מה20נמנית , ְְְְְְִִֵֶַַָָָָ

הּוא הּמּקיף ׁשּבחינת אחרא, ּבּסטרא ּכן ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָּׁשאין
הּמּקיף את ּגם לכלֹול צרי ׁשּלהם, ְִִִֶֶֶַַַַַָָהחּיּות

חּיּות להם אין הּמּקיף ּבלי (ּכי ולכן21ּבמסּפרם ,( ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּדי"א ׁשהּברּור מּובן, זה ּפי ועל י"א]. ּבמסּפר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָהם
הּמּקיף המׁשכת ידי על הּוא ּדמסאבּותא ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָּכתרין

נמנ ׁשאינֹו ספירֹות, מעׂשר עּמהםׁשּלמעלה ה ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָ
עּתיק ׁשּבּסטרא22(ּבחינת הי"א ּבחינה ּדגמת ,( ְְְְִִִִֶַַַַַָָֻ

ל ויּתן וזהּו ּכּנ"ל. מהם מבּדלת ׁשהיא ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָֻאחרא
ׁשּבברּכת הראׁשֹון ּדענין הּׁשמים, מּטל ְְְְֱִִִִִִֶַַַַָָָָֹהאלקים

ּדעּתיקא טּלא טל, הּוא לברר23יצחק ּבכדי ּכי , ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָ
ּבחינת המׁשכת ידי על הּוא ׁשּבעׂשו ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָהּנּצֹוצֹות

ּכּנ"ל. ִַַַעּתיק,

ועדp‰Â‰ו) למּטה עּתיק המׁשכת ׁשּתהיה ּבכדי ¿ƒ≈ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָ
הּנּצֹוצֹות ּברּור יהיה זה ידי ְְִִֵֵֶֶֶַַׁשעל
עצמּות המׁשכת ידי על ּדוקא הּוא אחרא, ְְְְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָׁשּבּסטרא

הּוא ׁשענינֹו מּכיון עצמֹו, מּצד ּדעּתיק מעּתיק. ּגם ׁשּלמעלה סֹוף אין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָאֹור
נעּתק מּלׁשֹון (עּתיק מהׁשּתלׁשלּות ּומבּדל נעּתק אפׁשר24ׁשהּוא אי ,( ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻ
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סח).)19 ע' תרנ"ד (סה"מ תרנ"ד לך ויתן ד"ה א.)20ראה יז, אליהו") ("פתח בהקדמה תקו"ז

סז).)21 ע' שם (סה"מ הנ"ל לך ויתן ד"ה הב'.)22ראה אופן סח ע' שם הנ"ל ד"ה זהר)23ראה

ג). (כ, שם פרשתנו תו"א ב. קמג, רע"ג.)24פרשתנו צח, מג"א .תו"א

    
הקדושה של Ì˙eiÓÈaהאלוקית ÌÎB˙a LÓ ‰È‰ Ì‡c]מכיון ¿ƒ»»ƒ¿»¿»ƒ¿ƒƒ»

אליו, שבטל במקום רק השורה קדושה, של אור להפנים מסוגלים ««‰È‰שאינם
Â Ì‰a ÚÏÓוממילא הקדושה חיות בהם נרגש היה ‰È‰לא ‡Ïבהם À¿»»∆¿…»»

‡e‰ ÔÎÏÂ ,[˙eiÁ ˙ÈÁa(שבהם האלוקית Èa(החיות LÁ ¿ƒ««¿»≈∆¿»ƒ¿≈
BÓˆÚרק הקליפות את ומחיה , «¿

הקדושה זו וחיות מקיף. בדרך

את מעדנת ואינה משפיעה אינה

האדם כדוגמת הקליפה. תוכיות

הוא עושה כאשר שגם הגס

שיש מורה (שזה למישהו טובה

פועל זה 'טוב' אין טוב), מעט בו

(הטוב הוא כי ועידון שינוי בו
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NÚÓ ‰ÏÚÓlL ÛÈwn‰ ˙ÎLÓ‰ È„È ÏÚ ‡e‰ ‡˙e‡ÒÓcƒ¿»¬»«¿≈«¿»«««ƒ∆¿«¿»≈∆∆
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ÔÈÚc ,ÌÈÓM‰ ÏhÓƒ««»«ƒ¿ƒ¿»
˜ÁˆÈ ˙kaL ÔBL‡‰»ƒ∆¿ƒ¿«ƒ¿»
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˜zÚ ÔBLlÓ24È‡ ,( ƒ»∆¿«ƒ
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ּדוקא הּוא למּטה ׁשּימׁשך ּובכדי למּטה, ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֻֻׁשּימׁש
ּבׁשּום מגּדר ׁשאינֹו סֹוף אין אֹור עצמּות ידי ְְְְֵֵֵֶַַָֻעל
ּדברּכת והחּדּוׁש העּלּוי יּובן זה ּפי ועל ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָּגדר.
את אלקים ויבר על ּגֹו' האלקים ל ויּתן ְְְְֱֱִִִִֶֶֶַַָָָֹֹיצחק
ׁשּתהיה היא האלקים ל ויּתן הּברכה ּכי ְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַָָָָֹיצחק,
ׁשּבעׂשו, הּנּצֹוצֹות את לברר למּטה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָההמׁשכה
ּכּנ"ל. סֹוף, אין אֹור מעצמּות היא זֹו ְְְִֵֵַַַַָָוהמׁשכה
הידיעה), ּבה' (האלקים האלקים ל ויּתן ְְְְְֱֱִִִִֶֶַָָָֹֹוזהּו
ּכח הּוא ׁשּמּׁשם סֹוף, ּדאין העצמי העלם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹּבחינת

.25הּברּורים ִֵַ

e‰ÊÂ26ּבּמדרׁש ּדאיתא זֹו27מה הּׁשמים מּטל ¿∆ְְִִִִַַַַָָָָ
זה ּדגן מׁשנה זֹו הארץ ּומׁשמּני ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָמקרא

וכּו', לּוליּתלמּוד ּגם הרי מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה ְְְְֲִֵֵֵַַָָ
ׁשהרי ליׂשראל, נּתנת הּתֹורה היתה יצחק ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּברּכת
את יקּבלּו ׁשּיׂשראל ּבׁשביל היתה הּבריאה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכּונת
בראׁשית מעׂשה עם הּקּב"ה התנה ּותנאי ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָהּתֹורה

כּו' הּתֹורה מקּבלים יׂשראל אם ּומהּו28כּו' , ְְְִִִֵַַַָָ
ענין על היתה יצחק ּדברּכת ּבזה, הּבאּור וידּוע ּבּתֹורה? ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּברכֹו
ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה מּבחינת למעלה מּגיעים זה ידי ׁשעל ּבּתֹורה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּיגיעה
ּולמעלה הּקּב"ה, ׁשל חכמתֹו היא עצמּה מּצד ּדהּתֹורה עצמּה. ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָמּצד
אֹור ּבדר יגיעה ּבּתֹורה, הּיגיעה ידי ועל סתימאה, חכמה – ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיֹותר

עין (ּדתֹורה), העצמי להעלם מּגיעים זּולת.29חֹוזר, אלקים ראתה לא ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

ׁשּגםLÈÂז) הינּו י"א, ּבמסּפר הּוא אחרא ׁשּבּסטרא ּדמּכיון להֹוסיף, ¿≈ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
לכן, ּכּנ"ל, אֹותם ׁשּמחּיה החּיּות ׁשהּוא לפי ּבּמסּפר, נכלל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהּמּקיף
ׁשּגם ּבקדּׁשה, ּגם זה ּדר על נעׂשה ּדמסאבּותא, ּכתרין הי"א ּברּור ידי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻעל
ספירֹות ּבעׂשר נמׁשכת הּספירֹות) ּבחּוׁשּבן לא (ׁשהיא עּתיק ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹּבחינת

לברר30ּבפנימּיּותם ּדעּתיק מההמׁשכה יֹותר ּגדֹול חּדּוׁש הּוא זה וענין . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
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צג).)25 ס"ע תרס"ו (המשך תרס"ו לך ויתן ד"ה)26סד"ה ראה – הסעיף) סוף (עד לקמן בהבא

מלוקט המאמרים ספר – מנחם (תורת ה'תשל"א יהונתן לו ויאמר ד"ה גם וראה תרס"ו. לך ויתן

ואילך). שמג ע' ג.)27כסלו פס"ו, פרשתנו א.)28ב"ר פח, ג.)29שבת סד, עד"ז)30ישעי' ראה

סח). ע' שם (סה"מ תרנ"ד לך ויתן ד"ה

    
ÏÚ ‡˜Âc ‡e‰ ‰hÓÏ LÓiL È„Îe ,‰hÓÏ LÓiL LÙ‡∆¿»∆À¿»¿«»ƒ¿≈∆À¿»¿«»«¿»«

„b ÌeLa cÓ BÈ‡L ÛBÒ ÔÈ‡ B‡ ˙eÓˆÚ È„Èמוגבל ואינו ¿≈«¿≈∆≈À¿»¿∆∆
למטה עד לרדת בכוחו אלא הגבוהות, בדרגות רק Ê‰להתגלות Èt ÏÚÂ .¿«ƒ∆

ÏÚ 'Bb ÌÈ˜Ï‡‰ EÏ ÔzÈÂ ˜ÁˆÈ ˙kc LecÁ‰Â ÈeÚ‰ ÔeÈ»»ƒ¿«ƒ¿ƒ¿«ƒ¿»¿ƒ∆¿»¡…ƒ«
,˜ÁˆÈ ˙‡ ÌÈ˜Ï‡ ÈÂ«¿»∆¡…ƒ∆ƒ¿»
EÏ ÔzÈÂ ‰Îa‰ Èkƒ«¿»»¿ƒ∆¿
‰È‰zL ‡È‰ ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒƒ∆ƒ¿∆
Ï ‰hÓÏ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»¿«»¿»≈
,ÂNÚaL ˙BˆBvp‰ ˙‡∆«ƒ∆¿≈»

Âל ‰È‡הכוח BÊ ‰ÎLÓ‰ ¿«¿»»ƒ
,ÛBÒ ÔÈ‡ B‡ ˙eÓˆÚÓ≈«¿≈
EÏ ÔzÈÂ e‰ÊÂ .Ï"pk««¿∆¿ƒ∆¿
'‰a ÌÈ˜Ï‡‰) ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ»¡…ƒ¿

,(‰ÚÈ„È‰(ליעקב) לך שיתן «¿ƒ»
עשו את לברר הכוח שזהואת

"האלקים" »ÈÁa¿ƒ˙משם
,ÛBÒ ÔÈ‡c ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰∆¿≈»«¿ƒ¿≈
Ák ‡e‰ ÌMnL∆ƒ»…«

ÌÈea‰25. «≈ƒ
e‰ÊÂ26‡˙È‡c ‰Ó ¿∆»¿ƒ»

L„na27ÌÈÓM‰ ÏhÓ «ƒ¿»ƒ««»«ƒ
‡‰ ÈpÓLÓe ‡˜Ó BÊƒ¿»ƒ¿«≈»»∆
„eÓÏz ‰Ê Ôc ‰LÓ BÊƒ¿»»»∆«¿
BÈ‡ ‰B‡ÎÏc ,'eÎÂ¿¿ƒ¿»≈
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ט       

ּדוקא הּוא למּטה ׁשּימׁשך ּובכדי למּטה, ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָֻֻׁשּימׁש
ּבׁשּום מגּדר ׁשאינֹו סֹוף אין אֹור עצמּות ידי ְְְְֵֵֵֶַַָֻעל
ּדברּכת והחּדּוׁש העּלּוי יּובן זה ּפי ועל ְְְְִִִִֶֶֶַַַָָּגדר.
את אלקים ויבר על ּגֹו' האלקים ל ויּתן ְְְְֱֱִִִִֶֶֶַַָָָֹֹיצחק
ׁשּתהיה היא האלקים ל ויּתן הּברכה ּכי ְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַָָָָֹיצחק,
ׁשּבעׂשו, הּנּצֹוצֹות את לברר למּטה ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָההמׁשכה
ּכּנ"ל. סֹוף, אין אֹור מעצמּות היא זֹו ְְְִֵֵַַַַָָוהמׁשכה
הידיעה), ּבה' (האלקים האלקים ל ויּתן ְְְְְֱֱִִִִֶֶַָָָֹֹוזהּו
ּכח הּוא ׁשּמּׁשם סֹוף, ּדאין העצמי העלם ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹּבחינת

.25הּברּורים ִֵַ

e‰ÊÂ26ּבּמדרׁש ּדאיתא זֹו27מה הּׁשמים מּטל ¿∆ְְִִִִַַַַָָָָ
זה ּדגן מׁשנה זֹו הארץ ּומׁשמּני ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָמקרא

וכּו', לּוליּתלמּוד ּגם הרי מּובן, אינֹו ּדלכאֹורה ְְְְֲִֵֵֵַַָָ
ׁשהרי ליׂשראל, נּתנת הּתֹורה היתה יצחק ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּברּכת
את יקּבלּו ׁשּיׂשראל ּבׁשביל היתה הּבריאה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכּונת
בראׁשית מעׂשה עם הּקּב"ה התנה ּותנאי ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָהּתֹורה

כּו' הּתֹורה מקּבלים יׂשראל אם ּומהּו28כּו' , ְְְִִִֵַַַָָ
ענין על היתה יצחק ּדברּכת ּבזה, הּבאּור וידּוע ּבּתֹורה? ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָׁשּברכֹו
ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה מּבחינת למעלה מּגיעים זה ידי ׁשעל ּבּתֹורה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָָהּיגיעה
ּולמעלה הּקּב"ה, ׁשל חכמתֹו היא עצמּה מּצד ּדהּתֹורה עצמּה. ְְְְְְִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָמּצד
אֹור ּבדר יגיעה ּבּתֹורה, הּיגיעה ידי ועל סתימאה, חכמה – ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָיֹותר

עין (ּדתֹורה), העצמי להעלם מּגיעים זּולת.29חֹוזר, אלקים ראתה לא ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

ׁשּגםLÈÂז) הינּו י"א, ּבמסּפר הּוא אחרא ׁשּבּסטרא ּדמּכיון להֹוסיף, ¿≈ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
לכן, ּכּנ"ל, אֹותם ׁשּמחּיה החּיּות ׁשהּוא לפי ּבּמסּפר, נכלל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָָָהּמּקיף
ׁשּגם ּבקדּׁשה, ּגם זה ּדר על נעׂשה ּדמסאבּותא, ּכתרין הי"א ּברּור ידי ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֻעל
ספירֹות ּבעׂשר נמׁשכת הּספירֹות) ּבחּוׁשּבן לא (ׁשהיא עּתיק ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָָֹּבחינת

לברר30ּבפנימּיּותם ּדעּתיק מההמׁשכה יֹותר ּגדֹול חּדּוׁש הּוא זה וענין . ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ
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י  

ּכח). נתינת רק היא למּטה (ׁשההמׁשכה ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָֹּברּורים
ּבעׂשר עּתיק המׁש) זה ׁשּבענין מּובן, ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָּומּזה
עבֹודת ידי על ׁשּנעׂשה ּבפנימּיּותם, ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָספירֹות
מגּדר (ׁשאינֹו העצמּות ּגם מתּגּלה ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָֻהּברּורים)

יֹותר עֹוד ּגדר) ויחזֹור31ּבׁשּום יּתן ,ל ויּתן וזהּו . ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַ
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•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

גילוי)31 יהי' הבירורים וע"י בירורים, לברר בכחו שיהי' העצמי) (העלם האלקים לך "ויתן צג) (ס"ע שם תרס"ו מהמשך להעיר

העצמי". העלם ג.)32בחי' פס"ו, פרשתנו מב"ר עה"פ, א.)33פרש"י ג, א.)34תענית פח, פסחים א. קיח, ירושלמי)35שבת ראה

שם. ובפרש"י ב פו, מנחות וראה ז. פל"א, ויק"ר ה"ה. סוף פ"ד ברכות

    
‡È‰ ‰ÓÏ ‰ÎLÓ‰‰L) ÌÈea Ï(Ák ˙È˙ ˜וכאן ¿»≈≈ƒ∆««¿»»¿«»ƒ«¿ƒ«…«

בפנימיותם נמשכת ÈzÚ˜היא CLÓ‰) ‰Ê ÔÈÚaL ,ÔeÓ ‰Óe .ƒ∆»∆¿ƒ¿»∆∆¿≈«ƒ
È„È ÏÚ ‰NÚpL ,Ì˙eÓÈa ˙BÈÒ NÚaובעקבות˙„BÚ »∆∆¿ƒƒ¿ƒƒ»∆«¬»«¿≈¬«

(„ ÌeLa c‚Ó BÈ‡L) ˙eÓˆÚ‰ Ì ‰l˙Ó (ÌÈea‰«≈ƒƒ¿«∆«»«¿∆≈À¿»¿∆∆
˙BÈ „BÚכאשר מגילויו ≈

כוח נותנת רק 'עתיק' מדרגת

31e‰ÊÂלבירורים לשון. ¿∆
EÏ,הברכה ÔzÈÂ'ו אות (עם ¿ƒ∆¿

שפירושו) ויתן, - ≈ÔzÈƒהמוסיף
ÔzÈÂ BÊÁÈÂ32‰È˙c , ¿«¬¿ƒ≈ƒ¿ƒ»

˙ÎLÓ‰ ‡È‰ ‰BL‡‰»ƒ»ƒ«¿»«
EÏ ÔzÈÂ) ÈÓˆÚ‰ ÌÏÚ‰∆¿≈»«¿ƒ¿ƒ∆¿

(ÌÈ˜Ï‡‰נתינת של באופן רק »¡…ƒ
ÌÈea,כוח Ï È„Îaƒ¿≈¿»≈≈ƒ

‡e‰ ,ÔzÈÂ BÊÁL ‰ÊÂ¿∆∆«¬¿ƒ≈
ÈÓˆÚ‰ Èel‚Â ˙ÎLÓ‰«¿»«¿ƒ»«¿ƒ
בפנימיות ספירות בעשר

˙„BÚ È„È ÏÚ ‰NÚpL∆«¬∆«¿≈¬«
.ÌÈea‰«≈ƒ

EÏ ÔzÈÂ È„È ÏÚÂ¿«¿≈¿ƒ∆¿
ÌÏÚ‰ ˙ÎLÓ‰ ,ÌÈ˜Ï‡‰»¡…ƒ«¿»«∆¿≈
ÌÈB‡ ÈLa ÈÓˆÚ‰»«¿ƒƒ¿≈»ƒ

Ï"p‰כוח נותן כאשר - ««
כאשר יותר ועוד לבירורים,

('עתיק') המקיף אור נמשך

- בפנימיות ספירות ≈ÔzÈ)ƒלעשר

,B‚Â ‡‰ ÈpÓLÓe ÌÈÓM‰ ÏÓ Ì CLÓ ,(ÔzÈÂ BÊÁÈÂ¿«¬¿ƒ≈ƒ¿»«ƒ««»«ƒƒ¿«≈»»∆¿
‡Ï Ïc ,BeLk ÌÈÓM‰ ÏÓ Ì‚Â ,eÎÂ ‰LÓ ‡˜Óƒ¿»ƒ¿»¿¿«ƒ««»«ƒƒ¿¿«…

ˆÚÓ[מגשם בשונה נעצר, אינו ‡33ÔÈ[=טל ‰lÁzÎlnL e) ƒ¬»ƒ¿»∆ƒ¿«¿ƒ»≈
CzÚc ‡˜ÏÒ[הדעת על עולה ההמשכהkÚÏ[=לא ÒÁאת «¿»«¿»¿«≈«

ÈpÓLÓ ÔÎÂ ,(ÌBÏLÂ¿»¿≈ƒ¿«≈
LBÈ˙Â Ô‚c Â ‡‰»»∆¿…»»¿ƒ
˙ÈÏÎ˙e ,ÌeLkƒ¿»¿«¿ƒ
˙Èa ÔÈÏ „ÚÂ ,‰Á‰‰««¿»»¿«¿ƒ¿»≈

,ÈLÈÏM‰ Lc˜n‰שהוא «ƒ¿»«¿ƒƒ
כ נצחי בית …¬»˜ÚÈיהיה

B‡˜Lהמקדש Èa˙לבית ∆¿»«ƒ
מיושב) 34ÌMÓe(=מקום ,ƒ»

ÌÏBÚ‰ ÏÎÏ ˙‡ˆBÈ ‰B‡»≈¿»»»
Blk35Ïk ˙‡ ÌÈNBÚL , À∆ƒ∆»

.Ca˙È BÏ ‰Èc ÌÏBÚ‰»»ƒ»ƒ¿»≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

        
– "קבלתֿפנים"** בעת –

החול ימי לששת הן היא החול לימי קודש שבת יום של שייכותו .ראשון "יום נקראים (שלכן
שני "יום ,"'וכו "החול ימי לששת והן ,(כידוע ,מתברכין קודש) שבת (מיום ש"מיני'

החיים האור שכתב וכמו יומין", עודכולהו המקיימת רוח העולמות בכללות משפיע שבת יום ש"באמצעות
כו'". ימים ששת

– הנישואין לענין ביחס במיוחד מודגש שלאחריו) החול ימי לששת קודש שבת יום של (שייכותו זה וענין
המנהג קודשכידוע שבת ביום לתורה עולה הנישואין.שהחתן

פרשת קודש שבת ביום היתה לתורה שהעליה – דידן לנדון ובנוגע באופן השייכות מודגשת –
שהרי, גלוי, היא ורבקה) יצחק של (חתונתם בתורה אודותה זקןשנכתבה "ואברהם בפרשת

שרה חיי (שבפרשת ).וגו'"

ישראל מנהג פי על יתירה בהדגשה הוא זה וגםוענין שבישראל, קהילות בהרבה כן נהגו [בעבר היום–
פרשת קוראים כולה) השנה כל (במשך לתורה החתן עליית שבעת – שבישראל] קהילות בכמה זה מנהג מצוי

וגו'". זקן "ואברהם

בדבר מהטעמים אחד לומר שהחתונה[ויש הנ"ל פי זו].על בפרשה מצויה בתורה אודותה שמסופר

רז"ל אמרו – גו'" זקן "ואברהם לפרשת בנוגע .בתי) עבדי של שיחתן "יפה :,"בנים של מתורתן אבות (
מיתור נלמדים תורה גופי כמה שהרי, בקיצור נאמרה בנים" של ש"תורתן מודגש, שבזה בזה, וכיוצא

,ו"ברמיזה"
ואילו ובפרטיות, באריכות היא שתורהֿשבעלֿפה לתורהֿשבעלֿפה, תורהֿשבכתב בין החילוק [שזהו –

– וברמיזה] בקיצור היא שבכתב תורה

אבות עבדי של שבשיחתן אלא עוד, ולא ובפרטיות, באריכות בתורה מסופרת אבות" עבדי של "שיחתן ואילו
אחד ענין הקורותאונכתב וכל אליו אברהם דברי אודות מסופר שבתחלה אליעזר, של בפרשתו כמו פעמים,

בסיפור – הפעם עוד הענין כל נשנה זה ולאחרי אתו.אתו, הקורות וכל אליו אברהם דברי אודות

של שיחתן ש"יפה משום הוא בתורה אליעזר של פרשתו הכפלת שטעם אף והנה, מכל כו'",
של למאורע בקשר בתורה ומסופר מודגש אבות) עבדי של שיחתן (יופי גופא זה שענין מכיון מקום,

.החתונה שבענין המעלה עם גם קשור זה הרי אבות" עבדי של שב"שיחתן המעלה על שנוסף מובן, ,

:בזה והביאור .
"בניןכאש נעשה זה הרי – הויז") אידישע ("א בישראל בית לבנות הולך יהודי ר אותו שבונה כיון ," ַ
פי "תורתעל ,"מ"אלקים "חיים","שניתנה בבחינת הוא גם נעשה ובמילא לעולם), (שחי

שכתוב אשר,כמו "חיים", בבחינת נעשה שבונה הבית וגם היום", כולכם חיים אלקיכם בד' הדבקים "ואתם
ענין "חיים"רק בשם באמת להקרא .יכול
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(ס"בֿ ואילך 36 ע' ח"א בלקו"ש נדפסה ס"א) (מלבד זו שיחה (*
בהערות ניתוספו זו במהדורא הסדר)). (בשינוי (ס"וֿיג ואילך 52 ע' ה).

מוגה. בלתי מרשימה – פרטים כמה מראיֿמקומות) ציוני (מלבד
גאלדמאן. פסח משה ר' הת' החתן של (**ַָ

ח.1) כ, יתרו רמב"ן גם ראה
א.2) פח, ב. סג, זח"ב ראה
ע'3) ח"ב תו"מ וראה שבת). בו כי המתחיל (דבור ג ב, בראשית

ואילך. 139
רפב.4) סו"ס או"ח ומג"א לבוש ראה
(5.(177 ע' (לעיל סי"א שרה חיי ש"פ שיחת גם ראה

ואילך.6) א כד,
וש"נ.7) ואילך. שלט ס"ע וכלה חתן ערך תלמודית אנציק' ראה
שם.8) תלמודית אנציק' ראה – בדבר נוספים טעמים
מב.9) כד, שרה חיי בפרש"י הובא וש"נ. ח. פ"ס, ב"ר

שם.10) בב"ר כ"ה
שם.11) ב"ר ראה
שם.12) פרש"י
ספל"ד.13) דר"נ אבות ראה
שם.14) אדר"נ וראה ד. ד, ואתחנן
שלם15) (היקף שנים בשבע אחת רק אפילו המכזב נהר וכמו
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ואילך.6) א כד,
וש"נ.7) ואילך. שלט ס"ע וכלה חתן ערך תלמודית אנציק' ראה
שם.8) תלמודית אנציק' ראה – בדבר נוספים טעמים
מב.9) כד, שרה חיי בפרש"י הובא וש"נ. ח. פ"ס, ב"ר

שם.10) בב"ר כ"ה
שם.11) ב"ר ראה
שם.12) פרש"י
ספל"ד.13) דר"נ אבות ראה
שם.14) אדר"נ וראה ד. ד, ואתחנן
שלם15) (היקף שנים בשבע אחת רק אפילו המכזב נהר וכמו



יי        

חז"ל שאמרו מה לבאר יש זה פי לשםועל – לרבקה אליעזר נתינת בקעבטעם זהב "נזם –
משקלם" זהב עשרה גו' צמידים ושני רמזמשקלו – צמידים ושני לגלגלת, בקע ישראל לשקלי רמז – "בקע :

שבהן" הדברות לעשרת רמז – משקלם זהב עשרה מצומדות, לוחות לגלגלת")לשני ("בקע השקל מחצית כי, ,
" שהיא הצדקה ענין הוא "" הם הדברות ועשרת הלוחות ושני , "ישראל שבני ,

עליהם ל"נשמע"קיבלום "נעשה" ולכןבהקדימם ;משקלו בקע זהב ב"נזם רבקה את אליעזר
כי, – משקלם" זהב עשרה גו' צמידים הואושני בישראל בית בנין של  .

ו"עשרת לוחות" "שני כנגד משקלם" זהב עשרה גו' צמידים "שני לנתינת הטעם ולבאר להוסיף ויש .
היו הדברות עשרת אשר, שבהן", הלוחות:("חרות"הדברות על – כתובות ולא – (

דברים ב' הם והקלף (האותיות) שהדיו הקלף, על דיו הכתיבה", "אותיות בבחינת היא בכלל שבכתב תורה
ידי ועל ,.שבכתב תורה מורכבת יחד וקלף) (דיו הדברים

ישנם בתושבע"פ כן מדבריוכמו ונפרד (שנבדל התורה את הלומד האדם (ב) התורה, דברי (א) דברים:
עצמם). התורה

היו לא שהלוחות כלומר, החקיקה", "אותיות בבחינת היו הלוחות על שהיו הדברות עשרת כן שאין מה
נעשודבר הדברות עשרת של אותיותיהם אלא, הדברות, מעשרת .

בגמרא כדאיתא – הוא השם בעבודת החקיקה" "אותיות של "תורהוענינם –דכתיב ובתורתהיא
תורתו" נקראת היא וגרסה ומשלמדה השם, תורת נקראת היא ("בתחילה ולילה" יומם שהאדםיהגה היינו, ,(

נעשים והתורה .

היהודי שהבית גופא זה שבענין וללמד, להורות כדי דוקא, הלוחות כנגד צמידים לרבקה אליעזר נתן ולכן
שיהודי מספיק לא ס"ג) (כנ"ל והמצוות התורה יסודות על להבנות הואצריך אבל, בקבלתֿעול, תורה

והתורה הוא אלא, שטימען")... זיי ("כאטש יחד ש"תואמים" אף נפרדים, דברים ב' עדיין נשארים ָוהתורה
ממציאותו לעשות צריך שהאדם היינו, אחד, דבר להעשות דבר–צריכים הוא נעשה זה ידי שעל ,

אלקיך" ד' "אנכי עם הדברות.אחד שאר כל עם וכן ,

בתורה ומסופר מודגש בנים" של מתורתן אבות עבדי של שיחתן ד"יפה שהענין הטעם לבאר יש עפ"ז .
שענין כיון – וחתונה שידוך של למאורע בקשר (בנים של תורתן לגבי אבות עבדי של שיחתן (מעלת

בענין :מתבטא
"התורה יסודות על בישראל בית דבנין ענין שזהו – בחתונה ודוגמתו 'קבלתֿעול', ענין הוא – אבות"

נעשהוהמצוה זה ענין אשר, ס"גֿד), (כנ"ל החקיקה" ד"אותיות בנים".באופן של ל"תורתן

ובפרטיות, באריכות יסודות"), די לייגן דעם ("אין היסודות בהנחת דקבלתֿעול הענין שישנו זה ידי ועל
בתורה" כפולה אליעזר של ("פרשה הפעם ועוד אחת פעם ונשנית שלוחוזרת "תורתן להיות יכולה אזי ,(

וברמז. בקיצור – ההלכות פרטי – בנים"

עלמא" ומקיים באורייתא בה מסתכל נש בר עלמא, וברא באורייתא אסתכל ש"קוב"ה כלומר,ידוע ,
הוא ב"עולמו"העולם גם ודוגמתו .יסודות בתורה, שמסתכל זה ידי שעל – ואחד אחד כל של

בית הוא שבונה שהבית העולם, וקיום העולם בריאת נעשית – נצחי דבנין באופן בקבלתֿעול והמצוה התורה
עולם" עד גו' זרעו זרע ומפי זרעו "מפי תשכח ולא יבורך"נצחי, ישרים ב"דור ,.
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וראה מ"ט. פ"ח (פרה חיים מים נקרא אינו בימים) שבוע וכמו בשנים,
ג). פג, מטות לקו"ת

בפרש"י16) הובא ו. פ"ס, ב"ר כב. כד, שרה חיי יונתן תרגום
שם. ח"ש

התוועדויות17) גם (וראה שם ח"ש אגדה ומדרש הגדול מדרש
שם). ובהערות ,288 ע' ח"א תשנ"ב

שם.18) ח"ש
עה"פ.19) פרש"י
ב).20) (מח, פל"ז תניא וראה א. ט, ב"ב
יב.21) כד, משפטים פרש"י סה"א. פ"ו שקלים ירושלמי ראה

א.22) פח, שבת
טז.23) לב, תשא
ע"ב.24) ריש לב, קידושין
ב.25) א, תהלים
שם.26) קידושין פרש"י
ב.27) כ, יתרו
ע"ב.28) ריש קסא, זח"ב
א.29) פה, ב"מ וראה כא. נט, ישעי' ע"פ
ב.30) קיב, תהלים – הכתוב לשון

        

סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק ."ל"הוראה ללמוד עדן נשמתו (מהורש"ב) אדמו"ר אביו לו צוה חתונתו שלפני ,
"סמיכה". ולקבל

לקבל – מהר"ש אדמו"ר – אביו לו צוה עדן נשמתו אדמו"ר של חתונתו לפני שגם משמע, הסיפור מסגנון
הרב" "בני אליו: כותב שבו ההוא, מזמן עדן נשמתו לאדמו"ר מהר"ש מאדמו"ר מכתב יש – .סמיכה.

מהוה שהוראה אלא עוד, ולא החתונה, לענין ושייך קשור ההוראה שענין מובן, זה לחתונה.מסיפור

לפסוק – הוא "הוראה" של ענינה ."לאמיתו אמת "דין .בתורה,
הן בתורה והדיעות הסברות רז"לכל וכלשון ,של מעלתן אבל, חיים", אלקים דברי ואלו "אלו

שאינן היא התורה הלכות של מעלתן לאמיתו"; "אמת בבחינת אלא, סתם, "אמת" בבחינת שאינן היא, התורה
"דברי רז"לרק כמאמר – אלא "חיים", –עמוהוא ההלכות ששרש כלומר, כמותו", שהלכה
הוי' .משם

"דברי טובות, סברות אמנם להגיד בכחו יש – ומפולפל אויסגעשארפטער") ("אן שנון הוא האדם ַַכאשר
– שני' סברא להתעורר יכולה שלאח"ז כיון בלבד, שעה לפי אלא אינו זה שענין יתכן אבל, חיים", אלקים

– יותר עניןטובה הוא הלכה פסק כן שאין מה הראשונה. הסברא לעד.את וקיים שעומד

לסברא "מוכן" להיות צריך הדיין – בהתאםכלומר לפסוק כן, פי על ואף ההלכה, את ,תואמת
לאמיתו". "אמת נצחי, ענין להיותן להפריכן, יכולים שאין – התורה הלכות של והחידוש העילוי זהו אשר,

המשנה דברי תוכן יאמרוזהו שאם . כמותו). הלכה שאין (אף המרובים בין היחיד דברי מזכירין "למה :
בזה מהפירושים ואחד שמעת". פלוני איש כדברי לו יאמרו מקובל אני כך מזכיריןהאדם היו לא שבאם –

כדי היחיד, דברי מזכירין ולכן ההלכה, את ולדחות להפריך סברא ויאמר מישהו שיבוא יתכן היחיד, דברי
היחיד),להדגיש, ידי (על כזאת סברא הועלתה   .אחר באופן ההלכה נפסקה ,

בנין הלכה) (כמו הוא חתונה של ענינה כי, – לחתונה הוראה של שייכותה לבאר יש זה פי "בניןועל ,
ס"ג). (כנ"ל עד" עדי

:יותר בפרטיות הדבר ביאור .
ובית.ידוע לבוש מזון, סוגים: לג' בכללות, נחלקים, האדם וצרכי שעניני

דבר שהוא – היא בית של מעלתו דברוהנה, הוא שהלבוש לבית, לבוש בין החילוק בכ"מ כמבואר ,
בלשון כמודגש תמידי, דבר הוא בית כן שאין מה בלבד, שעה לפי זהו אבל טוב, לבוש הוא עכשיו עראי,

"בנין הנ"ל: ."

ישנם העולם עניני שכל הידוע אלאוע"פ עוד, ולא ,(ס"ה) הנ"ל כמאמר מהתורה, הם
ובית. דלבוש הענינים ישנם בתורה שגם מובן, עלמא", וברא באורייתא "אסתכל

בזה: והענין

" בדוגמת הן כי,"סברות" ," דבר הפעולהה"ז את ופועל ,מעשה בשעת שהרי ,
מקיים ה"ה אלו) סברות ולומד דוקא(כשאומר ואדרבה, תורה, הלימודתלמוד סדר יתכןהוא אבל, ,

ס"ז). (כנ"ל תמידי דבר – "בית" בדוגמת הם הלכות פסקי כן שאין מה הסברות. את ויבטלו יפריכו שלאח"ז

בנין – הנישואין ענין של בשייכותו ביאור להוסיף יש זה פי כיוןועל הוראה, לסמיכות – בישראל
ד"שתוכנם ענין הוא אלו ענינים ב' ".של
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ואילך.31) 259 ס"ע ח"ד תו"מ גם ראה
(32.13 ע' קפה חוברת "רשימות" ראה
וש"נ.33) א. יו"ד, שבת
וש"נ.34) ב. יג, עירובין
ב.35) צג, סנהדרין
יח.36) טז, שמואלֿא
המשך37) תרכ"ז. אלקים וידבר המתחיל בדבור בארוכה נתבאר

ועוד. ואילך. תלא ע' תרס"ו
מ"ו.38) פ"א עדיות
עדיות39) – ועוד שאנץ, תוספות ראב"ד, רמב"ם, פירוש ראה

שם.
ובכ"מ.40) ד. צח, ברכה לקו"ת
סע"א.41) פד, ב"מ גם ראה
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סיפר אדמו"ר מו"ח כ"ק ."ל"הוראה ללמוד עדן נשמתו (מהורש"ב) אדמו"ר אביו לו צוה חתונתו שלפני ,
"סמיכה". ולקבל

לקבל – מהר"ש אדמו"ר – אביו לו צוה עדן נשמתו אדמו"ר של חתונתו לפני שגם משמע, הסיפור מסגנון
הרב" "בני אליו: כותב שבו ההוא, מזמן עדן נשמתו לאדמו"ר מהר"ש מאדמו"ר מכתב יש – .סמיכה.

מהוה שהוראה אלא עוד, ולא החתונה, לענין ושייך קשור ההוראה שענין מובן, זה לחתונה.מסיפור

לפסוק – הוא "הוראה" של ענינה ."לאמיתו אמת "דין .בתורה,
הן בתורה והדיעות הסברות רז"לכל וכלשון ,של מעלתן אבל, חיים", אלקים דברי ואלו "אלו

שאינן היא התורה הלכות של מעלתן לאמיתו"; "אמת בבחינת אלא, סתם, "אמת" בבחינת שאינן היא, התורה
"דברי רז"לרק כמאמר – אלא "חיים", –עמוהוא ההלכות ששרש כלומר, כמותו", שהלכה
הוי' .משם

"דברי טובות, סברות אמנם להגיד בכחו יש – ומפולפל אויסגעשארפטער") ("אן שנון הוא האדם ַַכאשר
– שני' סברא להתעורר יכולה שלאח"ז כיון בלבד, שעה לפי אלא אינו זה שענין יתכן אבל, חיים", אלקים

– יותר עניןטובה הוא הלכה פסק כן שאין מה הראשונה. הסברא לעד.את וקיים שעומד

לסברא "מוכן" להיות צריך הדיין – בהתאםכלומר לפסוק כן, פי על ואף ההלכה, את ,תואמת
לאמיתו". "אמת נצחי, ענין להיותן להפריכן, יכולים שאין – התורה הלכות של והחידוש העילוי זהו אשר,

המשנה דברי תוכן יאמרוזהו שאם . כמותו). הלכה שאין (אף המרובים בין היחיד דברי מזכירין "למה :
בזה מהפירושים ואחד שמעת". פלוני איש כדברי לו יאמרו מקובל אני כך מזכיריןהאדם היו לא שבאם –

כדי היחיד, דברי מזכירין ולכן ההלכה, את ולדחות להפריך סברא ויאמר מישהו שיבוא יתכן היחיד, דברי
היחיד),להדגיש, ידי (על כזאת סברא הועלתה   .אחר באופן ההלכה נפסקה ,

בנין הלכה) (כמו הוא חתונה של ענינה כי, – לחתונה הוראה של שייכותה לבאר יש זה פי "בניןועל ,
ס"ג). (כנ"ל עד" עדי

:יותר בפרטיות הדבר ביאור .
ובית.ידוע לבוש מזון, סוגים: לג' בכללות, נחלקים, האדם וצרכי שעניני

דבר שהוא – היא בית של מעלתו דברוהנה, הוא שהלבוש לבית, לבוש בין החילוק בכ"מ כמבואר ,
בלשון כמודגש תמידי, דבר הוא בית כן שאין מה בלבד, שעה לפי זהו אבל טוב, לבוש הוא עכשיו עראי,

"בנין הנ"ל: ."

ישנם העולם עניני שכל הידוע אלאוע"פ עוד, ולא ,(ס"ה) הנ"ל כמאמר מהתורה, הם
ובית. דלבוש הענינים ישנם בתורה שגם מובן, עלמא", וברא באורייתא "אסתכל

בזה: והענין

" בדוגמת הן כי,"סברות" ," דבר הפעולהה"ז את ופועל ,מעשה בשעת שהרי ,
מקיים ה"ה אלו) סברות ולומד דוקא(כשאומר ואדרבה, תורה, הלימודתלמוד סדר יתכןהוא אבל, ,

ס"ז). (כנ"ל תמידי דבר – "בית" בדוגמת הם הלכות פסקי כן שאין מה הסברות. את ויבטלו יפריכו שלאח"ז

בנין – הנישואין ענין של בשייכותו ביאור להוסיף יש זה פי כיוןועל הוראה, לסמיכות – בישראל
ד"שתוכנם ענין הוא אלו ענינים ב' ".של
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ואילך.31) 259 ס"ע ח"ד תו"מ גם ראה
(32.13 ע' קפה חוברת "רשימות" ראה
וש"נ.33) א. יו"ד, שבת
וש"נ.34) ב. יג, עירובין
ב.35) צג, סנהדרין
יח.36) טז, שמואלֿא
המשך37) תרכ"ז. אלקים וידבר המתחיל בדבור בארוכה נתבאר

ועוד. ואילך. תלא ע' תרס"ו
מ"ו.38) פ"א עדיות
עדיות39) – ועוד שאנץ, תוספות ראב"ד, רמב"ם, פירוש ראה

שם.
ובכ"מ.40) ד. צח, ברכה לקו"ת
סע"א.41) פד, ב"מ גם ראה



יי        

שייכותה על ונוסף .בענינים גם ביניהם שייכות קיימת – להוראה חתונה :של
שנה דארבעים הגיל עם קשור ההוראה רז"לענין מאמר על מיוסד ,עד דרבי' אדעתי' איניש קאי "לא

שנין". ארבעין

– ס"א) (כנ"ל בתורה אודותה שנכתב הראשונה החתונה – ורבקה יצחק לחתונת בנוגע מצינו ודוגמתו
רבקה".כמ"ש את בקחתו שנה ארבעים בן יצחק "ויהי

במדרש מ"ש לבאר יש זה פי ברש"יועל שלפני(והובא ((שנה ארבעים בן (בהיותו יצחק של
. . ד"קאי ענין שזהו לומר, דיש – נכסיו כל על דייתיקי שטר אברהם לו כתב ,(שנין (בארבעין "

אברהם עניני כל את קיבל היתהשיצחק דרבי'" אדעתי' . . ש"קאי זה ידי ועל ,.

מקומות בכמה מ"ש לבאר יש לעיל האמור ע"פ .(שנה ל"ז בן (בהיותו יצחק עקידת מעת הזמן שבמשך
שרוי יצחק הי' – שנה) ארבעים בן (בהיותו לחתונתו רז"לעד וכדרשת מ"עיןֿהרע", להשמר כדי ,

"בילקוט :בשדה לשוח הכתוביצחק ובהמשך עדן", מגן יצא מהיכן ,,באים גמלים והנה "וירא –
וגו'". רבקה ותשא

כמה שבמשך אדמו"ר מו"ח כ"ק כהוראת – החתונה לפני ואחד אחד כל אצל גם הוא זה ודוגמת ומעין
משום לבדו, החתן ישהה לא ימים) כמה פירש לא אדמו"ר מו"ח (כ"ק החתונה לפני .ימים

אליעזר דרבי [בפרקי –משום הוא הדבר שטעם נראה, שם אבל, לבדו", לשוק יוצא אינו "החתן איתא:
שייך זה שענין ,ימים כמה גם לבד ישהה לא שהחתן שמעתי מהרבי ואילו החתונההחתונה;

שמירה]. משום

נשואין בברכות גם מצינו לג"ע החתונה דענין והשייכות שהקשר להוסיף, רעיםויש תשמח "שמח –
מקדם". עדן בגן יצירך כשמחך האהובים

הידוע בהקדם זה לבאר ויש .הראשון אדם לגירוש הטעם וכמבואר רע, של מציאות סובל אינו שג"ע
רע. של מציאות סובל אינו שג"ע כיון – החטא לאחרי מג"ע

יותר: ובפרטיות

ובריאה. יצירה עשי', בחינות: לג' הם נחלקים ובכללות, מדריגות, חילוקי כמה ישנם מג"ע שלמטה בעולמות

על מחצה הוא היצירה עולם הטוב. על הרע התגברות בו להיות יכולה זה ומצד רע, רובו העשי' עולם
טוב רובו הבריאה ועולם .מחצה,

ירושלמי: לתלמוד בבלי תלמוד בין החילוק טעם גם וזהו

העשי' עולם ידי על היא ההנהגה לארץ בתלמודבחוץ הלימוד רוב ולכן, ,,ותירוץ קושיא בדרך הוא
הבירור את פועלים והסתירות הקושיות לתרץ היגיעה ידי .שעל

גדולה זיעה ומזיע מאוד, שנלאה עד בכח מקשה הי' . . הלכה קורא . . ש"כשהי' האריז"ל אודות כמסופר –
עצמו להמית ראוי לכן . . מאוד טורח צריך זה . . הקושיא סוד שהם הקליפה לשבר כדי ההלכה עסק כי . .

כו'" בהלכה דרכים ו' מעיין הי' חריפותו גודל מרוב . . ולהתישו כחו –ולשבר
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סל"א.42) סרמ"ב יו"ד רמ"א ראה
ואילך).43) 160 ע' חל"ד בלקו"ש (נתבאר ע"ב ריש ה, ע"ז
כ.44) כה, פרשתנו
יא.45) פנ"ט, ב"ר
לו.46) שם, יו"ד. כד, שרה חיי
וש"נ.47) ואילך. 369 ע' ח"ה ואילך. 49 ע' ח"א לקו"ש ראה
קט.48) רמז ח"ש
סג.49) כד, ח"ש
סגֿסד.50) שם,
ספט"ז.51)
נח).52) (אות שם לפדר"א הרד"ל ביאור גם ראה

החמישית.53) ברכה
סה"מ54) תשג. ע' ח"ב ויקרא האמצעי אדמו"ר מאמרי ראה

רצט. ס"ע תרס"ב
ד.55) ג, במדבר לקו"ת פ"ד. מז שער שם פ"ד. מב שער ע"ח
ובכ"מ.
א.56) יג, לך תו"א
בכסלו57) בכ"ה המתחיל דבור החנוכה שער אורה שערי ראה

ואילך. 121 ס"ע תש"ח סה"מ ואילך. צ ע' תרס"ו המשך ואילך. פנ"ד
ועוד.

ואתחנן.58) פ' – להרח"ו – טעהמ"צ

        

היצירה עולם ידי על היא ההנהגה ישראל ישרובארץ באופן בכלל הוא ירושלמי בתלמוד הלימוד ולכן, ,.

בירושלמי גם ישנם כן, פי על שאף באיםאלא עליהם שהתירוצים אלא, ,שאין כלומר, ,
(כמבואר כו' לקושיות האפשריות נעשית דרע מסטרא אשר, רע, בו שיש היצירה, עולם דוגמת – להקושיות

הזהרבאגה"ק לוע"פ אין אבל, ,(.להרע

החול שבימות הטעם גם חסידותוזהו א' ושליש נגלה שלישים ב' – דתורה בנגלה הלימוד זמן רוב צ"ל

הש"ק וביום –:התורה בפנימיות הלימוד צ"ל

על האור נמשך החול ימי ויצירהבששת דעשי' הלבושים צורךידי יש ולכך רע, בהם ששייך ,על אותם
(רק)ידי ההתלבשות ידי על האור נמשך הש"ק ביום כן שאין מה וכו'; עוה"ז עניני בבירור שעוסקת דתורה,

הבריאה דחיי"בעולם "אילנא התורה, בפנימיות הוא הש"ק ביום הלימוד ולכן ,הבירורים מענין שלמעלה ,.

הארץ" כל לה' "הריעו הענינים: ב' גם "וזהו ר"ת ,החול ימי בששת – "בהדרת לה' "השתחוו ,
"קדש" ר"ת ,בשבת – ".

הרע מציאות סובל אינו ג"ע ואילו עליו, מתגבר שהטוב אלא, רע, יש בבריאה גם כן, פי על אף כנ"ל.אבל ,

:לג"ע חתונה של שייכותה תובן עפ"ז .
"בנין הוא שחתונה מכיון שלמעלה ענין להקדים צורך יש זה לענין להגיע כדי לכן, בארוכה), (כנ"ל "
מציאות סובל ואינו וחילגמרי ד"ואכל החשש את לשלול כדי ,"בנין" נעשה דוקא זה ידי שעל ,

לאמיתו". "אמת נצחי, ענין עד", עדי

מקומות בכמה השמירה ענין וכמבואר בשמירה, צורך יש הנישואין שלפני – ואחד אחד כל אצל זה ,ומעין
גו זה מקדם".שדבר בג"ע יצירך כשמחך האהובים רעים תשמח ו"שמח עד", עדי ה"בנין את ומביא רם

הוראה סמיכות לקבל המנהג טעם ולבאר להוסיף ויש .:החתונה
עלמא", וברא באורייתא "אסתכל כמאמר התורה, ידי על היא בכלל העולם שהתהוות דכשם (ס"ה) נת"ל
שהחתן לכך הטעם גם [שזהו באורייתא" ש"אסתכל זה ידי על מתהווה ואחד אחד כל של הפרטי עולמו גם כך

ס"א)]עולה (כנ"ל החתונה .לפני

– בישראל בית לבנות הולכים כאשר ביתולכן, תחלה לבנות צריכים –.דהוראה ענין שזהו ,

ישרים ב"דור עד", עדי "בנין בעולם, הבית את גם הוא בונה – בתורה הבית את בונה שהאדם זה ידי ועל
.יבורך"
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סכ"ו.59)
(ברע"מ).60) ב קכד, ח"ג
ע'61) ריש ח"א מוהרש"ב אדמו"ר אג"ק סכ"ב. עה"ח קונטרס

רו.
לעורר62) כוונתי ואמר:) חייך, שליט"א אדמו"ר (כ"ק

שלישים ב' של הסדר שמירת ע"ד הבחורים את ַָ("באווארענען")
החסידות בלימוד החסר את למלאות יוכלו הש"ק וביום נגלה...

מוגה). בלתי (מרשימה
ע'63) שלו (אג"ק מהר"ש אדמו"ר צוואת סכ"ה. עה"ח קונטרס

יג).
שם.64) זהר
שם.65) אגה"ק
א.66) ק, תהלים
ע"פ67) נתבאר שם. הפסוקים ובשער ק' תהלים להאריז"ל לקו"ת

ואילך), סע"ג (מד, לתודה מזמור ע"פ דא"ח) (עם בסידור דא"ח
ועוד. קמא. פרק מהדו"ב המלות בפירוש

ב.68) כט, תהלים
שם.69) שעה"פ
ד.70) ה, בראשית תו"א ראה – כב. ג, בראשית
וש"נ.71) ג. כג, ראה לקו"ת ראה
עני72) פרטי לכל בנוגע גם הוא שדוגמתו מובן זה פי ניועל

לעשות צריכים בעולם פרטי ענין באיזה ההתעסקות שלפני – העולם
זה, ולאחרי זה ידי ועל "באורייתא", שהוא כפי גופא זה ענין תחלה

מוגה). בלתי (מרשימה בעולם גם זה ענין לעשות יכולים
שליט"א73) אדמו"ר כ"ק הזכיר (שבסיומו הברכה נוסח המשך

– שם)) פרש"י וראה כד. ב, (בראשית אחד" לבשר "והיו הפסוק את
מוגה). בלתי (מרשימה חסר



טו         

שייכותה על ונוסף .בענינים גם ביניהם שייכות קיימת – להוראה חתונה :של
שנה דארבעים הגיל עם קשור ההוראה רז"לענין מאמר על מיוסד ,עד דרבי' אדעתי' איניש קאי "לא

שנין". ארבעין

– ס"א) (כנ"ל בתורה אודותה שנכתב הראשונה החתונה – ורבקה יצחק לחתונת בנוגע מצינו ודוגמתו
רבקה".כמ"ש את בקחתו שנה ארבעים בן יצחק "ויהי

במדרש מ"ש לבאר יש זה פי ברש"יועל שלפני(והובא ((שנה ארבעים בן (בהיותו יצחק של
. . ד"קאי ענין שזהו לומר, דיש – נכסיו כל על דייתיקי שטר אברהם לו כתב ,(שנין (בארבעין "

אברהם עניני כל את קיבל היתהשיצחק דרבי'" אדעתי' . . ש"קאי זה ידי ועל ,.

מקומות בכמה מ"ש לבאר יש לעיל האמור ע"פ .(שנה ל"ז בן (בהיותו יצחק עקידת מעת הזמן שבמשך
שרוי יצחק הי' – שנה) ארבעים בן (בהיותו לחתונתו רז"לעד וכדרשת מ"עיןֿהרע", להשמר כדי ,

"בילקוט :בשדה לשוח הכתוביצחק ובהמשך עדן", מגן יצא מהיכן ,,באים גמלים והנה "וירא –
וגו'". רבקה ותשא

כמה שבמשך אדמו"ר מו"ח כ"ק כהוראת – החתונה לפני ואחד אחד כל אצל גם הוא זה ודוגמת ומעין
משום לבדו, החתן ישהה לא ימים) כמה פירש לא אדמו"ר מו"ח (כ"ק החתונה לפני .ימים

אליעזר דרבי [בפרקי –משום הוא הדבר שטעם נראה, שם אבל, לבדו", לשוק יוצא אינו "החתן איתא:
שייך זה שענין ,ימים כמה גם לבד ישהה לא שהחתן שמעתי מהרבי ואילו החתונההחתונה;

שמירה]. משום

נשואין בברכות גם מצינו לג"ע החתונה דענין והשייכות שהקשר להוסיף, רעיםויש תשמח "שמח –
מקדם". עדן בגן יצירך כשמחך האהובים

הידוע בהקדם זה לבאר ויש .הראשון אדם לגירוש הטעם וכמבואר רע, של מציאות סובל אינו שג"ע
רע. של מציאות סובל אינו שג"ע כיון – החטא לאחרי מג"ע

יותר: ובפרטיות

ובריאה. יצירה עשי', בחינות: לג' הם נחלקים ובכללות, מדריגות, חילוקי כמה ישנם מג"ע שלמטה בעולמות

על מחצה הוא היצירה עולם הטוב. על הרע התגברות בו להיות יכולה זה ומצד רע, רובו העשי' עולם
טוב רובו הבריאה ועולם .מחצה,

ירושלמי: לתלמוד בבלי תלמוד בין החילוק טעם גם וזהו

העשי' עולם ידי על היא ההנהגה לארץ בתלמודבחוץ הלימוד רוב ולכן, ,,ותירוץ קושיא בדרך הוא
הבירור את פועלים והסתירות הקושיות לתרץ היגיעה ידי .שעל

גדולה זיעה ומזיע מאוד, שנלאה עד בכח מקשה הי' . . הלכה קורא . . ש"כשהי' האריז"ל אודות כמסופר –
עצמו להמית ראוי לכן . . מאוד טורח צריך זה . . הקושיא סוד שהם הקליפה לשבר כדי ההלכה עסק כי . .

כו'" בהלכה דרכים ו' מעיין הי' חריפותו גודל מרוב . . ולהתישו כחו –ולשבר
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סל"א.42) סרמ"ב יו"ד רמ"א ראה
ואילך).43) 160 ע' חל"ד בלקו"ש (נתבאר ע"ב ריש ה, ע"ז
כ.44) כה, פרשתנו
יא.45) פנ"ט, ב"ר
לו.46) שם, יו"ד. כד, שרה חיי
וש"נ.47) ואילך. 369 ע' ח"ה ואילך. 49 ע' ח"א לקו"ש ראה
קט.48) רמז ח"ש
סג.49) כד, ח"ש
סגֿסד.50) שם,
ספט"ז.51)
נח).52) (אות שם לפדר"א הרד"ל ביאור גם ראה

החמישית.53) ברכה
סה"מ54) תשג. ע' ח"ב ויקרא האמצעי אדמו"ר מאמרי ראה

רצט. ס"ע תרס"ב
ד.55) ג, במדבר לקו"ת פ"ד. מז שער שם פ"ד. מב שער ע"ח
ובכ"מ.
א.56) יג, לך תו"א
בכסלו57) בכ"ה המתחיל דבור החנוכה שער אורה שערי ראה

ואילך. 121 ס"ע תש"ח סה"מ ואילך. צ ע' תרס"ו המשך ואילך. פנ"ד
ועוד.

ואתחנן.58) פ' – להרח"ו – טעהמ"צ

        

היצירה עולם ידי על היא ההנהגה ישראל ישרובארץ באופן בכלל הוא ירושלמי בתלמוד הלימוד ולכן, ,.

בירושלמי גם ישנם כן, פי על שאף באיםאלא עליהם שהתירוצים אלא, ,שאין כלומר, ,
(כמבואר כו' לקושיות האפשריות נעשית דרע מסטרא אשר, רע, בו שיש היצירה, עולם דוגמת – להקושיות

הזהרבאגה"ק לוע"פ אין אבל, ,(.להרע

החול שבימות הטעם גם חסידותוזהו א' ושליש נגלה שלישים ב' – דתורה בנגלה הלימוד זמן רוב צ"ל

הש"ק וביום –:התורה בפנימיות הלימוד צ"ל

על האור נמשך החול ימי ויצירהבששת דעשי' הלבושים צורךידי יש ולכך רע, בהם ששייך ,על אותם
(רק)ידי ההתלבשות ידי על האור נמשך הש"ק ביום כן שאין מה וכו'; עוה"ז עניני בבירור שעוסקת דתורה,

הבריאה דחיי"בעולם "אילנא התורה, בפנימיות הוא הש"ק ביום הלימוד ולכן ,הבירורים מענין שלמעלה ,.

הארץ" כל לה' "הריעו הענינים: ב' גם "וזהו ר"ת ,החול ימי בששת – "בהדרת לה' "השתחוו ,
"קדש" ר"ת ,בשבת – ".

הרע מציאות סובל אינו ג"ע ואילו עליו, מתגבר שהטוב אלא, רע, יש בבריאה גם כן, פי על אף כנ"ל.אבל ,

:לג"ע חתונה של שייכותה תובן עפ"ז .
"בנין הוא שחתונה מכיון שלמעלה ענין להקדים צורך יש זה לענין להגיע כדי לכן, בארוכה), (כנ"ל "
מציאות סובל ואינו וחילגמרי ד"ואכל החשש את לשלול כדי ,"בנין" נעשה דוקא זה ידי שעל ,

לאמיתו". "אמת נצחי, ענין עד", עדי

מקומות בכמה השמירה ענין וכמבואר בשמירה, צורך יש הנישואין שלפני – ואחד אחד כל אצל זה ,ומעין
גו זה מקדם".שדבר בג"ע יצירך כשמחך האהובים רעים תשמח ו"שמח עד", עדי ה"בנין את ומביא רם

הוראה סמיכות לקבל המנהג טעם ולבאר להוסיף ויש .:החתונה
עלמא", וברא באורייתא "אסתכל כמאמר התורה, ידי על היא בכלל העולם שהתהוות דכשם (ס"ה) נת"ל
שהחתן לכך הטעם גם [שזהו באורייתא" ש"אסתכל זה ידי על מתהווה ואחד אחד כל של הפרטי עולמו גם כך

ס"א)]עולה (כנ"ל החתונה .לפני

– בישראל בית לבנות הולכים כאשר ביתולכן, תחלה לבנות צריכים –.דהוראה ענין שזהו ,

ישרים ב"דור עד", עדי "בנין בעולם, הבית את גם הוא בונה – בתורה הבית את בונה שהאדם זה ידי ועל
.יבורך"
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סכ"ו.59)
(ברע"מ).60) ב קכד, ח"ג
ע'61) ריש ח"א מוהרש"ב אדמו"ר אג"ק סכ"ב. עה"ח קונטרס

רו.
לעורר62) כוונתי ואמר:) חייך, שליט"א אדמו"ר (כ"ק

שלישים ב' של הסדר שמירת ע"ד הבחורים את ַָ("באווארענען")
החסידות בלימוד החסר את למלאות יוכלו הש"ק וביום נגלה...

מוגה). בלתי (מרשימה
ע'63) שלו (אג"ק מהר"ש אדמו"ר צוואת סכ"ה. עה"ח קונטרס

יג).
שם.64) זהר
שם.65) אגה"ק
א.66) ק, תהלים
ע"פ67) נתבאר שם. הפסוקים ובשער ק' תהלים להאריז"ל לקו"ת

ואילך), סע"ג (מד, לתודה מזמור ע"פ דא"ח) (עם בסידור דא"ח
ועוד. קמא. פרק מהדו"ב המלות בפירוש

ב.68) כט, תהלים
שם.69) שעה"פ
ד.70) ה, בראשית תו"א ראה – כב. ג, בראשית
וש"נ.71) ג. כג, ראה לקו"ת ראה
עני72) פרטי לכל בנוגע גם הוא שדוגמתו מובן זה פי ניועל

לעשות צריכים בעולם פרטי ענין באיזה ההתעסקות שלפני – העולם
זה, ולאחרי זה ידי ועל "באורייתא", שהוא כפי גופא זה ענין תחלה

מוגה). בלתי (מרשימה בעולם גם זה ענין לעשות יכולים
שליט"א73) אדמו"ר כ"ק הזכיר (שבסיומו הברכה נוסח המשך

– שם)) פרש"י וראה כד. ב, (בראשית אחד" לבשר "והיו הפסוק את
מוגה). בלתי (מרשימה חסר



טז

   י כרך

הפסוק אחרתעל באר ויחפור משם "ויעתק
עתה כי ויאמר רחובות שמה ויקרא עליה רבו ולא
"ופרינו רש"י: מעתיק בארץ", ופרינו לנו ה' הרחיב

"כתרגומו ומפרש: בארעא".בארץ" וניפוש
המפרשים דלכאורהוכתבו רש"י: בכוונת

"כי שאמר וכיון עבר, לשון הוא הרחיב"ופרינו"
- "ופרינו יאמר איך לנו", כתבה' לכן בארץ"? –

"ופרינו" שפירוש "וניפוש",רש"י .הוא

מצינו דהרי - כן לומר אפשר אי בפשטות אבל
הכי פעמים והבתורה עבר בלשון תיבות

דידן בנדון גם פשוט כן ואם לעתיד, מהפכתן שבראשן
הוא (בוא"ו) "ופרינו" כאןשפירוש ואין בעתיד,

מפרש שאינו (כמו לפרשו לרש"י צורך ואין קושיא,
המקומות). בשאר

ולא - "ופרינו" תיבת מפרש רש"י להבין: צריך גם
אינו – ברש"י המועתק "בארעא" [כי "בארץ" תיבת
גם מעתיק למה כן ואם "בארץ"], בתיבת ביאור מוסיף

"בארץ"? תיבת

:בזה הביאור
הוא הכתוב ופירוש "פרי" מלשון הוא "ופרינו
בבני – ב"לנו" הוא שהמדובר ומכיון פירות". "ונעשה

יעשו שהם בבניםאדם, שיפרו בזה הכוונה פירות,
שכתובובנות מה דרך על ,"."'גו ורבו

להתם: דומה אינו דידן שנדון מובן גיסא לאידך

אמר לא "אם רש"י: פירש גו" ורבו "פרו בפסוק
ורבו ובא יותר, ולא אחד מוליד אחד היה פרו אלא

הרבה" מוליד ולדשאחד על שגם כלומר ,

בא ש"ופרינו" דידן בנדון אבל "פרו". הלשון מתאים
עתה ל"כי מזהבהמשך (וכתוצאה לנו )ה'

ש"אחד היא הכוונה כי כלל מסתבר אין בארץ", ופרינו
אין כי – עקר יהיה שלא היינו יותר", ולא אחד מוליד

כלל! "הרחיב" זה

מה בדוגמת הוא כאן ש"ופרינו" מובן ובמילא
תהיהשכתוב פן אחת בשנה מפניך אגרשנו "לא
אשרהארץ עד מפניך אגרשנו מעט מעט גו'
בארץ שיהיו הוא, "תפרה" שפירוש גו'",

כאן זה דרך ועל אדם. "שאחדבני - "ופרינו" פירוש
".מוליד

ליצחק היו לא הרי ביותר: קשה זה פי על אבל
רק נופלולרבקה ואיך ועשו, יעקב בנים, 

ל"הרחיב") בהמשך (הבא "ופרינו" ?לשון

(כמו לולדות "ופרינו" כוונת שאין רש"י פירש ולכן
"רש"י כתב וכבר "וניפוש", אם כי גו'"), ורבו

הפסוק על זו תיבה האחדפירוש גו'"),"שם
ש "ועל רש"י: פירש את ומשקין ועולין

כמו פישון, נקרא שדברהארץ היינו פרשיו", ופשו
הכוונהזה כאן זה דרך ועל ומתגדל. מתרבה

וכו' וגדלות בריבוי יהיה בעצמו וכמושיצחק ,
גדלשכתוב כי עד וגדול הלוך וילך האיש "ויגדל

ועבודה בקר ומקנה צאן מקנה לו ויהי .גו'"מאד.
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כב.1) כו, פרשתנו
שבדפוס2) ולהעיר כ"ף). (בלא כו'" "תרגומו - דפוסים בכמה

חסר שני ובדפוס 17 הערה לקמן (וראה "כתרגומו" תיבת אין ראשון
זה. ד"ה כל

עה"פ.3) רע"ב וראה וש"ח. גו"א רא"ם,
(ב"פ).4) כד (ג"פ), ד ג, בפסוקים: ראה עצמו זה בקאפיטל
ולכן5) - והרחבה מנוחה חיי לנו", ה' ל"הרחיב בהמשך זהו כי

ורבו". "פרו שיהי' טבעי
האורה6) ולבוש גו"א רא"ם, וראה שם. ובפרש"י כב. א, בראשית
שם.

אחד7) מוליד שאחד פירושו ש"פרו" (לא בזה א'שהכוונה
כמה מוליד שאחד מוסיף ו"רבו" הרבה), מוליד הזמן במשך (אבל
"רבו" תיבת במשמעות זה דיוק אין שהרי שם), (כבש"ח אחת בפעם

רק נרמזת שההוספה לומר ש"פרו"(ודוחק כ"א) "ורבו"), תיבת
ו"רבו" חייו ימי כל במשך יותר" ולא אחד מוליד ש"אחד פירושו

שעי"ז הרבה, הזמן) (במשך מוליד שאחד .מוסיף

שהוי'כי8) שכיון – הכתוב (אלאפי' לנו הרחיב
(משא"כ בארץ" "ופרינו ולכן "עתה", - הקרוב עבר הוא זה שעבר
נפרדים ענינים ב' שהם אפ"ל ירחיב", – "הרחיב עה"פ הרס"ג לפי'

זל"ז). בהתאם צ"ל "ופרינו" "ירחיב" זה לפי' גם אבל -
כטֿל.9) כג, משפטים
כתוב1)0 זה שענין שהיינוואף בפנים הכוונה אין –

זה ולפי' לראי' כ"א , "פרו" בפי' נכלל
ובפרשתנו "ורבו", תיבת ניתוספה ולכן מוכרח. שאינו אלא "ופרינו",

ל"הרחיב". בהמשך שבא כיון הוא מובן –
(11" כמו הבאים, לדורות בזה שהכוונה לומר אתואין אתן

אתננה לך גו' הארץ כל "את ז), יב, (לך הזאת" עדהארץ
את ושמתי כו"כעולם, ועוד טוֿטז) יג, (שם גו'" הארץ כעפר

לנו". ה' הרחיב עתה "כי מקדים כי –
(תזריע12) עה"פ כלום מפרש רש"י אין זה ומטעם יא. ב, בראשית

"לא ועוד) ה שהדבריג, – שהכוונה בבראשית, פי' כבר כי גו'",
מתרבה.
כח.13) א, חבקוק
במקנה.14) ונרבה ונפרה עה"פ: הרד"ק פי' וראה
כו'.15) יצחק של פרדותיו* זבל שם: פרש"י וראה יגֿיד. כו, פרשתנו

פמ"א, (ב"ר מולידה אינה שפרדה – שבפרש"י) (בהרמז ולהעיר (*
בפנים. כנ"ל מהן, פירות לו היו לא ובמילא ו) פל"ח, ה. שם, וראה ו.

גו'"16) בארץ ב"ופרינו הכתוב שכוונת לומר הכרח אין ועפ"ז
רק הי'היא זה ענין כי ," ומ"ש לנובעבר. ה' הרחיב

של החלק על קאי ה"ז וגו'", לומרופרינו מוכרח ואדרבה: .

   

בשם רש"י מביאו למה זה פי על הוהאמנם –
הכתוב בפשט הנ"ל הכרח מצד מעצמו כן לפרש ?ליה

בתורה שכתוב המקומות ברוב זה: על והטעם
"פושו" התרגום מפרש בזה, וכיוצא "פרו" הלשון
כשאיירי גם התרגום, שלדעת היינו בזה, וכיוצא
התוכן גם בזה יש פירות), עשיית -) ולדות בהולדת
עצמו). המוליד גם מתרבה זה ידי על (כי "פשיון" של
של שכשהפירוש - התרגום לדעת - מובן שמזה

הוא פירושריבוי"ופרינו" אין דידן, כבנדון ,
מקום בכל כי המקומות, שאר לגבי הכלל מן יוצא זה

התיבה.כלול בפירוש זה

פירוש שאין ללמדנו, להתרגום, רש"י מציין ולכן
בכל כי חבר" לו מצאתי "ולא בסוג ("וניפוש") זה

זה. תוכן בו יש המקומות

:מוכרח אינו זה פירוש כללות לכאורה, אולם
על ואף (פירות), לולדות הכוונה ש"ופרינו" לפרש יש

ל" זה מתאים כן שכתבפי מה פי על לנו", ה'
וירא בפרשת כבנים",כבר הן הרי בנים "בני :

יעקב בני על שקאי לומר אפשר כן שהיוואם ,
ודינה)?(

בארץ" "(ופרינו) פירושו בתחלת רש"י מעתיק לכן
- בארעא") "(וניפוש) - בפירושו גם כותב (ובמילא

נולדו לא הרי יעקב בארץובני לא וגם - (גרר
בכלל קאיישראל לא ובמילא לארץ, בחוץ אם כי ,(

" .עליהם "

מעתיק למה זה: רש"י בפירוש לדייק יש עוד
– לא ותו "כתרגומו" לכתוב ליה הוה – התרגום
פסוק בתרגום יראה והלומד רבים, במקומות כמנהגו

זה?

ויפשיננא. א) גרסאות: שתי כאן בתרגום והביאור:
ללמדנו התרגום לשון רש"י ומעתיק וניפוש. ב)

"וניפוש" היא הנכונה עניןשגירסא שאין ואף -

זה הרי כאן - התרגום גירסת להודיענו רש"י פירוש
"ויפשיננא" מקרא: של פשוטו בפירוש מינה נפקא

לפניפירושו המובא "ה'" על וקאי אותנו, יפיש
פירושו "וניפוש" בכתוב, ניפושזה ,(מעצמנו)

וביתו. יצחק על וקאי

רש"י זה: רש"י שבפירוש תורה" של מ"יינה
" התרגום לשון שבפסוקמעתיק היינו - בארעא"

הרחיב עתה "כי א) ענינים: ב' הואישנם – לנו"
הבא "ענין ב) .ענין הוא – בארעא"

"הרחיבעבודת של שהתכלית רש"י ומרמז .
" - היא בארעא",לנו" תכלית ,

והאדם העולם בריאת ("הרחיבכוונת הקב"ה ידי על
שכתוב וכמו בזה, ויעבוד ייגע שהאדם היא ה'")

" הוא: העבודה ואופן יולד". לעמל "אדם
עם יעבוד שהאדם ,"שמגיע עד ועניניו

כביכול שהאדם הבריאהלדרגא על ("וניפוש")
שמגלה היינו - הקב"ה ידי על נבראה שהיא כפי
שמצד כזה במקום גם ומצוות) תורה (ע"י אלקות

שם בגילוי אלקות אין רז"להבריאה וכמאמר ,

מזה"נעשה [ויתרה בראשית" במעשה להקב"ה
חז"ל אביכםאמרו אף עולמות בורא הקב"ה "מה

עולמות". בורא
מכיון הדבר? אפשר איך לטעון: מקום יש אמנם

איך אלו, בהגבלות בראו והוא העולם, את ברא
בזה? להוסיף - נברא - מלאך או אדם בן יכול

עתה "כי בכתוב: תחלה מרומז זה גם הנה
 על הכח שגם היינו שיוכל", ("לנו")זה

בא בהבריאה, ונתןולהוסיף שהרחיב ,
ולכן והגבלות, ממדידות שלמעלה כח ישראל לבני
העולם הגבלות לבטל תפקידם) - (ובמילא ביכולתם

ולהרחיבו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

זה מצינו לא בעתיד כי העבר, על גם "בארץ"שקאי בהיותו
שבע. לבאר עלותו קודם (גרר),

"כתרגומו"17) תיבת (שאין הראשון בדפוס מ"ש לפי שגם וי"ל
רש"י שכוונת מובן ,(2 הערה ראה –דאל"כ התרגום, לשון

"וניפוש ".הול"ל
יב.18) כ,
(19" ג) כד, (יהושע מ"ש אתובדוגמת לו ואתן זרעו את
יצחק".
ג"כ20) לה.וראה לז, וישב
בארץ21) "נולד יח): (לה, וישלח פרש"י ראש לבנימין, בנוגע

כו' הולכתי' "ולא ז) (מח, ויחי פרש"י ראה אבל כנען".
.שם וש"ח גו"א, רא"ם, וראה שם. רמב"ן וראה ."

בש"ח.22) שפי' כמו

הרחיב23) עתה "כי הול"ל "ה'" על קאי זה גם אם כי כן, ומוכרח
הערה לעיל ראה – לעבר הכוונה (אם בארץ" אותנו והפרה לנו ה'
הכוונה (אם בארץ" אותנו ויפרה לנו ה' הרחיב עתה "כי או (16

לעתיד).
בג"ע24) "ויניחהו טו) ב, (בראשית ולשמרה".וכמ"ש

שם. תיב"ע וראה
תרפ"ט.25) לעמל אדם ד"ה ב. צט, סנה' וראה ז. ה, איוב
(ס26) תרפ"ה צדיקים מעשה גדולים ד"ה קונטרסיםראה פה"מ

ואילך). 914 ע' ח"ב
ס"א.27) שם אדה"ז שו"ע רסח. סי' או"ח טור ב. קיט, א. י, שבת

בהוצאת ג. (ג, ויכולו האומר כל ד"ה בראשית להה"מ או"ת וראה
ואילך. 240 ע' ח"ז ואילך. 22 ס"ע ח"ו לקו"ש וראה תשל"ג). קה"ת
מנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ ואילך. 162 ע' חי"ד .42 ע' חי"ג

תנח. ע' תשל"ט) (קה"ת, וביאורים
מאוה"ת28) ולהעיר א. שס, ויחי אוה"ת וראה ג. פצ"ח, ב"ר

יט. ע' שמות
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בשם רש"י מביאו למה זה פי על הוהאמנם –
הכתוב בפשט הנ"ל הכרח מצד מעצמו כן לפרש ?ליה

בתורה שכתוב המקומות ברוב זה: על והטעם
"פושו" התרגום מפרש בזה, וכיוצא "פרו" הלשון
כשאיירי גם התרגום, שלדעת היינו בזה, וכיוצא
התוכן גם בזה יש פירות), עשיית -) ולדות בהולדת
עצמו). המוליד גם מתרבה זה ידי על (כי "פשיון" של
של שכשהפירוש - התרגום לדעת - מובן שמזה

הוא פירושריבוי"ופרינו" אין דידן, כבנדון ,
מקום בכל כי המקומות, שאר לגבי הכלל מן יוצא זה

התיבה.כלול בפירוש זה

פירוש שאין ללמדנו, להתרגום, רש"י מציין ולכן
בכל כי חבר" לו מצאתי "ולא בסוג ("וניפוש") זה

זה. תוכן בו יש המקומות

:מוכרח אינו זה פירוש כללות לכאורה, אולם
על ואף (פירות), לולדות הכוונה ש"ופרינו" לפרש יש

ל" זה מתאים כן שכתבפי מה פי על לנו", ה'
וירא בפרשת כבנים",כבר הן הרי בנים "בני :

יעקב בני על שקאי לומר אפשר כן שהיוואם ,
ודינה)?(

בארץ" "(ופרינו) פירושו בתחלת רש"י מעתיק לכן
- בארעא") "(וניפוש) - בפירושו גם כותב (ובמילא

נולדו לא הרי יעקב בארץובני לא וגם - (גרר
בכלל קאיישראל לא ובמילא לארץ, בחוץ אם כי ,(

" .עליהם "

מעתיק למה זה: רש"י בפירוש לדייק יש עוד
– לא ותו "כתרגומו" לכתוב ליה הוה – התרגום
פסוק בתרגום יראה והלומד רבים, במקומות כמנהגו

זה?

ויפשיננא. א) גרסאות: שתי כאן בתרגום והביאור:
ללמדנו התרגום לשון רש"י ומעתיק וניפוש. ב)

"וניפוש" היא הנכונה עניןשגירסא שאין ואף -

זה הרי כאן - התרגום גירסת להודיענו רש"י פירוש
"ויפשיננא" מקרא: של פשוטו בפירוש מינה נפקא

לפניפירושו המובא "ה'" על וקאי אותנו, יפיש
פירושו "וניפוש" בכתוב, ניפושזה ,(מעצמנו)

וביתו. יצחק על וקאי

רש"י זה: רש"י שבפירוש תורה" של מ"יינה
" התרגום לשון שבפסוקמעתיק היינו - בארעא"

הרחיב עתה "כי א) ענינים: ב' הואישנם – לנו"
הבא "ענין ב) .ענין הוא – בארעא"

"הרחיבעבודת של שהתכלית רש"י ומרמז .
" - היא בארעא",לנו" תכלית ,

והאדם העולם בריאת ("הרחיבכוונת הקב"ה ידי על
שכתוב וכמו בזה, ויעבוד ייגע שהאדם היא ה'")

" הוא: העבודה ואופן יולד". לעמל "אדם
עם יעבוד שהאדם ,"שמגיע עד ועניניו

כביכול שהאדם הבריאהלדרגא על ("וניפוש")
שמגלה היינו - הקב"ה ידי על נבראה שהיא כפי
שמצד כזה במקום גם ומצוות) תורה (ע"י אלקות

שם בגילוי אלקות אין רז"להבריאה וכמאמר ,

מזה"נעשה [ויתרה בראשית" במעשה להקב"ה
חז"ל אביכםאמרו אף עולמות בורא הקב"ה "מה

עולמות". בורא
מכיון הדבר? אפשר איך לטעון: מקום יש אמנם

איך אלו, בהגבלות בראו והוא העולם, את ברא
בזה? להוסיף - נברא - מלאך או אדם בן יכול

עתה "כי בכתוב: תחלה מרומז זה גם הנה
 על הכח שגם היינו שיוכל", ("לנו")זה

בא בהבריאה, ונתןולהוסיף שהרחיב ,
ולכן והגבלות, ממדידות שלמעלה כח ישראל לבני
העולם הגבלות לבטל תפקידם) - (ובמילא ביכולתם
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(19" ג) כד, (יהושע מ"ש אתובדוגמת לו ואתן זרעו את
יצחק".
ג"כ20) לה.וראה לז, וישב
בארץ21) "נולד יח): (לה, וישלח פרש"י ראש לבנימין, בנוגע

כו' הולכתי' "ולא ז) (מח, ויחי פרש"י ראה אבל כנען".
.שם וש"ח גו"א, רא"ם, וראה שם. רמב"ן וראה ."

בש"ח.22) שפי' כמו

הרחיב23) עתה "כי הול"ל "ה'" על קאי זה גם אם כי כן, ומוכרח
הערה לעיל ראה – לעבר הכוונה (אם בארץ" אותנו והפרה לנו ה'
הכוונה (אם בארץ" אותנו ויפרה לנו ה' הרחיב עתה "כי או (16

לעתיד).
בג"ע24) "ויניחהו טו) ב, (בראשית ולשמרה".וכמ"ש

שם. תיב"ע וראה
תרפ"ט.25) לעמל אדם ד"ה ב. צט, סנה' וראה ז. ה, איוב
(ס26) תרפ"ה צדיקים מעשה גדולים ד"ה קונטרסיםראה פה"מ

ואילך). 914 ע' ח"ב
ס"א.27) שם אדה"ז שו"ע רסח. סי' או"ח טור ב. קיט, א. י, שבת

בהוצאת ג. (ג, ויכולו האומר כל ד"ה בראשית להה"מ או"ת וראה
ואילך. 240 ע' ח"ז ואילך. 22 ס"ע ח"ו לקו"ש וראה תשל"ג). קה"ת
מנהגים טעמים לקוטי עם הגש"פ ואילך. 162 ע' חי"ד .42 ע' חי"ג

תנח. ע' תשל"ט) (קה"ת, וביאורים
מאוה"ת28) ולהעיר א. שס, ויחי אוה"ת וראה ג. פצ"ח, ב"ר

יט. ע' שמות
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זה ידי על כי - בגשמיות גם ובמילא ברוחניות
הקודש וארץ גו', יבולה הארץ ונתנה ברכה מוסיפים

כצבי כו'שהמקוםהיא מתפשט

בארעא" ש"וניפוש .עד

שכתוב במה גם מרומז זה ענין "אנכיוהנה
דגם - ואמלאהו" פיך הרחב מצרים מארץ המעלך ה"א
מארץ המעלך אלקיך ה' "אנכי א) ענינים: ב' כאן

הבא ענין הוא – פיךמצרים" "הרחב ב) .
- –(ואמלאהו)" לעשות הפהצריך את

צריך שהאדם (וכנ"ל הבריאה מצד שהוא מכפי יותר
.(הבריאה את ולהרחיב

מכיון להבין: צריך בזה הפהוגם את ברא
שכתוב וכמו מסוים, וגו'באופן לאדם פה שם "מי

אדם שבן אפשר איך - ה'" אנכי הפה?הלא את

ה' "אנכי הכתוב: ב(תחלת) התירוץ בא זה על
ארץ מצרים" "ארץ מצרים": מארץ המעלך אלקיך

גבולים בניוכו'במצרים את "העלה" והקב"ה ,
בארץ) ופרינו (ואדרבא - אלו וגבולים ממצרים ישראל
המקומות), (כברוב "המוציאך" כותב ואינו שמדייק -

היינו "המעלך", אם הקב"הכי אותם
פיך" "הרחב להיות וצריך יכול ולכן מהגבלות,

ההגבלות את לבטל - .(והעולם)

ישראלזהו שבני העולם בבריאת הקב"ה של
על כח להם הנותן והוא עבודתם, ידי על עליה יוסיפו

כנ"ל. זה,

בטענת הענינים) (בפנימיות הביאור גם [וזהו
הרשע מפניטורונסרופוס עניים אוהב אלקיכם "אם

מחייבתן הצדקה) (ונתינת וכו' מפרנסם אינו מה
בנים קרוין "ואנן זה: על עקיבא רבי ותשובת לגיהנם",

דמכיון טען, שהוא היינו – אתוכו'" ברא
בזה יוסיף שמישהו יתכן איך דעניות, באופן העניים

הצדקה נתינת ידי עקיבא(על רבי לו ענה זה ועל ,(
הם ישראל מובן:שבני זה ידי (שעל הקב"ה, של

איך ב) הש"ס, כפשט - צדקה לתת שצריך א)
ממש ממעל אלוקה "חלק הם כי) הבריאה, סדר לשנות

כמו שלמעלהכו'"כו' כח ישראל לבני ויש ,
כי רצונו, היפך זה שאין רק (לא ובמילא מהגבלות,

ואדרבה: רצונו, זהו זה].אם) על הכח הנותן

עוד ונותן מבטיח שהקב"ה זה בכתוב ומפורש
שמסייע אם כי העבודה, לפני כח שנותן רק לא יותר:
לתכליתה, ותגיע פרי תעשה שהעבודה כך, אחר גם הוא

על – "ואמלאהו" כדמסיים: – בהעולם הוספה
כי הוא מובטח פיך", "הרחב חלקו יעשה שהאדם ידי

שהקב"ה "פיו"."ואמלאהו",

"ופרינו דפרשתנו: בהכתוב מרומז זה ענין וגם
בזה וכיוצא בקשה או תפלה של לשון אינו בארץ"

)בפועל כן יהיה לשוןאם היא אם כי ,(-
הקב"ה של רצונו ממלאים שאם מובטחים, כנ"ל כי
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א.29) קיב, כתובות
וראה30) לנו". המצרים מהצרים "ופרינ עה"פ: הרלב"ג פי' וראה

בפנים. לקמן
יא.31) פא, תהלים
במזמור32) כתוב זה שענין ולהעיר המורה שבתהלים,

על אות דר"ע אותיות א. קד, (שבת לפה מרמז פ"א כי ,
ופ"א בהפה.פ"א) והוספה הרחבה על מרמז

לאמר הבעש"ט מורנו רבו בשם מרבו אדה"ז שקיבל המנהג וע"פ
לתהלים מכתבים (קובץ שנותיו** למספר* המתאים תהלים הקאפ'
ואחת שמונים לשנת שנכנס למי זה מזמור שייך שלכן י"ל, (214 ע'
צ, (תהלים כמ"ש וכו' הטבע שלימות על מורה שנה שמונים כי שלו,

להשנה וכשנכנסים גו'", שנה שמונים בגבורות "ואם ה"זא) ,
) על והוספה הרחבה של אזענין אומרים ולכן הטבע***, (

מזמור .("'גו פיך "הרחב כח) (ונתינת הציווי (ובו כנ"ל ,
יד. מזמור מתחיל שנה יג לו כשנמלאו לדוגמא, (*

ט, (ברכות במספר מנינים שני לזה: עכ"פ לחדודי וראי' (**
ר"פ להאריז"ל ל"ת פנים קג ב: קג, מסנה' (להעיר קג הני סע"ב:

הו קד שיוישלח). מנחת וראה הספרים. (בכל קנ תהלים: מזמורי ויין)
פט"ז סופרים מס' ה"א. פט"ז שבת (ירושלמי קמז בהקדמתו), לתהלים
"אשרי ב) ט, (ברכות מרז"ל וע"פ כב) מזמור תהלים מדרש הי"א.
ולפי – היא" פרשה חדא ב) (קאפ' גוים רגשו ולמה א) (קאפ' האיש
"כלו וסיומו ע"א, מזמור הוא גו'" משפטיך "לשלמה מזמור – זה מנין
ע' בן נסתלק ודוד כשנסתלק, דוד שאמרו היינו ישי", בן דוד תפלות
יב. פי"ד, במדב"ר ג"כ וראה ב. פ"ג, רבה רות ד. פצ"ו, (ב"ר שנה

ואילך). ב קח, להצ"צ ספה"מ וראה א. קסח, זח"א
זמן]. לאחר הוספה – 77 ע' לקמן [עי'

ומדרש שם) (ברכות הש"ס ממפרשי כו"כ הקשו להעיר: וכאן
כו'. ותירצו המנינים ב' מסתירת שם) (תהלים

לא המפרשים ראשוני דדוקא – קושיתם על קושיא להוסיף ויש
חשיבי)! כחדא מזמורים איזה ששקו"ט (ורק כלל ע"ז עמדו

ספרי לה' בנוגע מצינו עד"ז כי ליתא, מעיקרא קושיא – ולפענ"ד
על זה מ"ד פליג לא בודאי (שהרי גם שנחלקים שדרז"ל התורה
ספרי לכד בנוגע וגם א) קטז, (שבת לשבע ספרים) לה' התורה חלוקת
סדרים מג"ן ולהעיר עשר. תרי – הוא מהם אחד שספר תנ"ך,
- מלכות המה ס' נד. הם ובפרטן ובכ"מ) ב. קד, (זח"א דאורייתא
סג ובפרטן כא) פי"ח, במדב"ר חֿט. ו, עה"פ (שהש"ר מסכתות

ועוד. סא). - בהקדמה להרמב"ם (ולפיה"מ
בסידורו) אדה"ז לגירסת – מכ"ב פ"ה (אבות אמרז"ל ולכן (***
"גבורות ע"ד הוא הגבורה ענין אמיתית כי לגבורה", שמונים "בן

גשמים".
יא.33) ד, שמות

(פ"א)34) שעהיוה"א וראה ועוד. סע"ג נז, סע"ד. מט, תו"א ראה
תוכנו. על מורה הדבר של שהשם

וגם35) .ד לט, מקץ תו"א ב. יב, (זח"ג לה" "לאפשא
א)). (קמה, סכ"ו אגה"ק

א.36) י, ב"ב
ב).37) (מח, פל"ז (תניא המצות כל כללות היא שצדקה ולהעיר

סע"א). ט, ב"ב וראה יז. סי' אגה"ק וראה
רפ"ב.38) תניא
(39.41 ע' לעיל ראה

המשך בעמוד טס
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שליט"א.3. אדמו"ר כ"ק 4Ï.הוספת  Î צלותא" להתפלל שצריך משמע שם הזוהר מל' ו"כד"לכאורה זכאה"
זו בתפלה שא"צ "הרב" דכתב המק"מ ופי' שנדחו. התפלות כו') נלקטת תפלה שיש (כיון עמה מעלין וצע"קÏÎסלקא" בכוונה. ברכות הי"ח

טה"ד". יש דלכאורה הדפוסים להשוות לברר וכדאי במק"מ. הל' אופן) (בכל
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כסלו ב' חמישי יום
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בהוספה.8. להלן וראה סע"ב. קיט, ˘1.שבת ÂÓ  ˙Ú‰."פ"ז ש"א ˘2."עיי"ש ÂÓ  ˙Ú‰לכאורה"
נתברר שאז היינו - הראשונים" בדורות "משא"כ ב) (קסב, ומש"כ בזמה"ז. דוקא לאו הוא הטעם לקמן כו'Úמשנ"ת ק"ש ע"י ג"כ אבל ,

שקודם שם ובפע"ח כרגע) (דלא כן הפי' כאן גם ואולי תומ"צ. ולא וכו') החולה ומרפא משנה היא שרק - תפלה מזכיר לא (אבל - ופסד"ז
שכשההסתלקות מובן שעפ"ז - מהם" המוחין מסתלקין היו לא מעולם כי כו' תפלתנו אל צריכין היו ולא כו' פב"פ זו"ן "היו ביהמ"ק חורבן
לגבי בתפלה ג"כ מובן טעמא ומהאי - תורה לגבי לצדקה בנוגע וסס"ט ספ"ה אגה"ק ועייג"כ יותר. התפלה מוכרחת בזמה"ז) - ) יותר גדלה
איך לנדו"ד: שייך ואינו בפ"ע, ענין זהו כי ול"ק - הראשונים בדורות גם מה"ת מ"ע היא כו') החולה ריפוי (בקשת תפלה הרי וא"ת תורה.

כו'". הנשמה ירידת תכלית שהיא הניצוצות בירור ˘3.הוא ÂÓ  ˙Ú‰ה"ז דנוקבא דמ"ן - והב') הא' (ד"ה קו"א "בתחלת
˙ÂÂˆÓהוי שפתיו דעקימת הדבור אותיות ע"י היינו (ותפלה דוקא כאןÚÓ˘‰מעשיות משא"כ כו' פב"פ החזרת כשצ"ל - דשם הבי' ואולי - (

עם (ביחד התפלה כוונת מאדך, בכל העיקר - העליון ומאד מעלה מלמע' ההמשכה שהעיקר כו' מטה למטה להמשיך כשצריך (בזמה"ז)
ספ"ב". (קה"ת) תו"א שבסו"ס הצ"צ מאמר ועיין בהנ"ל). קסב, כדלקמן - דעשי' הניצוצות
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מ"א.4. א' פרק אליהו").5.פאה ("פתח בהקדמה י.6.תקו"ז נה, ישעי' - הכתוב לשון 7Ï.ע"פ  Î ראש "מקדים
הטעם, י"ל ואולי (מוחין), בראש ולא (מדות) ביד רק בתש"י - תש"ילזרוע הנחת בהכי (שאין "בראש" הנחתן בין ממוצע היא -

צ"לÏÏÎעשי' תש"י בהנחת כי מצותן", גמר הוא שעשייתן ל"מצות ההנחה) וש"נ..".8בעת תרמא. ר"ס אדה"ז שו"ע
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כט היום יום . . . 

ה'תש"ד כח חשוןיום ששי

חומש: תולדות, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קלה־קלט.

תניא: להבין מ"ש . . . 308 פקודי.

ָחה  ּגָ ַהׁשְ ְבָרִאים ְלִמיֵניֶהם ֵהם ּבְ נּועֹות ַהּנִ ָרֵטי ּתְ ָכל ּפְ ְלַבד ּדְ ֹלא זֹו ּבִ ָרִטית הּוא, ּדְ ָחה ּפְ ּגָ ִעְנַין ַהַהׁשְ
ל ִנְבָרא ֵיׁש ָלּה ַיַחס  ָרִטית ׁשֶ ְתנּוָעה ּפְ א עֹוד ֹזאת ּדִ ְבָרא ְוִקּיּומֹו, ֶאּלָ ָרִטית, ְוִהיא ִהיא ַחּיּות ַהּנִ ּפְ
ָנה ָהֶעְליֹוָנה  ּוָ ְלָמה ּכַ ָרִטּיֹות... ִנׁשְ ֻעּלֹות ַהּפְ ל ַהּפְ ְבֵצרּוף ְוִאחּוד ּכָ ִריָאה... ּדִ ַנת ַהּבְ ּוָ ָלִלי ִלְכָללּות ּכַ ּכְ

ּה. ּלָ ִריָאה ּכֻ סֹוד ַהּבְ ּבְ
ִריָאה,  ַנת ַהּבְ ּוָ ָלַמת ּכַ ָרִטית ְונֹוַגַעת ְלַהׁשְ ָחה ּפְ ּגָ ַהׁשְ ָאה ּבְ ב ּבָ נּוַעת ֵעׂשֶ ְוִיְתּבֹוֵנן ָהָאָדם: ּוַמה ִאם ּתְ

ה. ה ְוַכּמָ ּמָ ְפָרט ַעל ַאַחת ּכַ ָרֵאל ַעם ְקרֹובֹו ּבִ ְכָלל ְוִיׂשְ ר ּבִ ִמין ַהְמַדּבֵ

ה'תש"דכט חשוןשבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות. ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ְסֵלו. ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ּכִ

חומש: תולדות, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קמ־קנ.

תניא: ומ"ש בפ' פקודי . . . האצי'.

ֶזה, ְוֹגֶדל  ִפים ּבָ ּתְ ּתַ ׁשְ ל ַהּמִ כּות ׁשֶ ֶדל ַהּזְ ֵאר ּגֹ י ּבָ ִצּבּור, ֵאין ּדֵ ים ּבְ ִהּלִ ֲאִמיַרת ּתְ ה ּבַ דֹוׁשָ ֲעבֹוָדה ַהּקְ
ים"  ַרּבִ ים ּבְ ִהּלִ ַנת ֲאִמיַרת ּתְ ּקָ ֻקְנְטֵרס "ּתַ ִסְפֵרי ֹקֶדׁש, ְוֶאֶפס ָקֵצהּו ּבְ ְמֹבָאר ּבְ ל ַמְעָלה ּכַ ַחת רּוַח ׁשֶ ַהּנַ
ֵניֶכם ּוְבנֹוֵתיֶכם, ה'  יֶכם ּבְ ם ְנׁשֵ ְרכּו ַאּתֶ ְתּבָ ָרֵאל, ּוִבְגַלל ֹזאת ּתִ ֵריֶכם ִיׂשְ ִבים, א(, ְוַאׁשְ )ֹקֶבץ ִמְכּתָ
ְחיּו  ּיִ ָרֵאל ׁשֶ ל ֲעַדת ִיׂשְ עּו ּכָ ׁשְ דֹוָלה, ּוְלַרְגֵליֶכם ִיּוָ ַהְרָחָבה ּגְ ְבִריאּות ְנכֹוָנה ּוְבַפְרָנָסה ּבְ ֲעֵליֶהם ִיְחיּו, ּבִ

ם ּוְברּוַח. ֶגׁשֶ רּוׁש ָלֶהם ּבְ ַהּדָ ָרֵאל, ּבְ ֵני ִיׂשְ ָלל ַאֵחינּו ּבְ תֹוְך ּכְ הֹור ּבְ ַמֲחֵנֶכם ַהּטָ ּבְ

ה'תש"דא כסלו, ראש חדשיום ראשון

חומש: ויצא, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: א־ט.

תניא: להבין מ"ש בפע"ח . . . 310 דז"א כו'.

בא ר' יקותיאל ליעפלער )דעם אלטען רבי'ס א חסיד( איז געווען צייטען, ווָאס ער 
הָאט געדאווענט שחרית מנחה און מעריב איינע נָאך די אנדערע, עס איז ניט געווען 

קיין זמן מפסיק זיין.

ֲחִרית ִמְנָחה  ל ׁשַ ּלֵ ָהָיה ִמְתּפַ ים ׁשֶ ֵקן(, ָהיּו ְזַמּנִ ל ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ֵאֶצל ר' ְיקּוִתיֵאל ִליֶעְפלֶער )ֲחִסידֹו ׁשֶ
ֶזה ַאַחר ֶזה, ֹלא ָהָיה ְזַמן ְלַהְפִסיק. ְוַעְרִבית ּבָ

ה'תש"דב כסלויום שני

חומש: ויצא, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: י־יז.

תניא: והנה במ"א . . . 310 שבבי"ע דוקא.

רּוָטה ְלָעִני  "ר' ֶאְלָעָזר ָיִהיב ּפְ ַמֲאָמר, ָהא ּדְ ַעם ּבְ ֵאר ּפַ י ]ַמֲהַר"ׁש[ ּבֵ ֲאֹדִני ָאִבי ְזֵקִני מֹוִרי ְוַרּבִ
ַחּיּות, ְוַעל ְיֵדי  ה ְצִריָכה ִלְהיֹות ּבְ ִפּלָ י ֲהֵרי ַהּתְ ל[, ּכִ ּלֵ ְך ִהְתּפַ רּוָטה ְלָעִני ְוַאַחר ּכָ ַוֲהַדר ַמְצֵלי" ]=ָנַתן ּפְ
ה  ּטָ ָידֹו ִמּמַ ה. ְוִנֲעַנע ּבְ ִפּלָ ּתְ ה ּבַ ים אֹותֹו, ִנּתֹוֵסף ַחּיּות ַהְרּבֵ ה ּוְמַחּיִ ִפּלָ ּנֹוְתִנים ְצָדָקה ְלָעִני ֹקֶדם ַהּתְ ׁשֶ

יום 
ראשון
תהלים:

מפרק קלה
עד פרק 

קלט

יום שני
תהלים:
מפרק קמ

עד פרק קמד

יום 
שלישי
תהלים:

מפרק קמה
עד פרק קנ

יום 
רביעי
תהלים:
מפרק א

עד פרק ט

יום 
חמישי
תהלים:
מפרק י

עד פרק יז



היום יום . . . ל

"ּב[  י ]ָהַרׁשַ ה ָהָיה ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ִפּלָ ָעִמים ֹקֶדם ַהּתְ ה ּפְ ַהְפָלָאה. – ְוַכּמָ ָהִרּבּוי ּבְ ז ׁשֶ ְלַמְעָלה ְלַרּמֵ
ן לֹו ֶלֱאֹכל. ר ַאֲחֵרי ָעִני ִלּתֵ ְמַחּזֵ

ה'תש"דג כסלויום שלישי

חומש: ויצא, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: יח־כב.

תניא: והנה לקיום . . . קנו אחורי כו'.

ְנִסיעֹות  ם טֹוב ָהָיה ָעסּוק ּבִ ַעל ׁשֵ י ַהּבַ יד, ּכִ ּגִ ם טֹוב ְלַהְנָהַגת ַהּמַ ַעל ׁשֵ ין ַהְנָהַגת ַהּבַ ֵמַהֶהְפֵרׁש ּבֵ
ָבר ָהָיה ְמֻפְרָסם ִעְנַין ַהֲחִסידּות  יד, ּכְ ּגִ יאּות ַהּמַ יֵמי ְנׂשִ ֵביתֹו. עֹוד ֹזאת: ּבִ ב ּבְ יד ָיׁשַ ּגִ ׁשֹונֹות, ְוַהּמַ
רּו ְלתֹוַרת  ינֹוִנים ִנְתַקּשְׁ ים ּבֵ ּתִ ֲעֵלי ּבָ ים ִמּבַ א, ְוַרּבִ יׁשָ א ַקּדִ ים, ַעל ְיֵדי ְנִסיעֹות ַהֶחְבַרּיָ ְרַחּקִ ּמֶ ם ּבַ ּגַ

ַהֲחִסידּות ְוָהיּו נֹוְסִעים ְלמֶעְזִריְטׁש.

ה'תש"דד כסלויום רביעי

חומש: ויצא, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: כג־כח.

תניא: משא"כ . . . 312 הלומד הסוד.

ָפַתִים. ֵהם ַלִחים ֲעַדִין, ַעל ַהּשְׂ ׁשֶ ְך ַמֲעִביִרים אֹוָתם, ּכְ עֹות, ְוַאַחר ּכָ ְלַמִים ַאֲחרֹוִנים נֹוְטִלים ְקֵצה ָהֶאְצּבָ

יום 
שישי
תהלים:
מפרק יח

עד פרק כב

שבת 
קודש
תהלים:
מפרק כג

עד פרק כח

            

ה'תש"ע חשון כ"ח ראשון יום   

         
        

  
יקח כך "ואחר הזקן: אדמו"ר כתב ('צפון') ההגדה בסדר

האפיקומן   ."כזית אחד לכל
לתמוה: יש ולכאורה,

אדמו"ר מדאורייתא, שהיא ב'מצה' גם כולל ההגדה, לאורך
ומה ביתו לבני הבית בעל של חובתו על מאומה העיר לא הזקן
בני "לכל יחלק הבית שבעל להורות באפיקומן דווקא ראה

ביתו"?
צריכים הבית שבני להורות בא הזקן אדמו"ר לבאר: ויש
ולכן האפיקומן. לצורך ב"יחץ" שהושארה המצה מחלק לאכול
כתב שעליה המצה היינו האפיקומן", "יקח בלשונו דייק גם

שרק לכך הסיבה גם וזו לאפיקומן". יניח הגדול "החלק ב'יחץ'
ראוי כאן רק כי הבית, בעל על זו הוראה הורה באפיקומן

שלו. מהמצה יאכלו שכולם
למה? כך וכל

ברמב"ם: זו הלכה לפי יובן הדבר
"דכמה בחבורה, שייעשה פסח בקרבן המובחר מן מצוה

מהדרינן" לאהדורי א)דאפשר צב, הגמרא(פסחים מסוגיית ואף ,
א) פח, עבור(שם שוחט שאדם הוא פסח קרבן שסדר עולה

איש להם "ויקחו א: מב, בקידושין רש"י גם (וראה משפחתו
המשפחה"). לכל לוקח אחד – וגו'

שראש לפסח, זכר שהוא באפיקומן גם יהיה שכן וראוי
הבית.. בני לכל יתן המשפחה

         

ה'תש"ע חשון כ"ט שני יום     

         
          

האחרונים קושיית א)ידועה א, כא, לר"ה טו"א :(כס"מ.
ואם בר-חיוב, היה לא ראשון בפסח עליו ששחטו הקטן הרי

שני? מפסח אותו תפטור זו ששחיטה יתכן איך כן

מבריסק הגר"ח רמב"ם)ומבאר :(חידושי
להקריב האב על חובה שאין זה, לענין בר-חיוב אינו הקטן
כאחד הוא הרי הפסח, על אותו ממנה האב אם אבל עבורו, פסח
מדין פסח של ובעלים מינוי דין עליהן ש"חל החבורה', מ'בני

תורה".

            

הזקן אדמו"ר לדעת ס"ח)אמנם, שמ"ג ס' ,(שם)והמג"א(או"ח
כיון השאלה: חוזרת כן ואם הפסח. על להתמנות יכול אינו קטן
"שאם לומר אפשר איך הפסח, קרבן מחיוב מופקע שהקטן

פטור"? – בראשון עליו שחטו
הרוגצ'ובי דברי פי על הוא הי"ב)והביאור פ"ב תרומות (הל'

בזמן גם בה יוצאים – ממנה שפטורים בשעה שנעשתה שמצוה
לדוגמה: עדיין. קיימת המצוה שפעולת ובלבד בה, שחייבים
בקטנותו, שלמד תורה בדברי התורה ידיעת מצות מקיים גדול

בגדלותו". ידיעה לו "יש זה, לימוד ע"י כי
קרבנות הם שני, ופסח ראשון פסח פסח: בקרבן גם וכך

זמן עד 'נמשכת' הראשון הפסח פעולת ולכן וענין, סוג מאותו
הראשון פסחו את שהמקריב לכך ההסבר זה שני. פסח הקרבת
עצמו", בפני "רגל הוא שני שפסח (אף שני בפסח חייב אינו

עדיין. קיימת הראשון פעולת כי – דראשון) תשלומין ולא
חיוב עליו יחול לשני, ראשון פסח בין שהגדיל קטן ולכן,
ששני ומכיון 'גדול', יהיה כאשר שני בפסח הפסח הקרבת

ה לקרבן שלו והשייכות הזיקה אחד, עניינם פסחהפסחים
בראשון", עליו "שחטו אם וממילא ראשון בפסח כבר התחילה

ועומדת. קיימת ההקרבה פעולת כי בשני, לחייבו מקום אין
     

ה'תש"ע חשון ל' שלישי יום      

         
           
          

   
בירושלמי ה"א)אמרו פ"ט בית(פסחים לבנות לישראל "ניתן :

רבי שני. פסח עושין ציבור ואין שני פסח עושה יחיד הבחירה,
שני". פסח עושה ציבור אומר יודא

זו? בשאלה והרמב"ם הבבלי דעת מה לעיין ויש
הגמרא מלשון ב)והנה, סז, ואין(פסחים שני לפסח נדחה "איש

נדחים "יחידים הרמב"ם מלשון וכן שני", לפסח נדחה צבור
נדחה" צבור ש"אין הוא שהדיוק עולה נדחה", הצבור ואין
הכוונה שאין כלומר, שני. פסח עושה שאינו ולא שני לפסח
ראשון, בפסח דין זהו אלא שני, פסח לצבור נתנה לא שהתורה

שני. לפסח ראשון מפסח נדחה צבור שאין
יבנה אם והרמב"ם הבבלי שלדעת לומר יש זה פי ועל
פסח לעשות חייבים הצבור יהיו לשני, ראשון פסח בין המקדש
מפני היתה לא ראשון פסח עשו שלא לכך הסיבה כי שני,
יכלו לא שבפועל בגלל אלא (מהתורה), ראשון מפסח שנדחו

לעשותו.
אומץ יוסף בשו"ת הרמב"ם בשיטת נקט ו')וכן ומסיים:(סי'

מזבח ולא מקדש לנו שאין הדבור פי על "אנוס באונס, ובפרט
גדול אונס לך אין ודאי הא חובותינו, קרבנות להקריב כהן ולא
במועדו ה' קרבן הקריב לבלתי נגרע למה איפה כן ואם מזה,

בשני".
      

ה'תש"ע כסלו א' רביעי יום   

          
          

  
הגמרא א)לשון יז, כל(חגיגה "תשלומין ונשאלתהוא ."

החיוב זמן עיקר הוא החג של הראשון היום הרי (רש"יהשאלה:

ביו"ט) ד"ה ב ז, התשלומין?שם ימי בין נמנה הוא גם ומדוע
החסרון, השלמת משמעם 'תשלומין' כלל, בדרך והביאור:
לכתחילה נעשית אינה כ'תשלומין' המוגדרת שפעולה ומובן
בדיעבד לראשון תשלומין שהוא שני (כפסח בדיעבד רק אלא
של 'תשלומין' כן לא בניסן). בי"ד פסח להביא יש ולכתחילה

ואף ימים שבעת מלכתחילה להם קבעה שהתורה החג קרבנות
זה הרי המאחר וכל בראשון... ולהקריב להקדים ש"מצוה

ה')מגונה" הל' שבעה"(לעיל "כל הבאים, בימים המקריב גם ,
ביום ולהקריב להקדים 'גברא' חובת שיש אלא בזמן הקריב

הראשון.
את ולהביא להקדים חובה יש עצמו, הראשון ביום וגם
את 'משלים' הוא הרי היום במשך והמביאם בבוקר, הקרבנות
ימי בין להמנות ראוי הראשון היום גם שאכן ונמצא קרבנותיו.

ה'תשלומין'.
     

ה'תש"ע כסלו ב' חמישי יום     

        
         

         
בפסוקים. סתירה כעין מצינו בהמה בכור בקדושת

מצרים בארץ בכור כל הכותי "ביום נאמר: אחד בפסוק
יהיו" לי בהמה ועד מאדם בישראל בכור כל לי (במדברהקדשתי

יג) ליג, "קדש ומאידך: הבכורות. של מקדשם הוא ה' כלומר, .
בכור" ב)(שמותכל הבכורותיג, את המקדש הוא האדם כלומר, .

הקב"ה. של לציוויו בהתאם
במשנה א)והנה, כ"ט, בבכור(ערכין נאמר ישמעאל: ר' מקשה

כו) כז, גם(ויקרא ונאמר יקדיש" יט)"לא טו, "כל(דברים
למזבח, הוא להקדיש שהאיסור ומתרץ, הבכור...תקדיש"!
לכהן, שוויו את ולתת להעריכו ערכין, לדיני ואילו אחר, לקרבן

והגמרא להקדישו. ציווי(שם)אפשר שאין בדעתו מסיקה
"הזכר שהפסוק סוברים חכמים ואילו בפה, בכור להקדיש

הבהמה. בכור את בפה להקדיש ציווי הוא תקדיש"



לי

            

ה'תש"ע חשון כ"ח ראשון יום   

         
        

  
יקח כך "ואחר הזקן: אדמו"ר כתב ('צפון') ההגדה בסדר

האפיקומן   ."כזית אחד לכל
לתמוה: יש ולכאורה,

אדמו"ר מדאורייתא, שהיא ב'מצה' גם כולל ההגדה, לאורך
ומה ביתו לבני הבית בעל של חובתו על מאומה העיר לא הזקן
בני "לכל יחלק הבית שבעל להורות באפיקומן דווקא ראה

ביתו"?
צריכים הבית שבני להורות בא הזקן אדמו"ר לבאר: ויש
ולכן האפיקומן. לצורך ב"יחץ" שהושארה המצה מחלק לאכול
כתב שעליה המצה היינו האפיקומן", "יקח בלשונו דייק גם

שרק לכך הסיבה גם וזו לאפיקומן". יניח הגדול "החלק ב'יחץ'
ראוי כאן רק כי הבית, בעל על זו הוראה הורה באפיקומן

שלו. מהמצה יאכלו שכולם
למה? כך וכל

ברמב"ם: זו הלכה לפי יובן הדבר
"דכמה בחבורה, שייעשה פסח בקרבן המובחר מן מצוה

מהדרינן" לאהדורי א)דאפשר צב, הגמרא(פסחים מסוגיית ואף ,
א) פח, עבור(שם שוחט שאדם הוא פסח קרבן שסדר עולה

איש להם "ויקחו א: מב, בקידושין רש"י גם (וראה משפחתו
המשפחה"). לכל לוקח אחד – וגו'

שראש לפסח, זכר שהוא באפיקומן גם יהיה שכן וראוי
הבית.. בני לכל יתן המשפחה

         

ה'תש"ע חשון כ"ט שני יום     

         
          

האחרונים קושיית א)ידועה א, כא, לר"ה טו"א :(כס"מ.
ואם בר-חיוב, היה לא ראשון בפסח עליו ששחטו הקטן הרי

שני? מפסח אותו תפטור זו ששחיטה יתכן איך כן

מבריסק הגר"ח רמב"ם)ומבאר :(חידושי
להקריב האב על חובה שאין זה, לענין בר-חיוב אינו הקטן
כאחד הוא הרי הפסח, על אותו ממנה האב אם אבל עבורו, פסח
מדין פסח של ובעלים מינוי דין עליהן ש"חל החבורה', מ'בני

תורה".

            

הזקן אדמו"ר לדעת ס"ח)אמנם, שמ"ג ס' ,(שם)והמג"א(או"ח
כיון השאלה: חוזרת כן ואם הפסח. על להתמנות יכול אינו קטן
"שאם לומר אפשר איך הפסח, קרבן מחיוב מופקע שהקטן

פטור"? – בראשון עליו שחטו
הרוגצ'ובי דברי פי על הוא הי"ב)והביאור פ"ב תרומות (הל'

בזמן גם בה יוצאים – ממנה שפטורים בשעה שנעשתה שמצוה
לדוגמה: עדיין. קיימת המצוה שפעולת ובלבד בה, שחייבים
בקטנותו, שלמד תורה בדברי התורה ידיעת מצות מקיים גדול

בגדלותו". ידיעה לו "יש זה, לימוד ע"י כי
קרבנות הם שני, ופסח ראשון פסח פסח: בקרבן גם וכך

זמן עד 'נמשכת' הראשון הפסח פעולת ולכן וענין, סוג מאותו
הראשון פסחו את שהמקריב לכך ההסבר זה שני. פסח הקרבת
עצמו", בפני "רגל הוא שני שפסח (אף שני בפסח חייב אינו

עדיין. קיימת הראשון פעולת כי – דראשון) תשלומין ולא
חיוב עליו יחול לשני, ראשון פסח בין שהגדיל קטן ולכן,
ששני ומכיון 'גדול', יהיה כאשר שני בפסח הפסח הקרבת

ה לקרבן שלו והשייכות הזיקה אחד, עניינם פסחהפסחים
בראשון", עליו "שחטו אם וממילא ראשון בפסח כבר התחילה

ועומדת. קיימת ההקרבה פעולת כי בשני, לחייבו מקום אין
     

ה'תש"ע חשון ל' שלישי יום      

         
           
          

   
בירושלמי ה"א)אמרו פ"ט בית(פסחים לבנות לישראל "ניתן :

רבי שני. פסח עושין ציבור ואין שני פסח עושה יחיד הבחירה,
שני". פסח עושה ציבור אומר יודא

זו? בשאלה והרמב"ם הבבלי דעת מה לעיין ויש
הגמרא מלשון ב)והנה, סז, ואין(פסחים שני לפסח נדחה "איש

נדחים "יחידים הרמב"ם מלשון וכן שני", לפסח נדחה צבור
נדחה" צבור ש"אין הוא שהדיוק עולה נדחה", הצבור ואין
הכוונה שאין כלומר, שני. פסח עושה שאינו ולא שני לפסח
ראשון, בפסח דין זהו אלא שני, פסח לצבור נתנה לא שהתורה

שני. לפסח ראשון מפסח נדחה צבור שאין
יבנה אם והרמב"ם הבבלי שלדעת לומר יש זה פי ועל
פסח לעשות חייבים הצבור יהיו לשני, ראשון פסח בין המקדש
מפני היתה לא ראשון פסח עשו שלא לכך הסיבה כי שני,
יכלו לא שבפועל בגלל אלא (מהתורה), ראשון מפסח שנדחו

לעשותו.
אומץ יוסף בשו"ת הרמב"ם בשיטת נקט ו')וכן ומסיים:(סי'

מזבח ולא מקדש לנו שאין הדבור פי על "אנוס באונס, ובפרט
גדול אונס לך אין ודאי הא חובותינו, קרבנות להקריב כהן ולא
במועדו ה' קרבן הקריב לבלתי נגרע למה איפה כן ואם מזה,

בשני".
      

ה'תש"ע כסלו א' רביעי יום   

          
          

  
הגמרא א)לשון יז, כל(חגיגה "תשלומין ונשאלתהוא ."

החיוב זמן עיקר הוא החג של הראשון היום הרי (רש"יהשאלה:

ביו"ט) ד"ה ב ז, התשלומין?שם ימי בין נמנה הוא גם ומדוע
החסרון, השלמת משמעם 'תשלומין' כלל, בדרך והביאור:
לכתחילה נעשית אינה כ'תשלומין' המוגדרת שפעולה ומובן
בדיעבד לראשון תשלומין שהוא שני (כפסח בדיעבד רק אלא
של 'תשלומין' כן לא בניסן). בי"ד פסח להביא יש ולכתחילה

ואף ימים שבעת מלכתחילה להם קבעה שהתורה החג קרבנות
זה הרי המאחר וכל בראשון... ולהקריב להקדים ש"מצוה

ה')מגונה" הל' שבעה"(לעיל "כל הבאים, בימים המקריב גם ,
ביום ולהקריב להקדים 'גברא' חובת שיש אלא בזמן הקריב

הראשון.
את ולהביא להקדים חובה יש עצמו, הראשון ביום וגם
את 'משלים' הוא הרי היום במשך והמביאם בבוקר, הקרבנות
ימי בין להמנות ראוי הראשון היום גם שאכן ונמצא קרבנותיו.

ה'תשלומין'.
     

ה'תש"ע כסלו ב' חמישי יום     

        
         

         
בפסוקים. סתירה כעין מצינו בהמה בכור בקדושת

מצרים בארץ בכור כל הכותי "ביום נאמר: אחד בפסוק
יהיו" לי בהמה ועד מאדם בישראל בכור כל לי (במדברהקדשתי

יג) ליג, "קדש ומאידך: הבכורות. של מקדשם הוא ה' כלומר, .
בכור" ב)(שמותכל הבכורותיג, את המקדש הוא האדם כלומר, .

הקב"ה. של לציוויו בהתאם
במשנה א)והנה, כ"ט, בבכור(ערכין נאמר ישמעאל: ר' מקשה

כו) כז, גם(ויקרא ונאמר יקדיש" יט)"לא טו, "כל(דברים
למזבח, הוא להקדיש שהאיסור ומתרץ, הבכור...תקדיש"!
לכהן, שוויו את ולתת להעריכו ערכין, לדיני ואילו אחר, לקרבן

והגמרא להקדישו. ציווי(שם)אפשר שאין בדעתו מסיקה
"הזכר שהפסוק סוברים חכמים ואילו בפה, בכור להקדיש

הבהמה. בכור את בפה להקדיש ציווי הוא תקדיש"



לי            

אך בפה, בכור להקדיש מצוה שיש כחכמים פוסק הרמב"ם
פוסק בטור) (הובא הרא"ש ואילו קדוש, – הקדישו לא אם גם

ישמעאל. כר'
חינוך' ה'מנחת י"ח)וכתב צריך(מצוה בכור, שהקדיש שקטן

מצד היתה להקדיש המצוה ואם כשיגדל, ולהקדישו לחזור
שהרי חוזרת הקדשה מצריכים היינו לא לבכור, קדושה הוספת
אלא זו שאין מכאן אלא חלה, הראשונה ההקדשה מדאורייתא

גברא. חובת

ה'תש"ע כסלו ג' שישי יום     

           
   

ידועה סוגיה הינה כהן" "תקפו ב)סוגיית ו, הרקע(ב"מ .
הבכור – בכור בעדרו נולד אשר שאדם התורה, בציווי לדברים
בכור, הוולד אם ספק שיש במקרה אולם, לכהן. ושייך קדוש,

הראיה". עליו מחברו "המוציא כי המשנה קובעת
: הדעות חלוקות המשנה פסק במשמעות

נוציא לא אכן הישראל בידי הבכור שאם מפרש המנונא רב
לא – הבכור את ("תקף") בכוח לקח והכהן במידה אך ממנו,
שאוחז למי עוברת הבעלות חזקת לדעתו, ממנו. אף נוציא

הבכור. בספק בפועל
הבהמה, כבעל מוגדר הישראל תמיד כי רבה סבור לעומתו

היתה הבהמה שבתחילה מפני מחברו", "מוציא נחשב והכהן
הישראל. ברשות

ספק שיש מקרה בכל כללית: בשאלה נעוץ המחלוקת שורש
– הראיה עליו מחברו שהמוציא והדין כלשהו, ממון שייך למי

שלא. או מעשה, לאחר תפיסה מועילה האם
מיוחדת סיבה קיימת שלנו במקרה כי הטוענים יש זאת, עם
לישראל מקרה בכל שהרי הישראל, בחזקת הבכור את להשאיר

אותו. לתת כהן לאיזה להחליט הזכות נתונה
– מידו" מוציאין אין כהן תפסו ש"אם – הרמב"ם דברי

המנונא. רב שיטת עם אחד בקנה עולים
      

ה'תש"ע כסלו ד' קודש שבת   

         
         
          

    
הכלל, מתוך המעשר את מוציאים חקלאי מיבול במעשר
כלא הנותר את שמגדירה פעולה אין אך באכילה, מותר והיתר
מוציאים הספירה בתהליך זאת, לעומת בהמה, במעשר מעשר.

קודש. והעשירי מעשר, שאינן הבהמות את ומפרישים
שלא. מתברר גרידא? חיצוני בהבדל מדובר האם

רבא ב)אמר ו, מציעא תהליך(בבא כלומר, פוטר". הראוי "מנין :
לספירה בו למקרה והכוונה בהמה, מעשר מחיוב פוטר הספירה
האמור הדין למשל, למעשר. להגיע יכולת היתה הראשונית

הבאה ב)בברייתא נט, והכניסן(בכורות טלאים עשרה לו "היו :
מונה מת המנויים מן אם מהם, אחד ומת חמשה ומנה לדיר

ושאינן פטורין מנויים מת מנויים משאינן ואם עליהם, ומשלים
אחר". לגורן מצטרפין מנויים

הספירה הוא מעשר' כ'לא הבהמות את שמגדיר מה זה, לפי
מהבהמות שחלק יתכן כן, ואם עצמו. המעשר סימון ולא עצמה
לא עדיין בהמה שאף פי על אף מעשר', כ'לא מוגדרות תהיינה
נקרא המופרש שהמעשר יבול ממעשר בשונה כמעשר, סומנה

מעשר'. 'לא הופך השאר וממילא בשם,
גם ביטוי לידי בא יבול, למעשר בהמה מעשר בין זה הבדל
המעשר והפרשת טבל משום אסור היבול המעשר שקודם בכך

טבל אין בהמה במעשר אבל אותו, בכורותמתירה הלכות רמב"ם (עיין

ה"ז) ולהתירפ"ז להגדיר כדי המעשר בהפרשת צורך אין לפיכך, .
מעשר. שאינן הבהמות את

    

           
      

        

ה'תש"ע מרחשון כ"ח ראשון יום

  
עּמהן‡. ׁשּפסקּו ּפי על אף - ּבהקּדׁש עֹוׂשין ׁשהן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּפֹועלין

אכלּו, ואם הקּדׁש; ׁשל מּגרֹוגרֹות יאכלּו לא ְְְְְְְִִֵֶֶָֹֹמזֹונֹות,
מזֹונֹות ּדמי להן נֹותן ההקּדׁש אּלא .מעלּו; ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָ

.ּבכרׁשיני בהמה]הּדׁש מאכל את[- חֹוסם זה הרי - הקּדׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
לֹו. הראּוי ּדיׁש ּבדיׁשֹו", ׁשֹור תחסם "לא ׁשּנאמר: ְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֹהּפרה,

הּמעֹות.‚. על אּלא הּמלאכה, על ההקּדׁש את מחּללין ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאין
לֹו נֹותנין אין - ּבמנה ּבהקּדׁש מלאכה ׁשעׂשה אּמן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּכיצד?
אֹותן ׁשּמחּללין עד ּבׂשכרֹו, הקּדׁש טּלית אֹו הקּדׁש ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבהמת
ּבׂשכרֹו לאּמן אֹותן נֹותנין חּלין, ׁשּיעׂשּו ואחר הּמעֹות; ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻֻעל
הּלׁשּכה מּתרּומת הּבהמה מּמּנּו ולֹוקחין וחֹוזרין רצּו, אם -. ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

מן„. ואבנים עצים לֹוקחין אין ּבּמקּדׁש, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָּכׁשּבֹונין
אּלא קדׁש, ׁשהּוא ּדעת על הּבנין את ּבֹונין ולא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹההקּדׁש,

החל מן הּכל יּׁשעןּבֹונין אֹו הּבנין, ּבצל יהנה ׁשּמא ּגזרה ; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
הּבנין, ׁשּיׁשלם ואחר מלאכה. ּבׁשעת קֹורה אֹו אבן ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָעל
הּגזּברין צרכּו ואם הּבנין. על ההקּדׁש מעֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָמחּללין
מּמעֹות אֹותן לֹוקחין - ּבלבד הּיֹום לאֹותֹו לּקדׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹלעצים
ׁשּמא להן ׁשּנחּוׁש ּכדי ימים, מתאחרין אינן ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהקּדׁש,

וימעל עליהן אדם .יּׁשען ְְֲִִֵֵֶָָָֹ
.‰- ּובעזרֹות ּבּמקּדׁש לבנֹות האּמנין עם ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֻּכׁשּפֹוסקין

ּבת ּבאּמה סלע, וכ ּבכ אּמה וכ ּכ עּמהן ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָּפֹוסקין
ּוכׁשּמֹוׁשחין אצּבע; ּׁשּבנּו,[כשמודדים]עׂשרים מה להן ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָ

וארּבע עׂשרים ּבת ּגדֹולה ּבאּמה להן ּומחּׁשבין ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָמֹוׁשחין
ׁשאין מּפני מעילה, לידי יבֹואּו ׁשּלא ּכדי - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹאצּבעֹות

ּבּמׁשיחה. ְְְְִִַַָמדקּדקין
.Âנאֹותין הּכהנים ׁשּיהיּו ּדין, ּבית ּבּמלח[משתמשים]ּתנאי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַֹ

יּתנּו לא אבל ּבחלקן; ׁשאֹוכלין קרּבנֹות ּבאכילת ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּובעצים,
ׁשּלהן. ּבחּלין הּמקּדׁש ְִִֶֶֶַַַָָֻמלח

.Êהּכבׁש ּגּבי ׁשעל ּבֹו; מֹועלין - האבר ּגּבי ׁשעל ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָמלח
ּבֹו מֹועלין אין - הּמזּבח ראׁש .וׁשעל ְְֲִִֵֵֶַַַֹ

.Áּולידע הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ּבמׁשּפטי להתּבֹונן לאדם ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָראּוי
ידע ולא טעם לֹו ימצא ׁשּלא ודבר ּכחֹו. ּכפי ענינּה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹסֹוף
ּפן ה', אל לעלֹות יהרס ואל ּבעיניו; קל יהי אל - עּלה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹלֹו
ּדברי ּבׁשאר ּכמחׁשבּתֹו ּבֹו מחׁשבּתֹו תהא ולא ּבֹו. ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָֹֹיפרץ
אם ּומה ּבמעילה: ּתֹורה החמירה ּכּמה ּוראה, ּבֹוא ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹהחל.
העֹולם אדֹון ׁשם ׁשּנקרא ּכיון ואפר, ועפר ואבנים ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָעצים
מנהג ּבהן הּנֹוהג וכל נתקּדׁשּו, - ּבלבד ּבדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעליהם
וחמר קל ּכּפרה, צרי ׁשֹוגג היה ואפּלּו ּבה', מעל - ֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹחל
אדם יבעט אל - הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לנּו ׁשחקק ְְִִֶַַַַָָָָָָֹלּמצוֹות

א דברים יחּפה ולא טעמן, ידע ׁשּלא מּפני כןּבהן לא ׁשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
החל ּבדברי מחׁשבּתֹו ּבהן יחׁשב ולא ה', נאמרעל הרי . ְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹ

ועׂשיתם מׁשּפטי ּכל ואת חּקתי ּכל את "ּוׁשמרּתם ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּבּתֹורה:
לחּקים ועׂשּיה ׁשמירה לּתן חכמים ואמרּו ְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָֹֻאתם",
החּקים; ׁשּיעׂשה והיא ידּועה, והעׂשּיה ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֻּכמׁשּפטים:

מן ּפחּותין ׁשהן ידּמה ולא ּבהן ׁשּיּזהר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוהּׁשמירה,
וטֹובת ּגלּוי, ׁשּטעמן הּמצוֹות הן והּמׁשּפטים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמׁשּפטים.
ּדמים ּוׁשפיכּות ּגזל אּסּור ּכגֹון ידּועה, הּזה ּבעֹולם ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָעׂשּיתן
ּגלּוי. טעמן ׁשאין הּמצוֹות הן והחּקים, ואם; אב ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻוכּבּוד
להרהר רׁשּות ל ואין ,ל ׁשחקקּתי חּקים חכמים: ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻאמרּו
מׁשיבין העֹולם ואּמֹות ּבהן, נֹוקפֹו אדם ׁשל ויצרֹו ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֻּבהן.
ועגלה ּבחלב, ּובׂשר חזיר, ּבׂשר אּסּור ּכגֹון - ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָעליהן
ּדוד היה וכּמה הּמׁשּתּלח. וׂשעיר אדּמה, ּופרה ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָֻערּופה,

הּמינים מן מצטער ׁשהיּו[אפיקורסים]הּמל והּגֹויים ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָ
ּבתׁשּובֹות אֹותֹו רֹודפין ׁשהיּו זמן וכל החּקים; על ְְְְְִִִִִֶַַַָָֻמׁשיבין
ּדבקה מֹוסיף היה האדם, ּדעת קצר לפי ׁשעֹורכין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּׁשקר
לב ּבכל - אני זדים; ׁשקר, עלי "טפלּו ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבּתֹורה,
אמּונה; מצֹותי "ּכל ּבענין: ׁשם ונאמר ,"ּפּקּודי ְְְֱֱִִִֶֶֶֶַָָָָָֹאּצר
הן. החּקים מּכלל ּכּלן הּקרּבנֹות וכל עזרני". רדפּוני, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻׁשקר
העֹולם הּקרּבנֹות עבֹודת על ׁשאף חכמים, אמרּו ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָלפיכ
לחּיי היׁשרים זֹוכין והּמׁשּפטים החּקים ׁשּבעׂשּית - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻעֹומד
ׁשּנאמר: החּקים, על צּוּוייה ּתֹורה והקּדימה הּבא; ְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻהעֹולם
אֹותם יעׂשה אׁשר מׁשּפטי, ואת חּקתי את ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ"ּוׁשמרּתם

ּבהם". וחי ֶַָָָָָהאדם

ּדסּיען. רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

זה, ספר ׁשל ּפרקים ּומנין ׁשדי. ּבעזרת ׁשמיני, ספר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָנגמר
ׁשמֹונה הּבחירה, ּבית הלכֹות ּפרקים: ותׁשעים ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָחמּׁשה
ּביאת הלכֹות פרקים; עׂשרה הּמקּדׁש, ּכלי הלכֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָפרקים;
ׁשבעה מזּבח, אּסּורי הלכֹות פרקים; ּתׁשעה ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָהּמקּדׁש,
ּפרקים; עׂשר ּתׁשעה הּקרּבנֹות, מעׂשה הלכֹות ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָפרקים;
ּפסּולי הלכֹות פרקים; עׂשרה ּומּוספין, ּתמידין ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָהלכֹות
יֹום עבֹודת הלכֹות ּפרקים; עׂשר ּתׁשעה ְְְְֲִִִִַַָָָָָֻהּמקּדׁשין,
פרקים. ׁשמֹונה מעילה, הלכֹות פרקים; חמּׁשה ְְְְְֲִִִִִִִַָָָָָהּכּפּורים,

    

        

  
 

הלכֹות ּפסח, קרּבן הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשׁש, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָהלכֹותיו
מחּסרי הלכֹות ׁשגגֹות, הלכֹות ּבכֹורֹות, הלכֹות ְְְְְְְֲִִִִֵָָֻחגיגה,

ּתמּורה. הלכֹות ְְִַָָָּכּפרה,

  
ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות עׂשרה ׁשׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָיׁש
לׁשחט (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָֹֹעׂשרה
ׁשּלא (ג) החמץ; על אֹותֹו לזּבח ׁשּלא (ב) ּבזמּנֹו; ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹהּפסח



לי            
      

        

ה'תש"ע מרחשון כ"ח ראשון יום

  
עּמהן‡. ׁשּפסקּו ּפי על אף - ּבהקּדׁש עֹוׂשין ׁשהן ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָהּפֹועלין

אכלּו, ואם הקּדׁש; ׁשל מּגרֹוגרֹות יאכלּו לא ְְְְְְְִִֵֶֶָֹֹמזֹונֹות,
מזֹונֹות ּדמי להן נֹותן ההקּדׁש אּלא .מעלּו; ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָ

.ּבכרׁשיני בהמה]הּדׁש מאכל את[- חֹוסם זה הרי - הקּדׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָ
לֹו. הראּוי ּדיׁש ּבדיׁשֹו", ׁשֹור תחסם "לא ׁשּנאמר: ְְֱִִֶֶַַַַָָָָֹֹהּפרה,

הּמעֹות.‚. על אּלא הּמלאכה, על ההקּדׁש את מחּללין ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָאין
לֹו נֹותנין אין - ּבמנה ּבהקּדׁש מלאכה ׁשעׂשה אּמן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֻּכיצד?
אֹותן ׁשּמחּללין עד ּבׂשכרֹו, הקּדׁש טּלית אֹו הקּדׁש ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּבהמת
ּבׂשכרֹו לאּמן אֹותן נֹותנין חּלין, ׁשּיעׂשּו ואחר הּמעֹות; ְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֻֻעל
הּלׁשּכה מּתרּומת הּבהמה מּמּנּו ולֹוקחין וחֹוזרין רצּו, אם -. ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָ

מן„. ואבנים עצים לֹוקחין אין ּבּמקּדׁש, ְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָּכׁשּבֹונין
אּלא קדׁש, ׁשהּוא ּדעת על הּבנין את ּבֹונין ולא ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹההקּדׁש,

החל מן הּכל יּׁשעןּבֹונין אֹו הּבנין, ּבצל יהנה ׁשּמא ּגזרה ; ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹ
הּבנין, ׁשּיׁשלם ואחר מלאכה. ּבׁשעת קֹורה אֹו אבן ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָעל
הּגזּברין צרכּו ואם הּבנין. על ההקּדׁש מעֹות ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָמחּללין
מּמעֹות אֹותן לֹוקחין - ּבלבד הּיֹום לאֹותֹו לּקדׁש ְְְְְִִִִֵֶַַַָֹלעצים
ׁשּמא להן ׁשּנחּוׁש ּכדי ימים, מתאחרין אינן ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָהקּדׁש,

וימעל עליהן אדם .יּׁשען ְְֲִִֵֵֶָָָֹ
.‰- ּובעזרֹות ּבּמקּדׁש לבנֹות האּמנין עם ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָֻּכׁשּפֹוסקין

ּבת ּבאּמה סלע, וכ ּבכ אּמה וכ ּכ עּמהן ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָּפֹוסקין
ּוכׁשּמֹוׁשחין אצּבע; ּׁשּבנּו,[כשמודדים]עׂשרים מה להן ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָ

וארּבע עׂשרים ּבת ּגדֹולה ּבאּמה להן ּומחּׁשבין ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָמֹוׁשחין
ׁשאין מּפני מעילה, לידי יבֹואּו ׁשּלא ּכדי - ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹאצּבעֹות

ּבּמׁשיחה. ְְְְִִַַָמדקּדקין
.Âנאֹותין הּכהנים ׁשּיהיּו ּדין, ּבית ּבּמלח[משתמשים]ּתנאי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַֹ

יּתנּו לא אבל ּבחלקן; ׁשאֹוכלין קרּבנֹות ּבאכילת ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּובעצים,
ׁשּלהן. ּבחּלין הּמקּדׁש ְִִֶֶֶַַַָָֻמלח

.Êהּכבׁש ּגּבי ׁשעל ּבֹו; מֹועלין - האבר ּגּבי ׁשעל ֲִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָמלח
ּבֹו מֹועלין אין - הּמזּבח ראׁש .וׁשעל ְְֲִִֵֵֶַַַֹ

.Áּולידע הּקדֹוׁשה, הּתֹורה ּבמׁשּפטי להתּבֹונן לאדם ְְְְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָראּוי
ידע ולא טעם לֹו ימצא ׁשּלא ודבר ּכחֹו. ּכפי ענינּה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹֹֹסֹוף
ּפן ה', אל לעלֹות יהרס ואל ּבעיניו; קל יהי אל - עּלה ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָֹלֹו
ּדברי ּבׁשאר ּכמחׁשבּתֹו ּבֹו מחׁשבּתֹו תהא ולא ּבֹו. ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָֹֹיפרץ
אם ּומה ּבמעילה: ּתֹורה החמירה ּכּמה ּוראה, ּבֹוא ְְְִִִִֵֶַַָָָָָֹהחל.
העֹולם אדֹון ׁשם ׁשּנקרא ּכיון ואפר, ועפר ואבנים ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָָעצים
מנהג ּבהן הּנֹוהג וכל נתקּדׁשּו, - ּבלבד ּבדברים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעליהם
וחמר קל ּכּפרה, צרי ׁשֹוגג היה ואפּלּו ּבה', מעל - ֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹֹחל
אדם יבעט אל - הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לנּו ׁשחקק ְְִִֶַַַַָָָָָָֹלּמצוֹות

א דברים יחּפה ולא טעמן, ידע ׁשּלא מּפני כןּבהן לא ׁשר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
החל ּבדברי מחׁשבּתֹו ּבהן יחׁשב ולא ה', נאמרעל הרי . ְְְְְֱֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹֹ

ועׂשיתם מׁשּפטי ּכל ואת חּקתי ּכל את "ּוׁשמרּתם ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻּבּתֹורה:
לחּקים ועׂשּיה ׁשמירה לּתן חכמים ואמרּו ְְְְֲֲִִִִִֵַָָָָָֹֻאתם",
החּקים; ׁשּיעׂשה והיא ידּועה, והעׂשּיה ְְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָָֻּכמׁשּפטים:

מן ּפחּותין ׁשהן ידּמה ולא ּבהן ׁשּיּזהר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹוהּׁשמירה,
וטֹובת ּגלּוי, ׁשּטעמן הּמצוֹות הן והּמׁשּפטים, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָהּמׁשּפטים.
ּדמים ּוׁשפיכּות ּגזל אּסּור ּכגֹון ידּועה, הּזה ּבעֹולם ְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָעׂשּיתן
ּגלּוי. טעמן ׁשאין הּמצוֹות הן והחּקים, ואם; אב ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻוכּבּוד
להרהר רׁשּות ל ואין ,ל ׁשחקקּתי חּקים חכמים: ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֻאמרּו
מׁשיבין העֹולם ואּמֹות ּבהן, נֹוקפֹו אדם ׁשל ויצרֹו ְְְְְִִִֶֶֶָָָָָָֻּבהן.
ועגלה ּבחלב, ּובׂשר חזיר, ּבׂשר אּסּור ּכגֹון - ְְְְְֲֲִִֵֶֶַָָָָָעליהן
ּדוד היה וכּמה הּמׁשּתּלח. וׂשעיר אדּמה, ּופרה ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָָֻערּופה,

הּמינים מן מצטער ׁשהיּו[אפיקורסים]הּמל והּגֹויים ְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָ
ּבתׁשּובֹות אֹותֹו רֹודפין ׁשהיּו זמן וכל החּקים; על ְְְְְִִִִִֶַַַָָֻמׁשיבין
ּדבקה מֹוסיף היה האדם, ּדעת קצר לפי ׁשעֹורכין ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּׁשקר
לב ּבכל - אני זדים; ׁשקר, עלי "טפלּו ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָּבּתֹורה,
אמּונה; מצֹותי "ּכל ּבענין: ׁשם ונאמר ,"ּפּקּודי ְְְֱֱִִִֶֶֶֶַָָָָָֹאּצר
הן. החּקים מּכלל ּכּלן הּקרּבנֹות וכל עזרני". רדפּוני, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֻֻׁשקר
העֹולם הּקרּבנֹות עבֹודת על ׁשאף חכמים, אמרּו ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָלפיכ
לחּיי היׁשרים זֹוכין והּמׁשּפטים החּקים ׁשּבעׂשּית - ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָֻעֹומד
ׁשּנאמר: החּקים, על צּוּוייה ּתֹורה והקּדימה הּבא; ְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָֻהעֹולם
אֹותם יעׂשה אׁשר מׁשּפטי, ואת חּקתי את ְְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָֹֻ"ּוׁשמרּתם

ּבהם". וחי ֶַָָָָָהאדם

ּדסּיען. רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

זה, ספר ׁשל ּפרקים ּומנין ׁשדי. ּבעזרת ׁשמיני, ספר ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָנגמר
ׁשמֹונה הּבחירה, ּבית הלכֹות ּפרקים: ותׁשעים ְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָחמּׁשה
ּביאת הלכֹות פרקים; עׂשרה הּמקּדׁש, ּכלי הלכֹות ְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָפרקים;
ׁשבעה מזּבח, אּסּורי הלכֹות פרקים; ּתׁשעה ְְְְְְִִִִִִִֵֵַַָָָָהּמקּדׁש,
ּפרקים; עׂשר ּתׁשעה הּקרּבנֹות, מעׂשה הלכֹות ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָפרקים;
ּפסּולי הלכֹות פרקים; עׂשרה ּומּוספין, ּתמידין ְְְְְֲִִִִִִֵָָָָהלכֹות
יֹום עבֹודת הלכֹות ּפרקים; עׂשר ּתׁשעה ְְְְֲִִִִַַָָָָָֻהּמקּדׁשין,
פרקים. ׁשמֹונה מעילה, הלכֹות פרקים; חמּׁשה ְְְְְֲִִִִִִִַָָָָָהּכּפּורים,

    

        

  
 

הלכֹות ּפסח, קרּבן הלכֹות סּדּורן: הּוא וזה ׁשׁש, ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָהלכֹותיו
מחּסרי הלכֹות ׁשגגֹות, הלכֹות ּבכֹורֹות, הלכֹות ְְְְְְְֲִִִִֵָָֻחגיגה,

ּתמּורה. הלכֹות ְְִַָָָּכּפרה,

  
ּוׁשּתים עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות עׂשרה ׁשׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָיׁש
לׁשחט (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; לא מצוֹות ְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָֹֹעׂשרה
ׁשּלא (ג) החמץ; על אֹותֹו לזּבח ׁשּלא (ב) ּבזמּנֹו; ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹֹֹהּפסח



לי           
      

הּפסח ּבׂשר לאכל (ה) ׁשני; ּפסח לׁשחט (ד) אמּוריו; ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹּתלין
ּפסח ּבׂשר לאכל (ו) עׂשר; חמּׁשה ּבליל ּומרֹור מּצה ְְֱֲִֵֶֶַַַַָָָָָֹעל
(ז) הּׁשני; לחדׁש עׂשר חמּׁשה ּבליל ּומרֹור מּצה על ְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹׁשני
חּוץ הּפסח מּבׂשר יֹוציא ׁשּלא (ח) ּומבּׁשל; נא יאכל ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻׁשּלא

מ מּמּנּו יאכל ׁשּלא (ט) יאכיללחבּורה; ׁשּלא (י) ׁשּמד; ְֲֲִִֶֶֶַַַָָֹֹֹֻ
(יב) ערל; מּמּנּו יאכל ׁשּלא (יא) ׂשכיר; אֹו לתֹוׁשב ְִִִֵֶֶֶַָָָֹֹמּמּנּו
ׁשני; ּבפסח עצם יׁשּבר ׁשּלא (יג) עצם; ּבֹו יׁשּבר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹֹׁשּלא
מּפסח יׁשאיר ׁשּלא (טו) לּבקר; מּמּנּו יׁשאיר ׁשּלא ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַֹֹֹ(יד)
ארּבעה יֹום חגיגת מּבׂשר יׁשאיר ׁשּלא (טז) לּבקר; ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשני
אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ׁשליׁשי. יֹום עד ְְְִִִִִֵֵֵַָָָעׂשר

    
ניסן,‡. לחדׁש עׂשר ּבארּבעה הּפסח לׁשחט עׂשה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹמצות

העּזים מן אֹו הּכבׂשים מן אּלא ׁשֹוחטין ואין חצֹות; ְְֲֲִִִִִִֵֶַַַָָָאחר
חּיבין האּׁשה ואחד האיׁש ואחד ׁשנה. ּבן זכר ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָּבלבד,

זֹו. ְְִָּבמצוה

.ולא עׂשר ארּבעה יֹום ועבר ּבזדֹון, זֹו מצוה ׁשּבּטל ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹּומי
רחֹוקה ּבדר ולא טמא, לא והּוא המקדש]הקריב, [מבית ְְְְְִִֵֶֶָָֹֹ

ּפטּור. ּבׁשגגה, ּבּטלּה ואם ּכרת; חּיב זה הרי -ְְְֲִִִֵֵֶַָָָָָָ

הּקדׁשים‚. ּכׁשאר ּבעזרה, אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ;אין ְֲֲֳִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
הּבמֹות הּתר ּבׁשעת מקום]אף בכל להקריב מותר כשהיה -], ְִֵֶַַַָ

ּבבמת הּפסח את מקריבין היּו ּבבמת[מזבח]לא אּלא יחיד ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
ּכאּלּו לֹוקה, - יחיד ּבבמת מקריבֹו ׁשהיה ּומי ְְְִִִִִֶֶַַָָָָצּבּור.
ּבאחד הּפסח את לזּבח תּוכל "לא ׁשּנאמר: ּבּׁשּוק, ְְְֱִִִֶֶֶַַַַַַַַָֹֹהקריבֹו

הּׁשמּועה מּפי - "רבינו]ׁשערי ממשה ׁשּזֹו[מסורת למדּו, ְְְִִֶֶַָָָ
הּבמֹות. הּתר ּבׁשעת אפּלּו יחיד, ּבבמת לׁשֹוחט ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָאזהרה

חצֹות„. אחר - הּפסח חצֹות,ׁשחיטת קדם ׁשחטֹו ואם ; ְְְֲֲִִֶֶַַַַַָֹ
מאחר אּלא אֹותֹו ׁשֹוחטין ואין ּבין[קרבן]ּפסּול. ׁשל ּתמיד ְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ואחר הערּבים, ּבין ׁשל קטרת ׁשּמקטירין אחר ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָֹהערּבים;
עד הּפסחים, את לׁשחט מתחילין הּנרֹות, את ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּמטיבין
ּבין ׁשל ּתמיד קדם חצֹות, אחר ׁשחטֹו ואם הּיֹום. ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹסֹוף

ממרס אחד ויהיה ּכׁשר; - יקרוש]הערּבים שלא [מערבב ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ
ּדם יזרק ּכ ואחר הּתמיד, ּדם ׁשּיּזרק עד הּפסח, ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָֹּבדם
ּכׁשר. הּתמיד, ּדם קדם הּפסח ּדם נזרק ואם אחריו; ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָֹהּפסח

ּברׁשּותֹו‰. חמץ ּכזית לֹו והיה ּבזמּנֹו, הּפסח את ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָהּׁשֹוחט
ׁשּלא - זבחי" ּדם חמץ על תזּבח "לא ׁשּנאמר: לֹוקה, -ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
את הּזֹורק ואחד הּׁשֹוחט, אחד קּים. והחמץ הּפסח, ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָיזּבח

האמּורין את הּמקטיר ואחד היה[אברים]הּדם, אם - ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשאֹוכלין חבּורה מּבני אחד ּברׁשּות אֹו מהן, אחד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶָָָּברׁשּות
לֹוקה, זה הרי - הקרבתֹו ּבׁשעת חמץ ּכזית זה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּפסח

ּכׁשר. ְֵֶַַָוהּפסח
.Âׁשפיכה טעּון הּפסח, זריקה]ּדם ולא היסֹוד[- ּכנגד ְְְִֶֶֶַַַַָָ

המזבח] אֹותֹו,[בסיס מפׁשיטין - ּדמֹו ׁשּׁשֹופכין ואחר .ְְְִִִֶַַַָ
אֹותן ּומקטירין אמּוריו, את ּומֹוציאין ּבטנֹו, את ְְְְִִִִִִֵֶֶַָָוקֹורעין
עם ּפסחֹו נֹוטל הּזבח ּובעל לבּדֹו. וזבח זבח ּכל ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָחלבין,
לערב. ואכלֹו וצֹולהּו, לירּוׁשלים, לביתֹו ויֹוצא ׁשּלֹו, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהעֹור

.Êׁשּלנּו עד הקטירן ולא אמּורין, הבוקר]הּמּניח [עד ְְִִִִֵֶַַַַָָֹ
"ולא ׁשּנאמר: תעׂשה, ּבלא עֹובר זה הרי - ּבלינה ְְְְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹונפסלּו

ּבקר" עד חּגי חלב לֹוקה;ילין אינֹו - ׁשעבר ּפי על ואף . ְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹ
מעׂשה. ּבֹו ׁשאין ְֲִֵֶֶַלפי

.Áעּמּוד ׁשּיעלה עד הּלילה, ּכל ּפסחים חלבי ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָמקטירין
להיֹות עׂשר ארּבעה ּכׁשחל אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָָָהּׁשחר.
חל אם אבל טֹוב; ּביֹום קרבין ׁשּבת חלבי ׁשהרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָּבׁשּבת
טֹוב ּביֹום חל חלבי מקטירין אין ּבחל, להיֹות עׂשר .ארּבעה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

.Ëּכּתֹות ּבׁשלׁש נׁשחט ּכלהּפסח אתֹו "וׁשחטּו ׁשּנאמר: , ְְְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
ּפֹוחתין ואין ויׂשראל. ועדה, קהל, - יׂשראל" עדת ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָקהל

וכת. ּכת ּבכל אדם ּבני ְְְִִֵַַָָָָֹמּׁשלׁשים

.È;וׁשֹוחטין ׁשלׁשים, ּבּתחּלה נכנסין - חמּׁשים הּכל ְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָֹֹהיּו
עׂשרה, ויֹוצאין וחֹוזרין עׂשרה; ונכנסין עׂשרה, ְְְְְְְְֲֲֲִִִִִָָָָָָָויֹוצאין

עׂשרה .ונכנסין ְְֲִִָָָ

.‡È,הּפסח את ׁשֹוחטין אין - מחמּׁשים ּפחֹות ֲֲִִִֵֵֶֶַַָָהיּו
נׁשחט?לכּתחּלה ּכיצד ּכׁשר. אחת, ּבבת ּכּלן ׁשחטּו ואם . ְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֻ

ונֹועלין העזרה, ׁשּתתמּלא עד הראׁשֹונה הּכת ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָנכנסה
זמן וכל ּפסחיהם. את לׁשחט ּומתחילין העזרה, ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּדלתֹות
אם ההּלל. את הּלוּים קֹוראין ּומקריבין, ׁשֹוחטין ְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַַׁשהם

ועד ההּלל, את ׁשֹוניןּגמרּו - מּלהקריב הּכת ׁשלמה לא ין ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַַָָָֹ
שוב] מׁשּלׁשין.[קוראים - להקריב ׁשלמּו ולא ׁשנּו, ואם ;ְְְְְְְִִִַַָָֹ

ׁשּלׁשּו. לא ְִֵָֹּומעֹולם

.Èּתקיעֹות ׁשלׁש ּתֹוקעין ּוקריאה, קריאה ּכל ְְְְִִִִַָָָָֹעל
ּותקיעה ּותרּועה ּתקיעה - לֹוּבחצֹוצרֹות ואין הֹואיל ;-] ְְְְְֲִִִֵַָָָ

ׁשחיטה.לפסח] ּבׁשעת ּתֹוקעין ,נּסּו ּבׁשעת לתקע ְְְְְְִִִִִִִַַַָָֹנסכים
.‚Èּכסף מזרקי ּובידיהם ׁשּורֹות, ׁשּורֹות עֹומדים ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַֹהּכהנים

זהב ׁשּכּלּה וׁשּורה ּכסף, - ּכסף ׁשּכּלּה ׁשּורה זהב, ְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָָָֻֻּומזרקי
היּו ולא נֹואי. להם ׁשּיהיה ּכדי מערבין, היּו ולא זהב; -ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹ

ׁשּולים הּדם.[ישרות]לּמזרקין ויּקרׁש יּניחּום ׁשּלא ּכדי , ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָֹ
.„Èוחברֹו לחברֹו, נֹותנֹו - הּכהן וקּבל הּׁשֹוחט, ְְֲֲִֵֵֵֵֵַַַַַָֹׁשחט

אצל הּדם ׁשּיּגיע עד ּבּמצוה, רּבים ׁשּיתעּסקּו ּכדי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָלחברֹו,
היסֹוד, ּכנגד אחת ׁשפיכה ׁשֹופכֹו לּמזּבח; הּקרֹוב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּכהן
הריקן את מחזיר ּכ ואחר מלא, אחד מזרק .ּומקּבל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

וקֹורעֹו ּכּלֹו, את ּומפׁשיטין בטנו]ותֹולין את ּוממחה[- , ְְְְְִִִֶֶַַֻ
קרביו[מנקה] והּפרׁש[מעיו]את הּצֹואה מהן ׁשּמסיר עד , ְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
האמּורין,[זוהמה] את ּומֹוציא ּומֹולחן,; ּבכלי, ונֹותנן ְְְְִִִִֵֶָָָ

ּומפׁשיטין? ּתֹולין וכיצד הּמזּבח. ּגּבי על הּכהן ְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָֹּומקטירן
ׁשּבהם ּובעּמּודים, ּבּכתלים קבּועין היּו ּברזל ׁשל ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמסמרֹות
מּקלין לתלֹות, מקֹום מצא ׁשּלא מי וכל ּומפׁשיטין; ְְְְִִִִִִֶַַָָָָֹּתֹולין
חברֹו, ּכתף ועל ּכתפֹו על מּניח ׁשם, היּו חלקין ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּדּקין

ּומפׁשיט. ְְִֶַותֹולה
.ÂËהעזרה,[סיימו]ׁשלמּו ּדלתֹות ּפֹותחין מּלהקריב, ְְְְְֲִִִַַָָָָ

ונכנסה ׁשנּיה, יצאת ׁשנּיה; ונכנסה הראׁשֹונה, ּכת ְְְְְְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָויֹוצאת
ּוׁשליׁשית. ׁשנּיה מעׂשה ּכ ראׁשֹונה, ּכמעׂשה ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַָָָׁשליׁשית.

העזרה. את רֹוחצין ויצאת, ׁשליׁשית ּכת ְְְֲֲִִִֶַָָָָָָָׁשלמה
.ÊËּכ ּבחל, ּכמעׂשהּו - ּבׁשּבת להיֹות עׂשר ארּבעה ְְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹחל

ּבׁשּבת העזרה את ורֹוחצין ּבׁשּבת. אּסּורמעׂשהּו ׁשאין ; ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
מדרבנן]ׁשבּות איסור -]צר ׁשאינֹו ּבדבר אפּלּו ּבּמקּדׁש, ְְְֲִִֵֶֶַָָָֹ

הּוא. הּתר ּבּמקּדׁש, - ׁשבּות אּסּור ְְֲִִֵֶַָָעבֹודה.

           
      

.ÊÈאּלא ּבׁשּבת; לביתֹו ּפסחֹו את מֹולי ואחד אחד ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאין
הּבית; ּבהר ויֹוׁשבין ּבפסחיהן, יֹוצאין - הראׁשֹונה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָּכת

ּבחיל ויֹוׁשבין ּבפסחיהן, יֹוצאין - העזרהוהּׁשנּיה בין -] ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָ
וׁשֹוהיןהבית]להר ּבעזרה. ּבמקֹומן עֹומדין - והּׁשליׁשית ;ְְְְְֲִִִִִַָָָָ

לביתֹו. ּבפסחֹו אחד ּכל והֹול ׁשּבת, מֹוצאי עד ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּכל
.ÁÈוהקטר קרביו, ּומחּוי ּדמֹו, ּוזריקת הּפסח, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָׁשחיטת

קדם לעׂשֹותן אפׁשר ׁשאי הּׁשּבת; את ּדֹוחין - ְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹחלביו
זמן לֹו קבּוע ׁשהרי - אבלהּׁשּבת "ּבמֹועדֹו". ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָ

הרבים]הרּכבתֹו לּתחּום[ברשות מחּוץ והבאתֹו אלפיים, -] ְְֲִַַַָָָָ
לעיר] מחוץ יּבלּתֹואמה וחתיכת מום], אינן[שהיא - ּבכלי ְְֲִִִֵַַַַָ

ואם הּׁשּבת. קדם לעׂשֹותן אפׁשר ׁשהרי הּׁשּבת, את ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּדֹוחין
יבׁשה, היתה ואם ;חֹות ּבׁשּבת, ּבידֹו יּבלּתֹו לחּת ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹיכֹול
צלּיתֹו, וכן ּכלל. ּבּמקּדׁש ׁשבּות ׁשאין - ּבכלי אפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָחֹותכּה
אפׁשר ׁשהרי הּׁשּבת, את ּדֹוחין אינן - קרביו ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהדחת

הּׁשּבת. לאחר ְֲַַַַַָָלעׂשֹותן
.ËÈנֹותנּה אּלא ּבׁשּבת; יביאּנה לא סּכין, הביא ולא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשכח

לעזרה ׁשּמביאֹו עד ּומּכיׁשֹו ּבצמרֹו, אֹו הּכבׂש, קרני ,ּבין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשם הקרבן]ּומקּדיׁשֹו את מחּמר[- ׁשהּוא ּפי על ואף .-] ְְְִִֵֶַַַַָ

משא] עם בהמה הּואמנהיג יד ּכלאחר מחּמר - [-ּבׁשּבת ְְְִֵַַַַָָ
הרגילה] בדרך ּדבריםלא ּבּמה מּתר. הּמצוה, ּומּפני ;ְְְִִִֵֶַַָָָֻ

ּפסח'; 'זה אמר ולא עדין, ּפסחֹו הקּדיׁש ּבׁשּלא ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָֹֹאמּורים?
עֹובד ׁשהּוא מּפני עליו, סּכין יביא לא - הקּדיׁשֹו אם ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֹאבל

הּתיר מה ּומּפני הֹואילּבּקדׁשים. ּבׁשּבת? ּפסחֹו להקּדיׁש ּו ְְְְְֳִִִִִִִֵַַַָָָ
אדם מקּדיׁש וכן ּבׁשּבת; להקּדיׁשֹו מּתר זמן, לֹו ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֻוקבּוע

חֹוׁשׁש.[קרבן] ואינֹו טֹוב, ּביֹום ְְֲִֵֵָחגיגתֹו
.Îהרי - טרפה אֹו מּום, ּבעל ונמצא הּפסח, את ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּׁשֹוחט

ּבׁשּבת ּבין ּבחל ּבין אחר, ׁשֹוחט אחרזה זה מאה אפּלּו ; ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשּתחׁש עד אֹו אחד, ׁשּיכׁשר עד ,והֹול ׁשֹוחט - ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָזה

הּוא. אנּוס ׁשהרי - לּׁשני ְֲִִֵֵֶֶַָָויּדחה

    
למנּוייו‡. אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין שהשתתפהאין החבורה -] ְֲִִֵֶֶֶַַָָ
עליובו] מתמּנין ׁשהן מלּמד, - הּׂשה" על "ּתכּסּו ׁשּנאמר: ,ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

חבּורה'. 'ּבני הּנקראין הן הּמתמּנין, ואּלּו חי. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּכׁשהּוא
.ׁשּיהיה והּוא, ּכׁשר; - לעצמֹו הּפסח את ׁשּׁשחט ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָויחיד

ּכּלֹו את לאכל עלראּוי לכּתחּלה יּׁשחט ׁשּלא ּומׁשּתּדלין . ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
אתֹו". "יעׂשּו ׁשּנאמר: ֱֲִֶֶַַָֹיחיד,

לאכל‚. ׁשראּוי מי על אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין היהאין . ֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
לאכל יכֹול אם - חֹולה אֹו זקן, אֹו קטן, חבּורה מּבני ְֱֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹאחד
ׁשּנאמר: עליו, ׁשֹוחטין אין לאו, ואם עליו; ׁשֹוחטין ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּכזית,
חבּורה אפּלּו לאכל. ראּוי ׁשּיהיה עד אכלֹו", לפי ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַָָָֹ"איׁש
אין - ּכזית לאכל יכֹול מהן אחד ּכל ואין מאה, ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשל

עליהם. ֲֲִֵֶׁשֹוחטין
ועבדים„. קטּנים אֹו ועבדים, נׁשים חבּורה עֹוׂשין -אין ְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָ

נׁשים, ּכּלּה חבּורה עֹוׂשין אבל ּביניהן; ׁשּתהיה קּלּות ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻמּפני
הּקטּנים, על וׁשֹוחטין עבדים. ּכּלּה אֹו ׁשני, ּבפסח ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָֻאפּלּו
קטּנים, ּכּלּה חבּורה ׁשּתהיה לא - חבּורה ּבני מּכלל ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשּיהיּו

ּדעת ּבני ממנו]ׁשאינן ּכּלּה[ויותירו חבּורה עֹוׂשין אין וכן . ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
אֹוננים אֹו זקנים אֹו שחייבחֹולים קרובו שמת [ביום ְְִִִֵ

נקבר] וטרם עליו, לאכללהתאבל יכֹולין ׁשּכּלן ּפי על אף ,ְֱִִֶֶַַָֹֻ
ויביאּוהּו הּפסח, יׁשאירּו ׁשּמא מעּוטה; ואכילתן הֹואיל -ְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָ
אין וכן ּכׁשר. זֹו, חבּורה על וׁשחטּו עברּו ואם ּפסּול. ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָלידי

ידקּדקּו ׁשּמא - ּגרים ּכּלּה חבּורה ּבֹו,[יחמירו]עֹוׂשין ְְְֲִִֵֶַָָָֻ
ּכׁשר. עליהם, ׁשחטּו ואם ּפסּול; לידי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָויביאּוהּו

-ׁשחטֹו‰. אחד][וכיון ּכל ׁשאין למי אֹו למנּוייו, ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶָָָָֹ
לערלים ׁשּׁשחטֹו אֹו ּכזית, לאכל יכֹול שלאמהן [יהודים ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשחטֹונימולו] ּפסּול. - לטמאים ׁשּיכֹול[בשיתוף]אֹו למי ְְְִִִֵֶָָָ
וׁשּלא למנּוייו ּכזית, לאכל יכֹול ׁשאינֹו ּולמי ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹלאכל

למּולים ולטמאים[נימולים]למנּוייו, לטהֹורים ולערלים, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָ
והאחרים, ּכהלכה; אֹוכלין לֹו, הראּויין ׁשאּלּו ּכׁשר; -ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ

עליהם. חׁשב לא ְֲִֵֶַָֹּכאּלּו

.Â;ּפסּול - וערלים מּולים לׁשם ּדמֹו וזרק למּולים, ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָׁשחטֹו
למּולים, ׁשחטֹו הּקרּבן. עּקר ׁשהּוא חמּורה, ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָׁשהּזריקה
ערלים מחׁשבת יׁש ׁשהרי ּפסּול, - ערלים ּבֹו ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּיתּכּפרּו
הּפסח - לאֹוכליו ׁשּלא ּדמֹו לזרק לאֹוכליו, ׁשחטֹו ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹּבּזריקה.
מחׁשבת ׁשאין לפי חֹובתֹו, ידי ּבֹו יֹוצא אדם ואין ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכׁשר;

ּבּזריקה. ְְִִַָאֹוכלין
.Ê,זריקה ּבׁשעת וחֹולה ׁשחיטה, ּבׁשעת ּבריא ׁשהּוא ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָמי

אין - זריקה ּבׁשעת ּובריא ׁשחיטה, ּבׁשעת חֹולה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָאֹו
ׁשחיטה, מּׁשעת ּבריא ׁשּיהיה עד עליו; וזֹורקין ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָׁשֹוחטין

זריקה ׁשעת .עד ְְִַַָ
.Áידי על אדם עבור]ׁשֹוחט ועל[- הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָ

ׁשּלא ּבין מּדעּתן, ּבין הּכנענּיים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹידי
ולא הּגדֹולים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ׁשֹוחט אינֹו אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹמּדעּתן.

- אׁשּתֹו ידי על ולא העברּיים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי אּלאעל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
מּדעּתן. זה הרי מחּו, ולא ׁשתקּו ואם ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹמּדעּתן;

.Ëעבּדֹו ידי ועל הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָׁשחט
יֹוצאין - לעצמן הן וׁשחטּו והלכּו הּכנענּיים, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָוׁשפחתֹו

רּבם .[אדונם]ּבׁשל ְֶַָ
.Èוׁשפחתֹו ועבּדֹו הּגדֹולים, ּובּתֹו ּובנֹו אׁשּתֹו ידי על ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָׁשחט

מּזה, ּגדֹול מחּוי ל אין - לעצמן הם וׁשחטּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָהעברּיים,
עצמן ּבׁשל אּלא יֹוצאין .ואינן ְְְְִֵֶֶַָָָ

.‡Èוׁשחט אביה עליה ׁשחט ּבעלּה, ּבבית ׁשהיא ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהאּׁשה
לבית ליל נחּפזת היתה ּבעלּה. מּׁשל ּתאכל - ּבעלּה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעליה
הּבנֹות, ּכל ּכדר לנּׂשּואיה הּסמּו הראׁשֹון ּברגל ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאביה
אביה; מּׁשל ּתאכל - ּבעלּה עליה וׁשחט אביה עליה ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹוׁשחט
ׁשּתברר והּוא, - רֹוצה ׁשהיא מּמקֹום ּתאכל ,ואיל ְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹמּכאן
עליו ׁשּׁשחטּו יתֹום וכן ׁשחיטה. ּבׁשעת ׁשּתרצה מקֹום ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָלּה

עליו]אּפיטרֹוּפין האחראי רֹוצה.[- ׁשהּוא מּמקֹום יאכל , ְִִִֶֶֶַָֹ
נעׂשה - ּגדֹול אבל קטן; ּביתֹום אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִֶַַָָָָָָָּבּמה
ׁשני על עצמֹו והממּנה ּפסחים, ׁשני על עצמֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָּכממּנה

ראׁשֹון. הּנׁשחט מן אּלא אֹוכל אינֹו ְְִִִִֵֵֶַָָָּפסחים,
.Èׁשּתפין ׁשני ׁשל עליו]עבד שחטו ּבזמן[ושניהם - ְְִִֵֶֶֶַָֻ

אינן ואם ׁשניהם; מּׁשל יאכל לא זה, על זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּמקּפידין
יאכל. ׁשּירצה מּמקֹום ְְִִִִֶֶַַָֹמקּפידין,

.‚Èמּׁשלמי לא יאכל לא - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹ
חֹורין ּבן ּכּלֹו ׁשּיעׂשה עד עצמֹו, מּׁשל ולא .רּבֹו ְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹֻ



לה            
      

.ÊÈאּלא ּבׁשּבת; לביתֹו ּפסחֹו את מֹולי ואחד אחד ּכל ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאין
הּבית; ּבהר ויֹוׁשבין ּבפסחיהן, יֹוצאין - הראׁשֹונה ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָּכת

ּבחיל ויֹוׁשבין ּבפסחיהן, יֹוצאין - העזרהוהּׁשנּיה בין -] ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָ
וׁשֹוהיןהבית]להר ּבעזרה. ּבמקֹומן עֹומדין - והּׁשליׁשית ;ְְְְְֲִִִִִַָָָָ

לביתֹו. ּבפסחֹו אחד ּכל והֹול ׁשּבת, מֹוצאי עד ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּכל
.ÁÈוהקטר קרביו, ּומחּוי ּדמֹו, ּוזריקת הּפסח, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָׁשחיטת

קדם לעׂשֹותן אפׁשר ׁשאי הּׁשּבת; את ּדֹוחין - ְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹחלביו
זמן לֹו קבּוע ׁשהרי - אבלהּׁשּבת "ּבמֹועדֹו". ׁשּנאמר: , ְְֱֲֲֲֵֶֶֶַַַַַָָָ

הרבים]הרּכבתֹו לּתחּום[ברשות מחּוץ והבאתֹו אלפיים, -] ְְֲִַַַָָָָ
לעיר] מחוץ יּבלּתֹואמה וחתיכת מום], אינן[שהיא - ּבכלי ְְֲִִִֵַַַַָ

ואם הּׁשּבת. קדם לעׂשֹותן אפׁשר ׁשהרי הּׁשּבת, את ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּדֹוחין
יבׁשה, היתה ואם ;חֹות ּבׁשּבת, ּבידֹו יּבלּתֹו לחּת ְְְְְְְִֵֵַַַַָָָָָָֹיכֹול
צלּיתֹו, וכן ּכלל. ּבּמקּדׁש ׁשבּות ׁשאין - ּבכלי אפּלּו ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָחֹותכּה
אפׁשר ׁשהרי הּׁשּבת, את ּדֹוחין אינן - קרביו ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָוהדחת

הּׁשּבת. לאחר ְֲַַַַַָָלעׂשֹותן
.ËÈנֹותנּה אּלא ּבׁשּבת; יביאּנה לא סּכין, הביא ולא ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹׁשכח

לעזרה ׁשּמביאֹו עד ּומּכיׁשֹו ּבצמרֹו, אֹו הּכבׂש, קרני ,ּבין ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ
ׁשם הקרבן]ּומקּדיׁשֹו את מחּמר[- ׁשהּוא ּפי על ואף .-] ְְְִִֵֶַַַַָ

משא] עם בהמה הּואמנהיג יד ּכלאחר מחּמר - [-ּבׁשּבת ְְְִֵַַַַָָ
הרגילה] בדרך ּדבריםלא ּבּמה מּתר. הּמצוה, ּומּפני ;ְְְִִִֵֶַַָָָֻ

ּפסח'; 'זה אמר ולא עדין, ּפסחֹו הקּדיׁש ּבׁשּלא ְְְְֲֲִִִִִֶֶֶַַַָֹֹאמּורים?
עֹובד ׁשהּוא מּפני עליו, סּכין יביא לא - הקּדיׁשֹו אם ְְֲִִִִִִֵֵֶַָָָָֹאבל

הּתיר מה ּומּפני הֹואילּבּקדׁשים. ּבׁשּבת? ּפסחֹו להקּדיׁש ּו ְְְְְֳִִִִִִִֵַַַָָָ
אדם מקּדיׁש וכן ּבׁשּבת; להקּדיׁשֹו מּתר זמן, לֹו ְְְְְְְִִֵַַַַַָָָָָֻוקבּוע

חֹוׁשׁש.[קרבן] ואינֹו טֹוב, ּביֹום ְְֲִֵֵָחגיגתֹו
.Îהרי - טרפה אֹו מּום, ּבעל ונמצא הּפסח, את ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּׁשֹוחט

ּבׁשּבת ּבין ּבחל ּבין אחר, ׁשֹוחט אחרזה זה מאה אפּלּו ; ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
ׁשּתחׁש עד אֹו אחד, ׁשּיכׁשר עד ,והֹול ׁשֹוחט - ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָזה

הּוא. אנּוס ׁשהרי - לּׁשני ְֲִִֵֵֶֶַָָויּדחה

    
למנּוייו‡. אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין שהשתתפהאין החבורה -] ְֲִִֵֶֶֶַַָָ
עליובו] מתמּנין ׁשהן מלּמד, - הּׂשה" על "ּתכּסּו ׁשּנאמר: ,ְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

חבּורה'. 'ּבני הּנקראין הן הּמתמּנין, ואּלּו חי. ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָּכׁשהּוא
.ׁשּיהיה והּוא, ּכׁשר; - לעצמֹו הּפסח את ׁשּׁשחט ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָויחיד

ּכּלֹו את לאכל עלראּוי לכּתחּלה יּׁשחט ׁשּלא ּומׁשּתּדלין . ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֻ
אתֹו". "יעׂשּו ׁשּנאמר: ֱֲִֶֶַַָֹיחיד,

לאכל‚. ׁשראּוי מי על אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין היהאין . ֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
לאכל יכֹול אם - חֹולה אֹו זקן, אֹו קטן, חבּורה מּבני ְֱֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָֹאחד
ׁשּנאמר: עליו, ׁשֹוחטין אין לאו, ואם עליו; ׁשֹוחטין ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָּכזית,
חבּורה אפּלּו לאכל. ראּוי ׁשּיהיה עד אכלֹו", לפי ְְְֱֲֲִִִִֶֶֶַָָָֹ"איׁש
אין - ּכזית לאכל יכֹול מהן אחד ּכל ואין מאה, ְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹׁשל

עליהם. ֲֲִֵֶׁשֹוחטין
ועבדים„. קטּנים אֹו ועבדים, נׁשים חבּורה עֹוׂשין -אין ְֲֲֲִִִִִֵַַַָָָָ

נׁשים, ּכּלּה חבּורה עֹוׂשין אבל ּביניהן; ׁשּתהיה קּלּות ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֻמּפני
הּקטּנים, על וׁשֹוחטין עבדים. ּכּלּה אֹו ׁשני, ּבפסח ְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָֻאפּלּו
קטּנים, ּכּלּה חבּורה ׁשּתהיה לא - חבּורה ּבני מּכלל ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֻׁשּיהיּו

ּדעת ּבני ממנו]ׁשאינן ּכּלּה[ויותירו חבּורה עֹוׂשין אין וכן . ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
אֹוננים אֹו זקנים אֹו שחייבחֹולים קרובו שמת [ביום ְְִִִֵ

נקבר] וטרם עליו, לאכללהתאבל יכֹולין ׁשּכּלן ּפי על אף ,ְֱִִֶֶַַָֹֻ
ויביאּוהּו הּפסח, יׁשאירּו ׁשּמא מעּוטה; ואכילתן הֹואיל -ְְֲִִִִִֶֶַַַַָָָָ
אין וכן ּכׁשר. זֹו, חבּורה על וׁשחטּו עברּו ואם ּפסּול. ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָלידי

ידקּדקּו ׁשּמא - ּגרים ּכּלּה חבּורה ּבֹו,[יחמירו]עֹוׂשין ְְְֲִִֵֶַָָָֻ
ּכׁשר. עליהם, ׁשחטּו ואם ּפסּול; לידי ְְֲֲִִִִֵֵֵֶָָויביאּוהּו

-ׁשחטֹו‰. אחד][וכיון ּכל ׁשאין למי אֹו למנּוייו, ׁשּלא ְְְִִֵֶֶֶָָָָֹ
לערלים ׁשּׁשחטֹו אֹו ּכזית, לאכל יכֹול שלאמהן [יהודים ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָֹ

ׁשחטֹונימולו] ּפסּול. - לטמאים ׁשּיכֹול[בשיתוף]אֹו למי ְְְִִִֵֶָָָ
וׁשּלא למנּוייו ּכזית, לאכל יכֹול ׁשאינֹו ּולמי ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹֹלאכל

למּולים ולטמאים[נימולים]למנּוייו, לטהֹורים ולערלים, ְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַָ
והאחרים, ּכהלכה; אֹוכלין לֹו, הראּויין ׁשאּלּו ּכׁשר; -ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַָָָָָ

עליהם. חׁשב לא ְֲִֵֶַָֹּכאּלּו

.Â;ּפסּול - וערלים מּולים לׁשם ּדמֹו וזרק למּולים, ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָׁשחטֹו
למּולים, ׁשחטֹו הּקרּבן. עּקר ׁשהּוא חמּורה, ְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָׁשהּזריקה
ערלים מחׁשבת יׁש ׁשהרי ּפסּול, - ערלים ּבֹו ְְֲֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָׁשּיתּכּפרּו
הּפסח - לאֹוכליו ׁשּלא ּדמֹו לזרק לאֹוכליו, ׁשחטֹו ְְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹֹּבּזריקה.
מחׁשבת ׁשאין לפי חֹובתֹו, ידי ּבֹו יֹוצא אדם ואין ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָּכׁשר;

ּבּזריקה. ְְִִַָאֹוכלין
.Ê,זריקה ּבׁשעת וחֹולה ׁשחיטה, ּבׁשעת ּבריא ׁשהּוא ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָמי

אין - זריקה ּבׁשעת ּובריא ׁשחיטה, ּבׁשעת חֹולה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָאֹו
ׁשחיטה, מּׁשעת ּבריא ׁשּיהיה עד עליו; וזֹורקין ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָׁשֹוחטין

זריקה ׁשעת .עד ְְִַַָ
.Áידי על אדם עבור]ׁשֹוחט ועל[- הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ְְְְִִֵֵַַַַָָ

ׁשּלא ּבין מּדעּתן, ּבין הּכנענּיים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹידי
ולא הּגדֹולים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ׁשֹוחט אינֹו אבל ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹמּדעּתן.

- אׁשּתֹו ידי על ולא העברּיים, וׁשפחתֹו עבּדֹו ידי אּלאעל ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֹ
מּדעּתן. זה הרי מחּו, ולא ׁשתקּו ואם ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹמּדעּתן;

.Ëעבּדֹו ידי ועל הּקטּנים, ּובּתֹו ּבנֹו ידי על ְְְְְְִִֵֵַַַַַַָׁשחט
יֹוצאין - לעצמן הן וׁשחטּו והלכּו הּכנענּיים, ְְְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָוׁשפחתֹו

רּבם .[אדונם]ּבׁשל ְֶַָ
.Èוׁשפחתֹו ועבּדֹו הּגדֹולים, ּובּתֹו ּובנֹו אׁשּתֹו ידי על ְְְְְְְְִִִִֵַַַַָָׁשחט

מּזה, ּגדֹול מחּוי ל אין - לעצמן הם וׁשחטּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָהעברּיים,
עצמן ּבׁשל אּלא יֹוצאין .ואינן ְְְְִֵֶֶַָָָ

.‡Èוׁשחט אביה עליה ׁשחט ּבעלּה, ּבבית ׁשהיא ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהאּׁשה
לבית ליל נחּפזת היתה ּבעלּה. מּׁשל ּתאכל - ּבעלּה ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹעליה
הּבנֹות, ּכל ּכדר לנּׂשּואיה הּסמּו הראׁשֹון ּברגל ְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָאביה
אביה; מּׁשל ּתאכל - ּבעלּה עליה וׁשחט אביה עליה ְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָָָָֹוׁשחט
ׁשּתברר והּוא, - רֹוצה ׁשהיא מּמקֹום ּתאכל ,ואיל ְְִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹמּכאן
עליו ׁשּׁשחטּו יתֹום וכן ׁשחיטה. ּבׁשעת ׁשּתרצה מקֹום ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָלּה

עליו]אּפיטרֹוּפין האחראי רֹוצה.[- ׁשהּוא מּמקֹום יאכל , ְִִִֶֶֶַָֹ
נעׂשה - ּגדֹול אבל קטן; ּביתֹום אמּורים? ּדברים ְְֲֲֲִִֶַַָָָָָָָּבּמה
ׁשני על עצמֹו והממּנה ּפסחים, ׁשני על עצמֹו ְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָּכממּנה

ראׁשֹון. הּנׁשחט מן אּלא אֹוכל אינֹו ְְִִִִֵֵֶַָָָּפסחים,
.Èׁשּתפין ׁשני ׁשל עליו]עבד שחטו ּבזמן[ושניהם - ְְִִֵֶֶֶַָֻ

אינן ואם ׁשניהם; מּׁשל יאכל לא זה, על זה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹׁשּמקּפידין
יאכל. ׁשּירצה מּמקֹום ְְִִִִֶֶַַָֹמקּפידין,

.‚Èמּׁשלמי לא יאכל לא - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו ְְְִִִֶֶֶֶֶֶֶַֹֹֹ
חֹורין ּבן ּכּלֹו ׁשּיעׂשה עד עצמֹו, מּׁשל ולא .רּבֹו ְְִִֵֶֶֶֶַַַָֹֻ



לו           
      

.„Èלכל ּכזית ּבֹו ׁשּיהיה עד הּפסח? על נמנין ּכּמה ְְְְִִִִֶֶֶַַַַַַַָָעד
מּמּנּו ידיהן את ּומֹוׁשכין עליו ונמנין ואחד. יוצאיםאחד -] ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶָָָָ

למׁשמהשותפות] יכֹול אינֹו - ׁשּנׁשחט ּכיון ׁשּיּׁשחט; עד ,ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ
ונמנּו אחרים וחזרּו עליו, נמנּו עליו. נׁשחט ׁשהרי ידֹו, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָאת
ּופטּורים אֹוכלים, - ּכזית להם ׁשּיׁש ראׁשֹונים - ְְְִִִִִֵֶֶַָָָעליו

ׁשרּבּו ואחרֹונים ׁשני; ּפסח ׁשּלא[שנוספו]מּלעׂשֹות עד ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַֹ
לעׂשֹות וחּיבין אֹוכלין, אינן - אחד לכל ּכזית ּבֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָנמצא

ׁשני. ִֵֶַּפסח

.ÂËּבני ּבהם ידעּו ולא חלקֹו, על עּמֹו אחרים ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹהממּנה
אחר חלקֹו לֹו לּתן רּׁשאין החבּורה ּבני הרי - ְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָהחבּורה
והּוא מּׁשּלהם, אֹוכלין החבּורה ּובני האכילה, ּבעת ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּיּצלה
וכן ׁשנּיה. חבּורה עליו, ׁשּמּנה האחרים עם חלקֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָאֹוכל

ּגרּגרן מהן אחד ׁשהיה חבּורה רּׁשאין[זולל]ּבני - ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ואם ּבחבּורתֹו; ויאכלהּו חלקֹו, לֹו ונֹותנין מהם, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַָֹלהֹוציאֹו

לחלק רּׁשאין אינן זֹולל, .אינֹו ִֵֵֵֵֵַָָָ

ה'תש"ע מרחשון כ"ט שני יום

    
על‡. אף - הּפסח' את עלי ּוׁשחט 'צא לעבּדֹו: ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָֹהאֹומר

עליו וׁשחט והל ׁשנה, ּבכל טלה לׁשחט רּבֹו ׁשּדר ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹּפי
- טלה עליו וׁשחט והל ּגדי, לׁשחט ּדרּכֹו ׁשהיה אֹו ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָָֹּגדי,
לי 'ׁשחט לֹו: ואמר ּפרׁש לא ׁשהרי מּמּנּו; יאכל זה ְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹהרי
מּׁשניהן, אֹוכל אינֹו - וטלה ּגדי וׁשחט הל ּפלֹוני'. ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָמּמין
ואם ּפסחים. ׁשני על נמנין ׁשאין הּׂשרפה; לבית יצאּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאּלא
ּגדי וׁשחט עליו, לׁשחט לעבּדֹו ואמר מלּכה, אֹו מל ְְְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָָָֹהיה

מלכּות ׁשלֹום מּׁשּום הראׁשֹון, מן יאכל - .וטלה ְְְִִִֶַַָָֹ
.לֹו וקבע הּפסח', את עלי ּוׁשחט 'צא לׁשלּוחֹו: ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹהאֹומר

וטלה ּגדי ׁשֹוחט זה הרי - לֹו אמר מה וׁשכח טלה, אֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָּגדי
טלה ואם ׁשּלי; וטלה ׁשּלֹו ּגדי לי, אמר ּגדי 'אם ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָואֹומר:
לֹו, אמר מה הּׁשֹולח ׁשכח ׁשּלי'; ּוגדי ׁשּלֹו טלה לי, ְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָאמר
ׁשּיּזרק קדם הּׁשֹולח ׁשכח ואם הּׂשרפה. לבית יצאּו ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשניהם
הּדם, ׁשּנזרק אחר ׁשכח ׁשני; ּפסח לעׂשֹות חּיבין ְֲִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָָהּדם,
'צא לעבּדֹו: ּבאֹומר הּדין וכן ׁשני. ּפסח מּלעׂשֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַּפטּורין
והּוא רּבֹו; לֹו ּׁשאמר מה העבד וׁשכח לֹו, וקבע עלי', ְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּוׁשחט

'ׁשחט[בתנאי] לֹו: ויאמר וטלה, ּגדי רּבֹו ׁשל רֹועה לֹו ׁשּיּתן ,ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָֹֹ
מהן אחד והרי ,רּב ל ׁשאמר ּכמֹו ׁשּתׁשחט ּכדי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשניהם
הרֹועה עׂשה אם ּכלּום'; ּבֹו לרּב יהיה ׁשּלא מנת על ְְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּל

ּכמֹו להתנֹות לעבד אפׁשר יהיה ּכ אחר ׁשּבארנּו.ּכן, ְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ
את‚. עלינּו ּוׁשחט ל' לאחד: ׁשאמרּו חבּורה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶָָָָֹּבני

הּוא וׁשחט עלי', ׁשחטּו 'ואּתם להם: הּוא ואמר ְְְֲֶֶֶַַַַַַַָָָָהּפסח',
והאחרֹון ראׁשֹון, ׁשּנׁשחט מּזה אֹוכלין ּכּלן - הם ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָֻוׁשחטּו

הּׂשרפה לבית .יצא ְְֵֵֵֵַָ
ּובּקׁש„. 'צא לאחד: אמרּו ּפסחּה, ׁשאבד [חפשחבּורה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָ

והםהפסח] ּוׁשחטֹו, ׁשאבד ּפסח ּומצא הל עלינּו', ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּוׁשחט
הּוא - ראׁשֹון נׁשחט ׁשּלֹו אם - ּוׁשחטּוהּו אחר ּפסח ְְְִִִֵֶֶַַַָָלקחּו
ׁשּלהן אם יּׂשרף; והּׁשני עּמֹו, אֹוכלין והן מּׁשּלֹו, ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָאֹוכל
אין מּׁשּלֹו; אֹוכל והּוא מּׁשּלהן, אֹוכלין הן - ראׁשֹון ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָנׁשחט
- ּכאחת ׁשניהן ׁשּׁשחטּו אֹו ראׁשֹון, נׁשחט מהן איזה ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָידּוע

לבית יצא וׁשּלהן עּמֹו, אֹוכלין אינן והן מּׁשּלֹו, אֹוכל ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָהּוא
ׁשני. ּפסח מּלעׂשֹות ּופטּורין ְְֲִִִֵֵֶַַַָהּׂשרפה,

ּולׁשחטֹו:‰. ׁשאבד ּפסח לבּקׁש ׁשּׁשלחּוהּו זה להם ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאמר
והם וׁשחט, ּומצא הל עלי', אּתם ׁשחטּו - אחרּתי ְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָ'אם
אֹוכלין הם - ראׁשֹון נׁשחט ׁשּלהם אם - וׁשחטּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָלקחּו
נׁשחט ׁשּלֹו ואם יּׂשרף; והּׁשני עּמהם, אֹוכל והּוא ְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָמּׁשּלהם,
ידּוע אין מּׁשּלהם; אֹוכלים והם מּׁשּלֹו, אֹוכל הּוא - ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָראׁשֹון
הם - ּכאחד ׁשניהם ׁשּׁשחטּו אֹו ראׁשֹון, נׁשחט מהם ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָאיזה
לבית יצא וׁשּלֹו עּמהם, אֹוכל אינֹו והּוא מּׁשּלהם, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָאֹוכלין

ׁשני ּפסח מּלעׂשֹות ּופטּור .הּׂשרפה, ְֲִִֵֵֶַַַָָ
.Âּובּקׁשּואבד 'צאּו להם: ואמר ּפסח, לֹו ואבד ּפסח, להם ְְְְֶֶֶֶַַַַַַָָָָָ

והל עלינּו', ּוׁשחט ּובּקׁש 'צא לֹו: ואמרּו עלי', ְְְְְֲֵֵֵַַַַָָָָֹוׁשחטּו
הראׁשֹון, מן ּכּלן אֹוכלין - וׁשחטּו הם ּומצאּו וׁשחט, ְְְְֲִִִֵַָָָָָָָֻּומצא
אֹו ראׁשֹון, נׁשחט מהן איזה ידּוע אין ואם יּׂשרף; ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָוהּׁשני
מּלעׂשֹות ּופטּורין יּׂשרפּו, ׁשניהם - ּכאחת ׁשניהם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשּׁשחטּו
אמרּו ולא לבּקׁש, הם והלכּו לבּקׁש, הּוא הל ׁשני. ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹּפסח
אחד ּכל ׁשּיׁשחט ּבלּבם ׁשהיה ּפי על אף - ּכלּום לזה ְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹזה
ׁשאמּדן ּודברים רמיזֹות ׁשם ׁשהיה אֹו חברֹו, על ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻמהם
הֹואיל - חברֹו על יׁשחט ׁשּימצא אחד ׁשּכל ּבהם ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּדעת
לזה זה אחראין אינם ּכלּום, לזה זה אמרּו ולא ּפרׁשּו .ולא ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

.Ê- ׁשּיּׁשחטּו קדם ּפסחיהם ׁשּנתערבּו חבּורֹות ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶָָֹׁשּתי
לֹוקחין והּׁשנּיה הּתערבת, מן אחד ּכבׂש לֹוקחין זֹו ְְְְֲֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָֹחבּורה
מּבני ואחד אּלּו, אצל ּבא זֹו חבּורה מּבני ואחד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָָהּׁשני,
מהן חבּורה וכל הראׁשֹונה; אצל ּבא הּׁשנּיה ְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָחבּורה
הּפסח הּוא ׁשּלנּו 'אם אצלם: ׁשּבא האחד לזה ְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאֹומרת
ׁשּל ואם ׁשּלנּו; על ונמנית ,מּׁשּל מׁשּוכֹות ידי ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּזה,
.'ׁשּל על ונמנינּו מּׁשּלנּו, מׁשּוכֹות ידינּו הּזה, הּפסח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּוא
עׂשר אֹו אדם, ּבני חמּׁשה חמּׁשה ׁשל חבּורֹות חמׁש ְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָוכן
מּכל אחד להם מֹוׁשכין - עׂשרה עׂשרה ׁשל ְֲֲֲִִֶֶֶָָָָָָָחבּורֹות
ואחר ואֹומרים; מתנים הם וכ האחרת, לחבּורה ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָחבּורה

ׁשֹוחטין ּכ. ֲִָ
.Áמן אחד ּפסח לֹו לֹוקח זה - ּפסחיהם ׁשּנתערבּו ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָׁשנים

ּפסחֹו על עּמֹו ממּנה וזה אחד, לֹו לֹוקח וזה ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹהּתערבת,
ּכדי הּׁשּוק, מן אחד עּמֹו ממּנה והאחר הּׁשּוק, מן ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָאחד
אצל מּׁשניהם אחד יבֹוא ּכ ואחר חבּורֹות; ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשּיהיּו
מהן אחד ּכל ּומתנה האחר, אצל מאּלּו אחד ויבֹוא ְְֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָאּלּו,
הּוא ׁשּלי 'אם ואֹומר: ׁשנּיה מחבּורה אצלֹו ׁשּבא חברֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶָָָעם

ׁשּלּפסח ואם ׁשּלי; על ונמנית ,מּׁשּל מׁשּוכֹות ידי זה, ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָ
ונמצא .'ׁשּל על ונמניתי ׁשּלי, מּפסח מׁשּוכה ידי ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָהּוא,

ּכלּום הפסידּו .ׁשּלא ְְִִֶֹ
.Ëונמצא[חבורות]חמּׁשה ּפסחיהם, עֹורֹות ׁשּנתערבּו ְְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

מום]יּבלת לבית[שהיא יצאּו ּכּלם - מהם אחד ּבעֹור ְְְֵֵֵֶֶֶַָָֹֻ
ּבפסח חּיבין ּדמים, זריקת קדם נתערבּו ואם ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹהּׂשרפה;
ׁשני; ּפסח מּלעׂשֹות ּפטּורין זריקה, אחר נתערבּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָׁשני.

ּבראׁשֹון ׁשּקרב זה נמצא ׁשני, ּפסח הקריבּו בפסחׁשאם -] ְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ
ּכׁשרראשון] היבלת]קרּבן היתה בו שלא חּלין[- מביא ְִִֵֵָָָֻ
הוא]לעזרה חול - שלו שני שהפסח על[- ּכּלם נמנּו ואם ; ְְֲִִַָָָָֻ

אחד שני]ּפסח בפסח וזה[- למחּיב, ׁשּלא נׁשחט נמצא , ְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָֹֻ

           
      

מהם אחד ּכל התנה ואם למנּוייו; ׁשּלא ׁשּנׁשחט ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכמי
הּפסח ּדם ׁשלמים', יהיה ּפסח אינֹו 'אם [דינו]ואמר: ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

יּתן לא ּבזריקה והּנּתנין ּבזריקה, הּׁשלמים ודם ְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַָָָָָֹּבׁשפיכה
ׁשני. מּפסח ּפטּורין לפיכ לכּתחּלה. ּבׁשפיכה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָאֹותן

    
הּמקּדׁשין‡. ּפסּולי ּבהלכֹות נתּבאר אינֹוּכבר ׁשהּפסח , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

ּבמחׁשבת ׁשחטֹו ואם ּבעליו, ּולׁשם ּפסח לׁשם אּלא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנׁשחט
הּׁשם בעליו]ׁשּנּוי או הפסח לשם את[שלא הּׁשֹוחט ּפסּול. , ִֵֵֶַַָ

הּפסח 'אֹותֹו זמן: לאחר להם ואמר חבּורה, ּבני על ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָהּפסח
נאמן היה אם - ׁשחטּתיו' לׁשמֹו ׁשּלא עליכם, ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּׁשחטּתי

ׁשּורת לאו, ואם ּדבריו; על סֹומכין מן]להם, הּדין[- ְְְִִִֶַַַָָָָ
מׁשּבח, זה הרי עצמֹו, על להחמיר והרֹוצה נאמן, ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשאינֹו

ּבּׁשני. ּפסח ְִִֵֶַַָויביא

.ּפי על אף - זריקה קדם לֹו ונֹודע ׁשּנטמא, הּפסח ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹּבׂשר
הנקרבים]ׁשהאמּורין הּדם;[האברים את יזרק לא טהֹורין, ְְִִִֵֶֶַָָֹֹ

זרק ואם לאכילה. אּלא ּבא הּפסח הרצה[הדם]ׁשאין לא , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
התקבל] הרצה;[לא - הּדם ׁשּנזרק עד לֹו נֹודע לא ואם .ְְְִִֶַַַַָָֹֻ

הגדול]ׁשהּציץ הכהן ׁשּנטמא,[של הּבׂשר ׁשגגת על מרּצה ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָ
את ׂשֹורף - האברים מקצת נטמאּו הּזדֹון. על מרּצה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואינֹו
והּבׂשר האמּורים, נטמאּו הּטהֹורים. את ואֹוכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּטמאים,
הּבעלים נטמאּו לערב. נאכל והּבׂשר הּדם, את זֹורק - ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָקּים
הרצה. לא זרק, ואם הּדם; את יזרק לא ׁשּנׁשחט, ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻאחר
הּגּוף טמאת על מרּצה הּציץ ׁשאין ׁשני, ּבפסח חּיבין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻלפיכ

האדם] הּתהֹום[- ּבטמאת נטמא אם אּלא שקיומה, טומאה -] ְְְְִִֶַַָָֻ
לאיש] ידועה ׁשּבאראינה ּכמֹו הּמקּדׁש., ּביאת ּבהלכֹות נּו ְְְְְִִִֵֶַַַָ

עׂשר‚. ּבארּבעה ׁשּנטמא אֹו מירּוׁשלים, ׁשּיצא ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּפסח
מׁשכּו[בניסן] אֹו מתּו אֹו הּבעלים נטמאּו מּיד; יּׂשרף -ְְְְִִִִֵֵַָָָָ

ידיהם השחיטה]את לפני אֹו[מהשותפות, נטמאּו אפּלּו , ְְְֲִִֵֶֶ
צּורתֹו ׁשּתעבר עד אֹותֹו מּניחין - הּדם זריקת קדם ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹמתּו

בלינה] ׁשּפסּולֹו[ייפסל ּכל הּכלל: זה יּׂשרף. ּכ ואחר ,ְְְִֵֶֶַַַָָָֹ
הבשר]ּבגּופֹו שנטמא ּבּבעלים[כגון אֹו ּבּדם מּיד; יּׂשרף , ְְִִִֵַַָָָָ

שנטמאו] אם[- ,לפיכ יּׂשרף. ּכ ואחר צּורתֹו, ּתעבר -ְְֲִִִֵַַַָָָָֹ
מתּו, אֹו ידיהם את הּבעלים ׁשּמׁשכּו ׁשּנֹודע אחר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשחטֹו
ּבּמה מּיד. יּׂשרף זה הרי - ׁשני לפסח ונדחּו נטמאּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאֹו
ּכל ּכׁשּנטמאּו הּבעלים? נטמאּו אם ׁשּיּׂשרף אמּורים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָּדברים
ּבחלקם טהֹורים זכּו מקצתם, נטמאּו אם אבל חבּורה; ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָּבני
ׁשהתחילּו אחר מקצתם ׁשּנטמאּו ּפי על אף טמאים. ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשל
התחילּו אם אבל התחילּו; לא ׁשעדין הּטהֹורים זכּו ְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶַַָָֹֹלאכל,
ׁשל ּבחלקם הּטהֹורים זכּו לא - מקצתם ונטמאּו ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹֻּכּלם,
הּטמאים וחלק חלקם, אֹוכלין הּטהֹורים אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָטמאים,

ׁשלם נטמא מקצתם. מתּו אם הּדין, והּוא אֹו[כולו]יּׂשרף. ְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָ
הּבירה לפני אֹותֹו ׂשֹורפין - ּכדי[המקדש]רּבֹו הּכל ּבפני ְְְְִִִִֵֵֵַַָֹֻ

ו ּבֹו. ׁשּיּזהרּו ּכדי ּכדילבּיׁשן, הּמערכה, מעצי אֹותֹו ׂשֹורפין ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
אֹותם יחׁשדּו שלהם]ׁשּלא בעצים שורפים היו אם ויאמרּו[- ְְְְֶַָֹֹ

הנותרים] עצים ייקח לפיכ,[אם ּגנבּו'; הּמערכה 'מעצי :ְְֲֲִֵֵַַָָָָ
ּובקׁש ּבקנים ׂשרפּוהּו למזבח]אם ראויים ורצּו[שאינם , ְְְְִִַָָָ

הּנֹותר וכן מעּוטֹו, נטמא ׂשֹורפין. - עצמם מּׁשל [מןלׂשרף ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹ

לאהקרבן] אבל עצמם, מעצי ּבחצרֹותיהם אֹותֹו ׂשֹורפין -ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָֹ
ּבהם. וימעלּו אצלם, מהם יׁשאירּו ׁשּלא הּמערכה; ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמעצי

ירעה„. - ׁשנים ׁשּתי ּבן זכר אֹו לפסחֹו, נקבה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּמפריׁש
ּפסח ּבדמיו ויביא ויּמכר, מּום ּבֹו ׁשּיּפל נפלעד לא ואם ; ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

ׁשלמים. ּבדמיו יביא ּפסחֹו, ׁשהקריב עד מּום ְְְְִִִִִֶַָָָָָּבּה
הּפסח,‰. לׁשם אחריו ּבנֹו יביאּנּו לא - ומת ּפסחֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהפריׁש

יביאּנּו עליו, אביו עם ממּנה היה ואם ׁשלמים; לׁשם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֻאּלא
ּפסח חצֹותלׁשם אחר אביו ּבׁשּמת אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

זה הרי - חצֹות קדם אביו מת אם אבל עׂשר; ְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹארּבעה
ויביא ׁשּיתּבאר, ּכמֹו אֹונן, ׁשהּוא מּפני ׁשני לפסח ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָנדחה

ּבּׁשני. זה ִֵֶֶַַּפסח
.Âוהרימי אחר, ּפסח ׁשהפריׁש אחר ּומצאֹו ּפסחֹו, ׁשאבד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּפסח לׁשם ׁשּירצה מהם איזה יקריב - עֹומדין ,ׁשניהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ
ׁש יקרב זהוהּׁשני הרי ּפסחֹו, ׁשּׁשחט אחר מצאֹו למים; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

המיר אם וכן ׁשלמים. אחרת]יקרב בהמה ּבזה[החליף ְְְִִִִֵֵֶַָָ
זֹו ּתמּורה הרי ׁשחיטה, אחר שהחליפההּנמצא הבהמה -] ְְְֲִִֵַַַָָָ

ג"כ] זה- ׁשחיטת קדם מצאֹו אם אבל ׁשלמים. ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹּתקרב
וראּוי ּפסח להקריבֹו ראּוי הּנמצא וזה הֹואיל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשהפריׁש,
ּבין הּנמצא, ּבזה המיר אם ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשלמים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלהקריבֹו
אין - ׁשחיטה אחר ּבין ּתחּתיו הּמפרׁש ׁשחיטת ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻקדם
ויביא מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא קרבה; ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּתמּורתֹו

ׁשלמים. ְְִֶָָָּבדמיה
.Êּפסח[- שנה בן שיקרב דינו ׁשנתֹו[- [אחרׁשעברה ְְֶֶַָָָ

הּפסחשהפרישו] מחמת הּבאים והּׁשלמים פסח, [כגון: ְְֲִִֵֶַַַַַָָ
ונמצא] אחר, בעליו והקריב לכלשאבד ּכׁשלמים הם הרי -ְְֲִִֵֵָָ

סמיכה טעּונין ידים]ּדבר: ּותנּופת[יין]ּונסכים[סמיכת , ְְְְִִִַָָָָ
ּבפסח.[הנפת] ּכן ּׁשאין מה - וׁשֹוק ְֵֵֶֶֶַַָָחזה

.Áׁשלמים ּכּלם יקרבּו ּבׁשלמים, ׁשּנתערב נתערבּפסח ; ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ּבדמי ויביא מּום, ּבהם ׁשּיּפל עד ירעּו - אחרים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבזבחים

זה[כשווי] מּמין ׁשּבהם עולה]הּיפה כגון הּיפה[- ּובדמי , ְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּמֹותר ויפסיד ׁשלמים, אחד]ׁשּבהם כל על שהוסיף הכסף -], ְְְִִֶֶַַָָָ

ירעּו - ּבבכֹורֹות נתערב הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֻּכמֹו
ויביא מּום. ּבעל ּכבכֹור ויאכלּו מּום, ּבהם ׁשּיּפל עד ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹהּכל
מקֹום 'ּכל ויאמר: ׁשּבּתערבת, ּכּיפה יפה ׁשהיא ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּבהמה
ׁשלמים. ויקריבּנה זֹו'; על ּתחּול קדּׁשתֹו הּפסח, ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֻׁשהּוא

.Ëׁשּלא עד ונתּגּיר, נתּגּיר, ׁשּלא עד ּפסחֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַֹֹהפריׁש
חורין]נׁשּתחרר בן וחצי עבד חצי שהיה עד[- ונׁשּתחרר, , ְְְְְִִֵֵַַַ

והביא ׂשערֹות, ׁשּתי הביא שגדל]ׁשּלא קטן זה[- הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָֹ
נדחין חּיים ּבעלי ׁשאין ּפסח; לׁשם ,[מקדושתם]מקריבֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַ
הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ְְְְִִֵֵֶַַָֻּכמֹו

.Èוהֹותירּו לפסחֹו, מעֹות יביא[עודף]הּמפריׁש הּמֹותר - ְְְְִִִִַַַָָָ
הממּנה -[משתף]ׁשלמים. חגיגתֹו ועל ּפסחֹו על אחרים ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ

הּמעֹות פסח]הרי לקניית שהקדישו מהן[שלהם ׁשּיּקח ֲִֵֵֶֶַַָ
השותפות]ּבחלקן הפריׁש[תמורת ׁשּזה ּפי על אף חּלין; , ְְְִִִִֶֶֶַַָֻ

מּמּנּו ולקח לפסחֹו, מעֹות הפריׁש וזה לפסחֹו, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָטלה
מנת ׁשעל חּלין; הּמעֹות הרי - ּפסחֹו על ּומּנהּו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻהּמעֹות,

זה]ּכן חגיגתם[שבתנאי ואת ּפסחיהם את יׂשראל הקּדיׁשּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
וחגיגתם ּפסחיהם מעֹות .ואת ְְְֲִִֵֶֶַָָ
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מהם אחד ּכל התנה ואם למנּוייו; ׁשּלא ׁשּנׁשחט ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹּכמי
הּפסח ּדם ׁשלמים', יהיה ּפסח אינֹו 'אם [דינו]ואמר: ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָ

יּתן לא ּבזריקה והּנּתנין ּבזריקה, הּׁשלמים ודם ְְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַָָָָָֹּבׁשפיכה
ׁשני. מּפסח ּפטּורין לפיכ לכּתחּלה. ּבׁשפיכה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָָאֹותן

    
הּמקּדׁשין‡. ּפסּולי ּבהלכֹות נתּבאר אינֹוּכבר ׁשהּפסח , ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻ

ּבמחׁשבת ׁשחטֹו ואם ּבעליו, ּולׁשם ּפסח לׁשם אּלא ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָנׁשחט
הּׁשם בעליו]ׁשּנּוי או הפסח לשם את[שלא הּׁשֹוחט ּפסּול. , ִֵֵֶַַָ

הּפסח 'אֹותֹו זמן: לאחר להם ואמר חבּורה, ּבני על ְְְְֲֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָהּפסח
נאמן היה אם - ׁשחטּתיו' לׁשמֹו ׁשּלא עליכם, ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּׁשחטּתי

ׁשּורת לאו, ואם ּדבריו; על סֹומכין מן]להם, הּדין[- ְְְִִִֶַַַָָָָ
מׁשּבח, זה הרי עצמֹו, על להחמיר והרֹוצה נאמן, ְְְְְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻׁשאינֹו

ּבּׁשני. ּפסח ְִִֵֶַַָויביא

.ּפי על אף - זריקה קדם לֹו ונֹודע ׁשּנטמא, הּפסח ְְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָֹּבׂשר
הנקרבים]ׁשהאמּורין הּדם;[האברים את יזרק לא טהֹורין, ְְִִִֵֶֶַָָֹֹ

זרק ואם לאכילה. אּלא ּבא הּפסח הרצה[הדם]ׁשאין לא , ְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻ
התקבל] הרצה;[לא - הּדם ׁשּנזרק עד לֹו נֹודע לא ואם .ְְְִִֶַַַַָָֹֻ

הגדול]ׁשהּציץ הכהן ׁשּנטמא,[של הּבׂשר ׁשגגת על מרּצה ְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָ
את ׂשֹורף - האברים מקצת נטמאּו הּזדֹון. על מרּצה ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָואינֹו
והּבׂשר האמּורים, נטמאּו הּטהֹורים. את ואֹוכל ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָהּטמאים,
הּבעלים נטמאּו לערב. נאכל והּבׂשר הּדם, את זֹורק - ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָקּים
הרצה. לא זרק, ואם הּדם; את יזרק לא ׁשּנׁשחט, ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹֹֹֻאחר
הּגּוף טמאת על מרּצה הּציץ ׁשאין ׁשני, ּבפסח חּיבין ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻלפיכ

האדם] הּתהֹום[- ּבטמאת נטמא אם אּלא שקיומה, טומאה -] ְְְְִִֶַַָָֻ
לאיש] ידועה ׁשּבאראינה ּכמֹו הּמקּדׁש., ּביאת ּבהלכֹות נּו ְְְְְִִִֵֶַַַָ

עׂשר‚. ּבארּבעה ׁשּנטמא אֹו מירּוׁשלים, ׁשּיצא ְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּפסח
מׁשכּו[בניסן] אֹו מתּו אֹו הּבעלים נטמאּו מּיד; יּׂשרף -ְְְְִִִִֵֵַָָָָ

ידיהם השחיטה]את לפני אֹו[מהשותפות, נטמאּו אפּלּו , ְְְֲִִֵֶֶ
צּורתֹו ׁשּתעבר עד אֹותֹו מּניחין - הּדם זריקת קדם ְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹמתּו

בלינה] ׁשּפסּולֹו[ייפסל ּכל הּכלל: זה יּׂשרף. ּכ ואחר ,ְְְִֵֶֶַַַָָָֹ
הבשר]ּבגּופֹו שנטמא ּבּבעלים[כגון אֹו ּבּדם מּיד; יּׂשרף , ְְִִִֵַַָָָָ

שנטמאו] אם[- ,לפיכ יּׂשרף. ּכ ואחר צּורתֹו, ּתעבר -ְְֲִִִֵַַַָָָָֹ
מתּו, אֹו ידיהם את הּבעלים ׁשּמׁשכּו ׁשּנֹודע אחר ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשחטֹו
ּבּמה מּיד. יּׂשרף זה הרי - ׁשני לפסח ונדחּו נטמאּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָאֹו
ּכל ּכׁשּנטמאּו הּבעלים? נטמאּו אם ׁשּיּׂשרף אמּורים ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָּדברים
ּבחלקם טהֹורים זכּו מקצתם, נטמאּו אם אבל חבּורה; ְְְְְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָּבני
ׁשהתחילּו אחר מקצתם ׁשּנטמאּו ּפי על אף טמאים. ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָׁשל
התחילּו אם אבל התחילּו; לא ׁשעדין הּטהֹורים זכּו ְְְֱֲֲִִִִִִִֶֶַַָָֹֹלאכל,
ׁשל ּבחלקם הּטהֹורים זכּו לא - מקצתם ונטמאּו ְְְְְְְִִִֶֶַָָָָָֹֻּכּלם,
הּטמאים וחלק חלקם, אֹוכלין הּטהֹורים אּלא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָטמאים,

ׁשלם נטמא מקצתם. מתּו אם הּדין, והּוא אֹו[כולו]יּׂשרף. ְְְִִִִִֵֵֵַָָָָָ
הּבירה לפני אֹותֹו ׂשֹורפין - ּכדי[המקדש]רּבֹו הּכל ּבפני ְְְְִִִִֵֵֵַַָֹֻ

ו ּבֹו. ׁשּיּזהרּו ּכדי ּכדילבּיׁשן, הּמערכה, מעצי אֹותֹו ׂשֹורפין ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָ
אֹותם יחׁשדּו שלהם]ׁשּלא בעצים שורפים היו אם ויאמרּו[- ְְְְֶַָֹֹ

הנותרים] עצים ייקח לפיכ,[אם ּגנבּו'; הּמערכה 'מעצי :ְְֲֲִֵֵַַָָָָ
ּובקׁש ּבקנים ׂשרפּוהּו למזבח]אם ראויים ורצּו[שאינם , ְְְְִִַָָָ

הּנֹותר וכן מעּוטֹו, נטמא ׂשֹורפין. - עצמם מּׁשל [מןלׂשרף ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָֹ

לאהקרבן] אבל עצמם, מעצי ּבחצרֹותיהם אֹותֹו ׂשֹורפין -ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָֹ
ּבהם. וימעלּו אצלם, מהם יׁשאירּו ׁשּלא הּמערכה; ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹמעצי

ירעה„. - ׁשנים ׁשּתי ּבן זכר אֹו לפסחֹו, נקבה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָהּמפריׁש
ּפסח ּבדמיו ויביא ויּמכר, מּום ּבֹו ׁשּיּפל נפלעד לא ואם ; ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹ

ׁשלמים. ּבדמיו יביא ּפסחֹו, ׁשהקריב עד מּום ְְְְִִִִִֶַָָָָָּבּה
הּפסח,‰. לׁשם אחריו ּבנֹו יביאּנּו לא - ומת ּפסחֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהפריׁש

יביאּנּו עליו, אביו עם ממּנה היה ואם ׁשלמים; לׁשם ְְְְְִִִִִֵֶֶֶָָָָָָָֻאּלא
ּפסח חצֹותלׁשם אחר אביו ּבׁשּמת אמּורים? ּדברים ּבּמה . ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

זה הרי - חצֹות קדם אביו מת אם אבל עׂשר; ְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֹארּבעה
ויביא ׁשּיתּבאר, ּכמֹו אֹונן, ׁשהּוא מּפני ׁשני לפסח ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָנדחה

ּבּׁשני. זה ִֵֶֶַַּפסח
.Âוהרימי אחר, ּפסח ׁשהפריׁש אחר ּומצאֹו ּפסחֹו, ׁשאבד ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּפסח לׁשם ׁשּירצה מהם איזה יקריב - עֹומדין ,ׁשניהן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַ
ׁש יקרב זהוהּׁשני הרי ּפסחֹו, ׁשּׁשחט אחר מצאֹו למים; ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

המיר אם וכן ׁשלמים. אחרת]יקרב בהמה ּבזה[החליף ְְְִִִִֵֵֶַָָ
זֹו ּתמּורה הרי ׁשחיטה, אחר שהחליפההּנמצא הבהמה -] ְְְֲִִֵַַַָָָ

ג"כ] זה- ׁשחיטת קדם מצאֹו אם אבל ׁשלמים. ְְְְֲִִִִֶֶַַָָָֹּתקרב
וראּוי ּפסח להקריבֹו ראּוי הּנמצא וזה הֹואיל ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָׁשהפריׁש,
ּבין הּנמצא, ּבזה המיר אם ׁשּבארנּו, ּכמֹו ׁשלמים ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלהקריבֹו
אין - ׁשחיטה אחר ּבין ּתחּתיו הּמפרׁש ׁשחיטת ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻקדם
ויביא מּום, ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא קרבה; ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָֹּתמּורתֹו

ׁשלמים. ְְִֶָָָּבדמיה
.Êּפסח[- שנה בן שיקרב דינו ׁשנתֹו[- [אחרׁשעברה ְְֶֶַָָָ

הּפסחשהפרישו] מחמת הּבאים והּׁשלמים פסח, [כגון: ְְֲִִֵֶַַַַַָָ
ונמצא] אחר, בעליו והקריב לכלשאבד ּכׁשלמים הם הרי -ְְֲִִֵֵָָ

סמיכה טעּונין ידים]ּדבר: ּותנּופת[יין]ּונסכים[סמיכת , ְְְְִִִַָָָָ
ּבפסח.[הנפת] ּכן ּׁשאין מה - וׁשֹוק ְֵֵֶֶֶַַָָחזה

.Áׁשלמים ּכּלם יקרבּו ּבׁשלמים, ׁשּנתערב נתערבּפסח ; ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֻ
ּבדמי ויביא מּום, ּבהם ׁשּיּפל עד ירעּו - אחרים ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹּבזבחים

זה[כשווי] מּמין ׁשּבהם עולה]הּיפה כגון הּיפה[- ּובדמי , ְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָ
הּמֹותר ויפסיד ׁשלמים, אחד]ׁשּבהם כל על שהוסיף הכסף -], ְְְִִֶֶַַָָָ

ירעּו - ּבבכֹורֹות נתערב הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָֻּכמֹו
ויביא מּום. ּבעל ּכבכֹור ויאכלּו מּום, ּבהם ׁשּיּפל עד ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹהּכל
מקֹום 'ּכל ויאמר: ׁשּבּתערבת, ּכּיפה יפה ׁשהיא ְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹּבהמה
ׁשלמים. ויקריבּנה זֹו'; על ּתחּול קדּׁשתֹו הּפסח, ְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָֻׁשהּוא

.Ëׁשּלא עד ונתּגּיר, נתּגּיר, ׁשּלא עד ּפסחֹו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַֹֹהפריׁש
חורין]נׁשּתחרר בן וחצי עבד חצי שהיה עד[- ונׁשּתחרר, , ְְְְְִִֵֵַַַ

והביא ׂשערֹות, ׁשּתי הביא שגדל]ׁשּלא קטן זה[- הרי - ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָֹ
נדחין חּיים ּבעלי ׁשאין ּפסח; לׁשם ,[מקדושתם]מקריבֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַ
הּמקּדׁשין. ּבפסּולי ׁשּבארנּו ְְְְִִֵֵֶַַָֻּכמֹו

.Èוהֹותירּו לפסחֹו, מעֹות יביא[עודף]הּמפריׁש הּמֹותר - ְְְְִִִִַַַָָָ
הממּנה -[משתף]ׁשלמים. חגיגתֹו ועל ּפסחֹו על אחרים ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ

הּמעֹות פסח]הרי לקניית שהקדישו מהן[שלהם ׁשּיּקח ֲִֵֵֶֶַַָ
השותפות]ּבחלקן הפריׁש[תמורת ׁשּזה ּפי על אף חּלין; , ְְְִִִִֶֶֶַַָֻ

מּמּנּו ולקח לפסחֹו, מעֹות הפריׁש וזה לפסחֹו, ְְְְְְְִִִִִֶֶֶַָָָטלה
מנת ׁשעל חּלין; הּמעֹות הרי - ּפסחֹו על ּומּנהּו ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֻהּמעֹות,

זה]ּכן חגיגתם[שבתנאי ואת ּפסחיהם את יׂשראל הקּדיׁשּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶָָָ
וחגיגתם ּפסחיהם מעֹות .ואת ְְְֲִִֵֶֶַָָ



לח           
      

.‡È;ּומרֹור מּצה וכן ּכּפסח; הּפסח, צלּית ׁשל ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָעצים
לקח ואם ּכּפסח. הם הרי הּפסח, מכׁשירי והם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָהֹואיל
עּמֹו למּנֹותם ּכדי עּמֹו, אֹותם ׁשּמּנה מּמי הּפסח ְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָמּמעֹות
- ּבהם ׁשּצֹולה ּבעצים חלק לֹו להיֹות אֹו ּומרֹור, ְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּבמּצה

חּלין הּמעֹות .הרי ֲִֵַָֻ

    
ׁשֹוחטין‡. ׁשאין הּפסח, ׁשחיטת ּבׁשעת טמא ׁשהיה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמי

רחֹוקה ּבדר ׁשהיה אֹו ּבאנס[מהמקדש]עליו, נאנס אֹו , ְְְֱֶֶֶֶֶַָָָָָֹ
ּפסח ׁשֹוחט זה הרי - ּבראׁשֹון הקריב ולא ׁשּׁשגג, אֹו ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹאחר,
ּפסח ּוׁשחיטת הערּבים. ּבין הּׁשני חדׁש ׁשל עׂשר ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹּבארּבעה
ׁשאין הּׁשּבת; את ודֹוחה עצמּה, ּבפני עׂשה מצות - ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָזה
לפיכ עצמֹו; ּבפני רגל אּלא לראׁשֹון, ּתׁשלּומין ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּׁשני

ּכרת. עליו ִֵַָָָָחּיבין
.אם - ּבראׁשֹון הקריב ולא נאנס אֹו ׁשּׁשגג מי ְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָֹּכיצד?

אף נאנס אֹו ׁשגג ואם ּכרת; חּיב ּבּׁשני, הקריב ולא ְְְֱִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹהזיד
זה הרי ּבראׁשֹון, הקריב ולא הזיד ּפטּור. מקריבּבּׁשני, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹ

זה הרי ׁשּׁשגג, ּפי על אף - ּבּׁשני הקריב לא ואם ְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֹּבּׁשני;
מזיד. והיה ּבמֹועדֹו, ה' קרּבן הקריב לא ׁשהרי ּכרת, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹחּיב
את עׂשה ולא רחֹוקה, ּבדר אֹו טמא ׁשהיה מי ְְְֲִֵֶֶֶֶָָָָָָָֹאבל
ׁשּכבר ּכרת; חּיב אינֹו ּבּׁשני, ׁשהזיד ּפי על אף - ְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהראׁשֹון

הּכרת. מן ראׁשֹון ּבפסח ְְִִִֵֶַַַָנפטר
וזרקּו‚. וׁשחטּו רחֹוקה, ּבדר ׁשהיה [-עליו[שלוחיו]ּומי ְְְְְֲִֶֶֶָָָָָָָ

ׁשני.עבורו] ּבפסח וחּיב הרצה, לא - לערב ׁשּבא ּפי על אף -ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻ
יׁשב„. אּלא טבל ׁשּלא ראׁשֹון, ּבפסח לּטהר ׁשּיכֹול ְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹטמא

הּקרּבן זמן ׁשעבר עד עדּבטמאתֹו מל ׁשּלא ערל וכן , ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֻ
לא אם ,לפיכ ּבראׁשֹון; מזיד זה הרי - הּקרּבן זמן ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשעבר

ּכרת. חּיב - ּבׁשגגה אפּלּו הּׁשני, את ְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָעׂשה
ּפסח‰. מּלעׂשֹות אֹותֹו מעּכבת עצמֹו ׁשּמילת ּכּכׁשם - ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָ

ּבין ּגדֹולים ּבין עבדיו ּכל ּומילת הּקטּנים ּבניו ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָמילת
ואז זכר, כל לֹו "הּמֹול ׁשּנאמר: אֹותֹו, מעּכבת ְְְֱִִֶֶֶֶַַַָָָָקטּנים
הּפסח אֹותם, ׁשּיּמֹול קדם ׁשחט ואם לעׂשתֹו"; ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָֹֹיקרב

אמהֹותיו טבילת וכן עבדּות[שפחותיו]ּפסּול. לׁשם ְְְְְִֵֵַַַָָ
אֹותֹו הּקּבלהמעּכבת מּפי - זה ודבר רבינו]; ,[ממשה ְְִִֶֶֶַַַָָָָ

לעבדים. ּכּמילה לׁשפחֹות ְְֲִִִִֶַַַָָָָׁשהּטבילה
.Âאֹותֹו מעּכבת ׁשפחֹותיו ּוטבילת עבדיו מילת אין ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָהּקטן,

עבד[להשתתף]מּלהּמנֹות "וכל ׁשּנאמר: - הּפסח על ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַָָ
הּקטן. את להֹוציא ְִִֶַָָאיׁש",

.Êקטן וכן ׁשני, לפסח ראׁשֹון ּפסח ּבין ׁשּנתּגּיר ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָּגר
ׁשני ּפסח לעׂשֹות חּיבין - ּפסחים ׁשני ּבין ואםׁשהגּדיל ; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָ

ּפטּור. ּבראׁשֹון, עליו ֲִָָָָָׁשחטּו
.Áמּפני ּבין והּׁשגגה, האנס מּפני ּבין - לּׁשני ׁשּנדחּו ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹנׁשים

רצּו, רׁשּות: להם ׁשני ּפסח הרי - רחֹוקה ודר ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻהּטמאה
עליהן ׁשֹוחטין אין ,לפיכ ׁשֹוחטין. אין רצּו, ְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶָָׁשֹוחטין;

ׁשני ּבפסח ּבׁשּבת עצמן בשבת]ּבפני שחל אם[- אבל ; ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
ּדר היא איזֹו מּתר. חבּורה, מּבני אחת האּׁשה ְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻהיתה

ירּוׁשלים. לחֹומת חּוץ מיל עׂשר חמּׁשה ְְְֲִִִַַָָָָָרחֹוקה?
.Ëירּוׁשלים ּובין ּבינֹו ׁשהיה עם[ב]מי עׂשר ארּבעה יֹום ְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָ

ּבדר זה הרי - יתר אֹו מיל עׂשר חמּׁשה הּׁשמׁש, ְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָעלּית

רחֹוקה, ּבדר אינֹו - מּזה ּפחֹות ּובינּה ּבינֹו היה ְְְִֵֵֵֶֶֶָָָָָָרחֹוקה;
ּברגליו ּכׁשּיהּל חצֹות אחר לירּוׁשלים להּגיע ׁשּיכֹול ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָמּפני

ּבדחקן הּבהמֹות ׁשעּכבּוהּו מּפני הּגיע, ולא הל [-ּבנחת. ְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
בדרכים] ּברגליועומס חֹולה והיה ּבירּוׁשלים, ׁשהיה אֹו ,ְְְִִֶֶַַָָָָָָ

אנּוס, זה הרי - הּקרּבן זמן ׁשעבר עד לעזרה הּגיע ְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹולא
חבּוׁש ׁשהיה מי רחֹוקה. ּבדר לחֹומת[אסור]ואינֹו חּוץ ְְְְִֵֶֶֶַָָָָ

עליו, ׁשֹוחטין - לערב לצאת והבטיחּוהּו ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָירּוׁשלים,
חבּוׁש ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה יאכל. לערב ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָֹּוכׁשּיצא
ׁשֹוחטין אין ּגֹוים, ּביד חבּוׁש היה אם אבל יׂשראל; ְְְֲֲִִִִֵֵַַָָָָָּביד

ׁשּיצא עד יוציאוהו]עליו לא ויצא[שמא עליו, ׁשחטּו ואם . ְְֲִֵֵֶַָָָָָָָ
ׁשני, ּפסח מּלעׂשֹות ּפטּור - יצא לא ואם אֹוכל; זה הרי -ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

האֹונן וכן עליו. נׁשחט להתאבלׁשהרי שחייב קרובו [-מת ְְֲִֵֵֵֶַָָָ
נקבר] וטרם לאכלעליו, יכֹולין ׁשאינן והּזקן ְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָֹוהחֹולה

והרי ּבמת, נטמאּו הּדם ׁשּנזרק ואחר עליהם, ְְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָׁשּׁשחטּו
ׁשני. ּפסח מּלעׂשֹות ּפטּורין אּלּו הרי - לאכל יכֹולין ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָֹאינם

ה'תש"ע מרחשון ל' שלישי יום

    
יכֹול‡. ׁשאינֹו מי ּכל ׁשני? לפסח ׁשּנדחה טמא הּוא ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאיזה
ּכגֹוןל טמאתֹו, מּפני עׂשר חמּׁשה ּבלילי הּפסח את ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאכל

נּדֹות ּובֹועלי ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות ּבנבלהזבים הּנֹוגע אבל . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָ
טֹובל, זה הרי - עׂשר ארּבעה ּביֹום ּבהם וכּיֹוצא ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָוׁשרץ
אֹוכל ׁשמׁשֹו, ּכׁשּיעריב ולערב ׁשּיטּבל, אחר עליו ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹוׁשֹוחטין

הּפסח. ֶֶַַאת

.ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל מת טהרתו]טמא יום להיֹות[- ְְְִִִֵֵֶֶָ
הּוא והרי עליו, והּזה ׁשּטבל ּפי על אף - עׂשר ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָָָָֻּבארּבעה
נדחה אּלא עליו, ׁשֹוחטין אין - לערב קדׁשים לאכל ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָֹראּוי
לנפׁש טמאים היּו אׁשר אנׁשים, "ויהי ׁשּנאמר: ׁשני, ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָלפסח
מּפי - ההּוא" ּבּיֹום הּפסח לעׂשֹות יכלּו ולא ְְֲִִֶַַַַַָָָֹאדם,

רבינו]הּׁשמּועה ממשה היה,[מסורת ׁשּלהם ׁשּׁשביעי למדּו, ְְְִִֶֶֶַָָָָָ
ּופרׁש לערב, יאכלּו והם עליהם יּׁשחט אם ׁשאלּו, זה ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹועל
ּבׁשּנטמא אמּורים? ּדברים ּבּמה עליהם. ׁשֹוחטין ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשאין

עליהן מגּלח ׁשהּנזיר הּמת מן נטמא]ּבטמאֹות אבל[אם ; ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻ
מגּלח הּנזיר ׁשאין הּמת, מן טמאֹות ּבׁשאר טמא היה ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָֻאם
ויּזה ׁשּיטּבל אחר ׁשּלֹו ּבּׁשביעי עליו ׁשֹוחטין - ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֻעליהן

ּפסחֹו. אֹוכל ׁשמׁשֹו ּוכׁשּיעריב ְְְֲִִִֵֶַָָעליו,
ראּיֹות‚. ׁשּתי ׁשראה זיבה]זב ימים[של ׁשבעת וספר , ְְְְִִִֵֶַַָָָָָ

ואם לערב; אֹוכל והּוא עליו, ׁשֹוחטין - ּבּׁשביעי ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָוטבל
ּפסח מּלעׂשֹות ּפטּור זה הרי הּדם, ׁשּנזרק אחר זֹוב ְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָראה

וכן -]ׁשני. ודינה דם, שראתה יֹום[אשה [טהור]ׁשֹומרת ְִֵֵֶֶ
יֹום הּׁשּמּור[הטמא]ּכנגד ּביֹום טֹובלת הטהור]- ּכמֹו[- , ְְְִֶֶֶֶַ

אֹוכלת והיא עליה, וׁשֹוחטין אסּורֹות, ּבביאֹות ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָׁשּבארנּו
ּפטּורה הּפסח, ּדם ׁשּנזרק אחר ּדם ראת ואם ְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָלערב;
ׁשּלּה ּבּׁשביעי הּנּדה על ׁשֹוחטין ואין ׁשני. ּפסח ְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָמּלעׂשֹות
לאכל ראּויה ואינּה ׁשמיני, ליל עד טֹובלת אינּה ׁשהרי -ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹ

ּתׁשיעי. ליל עד ְִִִֵַָָקדׁשים
ּכּפּורים„. קרבן]מחּסרי הביאו וטרם שנטהרו ׁשחל[טמאים ְְִִֵֶָֻ

עליהם ׁשֹוחטין - עׂשר ּבארּבעה קרּבנֹותיהם הבאת ְְְְֲֲֲִֵֵֶֶַַָָָָָָיֹום

           
      

ׁשחיטת קדם ּבין עׂשר, ּבארּבעה קרּבנֹותיהם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּומקריבין
ואין לערב. ּפסחיהם ואֹוכלין ׁשחיטתֹו; אחר ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּפסח
ׁשּמא - ּדין לבית קרּבנֹותיהם ׁשּימסרּו עד עליהם, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשֹוחטין

אֹותם. יקריבּו ולא ְְְְִִַָֹיפׁשעּו,

וראה‰. עׂשר, ּבארּבעה להיֹות ׁשּלֹו ׁשמיני ׁשחל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹמצרע
ונטמא]קרי נׁשים[- לעזרת ונכנס טֹובל, זה הרי - ּבּיֹום ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ

יֹום ׁשּטבּול ּפי על ואף קרּבנֹותיו. שיטהרּומביא טמא -] ְְְְִִֵֶַַָָ
להּכנסבערב] ואּסּורֹו הֹואיל נׁשים, לעזרת להּכנס ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָאסּור

מּד חכמים]בריהםׁשם ּביאת[של ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ
יבֹוא - ּבמֹועדֹו הּפסח הקרבת יֹום הּוא זה ויֹום ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָהּמקּדׁש,

ּדבריהם. ׁשל אּסּור וידחה ּכרת, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָעׂשה

.Âעליו מּזין אין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל מת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָטמא
עׂשר ּבׁשלׁשה להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי חל ואפּלּו למחר; ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָֹאּלא
עליו ּומּזין עׂשר, ארּבעה ליֹום יּדחה - ׁשּבת והּוא ;ּבניסן, ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשני. לפסח יּדחה אּלא ׁשּבארנּו, ּכמֹו עליו ׁשֹוחטין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָואין
ׁשבּות מּׁשּום ּבׁשּבת הּזיה אּסּור חכמים]והלא ,[איסור ְְֲִִַַַָָָֹ

מּפני ּכרת? ּבמקֹום ּדבריהם יעמידּו והיא ּבכרת, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָוהּפסח
ׁשבּות מּׁשּום ּבהּזיה אסּור ׁשהּוא השבת]ׁשּבּיֹום יום אינֹו[- , ְְִֵֶֶַַָָָ

ּדבריהם העמידּו לפיכ ּכרת; עליו ׁשחּיבין הּקרּבן ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָזמן
לעמד לבֹוא לעתיד ּגֹורם ׁשהּדבר ּפי על אף ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבמקֹומם,

ּכרת. ְִֵָּבמקֹום
.Êאחר עליו ׁשֹוחטין הּפסח, ּבערב ׁשּמל ערל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיׂשראל

- וטבל ּומל עׂשר, ארּבעה ּביֹום ׁשּנתּגּיר ּגר אבל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּמל.
ּכפֹורׁש הּוא והרי לערב; אֹוכל ׁשאינֹו עליו, ׁשֹוחטין ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאין

הּקבר במת]מן כנוגע -]ּכ ואחר ימים ׁשבעת ׁשּצרי , ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָ
ּביֹום הּבאה לּׁשנה למת זה ּגר יטמא ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָיטהר
ּכ 'אׁשּתקד ויאמר: לערב, ויאכל ויטּבל עׂשר, ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹארּבעה

טבל ּכׁשּמלּתי: יׂשראל לי והלאעׂשּו לערב'. ואכלּתי ּתי, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּדבריהם העמידּו והיא ּבכרת, והּפסח מּדבריהם, זֹו ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּגזרה
מּפני עׂשר? ארּבעה יֹום ׁשהּוא הּקרּבן, ּביֹום ּכרת ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּבמקֹום
טֹובל ואינֹו ויטּבל, ׁשּיּמֹול עד ּבּמצוֹות, מתחּיב הּגר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹׁשאין
לפיכ הּגרּות; ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמילה, מן ׁשּירפא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעד
ׁשּלא לֹו יׁש הּמל זה ׁשהרי - זה ּבמקֹום ּדבריהם ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹהעמידּו

ּכלל. חּיּוב לידי יבֹוא ולא ׁשּיבריא, עד ְְְְִִִִֵֶַַָָֹֹלטּבל
.Áהּפרס ּבבית ׁשּבא ונחרש]מי - קבר בו שהיה הרי[שדה , ְְֲִֵֵֶַָָ

מנּפח -[העפר]זה נטמא ולא עצם, מצא לא ואם ;והֹול ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
הּפרס; ּבבית ׁשהל ּפי על ואף ּפסחֹו, ואֹוכל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָׁשֹוחט
ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו מּדבריהם, הּפרס ּבית ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻׁשּטמאת
ּכמֹו ּכרת, ּבמקֹום ּדבריהם העמידּו ולא מת, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָֹֻטמאת

ׁשּנדֹוׁש הּפרס ּבית וכן אדם]ׁשּבארנּו; ברגלי הקבר -], ְְְֵֵֵֶֶַַָָ
ּפסח. לעֹוׂשה ֶֶַָָטהֹור

.Ëלערב הּפסח לאכל ראּוי לילההאֹונן, ׁשאנינּות מּפני . ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכרת, ּבמקֹום זה ּבדבר ּדבריהם העמידּו לא ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹמּדבריהם,
ׁשּיפרׁש ּכדי אֹוכל, ּכ ואחר וטֹובל, עליו, ׁשֹוחטין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאּלא

ּדעּתֹו יּסיח ולא אנינותו]מאנינּותֹו, בזמן נטמא אולי -]. ְְֲִִֵַַַֹ
ׁשּכבר חצֹות, אחר הּמת לֹו ׁשּמת אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבּמה
- חצֹות קדם הּמת לֹו מת אם אבל ּפסח. ּבקרּבן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹנתחּיב
עליו, ׁשחטּו ואם לּׁשני; יּדחה אּלא עליו, ׁשֹוחטין ְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאין

עׂשר, ּבׁשלׁשה מת לֹו מת לערב. ואֹוכל טֹובל - הּדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹוזרקּו
אֹונן קבּורה ּביֹום הּוא הרי - עׂשר ּבארּבעה ְְְְְֲֵֵַָָָָָָּוקברֹו

חכמים]מּדבריהם מּדבריהם;[של לילֹו ּתֹופס ואינֹו , ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶ
ּבׁשאר אף לערב ואֹוכל וטֹובל עליו ׁשֹוחטין ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלפיכ

ׁשמּועה ויֹום יוםהּקדׁשים. ל' בתוך קרובו, שמת שמע -] ְְֳִַָָ
עצמֹותממיתתו] לּקּוט אחר]ויֹום לקבר הוריו, הרי[מקברי , ְֲֲִֵָ

מתֹו עצמֹות לֹו ׁשּלּקטּו מי ,לפיכ הּקבּורה; ּכיֹום ְְְְְִִִֵֶַַָָהּוא
ׁשֹוחטין - מת לֹו ׁשּמת ׁשּׁשמע אֹו עׂשר, ארּבעה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָּביֹום

לערב. ּבּקדׁשים ואֹוכל וטֹובל ְְֳִֵֵֶֶַָָָָעליו,
.Èּבגל חֹופר ׁשהיה אבנים]מי על[לחפש]לבּקׁש[מפולת ְְִֵֵֶַַַָָ

והרי ּבּגל, מת ׁשם יּמצא ׁשּמא עליו; ׁשֹוחטין אין - ֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמת
מת ׁשם נמצא ולא עליו, ׁשחטּו ׁשחיטה. ּבׁשעת טמא ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָֹהּוא
- הּדם ׁשּנזרק אחר מת ׁשם נמצא לערב. אֹוכל זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּכגֹון הּדם, זריקת ּבׁשעת טמא ׁשהיה ּבוּדאי לֹו נֹודע ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָאם

עגל ּגל המת]ׁשהיה מעל היה כולו וודאי חּיב[- זה הרי - ֲֵֶֶַַָָָָֹ
על עֹומד היה לא וׁשּמא הּדבר, ספק ואם ׁשני; ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבפסח
הרי - זריקה אחר אּלא נטמא ולא זריקה, ּבׁשעת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻהּטמאה

ׁשני. מּפסח ּפטּור ִִֵֶֶַָזה
.‡Èונמצא ,ּבּדר ׁשעבר שעבר]מי מׁשּכב[לאחר מת ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻ

הּתהֹום טמאת הּמת היה אם - ּדר ׁשל שלאלרחּבּה -] ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
מעולם] שם הימצאו על טמאידעו ׁשהּוא ּפי על אף ,ִֵֶַַָ

ואף ּפסחֹו. ואֹוכל וׁשֹוחט לפסח, טהֹור זה הרי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָלּתרּומה,
טהֹור הּתהֹום, טמאת והיא הֹואיל ׁשּנגע, ׁשאפׁשר ּפי ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֻעל
הּקצה אל הּקצה מן והּוא ׁשלם, ׁשהּמת ּפי על ואף ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלפסח;

מעליו] שעבר ׁשּיּודע[וודאי עד ּפסחֹו, עֹוׂשה זה הרי -ְֲִִֵֶֶֶַַָ
מהּל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבֹו. ׁשּנטמא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבוּדאי
אֹו רֹוכב, היה אם אבל יּגע. ׁשּלא אפׁשר ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּברגליו,
טמאת ׁשהיא ּפי על אף טמא, זה הרי - מּׂשא ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻטֹוען
וׁשּלא יסיט, וׁשּלא יּגע, ׁשּלא אפׁשר ׁשאי לפי ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹהּתהֹום;

נזירּות. ּבהלכֹות הּתהֹום טמאת ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָֻיאהיל.
.Èנֹודע ּכ ואחר טהֹור, ׁשהּוא ּבחזקת ּפסח ׁשעׂשה ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָמי

ׁשני ּבפסח חּיב אינֹו - הּתהֹום ּבטמאת טמא ׁשהיה ;לֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
הּקּבלה מּפי הלכה זה, רבינו]ודבר נֹודע[ממשה אם אבל . ְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָ

ידּועה ּבטמאה טמא ׁשהיה הימצאה]לֹו על אדם שידע -], ְְְֵֶָָָָָֻ
ׁשני. ּבפסח ְִֵֶַַָחּיב

.‚Èוהּזה ּבמת, ׁשּנטמא בימי]מי הפרה, מאפר [עליו ְְְִִֵֶָָֻ
ולא הּתהֹום, ּבקבר נטמא ׁשּלֹו ּובּׁשביעי ּוׁשביעי, ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָֹׁשליׁשי

ּכך ואחר טהֹור, ׁשהּוא ּבחזקת ּפסח ועׂשה לֹוידע, נֹודע ְְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ׁשּכיון ׁשני; ּבפסח חּיב אינֹו - הּתהֹום ּבטמאת טמא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהיה
נטמא אם אבל הראׁשֹונה. טמאה ּפסקה ּבּׁשביעי, ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָֻׁשּטבל
הּפסח ׁשעׂשה עד ידע ולא לטמאתֹו, ּבּׁשּׁשי הּתהֹום ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֻֻּבטמאת
ׁשּיהיה עד טמא, הּטמא ׁשחזקת ׁשני; ּבפסח חּיב זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

לּדבר ׁשרגלים - וּדאי נטמא]טהֹור שוודאי מסתבר -]. ְִֶַַַַַָָָ

    
מעּוט‡. היּו אם - ראׁשֹון ּבפסח מת טמאי ׁשהיּו ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָרּבים

אבל הּטמאים; ּכׁשאר ׁשני לפסח נדחין אּלּו הרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּקהל,
ּכלי אֹו הּכהנים ׁשהיּו אֹו מת, טמאי הּקהל רב היּו ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹאם

המקדש]הּׁשרת אּלא[כלי נדחין, אינם - מת טמאת טמאים ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻ
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ׁשחיטת קדם ּבין עׂשר, ּבארּבעה קרּבנֹותיהם ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּומקריבין
ואין לערב. ּפסחיהם ואֹוכלין ׁשחיטתֹו; אחר ּבין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּפסח
ׁשּמא - ּדין לבית קרּבנֹותיהם ׁשּימסרּו עד עליהם, ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשֹוחטין

אֹותם. יקריבּו ולא ְְְְִִַָֹיפׁשעּו,

וראה‰. עׂשר, ּבארּבעה להיֹות ׁשּלֹו ׁשמיני ׁשחל ְְְְְְִִִֶֶַָָָָָָָָֹמצרע
ונטמא]קרי נׁשים[- לעזרת ונכנס טֹובל, זה הרי - ּבּיֹום ּבֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ

יֹום ׁשּטבּול ּפי על ואף קרּבנֹותיו. שיטהרּומביא טמא -] ְְְְִִֵֶַַָָ
להּכנסבערב] ואּסּורֹו הֹואיל נׁשים, לעזרת להּכנס ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָאסּור

מּד חכמים]בריהםׁשם ּביאת[של ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָ
יבֹוא - ּבמֹועדֹו הּפסח הקרבת יֹום הּוא זה ויֹום ְְְְֲִֶֶַַַַַָָָהּמקּדׁש,

ּדבריהם. ׁשל אּסּור וידחה ּכרת, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָעׂשה

.Âעליו מּזין אין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי ׁשחל מת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָטמא
עׂשר ּבׁשלׁשה להיֹות ׁשּלֹו ׁשביעי חל ואפּלּו למחר; ְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָָֹאּלא
עליו ּומּזין עׂשר, ארּבעה ליֹום יּדחה - ׁשּבת והּוא ;ּבניסן, ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָ

ׁשני. לפסח יּדחה אּלא ׁשּבארנּו, ּכמֹו עליו ׁשֹוחטין ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָואין
ׁשבּות מּׁשּום ּבׁשּבת הּזיה אּסּור חכמים]והלא ,[איסור ְְֲִִַַַָָָֹ

מּפני ּכרת? ּבמקֹום ּדבריהם יעמידּו והיא ּבכרת, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָוהּפסח
ׁשבּות מּׁשּום ּבהּזיה אסּור ׁשהּוא השבת]ׁשּבּיֹום יום אינֹו[- , ְְִֵֶֶַַָָָ

ּדבריהם העמידּו לפיכ ּכרת; עליו ׁשחּיבין הּקרּבן ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָזמן
לעמד לבֹוא לעתיד ּגֹורם ׁשהּדבר ּפי על אף ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּבמקֹומם,

ּכרת. ְִֵָּבמקֹום
.Êאחר עליו ׁשֹוחטין הּפסח, ּבערב ׁשּמל ערל ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָיׂשראל

- וטבל ּומל עׂשר, ארּבעה ּביֹום ׁשּנתּגּיר ּגר אבל ְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָׁשּמל.
ּכפֹורׁש הּוא והרי לערב; אֹוכל ׁשאינֹו עליו, ׁשֹוחטין ְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָאין

הּקבר במת]מן כנוגע -]ּכ ואחר ימים ׁשבעת ׁשּצרי , ְְִִִִֶֶֶַַַַָָָ
ּביֹום הּבאה לּׁשנה למת זה ּגר יטמא ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָיטהר
ּכ 'אׁשּתקד ויאמר: לערב, ויאכל ויטּבל עׂשר, ְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֹֹארּבעה

טבל ּכׁשּמלּתי: יׂשראל לי והלאעׂשּו לערב'. ואכלּתי ּתי, ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ
ּדבריהם העמידּו והיא ּבכרת, והּפסח מּדבריהם, זֹו ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָּגזרה
מּפני עׂשר? ארּבעה יֹום ׁשהּוא הּקרּבן, ּביֹום ּכרת ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָָָָּבמקֹום
טֹובל ואינֹו ויטּבל, ׁשּיּמֹול עד ּבּמצוֹות, מתחּיב הּגר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַֹׁשאין
לפיכ הּגרּות; ּבענין ׁשּבארנּו ּכמֹו הּמילה, מן ׁשּירפא ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָעד
ׁשּלא לֹו יׁש הּמל זה ׁשהרי - זה ּבמקֹום ּדבריהם ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹהעמידּו

ּכלל. חּיּוב לידי יבֹוא ולא ׁשּיבריא, עד ְְְְִִִִֵֶַַָָֹֹלטּבל
.Áהּפרס ּבבית ׁשּבא ונחרש]מי - קבר בו שהיה הרי[שדה , ְְֲִֵֵֶַָָ

מנּפח -[העפר]זה נטמא ולא עצם, מצא לא ואם ;והֹול ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ
הּפרס; ּבבית ׁשהל ּפי על ואף ּפסחֹו, ואֹוכל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָׁשֹוחט
ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו מּדבריהם, הּפרס ּבית ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻׁשּטמאת
ּכמֹו ּכרת, ּבמקֹום ּדבריהם העמידּו ולא מת, ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַָֹֻטמאת

ׁשּנדֹוׁש הּפרס ּבית וכן אדם]ׁשּבארנּו; ברגלי הקבר -], ְְְֵֵֵֶֶַַָָ
ּפסח. לעֹוׂשה ֶֶַָָטהֹור

.Ëלערב הּפסח לאכל ראּוי לילההאֹונן, ׁשאנינּות מּפני . ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ּכרת, ּבמקֹום זה ּבדבר ּדבריהם העמידּו לא ְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָֹמּדבריהם,
ׁשּיפרׁש ּכדי אֹוכל, ּכ ואחר וטֹובל, עליו, ׁשֹוחטין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹאּלא

ּדעּתֹו יּסיח ולא אנינותו]מאנינּותֹו, בזמן נטמא אולי -]. ְְֲִִֵַַַֹ
ׁשּכבר חצֹות, אחר הּמת לֹו ׁשּמת אמּורים? ּדברים ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָּבּמה
- חצֹות קדם הּמת לֹו מת אם אבל ּפסח. ּבקרּבן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹנתחּיב
עליו, ׁשחטּו ואם לּׁשני; יּדחה אּלא עליו, ׁשֹוחטין ְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָאין

עׂשר, ּבׁשלׁשה מת לֹו מת לערב. ואֹוכל טֹובל - הּדם ְְְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹוזרקּו
אֹונן קבּורה ּביֹום הּוא הרי - עׂשר ּבארּבעה ְְְְְֲֵֵַָָָָָָּוקברֹו

חכמים]מּדבריהם מּדבריהם;[של לילֹו ּתֹופס ואינֹו , ְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶ
ּבׁשאר אף לערב ואֹוכל וטֹובל עליו ׁשֹוחטין ,ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָָָלפיכ

ׁשמּועה ויֹום יוםהּקדׁשים. ל' בתוך קרובו, שמת שמע -] ְְֳִַָָ
עצמֹותממיתתו] לּקּוט אחר]ויֹום לקבר הוריו, הרי[מקברי , ְֲֲִֵָ

מתֹו עצמֹות לֹו ׁשּלּקטּו מי ,לפיכ הּקבּורה; ּכיֹום ְְְְְִִִֵֶַַָָהּוא
ׁשֹוחטין - מת לֹו ׁשּמת ׁשּׁשמע אֹו עׂשר, ארּבעה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָּביֹום

לערב. ּבּקדׁשים ואֹוכל וטֹובל ְְֳִֵֵֶֶַָָָָעליו,
.Èּבגל חֹופר ׁשהיה אבנים]מי על[לחפש]לבּקׁש[מפולת ְְִֵֵֶַַַָָ

והרי ּבּגל, מת ׁשם יּמצא ׁשּמא עליו; ׁשֹוחטין אין - ֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָהּמת
מת ׁשם נמצא ולא עליו, ׁשחטּו ׁשחיטה. ּבׁשעת טמא ְְְְֲִִִֵֵַָָָָָָָֹהּוא
- הּדם ׁשּנזרק אחר מת ׁשם נמצא לערב. אֹוכל זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּכגֹון הּדם, זריקת ּבׁשעת טמא ׁשהיה ּבוּדאי לֹו נֹודע ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָאם

עגל ּגל המת]ׁשהיה מעל היה כולו וודאי חּיב[- זה הרי - ֲֵֶֶַַָָָָֹ
על עֹומד היה לא וׁשּמא הּדבר, ספק ואם ׁשני; ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּבפסח
הרי - זריקה אחר אּלא נטמא ולא זריקה, ּבׁשעת ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֻהּטמאה

ׁשני. מּפסח ּפטּור ִִֵֶֶַָזה
.‡Èונמצא ,ּבּדר ׁשעבר שעבר]מי מׁשּכב[לאחר מת ְְְִִֵֶֶֶַַָָָֻ

הּתהֹום טמאת הּמת היה אם - ּדר ׁשל שלאלרחּבּה -] ְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֻ
מעולם] שם הימצאו על טמאידעו ׁשהּוא ּפי על אף ,ִֵֶַַָ

ואף ּפסחֹו. ואֹוכל וׁשֹוחט לפסח, טהֹור זה הרי ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָלּתרּומה,
טהֹור הּתהֹום, טמאת והיא הֹואיל ׁשּנגע, ׁשאפׁשר ּפי ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֻעל
הּקצה אל הּקצה מן והּוא ׁשלם, ׁשהּמת ּפי על ואף ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָלפסח;

מעליו] שעבר ׁשּיּודע[וודאי עד ּפסחֹו, עֹוׂשה זה הרי -ְֲִִֵֶֶֶַַָ
מהּל ּבׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה ּבֹו. ׁשּנטמא ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבוּדאי
אֹו רֹוכב, היה אם אבל יּגע. ׁשּלא אפׁשר ׁשהרי ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹּברגליו,
טמאת ׁשהיא ּפי על אף טמא, זה הרי - מּׂשא ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֻטֹוען
וׁשּלא יסיט, וׁשּלא יּגע, ׁשּלא אפׁשר ׁשאי לפי ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָֹֹֹהּתהֹום;

נזירּות. ּבהלכֹות הּתהֹום טמאת ּבארנּו ּוכבר ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָֻיאהיל.
.Èנֹודע ּכ ואחר טהֹור, ׁשהּוא ּבחזקת ּפסח ׁשעׂשה ְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָמי

ׁשני ּבפסח חּיב אינֹו - הּתהֹום ּבטמאת טמא ׁשהיה ;לֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֻ
הּקּבלה מּפי הלכה זה, רבינו]ודבר נֹודע[ממשה אם אבל . ְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָ

ידּועה ּבטמאה טמא ׁשהיה הימצאה]לֹו על אדם שידע -], ְְְֵֶָָָָָֻ
ׁשני. ּבפסח ְִֵֶַַָחּיב

.‚Èוהּזה ּבמת, ׁשּנטמא בימי]מי הפרה, מאפר [עליו ְְְִִֵֶָָֻ
ולא הּתהֹום, ּבקבר נטמא ׁשּלֹו ּובּׁשביעי ּוׁשביעי, ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָֹׁשליׁשי

ּכך ואחר טהֹור, ׁשהּוא ּבחזקת ּפסח ועׂשה לֹוידע, נֹודע ְְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ׁשּכיון ׁשני; ּבפסח חּיב אינֹו - הּתהֹום ּבטמאת טמא ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻׁשהיה
נטמא אם אבל הראׁשֹונה. טמאה ּפסקה ּבּׁשביעי, ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָָָֻׁשּטבל
הּפסח ׁשעׂשה עד ידע ולא לטמאתֹו, ּבּׁשּׁשי הּתהֹום ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָָֹֻֻּבטמאת
ׁשּיהיה עד טמא, הּטמא ׁשחזקת ׁשני; ּבפסח חּיב זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָ

לּדבר ׁשרגלים - וּדאי נטמא]טהֹור שוודאי מסתבר -]. ְִֶַַַַַָָָ

    
מעּוט‡. היּו אם - ראׁשֹון ּבפסח מת טמאי ׁשהיּו ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָרּבים

אבל הּטמאים; ּכׁשאר ׁשני לפסח נדחין אּלּו הרי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּקהל,
ּכלי אֹו הּכהנים ׁשהיּו אֹו מת, טמאי הּקהל רב היּו ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹאם

המקדש]הּׁשרת אּלא[כלי נדחין, אינם - מת טמאת טמאים ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻ



מ           
      

הּטהֹורים, עם הּטמאים ּבטמאה, הּפסח ּכּלם ְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָֻֻיקריבּו
- אדם" לנפׁש טמאים היּו אׁשר אנׁשים, "ויהי ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָׁשּנאמר:
ּבטמאת - זה ודבר נדחה. הּצּבּור ואין נדחים, ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֻיחידים

הּמקּדׁש. ּבביאת ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבלבד, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָהּמת

.ּכּלם - מת טמאי ּומחצה טהֹורים מחצה הּקהל ְְֱֱִֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהיּו
ּבטהרה, לעצמם עֹוׂשין והּטהֹורים ּבראׁשֹון, ְְְְְֳִִִִַַָָָָעֹוׂשין
ּבטמאה אֹותֹו ואֹוכלין ּבטמאה, לעצמם עֹוׂשין .והּטמאים ְְְְְְְְְְִִִֵַַָָָֻֻ
- אחד אפּלּו הּטהֹורים, על עֹודפין הּמת טמאי היּו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָואם

ּבטמאה. ּכּלם ְְֲַָָֻֻיעׂשּו

ּובזמן‚. טהֹורים, ּומחצה מת, טמאי מחצה האנׁשים ְְְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָָהיּו
- טהֹורים הרב יהיּו האנׁשים, ּבכלל הּנׁשים מֹונה ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָֹׁשאּתה
את לא עֹוׂשין אינם והּטמאין הראׁשֹון, את עֹוׂשים ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָֹהּטהֹורים
ׁשהם מּפני הראׁשֹון, את עֹוׂשין אין הּׁשני: את ולא ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹהראׁשֹון
רׁשּות, ּבּׁשני ׁשהּנׁשים מּפני הּׁשני, את עֹוׂשין ואין ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָמעּוט;

הּׁשני את עֹוׂשין מחצה ואין מחצה, הּטמאים .ונמצאּו ְְְְְֱֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
ּומעּוטן„. נּדֹות, ּובֹועלי ּומצרעים זבים הּקהל רב ְֲִִִִֵַָָָָָָֹֹהיּו

ׁשהם לפי הראׁשֹון, עֹוׂשין אין מת טמאי אֹותם - מת ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶָָטמאי
את עֹוׂשין הּיחידים ׁשאין - הּׁשני את עֹוׂשין ואינן ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָמעּוט;
וכאן הראׁשֹון, את הּקהל רב ׁשעׂשּו ּבזמן אּלא ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהּׁשני
הּמעּוט אּלּו יעׂשּו לא ּבראׁשֹון, הּקהל רב עׂשה ולא ְֲִִִֵַַַָָָָָֹֹֹהֹואיל

הּׁשני את למת .הּטמאים ְְִִֵֵֵֶַַ
.‰- ּבהם וכּיֹוצא זבים ּומעּוט מת, טמאי הּקהל רב ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהיּו

אינם ּבהם וכּיֹוצא והּזבין הראׁשֹון. את עֹוׂשין מת ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָטמאי
עֹוׂשין אינם הּׁשני: את ולא הראׁשֹון את לא ְִִִִֵֵֶֶַָָֹֹעֹוׂשין,
ּבלבד; הּמת טמאת אּלא ּבצּבּור נדחית ׁשאין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֻּבראׁשֹון,
ּבא אם אּלא ׁשני ּפסח עֹוׂשין ׁשאין ּבּׁשני, עֹוׂשין ְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָואינם
אין ּבטמאה, הראׁשֹון נעׂשה אם אבל ּבטהרה, ְְְֲֲֳִִִֵַָָָָָָָֻהראׁשֹון

ׁשני ּפסח .ׁשם ִֵֶַָ
.Â,ּבהם וכּיֹוצא זבים ּוׁשליׁש טהֹורים, הּקהל ׁשליׁש ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָהיּו

את לא עֹוׂשין אינן מת טמאי אֹותם - מת טמאי ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֶָָֹּוׁשליׁש
ולא הםהראׁשֹון ׁשהרי ראׁשֹון, עֹוׂשים אינם הּׁשני: את ְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹ

ׁשהרי יעׂשּו, לא ּובּׁשני הּזבים; עם טהֹורים לגּבי ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָֹמּועטים
ּבראׁשֹון עׂשּו הּפסחמעּוט מׁשערים ּכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָ

ּבכל מׁשערין אין טהֹורים? אֹו טמאים הּקהל רב אם ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָֹלידע
נמנין עׂשרים ׁשּיהיּו ׁשאפׁשר - על[משתתפים]האֹוכלין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָ

אּלא עליהם; לׁשחט אחד ּביד אֹותֹו ּומׁשּלחין אחד, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּפסח
ועד לעזרה, הּנכנסים ּבכל כ]מׁשערין [עדיין]ׁשהם[- ְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָ

אֹותן. מׁשערין הראׁשֹונה, ּכת ׁשּתּכנס קדם ְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָֹמּבחּוץ
.Êּבספק ׁשּנטמא ב:]יחיד נטמא האם ספק הּיחיד[- רׁשּות ְְְִִִִֵֶַָָָ

כטמא] ודינו יּדחה[- זה הרי - ּבמקֹומֹו ׁשּיתּבאר ּכמֹו ,ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָ
רׁשּות ּבספק ׁשּנטמא וצּבּור מת; טמאי ּכׁשאר ׁשני, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָלפסח

ּבטמאה. ּכּלם יעׂשּו ְְֲִַַָָָֻֻהּיחיד,
.Á,ּכטהֹור נאכל זה הרי - ּבטמאה ׁשהקריבּוהּו ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָֻּפסח

לאכילה אּלא ּבא לא טמא,ׁשּמּתחּלתֹו לכל נאכל ואינֹו ; ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹ
ּולכּיֹוצא הּזאת, הּטמאה להם ׁשּנדחית מת לטמאי ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֻאּלא
ׁשהּטמאה הּטמאים אבל טמאֹות. מּגע מּטמאי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻֻּבהם,

נּדֹות וזבֹות זבים ּכגֹון מּגּופם, עליהם ויֹולדֹותיֹוצאה ְְְְְֲִִִֵֶָָָָ
מּפי ּפטּורין; אכלּו, ואם מּמּנּו. יאכלּו לא - ְְְְְִִִִִִֶָָֹֹֹּומצרעים

רבינו]הּׁשמּועה ממשה לטהֹורין,[מסורת ׁשהּנאכל למדּו, ְְְֱִִֶֶַַָָָ
חּיבין אין לטמאין, והּנאכל טמאה; מּׁשּום עליו ְְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֻחּיבין
האמּורין מן מת טמאי אכלּו אפּלּו טמאה. מּׁשּום ְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָָֻעליו

הנקרבים] אמּורים,[האברים ּדברים ּבּמה ּפטּורין. ְְֲִִִֶֶַָׁשּלֹו,
זריקת קדם הּצּבּור ּבׁשּנטמאּו ּבטמאה? יאכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻׁשהּפסח

יאכל. לא הּדם, זריקת לאחר נטמאּו אם אבל ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֹהּדם;
.Ë- זריקה קדם הּצּבּור רב ונטמאּו ּבטהרה, ְְְְְְֳִִִֶַָָָָֹֹׁשחטּוהּו

אחר יטמאּו ׁשּמא ּגזרה, יאכל; לא והּפסח הּדם, את ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹזֹורק
ּבטמאה ויאכלּוהּו אחרת, ּבׁשנה ׁשרתזריקה ּכלי היּו . ְְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹֻ

את מטּמאין ואינם הֹואיל - ּבֹו וכּיֹוצא ּבׁשרץ ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָטמאים
את ׁשּמטּמאין ּפי על אף ּבמקֹומֹו, ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהאדם,
ּפי על אף ויאכל הּטהֹורים, אּלא אֹותֹו יעׂשּו לא ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּבׂשר,
ולא ּבלאו, ׁשהיא ּבׂשר ּבטמאת ׁשּיאכל מּוטב טמא; ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשהּוא
ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבכרת, ׁשהם הּגּוף טמאי ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹיאכלּוהּו

הּמקּדׁשין. ְְִֵַָֻּפסּולי

    
עׂשה‡. מצות - עׂשר חמּׁשה ּבלילי הּפסח ּבׂשר ,אכילת ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָ

ּומּצֹות, אׁש צלי הּזה, ּבּלילה הּבׂשר את "ואכלּו ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָׁשּנאמר:
יאכלהּו". מררים ְְִַֹֹֻעל

.,ּומרֹור מּצה מצאּו לא אם מעּכבין; ּומרֹור מּצה ְְְְִִֵַַַָָָָָֹואין
לבּדֹו הּפסח ּבׂשר ּבאכילת חֹובתֹו ידי מרֹוריֹוצא אבל . ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָ

יאכלהּו". מררים "על ׁשּנאמר: מצוה, אינֹו - ּפסח ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָֹֹֹֻּבלא
ׂשבע;‚. אכילת הּפסח ּבׂשר לאכל הּמבחר מן ְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַָָֹֹֻמצוה

אֹוכל - עׂשר ּבארּבעה חגיגה ׁשלמי הקריב אם ,ְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָלפיכ
מּמּנּו לׂשּבע ּכדי הּפסח ּבׂשר אֹוכל ּכ ואחר ּתחּלה, .מהם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
ּבׂשר אכילת וכן חֹובתֹו. ידי יצא ּכזית, אּלא אכל לא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹואם
עׂשה, מצות - אּיר לחדׁש עׂשר חמּׁשה ּבלילי ׁשני ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּפסח

יאכלהּו". ּומררים מּצֹות "על ּבֹו: ְְֱִֶֶַַַֹֹֻׁשּנאמר
אׁש„. צלי אּלא נאכלין אינם ּכזיתּוׁשניהם מהם והאֹוכל ; ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָ
מעט]נא מבּׁשל[צלוי ׁשּנאמר:אֹו לֹוקה, - ּפסחים ּבלילי ְְְֱִֵֵֶֶֶַָָָֻ

נא אכל ּבּמים". מבּׁשל ּובׁשל נא, מּמּנּו ּתאכלּו ְְִִֵֶַַַָָָָָָֹֻ"אל
נכללּו ׁשּׁשניהם לפי אחת, אּלא לֹוקה אינֹו - ּכאחד ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֻּומבּׁשל
אינֹו - יֹום מּבעֹוד מבּׁשל אֹו נא מּמּנּו אכל אחד. ְְְִִֵֶֶַָָָָָֻּבלאו
לאכלֹו ׁשּמצוה ּבׁשעה - אׁש" צלי אם "ּכי ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַָָָָלֹוקה,
ּפטּור. יֹום, מּבעֹוד אבל ּומבּׁשל; נא אכילת על חּיב ְְֲֲִִִַַַָָָָָָֻצלי,

עׂשה‰. מצות על עבר יֹום, מּבעֹוד צלי ּכזית מּמּנּו ,אכל ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָ
לא "ּבּלילה", - הּזה" ּבּלילה הּבׂשר את "ואכלּו ְְְְֱֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:

מּכלל הּבא ולאו מ:]ּבּיֹום; הנלמד הּוא.[- עׂשה עׂשה, ְְֲֲִֵֵַַָָָ
.Âּבֹו ׁשהתחיל הּבׂשר הּוא - ּתֹורה עליו ׁשהזהירה ְְִִִִֶֶַָָָָָָָ"נא"

עדין. אדם לאכילת ראּוי ואינֹו מעט, ונצלה האּור ְְְְֲֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָמעׂשה
מצות ּובּטל לֹוקה, אינֹו - חי ּבׂשר מּמּנּו אכל אם ְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָאבל

האעׂשה - אׁש" "צלי ׁשּנאמר: אסּור.[הרי], צלי, ׁשאינֹו ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָ
ּפטּור. - ואכלֹו ,ׁשּנתחר עד צרּכֹו ּכל ְְֲִֵֶַַָָָָָָָצלהּו

.Ê,ּבמים ׁשּנתּבּׁשל ּבין - ּתֹורה עליו ׁשהזהירה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻ"מבּׁשל"
ּפרֹות ּבמי אֹו מׁשקין ּבׁשאר ׁשּנתּבּׁשל "ּובׁשלּבין ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

הּכל. רּבה ְִַָָֹֻמבּׁשל",
.Áאֹו צלהּו, ּכ ואחר ׁשּבּׁשלֹו אֹו ּבּׁשלֹו, ּכ ואחר ְְְְִִֶַַַַָָָָָָצלהּו

חּיב - ואכלֹו קדרה, צלי אֹותֹוׁשעׂשהּו לסּו מּתר אבל ; ְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָֻ

           
      

ּומּתר הּמים. מן חּוץ ּפרֹות, ּומי מׁשקין ּוׁשאר וׁשמן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻּביין
ּפרֹות. ּובמי ּבמׁשקין ׁשּנצלה, אחר הּבׂשר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹלטּבל

.Ëצֹולין מּתכֹותאין ּכלי אֹו אבן ּכלי ּגּבי על הּפסח את ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
היה אם ,לפיכ אחר; ּדבר צלי לא אׁש", "צלי ׁשּנאמר: -ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
צֹולין ואין עליו. צֹולין האּור, ּבֹו ׁשּתׁשלט ּכדי מנּקב ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֻּכלי
וצֹולה ּכּלֹו, חם הּׁשּפּוד ׁשהרי - מּתכת ׁשל ּבׁשּפּוד ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַֻאֹותֹו

מהאש]מקֹומֹו ולא השפוד מחום נצלה ונמצא, -]. ְ
.È,ּבּתּנּור ותלהּו האׁש, ּכל את וגרף הּתּנּור, את ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּסיק

אׁש צלי זה ׁשאין אסּור, זה הרי - עלוצלהּו וצלהּו חתכֹו . ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
חרסית אֹו סיד ּגּבי על צלהּו אׁש. צלי זה הרי ּגחלים, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּגּבי

סיד] צלי[מין זה ׁשאין אסּור; זה הרי - טבריה חּמי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָאֹו
נקבּותֹו ּבית עד ּפיו מּתֹו ּתֹוחבֹו אֹותֹו? צֹולין ּכיצד ְֲִִִֵֵֵַַַאׁש.

והאׁש[אחוריו] הּתּנּור, לתֹו אֹותֹו ותֹולה עץ, ׁשל ְְְְֵֵֶֶַַַָּבׁשּפּוד
ולאלמּט לֹו; חּוצה ּבּתּנּור, מעיו ּובני ּכרעיו ותֹולה ה. ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּבתֹוכֹו גופו]יּתנם ׁשל[בתוך וׁשּפּוד הּוא. ּבּׁשּול ּכמין ׁשּזה , ְְְְִִִֵֶֶֶַ
את[עץ] יזרק ׁשּלא ּכדי לצלּיתֹו, ּבֹוררין היּו יצאו]רּמֹון -] ְְְְִִִִִֵֶֶָָֹֹ

העץ]מימיו ויבּׁשלֹו.[של ְִֵַָ
.‡Èמּפני מקֹומֹו, את יקלף - ּתּנּור ׁשל ּבחרׂשֹו הּבׂשר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹנגע

החרׂש צלי .ׁשהּוא ְִֶֶֶַ
.È;מקֹומֹו את יקלף - אליו וחזר החרׂש, על מרטּבֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנטף

אסּורה, - ּכׁשּיּצלה מּמּנּו ׁשּתפרׁש והּלחה הּמרק ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּכל
צלי ּבׂשר אינּה .ׁשהרי ֲִֵֵֶָָָָ

.‚Èהּסלת על ׁשּלֹו הרטב מן והתחמםנטף [החמה, ִֶֶֶַַַָָֹֹ
ויׁשליכּנּוהרוטב] מקֹומֹו, את יקמץ מפני- הסולת, את -] ְְְְִִֶֶַֹ

הפסול] .הרוטב
.„È.יאכלּו הּכהנים, חבּורת אם - ּתרּומה ׁשל ּבׁשמן ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָֹֹסכֹו

הּוא חי אם - יׂשראל ׁשל צליה]ואם לפני וינּגב;[- יּדיחּנּו , ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ
- ׁשני מעׂשר ׁשל ּבׁשמן סכֹו החיצֹון. את יקלף צלי, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹואם

ּדמים יעׂשּנּו בממון]לא לפדותו ׁשאין[- חבּורה; ּבני על ְֲֲִֵֵֶֶַַָָֹ
ואין ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבירּוׁשלים, ׁשני מעׂשר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָּפֹודין
וטלה ּגדי אפּלּו הּתערבת, מּפני - ּכאחד ּפסחים ׁשני .צֹולין ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

.ÂËּבארנּו עדּכבר אּלא נאכל הּפסח ׁשאין מקֹומֹות, ּבכּמה ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
העברה מן להרחיק ּכדי שיעלהחצֹות, אחר יאכלו שלא -] ְְְֲֲִִֵֵַָָ

השחר] ׁשּיעלהעמוד עד הּלילה, ּכל ׁשּיאכל ּתֹורה ודין ;ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
טעּון ׁשהּוא ּומּצה, חמץ ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר הּׁשחר. ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָעּמּוד

חֹוזרין[אמירת] חבּורה ּבני וׁשאין אכילתֹו, ּבׁשעת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָהּלל
הּלילה. ּבתחּלת אפּלּו ּבׁשנה, ׁשּנרּדמּו אחר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָואֹוכלין

ה'תש"ע כסלו א' רביעי יום

    
מֹוציאין‡. ואין אחת, ּבחבּורה אּלא נאכל אינֹו ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּפסח

ּבׂשר ּכזית מּמּנּו והּמֹוציא ּבּה. ׁשּיאכל החבּורה מן ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
עׂשר חמּׁשה ּבלילי לחבּורה ׁשּנאמר:מחבּורה לֹוקה, - ְֱֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּיּניחּנּו והּוא, חּוצה"; הּבׂשר מן הּבית מן תֹוציא ְִִִִִֶֶַַַַָָָֹ"לא
ּכׁשּבת ּבֹו, ּכתּובה ׁשהֹוצאה - שבת]ּבחּוץ לפיכ,[כדיני ; ְְְִֶַַָָָָָ

אחר מֹוציא ואין ׁשּבת. ּכהֹוצאת והּנחה, עקירה ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָצרי
האגף מן נפסל. הראׁשֹון, ׁשהֹוציאֹו ׁשּכיון - ּבפסח ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמֹוציא

המשקוף] שברוחב הדלת האגף[מקום ּומן ּכלפנים; ְְְְֲִִִִִַָולפנים,

ּכלחּוץ. - הּפתח עבי ׁשהּוא עצמֹו, והאגף ּכלחּוץ; ְְְְְֲֳִֶֶַַַַַַַָולחּוץ,
אינם והעלּיֹות, הּגּגים ּכלפנים; הּכתלים, ועבי ְְְְֲֳִִִִִִֵַַַַַָָָָהחּלֹונֹות

הּבית. ְִִַַַּבכלל

.ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין לחבּורתֹו, חּוץ ׁשּיצא הּפסח ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבׂשר
ׁשּיצא קדׁשים קדׁשי ּכבׂשר הּוא והרי ּבאכילה; נאסר -ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
לחֹומת חּוץ ׁשּיצא קּלים קדׁשים ּבׂשר אֹו לעזרה, ְְֲִִֶַַַָָָָָָָחּוץ

טרפה ׁשהּכל - ׁשּבארנּוירּוׁשלים ּכמֹו אכילתֹו, על ולֹוקין , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ויֹורד הּבׂשר חֹות - מקצתֹו ׁשּיצא אבר הּקרּבנֹות. ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבמעׂשה
- ׁשּבפנים ּכל הּבׂשר; את וקֹולף לעצם, מּגיע ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעד

ׁשּבחּוץ וכל שיצא]יאכל, לעצם,[- מּגיע ּוכׁשהּוא יּׂשרף. - ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבקֹופיץ גדול]חֹות דינו],[סכין קדׁשים;[כך ׁשאר היה אם ְְִִִֵָָָָָ

הּפרק, עד קֹולף עצם, ּבֹו לׁשּבר ׁשאסּור ּפסח היה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹואם
לחּוץ. ּומׁשליכֹו הּפרק, מן מקצתֹו ׁשּיצא האבר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּומפרק

ּכל‚. צריכה אחד, ּבבית אֹוכלֹות ׁשהיּו חבּורֹות ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָׁשּתי
הּקף לּה לעׂשֹות מהן הּבׂשר[מחיצה]חבּורה "מן ׁשּנאמר: , ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

הּׁשמּועה מּפי - רבינו]חּוצה" ממשה ׁשּצרי[מסורת למדּו, ְְִִִֶַָָָָ
חּוצה לֹו את[גבול]לּתן הֹופכין ואּלּו אכילתֹו; למקֹום ְְְֲִִִִֵֵֶָָ

היל ּפניהם את הֹופכין ואּלּו ואֹוכלין, היל ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָּפניהם
מערּבבין. יהּוא ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְִִֵֶָֹֻואֹוכלין

ׁשּתי„. ּבין הּבית, ּבאמצע יינם ּבֹו ׁשּמֹוזגין הּמים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהיה
קֹופץ למזג, עֹומד ּכׁשהּׁשּמׁש - ּפיו[סוגר]החבּורֹות את ְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹ

אוכל] חבּורתֹו,[ואינו אצל ׁשּמּגיע עד ּפניו, את ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּומחזיר
חבּורֹות. ּבׁשּתי לאכל ׁשאסּור ּׁשּבפיו; מה אֹוכל ּכ ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹואחר
מּפני - ואֹוכלת חבּורתּה, מּבני ּפניה להחזיר לּכּלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּומּתר

ּבפניהם. לאכל ּבֹוׁשה ְֱִִֵֶֶֶָֹׁשהיא
אֹוכלין;‰. אינן מּביניהן, מחיצה ׁשּנפרצה חבּורֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָׁשּתי

אינן - ּביניהם מחיצה ונעׂשית אחת, חבּורה היתה אם ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
חבּורֹות, ּבׁשּתי נאכל הּפסח ׁשאין ׁשּתסּתּלק; עד ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאֹוכלין

לחבּורה מחבּורה נעקרין .ואין ְֱֲֲִֵֵֶַָָָ
.Âׁשלׁשּבני ׁשּנכנסּו ּפסחן,חבּורה לאכל יתר אֹו מהם ה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹ

ּבני ׁשּדר ּבׁשעה נכנסּו אם - חבּורה ּבני ׁשאר ּבאּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹולא
ולא הּׁשאר על לכּלם המעֹורר וחזר הּפסחים, לאכל ְְְְְְֱִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֻאדם
ממּתינים ואין ׁשּיׂשּבעּו, עד אֹוכלין ׁשּנכנסּו אּלּו הרי - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָּבאּו
אּלּו ּומצאּו ,ּכ אחר הּמתאחרין ּבאּו ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָלּׁשאר;
חלקם. ּדמי להם מׁשּלמים אינן - הּכל ׁשאכלּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּׁשלׁשה
ּבּמה ממּתינים. אּלּו הרי ּבלבד, ׁשנים נכנסּו אם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָאבל
ּבעת אבל לאכל. ּכניסתם ּבׁשעת אמּורים? ְְְְֱֲֲִִִִֵֶַָָָָֹּדברים

אפּלּו[שיוצאים]ׁשּנפטרין לחברֹו; להמּתין צרי אדם אין , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ
להמּתין. צרי ואינֹו יצא, - מּלאכל ּבלבד אחד ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּגמר

.Êמּפסח ּבין ראׁשֹון מּפסח ּבין הּפסח, מן ּכזית ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּמאכיל
זרה לעבֹודה למׁשּמד שהשתמד]ׁשני, ּתֹוׁשב[יהודי לגר אֹו , ְְֲִִֵֵַָָָָָֻ

נח] בני מצוות ז' ששומר ׂשכיר[נכרי עֹובר[גוי]אֹו זה הרי - ֲִֵֵֶָ
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, ואינֹו תעׂשה; ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָֹּבלא
ואין נכר; אל העֹובד זה ּבּתֹורה, האמּור נכר" ְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּו"בן
ׁשּנאמר: - ׂשכיר אֹו ּתֹוׁשב ּגר אפּלּו לגֹוי, מּמּנּו ְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָמאכילין

ּבֹו". יאכל לא וׂשכיר ְִַָָֹֹ"ּתֹוׁשב
.Áוכלערל" ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּפסח מּבׂשר ּכזית ׁשאכל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

אֹוכל אבל אֹוכל, ׁשאינֹו הּוא "ּבֹו" ּבֹו"; יאכל לא ֲֵֵֵֵֶַָָֹֹערל



מי            
      

ּומּתר הּמים. מן חּוץ ּפרֹות, ּומי מׁשקין ּוׁשאר וׁשמן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֻּביין
ּפרֹות. ּובמי ּבמׁשקין ׁשּנצלה, אחר הּבׂשר ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָֹלטּבל

.Ëצֹולין מּתכֹותאין ּכלי אֹו אבן ּכלי ּגּבי על הּפסח את ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
היה אם ,לפיכ אחר; ּדבר צלי לא אׁש", "צלי ׁשּנאמר: -ְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
צֹולין ואין עליו. צֹולין האּור, ּבֹו ׁשּתׁשלט ּכדי מנּקב ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָֹֻּכלי
וצֹולה ּכּלֹו, חם הּׁשּפּוד ׁשהרי - מּתכת ׁשל ּבׁשּפּוד ְְֲֵֶֶֶֶֶַַַַַֻאֹותֹו

מהאש]מקֹומֹו ולא השפוד מחום נצלה ונמצא, -]. ְ
.È,ּבּתּנּור ותלהּו האׁש, ּכל את וגרף הּתּנּור, את ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָהּסיק

אׁש צלי זה ׁשאין אסּור, זה הרי - עלוצלהּו וצלהּו חתכֹו . ְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָ
חרסית אֹו סיד ּגּבי על צלהּו אׁש. צלי זה הרי ּגחלים, ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָּגּבי

סיד] צלי[מין זה ׁשאין אסּור; זה הרי - טבריה חּמי ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָאֹו
נקבּותֹו ּבית עד ּפיו מּתֹו ּתֹוחבֹו אֹותֹו? צֹולין ּכיצד ְֲִִִֵֵֵַַַאׁש.

והאׁש[אחוריו] הּתּנּור, לתֹו אֹותֹו ותֹולה עץ, ׁשל ְְְְֵֵֶֶַַַָּבׁשּפּוד
ולאלמּט לֹו; חּוצה ּבּתּנּור, מעיו ּובני ּכרעיו ותֹולה ה. ְְְְְֵֵֶַַַָָָָָֹ

ּבתֹוכֹו גופו]יּתנם ׁשל[בתוך וׁשּפּוד הּוא. ּבּׁשּול ּכמין ׁשּזה , ְְְְִִִֵֶֶֶַ
את[עץ] יזרק ׁשּלא ּכדי לצלּיתֹו, ּבֹוררין היּו יצאו]רּמֹון -] ְְְְִִִִִֵֶֶָָֹֹ

העץ]מימיו ויבּׁשלֹו.[של ְִֵַָ
.‡Èמּפני מקֹומֹו, את יקלף - ּתּנּור ׁשל ּבחרׂשֹו הּבׂשר ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָֹנגע

החרׂש צלי .ׁשהּוא ְִֶֶֶַ
.È;מקֹומֹו את יקלף - אליו וחזר החרׂש, על מרטּבֹו ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנטף

אסּורה, - ּכׁשּיּצלה מּמּנּו ׁשּתפרׁש והּלחה הּמרק ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּכל
צלי ּבׂשר אינּה .ׁשהרי ֲִֵֵֶָָָָ

.‚Èהּסלת על ׁשּלֹו הרטב מן והתחמםנטף [החמה, ִֶֶֶַַַָָֹֹ
ויׁשליכּנּוהרוטב] מקֹומֹו, את יקמץ מפני- הסולת, את -] ְְְְִִֶֶַֹ

הפסול] .הרוטב
.„È.יאכלּו הּכהנים, חבּורת אם - ּתרּומה ׁשל ּבׁשמן ְְְֲֲִִֶֶֶַַָָֹֹסכֹו

הּוא חי אם - יׂשראל ׁשל צליה]ואם לפני וינּגב;[- יּדיחּנּו , ְְִִִִִֵֵֶֶַַַָ
- ׁשני מעׂשר ׁשל ּבׁשמן סכֹו החיצֹון. את יקלף צלי, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹואם

ּדמים יעׂשּנּו בממון]לא לפדותו ׁשאין[- חבּורה; ּבני על ְֲֲִֵֵֶֶַַָָֹ
ואין ּבמקֹומֹו. ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבירּוׁשלים, ׁשני מעׂשר ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָּפֹודין
וטלה ּגדי אפּלּו הּתערבת, מּפני - ּכאחד ּפסחים ׁשני .צֹולין ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

.ÂËּבארנּו עדּכבר אּלא נאכל הּפסח ׁשאין מקֹומֹות, ּבכּמה ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
העברה מן להרחיק ּכדי שיעלהחצֹות, אחר יאכלו שלא -] ְְְֲֲִִֵֵַָָ

השחר] ׁשּיעלהעמוד עד הּלילה, ּכל ׁשּיאכל ּתֹורה ודין ;ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ
טעּון ׁשהּוא ּומּצה, חמץ ּבהלכֹות ּבארנּו ּוכבר הּׁשחר. ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָעּמּוד

חֹוזרין[אמירת] חבּורה ּבני וׁשאין אכילתֹו, ּבׁשעת ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָהּלל
הּלילה. ּבתחּלת אפּלּו ּבׁשנה, ׁשּנרּדמּו אחר ְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָואֹוכלין

ה'תש"ע כסלו א' רביעי יום

    
מֹוציאין‡. ואין אחת, ּבחבּורה אּלא נאכל אינֹו ְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּפסח

ּבׂשר ּכזית מּמּנּו והּמֹוציא ּבּה. ׁשּיאכל החבּורה מן ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמּמּנּו
עׂשר חמּׁשה ּבלילי לחבּורה ׁשּנאמר:מחבּורה לֹוקה, - ְֱֲֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּיּניחּנּו והּוא, חּוצה"; הּבׂשר מן הּבית מן תֹוציא ְִִִִִֶֶַַַַָָָֹ"לא
ּכׁשּבת ּבֹו, ּכתּובה ׁשהֹוצאה - שבת]ּבחּוץ לפיכ,[כדיני ; ְְְִֶַַָָָָָ

אחר מֹוציא ואין ׁשּבת. ּכהֹוצאת והּנחה, עקירה ְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָָצרי
האגף מן נפסל. הראׁשֹון, ׁשהֹוציאֹו ׁשּכיון - ּבפסח ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָמֹוציא

המשקוף] שברוחב הדלת האגף[מקום ּומן ּכלפנים; ְְְְֲִִִִִַָולפנים,

ּכלחּוץ. - הּפתח עבי ׁשהּוא עצמֹו, והאגף ּכלחּוץ; ְְְְְֲֳִֶֶַַַַַַַָולחּוץ,
אינם והעלּיֹות, הּגּגים ּכלפנים; הּכתלים, ועבי ְְְְֲֳִִִִִִֵַַַַַָָָָהחּלֹונֹות

הּבית. ְִִַַַּבכלל

.ּבׁשגגה ּבין ּבזדֹון ּבין לחבּורתֹו, חּוץ ׁשּיצא הּפסח ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָּבׂשר
ׁשּיצא קדׁשים קדׁשי ּכבׂשר הּוא והרי ּבאכילה; נאסר -ְְֱֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
לחֹומת חּוץ ׁשּיצא קּלים קדׁשים ּבׂשר אֹו לעזרה, ְְֲִִֶַַַָָָָָָָחּוץ

טרפה ׁשהּכל - ׁשּבארנּוירּוׁשלים ּכמֹו אכילתֹו, על ולֹוקין , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ
ויֹורד הּבׂשר חֹות - מקצתֹו ׁשּיצא אבר הּקרּבנֹות. ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָּבמעׂשה
- ׁשּבפנים ּכל הּבׂשר; את וקֹולף לעצם, מּגיע ׁשהּוא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹעד

ׁשּבחּוץ וכל שיצא]יאכל, לעצם,[- מּגיע ּוכׁשהּוא יּׂשרף. - ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ
ּבקֹופיץ גדול]חֹות דינו],[סכין קדׁשים;[כך ׁשאר היה אם ְְִִִֵָָָָָ

הּפרק, עד קֹולף עצם, ּבֹו לׁשּבר ׁשאסּור ּפסח היה ְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹואם
לחּוץ. ּומׁשליכֹו הּפרק, מן מקצתֹו ׁשּיצא האבר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּומפרק

ּכל‚. צריכה אחד, ּבבית אֹוכלֹות ׁשהיּו חבּורֹות ְְְְֲִִֵֶֶַָָָָׁשּתי
הּקף לּה לעׂשֹות מהן הּבׂשר[מחיצה]חבּורה "מן ׁשּנאמר: , ֱֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ

הּׁשמּועה מּפי - רבינו]חּוצה" ממשה ׁשּצרי[מסורת למדּו, ְְִִִֶַָָָָ
חּוצה לֹו את[גבול]לּתן הֹופכין ואּלּו אכילתֹו; למקֹום ְְְֲִִִִֵֵֶָָ

היל ּפניהם את הֹופכין ואּלּו ואֹוכלין, היל ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶָָּפניהם
מערּבבין. יהּוא ׁשּלא ּכדי - ְְְְְְִִֵֶָֹֻואֹוכלין

ׁשּתי„. ּבין הּבית, ּבאמצע יינם ּבֹו ׁשּמֹוזגין הּמים ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָהיה
קֹופץ למזג, עֹומד ּכׁשהּׁשּמׁש - ּפיו[סוגר]החבּורֹות את ְְֲִִֵֵֶֶַַַָֹ

אוכל] חבּורתֹו,[ואינו אצל ׁשּמּגיע עד ּפניו, את ְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּומחזיר
חבּורֹות. ּבׁשּתי לאכל ׁשאסּור ּׁשּבפיו; מה אֹוכל ּכ ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָֹואחר
מּפני - ואֹוכלת חבּורתּה, מּבני ּפניה להחזיר לּכּלה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּומּתר

ּבפניהם. לאכל ּבֹוׁשה ְֱִִֵֶֶֶָֹׁשהיא
אֹוכלין;‰. אינן מּביניהן, מחיצה ׁשּנפרצה חבּורֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶָָָׁשּתי

אינן - ּביניהם מחיצה ונעׂשית אחת, חבּורה היתה אם ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָוכן
חבּורֹות, ּבׁשּתי נאכל הּפסח ׁשאין ׁשּתסּתּלק; עד ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאֹוכלין

לחבּורה מחבּורה נעקרין .ואין ְֱֲֲִֵֵֶַָָָ
.Âׁשלׁשּבני ׁשּנכנסּו ּפסחן,חבּורה לאכל יתר אֹו מהם ה ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָֹֹ

ּבני ׁשּדר ּבׁשעה נכנסּו אם - חבּורה ּבני ׁשאר ּבאּו ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶָָָָָֹולא
ולא הּׁשאר על לכּלם המעֹורר וחזר הּפסחים, לאכל ְְְְְְֱִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹֻאדם
ממּתינים ואין ׁשּיׂשּבעּו, עד אֹוכלין ׁשּנכנסּו אּלּו הרי - ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָּבאּו
אּלּו ּומצאּו ,ּכ אחר הּמתאחרין ּבאּו ואפּלּו ְְְֲֲִִִֵַַַַַַָָָָלּׁשאר;
חלקם. ּדמי להם מׁשּלמים אינן - הּכל ׁשאכלּו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹהּׁשלׁשה
ּבּמה ממּתינים. אּלּו הרי ּבלבד, ׁשנים נכנסּו אם ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַַָאבל
ּבעת אבל לאכל. ּכניסתם ּבׁשעת אמּורים? ְְְְֱֲֲִִִִֵֶַָָָָֹּדברים

אפּלּו[שיוצאים]ׁשּנפטרין לחברֹו; להמּתין צרי אדם אין , ְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָ
להמּתין. צרי ואינֹו יצא, - מּלאכל ּבלבד אחד ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּגמר

.Êמּפסח ּבין ראׁשֹון מּפסח ּבין הּפסח, מן ּכזית ְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַהּמאכיל
זרה לעבֹודה למׁשּמד שהשתמד]ׁשני, ּתֹוׁשב[יהודי לגר אֹו , ְְֲִִֵֵַָָָָָֻ

נח] בני מצוות ז' ששומר ׂשכיר[נכרי עֹובר[גוי]אֹו זה הרי - ֲִֵֵֶָ
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל לֹוקה, ואינֹו תעׂשה; ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָֹּבלא
ואין נכר; אל העֹובד זה ּבּתֹורה, האמּור נכר" ְֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָָּו"בן
ׁשּנאמר: - ׂשכיר אֹו ּתֹוׁשב ּגר אפּלּו לגֹוי, מּמּנּו ְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָמאכילין

ּבֹו". יאכל לא וׂשכיר ְִַָָֹֹ"ּתֹוׁשב
.Áוכלערל" ׁשּנאמר: לֹוקה, - הּפסח מּבׂשר ּכזית ׁשאכל ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָ

אֹוכל אבל אֹוכל, ׁשאינֹו הּוא "ּבֹו" ּבֹו"; יאכל לא ֲֵֵֵֵֶַָָֹֹערל



מי           
      

לגר ּומרֹור מּצה להאכיל מּתר וכן ּומרֹור. מּצה ְְְֲִֵֵַַַָָָָָֻהּוא
ּולׂשכיר. ְִָָּתֹוׁשב

.Ëהּפסח מּלׁשחט אֹותֹו מעּכבת ועבדיו ּבניו ׁשּמילת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּכׁשם
מּלאכל אֹותֹו מעּכבת ּכ יאכל- אז אתֹו, "ּומלּת ׁשּנאמר: , ְְֱֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

לֹו ׁשהיה אֹו הּפסח, ׁשּנׁשחט אחר עבד קנה ּכיצד? ְִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבֹו".
הרי - הּפסח ׁשחיטת אחר אּלא להּמֹול זמּנֹו הּגיע ׁשּלא ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹּבן
ראּוי הּבן יהיה וכיצד אֹותן. ׁשּימּול עד לאכל, אסּור ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹזה
ׁשחיטה? קדם ראּוי יהיה ולא הּפסח, ׁשחיטת אחר ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹלמילה

חּמה ׁשחלצּתּו ונרפא]ּכגֹון ימים[שנחלה ׁשבעת ׁשּצרי , ְְֲִִִֶֶַַַָָָָ
אחר ונרּפאת עינֹו ׁשּכאבה ּוכגֹון הבראתֹו, מּיֹום לעת ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָמעת

טמטּום ׁשהיה אֹו מינו]ׁשחיטה, נודע ולא - ונקרע[סתום ְְְְִִֶַָָָֻ
זכר. ונמצא הּפסח ׁשחיטת ְְְִִֶַַַַַָָָאחר

    
ׁשּנאמר:‡. לֹוקה, זה הרי - טהֹור ּבפסח עצם ְֱֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָהּׁשֹובר

בֹו" תׁשּברּו לא לא"ועצם "ועצם ׁשני: ּבפסח נאמר וכן ; ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹֹ
עצם, ּבֹו ׁשבר אם - ּבטמאה ׁשּבא ּפסח אבל בֹו". ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֻיׁשּברּו

הּׁשמּועה מּפי לֹוקה; רבינו]אינֹו ממשה "לא[מסורת למדּו: ְְִִֵֶַָָֹ
העצם את הּׁשֹובר אחד ּבטמא. ולא ּבטהֹור, - בֹו" ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹתׁשּברּו
אֹו יֹום, מּבעֹוד עצם ּבֹו ׁשּׁשבר אֹו עׂשר, חמּׁשה ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָּבלילי

לֹוקה; זה הרי - ימים ּכּמה אחר ֲִֵֶֶֶַַַַָָָׁשּׁשבר

.,מּבׂשרֹו הּנֹותר ּבכלל הּפסח עצמֹות ׂשֹורפין ,ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָלפיכ
ּתּקלה לידי ּבהן יבֹואּו ׁשּלא .ּכדי ְִֵֵֶֶַָָָָֹ

ּבׂשר,‚. ּכזית עליו ׁשּיׁש עצם ׁשבירת על אּלא חּיבין ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָאין
ּכזית עליו וׁשאין מח, ּבֹו ׁשאין עצם אבל מח; ּבֹו ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹאֹו
וׁשבר ּבׂשר, ּכזית עליו היה ׁשבירתֹו. על חּיב אינֹו - ְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָָּבׂשר
ׁשהּמקֹום ּפי על אף חּיב, - הּבׂשר ּבמקֹום ׁשּלא ְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹהעצם

מּבׂשר ּפנּוי .ׁשּׁשבר ִֶַָָָָ

לֹוקה„. אחד, ּבעצם הּׁשֹובר אחר .והּׁשֹובר ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָ

מּׁשּום‰. חּיב אינֹו ּגידים, והמחּת עצמֹות ְְֲִִִֵֵֵַַַַָָהּׂשֹורף
עצם .ׁשבירת ְִֶֶַ

.Âנאּפסח מעט]ׁשהּוא את[צלוי ּבֹו וׁשבר מבּׁשל, אֹו ְְֶֶֶַַָָָֻ
ויציאה ּבטמאה נפסל אפּלּו לֹוקה. - ממקוםהעצם שיצא -] ְְְֲִִִִֶֶֶַָָָֻ

החבורה] ּבהם,אכילת העצם.וכּיֹוצא ׁשבירת אּסּור ּבֹו יׁש ְְִִֵֵֶֶֶַַָָ
הּכׁשר ׁשעת לֹו ּבׁשהיתה אמּורים? ּדברים שהיהּבּמה [זמן ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָֹ

ּכגֹוןכשר] הּכׁשר, ׁשעת לֹו היתה לא אם אבל ונפסל; ,ְְְְְֲִִֶַַַָָָֹֹ
בהקרבה]ׁשּנתּפּגל הּזמן[נפסל לאוכלוּבמחׁשבת [שחשב ְְְֲִֵֶֶֶַַַַ
זמנו] הּׁשםאחר ׁשּנּוי ּבמחׁשבת בעליו]אֹו לשם שלא [-כגון ְֲִֵֶֶַַ

העצם. ׁשבירת מּׁשּום ּבֹו אין -ְִִֵֶֶַָ
.Êהאליה עצם אינּה[הזנב]ׁשבר ׁשהרי לֹוקה, אינֹו - ְֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

לאכילה. ְֲִַָָראּויה
Áמּתרין אּלּו הרי רּכים, עצמים ּכמֹו ׁשהם ְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֻהּסחּוסחים,

ְְָָלאכלם.
.Ë,אֹותם יאכל לא - רּכים ׁשעצמֹותיו ,ור קטן ּגדי ְְִִֶַַַַָָָָָָָֹֹהיה

עצם הּׁשֹובר ׁשאחד - לֹוקה אכל, ואם עצם; ׁשֹובר ְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשּזה
ּבּׁשֹור ׁשּנאכל ּכל הּכלל: זה .ר עצם הּׁשֹובר אֹו ְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָקׁשה,
הּגדי מן ּכנגּדֹו לאכל ׁשּמּתר הּוא - ׁשּיתּבּׁשל אחר ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֻהּגדֹול

ּכנפים ראׁשי ּכגֹון צלּיתֹו, אחר עצמות]הר ּוסחּוסחים.[- ְְְְִִִֵַַַַַָָָָ

.Èראּויין ׁשהן ּפי על אף - להקׁשֹות ׁשּסֹופן הרּכין ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָּגידין
נמנין אין - ּבפסח ונאכלין עּתה, [מחשבים]לאכילה ְְְֱֲִִִִֵֶֶַַַָָָ

נוספים]עליהם משתתפים מּפני[- ׁשּבראׁש, מח על ונמנין . ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָֹֹ
מח על נמנין ואין עצם; ׁשבירת ּבלא להֹוציאֹו ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹׁשּיכֹול
אינֹו ׁשהרי - ראׁשיו מּׁשני הּסתּום העצם והּוא ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָׁשּבּקֹולית,

העצם. ּבׁשבירת אּלא להֹוציאֹו, ְְִִִֶֶֶַָָָיכֹול

.‡Èואֹוכל,ּכׁשאדם הּבׂשר את חֹות - הּפסח את אֹוכל ְְֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָ
ּוכׁשּיּגיע רצה; אם ּומפרקן הּפרק, מן העצמֹות את ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָוחֹות
והעצמֹות הּגידים ׁשאר עם ּומּניחֹו מֹוציאֹו, הּנׁשה, ְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָלגיד

אכילה ּבׁשעת ׁשּיֹוצאין אֹותֹווהּקרּומֹות מנּקין ׁשאין - ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָ
ׁשלם. אֹותֹו צֹולין אּלא אֹותֹו, מחּתכין ואין הּבׂשר, ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָּכׁשאר
יחסר ׁשּלא והּוא, ּכׁשר; - חתיכֹות חתיכֹות חתכֹו ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָֹואם
עד הּפסח מּבׂשר יׁשאיר ׁשּלא להׁשּתּדל אדם צרי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹאבר.
ּבּׁשני וכן ּבקר"; עד מּמּנּו תֹותירּו "[ו]לא ׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹֹֹּבקר,
מּמּנּו, הׁשאיר ואם ּבקר". עד מּמּנּו יׁשאירּו "לא ְְְֱִִִִִִֶֶֶֶַַַֹֹנאמר:
לֹוקה ואינֹו תעׂשה; ּבלא עֹובר - ּבּׁשני ּבין ּבראׁשֹון ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָֹּבין
. מּמּנּו "והּנתר ׁשּנאמר: לעׂשה, נּתק ׁשהרי - זה לאו ְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹעל

ּתׂשרפּו". ּבאׁש .ְִֵָֹ
.Èׁשלמים עּמֹו מקריבין ּבראׁשֹון, הּפסח את ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַָָּכׁשּמקריבין

אֹו ּגדֹולים הּצאן, מן אֹו הּבקר מן - עׂשר ארּבעה ְְְִִִַַַָָָָָָֹּביֹום
היאקטּנים וזֹו הּׁשלמים. זבחי ּככל נקבֹות, אֹו זכרים , ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָ

ּבּתֹורה:ה נאמר זה ועל עׂשר'; ארּבעה 'חגיגת ּנקראת ְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָ
עּמֹו מביאין אימתי ּובקר". צאן ,אלהי לה' ּפסח ְְְֱִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ"וזבחּת

ּבחל ּבא ׁשהּוא ּבזמן זֹו? בחול]חגיגה י"ד ּובטהרה[שחל ְְְֲֳִִֶַָָָָֹ
ישבעוּובמעט ולא פסח, קרבן באותו השתתפו [כשרבים ְָֻ
אֹוממנו] ּבׁשּבת, להיֹות עׂשר ארּבעה יֹום חל אם אבל .ְְְֲִִַַָָָָָָָ

אין - מרּבים הּפסחים ׁשהיּו אֹו ּבטמאה, הּפסח ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻֻׁשּבא
ּבלבד. הּפסחים אּלא מקריבין ואין חגיגה, עּמֹו ְְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַָָָמביאין

.‚Èוהיא חֹובה; ואינּה רׁשּות, - עׂשר ארּבעה ְְְְֲִִֵַַָָָָָָחגיגת
ואסּור ׁשלמים. זבחי ּככל אחד, ולילה ימים לׁשני ְְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָנאכלת
ׁשּנאמר: הּׁשליׁשי, לּיֹום עׂשר ארּבעה חגיגת מּבׂשר ְְְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָלהּניח
- הראׁשֹון ּבּיֹום ּבערב ּתזּבח אׁשר הּבׂשר מן ילין ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ"ולא
ּבׂשר למּניח אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָֹלּבקר";
"לּבקר", ׁשּנאמר: - עׂשר ׁשּׁשה ליֹום עׂשר ארּבעה ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָֹחגיגת
יׂשרף אּלא לֹוקה; אינֹו והּמֹותיר, הּׁשני. יֹום ׁשל ּבקר ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹֹעד

הּנֹותרים. ּכׁשאר מּמּנה, ְִִִֶַַָָָָהּנֹותר
.„Èוכל הּׁשלחן, על הּפסח עם ׁשעלה חגיגה ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָֻּבׂשר

ואינם עּמֹו, מתּבערין - הּׁשלחן על עּמֹו העֹולים ְְְְֲִִִִִִִֵַַַַַָָָֻהּתבׁשילין
הּתערבת מּפני ּגזרה, עצמֹו: ּכּפסח חצֹות עד אּלא .נאכלים ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹ

.ÂËאסּור - הראׁשֹון ׁשני? לפסח ראׁשֹון ּפסח ּבין ְִִִֵֵֶֶַַַָָמה
חמץ על נׁשחט ואינֹו יּמצא', ּוב'בל יראה' ּב'בל [-ּבחמץ ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ

הבעלים] ברשות חמץ חּוץכשיש מּמּנּו מֹוציאין ואין ,ְִִִֵֶ
וטעּון עּמֹו[אמירת]לחבּורה, ּומביאין ּבאכילתֹו, הּלל ְְֲֲִִִִֵַַַָָָ

טמאת הּקהל רב נטמא אם ּבטמאה ׁשּיבֹוא ואפׁשר ְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָֹֻֻחגיגה,
ּבּבית, עּמֹו ּומּצה חמץ - ׁשני ּפסח אבל ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָמת,
לבית חּוץ אֹותֹו ּומֹוציאין ּבאכילתֹו, הּלל טעּון ְְֲִִִֵֵֵַַָָואינֹו
ּבטמאה. ּבא ואינֹו חגיגה, עּמֹו מביאין ואין ְְְְְֲֲִִִִִֵֵָָָָֻאכילתֹו,
ונאכלין ּבעׂשּיתם, הּלל ּוטעּונין הּׁשּבת, את ּדֹוחין ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּוׁשניהם

           
      

ואין מהם, מֹותירין ואין ּומרֹור, מּצה על אחד ּבבית ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָצלי
לראׁשֹון הּׁשני יׁשוה לא ולּמה העצם. את ּבהם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשֹוברין
יעׂשּו הּפסח חּקת "ּככל ׁשּנאמר: מאחר הּדברים, ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֻלכל
ׁשאינֹו ללּמד הּפסח, חּקי מּקצת ּבֹו ׁשּפרׁש לפי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֻאֹותֹו"?
הּמצוֹות והן ּבֹו; ׁשּנתּפרׁשּו ּבּדברים אּלא לראׁשֹון ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשוה
ּבמצרים, ׁשּנאמר זה ׁשּכלל הּפסח". "חּקת והם ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻׁשּבגּופֹו,
ּבאגּדת ּדם הּגעת טעּון וׁשהּוא מּבעׂשֹור, הּפסח ְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻׁשּיּלקח
אין - ּבחּפזֹון וׁשּיאכל הּמזּוזֹות, ולׁשּתי לּמׁשקֹוף ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָאזֹוב
ּבפסח אּלא נעׂשּו ולא לדֹורֹות, נֹוהגים הּדברים ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹאֹותם

ּבלבד. ְְִִִַַמצרים

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

 
מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָיׁש
(ב) ה'; ּפני את להראֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָֹלא
יראה ׁשּלא (ד) ּברגלים; לׂשמח (ג) רגלים; ּבׁשלׁש ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֹלחג
מּתנֹותיו לֹו ולּתן מּלׂשּמחֹו הּלוי יעזב ׁשּלא (ה) ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹריקם;
ּבמֹוצאי הּסּכֹות ּבחג העם את להקהיל (ו) ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻּברגלים;

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְְִִִִֵֵֵָָׁשמּטה.

   
מּׁשלׁשה‡. רגל ּבכל יׂשראל נצטּוּו עׂשה מצוֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשלׁש

;"זכּור ּכל "יראה ׁשּנאמר: הראּיה, הן: ואּלּו ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָרגלים,
ׁשּנאמר: והּׂשמחה, ;"אלהי לה' "ּתחג ׁשּנאמר: ְְְֱֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹוהחגיגה,
ׁשּיראה היא - ּבּתֹורה האמּורה הראּיה ."ּבחּג ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ"וׂשמחּת
קרּבן עּמֹו ויביא חג, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ּבעזרה ְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָּפניו

העֹוף מן ּבין ּביֹוםעֹולה, לעזרה ׁשּבא ּומי הּבהמה. מן ּבין ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
עׂשה, מצות עׂשה ׁשּלא ּדּיֹו לא - עֹולה הביא ולא ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹראׁשֹון,
פני יראּו "ולא ׁשּנאמר: תעׂשה, לא מצות על ׁשעבר ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאּלא
מעׂשה. עׂשה לא ׁשהרי זה, לאו על לֹוקה ואינֹו ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹריקם".
טֹוב ּביֹום ׁשלמים ׁשּיקריב היא - ּבּתֹורה האמּורה ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָהחגיגה
ׁשאין ידּוע, והּדבר להראֹות; ּכׁשּיבֹוא חג, ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהראׁשֹון
ׁשהן אּלּו, מצוֹות ּוׁשּתי הּבהמה. מן אּלא ּבאים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּׁשלמים
הּׂשמחה ּבהן. חּיבֹות הּנׁשים אין - והחגיגה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהראּיה

יתר ׁשלמים ׁשּיקריב הּוא - ּברגלים על[בנוסף]האמּורה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: ׂשמחה', 'ׁשלמי הּנקראין הן ואּלּו חגיגה, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשלמי
."אלהי ה' לפני וׂשמחּת ׁשם; ואכלּת ׁשלמים, ְְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ"וזבחּת

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות ְְְִִַָָָונׁשים
.הּתֹורה מן ׁשעּור להן אין - והחגיגה ׁשּנאמר:הראּיה , ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

סֹופרים מּדברי אבל וגֹו'"; ידֹו ּכמּתנת חכמים]"איׁש -], ְְְְְֲִִִִֵַַָָ
ולא ּכסף, מעה מּׁשוה ּפחֹות ראּיה עֹולת קרּבן יהא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
ּכפי להביא ּומצוה ּכסף. ׁשּתי מּׁשוה ּפחֹות חגיגה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשלמי

ּכ ידֹו, "ּכמּתנת ׁשּנאמר: אלהי".עׁשרֹו, ה' ברּכת ְְְְְֱֱִֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּיעלה‚. ּבעת ׁשעּור. חכמים ּבהם נתנּו לא ׂשמחה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלמי

אֹו הראּיה, קרּבנֹות ּבידֹו היּו אם - לחג לירּוׁשלים ְְְְִִִִַָָָָָָָָָֹאדם
לא ּכסף, ּבידֹו אין ואם הּקרּבן. ּבֹו לקנֹות ּכסף עּמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹיעלה
אסּור זהּובים, ּכּמה ׁשוה ּבידֹו היה אפּלּו ּכסף; ׁשוה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָיביא
ׁשּיעלה אסרּו ולּמה קרּבן. ולא ּכסף ּבלא ריקם לעלֹות ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹלֹו

ׁשּמא אֹו למּכר, ימצא לא ׁשּמא ּגזרה, ּכסף? ׁשוה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹּבידֹו
סיגים הּמעֹות טובים]יּמצאּו .[לא ְִִִַָָ

וׁשלמי„. ראּיתֹו עֹולת הראׁשֹון טֹוב ּביֹום הקריב ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹמי
הרגל ימֹות ּבׁשאר מקריבן זה הרי ׁשּנאמר:חגיגתֹו, , ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ראּויין ׁשּכּלם מלּמד - "אלהי לה' ּתחג ימים ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻ"ׁשבעת
הם. ראׁשֹון ּתׁשלּומי וכּלם ְְֲִִֵֵַַָָֻלחגיגה,

הקריב‰. לא ּבראׁשֹון. ּולהקריב להקּדים, ְְְְְְִִִִִִַַָָֹּומצוה
ּבּׁשני יקריב - מזיד ּבין ׁשֹוגג ּבין המאחרּבראׁשֹון, וכל . ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָ

אספּתי". מּמֹועד "נּוגי נאמר: ועליו מגּנה, זה הרי -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
.Âחג ולא הרגל הקריב]עבר ּבאחריּותֹו[לא חּיב אינֹו , ְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹ

קרבנו] אבד אם להקריב חייב ּבֹו[אינו וכּיֹוצא זה ועל ;ְְֵֶַַ
לתקן". יּוכל לא "מעּות, ְְֱִֶַַָֹֹֻנאמר:

.Êחֹוגג - הּסּכֹות חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום חג ׁשּלא ְִִֵֶֶַַַָֹֻמי
ואף ׁשמיני; ׁשהּוא האחרֹון, טֹוב ּוביֹום הרגל, ּכל ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָאת

הּוא ראׁשֹון ּתׁשלּומי חגהּׁשמיני, ּביֹום חג ׁשּלא מי וכן . ְְְְִִִִֵֵֶַַַַֹ
ׁשׁשת ּכל ּתׁשלּומין לֹו ויׁש ׁשבעה, ּכל חֹוגג - ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָהּׁשבּועֹות
הּׁשמּועה מּפי זה ודבר הּׁשבּועֹות; חג ׁשּלאחר ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָהּימים

רבינו] ממשה הּׁשבּועֹות[מסורת ׁשחג ימים]נאמר, ז' לו [יש ֱֶֶַַַָ
לתׁשלּומין. הּמּצֹות ְְְִַַַַּכחג

.Áהּׁשּבת את לא ּדֹוחין אינם חגיגה, וׁשלמי ראּיה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹעֹולת
ּכקרּבנֹות קבּוע זמן להם ׁשאין לפי הּטמאה, את ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻולא

למחר חֹוגג הּיֹום, חֹוגג אינֹו ׁשאם ׁשּבארנּו.הּצּבּור; ּכמֹו , ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ּביֹום מקריבין ׁשאין ּפי על אף טֹוב; יֹום את ּדֹוחין ְְֲִִִִֵֶֶַַַָאבל
חגיגה וׁשלמי ראּיה עֹולת מקריבין ּונדבֹות, נדרים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָטֹוב
חֹובֹות. אּלא ּונדבֹות, נדרים אּלּו ׁשאין ׂשמחה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָוׁשלמי

.Ëחגיגתֹו וׁשלמי ראּיתֹו עֹולת הּמקריב ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָּכׁשּמקריב
סֹומ טֹוב, ּביֹום ּכדר[ידיו]וׂשמחתֹו ּכחֹו ּבכל עליהם ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָֹ

מעּכבת אינּה ׁשּסמיכה ּפי על אף הּימים; ּבׁשאר ,ׁשעֹוׂשה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
מּׁשּום עליה ּגזרּו לא הּקרּבנֹות, ּבמעׂשה ׁשּבארנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכמֹו

בחג]ׁשבּות בבהמה להשתמש חכמים איסור -]. ְ
.Èלהביאּה חּיבין יֹורׁשיו ומת, ראּיתֹו עֹולת מּתרהּמפריׁש . ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָֻ

"אּלה ׁשּנאמר: - ּונדבֹות נדרים מֹועד ׁשל ּבחּלֹו ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻלהקריב
- מּכלל ונדבתיכם", מּנדריכם לבד ּבמֹועדיכם, לה' ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּתעׂשּו
ועֹולת מצרע עֹולת ּכגֹון "לעלתיכם", ּברגל. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּקרבין

להביא "ּולמנחתיכם", על]יֹולדת; מלמד חֹוטא[- מנחת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹ
קנאֹות סוטה]ּומנחת נזיר.[של ׁשלמי לרּבֹות "ּולׁשלמיכם", ; ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ

ּבּמֹועד קרבין המועד]הּכל טֹוב.[חול ּביֹום קרבין ואין , ְְְְִִֵֵֵֵַַֹ
.‡Èלֹו ׁשהיּו משפחתו]אֹוכליןמי מעטין[- ּונכסים מרּבין ְְְִִִִִֶָָָֻֻ

חגיגה ׁשלמי מביא לאכילה]- ראּיה[שהם ועֹולת מרּבין, ְְְְֲִִִִֵֵַַָָֻ
לגמרי] ּונכסים[שקרבים מעטין אֹוכלין לֹו היּו ְְִִִִָָָָֻֻמעטין;

מעטֹות. חגיגה וׁשלמי מרּבֹות, ראּיה עֹולת מביא - ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻֻֻמרּבין
לעֹולה, מּמעה יפחֹות 'לא אמרּו: זה על - מעט וזה ְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֻזה
נאמר: זה על - מרּבה וזה זה לׁשלמים'; ּכסף ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻּוׁשּתי

א אלהי ה' ל"."ּכברּכת נתן ׁשר ְְֱֲִֶֶַַָָֹ

ה'תש"ע כסלו ב' חמישי יום

   
חּיבים‡. האנׁשים, וכל הראּיה; מן ּפטּורין ועבדים, ְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָָָָָנׁשים



מי            
      

ואין מהם, מֹותירין ואין ּומרֹור, מּצה על אחד ּבבית ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָצלי
לראׁשֹון הּׁשני יׁשוה לא ולּמה העצם. את ּבהם ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹׁשֹוברין
יעׂשּו הּפסח חּקת "ּככל ׁשּנאמר: מאחר הּדברים, ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָֻלכל
ׁשאינֹו ללּמד הּפסח, חּקי מּקצת ּבֹו ׁשּפרׁש לפי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָֻאֹותֹו"?
הּמצוֹות והן ּבֹו; ׁשּנתּפרׁשּו ּבּדברים אּלא לראׁשֹון ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשוה
ּבמצרים, ׁשּנאמר זה ׁשּכלל הּפסח". "חּקת והם ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֻׁשּבגּופֹו,
ּבאגּדת ּדם הּגעת טעּון וׁשהּוא מּבעׂשֹור, הּפסח ְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֻׁשּיּלקח
אין - ּבחּפזֹון וׁשּיאכל הּמזּוזֹות, ולׁשּתי לּמׁשקֹוף ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַָָאזֹוב
ּבפסח אּלא נעׂשּו ולא לדֹורֹות, נֹוהגים הּדברים ְְְְֲֲִִֶֶַַַָָָֹאֹותם

ּבלבד. ְְִִִַַמצרים

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

 
מצוֹות ּוׁשּתי עׂשה, מצוֹות ארּבע - מצוֹות ׁשׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָָיׁש
(ב) ה'; ּפני את להראֹות (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָֹלא
יראה ׁשּלא (ד) ּברגלים; לׂשמח (ג) רגלים; ּבׁשלׁש ְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹֹֹֹלחג
מּתנֹותיו לֹו ולּתן מּלׂשּמחֹו הּלוי יעזב ׁשּלא (ה) ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָֹֹריקם;
ּבמֹוצאי הּסּכֹות ּבחג העם את להקהיל (ו) ְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻּברגלים;

אּלּו. ּבפרקים - אּלּו מצוֹות ּובאּור ְְְִִִִֵֵֵָָׁשמּטה.

   
מּׁשלׁשה‡. רגל ּבכל יׂשראל נצטּוּו עׂשה מצוֹות ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֹֹׁשלׁש

;"זכּור ּכל "יראה ׁשּנאמר: הראּיה, הן: ואּלּו ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָרגלים,
ׁשּנאמר: והּׂשמחה, ;"אלהי לה' "ּתחג ׁשּנאמר: ְְְֱֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹוהחגיגה,
ׁשּיראה היא - ּבּתֹורה האמּורה הראּיה ."ּבחּג ְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָ"וׂשמחּת
קרּבן עּמֹו ויביא חג, ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום ּבעזרה ְְְֲִִִֶַָָָָָָָָָּפניו

העֹוף מן ּבין ּביֹוםעֹולה, לעזרה ׁשּבא ּומי הּבהמה. מן ּבין ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָָ
עׂשה, מצות עׂשה ׁשּלא ּדּיֹו לא - עֹולה הביא ולא ְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹֹֹראׁשֹון,
פני יראּו "ולא ׁשּנאמר: תעׂשה, לא מצות על ׁשעבר ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹאּלא
מעׂשה. עׂשה לא ׁשהרי זה, לאו על לֹוקה ואינֹו ְֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹריקם".
טֹוב ּביֹום ׁשלמים ׁשּיקריב היא - ּבּתֹורה האמּורה ְְְֲֲִִִִֶַַַָָָָָהחגיגה
ׁשאין ידּוע, והּדבר להראֹות; ּכׁשּיבֹוא חג, ׁשל ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהראׁשֹון
ׁשהן אּלּו, מצוֹות ּוׁשּתי הּבהמה. מן אּלא ּבאים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָהּׁשלמים
הּׂשמחה ּבהן. חּיבֹות הּנׁשים אין - והחגיגה ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָהראּיה

יתר ׁשלמים ׁשּיקריב הּוא - ּברגלים על[בנוסף]האמּורה ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָ
ׁשּנאמר: ׂשמחה', 'ׁשלמי הּנקראין הן ואּלּו חגיגה, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשלמי
."אלהי ה' לפני וׂשמחּת ׁשם; ואכלּת ׁשלמים, ְְְְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָָָָֹ"וזבחּת

זֹו. ּבמצוה חּיבֹות ְְְִִַָָָונׁשים
.הּתֹורה מן ׁשעּור להן אין - והחגיגה ׁשּנאמר:הראּיה , ְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

סֹופרים מּדברי אבל וגֹו'"; ידֹו ּכמּתנת חכמים]"איׁש -], ְְְְְֲִִִִֵַַָָ
ולא ּכסף, מעה מּׁשוה ּפחֹות ראּיה עֹולת קרּבן יהא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּלא
ּכפי להביא ּומצוה ּכסף. ׁשּתי מּׁשוה ּפחֹות חגיגה ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשלמי

ּכ ידֹו, "ּכמּתנת ׁשּנאמר: אלהי".עׁשרֹו, ה' ברּכת ְְְְְֱֱִֶֶֶַַַַָָֹ
ׁשּיעלה‚. ּבעת ׁשעּור. חכמים ּבהם נתנּו לא ׂשמחה, ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשלמי

אֹו הראּיה, קרּבנֹות ּבידֹו היּו אם - לחג לירּוׁשלים ְְְְִִִִַָָָָָָָָָֹאדם
לא ּכסף, ּבידֹו אין ואם הּקרּבן. ּבֹו לקנֹות ּכסף עּמֹו ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹיעלה
אסּור זהּובים, ּכּמה ׁשוה ּבידֹו היה אפּלּו ּכסף; ׁשוה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָיביא
ׁשּיעלה אסרּו ולּמה קרּבן. ולא ּכסף ּבלא ריקם לעלֹות ְְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹלֹו

ׁשּמא אֹו למּכר, ימצא לא ׁשּמא ּגזרה, ּכסף? ׁשוה ְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָֹֹּבידֹו
סיגים הּמעֹות טובים]יּמצאּו .[לא ְִִִַָָ

וׁשלמי„. ראּיתֹו עֹולת הראׁשֹון טֹוב ּביֹום הקריב ׁשּלא ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹמי
הרגל ימֹות ּבׁשאר מקריבן זה הרי ׁשּנאמר:חגיגתֹו, , ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ

ראּויין ׁשּכּלם מלּמד - "אלהי לה' ּתחג ימים ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֻ"ׁשבעת
הם. ראׁשֹון ּתׁשלּומי וכּלם ְְֲִִֵֵַַָָֻלחגיגה,

הקריב‰. לא ּבראׁשֹון. ּולהקריב להקּדים, ְְְְְְִִִִִִַַָָֹּומצוה
ּבּׁשני יקריב - מזיד ּבין ׁשֹוגג ּבין המאחרּבראׁשֹון, וכל . ְְְִִִִֵֵֵֵֵֵַַַַָָ

אספּתי". מּמֹועד "נּוגי נאמר: ועליו מגּנה, זה הרי -ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻ
.Âחג ולא הרגל הקריב]עבר ּבאחריּותֹו[לא חּיב אינֹו , ְְֲֵֶֶַַַַָָָָֹ

קרבנו] אבד אם להקריב חייב ּבֹו[אינו וכּיֹוצא זה ועל ;ְְֵֶַַ
לתקן". יּוכל לא "מעּות, ְְֱִֶַַָֹֹֻנאמר:

.Êחֹוגג - הּסּכֹות חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב ּביֹום חג ׁשּלא ְִִֵֶֶַַַָֹֻמי
ואף ׁשמיני; ׁשהּוא האחרֹון, טֹוב ּוביֹום הרגל, ּכל ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָאת

הּוא ראׁשֹון ּתׁשלּומי חגהּׁשמיני, ּביֹום חג ׁשּלא מי וכן . ְְְְִִִִֵֵֶַַַַֹ
ׁשׁשת ּכל ּתׁשלּומין לֹו ויׁש ׁשבעה, ּכל חֹוגג - ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָהּׁשבּועֹות
הּׁשמּועה מּפי זה ודבר הּׁשבּועֹות; חג ׁשּלאחר ְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָהּימים

רבינו] ממשה הּׁשבּועֹות[מסורת ׁשחג ימים]נאמר, ז' לו [יש ֱֶֶַַַָ
לתׁשלּומין. הּמּצֹות ְְְִַַַַּכחג

.Áהּׁשּבת את לא ּדֹוחין אינם חגיגה, וׁשלמי ראּיה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹעֹולת
ּכקרּבנֹות קבּוע זמן להם ׁשאין לפי הּטמאה, את ְְְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻולא

למחר חֹוגג הּיֹום, חֹוגג אינֹו ׁשאם ׁשּבארנּו.הּצּבּור; ּכמֹו , ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
ּביֹום מקריבין ׁשאין ּפי על אף טֹוב; יֹום את ּדֹוחין ְְֲִִִִֵֶֶַַַָאבל
חגיגה וׁשלמי ראּיה עֹולת מקריבין ּונדבֹות, נדרים ְְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָטֹוב
חֹובֹות. אּלא ּונדבֹות, נדרים אּלּו ׁשאין ׂשמחה, ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָוׁשלמי

.Ëחגיגתֹו וׁשלמי ראּיתֹו עֹולת הּמקריב ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָּכׁשּמקריב
סֹומ טֹוב, ּביֹום ּכדר[ידיו]וׂשמחתֹו ּכחֹו ּבכל עליהם ְְְְְֲִֵֵֶֶֶָָֹ

מעּכבת אינּה ׁשּסמיכה ּפי על אף הּימים; ּבׁשאר ,ׁשעֹוׂשה ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
מּׁשּום עליה ּגזרּו לא הּקרּבנֹות, ּבמעׂשה ׁשּבארנּו ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּכמֹו

בחג]ׁשבּות בבהמה להשתמש חכמים איסור -]. ְ
.Èלהביאּה חּיבין יֹורׁשיו ומת, ראּיתֹו עֹולת מּתרהּמפריׁש . ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָֻ

"אּלה ׁשּנאמר: - ּונדבֹות נדרים מֹועד ׁשל ּבחּלֹו ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָֻלהקריב
- מּכלל ונדבתיכם", מּנדריכם לבד ּבמֹועדיכם, לה' ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹּתעׂשּו
ועֹולת מצרע עֹולת ּכגֹון "לעלתיכם", ּברגל. ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹׁשּקרבין

להביא "ּולמנחתיכם", על]יֹולדת; מלמד חֹוטא[- מנחת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹ
קנאֹות סוטה]ּומנחת נזיר.[של ׁשלמי לרּבֹות "ּולׁשלמיכם", ; ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָ

ּבּמֹועד קרבין המועד]הּכל טֹוב.[חול ּביֹום קרבין ואין , ְְְְִִֵֵֵֵַַֹ
.‡Èלֹו ׁשהיּו משפחתו]אֹוכליןמי מעטין[- ּונכסים מרּבין ְְְִִִִִֶָָָֻֻ

חגיגה ׁשלמי מביא לאכילה]- ראּיה[שהם ועֹולת מרּבין, ְְְְֲִִִִֵֵַַָָֻ
לגמרי] ּונכסים[שקרבים מעטין אֹוכלין לֹו היּו ְְִִִִָָָָֻֻמעטין;

מעטֹות. חגיגה וׁשלמי מרּבֹות, ראּיה עֹולת מביא - ְְְְְֲִִִִֵֵַַָָָֻֻֻמרּבין
לעֹולה, מּמעה יפחֹות 'לא אמרּו: זה על - מעט וזה ְְְִִֶֶֶַָָָָָָֹֻזה
נאמר: זה על - מרּבה וזה זה לׁשלמים'; ּכסף ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻּוׁשּתי

א אלהי ה' ל"."ּכברּכת נתן ׁשר ְְֱֲִֶֶַַָָֹ

ה'תש"ע כסלו ב' חמישי יום

   
חּיבים‡. האנׁשים, וכל הראּיה; מן ּפטּורין ועבדים, ְְְֲֲִִִִִִִַַָָָָָָָָנׁשים



מי           
      

וחּגר וסּומא וקטן וׁשֹוטה ואּלם מחרׁש חּוץ - ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶָָָָָּבראּיה
ׁשאינן מאד והענג והר והחֹולה הּזקן וכן וערל, ְְְְְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹוטמא
ּפטּורין; עׂשר, האחד אּלּו ּכל רגליהן. על לעלֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָיכֹולין
ּפי על אף - החרׁש ּבראּיה. חּיבין האנׁשים, ּכל ְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָָּוׁשאר
הראּיה. מן ּפטּור - אחת ּבאזנֹו חרׁש אפּלּו מדּבר, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָׁשהּוא
ּפטּור. - אחת ּברגלֹו חּגר אֹו אחת, ּבעינֹו הּסּומה ְְְְִֵֵֵַַַַַַָָוכן

טמטּום ּפטּור. ׁשֹומע, ׁשהּוא ּפי על אף - ידועהאּלם [לא ְִִֵֵֶַַַָָֻ
ונקבה]ואנּדרּגינסמינו] זכר סימני בו מּפני[יש ּפטּורין, - ְְְְְִִִֵַַַ

ּפטּור, - חֹורין ּבן וחציֹו עבד ׁשחציֹו מי אּׁשה. ספק ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָׁשהן
הראּיה? מן ּפטּורין אּלּו ׁשּכל ּומּנין ׁשּבֹו. עבדּות צד ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָמּפני
הּנׁשים. את להֹוציא ,"זכּור ּכל "יראה אֹומר: הּוא ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָהרי
חּיבין העבדים אין ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים ׁשאין עׂשה ְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָּומצות
להֹוציא יׂשראל", ּכל "ּבבֹוא נאמר: הרי ועֹוד ְְְְֱֲִִֵֵֶַָָָּבּה;
ׁשהם ּכׁשם - לראֹות" יׂשראל ּכל "ּבבֹוא ונאמר: ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָהעבדים.
קדׁשֹו הדר לראֹות ּבאים הם ּכ ה', לפני להראֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָּבאין
נסמית אפּלּו רֹואה, ׁשאינֹו סּומה להֹוציא - ׁשכינתֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶָָּובית

ּגמּורה ׁשלמה, ראּיתֹו אין ׁשהרי אחת, נאמר:עינֹו וׁשם . ְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּגמּורה. ׁשמיעה ׁשֹומע ׁשאינֹו מי להֹוציא - יׁשמעּו" ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָ"למען
המצּוה ׁשּכל מדּבר, ׁשאינֹו מי להֹוציא - ילמדּו" ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָֻ"ּולמען
ה'" ּפני את לראֹות ּבעלת" ונאמר: ללּמד. מצּוה ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹֻללמד
וענג. וזקן וחֹולה חּגר להֹוציא ּברגליו, לעלֹות ׁשּיכֹול מי -ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ
ראּוי הּטמא ׁשאין הּמקּדׁש, ּביאת ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּוכבר

ּכּטמא.[למקדש]לביאה מאּוס הערל, וכן ; ְְִֵֵֵֶַָָָָ

.וכּיֹוצא הּכלבים צֹואת לקּבץ ׁשּמלאכּתֹו והּוא ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַַָהמקּמץ,
לרפּואה אֹו העֹורֹות לעּבּוד נחׁשתּבהן המצרף וכן , ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹ

והעּבדנין ׁשּלֹו, עורות]ּבּמחצב ׁשהן[מעבדי ּפי על אף - ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָ
ּומלּבּוׁשן, ּגּופן מטהרין אּלּו הרי - מלאכּתן מּפני ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַָָָמאּוסין

להראֹות. יׂשראל ּבכלל ְְְְִִִֵֵַָָועֹולין

מירּוׁשלים‚. ולעלֹות אביו, ׁשל ּבידֹו לאחז ׁשּיכֹול קטן ְְֱֲִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹּכל
לחּנכֹו ּכדי ּבֹו, ּולהראֹות להעלֹותֹו חּיב אביו - הּבית ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָלהר

חּגרּבּמצוֹות הּקטן היה ואם ."זכּור ּכל "יראה ׁשּנאמר: , ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ
על אף לחּנכֹו, חּיב אינֹו - ּבאחת אפּלּו חרׁש אֹו סּומה ְְְֲִֵֵֵַַַַַַָָאֹו
ּפטּור היה - ּכ ּגדֹול היה ׁשאּלּו לרפּואה; ראּוי ׁשהּוא ,ּפי ְִִִֶֶָָָָָָָָָ

ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו
ּבחגיגה„. חּיב ּבראּיה, החּיב חגיגה]ּכל קרבן וכל[- ; ְְֲִִִַַַַָָָָָָ

ּבׂשמחה חּיבין וכּלן החגיגה. מן ּפטּור הראּיה, מן ְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָָֻהּפטּור
וערל וקטן וׁשֹוטה מדּבר, ואינֹו ׁשֹומע ׁשאינֹו מחרׁש חּוץ -ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
הם הרי חּיּוב, ּבני ׁשאינם מּפני - וקטן ׁשֹוטה חרׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָוטמא.
מּפני - וטמא וערל ּבּתֹורה; האמּורֹות מצוֹות מּכל ְְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָּפטּורין
ׁשּבארנּו ּכמֹו לביאה, ראּויין ואינם ּבּקדׁשים אֹוכלים ְְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשאינם

הּקרּבנֹות. מעׂשה ּובהלכֹות הּמקּדׁש ּביאת ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָּבהלכֹות

.‰- ּבּׁשני ונתרּפא ראׁשֹון, ּביֹום סּומה אֹו חּגר ׁשהיה ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָמי
- ּפטּור היה חֹובתֹו ׁשּביֹום החגיגה; ּומן הראּיה מן ְְֲִִִִֶַָָָָָָָָּפטּור

ׁשּבארנּו ּכמֹו הם, ראׁשֹון ּתׁשלּומי החג ימֹות אםׁשּכל וכן . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָ
למחר, ׁשּטהר ּפי על אף - הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבלילי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָנטמא
להביא חּיב זה הרי - ראׁשֹון ּביֹום נטמא אם אבל ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָָּפטּור;

ּכׁשּיטהר. הרגל, ימי ּבתֹו ּוראּיתֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָחגיגתֹו

.Âעֹולה להביא חּיב אינֹו החג, ימי ּבכל לעזרה ׁשּבא ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָָָמי
ריקם" פני יראּו "ולא ׁשּנאמר: ׁשּזה - ׁשּיּכנס עת ּבכל ,ּבידֹו ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹ
ּתׁשלּומי אֹו ראׁשֹון, יֹום ׁשהּוא ּבלבד, הרגל ּבעּקר אּלא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָאינֹו
מּמּנּו, מקּבלין - ׁשּיבֹוא עת ּבכל הביא ואם ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָראׁשֹון.

ׁשעּור.ּומקריב לּה אין ׁשהראּיה, ראּיה; עֹולת לׁשם אֹותּה ין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ

.Êמקצתן מהן והקריב לחגיגתֹו, ּבהמֹות עׂשר ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָהפריׁש
ׁשהרי הּׁשאר, ּומקריב חֹוזר אינֹו ׁשּוב - ּופסק ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָּבראׁשֹון,
יכֹול ולא הּיֹום, ּדחקֹו אּלא ּפסק, לא ואם אֹותן; ְְְִִֵֶַַָָָָָֹֹׁשּיר

למחר הּׁשאר מקריב - הּיֹום .להקריבן ְְְְְִִַַַַָָָָ

.Áּכׁשארעֹולת החּלין, מן אּלא ּכּלּה ּבאה אינּה ראּיה ְְִִִִֵֶַַָָָָָָָֻֻ
ּבאֹות חגיגה, ׁשלמי אבל ּבהן. חּיב ׁשאדם ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּקרּבנֹות
מן לֹוקח - חּלין מעֹות עם המערבֹות ׁשני מעׂשר ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָֹֻמּמעֹות
ׁשּיהיה והּוא, חגיגה; ׁשלמי ּומקריבּה ּבהמה, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּתערבת
חגיגה ׁשּׁשלמי מּפני - החּלין מן ראׁשֹונה אכילה ְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַַָָָֻׁשעּור

החּלין מן אּלא ּבא אינֹו חֹובה ׁשהּוא וכל .חֹובה, ְִִֵֶֶַָָָָֹֻ

.Ë;ּבהמה ּבמעׂשר חגיגה, ׁשלמי חֹובת ידי אדם ְְְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָָויֹוצא
טֹוב ּביֹום אֹותֹו מביאין טֹוב.ואין ּביֹום יעּׂשר ׁשּמא ּגזרה, - ְְְְְְִִֵֵֵֶַָָ

.Èּונדבֹות ּבנדרים ׂשמחה ׁשלמי חֹובת ידי יׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָיֹוצאין
ּובבכֹור ּובאׁשם ּבחּטאת - והּכהנים ּבהמה, ְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָֹּובמעׂשר
לפני ּבׂשר ּבאכילת לׂשמח היא זֹו ׁשּמצוה וׁשֹוק; ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּובחזה
ּבעֹופֹות לא חֹובתם, ידי יֹוצאין אין אבל אכלּו. והרי ְְְְֲֲִֵֵֵַָָָָֹה',

המׂשּמח ּבׂשר ׁשאינם - ּבמנחֹות ּבפסחים,ולא ּבארנּו ּכבר . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ
של]ׁשחגיגת חגיגה קרבן עׂשר[- רׁשּות;[בניסן]ארּבעה ְְֲִֶַַָָָָ

ּבּה יֹוצא אבל חגיגה, חֹובת ידי ּבּה יֹוצא אדם אין ,ְְֲֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָלפיכ
ׂשמחה. חֹובת ְְִֵַָידי

.‡Èיֹום מערב ּוׁשחטם נדבה, אֹו נדר ׁשלמים לֹו ׁשהיּו ְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָמי
ידי ּבהם יֹוצא אינֹו - טֹוב ּביֹום ׁשאכלם ּפי על אף - ְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָטֹוב
ּבהן יֹוצא אבל החּלין; מן אּלא ּבאה ׁשאינּה חגיגה, ֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֻחֹובת

ׂשמחה חֹובת .ידי ְְִֵַָ
.Èמהם ואכל הֹואיל - הרגל קדם ׁשּׁשחטן ּפי על ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאף

ׂשמחה ׁשלמי לׁשחט צרי ׁשאינֹו חֹובתֹו; ידי יצא ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹּברגל,
ׂשמחה .ּבׁשעת ְְִִַָ

.‚Èאדם יביא מּפני[קרבן]לא עׂשר, ארּבעה ּביֹום ּתֹודה ְְְִִֵַָָָָָָָָֹ
ׁשּבּה[לחמי] עמה]החמץ קדׁשים[שמביאין מביאין ׁשאין ; ְִִִֵֵֶֶֶָָָָ

ׂשמחה, חֹובת ידי ּבּה יֹוצא - הביא ואם הּפסּול. ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָלבית
ׁשּבארנּו. ְְֵֶַּכמֹו

.„Èלׁשם חֹובתי ידי ּבּה ׁשאצא ּתֹודה עלי 'הרי ְְֲִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָָהאֹומר:
חגיגה; ידי ּבּה יֹוצא ואינֹו ּתֹודה, להביא חּיב - ְְְֲֲִִִֵֵֵַָָָָָָחגיגה'
ׁשלמי אדם ּכׁשּיזּבח החּלין. מן אּלא ּבאה חגיגה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשאין

ּוב הּוא אֹוכל יהיה לא - ׂשמחה וׁשלמי ואׁשּתֹוחגיגה ניו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָֹ
לׂשּמח חּיב אּלא ּגמּורה, מצוה ׁשעׂשה וידּמה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבלבד,
והּיתֹום והּגר "והּלוי ׁשּנאמר: והאמללים, ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהענּיים
ׁשאכל ּומי עׁשרֹו. ּכפי ּומׁשקם הּכל, מאכיל - ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָֹוהאלמנה"
ּכלחם "זבחיהם נאמר: עליו - עּמֹו אּלּו ׂשּמח ולא ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹזבחיו,
ּומצוה לנפׁשם". לחמם ּכי יּטּמאּו, אכליו ּכל להם, ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָָֹאֹונים
נחלה, ולא חלק, לא לֹו ׁשאין לפי - הּכל מן יתר ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹּבּלוי
ׁשלחנֹו על לוּיים לזּמן צרי ,לפיכ ּבּבׂשר; מּתנֹות לֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָֻואין

           
      

ּכדי ׁשּלהם, מעׂשר עם ּבׂשר מּתנֹות להם יּתן אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלׂשּמחם,
מּלׂשּמחֹו, הּלוי את העֹוזב וכל צרכיהם. ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּימצאּו
תעׂשה, ּבלא עֹובר - ּברגלים מעׂשרֹותיו מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹוׁשיהה

הּלוי". את ּתעזב ּפן ,ל "הּׁשמר ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:

   
וטף,‡. ונׁשים אנׁשים יׂשראל, ּכל את להקהיל עׂשה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָמצות

מן ּבאזניהם ולקרֹות לרגל, ּכׁשּיעלּו ׁשמּטה מֹוצאי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבכל
ּומחּזקֹות ּבמצוֹות אֹותם מזרזֹות ׁשהן ּפרׁשּיֹות ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָהּתֹורה
ׁשנת ּבמעד ׁשנים, ׁשבע "מּקץ ׁשּנאמר: - האמת ּבדת ְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹידיהם
הקהל וגֹו' לראֹות יׂשראל ּכל ּבבֹוא הּסּכֹות, ּבחג - ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֻהּׁשמּטה

ּוג והּטף, והּנׁשים האנׁשים העם, .".את . ּבׁשערי אׁשר ר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

.הקהל מּמצות ּפטּור הראּיה, מן הּפטּור מןּכל חּוץ - ְְְִִִִִֵַַַָָָָָ
- הקהל מּמצות ּפטּור הּטמא אבל והערל; והּטף ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּנׁשים

לביאה ראּוי אינֹו וזה יׂשראל", ּכל "ּבבֹוא .[למקדש]ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ׁשהּטמטּום ּברּור, מינו]והּדבר בו ניכר [ישוהאנּדרֹוגינס[לא ְְְְְִֶַַַַָָָָֻ
ונקבה] זכר סימני חּיבֹות.בו הּנׁשים ׁשהרי ֲִִֵֶַַַָָָחּיבין,

חג‚. ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבמֹוצאי קֹוראין? היּו ְְִִֵֵֶַַָָָָאימתי
ׁשמינית. ׁשנה ׁשל מֹועד ׁשל חּלֹו ימי ּתחּלת ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻֻהּסּכֹות,
קֹוראין. היּו הּנׁשים ּובעזרת ּבאזניהם. ׁשּיקרא הּוא ,ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהּמל
מׁשּבח זה הרי - מעּמד קרא ואם יֹוׁשב; ּכׁשהּוא .וקֹורא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָֻֻ
סֹוף עד הּדברים', 'אּלה חּמׁש מּתחּלת קֹורא? הּוא ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻמאיכן
אֹותּה; וגֹומר ׁשמע', אם ל'והיה ּומדּלג 'ׁשמע'; ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹּפרׁשת
עד הּסדר על ּתעּׂשר' מ'עּׂשר וקֹורא ּתעּׂשר', ל'עּׂשר ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַּומדּלג
אּתם ּכרת אׁשר הּברית "מּלבד עד ּוקללֹות, ּברכֹות ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָסֹוף

ּופֹוסק. ְֵֵֹּבחרב",
ּכדי„. ירּוׁשלם, ּבכל ּבחצֹוצרֹות ּתֹוקעין קֹורא? הּוא ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָּכיצד

העם את היתה,להקהיל עץ וׁשל ּגדֹולה, ּבימה ּומביאין ; ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ויֹוׁשב עֹולה והּמל נׁשים. עזרת ּבאמצע אֹותּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּומעמידין
לחג, העֹולים יׂשראל וכל קריאתֹו; ׁשּיׁשמעּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָעליה,

וחּזן סביביו. ּתֹורה,[שמש]מתקּבצין ספר נֹוטל הּכנסת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
לּסגן נֹותנֹו הּכנסת וראׁש הּכנסת, לראׁש כהןונֹותנֹו [של ְְְְְְְְֶֶֶֶַַַָֹֹ

-גדול] לּמל נֹותנֹו ּגדֹול וכהן ּגדֹול, לכהן נֹותנֹו והּסגן ,ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָֹֹ
עֹומד; ּכׁשהּוא מקּבלֹו והּמל אדם. ּבני ּברב להּדרֹו ְְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכדי
קֹורא ּכל ׁשּמבר ּכדר ּומבר ּופֹותח יׁשב. רצה, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָואם
ׁשהּוא עד ׁשאמרנּו הּפרׁשּיֹות וקֹורא הּכנסת, ּבבית ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּתֹורה
ּכנסּיֹות. ּבבּתי ׁשּמברכין ּכדר לאחריה ּומבר וגֹולל ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּגֹומר,
ּבעּמ אלהינּו ה' 'רצה הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשבע ְְְְְֱִֵֵֵֵֶַַָֹּומֹוסיף
העּמים' מּכל בחרּתנּו 'אּתה ,'ל אנחנּו 'מֹודים ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָיׂשראל',
הרי ּבּתפּלה; ׁשּמברכין ּכדר והּזמּנים', יׂשראל 'מקּדׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעד

ּכמטּבען ּברכֹות הרגיל]ׁשלׁש מתּפּלל[כלשונם - רביעית . ְְְְְִִִֵֵַַָָָֹ
חמיׁשית ּבצּיֹון'; 'הּׁשֹוכן ּבּה: וחֹותם ׁשּיעמד, הּמקּדׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹעל
ּבּה: וחֹותם מלכּותם, ׁשּתעמד יׂשראל על מתּפּלל -ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּירצה הּכהנים על מתּפּלל - ׁשּׁשית ּביׂשראל'; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ'הּבֹוחר
- ׁשביעית הּכהנים'; 'מקּדׁש ּבּה: וחֹותם עבֹודתם, ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָֹהאל
לׁשֹונֹו, צחּות לפי יכֹול ּׁשהּוא מה ּכפי ּבּה ּומתּפּלל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָמתחּנן
צריכין ׁשעּמ יׂשראל, עּמ את ה' 'הֹוׁשע ּבּה: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָוחֹותם

ּתפּלה'. ׁשֹומע ה' אּתה ּברּו ְְִִֵַַַָָָָלהּוׁשע,

הּקדׁש‰. ּבלׁשֹון והּברכֹות אתהּקריאה "ּתקרא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּיׁש ּפי על אף ּבלׁשֹונּה, - הּזאת" לעֹוזֹותהּתֹורה ׁשם ְְִִֵֶַַַַָָָֹ
הקודש] לשון מבינים שאינם .[אנשים

(.Â)ּולהקׁשיב לּבם להכין חּיבין מּכירים, ׁשאינם ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָוגרים
ּבֹו ׁשּנּתנה ּכּיֹום ּברעדה, וגילה ויראה ּבאימה לׁשמע ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹאזנם
ּכּלּה, הּתֹורה ּכל ׁשּיֹודעים ּגדֹולים חכמים אפּלּו ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָֻּבסיני.
לׁשמע יכֹול ׁשאינֹו ּומי יתרה. ּגדֹולה ּבכּונה לׁשמע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹחּיבין
ּדת לחּזק אּלא הּכתּוב קבעּה ׁשּלא זֹו, לקריאה לּבֹו מכּון -ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

הּגבּורההאמת ּומּפי ּבּה, נצטּוה עּתה ּכאּלּו עצמֹו ויראה ; ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָָ
האל. ּדברי להׁשמיע הּוא, ׁשליח ׁשהּמל - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשֹומעּה

.Êלאחר אֹותֹו מאחרין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הקהל ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָיֹום
ּדֹוחיןהּׁשּבת ׁשאינן והּתחּנֹות, החצֹוצרֹות ּתקיעת מּפני , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ

הּׁשּבת. ֶַַָאת

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

 
מצוֹות וׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש
ׁשּלא (ב) ּבכֹורֹות; להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹלא
הּבכֹור; יּפדה ׁשּלא (ג) לירּוׁשלים; חּוץ ּתמים ּבכֹור ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיאכל
ּבהמה. מעׂשר יּגאל ׁשּלא (ה) ּבהמה; מעׂשר להפריׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ(ד)
אחד, ׁשניהם ׁשּמעׂשה לפי - הּבכֹור עם הּמעׂשר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוכללּתי
מּפי - ּתזרק" ּדמם "ואת ׁשּנאמר: עּמֹו, ּכללֹו ְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָֹוהּכתּוב
מצוֹות ּובאּור ּבכֹור. ודם מעׂשר ּדם ׁשּזה למדּו, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָהּׁשמּועה

אּלּו. ּבפרקים - ְִִֵֵָאּלּו

   
ּבאדם‡. ּבין הּזכרים, רחם ּפטר ּכל להפריׁש עׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמצות

ּבין ׁשלמים ׁשהיּו ּבין החמֹור, ּבמין ּבין טהֹורה ּבבהמה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָּבין
טרפֹות למות]ׁשהיּו ּבכֹור,[נוטות כל לי "קּדׁש ׁשּנאמר: - ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָ

לּכהנים. וכּלן ּובּבהמה"; ּבאדם יׂשראל, ּבבני רחם ּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻּפטר
.נפּדין - חמֹור ּובכֹור אדם ּובכֹורּבכֹור לּכהן; ּופדיֹונן , ְְְְְֲִִִֵַָָָֹ

זֹורקין קּלים, קדׁשים ּכׁשאר ּבעזרה נׁשחט - טהֹורה ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָּבהמה
ּבמע ׁשּבארנּו ּכמֹו אמּוריו, ּומקטירין הּקרּבנֹות,ּדמֹו ׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

את תפּדה ּפדה א" ׁשּנאמר: לּכהנים, נאכל הּבׂשר ְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּוׁשאר
א . . ּתפּדה הּטמאה הּבהמה ּבכֹור ואת האדם, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָּבכֹור
."ל יהיה ּובׂשרם . . הם קדׁש - תפּדה לא . . ׁשֹור ְְְְִִֵֶֶֶָָָֹֹּבכֹור

ּבמּומֹו‚. ׁשּנֹולד ּבין מּום, ּבעל ׁשהּוא טהֹורה ּבהמה ְְְְֵֵֶֶַַַָָּבכֹור
אם לּכהן. הּוא הרי - ּתמים ׁשהיה אחר מּום ּבֹו ׁשּנפל ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבין
למי מאכילֹו אֹו מֹוכרֹו, אֹו מקֹום, ּבכל אֹוכלֹו - ְְְְֲִִַָָָָרצה
יהיה "וכי ׁשּנאמר: חּלין, ׁשהּוא מּפני לגֹוי; אפּלּו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַֻׁשּירצה,
יאכלּנּו, יחּדו והּטהֹור הּטמא וגֹו' עּור אֹו ּפּסח מּום, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹבֹו

ּכהן. נכסי הּוא והרי וכאּיל"; ְְְֲִִֵֵֵַַַָָֹּכּצבי
זה„. 'הרי ויאמר: טהֹורה, ּבהמה ּבכֹור להקּדיׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמצוה

הקּדיׁשֹוקדׁש' לא ואם ;"אלהי לה' "ּתקּדיׁש ׁשּנאמר: - ְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַֹֹֹ
היא. מרחם ּוקדּׁשתֹו מאליו, מתקּדׁש זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֻ

לארץ.‰. ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת טהֹורה ּבהמה ּבכֹור ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָמצות
ׁשּנאמר: לארץ, לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות מביאין ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָואין



מה            
      

ּכדי ׁשּלהם, מעׂשר עם ּבׂשר מּתנֹות להם יּתן אֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָלׂשּמחם,
מּלׂשּמחֹו, הּלוי את העֹוזב וכל צרכיהם. ּבֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָׁשּימצאּו
תעׂשה, ּבלא עֹובר - ּברגלים מעׂשרֹותיו מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹוׁשיהה

הּלוי". את ּתעזב ּפן ,ל "הּׁשמר ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּנאמר:

   
וטף,‡. ונׁשים אנׁשים יׂשראל, ּכל את להקהיל עׂשה ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָמצות

מן ּבאזניהם ולקרֹות לרגל, ּכׁשּיעלּו ׁשמּטה מֹוצאי ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָּבכל
ּומחּזקֹות ּבמצוֹות אֹותם מזרזֹות ׁשהן ּפרׁשּיֹות ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָהּתֹורה
ׁשנת ּבמעד ׁשנים, ׁשבע "מּקץ ׁשּנאמר: - האמת ּבדת ְְְְֱֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹידיהם
הקהל וגֹו' לראֹות יׂשראל ּכל ּבבֹוא הּסּכֹות, ּבחג - ְְְְְְִִֵֵֵַַַַָָָָֻהּׁשמּטה

ּוג והּטף, והּנׁשים האנׁשים העם, .".את . ּבׁשערי אׁשר ר ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ

.הקהל מּמצות ּפטּור הראּיה, מן הּפטּור מןּכל חּוץ - ְְְִִִִִֵַַַָָָָָ
- הקהל מּמצות ּפטּור הּטמא אבל והערל; והּטף ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָהּנׁשים

לביאה ראּוי אינֹו וזה יׂשראל", ּכל "ּבבֹוא .[למקדש]ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַָָָָ
ׁשהּטמטּום ּברּור, מינו]והּדבר בו ניכר [ישוהאנּדרֹוגינס[לא ְְְְְִֶַַַַָָָָֻ
ונקבה] זכר סימני חּיבֹות.בו הּנׁשים ׁשהרי ֲִִֵֶַַַָָָחּיבין,

חג‚. ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ּבמֹוצאי קֹוראין? היּו ְְִִֵֵֶַַָָָָאימתי
ׁשמינית. ׁשנה ׁשל מֹועד ׁשל חּלֹו ימי ּתחּלת ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֻֻהּסּכֹות,
קֹוראין. היּו הּנׁשים ּובעזרת ּבאזניהם. ׁשּיקרא הּוא ,ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהּמל
מׁשּבח זה הרי - מעּמד קרא ואם יֹוׁשב; ּכׁשהּוא .וקֹורא ְְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָֻֻ
סֹוף עד הּדברים', 'אּלה חּמׁש מּתחּלת קֹורא? הּוא ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֻמאיכן
אֹותּה; וגֹומר ׁשמע', אם ל'והיה ּומדּלג 'ׁשמע'; ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָֹּפרׁשת
עד הּסדר על ּתעּׂשר' מ'עּׂשר וקֹורא ּתעּׂשר', ל'עּׂשר ְְְְְֵֵֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַּומדּלג
אּתם ּכרת אׁשר הּברית "מּלבד עד ּוקללֹות, ּברכֹות ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָסֹוף

ּופֹוסק. ְֵֵֹּבחרב",
ּכדי„. ירּוׁשלם, ּבכל ּבחצֹוצרֹות ּתֹוקעין קֹורא? הּוא ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָּכיצד

העם את היתה,להקהיל עץ וׁשל ּגדֹולה, ּבימה ּומביאין ; ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָ
ויֹוׁשב עֹולה והּמל נׁשים. עזרת ּבאמצע אֹותּה ְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָּומעמידין
לחג, העֹולים יׂשראל וכל קריאתֹו; ׁשּיׁשמעּו ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָעליה,

וחּזן סביביו. ּתֹורה,[שמש]מתקּבצין ספר נֹוטל הּכנסת ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָ
לּסגן נֹותנֹו הּכנסת וראׁש הּכנסת, לראׁש כהןונֹותנֹו [של ְְְְְְְְֶֶֶֶַַַָֹֹ

-גדול] לּמל נֹותנֹו ּגדֹול וכהן ּגדֹול, לכהן נֹותנֹו והּסגן ,ְְְְְְֵֵֶֶַַָָָֹֹ
עֹומד; ּכׁשהּוא מקּבלֹו והּמל אדם. ּבני ּברב להּדרֹו ְְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּכדי
קֹורא ּכל ׁשּמבר ּכדר ּומבר ּופֹותח יׁשב. רצה, ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָואם
ׁשהּוא עד ׁשאמרנּו הּפרׁשּיֹות וקֹורא הּכנסת, ּבבית ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּתֹורה
ּכנסּיֹות. ּבבּתי ׁשּמברכין ּכדר לאחריה ּומבר וגֹולל ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָּגֹומר,
ּבעּמ אלהינּו ה' 'רצה הן: ואּלּו ּברכֹות, ׁשבע ְְְְְֱִֵֵֵֵֶַַָֹּומֹוסיף
העּמים' מּכל בחרּתנּו 'אּתה ,'ל אנחנּו 'מֹודים ְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָיׂשראל',
הרי ּבּתפּלה; ׁשּמברכין ּכדר והּזמּנים', יׂשראל 'מקּדׁש ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָעד

ּכמטּבען ּברכֹות הרגיל]ׁשלׁש מתּפּלל[כלשונם - רביעית . ְְְְְִִִֵֵַַָָָֹ
חמיׁשית ּבצּיֹון'; 'הּׁשֹוכן ּבּה: וחֹותם ׁשּיעמד, הּמקּדׁש ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹעל
ּבּה: וחֹותם מלכּותם, ׁשּתעמד יׂשראל על מתּפּלל -ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹ
ׁשּירצה הּכהנים על מתּפּלל - ׁשּׁשית ּביׂשראל'; ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹ'הּבֹוחר
- ׁשביעית הּכהנים'; 'מקּדׁש ּבּה: וחֹותם עבֹודתם, ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָֹהאל
לׁשֹונֹו, צחּות לפי יכֹול ּׁשהּוא מה ּכפי ּבּה ּומתּפּלל ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָמתחּנן
צריכין ׁשעּמ יׂשראל, עּמ את ה' 'הֹוׁשע ּבּה: ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָוחֹותם

ּתפּלה'. ׁשֹומע ה' אּתה ּברּו ְְִִֵַַַָָָָלהּוׁשע,

הּקדׁש‰. ּבלׁשֹון והּברכֹות אתהּקריאה "ּתקרא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹ
ׁשּיׁש ּפי על אף ּבלׁשֹונּה, - הּזאת" לעֹוזֹותהּתֹורה ׁשם ְְִִֵֶַַַַָָָֹ
הקודש] לשון מבינים שאינם .[אנשים

(.Â)ּולהקׁשיב לּבם להכין חּיבין מּכירים, ׁשאינם ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָוגרים
ּבֹו ׁשּנּתנה ּכּיֹום ּברעדה, וגילה ויראה ּבאימה לׁשמע ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹאזנם
ּכּלּה, הּתֹורה ּכל ׁשּיֹודעים ּגדֹולים חכמים אפּלּו ְְְֲֲִִִִִֶַַָָָָֻּבסיני.
לׁשמע יכֹול ׁשאינֹו ּומי יתרה. ּגדֹולה ּבכּונה לׁשמע ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹחּיבין
ּדת לחּזק אּלא הּכתּוב קבעּה ׁשּלא זֹו, לקריאה לּבֹו מכּון -ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ

הּגבּורההאמת ּומּפי ּבּה, נצטּוה עּתה ּכאּלּו עצמֹו ויראה ; ְְְְְְֱִִִִִֶֶַַַַָָָָָ
האל. ּדברי להׁשמיע הּוא, ׁשליח ׁשהּמל - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָׁשֹומעּה

.Êלאחר אֹותֹו מאחרין ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל הקהל ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָיֹום
ּדֹוחיןהּׁשּבת ׁשאינן והּתחּנֹות, החצֹוצרֹות ּתקיעת מּפני , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ

הּׁשּבת. ֶַַָאת

ּדסּיען רחמנא ְְְֲִַַַָָּברי

 
מצוֹות וׁשלׁש עׂשה, מצוֹות ׁשּתי - מצוֹות חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵָָָָֹיׁש
ׁשּלא (ב) ּבכֹורֹות; להפריׁש (א) פרטן: הּוא וזה תעׂשה; ְְְְְֲִֶֶֶַַָָֹֹלא
הּבכֹור; יּפדה ׁשּלא (ג) לירּוׁשלים; חּוץ ּתמים ּבכֹור ְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיאכל
ּבהמה. מעׂשר יּגאל ׁשּלא (ה) ּבהמה; מעׂשר להפריׁש ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ(ד)
אחד, ׁשניהם ׁשּמעׂשה לפי - הּבכֹור עם הּמעׂשר ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָוכללּתי
מּפי - ּתזרק" ּדמם "ואת ׁשּנאמר: עּמֹו, ּכללֹו ְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָֹוהּכתּוב
מצוֹות ּובאּור ּבכֹור. ודם מעׂשר ּדם ׁשּזה למדּו, ְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָהּׁשמּועה

אּלּו. ּבפרקים - ְִִֵֵָאּלּו

   
ּבאדם‡. ּבין הּזכרים, רחם ּפטר ּכל להפריׁש עׂשה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָמצות

ּבין ׁשלמים ׁשהיּו ּבין החמֹור, ּבמין ּבין טהֹורה ּבבהמה ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָּבין
טרפֹות למות]ׁשהיּו ּבכֹור,[נוטות כל לי "קּדׁש ׁשּנאמר: - ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָ

לּכהנים. וכּלן ּובּבהמה"; ּבאדם יׂשראל, ּבבני רחם ּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻּפטר
.נפּדין - חמֹור ּובכֹור אדם ּובכֹורּבכֹור לּכהן; ּופדיֹונן , ְְְְְֲִִִֵַָָָֹ

זֹורקין קּלים, קדׁשים ּכׁשאר ּבעזרה נׁשחט - טהֹורה ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָָָּבהמה
ּבמע ׁשּבארנּו ּכמֹו אמּוריו, ּומקטירין הּקרּבנֹות,ּדמֹו ׂשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ

את תפּדה ּפדה א" ׁשּנאמר: לּכהנים, נאכל הּבׂשר ְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּוׁשאר
א . . ּתפּדה הּטמאה הּבהמה ּבכֹור ואת האדם, ְְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָּבכֹור
."ל יהיה ּובׂשרם . . הם קדׁש - תפּדה לא . . ׁשֹור ְְְְִִֵֶֶֶָָָֹֹּבכֹור

ּבמּומֹו‚. ׁשּנֹולד ּבין מּום, ּבעל ׁשהּוא טהֹורה ּבהמה ְְְְֵֵֶֶַַַָָּבכֹור
אם לּכהן. הּוא הרי - ּתמים ׁשהיה אחר מּום ּבֹו ׁשּנפל ֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבין
למי מאכילֹו אֹו מֹוכרֹו, אֹו מקֹום, ּבכל אֹוכלֹו - ְְְְֲִִַָָָָרצה
יהיה "וכי ׁשּנאמר: חּלין, ׁשהּוא מּפני לגֹוי; אפּלּו ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַֻׁשּירצה,
יאכלּנּו, יחּדו והּטהֹור הּטמא וגֹו' עּור אֹו ּפּסח מּום, ְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָֹבֹו

ּכהן. נכסי הּוא והרי וכאּיל"; ְְְֲִִֵֵֵַַַָָֹּכּצבי
זה„. 'הרי ויאמר: טהֹורה, ּבהמה ּבכֹור להקּדיׁש ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָֹמצוה

הקּדיׁשֹוקדׁש' לא ואם ;"אלהי לה' "ּתקּדיׁש ׁשּנאמר: - ְְְֱֱִִִִֶֶֶֶַַַֹֹֹ
היא. מרחם ּוקדּׁשתֹו מאליו, מתקּדׁש זה הרי -ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָֻ

לארץ.‰. ּובחּוצה ּבארץ נֹוהגת טהֹורה ּבהמה ּבכֹור ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָמצות
ׁשּנאמר: לארץ, לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות מביאין ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַָָָָָואין



מו           
      

,ויצהר ּתירׁש ּדגנ מעׂשר . . אלהי ה' לפני ְְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ"ואכלּת
ׁש מּמקֹום - "וצאנ ּבקר ּדגן,ּובכרת מעׂשר מביא אּתה ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹֹֹ

מביא אּתה ׁשאין ּומּמקֹום וצאן; ּבקר ּבכֹור מביא ְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹאּתה
אּלא וצאן, ּבקר ּבכֹור מביא אּתה אי ּדגן, יאכלמעׂשר ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָֹ

ּבמּומֹו   ,מּמּנּו מקּבלין אין - הביא ואם . ְְְְִִִִֵֵֶַ
ּבמּומֹו. יאכל אּלא יקרב; ְְְִֵֵֶַָָֹולא

(.Â),הּבית ּבפני ׁשּלא ּבין הּבית ּבפני ּבין נֹוהגת זֹו ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹמצוה
ּבקדּׁשתן ּכׁשהן ּבמקּדׁשין, נֹוהגת ואינּה ּדגן; מעׂשר ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻֻּכמֹו

הּבית. ּבדק קדׁשי ּבין מזּבח, קדׁשי ּבין ׁשּיּפדּו, ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹקדם
.Êלוּיים ּכהנים טהֹורה, ּבהמה ּבבכֹור חּיבין ְְְְֲִִִִִֵַַָָָֹֹהּכל

- ּבכֹור נֹולד אם - לּכהן ׁשהּבכֹור ּפי על ואף ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַֹויׂשראלים.
ׁשּבארנּו ּכמֹו ואמּוריו ּדמֹו הּבׂשרמקריב ׁשאר ואֹוכל , ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּבבקר יּולד אׁשר הּבכֹור "ּכל ׁשּנאמר: ּבכֹור, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָּבתֹורת
- טמאה ּבהמה ּובכֹור אדם ּבכֹור אבל וגֹו'". ְְְְְְְֲֵֵָָָָָֹּובצאנ
ּכהּנה. מּתנֹות ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ּפטּורין, ּולוּיים ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶַַָֹֻּכהנים

.Áשיהיה]הּבכֹור ּבין[מצוה ּתמים ּבין ׁשנתֹו, ּבתֹו נאכל ְְְֱִֵֵֶַָָָ
בׁשנה ׁשנה תאכלּנּו אלהי ה' "לפני ׁשּנאמר: - מּום ְְְֱֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּבעל

מּו בֹו יהיה וכי . מֹונה. ּומאימתי ּתאכלּנּו". ּבׁשערי . . ם ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
שנתו]לֹו ּתם[לתחילת אם מּיֹום[שלם]? לֹו מֹונה - הּוא ִִֶָ

מֹונה - מּום ּבעל נֹולד ואם להקרבה. ראּוי ׁשהּוא ְְְְִִִֶֶַַַַָָָׁשמיני,
חדׁשיו לֹו ׁשּכלּו והּוא, ׁשּנֹולד; מּיֹום בהריוןלֹו [שהיה ְֳִֶֶָָָָ

נראהמלא] ׁשהרי אם[ראוי], אבל לדתֹו; ּביֹום לאכילה ְְֲֲֲִִִֵֵֶַָָָָ
ׁשמיני. מּיֹום לֹו מֹונה חדׁשיו, לֹו ׁשּכלּו ּבוּדאי ידע ְְֳִִִֶֶַַַָָָָֹלא

.Ëעׂשר ׁשנים ּכל לקּימֹו רּׁשאי - ׁשנתֹו ּבתֹו מּום לֹו ְְְְְֵַַַַָָָָנֹולד
יֹום ׁשלׁשים לקּימֹו מּתר - ׁשנתֹו ּבסֹוף מּום לֹו נֹולד ְְְְְִֶַַָָֹֹֻחדׁש;
ׁשנתֹו לאחר מתאחר ׁשהּוא ּפי על ואף הּמּום, ּבֹו ׁשּנפל .מּיֹום ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָ
ׁשנתֹו, ּגמר לפני יֹום עׂשר ּבחמּׁשה מּום ּבֹו ׁשּנפל ּכגֹון ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָּכיצד?
אחר מּום לֹו נֹולד ׁשנתֹו. אחר עׂשר חמּׁשה לֹו ְְֲִִִַַַַַַָָָָמׁשלימין

ויאכל. יֹום, ׁשלׁשים עד אּלא לקּימֹו רּׁשאי אינֹו - ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָֹׁשנתֹו
.Èויאכל מּום, ּבֹו ׁשּיּפל עד מּניחֹו - הּזה ּבּזמן .הּבכֹור ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹ

.‡Èנראה ׁשּלא מום]ועד רּׁשאי[בו לחכם, להראֹותֹו ְְְְְִֶַַַַָָָֹ
- לחכם להראֹותֹו ּומּׁשּנראה ׁשנים. וׁשלׁש ׁשּתים ְְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָֹלקּימֹו
עׂשר ׁשנים ּכל לקּימֹו רּׁשאי ׁשנתֹו, ּבתֹו מּום ּבֹו נֹולד ְְְְְִֵַַַַָָָָאם

נֹולד יֹום.[המום]חדׁש; ׁשלׁשים מקּימֹו ׁשנתֹו, אחר ְְְְִֶַַַַָֹֹ
.Èּתמימ לבנה ׁשנת היא - ּבכֹור ׁשל עׂשרׁשנה ׁשנים ה, ְְְְְִִֵֶַָָָָָָָ

לֹו, נתעּברה - מעּברת ׁשנה היתה ואם ליֹום; מּיֹום ְְְְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֻחדׁש
אחד טלאים, ׁשני לֹו נֹולדּו חדׁש. עׂשר ׁשלׁשה ְְְְִֵֶֶֶָָָָָֹֹּומֹונה
אדר חדׁש ּבראׁש ואחד הראׁשֹון, אדר ׁשל עׂשר ְְֲֲֲִִֶֶֶַָָָָָָָֹֹּבחמּׁשה
יֹום ׁשהּגיע ּכיון - ׁשני אדר חדׁש ּבראׁש ׁשּנֹולד זה - ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹׁשני
ׁשּנֹולד וזה ׁשנה. לֹו עלתה הּבאה, ׁשנה ׁשל ּבאדר ְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָָָָראׁשֹון
ׁשל אדר חצי עד ׁשנה, לֹו עלתה לא - ראׁשֹון אדר ְֲֲֲֲִִִֶַַָָָָָָֹּבחצי
לֹו אֹותֹו מֹונין העּבּור, ּבחדׁש ונֹולד הֹואיל הּבאה; .ׁשנה ְְִִִֶַַָָָָָֹ

.‚Èׁשהּוא ּפי על אף - ׁשנתֹו לאחר הּבכֹור ואחר ְְְְִִֵֶַַַַַַָָעבר
תעׂשה ּבלא אּלאעֹובר נפסל, לא זה הרי - ּתם היה אם , ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

ׁשּנאמר: מקֹום, ּבכל ׁשֹוחטֹו מּום, ּבעל היה ואם ְְְֱֲִִֶֶַַַַָָָָמקריבֹו;
מּקיׁש ,"וצאנ ּבקר ּובכרת ,ויצהר ּתירׁש ּדגנ ְְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹֹֹֹ"מעׂשר
אף לחברּתּה, מּׁשנה נפסל אינֹו ּמעׂשר מה - למעׂשר ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּבכֹור

לחברּתּה. מּׁשנה נפסל אינֹו ְְְֲִִֵֶַָָָָּבכֹור

.„Èּגדּלה זֹו ׁשאין ּכׁשּיּולד, לּכהן הּבכֹור את נֹותנין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֻאין
לּכהן. ויּתנּנּו מעט, ׁשּיגּדיל עד ּבעליו ּבֹו יטּפל אּלא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֹלּכהן,
ּדּקה, ּבהמה ּבּבכֹור? להּטּפל חּיבין יׂשראל ּכּמה ְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָָָָועד
הּכהן: לֹו אמר ואם יֹום. חמּׁשים ּובגּסה, יֹום; ְְְֲִִִִֵַַַָָֹֹׁשלׁשים
רּׁשאי אינֹו - לעצמי' אטּפל ואני זה, זמן ּבתֹו לי ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַ'ּתנהּו

מּתנֹותיו על מסּיע ּכמֹו ׁשּזה לֹו; לו]לּתנֹו שיתנו כדי -], ְְְְִֵֶֶַַַַָ
ּבתרּומֹות ּבארנּו הּגרנֹותּוכבר ּבבית המסּיעין ׁשהּכהנים , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

להן נֹותנין אין - הרֹועים ּובתֹו הּמטּבחים ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָּובבית
ּבׂשכרן. ְְִֵֶַָָמּתנֹותיהן

.ÂËּתנהּו' זה: זמן ּבתֹו לֹו ואמר מּום, ּבעל הּבכֹור ְְְְְֵֶַַַַַָָָהיה
ּבתֹו לי 'ּתנהּו לֹו: ואמר ּתמים, ׁשהיה אֹו ׁשאכלּנּו', ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָֹלי

לֹו נֹותנֹו זה הרי - עּתה' ׁשאקריבּנּו זה, לי,זמן ויראה . ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ׁשּירצה. ּכהן לכל נּתן ְְְִִֵֶֶֶַָָֹׁשהּבכֹור

.ÊËלֹוקה - לירּוׁשלים חּוץ ּתמים מּבכֹור ּכזית ׁשאכל ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹּכהן
מעׂשר ,ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ׁשּנאמר: הּתֹורה, ְֱֱֲִִֶֶֶֶַַַַַָָֹֹמן
ׁשאכל זר וכן ."וצאנ ּבקר ּובכרת ,ויצהר ותירׁש ְְְְְְְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹֹּדגנ

זריקה לפני ּבין מּבכֹור, הדם]ּכזית לאחר[זריקת ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָ
הּׁשמּועה מּפי לֹוקה; - רבינו]זריקה ממשה למדּו,[מסורת ְְְִִִֶַָָָ

ּבין זריקה לפני ּבין ּבכֹור, ׁשאכל לזר אף אזהרה ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשּזֹו
זריקה. ְְִַַָלאחר

.ÊÈאֹו ׁשֹור ּבכֹור א" ׁשּנאמר: אֹותֹו, ּפֹודין אין - ְְֱִֵֶֶַַַהּבכֹור
אֹותֹו מֹוכרין אין וכן תפּדה". לא עז, בכֹור אֹו ּכׂשב ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֹבכֹור
ּבֹו לּכהן אין לקרּבן, עֹומד ׁשהּוא ׁשּכיון - ּתם ְְְֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּכׁשהּוא

למכרֹו ּכדי ּביתזכּות ׁשאין הּזה ּובּזמן הֹואיל[מקדש]; , ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָ
ּפי על ואף למכרֹו, מּתר הּוא הרי לאכילה, עֹומד ְְְְֲֲִִֵֵַַַָָָֻוהּוא

ליׂשראל. ּבין לכהן, ּבין - ּתמים ְְְִִֵֵֵֵֶָָֹׁשהּוא
.ÁÈּבפני ּבין זמן, ּבכל למכרֹו לּכהן יׁש - מּום ּבעל ְְְְְְִֵֵֵֵַַַַָָֹּבכֹור

ׁשחּוט;[בזמן] ּבין חי ּבין הּבית, ּבפני ׁשּלא ּבין ְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָֹהּבית
לא אבל ּבּבית, מֹוכרֹו - מּום ּבעל ּבכֹור ּבׂשר מֹוכר ְְְְֲִֵֶַַַַַָֹּוכׁשהּוא

בקדשים]ּבּׁשּוק זלזול אּסּורי[שזה ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו , ְְְְִִֵֵֶַַ
ּבׂשר ׁשהּוא מּפני נמּכר, אינֹו ּתמים ּבכֹור ּבׂשר אבל ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמזּבח.

ׁשּנמנּו וכהנים -]קדׁש; לׁשקל[ששותפים מּתרין הּבכֹור, על ְְְְֲִִִִֶֶַַָֹֹֹֻ
מנה ּכנגד חלק]מנה מול חלק משקל ע"פ .[חולקים ְֶֶָָָָ

.ËÈּבאיזה להפׁשיטֹו מּתר זה הרי מּום, ּבעל ּבכֹור ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָֻהּמפׁשיט
להרּגיל רצה אם ׁשּירצה: רגליו]ּדר ׁשאר[דרך וכן מרּגיל. , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָ

מפׁשיט. הרגל, מן להפׁשיטֹו רצה אם - הּמקּדׁשין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻּפסּולי

ה'תש"ע כסלו ג' שישי יום

   
ה‡. הּקבּועיןּכל עוברים]ּמּומין את[שאינם הּפֹוסלין ְְִִִֶַַַָ

עליהן ונפּדין לחולין]הּקדׁשים, אחד[-אותם נפל אם - ְְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָ
ּבארנּו ּוכבר מקֹום; ּבכל עליו נׁשחט זה הרי ּבּבכֹור, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָָמהן
להיֹות מהן וׁשהראּוי מזּבח, אּסּורי ּבהלכֹות הּמּומין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָאֹותן

וׁשּׁשים. ׁשבעה - ְְְִִִָָָּבזכר
.ׁשם ׁשּמנינּו הּדברים -]וכל אך מומין ׁשאין[שאינם ְְִִֵֶֶַָָָָ

ולא ּבהן, קרבין הּקדׁשים ואין הּמבחר, מן מהן ְְְְְֳִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻהּקרּבן
אּלא קרב, ולא עליהם, נׁשחט הּבכֹור אין ּכ - עליהן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹנפּדין
ּבּבכֹור נֹולד אם וכן קבּוע. מּום לֹו ׁשּיּולד עד עֹומד ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָיהיה

           
      

אּלא קרב, ולא מקֹום, ּבכל נׁשחט אינֹו זה הרי - עֹובר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹמּום
עליו. ויּׁשחט קבּוע, מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד רֹועה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹיהיה

עברה‚. ּבֹו נעברה אם הבהמה]וכן על אדם אֹו[שבא , ְְֲִֵֵֶֶָָ
ּפי על אֹו אחד, ּבעד נהרג]הּבעלים[עדות]ׁשהרג ואינו -], ְְִִֵֶֶַַַָָָ

ׁשהקצה זרה]אֹו לעבודה נעבד[יועד אֹו ירעה[כע"ז], - ְְֱִֶֶֶַָֻ
מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַֹעד

ּדפן„. קיסרי]יֹוצא בניתוח ׁשניהן[נולד - אחריו והּבא , ְְֲֵֵֶֶַַָָֹ
והאחרֹון, רחם; ּפטר ׁשאינֹו מּפני הראׁשֹון, ּבכֹור: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאינן
ּדר וזכר ּדפן, ּדר נקבה יצאת אפּלּו אחר. ׁשּקדמֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹמּפני

ּבכֹור אינֹו - .רחם ְֵֶֶ
אנּדרּגינס‰. ׁשהּוא ונקבה]ּבכֹור זכר סימני בו אין[יש - ְְְִֵֶַַַ

ּכלּום, ּבֹו לּכהן ׁשאין ּכנקבה; הּוא והרי ּכלל, קדּׁשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻּבֹו
טמטּום נֹולד החּלין. ּכׁשאר אֹותֹו וגֹוזזין ּבֹו [לאועֹובדין ְְְְְְִִִִַַָֻֻ

מינו] ּביןניכר לבעליו, ּבמּומֹו ויאכל ּבכֹור, ספק זה הרי -ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָ
נקבּות. מּמקֹום ׁשהטיל ּבין זכרּות, מּמקֹום מים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַׁשהטיל

.Âּפטּור - רחל ּכמין ׁשּילדה עז אֹו עז, ּכמין ׁשּילדה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָרחל
הּבכֹורה הּואמן ׁשּיהיה עד ׁשֹור", ּבכֹור א" ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָ

הרי - אּמֹו סימני מקצת ּבֹו היה ואם ׁשֹור. ּובכֹורֹו ְְְֲִִִִֵֵָָָָׁשֹור,
מּׁשּנּוי ּגדֹול מּום ל ׁשאין קבּוע; מּום ּבעל והּוא ּבכֹור, ְְְִִֵֶֶַַַָָזה
ּפרה אפּלּו מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּברּיתֹו,
זה הרי - ּפרה סימני מקצת ּבֹו ויׁש חמֹור, ּכמין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָׁשּילדה
אבל ּבכֹורה. ּדין ּבֹו יׁש החמֹור ּומין הֹואיל לּכהן, ְְֲֲִִִֵֵַַָָֹּבכֹור
מקצת ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - ּגמל אֹו סּוס ּכמין ילדה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָאם
לבעליו. יאכל ,לפיכ ּבכֹור; ספק הּוא הרי אּמֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָָסימני

מּידֹו. מֹוציאין אין ּכהן, ּתפסֹו ְְִִִִֵֵָָֹואם
.Ê,אֹותֹו קֹונסין עברה, ועׂשה הֹואיל - ּבּבכֹור מּום ְְְֲִִִֵַַַָָָהּמּטיל

מאליוואינֹו אחר מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד זה, מּום על .נׁשחט ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
מּום על אֹותֹו לׁשחט לבנֹו מּתר - החֹוטא זה מת ְְְִִִֵֵֶַַָֹֻואם

אחריו. ּבנֹו קנסּו ׁשּלא אביו; ְְֲִֶֶַָָָָָֹׁשעׂשה
.Áּדבלה[גרם]הרּגיל ׁשּנתן ּכגֹון - מּום ּבֹו ׁשּיּפל לבכֹור ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹ

אֹו[תאנה] אזנֹו, וחת ּונטלּה ּכלב ׁשּבא עד אזנֹו ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָעל
ידֹו ׁשּתּקטע ּכדי זכּוכית ׁשל ועׁשׁשּיֹות ּברזל ּבין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהל
לא זה הרי - מּום ּבֹו להּטיל לגֹוי ׁשאמר אֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹונקטעה,
לֹו אסּור לדעּתֹו, ׁשּנעׂשה מּום ּכל הּכלל: זה עליו. ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹיׁשחט
עליו. ׁשֹוחט זה הרי לדעּתֹו, ׁשּלא נעׂשה ואם עליו; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלׁשחט

.Ëוׁשמע ׁשֹוחטֹו', הייתי מּום, זה ּבבכֹור נפל 'אּלּו ְְֲִִִִֶַַַָָָָאמר:
לא ׁשהרי עליו, ׁשֹוחט זה הרי - מּום ּבֹו ועׂשה ְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָֹהּגֹוי,

ּבדעּתֹו .נעׂשה ְְֲַַָ
.Èּבֹו ונפל מּום, להּטיל הּמרּגיל מעׂשה ׁשעׂשה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָראינּוהּו

הרי - נתּכּון לא אֹו לּמּום נתּכּון אם יֹודעין אנּו ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָֹמּום,
ּבמקֹום ׂשעֹורים לֹו ׁשּנתן ּכגֹון ּכיצד? עליו. יׁשחט לא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹזה

נחלקה ׁשאכל וכיון ּבעצים, מסרג -[נחתכה]ּדחּוק ׂשפתֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
חבר היה חכם]אפּלּו וכן[תלמיד עליו; יׁשחט לא זה הרי , ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָֹֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.‡Èואפּלּו לטרדֹו, ּכדי ּובעטֹו האדם, את רֹודף ּבכֹור ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָהיה

מ ּבֹו זֹוּבעט ּבבעיטה מּום ּבֹו ונעׂשה מּקדם, ׁשרדפֹו ּפני ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
עליו יׁשחט זה הרי -. ְֲִֵֶָָֹ

.Èהּגֹוי וכן ׂשחֹוק, ּדר ּבבכֹור מּום ׁשהּטילּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַקטּנים

ּכדי עׂשּו ואם עליו; ׁשֹוחט זה הרי - לדעּתֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשעׂשה
עליו יׁשחט לא .להּתירֹו, ְְִִַָָֹֹ

.‚Èּדם ׁשאחזֹו יּקיז[חלה]ּבכֹור יתּכּון[דם]- ׁשּלא ּובלבד , ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ
זה הרי זֹו, ּבהּקזה מּום ּבֹו נעׂשה ואם מּום; ּבֹו ְְֲֲֲִֵֶַַַָָָלעׂשֹות

עליו. ְִָָָנׁשחט

.„È,העֹולם לאויר ׁשּיצא קדם ּבּבכֹור מּום להּטיל ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמּתר
ׁשם ׁשאין הּזה ּבּזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה עליו. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָויּׁשחט

ּבזמן[מקדש]ּבית אבל ּבמּומֹו; להאכל ׁשּסֹופֹו מּפני , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ
אסּור. קּים, ְִֶַַָָָׁשהּמקּדׁש

.ÂËלדעת ׁשּלא נפל זה ׁשּמּום אחד, עד מּפי ׁשהעיד ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹעד
זה מּום נפל 'ּבפני לֹומר: נאמנת אּׁשה אפּלּו נאמן; -ְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ

עליו ויּׁשחט .מאליו', ְִֵֵֵָָָָ

.ÊËהרֹועה נאמן - אדם ּבידי לבֹוא הראּויין הּמּומין ְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָּכל
ויּׁשחט ּבכּונה'; נעׂשּו ולא נפלּו, 'מאליהן לֹומר: ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעליהן

הרֹוע ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה יׂשראלי,עליהן. ה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּביד של]והּבכֹור והּבכֹור[- ּכהן, הרֹועה היה אם אבל הּכהן. ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ

נאמן; אינֹו זה הרי - הּיׂשראלּיים ּבעליו ּביד הּוא ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעדין
לֹו. ׁשּיּתנּנּו ּכדי מּום ּבֹו הּטיל הּוא ׁשּמא אֹותֹו, ְְְְִִִִֵֶֶֶָוחֹוׁשדין

.ÊÈ,נאמן - נפל מאליו זה ׁשּמּום אחר, לכהן ׁשהעיד ְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּכהן
זה את זה ּגֹומלים הם ׁשּמא להם, חֹוׁשׁשין משקר,ואין -] ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָ

כשיצטרך] חברו לו שיעיד חׁשּודיןבכדי הּכהנים ׁשּכל ;ֲֲִִֶַָֹ
נאמנין אין ּולפיכ ּבחּוץ, לאכלֹו ּכדי ּבּבכֹור מּום ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָלהּטיל
חֹוטא אדם ׁשאין לֹו, מעיד חברֹו אבל עצמם; ידי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָעל
על לֹו מעידין ּכהן, ׁשל ּביתֹו ּובני ּבניו אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹלאחר.

ּכגּופֹו. ׁשהיא מּפני אׁשּתֹו, לא אבל ְְְְֲִִִֵֶַָֹהּבכֹור;

.ÁÈעד עליו והעיד מּום, ּבֹו ונפל ּכהן, ּביד ׁשהיה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבכֹור
זה מּום אם יֹודעים אנּו ואין נפל, מאליו הּמּום ׁשּזה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד
הּכהן ּובא עליו, ׁשֹוחטין אין אֹו הּבכֹור את עליו ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשֹוחטין
והּתירֹו לממחה, זה מּום 'הראיתי ואמר: ּבידֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֻׁשהּוא
הראהּו, לא ׁשּמא חֹוׁשׁשין, ואין נאמן; זה הרי - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹלׁשחיטה'

ּתם ּבכֹור קדׁשים[שלם]וׁשּמא לׁשחט נחׁשדּו ׁשּלא - הּוא ְְְְְִִֶֶֶָָָָֹֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכרת, עֹון ׁשהּוא מּפני ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָּבחּוץ,

.ËÈזה 'ּבכֹור מּום: ּבעל ּבכֹור על לֹומר הּכהן נאמן ְְְֱֵֵֶֶַַַַַָֹוכן
לֹו, לחש ּכדי - ּברׁשּותי' נפל ולא ּבמּומֹו, יׂשראל לי ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֹֹנתנֹו
מתירא והּוא להּגלֹות, עׂשּוי ׁשהּדבר הּטילֹו; הּוא ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשּמא

'ּתמים ויאמרּו: ּבעליו, יּׁשאלּו לֹו'ׁשּמא ׁשּנתנּוהּו ּבעת .היה ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹ

   
לֹו‡. ׁשּנתן ממחה ּפי על אּלא הּבכֹור את ׁשֹוחטין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֻאין

ּבכֹורֹות 'הּתר לֹו: ואמר רׁשּות, יׂשראל ׁשּבארץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּנׂשיא
אּלאּבמּומן' יּתירֹו לא לּכל, וגלּוי ּגדֹול מּום היה אפּלּו ; ְְֲִִֶַַָָָָָָֹֹ

אדם הּבכֹורֹות וכל רׁשּות. ׁשּנטל רֹואה,[מומחה]ממחה ְְְְֶֶֶַַָָָָֻ
עצמֹו. מּבכֹור ְְִַחּוץ

.הּגלּויין הּמּומין מן הּמּום והיה ממחה, ׁשם אין ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻאם
נׁשּברה אֹו ידֹו, נקטעה אֹו עינֹו, ׁשּנסּתמית ּכגֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻהּמבהקין,

הּכנסת ּבני ׁשלׁשה ּפי על יׁשחט זה הרי - [חכמיםרגלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
בקיאים] ּבֹושאינם ונפל לארץ, לחּוצה ׁשּיצא ּבכֹור וכן ;ְְְְֵֶֶַָָָָָָ

הּכנסת. ּבני ׁשלׁשה ּפי על נּתר זה הרי - מבהק ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻמּום
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אּלא קרב, ולא מקֹום, ּבכל נׁשחט אינֹו זה הרי - עֹובר ְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹמּום
עליו. ויּׁשחט קבּוע, מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד רֹועה ְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹיהיה

עברה‚. ּבֹו נעברה אם הבהמה]וכן על אדם אֹו[שבא , ְְֲִֵֵֶֶָָ
ּפי על אֹו אחד, ּבעד נהרג]הּבעלים[עדות]ׁשהרג ואינו -], ְְִִֵֶֶַַַָָָ

ׁשהקצה זרה]אֹו לעבודה נעבד[יועד אֹו ירעה[כע"ז], - ְְֱִֶֶֶַָֻ
מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו מּום, ּבֹו ׁשּיּפל ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַֹעד

ּדפן„. קיסרי]יֹוצא בניתוח ׁשניהן[נולד - אחריו והּבא , ְְֲֵֵֶֶַַָָֹ
והאחרֹון, רחם; ּפטר ׁשאינֹו מּפני הראׁשֹון, ּבכֹור: ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאינן
ּדר וזכר ּדפן, ּדר נקבה יצאת אפּלּו אחר. ׁשּקדמֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹמּפני

ּבכֹור אינֹו - .רחם ְֵֶֶ
אנּדרּגינס‰. ׁשהּוא ונקבה]ּבכֹור זכר סימני בו אין[יש - ְְְִֵֶַַַ

ּכלּום, ּבֹו לּכהן ׁשאין ּכנקבה; הּוא והרי ּכלל, קדּׁשה ְְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָֹֻּבֹו
טמטּום נֹולד החּלין. ּכׁשאר אֹותֹו וגֹוזזין ּבֹו [לאועֹובדין ְְְְְְִִִִַַָֻֻ

מינו] ּביןניכר לבעליו, ּבמּומֹו ויאכל ּבכֹור, ספק זה הרי -ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶָָָ
נקבּות. מּמקֹום ׁשהטיל ּבין זכרּות, מּמקֹום מים ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַׁשהטיל

.Âּפטּור - רחל ּכמין ׁשּילדה עז אֹו עז, ּכמין ׁשּילדה ְְְְִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָרחל
הּבכֹורה הּואמן ׁשּיהיה עד ׁשֹור", ּבכֹור א" ׁשּנאמר: , ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָ

הרי - אּמֹו סימני מקצת ּבֹו היה ואם ׁשֹור. ּובכֹורֹו ְְְֲִִִִֵֵָָָָׁשֹור,
מּׁשּנּוי ּגדֹול מּום ל ׁשאין קבּוע; מּום ּבעל והּוא ּבכֹור, ְְְִִֵֶֶַַַָָזה
ּפרה אפּלּו מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָָּברּיתֹו,
זה הרי - ּפרה סימני מקצת ּבֹו ויׁש חמֹור, ּכמין ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶָָָָָָׁשּילדה
אבל ּבכֹורה. ּדין ּבֹו יׁש החמֹור ּומין הֹואיל לּכהן, ְְֲֲִִִֵֵַַָָֹּבכֹור
מקצת ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף - ּגמל אֹו סּוס ּכמין ילדה ְְְִִִִֵֶַַָָָָָאם
לבעליו. יאכל ,לפיכ ּבכֹור; ספק הּוא הרי אּמֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵָָָָָסימני

מּידֹו. מֹוציאין אין ּכהן, ּתפסֹו ְְִִִִֵֵָָֹואם
.Ê,אֹותֹו קֹונסין עברה, ועׂשה הֹואיל - ּבּבכֹור מּום ְְְֲִִִֵַַַָָָהּמּטיל

מאליוואינֹו אחר מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד זה, מּום על .נׁשחט ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
מּום על אֹותֹו לׁשחט לבנֹו מּתר - החֹוטא זה מת ְְְִִִֵֵֶַַָֹֻואם

אחריו. ּבנֹו קנסּו ׁשּלא אביו; ְְֲִֶֶַָָָָָֹׁשעׂשה
.Áּדבלה[גרם]הרּגיל ׁשּנתן ּכגֹון - מּום ּבֹו ׁשּיּפל לבכֹור ְְְְִִִִֵֶֶַָָֹ

אֹו[תאנה] אזנֹו, וחת ּונטלּה ּכלב ׁשּבא עד אזנֹו ְְְְֶֶֶַַַָָָָָָעל
ידֹו ׁשּתּקטע ּכדי זכּוכית ׁשל ועׁשׁשּיֹות ּברזל ּבין ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהל
לא זה הרי - מּום ּבֹו להּטיל לגֹוי ׁשאמר אֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹונקטעה,
לֹו אסּור לדעּתֹו, ׁשּנעׂשה מּום ּכל הּכלל: זה עליו. ְְְְֲִֶֶַַַָָָָָָֹיׁשחט
עליו. ׁשֹוחט זה הרי לדעּתֹו, ׁשּלא נעׂשה ואם עליו; ְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹלׁשחט

.Ëוׁשמע ׁשֹוחטֹו', הייתי מּום, זה ּבבכֹור נפל 'אּלּו ְְֲִִִִֶַַַָָָָאמר:
לא ׁשהרי עליו, ׁשֹוחט זה הרי - מּום ּבֹו ועׂשה ְֲֲֵֵֵֶֶַָָָָֹהּגֹוי,

ּבדעּתֹו .נעׂשה ְְֲַַָ
.Èּבֹו ונפל מּום, להּטיל הּמרּגיל מעׂשה ׁשעׂשה ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָראינּוהּו

הרי - נתּכּון לא אֹו לּמּום נתּכּון אם יֹודעין אנּו ואין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַָֹמּום,
ּבמקֹום ׂשעֹורים לֹו ׁשּנתן ּכגֹון ּכיצד? עליו. יׁשחט לא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹזה

נחלקה ׁשאכל וכיון ּבעצים, מסרג -[נחתכה]ּדחּוק ׂשפתֹו ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֹ
חבר היה חכם]אפּלּו וכן[תלמיד עליו; יׁשחט לא זה הרי , ְְֲֲִִֵֵֵֶָָָָָֹֹ

ּבזה. ּכּיֹוצא ֵֶַָֹּכל
.‡Èואפּלּו לטרדֹו, ּכדי ּובעטֹו האדם, את רֹודף ּבכֹור ְְְְְֲִֵֵֶַָָָָָָָהיה

מ ּבֹו זֹוּבעט ּבבעיטה מּום ּבֹו ונעׂשה מּקדם, ׁשרדפֹו ּפני ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹ
עליו יׁשחט זה הרי -. ְֲִֵֶָָֹ

.Èהּגֹוי וכן ׂשחֹוק, ּדר ּבבכֹור מּום ׁשהּטילּו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַקטּנים

ּכדי עׂשּו ואם עליו; ׁשֹוחט זה הרי - לדעּתֹו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשעׂשה
עליו יׁשחט לא .להּתירֹו, ְְִִַָָֹֹ

.‚Èּדם ׁשאחזֹו יּקיז[חלה]ּבכֹור יתּכּון[דם]- ׁשּלא ּובלבד , ְְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹ
זה הרי זֹו, ּבהּקזה מּום ּבֹו נעׂשה ואם מּום; ּבֹו ְְֲֲֲִֵֶַַַָָָלעׂשֹות

עליו. ְִָָָנׁשחט

.„È,העֹולם לאויר ׁשּיצא קדם ּבּבכֹור מּום להּטיל ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָֹֻמּתר
ׁשם ׁשאין הּזה ּבּזמן אמּורים? ּדברים ּבּמה עליו. ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָויּׁשחט

ּבזמן[מקדש]ּבית אבל ּבמּומֹו; להאכל ׁשּסֹופֹו מּפני , ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָ
אסּור. קּים, ְִֶַַָָָׁשהּמקּדׁש

.ÂËלדעת ׁשּלא נפל זה ׁשּמּום אחד, עד מּפי ׁשהעיד ְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹעד
זה מּום נפל 'ּבפני לֹומר: נאמנת אּׁשה אפּלּו נאמן; -ְֱֱֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָָ

עליו ויּׁשחט .מאליו', ְִֵֵֵָָָָ

.ÊËהרֹועה נאמן - אדם ּבידי לבֹוא הראּויין הּמּומין ְֱִִִֵֶֶַָָָָָָָּכל
ויּׁשחט ּבכּונה'; נעׂשּו ולא נפלּו, 'מאליהן לֹומר: ְְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹעליהן

הרֹוע ּכׁשהיה אמּורים? ּדברים ּבּמה יׂשראלי,עליהן. ה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָ
ּביד של]והּבכֹור והּבכֹור[- ּכהן, הרֹועה היה אם אבל הּכהן. ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָֹֹ

נאמן; אינֹו זה הרי - הּיׂשראלּיים ּבעליו ּביד הּוא ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעדין
לֹו. ׁשּיּתנּנּו ּכדי מּום ּבֹו הּטיל הּוא ׁשּמא אֹותֹו, ְְְְִִִִֵֶֶֶָוחֹוׁשדין

.ÊÈ,נאמן - נפל מאליו זה ׁשּמּום אחר, לכהן ׁשהעיד ְֱִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּכהן
זה את זה ּגֹומלים הם ׁשּמא להם, חֹוׁשׁשין משקר,ואין -] ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָ

כשיצטרך] חברו לו שיעיד חׁשּודיןבכדי הּכהנים ׁשּכל ;ֲֲִִֶַָֹ
נאמנין אין ּולפיכ ּבחּוץ, לאכלֹו ּכדי ּבּבכֹור מּום ְְְְְְֱִִִֵֵֶַַַָָָלהּטיל
חֹוטא אדם ׁשאין לֹו, מעיד חברֹו אבל עצמם; ידי ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָעל
על לֹו מעידין ּכהן, ׁשל ּביתֹו ּובני ּבניו אפּלּו ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹלאחר.

ּכגּופֹו. ׁשהיא מּפני אׁשּתֹו, לא אבל ְְְְֲִִִֵֶַָֹהּבכֹור;

.ÁÈעד עליו והעיד מּום, ּבֹו ונפל ּכהן, ּביד ׁשהיה ְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹּבכֹור
זה מּום אם יֹודעים אנּו ואין נפל, מאליו הּמּום ׁשּזה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָאחד
הּכהן ּובא עליו, ׁשֹוחטין אין אֹו הּבכֹור את עליו ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשֹוחטין
והּתירֹו לממחה, זה מּום 'הראיתי ואמר: ּבידֹו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָֻׁשהּוא
הראהּו, לא ׁשּמא חֹוׁשׁשין, ואין נאמן; זה הרי - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָָֹלׁשחיטה'

ּתם ּבכֹור קדׁשים[שלם]וׁשּמא לׁשחט נחׁשדּו ׁשּלא - הּוא ְְְְְִִֶֶֶָָָָֹֹ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכרת, עֹון ׁשהּוא מּפני ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָּבחּוץ,

.ËÈזה 'ּבכֹור מּום: ּבעל ּבכֹור על לֹומר הּכהן נאמן ְְְֱֵֵֶֶַַַַַָֹוכן
לֹו, לחש ּכדי - ּברׁשּותי' נפל ולא ּבמּומֹו, יׂשראל לי ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֹֹנתנֹו
מתירא והּוא להּגלֹות, עׂשּוי ׁשהּדבר הּטילֹו; הּוא ְְְִִִִֵֶֶַָָָָָָׁשּמא

'ּתמים ויאמרּו: ּבעליו, יּׁשאלּו לֹו'ׁשּמא ׁשּנתנּוהּו ּבעת .היה ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָֹ

   
לֹו‡. ׁשּנתן ממחה ּפי על אּלא הּבכֹור את ׁשֹוחטין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָֻאין

ּבכֹורֹות 'הּתר לֹו: ואמר רׁשּות, יׂשראל ׁשּבארץ ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָהּנׂשיא
אּלאּבמּומן' יּתירֹו לא לּכל, וגלּוי ּגדֹול מּום היה אפּלּו ; ְְֲִִֶַַָָָָָָֹֹ

אדם הּבכֹורֹות וכל רׁשּות. ׁשּנטל רֹואה,[מומחה]ממחה ְְְְֶֶֶַַָָָָֻ
עצמֹו. מּבכֹור ְְִַחּוץ

.הּגלּויין הּמּומין מן הּמּום והיה ממחה, ׁשם אין ְְְִִִִֵֶַַַָָָֻאם
נׁשּברה אֹו ידֹו, נקטעה אֹו עינֹו, ׁשּנסּתמית ּכגֹון ְְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָֻהּמבהקין,

הּכנסת ּבני ׁשלׁשה ּפי על יׁשחט זה הרי - [חכמיםרגלֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹ
בקיאים] ּבֹושאינם ונפל לארץ, לחּוצה ׁשּיצא ּבכֹור וכן ;ְְְְֵֶֶַָָָָָָ

הּכנסת. ּבני ׁשלׁשה ּפי על נּתר זה הרי - מבהק ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻמּום
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.‚- עּמֹו ּכהן ׁשּיהיה עד ליׂשראל, הּבכֹור את רֹואין ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹאין
עליו', לׁשחט ּומּתר הּוא, 'מּום הּממחה: לֹו יאמר ְְִֶֶַַָָָָֹֹֻֻׁשּמא
ׁשאינֹו ּפי על ׁשאף לּכהן; יּתנּנּו ולא לעצמֹו, ויׁשחטּנּו ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹויל
ּכהּנה. מּתנֹות לגזל הּוא חׁשּוד ּבחּוץ, קדׁשים לאכל ְְְֱִִֶַַָָָָָֹֹֻחׁשּוד
- עצמֹו על מדקּדק ׁשהּוא וידּוע חכם, היה אם ,ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָלפיכ

לּכ ּגלּוי הּמּום היה לֹו. רגלֹורֹואין אֹו ידֹו ׁשּנקטעה ּכגֹון ל, ְְְְִִֶַַַָָָָָֹ
מדקּדק ּבחזקת זה הרי הּממחה, לחכם והביאֹו הֹואיל -ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻ
ּכהן עּמֹו ׁשאין ּפי על אף לֹו, רֹואין לפיכ עצמֹו; .על ְְִִִִֵֵֶַַַַָֹ

אף„. - מּומֹו את הראה ּכ ואחר הּבכֹור, את ְְְֵֶֶֶַַַַַָָהּׁשֹוחט
ּכגֹון ּבּׁשחיטה, מׁשּתּנה ׁשאינֹו ּגלּוי מּום ׁשהּוא ּפי ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָעל
ממחה, ּפי על ׁשּלא ונׁשחט הֹואיל - רגלֹו אֹו ידֹו ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֻׁשּנחּתכה

אסּור זה ׁשּמת.הרי ּכבכֹור ויּקבר ; ְְֲִִֵֵֵֶֶָָ

ּובדקֹו‰. ּכיסין, ּוׁשני אחת ּביצה לֹו ׁשהיתה ְְְְִִֵֵֶַַָָָָּבכֹור
הרּגּוזֹו על והֹוׁשיבּוהּו השדרה]הּממחה, ולא[סוף ּומעכֹו, ְְְְֲִִֶַַַֹֻ

ונמצאת ונׁשחט, הּממחה, והּתירֹו ׁשנּיה, ּביצה ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָֻיצאת
ּבּכסלים ּדבּוקה הֹואיל[מעיים]הּׁשנּיה מּתר, זה הרי - ְְְֲִִִֵֶַַָָָָֻ

ּפי על ׁשּנׁשחט ּפי על אף - נמע לא אם אבל ְְֲֲִִִִִִֶַַַַַָֹּומעכֹו;
יּקבר. זה הרי ְֲִֵֵֶֶָֻממחה,

.Â- ּפיו על ונׁשחט הּבכֹור, את וראה ממחה, ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָֻמי
לדּקה, רביע מׁשּלם? וכּמה מּביתֹו; ויׁשּלם יּקבר, זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָהרי
ׁשּקנסּו מּפני ּדמיו? ּכל יׁשּלם לא מה ּומּפני לגּסה. ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּומחצה

הּבהמה ּבעל אֹותּה[הגסה]את יׁשהה ׁשּלא ּכדי , ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
מום] בה יפול טרם יותר,[מלהקריבה עוד נקנס - [ובדקה

הוראת על יעבור שלא כדי בלבד, רבע של פיצוי ומקבל

יׂשרחז"ל] ּבארץ ּדּקה ּבהמה יגּדל אל.ולא ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹ

.Êעל ׁשֹוחטין אין - ּבכֹורֹות רֹואה להיֹות ׂשכרֹו ְְְֲִִֵֵֶַַָהּנֹוטל
ׁשאין חכמים ּבֹו וידעּו ּגדֹול, ממחה היה ּכן אם אּלא ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָֻּפיו,
ׁשּנמצא ּבין והּבּקּור, הראּיה על ׂשכר לֹו ּופסקּו ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָּכמֹותֹו,

ּתמים ׁשּנמצא ּבין מּום זֹו,ּבעל ּבהמה על ׂשכר יּטל ולא . ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹ
ׁשּמביאין זמן ּכל לעֹולם אֹותּה ורֹואה אחת; מּפעם ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָחּוץ

חׁשד. לידי יבֹוא ׁשּלא ּכדי ְֲִֵֵֶָָָֹאֹותּה,

.Áאין - חּלין לׁשם אֹותן למּכר הּבכֹורֹות על ְְְִִֵֵֶַַָָֹֻהחׁשּוד
לבׂשר ּדֹומה ׁשהּוא מּפני צבאים, ּבׂשר אפּלּו מּמּנּו ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָלֹוקחין

עבּודין ׁשאינן עֹורֹות מּמּנּו לֹוקחין ואין [לאהעגל. ְְֲִִִֵֵֵֶֶֶָָ
ויאמר:מעובדים] זכרּותֹו, יחּת ׁשּמא נקבה, ׁשל אפּלּו ,ְְְְֲִֵֶֶַַַָָֹֹ

מלּבן; אפּלּו צמר, מּמּנּו לֹוקחין ואין הּוא'. נקבה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָֻ'עֹור
צֹואי לֹומר, צרי טוּוי,[מלוכלך]ואין מּמּנּו לֹוקחין אבל . ְְֲִִִִֵֶַָָָ

צמר]ּולבדין מחתיכות ׁשאינֹו[יריעות - עבּודין ועֹורֹות , ְְֲִִֵֶָ
אצלֹו, לׁשהֹותֹו מפחד ׁשהּוא מּפני ּתמים, ּבכֹור עֹור ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָמעּבד

רׁשעֹו. ּכפי אֹותֹו ויקנסּו הּדּינים, יׁשמעּו ְְְְְְְִִִִִֶַַָָׁשּמא
.Ëלּממחה הראהּו ׁשּלא ונֹודע ּומכרֹו, הּבכֹור את ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻהּׁשֹוחט

ּׁשּלא ּומה הּדמים; את להם ויחזיר אכלּו, - ּׁשאכלּו מה -ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
את ּבמאכיל הּדין וכן הּדמים. את ויחזיר יּקבר, - ְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָנאכל

ּוממּכר.הּטרפה מּקח ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ
.Èהּואּב ּתמים אם - טרפה ׁשּנמצא במקדשכֹור [ונשחט ְְְִִִֵֶָָָ

ּכמֹולקרבן] יּׂשרף, העֹור - ׁשהפׁשט אחר טרפה ונמצא ,ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻ
ואם יּקבר. והּבׂשר הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבהלכֹות ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֻׁשּבארנּו

ויאֹותּו יּקבר, הּבׂשר - נׁשחט ּבעֹורֹו;[יהנו]ּבמּומֹו הּכהנים ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֹ
ממחה. ּפי על ׁשּנׁשחט ְְְִִֶֶַַֻוהּוא,

.‡Èמּום ּבעל ּבין ּתמים ּבין ּכהלכה, ּבׂשרֹו ׁשּנאכל ְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּבכֹור
ּבגּזתֹו נהנין ּכ ּבעֹורֹו, להנֹות ׁשּמּתר ּכׁשם אבל[צמרו]- ; ְְְֱֲִִֵֵֶֶָָָָָֻ

אסּור הּוא הרי - נׁשר אפּלּו חי, ּכׁשהּוא מּמּנּו ׁשּנגזז צמר ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָּכל
אחר ואפּלּו מּום. ּבֹו ׁשּנפל אחר מּמּנּו נׁשר אפּלּו ֲֲֲִִִֶֶַַַַַַַַָָָָּבהניה,
הּצמר אֹותֹו הרי - מיתתֹו אחר לֹומר צרי ואין ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשחיטתֹו,
ּבהמה. ּבמעׂשר וכן עֹומד. ּבאּסּורֹו מחּיים, מּמּנּו ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּנׁשר
על אּלא זֹו ּגזרה ּגזרּו ׁשּלא מעילה, ּבהלכֹות ּבארנּו ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹּוכבר
ׁשּמא - לכּפרה ּבאין ׁשאינן מּפני ּבלבד, והּמעׂשר ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָהּבכֹור
ּוכבר מהן. ׁשּינׁשר הּצמר ּכל לּקח ּכדי אצלֹו, אֹותן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹיׁשהה
מּום. ּבעל ּבין ּתמים ּבין ּבׁשנתֹו, לאכלֹו ׁשּמצוה ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבארנּו,

.Èמדבלל צמר ּבֹו ׁשהיה במחובר]ּבכֹור ומעורב ,[תלוש ְְְֶֶֶָָָֻ
הּג מן עּמֹו נראה ׁשהּוא את - שהיהּזהּוׁשחטֹו ניכר שלא -] ְְִִִִֶֶֶַָָ

הּצמרתלוש] והּוא עּמֹו, נראה ׁשאינֹו ואת ּבהניה; מּתר ,ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֻ
ראׁשֹו ּכלּפי הפּו חוץ]ׁשעּקרֹו כלפי קצותיו אסּור,[שב' - ְִֵֶַָָָֹ

מחּיים. ׁשּנׁשר ּכמי ְִִֵֶֶֶַַָׁשּזה

.‚È,חּלין ּבגּזי ׁשּנתערבה - מּום ּבעל אפּלּו ּבכֹור, ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֻּגּזת
ּדבר הּוא הרי אסּורים; הּכל - אלפים ּבכּמה אחת ְֲֲֲֲִִִֵַַַַָָָָֹאפּלּו

ׁשהּוא ּבכל ּומקּדׁש הּסיטחׁשּוב, מלא האֹורג שיעור. -] ְְְִֵֵֶַַָָָֹ
הּמקּדׁשין,אריגה] מּצמר יּדלק; ּבבגד, הּבכֹור ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֻמּצמר

ׁשהּוא. ּבכל ְְֵֶַָמקּדׁש

   
ּבּבכֹורה‡. חּיבת הּׁשּתפין, "ּבקרּבהמת נאמר לא . ְְְֱֱִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻ

ּבּפרה ׁשּתף היה ׁשאם הּגֹוי; ׁשּתפּות למעט אּלא ,"ְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻֻוצאנ
הרי - ּבּולד אֹו ּבאם מאלף אחד לּגֹוי היה אפּלּו ּבעּבר, ֲֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֻאֹו
אחד, אבר מּׁשניהן ּבאחד לֹו היה הּבכֹורה. מן ּפטּור ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָזה
מּום ּבעל יהיה ,יחת ׁשאּלּו ּכל רֹואין: - רגל אֹו יד ְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָּכגֹון
יּפסל ולא הּגֹוי, אבר ׁשּיחת אפׁשר ואם ּפטּור; זה הרי -ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹ

ּבּבכֹורה. חּיב זה הרי -ְֲֵֶַַָָ
.ּפרתֹו עּבר הּמֹוכר אֹו נכרי, ׁשל ּפרתֹו עּבר ְִֵֵֶַַַַַָָָָָֻֻהּלֹוקח

רּׁשאי ׁשאינֹו ּפי על אף - מןלנכרי ּפטּור זה הרי - ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ
זה. ּדבר על אֹותֹו קֹונסין ואין ְְְִֵֶַַָָָהּבכֹורה,

ּבּה,[ישראל]‚. מּטּפל להיֹות הּגֹוי מן ּבהמה ְְְִִִֵֵֵַַַַָָהמקּבל
-[יחלקו]והּולדֹות ּכזה מּיׂשראל ׁשּקּבל נכרי אֹו ּביניהן, ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָ

ּבבני רחם ּכל "ּפטר ׁשּנאמר: הּבכֹורה, מן ּפטּורין אּלּו ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָהרי
ּביׂשראל. הּכל ׁשּיהיה עד ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹיׂשראל",

קצּוב„. ּבממֹון הּגֹוי מן צאן הכסףהמקּבל הישראל ויתן -] ְְִֵַַַָָֹ
תקופה] ּופסקלאחר ּביניהן[סיכם], הּׂשכר ׁשּיהיה [-עּמֹו ְִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ברווח] יתחלקו הבהמות יתייקרו ּפחתּואם ואם ,[יוזלו], ְֲִִ
הן והרי הן, יׂשראל ׁשּברׁשּות ּפי על אף - ליׂשראל ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּפחתּו
מּמּנּו, לגּבֹות ממֹון אצלֹו הּגֹוי ימצא לא ואם הֹואיל ְְְְְְִִִִִִֶֶַָָָֹּכקנינֹו,
לֹו ׁשּיׁש ּכמי נעׂשה - ּומּולדֹותיהן האּלּו הּבהמֹות מן ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָיגּבה
ּבאמצע, הּגֹוי יד והרי ולדֹותיהן, ועל עליהן ְְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָאחריּות
חּיבין ולדֹות ולד אבל ּוולדֹותיהן. הן הּבכֹורה, מן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָּופטּורין

רׁשּות. עליהן לּגֹוי ואין הן, יׂשראל ׁשל ׁשהרי -ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַָ
מּגֹוי‰. ּבהמה ּבהן לֹו וקנה לּגֹוי, מעֹות ׁשּנתן ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָָיׂשראל

            
      

בכסף]ּבדיניהן - התורה שע"פ גוי ׁשּלא[בקנין ּפי על אף - ְִִֵֶֶַַֹ
מּיׂשראל הּגֹוי קנה אם וכן ּבּבכֹורה; וחּיבת קנה ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמׁש
ּופטּורה קנה ,מׁש ׁשּלא ּפי על אף - מעֹות ונתן ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבדיניהן,

הּבכֹורה. ְִַָמן
.Â,ּפרתֹו ילדה נתּגּיר ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּיר, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּגר

מּספק ּבכֹור זה הרי - ׁשּנתּגּיר אחר .אֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָ
.Êּבּכרה אם ידּוע ואין הּגֹוי, מן ּבהמה ילדה]הּלֹוקח -] ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

ויאכל ּבכֹור, ספק זה הרי - אצלֹו וילדה ּבּכרה, לא ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָֹאֹו
מום]ּבמּומֹו לו ׁשהּמֹוציא[כשיהיה לּכהן; ואינֹו לּבעלים, ְְְִִֵֵֶַַַָֹ

הראיה. עליו ְֲֵֵָָָָָמחברֹו,
.Áּבנּה ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - הּגֹוי מן מניקה ּבהמה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָלקח

ואפּלּו ׁשּילדה; ּבחזקת זֹו הרי אּלא מניקה, היא אחרת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשל
הרי - חזיר ּכמין ואפּלּו אחר, מין ּכמֹו ׁשּמניקה זה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָהיה

הּבכֹורה מן ּפטּורה חֹולבתזֹו ׁשהיא ּבהמה וכן [נותנת. ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ
חֹולבֹותחלב] אינן הּבהמֹות, ׁשרב - הּבכֹורה מן ּפטּורה ,ְְְְִֵֵֶַַָָָֹ

ילדּו. ּכבר אם ְְִֶָָָאּלא
.Ëעדהּלֹוקח ׁשּבּכרה, ּבחזקת זֹו הרי - מּיׂשראל ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשֹותק הּיׂשראלי ׁשאין ילדה; לא ׁשעדין הּמֹוכר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיֹודיעֹו
ּולפיכ ׁשּבּכרה, ּווּדאי ּבחּוץ, קדׁשים לאכל לֹו ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹוגֹורם

סתם .מכרּה ְְָָָ
.Èצּורתֹו נתּבארה לא ׁשעדין עּבר ׁשהּפילה ּדּקה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּבהמה

אמרּו אם - 'טּנּוף' הּנקרא הּוא וזה לּכל, ונּכרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהרּבה
מן ּפטּורה זֹו הרי - ׁשּנפסד' אּלא הּוא, 'עּבר ְְֲִִִֵֶֶָָָָָֻהרֹועים:

הּלֹוקחהּבכֹורה ,לפיכ חכם; לרֹועה להראֹותֹו וצרי , ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ
ּבתֹו אצלֹו וילדה קטּנה, היתה אפּלּו הּגֹוי, מן ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָּבהמה
ּברׁשּות הּפילה טּנּוף ׁשּמא ּבכֹור, ספק זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָׁשנתּה

ׁשליה ׁשהּפילה ּגּסה ּבהמה וכן העובר]הּגֹוי. הרי[שק - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ
הּבכֹורה. מן ונפטרה ולד; ּבלא ׁשליה ׁשאין ולד, סימן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹזה
מתקּדׁש ׁשאין - לּכלבים הּׁשליה אֹותּה להׁשלי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּומּתר
ּומחצה זכרים מחצה הּנֹולדים וחזקת זכרים, אּלא ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּבכֹורה
אּמֹו, סימני מקצת ּבֹו ׁשאין ׁשהּזכר ּבארנּו, ּוכבר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָנקבֹות;
הן הּנֹולדים מעּוט ונמצא ּבּבכֹורה. מתקּדׁש ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָאינֹו
ּבהמת אבל למעּוט. חֹוׁשׁשין ואין ּבּבכֹורה, ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָהּמתקּדׁשין
ּכּנקבֹות. ּבּה ׁשהּזכרים ּתּקבר, - ׁשליה ׁשהּפילה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָקדׁשים

.‡Èחררת ׁשהּפילה ּגּסה זֹו[חתיכת]ּבהמה הרי - ּדם ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָ
הּבכֹורה מן עליונפטרה ורבה ּבתֹוכּה, ׁשהּולד ׁשחזקתּה ; ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ

ּכל נפל ּכמֹו זֹו חררה וקֹוברין ּובּטלֹו. והפסידֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָהּדם,
קֹוברין ולּמה קדּׁשה; זֹו ּבחררה ׁשאין ּפי על אף ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻמבּכרת,

הּבכֹורה. מן ׁשּנפטרה הּדבר לפרסם ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאֹותּה?
.Èּבארנּו לארּבעיםּכבר נגמר ּבאדם ׁשהּולד נּדה, ּבענין ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

ּבהמה ולד אבל ולד. אינֹו מארּבעים, לפחֹות והּמּפלת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיֹום,
אמרּו, אבל ּבֹו; ׁשּיּגמר הּימים מנין על חכמים עמדּו לא -ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ולד מקּבלת ולא אחריו מתעּברת אינּה טּנּוף, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּמּפלת

יֹום. מּׁשלׁשים לפחֹות ְְִִֵַָֹאחר
.‚Èׁשּיצאת -[מעוברת]מלאה[לשדה]ּבהמה ריקנית ּובאה , ְְִֵֵֵֶָָָָָָָ

ּפֹוטר[הנולד]הּבא ׁשאינֹו ּדבר ׁשּמא מּספק; ּבכֹור ּכן אחר ְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשּיעּגילּו עד רחם ּפטירת ּבהמה לנפלי ואין הּפילה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּבכֹורה

ּכפּקה טוויה]ראׁש ה]ׁשל['כדור' טוויה]ערב[חוט .[חוט ְִֵֶֶָֹ

.„Èּומׁשלי אבר, אבר מחּת - לילד המקּׁשה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמבּכרת
יּקבר, זה הרי - רּבֹו יצא ּבכֹור. אחריו, והּבא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻלּכלבים;

הּבכֹורה מן והּניחֹוונפטרה אבר חת ואם השליכו. [ולא ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָ
וחתלכלב] ּכל, הרי - רּבֹו ׁשהׁשלים עד והּניחֹו, אבר  ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻ

ׁשּיצא ּכיון הּבכֹורה; מן ונפטרה קבּורה, צריכין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָהאברים
למפרע. נתקּדׁש - לפנינּו הּוא והרי ,מחּת ּבין ׁשלם ּבין ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָֻֻרּבֹו,

.ÂË- אחר ׁשליׁש ויצא וחזר לגֹוי, ּומכרֹו ׁשליׁש, ְְְְְְִִֵַַָָָָָָיצא
ּדפן ּדר ׁשליׁש יצא הּבכֹורה. מן ונפטרה למפרע, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנתקּדׁש

ׁשהרב[הרחם] קדֹוׁש; אינֹו - רחם ּדר ׁשליׁשים ּוׁשני ,ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹ
ּולמפרע רחם, ּדר יצא לא לכתחילההראׁשֹון אם רק -] ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

מהרחם] מתקּדׁש.יצא ְִֵַהּוא
.ÊËעּבר ׁשל רּבֹו הּיֹוצא זה והרי ּגדֹול, אבר מעּוט ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻיצא

מהדופן] יצא הּיֹוצא.[והשאר ויּקבר הּבכֹורה, מן נפטרה -ְְְְִִִֵֵַַָָָ
ספק זה הרי - הּיֹוצא אבר ׁשל רּבֹו והּוא העּבר, חצי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻיצא
הּבא ,לפיכ נפטרה; לא אֹו הּבכֹורה, מן נפטרה ְְְְְְִִִִִַַָָָָָֹאם

ּבכֹור. ספק - ְְֲֵַָאחריו
.ÊÈּבסיב ׁשּכרכֹו דקל]ּבכֹור נגע[סיבי ולא והֹוציאֹו, ְְְְְִִֶַָָֹ

עליו ׁשּנכרכה אֹו אחרת, ּבהמה ּבׁשלית ׁשּכרכֹו אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּברחם,
זה הרי מקֹום, מּכל ּברחם נגע ולא הֹואיל - ויצא ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאחֹותֹו,

ּבכֹור. ְְֵספק
.ÁÈהרי - לזה ונכנס מּזה ויצא לזה, זה רחמים ׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהדּביק

הּבכֹור, ּבּה ׁשּנכנס הּבהמה הּבכֹורה מן נפטרה אם ספק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָזה
אֹו רחם, ּפטר ולדּהׁשהרי רחמּה ׁשּיפטר עד נפטרה, .לא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

.ËÈויצא הרחם, ּבית ּכתלי ברחם]נפּתחּו נגע הרי[ולא - ְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָ
אוירֹו. אֹו מקּדׁשת, רחם נגיעת אם ספק ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָזה

.Îהרחם ּבית ּכתלי ספק[ונתלו]נעקרּו זה הרי - ּבצּוארֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
למקֹומֹו. חּוץ אף מקּדׁש אֹו מקּדׁש, ּבמקֹומֹו ְְְְִִִֵֵַַַאם

.‡Îונעלמו]נגממּו קדֹוׁש.[הצטמקו אינֹו הרחם, ּבית ּכתלי ְְְִֵֵֵֶֶָָָ
הּפרּוץ, ּדר ויצא הּפרּוץ, על מרּבה ועֹומד מקצתֹו, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻנפרץ
- העֹומד ּדר ויצא העֹומד, על מרּבה הּפרּוץ ׁשהיה ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻאֹו

ּבכֹור. ספק זה ְְֲֵֵֶהרי

ה'תש"ע כסלו ד' קודש שבת יום

   
ּבּכרה‡. ׁשּלא מעולם]רחל ילדה -[לא זכרים ׁשני וילדה , ְְְְְִִֵֵֶָָָָָֹ

אחד; קדם ׁשּלא אפׁשר אי ּכאחד, ראׁשיהן ׁשני יצאּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאפּלּו
הּכחּוׁש, את נֹוטל הּכהן - ראׁשֹון יצא איזה ידּוע ואין ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהֹואיל

אי מהן, אחד מת ּבכֹור. ספק החיוהּׁשני ׁשּזה ּכלּום; לּכהן ן ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
ילדה אם וכן הראיה. עליו מחברֹו והּמֹוציא הּוא, ספק -ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָ
ּתחּלה; יצאת הּנקבה ׁשּמא ספק, הּזכר הרי - ּונקבה ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָזכר
הראיה. עליו מחברֹו, ׁשהּמֹוציא - ּכלּום לּכהן אין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹלפיכ

.וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא רחלֹות -[יחד]ׁשּתי זכרים ׁשני ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָֹ
לּכהן שניהם]ׁשניהם את ילדה שאחת נאמר זכר[ולא ; ְֵֵֶַָָֹ

את נֹוטל הּכהן - ּונקבה זכרים ׁשני לּכהן. הּזכר ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹּונקבה,
לּכהן אין מהן, אחד מת ואם ּבכֹור; ספק והּׁשני ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהּכחּוׁש,
מחברֹו והּמֹוציא הּוא, ּבכֹור ספק החי, הּזכר ׁשּזה - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָּכלּום
ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ילדּו הראיה. ְְְְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָָָעליו
ׁשּמא אֹומר: ׁשאני ּבכֹור; ספק הּזכרים הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָנקבֹות
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בכסף]ּבדיניהן - התורה שע"פ גוי ׁשּלא[בקנין ּפי על אף - ְִִֵֶֶַַֹ
מּיׂשראל הּגֹוי קנה אם וכן ּבּבכֹורה; וחּיבת קנה ,ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָמׁש
ּופטּורה קנה ,מׁש ׁשּלא ּפי על אף - מעֹות ונתן ְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹּבדיניהן,

הּבכֹורה. ְִַָמן
.Â,ּפרתֹו ילדה נתּגּיר ׁשּלא עד אם ידּוע ואין ׁשּנתּגּיר, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּגר

מּספק ּבכֹור זה הרי - ׁשּנתּגּיר אחר .אֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָ
.Êּבּכרה אם ידּוע ואין הּגֹוי, מן ּבהמה ילדה]הּלֹוקח -] ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָ

ויאכל ּבכֹור, ספק זה הרי - אצלֹו וילדה ּבּכרה, לא ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָֹאֹו
מום]ּבמּומֹו לו ׁשהּמֹוציא[כשיהיה לּכהן; ואינֹו לּבעלים, ְְְִִֵֵֶַַַָֹ

הראיה. עליו ְֲֵֵָָָָָמחברֹו,
.Áּבנּה ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - הּגֹוי מן מניקה ּבהמה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָלקח

ואפּלּו ׁשּילדה; ּבחזקת זֹו הרי אּלא מניקה, היא אחרת ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשל
הרי - חזיר ּכמין ואפּלּו אחר, מין ּכמֹו ׁשּמניקה זה ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָהיה

הּבכֹורה מן ּפטּורה חֹולבתזֹו ׁשהיא ּבהמה וכן [נותנת. ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָ
חֹולבֹותחלב] אינן הּבהמֹות, ׁשרב - הּבכֹורה מן ּפטּורה ,ְְְְִֵֵֶַַָָָֹ

ילדּו. ּכבר אם ְְִֶָָָאּלא
.Ëעדהּלֹוקח ׁשּבּכרה, ּבחזקת זֹו הרי - מּיׂשראל ּבהמה ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ׁשֹותק הּיׂשראלי ׁשאין ילדה; לא ׁשעדין הּמֹוכר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּיֹודיעֹו
ּולפיכ ׁשּבּכרה, ּווּדאי ּבחּוץ, קדׁשים לאכל לֹו ְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָֹוגֹורם

סתם .מכרּה ְְָָָ
.Èצּורתֹו נתּבארה לא ׁשעדין עּבר ׁשהּפילה ּדּקה ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹֻּבהמה

אמרּו אם - 'טּנּוף' הּנקרא הּוא וזה לּכל, ונּכרה ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹהרּבה
מן ּפטּורה זֹו הרי - ׁשּנפסד' אּלא הּוא, 'עּבר ְְֲִִִֵֶֶָָָָָֻהרֹועים:

הּלֹוקחהּבכֹורה ,לפיכ חכם; לרֹועה להראֹותֹו וצרי , ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָָ
ּבתֹו אצלֹו וילדה קטּנה, היתה אפּלּו הּגֹוי, מן ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָּבהמה
ּברׁשּות הּפילה טּנּוף ׁשּמא ּבכֹור, ספק זה הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָׁשנתּה

ׁשליה ׁשהּפילה ּגּסה ּבהמה וכן העובר]הּגֹוי. הרי[שק - ְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָ
הּבכֹורה. מן ונפטרה ולד; ּבלא ׁשליה ׁשאין ולד, סימן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָֹזה
מתקּדׁש ׁשאין - לּכלבים הּׁשליה אֹותּה להׁשלי ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָֻּומּתר
ּומחצה זכרים מחצה הּנֹולדים וחזקת זכרים, אּלא ְְְְְֱֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּבּבכֹורה
אּמֹו, סימני מקצת ּבֹו ׁשאין ׁשהּזכר ּבארנּו, ּוכבר ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָנקבֹות;
הן הּנֹולדים מעּוט ונמצא ּבּבכֹורה. מתקּדׁש ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָאינֹו
ּבהמת אבל למעּוט. חֹוׁשׁשין ואין ּבּבכֹורה, ְְְְְְֱֲִִִִֵֶַַַַָָהּמתקּדׁשין
ּכּנקבֹות. ּבּה ׁשהּזכרים ּתּקבר, - ׁשליה ׁשהּפילה ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָקדׁשים

.‡Èחררת ׁשהּפילה ּגּסה זֹו[חתיכת]ּבהמה הרי - ּדם ְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָ
הּבכֹורה מן עליונפטרה ורבה ּבתֹוכּה, ׁשהּולד ׁשחזקתּה ; ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָָָָָָ

ּכל נפל ּכמֹו זֹו חררה וקֹוברין ּובּטלֹו. והפסידֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָהּדם,
קֹוברין ולּמה קדּׁשה; זֹו ּבחררה ׁשאין ּפי על אף ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻמבּכרת,

הּבכֹורה. מן ׁשּנפטרה הּדבר לפרסם ּכדי ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָאֹותּה?
.Èּבארנּו לארּבעיםּכבר נגמר ּבאדם ׁשהּולד נּדה, ּבענין ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָ

ּבהמה ולד אבל ולד. אינֹו מארּבעים, לפחֹות והּמּפלת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָיֹום,
אמרּו, אבל ּבֹו; ׁשּיּגמר הּימים מנין על חכמים עמדּו לא -ְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָָָֹ
ולד מקּבלת ולא אחריו מתעּברת אינּה טּנּוף, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹׁשהּמּפלת

יֹום. מּׁשלׁשים לפחֹות ְְִִֵַָֹאחר
.‚Èׁשּיצאת -[מעוברת]מלאה[לשדה]ּבהמה ריקנית ּובאה , ְְִֵֵֵֶָָָָָָָ

ּפֹוטר[הנולד]הּבא ׁשאינֹו ּדבר ׁשּמא מּספק; ּבכֹור ּכן אחר ְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
ׁשּיעּגילּו עד רחם ּפטירת ּבהמה לנפלי ואין הּפילה, ְְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּבּבכֹורה

ּכפּקה טוויה]ראׁש ה]ׁשל['כדור' טוויה]ערב[חוט .[חוט ְִֵֶֶָֹ

.„Èּומׁשלי אבר, אבר מחּת - לילד המקּׁשה ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמבּכרת
יּקבר, זה הרי - רּבֹו יצא ּבכֹור. אחריו, והּבא ְְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֻלּכלבים;

הּבכֹורה מן והּניחֹוונפטרה אבר חת ואם השליכו. [ולא ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָ
וחתלכלב] ּכל, הרי - רּבֹו ׁשהׁשלים עד והּניחֹו, אבר  ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָֻ

ׁשּיצא ּכיון הּבכֹורה; מן ונפטרה קבּורה, צריכין ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָהאברים
למפרע. נתקּדׁש - לפנינּו הּוא והרי ,מחּת ּבין ׁשלם ּבין ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָָֻֻרּבֹו,

.ÂË- אחר ׁשליׁש ויצא וחזר לגֹוי, ּומכרֹו ׁשליׁש, ְְְְְְִִֵַַָָָָָָיצא
ּדפן ּדר ׁשליׁש יצא הּבכֹורה. מן ונפטרה למפרע, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹנתקּדׁש

ׁשהרב[הרחם] קדֹוׁש; אינֹו - רחם ּדר ׁשליׁשים ּוׁשני ,ְְִִֵֵֶֶֶֶֶָָֹ
ּולמפרע רחם, ּדר יצא לא לכתחילההראׁשֹון אם רק -] ְְִֵֶֶֶֶַַָָָֹ

מהרחם] מתקּדׁש.יצא ְִֵַהּוא
.ÊËעּבר ׁשל רּבֹו הּיֹוצא זה והרי ּגדֹול, אבר מעּוט ֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻֻיצא

מהדופן] יצא הּיֹוצא.[והשאר ויּקבר הּבכֹורה, מן נפטרה -ְְְְִִִֵֵַַָָָ
ספק זה הרי - הּיֹוצא אבר ׁשל רּבֹו והּוא העּבר, חצי ְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָֻֻיצא
הּבא ,לפיכ נפטרה; לא אֹו הּבכֹורה, מן נפטרה ְְְְְְִִִִִַַָָָָָֹאם

ּבכֹור. ספק - ְְֲֵַָאחריו
.ÊÈּבסיב ׁשּכרכֹו דקל]ּבכֹור נגע[סיבי ולא והֹוציאֹו, ְְְְְִִֶַָָֹ

עליו ׁשּנכרכה אֹו אחרת, ּבהמה ּבׁשלית ׁשּכרכֹו אֹו ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּברחם,
זה הרי מקֹום, מּכל ּברחם נגע ולא הֹואיל - ויצא ְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָֹאחֹותֹו,

ּבכֹור. ְְֵספק
.ÁÈהרי - לזה ונכנס מּזה ויצא לזה, זה רחמים ׁשני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהדּביק

הּבכֹור, ּבּה ׁשּנכנס הּבהמה הּבכֹורה מן נפטרה אם ספק ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָזה
אֹו רחם, ּפטר ולדּהׁשהרי רחמּה ׁשּיפטר עד נפטרה, .לא ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

.ËÈויצא הרחם, ּבית ּכתלי ברחם]נפּתחּו נגע הרי[ולא - ְְְְֲִֵֵֵֶֶָָָָ
אוירֹו. אֹו מקּדׁשת, רחם נגיעת אם ספק ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָזה

.Îהרחם ּבית ּכתלי ספק[ונתלו]נעקרּו זה הרי - ּבצּוארֹו ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
למקֹומֹו. חּוץ אף מקּדׁש אֹו מקּדׁש, ּבמקֹומֹו ְְְְִִִֵֵַַַאם

.‡Îונעלמו]נגממּו קדֹוׁש.[הצטמקו אינֹו הרחם, ּבית ּכתלי ְְְִֵֵֵֶֶָָָ
הּפרּוץ, ּדר ויצא הּפרּוץ, על מרּבה ועֹומד מקצתֹו, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻנפרץ
- העֹומד ּדר ויצא העֹומד, על מרּבה הּפרּוץ ׁשהיה ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻאֹו

ּבכֹור. ספק זה ְְֲֵֵֶהרי

ה'תש"ע כסלו ד' קודש שבת יום

   
ּבּכרה‡. ׁשּלא מעולם]רחל ילדה -[לא זכרים ׁשני וילדה , ְְְְְִִֵֵֶָָָָָֹ

אחד; קדם ׁשּלא אפׁשר אי ּכאחד, ראׁשיהן ׁשני יצאּו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹאפּלּו
הּכחּוׁש, את נֹוטל הּכהן - ראׁשֹון יצא איזה ידּוע ואין ְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהֹואיל

אי מהן, אחד מת ּבכֹור. ספק החיוהּׁשני ׁשּזה ּכלּום; לּכהן ן ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
ילדה אם וכן הראיה. עליו מחברֹו והּמֹוציא הּוא, ספק -ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָָָ
ּתחּלה; יצאת הּנקבה ׁשּמא ספק, הּזכר הרי - ּונקבה ְְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָזכר
הראיה. עליו מחברֹו, ׁשהּמֹוציא - ּכלּום לּכהן אין ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹלפיכ

.וילדּו ּבּכרּו, ׁשּלא רחלֹות -[יחד]ׁשּתי זכרים ׁשני ְְְְְְְִִֵֵֵֶָָֹ
לּכהן שניהם]ׁשניהם את ילדה שאחת נאמר זכר[ולא ; ְֵֵֶַָָֹ

את נֹוטל הּכהן - ּונקבה זכרים ׁשני לּכהן. הּזכר ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹֹּונקבה,
לּכהן אין מהן, אחד מת ואם ּבכֹור; ספק והּׁשני ְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹהּכחּוׁש,
מחברֹו והּמֹוציא הּוא, ּבכֹור ספק החי, הּזכר ׁשּזה - ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָּכלּום
ּוׁשּתי זכרים ׁשני אֹו וזכר, נקבֹות ׁשּתי ילדּו הראיה. ְְְְְְְְִֵֵֵֵָָָָָָָָָעליו
ׁשּמא אֹומר: ׁשאני ּבכֹור; ספק הּזכרים הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָנקבֹות



נ            
      

ּכאן אין ,לפיכ הּזכר; ּכ ואחר ּתחּלה, נֹולדה ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָָָָָהּנקבה
ּבּכרה אחת הראיה. עליו מחברֹו, ׁשהּמֹוציא - ּכלּום ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹלּכהן
לּכהן, ואחד לֹו אחד - זכרים ׁשני וילדּו ּבּכרה, ׁשּלא ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹואחת
מת הּכחּוׁש. את נֹוטל הּכהן ּבכֹור; ספק מהם אחד ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹוכל
וכן הּוא. ספק החי, ׁשּזה ּכלּום; לּכהן ּכאן אין מהן, ְְֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאחד
ספק הּזכר, ׁשּזה ּכלּום; לּכהן ּכאן אין ּונקבה, זכר ילדּו ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹאם

הּוא. ְּבכֹור

מּום,‚. ּבֹו ׁשּיּפל עד ׁשּירעה ּדינֹו - ספק ׁשהּוא ּבכֹור ְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹּכל
לבעליו מּידֹו;ויאכל אֹותֹו מֹוציאין אין הּכהן, ּתפׂשֹו ואם . ְְְְִִִִִֵֵֵֵַָָָָָֹ

מקריב ׁשאין - מקריבֹו אינֹו אבל ּבמּומֹו, אֹותֹו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָואֹוכל
ּבעזרה. חּלין יׁשחט ׁשּמא וּדאי, ּבכֹור אּלא ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֻלעֹולם

וילדּו„. מבּכרֹות, וׁשאינן מבּכרֹות ּבעדרֹו ׁשהיה ואיןמי ְְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ואת נקבֹות, מניקֹות המבּכרֹות את ּומצא ונכנס אדם, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָׁשם
ׁשל ּבנּה ׁשּמא חֹוׁשׁש אינֹו - זכרים מניקֹות מבּכרֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָׁשאינן
הרי אּלא זֹו; אצל לֹו ּבא זֹו ׁשל ּובנּה זֹו, אצל לֹו ּבא ְֲֵֵֵֶֶֶֶָָָָזֹו

ּבנּה מניקה אחת ׁשּכל ּבחזקתֹו, .הּדבר ְְְְִֶֶַַַָָָָָָ

ּבכֹור‰. האחד רֹועה, אצל זכרים ׁשני ׁשהפקידּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָׁשנים
ּביניהן הּׁשני הרֹועה מּניח - מהן אחד ּומת ּפׁשּוט, ְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוהּׁשני
אֹותֹו, חֹולקין ּוׁשניהן ּבכֹור, ספק הּוא והרי ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַּומסּתּלק;

ׁשּלֹו את מּכיר מהן אחד .ׁשאין ִֵֵֶֶֶֶֶַָ

.Âעם הּבית ּבעל והּניחֹו הּבית, ּבעל אצל ּבכֹור ְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַהפקיד
הּמֹוציא - הּוא איזה ידּוע ואין מהן, אחד ּומת ׁשּלֹו, ְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּפׁשּוט
רֹועה ואפּלּו ּבכֹור. ספק הּוא והרי הראיה; עליו ְְְֲֲֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָמחברֹו,
ּבעל ׁשל ּפׁשּוט עם הּבית, ּבעל ּבחצר ּבכֹורֹו ׁשהּניח ְֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָֹּכהן
הראיה; עליו מחברֹו, הּמֹוציא - מהן אחד ּומת ְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּבית,
ׁשהרי - ּבראיה אּלא הּבית, ּבעל מחצר מֹוציאין ְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָואין

הּבית ּבעל ׁשל הּפׁשּוט עם הּניחֹו הּבכֹור ּבעל .מּדעת ְִִִִִֶַַַַַַַַַַָ

.Êנאמן ,לפיכ הּבכֹורֹות; על יׂשראל נחׁשדּו ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָֹלא
מּומֹו, לֹו ורֹואין הּוא', ּבכֹור ספק 'זה לֹומר: ְְְְְִִִֵֵֶַַהּיׂשראלי

ּבמּומֹו אֹותֹו .ואֹוכל ְְֵ
.Áחּיבין - ונפּדּו להקּדׁשן, קבּוע מּום ׁשּקדם הּקדׁשים ְְְְֳִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּכל

ׁשהקּדיׁשן אֹו להקּדׁשן, עֹובר מּום קדם ואם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּבּבכֹורה;
מןּתמימי ּפטּורין - ונפּדּו קבּוע, מּום להן נֹולד ּכ ואחר ן ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָ

ּדבר לכל לחּלין יצאּו לא ׁשהרי ׁשהןהּבכֹורה; מּפני - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֻ
מעילה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו ּכמֹו ועבֹודה, ּבגּזה ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָאסּורין

.Ëחּיבת ּבירּוׁשלים, ׁשני מעׂשר מּמעֹות ּבהמה ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָהּלֹוקח
ׁשביעיתּבּבכֹורה מּפרֹות ּבהמה הּלֹוקח אבל תמורתם]. -], ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ

סחֹורה לעׂשֹות רּׁשאי ׁשאינֹו לפי הּבכֹורה; מן ּפטּורה זֹו ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָהרי
לכם הארץ ׁשּבת "והיתה ּבּה: נאמר ׁשהרי ׁשביעית, ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָּבפרֹות
זה הרי - ּבּבכֹורה חּיבת ּתהיה ואם לסחֹורה, ולא ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלאכלה",
ּכבר ׁשביעית. ּפרֹות מּתֹורת יצא ׁשהרי ּבּבכֹור, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָמׂשּתּכר
סחֹורה לעׂשֹות ׁשאסּור אסּורֹות, מאכלֹות ּבהלכֹות ְְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָּבארנּו
ׁשאסּור ּבתרּומֹות, ּבארנּו וכן ּבאכילה; האסּורים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָּבדברים
סחֹורה לעׂשֹות אסּור וכן ּבּתרּומֹות. סחֹורה ְְְְֲֲֵַַַָָָלעׂשֹות

ׁשּבארנּו. ּדר על למכרם ׁשּמּתר ּפי על אף ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֻּבּבכֹורֹות,
.Èלרגל[קנה]לקח אֹו ּבנֹו, למׁשּתה בחג]ּבכֹור ,[לאוכלו ְְְְִֵֶֶַָָ

למכרֹו. מּתר - לֹו צר ְְְַָָָֹֻולא

.‡Èלהן ׁשמין אבל ליׂשראל, ּתמימין ּבכֹורֹות ׁשמין ְְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָאין
ּבּזמן לכהנים ּתמימין ּבכֹורֹות וׁשמין מּומין. ּבעלי ְְְְְְֲֲִִִִִֵַַַָֹּבכֹורֹות
לֹומר, צרי ואין ּבמּומן; להאכל עֹומדין ׁשהן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהּזה,

מּומין ּבעלי להן .ׁשּׁשמין ֲִִֵֶֶַָָ

   
ּבהמֹות‡. מּכל מעׂשרה אחד להפריׁש עׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָמצות

זֹו מצוה ואין וׁשנה; ׁשנה ּבכל לאדם, ׁשּיּולדּו ְְְְְְִִֵֶָָָָָָָָָָטהֹורֹות
ּבקר מעׂשר "וכל ׁשּנאמר: ּבלבד, וצאן ּבבקר אּלא ְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹנֹוהגת

וגֹו'". ְָֹוצאן

.ונֹוהג ּבמקּדׁשין; לא אבל ּבחּלין, נֹוהג ּבהמה ְְְְְֲֲִִֵֵֵַַָָָֹֻֻמעׂשר
הּבית ּבפני לארץ, ּובחּוצה המקדש]ּבארץ וׁשּלא[בזמן ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹ

הּזה, ּבּזמן ּבהמה לעּׂשר אסרּו חכמים אבל הּבית. ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּבפני
ׁשּמא ּגזרה - הּבית ּבפני אּלא מעּׂשרין ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָותּקנּו
ׁשחיטת ׁשהּוא ּכרת אּסּור לידי ּבא ונמצא ּתמים, ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָֹיאכלּוהּו
מעׂשר, זה הרי - הּזה ּבּזמן ועּׂשר עבר ואם ּבחּוץ. ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָקדׁשים

ּבמּומֹו. ְְֵֵָויאכל

ּכהני‚. ּבהמה, ּבמעׂשר חּיבין ויׂשראלּיים.הּכל לוּיים ם ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹ
ּדמֹו„. וזֹורקין ּבעזרה, נׁשחט ׁשּיהיה - ּבהמה מעׂשר ְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָודין

היסֹוד ּכנגד אחת המזבח]זריקה אמּוריו[בסיס ּומקטירין , ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָ
ּכׁשאר[אבריו] ּבירּוׁשלים, לּבעלים נאכל הּבׂשר ּוׁשאר ;ְְְֱִִִִֶַַַָָָָָָָ

לּבעלים, ּכּלֹו אּלא ּכלּום, ּבֹו לּכהנים ואין קּלים. ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֹֻקדׁשים
ּבין מּום, ּבֹו ׁשּנפל ּבין - מּום ּבעל היה ואם ְְִֵֵֶֶַַַַָָָּכפסח.
מקֹום. ּבכל נאכל זה הרי - ּבמּומֹו ּבתחּלה ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶָָָָׁשהפריׁשֹו

לפי‰. ּתמים, ּכׁשהּוא אֹותֹו למּכר אסּור - ּבהמה ְְְְֲִִִֵֶַַָָָֹמעׂשר
הּׁשמּועה מּפי יּגאל"; "לא ּבֹו: ממשהׁשּנאמר [מסורת ְֱִִִֵֶֶַַָָֹ

מכירהרבינו] אּסּור אף - יּגאל" "לא ׁשּנאמר: ׁשּזה ְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹלמדּו,
ׁשהּמֹוכר לי, ויראה ּכלל. נמּכר ואינֹו נגאל ׁשאינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָּבכללֹו,
לֹוקה אינֹו ּולפיכ לֹוקח; קנה ולא ּכלּום, עׂשה לא ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָֹֹמעׂשר
ּתאר, יפת ּוכמֹוכר לֹוקח, קנה ׁשּלא ּכהנים חרמי ּכמֹוכר -ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹֹ

ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ְְְִִֵֶָּכמֹו
.Âסֹופרים חכמים][מּדברי ּבעל- אֹותֹו למּכר ׁשאסּור , ְְְִִִִֵֶַַָֹ

אין ,לפיכ חי; ימּכרּנּו ׁשּמא ּגזרה, - ׁשחּוט ואפּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָמּום,
ּבּמעׂשר מנה ּכנגד מנה במשקל]ׁשֹוקלין חולקים לא -], ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָ

ּכמֹוכר. נראה ׁשהּוא מּפני - ּבּבכֹור ׁשּׁשֹוקלין ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַּכדר
.Êּבמּומֹו ׁשּנׁשחט יתֹומים ׁשל ּבהמה [מפניּומעׂשר ְְְְֲִִֵֶֶַַַָ

ליתֹומים,מומו] אבדה הׁשב מּפני ּכדרּכֹו; למכרֹו מּתר ,ְְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָֻ
עליו. ּגזרּו ְָָָֹלא

.Áועֹורֹו וגידיו חלּבֹו למּכר מּתר - ּבמּומֹו ׁשּנׁשחט ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָֹֻמעׂשר
הבליעועצמֹותיו ואם ּבלבד. ּבׂשרֹו אּלא למּכר אסרּו ולא , ְְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָֹֹ

הּכל[כלל] ּומכר והּגידין, והחלב העֹור ּבדמי הּבׂשר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹּדמי
והבליע יקרים, העצמֹות ּדמי היּו ואם מּתר; - ְְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָֻּבהבלעה

מּתר. - העצמֹות ּבדמי הּבׂשר ְְֲִֵֵַָָָָָֻּדמי
.Ëמאליו זה 'מּום לֹומר: מעׂשר, מּומי על נאמנין ֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹהּכל

לדעת' נעׂשה ולא נאמנין[בכוונה]ּבא, ׁשאינן אּלּו אפּלּו ; ְְֱֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
מעׂשר מּומי אדם ורֹואה הּמעׂשר. על נאמנין הּבכֹור, ְְֱֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָעל
ּבכל מּום יּטיל ירצה, ׁשאם ממחה; היה אם - ּומּתירֹו ְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָֻׁשּלֹו,
מּתחּלתֹו. מּום ּבעל הּמעׂשר ונמצא יעּׂשר, ּכ ואחר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָעדרֹו

            
      

.Èלֹו[קונה]הּלֹוקח ׁשּנּתנּו אֹו זֹו, ּבׁשנה ׁשּנֹולדּו טלאים ְְְְִִֵֶֶַַָָָ
ּברׁשּותֹו. ׁשּיּולדּו עד הּמעׂשר; מן ּפטּורין הן הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבמּתנה
מאה זה והביא ּבּבהמֹות, ׁשּנׁשּתּתפּו הּׁשּתפין ,ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻלפיכ
ונׁשּתּתפּו אֹותן, וערבּו טלאים, מאה זה והביא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָטלאים,
מהן טלה ׁשּכל הּמעׂשר, מן ּפטּורין הּמאתים הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבהן
הן הרי מאביהן, טלאים ׁשּירׁשּו האחים וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּכמכּור.
לאחר ּבׁשּתפּות להן הּנֹולדין אבל הּמעׂשר. מן ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻּפטּורין
חּיבין - לאחים ּבין לּׁשּתפין ּבין הּבהמֹות, מאּלּו ְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻמּכאן
מּמעֹות ּבהמֹות וקנּו ּבמעֹות, ׁשּתפין היּו אם וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֻּבּמעׂשר.
הרי - הּירּׁשה מּמעֹות ּבהמֹות ׁשּקנּו והאחים ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻֻהּׁשּתפּות,
ּברׁשּותן ׁשהרי ּבמעׂשר; חּיבין מּכאן לאחר מהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנֹולדין
אחר והּׁשּתפין האחים חלקּו אחד. ּכאיׁש הן והרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻנֹולדּו,
אּלּו הרי - ונׁשּתּתפּו וחזרּו ּברׁשּותן, הּבהמֹות להן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּנֹולדּו
לקּוחין הּכל נעׂשּו - ׁשחלקּו ׁשּבׁשעה הּמעׂשר; מן ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹּפטּורין

קונים] הרי[כדין - ונׁשּתּתפּו ּוכׁשחזרּו ּפטּור; והּלקּוח ,ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָ
ׁשּתּוף אחר ּברׁשּותן להן ילדּו לא ועדין ּבּבהמֹות, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹנׁשּתּתפּו
ּוטלאים ּגדיים, ּכנגד ּגדיים ׁשחלקּו ּפי על ואף הּׁשני. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָזה
מן ּפטּורין הּכל - עׂשרה ּכנגד ועׂשרה טלאים, ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּכנגד

ּכלקּוחין. הם והרי ְֲֲִִֵֵֵַַַהּמעׂשר,

.‡Èּבּבהמה חלקּו ולא ּבּכספים, ׁשחלקּו והּׁשּתפין ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻהאחין
אבל לקּוחין; הּבהמֹות נעׂשּו לא ׁשעדין ּבּמעׂשר, חּיבין -ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ
הּכספים, חלקּו לא ׁשעדין ּפי על אף - הּבהמֹות חלקּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹאם

ּפטּורין אּלּו .הרי ְֲִֵֵ

.Èלּדיר נכנסין ּכּלן - אּמן ּבמעי עּברין עׂשרה ְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֻֻהּלֹוקח
נֹולדּו ּברׁשּותֹו ׁשהרי .להתעּׂשר, ְְְְֲִִֵֵֶַ

.‚Èלֹו ׁשּנפלּו הּגר[שקיבל]ּכהן ּבגזל ּבהמֹות [שמת,עׂשר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ
יורשים] לו ּכהּנה,ואין ׁשּמּתנֹות - הּמעׂשר מן ּפטּורים ,ְְְֲִִֵֶַַַָֻ

הּמעׂשר. מן ּפטּור - ּבמּתנה ׁשהּנּתן ּבארנּו, ּוכבר הן; ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָמּתנֹות

.„Èּבעלי ּבין ּתמימין ּבין - להתעּׂשר לּדיר נכנסין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָֹהּכל
הּכלאים מן חּוץ מזּבח; אּסּורי וכל ואמומּומין, [שאביו ְְְִִִִִִֵֵַַַָ

אחד] ממין ּדפןלא ויֹוצא והּטרפה, קיסרי], בניתוח ,[נולד ְְְֵֵֶַָֹ
זמן מלידתו]ּומחּסר ימים ז' תוך מן[- ּפטּורין אּלּו ׁשּכל - ְְְִִֵֶַַָֻ

- לדתֹו עם נׁשחטה אֹו אּמֹו, ׁשּמתה הּיתֹום וכן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּמעׂשר.
הּׁשמּועה מּפי אּלּו, ּודברים מתעּׂשר. ממשהאינֹו [מסורת ְְְִִִִֵֵֵַַָָ

ֵהן.רבינו]
.ÂËׁשּנראה אחר נלקח ּכן אם אּלא ּפטּור, הּלקּוח ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאין

ראוי] ּבתֹו[שהיה טלאים הּלֹוקח ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵַַַָָלהתעּׂשר.
ׁשּכיון לעּׂשרן; חּיב זמּנן, ּכׁשּיּגיע - הּלדה ימי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשבעת

הרי - להתעּׂשר ראּוי זמן מחּסר ׁשּלקחׁשאין ּכמי זה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
ּברׁשּותֹו. ונֹולדּו ְְְִִָֻעּברין,

.ÊËאינּה אֹו היא מעׂשר ּבת אם ספק ׁשהיא ּבהמה ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּכל
הּמעׂשר מן ּפטּורה היא הרי - מעׂשר טלאיםּבת ,לפיכ ; ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָ

לקּוח אֹו יתֹום ּבהן ּכּלן[קנוי]ׁשּנתערב הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
הּוא. ספק מהן אחד ׁשּכל ְִֵֵֶֶֶָָָּפטּורין,

   
היּו‡. מעׂשרה, אחד והפריׁש טלאים, עׂשרה לֹו ׁשהיּו ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָמי

אּלא מעׂשר. אּלּו אין - למעׂשר עׂשרה והפריׁש מאה, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָלֹו

לּדיר, העגלים ּכל אֹו הּטלאים ּכל ּכֹונס עֹוׂשה? הּוא ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכיצד
ּומעמיד ּכאחד, ׁשנים יצאּו ׁשּלא ּכדי קטן ּפתח לֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹועֹוׂשה
קֹולן הּטלאים ׁשּיׁשמעּו ּכדי ּגֹועֹות, והן מּבחּוץ, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָאּמֹותיהם

לקראתן הּדיר מן ּתחתויצאּו יעבר אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ּבידֹו. ׁשּיֹוציאֹו ולא מעצמֹו, ׁשּיעבר עד - ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּׁשבט"

ּבׁשבט ּומֹונן מתחיל זה, אחר זה הּדיר מן [מקלּוכׁשּיצאּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ׁשּׁשה,רועים] חמּׁשה, ארּבעה, ׁשלׁשה, ׁשנים, אחד, :ְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹ

ּבין זכר ּבין - עׂשירי והּיֹוצא ּתׁשעה; ׁשמֹונה, ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָׁשבעה,
ּבסקרא סֹוקרֹו - מּום ּבעל ּבין ּתמים ּבין [צובעונקבה, ְְְְִִֵֵֵַַָָָ

ולאבאדום] ּבסקרא, סקרֹו לא מעׂשר'. זה 'הרי ואֹומר: ,ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָֹֹ
אּלּו הרי - עֹומדין אֹו רבּוצין ׁשּמנין אֹו ּבׁשבט, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָמנין
הרי - עׂשירי וקּדׁש עׂשרה, עׂשרה ּומנין הֹואיל ְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָָמעׂשר;

מעׂשר. ֲֵֶַזה
.,אחד לדיר ּברׁשּותֹו ׁשּנֹולדה ּבהמה ּכל לצרף צרי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָאין

טלאים חמּׁשה לֹו היּו לבּדֹו; ועדר עדר ּכל מצרף ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
וכּלן מצטרפין, אין - ּבעּכֹו טלאים וחמּׁשה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻּבירּוׁשלם,

הּמעׂשר מן ויצטרפּו?ּפטּורין לאּלּו, אּלּו ּבין יהיה וכּמה . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
מיל. עׂשר ִִָָָׁשּׁשה

מיל‚. עׂשר ׁשּׁשה ואחד אחד ּכל ּובין עדרים, ׁשלׁשה ְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָֹהיּו
ותׁשעה מּכאן, ּתׁשעה היּו ּכיצד? מצטרפין. ׁשלׁשּתן הרי -ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָ
ונכנסין מצטרפין ׁשלׁשּתן הרי - ּבאמצע ואחד ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָמּכאן,

להתעּׂשר .לּדיר ְְִִֵַַ
על„. הּבקר מן ולא הּבקר, על הּצאן מן מעּׂשרין ְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹֹאין

העּזים ּומן העּזים, על הּכבׂשים מן מעּׂשרין אבל ְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָֹהּצאן;
הּכבׂשים מׁשמעעל ּכל וצאן", ּבקר מעׂשר "וכל ׁשּנאמר: , ְְְְֱִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

אחד. ּכמין הם והרי 'ׂשה', נקראים ׁשּׁשניהם אחד; - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹצאן
ּבׁשנה‰. הּנֹולדים על זֹו ּבׁשנה הּנֹולדים מן מעּׂשרים ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָאין

עלאחרת החדׁש מן הארץ ּבזרע מעּׂשרין ׁשאין ּכׁשם , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
הּׂשדה "הּיצא ׁשּנאמר: - החדׁש על הּיׁשן מן ולא ְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהּיׁשן,
ׁשנה על מּׁשנה ּבהמה עּׂשר ׁשאם לי, ויראה ׁשנה". ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָׁשנה

חמר מּפני מעׂשר, זה הרי הקּפידה- לא ׁשהרי הּקדׁשים; ת ְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ׁשנה. ׁשנה ׁשּיהיה ּבפרּוׁש, ּבהמה מעׂשר על ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתֹורה

.Âּבאלּול ותׁשעה עׂשרים עד ּבתׁשרי מאחד הּנֹולדים ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכל
טלאים חמּׁשה נֹולדּו אּלּו. על מאּלּו ּומעּׂשרין מצטרפין, -ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָ
אין - ּבתׁשרי ּבאחד וחמּׁשה ּבאלּול, ועׂשרים ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבתׁשעה

ּובּתּהמצטרפין היא הרי ׁשנתן, ּבתֹו הּולדֹות ילדּו ; ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָ
להתעּׂשר. לּדיר ְְְִִִֵַַָנכנסֹות

.Êהּטבל ּכמֹו הּנֹולדים הּטלאים שאינהאין [תבואה ְְִִֵֶֶַַַָָ
ׁשּבארנּומעושרת] ּכמֹו ׁשּיתעּׂשר, עד מּמּנּו לאכל ׁשאסּור ,ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

עד ּׁשּירצה, מה ּכל ולׁשחט למּכר מּתר אּלא ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹֻּבמקֹומֹו.
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכהלכתֹו, ויאכל קדׁש, הּמעׂשר ויהיה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּיעּׂשר;

.Á,ּבהמה למעׂשר ּבּׁשנה זמּנים ׁשלׁשה חכמים ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָֹקבעּו
ׁשּיעּׂשר; עד לׁשחט אֹו למּכר לֹו אסּור - מהן זמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּומּׁשּיּגיע
ּבחמּׁשה זמּנים: הּׁשלׁשה הן ואּלּו מּתר. זה הרי ׁשחט, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻואם
עצרת קדם יֹום עׂשר ּובחמּׁשה הּפסח, קדם יֹום ֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹעׂשר

מאּלּו,[שבועות] זמן וכל החג; קדם יֹום עׂשר ּובחמּׁשה ,ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשל ׁשהּגרנֹות אֹומר, נמצאת ּבהמה'. מעׂשר 'ּגרן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנקרא
חמּׁשה ּוביֹום אדר, מחדׁש אחרֹון ּביֹום - ּבהמה ְְְֲֲֲֲִֵֵֶַַַָָָֹמעׂשר



ני             
      

.Èלֹו[קונה]הּלֹוקח ׁשּנּתנּו אֹו זֹו, ּבׁשנה ׁשּנֹולדּו טלאים ְְְְִִֵֶֶַַָָָ
ּברׁשּותֹו. ׁשּיּולדּו עד הּמעׂשר; מן ּפטּורין הן הרי - ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּבמּתנה
מאה זה והביא ּבּבהמֹות, ׁשּנׁשּתּתפּו הּׁשּתפין ,ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֻלפיכ
ונׁשּתּתפּו אֹותן, וערבּו טלאים, מאה זה והביא ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָטלאים,
מהן טלה ׁשּכל הּמעׂשר, מן ּפטּורין הּמאתים הרי - ְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבהן
הן הרי מאביהן, טלאים ׁשּירׁשּו האחים וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָּכמכּור.
לאחר ּבׁשּתפּות להן הּנֹולדין אבל הּמעׂשר. מן ְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָֻּפטּורין
חּיבין - לאחים ּבין לּׁשּתפין ּבין הּבהמֹות, מאּלּו ְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֻמּכאן
מּמעֹות ּבהמֹות וקנּו ּבמעֹות, ׁשּתפין היּו אם וכן ְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָֻּבּמעׂשר.
הרי - הּירּׁשה מּמעֹות ּבהמֹות ׁשּקנּו והאחים ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֻֻהּׁשּתפּות,
ּברׁשּותן ׁשהרי ּבמעׂשר; חּיבין מּכאן לאחר מהן ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנֹולדין
אחר והּׁשּתפין האחים חלקּו אחד. ּכאיׁש הן והרי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָָֻנֹולדּו,
אּלּו הרי - ונׁשּתּתפּו וחזרּו ּברׁשּותן, הּבהמֹות להן ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָׁשּנֹולדּו
לקּוחין הּכל נעׂשּו - ׁשחלקּו ׁשּבׁשעה הּמעׂשר; מן ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹּפטּורין

קונים] הרי[כדין - ונׁשּתּתפּו ּוכׁשחזרּו ּפטּור; והּלקּוח ,ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָ
ׁשּתּוף אחר ּברׁשּותן להן ילדּו לא ועדין ּבּבהמֹות, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָֹנׁשּתּתפּו
ּוטלאים ּגדיים, ּכנגד ּגדיים ׁשחלקּו ּפי על ואף הּׁשני. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָזה
מן ּפטּורין הּכל - עׂשרה ּכנגד ועׂשרה טלאים, ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּכנגד

ּכלקּוחין. הם והרי ְֲֲִִֵֵֵַַַהּמעׂשר,

.‡Èּבּבהמה חלקּו ולא ּבּכספים, ׁשחלקּו והּׁשּתפין ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָֹֻהאחין
אבל לקּוחין; הּבהמֹות נעׂשּו לא ׁשעדין ּבּמעׂשר, חּיבין -ְְֲֲֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָֹ
הּכספים, חלקּו לא ׁשעדין ּפי על אף - הּבהמֹות חלקּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָֹאם

ּפטּורין אּלּו .הרי ְֲִֵֵ

.Èלּדיר נכנסין ּכּלן - אּמן ּבמעי עּברין עׂשרה ְְֲִִִִִִֵֵַַַָָָָָָֻֻהּלֹוקח
נֹולדּו ּברׁשּותֹו ׁשהרי .להתעּׂשר, ְְְְֲִִֵֵֶַ

.‚Èלֹו ׁשּנפלּו הּגר[שקיבל]ּכהן ּבגזל ּבהמֹות [שמת,עׂשר ְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַָֹ
יורשים] לו ּכהּנה,ואין ׁשּמּתנֹות - הּמעׂשר מן ּפטּורים ,ְְְֲִִֵֶַַַָֻ

הּמעׂשר. מן ּפטּור - ּבמּתנה ׁשהּנּתן ּבארנּו, ּוכבר הן; ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָמּתנֹות

.„Èּבעלי ּבין ּתמימין ּבין - להתעּׂשר לּדיר נכנסין ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַַַַָֹהּכל
הּכלאים מן חּוץ מזּבח; אּסּורי וכל ואמומּומין, [שאביו ְְְִִִִִִֵֵַַַָ

אחד] ממין ּדפןלא ויֹוצא והּטרפה, קיסרי], בניתוח ,[נולד ְְְֵֵֶַָֹ
זמן מלידתו]ּומחּסר ימים ז' תוך מן[- ּפטּורין אּלּו ׁשּכל - ְְְִִֵֶַַָֻ

- לדתֹו עם נׁשחטה אֹו אּמֹו, ׁשּמתה הּיתֹום וכן ְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָהּמעׂשר.
הּׁשמּועה מּפי אּלּו, ּודברים מתעּׂשר. ממשהאינֹו [מסורת ְְְִִִִֵֵֵַַָָ

ֵהן.רבינו]
.ÂËׁשּנראה אחר נלקח ּכן אם אּלא ּפטּור, הּלקּוח ְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָאין

ראוי] ּבתֹו[שהיה טלאים הּלֹוקח ,לפיכ ְְְְְִִִֵֵַַַָָלהתעּׂשר.
ׁשּכיון לעּׂשרן; חּיב זמּנן, ּכׁשּיּגיע - הּלדה ימי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָׁשבעת

הרי - להתעּׂשר ראּוי זמן מחּסר ׁשּלקחׁשאין ּכמי זה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻ
ּברׁשּותֹו. ונֹולדּו ְְְִִָֻעּברין,

.ÊËאינּה אֹו היא מעׂשר ּבת אם ספק ׁשהיא ּבהמה ְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָּכל
הּמעׂשר מן ּפטּורה היא הרי - מעׂשר טלאיםּבת ,לפיכ ; ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָ

לקּוח אֹו יתֹום ּבהן ּכּלן[קנוי]ׁשּנתערב הרי - ּבהן וכּיֹוצא ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֻ
הּוא. ספק מהן אחד ׁשּכל ְִֵֵֶֶֶָָָּפטּורין,

   
היּו‡. מעׂשרה, אחד והפריׁש טלאים, עׂשרה לֹו ׁשהיּו ְְְֲֲִִִִֵֶֶָָָָָָָָמי

אּלא מעׂשר. אּלּו אין - למעׂשר עׂשרה והפריׁש מאה, ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָלֹו

לּדיר, העגלים ּכל אֹו הּטלאים ּכל ּכֹונס עֹוׂשה? הּוא ְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָּכיצד
ּומעמיד ּכאחד, ׁשנים יצאּו ׁשּלא ּכדי קטן ּפתח לֹו ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹועֹוׂשה
קֹולן הּטלאים ׁשּיׁשמעּו ּכדי ּגֹועֹות, והן מּבחּוץ, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָאּמֹותיהם

לקראתן הּדיר מן ּתחתויצאּו יעבר אׁשר "ּכל ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ
ּבידֹו. ׁשּיֹוציאֹו ולא מעצמֹו, ׁשּיעבר עד - ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָֹֹהּׁשבט"

ּבׁשבט ּומֹונן מתחיל זה, אחר זה הּדיר מן [מקלּוכׁשּיצאּו ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָ
ׁשּׁשה,רועים] חמּׁשה, ארּבעה, ׁשלׁשה, ׁשנים, אחד, :ְְְֲִִִֶַַָָָָָָֹ

ּבין זכר ּבין - עׂשירי והּיֹוצא ּתׁשעה; ׁשמֹונה, ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָָָׁשבעה,
ּבסקרא סֹוקרֹו - מּום ּבעל ּבין ּתמים ּבין [צובעונקבה, ְְְְִִֵֵֵַַָָָ

ולאבאדום] ּבסקרא, סקרֹו לא מעׂשר'. זה 'הרי ואֹומר: ,ְְְְְֲֲִֵֵֵֶַָָֹֹ
אּלּו הרי - עֹומדין אֹו רבּוצין ׁשּמנין אֹו ּבׁשבט, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶָָָָמנין
הרי - עׂשירי וקּדׁש עׂשרה, עׂשרה ּומנין הֹואיל ְְֲֲֲֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָָמעׂשר;

מעׂשר. ֲֵֶַזה
.,אחד לדיר ּברׁשּותֹו ׁשּנֹולדה ּבהמה ּכל לצרף צרי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָאין

טלאים חמּׁשה לֹו היּו לבּדֹו; ועדר עדר ּכל מצרף ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָאּלא
וכּלן מצטרפין, אין - ּבעּכֹו טלאים וחמּׁשה ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָֻּבירּוׁשלם,

הּמעׂשר מן ויצטרפּו?ּפטּורין לאּלּו, אּלּו ּבין יהיה וכּמה . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָ
מיל. עׂשר ִִָָָׁשּׁשה

מיל‚. עׂשר ׁשּׁשה ואחד אחד ּכל ּובין עדרים, ׁשלׁשה ְְֲִִִֵֶֶָָָָָָָָָֹהיּו
ותׁשעה מּכאן, ּתׁשעה היּו ּכיצד? מצטרפין. ׁשלׁשּתן הרי -ְְְְְְְֲִִִִִֵֵַָָָָָָָ
ונכנסין מצטרפין ׁשלׁשּתן הרי - ּבאמצע ואחד ְְְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָָָמּכאן,

להתעּׂשר .לּדיר ְְִִֵַַ
על„. הּבקר מן ולא הּבקר, על הּצאן מן מעּׂשרין ְְְִִִֵַַַַַַָָָָֹֹאין

העּזים ּומן העּזים, על הּכבׂשים מן מעּׂשרין אבל ְְְֲִִִִִִִִַַַַָָָָֹהּצאן;
הּכבׂשים מׁשמעעל ּכל וצאן", ּבקר מעׂשר "וכל ׁשּנאמר: , ְְְְֱִֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ

אחד. ּכמין הם והרי 'ׂשה', נקראים ׁשּׁשניהם אחד; - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָֹצאן
ּבׁשנה‰. הּנֹולדים על זֹו ּבׁשנה הּנֹולדים מן מעּׂשרים ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָאין

עלאחרת החדׁש מן הארץ ּבזרע מעּׂשרין ׁשאין ּכׁשם , ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָ
הּׂשדה "הּיצא ׁשּנאמר: - החדׁש על הּיׁשן מן ולא ְֱִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹהּיׁשן,
ׁשנה על מּׁשנה ּבהמה עּׂשר ׁשאם לי, ויראה ׁשנה". ְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָָָׁשנה

חמר מּפני מעׂשר, זה הרי הקּפידה- לא ׁשהרי הּקדׁשים; ת ְְְֲֲֲֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֻ
ׁשנה. ׁשנה ׁשּיהיה ּבפרּוׁש, ּבהמה מעׂשר על ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתֹורה

.Âּבאלּול ותׁשעה עׂשרים עד ּבתׁשרי מאחד הּנֹולדים ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּכל
טלאים חמּׁשה נֹולדּו אּלּו. על מאּלּו ּומעּׂשרין מצטרפין, -ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָָ
אין - ּבתׁשרי ּבאחד וחמּׁשה ּבאלּול, ועׂשרים ְְְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָּבתׁשעה

ּובּתּהמצטרפין היא הרי ׁשנתן, ּבתֹו הּולדֹות ילדּו ; ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָ
להתעּׂשר. לּדיר ְְְִִִֵַַָנכנסֹות

.Êהּטבל ּכמֹו הּנֹולדים הּטלאים שאינהאין [תבואה ְְִִֵֶֶַַַָָ
ׁשּבארנּומעושרת] ּכמֹו ׁשּיתעּׂשר, עד מּמּנּו לאכל ׁשאסּור ,ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ

עד ּׁשּירצה, מה ּכל ולׁשחט למּכר מּתר אּלא ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָֹֹֻּבמקֹומֹו.
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּכהלכתֹו, ויאכל קדׁש, הּמעׂשר ויהיה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּיעּׂשר;

.Á,ּבהמה למעׂשר ּבּׁשנה זמּנים ׁשלׁשה חכמים ְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָֹקבעּו
ׁשּיעּׂשר; עד לׁשחט אֹו למּכר לֹו אסּור - מהן זמן ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹֹּומּׁשּיּגיע
ּבחמּׁשה זמּנים: הּׁשלׁשה הן ואּלּו מּתר. זה הרי ׁשחט, ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֻואם
עצרת קדם יֹום עׂשר ּובחמּׁשה הּפסח, קדם יֹום ֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹעׂשר

מאּלּו,[שבועות] זמן וכל החג; קדם יֹום עׂשר ּובחמּׁשה ,ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשל ׁשהּגרנֹות אֹומר, נמצאת ּבהמה'. מעׂשר 'ּגרן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹנקרא
חמּׁשה ּוביֹום אדר, מחדׁש אחרֹון ּביֹום - ּבהמה ְְְֲֲֲֲִֵֵֶַַַָָָֹמעׂשר



ני           
      

ולּמה אלּול. מחדׁש אחרֹון ּוביֹום העמר, מּספירת ְְְְֱֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹֹּוׁשלׁשים
ּבי הּגרנֹות מצּויֹותקבעּו הּבהמֹות ׁשּתהיינה ּכדי אּלּו? מים ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָ

ּכמֹו ׁשּיעּׂשר, קדם למּכר ׁשּמּתר ּפי על ׁשאף רגלים; ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹֻלעֹולי
הּמצוה. ויעׂשּו ׁשּיעּׂשרּו עד למּכר, נמנעים היּו ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּבארנּו,

.Ëלמנֹות והתחיל לּדיר, הּבקר ּכל אֹו הּצאן ּכל ְְְְִִִִִִַַַָָָָֹהכניס
מעׂשרה ּפחֹות הּדיר ּבתֹו ׁשּנׁשארּו עד עׂשירי, ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָּולקּדׁש

אחר לגרן מּניחן זה הרי זו]- שנה מצטרפין[של והן ; ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹ
ּפי על ואף אחד. ּבגרן הּכל ויתעּׂשרּו ׁשּיּולדּו, ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹלאּלּו
לּדיר, הּכל להכניס חּיב ּבּמנין, יּׁשארּו ׁשאּלּו יֹודע ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹׁשהּוא

יּׁשאר. ְְִִֵַָָוהּנׁשאר



        

ה'תש"ע מרחשון כ"ח ראשון יום

  
והיא אחת, עׂשה מצות ּבאיזההּוא ולקּבע ּולידע לחּׁשב ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַֹ

מצוה ּובאּור הּׁשנה. מחדׁשי וחדׁש חדׁש ּכל ּתחּלת הּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹיֹום
אּלּו. ּבפרקים - ְִִֵָזֹו

    
חדׁש‡. "עלת ׁשּנאמר: הּלבנה, חדׁשי הם הּׁשנה ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹחדׁשי

חדׁשים"ּבחדׁשֹו" ראׁש לכם הּזה "החדׁש ונאמר: ,ּכ - ְְְֱֳִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ
למׁשה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש לֹו 'הראה חכמים: ְְְֲִֶֶַָָָָָֹאמרּו

לבנה ּדמּות הּנבּואה וקּדׁש'ּבמראה ראה ּכזה לֹו: ואמר ,. ְְְְְְְְֵֵֵֶַַַַָָָָָ
החּמה ׁשני הן - מחּׁשבין ׁשאנּו ׁשּנאמרוהּׁשנים "ׁשמֹור, : ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

האביב" חדׁש .את ִֶֶָָֹ
.קרֹוב הּלבנה? ׁשנת על החּמה ׁשנת יתרה מעטוכּמה -] ְְְְְֵַַַַַַַָָָָָָ

הּתֹוספתפחות] מן ּכׁשּיתקּבץ ,לפיכ יֹום. עׂשר ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמאחד
מעט יֹותר אֹו מעט ּפחֹות אֹו יֹום, ׁשלׁשים ּכמֹו -הּזאת ְְְְִֵַַַָֹֹ

עׂשר ׁשלׁשה הּׁשנה אֹותּה ועֹוׂשין אחד, חדׁש ְְִִִֶֶַָָָָָָָֹֹמֹוסיפין
להיֹות אפׁשר ׁשאי מעּברת'; 'ׁשנה הּנקראת והיא ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹֻחדׁש,

ימים וכ וכ חדׁש עׂשר ׁשנים "לחדׁשיהּׁשנה ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
ימיםהּׁשנה" מֹונה אּתה ואין לׁשנה, מֹונה אּתה חדׁשים -. ְְֳִִֵֶֶַַַָָָָָָָָ

ׁשני‚. ּכמֹו נראית ואינּה וחדׁש, חדׁש ּבכל נסּתרת ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹהּלבנה
ׁשּתדּבק קדם אחד יֹום ּכמֹו יתר, אֹו ּפחֹות אֹו [בקוימים ְְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

ׁשּתדּבקמקביל] אחר אחד יֹום ּוכמֹו החדׁש, ּבסֹוף ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָֹּבּׁשמׁש
אחר ּבערב ׁשּתראה ּובליל ּבערב. ּבּמערב ותראה ְְֲֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּבּׁשמׁש;
ּתׁשעה הּיֹום מאֹותֹו ּומֹונין החדׁש, ּתחּלת הּוא - ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָֹׁשּנסּתרה
יֹום יהיה ׁשלׁשים, ליל הּירח יראה ואם יֹום. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹועׂשרים

החדׁש ראׁש החדׁשׁשלׁשים ראׁש יהיה יראה, לא ואם ; ְְְִִִֵֶֶֶֶַַָֹֹֹֹֹֹ
ׁשעבר מחדׁש ׁשלׁשים יֹום ויהיה ּוׁשלׁשים, אחד ואיןיֹום . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹֹ

ׁשּלא ּבין ׁשּנראה ּבין ּוׁשלׁשים, אחד ּבליל לּירח ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹנזקקין
יֹום ׁשלׁשים על יֹותר לבנה חדׁש ל ׁשאין .נראה; ְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹ

ּבליל„. הּירח ויראה יֹום, ועׂשרים ּתׁשעה ׁשּיהיה ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹחדׁש
' נקרא - חסרׁשלׁשים ויהיהחדׁש הּירח, יראה לא ואם ;' ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

ונקרא מעּבר', 'חדׁש נקרא - יֹום ׁשלׁשים ׁשעבר ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹֹֹֻהחדׁש
מלא' ׁשלׁשים'חדׁש ּבליל ׁשּיראה וירח 'ירח. הּנקרא הּוא , ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

ּבזמּנֹו' נראהׁשּנראה ולא ּוׁשלׁשים, אחד ּבליל נראה ואם ; ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָֹֹ
עּבּורֹו' ּבליל ׁשּנראה 'ירח נקרא הּוא - ׁשלׁשים .ּבליל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָֹ

ּבראׁשית‰. ׁשּבת ּכמֹו אדם, לכל מסּורה הּירח ראּית ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָָָָאין
השנה] ּבּׁשביעי.[שבתות וׁשֹובת ׁשּׁשה מֹונה אחד ְְִִִֵֶֶֶַָָָׁשּכל

ויקּבעּו ּדין ּבית ׁשּיקּדׁשּוהּו עד מסּור, הּדבר ּדין לבית ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָאּלא
חדׁש ראׁש ׁשּיהיה הּוא - חדׁש ראׁש הּיֹום ׁשּנאמר:אֹותֹו , ְֱִֶֶֶֶֶֶַַֹֹֹֹ

לכם" הּזה "לכם""החדׁש מסּורה ּתהיה זֹו עדּות ,. ְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ

.Âׁשּמחּׁשבים ּכדר ּבחׁשּבֹונֹות מחּׁשבין ּדין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַּבית
בכוכבים]האצטגנינין חוזים הּכֹוכבים[- מקֹומֹות ׁשּיֹודעין , ְְְְִִִִִֶַַָָ

ּומדקּדקיםּומהלכם וחֹוקרים אם[בחישובים], ׁשּידעּו עד ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָ
אין אֹו ׁשלׁשים, ליל ׁשהּוא ּבזמּנֹו הּירח ׁשּיראה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹאפׁשר

לעדיםאפׁשר ּומצּפים יֹוׁשבים ׁשּיראה, ׁשאפׁשר ידעּו אם . ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָ
ּודרׁשּום עדים, ּבאּו אם ׁשלׁשים. יֹום ׁשהּוא ּכּלֹו, הּיֹום ְְִִִֵֶַָָָֹֻּכל

ונאמנּו ּכהלכה, [בהצלבהּדבריהם[אומתו]וחקרּום ְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָ
עדיםלחשבון] ּבאּו ולא נראה, לא ואם אֹותֹו; מקּדׁשין -ְְְְְִִִִֵַָָֹֹ

ידעּו ואם מעּבר. החדׁש ויהיה ׁשלׁשים, מׁשלימים -ְְְְְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹֻ
ׁשלׁשים, יֹום יֹוׁשבים אין - ׁשּיראה אפׁשר ׁשאין ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹּבחׁשּבֹון
ׁשהן ּבוּדאי יּודע - עדים ּבאּו ואם לעדים; מצּפים ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָואין

העבים מן לבנה ּדמּות להם ׁשּנראת אֹו ׁשקר, ואינּהעדי , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָָָ
הּוּדאית .[האמיתית]הּלבנה ְִַַַָָָ

.Êאם וידעּו ׁשּיחּׁשבּו ּדין, ּבית על הּתֹורה מן עׂשה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָמצות
עד העדים, את וׁשּידרׁשּו יראה, לא אֹו הּירח ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיראה

החדׁש את זהׁשּיקּדׁשּו ּבאי העם, ׁשאר ויֹודיעּו ויׁשלחּו ; ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹ
הם יֹום זה ּבאי ׁשּידעּו ּכדי החדׁש, ראׁש הּוא ְְְֵֵֵֵֶֶֶַֹֹיֹום

קדׁש"הּמֹועדֹות מקראי אתם ּתקראּו "אׁשר ׁשּנאמר: ,, ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
"ו למֹועדּה"ונאמר: הּזאת החּקה את .ׁשמרּת ְְְְֱֲֶֶַַַַָָָָֹֻ

.Áאּלא ׁשנים ּומעּברים חדׁשים וקֹובעין מחּׁשבין ְְְְְְֳִִִִִֵֶַַָָָאין
יׂשראל ה'ּבארץ ּודבר תֹורה, ּתצא מּצּיֹון "ּכי ׁשּנאמר: , ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

ּבארץמירּוׁשלים" ונסמ ּבחכמה, ּגדֹול אדם היה ואם . ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָָ
יׂשראל ּבארץ הּניח ולא לארץ, לחּוצה ויצא ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹיׂשראל,
ׁשנים ּומעּבר חדׁשים וקֹובע מחּׁשב זה הרי - ְְְְֲֳִִֵֵֵֵֶַַַָָּכמֹותֹו
אדם יׂשראל ּבארץ ׁשּנעׂשה לֹו נֹודע ואם לארץ; ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָּבחּוצה
אסּור זה הרי - מּמּנּו ּגדֹול לֹומר צרי ואין ּכמֹותֹו, ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָּגדֹול

לארץ ּבחּוצה ּולעּבר לאלקּבע ועּבר, וקבע עבר ואם ; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹֹ
ּכלּום .עׂשה
יוםראשוןֿשניכ"חֿכ"טמרחשון

ְָָ

ה'תש"ע מרחשון כ"ט שני יום

    
ּכׁשרים‡. אנׁשים ׁשני אּלא החדׁש, ראׁש לעדּות ּכׁשר ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹאין

הרי - ועבדים נׁשים אבל ודבר; ּדבר ּבכל להעיד ְְְְֲֲֲִִִִֵַָָָָָָָָָָהראּויין
את ׁשראּו ּובנֹו אב מעידים. ואין עדּות, ּפסּולי ּכׁשאר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָהם
החדׁש ׁשעדּות מּפני לא - להעיד ּדין לבית ילכּו ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֹהּירח,
מּפני ּפסּול מהם אחד יּמצא ׁשאם אּלא ּבקרֹובים, ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָּכׁשרה

           
      

עם הּׁשני יצטרף הּפסלנּות, מּׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא ּגזלן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהּוא
על אף - סֹופרים מּדברי לעדּות הּפסּול וכל ויעיד; ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָאחר,

החדׁש לעדּות ּפסּול הּתֹורה, מן ּכׁשר ׁשהּוא .ּפי ְִִֵֵֶֶַַָָָֹ
.החדׁש ּבעדּות מדקּדקין ׁשאין ּתֹורה, מתיּדין [לחקור ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹ

שהרי] והיכן, עדים,ראו ּפי על החדׁש את קּדׁשּו אפּלּו .ְֲִִִִֵֶֶַַֹ
מקּדׁש זה הרי - זֹו ּבעדּות זֹוממין היּוונמצאּו לפיכ ; ְְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָֻ

ׁשּכל מּיׂשראל, אדם מּכל החדׁש עדּות מקּבלים ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבראׁשֹונה
ּפסּול ׁשּזה ל ׁשּיּודע עד ּכׁשרּות, ּבחזקת .יׂשראל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשראּו, להעיד אנׁשים ׂשֹוכרים והיּו הּמינים, ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָמּׁשּקלקלּו
החדׁש, עדּות ּדין ּבית יקּבלּו ׁשּלא התקינּו - ראּו לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹוהם
וׁשּיהיּו ּכׁשרים, ׁשהם אֹותן ּדין ּבית ׁשּמּכירים מעדים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאּלא

ּבעדּותן וחֹוקרים .ּדֹורׁשים ְְְְִִֵָ
יֹודעים‚. ּדין ּבית יהיּו לא אם ,את[מכירים]לפיכ ְְְִִִִִֵֶָֹ

ּבּה ׁשּנראה העיר אנׁשי מׁשּלחין - הּירח את ׁשראּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהעדים
ּדין לבית אֹותן ׁשּמזּכין אחרים עדים ׁשראּו, העדים ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָעם

כשרותם] על הן,[מעידים ּכׁשרין ׁשאּלּו אֹותן ְִִִֵֵֵֶָּומֹודיעין
מהן מקּבלין ּכ .ואחר ְְְִֵֶַַַָ

ּבהם,„. מחּׁשבין ׁשהאצטגנינין ּבּדרכים מחּׁשבין ּדין ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבית
ּבצפֹון ּתהיה אם זה, ּבחדׁש ּכׁשּתראה הּלבנה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹויֹודעים
ּולהיכן קצרה, אֹו רחבה ּתהיה ואם ּבדרֹומּה, אֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָהּׁשמׁש

קרניה ראׁשי אורה]יהיּו קרני העדים[- ּוכׁשּיבֹואּו נֹוטין. ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
אֹו ּבצפֹון אֹותּה, ראיתם 'ּכיצד אֹותם: ּבֹודקים ְְְְִִִֵֶַָָָָלהעיד,

ּגבֹוהה היתה ּכּמה נֹוטֹות? קרניה היּו להיכן [מןּבדרֹום? ְְְְְֵֶַַָָָָָָָָ
היתהאופק] וכּמה עיניכם, נמצאּוּבראּית אם רחבה'? ה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ואם אֹותם; מקּבלים ּבחׁשּבֹון, ּׁשּנֹודע למה מכּונין ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּדבריהם
אֹותם מקּבלים אין מכּונין, ּדבריהם נמצאּו .לא ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֻ

'ראינּוהּו‰. העדים: הירח]אמרּו אֹו[בבואת ּבּמים' ְְִִִֵַַָָ
לעננים]'ּבעבים 'ּבעׁשׁשית'[מבעד אֹו בכלי' [משתקפת ֲִִֶָָָ
אֹוזכוכית] ּבעבים ּומקצתֹו ּברקיע מקצתֹו ׁשראּו אֹו ,ְְִִִִֶֶַָָָָָָ

ראּיה על מקּדׁשין ואין ראּיה, זֹו אין - ּבּמים אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָּבעׁשׁשית
קֹומֹות',זאת ׁשּתי ּכמֹו ּבעיני ּגבֹוּה 'ראיתיו אחד: אמר . ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ

מצטרפים; - ּגבֹוּה' היה קֹומֹות ׁשלׁש 'ּכמֹו הּׁשני: ְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹואמר
חמׁש' 'ּכמֹו אֹומר: והּׁשני קֹומֹות', ׁשלׁש 'ּכמֹו האחד: ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹאמר
ׁשּיעיד ׁשני עם מהם האחד ּומצטרף מצטרפים; אין -ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ

אחת קֹומה ּביניהם יהיה אֹו .ּכמֹותֹו, ְְִֵֵֶֶַַָ
.Âונתּכּוּנּו ּבֹו ׁשהתּבֹונּנּו וכיון ּכּונה, ּבלא 'ראינּוהּו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹאמרּו:

ואין עדּות, זֹו אין - ראינּוהּו' לא ׁשּוב להעיד, ְְְְִִִֵֵֵָֹלראֹותֹו
והלכּו ּכּלבנה, ונראּו נתקּׁשרּו עבים ׁשּמא עליה, ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָמקּדׁשים

ׁשחריתלהם ועׂשרים ּתׁשעה ּביֹום 'ראינּוהּו עדים: אמרּו . ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ
ּבּמערב ערבית ּוראינּוהּו הּׁשמׁש, ׁשּתעלה קדם ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבּמזרח
זֹו, ראּיה על ּומקּדׁשין נאמנים, אּלּו הרי - ׁשלׁשים' ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹּבליל
ׁשראּוהּו ׁשאמרּו הראּיה אבל ּבזמּנֹו; ראּוהּו ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשהרי
לראּית אחראים אנּו ׁשאין לּה, נזקקין אין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבׁשחרית,

ּובי להםׁשחרית, ונראה ׁשּנתקּׁשרּו, הם ׁשהעבים דּוע ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
- נראה לא עּבּורֹו ּובליל ּבזמּנֹו, ראּוהּו אם וכן ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹּכּלבנה.
ליל לראּית אּלא אחראים אנּו ׁשאין נאמנים; אּלּו ְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהרי

ּבלבד .ׁשלׁשים ְְִִַֹ
.Êלהעיד ׁשראּוי מי ּכל החדׁש? עדּות מקּבלין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכיצד

אֹותם מכניסים ּדין ּובית ּדין; לבית ּבא הּירח, את ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשראה
ּכדי ּגדֹולֹות, סעּודֹות להם ועֹוׂשים אחד, למקֹום ְְְְְִֵֶֶָָָָֻּכּלם

וזּוג לבֹוא. רגילים העם ראׁשֹון,[עדים]ׁשּיהיּו ׁשּבא ְְְִִִִֶֶָָָָ
את מכניסים ׁשאמרנּו. ּבּבדיקֹות ראׁשֹון אֹותֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַָּבֹודקים
לחׁשּבֹון, מכּונים ּדבריו נמצאּו אֹותֹו; וׁשֹואלים ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָֻהּגדֹול,
קּימת. עדּותם מכּונים, ּדבריהם נמצאּו חברֹו; את ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻמכניסים
לא - ּדברים ראׁשי אֹותם ׁשֹואלים הּזּוגֹות, ּכל ְְֲִִֵַָָָָָֹּוׁשאר
נפׁש ּבפחי יצאּו ׁשּלא ּכדי אּלא להם, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשּצריכים

לבֹוא[מאוכזבים] רגילין ׁשּיהיּו ּכדי ,. ְְְִִִֵֶָ
.Á:אֹומר ּדין ּבית ראׁש העדּות, ׁשּתתקּים אחר ,ּכ ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹואחר

מקּדׁש' 'מקּדׁש, אחריו: עֹונים העם וכל ואין'מקּדׁש', . ְְְְְֲִֵַָָָָָָָֻֻֻ
ּבׁשלׁשה אּלא החדׁש את אּלאמקּדׁשים מחּׁשבים ואין , ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּבזמּנֹו ׁשּנראה חדׁש אּלא מקּדׁשים ואין ל']ּבׁשלׁשה, .[ליל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ּבּיֹום אּלא מקּדׁשים אינֹוואין ּבּלילה, קּדׁשּוהּו ואם ; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

ּביתמקּדׁש אמרּו ולא יׂשראל, וכל ּדין ּבית ראּוהּו אפּלּו . ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָֹֻ
ׁשּנחקרּו אֹו ּוׁשלׁשים, אחד ליל ׁשחׁשכה עד 'מקּדׁש' ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻּדין
ׁשחׁשכה עד 'מקּדׁש' לֹומר ּדין ּבית הסּפיקּו ולא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻהעדים,
החדׁש ויהיה אֹותֹו, מקּדׁשין אין - ּוׁשלׁשים אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹליל
אף ּוׁשלׁשים, אחד יֹום אּלא חדׁש ראׁש יהיה ולא ְְְְִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹֻמעּבר,

ׁשלׁשים ּבליל ׁשּנראה ּפי אּלאעל קֹובעת, הראּיה ׁשאין ; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּקֹובעים. הם 'מקּדׁש' ׁשאמרּו ּדין ְְְִִֵֵֶֶָָֻּבית

.Ëועׂשרים ּתׁשעה יֹום ּבסֹוף עצמם ּדין ּבית אםראּוהּו - ְְְְְִִִִֵֶַָָָ
אֹומרים ּדין ּבית - ׁשלׁשים ּבליל ּכֹוכב יצא לא ְְְֲִִִִֵֵַָָָֹֹעדין
ּבליל ראּוהּו ואם הּוא. יֹום ׁשעדין מקּדׁש', ְְְְֲִִֵֶַָָָֻֻ'מקּדׁש,
ׁשני מֹוׁשיבים למחר - ּכֹוכבים ׁשני ׁשּיצאּו אחר ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשלׁשים,
הּׁשלׁשה ּבפני הּׁשנים הם ויעידּו מהם, אחד אצל ,ּדּינים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

הּׁשלׁשה. ְְִַַָֹויקּדׁשּוהּו
.Èּבין מטעין, ּבין ׁשֹוגגין, ּבין - החדׁש את ׁשּקּדׁשּו ּדין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹֻּבית

יֹוםאנּוסין על הּמֹועדֹות לתּקן הּכל וחּיבין מקּדׁש, זה הרי - ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָֹֻ
עליהם, לסמ חּיב ׁשּטעּו, ידע ׁשּזה ּפי על אף ּבֹו; ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּקּדׁשּו
הּמֹועדֹות, לׁשמר ׁשּצּוה ּומי להם, אּלא מסּור הּדבר ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאין

עליהם לסמ צּוה אתם"הּוא ּתקראּו "אׁשר ׁשּנאמר: -. ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ

ה'תש"ע מרחשון ל' שלישי יום

    
מקֹום‡. ּובין ּביניהן היה אם - החדׁש את ׁשראּו ִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעדים

הֹולכין ּפחֹות, אֹו ויֹום לילה מהל ּדין ּבית ּבֹו ְְֲִִֵֵֶַַַָָָׁשּיׁש
ׁשאיןּומ ילכּו, לא ּכן, על יתר ּביניהן היה ואם עידין; ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

החדׁש נתעּבר ׁשּכבר מֹועלת, ׁשלׁשים יֹום אחר .עדּותן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
.ּדין לבית הֹולכין אּלּו הרי - החדׁש את ׁשראּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹעדים

ׁשּבת היה ואפּלּו אתםלהעיד, ּתקראּו "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּׁשּבת.ּבמֹועדם" את ּדֹוחה 'מֹועד', ׁשּנאמר מקֹום וכל ; ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָ

חדׁש ראׁש ועל ניסן חדׁש ראׁש על אּלא מחּללין אין ,ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹלפיכ
הּמֹועדֹות ּתּקנת מּפני ּבלבד, שלּתׁשרי תקני [קיום ְְְֲִִִֵֵַַַַָ

ּכּלם,המועדים] על מחּללין קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּובזמן ;ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻ
חדׁש ראׁש ׁשּבכל מּוסף קרּבן הּׁשּבתמּפני את ּדֹוחה ׁשהּוא ,. ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

.‚- הּׁשּבת את החדׁש את ׁשראּו העדים ׁשּמחּללים ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכׁשם
אֹותם ׁשּמזּכים העדים עּמהם מחּללים עלּכ [מעידים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ



ני            
      

עם הּׁשני יצטרף הּפסלנּות, מּׁשאר ּבֹו וכּיֹוצא ּגזלן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהּוא
על אף - סֹופרים מּדברי לעדּות הּפסּול וכל ויעיד; ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָאחר,

החדׁש לעדּות ּפסּול הּתֹורה, מן ּכׁשר ׁשהּוא .ּפי ְִִֵֵֶֶַַָָָֹ
.החדׁש ּבעדּות מדקּדקין ׁשאין ּתֹורה, מתיּדין [לחקור ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹ

שהרי] והיכן, עדים,ראו ּפי על החדׁש את קּדׁשּו אפּלּו .ְֲִִִִֵֶֶַַֹ
מקּדׁש זה הרי - זֹו ּבעדּות זֹוממין היּוונמצאּו לפיכ ; ְְְְְְְֲִִִֵֵֶָָָֻ

ׁשּכל מּיׂשראל, אדם מּכל החדׁש עדּות מקּבלים ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּבראׁשֹונה
ּפסּול ׁשּזה ל ׁשּיּודע עד ּכׁשרּות, ּבחזקת .יׂשראל ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָ
ׁשראּו, להעיד אנׁשים ׂשֹוכרים והיּו הּמינים, ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַָָָָמּׁשּקלקלּו
החדׁש, עדּות ּדין ּבית יקּבלּו ׁשּלא התקינּו - ראּו לא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָֹֹֹוהם
וׁשּיהיּו ּכׁשרים, ׁשהם אֹותן ּדין ּבית ׁשּמּכירים מעדים ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָאּלא

ּבעדּותן וחֹוקרים .ּדֹורׁשים ְְְְִִֵָ
יֹודעים‚. ּדין ּבית יהיּו לא אם ,את[מכירים]לפיכ ְְְִִִִִֵֶָֹ

ּבּה ׁשּנראה העיר אנׁשי מׁשּלחין - הּירח את ׁשראּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהעדים
ּדין לבית אֹותן ׁשּמזּכין אחרים עדים ׁשראּו, העדים ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָעם

כשרותם] על הן,[מעידים ּכׁשרין ׁשאּלּו אֹותן ְִִִֵֵֵֶָּומֹודיעין
מהן מקּבלין ּכ .ואחר ְְְִֵֶַַַָ

ּבהם,„. מחּׁשבין ׁשהאצטגנינין ּבּדרכים מחּׁשבין ּדין ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָּבית
ּבצפֹון ּתהיה אם זה, ּבחדׁש ּכׁשּתראה הּלבנה ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹויֹודעים
ּולהיכן קצרה, אֹו רחבה ּתהיה ואם ּבדרֹומּה, אֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָהּׁשמׁש

קרניה ראׁשי אורה]יהיּו קרני העדים[- ּוכׁשּיבֹואּו נֹוטין. ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ
אֹו ּבצפֹון אֹותּה, ראיתם 'ּכיצד אֹותם: ּבֹודקים ְְְְִִִֵֶַָָָָלהעיד,

ּגבֹוהה היתה ּכּמה נֹוטֹות? קרניה היּו להיכן [מןּבדרֹום? ְְְְְֵֶַַָָָָָָָָ
היתהאופק] וכּמה עיניכם, נמצאּוּבראּית אם רחבה'? ה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ

ואם אֹותם; מקּבלים ּבחׁשּבֹון, ּׁשּנֹודע למה מכּונין ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֻּדבריהם
אֹותם מקּבלים אין מכּונין, ּדבריהם נמצאּו .לא ְְְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֻ

'ראינּוהּו‰. העדים: הירח]אמרּו אֹו[בבואת ּבּמים' ְְִִִֵַַָָ
לעננים]'ּבעבים 'ּבעׁשׁשית'[מבעד אֹו בכלי' [משתקפת ֲִִֶָָָ
אֹוזכוכית] ּבעבים ּומקצתֹו ּברקיע מקצתֹו ׁשראּו אֹו ,ְְִִִִֶֶַָָָָָָ

ראּיה על מקּדׁשין ואין ראּיה, זֹו אין - ּבּמים אֹו ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָָּבעׁשׁשית
קֹומֹות',זאת ׁשּתי ּכמֹו ּבעיני ּגבֹוּה 'ראיתיו אחד: אמר . ְְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ

מצטרפים; - ּגבֹוּה' היה קֹומֹות ׁשלׁש 'ּכמֹו הּׁשני: ְְְְִִִֵַַַָָָָָָֹואמר
חמׁש' 'ּכמֹו אֹומר: והּׁשני קֹומֹות', ׁשלׁש 'ּכמֹו האחד: ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֹאמר
ׁשּיעיד ׁשני עם מהם האחד ּומצטרף מצטרפים; אין -ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָ

אחת קֹומה ּביניהם יהיה אֹו .ּכמֹותֹו, ְְִֵֵֶֶַַָ
.Âונתּכּוּנּו ּבֹו ׁשהתּבֹונּנּו וכיון ּכּונה, ּבלא 'ראינּוהּו ְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֹאמרּו:

ואין עדּות, זֹו אין - ראינּוהּו' לא ׁשּוב להעיד, ְְְְִִִֵֵֵָֹלראֹותֹו
והלכּו ּכּלבנה, ונראּו נתקּׁשרּו עבים ׁשּמא עליה, ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָמקּדׁשים

ׁשחריתלהם ועׂשרים ּתׁשעה ּביֹום 'ראינּוהּו עדים: אמרּו . ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ
ּבּמערב ערבית ּוראינּוהּו הּׁשמׁש, ׁשּתעלה קדם ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹּבּמזרח
זֹו, ראּיה על ּומקּדׁשין נאמנים, אּלּו הרי - ׁשלׁשים' ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶַַָָֹּבליל
ׁשראּוהּו ׁשאמרּו הראּיה אבל ּבזמּנֹו; ראּוהּו ְְְֲֲִִֵֶֶֶַָָָָָָׁשהרי
לראּית אחראים אנּו ׁשאין לּה, נזקקין אין ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבׁשחרית,

ּובי להםׁשחרית, ונראה ׁשּנתקּׁשרּו, הם ׁשהעבים דּוע ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
- נראה לא עּבּורֹו ּובליל ּבזמּנֹו, ראּוהּו אם וכן ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹּכּלבנה.
ליל לראּית אּלא אחראים אנּו ׁשאין נאמנים; אּלּו ְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָהרי

ּבלבד .ׁשלׁשים ְְִִַֹ
.Êלהעיד ׁשראּוי מי ּכל החדׁש? עדּות מקּבלין ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּכיצד

אֹותם מכניסים ּדין ּובית ּדין; לבית ּבא הּירח, את ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָׁשראה
ּכדי ּגדֹולֹות, סעּודֹות להם ועֹוׂשים אחד, למקֹום ְְְְְִֵֶֶָָָָֻּכּלם

וזּוג לבֹוא. רגילים העם ראׁשֹון,[עדים]ׁשּיהיּו ׁשּבא ְְְִִִִֶֶָָָָ
את מכניסים ׁשאמרנּו. ּבּבדיקֹות ראׁשֹון אֹותֹו ְְְְִִִִִֶֶַַַָּבֹודקים
לחׁשּבֹון, מכּונים ּדבריו נמצאּו אֹותֹו; וׁשֹואלים ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָֻהּגדֹול,
קּימת. עדּותם מכּונים, ּדבריהם נמצאּו חברֹו; את ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻמכניסים
לא - ּדברים ראׁשי אֹותם ׁשֹואלים הּזּוגֹות, ּכל ְְֲִִֵַָָָָָֹּוׁשאר
נפׁש ּבפחי יצאּו ׁשּלא ּכדי אּלא להם, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשּצריכים

לבֹוא[מאוכזבים] רגילין ׁשּיהיּו ּכדי ,. ְְְִִִֵֶָ
.Á:אֹומר ּדין ּבית ראׁש העדּות, ׁשּתתקּים אחר ,ּכ ְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹואחר

מקּדׁש' 'מקּדׁש, אחריו: עֹונים העם וכל ואין'מקּדׁש', . ְְְְְֲִֵַָָָָָָָֻֻֻ
ּבׁשלׁשה אּלא החדׁש את אּלאמקּדׁשים מחּׁשבים ואין , ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ

ּבזמּנֹו ׁשּנראה חדׁש אּלא מקּדׁשים ואין ל']ּבׁשלׁשה, .[ליל ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
ּבּיֹום אּלא מקּדׁשים אינֹוואין ּבּלילה, קּדׁשּוהּו ואם ; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָ

ּביתמקּדׁש אמרּו ולא יׂשראל, וכל ּדין ּבית ראּוהּו אפּלּו . ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָֹֻ
ׁשּנחקרּו אֹו ּוׁשלׁשים, אחד ליל ׁשחׁשכה עד 'מקּדׁש' ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֻּדין
ׁשחׁשכה עד 'מקּדׁש' לֹומר ּדין ּבית הסּפיקּו ולא ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹֻהעדים,
החדׁש ויהיה אֹותֹו, מקּדׁשין אין - ּוׁשלׁשים אחד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָֹֹליל
אף ּוׁשלׁשים, אחד יֹום אּלא חדׁש ראׁש יהיה ולא ְְְְִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹֻמעּבר,

ׁשלׁשים ּבליל ׁשּנראה ּפי אּלאעל קֹובעת, הראּיה ׁשאין ; ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּקֹובעים. הם 'מקּדׁש' ׁשאמרּו ּדין ְְְִִֵֵֶֶָָֻּבית

.Ëועׂשרים ּתׁשעה יֹום ּבסֹוף עצמם ּדין ּבית אםראּוהּו - ְְְְְִִִִֵֶַָָָ
אֹומרים ּדין ּבית - ׁשלׁשים ּבליל ּכֹוכב יצא לא ְְְֲִִִִֵֵַָָָֹֹעדין
ּבליל ראּוהּו ואם הּוא. יֹום ׁשעדין מקּדׁש', ְְְְֲִִֵֶַָָָֻֻ'מקּדׁש,
ׁשני מֹוׁשיבים למחר - ּכֹוכבים ׁשני ׁשּיצאּו אחר ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָֹׁשלׁשים,
הּׁשלׁשה ּבפני הּׁשנים הם ויעידּו מהם, אחד אצל ,ּדּינים ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

הּׁשלׁשה. ְְִַַָֹויקּדׁשּוהּו
.Èּבין מטעין, ּבין ׁשֹוגגין, ּבין - החדׁש את ׁשּקּדׁשּו ּדין ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹֻּבית

יֹוםאנּוסין על הּמֹועדֹות לתּקן הּכל וחּיבין מקּדׁש, זה הרי - ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַַָָֹֻ
עליהם, לסמ חּיב ׁשּטעּו, ידע ׁשּזה ּפי על אף ּבֹו; ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּקּדׁשּו
הּמֹועדֹות, לׁשמר ׁשּצּוה ּומי להם, אּלא מסּור הּדבר ְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשאין

עליהם לסמ צּוה אתם"הּוא ּתקראּו "אׁשר ׁשּנאמר: -. ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹ

ה'תש"ע מרחשון ל' שלישי יום

    
מקֹום‡. ּובין ּביניהן היה אם - החדׁש את ׁשראּו ִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹעדים

הֹולכין ּפחֹות, אֹו ויֹום לילה מהל ּדין ּבית ּבֹו ְְֲִִֵֵֶַַַָָָׁשּיׁש
ׁשאיןּומ ילכּו, לא ּכן, על יתר ּביניהן היה ואם עידין; ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹ

החדׁש נתעּבר ׁשּכבר מֹועלת, ׁשלׁשים יֹום אחר .עדּותן ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ
.ּדין לבית הֹולכין אּלּו הרי - החדׁש את ׁשראּו ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֹעדים

ׁשּבת היה ואפּלּו אתםלהעיד, ּתקראּו "אׁשר ׁשּנאמר: , ְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ
הּׁשּבת.ּבמֹועדם" את ּדֹוחה 'מֹועד', ׁשּנאמר מקֹום וכל ; ְְֱֲֵֶֶֶֶַַַָָָָ

חדׁש ראׁש ועל ניסן חדׁש ראׁש על אּלא מחּללין אין ,ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹלפיכ
הּמֹועדֹות ּתּקנת מּפני ּבלבד, שלּתׁשרי תקני [קיום ְְְֲִִִֵֵַַַַָ

ּכּלם,המועדים] על מחּללין קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית ּובזמן ;ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻ
חדׁש ראׁש ׁשּבכל מּוסף קרּבן הּׁשּבתמּפני את ּדֹוחה ׁשהּוא ,. ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹ

.‚- הּׁשּבת את החדׁש את ׁשראּו העדים ׁשּמחּללים ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹּכׁשם
אֹותם ׁשּמזּכים העדים עּמהם מחּללים עלּכ [מעידים ְְְִִִִֵֶֶַַָָָָ
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אתכשרותם] מּכירים ּדין ּבית היּו לא אם ּדין, ְִִִִִֵֵֶַָֹּבבית
ׁשּמֹודיע זה היה ואפּלּו ּדין[מכשיר]הרֹואים; לבית אֹותן ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

יּמצא ׁשּמא מּספק, ּומחּלל עּמהם הֹול זה הרי - אחד ְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָעד
עּמֹו ויצטרף .אחר ְְִִֵֵַָ

.„- חֹולה הּׁשּבת ּבליל החדׁש את ׁשראה העד ְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהיה
להן יׁש ואם ּבמּטה. ואפּלּו החמֹור, על אֹותֹו ְְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָמרּכיבים

האורבים]אֹורב ּכלי[אנשים ּבידם העדים לֹוקחים ,ּבּדר ְְְִִֵֵֵֶֶַָָָ
ּד היתה ואם מזֹונֹותזין; ּבידם לֹוקחים רחֹוקה, ואפּלּור . ְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָ

ׁשראינּוהּו 'ּכׁשם יאמרּו: לא - לּכל ונראה ּגדֹול ְְְְְִִֵֶֶַָָֹֹֹראּוהּו
את לחּלל צריכין אנּו ואין אחרים, ראּוהּו ּכ ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָאנחנּו,
להעיד, ראּוי ויהיה החדׁש, ׁשּיראה ּכל אּלא ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹהּׁשּבת';

ּדין ּבית ּבֹו ׁשּקבּוע הּמקֹום ּובין ּבינֹו אֹוויהיה ויֹום לילה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּולהעיד וליל הּׁשּבת, את לחּלל עליו מצוה .ּפחֹות, ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָ

ׁשלׁשים.‰. יֹום ּכל החדׁש עדּות מקּבלים היּו ְְְִִִֵֶַַָָָָֹֹּבראׁשֹונה
הערּבים, ּבין עד מּלבֹוא העדים נׁשּתהּו אחת ְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָָּפעם

הגיעו]ּבּמקּדׁש[נבוכו]ונתקלקלּו שהעדים ידעּו[לפני ולא ְְְְְְְִִַַָָֹ
יבֹואּו ׁשּמא הערּבים, ּבין ׁשל עֹולה יעׂשּו אם - ּיעׂשּו ְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָמה
ׁשל ּתמיד אחר הּיֹום מּוסף ׁשּיקריבּו אפׁשר ואי ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהעדים,
מקּבלים יהיּו ׁשּלא והתקינּו ּדין, ּבית עמדּו הערּבים. ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָֹּבין
ּבּיֹום ׁשהּות ׁשּיהא ּכדי הּמנחה, עד אּלא החדׁש ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹעדּות

ונסּכיהם הערּבים, ּבין ׁשל ותמיד מּוספין .להקריב ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָ
.Âּבין ׁשל ּתמיד עֹוׂשין - עדים ּבאּו ולא מנחה, הּגיע ְְְִִִִִִִֵֵֶַָָָֹואם

נֹוהגין - ּולמעלה הּמנחה מן עדים ּבאּו ואם ְְְְְֲִִִִִִֵַַַַָָָָהערּבים;
לפי למחר, מּוסף ּומקריבין קדׁש, ּולמחר קדׁש, הּיֹום ְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹֹאֹותֹו

מנחה אחר אֹותֹו מקּדׁשין היּו הּמקּדׁש,ׁשּלא ּבית מּׁשחרב . ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ
מקּבלין ׁשּיהיּו ּדינֹו, ּובית זּכאי ּבן יֹוחנן רּבן עדּותהתקין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבסֹוף ׁשלׁשים יֹום עדים ּבאּו ואפּלּו ּכּלֹו, הּיֹום ּכל ְְֲִִִֵֶַַַָָֹֹֻהחדׁש
יֹום ּומקּדׁשין עדּותם מקּבלין החּמה, לׁשקיעת סמּו ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָהּיֹום

ּבלבד. ְְִִַֹׁשלׁשים
.Êעדים ּבאּו ׁשּלא מּפני החדׁש, את ּדין ּבית ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹֹּכׁשּמעּברין

מּוכן למקֹום עֹולין היּו - ׁשלׁשים יֹום ּבֹוּכל ועֹוׂשין , ְְְִִִָָָָֹ
עֹולין ואין חדׁש. ראׁש ׁשהּוא ּוׁשלׁשים אחד ּביֹום ְְְְִִֵֶֶֶָָֹֹֹסעּודה
עֹולין ואין הּׁשמׁש; עלֹות קדם ּבּנׁשף אּלא ּבּלילה, ְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹלׁשם
ּדגן ּבפת אּלא לּה עֹולין ואין מעׂשרה; ּפחֹות זֹו ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָלסעּודה

הּסעּודה ּבעת ואֹוכלין ׁשלוקטנית, מצוה סעּודת היא וזֹו . ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָ
מקֹום ּבכל האמּורה החדׁש .עּבּור ְֲִֶַָָָָֹ

.Áהיּו החדׁש, את מקּדׁשין ּדין ּבית ּכׁשהיּו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹּבראׁשֹונה
מּׂשּואֹות אבוקות]מּׂשיאין ההרים[מדליקים [בלילּבראׁשי ְִִִֵֶַַָָ
ואחד] -שלושים הּכּותים מּׁשּקלקלּו הרחֹוקים; ׁשּידעּו ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָּכדי

ׁשּיהּו התקינּו - העם להטעֹות ּכדי מּׂשּואֹות מּׂשיאין ְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָׁשהיּו
לרּבים ּומֹודיעין יֹוצאין אינםׁשלּוחים אּלּו ּוׁשלּוחים . ְְְִִִִִִֵֵַָָ

ׁשאין - ׁשּבת לֹומר צרי ואין טֹוב, יֹום את ְְְִִֵֵֶֶַַַָָמחּללין
ּבלבד לקּדׁשֹו אּלא לקּימֹו, הּׁשּבת את העדותמחּללין [על ְְְְְְְִִֶֶַַַַַַָָ

החודש] .שמקדשת
.Ëמּפני ניסן, על יֹוצאין: ׁשלּוחין היּו חדׁשים ׁשּׁשה ְְְֳִִִִִִֵַַָָָָעל

ראׁש מּפני אלּול, ועל הּתענית. מּפני אב, ועל ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַַַָֹהּפסח.
נֹודע אם - לאלּול ׁשלׁשים ּביֹום מצּפין ׁשּיׁשבּו ּכדי ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשנה,
קדׁש הּיֹום אֹותֹו נֹוהגים ׁשלׁשים, יֹום ּדין ּבית ׁשּקּדׁשּו ְְֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹלהם

נֹוהגים להם, נֹודע לא ואם ויֹוםּבלבד; קדׁש ׁשלׁשים יֹום ְְְְֲִִִִֶֶַַָֹֹֹ
ועל ּתׁשרי. ׁשלּוחי להם ׁשּיבֹואּו עד קדׁש, ּוׁשלׁשים ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹאחד
ועל חנּכה. מּפני ּכסלו, ועל הּמֹועדֹות. ּתּקנת מּפני ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָָֻּתׁשרי,
יֹוצאין - קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּובזמן הּפּורים. מּפני ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָאדר,

קטן ּפסח מּפני אּיר, שני]על -]. ְִִֵֶַַָָָ

.Èראׁש ּביֹום אּלא יֹוצאין אין - ּתׁשרי ּוׁשלּוחי ניסן ְְְְְִִִֵֵֵֵֶָָֹׁשלּוחי
ּדין ּבית מּפי ׁשּיׁשמעּו עד הּׁשמׁש, ׁשּתעלה אחר ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַֹחדׁש,
ועׂשרים, ּתׁשעה יֹום ּבסֹוף ּדין ּבית קּדׁשּו ואם ְְְְְְְִִִִִֵֶָָֻ'מקּדׁש';

ׁשאמרנּו יֹוצאיןּכמֹו - 'מקּדׁש' ּדין ּבית מּפי וׁשמעּו , ְְְְְְִִִִֵֶַָָָֻ
לצאת להם יׁש - חדׁשים הּׁשּׁשה ׁשאר ּוׁשלּוחי ְְֳִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָמּבערב.
קּדׁשּו לא ׁשעדין ּפי על אף הּירח, ׁשּנראה אחר ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹמּבערב
ׁשהרי יצאּו, החדׁש, ונראה הֹואיל החדׁש; אֹותֹו ּדין ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹּבית

ּדין ּבית אֹותֹו מקּדׁשין ּבוּדאי .למחר ְְְְִִֵַַַָָ
.‡Èאת עֹוׂשין היּו מּגיעין, הּׁשלּוחין ׁשהיּו מקֹום ְִִִִֶֶַַָָָָּכל

טֹוב יֹום ּומקֹומֹות[ביום]הּמֹועדֹות ּבּתֹורה; ּכּכתּוב אחד, ְֲֶַַַָָָ
ׁשני עֹוׂשין היּו אליהם, מּגיעין הּׁשלּוחים ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָהרחֹוקים
ּבית ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום יֹודעים ׁשאינם לפי - הּספק מּפני ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָימים

הּוא. יֹום זה אי החדׁש, ראׁש ִֵֶֶַֹֹּדין
.Èהיּו ולא ניסן, ׁשלּוחי אליהן מּגיעין ׁשהיּו מקֹומֹות ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹיׁש

ּפסח ׁשּיעׂשּו היה הּדין ּומן ּתׁשרי; ׁשלּוחי אליהן ְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָמּגיעין
אחד, טֹוב יֹוםיֹום ּבאיזה וידעּו ׁשלּוחין להם הּגיעּו ׁשהרי ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָָ

ימים, ׁשני הּסּכֹות חג ׁשל טֹוב יֹום ויעׂשּו חדׁש, ראׁש ְְְֲִִֵֶֶַַַַָֹֹֻנקּבע
לחלק ׁשּלא ּוכדי ׁשלּוחין. אליהן הּגיעּו לא ְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַֹֹֹׁשהרי
ּתׁשרי ׁשלּוחי ׁשאין מקֹום ׁשּכל חכמים התקינּו ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָּבּמֹועדֹות,

ימים ׁשני עֹוׂשין לֹו, עצרתמּגיעין ׁשל טֹוב יֹום אפּלּו ,. ְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָ
.‚È- ימים ׁשני ּתׁשרי? לׁשלּוחי ניסן ׁשלּוחי ּבין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַָָָוכּמה

ׁשהּוא מּפני ּבתׁשרי, ּבאחד מהּלכין אינם ּתׁשרי ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָׁשּׁשלּוחי
הּכּפּורים. יֹום ׁשהּוא מּפני ּבֹו, ּבעׂשירי ולא טֹוב, ְְֲִִִִִֵֶַַֹיֹום

.„Èאחד אפּלּו אּלא ׁשנים, להיֹותם צריכין הּׁשלּוחין ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָאין
ּתּגר אפּלּו אּלא ּבלבד, ׁשליח ולא מּׁשאר[סוחר]נאמן. ְְְֱֲִִִִֶֶַַַָָָָָֹ

ׁשּקּדׁשּו ּדין ּבית מּפי ׁשמעּתי 'אני ואמר: לדרּכֹו ׁשּבא ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָהעם
על הּמֹועדֹות את ּומתּקנין נאמן, - ּפלֹוני' ּביֹום החדׁש ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַַָֹאת
ּכׁשר אחד ועד הּוא, להּגלֹות העׂשּוי ּדבר זה ׁשּדבר ְְִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָּפיו;

עליו .נאמן ֱֶָָָ
.ÂË,עדים ּבאּו ולא ׁשלׁשים יֹום ּכל ׁשּיׁשבּו ּדין ְְְִִִֵֵֶָָָֹֹּבית

ּבּנׁשף השחר]והׁשּכימּו עלות החדׁש[קודם את ועּברּו ְְְְִִִֶֶֶֶַַֹ
זה ּבפרק ׁשּבארנּו ימיםּכמֹו חמּׁשה אֹו ארּבעה ואחר , ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ

ׁשהּוא ּבזמּנֹו החדׁש את ׁשראּו והעידּו רחֹוקים עדים ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹּבאּו
מאּימין - החדׁש ּבסֹוף ּבאּו ואפּלּו ׁשלׁשים, [מטיליןליל ְְְְֲִִִֵֶַַַָֹֹ

ּבׁשאלֹות,אימה] אֹותם ּומטריפים ּגדֹול אּיּום ְְֲִִִִֵֵֶַָָעליהם
ּבעדּותן, ּומדקּדקין ּבבדיקֹות עליהם ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָּומטריחין
ויצא הֹואיל זה, חדׁש יקּדׁשּו ׁשּלא ּדין ּבית ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹּומׁשּתּדלין

'מעּבר' .ׁשמֹו ְְָֻ
.ÊËוהרי מכּונת, ונמצאת ּבעדּותם העדים עמדּו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֻואם

ּונבֹונים ידּועים אנׁשים נתבלבלו]העדים ונחקרה[ולא , ְְְְְֲִִִִֵֶָָָ
לאֹותֹו ּומֹונין וחֹוזרין אֹותֹו, מקּדׁשין - ּכראּוי ְְְְְִִִֵַָָָהעדּות

ּבלילֹו הּירח ונראה הֹואיל ׁשלׁשים, מּיֹום .החדׁש ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ
.ÊÈּדין ּבית הצרכּו סיבה]ואם זה[מאיזו חדׁש להּניח ְְְְִִִֵֶֶַַֹֻ

           
      

העדים אּלּו ׁשּיבֹואּו קדם ּכׁשהיה הגיעומעּבר, [ואח"כ ְְִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻ
לא זאת למרות החודש, את לחסר יש עדותם שלפי עדים

ו] החדׁשמשנים את 'מעּברין ׁשאמרּו: הּוא וזה מּניחין; -ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָֹ
'זהלצר ּבדבר ׁשחֹולק מי הּגדֹולים החכמים מן ויׁש . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּובאּו הֹואיל ;לצר החדׁש את מעּברין אין 'לעֹולם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹואֹומר:
עליהם' מאּימין ואין מקּדׁשין, - אותםעדים מבלבלים [אין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַ

החודש] את ולעבר עדותם לדחות .כדי

.ÁÈּבׁשאר אּלא זה ּבדבר החכמים מחלקת ׁשאין לי, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹיראה
ׁשּבאּו ותׁשרי ניסן ּבעדי אֹו ותׁשרי, ניסן מן חּוץ ְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָהחדׁשים,
זמן ועבר ּׁשּנעׂשה, מה נעׂשה ׁשּכבר הרגלים, ׁשעברּו ְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָאחר
ּבניסן העדים ּבאּו אם אבל הּמֹועדֹות; ּוזמן ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָהּקרּבנֹות
מאּימין ואין עדּותם, מקּבלין החדׁש, חצי קדם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹותׁשרי
החדׁש על ׁשהעידּו עדים על מאּימין ׁשאין ּכלל, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹעליהם

לעּברֹו ּכדי ּבזמּנֹו .ׁשראּוהּו ְְְְִֵֶַַָ

.ËÈעדים על מאּימין עדּותם,[הוכחשה]ׁשּנתקלקלהאבל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
- החדׁש ויתעּבר העדּות ּתתקּים ׁשּלא נֹוטה הּדבר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹוהרי

עליהם המכחישים]מאּימין העדּות,[על ׁשּתתקּים ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָ
העדים את להזים עדים ּבאּו אם וכן ּבזמּנֹו; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָויתקּדׁש
אּלּו הרי - ּדין ּבית ׁשּיקּדׁשּוהּו קדם ּבזמּנֹו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשראּוהּו
ויתקּדׁש ההזּמה, ּתתקּים ׁשּלא עד הּמזּמין על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹמאּימין

ּבזמּנֹו. ְִֶַַֹהחדׁש

ה'תש"ע כסלו א' רביעי יום

    
ואין‡. חדׁש; ּבּה ׁשּמֹוסיפין הּׁשנה היא מעּברת, ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשנה

אדרין ׁשני ׁשנה אֹותּה ועֹוׂשין אדר, אּלא לעֹולם ְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָָמֹוסיפין
ׁשני ואדר ראׁשֹון אדר זה?- חדׁש מֹוסיפין מה ּומּפני . ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

זמן ּבאֹותֹו הּפסח ׁשּיהיה ּכדי האביב, זמן ׁשּנאמר:מּפני , ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
האביב" חדׁש את האביב"ׁשמֹור ּבזמן זה חדׁש ׁשּיהיה ,. ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ּבימֹות ּפעמים ּבא הּפסח היה - הּזה החדׁש הֹוספת ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹולּולא
הּגׁשמים. ּבימֹות ּופעמים ְְִִִַַַָָָהחּמה,

.ה על - הּׁשנה את מעּברין סימנין ׁשלׁשה ּתקּופהעל ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹ
ערכו] האילן[ראה ּפרֹות ועל האביב, ועל ּבית, ּכיצד? . ְְִִֵֵֵַַַָָָָ

ניסן ּתקּופת ּתהיה אם ויֹודעין: מחּׁשבין, האביב]ּדין -] ְְְְְְִִִִִִֶַַָ
אֹותּה מעּברין - זה זמן אחר אֹו ּבניסן, עׂשר ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָּבׁשּׁשה

ׁש ּכדי ׁשני, אדר ניסן אֹותֹו ויעׂשּו ּבזמןהּׁשנה, הּפסח ּיהיה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
חֹוׁשׁשיןהאביב ואין ּומעּברין, סֹומכין זה סימן ועל ; ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָ

אחר .לסימן ְִֵַָ
עדין‚. אּלא האביב, הּגיע לא ׁשעדין ּדין ּבית ראּו אם ְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוכן

הּוא מלבוא]אפל האילן,[מתאחר ּפרֹות צמחּו ולא , ְְִֵֵָָָָֹ
אּלּו, סימנין ׁשני על סֹומכין - הּפסח ּבזמן לצמח ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשּדרּכם
לׁשּׁשה קדם ׁשהּתקּופה ּפי על ואף הּׁשנה; את ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּומעּברין

מעּברין הם הרי ּבניסן, מצּויעׂשר האביב ׁשּיהיה ּכדי , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ּוכדי ּבניסן, עׂשר ּבׁשּׁשה הּתנּופה עמר מּמּנּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלהקריב

האביב זמן ּכל ּכדר צֹומחין הּפרֹות .ׁשּיהיּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ
יהּודה,„. ארץ על - ּבאביב סֹומכין היּו ארצֹות ׁשלׁש ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹועל

ּבׁשּתי האביב הּגיע ואם הּגליל. ועל הּירּדן, עבר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָועל
הּגיע ואם מעּברין; אין - הּגיע לא ּובאחת מאּלּו, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָֹארצֹות

לא עדין אם מעּברין, - ּבׁשּתים הּגיע ולא מהן, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַֹֹּבאחת
האילן ּפרֹות העּקרצמחּו ׁשהם הּדברים הם ואּלּו . ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ

חּמה. ׁשני הּׁשנים להיֹות ּכדי ּבׁשבילם, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּמעּברין

ּבׁשבילם,‰. מעּברין ּדין ּבית ׁשהיּו אחרים ּדברים ׁשם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָויׁש
ואין מתּקנין, ׁשאינן הּדרכים מּפני הן: ואּלּו ;הּצר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻמּפני

לע יכֹולין בפסח]לֹותהעם עד[לרגל הּׁשנה, את מעּברין - ְְְֲִִֶַַַַָָָָ
ׁשּנהרסּו, הּגׁשרים ּומּפני הּדרכים. ויתּקנּו הּגׁשמים ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיפסקּו
מסּכנים אֹו העם, את ּומֹונעין מפסיקין הּנהרֹות ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָונמצאּו
הּגׁשרים. ׁשּיתּקנּו עד הּׁשנה, את מעּברין - ּומתים ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבעצמן
מקֹום להם ואין ּבּגׁשמים, ׁשאבדּו ּפסחים ּתּנּורי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּומּפני
ׁשּיבנּו עד הּׁשנה, את מעּברין - ּפסחיהם את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָלצלֹות

וייבׁשּו יׂשראלהּתּנּורים ּגלּיֹות ּומּפני מּמקֹומם. ׁשּנעקרּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ
לירושלים] ללכת -[התחילו לירּוׁשלים הּגיעּו לא ועדין ,ֲִִִִִַַַָֹ

להּגיע. ּפנאי להם ׁשּיהיה ּכדי הּׁשנה, את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמעּברין

.Âמּפני ולא הּׁשלג, מּפני לא הּׁשנה את מעּברין אין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאבל
מּמקֹומם נעקרּו לא ׁשעדין יׂשראל ּגלּיֹות מּפני ולא ,הּצּנה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻ

הּטמאה מּפני הּכהניםולא רב אֹו הּקהל רב ׁשהיּו ּכגֹון - ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹֹֹֹֻ
ּפנאי להם ׁשּיהיה ּכדי הּׁשנה את מעּברין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָטמאים,
את עּברּו ואם ּבטמאה; יעׂשה אּלא ּבטהרה, ויעׂשּו ְְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻלּטהר

מעּברת זֹו הרי הּטמאה, מּפני .הּׁשנה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֻֻ
.Ê,ּכלל ּבׁשבילם הּׁשנה את מעּברין ׁשאין ּדברים ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיׁש

סעד אֹותם עֹוׂשין העיבור]אבל על לציבור לׁשנה[הסבר ְֲִַַָָָָ
ּופרֹות האביב מּפני אֹו הּתקּופה מּפני עּבּור ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָׁשּצריכה
נֹולדּו לא ׁשעדין והּטלאים הּגדיים מּפני הן: ואּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהאילן;

הּגֹוזלֹות ּומּפני מעט, ׁשהם כעולתאֹו להביאן [שאפשר ְְִֵֵֶַַָ
ׁשּיהיּוראיה] ּכדי אּלּו ּבׁשביל מעּברין אין ּפרחּו. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֹׁשּלא

לּפ מצּויין והּטלאים מצּוייןהּגדיים והּגֹוזלֹות סחים, ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָ
אֹותםלראּיה עֹוׂשין אבל העֹוף; ּבקרּבן ׁשּנתחּיב למי אֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ

לּׁשנה .סעד ַַַָָ
.Áצריכה זֹו 'ׁשנה אֹומרין: לּׁשנה? סעד אֹותם עֹוׂשין ְְִִִֵַַַַָָָָָָּכיצד

האילן ּופרֹות האביב מּפני אֹו ׁשּמׁשכה, הּתקּופה מּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָעּבּור
רּכים' והּגֹוזלֹות קטּנים ׁשהּגדיים ועֹוד, הּגיעּו; .ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹ

.Ëיאמר ּכיצד? לּה. ּבמזּמנין אּלא הּׁשנה, את מעּברין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻאין
'היּו הּסנהדרין: מן ּופלֹוני לפלֹוני הּגדֹול ּדין ּבית ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַָֹראׁש
זֹו ׁשנה אם ונדע ונראה ׁשּנחּׁשב ּפלֹוני, למקֹום ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמזּמנין
ּבלבד, ׁשּזּמנּו ואֹותן עּבּור'; צריכה אינּה אֹו עּבּור, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֻצריכה

אֹותּה ׁשּמעּברין מתחיליןהן אֹותּה? מעּברין ּובכּמה . ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
ּדּינין ּגדֹולהּבׁשלׁשה סנהדרי אֹותםמּכלל ׁשּסמכּו מּמי ,. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

אם עּבּור צריכה אם נראה ולא נׁשב 'לא ׁשנים: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹֹאמרּו
ּבמעּוטֹו; יחיד ּבטל - ונבּדק' 'נׁשב אֹומר: ואחד ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָֹלאו',
- נׁשב' 'לא אֹומר: ואחד ונראה', 'נׁשב ׁשנים: ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹאמרּו
ּבּדבר. ונֹותנין ונֹוׂשאים המזּמנים, מן ׁשנים עֹוד ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָֻמֹוסיפין

.Èאינּה' אֹומרין: ּוׁשלׁשה עּבּור', 'צריכה אֹומרים: ְְְְְִִִִִֵַָָָֹׁשנים
'צריכה', אֹומרין: ׁשלׁשה ּבמעּוטם; ׁשנים ּבטלּו - ְְְְְְְִִִִִַָָָָָֹצריכה'
מן ׁשנים מֹוסיפין - עּבּור' צריכה 'אינּה אֹומרין: ְְְְִִִִִִִִֵַַָָּוׁשנים
ּגמרּו אם ּבׁשבעה. וגֹומרין ונֹותנין ונֹוׂשאין לּה, ְְְְְְְְְְִִִִִִַָָָָֻהמזּמנין

נחלקּוּכ ואם ּׁשּגמרּו; ּכמה עֹוׂשין לעּבר, ׁשּלא אֹו לעּבר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻּלם
לעּבר ׁשּלא ּבין לעּבר ּבין הרב, אחר הֹולכים -וצרי . ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ



נה            
      

העדים אּלּו ׁשּיבֹואּו קדם ּכׁשהיה הגיעומעּבר, [ואח"כ ְְִֵֵֶֶֶָָָָָֹֻ
לא זאת למרות החודש, את לחסר יש עדותם שלפי עדים

ו] החדׁשמשנים את 'מעּברין ׁשאמרּו: הּוא וזה מּניחין; -ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָֹ
'זהלצר ּבדבר ׁשחֹולק מי הּגדֹולים החכמים מן ויׁש . ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹ

ּובאּו הֹואיל ;לצר החדׁש את מעּברין אין 'לעֹולם ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹֹואֹומר:
עליהם' מאּימין ואין מקּדׁשין, - אותםעדים מבלבלים [אין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַ

החודש] את ולעבר עדותם לדחות .כדי

.ÁÈּבׁשאר אּלא זה ּבדבר החכמים מחלקת ׁשאין לי, ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹיראה
ׁשּבאּו ותׁשרי ניסן ּבעדי אֹו ותׁשרי, ניסן מן חּוץ ְְְְְֳִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָהחדׁשים,
זמן ועבר ּׁשּנעׂשה, מה נעׂשה ׁשּכבר הרגלים, ׁשעברּו ְְְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָאחר
ּבניסן העדים ּבאּו אם אבל הּמֹועדֹות; ּוזמן ְְְֲֲִִִֵַַַָָָָָָהּקרּבנֹות
מאּימין ואין עדּותם, מקּבלין החדׁש, חצי קדם ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָֹֹותׁשרי
החדׁש על ׁשהעידּו עדים על מאּימין ׁשאין ּכלל, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹעליהם

לעּברֹו ּכדי ּבזמּנֹו .ׁשראּוהּו ְְְְִֵֶַַָ

.ËÈעדים על מאּימין עדּותם,[הוכחשה]ׁשּנתקלקלהאבל ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָ
- החדׁש ויתעּבר העדּות ּתתקּים ׁשּלא נֹוטה הּדבר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹוהרי

עליהם המכחישים]מאּימין העדּות,[על ׁשּתתקּים ּכדי ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָ
העדים את להזים עדים ּבאּו אם וכן ּבזמּנֹו; ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָויתקּדׁש
אּלּו הרי - ּדין ּבית ׁשּיקּדׁשּוהּו קדם ּבזמּנֹו, ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשראּוהּו
ויתקּדׁש ההזּמה, ּתתקּים ׁשּלא עד הּמזּמין על ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַַַָֹמאּימין

ּבזמּנֹו. ְִֶַַֹהחדׁש

ה'תש"ע כסלו א' רביעי יום

    
ואין‡. חדׁש; ּבּה ׁשּמֹוסיפין הּׁשנה היא מעּברת, ְְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻׁשנה

אדרין ׁשני ׁשנה אֹותּה ועֹוׂשין אדר, אּלא לעֹולם ְְְֲֲִִִִֵֶָָָָָָָמֹוסיפין
ׁשני ואדר ראׁשֹון אדר זה?- חדׁש מֹוסיפין מה ּומּפני . ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ

זמן ּבאֹותֹו הּפסח ׁשּיהיה ּכדי האביב, זמן ׁשּנאמר:מּפני , ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
האביב" חדׁש את האביב"ׁשמֹור ּבזמן זה חדׁש ׁשּיהיה ,. ְְִִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹ

ּבימֹות ּפעמים ּבא הּפסח היה - הּזה החדׁש הֹוספת ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹולּולא
הּגׁשמים. ּבימֹות ּופעמים ְְִִִַַַָָָהחּמה,

.ה על - הּׁשנה את מעּברין סימנין ׁשלׁשה ּתקּופהעל ְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹ
ערכו] האילן[ראה ּפרֹות ועל האביב, ועל ּבית, ּכיצד? . ְְִִֵֵֵַַַָָָָ

ניסן ּתקּופת ּתהיה אם ויֹודעין: מחּׁשבין, האביב]ּדין -] ְְְְְְִִִִִִֶַַָ
אֹותּה מעּברין - זה זמן אחר אֹו ּבניסן, עׂשר ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָּבׁשּׁשה

ׁש ּכדי ׁשני, אדר ניסן אֹותֹו ויעׂשּו ּבזמןהּׁשנה, הּפסח ּיהיה ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ
חֹוׁשׁשיןהאביב ואין ּומעּברין, סֹומכין זה סימן ועל ; ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָ

אחר .לסימן ְִֵַָ
עדין‚. אּלא האביב, הּגיע לא ׁשעדין ּדין ּבית ראּו אם ְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹוכן

הּוא מלבוא]אפל האילן,[מתאחר ּפרֹות צמחּו ולא , ְְִֵֵָָָָֹ
אּלּו, סימנין ׁשני על סֹומכין - הּפסח ּבזמן לצמח ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹׁשּדרּכם
לׁשּׁשה קדם ׁשהּתקּופה ּפי על ואף הּׁשנה; את ְְְְְִִִֶֶֶַַַַַָָָָֹּומעּברין

מעּברין הם הרי ּבניסן, מצּויעׂשר האביב ׁשּיהיה ּכדי , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ
ּוכדי ּבניסן, עׂשר ּבׁשּׁשה הּתנּופה עמר מּמּנּו ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹלהקריב

האביב זמן ּכל ּכדר צֹומחין הּפרֹות .ׁשּיהיּו ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָ
יהּודה,„. ארץ על - ּבאביב סֹומכין היּו ארצֹות ׁשלׁש ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹועל

ּבׁשּתי האביב הּגיע ואם הּגליל. ועל הּירּדן, עבר ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָועל
הּגיע ואם מעּברין; אין - הּגיע לא ּובאחת מאּלּו, ְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַַָֹארצֹות

לא עדין אם מעּברין, - ּבׁשּתים הּגיע ולא מהן, ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַַַֹֹּבאחת
האילן ּפרֹות העּקרצמחּו ׁשהם הּדברים הם ואּלּו . ְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָ

חּמה. ׁשני הּׁשנים להיֹות ּכדי ּבׁשבילם, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּמעּברין

ּבׁשבילם,‰. מעּברין ּדין ּבית ׁשהיּו אחרים ּדברים ׁשם ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַָָָָויׁש
ואין מתּקנין, ׁשאינן הּדרכים מּפני הן: ואּלּו ;הּצר ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֹֻמּפני

לע יכֹולין בפסח]לֹותהעם עד[לרגל הּׁשנה, את מעּברין - ְְְֲִִֶַַַַָָָָ
ׁשּנהרסּו, הּגׁשרים ּומּפני הּדרכים. ויתּקנּו הּגׁשמים ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּיפסקּו
מסּכנים אֹו העם, את ּומֹונעין מפסיקין הּנהרֹות ְְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָונמצאּו
הּגׁשרים. ׁשּיתּקנּו עד הּׁשנה, את מעּברין - ּומתים ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָּבעצמן
מקֹום להם ואין ּבּגׁשמים, ׁשאבדּו ּפסחים ּתּנּורי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּומּפני
ׁשּיבנּו עד הּׁשנה, את מעּברין - ּפסחיהם את ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָלצלֹות

וייבׁשּו יׂשראלהּתּנּורים ּגלּיֹות ּומּפני מּמקֹומם. ׁשּנעקרּו ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻ
לירושלים] ללכת -[התחילו לירּוׁשלים הּגיעּו לא ועדין ,ֲִִִִִַַַָֹ

להּגיע. ּפנאי להם ׁשּיהיה ּכדי הּׁשנה, את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָמעּברין

.Âמּפני ולא הּׁשלג, מּפני לא הּׁשנה את מעּברין אין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹאבל
מּמקֹומם נעקרּו לא ׁשעדין יׂשראל ּגלּיֹות מּפני ולא ,הּצּנה, ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֻ

הּטמאה מּפני הּכהניםולא רב אֹו הּקהל רב ׁשהיּו ּכגֹון - ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹֹֹֹֻ
ּפנאי להם ׁשּיהיה ּכדי הּׁשנה את מעּברין אין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָטמאים,
את עּברּו ואם ּבטמאה; יעׂשה אּלא ּבטהרה, ויעׂשּו ְְְְְְֲֳִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻלּטהר

מעּברת זֹו הרי הּטמאה, מּפני .הּׁשנה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָֻֻ
.Ê,ּכלל ּבׁשבילם הּׁשנה את מעּברין ׁשאין ּדברים ׁשני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָיׁש

סעד אֹותם עֹוׂשין העיבור]אבל על לציבור לׁשנה[הסבר ְֲִַַָָָָ
ּופרֹות האביב מּפני אֹו הּתקּופה מּפני עּבּור ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָׁשּצריכה
נֹולדּו לא ׁשעדין והּטלאים הּגדיים מּפני הן: ואּלּו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהאילן;

הּגֹוזלֹות ּומּפני מעט, ׁשהם כעולתאֹו להביאן [שאפשר ְְִֵֵֶַַָ
ׁשּיהיּוראיה] ּכדי אּלּו ּבׁשביל מעּברין אין ּפרחּו. ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָֹׁשּלא

לּפ מצּויין והּטלאים מצּוייןהּגדיים והּגֹוזלֹות סחים, ְְְְְְְִִִִִַַַַָָָָ
אֹותםלראּיה עֹוׂשין אבל העֹוף; ּבקרּבן ׁשּנתחּיב למי אֹו ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָ

לּׁשנה .סעד ַַַָָ
.Áצריכה זֹו 'ׁשנה אֹומרין: לּׁשנה? סעד אֹותם עֹוׂשין ְְִִִֵַַַַָָָָָָּכיצד

האילן ּופרֹות האביב מּפני אֹו ׁשּמׁשכה, הּתקּופה מּפני ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָעּבּור
רּכים' והּגֹוזלֹות קטּנים ׁשהּגדיים ועֹוד, הּגיעּו; .ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶַַַַָָֹ

.Ëיאמר ּכיצד? לּה. ּבמזּמנין אּלא הּׁשנה, את מעּברין ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹֻאין
'היּו הּסנהדרין: מן ּופלֹוני לפלֹוני הּגדֹול ּדין ּבית ְְְְֱִִִִִִֵֶַַַָֹראׁש
זֹו ׁשנה אם ונדע ונראה ׁשּנחּׁשב ּפלֹוני, למקֹום ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָֻמזּמנין
ּבלבד, ׁשּזּמנּו ואֹותן עּבּור'; צריכה אינּה אֹו עּבּור, ְְְְְִִִִִֵֶַָָָָֻצריכה

אֹותּה ׁשּמעּברין מתחיליןהן אֹותּה? מעּברין ּובכּמה . ְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָָ
ּדּינין ּגדֹולהּבׁשלׁשה סנהדרי אֹותםמּכלל ׁשּסמכּו מּמי ,. ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ

אם עּבּור צריכה אם נראה ולא נׁשב 'לא ׁשנים: ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָֹֹאמרּו
ּבמעּוטֹו; יחיד ּבטל - ונבּדק' 'נׁשב אֹומר: ואחד ְְְְִִִֵֵֵֵֶָָָָֹלאו',
- נׁשב' 'לא אֹומר: ואחד ונראה', 'נׁשב ׁשנים: ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָֹאמרּו
ּבּדבר. ונֹותנין ונֹוׂשאים המזּמנים, מן ׁשנים עֹוד ְְְְְְִִִִִִִַַַָָָֻמֹוסיפין

.Èאינּה' אֹומרין: ּוׁשלׁשה עּבּור', 'צריכה אֹומרים: ְְְְְִִִִִֵַָָָֹׁשנים
'צריכה', אֹומרין: ׁשלׁשה ּבמעּוטם; ׁשנים ּבטלּו - ְְְְְְְִִִִִַָָָָָֹצריכה'
מן ׁשנים מֹוסיפין - עּבּור' צריכה 'אינּה אֹומרין: ְְְְִִִִִִִִֵַַָָּוׁשנים
ּגמרּו אם ּבׁשבעה. וגֹומרין ונֹותנין ונֹוׂשאין לּה, ְְְְְְְְְְִִִִִִַָָָָֻהמזּמנין

נחלקּוּכ ואם ּׁשּגמרּו; ּכמה עֹוׂשין לעּבר, ׁשּלא אֹו לעּבר ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֻּלם
לעּבר ׁשּלא ּבין לעּבר ּבין הרב, אחר הֹולכים -וצרי . ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ



נו           
      

ׁשל יׁשיבה ראׁש ׁשהּוא הּגדֹול ּדין ּבית ראׁש ְְִִִֵֶֶֶֶַָָֹֹׁשּיהיה
הּׁשבעה מּכלל ואחד, לעּבר,ׁשבעים ּבׁשלׁשה ּגמרּו ואם ; ְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָֹ

ׁשּירצה אֹו עּמהם, הּנׂשיא ׁשּיהיה והּוא - מעּברת זֹו .הרי ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֻ
הּצד מן מתחילין הּׁשנה, שבדינים]ּובעּבּור ּולקּדּוׁש[הקטן ; ְְְִִִִִַַַַָָ

הּגדֹול מן מתחילין .החדׁש, ְִִִֶַַַָֹ

.‡È:ּגדֹול ּכהן ולא ,מל לא הּׁשנה לעּבּור מֹוׁשיבין ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֹאין
נֹוטה ּדעּתֹו ׁשּמא ּומלחמֹותיו, חילֹותיו מּפני - ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָמל
הּצּנה, מּפני - ּגדֹול וכהן לעּבר; ׁשּלא אֹו לעּבר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹֹּבׁשבילן
ּתׁשרי יבֹוא ׁשּלא ּכדי לעּבר, נֹוטה ּדעּתֹו ּתהיה לא ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹֹׁשּמא

הּקר טבילֹותּבימי חמׁש הּכּפּורים ּביֹום טֹובל והּוא ,. ְְְִִִִֵֵֵַַָֹ

.Èּבדר 'נׂשיא', הּנקרא והּוא הּגדֹול, ּדין ּבית ראׁש ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹהיה
ירצה אם ּתנאי, על אּלא אֹותּה מעּברין אין - ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָרחֹוקה
מעּברת אינּה רצה, לא מעּברת; זֹו הרי ורצה, ּבא .הּנׂשיא. ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֻֻ
ׁשהּׁשכינה יהּודה, ּבארץ אּלא הּׁשנה את מעּברין ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָואין

תדרׁשּו" "לׁשכנֹו ׁשּנאמר: ּבּגליל,ּבתֹוכּה, עּברּוה ואם ; ְְְְְְְֱִִִִִֶֶַַָָָ
ּבּלילה, עּברּוה ואם ּבּיֹום; אּלא מעּברין ואין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻמעּברת.

מעּברת .אינּה ְֵֶֶָֻ

.‚È,מעּברת ּתהיה ׁשנה זֹו אי ולידע לחּׁשב ּדין לבית ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻיׁש
'ׁשנה אֹומרין אין אבל ׁשנים, ּכּמה אפּלּו ׁשּירצּו, עת ְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָָָָּבכל
ׁשאֹומרין הּוא הּׁשנה ראׁש אחר אּלא מעּברת'; ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻּפלֹונית

הּדחק מּפני - זה ודבר מעּברת'. זֹו ׁשּלא'ׁשנה אבל ; ְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹֻ
הּוא ּבאדר אּלא מעּברת, ׁשהיא מֹודיעין אין הּדחק, ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֻּבׁשעת
אדר אּלא ניסן אינֹו הּבא וחדׁש מעּברת, זֹו 'ׁשנה ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשאֹומרין
- מעּברת' ׁשּתּכנס זֹו 'ׁשנה הּׁשנה, ראׁש לפני אמרּו ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשני'.

זֹו. ּבאמירה מעּברת ְֲִֵֶֶַָָֻאינּה

.„Èאין - הּׁשנה עדין עּברּו ולא ּבאדר, ׁשלׁשים יֹום ְְְֲֲִִִִִֵַַַַָָָֹֹהּגיע
חדׁש ראׁש להיֹות ראּוי הּיֹום ׁשאֹותֹו ּכלל; אֹותּה ְְְְִִֶֶַַָָָֹֹמעּברין
ואם לעּבר. יכֹולים אינם עּברּו, ולא ניסן ּומּׁשּיּכנס ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹניסן,
עדים ּבאּו מעּברת. זֹו הרי אדר, ׁשל ׁשלׁשים ּביֹום ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹֻעּברּוה
את מקּדׁשין אּלּו הרי - הּירח על והעידּו ׁשעּברּוה, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָאחר
ואּלּו ׁשני; אדר חדׁש ראׁש ויהיה ׁשלׁשים, ּביֹום ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָֹֹֹֹהחדׁש
מעּברין, היּו לא ׁשּוב - הּׁשנה את ׁשּיעּברּו קדם ְְְְְִִֶֶֶַַַָָָֹֹקּדׁשּוהּו

ּבניסן מעּברין .ׁשאין ְְְִִֵֶַָ
.ÂËרצים ׁשהּכל רעבֹון, ּבׁשנת הּׁשנה את מעּברין ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאין

זמן להם להֹוסיף אפׁשר ואי ולחיֹות, לאכל הּגרנֹות ְְְְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹלבית
החדׁש עדלאּסּור שהוא חדשה, תבואה אכילת [=איסור ְִֶָָ

בניסן] בט"ז העומר ׁשּידהקרבת ּבׁשביעית, מעּברין ואין .ְְְְִִִִֵֶַַ
ׁשֹולטתה הּספיחין[הורסת]ּכל מאליהם]על ולא[הגדלים , ְְִִֶֶַַַֹֹ

הּלחם ּוׁשּתי העמר לקרּבן מהספיחים]יּמצאּו ;[שבאים ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשביעית ּבערב לעּבר היּו .ּורגילין ְְְְִִִִֵֶֶַָ

.ÊËּבׁשנת מעּברין 'אין חכמים ׁשאמרּו ׁשּזה לי, ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָיראה
הּצר מּפני ּבהם יעּברּו ׁשּלא - ּובׁשביעית' אבלרעבֹון ; ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

מּפני אֹו הּתקּופה, מּפני להתעּבר ראּויה הּׁשנה היתה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָאם
זמן ּבכל לעֹולם מעּברין - האילן ּופרֹות .האביב ְְְְְִִִֵַַָָָָָָ

.ÊÈלכל אּגרֹות ּכֹותבין הּׁשנה, את ּדין ּבית ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָּכׁשּמעּברין
מה ּומּפני ׁשעּברּוה, אֹותם ּומֹודיעים הרחֹוקים, ְְְְִִִִִֵֶַָָָהּמקֹומֹות

לׁשֹון ועל בשם]עּברּוה; להם:[- ואֹומר נכּתבֹות, הּנׂשיא ְְְְְִִִֵֶַַָָָ

'וכ ּכ זֹו ׁשנה על והֹוספנּו וחברי, אני רצּו'ׁשהסּכמּתי - ְְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָ
העּבּור ׁשחדׁש יֹום, ׁשלׁשים רצּו יֹום, ועׂשרים ְְְְִִִִֶֶֶָָָֹֹּתׁשעה
לאנׁשים חסר, אֹו מלא להֹוסיפֹו ּדין לבית ְְְֲִִִֵֵֵָָָָָהרׁשּות
הם הראּיה לפי - הם אבל אֹותם; ׁשּמֹודיעין ְְְֲִִִִִֵֵֶָָָָָהרחֹוקים

חסר אם מלא אם .עֹוׂשים, ִִִֵֵָָ

ה'תש"ע כסלו ב' חמישי יום

    
ועּבּור‡. הראּיה, על החדׁש ראׁש מּקביעת ׁשאמרנּו ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָֹֹּכל

אּלא אֹותֹו עֹוׂשין אין - הּצר מּפני אֹו הּזמן מּפני ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשנה
הּסמּוכים ּדין ּבית אֹו יׂשראל, ׁשּבארץ ׁשּבארץסנהדרין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָ

לה ׁשּנתנּו רׁשּותיׂשראל הּסנהדרין למׁשהן נאמר ׁשּכ ; ְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
חדׁשים" ראׁש לכם הּזה "החדׁש הּׁשמּועהואהרן: ּומּפי ; ְְֲֳִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

הּדבר: ּפרּוׁש הּוא ׁשּכ רּבנּו, מּמׁשה מאיׁש איׁש ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹלמדּו
אחריהן העֹומד ּולכל "לכם", מסּורה ּתהיה זֹו ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָעדּות

איןּבמקֹומן יׂשראל, ּבארץ סנהדרין ׁשם ׁשאין ּבזמן אבל . ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
ׁשאנּו זה ּבחׁשּבֹון אּלא ׁשנים, מעּברין ואין חדׁשים ְְְְְְֳִִִִֵֶֶֶֶַָָָָקֹובעין

הּיֹום. ּבֹו ְְִַַמחּׁשבין
.ׁשּיׁש ׁשּבזמן - הּוא מּסיני למׁשה הלכה זה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹודבר

סנהדרין, ׁשם ׁשאין ּובזמן הראּיה; על קֹובעין ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָסנהדרין,
הּיֹום ּבֹו מחּׁשבין ׁשאנּו זה חׁשּבֹון על נזקקיןקֹובעין ואין , ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָ

זה ּבחׁשּבֹון ּבֹו ׁשּקֹובעין יֹום ׁשּיהיה ּפעמים אּלא ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶָָָלראּיה,
וזה ּביֹום. אחריו אֹו ּביֹום, לֹו קדם אֹו הראּיה, יֹום ְְְְֲִֶֶַָָָֹהּוא

ּפלא - ּביֹום לראּיה קדם ׁשהן[נדיר]ׁשּיהיה ּובארצֹות הּוא, ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָֹ
יׂשראל. ארץ ְְֲִֵֶֶַַָלמערב

מּסֹוף‚. זה? ּבחׁשּבֹון לחּׁשב יׂשראל ּכל התחילּו ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּומאימתי
ּבית ׁשם נׁשאר ולא יׂשראל, ארץ ׁשחרבה ּבעת ּתלמּוד, ְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹחכמי
ּתלמּוד חכמי ּבימי וכן מׁשנה, חכמי ּבימי אבל קבּוע; ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָּדין

ורבא אּביי ימי סֹומכין.עד היּו יׂשראל ארץ קביעת על - ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָ
סנהדר„. היּוּכׁשהיתה - הראּיה על קֹובעין והן קּימת, ין ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

ׁשלּוחי אליהן ׁשּמּגיעין הּמקֹומֹות וכל יׂשראל ארץ ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָּבני
ּוׁשאר ּבלבד; אחד יֹום טֹובים ימים עֹוׂשין ְְְִִִִִֵֶַָָָּתׁשרי,
היּו אליהן, מּגיעין ּתׁשרי ׁשלּוחי ׁשאין הרחֹוקֹות ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָהּמקֹומֹות
ׁשּקבעּו יֹום יֹודעין היּו ׁשּלא לפי מּספק, ימים ׁשני ְְְְִִִִִֵֵֶֶָָָָֹעֹוׂשין

החדׁש את יׂשראל ארץ ּבני .ּבֹו ְְִֵֵֶֶֶֶַָֹ
ארץ‰. ׁשל ּדין ּובית סנהדרין, ׁשם ׁשאין הּזה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָּבּזמן

ּבכל ׁשּיהיּו הּדין מן היה זה, חׁשּבֹון על קֹובעין ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָיׂשראל
הרחֹוקֹות הּמקֹומֹות אפּלּו אחד, טֹוב יֹום עֹוׂשין ְְְֲִִֶַַָָהּמקֹומֹות
חׁשּבֹון על ׁשהּכל - יׂשראל ארץ ּבני ּכמֹו לארץ, ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹׁשּבחּוצה

אבל וקֹובעין; סֹומכין ׁשּיּזהרּואחד היא, חכמים ּתּקנת ְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַָָָָָ
ׁשּבידיהם אבֹותיהם .ּבמנהג ְְֲִִֵֵֶֶֶַ

.Âאליו מּגיעין ּתׁשרי ׁשלּוחי היּו ׁשּלא מקֹום ּכל ,ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלפיכ
ּבּזמן ואפּלּו ימים, ׁשני יעׂשּו יֹוצאין, הּׁשלּוחין ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָָּכׁשהיּו
על קֹובעין יׂשראל ארץ ׁשּבני ּבזמן עֹוׂשין ׁשהיּו ּכמֹו ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָהּזה,
אחד יֹום עֹוׂשין הּזה, ּבּזמן יׂשראל ארץ ּובני ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָהראּיה;
ׁשני טֹוב יֹום נמצא ימים. ׁשני עׂשּו לא ׁשּמעֹולם ְְְְִִִִֵֵֵֶָָָָָָֹּכמנהגן,
ׁשּתּקנּו סֹופרים מּדברי הּזה, ּבּזמן ּבּגלּיֹות עֹוׂשין ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַָָֻׁשאנּו

זה .ּדבר ֶָָ

           
      

.Ê,הראּיה על קֹובעין ׁשהיּו ּבזמן הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹיֹום
טֹובים ימים ׁשני אֹותֹו עֹוׂשין יׂשראל ארץ ּבני רב ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֹהיּו
את ּדין ּבית ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום יֹודעין היּו ׁשּלא לפי ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹמּספק,

טֹוב ּביֹום יֹוצאין הּׁשלּוחין ׁשאין .החדׁש, ְְְִִֵֶֶַַֹ
.Áאפ אּלא עֹוד, ּביתולא מקֹום ׁשהּוא עצמּה ּבירּוׁשלים ּלּו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹ

ׁשני הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב יֹום עֹוׂשין היּו רּבֹות ּפעמים ְְִִִֵֶַַָָָָֹּדין,
נֹוהגין ׁשלׁשים, יֹום ּכל עדים ּבאּו לא ׁשאם טֹובים, ְֲִִִִִִֵֶָָָֹֹימים
קדׁש ּולמחר קדׁש לעדים ׁשּמצּפין הּיֹום ּבאֹותֹו ;היּו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

הראּיה, ּבזמן ואפּלּו ימים ׁשני אֹותֹו עֹוׂשין והיּו ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָוהֹואיל
ׁשני ּתמיד אֹותֹו יׂשראל ארץ ּבני אפּלּו עֹוׂשין ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָהתקינּו

החׁשּבֹון על ׁשּקֹובעין הּזה ּבּזמן ׁשאפּלּוימים, למדּת, הּנה . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
סֹופרים. מּדברי הּזה, ּבּזמן הּׁשנה ראׁש ׁשל ׁשני טֹוב ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹיֹום

.Ëאם ּכיצד? הּמקֹום. ּבקריבת ּתלּויה אחד יֹום עׂשּית ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאין
אֹו ימים חמּׁשה מהל ירּוׁשלים ּובין ּבינֹו מקֹום ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָיהיה
אֹומרין אין - ׁשלּוחין להם ׁשּיּגיעּו אפׁשר ׁשּבוּדאי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּפחֹות,
לנּו יאמר ׁשּמי אחד; טֹוב יֹום עֹוׂשין זה מקֹום ְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשאנׁשי
הּׁשלּוחין היּו לא ׁשּמא זה? למקֹום יֹוצאין הּׁשלּוחין ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹׁשהיּו
ואחר יׂשראל, ׁשם היּו ׁשּלא מּפני זה, למקֹום ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיֹוצאין
חּיבין ׁשהן יׂשראלים ׁשם יׁשבּו החׁשּבֹון, על לקּבע ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשחזרּו

חרּום ׁשהיה מּפני אֹו ימים; ׁשני ּבּדר,[סכנה]לעׂשֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מׁשנה חכמי ּבימי וגליל יהּודה ּבין ׁשהיה מּפניּכדר אֹו ; ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּביניהם. לעבר הּׁשלּוחין את מֹונעין הּגֹוים ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשהיּו
.Èּבני ּכל היּו הּמקֹום, ּבקריבת ּתלּוי הּדבר היה ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָואּלּו

ׁשלּוחי להם ׁשּיּגיעּו אפׁשר ׁשהרי אחד, יֹום עֹוׂשין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמצרים
אּלא אׁשקלֹון ּדר על ּומצרים ירּוׁשלים ּבין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּתׁשרי,

ּפחֹות אֹו ימים ׁשמֹונה סּוריאמהל רב וכן למדּת,; הא . ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹ
קרֹוב. הּמקֹום ּבהיֹות ּתלּוי הּדבר ְִֵֶַַָָָָָׁשאין

.‡Èׁשּיׁש מקֹום ּכל הּוא: ּכ זֹו, ּדר על זה ּדבר עּקר ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָנמצא
- ּגמּורים ימים עׂשרה על יתר מהל ירּוׁשלים ּובין ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָּבינֹו
ּכל ׁשלּוחי ׁשאין מּקדם; ּכמנהגם לעֹולם, ימים ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹעֹוׂשין
ירּוׁשלים ּובין ׁשּבינֹו למקֹום אּלא מּגיעין, ותׁשרי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּתׁשרי
ירּוׁשלים ּובין ׁשּבינֹו מקֹום וכל ּפחֹות. אֹו ימים עׂשרה ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָמהל

ּפחֹות אֹו ּבׁשוה ימים עׂשרה ׁשלּוחיןמהל ׁשהיּו ׁשאפׁשר , ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ׁשהיּו יׂשראל מארץ הּמקֹום אֹותֹו אם רֹואים: - אליו ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּגיעין
ּוׁשפרעם אּוׁשא ּכגֹון ׁשני, ּבכּבּוׁש הראּיה ּבׁשעת יׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָּבּה

ויבנה ּבלבד.ּוטבריהונבולד אחד יֹום עֹוׂשין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
מּסּוריא הּמקֹום אֹותֹו ואׁשקלֹוןואם ודּמׂשק צֹור ּכגֹון , ְְְְְְְִִֶֶַַַָָ

מצרים ּכגֹון לארץ, מחּוצה אֹו ּבהן, ּומֹואבוכּיֹוצא ועּמֹון ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
יֹום אם ׁשּבידיהן: אבֹותיהן ּכמנהג עֹוׂשין - ּבהן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָוכּיֹוצא

ימיםאחד ׁשני ימים, ׁשני ואם אחד; יֹום ,. ְְְִִִֵֵֶֶָָָָ
.È,מעׂשרה ּפחֹות אֹו עׂשרה ירּוׁשלים ּובין ׁשּבינֹו ְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָמקֹום

ׁשהיא אֹו מנהג, להם ואין לארץ חּוצה אֹו סּוריא ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָוהּוא
ּבֹו ׁשּׁשכנּו מקֹום אֹו יׂשראל, ארץ ּבמדּבר ׁשּנתחּדׁשה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָעיר
וכל העֹולם. רב ּכמנהג ימים ׁשני עֹוׂשין - עּתה ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹיׂשראל

מּדב ׁשני טֹוב ׁשליֹום ׁשני טֹוב יֹום ואפּלּו - סֹופרים רי ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַ
הּזה ּבּזמן אֹותֹו עֹוׂשין ׁשהּכל הּׁשנה, .ראׁש ְִֶֶַַַַַָָֹֹ

.‚È,ּבעירֹו ואחד אחד ּכל הּזה ּבּזמן מחּׁשבין ׁשאנּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
- ּפלֹוני ּביֹום טֹוב ויֹום ּפלֹוני, יֹום חדׁש ׁשראׁש ְְְְְְִִִֶֶֹֹואֹומרין

ׁשאין סֹומכין, אנּו עליו ולא קֹובעין אנּו ׁשּלנּו ּבחׁשּבֹון ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֹלא
לארץ ּבחּוצה חדׁשים וקֹובעין ׁשנים אנּומעּברין ואין ; ְְְְְְֳִִִִֵֶַָָָָָָ

וזה ּוקביעתם. יׂשראל ארץ ּבני חׁשּבֹון על אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָסֹומכין,
יֹודעין ׁשאנּו ּכיון ּבלבד: הּדבר לגּלֹות מחּׁשבין, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשאנּו
יֹום לידע מחּׁשבין אנּו סֹומכין, הם זה חׁשּבֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָׁשעל
ּבני ּובקביעת הּוא; יֹום איזה יׂשראל ארץ ּבני ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּקבעּו
לא טֹוב, יֹום אֹו חדׁש ראׁש ׁשּיהיה הּוא אֹותֹו יׂשראל ְְִִֵֶֶֶֶֶָֹֹֹארץ

מחּׁשבין. ׁשאנּו חׁשּבֹון ְְְְִִֵֶֶַָמּפני

ה'תש"ע כסלו ג' שישי יום

    
ׁשעה‡. ויֹודעין מחּׁשבין היּו הראּיה, על ׁשעֹוׂשין ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבזמן

ה"מולד"] החּמה[נפגש]ׁשּיתקּבץ[של עם הּירח ּבּה ְִִֵֵֶַַַַַָָָ
הרּבה מדוייק]ּבדקּדּוק ׁשהאצטגנינין[בחישוב ּכדר ,-] ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

בכוכבים] לאהחוזים אֹו הּירח יראה אם לידע ּכדי ְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹעֹוׂשין,
החׁשּבֹוןיראה אֹותֹו ּותחּלת זה]. לחשבון הּוא[הבסיס , ְְִֵֶֶַַָ

ּבקרּוב ׁשּמחּׁשבין קּבּוצם[בממוצע]החׁשּבֹון ׁשעת ויֹודעין ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָ
ּבמהלכם אּלא ּדקּדּוק ּבלא קּבּוצם ּוׁשעת ּדקּדּוק; ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָֹֹּבלא

' הּנקרא הּוא ׁשּמחּׁשביןמֹולדהאמצעי, החׁשּבֹון ועּקרי .' ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
חׁשּבֹון והּוא הראּיה, על ׁשּיקּבעּו ּדין ּבית ׁשם ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבזמן

הן: ואּלּו 'עּבּור'; הּנקרא הּוא - הּיֹום מחּׁשבין ְְְְִִִֵֵֶַַַָָׁשאנּו
.והּלילהה ערכוּיֹום ּבכל][ראה ׁשעֹות ועׂשרים ארּבע , ְְְְְְִֶַַַַַָָָ

והּׁשעה, ּבּלילה. עׂשרה ּוׁשּתים ּבּיֹום, עׂשרה ׁשּתים ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָזמן,
ל חלקיםמחּלקת ּוׁשמֹונים למניןאלף הּׁשעה חלקּו ולּמה ; ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֻ

וׁשמין ּורביע חצי ּבֹו יׁש זה ׁשּמנין לפי ,[ושמינית]זה? ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָ
יׁש חלקים והרּבה ועּׂשּור, וחמׁש ּותׁשיע, ּוׁשתּות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֹּוׁשליׁש

הּׁשמֹות אּלּו .לכל ְֵֵַָ
עד[יפגש]מּׁשּיתקּבץ‚. זה, חׁשּבֹון לפי והחּמה הּירח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּב ׁשנּיה ּפעם ועׂשריםהאמצעיםמהלכׁשּיתקּבצּו ּתׁשעה - ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּוׁשבע לילֹו, מּתחּלת ׁשלׁשים מּיֹום ׁשעֹות עׂשרה ּוׁשּתים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹיֹום
וזה עׂשרה; ׁשלׁש מּׁשעת חלקים ותׁשעים ׁשלׁשה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֹמאֹות
לבנה ׁשל חדׁשּה הּוא וזה ּומֹולד, מֹולד ּכל ׁשּבין הּזמן .הּוא ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָ

לבנה„. ׁשל מחדׁשיםׁשנה חדׁש עׂשר ׁשנים ּתהיה אם - ְְְֳִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ
יֹום וחמּׁשים וארּבעה מאֹות ׁשלׁש ּכללּה יהיה - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹאּלּו
ואם חלקים; וׁשבעים וׁשּׁשה מאֹות ּוׁשמֹונה ׁשעֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָּוׁשמֹונה

מע יהיהּתהיה - חדׁש עׂשר ׁשלׁשה הּׁשנה ותהיה ּברת, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻ
ועׂשרים ואחת יֹום ּוׁשמֹונים ׁשלׁשה מאֹות ׁשלׁש ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹֹּכללּה

חלקים ּוׁשמֹונים ותׁשעה מאֹות וחמׁש החּמה,ׁשעֹות ּוׁשנת . ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָ
ׁשעֹות וׁשׁש יֹום וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש נמצאהיא . ְְְְֲִִִִִֵֵָָָֹ

החּמהּתֹוספת ימיםׁשנת עׂשרה הּלבנה, ׁשנת ואחתעל ְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
חלקים וארּבעה ּומאתים ׁשעֹות .ועׂשרים ְְְְֲִִִֶַַָָָָָ

.‰ׁשהם[תחלק]ּכׁשּתׁשלי ׁשבעה, ׁשבעה הּלבנה חדׁש ימי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּוׁשבעימי ׁשעֹות עׂשרה ּוׁשּתים אחד יֹום יּׁשאר - הּׁשבּוע ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

תשצ"ג; י"ב א' להם סימן חלקים, ותׁשעים ּוׁשלׁשה ְְְֲִִִִֵֶָָָָֹמאֹות
הּלבנה חדׁש ׁשארית היא ׁשנתוזֹו ימי ּכׁשּתׁשלי וכן . ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

יּׁשאר - היא ּפׁשּוטה ׁשנה אם - ׁשבעה ׁשבעה ְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָהּלבנה
וׁשּׁשה מאֹות ּוׁשמֹונה ׁשעֹות ּוׁשמֹונה ימים ארּבעה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָמּמּנה
ׁשארית היא וזֹו תתע"ו; ח' ד' להם סימן חלקים, ְְְְֲִִִִִִֵֶָָָוׁשבעים
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.Ê,הראּיה על קֹובעין ׁשהיּו ּבזמן הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹיֹום
טֹובים ימים ׁשני אֹותֹו עֹוׂשין יׂשראל ארץ ּבני רב ְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָֹהיּו
את ּדין ּבית ּבֹו ׁשּקבעּו יֹום יֹודעין היּו ׁשּלא לפי ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָֹמּספק,

טֹוב ּביֹום יֹוצאין הּׁשלּוחין ׁשאין .החדׁש, ְְְִִֵֶֶַַֹ
.Áאפ אּלא עֹוד, ּביתולא מקֹום ׁשהּוא עצמּה ּבירּוׁשלים ּלּו ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹ

ׁשני הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹוב יֹום עֹוׂשין היּו רּבֹות ּפעמים ְְִִִֵֶַַָָָָֹּדין,
נֹוהגין ׁשלׁשים, יֹום ּכל עדים ּבאּו לא ׁשאם טֹובים, ְֲִִִִִִֵֶָָָֹֹימים
קדׁש ּולמחר קדׁש לעדים ׁשּמצּפין הּיֹום ּבאֹותֹו ;היּו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹ

הראּיה, ּבזמן ואפּלּו ימים ׁשני אֹותֹו עֹוׂשין והיּו ְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָוהֹואיל
ׁשני ּתמיד אֹותֹו יׂשראל ארץ ּבני אפּלּו עֹוׂשין ׁשּיהיּו ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָהתקינּו

החׁשּבֹון על ׁשּקֹובעין הּזה ּבּזמן ׁשאפּלּוימים, למדּת, הּנה . ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָ
סֹופרים. מּדברי הּזה, ּבּזמן הּׁשנה ראׁש ׁשל ׁשני טֹוב ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָֹיֹום

.Ëאם ּכיצד? הּמקֹום. ּבקריבת ּתלּויה אחד יֹום עׂשּית ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָאין
אֹו ימים חמּׁשה מהל ירּוׁשלים ּובין ּבינֹו מקֹום ְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָיהיה
אֹומרין אין - ׁשלּוחין להם ׁשּיּגיעּו אפׁשר ׁשּבוּדאי ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּפחֹות,
לנּו יאמר ׁשּמי אחד; טֹוב יֹום עֹוׂשין זה מקֹום ְִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשאנׁשי
הּׁשלּוחין היּו לא ׁשּמא זה? למקֹום יֹוצאין הּׁשלּוחין ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָֹׁשהיּו
ואחר יׂשראל, ׁשם היּו ׁשּלא מּפני זה, למקֹום ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹיֹוצאין
חּיבין ׁשהן יׂשראלים ׁשם יׁשבּו החׁשּבֹון, על לקּבע ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשחזרּו

חרּום ׁשהיה מּפני אֹו ימים; ׁשני ּבּדר,[סכנה]לעׂשֹות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
מׁשנה חכמי ּבימי וגליל יהּודה ּבין ׁשהיה מּפניּכדר אֹו ; ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָ

ּביניהם. לעבר הּׁשלּוחין את מֹונעין הּגֹוים ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָֹׁשהיּו
.Èּבני ּכל היּו הּמקֹום, ּבקריבת ּתלּוי הּדבר היה ְְְִִִֵַַַָָָָָָָָואּלּו

ׁשלּוחי להם ׁשּיּגיעּו אפׁשר ׁשהרי אחד, יֹום עֹוׂשין ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָמצרים
אּלא אׁשקלֹון ּדר על ּומצרים ירּוׁשלים ּבין ׁשאין ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָּתׁשרי,

ּפחֹות אֹו ימים ׁשמֹונה סּוריאמהל רב וכן למדּת,; הא . ְְְְֲִֵַַַָָָָָָָֹ
קרֹוב. הּמקֹום ּבהיֹות ּתלּוי הּדבר ְִֵֶַַָָָָָׁשאין

.‡Èׁשּיׁש מקֹום ּכל הּוא: ּכ זֹו, ּדר על זה ּדבר עּקר ְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָנמצא
- ּגמּורים ימים עׂשרה על יתר מהל ירּוׁשלים ּובין ְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָּבינֹו
ּכל ׁשלּוחי ׁשאין מּקדם; ּכמנהגם לעֹולם, ימים ׁשני ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָֹעֹוׂשין
ירּוׁשלים ּובין ׁשּבינֹו למקֹום אּלא מּגיעין, ותׁשרי ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּתׁשרי
ירּוׁשלים ּובין ׁשּבינֹו מקֹום וכל ּפחֹות. אֹו ימים עׂשרה ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָמהל

ּפחֹות אֹו ּבׁשוה ימים עׂשרה ׁשלּוחיןמהל ׁשהיּו ׁשאפׁשר , ְְְֲֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָ
ׁשהיּו יׂשראל מארץ הּמקֹום אֹותֹו אם רֹואים: - אליו ְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָמּגיעין
ּוׁשפרעם אּוׁשא ּכגֹון ׁשני, ּבכּבּוׁש הראּיה ּבׁשעת יׂשראל ְְְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָָָּבּה

ויבנה ּבלבד.ּוטבריהונבולד אחד יֹום עֹוׂשין ּבהן, וכּיֹוצא ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
מּסּוריא הּמקֹום אֹותֹו ואׁשקלֹוןואם ודּמׂשק צֹור ּכגֹון , ְְְְְְְִִֶֶַַַָָ

מצרים ּכגֹון לארץ, מחּוצה אֹו ּבהן, ּומֹואבוכּיֹוצא ועּמֹון ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ
יֹום אם ׁשּבידיהן: אבֹותיהן ּכמנהג עֹוׂשין - ּבהן ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָוכּיֹוצא

ימיםאחד ׁשני ימים, ׁשני ואם אחד; יֹום ,. ְְְִִִֵֵֶֶָָָָ
.È,מעׂשרה ּפחֹות אֹו עׂשרה ירּוׁשלים ּובין ׁשּבינֹו ְֲֲִֵֵֵֶַָָָָָָָמקֹום

ׁשהיא אֹו מנהג, להם ואין לארץ חּוצה אֹו סּוריא ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָָוהּוא
ּבֹו ׁשּׁשכנּו מקֹום אֹו יׂשראל, ארץ ּבמדּבר ׁשּנתחּדׁשה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָעיר
וכל העֹולם. רב ּכמנהג ימים ׁשני עֹוׂשין - עּתה ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָֹיׂשראל

מּדב ׁשני טֹוב ׁשליֹום ׁשני טֹוב יֹום ואפּלּו - סֹופרים רי ְְֲִִִִִִֵֵֵֶַ
הּזה ּבּזמן אֹותֹו עֹוׂשין ׁשהּכל הּׁשנה, .ראׁש ְִֶֶַַַַַָָֹֹ

.‚È,ּבעירֹו ואחד אחד ּכל הּזה ּבּזמן מחּׁשבין ׁשאנּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָזה
- ּפלֹוני ּביֹום טֹוב ויֹום ּפלֹוני, יֹום חדׁש ׁשראׁש ְְְְְְִִִֶֶֹֹואֹומרין

ׁשאין סֹומכין, אנּו עליו ולא קֹובעין אנּו ׁשּלנּו ּבחׁשּבֹון ְְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹֹלא
לארץ ּבחּוצה חדׁשים וקֹובעין ׁשנים אנּומעּברין ואין ; ְְְְְְֳִִִִֵֶַָָָָָָ

וזה ּוקביעתם. יׂשראל ארץ ּבני חׁשּבֹון על אּלא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָסֹומכין,
יֹודעין ׁשאנּו ּכיון ּבלבד: הּדבר לגּלֹות מחּׁשבין, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשאנּו
יֹום לידע מחּׁשבין אנּו סֹומכין, הם זה חׁשּבֹון ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָׁשעל
ּבני ּובקביעת הּוא; יֹום איזה יׂשראל ארץ ּבני ּבֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּקבעּו
לא טֹוב, יֹום אֹו חדׁש ראׁש ׁשּיהיה הּוא אֹותֹו יׂשראל ְְִִֵֶֶֶֶֶָֹֹֹארץ

מחּׁשבין. ׁשאנּו חׁשּבֹון ְְְְִִֵֶֶַָמּפני

ה'תש"ע כסלו ג' שישי יום

    
ׁשעה‡. ויֹודעין מחּׁשבין היּו הראּיה, על ׁשעֹוׂשין ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָּבזמן

ה"מולד"] החּמה[נפגש]ׁשּיתקּבץ[של עם הּירח ּבּה ְִִֵֵֶַַַַַָָָ
הרּבה מדוייק]ּבדקּדּוק ׁשהאצטגנינין[בחישוב ּכדר ,-] ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָ

בכוכבים] לאהחוזים אֹו הּירח יראה אם לידע ּכדי ְִִֵֵֵֵֶַַַָָֹעֹוׂשין,
החׁשּבֹוןיראה אֹותֹו ּותחּלת זה]. לחשבון הּוא[הבסיס , ְְִֵֶֶַַָ

ּבקרּוב ׁשּמחּׁשבין קּבּוצם[בממוצע]החׁשּבֹון ׁשעת ויֹודעין ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָ
ּבמהלכם אּלא ּדקּדּוק ּבלא קּבּוצם ּוׁשעת ּדקּדּוק; ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָֹֹּבלא

' הּנקרא הּוא ׁשּמחּׁשביןמֹולדהאמצעי, החׁשּבֹון ועּקרי .' ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
חׁשּבֹון והּוא הראּיה, על ׁשּיקּבעּו ּדין ּבית ׁשם ׁשאין ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבזמן

הן: ואּלּו 'עּבּור'; הּנקרא הּוא - הּיֹום מחּׁשבין ְְְְִִִֵֵֶַַַָָׁשאנּו
.והּלילהה ערכוּיֹום ּבכל][ראה ׁשעֹות ועׂשרים ארּבע , ְְְְְְִֶַַַַַָָָ

והּׁשעה, ּבּלילה. עׂשרה ּוׁשּתים ּבּיֹום, עׂשרה ׁשּתים ְְְְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָזמן,
ל חלקיםמחּלקת ּוׁשמֹונים למניןאלף הּׁשעה חלקּו ולּמה ; ְְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֻ

וׁשמין ּורביע חצי ּבֹו יׁש זה ׁשּמנין לפי ,[ושמינית]זה? ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָ
יׁש חלקים והרּבה ועּׂשּור, וחמׁש ּותׁשיע, ּוׁשתּות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֹּוׁשליׁש

הּׁשמֹות אּלּו .לכל ְֵֵַָ
עד[יפגש]מּׁשּיתקּבץ‚. זה, חׁשּבֹון לפי והחּמה הּירח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָ

ּב ׁשנּיה ּפעם ועׂשריםהאמצעיםמהלכׁשּיתקּבצּו ּתׁשעה - ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָ
ּוׁשבע לילֹו, מּתחּלת ׁשלׁשים מּיֹום ׁשעֹות עׂשרה ּוׁשּתים ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹיֹום
וזה עׂשרה; ׁשלׁש מּׁשעת חלקים ותׁשעים ׁשלׁשה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָֹֹמאֹות
לבנה ׁשל חדׁשּה הּוא וזה ּומֹולד, מֹולד ּכל ׁשּבין הּזמן .הּוא ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָ

לבנה„. ׁשל מחדׁשיםׁשנה חדׁש עׂשר ׁשנים ּתהיה אם - ְְְֳִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָֹ
יֹום וחמּׁשים וארּבעה מאֹות ׁשלׁש ּכללּה יהיה - ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָֹאּלּו
ואם חלקים; וׁשבעים וׁשּׁשה מאֹות ּוׁשמֹונה ׁשעֹות ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָּוׁשמֹונה

מע יהיהּתהיה - חדׁש עׂשר ׁשלׁשה הּׁשנה ותהיה ּברת, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻ
ועׂשרים ואחת יֹום ּוׁשמֹונים ׁשלׁשה מאֹות ׁשלׁש ְְְְְְְִִֵֶַַָָָֹֹּכללּה

חלקים ּוׁשמֹונים ותׁשעה מאֹות וחמׁש החּמה,ׁשעֹות ּוׁשנת . ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָָ
ׁשעֹות וׁשׁש יֹום וׁשּׁשים חמּׁשה מאֹות ׁשלׁש נמצאהיא . ְְְְֲִִִִִֵֵָָָֹ

החּמהּתֹוספת ימיםׁשנת עׂשרה הּלבנה, ׁשנת ואחתעל ְְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָָ
חלקים וארּבעה ּומאתים ׁשעֹות .ועׂשרים ְְְְֲִִִֶַַָָָָָ

.‰ׁשהם[תחלק]ּכׁשּתׁשלי ׁשבעה, ׁשבעה הּלבנה חדׁש ימי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹ
ּוׁשבעימי ׁשעֹות עׂשרה ּוׁשּתים אחד יֹום יּׁשאר - הּׁשבּוע ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ

תשצ"ג; י"ב א' להם סימן חלקים, ותׁשעים ּוׁשלׁשה ְְְֲִִִִֵֶָָָָֹמאֹות
הּלבנה חדׁש ׁשארית היא ׁשנתוזֹו ימי ּכׁשּתׁשלי וכן . ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹ

יּׁשאר - היא ּפׁשּוטה ׁשנה אם - ׁשבעה ׁשבעה ְְְְִִִִִֵַָָָָָָָָהּלבנה
וׁשּׁשה מאֹות ּוׁשמֹונה ׁשעֹות ּוׁשמֹונה ימים ארּבעה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָמּמּנה
ׁשארית היא וזֹו תתע"ו; ח' ד' להם סימן חלקים, ְְְְֲִִִִִִֵֶָָָוׁשבעים



נח            
      

ּפׁשּוטה ׁשאריתּהׁשנה ּתהיה - היא מעּברת ׁשנה ואם . ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָָָָָֻ
ותׁשעה מאֹות וחמׁש ׁשעֹות ועׂשרים ואחת ימים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָחמּׁשה

תקפ"ט. כ"א ה' להם סימן חלקים, ְֲִִִֶָָָּוׁשמֹונים

.Âותֹוסיף החדׁשים, מן חדׁש מֹולד ידּוע עּמ ְְְְֳִִִִִֶֶֶֶַַָָֹּכׁשּיהיה
זה ּבאי ותדע ׁשאחריו, מֹולד יצא - תשצ"ג י"ב א' ְְֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָעליו

יהיה. חלקים ּובכּמה ׁשעה זֹו ּובאי הּׁשבּוע מימי ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָיֹום

.Êּבא ניסן מֹולד ׁשהיה הרי ּבחמׁשּכיצד? ּבׁשּבת חד ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָ
ק"ז. ה' א' להם סימן חלקים, וׁשבעה ּומאה ּבּיֹום ְְֲִִִֵֶַָָָָָָׁשעֹות
תשצ"ג י"ב א' והּוא לבנה, חדׁש ׁשארית עליו ְְְְִִֵֶֶָָָָֹּכׁשּתֹוסיף
ּותׁשע ּבּלילה ׁשעֹות חמׁש ׁשליׁשי ּבליל אּיר מֹולד יצא -ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָָָָ
סֹוף עד זֹו ּדר ועל תת"ק. ה' ג' להם סימן חלקים, ְֲִִֵֶֶֶַַָָָמאֹות

חדׁש. אחר חדׁש ֶֶַַָָֹֹהעֹולם,

.Áׁשאריתּה ותֹוסיף זֹו, ׁשנה מֹולד ידּוע עּמ ּכׁשּיהיה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָוכן
ואם הּפׁשּוטה, ׁשארית היא ּפׁשּוטה אם - הּמֹולד ימי ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָעל
ׁשנה מֹולד ל יצא - המעּברת ׁשארית היא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֻֻמעּברת
והּמֹולד העֹולם. סֹוף עד ׁשנה, אחר ׁשנה וכן ְְְֲֵֶֶַַַַַָָָָָָָָׁשּלאחריה.
ראׁשֹונה ּבׁשנה ׁשהיה מֹולד הּוא ּתתחיל, ׁשּמּמּנּו ְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָהראׁשֹון
ּבּלילה ׁשעֹות חמׁש ׁשני ּבליל היה והּוא יצירה, ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָׁשל
ּומּמּנּו ר"ד; ה' ב' להם סימן חלקים, וארּבעה ְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָּומאתים

החׁשּבֹון. ּתחּלת ְְִִֶַַהיא

.Ëּכׁשּתֹוסיף הּמֹולד, מהם ׁשּתדע האּלּו החׁשּבֹונֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּבכל
ּוׁשמֹונים, אלף החלקים מן ּכׁשּיתקּבץ ׁשארית, עם ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשארית
הּׁשעֹות; למנין אֹותֹו ותֹוסיף אחת ׁשעה ְְְְִִִַַַַַָָָּתׁשלים
ותֹוסיף יֹום ּתׁשלים ועׂשרים, ארּבע הּׁשעֹות מן ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָּוכׁשּיתקּבץ
ׁשבעה, על יֹותר הּימים מן ּוכׁשּיתקּבץ הּימים; ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָלמנין
מחּׁשבין אנּו ׁשאין - הּׁשאר ותּניח הּמנין מן ׁשבעה ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּתׁשלי
הּׁשבּוע מימי יֹום ּבאיזה לידע אּלא הּימים, מנין ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָלידע

הּמֹולד. יהיה חלק ואיזה ׁשעה ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָּובאיזֹו

.Èמעּברֹות ׁשנים ׁשבע מהן ׁשּיהיּו ׁשנה, עׂשרה ּתׁשע ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֻּכל
' נקרא - ּפׁשּוטֹות עׂשרה עלמחזֹורּוׁשּתים סמכנּו ולּמה ;' ְְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָ

ׁשנה עׂשרה ׁשּתים ימי מנין מקּבץ ׁשאּתה ׁשּבזמן זה? ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָמנין
ּכל ותׁשלים וחלקיהן, ּוׁשעֹותיהן מעּברֹות וׁשבע ְְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָֻּפׁשּוטֹות

ּוׁשמֹונ יֹום,אלף ׁשעֹות ועׂשרים ארּבע וכל ׁשעה, חלקים ים ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ
מּׁשני ׁשנה עׂשרה ּתׁשע הּכל ּתמצא - הּימים למנין ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹותֹוסיף
יֹום וׁשּׁשים וחמּׁשה מאֹות ׁשלׁש מהן ׁשנה ׁשּכל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהחּמה,

ּבׁשוה ׁשעֹות ּתׁשעוׁשׁש ּבכל החּמה ימי מּמנין יּׁשאר ולא . ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָֹ
ּוׁשמֹונים מאֹות וארּבע אחת מּׁשעה חּוץ זֹו, ׁשנה ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָעׂשרה

תפ"ה. א' להם סימן חלקים, ֲֲִִִֶַָָָָוחמּׁשה

.‡Èחדׁשי ּכּלם החדׁשים ּכזה, ׁשהּוא ּבמחזֹור ְְְֲֳִִֵֶֶֶַָָָָָֻנמצא
המעּברֹות הּׁשנים והּׁשבע החּמה; ׁשני והּׁשנים ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָָָָָֻהּלבנה,
ׁשליׁשית ׁשנה הם זה, חׁשּבֹון לפי ּומחזֹור מחזֹור ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּבכל
ּוׁשנת עׂשרה אחת ּוׁשנת ּוׁשמינית, וׁשּׁשית הּמחזֹור ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַמן

עׂשרה ּתׁשע ּוׁשנת עׂשרה ׁשבע ּוׁשנת עׂשרה .ארּבע ְְְְְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַַַ
.Èׁשנה עׂשרה מּׁשּתים ׁשנה ּכל ׁשארית ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכׁשּתקּבץ

מּׁשבע ׁשנה ּכל ּוׁשארית תתע"ו, ח' ד' ׁשהּוא ְְִִֵֶֶַַָָָהּפׁשּוטֹות,
הּכל ותׁשלי תקפ"ט, כ"א ה' ׁשהּוא המעּברֹות, ְְְִִֶַַַָָֹֻׁשנים
וחמׁש ׁשעֹות עׂשרה וׁשׁש ימים ׁשני יּׁשאר - ׁשבעה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָׁשבעה

תקצ"ה; י"ו ב' להם סימן חלקים, ותׁשעים וחמּׁשה ְְֲֲִִִִִֵֶַָָָָמאֹות
הּמחזֹור. ׁשארית הּוא ְְֲִֵֶַַוזה

.‚È'ב עליו ותֹוסיף מחזֹור, ּתחּלת מֹולד ידּוע ל ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָּכׁשּיהיה
וכן ׁשאחריו; הּמחזֹור ּתחּלת מֹולד ל יצא תקצ"ה, ְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָי"ו
אמרנּו, ּוכבר העֹולם. סֹוף עד ּומחזֹור, מחזֹור ּכל ְְֲֲַַַַַָָָָָמֹולד
ּומֹולד ר"ד. ה' ב' היה הראׁשֹון הּמחזֹור ּתחּלת ְֲִִֶַַַַַָָָׁשּמֹולד

הּׁשנה. אֹותּה ׁשל ּתׁשרי מֹולד הּוא ְִֵֶַַַָָָָָהּׁשנה,
.„Èּכל ּומֹולד ׁשּתרצה, ׁשנה ּכל מֹולד ּתדע הּזאת ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּובּדר

לבֹוא. ׁשעתידים מּׁשנים אֹו ׁשעברּו, מּׁשנים ׁשּתרצה, ְְֲִִִִִִִֶֶֶֶֶָָָָֹחדׁש
אֹותם ותעׂשה וגמרּו, ׁשעברּו יצירה ׁשני ּתּקח ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָּכיצד?
מנין ותדע עׂשרה, ּתׁשע עׂשרה ּתׁשע ׁשל ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַמחזֹורין
לא ׁשעדין מּמחזֹור ׁשעברּו הּׁשנים ּומנין ׁשעברּו, ְְְֲֲֲִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹהּמחזֹורין
ּולכל תקצ"ה, י"ו ב' ּומחזֹור מחזֹור לכל ותּקח ְְְְֲֲִִַַַַָָנׁשלם;
תתע"ו, ח' ד' נׁשלם ׁשּלא הּמחזֹור מּׁשני ּפׁשּוטה ְְְֲִִֵֶַַַָָָֹׁשנה
ותׁשלים הּכל, ּותקּבץ תקפ"ט, כ"א ה' מעּברת ׁשנה ְְְְְִֵֶֶַַַָָָֹֻּולכל
ּתׁשליכם והּימים ימים, הּׁשעֹות ותׁשלים ׁשעֹות, ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָהחלקים
והחלקים, הּׁשעֹות ּומן הּימים מן והּנׁשאר ׁשבעה; ְְְְְֲִִִִִִִַַַַָָָָָָׁשבעה

מֹולדּה. לידע ׁשּתרצה ׁשנה מֹולד ְִֵֶֶַַָָָָהּוא
.ÂËחדׁש ראׁש מֹולד הּוא זה, ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא הּׁשנה ְְֶֶֶֶַַַָָָָֹֹמֹולד

מרחׁשון; מֹולד יצא תשצ"ג, י"ב א' עליו ּוכׁשּתֹוסיף ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּתׁשרי.
מֹולד יצא תשצ"ג, י"ב א' מרחׁשון מֹולד על ְְְִֵֵֶֶַַַַָּוכׁשּתֹוסיף
העֹולם. סֹוף עד זה, אחר זה וחדׁש חדׁש לכל וכן ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹּכסלו;

ה'תש"ע כסלו ד' קודש שבת יום

    
זה‡. חׁשּבֹון לפי ּתׁשרי חדׁש ראׁש לעֹולם קֹובעין לאאין , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶָֹֹֹ

ּבׁשּבת ּבׁשּבתּבאחד ּברביעי ולא ׁשּבת, ּבערב ולא סימן, - ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ימים מּׁשלׁשה ּבאחד ּתׁשרי מֹולד ּכׁשּיהיה אּלא אד"ו; ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹלהן
הרי ּכיצד? ׁשּלאחריו. ּבּיֹום החדׁש ראׁש קֹובעין ְְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹהאּלּו,
ּבׁשני; ּתׁשרי חדׁש ראׁש קֹובעין ּבׁשּבת, ּבאחד הּמֹולד ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשהיה
ואם ּבחמיׁשי; חדׁש ראׁש קֹובעין ּברביעי, הּמֹולד יהיה ְְְְְֲִִִִִִִִִֶֶַַָֹֹואם

ּבׁשביעי. חדׁש ראׁש קֹובעין ּבׁשּׁשי, הּמֹולד ְְְְִִִִִִִֶֶַָֹֹיהיה
.,הּיֹום מחצי למעלה אֹו הּיֹום ּבחצי הּמֹולד יהיה אם ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַָָוכן

ׁשהיה הרי ּכיצד? ׁשּלאחריו. ּבּיֹום חדׁש ראׁש ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹקֹובעין
ׁשעֹות, ׁשׁש על יתר אֹו ּבּיֹום ׁשעֹות ׁשׁש הּׁשני ּבּיֹום ִֵֵֵֵַַַַַָָָָהּמֹולד
חצי קדם הּמֹולד יהיה ואם ּבׁשליׁשי. חדׁש ראׁש ְְְְֲִִִִִִִֶֶֶַָֹֹֹקֹובעין
יֹום ּבאֹותֹו החדׁש ראׁש קֹובעין - אחד ּבחלק אפּלּו ְְְֲִִֵֶֶֶַַָֹֹהּיֹום,
אד"ו מימי הּיֹום אֹותֹו יהיה ׁשּלא והּוא, עצמֹו; .הּמֹולד ְְְִִֵֶֶַַַָֹ

לּיֹום‚. ויּדחה חצֹות, אחר אֹו הּיֹום ּבחצֹות הּמֹולד ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַָָּכׁשּיהיה
זה הרי - אד"ו מימי ׁשּלאחריו יֹום יהיה אם - ְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשּלאחריו
ּבּׁשליׁשי קבּוע החדׁש ראׁש ויהיה אחריו, לׁשּלאחר ְְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹֹנדחה
ּבחצֹות ּבׁשּבת הּמֹולד ׁשּיהיה הרי ּכיצד? הּמֹולד. ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָמּיֹום
ׁשּמֹולדּה ּבׁשנה החדׁש ראׁש קֹובעין - י"ח ז' סימן ְְִִֶֶַַָָָָָֹֹהּיֹום,
אֹו ּבחצֹות ּבּׁשליׁשי הּמֹולד היה אם וכן ּבׁשּבת; ּבׁשני ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּכזה,

ּבׁשּבת. ּבחמיׁשי החדׁש ראׁש קֹובעין חצֹות, ְְֲֲִִִֶַַַַַָֹֹאחר
ּבתׁשע„. ׁשליׁשי ּבליל זה ּבחׁשּבֹון ׁשּיצא ּתׁשרי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָמֹולד

עׂשירית, מּׁשעה חלקים וארּבעה ּומאתים ּבּלילה ְְְֲֲִִִִִַַַַָָָָָָָָׁשעֹות
ׁשנה היתה אם - זה על יֹותר אֹו ר"ד, ט' ג' ְִִֵֶַָָָָָָסימנּה

          
      

אֹותֹו קֹובעין ואין החדׁש, ראׁש את ּדֹוחין ְְְִִֵֶֶַָֹֹּפׁשּוטה,
ּבׁשּבת ּבחמיׁשי אּלא זֹו, ּבׁשנה .ּבׁשליׁשי ְְְֲִִִִִֶַַָָָָ

ּבּיֹום‰. ׁשעֹות ּבׁשלׁש ׁשני ּביֹום ּתׁשרי מֹולד יצא אם ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹוכן
רביעית, מּׁשעה חלקים ותׁשעה ּוׁשמֹונים מאֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָוחמׁש
אֹותּה היתה אם - ּכן על יתר אֹו תקפ"ט, ט"ו ב' ְִִֵֵַָָָָָָסימנּה
לּה הּסמּוכה הּׁשנה ׁשהיתה המעּברת, מֹוצאי ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻהּׁשנה
זֹו, ּבׁשנה ּבׁשני החדׁש ראׁש קֹובעין אין - מעּברת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻׁשעברה

ּבׁשליׁשי .אּלא ְִִִֶָ
.Âלחמיׁשי ׁשּתּדחה ׁשאמרנּו הּפׁשּוטה הּׁשנה מֹולד ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהיה

ּפחֹות אֹו ר"ג ט' ג' סימנּה ׁשּיצא ּכגֹון אחד, חלק ְִֵֶֶֶָָָָָָָּפחֹות
מֹוצאי מֹולד היה אם וכן ּבׁשליׁשי; אֹותּה קֹובעין - ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָמּזה
תקפ"ח ט"ו ב' סימנּה ׁשהיה ּכגֹון חלק, ּפחֹות ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻהמעּברת
קביעת ּדר נמצא ּבׁשני. אֹותּה קֹובעין - מּזה ּפחֹות ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָאֹו
ותדע ּתחׁשב הּוא: ּכ זה, חׁשּבֹון לפי ּתׁשרי חדׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹראׁש
מן אֹו הּיֹום מן ׁשעֹות ּובכּמה יהיה, יֹום זה ּבאי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּמֹולד
יֹום הּוא הּמֹולד ויֹום הּׁשעה. מן חלקים ּובכּמה ְְְֲִִַַַַַָָָָָָהּלילה,
ּברביעי אֹו ּבׁשּבת ּבאחד היה ּכן אם אּלא לעֹולם, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהּקביעה

ּב הּמֹולד היה אם אֹו ׁשּבת, ּבערב הּיֹוםאֹו אחרחצֹות אֹו ְֲִֶֶַַַַַַָָָָ
היה אם אֹו מּׁשעהחצֹות, חלקים וארּבעה ּבמאתים ְְְֲֲִִִִַַָָָָָָָָ

ּפׁשּוטה, ׁשנה והיתה זה על יֹותר אֹו ׁשליׁשי מּליל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָעׂשירית
חלקים ּוׁשמֹונים ּתׁשעה מאֹות ּבחמׁש הּמֹולד ׁשהיה ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָאֹו
ׁשאחר ּפׁשּוטה הּׁשנה והיתה ׁשני מּיֹום רביעית ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָמּׁשעה

- איןהמעּברת האּלּו, ּדברים מארּבעה אחד יארע ׁשאם ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
ׁשּלאחר אֹו ׁשּלאחריו ּבּיֹום אּלא הּמֹולד, ּביֹום ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָקֹובעין

ׁשּבארנּו. ּכדר ְְֲֵֶֶֶַַָאחריו,

.Êלפי אד"ו? ּבימי זה ּבחׁשּבֹון קֹובעין אין מה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָּומּפני
ּב והּׁשמׁש הּירח לקּבּוץ הּוא הּזה הּלּוכםׁשהחׁשּבֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ּבהאמצעי לא האמּתי, עׂשּומקֹומם לפיכ ׁשהֹודענּו; ּכמֹו , ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָֹ
האמּתי קּבּוץ ּביֹום לפּגע ּכדי ּדחּיה, ויֹום קביעה ּכיצד?יֹום . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֹ

ּבׁשּׁשי קֹובעין, ּבחמיׁשי ּדֹוחין, ּברביעי קֹובעין, ְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִַּבׁשליׁשי
קֹובעין. ּבׁשני ּדֹוחין, ּבׁשּבת ּבאחד קֹובעין, ּבׁשּבת ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּדֹוחין,

.Á,ׁשאמרנּו העּקר זה הּוא האּלּו, ּדחּיֹות הארּבע ׁשאר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָועּקר
הּמֹולד ׁשהרי לּדבר, ּוראיה אמצעי; ּבמהל הּזה ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהחׁשּבֹון
יהיה לא רּבֹות ּופעמים לחמיׁשי, ויּדחה ׁשליׁשי ּבליל ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹיהיה
מּכלל ׁשּׁשי, ּבליל ולא אּלא עֹוד, ולא חמיׁשי. ּבליל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹירח
ּבחמיׁשי. אּלא אמּתי קּבּוץ והּירח הּׁשמׁש נתקּבצּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא



       

ה'תש"ע מרחשון כ"ח ראשון יום
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― הקי"ד מּלגזהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֻ

"צאנ ּבכֹור תגז "ולא אמרֹו: והּוא הּקדׁשים ְְְְֳִֶֶֶַָָָֹֹֹצמר

  ׁשּיהיּו מןֿהּבכֹור קדׁשים ׁשאר ולמדנּו ,ְְְְְִִִֶַַָָָָ

ׁשּתי ּדיני נתּבארּו ּוכבר וגּזה. ּבעבֹודה אסּורים ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָֻּכּלם

ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ועבֹודה, ּגּזה ּכלֹומר: האּלה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמצות

ּדבר הּגֹוזז וגם  ― מןֿהּקדׁשים ְֳִִֵַַַָָָ

ֶלֹוקה.

― הנ"ה ּכבׂשהּמצוה לׁשחֹוט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ

"וׁשחטּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבניסן, י"ד ּביֹום ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָהּפסח

הערּבים" ּבין עדתֿיׂשראל קהל ּכל אתֹו  . ְְְֲִִֵֵַַַָָָֹֹ

ּבמזיד ּבזמּנֹו מּלהקריבֹו ונמנע זֹו מצוה על ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָוכלֿהעֹובר

לפי אּׁשה. אֹו איׁש ׁשהּוא ּבין ּכרת, חּיב זה הרי ―ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּפסחים ּבגמרא נתּבאר ראׁשֹוןׁשּכבר ׁשּפסח , ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

הקרבתֹו ּכלֹומר, אתֿהּׁשּבת. ודֹוחה לּנׁשים ְְְִֶֶַַַַַָָָָָחֹובה

ואיׁש ּכלֿאיׁש ּכמֹו ּבּׁשּבת, להיֹות ׁשחל עׂשר ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָּבארּבעה

אמרֹו: והּוא ּכרת, הּוא ּבֹו הּתֹורה ּומאמר ְְְֲִִֵֵַַַָָָָמּיׂשראל.

לעׂשֹות וחדל לאֿהיה ּובדר טהֹור אׁשרֿהּוא ְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָֹ"והאיׁש

ונכרתה" הּפסח  ּכרתֹות מּסכת ּובריׁש . ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָ

   עליהן ׁשהעֹובר הּמצות את מנּו ּכאׁשר ,ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

אמרּו: ― לאֿתעׂשה מצות ּכּלן והן ― ּכרת ְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹֹֻחּיב

הקּדמה הקּדמנּו ּוכבר עׂשה". ּבמצות והּמילה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹ"והּפסח

זֹו  מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ

ּפסחים. ּבמּסכת ְְִֶֶַָזֹו

― הקט"ו מּלׁשחֹוטהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

עלֿחמץ "לאֿתזּבח אמרֹו: והּוא החמץ על הּפסח ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּכבׂש

ּדםֿזבחי"  זה ּבלׁשֹון זה לאו נכּפל ּוכבר , ְְְְִִִִֶֶַַָָ

עצמֹו    'וכּו לאֿתׁשחט :  ְְְִַַֹ

,הערּבים ּבין והּוא הּפסח, ׁשחיטת ׁשּמזמן וענינֹו: ,ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

ּברׁשּות ולא הּׁשֹוחט ּברׁשּות לא חמץ, ּברׁשּותֹו יהא ְְְְְִִִֵֵֵַָֹֹֹלא

מּבני אחד ּברׁשּות ולא הּמקטיר ּברׁשּות ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹהּזֹורק

חבּורה        ֲָ

 ּבאֹותּה חמץ ּברׁשּותֹו ׁשּיׁש מאּלּו וכלֿאחד ;ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ּובּמכלּתא לֹוקה. ― העת  ֿלא" : ְְִֵֶַָָֹ

ועדין הּפסח ּתׁשחט לא ― ּדםֿזבחי" עלֿחמץ ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָֹתׁשחט

ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קּים. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהחמץ

.מפסחים ְִִָ

― הקט"ז מּלהׁשאירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ

נֹותר, ויעׂשּו ׁשּיּפסלּו עד הקרבה ּבלי הּפסח ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאמּורי

עדּֿבקר" חלבֿחּגי "ולאֿילין אמרֹו: והּוא  . ְְְִִֵֶֶַַָָֹֹ
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אֹותֹו קֹובעין ואין החדׁש, ראׁש את ּדֹוחין ְְְִִֵֶֶַָֹֹּפׁשּוטה,
ּבׁשּבת ּבחמיׁשי אּלא זֹו, ּבׁשנה .ּבׁשליׁשי ְְְֲִִִִִֶַַָָָָ

ּבּיֹום‰. ׁשעֹות ּבׁשלׁש ׁשני ּביֹום ּתׁשרי מֹולד יצא אם ְְְְִִִֵֵֵַַָָָָֹוכן
רביעית, מּׁשעה חלקים ותׁשעה ּוׁשמֹונים מאֹות ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָָוחמׁש
אֹותּה היתה אם - ּכן על יתר אֹו תקפ"ט, ט"ו ב' ְִִֵֵַָָָָָָסימנּה
לּה הּסמּוכה הּׁשנה ׁשהיתה המעּברת, מֹוצאי ְְְֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָָֻהּׁשנה
זֹו, ּבׁשנה ּבׁשני החדׁש ראׁש קֹובעין אין - מעּברת ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹֻׁשעברה

ּבׁשליׁשי .אּלא ְִִִֶָ
.Âלחמיׁשי ׁשּתּדחה ׁשאמרנּו הּפׁשּוטה הּׁשנה מֹולד ְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָהיה

ּפחֹות אֹו ר"ג ט' ג' סימנּה ׁשּיצא ּכגֹון אחד, חלק ְִֵֶֶֶָָָָָָָּפחֹות
מֹוצאי מֹולד היה אם וכן ּבׁשליׁשי; אֹותּה קֹובעין - ְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָמּזה
תקפ"ח ט"ו ב' סימנּה ׁשהיה ּכגֹון חלק, ּפחֹות ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָֻהמעּברת
קביעת ּדר נמצא ּבׁשני. אֹותּה קֹובעין - מּזה ּפחֹות ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָאֹו
ותדע ּתחׁשב הּוא: ּכ זה, חׁשּבֹון לפי ּתׁשרי חדׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֹֹֹראׁש
מן אֹו הּיֹום מן ׁשעֹות ּובכּמה יהיה, יֹום זה ּבאי ְְְִִִֵֶֶַַַָָָהּמֹולד
יֹום הּוא הּמֹולד ויֹום הּׁשעה. מן חלקים ּובכּמה ְְְֲִִַַַַַָָָָָָהּלילה,
ּברביעי אֹו ּבׁשּבת ּבאחד היה ּכן אם אּלא לעֹולם, ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָהּקביעה

ּב הּמֹולד היה אם אֹו ׁשּבת, ּבערב הּיֹוםאֹו אחרחצֹות אֹו ְֲִֶֶַַַַַַָָָָ
היה אם אֹו מּׁשעהחצֹות, חלקים וארּבעה ּבמאתים ְְְֲֲִִִִַַָָָָָָָָ

ּפׁשּוטה, ׁשנה והיתה זה על יֹותר אֹו ׁשליׁשי מּליל ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָעׂשירית
חלקים ּוׁשמֹונים ּתׁשעה מאֹות ּבחמׁש הּמֹולד ׁשהיה ְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָאֹו
ׁשאחר ּפׁשּוטה הּׁשנה והיתה ׁשני מּיֹום רביעית ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָָָמּׁשעה

- איןהמעּברת האּלּו, ּדברים מארּבעה אחד יארע ׁשאם ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ
ׁשּלאחר אֹו ׁשּלאחריו ּבּיֹום אּלא הּמֹולד, ּביֹום ְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָקֹובעין

ׁשּבארנּו. ּכדר ְְֲֵֶֶֶַַָאחריו,

.Êלפי אד"ו? ּבימי זה ּבחׁשּבֹון קֹובעין אין מה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָּומּפני
ּב והּׁשמׁש הּירח לקּבּוץ הּוא הּזה הּלּוכםׁשהחׁשּבֹון ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ

ּבהאמצעי לא האמּתי, עׂשּומקֹומם לפיכ ׁשהֹודענּו; ּכמֹו , ְְְְְֲִִִִִֶֶַָָָָָָֹ
האמּתי קּבּוץ ּביֹום לפּגע ּכדי ּדחּיה, ויֹום קביעה ּכיצד?יֹום . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָֹ

ּבׁשּׁשי קֹובעין, ּבחמיׁשי ּדֹוחין, ּברביעי קֹובעין, ְְְְְֲִִִִִִִִִִִִִַּבׁשליׁשי
קֹובעין. ּבׁשני ּדֹוחין, ּבׁשּבת ּבאחד קֹובעין, ּבׁשּבת ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָּדֹוחין,

.Á,ׁשאמרנּו העּקר זה הּוא האּלּו, ּדחּיֹות הארּבע ׁשאר ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָועּקר
הּמֹולד ׁשהרי לּדבר, ּוראיה אמצעי; ּבמהל הּזה ְְְְֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָׁשהחׁשּבֹון
יהיה לא רּבֹות ּופעמים לחמיׁשי, ויּדחה ׁשליׁשי ּבליל ְְְְְְֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹיהיה
מּכלל ׁשּׁשי, ּבליל ולא אּלא עֹוד, ולא חמיׁשי. ּבליל ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹֹירח
ּבחמיׁשי. אּלא אמּתי קּבּוץ והּירח הּׁשמׁש נתקּבצּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּלא
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― הקי"ד מּלגזהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֶַַַַָָָָָֹֻ

"צאנ ּבכֹור תגז "ולא אמרֹו: והּוא הּקדׁשים ְְְְֳִֶֶֶַָָָֹֹֹצמר

  ׁשּיהיּו מןֿהּבכֹור קדׁשים ׁשאר ולמדנּו ,ְְְְְִִִֶַַָָָָ

ׁשּתי ּדיני נתּבארּו ּוכבר וגּזה. ּבעבֹודה אסּורים ְְְְֲֲֲִִִִֵֵַָָָָָֻּכּלם

ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ועבֹודה, ּגּזה ּכלֹומר: האּלה ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמצות

ּדבר הּגֹוזז וגם  ― מןֿהּקדׁשים ְֳִִֵַַַָָָ

ֶלֹוקה.

― הנ"ה ּכבׂשהּמצוה לׁשחֹוט ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶֶַַַַָ

"וׁשחטּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבניסן, י"ד ּביֹום ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָהּפסח

הערּבים" ּבין עדתֿיׂשראל קהל ּכל אתֹו  . ְְְֲִִֵֵַַַָָָֹֹ

ּבמזיד ּבזמּנֹו מּלהקריבֹו ונמנע זֹו מצוה על ְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָוכלֿהעֹובר

לפי אּׁשה. אֹו איׁש ׁשהּוא ּבין ּכרת, חּיב זה הרי ―ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּפסחים ּבגמרא נתּבאר ראׁשֹוןׁשּכבר ׁשּפסח , ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָָ

הקרבתֹו ּכלֹומר, אתֿהּׁשּבת. ודֹוחה לּנׁשים ְְְִֶֶַַַַַָָָָָחֹובה

ואיׁש ּכלֿאיׁש ּכמֹו ּבּׁשּבת, להיֹות ׁשחל עׂשר ְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָּבארּבעה

אמרֹו: והּוא ּכרת, הּוא ּבֹו הּתֹורה ּומאמר ְְְֲִִֵֵַַַָָָָמּיׂשראל.

לעׂשֹות וחדל לאֿהיה ּובדר טהֹור אׁשרֿהּוא ְְְֲֲִֶֶֶַַָָָָָֹ"והאיׁש

ונכרתה" הּפסח  ּכרתֹות מּסכת ּובריׁש . ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָ

   עליהן ׁשהעֹובר הּמצות את מנּו ּכאׁשר ,ְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָָֹ

אמרּו: ― לאֿתעׂשה מצות ּכּלן והן ― ּכרת ְְְֲִֵֵֶַַָָָָֹֹֻחּיב

הקּדמה הקּדמנּו ּוכבר עׂשה". ּבמצות והּמילה ְְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹ"והּפסח

זֹו  מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ

ּפסחים. ּבמּסכת ְְִֶֶַָזֹו

― הקט"ו מּלׁשחֹוטהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

עלֿחמץ "לאֿתזּבח אמרֹו: והּוא החמץ על הּפסח ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹּכבׂש

ּדםֿזבחי"  זה ּבלׁשֹון זה לאו נכּפל ּוכבר , ְְְְִִִִֶֶַַָָ

עצמֹו    'וכּו לאֿתׁשחט :  ְְְִַַֹ

,הערּבים ּבין והּוא הּפסח, ׁשחיטת ׁשּמזמן וענינֹו: ,ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָ

ּברׁשּות ולא הּׁשֹוחט ּברׁשּות לא חמץ, ּברׁשּותֹו יהא ְְְְְִִִֵֵֵַָֹֹֹלא

מּבני אחד ּברׁשּות ולא הּמקטיר ּברׁשּות ולא ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָֹֹהּזֹורק

חבּורה        ֲָ

 ּבאֹותּה חמץ ּברׁשּותֹו ׁשּיׁש מאּלּו וכלֿאחד ;ְְְִֵֵֵֵֶֶָָָָ

ּובּמכלּתא לֹוקה. ― העת  ֿלא" : ְְִֵֶַָָֹ

ועדין הּפסח ּתׁשחט לא ― ּדםֿזבחי" עלֿחמץ ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָֹתׁשחט

ה' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר קּים. ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהחמץ

.מפסחים ְִִָ

― הקט"ז מּלהׁשאירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ

נֹותר, ויעׂשּו ׁשּיּפסלּו עד הקרבה ּבלי הּפסח ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָאמּורי

עדּֿבקר" חלבֿחּגי "ולאֿילין אמרֹו: והּוא  . ְְְִִֵֶֶַַָָֹֹ



ס          
      

הּמכלּתא ּולׁשֹון  ּבא "לאֿילין" : ְְְִִַָָָֹ

ּגּבי על ּבלינה נפסלים ׁשהם החלבים על ללּמד ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהּכתּוב

הרצּפה       ּוכבר . ְְִָָָ

אמרֹו: והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ּבענין הּלאו ְְְְְְִִֵֶַַַָָָָנכּפל

הּפסח" חג זבח לּבקר "ולאֿילין  . ְִֶֶַַַַַָָֹֹ

ה'תש"ע מרחשון כ"ט שני יום

    
― הנ"ז ׁשחיטתהּמצוה על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִִֶַַַַַַָ

ׁשני ּפסח ,ראׁשֹון ּפסח מּמּנּו ׁשּנמנע למי ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַ

יֹום עׂשר ּבארּבעה הּׁשני "ּבחדׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֹוהּוא

אתֹו" יעׂשּו הערּבים ּבין  ראּוי ּכאן ּגם . ְֲִֵַַַַָָָֹ

ׁשני ּפסח ּתמנה מּדּוע לי: ויאמר ּבדברי ׁשּיקׁשה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַָֹלּמקׁשה

,ּבאמר הּׁשביעי ּבּכלל מהּֿׁשהקּדמּת סֹותר ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָוזה

הּמקׁשה ידע עצמן? ּבפני נמנֹות אינן הּמצוה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָׁשהלכֹות

הּוא אם ׁשני, ּבפסח חכמים נחלקּו ׁשּכבר זֹו, ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָֻקׁשיא

ּופסק ּבעצמֹו. מיחד צּוּוי ׁשהּוא אֹו הראׁשֹון ּדיני ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֻהמׁש

ראּוי ּולפיכ ― ּבעצמֹו מיחד ּצּוּוי ׁשהּוא ְְְְֲִִֶַַָָָָָֻההלכה,

ּפסחים ּובגמרא עצמֹו. ּבפני "חּיבלמנֹותֹו אמרּו: ְְְְְְִִִִֵַַָָָָָ

רּבי רּבי; ּדברי ― הּׁשני על ּכרת וחּיב הראׁשֹון על ְְִִִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָּכרת

רּבי הּׁשני; על ּופטּור הראׁשֹון על ּכרת חּיב אֹומר: ִִִֵֵֵַַַַַָָָָָָנתן

ּכרת חּיב אינֹו הראׁשֹון על אף אֹומר: ּבןֿעקביא ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָָחנניה

הּתלמּוד ׁשאל אחרּֿכ ׁשני". עׂשה לא ְִִֵֵֶַַַַַָָָָָֹאּלאֿאםּֿכן

ּבפני רגל ׁשני סבר: רּבי מּפלּגי? קא "ּבמאי ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָואמר:

הּוא". לראׁשֹון ּתׁשלּומין ׁשני סבר: נתן ורּבי הּוא, ְְְְִִִִֵַַַַָָָעצמֹו

הזיד הלּכ" נאמר: וׁשם עליו. מהּֿׁשרמזנּו נתּבאר ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהּנה

ּפסח ולא ראׁשֹון ּפסח הקריב לא ּכלֹומר ― ּובזה ְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹֹּבזה

ּדברי ― ּובזה ּבזה ׁשגג חּיב; הּכל ּדברי ― ּבזדֹון ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשני

נתן ורּבי לרּבי ― ּבּׁשני וׁשגג ּבראׁשֹון הזיד ּפטּור; ְְְִִִִִֵֵַַַַַָָָָָֹהּכל

אם ּכן ּגם וכ ּפטּור". ּבןֿעקביא חנניה ּולרּבי ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָָָחּיב,

רּבי, לדעת חּיב הּוא ― ּבּׁשני והקריב ּבראׁשֹון ְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָהזיד

וההלכה לראׁשֹון; ּתׁשלּומין הּׁשני אצלֹו ׁשאין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָלפי

לפי ּבּה, חּיבֹות הּנׁשים אין זֹו ּומצוה ּכרּבי. ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּבכלֿזה

ׁשם ׁשּנתּבאר ּוכבר רׁשּות. ּבּׁשני ׁשאּׁשה ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָ

ּפסחים ּבגמרא זֹו מצוה ּדיני ּגם .נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָ

― הנ"ו ּכבׂשהּמצוה לאכֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֱִִִִֶֶֶֶַַַַָ

והם: הּנזּכרים, ּתנאיו ּכפי ּבניסן ט"ו ּבליל ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָהּפסח

מּצה עם וׁשּיאכל אחד, ּבבית וׁשּיאכל צלי, ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיהא

ּבּלילה אתֿהּבׂשר "ואכלּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָּומרֹור,

יאכלהּו" עלֿמררים ּומּצֹות צליֿאׁש הּזה  . ְְְִִֵֶַַַֹֹֻ

מֹונה אּתה מּדּוע ויאמר: מקׁשה עלי יקׁשה ְְְְֶֶֶַַַַַַַַָָֹואּולי

מֹונה ואינ אחת, ּכמצוה ּומרֹור ּומּצה ּפסח ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָאכילת

מרֹור ואכילת מצוה מּצה ׁשאכילת מאחר ּכׁשלׁש, ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹאֹותן

ׁשאכילת זה אמר: אז מצוה? הּפסח ּבׂשר ואכילת ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָֹמצוה

ׁשּנבאר ּכמֹו נכֹון הריהּו ― עצמּה ּבפני מצוה ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָמּצה

  מצוה הּפסח ּבׂשר ׁשאכילת נכֹון וכן ;ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

לאכילת טפל הּוא הרי הּמרֹור אבל ׁשהזּכרנּו; ְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָּכמֹו

:לכ הראיה עצמּה. ּבפני מצוה למנֹותֹו ואין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהּפסח

ּובין מרֹור ׁשּיׁש ּבין הּמצוה, לקּיּום נאכל הּפסח ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשּבׂשר

ּבׂשר עם אּלא נאכל אינֹו הּמרֹור אבל מרֹור; ְֱֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשאין

ּומרריםהּפ "עלֿמּצֹות יתעּלה: אֹומר הּוא ׁשּכן סח, ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַֹ

יאכלהּו"  ― ּבׂשר ּבלי מרֹור אכל ואּלּו . ְְְִִַָָָָֹֻ

אחת, מצוה ׁשּקּים נאמר ולא ּבהחלט, ּכלּום עׂשה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹֹלא

הּמכלּתא ּולׁשֹון מרֹור. אכילת היא ֿצלי" : ְְְְֲִִִִַַָָ

הּכתּוב, מּגיד ― יאכלהּו" עלֿמררים ּומּצֹות ְְִִֵַַַַָֹֹֻאׁש

היא ׁשהּמצוה ּכלֹומר: ּומרֹור. מּצה צלי, ּפסח ְְְִִִִֶֶֶַַַַַָָָָׁשּמצות

להם אין ׁשאם אֹומר, אּתה "מּנין נאמר: וׁשם ְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכללּותם.

לֹומר ּתלמּוד ּבּפסח? חֹובתם ידי יֹוצאין הם ּומרֹור ְְְִֵֵֶַַַַַָָָָמּצה

אין ׁשאם ּכׁשם "יכֹול לבּדֹו. הּבׂשר ּכלֹומר ְְְְִֵֵֶַַַָָָֹֻיאכלהּו",

אם ּכ ּבּפסח, חֹובתן ידי יֹוצאין הם ּומרֹור מּצה ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָלהם

הרי ּומרֹור? ּבמּצה חֹובתם ידי יֹוצאין ּפסח, להם ְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָאין

מצות ּומרֹור ּומּצה עׂשה מצות והּפסח הֹואיל דן: ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָאּתה

יֹוצאין הם ּומרֹור מּצה להם אין ׁשאם למדּת אם ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָעׂשה,

ידי יֹוצאין ּפסח להם אין אם ּכ ּבּפסח, חֹובתם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָידי

וׁשם יאכלהּו". לֹומר: ּתלמּוד ּומרֹור? ּבמּצה ְְְְַַַָָָָָֹֻחֹובתם

אכילת נאכל הּפסח אמרּו: מּכאן ― "יאכלהּו ְְֱֱֲִִֶֶֶַַַַָָָֹֻנאמר:

ׂשבע        ַֹ

   אכילת נאכלים ּומרֹור מּצה ואין ,ְֱֲִִֵֶַַָָָ

ׂשבע",        ַֹ

 ּכמֹו הּבׂשר, אכילת הּמצוה ׁשעּקר ְְְֲִִִִֶַַַַָָָלפי

והּמרֹור הּזה"; ּבּלילה אתֿהּבׂשר "ואכלּו ְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשאמר:

מאמרֹות ׁשּמתּבאר ּכמֹו וחֹובֹותיו, הּפסח ּבׂשר ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָמּטפלי

היסֹוד הּוא ּבזה הּברּורה והראיה ׁשהבינן למי ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָָָָאּלּו

אמרם והּוא הּתלמּוד, ׁשאמר ּבּזמן "מרֹור : ְְְְֶַַַַַָָָָ

ּבפני לאכלֹו חֹובה אין ׁשּמןֿהּתֹורה לפי ּדרּבנן", ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָהּזה

ּברּורה ראיה וזֹו הּפסח. ּבׂשר עם נאכל אּלא ְְְְְֱִֶֶֶַַַַָָָָָעצמֹו

מצוה ׁשאכילתֹו לא הּמצוה, מּטפלי ׁשהּוא ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹּומפרׁשת,

ּפסחים. ּבמּסכת מבארים זֹו מצוה ּדיני וגם עצמּה. ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבפני

― הנ"ח ּבׂשרהּמצוה לאכֹול ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֱִִִִֶֶַַַַַָ

ט"ו ּבליל ׁשני אמרֹוּפסח והּוא ּומרֹור, מּצה על ּבאּיר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָ

           
      

יאכלהּו" ּומררים "עלֿמּצֹות זה: על ּגם .יתעּלה ְְְִִֶֶַַַַַֹֹֻ

ּבפסחים נתּבארּו זֹו מצוה ּדיני ׁשאינֹווגם ּוברּור, . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָ

― להן חֹובה אינּה ׁשּׁשחיטתֹו ּכׁשם ּכי לּנׁשים, ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָחֹובה

ׁשּבארנּו ּכמֹו  אכילתֹו לא] [ּגם ּכ ― ְְֲִֵֶַַָָֹ

ספק. ְִֵָּבלי

ה'תש"ע מרחשון ל' שלישי יום

.ÁÎ˜ .‚Î˜ .‰Î˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.Î˜ .‡Î˜ .ÊÎ˜ .ÂÎ˜
― הקכ"ה מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

נא אֹו מבּׁשל הּפסח קרּבן צלי אּלא , ְְִֶֶַַַָָָָָֻ

ּובׁשל נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹּבלבד,

מבּׁשל"  הּתׁשיעי ּבּכלל ל נתּבאר ּוכבר . ְְְְְְִִִֵַַָָָָֻ

לֹוקה. ― זה לאו על ׁשהעֹובר זה, ֲִֵֶֶֶֶַַָָָמּמאמר

― הקכ"ג מּלהֹוציאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

החבּורה ׁשּנתקּבצּו מןֿהּמקֹום הּפסח מּבׂשר ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָּכלּום

   :יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְְִֶַָָלאכלֹו,

חּוצה" מןֿהּבׂשר מןֿהּבית "לאֿתֹוציא ּולׁשֹון . ְִִִִַַַָָָֹ

והּדבר אכילתֹו. למקֹום חּוץ ― "חּוצה" ְְְְֲִִִַַָָָָָהּמכלּתא:

טרפה ּבמדרגת והּוא לאכלֹו אסּור מּמּנּו הּיֹוצא ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָ

  ּפסחים ּובגמרא .:אמרּו ְְְִִָָָָ

אףֿעלּֿפי לחבּורה, מחבּורה הּפסח ּבׂשר ְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָ"הּמֹוציא

טהֹור ― ּבלאֿתעׂשה ׁשהּוא     ְֲֶֶַָֹ

      הרי והאֹוכלֹו ,ְְֲֵָ

וׁשם ּבלאֿתעׂשה". ּפסחזה ּבׂשר "הּמֹוציא אמרּו: ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשּיּניח עד חּיב אינֹו ― לחבּורה מחבּורה ֲֲִֵֵֶַַַַַָָָ

       

  ּבֹו ּכתּובה 'הֹוצאה'  ְָָָ

     אז הּניח ואם ְִִִַַַָָּכּׁשּבת";

ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר מלקּות. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָיתחּיב

ְִִָמּפסחים.

― הקכ"ח מּלהאכילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּנׁשּתּמד, ליׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאתֿהּפסח

ּבֹו" לאֿיאכל "ּכלּֿבןֿנכר המתרּגם אמר . ְְֵֵֶַַַַָָָֹֹ

.ּדיׁשּתּמד יׂשראל ּכלּֿבר הּקּבלה: ְְְִִִֵַַַַַַָָָָעלּֿפי

מׁשּמד יׂשראל זה ― "ּכלּֿבןֿנכר הּמכלּתא: ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻּולׁשֹון

זרה". עבֹודה ֲֶַָָָָׁשעבד

― הקכ"ו מּלהאכילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ

ּתֹוׁשב לגר     ,מןֿהּפסח ְִֵֶַַָ

ּבֹו" לאֿיאכל וׂשכיר "ּתֹוׁשב יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִֶַַָָָֹֹ

.

― הקכ"ז מּלאכֹולהּמצוה הערל ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ּבֹו" לאֿיאכל "וכלֿערל אמרֹו: והּוא הּפסח, ; ְְְֵֶַַַָָָֹֹ

לֹוקה. ― ערל ְְֵֶָָוהאֹוכלֹו

― הקכ"א מּלׁשּבֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

לאֿ "ועצם אמרֹו: והּוא ּפסח, קרּבן מעצמֹות ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֹעצם

תׁשּברּוֿבֹו" .לֹוקה ― מעצמיו עצם והּׁשֹובר ; ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָ

אמרּו ּובפרּוׁש ּבפסח אתֿהעצם "הּׁשֹובר : ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָ

לֹוקה". זה הרי ― ֲֵֶֶָטהֹור

― הקכ"ב מּלׁשּבֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

יתעּל אמרֹו והּוא ּכן, ּגם ׁשני ּפסח מעצמֹות ּבֹו:עצם ה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

בֹו" תׁשּברּו לא "ועצם  ― ּבֹו והּׁשֹובר ; ְְְְִֵֶֶַֹ

ּפסחים ּובגמרא מלקּות. חּיב הּוא אמרּו:ּגם ְְְְִִַַַָָָָָ

ׁשאין ׁשני, ּבפסח בֹו" לאֿתׁשּברּו "ועצם אֹומר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַֹ"ּכׁשהּוא

לֹומר ּתלמּוד        ְַַ

נאמר ׁשּכבר ;   ּככלֿחּקת , ְְֱֶֶַַָָֻ

האויהּפסח ―     ֵֶַַָ

 מח ּבֹו ׁשּיׁש עצם אחד   ֵֶֶֶֶַָֹ

ׁשבירת ּדיני נתּבארּו ּוכבר מח". ּבֹו ׁשאין עצם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹואחד

מּפסחים ז' ּבפרק .העצם ְְִִֶֶֶֶָָ

ה'תש"ע כסלו א' רביעי יום

.ÁÈ˜ .ËÈ˜ .ÊÈ˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
. .‚ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÂÏÒÎ‡Â˘ÁÓÏÈÚÈÈ˘ÈÏ˘ÌÂÈ
― הקי"ז ּדברהּמצוה מּלהֹותיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ

עׂשר, חמּׁשה ליֹום ּכלֹומר הּיֹום, למחרת הּפסח ְְְְֲֳִִֶַַַַַַָָָָמּבׂשר

עדּֿבקר" מּמּנּו "ולאֿתֹותירּו אמרֹו: והּוא  . ְְְִִֶֶַָֹֹ

ּבארנּו ּוכבר  ׁשּנּתק לאו הּוא זה ׁשּלאו ְְִֵֶֶֶַַָָָ

לעׂשה   והּנתר" ׁשאמר: לפי , ְְֲִֵֶַַַָָֹ

ּתׂשרפּו" ּבאׁש עדּֿבקר אמרּו:מּמּנּו ּובּמכלּתא . ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

לאֿתעׂשה, על עׂשה לּתן הּכתּוב ּבא ― מּמּנּו" ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ"והּנתר

עליו. לֹוקין ׁשאין ִֵֶַָָלֹומר:

― הקי"ט ּכןהּמצוה ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻ

ׁשני ּפסח מּבׂשר ּדבר מּלהׁשאיר   ְְְִִִִֵֶַַַָָ

     אמרֹו והּוא ּבקר, ְְֶַָֹעד

עדּֿבקר"עליו: מּמּנּו "לאֿיׁשאירּו  וגם . ְְִִֶֶַַַָָֹֹ

ּכראׁשֹון. לעׂשה נּתק ֲִִֵֶַַָזה



סי            
      

יאכלהּו" ּומררים "עלֿמּצֹות זה: על ּגם .יתעּלה ְְְִִֶֶַַַַַֹֹֻ

ּבפסחים נתּבארּו זֹו מצוה ּדיני ׁשאינֹווגם ּוברּור, . ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָ

― להן חֹובה אינּה ׁשּׁשחיטתֹו ּכׁשם ּכי לּנׁשים, ְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָחֹובה

ׁשּבארנּו ּכמֹו  אכילתֹו לא] [ּגם ּכ ― ְְֲִֵֶַַָָֹ

ספק. ְִֵָּבלי

ה'תש"ע מרחשון ל' שלישי יום

.ÁÎ˜ .‚Î˜ .‰Î˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.Î˜ .‡Î˜ .ÊÎ˜ .ÂÎ˜
― הקכ"ה מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

נא אֹו מבּׁשל הּפסח קרּבן צלי אּלא , ְְִֶֶַַַָָָָָֻ

ּובׁשל נא מּמּנּו "אלּֿתאכלּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹּבלבד,

מבּׁשל"  הּתׁשיעי ּבּכלל ל נתּבאר ּוכבר . ְְְְְְִִִֵַַָָָָֻ

לֹוקה. ― זה לאו על ׁשהעֹובר זה, ֲִֵֶֶֶֶַַָָָמּמאמר

― הקכ"ג מּלהֹוציאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

החבּורה ׁשּנתקּבצּו מןֿהּמקֹום הּפסח מּבׂשר ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָּכלּום

   :יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְְִֶַָָלאכלֹו,

חּוצה" מןֿהּבׂשר מןֿהּבית "לאֿתֹוציא ּולׁשֹון . ְִִִִַַַָָָֹ

והּדבר אכילתֹו. למקֹום חּוץ ― "חּוצה" ְְְְֲִִִַַָָָָָהּמכלּתא:

טרפה ּבמדרגת והּוא לאכלֹו אסּור מּמּנּו הּיֹוצא ְְְְְְִֵֵֵֶַַַָָָ

  ּפסחים ּובגמרא .:אמרּו ְְְִִָָָָ

אףֿעלּֿפי לחבּורה, מחבּורה הּפסח ּבׂשר ְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָ"הּמֹוציא

טהֹור ― ּבלאֿתעׂשה ׁשהּוא     ְֲֶֶַָֹ

      הרי והאֹוכלֹו ,ְְֲֵָ

וׁשם ּבלאֿתעׂשה". ּפסחזה ּבׂשר "הּמֹוציא אמרּו: ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָֹ

ׁשּיּניח עד חּיב אינֹו ― לחבּורה מחבּורה ֲֲִֵֵֶַַַַַָָָ

       

  ּבֹו ּכתּובה 'הֹוצאה'  ְָָָ

     אז הּניח ואם ְִִִַַַָָּכּׁשּבת";

ז' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר מלקּות. ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָיתחּיב

ְִִָמּפסחים.

― הקכ"ח מּלהאכילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ

יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשּנׁשּתּמד, ליׂשראל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאתֿהּפסח

ּבֹו" לאֿיאכל "ּכלּֿבןֿנכר המתרּגם אמר . ְְֵֵֶַַַַָָָֹֹ

.ּדיׁשּתּמד יׂשראל ּכלּֿבר הּקּבלה: ְְְִִִֵַַַַַַָָָָעלּֿפי

מׁשּמד יׂשראל זה ― "ּכלּֿבןֿנכר הּמכלּתא: ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֻּולׁשֹון

זרה". עבֹודה ֲֶַָָָָׁשעבד

― הקכ"ו מּלהאכילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֻ

ּתֹוׁשב לגר     ,מןֿהּפסח ְִֵֶַַָ

ּבֹו" לאֿיאכל וׂשכיר "ּתֹוׁשב יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְִִֶַַָָָֹֹ

.

― הקכ"ז מּלאכֹולהּמצוה הערל ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻ

ּבֹו" לאֿיאכל "וכלֿערל אמרֹו: והּוא הּפסח, ; ְְְֵֶַַַָָָֹֹ

לֹוקה. ― ערל ְְֵֶָָוהאֹוכלֹו

― הקכ"א מּלׁשּבֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

לאֿ "ועצם אמרֹו: והּוא ּפסח, קרּבן מעצמֹות ְְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָֹעצם

תׁשּברּוֿבֹו" .לֹוקה ― מעצמיו עצם והּׁשֹובר ; ְְְֲִֵֵֶֶֶַָָ

אמרּו ּובפרּוׁש ּבפסח אתֿהעצם "הּׁשֹובר : ְְְֵֵֶֶֶֶַַָָ

לֹוקה". זה הרי ― ֲֵֶֶָטהֹור

― הקכ"ב מּלׁשּבֹורהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

יתעּל אמרֹו והּוא ּכן, ּגם ׁשני ּפסח מעצמֹות ּבֹו:עצם ה ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָ

בֹו" תׁשּברּו לא "ועצם  ― ּבֹו והּׁשֹובר ; ְְְְִֵֶֶַֹ

ּפסחים ּובגמרא מלקּות. חּיב הּוא אמרּו:ּגם ְְְְִִַַַָָָָָ

ׁשאין ׁשני, ּבפסח בֹו" לאֿתׁשּברּו "ועצם אֹומר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַֹ"ּכׁשהּוא

לֹומר ּתלמּוד        ְַַ

נאמר ׁשּכבר ;   ּככלֿחּקת , ְְֱֶֶַַָָֻ

האויהּפסח ―     ֵֶַַָ

 מח ּבֹו ׁשּיׁש עצם אחד   ֵֶֶֶֶַָֹ

ׁשבירת ּדיני נתּבארּו ּוכבר מח". ּבֹו ׁשאין עצם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹואחד

מּפסחים ז' ּבפרק .העצם ְְִִֶֶֶֶָָ

ה'תש"ע כסלו א' רביעי יום
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― הקי"ז ּדברהּמצוה מּלהֹותיר ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָֻ

עׂשר, חמּׁשה ליֹום ּכלֹומר הּיֹום, למחרת הּפסח ְְְְֲֳִִֶַַַַַַָָָָמּבׂשר

עדּֿבקר" מּמּנּו "ולאֿתֹותירּו אמרֹו: והּוא  . ְְְִִֶֶַָֹֹ

ּבארנּו ּוכבר  ׁשּנּתק לאו הּוא זה ׁשּלאו ְְִֵֶֶֶַַָָָ

לעׂשה   והּנתר" ׁשאמר: לפי , ְְֲִֵֶַַַָָֹ

ּתׂשרפּו" ּבאׁש עדּֿבקר אמרּו:מּמּנּו ּובּמכלּתא . ְְְְִִִֵֶֶַַָָָֹֹ

לאֿתעׂשה, על עׂשה לּתן הּכתּוב ּבא ― מּמּנּו" ְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ"והּנתר

עליו. לֹוקין ׁשאין ִֵֶַָָלֹומר:

― הקי"ט ּכןהּמצוה ּגם ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻ

ׁשני ּפסח מּבׂשר ּדבר מּלהׁשאיר   ְְְִִִִֵֶַַַָָ

     אמרֹו והּוא ּבקר, ְְֶַָֹעד

עדּֿבקר"עליו: מּמּנּו "לאֿיׁשאירּו  וגם . ְְִִֶֶַַַָָֹֹ

ּכראׁשֹון. לעׂשה נּתק ֲִִֵֶַַָזה



סי          
      

― הקי"ח מּלהׁשאירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ

ּכמֹו עׂשר, ארּבעה ּביֹום הּקרבה החגיגה ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָמּבׂשר

מּפסחים ו' ּבפרק הּׁשליׁשיׁשּנתּבאר לּיֹום , ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָ

:אמרֹו והּוא הּימים. ׁשני ּבמׁש ּתאכל אּלא ,ְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָָ

הראׁשֹון ּבּיֹום ּבערב ּתזּבח אׁשר מןֿהּבׂשר ְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹ"ולאֿילין

לּבקר"  זה ּבפסּוק המקּבל הּפרּוׁש ּובא . ְְֵֶֶַַַָָָֹֻ

עם הּבאה ּבחגיגה ― וגֹו'" מןֿהּבׂשר "לאֿילין :ְֲִִִִַַַָָָָָָָֹּכ

ליֹום יכֹול ימים. לׁשני ׁשּתאכל מדּבר הּכתּוב ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּפסח

ׁשני. ׁשל לבקרֹו ― "לּבקר" אֹומר: ּכׁשהּוא ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹאחד?

צאן אלהי לה' ּפסח "וזבחּת יתעּלה: אֹומר ְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹועליה

ּובקר" עׂשר ארּבעה ׁשל זֹו מחגיגה והּנֹותר . ְְֲִֵֶַַָָָָָָָָ

נֹותר ּבכלל ׁשהּוא לפי ּבאׁש יּׂשרף ― הּׁשליׁשי ְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָלּיֹום

מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר עליו. לֹוקין אין ּולפיכ ―ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָָָ

מּמּסכת מקֹומֹות ּבכּמה ּבלבד, י"ד חגיגת ּכלֹומר: ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָזֹו,

חגיגהּפסחים .ּומּסכת ְֲִִֶֶַָָ

― הנ"ג והּואהּמצוה הראּיה, על ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָ

ּכלֿזכּור יראה ּבּׁשנה ּפעמים "ׁשלׁש יתעּלה: ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָֹאמרֹו

"אלהי ה' אתּֿפני  ,זֹו מצוה וענין . ְְְְֱִִֵֶֶָָֹ

לֹו ׁשאפׁשר לֹו, ׁשּיׁש זכר ּכלּֿבן עם האדם ְֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּיעלה

עֹולה קרּבן ויקריב לּמקּדׁש יעלהּו ― לבּדֹו ְְְְְֲֲִִֵַַַַַַָָָֹלהל

הּוא ― ּבעלֹותֹו ׁשּמקריב הּזה והּקרּבן ְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַַַָָּכׁשּיעלה.

אמרם והזּכרנּו הקּדמנּו ּוכבר ראּיה. עלת הּנקרא ְְְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָֹ

ראּיה חגיגה, ּברגל: יׂשראל נצטּוּו מצות "ׁשלׁש :ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹ

נתּבא ּוכבר ּכלֹומר,וׂשמחה". זֹו. מצוה ּדיני ּגם רּו ְְְְְְֲִִִִֵַַָָָָ

חגיגה ּבמּסכת ראּיה, הּנׁשיםמצות אין זֹו וגם . ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָ

ּבּה. ַָָחּיבֹות

― הנ"ב לרגלהּמצוה לעלֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָ

"ׁשלׁש יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבּׁשנה, ּפעמים ׁשלׁש ְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֹלּמקּדׁש

ּבּׁשנה" לי ּתחג רגלים  נתּבאר ּוכבר . ְְְִִִֵַָָָָָָֹ

להקריבֹו. קרּבן עם ׁשּיעלה היא הּזאת ׁשהעלּיה ְְְֲֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּבּכתּוב,

ספרי ּולׁשֹון ּפעמים. ּכּמה זה צּוּוי נכּפל ּוכבר  ְְְְְִִִִֵֶַַָָָ

ּוראּיה חגיגה הן: ואּלּו ּברגל, נֹוהגֹות מצות "ׁשלׁש :ְְְֲֲִִִֵֵֶֶָָָָֹֹ

חגיגה ּבגמרא אמרּו ּגם וכן מצותוׂשמחה". "ׁשלׁש : ְְְְְְֲִִִִֵַָָָָָָֹֹ

וענין וׂשמחה". ראּיה חגיגה, ּברגל: יׂשראל ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַָָָָָנצטּוּו

חּיבֹות הּנׁשים ואין ׁשלמים, קרּבן ׁשּיקריב ― זֹו ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָָָחגיגה

חגיגה. ּבמּסכת זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָּבּה.

ה'תש"ע כסלו ב' חמישי יום
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― הנ"ד ּברגלים,הּמצוה ּבׂשמחה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָ

"ּבחּג "וׂשמחּת יתעּלה: אמרֹו והּוא  , ְְְְְְִֶֶַַַָָָ

ּברגל. הּנֹוהגֹות מצות מּׁשלׁש הּׁשליׁשית הּמצוה ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָָֹֹוהיא

הּוא: ― זֹו ּבמצוה נרמז ׁשאליו הראׁשֹון ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָוהענין

אּלּו ּוׁשלמים עלּֿכלּֿפנים, ׁשלמים קרּבן ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָׁשּיקריבּו

ּבּתלמּוד נקראים והם חגיגה, ׁשלמי על נֹוספים ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָ

:אֹומרים אּלּו, ׁשלמים הקרבת ועל ׂשמחה. ׁשלמי :ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָ

"וזבחּת הּכתּוב: אמר ּוכבר ּבׂשמחה". חּיבֹות ְְְְְִִַַַַָָָָָָָָ"נׁשים

ה'" לפני וׂשמחּת ׁשם ואכלּת ׁשלמים  ּוכבר . ְְְְְְְִִֵַַָָָָָָָ

ּוב חגיגה. ּב[מּסכת] זֹו מצוה ּדיני ּגם אמרֹונתּבארּו כלל ְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

אמרם והּוא עֹוד, מהּֿׁשאמרּו "ּבחּג "וׂשמחּת : ְְְְְְֶֶַַַָָָָָ

ּבחּגים, הּבׂשר אכילת מּזה: ׂשמחה", ּבכלֿמיני ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָ"ׂשמח

ּומיני ּפרֹות וחּלּוק חדׁשים, ּבגדים ּולביׁשת הּיין, ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָָּוׁשתּית

ּוברּקּוד זמר ּבכלי והּׂשחֹוק ולּנׁשים, לּקטּנים ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָמתיקה

לבד ּבּמקּדׁש       , ְְִַָָ

ּבכלל נכנס וכלֿזה ― ּביתֿהּׁשֹואבה ׂשמחת ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָוהיא

חּיּוב הּוא ― ׁשּבהם והחמּור ."ּבחּג "וׂשמחּת ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָאמרֹו

ּולׁשֹון לׂשמחה. מיחד ׁשהּוא ּכיון ּדוקא, הּיין ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻׁשתּית

ּפסחים ּביתֹוּגמרא ּובני ּבניו לׂשּמח אדם "חּיב : ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָָָָ

רּבי "ּתניא אמרּו: וׁשם ּבּיין". מׂשּמחם? ּבּמה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּברגל.

אין קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן אֹומר: ּבתירא ּבן ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָיהּודה

ׁשם ואכלּת ׁשלמים וזבחּת ׁשּנאמר: ּבבׂשר, אּלא ְְְְְְְֱִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָׂשמחה

ויין ׁשּנאמר: ּבּיין, אּלא ׂשמחה אין עכׁשו ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָוׂשמחּת.

לבבֿאנֹוׁש" יׂשּמח  אנׁשים" עֹוד: ואמרּו . ְְְְֱֲִַַַָָ

להם ּבראּוי  ."להם ּבראּוי ונׁשים ְִֶֶָָָָָָָ

הענּים זֹו ּבׂשמחה לכלל ׁשּנתחּיב הּוא, הּתֹורה ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹּולׁשֹון

והּיתֹום "והּגר יתעּלה: אמר והּגרים, ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָוהחלּוׁשים

והאלמנה"  . ְְַָָָ

― הקנ"ו לרגלהּמצוה מּלעלת ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹֻ

אמרֹו והּוא ׁשם, להקריבֹו קרּבן עּמנּו ׁשּיהא ְְְְְְְִִִֵֶַָָָָָּבלי

ריקם" פני "ולאֿיראּו יתעּלה:  אּלא , ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹ

נתּבארּו ּוכבר ּוׁשלמים. עֹולה עּמֹו יהיּו ְְְְֲִִִִִַָָָָָָעלּֿכלּֿפנים

הּנׁשים אין זה ולאו חגיגה, ּבמּסכת זֹו מצוה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּדיני

ּבֹו. ַָחּיבֹות

― הרכ"ט מּלעזֹובהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַָָָָָֻ

ּבׁשלמּות מּתנֹותיהם מּלתת מהם ּולהתעּלם ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָאתֿהלוּים

ּפןּֿתעזב ל "הּׁשמר אמרֹו: והּוא ּברגל, ְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹּומּלׂשּמחם

"ּכלֿימי אתֿהּלוי  ספרי ּולׁשֹון . ְְִִֵֵֶֶַָָ

 ― ּפןּֿתעזב ּבלאֿתעׂשה, ― "הּׁשמר :ְֲֲִֶֶֶַַָֹֹ

ְֲֶַֹּבלאֿתעׂשה".

           
      

― הט"ז העםהּמצוה את להקהיל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ

ּכּמה וׁשּיּקראּו ׁשמּטה ּכלֿמֹוצאי ׁשל סּכֹות ׁשל ּבּׁשני ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּכּלֹו

יתעּלה: אמרֹו והּוא לפניהם, ּתֹורה מּמׁשנה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּפסּוקים

וגֹו'" והּטף והּנׁשים האנׁשים אתֿהעם "הקהל  ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ

קּדּוׁשין ּובתחּלת הקהל. מצות היא וזֹו ― ְְְְִִִִִִֵַַַ

ּגרמּה ׁשהּזמן עׂשה "ּכלֿמצות ּכׁשאמרּו:  ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָ

והרי" ואמרּו: ּבּתלמּוד הקׁשּו ּפטּורֹות", ְְְְְֲִִֵַַַָָנׁשים

חּיבֹות?!" ונׁשים ּגרמּה, ׁשהּזמן עׂשה ּדמצות ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ'הקהל'

מןֿהּכללֹות" למדין "אין הענין: ּבסֹוף והּסק  ְְְְְִִִֵֵַַָָָֻ

           

   רצֹוני זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵָָָ

ז' ּבפרק ― ּומהּֿיּקרא יקרא, ּומי יּקרא, אי ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלֹומר

סֹוטה .מּמּסכת ִֶֶַָ

― הע"ט ּבקּדּוׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָ

למהּֿׁשחֹובה ּולהבּדילם להפריׁשם ּכלֹומר ְְְְְְְִִֶַַַַָָָּבכֹורֹות,

כלּֿבכֹור "קּדׁשֿלי יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהם, ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָלעׂשֹות

ּובּבהמה" ּבאדם יׂשראל ּבבני ּכלֿרחם ּפטר  ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

וצאן ּבקר היא זֹו ׁשּבהמה הּוא הּתֹורה ּולׁשֹון .ְְִֵֶַָָָָָֹ

ּבהמה ּבבכֹור נכּפל זה צּוּוי ּבלבד. החמֹור ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָּומין

אמר עּתה. ּבּה מדּברים ׁשאנחנּו הּמצוה והיא ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָטהֹורה,

הּזכר ּובצאנ ּבבקר יּולד אׁשר "ּכלֿהּבכֹור ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹיתעּלה:

"אלהי לה' ּתקּדיׁש  ּב ודין ׁשל. זה כֹור ְְְֱִִֶֶֶַַֹ

חלּבֹו מקריבים לּכהנים, ׁשּיּנתן הּוא: טהֹורה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבהמה

מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבׂשרֹו. ׁשאר ואֹוכלים ְְְְְְְְֲִִִִֵָָָָָָודמֹו

מּסכת ּבסֹוף ונתּבאר ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ּבׁשלמּות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָזֹו

חּלה   אּלא נֹוהגת זֹו מצוה ׁשאין , ְִֵֶֶֶֶַָָָ

ספרי ּולׁשֹון ּבארץ.    יכֹול" : ְְִֵֶָָָ

― לארץ לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות מעלה אדם ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָיהא

ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני ואכלּת לֹומר: ְְְְְְְֱִֵֶַַַַַָָָֹּתלמּוד

וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר ּתירׁש  ― ְְְְְְְִִֶֶָָֹֹֹֹ

ּדגן מעׂשר מביא ׁשאּתה מּמקֹום  , ְִִֵַַַָָָָָ

מביא אּתה ׁשאין לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות; מביא ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאּתה

,ל נתּבאר הּנה ּבכֹורֹות". מביא אּתה אי ּדגן, ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָמעׂשר

חּוצה ּבכֹור אבל ּבארץ; אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ְְֲִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשּמצוה

הּוא קדוׁש א קרב, אינֹו לארץ   ֵֵֶַָָָָ

       ְֵֵָלהאכל

ּבמּומֹו        ְ

 ּכמֹו ׁשהּוא ּובין ּבנּוי הּמקּדׁש ׁשּבית ְְִֵֵֵֶֶַָָּבין

חּיבים הלוּים ואין ּדגן. מעׂשר ּכמֹו זה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבזמּננּו

זֹו. ְְִָּבמצוה

ה'תש"ע כסלו ג' שישי יום

.Á˜ .„Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקמ"ד מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

אמרֹו: והּוא ּתמים, הּוא אם לירּוׁשלים חּוץ ְְְִִִִֶַַָָָאתֿהּבכֹור

"ּבקר ּובכרת וכּו' ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ְְְְְֱִֶֶַָָֹֹֹֹ

 ספרי ּולׁשֹון .  זה ― "ּובכרת" : ְְְִֵֶֹֹ

ּבין ּבכֹור ׁשאכל לזר אּלא ללּמד הּכתּוב ּבא לא ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּבכֹור,

ל נתּבאר הּנה ּבלאֿתעׂשה. ׁשעֹובר ּדמים, זריקת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹלפני

יאכל ׁשּלא לּזר אזהרה ענינים: ׁשני ּכֹולל זה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלאו

חּוץ אכילתֹו על לּכהן אזהרה וגם ּתמים ְְְֲִִֵַַַַָָָָֹּבכֹור

ּתמים; ּבבכֹור ּתלּוי הּדין הענינים ּובׁשני ְְְִִִִִִִִֵַָָָָָָלירּוׁשלים.

לֹוקה. ― זה לאו על ְֵֶֶַָָוהעֹובר

― הק"ח ּבכֹורהּמצוה מּלפּדֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

אֹו ּבכֹורֿׁשֹור א" יתעּלה: אמרֹו והּוא טהֹורה, ְְְְְְִֵֶַַָָָּבהמה

הם" קדׁש תפּדה לא עז אֹוֿבכֹור ּכׂשב בכֹור  ְְְִֵֵֶֶֶֶֹֹ

ּבכֹורֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו למכרֹו מּתר אבל .ְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֻ

ספרא ּולׁשֹון .  ּבּבכֹור" : ְְְִַָ

הּוא". נמּכר אבל ― תפּדה" "לא אֹומר ְְֲִִֵֶָָֹהּוא

ה'תש"ע כסלו ד' קודש שבת יום

.ÁÚ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÂÏÒÎ'„Œ'‚˘„Â˜˙˘ŒÈ˘È˘ÌÂÈ

― הע"ח מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָ

הּטהֹורה, מןֿהּבהמה ּבכלֿׁשנה לנּו ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָמּכלֿׁשּיּולד

ודמּה חלּבּה ׁשּנקריב  אנחנּו ונאכל ְְְְְֲִֶֶַַַָָָֹ

"וכלֿמעׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבירּוׁשלים. ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָׁשאריתּה

יהיהֿ העׂשירי הּׁשבט ּתחת אׁשרֿיעבר ּכל וצאן ְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹּבקר

לה'" קדׁש  ּוכבר ּבהמה. מעׂשר וזהּו ― ְְְְֵֶֶַַַָָֹ

מּבכֹורֹות אחרֹון ּבפרק זֹו מצוה ּדיני וׁשםנתּבארּו . ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָ

ּבפני וׁשּלא לארץ ּבחּוצה ּגם נֹוהגת זֹו ׁשּמצוה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹנתּבאר,

ּדרּבנן, ּבגזרה אבל ּתֹורה. ּדין וזהּו ― הּבית ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

         

 ׁשּמא      ֶָ

מקּדׁש לנּו אין ׁשהרי ― ּבמּום ׁשּלא יאכל ְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָֹ

       ―

הּמקּדׁש ּוכׁשּיהא הּבית"; ּבפני אּלא נֹוהג "אינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאמרּו:

לארץ. ּובחּוצה ּבארץ נֹוהג ― ְֵֶֶָָָָָָּבנּוי





סי            
      

― הט"ז העםהּמצוה את להקהיל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָ

ּכּמה וׁשּיּקראּו ׁשמּטה ּכלֿמֹוצאי ׁשל סּכֹות ׁשל ּבּׁשני ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּכּלֹו

יתעּלה: אמרֹו והּוא לפניהם, ּתֹורה מּמׁשנה ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָּפסּוקים

וגֹו'" והּטף והּנׁשים האנׁשים אתֿהעם "הקהל  ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָ

קּדּוׁשין ּובתחּלת הקהל. מצות היא וזֹו ― ְְְְִִִִִִֵַַַ

ּגרמּה ׁשהּזמן עׂשה "ּכלֿמצות ּכׁשאמרּו:  ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָ

והרי" ואמרּו: ּבּתלמּוד הקׁשּו ּפטּורֹות", ְְְְְֲִִֵַַַָָנׁשים

חּיבֹות?!" ונׁשים ּגרמּה, ׁשהּזמן עׂשה ּדמצות ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָ'הקהל'

מןֿהּכללֹות" למדין "אין הענין: ּבסֹוף והּסק  ְְְְְִִִֵֵַַָָָֻ

           

   רצֹוני זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְְֲִִִִֵָָָ

ז' ּבפרק ― ּומהּֿיּקרא יקרא, ּומי יּקרא, אי ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָלֹומר

סֹוטה .מּמּסכת ִֶֶַָ

― הע"ט ּבקּדּוׁשהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַָָ

למהּֿׁשחֹובה ּולהבּדילם להפריׁשם ּכלֹומר ְְְְְְְִִֶַַַַָָָּבכֹורֹות,

כלּֿבכֹור "קּדׁשֿלי יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבהם, ְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָלעׂשֹות

ּובּבהמה" ּבאדם יׂשראל ּבבני ּכלֿרחם ּפטר  ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָָ

וצאן ּבקר היא זֹו ׁשּבהמה הּוא הּתֹורה ּולׁשֹון .ְְִֵֶַָָָָָֹ

ּבהמה ּבבכֹור נכּפל זה צּוּוי ּבלבד. החמֹור ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָּומין

אמר עּתה. ּבּה מדּברים ׁשאנחנּו הּמצוה והיא ְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָטהֹורה,

הּזכר ּובצאנ ּבבקר יּולד אׁשר "ּכלֿהּבכֹור ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֹיתעּלה:

"אלהי לה' ּתקּדיׁש  ּב ודין ׁשל. זה כֹור ְְְֱִִֶֶֶַַֹ

חלּבֹו מקריבים לּכהנים, ׁשּיּנתן הּוא: טהֹורה ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבהמה

מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבׂשרֹו. ׁשאר ואֹוכלים ְְְְְְְְֲִִִִֵָָָָָָודמֹו

מּסכת ּבסֹוף ונתּבאר ּבכֹורֹות. ּבמּסכת ּבׁשלמּות ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָזֹו

חּלה   אּלא נֹוהגת זֹו מצוה ׁשאין , ְִֵֶֶֶֶַָָָ

ספרי ּולׁשֹון ּבארץ.    יכֹול" : ְְִֵֶָָָ

― לארץ לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות מעלה אדם ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָיהא

ּדגנ מעׂשר אלהי ה' לפני ואכלּת לֹומר: ְְְְְְְֱִֵֶַַַַַָָָֹּתלמּוד

וצאנ ּבקר ּובכרת ויצהר ּתירׁש  ― ְְְְְְְִִֶֶָָֹֹֹֹ

ּדגן מעׂשר מביא ׁשאּתה מּמקֹום  , ְִִֵַַַָָָָָ

מביא אּתה ׁשאין לארץ מחּוצה ּבכֹורֹות; מביא ְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָאּתה

,ל נתּבאר הּנה ּבכֹורֹות". מביא אּתה אי ּדגן, ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָמעׂשר

חּוצה ּבכֹור אבל ּבארץ; אּלא נֹוהגת אינּה זֹו ְְֲִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָׁשּמצוה

הּוא קדוׁש א קרב, אינֹו לארץ   ֵֵֶַָָָָ

       ְֵֵָלהאכל

ּבמּומֹו        ְ

 ּכמֹו ׁשהּוא ּובין ּבנּוי הּמקּדׁש ׁשּבית ְְִֵֵֵֶֶַָָּבין

חּיבים הלוּים ואין ּדגן. מעׂשר ּכמֹו זה, ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָּבזמּננּו

זֹו. ְְִָּבמצוה

ה'תש"ע כסלו ג' שישי יום

.Á˜ .„Ó˜ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הקמ"ד מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

אמרֹו: והּוא ּתמים, הּוא אם לירּוׁשלים חּוץ ְְְִִִִֶַַָָָאתֿהּבכֹור

"ּבקר ּובכרת וכּו' ּבׁשערי לאכל תּוכל "לא ְְְְְֱִֶֶַָָֹֹֹֹ

 ספרי ּולׁשֹון .  זה ― "ּובכרת" : ְְְִֵֶֹֹ

ּבין ּבכֹור ׁשאכל לזר אּלא ללּמד הּכתּוב ּבא לא ְְְְֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּבכֹור,

ל נתּבאר הּנה ּבלאֿתעׂשה. ׁשעֹובר ּדמים, זריקת ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹלפני

יאכל ׁשּלא לּזר אזהרה ענינים: ׁשני ּכֹולל זה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּלאו

חּוץ אכילתֹו על לּכהן אזהרה וגם ּתמים ְְְֲִִֵַַַַָָָָֹּבכֹור

ּתמים; ּבבכֹור ּתלּוי הּדין הענינים ּובׁשני ְְְִִִִִִִִֵַָָָָָָלירּוׁשלים.

לֹוקה. ― זה לאו על ְֵֶֶַָָוהעֹובר

― הק"ח ּבכֹורהּמצוה מּלפּדֹות ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

אֹו ּבכֹורֿׁשֹור א" יתעּלה: אמרֹו והּוא טהֹורה, ְְְְְְִֵֶַַָָָּבהמה

הם" קדׁש תפּדה לא עז אֹוֿבכֹור ּכׂשב בכֹור  ְְְִֵֵֶֶֶֶֹֹ

ּבכֹורֹות ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו למכרֹו מּתר אבל .ְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָָֻ

ספרא ּולׁשֹון .  ּבּבכֹור" : ְְְִַָ

הּוא". נמּכר אבל ― תפּדה" "לא אֹומר ְְֲִִֵֶָָֹהּוא

ה'תש"ע כסלו ד' קודש שבת יום

.ÁÚ ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
ÂÏÒÎ'„Œ'‚˘„Â˜˙˘ŒÈ˘È˘ÌÂÈ

― הע"ח מעׂשרהּמצוה להפריׁש ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַַָָ

הּטהֹורה, מןֿהּבהמה ּבכלֿׁשנה לנּו ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָמּכלֿׁשּיּולד

ודמּה חלּבּה ׁשּנקריב  אנחנּו ונאכל ְְְְְֲִֶֶַַַָָָֹ

"וכלֿמעׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבירּוׁשלים. ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָׁשאריתּה

יהיהֿ העׂשירי הּׁשבט ּתחת אׁשרֿיעבר ּכל וצאן ְֲֲֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹּבקר

לה'" קדׁש  ּוכבר ּבהמה. מעׂשר וזהּו ― ְְְְֵֶֶַַַָָֹ

מּבכֹורֹות אחרֹון ּבפרק זֹו מצוה ּדיני וׁשםנתּבארּו . ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָ

ּבפני וׁשּלא לארץ ּבחּוצה ּגם נֹוהגת זֹו ׁשּמצוה ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹנתּבאר,

ּדרּבנן, ּבגזרה אבל ּתֹורה. ּדין וזהּו ― הּבית ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָ

         

 ׁשּמא      ֶָ

מקּדׁש לנּו אין ׁשהרי ― ּבמּום ׁשּלא יאכל ְְֲִֵֵֵֵֶֶָָָֹ

       ―

הּמקּדׁש ּוכׁשּיהא הּבית"; ּבפני אּלא נֹוהג "אינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָאמרּו:

לארץ. ּובחּוצה ּבארץ נֹוהג ― ְֵֶֶָָָָָָּבנּוי
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(‚È).ÌÈ‰Î‰ ËÙ˘ÓÂ,זה חק להם קבעו הם

של ושוק חזה אם כי לנחלה היה לא ולהם
יורה:ÁÏ˜˙.סיר:Â„„.(È„)שלמים:
.ÂÙ:מחבת(ÊÈ).Â‡ ÈÎ:בזיון לשון

(ÁÈ).„ „ÂÙ‡ Â‚Á Ú(:תרגום)כרדוט

יונתן, תרגם שהרי מעיל, לשון והוא דבוץ,
יח) יג בנות(שמואלֿב תלבשנה כן דכי 'מעילי', :

מעילים, הבתולות יח)המלך יג :(שמואלֿב
‡ÂÓ.(ËÈ)כרדוטין: ÂÏ ‰˘Ú˙ ÔË˜ ÏÈÚÓÂ

לשנה: משנה

 
(‚È).ÌÈ‰Î‰ ËÙ˘ÓÂקבוע מנהג לעצמם עשו עלי בני

הזובחים: העם ‡È˘.עם ÏÎ,שלמים זובח מי היה כאשר
השינים, שלש בעל מזלג ובידו הכהן משרת אליו בא

בו: ליקח שירבה הכהÎ‰Â‰.(È„)בכדי ההוא בהמזלג
יעלה אשר וכל בבשר, לתחבו בכדי וכו', בכיור בכח

לעצמו: לוקח היה הבשר, מן המזלג:Â.המזלג עם
.ÌÈ‡‰:לזבוח(ÂË).ÌË Ì‚קודם בא לפעמים גם

ושאל הבשר, את בשלו שלא בעוד האימורין, הקטרת
המבושל: חלופי חי ÔÂÈË˜È.(ÊË)בשר Ë˜את יקטירו

כאשר לך תקח זה ואחרי עת, בכל כמו בתחלה החלב
מבושל: או חי או Ú˙‰.תרצה, ÈÎהיא ואם מיד, לי תן

הקטרה: הכהן:‰ÌÈÚ.(ÊÈ)קודם Â‡.משרתי ÈÎכי
עוד לחטוא הנערים למדו ומהם ה', מנחת בזו עלי בני

הקדשים: בזיון בדבר ÂÎÂ.(ÁÈ)יותר ˙˘Ó Ï‡ÂÓ˘Â
ממעשיהם: למד ‰.ולא ÈÙ פני‡˙ את אמר ולמעלה

להורותו: לעלי עוד הוצרך לא שגדל, שלאחר להגיד עלי,
.Ú:'ה עובדי החשובים כדרך בד, אפוד חגור היה נער, עדיין שהיה עם לומר ÓÈÓÈ‰.(ËÈ)רוצה ÌÈÓÈÓשנה בכל

ושנה: שנה בכל שגדל גופו צורך לפי חדש, מעיל לו העלתה ‰ÌÈÓÈ.ושנה ÁÊ:שנה בכל לזבוח שרגיל מה

 
(‚È).ËÙ˘ÓÂכמו יא)ומנהג, כז משפטו:(לקמן וכה :˙‡

.ÌÚ‰:העם עשויÏÊÓ‰Â‚.עם שינים, בעלת כלי שם
וכן מהקדרה, ולהוציא בשר בו ג)לתחוב לח את(שמות :

ÂÙ.(È„)המזלגות: ˙ÁÏ˜ „Â„ ÂÈÎ,בשול כלי הם
וכדומה: וקדרה קרויÈÁ.(ÂË)כיורה נתבשל שלא דבר

וכןÌÂÈÎ.(ÊË)חי: כעת, לומר, יז)רצה ח ביום(במדבר :
כרחך:ÊÁ˜‰.הכותי: ובעל עניןÂ‡.(ÊÈ)בכח הוא

כמו יח)כעס, ט אל(נחמיה והושאל גדולות, נאצות :
מכעיסו: הוא למי, המבזה כי ההיאÁÓ˙.הבזיון, המלה

ולדורון: למנחה שהמה הקרבנות כל ‡ÂÙ„.(ÁÈ)כולל
בו ויחגרו גדול, כהן של לאפוד קצת דומה מלבוש,
בדוד נאמר וכן אדם, בני משאר להשתנות ה' עובדי

הארון לפני יד)כשהלך ו בד:(שמואלֿב אפוד חגור ודוד :
.„:פשתן(ËÈ).ÏÈÚÓÂשל למעיל קצת דומה מלבוש

גדול: כהן
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דורש, שהוא העבודה להתכלית,ועובדים מגיעים

הקודש, בלשון – בארץ" "ופרינו רק לא ופועלים
" גם אם בארעא",כי וניפוש

בענין קודש,וכמבואר ולא חול הוא תרגום של'
בהעולם רק לא והוספה הרחבה פועלים – דידן ובנדון
מלשון עולם - זה (שגם הקודש בלשון שהוא כפי

העולםהעלם של וכו' חול בעניני גם אם כי ,(

לו דירה נעשה בהם שגם - תרגום לשון – "בארעא"
יתברך.

היעוד יתקיים זו כבודעבודה דנגלה
כל וראו כיה' יחדיו "דיבר.
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שנה41) ע' להצ"צ ביאוה"ז ב. סד, ש"ש ד. לז, שלח לקו"ת

למרז"ל). (ומציין

ה.42) מ ישעי'
רמב"ן,43) (ראה השלישי לביהמ"ק מרמזת הג' שהבאר ולהעיר

עה"פ). ועוד יקר, כלי בחיי, רבינו
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט מ"ח, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

...בהזדמנות זו הנני לעוררו, שאין ניכר מכל מכתביו שיקדיש מזמנו וכחותיו להשפעה בבית עצמו, 

היינו על זוגתו וילידיהם שיחיו, ובדרכי נועם ובענינים של קירוב.

וכותב הנני בדיוק הלשון שיקדיש, כי זהו ענין של קדושה, כיון שנוגע לקיום עם קדוש.

ואין מקרא יוצא מידי פשוטו ושננתם לבניך, וכמבואר גם בהלכות תלמוד תורה. ובפרט שמפורסמת 

שיחת כ"ק אדמו"ר )מוהרש"ב( נ"ע שהתחלתה - שכמו שמחוייבים בהנחת תפילין בכל יום כן מחויבים 

להקדיש מזמנו להשפעה על האשה ועל הבנים כו' וכו'.

ומובן שאין לצאת יד"ח בענינים של שפיץ חב"ד ואורות בלי כלים ע"ח אחרים. וסו"ס זהו ג"כ על 

חשבון עצמו. והשי"ת יצליחו לשמש דוגמא חי' בענין זה גם לחבריו וידידיו.

ומובן שאין להיות מיצר על הזמן הדרוש לפעולות אלו, כי, כנ"ל, עי"ז מקדישים את הזמן וקדושה 

ומצוה גוררות קדושה ומצוה.

המחכה לבשו"ט בכל האמור לעיל.
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ט מ"ח, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א עוסק בצ"צ כו' מו"ה ישכר דוב שי'

שלום וברכה!

בטח  הנה  עד"ז,  מזכיר  שאינו  ואף  חשון,  מכ"ד  מכתבו  סו"ס  נתקבל  הארוכה  שתיקתו  לאחרי 

כפי המנהג שהיו  חוץ,  כלפי  וגם  בשביל התלמידות  פנים  כלפי  הן  הבע"ל,  חנוכה  לימי  בהכנות  התחילו 

זו אל יחסר המזג  וכו', שבטח גם בשנה  עורכים איזה ענין של פומבי, מזמינים ההורים של התלמידות 

ואדרבה יעלו בקדש והשי"ת יצליחם.

המחכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר



צי   
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   ,האכילה שבמקום הנרות על רק מברכת

התאורה על או הבעל, שמדליק שבבית הנרות שאר אבל
עליהם מברכים אין - .החשמלית

     נרות ברכת בנוסח מנהגנו
קודש שבת של נר להדליק .שבת:

    של נר להדליק בשבת: שחל טוב ביום
טוב יום ושל .שבת

     סופרים מדברי מצות על אף
אנו שכאשר כיון וצונו', במצותיו קדשנו 'אשר מברכים

שצונו ה' מצות מקיימים אנו - חכמים לדברי שומעים
אליהם .לשמוע

   במצותיו קדשנו 'אשר שאומר שכיון
הברכה אחר מיד להדליק עליו - .להדליק'

    ,משמע הלשון מסתימת
ההדלקה אחר יברך המדליק איש .שגם

    קודם ובירכה כשטעתה אמנם
הדליקה ואם הברכה, לאחר להדליק יכולה - ההדלקה
מכן ולאחר עליהם, ובירכה להדליק שרגילה מהנרות חלק

 
נר89) בביתו להדליק אדם שחייב כשם סכ"ד: תקיד סי' עד"ז

לברך צריך לפיכך ביו"ט חייב הוא כך בשבת הפחות לכל אחד
יו"ט. של נר להדליק וציונו במצותיו קדשנו אשר הדלקה בשעת
הסעיף בהמשך רבינו כתב כאן ואילו הדלקה' בשעת 'לברך מהלשון (להעיר

ההדלקה') לאחר מברכין ביו"ט .'שאף
לכבדו צריך הכיפורים יום הכיפורים: יום לענין ס"א תר"י ובסי'
מקומות שיש אלא שיתבאר כמו טובים ימים בשאר כמו בנרות
שאיש בבית הכיפורים יום בליל נר בהדלקת איסור שנוהגין
אשר לברך צריכין שמדליקין מקומות ואותן . . בו דרים ואשתו
יום שהרי הכיפורים יום של נר להדליק וציונו במצותיו קדשנו
טובים. וימים בשבתות כמו נרות בו להדליק מצוה הכיפורים

לבטלה90) ברכה זו אין – בהם יד)אףשאםמשתמשים סעיף .(להלן
לעיל ראה – הראשונה בפעם כשמדליקה שהחיינו ברכת לגבי

לז. אות
אדמו"ר91) כ"ק קכד)ממכתב ע' ח"ו קודש ע"ד(אגרות במענה :

וכן ה' תהלת בסידור במ"ש והוא מזמן, זה קדמיכון דשאילנא
ג"כ והועתק תש"א משנת בארצה"ב הנדפס אור תורה בסידור
הוא: הנוסח שבת של נרות בהדלקת אשר תמימים, תומכי בלוח

שבת של התיבה˜„˘נר להוסיף המקור מאין ,˘„˜?
זה שאין נראה ולי ע"ז, מקור מצאתי לא לע"ע הנה :

הפסק חשש שיש במקום כי הוא ע"ז והוכחתי הנוסח, מעיקר
ויו"ט, דשבת נרות הדלקת בנוסח עיי"ש קדש, תיבת משמיטים

ש הפסק)ומה חשש שאין מברכת(במקום כן קדש, תיבת מוסיפין
והוא שליט"א הרבנית ובטח˜חמותי שלפני' מהדורות

בתשובות מ"ש וידוע נשיאינו, בבית דור אחר דור כן נהגו
קבלה לדחות דאין י"ג, סי' משה השיב בשו"ת הובא הרשב"א
מופתים רבוא ששים מפני עמנו, מבני הזקנות נשים ביד שיש

סותרו. המראים
נר להדליק הברכה שבנוסח ג: אות תש"ן סיון י"ט שיחת וראה

קודש. הם – והאור הנר שגם מודגש קודש, שבת של
בנוסח לומר מנהגנו :578 ע' חט"ז בלקו"ש הנדפס ובמכתב

לאחרי')הברכה או בחתונה לפני אם הבדל בלי – נר(ומובן "להדליק ,
ראיתי אגב, ויו"ט. שבת של בשויו"ט: אבל קודש" שבת של

מצות בזכות רבש"ע, – הברכה אחרי . . שמביא התפלה בנוסח
כו'. קודש שבת של הנרות הדלקת

תיקוני בסדר נמצאת קודש המילה בתוספת שהברכה ולהעיר
הישן. מנחה קרבן ובסידור האריז"ל, עפ"י שבת

מפסיקים92) שאין 91 הערה הנ"ל אדמו"ר כ"ק מכתב פי על
'קדש'. במילת

˘ ˘  ˜„  יום של נר להדליק
במקומו)הזכרון בעז"ה ˘,(יתבאר ˘ ˘ ˘של

הזכרון. יום ושל שבת
 .הכפורים יום של נר ˘להדליק ˘

הכפורים. ויום שבת של נר להדליק
מדברי93) היא שהנטילה פי על אף טז: סעיף קנח סימן

נטילת על וצונו במצותיו קדשנו אשר עליה מברכין סופרים
ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור לא שנאמר ציונו והיכן ידים
מקיימים אנו חכמים לדברי שומעים כשאנו ולפיכך ושמאל
שמברכין הברכות כל טעם וזהו אליהם לשמוע שצונו ה' מצות

דבריהם. של מצות על
כדי חצירות עירובי אחר לחז(ו)ר מצוה סי"ח: שסו סי' ועד"ז
מצות על אקב"ו עליו לברך וצריך באיסור. לטלטל יבואו שלא
דבריהם. של מצות כל על לברך שצריך כמו עירוב
לבדוק שיתחיל קודם חמץ): בדיקת (לגבי ס"א תלב סי' ועד"ז
סופרים. מדברי מצות כל על שמברכין כמו לברך צריך
העירוב שנטל ואחר תבשילין): עירוב (לגבי ס"ד תקכז ובסי'
עירוב מצות על וציונו במצותיו קדשנו אשר לברך חייב בידו

חכמים. מצות כל שאר על שמברכין כמו
עובר94) לברך שצריך המצות ברכות ס"ג: מו סי' משנ"ת ע"פ

אבל לעשות וצונו במצותיו קדשנו אשר שמברך לפי לעשייתן
כך, אחר גם אותן לברך יכול והודאה שבח שהן הללו ברכות
אותן לברך צריך המצות ברכות כל סי"ז: כ"ה בסימן ועד"ז

המצוה. עשיית התחלת ˘קודם  „
הלכות95) ובקיצור יט, ס"ק בבדה"ש עד סי' השלחן קצות

הבעל ידליק יא: בסעיף מהלשון כן הוכיחו 30 הערה משוע"ר
ויברך.
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מא' תבקש - להדליק ששכחה נרות עוד שישנם ראתה

שידליקם ביתה .מבני
     ידיה שמשימה כיום נוהגים

ומברכת פניה .על
     נר הדלקת מצות שעיקר

לאורה והתשמיש ההנאה אלא - בלבד ההדלקה אינה שבת
והכנה התחלה היא שההדלקה אלא המצוה עיקר היא

זו .למצוה
   מהקב"ה רצון עת הוא נרות הדלקת זמן

הדרוש כל על ישראל בני בקשות להפרישלקבלת ונהגו ,
הנס בעל מאיר רבי (לצדקת לצדקה פרוטות קודםאיזה (

הנרות לתקופתהדלקת ובפרט ענינים לכמה מסוגל והוא
בתקופת ופעם פעם כל ח"י ערך להוסיף (ויש ההריון

נרות) הדלקת קודם תמיד לתת שרגילה מה על .ההריון
   וככל להזהיר שצריך - ופשוט מובן

את ח"ו לטלטל שלא המדליקות והבנות הנשים את הדרוש
ההדלקה לאחרי הצדקה לכתחילהקופת להיות וצריכה

הבדלה. לאחרי עד להשאר שתוכל במקום

 
בהדלקה שבת עליו מקבל כשהבעל הוא הנ"ל דכל יתכן אמנם

אברהם באשל כתב שבת מקבל אינו ואם שיברך(בוטשאטש)זו,
לא. סי' ח"ד המאיר שרגא בשו"ת הוא וכן ידליק, ואח"כ תחילה

עד96) סי' קצוה"ש וראה השבת, את עליה קיבלה שכבר כיון
יד. ס"ק בבדה"ש

ומן97) סט"ז: קנח בסי' ידים נטילת ברכת לגבי הוא עד"ז
עליהם מברכין המצות שכל הנטילה קודם לברך ראוי היה הדין
מבית היוצא כגון נקיות ידיו אין שלפעמים אלא לעשייתן עובר
נטילה בין לחלק שלא הנטילה אחר לעולם מברכין לכך הכסא
על ואף שיתבאר כמו המצוה מן הוא הניגוב שגם ועוד לנטילה
. . לנטילה נטילה בין לחלק רצו לא ניגוב א"צ שלפעמים פי
שכל פי על ואף אח"כ יברך הניגוב אחר עד בירך ולא שכח ואם
לאחר עליהן מברך אינו לעשייתן עובר עליהן בירך שלא המצות
לברך אפשר אי שלפעמים כיון זו מצוה מקום מכל עשייתן גמר
אחר לברך ומוכרח הכסא מבית היוצא כגון עשייתה קודם עליה
אח"כ. לברך יכול ולעולם לפעם פעם בין בה לחלק אין עשייתה

פי98) על ובפרט יט, ס"ק בדה"ש עד סי' השלחן קצות ע"פ
היד, עם לכסותם שקשה באופן – נרות כמה להדליק (ובכףהמנהג

עיניה) תעצום – הנרות כל לכסות יכולה שכשאינה כתב לד ס"ק .החיים
ג' ידיה מניפה – פניה על ידיה שמשימה שקודם נוהגים ויש

השבת קדושת קבלת לציין הנרות על כב)פעמים ע' נש"ק דיני (קיצור

הנר'. לפני ידה 'שמשימה בשוע"ר שכתוב מה לקיים הוא ואולי
שלום', 'שבת אומרת: פניה מעל ידיה מסירה שכאשר נוהגים וכן

ו טבא', כג)כיו"ב'שבתא ע' נש"ק דיני .(קיצור
להדליק99) כששכחה זה שמטעם נתבאר ושם יא, סעיף להלן

לנכרי לומר התירו השמשות בין ונזכרה השמשות בין קודם
תברך והיא – אחד נר (קו"אלהדליק שבת נר הדלקת על (בנוסח

ההדלקה.סק"ג)) לאחר מיד לברך כששכחה לענין שם וראה ,
תקכט100) ע' יד כרך אג"ק ה'תשל"ה, תשרי ו' להלןשיחת (הובא

(102 שתתפללהערה וראוי כתב: יט ס"ק עד סי' השלחן ובקצות
הדלקה פניה)בשעת על ידיה שמשימה בעת הקב"ה(היינו לה שיתן

במג"א הוא הדבר ומקור בתורה, מאירים זכרים יא)בנים .(ס"ק
מהמג"א העתיק הזקן שאדמו"ר אדמו"ר כ"ק זה על כתב אמנם
שמעתי ו"לא זה. ענין והשמיט – ולאחריו זה שלפני עניינים
להדלקת בקשה תפלת הרב בבית ראיתי ולא לאו, ולא הן לא

בזה. יתערב לא לדעתי ולכן נרות,

נתפשט101) כבר יט: ס"ק בבדה"ש עד סי' השלחן בקצות
גאונים תקנות ע"פ שבגולה ישראל תפוצות בכל המנהג
רמבעה"נ לקופת צדקה תתן הנרות הדלקת שקודם ז"ל וצדיקים

לשנות. ואין ת"ו, באה"ק הישוב להחזקת
נתינת על רבות פעמים אדמו"ר כ"ק מעורר בהם קודש באגרות גם
היא שהצדקה רבות פעמים מזכיר – הנרות הדלקת לפני הצדקה

רמבעה"נ נוספים,לצדקת רבים ובמקומות שיד ע' שם נ, ע' שם כד, ע' (ח"ה

כותב 401 ע' חכ"ב ובלקו"ש סתם, צדקה נתינת על מעורר רבות פעמים כי אף

הק' טהרת על בנ"י חינוך למוסד להיות צריכה לזחו"ק) (כסגולה שהצדקה

כותבדוקא) לא – רמבעה"נ לצדקת כותב בהם במקומות וגם ,
ישראל. ארץ צדקת שזוהי

היא הנר הדלקת שקודם שהצדקה הוא פשוט זה שדבר יתכן אמנם
צריך שאין עד – ישראל ארץ צדקת היא והיא רמבעה"נ צדקת

האמצעי אדמו"ר כ"ק מכתב וראה אדמו"רלפרטו, כ"ק קודש (אגרות

שז) ע' רמבעה"נהאמצעי אה"ק צדקה לחזק וחפצי רצוני מאד מה :
חלה. והפרשת שבת נר הדלקת שקודם למאור ממכתבושמן (ונראה

שאפשר גם משמע אמנם אר"י, צדקת שהיא פשוט ענין שהוא הצדקהזה לתת

בהאדיטש)) אדה"ז ציון על (להדליק למאור שמן כמו אחר לצורך .גם
אמו102) תפריש כמה בשאלתו תקכט: ע' יד כרך קודש אגרות

טוב. יום וערב שבת בערב הנרות הדלקת לפני ת'
היא רצון שעת כיון בזה, והנקודה ביכולתה, תלוי שזה מובן
דהדלקת המצוה קיום קודם ישראל בנות נשי בקשות לקבלת
בזה השי"ת בברכות להרבות צריך טוב, יום וערב בעש"ק הנרות

הצדקה. נתינת ידי על
מנהגן על שומרת בטח :577 ע' חט"ז בלקו"ש הנדפס ובמכתב
הדלקת לפני לצדקה להפריש הכשרות ישראל בנות של הטוב
ולהבא, מכאן כן תעשה ועכ"פ טוב, יום וערב שבת בערב הנרות

נדר. בלי
(103:˜"ÂÁÊÏ ‰ÏÂ‚Ò.כד ע' ח"ה קודש אג"קÂÏ‰אגרות :

סד. ע' חכ"ו שיד, ע' ‰‰Âח"ה ÓÏאג"ק שכז, ע' ח"ה אג"ק :
קח. ע' ח"ז שיג, ע' ˙ח"ו ÂÏÏ.קי ע' ח"י אג"ק :˙ÂÓÂÏÁÏ

:ÚÓ‰.מט ע' ח"ה עו.ÒÏ‰:אג"ק ע' ח"ו ÂÚÂ„.אג"ק
הצדקה104) נתינת מנהג כ"כ נתפשט שלא הטעם זהו ואולי

גם הנה השבת ענין גודל ומפני האמור. חשש מפני הדה"נ לפני
שבת לקדושת בנוגע הוא שהחשש עיקר וג"ז ועוד חששו. לספק
ע"י כזה לחשש להכנס ובי' מיני' סתירה וה"ז – (ושמירתה)
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מא' תבקש - להדליק ששכחה נרות עוד שישנם ראתה

שידליקם ביתה .מבני
     ידיה שמשימה כיום נוהגים

ומברכת פניה .על
     נר הדלקת מצות שעיקר

לאורה והתשמיש ההנאה אלא - בלבד ההדלקה אינה שבת
והכנה התחלה היא שההדלקה אלא המצוה עיקר היא

זו .למצוה
   מהקב"ה רצון עת הוא נרות הדלקת זמן

הדרוש כל על ישראל בני בקשות להפרישלקבלת ונהגו ,
הנס בעל מאיר רבי (לצדקת לצדקה פרוטות קודםאיזה (

הנרות לתקופתהדלקת ובפרט ענינים לכמה מסוגל והוא
בתקופת ופעם פעם כל ח"י ערך להוסיף (ויש ההריון

נרות) הדלקת קודם תמיד לתת שרגילה מה על .ההריון
   וככל להזהיר שצריך - ופשוט מובן

את ח"ו לטלטל שלא המדליקות והבנות הנשים את הדרוש
ההדלקה לאחרי הצדקה לכתחילהקופת להיות וצריכה

הבדלה. לאחרי עד להשאר שתוכל במקום

 
בהדלקה שבת עליו מקבל כשהבעל הוא הנ"ל דכל יתכן אמנם

אברהם באשל כתב שבת מקבל אינו ואם שיברך(בוטשאטש)זו,
לא. סי' ח"ד המאיר שרגא בשו"ת הוא וכן ידליק, ואח"כ תחילה

עד96) סי' קצוה"ש וראה השבת, את עליה קיבלה שכבר כיון
יד. ס"ק בבדה"ש

ומן97) סט"ז: קנח בסי' ידים נטילת ברכת לגבי הוא עד"ז
עליהם מברכין המצות שכל הנטילה קודם לברך ראוי היה הדין
מבית היוצא כגון נקיות ידיו אין שלפעמים אלא לעשייתן עובר
נטילה בין לחלק שלא הנטילה אחר לעולם מברכין לכך הכסא
על ואף שיתבאר כמו המצוה מן הוא הניגוב שגם ועוד לנטילה
. . לנטילה נטילה בין לחלק רצו לא ניגוב א"צ שלפעמים פי
שכל פי על ואף אח"כ יברך הניגוב אחר עד בירך ולא שכח ואם
לאחר עליהן מברך אינו לעשייתן עובר עליהן בירך שלא המצות
לברך אפשר אי שלפעמים כיון זו מצוה מקום מכל עשייתן גמר
אחר לברך ומוכרח הכסא מבית היוצא כגון עשייתה קודם עליה
אח"כ. לברך יכול ולעולם לפעם פעם בין בה לחלק אין עשייתה

פי98) על ובפרט יט, ס"ק בדה"ש עד סי' השלחן קצות ע"פ
היד, עם לכסותם שקשה באופן – נרות כמה להדליק (ובכףהמנהג

עיניה) תעצום – הנרות כל לכסות יכולה שכשאינה כתב לד ס"ק .החיים
ג' ידיה מניפה – פניה על ידיה שמשימה שקודם נוהגים ויש

השבת קדושת קבלת לציין הנרות על כב)פעמים ע' נש"ק דיני (קיצור

הנר'. לפני ידה 'שמשימה בשוע"ר שכתוב מה לקיים הוא ואולי
שלום', 'שבת אומרת: פניה מעל ידיה מסירה שכאשר נוהגים וכן

ו טבא', כג)כיו"ב'שבתא ע' נש"ק דיני .(קיצור
להדליק99) כששכחה זה שמטעם נתבאר ושם יא, סעיף להלן

לנכרי לומר התירו השמשות בין ונזכרה השמשות בין קודם
תברך והיא – אחד נר (קו"אלהדליק שבת נר הדלקת על (בנוסח

ההדלקה.סק"ג)) לאחר מיד לברך כששכחה לענין שם וראה ,
תקכט100) ע' יד כרך אג"ק ה'תשל"ה, תשרי ו' להלןשיחת (הובא

(102 שתתפללהערה וראוי כתב: יט ס"ק עד סי' השלחן ובקצות
הדלקה פניה)בשעת על ידיה שמשימה בעת הקב"ה(היינו לה שיתן

במג"א הוא הדבר ומקור בתורה, מאירים זכרים יא)בנים .(ס"ק
מהמג"א העתיק הזקן שאדמו"ר אדמו"ר כ"ק זה על כתב אמנם
שמעתי ו"לא זה. ענין והשמיט – ולאחריו זה שלפני עניינים
להדלקת בקשה תפלת הרב בבית ראיתי ולא לאו, ולא הן לא

בזה. יתערב לא לדעתי ולכן נרות,

נתפשט101) כבר יט: ס"ק בבדה"ש עד סי' השלחן בקצות
גאונים תקנות ע"פ שבגולה ישראל תפוצות בכל המנהג
רמבעה"נ לקופת צדקה תתן הנרות הדלקת שקודם ז"ל וצדיקים

לשנות. ואין ת"ו, באה"ק הישוב להחזקת
נתינת על רבות פעמים אדמו"ר כ"ק מעורר בהם קודש באגרות גם
היא שהצדקה רבות פעמים מזכיר – הנרות הדלקת לפני הצדקה

רמבעה"נ נוספים,לצדקת רבים ובמקומות שיד ע' שם נ, ע' שם כד, ע' (ח"ה

כותב 401 ע' חכ"ב ובלקו"ש סתם, צדקה נתינת על מעורר רבות פעמים כי אף

הק' טהרת על בנ"י חינוך למוסד להיות צריכה לזחו"ק) (כסגולה שהצדקה

כותבדוקא) לא – רמבעה"נ לצדקת כותב בהם במקומות וגם ,
ישראל. ארץ צדקת שזוהי

היא הנר הדלקת שקודם שהצדקה הוא פשוט זה שדבר יתכן אמנם
צריך שאין עד – ישראל ארץ צדקת היא והיא רמבעה"נ צדקת

האמצעי אדמו"ר כ"ק מכתב וראה אדמו"רלפרטו, כ"ק קודש (אגרות

שז) ע' רמבעה"נהאמצעי אה"ק צדקה לחזק וחפצי רצוני מאד מה :
חלה. והפרשת שבת נר הדלקת שקודם למאור ממכתבושמן (ונראה

שאפשר גם משמע אמנם אר"י, צדקת שהיא פשוט ענין שהוא הצדקהזה לתת

בהאדיטש)) אדה"ז ציון על (להדליק למאור שמן כמו אחר לצורך .גם
אמו102) תפריש כמה בשאלתו תקכט: ע' יד כרך קודש אגרות

טוב. יום וערב שבת בערב הנרות הדלקת לפני ת'
היא רצון שעת כיון בזה, והנקודה ביכולתה, תלוי שזה מובן
דהדלקת המצוה קיום קודם ישראל בנות נשי בקשות לקבלת
בזה השי"ת בברכות להרבות צריך טוב, יום וערב בעש"ק הנרות

הצדקה. נתינת ידי על
מנהגן על שומרת בטח :577 ע' חט"ז בלקו"ש הנדפס ובמכתב
הדלקת לפני לצדקה להפריש הכשרות ישראל בנות של הטוב
ולהבא, מכאן כן תעשה ועכ"פ טוב, יום וערב שבת בערב הנרות

נדר. בלי
(103:˜"ÂÁÊÏ ‰ÏÂ‚Ò.כד ע' ח"ה קודש אג"קÂÏ‰אגרות :

סד. ע' חכ"ו שיד, ע' ‰‰Âח"ה ÓÏאג"ק שכז, ע' ח"ה אג"ק :
קח. ע' ח"ז שיג, ע' ˙ח"ו ÂÏÏ.קי ע' ח"י אג"ק :˙ÂÓÂÏÁÏ

:ÚÓ‰.מט ע' ח"ה עו.ÒÏ‰:אג"ק ע' ח"ו ÂÚÂ„.אג"ק
הצדקה104) נתינת מנהג כ"כ נתפשט שלא הטעם זהו ואולי

גם הנה השבת ענין גודל ומפני האמור. חשש מפני הדה"נ לפני
שבת לקדושת בנוגע הוא שהחשש עיקר וג"ז ועוד חששו. לספק
ע"י כזה לחשש להכנס ובי' מיני' סתירה וה"ז – (ושמירתה)



צו   

 
בכ"ז וצ"ע שבת. קדושת ענינה שכל נש"ק במצות (לקוטיהוספה

(298 ע' חכ"ד .שיחות
הנרות, הדלקת לפני צדקה . . :381 ע' חכ"א ÈÂובלקו"ש

לאחר הּפושקע לטלטל להמדליקה שאסור להדגיש זה לנצל
לאחרי עד שם שתשאר במקום לכתחילה צ"ל ולכן ההדלקה,

עד"ז). יודעות אינן (שכמה הבדלה
 È Â ÂÈÊכדי פעם בכל שונה סכום ליתן

כנדר יהיה הערותשלא קובץ ראה רבות, פעמים אדמו"ר כ"ק הורה (כן

(57 ע' פקודי פ' גליון התשנ"ז .וביאורים

ח סעיף המעונן ביום טעו ואם המדליקין ומי מי רסג, סימן ב' חלק

•
    

Âלברכות ולכוין לשתוק הקהל לכל יש התפלה חוזר כשש"ץ
לברכותיו מכוונים ט' אין ואם אמן ולענות הש"ץ שמברך
לאמרה נתקנה הש"ץ חזרת כי לבטלה ברכותיו להיות קרוב
לכן לבטלה כברכה נראה לברכותיו מכוונים ט' וכשאין בעשרה
הש"ץ. לברכת ויכוין זולתו ט' אין כאלו עצמו יעשה אדם כל

אומרים או הש"ץ חזרת בעת שלומדים באנשים לגעור ויש
כראוי אמן לענות הברכה לסוף מכוונים אם ואפילו תחנונים
(שאם עושים הם יפה לא שיתבאר כמו יתומה אמן תהיה שלא
תחלת אומר הש"ץ הרי הברכות לתחלת המכוונים ט' אין
חזרת תקנו שהרי חכמים שתקנו כמו שלא לבטלה הברכות
כשט' אלא מוציאו ואינו בקי שאינו את להוציא כדי הש"ץ
שזה אע"פ הברכות בסוף אלא שומעים ט' אין ואם לו שומעים
שתחלת כיון חובתו ידי יצא לא הברכות בכל שומע בקי שאינו
היחיד את מוציא היחיד ואין ביחיד אלא שמע לא הברכות
חובתו ידי יצא לא תחילתן בלא הברכות סוף והמתפלל בתפלה
ט' שישמעו היתה חכמים שתקנת וכיון קי"ד בסי' שנתבאר כמו
בטלה לא בקי שאינו את להוציא כדי הברכות תחלת גם לפחות

שנתבאר. כמו בקיאים שכולם עכשיו אף תקנתם

ברכה לכל ויכוין זולתו ט' אין כאלו עצמו יעשה אדם וכל
הארץ עמי ללימודים יפנו הלומדים שאם סופה) עד מראשה
נמצאו בטילה בשיחה ויעסקו להש"ץ להאזין שלא מהן ילמדו

הרבים: את מחטיאים

Êכיון התפלה הש"ץ כשחוזר יעמדו העם שכל אומרים יש
וכאלו כעונה ושומע מהש"ץ התפלה ושומעים שמכוונים
בראש הש"ץ שבחזרת התקיעות נקראו (ולכן בעצמן מתפללין
הש"ץ): בחזרת עומדים העם שכל לפי מעומד תקיעות השנה

Áברוך לומר נוהגין מקום בכל שומע שאדם ברכה כל על
גודל הבו אקרא ה' שם כי הכתוב שם על שמו וברוך הוא
לברכו צריך ודם בשר צדיק כשמזכיר אפילו ועוד לאלהינו

לברכה. צדיק זכר שנאמר

אין חכמים מתיקון ולא מנהג אלא שאינו כיון מקום ומכל
הרשות לדבר להפסיק שאסור מקום בכל לאומרו מפסיקין
דזמרה: בפסוקי כגון אמן לעניית להפסיק שמותר במקום אפילו

Ëתפלה ידי שיצאו אותם בין אמן יענה וברכה ברכה כל ואחר
אמת בלבו שיכוין והכוונה תפלה ידי יצאו שלא אותם בין
לשון הוא אמן כי בזה מאמין ואני המברך שבירך הברכה היא

דברים. האמנת

ובקשות שאלות שאחר יכויןואמן בו וכיוצא שבקדיש אמן כגון

במהרה. ויקויימו זה של ובקשותיו דבריו שיאמנו העתיד על

שחתימתן שלום ושים רצה וברכת תפלה של אמצעות ובברכות
זה דבר שיקוים וקיווי ייחול וגם לשמו והודאה שבח היא
זה דבר הוא שאמת הענינים ב' באמן כן גם לכוין טוב במהרה

במהרה: זה דבר ויקוים זה) (של דבריו ושיאמנו

Èשח ואם התפלה חוזר שש"ץ בשעה חולין שיחת ישיח לא
שכל זולתו ט' יש אפילו מנשוא עונו וגדול חוטא הוא
מקום של בשבחו עסוקין שהצבור בשעה הכנסת בבית המשיח
העוסק ואפילו ישראל באלהי חלק לו שאין בעצמו מראה
שנתבאר. כמו עושה הוא יפה לא כך כל חוטא שאינו בתורה

עונה שהתינוק ומיד אמן לענות ויחנכם הקטנים בניו אדם וילמד
הבא. לעולם חלק לו יש אמן

ושבים שרצים ואותן וביראה באימה לעמוד שיחנכם וצריך
הכנסת: לבית כלל להביאם שלא מוטב בשחוק הכנסת בבית

‡Èבחט"ף נקודה האל"ף כאלו דהיינו חטופה אמן יענה לא
יחטוף שלא וכן גדול) בקמ"ץ אלא חט"ף קמץ או (קמ"ץ

המברך. שיסיים קודם אותו לענות וימהר

שאינו הנו"ן קריאת שמחסיר דהיינו קטופה אמן יענה לא וכן
לשתים. התיבה יפסוק לא וכן ניכרת שתהא בפה מוציאה

אלא האמן העניית עם ימתין שלא דהיינו יתומה אמן יענה ולא
ציבור השליח ואם אמן יענה המברך מפי הברכה שכלתה מיד
הארכת כי אמן מיד יאמר אמן ואמרו של בניגון הרבה מאריך

הפסק. הוא הרבה הניגון

ברכה איזו שיודע אע"פ המברך מפי הברכה שמע לא אם וכן
אמן ה"ז אמן אחריו עונה אם שמעה שלא מאחר מברך הוא
לברך ברכה באותה חייב כשהוא אמורים דברים במה יתומה
אותה המברך אחר אמן בעניית חובתו ידי לצאת ורוצה אותה
רשאי בזה חובתו ידי לצאת רוצה שאינו בה חייב אינו אם אבל
יודע שאינו ואע"פ שמעה שלא אע"פ ברכה כל אחר לענות
יתומה אמן ה"ז ברכה איזו יודע אינו שאם וי"א היא ברכה איזה

מחויב אינו ברכהואפילו איזו יודע אם אבל אחריה יענה לא בה
הוא אם אפילו אחריה עונה המברך מפי שמעה שלא אע"פ היא

זו. בענייה חובתו ידי ויוצא בה חייב

ברכה באותה חייב הוא שאם להחמיר הסברות כשתי והלכה
המברך מפי אותה שישמע צריך חובתו ידי בה לצאת ורוצה
כסברא יתומה אמן ה"ז היא ברכה איזה שיודע אף לאו ואם
היא ברכה איזו יודע אינו אם בה מחויב אינו אם ואף הראשונה

האחרונה. כסברא אחריה יענה לא
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היא ברכה איזו ויודע אותה לברך מחויב אינו אם שאפילו וי"א
הש"ץ חזרת כגון חובתן ידי רבים להוציא נתקנה הברכה אם
בה לצאת רוצה היה כאלו אותה שישמע עד אחריה יענה לא
התפלה ש"ץ שיחזור היא חכמים שתקנת שכיון חובתו ידי
כל ולשמוע לשתוק חייבים והצבור בקי שאינו את להוציא
אלו ברכות הרי כן אם אמן אחריו ולענות הש"ץ מפי ברכה
אחר אבל כבר שהתפלל פי על אף מהש"ץ לשמען חובה עליהם
שמע שלא פי על אף לענות יכול שבצבור התורה ברכות
בצבור שהקורא מפני אלא נתקנה הצבור לצורך לא שהברכות
בסי' שיתבאר כמו לשמען הצבור על שחובה ואף לברך לו ראוי
לצורך ולא עצמו לצורך היא ברכתו עיקר מקום מכל קל"ט
לשמוע ליזהר לכתחלה לדבריהם לחוש ויש בתפלה כמו הצבור

הש"ץ. מפי י"ח ברכות

וכשסיים י"ח מתפלל שהיה כגון לשמוע יכול היה לא אם אבל
ברכה איזה יודע אם אחריו עונה אחת ברכה ש"ץ סיים תפלתו
אמן כבר ענו הצבור מן שהרבה עד תפלתו סיים לא ואפילו היא
מיד לענות וצריך הברכה אחר אלא אמן אחר אמן עונין (ואין
כלתה לא אם אעפ"כ) יתומה אמן היא לאו ואם הברכה שכלתה
גמר בין שיהוי שיש (אע"פ עמהם עונה הצבור רוב מפי אמן
רוב מפי אמן כלתה שלא שכל לפי ענייתו) להתחלת הברכה
כן גם אמן שעניית לגמרי הברכה ענין נשלם לא עדיין העונים

קס"ז. בסי' שיתבאר כמו היא הברכה מן

שהמיעוט ע"פ אף הצבור רוב מפי אמן שכלתה לאחר אבל
אינו מדאי יותר באמן שהמאריך כלום בהארכתם אין מאריכים
שמתחיל (וזה לגמרי הברכה ענין כבר נשלם וא"כ טועה אלא
בין הרבה שיהוי שיש כיון היא יתומה אמן אמן לענות עתה
של שאמן ע"פ ואף ענייתו להתחלת המברך מפי הברכה גמר
עונין שאין אחריהם לענות לו אין היא הברכה מן ג"כ הצבור

בין שיהוי אין אם אבל המברך אחר אלא אמן העונין אחר אמן
כגון אמן העונים אחר לענות יכול ענייתו להתחלת הברכה גמר
ברכה איזו יודע והוא ברכה איזו אחר אמן עונה אחד ששמע
כמו כך כל האריך לא זה אם מיד אחריו לענות יכול היא
אפשר שאי מפני בענייתם ומשתהים מאריכים שהצבור
שאומר מי ויש אחד) ברגע ולפסוק להתחיל כולם שיצמצמו
יכול כולם) סיימו (ואפילו הצבור רוב מפי אמן כלתה שאפילו
שכולם (כיון הברכה אחר כעונה ונחשב אחריהם אמן לענות
ולענין מיד אחריהם שיענה והוא הברכה) אחר מיד התחילו
עניית לסיום המברך ברכת שמגמר שיהוי ענין לפי הכל מעשה

העונים.

עונה הצבור רוב סיימו שלא כל וברכו וקדושה בקדיש וכן
ולסברא הש"ץ מפי [כלום] (כולם) שמעו שלא אע"פ עמהם
עשרה שהם עמו ט' שנשארו כל רובן סיימו אפילו האחרונה
להאומרים ואף מעשרה) פחות שבקדושה דבר (שאין הש"ץ עם
עד בענייה חובתו ידי יוצא אינו בדבר מחוייב שהוא שכל
בדבר אלא זה לענין בדבר מחוייב נקרא אינו מקום מכל שישמע

וברכו: וקדושה בקדיש משא"כ ביחיד אף לאמרו שמחוייב

אל לומר שיוכל כדי קצת ארוכה אלא קצרה אמן יענה ולא
שלה. תיבות ראשי והם אמן של פירושו זהו כי נאמן מלך

נשמעת התיבה קריאת שאין לפי מדאי יותר בה יאריך ולא
יותר שמאריכים מהעונים קצת יש ואם מדאי יותר כשמאריך
ברכה אם עליהם להמתין המברך שאר או הש"ץ א"צ מדאי
אם אבל לשמוע הכל על חובה שאינה ברכה היא שלאחריה
הטועים על אף להמתין צריך חובתן ידי הרבים את מוציא

הם: גם חובתן ידי ויצאו שישמעו כדי באמן ומאריכים

ברכות בי"ח ש"ץ הנהגת דין קכד סימן א חלק

וֿי"ב: סעיפים אמן עניית ודין
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: טעמי'ביתוכןתוכןתוכןתוכן לן "יגלה הפיוט לשון אור

וקלישא" כפילא כו' נהמי דבתריסר

שבת"[ע אכילת בענין בארוכה לעיל שנתבאר מה פ

" למטהשהוא מלמעלה שע"המשכה כדבעי", האכילה י

אלקי מאור חיות תוספת האדם בנפש נמשכת למהוי

זה אלקי כח והמשכת - המאכלים) שורש (שמשם עליון

הי ידי על היא בפועל פירוש"בנפש לבאר חוזר - לחמים ב

כו'" טעמי' לן ."יגלה

להלן: שיבואר הענין נקודת

בכל בנפש אלקות גילוי שיהי' אפשר אי הזה בזמן

בנפש האלקית החיות המשכת בענין גם וכך התוקף,

ע הי"בשבת דאע"י לחמים, גילוי"ב מאיר שבשבת פ

מקום, מכל העולמות), עליית (מחמת בעולם אלקות

אל הזה בעולם הגילוי את לדמות אפשר אי סוףֿסוף

הגילוי דהמשכת עליונים, בעולמות ביוםלמטההגילוי

האור. ומיעוט צמצום ידי על היא השבת

" פירוש בשמי'וזהו את וקלישאדאינון ,"כפילא

" של באופן רק היא למטה וקלישאשההמשכה ,"כפילא

להלן); שיבואר (כפי האור וחלישות מיעוט על המורה

" מבקשים שאנו נהמיוזהו דבתריסר טעמי' לן ,"יגלה

(על יתגלה שאז לבא, דלעתיד הגילויים על בקשה שזוהי

הי שום"ידי בלי התוקף, בכל האלקי האור לחמים) ב

וחלישות. מיעוט

דענין עוד, להקדים יש לקמן הבא הענין להבנת

י ידי שעל בנפש) חדשה (וחיות האלקי האור ב"המשכת

האריז בכתבי (כמבואר הוא דשבת, שם"לחמים גילוי ל)

י (כי ""הוי' הם לחמים יהויותג'ב שהם אותיות)."" ב

- ובנבראים בעולמות אלקות של הגילויים כל כלומר:

והתהוות בריאת בשביל ית' מאתו שנמשך האור הן
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צז    

היא ברכה איזו ויודע אותה לברך מחויב אינו אם שאפילו וי"א
הש"ץ חזרת כגון חובתן ידי רבים להוציא נתקנה הברכה אם
בה לצאת רוצה היה כאלו אותה שישמע עד אחריה יענה לא
התפלה ש"ץ שיחזור היא חכמים שתקנת שכיון חובתו ידי
כל ולשמוע לשתוק חייבים והצבור בקי שאינו את להוציא
אלו ברכות הרי כן אם אמן אחריו ולענות הש"ץ מפי ברכה
אחר אבל כבר שהתפלל פי על אף מהש"ץ לשמען חובה עליהם
שמע שלא פי על אף לענות יכול שבצבור התורה ברכות
בצבור שהקורא מפני אלא נתקנה הצבור לצורך לא שהברכות
בסי' שיתבאר כמו לשמען הצבור על שחובה ואף לברך לו ראוי
לצורך ולא עצמו לצורך היא ברכתו עיקר מקום מכל קל"ט
לשמוע ליזהר לכתחלה לדבריהם לחוש ויש בתפלה כמו הצבור

הש"ץ. מפי י"ח ברכות

וכשסיים י"ח מתפלל שהיה כגון לשמוע יכול היה לא אם אבל
ברכה איזה יודע אם אחריו עונה אחת ברכה ש"ץ סיים תפלתו
אמן כבר ענו הצבור מן שהרבה עד תפלתו סיים לא ואפילו היא
מיד לענות וצריך הברכה אחר אלא אמן אחר אמן עונין (ואין
כלתה לא אם אעפ"כ) יתומה אמן היא לאו ואם הברכה שכלתה
גמר בין שיהוי שיש (אע"פ עמהם עונה הצבור רוב מפי אמן
רוב מפי אמן כלתה שלא שכל לפי ענייתו) להתחלת הברכה
כן גם אמן שעניית לגמרי הברכה ענין נשלם לא עדיין העונים

קס"ז. בסי' שיתבאר כמו היא הברכה מן

שהמיעוט ע"פ אף הצבור רוב מפי אמן שכלתה לאחר אבל
אינו מדאי יותר באמן שהמאריך כלום בהארכתם אין מאריכים
שמתחיל (וזה לגמרי הברכה ענין כבר נשלם וא"כ טועה אלא
בין הרבה שיהוי שיש כיון היא יתומה אמן אמן לענות עתה
של שאמן ע"פ ואף ענייתו להתחלת המברך מפי הברכה גמר
עונין שאין אחריהם לענות לו אין היא הברכה מן ג"כ הצבור

בין שיהוי אין אם אבל המברך אחר אלא אמן העונין אחר אמן
כגון אמן העונים אחר לענות יכול ענייתו להתחלת הברכה גמר
ברכה איזו יודע והוא ברכה איזו אחר אמן עונה אחד ששמע
כמו כך כל האריך לא זה אם מיד אחריו לענות יכול היא
אפשר שאי מפני בענייתם ומשתהים מאריכים שהצבור
שאומר מי ויש אחד) ברגע ולפסוק להתחיל כולם שיצמצמו
יכול כולם) סיימו (ואפילו הצבור רוב מפי אמן כלתה שאפילו
שכולם (כיון הברכה אחר כעונה ונחשב אחריהם אמן לענות
ולענין מיד אחריהם שיענה והוא הברכה) אחר מיד התחילו
עניית לסיום המברך ברכת שמגמר שיהוי ענין לפי הכל מעשה

העונים.

עונה הצבור רוב סיימו שלא כל וברכו וקדושה בקדיש וכן
ולסברא הש"ץ מפי [כלום] (כולם) שמעו שלא אע"פ עמהם
עשרה שהם עמו ט' שנשארו כל רובן סיימו אפילו האחרונה
להאומרים ואף מעשרה) פחות שבקדושה דבר (שאין הש"ץ עם
עד בענייה חובתו ידי יוצא אינו בדבר מחוייב שהוא שכל
בדבר אלא זה לענין בדבר מחוייב נקרא אינו מקום מכל שישמע

וברכו: וקדושה בקדיש משא"כ ביחיד אף לאמרו שמחוייב

אל לומר שיוכל כדי קצת ארוכה אלא קצרה אמן יענה ולא
שלה. תיבות ראשי והם אמן של פירושו זהו כי נאמן מלך

נשמעת התיבה קריאת שאין לפי מדאי יותר בה יאריך ולא
יותר שמאריכים מהעונים קצת יש ואם מדאי יותר כשמאריך
ברכה אם עליהם להמתין המברך שאר או הש"ץ א"צ מדאי
אם אבל לשמוע הכל על חובה שאינה ברכה היא שלאחריה
הטועים על אף להמתין צריך חובתן ידי הרבים את מוציא

הם: גם חובתן ידי ויצאו שישמעו כדי באמן ומאריכים

ברכות בי"ח ש"ץ הנהגת דין קכד סימן א חלק

וֿי"ב: סעיפים אמן עניית ודין

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

 

הפרקהפרקהפרקהפרק:::: טעמי'ביתוכןתוכןתוכןתוכן לן "יגלה הפיוט לשון אור

וקלישא" כפילא כו' נהמי דבתריסר

שבת"[ע אכילת בענין בארוכה לעיל שנתבאר מה פ

" למטהשהוא מלמעלה שע"המשכה כדבעי", האכילה י

אלקי מאור חיות תוספת האדם בנפש נמשכת למהוי

זה אלקי כח והמשכת - המאכלים) שורש (שמשם עליון

הי ידי על היא בפועל פירוש"בנפש לבאר חוזר - לחמים ב

כו'" טעמי' לן ."יגלה

להלן: שיבואר הענין נקודת

בכל בנפש אלקות גילוי שיהי' אפשר אי הזה בזמן

בנפש האלקית החיות המשכת בענין גם וכך התוקף,

ע הי"בשבת דאע"י לחמים, גילוי"ב מאיר שבשבת פ

מקום, מכל העולמות), עליית (מחמת בעולם אלקות

אל הזה בעולם הגילוי את לדמות אפשר אי סוףֿסוף

הגילוי דהמשכת עליונים, בעולמות ביוםלמטההגילוי

האור. ומיעוט צמצום ידי על היא השבת

" פירוש בשמי'וזהו את וקלישאדאינון ,"כפילא

" של באופן רק היא למטה וקלישאשההמשכה ,"כפילא

להלן); שיבואר (כפי האור וחלישות מיעוט על המורה

" מבקשים שאנו נהמיוזהו דבתריסר טעמי' לן ,"יגלה

(על יתגלה שאז לבא, דלעתיד הגילויים על בקשה שזוהי

הי שום"ידי בלי התוקף, בכל האלקי האור לחמים) ב

וחלישות. מיעוט

דענין עוד, להקדים יש לקמן הבא הענין להבנת

י ידי שעל בנפש) חדשה (וחיות האלקי האור ב"המשכת

האריז בכתבי (כמבואר הוא דשבת, שם"לחמים גילוי ל)

י (כי ""הוי' הם לחמים יהויותג'ב שהם אותיות)."" ב

- ובנבראים בעולמות אלקות של הגילויים כל כלומר:

והתהוות בריאת בשביל ית' מאתו שנמשך האור הן
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צח   

בעולמות המתגלה הקדושה אור תוספת והן העולמות,

בנ של עבודתם ידי על כבשבת"(אם הזמן, עצם מחמת או י,

בכמה"ויו (כמבואר הוי' שם אותיות ד' ידי על נמשכים ֿ ט)

הוי' אותיות שד' לקמן), בביאור בקיצור (ומובא מקומות

אות כל - למטה אלקי אור בהמשכת שלבים ד' על רומזות

" על ההמשכה).צורהרומזת באופן אחרת רוחנית "

מדריגות לשתי נחלקות הוי' שם אותיות ד' והנה

י אותיות ו"כלליות: ואותיות שתי"ה הן השם ועיקר ה,

(י הראשונות ו"האותיות אותיות ענין כי ירידת"ה), הוא ה

י שבאותיות האלקי האור ובהעלם"וצמצום למטה ה

(די האור דכאשר יותר"יותר, ונתצמצם למטה יורד ה)

ו מזה (שמ"נעשה ראשונהה ומה' ו', אות נעשה - י' אות

אחרונה). ה' נעשה

ומבאר:] שהולך וזהו

       
האכילה ידי על שנעשה העליון האור המשכת על
בשמי' את "דאינון אומרים לחמים) י"ב (ע"י בשבת
שתי הן וקלישא" "כפילא והנה וקלישא". כפילא
מדריגות שתי (היינו האור בהמשכת ומדריגות בחינות
שיומשך כדי הזה, בזמן הנצרך האור ומיעוט בצמצום

האדם). בנפש הלחמים י"ב שע"י האלקי האור

נק' (דו"ה) ו' לאות (די"ה) י' מאות ההמשכה
נק' אחרונה בה' ראשונה ה' והמשכת "קלישא",

"כפילא".

ומבאר:] שהולך [וכפי

      
      

"קלישא", נק' ו' לאות י' שבאות האור המשכת
נמשך וממנה יו"ד באות מתחילה וי"ו אות צורת דהנה
וכך וי"ו, נעשה עצמה שמהיו"ד ונמצא למטה, הקו
היו"ד המשכת בענין הפנימי, תוכנו לפי גם הוא
עצמו הוא י' באות המאיר שהאור (דו"ה), בו' (די"ה)

ו'. אות בתוך נמשך

להקדים יש - ההמשכות שתי בין ההבדל [להבנת

בד' הנרמזים האלקי האור בהמשכת השלבים ד' ענין ביאור

דבר ומשפיע המלמד מרב משל פי על - הוי' שם אותיות

כלל להשיג יכול ואינו כלל בערכו שאינו קטן, לתלמיד שכל

" הרב צריך ולפיכך הרב, שכל ולהבדילעומק רקלהפריש"" "

לתלמיד. להסביר יוכל אותו שרק העמקות, של קטן חלק

הראשון, מהשלב היינו - זה שכל השפעת ובסדר

השייך השכל של זה חלק והמצאת הפרשת תחילת שהוא

(קודם עצמו הרב במוח עדיין הוא כאשר התלמיד, אל

בפועל מגיע השכל כאשר האחרון, השלב ועד ההשפעה),

: מדריגות ד' יש - התלמיד אל

כללית, אחת בנקודה היא השכל המצאת תחילת

שבדעתו (המצומצם) השכלי הענין כל את בתוכה הכוללת

יו אות וזוהי - לתלמיד לבד."להסביר נקודה שהיא ד

הפרטים"אח את (בשכלו) בעצמו הרב מפרט כ

באיזה וחושב הענין, את ומרחיב זו, בנקודה הכלולים

ה אות וזוהי - התלמיד אל יבארם שיש"אופן ראשונה, א

והתרח התפשטות בות.בה

וכפי לעצמו, בזה חושב שהרב כפי הוא זה כל אולם

אופן ובאיזה ואיך התלמיד חושי את בעצמו שמשער

את להשפיע צריך כאשר אבל זה. שכל לו להשפיע אפשר

" עוד להיות צריך - בפועל מוריד"צמצוםהשכל שהוא ,

התלמיד. מדריגת אל בפועל עצמו את

התלמיד, חושי את ובשכלו בעצמו משער כשהרב [כי

בעצמו היא זו שהשערה להיות הנה בפועל, ההשפעה קודם

כי והתלמיד, המקבל מכלי למעלה הדברֿשכל נשאר עדיין,

עדיין בפועל) התלמיד אל שמשפיע (קודם עצמו הרב אצל

עצמו, בפני בהיותו לו, אפשר ואי השכל אור התגברות יש

התלמיד]. לדרגת לגמרי עצמו את להוריד

וא באות נרמזת התלמיד אל זו על"וירידה המורה - ו

בפועל הירידה שהיא למטה, מלמעלה והמשכה ירידה

התלמיד. לדרגת

עם השכל שהוא בפועל, ההשפעה באה ולבסוף

ה וזוהי - התלמיד אצל שמתקבל כפי אחרונה,"פרטיו א

" נקראת אבל התפשטות, בה המקבלשיש והיינו"שטח ,

התלמיד. אצל בפועל המתקבל השכל חלק שזהו

י בין בקשר הביאור גם לו"וזהו י'"ה (שמאות ה

אחרונה) ה' ונעשית נמשכת ראשונה ומה' ו', אות נעשית

ע כי הנ"- והוא"פ אחד, תוכנן ו' ואות י' שאות מובן, ל

שהיוצמצום אלא למטה, האור על"והורדת מורה ד

ההפרשההפרשת" לאחר אשר המקור מתוך נקודה "

הו' ואילו ודרגתו, המקבל לכלי בכללותה שייכת והצמצום

המקבל; אל בפועל ההורדה על מורה

הההי שתי ופירוט"ואילו התפשטות על מורות ן

כפי התפשטות היא ראשונה שה' אלא לפרטים, הנקודה

שהיא כפי - אחרונה וה' עדיין, המשפיע אצל שהיא

המקבל. בכלי בפועל מתקבלת
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ה שתי מהות תובן -המשכות"ובזה ביניהם וההבדל "

" (הנק' לו' י' מאות מה'"קלישאהמשכה וההמשכה ,(

" (הנק' אחרונה לה' ):]"כפילאראשונה

       
       
בהמשכת הראשון השלב היא הוי' דשם י' אות
סוף אין הוא הקב"ה שכן, בעולמות, האלקי האור
אין אור בהמשכת הראשון והשלב גבול, בעל ובלתי
נרמז זה וצמצום - עצום צמצום הוא בעולמות סוף
בחינת והיא ביותר הקטנה האות שהיא יו"ד, באות

האור. צמצום על המורה לבד, נקודה

על "מורה - ארוך קו שהיא - וי"ו אות ואילו
בהמשכת השני השלב שזהו למטה", מלמעלה ההמשכה

סו אין אור י')וירידת (אות ה"צמצום" שלאחרי ב"ה, ף
ב"קו") (הנרמזת אלקות של המצומצמת ההארה נמשכת

והנבראים. העולמות אל למטה מלמעלה

כן על נתצמצם, כבר י' שבאות שהאור ומאחר
ענין (שזהו למטה ולהתגלות להימשך עצמו האור יכול

כנ"ל). ו', אות

תלמיד, עם שכל מלימוד הנ"ל במשל [וכמו
כללית נקודה והפריש "המציא" שהרב דלאחרי
להסביר יוכל שאותה העמקות, מתוך מצומצמת
כבר היא זו נקודה שכללות מאחר הנה לתלמידים,
"להוריד" אח"כ יוכל מצומצם), (אור התלמיד בדרגת
זו (שהורדה התלמיד לדרגת זו סברא מהות ולבאר

ו')]. אות ענין הוא

באות נמשך י' שבאות שהאור למרות אעפ"כ, אך
במדריגת ירידה משום זו בהמשכה יש מקום מכל ו',
(בזמן למטה להתגלות לאור אפשר שאי לפי האור,
המשכה נק' ולכן האור, ומיעוט צמצום ע"י אלא הזה)
אור הוא בוי"ו הנמשך שהאור לפי "קלישא", בשם זו

כקו"). מאד ודק ("קלוש ומצומצם קלוש

      
     
       

  
האלקי האור המשכת (בסדר ה' אות של ענינה
ה' אות צורת כמו "התפשטות", הוא בעולמות)
לאורך", וגם לרוחב.. "התפשטות לה שיש כפשוטה,
מורה ה' שאות היינו וגילוי". "התפשטות על המורה

כו'. פרטיה לכל ההמשכה גילוי על

הוא: אחרונה לה' ראשונה ה' בין וההבדל

ההמשכה שקודם ה"התפשטות" היא ראשונה ה'
שלאחרי הרב, כמשל - ו') באות (הנרמזת למטה
מפרט לתלמידים, ילמד שאותה השכל נקודת שהמציא
ומרחיב זו בנקודה הכלולים הפרטים את בשכלו הרב

התלמיד. אל יבארם אופן באיזה וחושב הענין, את

שמתקבל כפי האור הוא - אחרונה ה' אות משא"כ
כפי - הנ"ל (ובמשל המקבל בכלי בפועל ונתפס
התלמיד). אצל בפועל מתקבלת פרטי' כל עם שהסברא

להימשך ראשונה) (ה' זו לבחינה אפשר אי ולפיכך
כפי המדה באותה אחרונה) ה' (באות למטה ולהתגלות
ותלמיד, מרב הנ"ל [וכבמשל למעלה בהתגלות שהיא
הרב במחשבת שהיא כפי הסברא בין דמיון שום שאין
לתלמידים) להסבירה עצמו את מכין כשהוא (גם

בפו נתפסת שהיא כפי התלמיד].והסברא בשכל על

      
ה' שמאות (ולא אחרת ה' באות היא זו המשכה
להורות, אחרונה), ה' ונעשית נמשכת עצמה ראשונה
לגמרי, אחרת ממדריגה הוא למטה נמשך זה שכשאור
אלא ואינו הוי', דשם ראשונה מה' בערך שלא ונמוכה

האור. עצם של ורושם דמות

שהוא שאע"פ השמש, אור - לדבר משל [קצת
מתגלה האור ותוקף איכות ידי שעל המאור", "מעין
זיו אלא אינו מקום מכל עצמה, השמש של תוקפו
מגוף מאומה בו ואין מהשמש ("אפשיין") והשתקפות

השמש. ("מהות") כדור

למטה שהוא כפי שהגילוי דאע"פ בנמשל, וכך
שהוא כפי הגילוי מעין הוא אחרונה) ה' באות (הנרמז
רק זה הרי מקום, מכל - נמשך) הוא (שממנו למעלה
אות היא (שלכן כלל "מהות" אותה זה ואין "מעין",

"אחרת")]. ה'

        
 

שהיא באופן ראשונה מה' נמשכת אחרונה שה' זה
רק נמשכת שהיא לפי הוא למטה", אחרת "ה'
דאות (שהמילוי הוי' דשם ראשונה ה' דאות מהמילוי

המאמר). בתחילת כנ"ל אחרת, ה' היא ה'

האות בתוך בהעלם כלול אות כל של המילוי דהנה
המילוי שהם ל"ף, שאותיות א', אות לדוגמא כמו עצמה.
שהרי עצמה, בא' בהעלם כלולות (א'ל'ף'), א' אות של
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צט    

ה שתי מהות תובן -המשכות"ובזה ביניהם וההבדל "

" (הנק' לו' י' מאות מה'"קלישאהמשכה וההמשכה ,(

" (הנק' אחרונה לה' ):]"כפילאראשונה

       
       
בהמשכת הראשון השלב היא הוי' דשם י' אות
סוף אין הוא הקב"ה שכן, בעולמות, האלקי האור
אין אור בהמשכת הראשון והשלב גבול, בעל ובלתי
נרמז זה וצמצום - עצום צמצום הוא בעולמות סוף
בחינת והיא ביותר הקטנה האות שהיא יו"ד, באות

האור. צמצום על המורה לבד, נקודה

על "מורה - ארוך קו שהיא - וי"ו אות ואילו
בהמשכת השני השלב שזהו למטה", מלמעלה ההמשכה

סו אין אור י')וירידת (אות ה"צמצום" שלאחרי ב"ה, ף
ב"קו") (הנרמזת אלקות של המצומצמת ההארה נמשכת

והנבראים. העולמות אל למטה מלמעלה

כן על נתצמצם, כבר י' שבאות שהאור ומאחר
ענין (שזהו למטה ולהתגלות להימשך עצמו האור יכול

כנ"ל). ו', אות

תלמיד, עם שכל מלימוד הנ"ל במשל [וכמו
כללית נקודה והפריש "המציא" שהרב דלאחרי
להסביר יוכל שאותה העמקות, מתוך מצומצמת
כבר היא זו נקודה שכללות מאחר הנה לתלמידים,
"להוריד" אח"כ יוכל מצומצם), (אור התלמיד בדרגת
זו (שהורדה התלמיד לדרגת זו סברא מהות ולבאר

ו')]. אות ענין הוא

באות נמשך י' שבאות שהאור למרות אעפ"כ, אך
במדריגת ירידה משום זו בהמשכה יש מקום מכל ו',
(בזמן למטה להתגלות לאור אפשר שאי לפי האור,
המשכה נק' ולכן האור, ומיעוט צמצום ע"י אלא הזה)
אור הוא בוי"ו הנמשך שהאור לפי "קלישא", בשם זו

כקו"). מאד ודק ("קלוש ומצומצם קלוש

      
     
       

  
האלקי האור המשכת (בסדר ה' אות של ענינה
ה' אות צורת כמו "התפשטות", הוא בעולמות)
לאורך", וגם לרוחב.. "התפשטות לה שיש כפשוטה,
מורה ה' שאות היינו וגילוי". "התפשטות על המורה

כו'. פרטיה לכל ההמשכה גילוי על

הוא: אחרונה לה' ראשונה ה' בין וההבדל

ההמשכה שקודם ה"התפשטות" היא ראשונה ה'
שלאחרי הרב, כמשל - ו') באות (הנרמזת למטה
מפרט לתלמידים, ילמד שאותה השכל נקודת שהמציא
ומרחיב זו בנקודה הכלולים הפרטים את בשכלו הרב

התלמיד. אל יבארם אופן באיזה וחושב הענין, את

שמתקבל כפי האור הוא - אחרונה ה' אות משא"כ
כפי - הנ"ל (ובמשל המקבל בכלי בפועל ונתפס
התלמיד). אצל בפועל מתקבלת פרטי' כל עם שהסברא

להימשך ראשונה) (ה' זו לבחינה אפשר אי ולפיכך
כפי המדה באותה אחרונה) ה' (באות למטה ולהתגלות
ותלמיד, מרב הנ"ל [וכבמשל למעלה בהתגלות שהיא
הרב במחשבת שהיא כפי הסברא בין דמיון שום שאין
לתלמידים) להסבירה עצמו את מכין כשהוא (גם

בפו נתפסת שהיא כפי התלמיד].והסברא בשכל על

      
ה' שמאות (ולא אחרת ה' באות היא זו המשכה
להורות, אחרונה), ה' ונעשית נמשכת עצמה ראשונה
לגמרי, אחרת ממדריגה הוא למטה נמשך זה שכשאור
אלא ואינו הוי', דשם ראשונה מה' בערך שלא ונמוכה

האור. עצם של ורושם דמות

שהוא שאע"פ השמש, אור - לדבר משל [קצת
מתגלה האור ותוקף איכות ידי שעל המאור", "מעין
זיו אלא אינו מקום מכל עצמה, השמש של תוקפו
מגוף מאומה בו ואין מהשמש ("אפשיין") והשתקפות

השמש. ("מהות") כדור

למטה שהוא כפי שהגילוי דאע"פ בנמשל, וכך
שהוא כפי הגילוי מעין הוא אחרונה) ה' באות (הנרמז
רק זה הרי מקום, מכל - נמשך) הוא (שממנו למעלה
אות היא (שלכן כלל "מהות" אותה זה ואין "מעין",

"אחרת")]. ה'

        
 

שהיא באופן ראשונה מה' נמשכת אחרונה שה' זה
רק נמשכת שהיא לפי הוא למטה", אחרת "ה'
דאות (שהמילוי הוי' דשם ראשונה ה' דאות מהמילוי

המאמר). בתחילת כנ"ל אחרת, ה' היא ה'

האות בתוך בהעלם כלול אות כל של המילוי דהנה
המילוי שהם ל"ף, שאותיות א', אות לדוגמא כמו עצמה.
שהרי עצמה, בא' בהעלם כלולות (א'ל'ף'), א' אות של
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ק   

(עם אל"ף זו אות נקראת "א'", רק כשכותבים אף
"א". אות בתוך בהעלם כלולות ש"ל"ף" ונמצא המילוי),

כלול הי' הוי' שם של אחרונה דה"א בעניננו, וכן
שלה. במילוי היינו - ראשונה ה"א בתוך בהעלם

שבזה:] הפנימי התוכן [וביאור

       
     

ידו שעל מה הוא כפשוטו האות "מילוי" של ענינו
(כפי עצמה האות בשביל שהרי גילוי, לידי האות באה
ורק שלה, במילוי צורך אין במחשבה) או בכתב שהיא
במילוי; צורך יש בדיבור האות את לבטא כשרוצים
כדי (או הזולת בשביל הענין לגלות הוא הדיבור וענין

לעצמו). גם יותר ברור באופן לפרשו לגלותו

של ה"גילוי" "מילוי", של הפנימי תוכנו גם וזהו
הי' בתחילה אשר למטה, ונמשך שיורד כמו האות

האותה"גילוי" בתוך ו"בכח" בהעלם האות של
המילוי. ידי על היא למטה בפועל וההתגלות עצמה,

(של בחיקו טמונים שעדיין מעות לדבר: [משל
כשמוציאן ואח"כ הרואה, מעין שם ומוסתרים אדם)
הגילוי אם כי דבר בהם ניתוסף לא הנה הגילוי אל
של ההתגלות שהוא המילוי, ענין וזהו בלבד. לעין

האות]. ותוכן מהות

      
  

ראשונה ה' דאות הוי', דשם ה' אות לענין וכך
כפי הגילוי היא ו') דאות מה"המשכה" (שלמעלה
[כמשל ולאורך לרוחב ההתפשטות בכל למעלה, שהוא
לתלמידים להשפיע שרוצה הסברא שחושב כפי הרב
הוא - ה"א אות של וה"מילוי" פרטי'], לכל בעצמו
גילוי הי' (שבתחילה למטה בפועל שנמשך כפי הגילוי
המילוי בענין כנ"ל עצמה, ה' באות בהעלם כלול זה

באות). בהעלם שכלול

ענינה הוא הוא ראשונה ה' דאות שהמילוי ונמצא,
ה' דאות לעיל שנתבאר וכפי אחרונה, ה' אות של
מה' בלבד חיצונית התפשטות אלא אינה אחרונה

אחרת. בה' באה שלכן ראשונה,

על דקאי "כפילא", בבחינת ההמשכה ענין גם וזהו
"כפילא" שנק' אחרונה, בה' ראשונה ה' אות המשכת
אות ה"ה, היא במילואה ה' (דאות המילוי שם על
בה"א המתגלה האלקי שהאור לומר, - כפולה)

ממהות בלבד חיצונית התפשטות אלא אינו אחרונה
ראשונה. שבה"א הגילוי

[לסיכום:

ע האדם בנפש הנמשך האלקי האור הזה, י"בזמן ב"י

" (דרך ההמשכהלחמים -סדר הוי') שם אותיות ד' של "

" בבחינת רק וקלישאהוא מיעוט"כפילא על המורה ,

האור]. וחלישות

   [מה]   
   

        
        
         

 
שהוא כפי למטה האור יתגלה לבוא לעתיד
ובמילא וחלישות, ומיעוט צמצום שום בלי למעלה,
תאיר (שלמטה "כפילא" בבחינת ההמשכה תהי' לא
(הראשונה) עצמה הה' אלא אחרת"), "ה' דרך האור

אחרונה). (בה"א למטה תתגלה למעלה שהיא כפי

כו' נהמי דבתריסר טעמי' לן "יגלה פירוש וזהו
את לנו יגלה הקב"ה לבא שלעתיד וקלישא", כפילא
האור ואמיתיות פנימיות היינו - האמיתי ה"טעם"
הזה כבזמן (דלא לחמים י"ב ידי על הנמשך - העליון
וקלישא"). "כפילא בבחינת רק הוא למטה שהגילוי

    
בין הבדל שום יהי' לא לבא שלעתיד זה, ענין
מהמבואר מובן אחרונה, וה"א ראשונה ה"א מדריגת
הוי' יהיה ההוא "ביום הכתוב בפירוש האריז"ל בכתבי
ד' יהי' לא הגדול שמו לבוא שלעתיד גו'", אחד
ו"ה כי (יהי"ה), י"ה פעמים שתי אלא יהו"ה אותיות

י"ה. לבחי' יתעלה

פירוש:

האור [היינו י"ה לאותיות אפשר אי הזה בזמן
רק אלא למטה, להתגלות י"ה] באותיות המאיר האלקי
ומה' ו', נעשה (שהיו"ד ו"ה לאותיות ירידה ע"י
לבא לעתיד אך - כנ"ל) תתאה, ה' נעשית עילאה
פעמים שתי ענין וזהו למעלה, כמו למטה האור יתגלה

למעלה). (כמו די"ה הגילוי יהי' למטה שגם י"ה,

על בשבת בנפש אלקי אור המשכת לענין הוא וכן
בלי בנפש הגילוי יהי' לבא שלעתיד לחמים, י"ב ידי
כמו למטה הגילוי יהי' אלא וחלישות, מיעוט שום

למעלה. שהוא
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'כו תהי' תמי"ם מ"ש התמימות מצות ענין יובן זה
כו' וידעת נא' שהרי כלל דעת בלא הכונה שאין
שע"י בתכלית ההבדלה שאחר התמימו' בחי' על אלא
שום בלי באמת תמים נק' הוא שאז כנ"ל, דוקא הדעת
החיים לפניך נתתי ראה וכמ"ש הנ"ל, מטעם כלל תערובת
המבדיל הדעת ע"י זו ובחיר"ה בחיים ובחר"ת כו' והטוב
בחירה אין דעת אין ואם בתכלית ברע ומואס בטוב ובוח"ר
השלימו' ע"ש במעשיו תמי"ם נק' ואז כנ"ל, כלל והבדלה
נענש אינו דעת לו שאין שנה י"ב כבן דעת בלא (משא"כ
והדעת טו"ר, שנק' וה"ג ה"ח הן ול"ת מ"ע כי כלל ל"ת על
ואינו כו' מ"ע שרש אהבה אוי"ר כולל והוא ביניהן מבדיל
אע"פ דעת לכלל שבא שנה די"ג בגדלו' כ"א עונשין בר
זה וגם כו'), חריף הוא י"ב בן שהוא ואותו ע"ה שהוא
כלול להיותו והשלימו' התמימו' ע"ש תמים דנק' אמת

להיותו תם שנק' כיעקב לבד א' קו ולא חו"ג אוי"ר מהכל
וכן תהי' תמים מ"ש באמת הנה (אך כנ"ל מחו"ג כלול
דוקא הדעת מן למעלה על הכונה תמים והי' לפני התהלך
הדעת מן שלמעלה בתכלית הפשוטה אמונה בחי' והוא
ופשוט, עצמי רצון אלא ברירה ענין יתכן שלא עד לגמרי
מן שלמטה] בהמה עמך [הייתי בהמות ואני [בפי'] וכידוע
ממ"ש לזה וראי' כו', הדעת מן למעלה ששרשו הדעת
שלא הנסיון על הוא האזהרה כונת עיקר תהי' תמי"ם
התמימות בבחי' בו ולבטוח להאמין רק [הוי' את לנסות
כדמוכח דוקא הדעת מן שלמעלה הפשוטה האמונה שהוא]
כל [וכמ"ש התמימות מצות בענין הכתובי' פשט
בפי' והסמ"ג להרמב"ם המצות בענין ובפרט המפרשים,
היא בפ"ע מצוה כו' וידעת ומ"ש כו' תהי' דתמים] זו מצוה
והתמימות)]. האמונה [וע"י הדעת [ע"י] להיו' צריך כי
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אמרוז) בספרי דהנה הידוע הקושי' יובן
אליו, קראנו בכל אלקינו כה' מי ע"פ
לידבק אפשר וכי ארז"ל ובמ"א כו', למדותיו ולא אליו
יש כי היות ועם כו', במדותיו הדבק אלא כו', בשכינה
יקשה עדיין מ"מ להדביקות אליו הקריאה מצות בין לחלק
שאין מפני נענין ואינן צועקין ישראל מה מפני ממארז"ל
לקרוא שנצטוינו כיון קשה דלכאורה בשם, לכוין יודעין
א"כ ומדה אות בשום נתפס שאינו ית' למהו"ע דהיינו אליו
ענינם שהשמות בשם לכוין א"י אם לן איכפת מאי
מטה למטה שהוא כו' בחסד אל שם ית' ומדותיו בספירות
ממש ית' למהו"ע קוראי' ישראל כל והרי ית', ממהו"ע
גדול הפרש דיש עפמש"ל מובן הענין אך כו', אליו כמ"ש
בו מיוחדים שהן אע"פ שהמדות להשמות, ית' מדותיו בין
ממנו שנאצלו אלא ית' מהו"ע אינן מ"מ אלהות ונק' ית'
מהו"ע על מורים שהן ית' שמותיו משא"כ ההעדר, וקדמם
כמו ממש ית' מהו"ע על זו הוראה שאין ואף ממש, ית'
שיורה שם שום אין שאז במדותיו התלבשותו קודם שהוא
שיודעים ר"ל ובמחשבה הלב ברעיון שנתפס אלא עליו
ח"ו מהותו והשגת תפיסה ולא זה מציאות שיש מציאותו
על מורים הן השמות אבל בי', תפיסא מחשבה שום דלית

וגבור וחסיד חכם ונק' במדותיו כשמתלבש ית' מהו"ע
שהוא כמו ית' מהו"ע הוא הרי עכ"ז מ"מ כו', ורחמן ודיין
אמיתי בו השינוי ואין הפשיטות בתכלית פשוט בעצמותו
ר"ל למדותיו, ולא בספרי משארז"ל שכן וכיון כנ"ל ח"ו
לנו ואסור נאצלים אלא כלל אלוה שאינן בעצמן להמדות
כלים רק שהן לנו להועיל בידן אין כי אליהן להתפלל
שהן אליהן להתפלל ואפי' כו' הגרזן היתפאר וכמ"ש

עלי רחמים וכמ"שיעוררו לנו אסור ית' מהו"ע לפני נו
אמצעים לשומם לנו שאסור שלו החמישי בעיקר הרמב"ם
לנגדו המחשבות כל שיכונו אלא הש"י ובין בינינו ומליצים
ספר המחבר בעל הגאון גמגם (ומה"ט כו' מזולתו ויתרחקו
בנעילת שאומרים החרוז על דר"ה, ספ"ק נתנאל קרבן
תחנתינו קונך ולפני התגלגלי עלינו הרחמים מדת יוהכ"פ,
לאמצעי המדה משים הרי כו' קונך ולפני דמדקאמר הפילי,
ולפע"ד נכוחים ודבריו אסור, וזה ית', הבורא ובין בינינו
ותו הרחמים, מדת עלינו גלגל הרחמים אב לומר ראוי הי'
כמו בהשמות, לכוין שצריך מרז"ל דמשמע מה אבל לא),
בחכמה שהוא פתח בניקוד הוי' ש' לכוין צריך חונן באתה
הגילוי ראשית היא והחכמ' וגילוי פתיחו ל' פתח כי כו'
ית' למהו"ע רק ח"ו, למדותיו הקריאה בכלל זה אין כו',
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'כו תהי' תמי"ם מ"ש התמימות מצות ענין יובן זה
כו' וידעת נא' שהרי כלל דעת בלא הכונה שאין
שע"י בתכלית ההבדלה שאחר התמימו' בחי' על אלא
שום בלי באמת תמים נק' הוא שאז כנ"ל, דוקא הדעת
החיים לפניך נתתי ראה וכמ"ש הנ"ל, מטעם כלל תערובת
המבדיל הדעת ע"י זו ובחיר"ה בחיים ובחר"ת כו' והטוב
בחירה אין דעת אין ואם בתכלית ברע ומואס בטוב ובוח"ר
השלימו' ע"ש במעשיו תמי"ם נק' ואז כנ"ל, כלל והבדלה
נענש אינו דעת לו שאין שנה י"ב כבן דעת בלא (משא"כ
והדעת טו"ר, שנק' וה"ג ה"ח הן ול"ת מ"ע כי כלל ל"ת על
ואינו כו' מ"ע שרש אהבה אוי"ר כולל והוא ביניהן מבדיל
אע"פ דעת לכלל שבא שנה די"ג בגדלו' כ"א עונשין בר
זה וגם כו'), חריף הוא י"ב בן שהוא ואותו ע"ה שהוא
כלול להיותו והשלימו' התמימו' ע"ש תמים דנק' אמת

להיותו תם שנק' כיעקב לבד א' קו ולא חו"ג אוי"ר מהכל
וכן תהי' תמים מ"ש באמת הנה (אך כנ"ל מחו"ג כלול
דוקא הדעת מן למעלה על הכונה תמים והי' לפני התהלך
הדעת מן שלמעלה בתכלית הפשוטה אמונה בחי' והוא
ופשוט, עצמי רצון אלא ברירה ענין יתכן שלא עד לגמרי
מן שלמטה] בהמה עמך [הייתי בהמות ואני [בפי'] וכידוע
ממ"ש לזה וראי' כו', הדעת מן למעלה ששרשו הדעת
שלא הנסיון על הוא האזהרה כונת עיקר תהי' תמי"ם
התמימות בבחי' בו ולבטוח להאמין רק [הוי' את לנסות
כדמוכח דוקא הדעת מן שלמעלה הפשוטה האמונה שהוא]
כל [וכמ"ש התמימות מצות בענין הכתובי' פשט
בפי' והסמ"ג להרמב"ם המצות בענין ובפרט המפרשים,
היא בפ"ע מצוה כו' וידעת ומ"ש כו' תהי' דתמים] זו מצוה
והתמימות)]. האמונה [וע"י הדעת [ע"י] להיו' צריך כי
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אמרוז) בספרי דהנה הידוע הקושי' יובן
אליו, קראנו בכל אלקינו כה' מי ע"פ
לידבק אפשר וכי ארז"ל ובמ"א כו', למדותיו ולא אליו
יש כי היות ועם כו', במדותיו הדבק אלא כו', בשכינה
יקשה עדיין מ"מ להדביקות אליו הקריאה מצות בין לחלק
שאין מפני נענין ואינן צועקין ישראל מה מפני ממארז"ל
לקרוא שנצטוינו כיון קשה דלכאורה בשם, לכוין יודעין
א"כ ומדה אות בשום נתפס שאינו ית' למהו"ע דהיינו אליו
ענינם שהשמות בשם לכוין א"י אם לן איכפת מאי
מטה למטה שהוא כו' בחסד אל שם ית' ומדותיו בספירות
ממש ית' למהו"ע קוראי' ישראל כל והרי ית', ממהו"ע
גדול הפרש דיש עפמש"ל מובן הענין אך כו', אליו כמ"ש
בו מיוחדים שהן אע"פ שהמדות להשמות, ית' מדותיו בין
ממנו שנאצלו אלא ית' מהו"ע אינן מ"מ אלהות ונק' ית'
מהו"ע על מורים שהן ית' שמותיו משא"כ ההעדר, וקדמם
כמו ממש ית' מהו"ע על זו הוראה שאין ואף ממש, ית'
שיורה שם שום אין שאז במדותיו התלבשותו קודם שהוא
שיודעים ר"ל ובמחשבה הלב ברעיון שנתפס אלא עליו
ח"ו מהותו והשגת תפיסה ולא זה מציאות שיש מציאותו
על מורים הן השמות אבל בי', תפיסא מחשבה שום דלית

וגבור וחסיד חכם ונק' במדותיו כשמתלבש ית' מהו"ע
שהוא כמו ית' מהו"ע הוא הרי עכ"ז מ"מ כו', ורחמן ודיין
אמיתי בו השינוי ואין הפשיטות בתכלית פשוט בעצמותו
ר"ל למדותיו, ולא בספרי משארז"ל שכן וכיון כנ"ל ח"ו
לנו ואסור נאצלים אלא כלל אלוה שאינן בעצמן להמדות
כלים רק שהן לנו להועיל בידן אין כי אליהן להתפלל
שהן אליהן להתפלל ואפי' כו' הגרזן היתפאר וכמ"ש

עלי רחמים וכמ"שיעוררו לנו אסור ית' מהו"ע לפני נו
אמצעים לשומם לנו שאסור שלו החמישי בעיקר הרמב"ם
לנגדו המחשבות כל שיכונו אלא הש"י ובין בינינו ומליצים
ספר המחבר בעל הגאון גמגם (ומה"ט כו' מזולתו ויתרחקו
בנעילת שאומרים החרוז על דר"ה, ספ"ק נתנאל קרבן
תחנתינו קונך ולפני התגלגלי עלינו הרחמים מדת יוהכ"פ,
לאמצעי המדה משים הרי כו' קונך ולפני דמדקאמר הפילי,
ולפע"ד נכוחים ודבריו אסור, וזה ית', הבורא ובין בינינו
ותו הרחמים, מדת עלינו גלגל הרחמים אב לומר ראוי הי'
כמו בהשמות, לכוין שצריך מרז"ל דמשמע מה אבל לא),
בחכמה שהוא פתח בניקוד הוי' ש' לכוין צריך חונן באתה
הגילוי ראשית היא והחכמ' וגילוי פתיחו ל' פתח כי כו'
ית' למהו"ע רק ח"ו, למדותיו הקריאה בכלל זה אין כו',
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בבחי' כשמתלבש פתח בניקוד הוי' בשם הנק' שהוא ממש,
לאדם חונן אתה וכמאמר באבי"ע חכמה להשפיע חכמה
שאא"ס דאצי' החכמ' כלי ע"י לא אם הוא, והאיך כו', דעת
האצילות, עולם בכל חכמה ידה על ומשפיע בה מתלבש
החכמה להשפיע דבי"ע חכמה ע"י השפעתו מלביש ואח"כ
דאבי"ע החכמה והרי כו', בעוה"ז גם שמשפיע עד בג"ע
ידה על המשפיע לאא"ס בו החוצב ביד כגרזן רק היא
השם מורה וע"ז בחכמה חכם לו קורין אנו בה וכשמשפיע
ומכוין הדעת, חונן בא"י כשאומר ונמצא פתח, בניקוד הוי'
אלא ממש, ית' אליו קורא הוא פתח, בניקוד הוי' שם
דייקא שאז יען החכמ' בכלי מלובש בהיותו ית' לו שמכוין
יכוין אם משא"כ וכו' זו שבברכה ובקשה ענין משפיע הוא
ית' מהו"ע על שמורה סגול בניקוד הוי' בשם חונן באתה
אין אז הרי בעולם, חסד להשפיע החסד בכלי כשמלובש
משפיע האא"ס אין הנ"ל כלי ע"י שהרי לבקשתו דרך
להתלבש בחסד המלובש האא"ס שביד והגם כו', חכמה
ועצום, גדול זכות צריך לזה מ"מ לזה. להשפיע בחכמ'
כשאא"ס חכמה לו להשפיע ית' לו כשקורא משא"כ
המבקש וכמשל יותר, בקל פועל הוא חכמה במדת מלובש
אז היא מהמלך שמבקש הדבר אותו שאם מהמלך, דבר
נדבה שמבקש כגון יותר בקל פועל הוא המלך ביד ממש
קץ לאין וזהב וכסף באוצרותיו שהמלך בשעה מהמלך

שהמלך בשעה זה משיבקש יותר בקל שיפעול לפניו מונח
לפנות המלך ביכולת אז שגם הגם אחר ענין באיזו עוסק
צריך לזה מ"מ מאוצרותיו הנדבה לו וליתן הנ"ל מעסק
שראוי איך הנאמן לבבו עוצם המלך וכשיראה רבה בקשה
שהוא בשעה מהמלך הנדבה כשיבקש משא"כ כו' לו ליתן
שאין מארז"ל ענין וזהו כו', עמו כ"כ ידקדק לא באוצרותיו
לכוין בשם לכוין יודעין היו שאם כו' בשם לכוין יודעין
שעל מדה באותו כשמתלבש ית' מהו"ע על המורה השם
ויותר יותר במהרה נענין היו בקשתם להתמשך צריך ידה
למדותיו, ולא אליו שמארז"ל מובן ונמצא דאמרן, מה"ט
בחי' (ואמנם כלל, אהדדי סתרי לא בשם לכוין ענין עם
אתה אף רחום הוא מה כמארז"ל ממש במדותיו הדבק
שהוא דביקות מצות בכלל שזהו אחר ענין הוא כו' רחום
זה מעין הוא ת"ת מצות וגם הבריות עם האדם הנהגת
אליו בפי' יש ועוד כו' אא"ס שורה שבה בחכמתו להתדבק
למעלה שהוא כמו ממש ית' למהו"ע דהיינו למדותיו ולא
שקדמה ק"ש מצות ענין והוא במדותיו מהתלבשות
בא"י, באמרו כן לכוין יש בתפלה שגם ואפשר לתפלה,
במדותיו, התלבשותו טרם שהוא כמו למהו"ע היינו דאתה
הוא והוי' לנוכח, אתה באמרו רק עליו המורה שם שאין
שם ההוא שבברכה ההיא במדה אח"כ מתלבש שהוא כמו

כו'): בבינה ובצירי בחכמה, פתח בניקוד הוי'
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Í‡ועוז כח ניתן כבר לצדיקי' דהרי בזה להבין יש הנה
הגם וא"כ ב"ן, המברר מ"ה ש' ע"י לטוב רע להפוך
ע"י להתברר תהו בחי' ניתן הרי התהו מבחי' הם שרשעי'
הצדיקי' ביכולת יהי' לא ולמה כו', דתיקון מ"ה ש'
הוא הענין עיקר אך לדוכתי'. קושי' והדרא להשפילם
בשלימותם המה הרשעי' דכאשר בזה, הפרש יש דהנה
הצדיקי' ביכולת יש לא אז לגמרי עדיין בירור בלתי
מהם ויוצא מתבררין כשהרשעי' אבל ולהכניעם, להשפילם
ולהאבידם להכניעם הצדיקי' ביכולת יש אזי הטוב חלק
המה הרי בשלימותם המה כאשר כי הדברים וטעם כו'.
מבחי' גבוהי' והם ממש, התהו מעולם אשר השם אנשי
במדרגה. מהם למטה אשר אותם להם יכלו ולא התיקון
ולא הטוב חלק מהם ויוצא מ"ה ש' ע"י כשמתבררי' אך
בהיכלו' הנשאר בשבירה בא שהוא הרע חלק רק נשאר
ויאבדו שיפלו מאד בנקל אזי מטה שלמטה החיצוני'
רק כי כו', יאבדו כן אש מפני דונג כהמס וכמ"ש לגמרי

לאחר אבל התיקון, מבחי' המה גבוהי' שבהם הטוב מצד
חלק רק נשאר ולא בקדושה ונכלל הטוב מהם שהוציאו
הבירור ענין והיינו כו', להאבידו בקל יוכלו אותו הרע
ע"י רק דהיינו דתיקון מ"ה ש' ע"י להתברר לתהו שניתן
ודוגמא כו'. בשלימותם שהם כמו ולא כנ"ל דוקא בירור
לו יכלו ולא כו' התהו מבחי' שהי' הרשע בלעם לדבר
במה והוא הטוב חלק ממנו משה הוציא כאשר אך בנ"י,
ע"י ידו על הרבה תורה ונעשה כו' בפיו דבר ה' שהשים
למשה שניתנה בלק פ' כל שהוא כו' ויאמר משלו שנשא
תורה ונעשה הם בלעם מדברי הללו והפרשיות וישראל,
אחר אמר ולכן שבו, הרע חלק רק נשאר לא ואז לישראל,
והרגוהו לו יכלו ואז כו' לעמי הולך הנני דבריו כל שגמר
במה דוגמא וע"ד כו'. מתהו שרשם אשר בכולם ועד"ז כו',
יוכלו אז וכשהולידו מעלי', ברא מיני' יפוק דילמא שאמרו
כמו פי' וגובה גאון נא עדה שא' וזהו בזה. וכיוצא כו' לו
ביכולת זה שאין הגם הנה אך כו'. בשלימותם שהם
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ענין הי' שממנו מאחר יכול, כל ית' הוא אבל הצדיקי'
וזהו כו', תיקון מתהו לעשות דיכולתו והתיקון השבירה

כו'. לך כאל זרוע ואם שא'
Âיש לא אזי בשלימותם הם שכאשר לעיל שנת' מה

אז עדיין סאתם שנתמלא קודם היינו להפילם יכולת
ב"ן מברר מ"ה אז סאתם נתמלא וכאשר אותם, לברר א"א
לפרעה אלקי' נתתיך ראה למשה הקב"ה שא' וזהו כו'.
פרעה היות עם פרעה על ממש כאל זרוע ממשלה לו שנתן
עורף בחי' הערף, אותיות פרעה שז"ע דא"א מעורף יונק
מבחי' ושורשו לרשעי' גם אף להאריך נמשך שמשם דא"א
זו בחי' על ממשלה דתיקון למשה יהי' עכ"ז כו', התהו
מ"ה מש' הי' שמשה לפי והיינו יכול הכל ממש אלקי' כמו

שהוא נדפס) (שלא ידבר משה ע"פ בביאור כמ"ש דא"ק
התיקון בבחי' שנשפל רק כו' ותיקון תהו מבחי' למעלה
בו שנבלעו הניצוצות בררו ישראל כי עם ופרעה כו',
ניצוצות, ר"ב משם שבררו אתם עלה ר"ב ערב וגם וכמ"ש
כ"א לבררו שא"א עד נתברר שלא מה גם עדיין נשאר מ"מ

נתתיך למשה ה' שאמר ואםע"י בחי' שהוא לפרעה אלקי'
ע"י עי"ז הנה תיקון מתהו לעשות שביכולתו כאל זרוע
כמצולה אותם עשו שאח"כ והביזוז והמופתי' האותות
בבחי' נכלל להיות הכל בררו כי כו' כלל דגים בה שאין
שלמעלה עקודים מבחי' אור ע"י שזהו ועוי"ל כו'. התיקון
ענין וכמו וברודים, נקודים בחי' שהם ותיקון מהשבירה

זו. מבחי' ג"כ שהי' משה בזכות שירד המן
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‰‰Âאהבה בחי' הא' כלליות מדריגות ב' יש באהבה
והב' כמים אחריך נמשך אב זכור וכמ"ש כמים
שבחסד) חו"ג בחי' (והן וצמאון אש ברשפי אהבה
והוא באלקות, ודביקות קירוב בבחי' היא כמים דהאהבה
בעולמות המתלבש האלקי וחיות בהאור ההתבונות ע"י
נברא בכל היינו שבכאו"א כולם את מחי' ואתה וכמ"ש
אחזה ומבשרי אותו המחי' אלקי וחיות אור יש בפרט ונברא
אותו המחי' חיות בו שיש בעצמו מרגיש אדם שכל אלקה
טיב שע"י כנודע. גדול גוף שנק' בעולם הוא וכמו"כ
אצלו ונראה נרגש הדעת בהעמקת בזה וההתבוננות ההשגה
דעתו ומעמיק וכשמקשר האלקי. מאור חי שהעולם איך
והעילוי היוקר אצלו נרגש העולם את שמחי' האלקי בהאור
ונעלה יקר ענין הוא בעצם שאלקות מה (היינו דאלקות

חפצו כל אשר בהאלקות ונדבק נפשו מתקשר ועי"ז מאד)
ותגדל אחר. דבר בשום חפץ ואינו אלקות הוא ורצונו
העולם חיי הוא שהאלקות איך מתבונן כאשר יותר האהבה
אחת במדריגה הוא שהכל (ונראה בפרט נפשו וחיי בכלל
רק בעולם, המתלבש האלקי בהארת היינו באלקות
האלקות את ומרגיש שמתבונן הוא הנ"ל דבהתבוננות
איך הוא והרגש שההתבוננות היא זו והתבוננות שבעולם
וכמ"ש בפרט) וחיותו בכלל העולם חיות הוא שהאלקות
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ענין הי' שממנו מאחר יכול, כל ית' הוא אבל הצדיקי'
וזהו כו', תיקון מתהו לעשות דיכולתו והתיקון השבירה

כו'. לך כאל זרוע ואם שא'
Âיש לא אזי בשלימותם הם שכאשר לעיל שנת' מה

אז עדיין סאתם שנתמלא קודם היינו להפילם יכולת
ב"ן מברר מ"ה אז סאתם נתמלא וכאשר אותם, לברר א"א
לפרעה אלקי' נתתיך ראה למשה הקב"ה שא' וזהו כו'.
פרעה היות עם פרעה על ממש כאל זרוע ממשלה לו שנתן
עורף בחי' הערף, אותיות פרעה שז"ע דא"א מעורף יונק
מבחי' ושורשו לרשעי' גם אף להאריך נמשך שמשם דא"א
זו בחי' על ממשלה דתיקון למשה יהי' עכ"ז כו', התהו
מ"ה מש' הי' שמשה לפי והיינו יכול הכל ממש אלקי' כמו

שהוא נדפס) (שלא ידבר משה ע"פ בביאור כמ"ש דא"ק
התיקון בבחי' שנשפל רק כו' ותיקון תהו מבחי' למעלה
בו שנבלעו הניצוצות בררו ישראל כי עם ופרעה כו',
ניצוצות, ר"ב משם שבררו אתם עלה ר"ב ערב וגם וכמ"ש
כ"א לבררו שא"א עד נתברר שלא מה גם עדיין נשאר מ"מ

נתתיך למשה ה' שאמר ואםע"י בחי' שהוא לפרעה אלקי'
ע"י עי"ז הנה תיקון מתהו לעשות שביכולתו כאל זרוע
כמצולה אותם עשו שאח"כ והביזוז והמופתי' האותות
בבחי' נכלל להיות הכל בררו כי כו' כלל דגים בה שאין
שלמעלה עקודים מבחי' אור ע"י שזהו ועוי"ל כו'. התיקון
ענין וכמו וברודים, נקודים בחי' שהם ותיקון מהשבירה

זו. מבחי' ג"כ שהי' משה בזכות שירד המן
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‰‰Âאהבה בחי' הא' כלליות מדריגות ב' יש באהבה
והב' כמים אחריך נמשך אב זכור וכמ"ש כמים
שבחסד) חו"ג בחי' (והן וצמאון אש ברשפי אהבה
והוא באלקות, ודביקות קירוב בבחי' היא כמים דהאהבה
בעולמות המתלבש האלקי וחיות בהאור ההתבונות ע"י
נברא בכל היינו שבכאו"א כולם את מחי' ואתה וכמ"ש
אחזה ומבשרי אותו המחי' אלקי וחיות אור יש בפרט ונברא
אותו המחי' חיות בו שיש בעצמו מרגיש אדם שכל אלקה
טיב שע"י כנודע. גדול גוף שנק' בעולם הוא וכמו"כ
אצלו ונראה נרגש הדעת בהעמקת בזה וההתבוננות ההשגה
דעתו ומעמיק וכשמקשר האלקי. מאור חי שהעולם איך
והעילוי היוקר אצלו נרגש העולם את שמחי' האלקי בהאור
ונעלה יקר ענין הוא בעצם שאלקות מה (היינו דאלקות

חפצו כל אשר בהאלקות ונדבק נפשו מתקשר ועי"ז מאד)
ותגדל אחר. דבר בשום חפץ ואינו אלקות הוא ורצונו
העולם חיי הוא שהאלקות איך מתבונן כאשר יותר האהבה
אחת במדריגה הוא שהכל (ונראה בפרט נפשו וחיי בכלל
רק בעולם, המתלבש האלקי בהארת היינו באלקות
האלקות את ומרגיש שמתבונן הוא הנ"ל דבהתבוננות
איך הוא והרגש שההתבוננות היא זו והתבוננות שבעולם
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ּתֹורה", ּתלמּוד והֹוצאֹות ויֹוםֿטֹוב ׁשּבת הֹוצאֹות מּלבד ְְְְִַַַָָָָכּו'
לֹו, מֹוסיפין הֹוסיף ּדאם קבע להם אין אּלּו ְְִִִִִִֵֵֶֶַָָּדדברים

ּדאברהם50ּוכמאמר הּנדיבּות וזהּו ּפֹורע", ואני עלי "לוּו ְְְְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַָָָ
אמנם צדקה. לעׂשֹות ּבׁשביל לוה ׁשהיה הּׁשלֹום עליו ְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָָֹאבינּו
נדיב היה לזה נֹוסף הּנה ּבממֹונֹו, הּנדיבּות הּוא זה ְְִִִֵֶֶַָָָָָָָּכל
עצמֹו מטריח ּׁשהיה מה זה ּדלבד והינּו מּמׁש, ְְְְְְִִֶֶַַַַַַַָָָּבגּופֹו

ּגדֹולֹות ׁשּכתּוב51ּבטרחֹות ּוכמֹו כּו',52, לקראתם" "וּירץ ְְְְִִֶַָָָָָָ
ז"ל53ּוכתיב הרמּב"ן ּופרׁש כּו', אברהם" רץ הּבקר 54"ואל ְְְְִֵֵֶַַַַַָָָָָָ

עצמֹו העמיד זה לבד הּנה ּבּנדיבּות, חׁשקֹו רב ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַֹלהּגיד
ּכתיב ּדהּנה ועמֹורה. סדֹום אנׁשי על להתּפּלל 55ּבסּכנה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָ

רּבֹותינּו ואמרּו מאד", להוי' וחּטאים רעים סדם ְְְְְְְֲִִֵֵַַַַָָָָָֹֹ"ואנׁשי
ּבגּופן רעים יהּודא, רב "אמר א) עּמּוד קט (סנהדרין ְְְְִִֶַַַַַָָָָז"ל

ּובמתניתא ּבממֹונן", ּבממֹונן56וחּטאים "רעים ּתּנא ְְְְְִִִַַַָָָָָָָָ
ג) הלכה י ּפרק (סנהדרין ּובירּוׁשלמי ּבגּופן", ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָוחּטאים

רֹואים ׁשאנּו ּוכמֹו לאּלּו", אּלּו רעים ּבני57"ׁשהיּו ּבטבעי ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָ
לּצלן רחמנא ׁשּיׁש ּגמּורטזאדם רע ּבהם ׁשּיׁש ּכאּלּו אנׁשים ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

והינּו מּמׁש, הּטֹורפֹות ּכחּיֹות ּדמים ּוׁשפיכּות ְְְְְְִִִִַַַַָָָּכרציחה
ּדאין ולדרס, לטרף הּוא ענינּה ּכל הרי רעה ׁשהחּיה ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹּדכׁשם
ולדרס לטרף טבעּה ׁשּזהּו אם ּכי לאכל ׁשרֹוצה לפי ְְְְְֱִִִִִִֶֶֶֶֶָָֹֹֹזה
ודֹורסת טֹורפת ּׁשהיא מה ּגּופא ּדזה והינּו ּדם, ְְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹולׁשּפ
ּדיׁשנם ׁשּלּה, החּיּות הּוא עצמֹו זה הּנה ּורציחה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבכעס
והּמה אכילתם ּבׁשביל ודֹורסים הּטֹורפים חּיים ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַָָָּבעלי

הּוא ודֹורסים ּׁשּטֹורפים מה זה הּנה ּדאז ּבאכילתם, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָטרּודים
ּבעלי ׁשהם אדם ּבבני ׁשּיׁש ּוכמֹו לאכילה, הּתאוה ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּגדל
הּוא ׁשֹותים אֹו אֹוכלים ּׁשהם מה ּדכל והינּו וענג, ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹהנאה
וואס הנאה הּבעלי ּכטבעי רב ענג ּובקּבלת ּגדֹול ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַָָָָָָֹּברצֹון

עסין ּגּוט אין ּבהמהיזליגין אכילת להבּדיל ּכדגמת ׁשּזהּו , ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַָֻ
מה ולׁשּתֹות, לאכל חּיים הּבעלי ׁשל ענינם ּכל ׁשּזהּו ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹוחּיה,
ּדמּזה רק לאכל, ּבׁשביל ּכּונתם אין הּטֹורפֹות חּיֹות ּכן ְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּׁשאין
זּולתּה ׁשל ּובׂשרּה ּגּופּה את וקֹורעת ּדֹורסת ּׁשהיא מה ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָּגּופא
חּיּות מקּבלת היא עצמֹו זה מּדבר הּנה ּדמּה, את ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָוׁשֹופכת
אדם ּבני ּבטבעי לּצלן רחמנא יׁש כן ּכמֹו אׁשר רב, ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹוענג
רע ׁשּטבעֹו מי והינּו לּצלן, רחמנא ּגמּור רע ּבהם ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיׁש
איז מענטׁש, אׁשלעכטער העֹולם ּבלׁשֹון הּנקרא ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָלּברּיֹות
רע פראן ּדא איז אים ּבא איז מענטׁש ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָאׁשלעכטער
אׁשלעכטער אז ּבמּוחׁש זעהן מיר וויא ּבפעל, ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַָֹ(ׁשלעכטס)
ער ׁשלעכטקייט, מיט איז טּוט ער וואס אלץ איז ְְְְְְִִִֶֶֶֶַַָמענטׁש
איינג ּגּוט, ניט מאכין אנדערן ּדעם קאן ער וואס אלץ ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָזּוכט

ׁשלעכט .יחאּון ְְֶ
.ׁשּטרח ּבגּופֹו, נדיב היה הּׁשלֹום עליו אבינּו אברהם ƒְְִִֶַַַָָָָָָָָָָ

ּדוקא עלּבעצמֹו להתּפּלל ּבסּכנה עצמֹו והעמיד , ְְְְְְְְֱִִֵֶַַַַַַָָָ
הרע ּבּטבע ׁשהם אדם ּבני ּבטבעי ׁשּיׁש ויבאר סדֹום, ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָאנׁשי
ּגּופם ולקרע ּדם לׁשּפ האֹוהבים טֹורפֹות ּכחּיֹות ְְְְְְְֲִִִִַַַָָָָֹֹואכזרים

חּיים. הּבעלי ׁשאר ׁשל ְְֲִֵֶַַַָָָּובׂשרם
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ב.50) טו, שם
(51.36 הערה הנ"ל תרח"ץ סה"מ גם ראה
ב.52) יח, וירא
ז.53) שם,
עה"פ.54)
יג.55) יג, לך לך

שם.56) בגמרא הובא פי"ג. סנהדרין תוספתא
המשך57) א'רפח: ע' ח"ג תער"ב המשך השווה – לקמן הבא בכל

גם וראה ואילך). 27 ע' תרפ"ט (סה"מ כ פרק (תרפ"ט) זו שנה ר"ה
האמצעי אדמו"ר מאמרי ד. קמ, אמור האמצעי לאדמו"ר הזהר ביאורי

ואילך. תשסו ע' ח"ב במדבר

יי.טז. .יז.יט י י חי.יחי       י   . 
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הנפח ראובן אליעזר ר' בבית חב"ד, של העתידי מייסדה של אביו ברוך, בילה שאותו הפסח חג
את השמיעו בהן לישיבותיהם, חזרו הנפח של המבוגרים חתניו שני לקיצו. הגיע מדוברומיסל,

שיעוריהם.

בישיבה ללמוד הפעם הייתה פניו מגמת ביתו. את עזב הנפח, של בנו נחום, שמואל גם
ברוך. של גיסו יצחק, יוסף רבי שיעוריו את השמיע בה שבוויטעבסק,

התוצאה אך לגיסו, מכתב - נחום שמואל ידי על - ולשלוח זו הזדמנות לנצל יכול היה ברוך,
מצבו ומה פיזית, נמצא הוא היכן להם יוודע אחותו, גם ידו ועל שגיסו תהיה זה מכתב משליחת

ידעו. שהם ברוך רצה לא זה ואת הרוחני,

הושלמה. טרם נדודיו מסכת חיפש. אותה בחיים, דרכו את עדיין מצא לא ברוך

שאול, יצחק ר' של סיפוריו את לשמוע להמשיך מעוניין היה הוא בדוברומיסל. נשאר הוא בינתיים
בפרט. טוב שם הבעל ועל בכלל החסידות על הנפח, של השלישי חתנו

ידיעותיו היו עתה עד חדש. לעולם פתח עבורו פותח שאול יצחק ר' כי תחושה לברוך לו הייתה
יצחק ר' - נובע מעיין לפניו היה וכאן ביותר, מועטות החסידות, דרך החדשה, הדרך על ברוך של

שאול.

לספר לו שהיה המעשיות כמו אחריו, והנוהים טוב שם הבעל אודות שאול, יצחק ר' של ידיעותיו
פעם. אף תמו לא

אחר חדר - בעקבותיו ולטייל החג כבימי שאול יצחק ר' עם לבלות יוכל החג לאחר כי סבר ברוך
בנפחייה. עסוק עתה היה שאול יצחק ר' ברם, החסידות. של הּפז בארמונות - ַָחדר

העבודה את לנהל הוצרך שאול יצחק ור' הסביבה, בכפרי אשר הגויים בין מסע לערוך יצא חותנו
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הנפח ראובן אליעזר ר' בבית חב"ד, של העתידי מייסדה של אביו ברוך, בילה שאותו הפסח חג
את השמיעו בהן לישיבותיהם, חזרו הנפח של המבוגרים חתניו שני לקיצו. הגיע מדוברומיסל,

שיעוריהם.

בישיבה ללמוד הפעם הייתה פניו מגמת ביתו. את עזב הנפח, של בנו נחום, שמואל גם
ברוך. של גיסו יצחק, יוסף רבי שיעוריו את השמיע בה שבוויטעבסק,

התוצאה אך לגיסו, מכתב - נחום שמואל ידי על - ולשלוח זו הזדמנות לנצל יכול היה ברוך,
מצבו ומה פיזית, נמצא הוא היכן להם יוודע אחותו, גם ידו ועל שגיסו תהיה זה מכתב משליחת

ידעו. שהם ברוך רצה לא זה ואת הרוחני,

הושלמה. טרם נדודיו מסכת חיפש. אותה בחיים, דרכו את עדיין מצא לא ברוך

שאול, יצחק ר' של סיפוריו את לשמוע להמשיך מעוניין היה הוא בדוברומיסל. נשאר הוא בינתיים
בפרט. טוב שם הבעל ועל בכלל החסידות על הנפח, של השלישי חתנו

ידיעותיו היו עתה עד חדש. לעולם פתח עבורו פותח שאול יצחק ר' כי תחושה לברוך לו הייתה
יצחק ר' - נובע מעיין לפניו היה וכאן ביותר, מועטות החסידות, דרך החדשה, הדרך על ברוך של

שאול.

לספר לו שהיה המעשיות כמו אחריו, והנוהים טוב שם הבעל אודות שאול, יצחק ר' של ידיעותיו
פעם. אף תמו לא

אחר חדר - בעקבותיו ולטייל החג כבימי שאול יצחק ר' עם לבלות יוכל החג לאחר כי סבר ברוך
בנפחייה. עסוק עתה היה שאול יצחק ר' ברם, החסידות. של הּפז בארמונות - ַָחדר

העבודה את לנהל הוצרך שאול יצחק ור' הסביבה, בכפרי אשר הגויים בין מסע לערוך יצא חותנו
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בהזמנות מוצף, היה המשוכללת המחרשה את המציא מאז כי - לרוב ב"ה הייתה ועבודה - בנפחייה
לייצורה. רבות

אשר מכשיר של חדש סוג בתיכנון עתה עסוק - שאול יצחק ר' - הנפח של חתנו היה לכך נוסף
גויים, כמה של בשדות זו למכונה ניסיונות לערוך הספיק אף הוא החרושה. האדמה דילול את שיפר

מזה. נהנו והללו

שאול יצחק ר' היה בהם הללו הימים את ברוך ניצל ולהתעמקלכן להתבונן כדי בנפחייה טרוד
תורת של למשמעותה באשר למסקנה בעצמו להגיע ולנסות החסידות, בנושא עתה עד למד אשר בכל
לברוך לו הזדמן בתורה, עוסק היה וכרגיל מהעבודה פנוי שאול יצחק ר' היה בהם בערבים, החסידות.
ולהפיק מסקנות להסיק אפשר שמהם סיפורים או הסברים לבקשו כך ואגב תורה בדברי איתו לשוחח

לקחים.

וויאזנער. ברוך ר' שנקרא וכפי - אחר ברוך אודות - סיפור שאול יצחק ר' לו סיפר אז -

שלנו. ברוך על רב רושם השאיר זה מעשה סיפור

ווילנא. שליד איליא מהעיירה היה מוצאו אשר יוסף, ר' בשם יהודי של בנו היה מוויאזין ברוך ר'
בלמדנותו. זה ברוך התפרסם מילדותו עוד

אלחנן ר' עמד בראשה אשר המקומית לישיבה לסלוצק אביו הוליכו המצוות לגיל הגיע כאשר
מלובלין. שכנא רבי הגאון של תלמידו היה אלחנן ר' תורה. כמקום נודעה ואשר מזלקובה,

אשר לישיבה, מיד וקבלו וחריפותו, מבקיאותו מאוד התפעל הצעיר ברוך את אלחנן ר' בחן כאשר
ביותר. הצעיר הוא היה בה

ונתן יבשה, וגבינה יבש לחם של מסויימת כמות הכיל אשר שק מהבית עימו הביא יוסף, ר' האב
שאר עם יחד בישיבה אותו שיסדרו עד נפשו, את להחיות ּבמה לו שיהיה כדי בנו, לברוך ֶַאותה

התלמידים.

של מידיהם או הקהילה חשבון על הישיבה תלמידי של אחזקתם הייתה אז נהוג שהיה כפי
לחמו, פת את להשתכר והחליט ודם בשר ממתנת ליהנות רצה לא ברוך ברם, פרטיים. ְבעליֿבתים
עצים חוטב הסמוך, ליער לזמן מזמן יוצא היה אביו, לו שהשאיר המזון אזל כאשר לפיכך, כפיו. ַָמיגיע

ניזון. היה ומכך למוכרם, כדי העירה, כתפיו על בעצמו ומביאם

סחורתו, עבור דורש הוא כמה לקונה אמר לא מעולם הנאצלות. מידותיו את גילה הוא כך, אגב
שאין ענייה משפחה על לו נודע וכאשר כסף. בכלל לקחת סרב מעניים לו. שניתן סכום כל קיבל והוא
פתח ליד ומניחה עצים חבילת מביא היה שבת לכבוד לבישול או לחימום התנור להסקת עצים לה

ונעלם. ביתם

גדולה. בהתמדה ללמוד ויושב לישיבה מיד ממהר היה "מלאכתו" את בסיימו

לו: קראו ולכן לדבר, מאוד מיעט ובכלל איש. עם ברוך התחבר לא אחרים ישיבה כבחורי שלא
"השתקן".

בביתֿהמדרש. ישן היה הוא זקוק, ברוך היה לא הבחורים, כשאר לינה למקום

התור ידיעת של רב מטען עם לאיליא חזר מכן ולאחר בסלוצק, בישיבה ברוך שהה ימים ה.שנתיים
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לא אביו לשולחן סמוך בהיותו ואפילו ידיו, ממעשה ורק אך שייהנה נדר, אף עשה הזמן במשך
בחינם. לאכול הסכים

למדנים בה שהיו ולמרות תורה", למקום גולה "והוי ז"ל חכמינו עצת את לקיים רצה ברוך אך
איליא את ברוך עזב מאד, לו ערבו באוזניו שהשמיעו התורה וחידושי בשקידה בתורה שעסקו גדולים

תורה. מקום של שם לה היה אשר ווילנא, לעיר צעדיו את וכונן

שהיה בלבד זו לא שבועות. מספר לברוך הדרך ארכה לווילנא איליא שבין הקצר המרחק למרות
עבור מספיק להשתכר מנת על בדרך שונים במקומות להתעכב חייב היה שאף אלא רגלי, ללכת נאלץ

הצטרכויותיו. ושאר לחמו פת

בה שהה לא זאת למרות שבה. הבורא ובעבודת שבה בלמדנות רב רושם ברוך על עשתה ווילנא
לחמו. את להרוויח לו קשה היה ששם כיוון הייתה, הדבר סיבת בלבד. חדשים שלושה אלא

אחד, אף של פרנסתו את לקפח לא גם רצה אלא כפיו, מיגיע ורק אך ליהנות רק לא רצה ברוך
שיכל מישהו, של פרנסתו מקפח שהוא לו היה נדמה ניגש, אשר מלאכה לכל כי מאוד, קשה זה והיה

זו. במלאכה לעסוק

אך טראקי. לעיר הלך ובתחילה לחמו. את להרוויח עליו יקל קטנה בעיירה כי למסקנה הגיע ֵָלכן,
תורה. מקום לחלוטין זה היה לא פשוטים. מאנשים היה זו עיירה של אוכלוסייתה הרכב

רבי הגאון ופעל חי שם וויאזין, לעיירה הגיע אשר עד לעיירה מעיירה לנדוד ברוך אפוא, החל,
לתהילה. נודעה בזמנו אשר ישיבה, וניהל תורה כמרביץ הצטיין אשר שאול,

ומוצריו החלב את שיביא לעוזר, זקוקה והייתה מחלבה, שהחזיקה אלמנה התגוררה וויאזין ליד
זו. לעבודה אפוא, עצמו, את השכיר ברוך לוויאזין.

האלמנה, לקוחות בין וחלוקתה בשבוע פעמיים לוויאזין החלבית התוצרת בהבאת התבטא תפקידו
למחלבה. בנוסף שניהלה החנות עבור לאלמנה והבאתם שונים מצרכים ורכישת

מעשר שחילק לאחר אפילו כסף מעט לחסוך היה יכול הוא ברווח. הייתה ברוך של פרנסתו
לצדקה. מרווחיו

מראש הן רצון שבע היה הוא רבה. בשקידה בה ולמד שאול רבי של בישיבתו ברוך שהה חדשיים
הרוחנית מהשפעתם ברוך נהנה במיוחד מהתלמידים. והן הרבה, למד ממנו תלמידים,הישיבה, שני של

מפינסק. והשני מבריסק האחד

שבעיר. המדרש מבתי באחד שהתאכסן וולף, ליפא ר' לזקן הייתה ברוך על יותר גדולה השפעה
לר' יותר קרוב להיות כדי זה, מדרש בבית ללון עבר אחר, מדרש בבית לן היה בתחילה אשר ברוך
תפילותיו ואת הזקן עצמו על שקיבל הסיגופים את ובמיוחד מידותיו, את ממנו וללמוד וולף ליפא

מר. ובבכי גדולה נפש בהשתפכות אומרם היה אשר

התרחש החורף שבאמצע אלא נוח, הרגיש שבה בוויאזין, להישאר ממשיך היה שברוך ספק אין
חייו. את שמירר מאורע

עבור בחזרתו סחורה שם ולקח האלמנה, של החלב תוצרת את לוויאזין ברוך הביא קר. חורף ביום
וחדור עייף והוא מאוחרת, ערב שעת כבר הייתה התגוררה בו בכפר האלמנה לבית הגיע כאשר חנותה.

צינה.
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קז    

לא אביו לשולחן סמוך בהיותו ואפילו ידיו, ממעשה ורק אך שייהנה נדר, אף עשה הזמן במשך
בחינם. לאכול הסכים

למדנים בה שהיו ולמרות תורה", למקום גולה "והוי ז"ל חכמינו עצת את לקיים רצה ברוך אך
איליא את ברוך עזב מאד, לו ערבו באוזניו שהשמיעו התורה וחידושי בשקידה בתורה שעסקו גדולים

תורה. מקום של שם לה היה אשר ווילנא, לעיר צעדיו את וכונן

שהיה בלבד זו לא שבועות. מספר לברוך הדרך ארכה לווילנא איליא שבין הקצר המרחק למרות
עבור מספיק להשתכר מנת על בדרך שונים במקומות להתעכב חייב היה שאף אלא רגלי, ללכת נאלץ

הצטרכויותיו. ושאר לחמו פת

בה שהה לא זאת למרות שבה. הבורא ובעבודת שבה בלמדנות רב רושם ברוך על עשתה ווילנא
לחמו. את להרוויח לו קשה היה ששם כיוון הייתה, הדבר סיבת בלבד. חדשים שלושה אלא

אחד, אף של פרנסתו את לקפח לא גם רצה אלא כפיו, מיגיע ורק אך ליהנות רק לא רצה ברוך
שיכל מישהו, של פרנסתו מקפח שהוא לו היה נדמה ניגש, אשר מלאכה לכל כי מאוד, קשה זה והיה

זו. במלאכה לעסוק

אך טראקי. לעיר הלך ובתחילה לחמו. את להרוויח עליו יקל קטנה בעיירה כי למסקנה הגיע ֵָלכן,
תורה. מקום לחלוטין זה היה לא פשוטים. מאנשים היה זו עיירה של אוכלוסייתה הרכב

רבי הגאון ופעל חי שם וויאזין, לעיירה הגיע אשר עד לעיירה מעיירה לנדוד ברוך אפוא, החל,
לתהילה. נודעה בזמנו אשר ישיבה, וניהל תורה כמרביץ הצטיין אשר שאול,

ומוצריו החלב את שיביא לעוזר, זקוקה והייתה מחלבה, שהחזיקה אלמנה התגוררה וויאזין ליד
זו. לעבודה אפוא, עצמו, את השכיר ברוך לוויאזין.

האלמנה, לקוחות בין וחלוקתה בשבוע פעמיים לוויאזין החלבית התוצרת בהבאת התבטא תפקידו
למחלבה. בנוסף שניהלה החנות עבור לאלמנה והבאתם שונים מצרכים ורכישת

מעשר שחילק לאחר אפילו כסף מעט לחסוך היה יכול הוא ברווח. הייתה ברוך של פרנסתו
לצדקה. מרווחיו

מראש הן רצון שבע היה הוא רבה. בשקידה בה ולמד שאול רבי של בישיבתו ברוך שהה חדשיים
הרוחנית מהשפעתם ברוך נהנה במיוחד מהתלמידים. והן הרבה, למד ממנו תלמידים,הישיבה, שני של

מפינסק. והשני מבריסק האחד

שבעיר. המדרש מבתי באחד שהתאכסן וולף, ליפא ר' לזקן הייתה ברוך על יותר גדולה השפעה
לר' יותר קרוב להיות כדי זה, מדרש בבית ללון עבר אחר, מדרש בבית לן היה בתחילה אשר ברוך
תפילותיו ואת הזקן עצמו על שקיבל הסיגופים את ובמיוחד מידותיו, את ממנו וללמוד וולף ליפא

מר. ובבכי גדולה נפש בהשתפכות אומרם היה אשר

התרחש החורף שבאמצע אלא נוח, הרגיש שבה בוויאזין, להישאר ממשיך היה שברוך ספק אין
חייו. את שמירר מאורע

עבור בחזרתו סחורה שם ולקח האלמנה, של החלב תוצרת את לוויאזין ברוך הביא קר. חורף ביום
וחדור עייף והוא מאוחרת, ערב שעת כבר הייתה התגוררה בו בכפר האלמנה לבית הגיע כאשר חנותה.
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קח   

 

פ"ד מר"ח י"ט ב' ב"ה,

ראס"ד

טשיגאגא, בעיר היושבים אנ"ש ידידינו אל

בגו"ר טוב רוב על ויתענגו יחיו עליהם ה'

וברכה, שלום

רבנן מוקיר המפורסם, הרב מפטירת המעציבה השמועה

כרע לבבי, את הרעידה זעווין, ז"ל מרדכי מוהר"ר ותלמידיהון

אל ישראל של לבן לקרב וחסד, טוב עושי עם התהלך כאח

בשומרי המיוחד אחד דאבדין, על חבל שבשמים, אביהם

ישראל. בקרב אלקים כהונת הקדש, משמרת

ובפרט בכלל, הט' מחנם אבדה הערך, רבת גדלה אבדה

ולעודדם, לכלכלם עליהם, ונפשו לבו שם אשר הקדש מוסדי

הוד המה הן דחייא, ממקורא דשאיב קדישא רוחא בההוא

ותורתם זי"ע, נבג"מ זצוקללה"ה הק' רבותינו אבותינו כ"ק

וההדרכה ההנהגה עניני אשר העמודים אחד נשבר כי הק',

להם. ירפא אלקים וקל עליהם, נשען

לא הטוב וזכרו לעד עומדת ופעולתו צדקתו יראתו אמנם

על יאהיל וזכותו החיים, בצרור צרורה נשמתו תהי ישכח,

קודש הדרת עוז תוקף בכל ישתדלו בטח אשר הטהורה, עדתו

לומדי לטובת פעולותיו ורושם הרוחני, תבניתו דמות אשר

אור אורם, כשחר ויבקע הנדיבה, לבבם על כחותם יהי' תורה,

להדריכם לתושי', בכפלים ולנחותם לנחמם יאיר עליהם חדש

בכל בהצלחה הקדש, וחיבת תורה זו אורה, בקרן ולהעמידם

בשר. ועד מנפש עניניהם

טובם והדו"ש כאוו"נ מאדה"ש והברכה החוה"ש ויקבלו

תכה"י. מלונ"ח והצלחתם

     

•

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

ערב. ארוחת האלמנה לו הגישה ואז מעריב, ברוך התפלל והתחממות, מנוחה לאחר

ואומרת האלמנה אליו פונה ואז בלימוד, הלילה את ולהעביר לוויאזין לחזור מוכן היה כבר ברוך
כך: לו

וברוך בבוקר", לעיר ותחזור כאן, ללון שתישאר יותר טוב קר, מאוד ובחוץ מאוחר, כלֿכך "כבר
להצעתה. ניאות

לישון. ושכב רבה, בכוונה שמע קריאת קרא הוא מכן ולאחר לשינה, מצע עבורו הכינה האלמנה

לא מחשבות לראשו לחדור החלו הגדולה ולחרדתו רצונו כנגד להירדם, היה יכול לא ברוך אך
עבירה. הרהור - מכך ידע לא פעם אף שקודם דבר - להרגיש לפתע החל הוא טהורות.

למחצה לבוש להתגלגל והחל החוצה ופרץ ממשכבו התרומם ומיד ופחד, אימה עליו הפיל הדבר
במוחו. שעלו החטא הרהורי על לכפרה רגע באותו עצמו על שקיבל מהסיגופים כחלק השלג, גבי על

העירה. לדרכו מיד והלך במהירות התלבש לבית, נכנס כולו קופא

לישון, לשכב ובמקום קבע. דרך לן היה בו המדרש, לבית הגיע כאשר הלילה חצות לאחר זה היה
איתה יחד וללון האלמנה לדברי שהתפתה על עז היה ליבו כאב ותחנונים. ביללה תהלים לומר החל

עבירה. להרהור שהביאו דבר יחוד, של לחשש להיכנס ובכך אחת, גג קורת תחת

להתוודות חשק אף תחילה בשבילה. ולעבוד האלמנה לבית לבוא מיד לחדול בנפשו החליט הוא
בושה. מרוב בנפשו עוז אזר לא אך הזקן, וולף ליפא ר' לפני

מיד. זאת מצא ואכן לפרנסה, חדש מקור עתה לחפש צריך היה ברוך
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ÔÈכ ÔÈÚa‡ a ˜ÁˆÈ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»««¿¿ƒ¿ƒ
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ÔÏ ˙Á‡ Ì‡ ÔÓ ‰‡n‡¬«»»ƒ««¬»¬»≈¿»»

:ez‡Ï Ï ‰‡n‡כאÈlˆÂ ¬«»»≈¿ƒ¿¿«ƒ
È‡ ˙z‡ Ï˜Ï ÈÈ Ì„˜ ˜ÁˆÈƒ¿»√»¿»»√≈ƒ¿≈¬≈
ÈÈ ˙BÏˆ Ïa˜Â ‡È‰ ‰˜Ú¬»»ƒ¿«≈¿≈¿»
:˙z‡ ‰˜ ˙‡ÈÚÂ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈

Ó‡Â˙כב ‡‰ÚÓa ‡a ÔÈ˜Á„Â¿«¬ƒ¿«»ƒ¿»»«¬∆∆
˙Ï‡Â ‡‡ Ô„ ‰ÓÏ Ô Ì‡ƒ≈¿»¿»»»«¬»«
:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÙÏe‡ Úa˙ÓÏ¿ƒ¿«¿«ƒ√»¿»


(ËÈ)˜ÁˆÈ ˙„ÏBz ‰l‡Â.האמּורים ועׂשו יעקב ¿≈∆¿…ƒ¿»ְֲֲִֵַָָֹ

‡˙ÁˆÈ˜ּבּפרׁשה: „ÈÏB‰ Ì‰‡.)ׁשּקרא לאחר ַָָָ«¿»»ƒ∆ƒ¿»ְֶַַָָ
את הֹוליד ּכ אחר אברהם, ׁשמֹו הּוא ּברּו ְְִֶַַַַָָָָָהּקדֹוׁש
"יצחק הּכתּוב: ׁשּכתב ידי על אחר:) ּדבר ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָיצחק.
את הֹוליד "אברהם לֹומר: הזקק ְְְִֶֶַַַַָָָָֻּבןֿאברהם",
מאבימל' אֹומרים: הּדֹור לצני ׁשהיּו לפי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָיצחק",

ׂשרה, אברהםנתעּברה עם ׁשהתה ׁשנים ּכּמה ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ
הּוא? ּברּו הּקדֹוׁש עׂשה מה הימּנּו', נתעּברה ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹולא
והעידּו לאברהם, ּדֹומה יצחק ׁשל ּפניו קלסּתר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָצר
ׁשּכתב וזהּו אתֿיצחק", הֹוליד "אברהם ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹהּכל:
יׁש עדּות ׁשהרי (היה), ּבןֿאברהם" "יצחק ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָּכאן:

אתֿיצחק הֹוליד ÌÈÚa‡Ôa(Î)":ׁש"אברהם ְְִִֶֶַָָָ∆«¿»ƒ
‰.נתּבּׂשר הּמֹורּיה, מהר אברהם ּכׁשּבא ׁשהרי »»ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבֹו ׁשהרי ׁשנה, ל"ז ּבן היה ויצחק רבקה, ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָׁשּנֹולדה
העקדה עד יצחק ּומּׁשּנֹולד ׂשרה, מתה ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּפרק
יצחק ּכׁשּנֹולד היתה צ' ּובת ׁשנה ל"ז ׂשרה, ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּמתה
וגֹו'", ׂשרה חּיי "וּיהיּו ׁשּנאמר: ּכׁשּמתה, קכ"ז ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָּובת
רבקה. נֹולדה ּבּפרק ּובֹו ׁשנים, ל"ז ליצחק ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָהרי
ׁשנים, ג' לביאה, ראּויה ׁשּתהא עד לּה ְְְְִִִִֵֶַָָָָהמּתין

ÔÏּונׂשאּה: ˙BÁ‡ Ì‡ ÔÓ Ï‡e˙a˙a.וכי ְָָ«¿≈ƒ««¬»¬»»ְִ
לבן ואחֹות ּבתּואל, ּבת ׁשהיא נכּתב לא ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹעדין
רׁשע ּבת ׁשהיתה ׁשבחּה, להּגיד אּלא ארם? ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָּומּפּדן
למדה ולא רׁשע, אנׁשי ּומקֹומּה רׁשע ְְְְֲֵֶַַַָָָָָֹואחֹות

‡Ìמּמעׂשיהם: ÔÓ.:היּו ארם ׁשּׁשני ׁשם על ֲִֵֶַƒ««¬»ְֲֵֵֶַָָ

לׁשֹון 'ּפּדן' אֹותֹו קֹורא צֹובה, וארם נהרים ְֲֲֲִֵַַַַַַָָארם
ויׁש 'ּתֹורין', – "ּפּדן" וּתרּגּום ּבקר", ְְְִֵֶֶַַַָָ"צמד
ׁשּבלׁשֹון ארם, ׂשדה ּכמֹו: ארם", "ּפּדן ְְְְֲֲִִֵֶַַָָּפֹותרים:

"ּפּדן לׂשדה: קֹורין .zÚÂ(Î‡)":יׁשמעאל ְְִִֵֶַָָָ«∆¿«
ּבתפּלה: והפציר BÏהרּבה ˙ÚÂ.ונתּפּיס נתּפּצר ְְְְִִִִִָָ«≈»∆ְְְִִֵֵַַ

לֹו. לׁשֹוןונתּפּתה 'עתר', לׁשֹון ּכל אני: ואֹומר ְְְְְֲִִֵַַָָָ
וכן: הּוא, ורּבּוי ח)הפצרה ענן(יחזקאל "ועתר ְְְֲֲִֵַַַַָָ

וכן: העׁשן, עלּית מרּבית לה)הּקטרת", (שם ְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ
וכן: ּדבריכם", עלי כז)"והעּתרּתם "ונעּתרֹות(משלי ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָ

ׂשֹונא", למּׂשא,נׁשיקֹות והּנם למרּבֹות ּדֹומֹות ְְְְִִִֵַָָֻ
ּבלע"ז ‡Bz:אנקרישר"א ÁÎÏ.ּבזוית עֹומד זה ְַַ¿…«ƒ¿ְִֵֶָ

זֹו ּבזוית עֹומדת וזֹו ּומתּפּלל, (יבמותּומתּפּללתזֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ
BÏ:סד) ˙ÚÂ.,לּה ולא ּתפּלתלֹו, ּדֹומה ׁשאין «≈»∆ְְִֵֶַָָֹ

'לֹו' ,לפיכ רׁשע, ּבן צּדיק לתפּלת צּדיק ּבן ְְִִִִִִֶֶַַַַָָָצּדיק
לּה: הּזה.eˆˆ˙Â(Î)ולא הּמקרא ּכרח על ְָֹ«ƒ¿…¬ְְֲִֶַַַָָ

זֹו, רציצה היא מה ׁשּסתם ּדרׁשני, וכתב:אֹומר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
לׁשֹון ּדרׁשּוהּו רּבֹותינּו אנכי"?. ּזה לּמה ְְִִֵֵֶַָָָָֹ"אםּֿכן,
ׁשם ׁשל ּתֹורה ּפתחי על עֹוברת ּכׁשהיתה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָריצה,
ּפתחי על עֹוברת לצאת, ּומפרּכס רץ יעקב ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹועבר,
אחר: ּדבר לצאת. מפרּכס עׂשו אלילים, ְְֱֲִִֵֵֵֵַַַָָָָעבֹודת
ׁשני ּבנחלת ּומריבים זה, עם זה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַמתרֹוצצים

‡ÔÌעֹולמֹות: Ó‡zÂ.:העּבּור צער nÏ‰ּגדֹול ָ«…∆ƒ≈ִַַָָ»»
ÈÎ‡ ‰.:ההריֹון על ּומתּפּללת CÏzÂמתאּוה ∆»…ƒְְִִֵֶֶַַַָָָ«≈∆

„Ï.ׁשל מדרׁשֹו ‡˙‰ׁשם:לבית „Ï. ƒ¿…ְְִֵֵֶָƒ¿…∆
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    ̈½̈§©§´¤¦§À̈©§¥Æ¨«£©¦½
       ¦©©−£¨®£²¨¨¬¨«£©¦−¬§¦¨«

      ©¤§©̧¦§¨³©«Ÿ̈Æ§´Ÿ©¦§½¦¬£¨−̈
       ¦®©¥¨³¤Æ§Ÿ̈½©©−©¦§¨¬¦§«

    ©¦§«Ÿ£³©¨¦Æ§¦§½̈©´Ÿ¤¦¥½
      ¨¬¨¤−¨®Ÿ¦©¥−¤¦§¬¤§Ÿ̈«

aיט ˜ÁˆÈ ˙„Ïez ÔÈl‡Â¿ƒ≈¿«ƒ¿»«
:˜ÁˆÈ ˙È „ÈÏB‡ Ì‰‡ Ì‰‡«¿»»«¿»»ƒ»ƒ¿»

ÔÈכ ÔÈÚa‡ a ˜ÁˆÈ ‰Â‰Â«¬»ƒ¿»««¿¿ƒ¿ƒ
Ï‡e˙a ˙a ‰˜ ˙È È „«¿≈»ƒ¿»«¿≈
ÔÏ ˙Á‡ Ì‡ ÔÓ ‰‡n‡¬«»»ƒ««¬»¬»≈¿»»

:ez‡Ï Ï ‰‡n‡כאÈlˆÂ ¬«»»≈¿ƒ¿¿«ƒ
È‡ ˙z‡ Ï˜Ï ÈÈ Ì„˜ ˜ÁˆÈƒ¿»√»¿»»√≈ƒ¿≈¬≈
ÈÈ ˙BÏˆ Ïa˜Â ‡È‰ ‰˜Ú¬»»ƒ¿«≈¿≈¿»
:˙z‡ ‰˜ ˙‡ÈÚÂ¿«ƒ«ƒ¿»ƒ¿≈

Ó‡Â˙כב ‡‰ÚÓa ‡a ÔÈ˜Á„Â¿«¬ƒ¿«»ƒ¿»»«¬∆∆
˙Ï‡Â ‡‡ Ô„ ‰ÓÏ Ô Ì‡ƒ≈¿»¿»»»«¬»«
:ÈÈ Ì„˜ ÔÓ ÔÙÏe‡ Úa˙ÓÏ¿ƒ¿«¿«ƒ√»¿»


(ËÈ)˜ÁˆÈ ˙„ÏBz ‰l‡Â.האמּורים ועׂשו יעקב ¿≈∆¿…ƒ¿»ְֲֲִֵַָָֹ

‡˙ÁˆÈ˜ּבּפרׁשה: „ÈÏB‰ Ì‰‡.)ׁשּקרא לאחר ַָָָ«¿»»ƒ∆ƒ¿»ְֶַַָָ
את הֹוליד ּכ אחר אברהם, ׁשמֹו הּוא ּברּו ְְִֶַַַַָָָָָהּקדֹוׁש
"יצחק הּכתּוב: ׁשּכתב ידי על אחר:) ּדבר ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָיצחק.
את הֹוליד "אברהם לֹומר: הזקק ְְְִֶֶַַַַָָָָֻּבןֿאברהם",
מאבימל' אֹומרים: הּדֹור לצני ׁשהיּו לפי ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָיצחק",

ׂשרה, אברהםנתעּברה עם ׁשהתה ׁשנים ּכּמה ׁשהרי ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָָ
הּוא? ּברּו הּקדֹוׁש עׂשה מה הימּנּו', נתעּברה ְְְִֵֶֶַַָָָָָֹולא
והעידּו לאברהם, ּדֹומה יצחק ׁשל ּפניו קלסּתר ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָצר
ׁשּכתב וזהּו אתֿיצחק", הֹוליד "אברהם ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹהּכל:
יׁש עדּות ׁשהרי (היה), ּבןֿאברהם" "יצחק ְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָּכאן:

אתֿיצחק הֹוליד ÌÈÚa‡Ôa(Î)":ׁש"אברהם ְְִִֶֶַָָָ∆«¿»ƒ
‰.נתּבּׂשר הּמֹורּיה, מהר אברהם ּכׁשּבא ׁשהרי »»ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ

ּבֹו ׁשהרי ׁשנה, ל"ז ּבן היה ויצחק רבקה, ְְְְֲִִֵֶֶֶָָָָָָָׁשּנֹולדה
העקדה עד יצחק ּומּׁשּנֹולד ׂשרה, מתה ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּבּפרק
יצחק ּכׁשּנֹולד היתה צ' ּובת ׁשנה ל"ז ׂשרה, ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָׁשּמתה
וגֹו'", ׂשרה חּיי "וּיהיּו ׁשּנאמר: ּכׁשּמתה, קכ"ז ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָּובת
רבקה. נֹולדה ּבּפרק ּובֹו ׁשנים, ל"ז ליצחק ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָהרי
ׁשנים, ג' לביאה, ראּויה ׁשּתהא עד לּה ְְְְִִִִֵֶַָָָָהמּתין

ÔÏּונׂשאּה: ˙BÁ‡ Ì‡ ÔÓ Ï‡e˙a˙a.וכי ְָָ«¿≈ƒ««¬»¬»»ְִ
לבן ואחֹות ּבתּואל, ּבת ׁשהיא נכּתב לא ְְֲֲִִִֵֶַַַַָָֹעדין
רׁשע ּבת ׁשהיתה ׁשבחּה, להּגיד אּלא ארם? ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָּומּפּדן
למדה ולא רׁשע, אנׁשי ּומקֹומּה רׁשע ְְְְֲֵֶַַַָָָָָֹואחֹות

‡Ìמּמעׂשיהם: ÔÓ.:היּו ארם ׁשּׁשני ׁשם על ֲִֵֶַƒ««¬»ְֲֵֵֶַָָ

לׁשֹון 'ּפּדן' אֹותֹו קֹורא צֹובה, וארם נהרים ְֲֲֲִֵַַַַַַָָארם
ויׁש 'ּתֹורין', – "ּפּדן" וּתרּגּום ּבקר", ְְְִֵֶֶַַַָָ"צמד
ׁשּבלׁשֹון ארם, ׂשדה ּכמֹו: ארם", "ּפּדן ְְְְֲֲִִֵֶַַָָּפֹותרים:

"ּפּדן לׂשדה: קֹורין .zÚÂ(Î‡)":יׁשמעאל ְְִִֵֶַָָָ«∆¿«
ּבתפּלה: והפציר BÏהרּבה ˙ÚÂ.ונתּפּיס נתּפּצר ְְְְִִִִִָָ«≈»∆ְְְִִֵֵַַ

לֹו. לׁשֹוןונתּפּתה 'עתר', לׁשֹון ּכל אני: ואֹומר ְְְְְֲִִֵַַָָָ
וכן: הּוא, ורּבּוי ח)הפצרה ענן(יחזקאל "ועתר ְְְֲֲִֵַַַַָָ

וכן: העׁשן, עלּית מרּבית לה)הּקטרת", (שם ְְְֲִִֵֶֶַַַָָֹ
וכן: ּדבריכם", עלי כז)"והעּתרּתם "ונעּתרֹות(משלי ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָ

ׂשֹונא", למּׂשא,נׁשיקֹות והּנם למרּבֹות ּדֹומֹות ְְְְִִִֵַָָֻ
ּבלע"ז ‡Bz:אנקרישר"א ÁÎÏ.ּבזוית עֹומד זה ְַַ¿…«ƒ¿ְִֵֶָ

זֹו ּבזוית עֹומדת וזֹו ּומתּפּלל, (יבמותּומתּפּללתזֹו ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָ
BÏ:סד) ˙ÚÂ.,לּה ולא ּתפּלתלֹו, ּדֹומה ׁשאין «≈»∆ְְִֵֶַָָֹ

'לֹו' ,לפיכ רׁשע, ּבן צּדיק לתפּלת צּדיק ּבן ְְִִִִִִֶֶַַַַָָָצּדיק
לּה: הּזה.eˆˆ˙Â(Î)ולא הּמקרא ּכרח על ְָֹ«ƒ¿…¬ְְֲִֶַַַָָ

זֹו, רציצה היא מה ׁשּסתם ּדרׁשני, וכתב:אֹומר ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
לׁשֹון ּדרׁשּוהּו רּבֹותינּו אנכי"?. ּזה לּמה ְְִִֵֵֶַָָָָֹ"אםּֿכן,
ׁשם ׁשל ּתֹורה ּפתחי על עֹוברת ּכׁשהיתה ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָריצה,
ּפתחי על עֹוברת לצאת, ּומפרּכס רץ יעקב ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֹועבר,
אחר: ּדבר לצאת. מפרּכס עׂשו אלילים, ְְֱֲִִֵֵֵֵַַַָָָָעבֹודת
ׁשני ּבנחלת ּומריבים זה, עם זה ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַמתרֹוצצים

‡ÔÌעֹולמֹות: Ó‡zÂ.:העּבּור צער nÏ‰ּגדֹול ָ«…∆ƒ≈ִַַָָ»»
ÈÎ‡ ‰.:ההריֹון על ּומתּפּללת CÏzÂמתאּוה ∆»…ƒְְִִֵֶֶַַַָָָ«≈∆

„Ï.ׁשל מדרׁשֹו ‡˙‰ׁשם:לבית „Ï. ƒ¿…ְְִֵֵֶָƒ¿…∆
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ÔÈÓÓÚכג ÔÈ dÏ ÈÈ Ó‡Â«¬«¿»«¿≈«¿ƒ
ÈÎÈÚnÓ ÔÂkÏÓ ÔÈ˙Â ÈÎÈÚÓaƒ¿«¿ƒ¿«¿≈«¿¿»ƒ≈«¿ƒ
˜˙È eÎÏnÓ eÎÏÓe ÔL˙Èƒ¿»¿»«¿ƒ«¿ƒ¿«
:‡ÈÚÊÏ „ÈaÚLÈ ‡aÂ¿«»ƒ¿«¿ƒƒ¿ƒ»

Â‰‡כד „ÏÈÓÏ ‡‰ÓBÈ eÓÈÏLe¿ƒ»»¿≈»¿»
:‡‰ÚÓa ÔÈÓeÈ˙כה˜e ¿ƒƒ¿»»¿«

) ÌÈÏ‚k dlk ˜BnÒ ‰‡Ó„˜נ"א «¿»»ƒÀ≈ƒ¿ƒ
ÔÏÎk:ÂÚ dÓL B˜e Ú ( ƒ¿»ƒ¿»¿¿≈≈»

d„ÈÂכו È‰e‡ ˜ Ôk ˙e»«≈¿«¬ƒƒ≈
dÓL ‡˜e ÂÚ„ ‡˜Úa ‡„È‡¬ƒ»¿ƒ¿»¿≈»¿»¿≈
„k ÔÈL ÔÈL a ˜ˆÈÂ ˜ÚÈ«¬…¿ƒ¿»«ƒƒ¿ƒ«

:ÔB‰˙È ˙„ÈÏÈכז‡iÓÏeÚ eie ¿ƒ«»¿¿ƒ≈«»
˜  ÔÎÈL  ÂÚ ‰Â‰Â«¬»≈»¿««¿ƒ¿»¿«»≈


ּבסֹופּה: ּתהא מה לּה dÏ(Î‚)ׁשּיּגיד ‰ Ó‡iÂ. ְְִֵֶַַָָ«…∆»

ׁשליח, ידי אמרעל והּוא הּקדׁש, ּברּוח נאמר לׁשם ְְְְֱִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
aלּה: ÌÈÈ ÈL.(המּו) ּכמֹו ּכתיב, ּגיים ָ¿≈…ƒ¿ƒ¿≈ְְִִֵָ

ורּביּגאים, אנטֹונינּוס ׁשלחנםאּלּו מעל ּפסקּו ׁשּלא ְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻ
ּבימֹות ולא החּמה ּבימֹות לא חּזרת, ולא צנֹון ְְְִִֶֶַַַָֹֹֹֹלא

יא)הּגׁשמים ÌÈn‡Ï:(ע"ז ÈLe.אּלא לאם אין ְִַָ¿≈¿Àƒְֵֶָֹ
e„È:'מלכּות' ÈÚnÓ.,נפרדים הם הּמעים מן ְַƒ≈«ƒƒ»≈ְִִִִֵֵַַָ

לרׁשעֹו לתּמֹו:זה ıÓ‡Èוזה Ì‡ÏÓ.יׁשוּו לא ְְְְִֶֶֻƒ¿…∆¡»ְִֹ
נֹופל. זה קם ּכׁשּזה אֹומר:ּבגדּלה, הּוא (יחזקאלוכן ְְְִֵֵֵֶֶֶָָֻ

אּלאכו) צֹור נתמּלאה לא החרבה", ְְְֳִִֶַָָָָָָָֹ"אּמלאה
ירּוׁשלים: ׁשל ÈÓÈ‰(Î„)מחרּבנּה e‡ÏÓiÂ.אבל ְְִֵֶַָָָֻ«ƒ¿¿»∆»ֲָ

ימיה מלאּו ׁשּלא לדּתּה", ּבעת "ויהי ּכתיב: ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹּבתמר
ילדתם: חדׁשים לז' ˙ÌÓBּכי ‰p‰Â.ּובתמ רחסר, ְְֳִִַָָָ¿ƒ≈ƒְֵָָָ

ּכאן אבל צּדיקים, ׁשּׁשניהם לפי מלא, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ"ּתאֹומים"
רׁשע: ואחד צּדיק הּוא.‡„ÈBÓ(Î‰)אחד סימן ְִֶֶַָָָָ«¿ƒִָ

ּדמים ׁשֹופ רבה)ׁשּיהא ‡k˙:(בראשית Blk ְִֵֵֶָÀ¿«∆∆
Ú.,ׂשער ׂשער,מלא הּמלאה צמר ׁשל ּכטּלית ≈»ְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ּבלע"ז: ÂÚפלוקיר"א BÓL e‡˜iÂ.קראּו הּכל ְַַ«ƒ¿¿¿≈»ְַָֹ
ׁשנים ּכבן ּבׂשערֹו ונגמר נעׂשה ׁשהיה לפי ּכן, ְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָלֹו

B‚Â(ÂÎ)הרּבה: ÂÈ‡ ‡ˆÈ ÔÎÈ‡Â.ׁשמעּתי ְֵַ¿«¬≈≈»»»ƒ¿ְִַָ
ּפׁשּוטֹו: לפי הּדֹורׁשֹו אּגדה אֹוחזמדרׁש היה 'ּבדין ְְְְְִִִֵַַַָָָָ

מן ועׂשו ראׁשֹונה מּטּפה נֹוצר יעקב לעּכבֹו, ְְְֲִִִִֵַַַָָָֹּבֹו
ּבּה ּתן קצרה, ׁשּפיה מּׁשפֹופרת ּולמד צא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהּׁשנּיה,

ּתצא ראׁשֹונה, הּנכנסת זֹו. ּתחת זֹו אבנים, ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָׁשּתי
נמצא, ראׁשֹונה. ּתצא אחרֹונה, והּנכנסת ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָאחרֹונה,
ׁשּנֹוצר ויעקב ראׁשֹון, יצא ּבאחרֹונה, הּנֹוצר ְֲֲִֵֶַַַַָָָָָָֹעׂשו
ׁשּיהא לעּכבֹו ּבא ויעקב אחרֹון, יצא ְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָֹראׁשֹונה,
רחמּה את ויפטר ליצירה, ּכראׁשֹון ללדה ְְְְְִִִִִֵֶַָָָֹראׁשֹון

הּדין: מן הּבכֹורה את ÂÚויּטל ˜Úa.סימן ְְִִִֶַַָֹ«¬≈≈»ִָ
מלכּותֹו, לגמר מסּפיק זה עֹומדׁשאין ׁשּזה עד ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַֹ

הימּנּו: ˜ÚÈונֹוטלּה BÓL ‡˜iÂ.ּברּו הּקדֹוׁש ְְֵֶָ«ƒ¿»¿«¬…ַָָ
אף ׁשם, לבכֹורכם קריתּון 'אּתם אמר: (ס"א ְְְִִֵֶֶַַַָהּוא
ּדכתיב: הּוא הדא ׁשם. ּבכֹורי לבני אקרא ְְְְֲִִִִִִֵֶָָָאני
לֹו קרא אביו אחר: ּדבר יעקב"). ׁשמֹו ְְֲִִֵַַַָָָָָָֹ"וּיקרא

העקב: אחיזת ׁשם על L‰יעקב ÌÈLÔa.'י ֲֲִֵֵֶַַַָֹ∆ƒƒ»»
מּׁשּנּׂש ּוראּויהׁשנים ׁשנה י"ג ּבת ׁשּנעׂשית עד אה ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ

ּכמֹו לּה והמּתין צּפה הּללּו, ׁשנים וי' ְְְְְִִִִֵַָָָָָלהריֹון,
ׁשהיא ידע נתעּברה, ׁשּלא ּכיון לׂשרה. אביו ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹׁשעׂשה
לפי ליּׂשא רצה לא וׁשפחה עליה. והתּפּלל ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָָֹעקרה

ּתמימה עֹולה להיֹות הּמֹורּיה ּבהר (יבמותׁשּנתקּדׁש ְְְְִִִִֵֶַַַָָָ
ÂÚ(ÊÎ):סד) È‰ÈÂ ÌÈÚp‰ eÏ‚iÂ.זמן ּכל «ƒ¿¿«¿»ƒ«¿ƒ≈»ְַָ

ּבמעׂשיהם נּכרים היּו לא קטּנים אדםׁשהיּו ואין ְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹ
ׁשנה, י"ג ּבני ׁשּנעׂשּו ּכיון ּטיבם, מה ּבהם ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָמדקּדק
אלילים לעבֹודת ּפרׁש וזה מדרׁשֹות לבּתי ּפרׁש :זה ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַָָָָ

„Èˆ Ú„È.ּבפיו אביו את ּולרּמֹות וׁשֹואלֹו:לצּוד …≈««ƒְְְֲִִֶַָָ
הּתבן'? ואת הּמלח את מעּׂשרין היא ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ'אּבא,
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LLÓ ÌÈÏL  ˜ÚÈÂ ‡Ï˜ÁÏ¿«¿»¿«¬…¿«¿ƒ¿«≈
:‡ÙÏe‡ ÈaכחÈ ˜ÁÈ ÌÁe ≈¿»»¿≈ƒ¿»»

ÏÈÎ‡ ‰Â‰ „ÈÓ È‡ ÂNÚ≈»¬≈ƒ≈≈¬»»ƒ
:˜ÚÈ È ÓÈÁ ‰˜Â¿ƒ¿»¿≈«»«¬…

‡Â‡כט ‡ÏÈLz ˜ÚÈ ÏÈe«ƒ«¬…«¿ƒ»«¬»
ÏÚÂ‡e‰Âנ"א( ‡Ï˜Á ÔÓ ÂNÚ ( ¿«≈»ƒ«¿»¿

:È‰lLÓל˜ÚÈÏ ÂNÚ Ó‡Â ¿«¿≈«¬«≈»¿«¬…
‡˜ ‡˜ ÔÓ ÔÚÎ ÈÓÚË‡«¿≈¿ƒ¿«ƒƒ»ƒ»
Ô ÏÚ ‡‡ È‰lLÓ È‡ ÔÈ„‰»≈¬≈¿«¿≈»»«≈

:Ì„‡ ÓL ‡˜לאÓ‡Â ¿»¿≈¡«¬«
eÎa È Ô‰Ï ÌÈ ÔÈaÊ ˜ÚÈ«¬…«ƒ¿ƒ¿≈»¿≈»

:ÈÏלבÏÊ‡ ‡‡ ‡‰ ÂNÚ Ó‡Â ƒ«¬«≈»»¬»»≈
:‡eÎa ÈÏ Ô ‰ÓÏe ÓÓÏƒ¿»¿»¿»ƒ¿≈»

ÌÈלג ÈÏ Ìi˜ ˜ÚÈ Ó‡Â«¬««¬…«≈ƒ¿
eÎa È ÔÈaÊÂ Ï ÌÈi˜Â Ô‰Ïƒ¿≈¿«ƒ≈¿«ƒ»¿≈≈

:˜ÚÈÏלדÂNÚÏ ‰È ˜ÚÈÂ ¿«¬…¿«¬…¿«¿≈»


ּבּמצֹות מדקּדק ׁשהּוא אביו ‡LÈ:(תנחומא)ּכסבּור ְְְְִִֵֶַַָָƒ

‰„N.חּיֹות ּבקׁשּתֹו וצֹודה ּבטל אדם ּכמׁשמעֹו, »∆ְְְְְֵֶַַַָָָָ
ּפיו..Ìzועֹופֹות: ּכן ּכלּבֹו אּלה, ּבכל ּבקי אינֹו ְ»ְְִִִֵֵֵֶָָ

ּתם: קרּוי לרּמֹות חריף ׁשאינֹו ‡‰ÌÈÏמי LÈ. ְִִֵֶַָָָ…≈…»ƒ
עבר: ׁשל ואהלֹו ׁשם ׁשל .ÂÈÙa(ÁÎ)אהלֹו ְֳֳֵֵֶֶֶָָ¿ƒ

יצחק. ׁשל ּבפיו ׁשלּכתרּגּומֹו: ּבפיו ּומדרׁשֹו: ְְְְְְִִִִֶֶַָָ
ּבדבריו: ּומרּמהּו אֹותֹו צד ׁשהיה ְְִֵֵֶַָָָָָָעׂשו,

(ËÎ)„ÊiÂ.:ּכתרּגּומֹו ּבּׁשּול, ÛÈÚלׁשֹון ‡e‰Â. «»∆ְְְִַ¿»≈
ּדתימא:(ב"ר) ּכמה ד)ּברציחה, עיפה(ירמיה "ּכי ְְְְִִִֵָָָָָ

להֹורגים": ּוׁשפÈËÈÚÏ‰.(Ï)נפׁשי ּפי אפּתח ְְְִִַ«¿ƒ≈ƒְְִֶַֹ
את אֹובסין 'אין ׁשּׁשנינּו: ּכמֹו לתֹוכֹו, ְְְְִִֵֵֶֶַָהרּבה

אֹותֹו': מלעיטין אבל ‰‡„Ìהּגמל, Ì„‡‰ŒÔÓ. ְֲִִַַָָָƒ»»…»»…
אדּמֹות, ׁשּלאעדׁשים אברהם, מת הּיֹום ואֹותֹו ְְֲֲִֵֶַַָָָֹֻ

ואין רעה, לתרּבּות יֹוצא ּבנֹו, ּבן עׂשו את ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָיראה
הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהבטיחֹו טֹובה ׂשבה ְִִֵֶַָָָָזֹו
מּׁשנֹותיו, ׁשנים ה' הּוא ּברּו הּקדֹוׁש קּצר ְְִִִִֵַָָָָָלפיכ
יעקב ּובּׁשל ׁשנה, קע"ה וזה ׁשנה, ק"פ חי ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּיצחק
עדׁשים? ולּמה האבל. את להברֹות ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָעדׁשים
ּבעֹולם. החֹוזר ּגלּגל ׁשהאבלּות לגלּגל, ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּדֹומֹות

אין האבל ּכ ּפה, להם אין עדׁשים מה ְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָ(ועֹוד,
את להברֹות הּמנהג ּולפיכ לדּבר, ׁשאסּור ּפה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָלֹו
ואין עגּלים ׁשהם ּביצים, מאכלֹו ּבתחּלת ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהאבל
ּבמֹועד ּכדאמרינן ּפה לֹו אין אבל ּכ ּפה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלהם
מׁשיב אינֹו הראׁשֹונים ימים ג' ּכל אבל, ִִִִֵֵֵָָָָָָקטן:
ּבּתחּלה. ׁשֹואל ׁשאינֹו ׁשּכן וכל אדם, לכל ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשלֹום
יׁשן): ּברׁש"י וכּו', ׁשֹואל ואינֹו מׁשיב ז', ועד ְְְְִִִֵֵֵַַָָמג'

(‡Ï)ÌiÎ ‰ÎÓ.,ּכּיֹום דלהן, ּכיֹום ּכתרּגּומֹו ƒ¿»«ְְְְִֵַַ
ּברּורה: מכירה לי מכר ּכ ּברּור, .Îaׁשהּוא ְְְִִֶָָָָֹ¿…»¿

רׁשע 'אין יעקב: אמר ּבבכֹורֹות, ׁשהעבֹודה ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹלפי
הּוא': ּברּו להּקדֹוׁש ׁשּיקריב ּכדאי ְְְִֶֶַַַָָזה

(Ï)eÓÏ Ï‰ ÈÎ‡ ‰‰.והֹולכת (מתנֹודדת ƒ≈»…ƒ≈»ְְִֶֶֶֶ
ה עת ּכל ּתהא ׁשּלא הּבכֹורה, עבֹודההיא ְְֲִֵֵֶַָָָָֹ

אמר ועֹוד) אֹותּה, יּטל לוי ׁשבט ּכי ְְִִִִֵֵֶַָָֹּבבכֹורֹות
'ּכּמה לֹו: אמר זֹו'? עבֹודה ׁשל ּטיבּה 'מה ֲִֵֶַַַָָָָָעׂשו:
ּכאֹותּה ּבּה', ּתלּויין ּומיתֹות וענׁשין ְְְֳִִִַָָָָָאזהרֹות

סג)ׁשּׁשנינּו: יין(סנהדרין ׁשתּויי ׁשּבמיתה: הן 'אּלּו ְְִִִֵֵֵֶֶַָָ
אם ידּה, על למּות הֹול 'אני אמר: ראׁש', ְֲִִֵֵַַָָָָֹּופרּועי

ּבּה'?: לי חפץ מה לגּכן ÂNÚ(Ï„)תורה ÊiÂ. ִֵֵֶַָ«ƒ∆≈»



קיי zeclezdkoey`x mei qelwpe`
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LLÓ ÌÈÏL  ˜ÚÈÂ ‡Ï˜ÁÏ¿«¿»¿«¬…¿«¿ƒ¿«≈
:‡ÙÏe‡ ÈaכחÈ ˜ÁÈ ÌÁe ≈¿»»¿≈ƒ¿»»

ÏÈÎ‡ ‰Â‰ „ÈÓ È‡ ÂNÚ≈»¬≈ƒ≈≈¬»»ƒ
:˜ÚÈ È ÓÈÁ ‰˜Â¿ƒ¿»¿≈«»«¬…

‡Â‡כט ‡ÏÈLz ˜ÚÈ ÏÈe«ƒ«¬…«¿ƒ»«¬»
ÏÚÂ‡e‰Âנ"א( ‡Ï˜Á ÔÓ ÂNÚ ( ¿«≈»ƒ«¿»¿

:È‰lLÓל˜ÚÈÏ ÂNÚ Ó‡Â ¿«¿≈«¬«≈»¿«¬…
‡˜ ‡˜ ÔÓ ÔÚÎ ÈÓÚË‡«¿≈¿ƒ¿«ƒƒ»ƒ»
Ô ÏÚ ‡‡ È‰lLÓ È‡ ÔÈ„‰»≈¬≈¿«¿≈»»«≈

:Ì„‡ ÓL ‡˜לאÓ‡Â ¿»¿≈¡«¬«
eÎa È Ô‰Ï ÌÈ ÔÈaÊ ˜ÚÈ«¬…«ƒ¿ƒ¿≈»¿≈»

:ÈÏלבÏÊ‡ ‡‡ ‡‰ ÂNÚ Ó‡Â ƒ«¬«≈»»¬»»≈
:‡eÎa ÈÏ Ô ‰ÓÏe ÓÓÏƒ¿»¿»¿»ƒ¿≈»

ÌÈלג ÈÏ Ìi˜ ˜ÚÈ Ó‡Â«¬««¬…«≈ƒ¿
eÎa È ÔÈaÊÂ Ï ÌÈi˜Â Ô‰Ïƒ¿≈¿«ƒ≈¿«ƒ»¿≈≈

:˜ÚÈÏלדÂNÚÏ ‰È ˜ÚÈÂ ¿«¬…¿«¬…¿«¿≈»


ּבּמצֹות מדקּדק ׁשהּוא אביו ‡LÈ:(תנחומא)ּכסבּור ְְְְִִֵֶַַָָƒ

‰„N.חּיֹות ּבקׁשּתֹו וצֹודה ּבטל אדם ּכמׁשמעֹו, »∆ְְְְְֵֶַַַָָָָ
ּפיו..Ìzועֹופֹות: ּכן ּכלּבֹו אּלה, ּבכל ּבקי אינֹו ְ»ְְִִִֵֵֵֶָָ

ּתם: קרּוי לרּמֹות חריף ׁשאינֹו ‡‰ÌÈÏמי LÈ. ְִִֵֶַָָָ…≈…»ƒ
עבר: ׁשל ואהלֹו ׁשם ׁשל .ÂÈÙa(ÁÎ)אהלֹו ְֳֳֵֵֶֶֶָָ¿ƒ

יצחק. ׁשל ּבפיו ׁשלּכתרּגּומֹו: ּבפיו ּומדרׁשֹו: ְְְְְְִִִִֶֶַָָ
ּבדבריו: ּומרּמהּו אֹותֹו צד ׁשהיה ְְִֵֵֶַָָָָָָעׂשו,

(ËÎ)„ÊiÂ.:ּכתרּגּומֹו ּבּׁשּול, ÛÈÚלׁשֹון ‡e‰Â. «»∆ְְְִַ¿»≈
ּדתימא:(ב"ר) ּכמה ד)ּברציחה, עיפה(ירמיה "ּכי ְְְְִִִֵָָָָָ

להֹורגים": ּוׁשפÈËÈÚÏ‰.(Ï)נפׁשי ּפי אפּתח ְְְִִַ«¿ƒ≈ƒְְִֶַֹ
את אֹובסין 'אין ׁשּׁשנינּו: ּכמֹו לתֹוכֹו, ְְְְִִֵֵֶֶַָהרּבה

אֹותֹו': מלעיטין אבל ‰‡„Ìהּגמל, Ì„‡‰ŒÔÓ. ְֲִִַַָָָƒ»»…»»…
אדּמֹות, ׁשּלאעדׁשים אברהם, מת הּיֹום ואֹותֹו ְְֲֲִֵֶַַָָָֹֻ

ואין רעה, לתרּבּות יֹוצא ּבנֹו, ּבן עׂשו את ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָיראה
הּוא. ּברּו הּקדֹוׁש ׁשהבטיחֹו טֹובה ׂשבה ְִִֵֶַָָָָזֹו
מּׁשנֹותיו, ׁשנים ה' הּוא ּברּו הּקדֹוׁש קּצר ְְִִִִֵַָָָָָלפיכ
יעקב ּובּׁשל ׁשנה, קע"ה וזה ׁשנה, ק"פ חי ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹׁשּיצחק
עדׁשים? ולּמה האבל. את להברֹות ְְְֲֲִִֵֶַָָָָָָעדׁשים
ּבעֹולם. החֹוזר ּגלּגל ׁשהאבלּות לגלּגל, ְְְֲֵֵֶֶַַַַַָָָׁשּדֹומֹות

אין האבל ּכ ּפה, להם אין עדׁשים מה ְֲִֵֵֵֶֶָָָָָָ(ועֹוד,
את להברֹות הּמנהג ּולפיכ לדּבר, ׁשאסּור ּפה, ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָלֹו
ואין עגּלים ׁשהם ּביצים, מאכלֹו ּבתחּלת ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֻהאבל
ּבמֹועד ּכדאמרינן ּפה לֹו אין אבל ּכ ּפה, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָָלהם
מׁשיב אינֹו הראׁשֹונים ימים ג' ּכל אבל, ִִִִֵֵֵָָָָָָקטן:
ּבּתחּלה. ׁשֹואל ׁשאינֹו ׁשּכן וכל אדם, לכל ְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשלֹום
יׁשן): ּברׁש"י וכּו', ׁשֹואל ואינֹו מׁשיב ז', ועד ְְְְִִִֵֵֵַַָָמג'

(‡Ï)ÌiÎ ‰ÎÓ.,ּכּיֹום דלהן, ּכיֹום ּכתרּגּומֹו ƒ¿»«ְְְְִֵַַ
ּברּורה: מכירה לי מכר ּכ ּברּור, .Îaׁשהּוא ְְְִִֶָָָָֹ¿…»¿

רׁשע 'אין יעקב: אמר ּבבכֹורֹות, ׁשהעבֹודה ְְֲֲִִֵֶַַָָָָָֹלפי
הּוא': ּברּו להּקדֹוׁש ׁשּיקריב ּכדאי ְְְִֶֶַַַָָזה

(Ï)eÓÏ Ï‰ ÈÎ‡ ‰‰.והֹולכת (מתנֹודדת ƒ≈»…ƒ≈»ְְִֶֶֶֶ
ה עת ּכל ּתהא ׁשּלא הּבכֹורה, עבֹודההיא ְְֲִֵֵֶַָָָָֹ

אמר ועֹוד) אֹותּה, יּטל לוי ׁשבט ּכי ְְִִִִֵֵֶַָָֹּבבכֹורֹות
'ּכּמה לֹו: אמר זֹו'? עבֹודה ׁשל ּטיבּה 'מה ֲִֵֶַַַָָָָָעׂשו:
ּכאֹותּה ּבּה', ּתלּויין ּומיתֹות וענׁשין ְְְֳִִִַָָָָָאזהרֹות

סג)ׁשּׁשנינּו: יין(סנהדרין ׁשתּויי ׁשּבמיתה: הן 'אּלּו ְְִִִֵֵֵֶֶַָָ
אם ידּה, על למּות הֹול 'אני אמר: ראׁש', ְֲִִֵֵַַָָָָֹּופרּועי

ּבּה'?: לי חפץ מה לגּכן ÂNÚ(Ï„)תורה ÊiÂ. ִֵֵֶַָ«ƒ∆≈»
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Ï‡Â ÈÁBÏËc ÏÈL˙Â ÌÁÏ¿≈¿«¿ƒƒ¿¿ƒ«¬«
˙È ÂNÚ ËLÂ ÏÊ‡Â Ì˜Â È˙Le¿ƒ¿»«¬»¿»≈»»

:‡˙eא‡Ú‡ ‡ ‰Â‰Â ¿≈»«¬»«¿»¿«¿»
ÈÓBÈ ‰Â‰ Èc ‰‡Ó„˜ ‡Ó «ƒ«¿»«¿»»ƒ¬»¿≈
CÏÓÈ‡ ˙ÂÏ ˜ÁˆÈ ÏÊ‡Â Ì‰‡«¿»»«¬«ƒ¿»¿«¬ƒ∆∆
:‚Ï È‡zLÏ„ ‡ÏÓ«¿»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ¿»

˙BÁ˙ב ‡Ï Ó‡Â ÈÈ Ï ÈÏ˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿»«¬«»≈
ÓÈ‡ Èc ‡Ú‡ ÈL ÌÈˆÓÏ¿ƒ¿»ƒ¿≈¿«¿»ƒ≈«

:CÏגÈ‰ÈÂ ‡„‰ ‡Ú‡ ec »¿«¿»»»ƒ≈
CÏ È‡ C‡Â CcÚ ÈÓÈÓ≈¿ƒ¿«¿»¿≈»≈ƒ»¬≈»
È‡‰ ‡˙Ú‡ Ï ˙È z‡ CÏÂ¿ƒ¿»∆≈»»«¿»»»ƒ≈
˙ÈÓi˜ Èc ‡ÓÈ˜ ˙È Ì˜‡Â¿»≈»¿»»ƒ«≈ƒ

:Ce‡ Ì‰‡ÏדC ˙È È‡Â ¿«¿»»¬¿«¿≈»¿»
CÏ z‡Â ‡iÓL ÈB È‡È«ƒƒ¿¿≈¿«»¿∆≈ƒ¿»
e˙ÈÂ È‡‰ ‡˙Ú‡ Ï ˙È»»«¿»»»ƒ≈¿ƒ¿»¿
:‡Ú‡ ÈÓÓÚ Ï C ÏÈ„¿ƒ¿»…«¿≈«¿»

ÈÓÈÓה Ì‰‡ ÏÈ˜ Èc ÏÁ«ƒ«ƒ«¿»»¿≈¿ƒ
ÈÓÈ˜ È„Bw ÈÓÈÓ ˙Ó Ëe¿««¿«≈¿ƒƒ«¿»«

:È˙ÈB‡Âו:‚ ˜ÁˆÈ ˙ÈÂ ¿»»»ƒ≈ƒ¿»ƒ¿»
(ÏÚז ‡˙‡ ÈL‡ eÏÈ‡Le¿ƒ¬»≈«¿»«

‡È‰ È˙Á‡ Ó‡Â ˙z‡Ï (˜ÈÚ≈«¿ƒ¿≈«¬«¬»ƒƒ
‡ÓÏc È˙z‡ ÓÈÓÏ ÏÈÁ„ È‡¬≈¿ƒ¿≈«ƒ¿ƒƒ¿»
‰˜ ÏÚ ‡˙‡ ÈL‡ ÈÏË˜Èƒ¿¿À«ƒ¬»≈«¿»«ƒ¿»


רׁשעֹו, על הּכתּוב מקֹום:העיד ׁשל עבֹודתֹו ׁשּבּזה ְֲִִִֵֶֶַַָָָָ

א ÓÈˆÓ‰()תורה „zÏ‡.לרדת ּדעּתֹו ׁשהיה «≈≈ƒ¿»¿»ְֶֶֶַָָָ
לֹו: אמר הרעב, ּבימי אביו ׁשּירד ּכמֹו ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָלמצרים
ואין ּתמימה עֹולה ׁשאּתה מצרימה", ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ"אלּֿתרד

:ל ּכדאי לארץ האּלה:.‰‡Ï(‚)חּוצה ּכמֹו ְְֶַָָָ»≈ְֵֶָ
(„)ÚÊ e˙‰Â.זרע 'יהא לבנֹו: אֹומר אדם ¿ƒ¿»¬¿«¿¬ְְְֲִֵֵַָָ

לכּלן: אב וזה הּמקרא, ּבכל וכן יצחק', ׁשל ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֻּכזרעֹו
לענין ואף וגֹו'", יׂשימ לאמר יׂשראל יבר ּב"ְְְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָֹ

ּכן: מצינּו ה)הּקללה לאלה",(במדבר האּׁשה "והיתה ְְְְִִֵַָָָָָָָָָ
וכן: ּכפלֹונית', 'ּתהא אֹומר: ׂשֹונאֹו (ישעיהׁשהּמקּלל ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַ

ׁשהּנׁשּבעסה) לבחירי", לׁשבּועה ׁשמכם ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָ"והּנחּתם

:!'וכ ּכ עׂשיתי אם ּכפלֹוני, 'אהא ְְֱִִִִִֵֵָָָאֹומר:
(‰)ÈÏ˜ Ì‰‡ ÚÓL.:אֹותֹו ÓLiÂּכׁשּנּסיתי »««¿»»¿…ƒְִִִֶ«ƒ¿…

ÈzÓLÓ.,ׁשּבּתֹורה אזהרֹות על להרחקה ּגזרֹות ƒ¿«¿ƒְְְְֵֶַַַַָָָָ
לׁשּבת ּוׁשבּות לעריֹות ׁשנּיֹות כא)ּכגֹון: :(יבמות ְְְְֲִַַָָ

È˙ÂˆÓ.הן ראּויין נכּתבּו, לא ׁשאּלּו ּדברים ƒ¿…«ְְְְִִִִֵֶָֹ
ּדמים: ּוׁשפיכּות ּגזל ּכגֹון: .È˙BwÁלהצטּוֹות, ְְְְִִִֵַָָÀ«

עליהם, מׁשיבין העֹולם ואּמֹות הרע ׁשּיצר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֻּדברים
טעם ׁשאין ׁשעטנז, ּולביׁשת חזיר אכילת ְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַּכגֹון:

עבדיו: על וחּקֹותיו הּמל ּגזרת אּלא .È˙B˙Âּבּדבר ְְֲֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ¿…»
ּפה ׁשּבעל ּתֹורה מּסינילהביא למׁשה :(ב"ר)הלכה ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָֹ

ו אׁשּתֹו,.BzL‡Ï(Ê)תורה כ)(לעילּכמֹו:על ¿ƒ¿ְְִַ
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:‡È‰ eÊÈÁ ˙ÈtL È‡ח‰Â‰Â ¬≈«ƒ«≈ƒ«¬»
ÈÎzÒ‡Â ‡iÓBÈ Ônz dÏ e‡È‚Ò „k«¿ƒ≈«»«»¿ƒ¿¿ƒ

ÓÈ‡ÔÓ È‡zLÏÙ„ ‡kÏÓ CÏ ¬ƒ∆∆«¿»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ
ÌÚ CÈiÁÓ ˜ÁÈ ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡kÁ¬«»«¬»¿»ƒ¿»¿«ƒƒ

:d˙z‡ ‰˜טCÏÓÈ‡ ‡˜e ƒ¿»ƒ¿≈¿»¬ƒ∆∆
‡È‰ C˙z‡ ‡‰ Ì Ó‡Â ˜ÁÈÏ¿ƒ¿»«¬«¿«»ƒ¿»ƒ
Ó‡Â ‡È‰ È˙Á‡ zÓ‡ ÔÈÎ‡Â¿∆¿≈¬«¿»¬»ƒƒ«¬«
‡ÓÏ ˙ÈÓ‡ È‡ ˜ÁÈ dÏ≈ƒ¿»¬≈¬»ƒƒ¿»

:dÏÚ ˙eÓÈ‡יCÏÓÈ‡ Ó‡Â ≈¬««¬«¬ƒ∆∆
ÔBt ÚÊk ‡Ï z„Ú ‡ ‰Ó»»¬«¿»»»ƒ¿≈
C˙z‡ ÌÚ ‡nÚ „ÁÈÓ ÈÎL»ƒƒ¿»≈¿«»ƒƒ¿»

:‡BÁ ‡ÏÚ ‡˙È˙È‡Âיא„ÈwÙe ¿«¿≈»¬»»»«ƒ
ÓÈÓÏ ‡nÚ Ïk ˙È CÏÓÈ‡¬ƒ∆∆»»«»¿≈»
d˙z‡e ÔÈ„‰ ‡‚ ˜ÊÈ¿«¿≈¿«¿»»≈¿ƒ¿≈

:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡יב˜ÁÈ ÚÊe ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¿«ƒ¿»
‡zL ÁkL‡Â ‡È‰‰ ‡Ú‡¿«¿»«ƒ¿«¿«¿«»
È‰BÚL„ ‰‡Ó „Á ÏÚ ‡È‰‰«ƒ««¿»ƒ¿«¬ƒ

:ÈÈ dÎeיגÏÊ‡Â ‡‚ ‡e »¿≈¿»¿»«¿»«¬«
) ÏÈÊ‡נ"יÈ‚Ò‡ È „Ú ÈÂ ( ¬ƒ»≈¿»≈«ƒ¿»
:‡„ÁÏיד‡Ú È˙È dÏ ‰Â‰Â «¬»«¬»≈≈≈»»

) ‡ÁÏÙe ÔÈB˙ È˙È‚Âנ"י‰„eÚÂ( ¿≈≈ƒ»¿»»«¬»
:È‡zLÏt d e‡È˜Â ‡È‚Ò«¿»¿«ƒ≈¿ƒ¿»≈

È„Úטו eÙÁ È ÔÈÈ ÏÎÂ¿»≈ƒƒ¬»«¿≈
Ì‰‡ ÈÓBÈ È‰e‡È‰e‡ ¬ƒ¿≈«¿»»¬ƒ


הּוא": אחי אמר:.eÎ‡ŒÈk(Á)"אמריֿלי ְִִִִָƒ»¿ַָ

עד אנסּוה ׁשּלא מאחר לדאג, לי אין ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ'מעּתה
נׁשמר: להיֹות נזהר ולא ‡CÏÓÈעכׁשו', ˜LiÂ ְְְְְִִִַָָָֹ««¿≈¬ƒ∆∆

'B‚Â.מׁשּמׁש טמּטתֹו:ׁשראהּו ‡Á„(È)תורה ¿ְֲִֵֶַָָ««
ÌÚ‰.,ּבעם הּמל:הּמיחד eÈÏÚזה ˙‡‰Â »»ְֶֶֶַַָָָֻ¿≈≈»»≈
ÌL‡.הבאת ּכבר, ׁשכב עלינּו:אם יאאׁשם תורה »»ְִֵֵֵַָָָָָָ
(È)‡Â‰‰ ‡.חׁשּובה ׁשאינּה ּפי על אף »»∆«ƒֲִֵֶַַָָ

עצמּה, יׂשראל הּגֹויםּכארץ ׁשבעת :(ב"ר)ּכארץ ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
‡Â‰‰ ‰.ׁשהיתה ּכתקנּה, ׁשאינּה ּפי על אף «»»«ƒְְְִִֵֶֶַַָָָָ
רעבֹון ‰‰Â‡:(ב"ר)ׁשנת ‰ ‡Â‰‰ ‡. ְְַָ»»∆«ƒ«»»«ƒ

קׁשה: והּׁשנה קׁשה ׁשהארץ לֹומר לּמה? ְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָׁשניהם
ÌÈÚL ‰‡Ó.,לעׂשֹות ראּויה ּכּמה ׁשאמדּוה ≈»¿»ƒְֲֲֶַַָָָָ

אמרּו: ורּבֹותינּו מאה, ׁשאמדּוה אחת על ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָועׂשתה
למעׂשרֹות זה, Ó‡„(È‚)היה':'אמד Ï„‚ŒÈk. ְְֶֶַַָָֹƒ»«¿…

ּכסּפֹו ולא יצחק ׁשל ּפרדֹותיו זבל אֹומרים ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹׁשהיּו
אבימל ׁשל ‰(È„):(ב"ר)ּוזהבֹו ‰ÚÂ. ְֲִֶֶֶָ«¬À»«»

עבֹודה אוברוינ"א, לע"ז ּבלׁשֹון רּבה, ְְֲִַַַָָָֻּפעּלה
רּבה: ּפעּלה מׁשמע עבּדה אחת, עבֹודה ְְְֲֲַַַַַַַָָָָֻֻמׁשמע

(ÂË)ÌÈzLÏt ÌeÓzÒ.הם 'ּתּקלה ׁשאמרּו: מּפני ƒ¿¿ƒ¿ƒְְִֵֵֶַָָָ
הּבאֹות הּגיסֹות מּפני 'טּמֹונּוןלנּו, עלינּו'. ְְִֵֵַַַָָָָ
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:‡È‰ eÊÈÁ ˙ÈtL È‡ח‰Â‰Â ¬≈«ƒ«≈ƒ«¬»
ÈÎzÒ‡Â ‡iÓBÈ Ônz dÏ e‡È‚Ò „k«¿ƒ≈«»«»¿ƒ¿¿ƒ

ÓÈ‡ÔÓ È‡zLÏÙ„ ‡kÏÓ CÏ ¬ƒ∆∆«¿»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ
ÌÚ CÈiÁÓ ˜ÁÈ ‡‰Â ‡ÊÁÂ ‡kÁ¬«»«¬»¿»ƒ¿»¿«ƒƒ

:d˙z‡ ‰˜טCÏÓÈ‡ ‡˜e ƒ¿»ƒ¿≈¿»¬ƒ∆∆
‡È‰ C˙z‡ ‡‰ Ì Ó‡Â ˜ÁÈÏ¿ƒ¿»«¬«¿«»ƒ¿»ƒ
Ó‡Â ‡È‰ È˙Á‡ zÓ‡ ÔÈÎ‡Â¿∆¿≈¬«¿»¬»ƒƒ«¬«
‡ÓÏ ˙ÈÓ‡ È‡ ˜ÁÈ dÏ≈ƒ¿»¬≈¬»ƒƒ¿»

:dÏÚ ˙eÓÈ‡יCÏÓÈ‡ Ó‡Â ≈¬««¬«¬ƒ∆∆
ÔBt ÚÊk ‡Ï z„Ú ‡ ‰Ó»»¬«¿»»»ƒ¿≈
C˙z‡ ÌÚ ‡nÚ „ÁÈÓ ÈÎL»ƒƒ¿»≈¿«»ƒƒ¿»

:‡BÁ ‡ÏÚ ‡˙È˙È‡Âיא„ÈwÙe ¿«¿≈»¬»»»«ƒ
ÓÈÓÏ ‡nÚ Ïk ˙È CÏÓÈ‡¬ƒ∆∆»»«»¿≈»
d˙z‡e ÔÈ„‰ ‡‚ ˜ÊÈ¿«¿≈¿«¿»»≈¿ƒ¿≈

:ÏË˜˙È ‡ÏË˜˙‡יב˜ÁÈ ÚÊe ƒ¿¿»»ƒ¿¿≈¿«ƒ¿»
‡zL ÁkL‡Â ‡È‰‰ ‡Ú‡¿«¿»«ƒ¿«¿«¿«»
È‰BÚL„ ‰‡Ó „Á ÏÚ ‡È‰‰«ƒ««¿»ƒ¿«¬ƒ

:ÈÈ dÎeיגÏÊ‡Â ‡‚ ‡e »¿≈¿»¿»«¿»«¬«
) ÏÈÊ‡נ"יÈ‚Ò‡ È „Ú ÈÂ ( ¬ƒ»≈¿»≈«ƒ¿»
:‡„ÁÏיד‡Ú È˙È dÏ ‰Â‰Â «¬»«¬»≈≈≈»»

) ‡ÁÏÙe ÔÈB˙ È˙È‚Âנ"י‰„eÚÂ( ¿≈≈ƒ»¿»»«¬»
:È‡zLÏt d e‡È˜Â ‡È‚Ò«¿»¿«ƒ≈¿ƒ¿»≈

È„Úטו eÙÁ È ÔÈÈ ÏÎÂ¿»≈ƒƒ¬»«¿≈
Ì‰‡ ÈÓBÈ È‰e‡È‰e‡ ¬ƒ¿≈«¿»»¬ƒ


הּוא": אחי אמר:.eÎ‡ŒÈk(Á)"אמריֿלי ְִִִִָƒ»¿ַָ

עד אנסּוה ׁשּלא מאחר לדאג, לי אין ְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ'מעּתה
נׁשמר: להיֹות נזהר ולא ‡CÏÓÈעכׁשו', ˜LiÂ ְְְְְִִִַָָָֹ««¿≈¬ƒ∆∆

'B‚Â.מׁשּמׁש טמּטתֹו:ׁשראהּו ‡Á„(È)תורה ¿ְֲִֵֶַָָ««
ÌÚ‰.,ּבעם הּמל:הּמיחד eÈÏÚזה ˙‡‰Â »»ְֶֶֶַַָָָֻ¿≈≈»»≈
ÌL‡.הבאת ּכבר, ׁשכב עלינּו:אם יאאׁשם תורה »»ְִֵֵֵַָָָָָָ
(È)‡Â‰‰ ‡.חׁשּובה ׁשאינּה ּפי על אף »»∆«ƒֲִֵֶַַָָ

עצמּה, יׂשראל הּגֹויםּכארץ ׁשבעת :(ב"ר)ּכארץ ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָ
‡Â‰‰ ‰.ׁשהיתה ּכתקנּה, ׁשאינּה ּפי על אף «»»«ƒְְְִִֵֶֶַַָָָָ
רעבֹון ‰‰Â‡:(ב"ר)ׁשנת ‰ ‡Â‰‰ ‡. ְְַָ»»∆«ƒ«»»«ƒ

קׁשה: והּׁשנה קׁשה ׁשהארץ לֹומר לּמה? ְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָׁשניהם
ÌÈÚL ‰‡Ó.,לעׂשֹות ראּויה ּכּמה ׁשאמדּוה ≈»¿»ƒְֲֲֶַַָָָָ

אמרּו: ורּבֹותינּו מאה, ׁשאמדּוה אחת על ְְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָועׂשתה
למעׂשרֹות זה, Ó‡„(È‚)היה':'אמד Ï„‚ŒÈk. ְְֶֶַַָָֹƒ»«¿…

ּכסּפֹו ולא יצחק ׁשל ּפרדֹותיו זבל אֹומרים ְְְְְִִִֶֶֶֶַָָָֹׁשהיּו
אבימל ׁשל ‰(È„):(ב"ר)ּוזהבֹו ‰ÚÂ. ְֲִֶֶֶָ«¬À»«»

עבֹודה אוברוינ"א, לע"ז ּבלׁשֹון רּבה, ְְֲִַַַָָָֻּפעּלה
רּבה: ּפעּלה מׁשמע עבּדה אחת, עבֹודה ְְְֲֲַַַַַַַָָָָֻֻמׁשמע

(ÂË)ÌÈzLÏt ÌeÓzÒ.הם 'ּתּקלה ׁשאמרּו: מּפני ƒ¿¿ƒ¿ƒְְִֵֵֶַָָָ
הּבאֹות הּגיסֹות מּפני 'טּמֹונּוןלנּו, עלינּו'. ְְִֵֵַַַָָָָ
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:‡Ú e‡Ïe È‡Ï eBn«¿ƒ¿»≈¿…«¿»
‡Ïטז ˜ÁÈÏ ÏÈ‡ ‡Â«¬«¬ƒ∆∆¿ƒ¿»ƒ≈

:‡ÁÏ ‡ ‡˜˙ È‡ ‡nÚ≈ƒ»»¬≈¿≈¿»ƒ»»«¬»
e‡יז ˜ÁÈ n ÏÊ‡Â«¬«ƒ«»ƒ¿»¿»

:n ˙ÈÂ  ‡ÏÁיח˙Â ¿«¬»ƒ¿»ƒ≈«»¿»
È ‡ ÈÈa ˙È ÁÂ ˜ÁÈƒ¿»¿»«»≈≈¿«»ƒ
È‰e‡ ‰‡ ÈBÈa eÁ¬»¿≈«¿»»¬ƒ
˙È ˙a È‡Ï eBnÂ¿«¿ƒ¿»≈»«¿ƒ
‰k ‰ ‰Ï ‡˜e ‰‡«¿»»¿»¿≈¿»»ƒ¿»»
:È‰e‡ ‰Ï È˜ ‰Â‰ Èƒ¬»»≈¿≈¬ƒ

ÏÁa‡יט ˜ÁÈ ÈÚ eÁÂ«¬»«¿≈ƒ¿»¿«¬»
:ÈÚ È ‡Èa n˙ eÁk‡Â¿«¿»«»≈»¿«ƒ»¿ƒ

ÂÚ˙‡כ Ú  ‡˙ÂÚ Be¿«¬»»ƒ¿»ƒ«¬»»
‡˜e ‡ ‡Ï È ÈÏ ˜ÁÈ¿ƒ¿»¿≈«ƒ»»«»¿»
e˜ÈÚ˙‡ È‡ ‡˜Ú ‡È ‡¿»¿≈»ƒ¿»¬≈ƒ¿«ƒ

:dnÚכאBe ÈÁ‡ ‡Èa eÁÂ ƒ≈«¬»≈»»√ƒ¿
:‰N d ‡˜e dÏÚ ‡כב «¬«¿»¿«ƒ¿»

ÈÁ‡ ‡Èa ÁÂ n ˜‡Â¿ƒ¿««ƒ«»«¬«≈»»√ƒ
˙BÁ d ‡˜e dÏÚ B ‡ÏÂ¿»¿¬«¿»¿«¿…
‡Ï ÈÈ È‡ ÚÎ È‡ ‡Â«¬«¬≈¿««¿≈¿»»»

) eÈÂנ"א‡ÈÂ:‡Ú‡a ( ¿ƒ¿«¿ƒ»»¿«¿»
Ú:כג ‡a n ˜‡Â¿ƒ¿««ƒ«»¿≈»«
‰‰e‡כד ‡ÈÏÈÏa ÈÈ dÏ ÈÏb˙‡Â¿ƒ¿¿ƒ≈¿»¿≈¿»«

e‡ ‰‡ d‰Ï‡ ‡‡ ‡Â«¬«¬»¡»≈¿«¿»»¬
ÈÈ Ú È‡ ÏÁ˙ ‡Ï»ƒ¿«¬≈¿«¿»≈¿ƒ
ÏÈa a ˙È Èb‡Â Î‡Â∆¡»≈ƒ»¿«¿≈»¿»¿ƒ

:ÈÚ ‰‡כהn˙ ‡e «¿»»«¿ƒ¿»«»
e ÈÈ ‡a ÈÂ ‡Áa«¿¿»¿«ƒƒ¿»«¿»¿«
ÈÚ n˙ BÎe dk n«»«¿¿≈¿«»«¿≈


מטמטם הּתלמּוד ּובלׁשֹון סתימה, לׁשֹון ְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָּפלׁשּתאי'

הּלב: טזאת מן.bÏÁa(ÊÈ)תורה העיר:רחֹוק ֵֶַ¿««¿»ִִָָ
(ÁÈ)ÁÂ Â.ּבימי חפרּו אׁשר הּבארֹות את «»»««¿…ְְֲִֵֵֶֶַָ

יצחק ׁשּנסע וקדם סּתמּום, ּופלׁשּתים אביו ְְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָֹאברהם

וחפרן: חזר יטמּגרר Èkערעּור:.NÚ˜(Î)תורה ְֲִַַָָָָ≈∆ְִƒ
BnÚ e˜OÚ˙‰.:וערעּור ּבמריבה עליה עּמֹו נתעּׂשקּו ƒ¿«¿ƒְְְְְִִִִִֶַָָָ

(‡Î)‰N.ּבלע"ז:נו eÈe(Î)שמנ"ט ƒ¿»ְַַ»ƒ
‡.:ּבארעא וניפּוׁש כגּכּתרּגּומֹו תורה »»∆ְְְְְִַַָ
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:ÔBÎ˙ÂlÓ ÈezÁlLÂ È˙È Ôe˙È¿≈»ƒ¿««¿ƒƒ¿»¿

‰Â‰כח È‡ ‡ÈÊÁ ‡ÊÁÓ eÓ‡Â«¬»∆¡»¬≈»¬≈¬»
‡Ó‡Â CcÚa ÈÈ„ ‡ÓÈÓ≈¿»«¿»¿«¿»«¬«¿»
ÔÈ ‰Â‰c ‡˙ÓBÓ ÔÚ Ìi˜˙zƒ¿««¿«»»ƒ¬»≈
ÌÈ˜ Ê‚Â CÈe ‡Èa ‡˙‰‡¬»»»»≈»»≈»¿ƒ¿«¿»

:CnÚכט‡LÈa ‡nÚ „aÚz Ì‡ ƒ»ƒ«¿≈ƒ»»ƒ»
È„ ‡ÓÎe C˜ÈÊ‡ ‡Ï Èc ‡Ó¿»ƒ»«¿ƒ¿»¿»ƒ
CÁlLÂ Ë „BÁÏ CnÚ ‡„Ú¬«¿»ƒ»¿««¿«¿ƒ»
:ÈÈ„ ‡ÎÈa ÔÚ z‡ ÌÏLaƒ¿»«¿¿«¿ƒ»«¿»

eÏÎ‡Âל ‡ÈzLÓ ÔB‰Ï „ÚÂ«¬«¿ƒ¿¿»«¬»
È˙Le:e‡לא‡ˆ eÓÈc˜‡Â ¿ƒ¿«¿ƒ¿«¿»

ÔeÁlLÂ È‰eÁ‡Ï  eÓÈi˜Â¿«ƒ¿«¿»ƒ¿«»ƒ
:ÌÏLa d˙ÂlÓ eÏÊ‡Â ˜ÁˆÈƒ¿»«¬»ƒ¿»≈ƒ¿»

È„Úלב B˙‡Â ‡e‰‰ ‡ÓBÈa ‰Â‰Â«¬»¿»««¬«¿≈
‡Èa ˜ÈÚ ÏÚ dÏ e‡ÈeÁÂ ˜ÁˆÈƒ¿»¿«ƒ≈«≈«≈»
‡ÁL‡ dÏ eÓ‡Â eÁ Ècƒ¬»«¬»≈«¿«¿»

:‡iÓלגÔ ÏÚ ‰ÚL d˙È ‡˜e «»¿»»«ƒ¿»«≈
) ÚL„ ‡‡a ‡z˜„ ‡ÓLנ"י ¿»¿«¿»≈»¿∆«

ÚL ‡a:ÔÈ„‰ ‡ÓBÈ „Ú ( ¿≈∆««»»≈
ÔÈLלד ÔÈÚa‡ a ÂÚ ‰Â‰Â«¬»≈»««¿¿ƒ¿ƒ

È‡a ˙a ˙È„e‰È ˙È ‡˙z‡ Èe¿ƒƒ¿»»¿ƒ«¿≈ƒ


(ÂÎ)e‰ÚÓ ˙fÁ‡Â.וסיעת' ּכתרּגּומֹו: «¬À«≈≈≈ְְְִַַ

מ' מרעהּו ּפֹותרין ויׁש מאֹוהביו. סיעת ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַָמרחמֹוהי',
ּכמֹו: הּתבה, יד)מיסֹוד מרעים"(שופטים "ׁשלׁשים ְְִִִֵֵֵַָֹ

אבל ּדבּוקה, 'ואחּזת' ּתבת ׁשּתהיה ּכדי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֻּדׁשמׁשֹון,
אֹוהביו, סיעת ּכן, הּמלכּות על לדּבר ארץ ּדר ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָאין
היה ולא עּמֹו, הֹולי אֹוהביו סיעת ּכל ּכן, ְֲִִִִֵֶַָָָָֹׁשאם
לפתרֹו יׁש לכן אֹוהבים, ׁשל אחת סיעה אּלא ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָלֹו
'אחּזת', ׁשל ּתי"ו על ּתתמּה ואל הראׁשֹון, ְְֲִִֶַַַַַָָָֻּכּלׁשֹון
ּדגמתה יׁש סמּוכה, ּתבה ׁשאינּה ּפי על ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֻואף

ס)ּבּמקרא: מּצר".(תהלים נא)"עזרת (ישעיה ְְִִֶַָָָ

מּיין": ולא ואגּדה,.‡fÁ˙"ּוׁשכרת קבּצה לׁשֹון ְְִִַָֹֻ¬À«ְְֲַָָֻֻ
יחד: כזׁשּנאחזין eÈ‡(ÁÎ)תורה B‡.'ראֹו' ֱִֶֶַַָ»»ƒָ

:ּב 'ראינּו' ,ּבאביB‚Â eÈ˙BÈa ‰Ï‡ ‡ È‰z. ְְִִָָ¿ƒ»»»≈≈¿
עּתה ּגם ּתהי ,אבי מימי ּבינֹותינּו אׁשר ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאלה

eÚ‚(ËÎ)ּובינ:ּבינינּו ‡Ï.:ל ּכׁשאמרנּו ֵֵֵֶ…¿«¬ְְְֶַָ
מעּמנּו": ל"‰z‡.:אחרים (ספרים אּתה ּגם ִֵֵָ«»ְֲִִֵַַָָ

ּכמֹו לנּו עׂשה לכן:עּתה) על.ÚL‰(Ï‚)תורה ְֲֵֵַָָƒ¿»ַ
הּברית: L‰(Ï„)ׁשם ÌÈÚa‡Ôa.היה עׂשו ְִֵַ∆«¿»ƒ»»ֵָָָ

ׁשּנאמר: לחזיר, פ)נמׁשל חזיר(תהלים "יכרסמּנה ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָ
טלפיו, ּפֹוׁשט ׁשֹוכב ּכׁשהּוא הּזה החזיר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָמיער",
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(ÂÎ)e‰ÚÓ ˙fÁ‡Â.וסיעת' ּכתרּגּומֹו: «¬À«≈≈≈ְְְִַַ

מ' מרעהּו ּפֹותרין ויׁש מאֹוהביו. סיעת ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַָמרחמֹוהי',
ּכמֹו: הּתבה, יד)מיסֹוד מרעים"(שופטים "ׁשלׁשים ְְִִִֵֵֵַָֹ

אבל ּדבּוקה, 'ואחּזת' ּתבת ׁשּתהיה ּכדי ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָֻּדׁשמׁשֹון,
אֹוהביו, סיעת ּכן, הּמלכּות על לדּבר ארץ ּדר ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָאין
היה ולא עּמֹו, הֹולי אֹוהביו סיעת ּכל ּכן, ְֲִִִִֵֶַָָָָֹׁשאם
לפתרֹו יׁש לכן אֹוהבים, ׁשל אחת סיעה אּלא ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָלֹו
'אחּזת', ׁשל ּתי"ו על ּתתמּה ואל הראׁשֹון, ְְֲִִֶַַַַַָָָֻּכּלׁשֹון
ּדגמתה יׁש סמּוכה, ּתבה ׁשאינּה ּפי על ְְְִֵֵֵֶַַָָָָָֻואף

ס)ּבּמקרא: מּצר".(תהלים נא)"עזרת (ישעיה ְְִִֶַָָָ

מּיין": ולא ואגּדה,.‡fÁ˙"ּוׁשכרת קבּצה לׁשֹון ְְִִַָֹֻ¬À«ְְֲַָָֻֻ
יחד: כזׁשּנאחזין eÈ‡(ÁÎ)תורה B‡.'ראֹו' ֱִֶֶַַָ»»ƒָ

:ּב 'ראינּו' ,ּבאביB‚Â eÈ˙BÈa ‰Ï‡ ‡ È‰z. ְְִִָָ¿ƒ»»»≈≈¿
עּתה ּגם ּתהי ,אבי מימי ּבינֹותינּו אׁשר ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָהאלה

eÚ‚(ËÎ)ּובינ:ּבינינּו ‡Ï.:ל ּכׁשאמרנּו ֵֵֵֶ…¿«¬ְְְֶַָ
מעּמנּו": ל"‰z‡.:אחרים (ספרים אּתה ּגם ִֵֵָ«»ְֲִִֵַַָָ

ּכמֹו לנּו עׂשה לכן:עּתה) על.ÚL‰(Ï‚)תורה ְֲֵֵַָָƒ¿»ַ
הּברית: L‰(Ï„)ׁשם ÌÈÚa‡Ôa.היה עׂשו ְִֵַ∆«¿»ƒ»»ֵָָָ

ׁשּנאמר: לחזיר, פ)נמׁשל חזיר(תהלים "יכרסמּנה ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַָָ
טלפיו, ּפֹוׁשט ׁשֹוכב ּכׁשהּוא הּזה החזיר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָמיער",
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וחֹומסים ּגֹוזלים אּלּו ּכ טהֹור', ׁשאני 'ראּו ְְְְֲִִִֵֶַָָלֹומר:
צד עׂשו היה ׁשנה, מ' ּכל ּכׁשרים. עצמם ְְְִִֵֵַַָָָָָָָָּומראים
ּבן ּכׁשהיה אֹותם, ּומעּנה ּבעליהן יד מּתחת ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָנׁשים
ּכן': אני אף אּׁשה, נׂשא ׁשנה מ' ּבן 'אּבא אמר: ֲִִֵֶַַַָָָָָָָמ',

(‰Ï)Áe ˙Ó.:ּכמֹו רּוח, המראת (דבריםלׁשֹון …««ְְְַַַָ
להכעיסט) היּו מעׂשיהן ּכל הייתם", ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָ"ממרים

Ïe˜‰ּולעּצבֹון: ˜ÁˆÈÏ.עבֹודת עֹובדֹות ׁשהיּו ְִָ¿ƒ¿»¿ƒ¿»ְֲֶַָ
אּלּו.ÔÈ‰ÎzÂ(‡):(ב"ר)אלילים ׁשל ּבעׁשנן ֱִִ«ƒ¿∆»ֲֵֶַָָ

ּדבר אלילים). לעבֹודת ּומקטירֹות מעּׁשנֹות ְְְֱֲִִִֶַַַַָָָ(ׁשהיּו
רֹוצה אביו והיה הּמזּבח ּגּבי על ּכׁשּנעקד ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָאחר:
מלאכי וראּו הּׁשמים נפּתחּו ׁשעה, ּבאֹותּה ְְְְְְֲֲִִֵַַַָָָָָָלׁשחטֹו,
על ונפלּו ּדמעֹותיהם וירדּו ּבֹוכים והיּו ְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָהּׁשרת,
יעקב ׁשּיּטל ּכדי אחר: ּדבר עיניו. ּכהּו ,לפיכ ְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹעיניו.

הּברכֹות: È˙BÓ()את ÌBÈ ÈzÚ„È ‡Ï.רּבי אמר ְֶַָ…»«¿ƒƒִַַָ

אבֹותיו, לפרק אדם מּגיע 'אם קרחה: ּבן ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֻיהֹוׁשע
ּכן', לאחר ׁשנים וחמׁש לפניהם ׁשנים חמׁש ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָידאג
,ּכׁשּנתּבר ס"ג ּבן יעקב (ּכי קכ"ג ּבן היה ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָֹויצחק
אני אּמי לפרק 'ׁשּמא אמר: הּסדר), סֹוף ּברׁש"י ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָדֹוק
סמּו ׁשנים ה' ּבן והריני מתה, קכ"ז ּבת והיא ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָמּגיע
ׁשּמא מֹותי", יֹום ידעּתי "לא :לפיכ ְְְְִִִִֶַָָָָֹלפרקּה'.

אּבא: לפרק ׁשּמא אּמי, חרּבEÈÏz.,(‚)לפרק ְְִִֶֶֶֶֶַָָ∆¿¿ְְַ
לתלֹותּה: ׁשּדר‡‡N.ּכאֹותּה הׁשחזה, לׁשֹון ְִֶֶֶָ»»ְְְַָָָ

כח)ׁשּׁשנינּו: אבל(ביצה הּסּכין, את מׁשחיזין 'אין ְֲִִִִֵֶֶַַַָָ
יפה, ּוׁשחט סּכינ חּדד חברּתּה'. ּגּבי על ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹמׂשיאּה
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zeclezfkiying mei qelwpe`

    ©«£¥¦¬©§©¦−§Ÿ¥®¨©«£¨«¤§¨²¦§¥¬
      §Ÿ̈−¦§¥¬¦«§©¨¬§¦−§©´§Ÿ¦®

     ©«£¤¬£¦−§©¨¬Ÿ¨«¤¨Æ¤©½Ÿ
      §©¦´¦À̈§¥²§¨¥¬¦¦−Ÿ¦®§¤«¡¤̧

     Ÿ¨©§©¦²§¨¦−©«£¤¬¨¥«
      §¥«¥¨¬§¨¦−§¨¨®©«£ª²£¤¬§¨«¤§−

      ¦§¥¬«©´Ÿ¤©«£½Ÿ¤¦§−̈¦®¥´
       ¥¨³¨¦Æ¦´¨¦½§¨«Ÿ¦−¦¬¨¨«

     ©³§ª¥̧¦Æ¨¦½§¨¦¬¦§¥−̈¦§©§¥®©
     §¥«¥¦¬¨©²§¨−̈§¬Ÿ§¨¨«©³Ÿ¤

        Æ¦½¨©¬¦§¨«§−§¦®©²§©¬§Ÿ¦−§¥¬
      ©¦«©¥̧¤Æ©¦©½©¨¥−§¦®©©³©¦Æ

     ©§©¦½©«£¤−¨¥¬¨¦«©¦©´¦Â§Â̈
     ¤¦§¥¸¥¹̈§¨³©¨ŸÆ©«£ª½Ÿ£¤¬

      ¦−̈©¨®¦©©§¥¬¤©«£−Ÿ§¨¬©¨¨«
     §¥ÀŸŸÆ§¨¥´¨«¦¦½¦§¦−¨©¨¨®

    §©−¤§©¬©¨¨«©¦¥¤©©§©¦²
     §¤©¤−¤£¤´¨¨®¨§©−©«£¬Ÿ§¨«

      ©¨¬Ÿ¤¨¦−©´Ÿ¤¨¦®©´Ÿ¤¦¤½¦¦¬
      ©−̈§¦«©¸Ÿ¤©«£¹Ÿ¤¨¦À¨«Ÿ¦Æ¥¨´

:È˙BÓ Ì„˜ ÈÈ Ì„˜חÈa ÔÚe √»¿»√»ƒ¿«¿ƒ
„Ó ‡‡ È„ ‡ÓÏ ÈÓ Ïa«̃≈ƒƒ¿»ƒ¬»¿«≈

:C˙ÈטÂ ‡Ú ˙ÂÏ ÔÚ ÏÈ‡ »»ƒ≈¿«¿«»»¿«
ÔÈÚ () ÈÈ„ ÔÈ ÔÓ ÈÏƒƒ«»¿≈«¿≈«ƒƒ
ÔÈÏÈL ÔB‰˙È „aÚ‡Â ÔË»»¿∆¿≈»¿«¿ƒƒ

:ÌÁ È„ ‡Ó Ce‡ÏיÈ˙È˙Â ¿»¿»ƒ¿≈¿«¿≈
ÏÚ˙ÂÏÈ„aנ"י( ÏeÈÈÂ Ce‡Ï ( ¿»≈¿»¿≈¿ƒ

:˙BÓ Ì„˜ CÈיאÓ‡Â ƒ¿»¿ƒ»√»≈«¬«
ÈÁ‡ ÂNÚ ‡‰ ‡ ‰˜Ï ˜ÚÈ«¬…¿ƒ¿»ƒ≈»≈»»ƒ
:ÚÈÚL  ‡‡Â ÔÚN ¿««¬»«¬»¿«¿ƒ«

È‰‡Âיב ‡a‡ ÈÓÈ ÌÈ‡Ó»ƒ¿Àƒ«ƒ«»¿≈≈
) È˙ÈÓ È‰‡Â ÚÏ˙Ó È‰BÈÚנ"י ¿≈ƒ¿ƒ¿»»¿≈≈«¿≈

È˙ÈÓ È‰‡Â‡ÏÂ ÔÈËÂÏ ÈÏÚ ( »¡ƒ«¿≈¬«¿»ƒ¿»
:ÔיגÈÏÚ ‡ Ï ˙Ó‡Â ƒ¿»«¬∆∆≈ƒ≈¬«

Ôe˙ÈÈ ‡Ï ‰‡ea ‡˙‡ƒ¿««ƒ¿»¿»≈
ÈÓ Ïa˜ Ìa Èa CÏÚ ‡ËÂÏ¿»«»¬»¿ƒ¿««≈ƒƒ

:ÈÏ  ÏÈ‡ÂידÈe Ï‡Â ¿ƒ≈«ƒ«¬«¿ƒ
‡ ˙„ÚÂ ‡Ï È˙È‡Â¿«¿ƒ¿ƒ≈«¬»«ƒ≈
:È‰e‡ ÌÁ ‡Ó ÔÈÏÈL«¿ƒƒ¿»ƒ¿≈¬ƒ

ÂNÚטו ÈLeÏ ˙È ‰˜ ˙Èe¿ƒ«ƒ¿»»¿≈≈»
‡˙Èa Ú È ‡˙È ‡a a¿««»»¿»»ƒƒ«¿≈»
:‡ÈÚ a ˜ÚÈ ˙È ˙LÈaÏ‡Â¿«¿ƒ«»«¬…¿«¿≈»

ÈÚטז a ÈÈ„ ÈLÓ ˙ÈÂ¿»«¿≈«¿≈«ƒ≈
˙eÚÈÚL ÏÚÂ È‰B„È ÏÚ ˙LÈaÏ‡«¿ƒ««¿ƒ¿«¿ƒ

:Âיז‡ÏÈL ˙È ˙‰ÈÂ «¿≈ƒ»«»«¿ƒ«»
˜ÚÈ„ ‡„Èa ˙„Ú È ‡ÓÁÏ ˙ÈÂ¿»«¬»ƒ¬»«ƒ»¿«¬…

:aיחÓ‡Â È‰e‡ ˙ÂÏ ÏÚÂ ¿«¿«¿«¬ƒ«¬«
:Èa ‡ ÔÓ ‡‡ ‡‰ Ó‡Â ‡a‡«»«¬«»¬»»«¿¿ƒ

ÂNÚיט ‡‡ È‰e‡Ï ˜ÚÈ Ó‡Â«¬««¬…«¬ƒ¬»≈»


(Ë)ÈÏŒÁ˜Â.לּה ּכתב ׁשּכ ּגזל, ואינם הם מּׁשּלי ¿«ƒְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ

יֹום' ּבכל עּזים ּגדיי ׁשני 'לּטל ּבכתּבתּה: ְְְְְִִִִִֵֵָָָָָֹֻיצחק
ÌÈÚ:(ב"ר) ÈÈ„ ÈL.היה עּזים ּגדיי ׁשני וכי ¿≈¿»≈ƒƒְְְִִִֵֵָָָ

הקריב האחד היה, ּפסח אּלא יצחק? ׁשל ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָמאכלֹו
ּדרּבילפסחֹו, ּבפרקי מטעּמים, עׂשה והאחד ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָ
‡‰אליעזר: L‡.:הּצבי ּכטעם הּגדי טעם ּכי ֱִֶֶ«¬∆»≈ְְְִִִַַַַַַ
י ÚN(È‡)תורה LÈ‡.:ׂשער .ÈLÓÈ(È)ּבעל ƒ»ƒֵַַָ¿À≈ƒ

כח)ּכמֹו: ּבּצהרים(דברים יג":"ממּׁשׁש תורה ְְֳִֵַַַָ
(ÂË)˙„ÓÁ‰.ּדבר 'ּדכיתא'. ּכתרּגּומֹו: הּנקּיֹות, «¬À…ְְְְִַַַָָָָ

נמרד מן אֹותן ׁשחמד Èaa˙:אחר: ‡ L‡. ְִִֵֶַַָָֹ¬∆ƒ»«»ƒ
אּמֹו? אצל מפקיד והּוא לֹו, היּו נׁשים ּכּמה ְְֲִִִֵֶַַַָָָֹוהלא

וחֹוׁשדן: ּבמעׂשיהן ּבקי ׁשהיה טזאּלא תורה ְְְֲִֵֶֶֶַָָָָָ
(ËÈ)a ÂNÚ È‡.,ל הּמביא הּוא אנכי, »…ƒ≈»¿…∆ְִִֵַָֹ
ּכאׁשר.È˙ÈNÚּבכֹור:הּואועׂשו ּדברים ּכּמה ְְֵֶָ»ƒƒְֲִֶַַָָ
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אלי: לכL.‰ּדּברּת הּׁשלחן, על מיסב לׁשֹון ְִֵַָָ¿»ְְְֵֵַַָָֻ

'אסּתחר': כמתרּגם ELÓ‡Â(Î‡)תורה ‡pŒ‰Lb. ְְְִַַָֻ¿»»«¬À¿
ׁשמים ׁשם להיֹות עׂשו ּדר 'אין ּבלּבֹו: יצחק ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאמר

אלהי ה' הקרה "ּכי אמר: וזה ּבפיו, "':ׁשגּור ְְְֱִִִֶֶַָָָֹ
(Î)˜ÚÈ ÏB˜.ּבלׁשֹון "קּוםֿׁשּמדּבר ּתחנּונים: «¬…ְְֲִִֵֶַַ

אבי "יקּום ּדּבר: קנטּוריא ּבלׁשֹון עׂשו אבל ":נא", ְְְֲִִִִֵֵָָָָָָ
כג ‡È(Î„)תורה Ó‡iÂ.,'עׂשו 'אני אמר: לא «…∆»ƒֲִֵַָָֹ

"אני כה":אּלא BÂ(ÊÎ)תורה ÁiÂ.אין והלא ִֶָָ«»«¿ֲֵַֹ
ׁשּנכנסה מלּמד אּלא העּזים, מּׁשטף יֹותר רע ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָריח

עדן: ּגן ריח ‰עּמֹו BÎ L‡ ‰„ ÁÈ.ׁשּנתן ִֵֵֶַַ¿≈«»∆¬∆≈¬ֶַָ
ּתּפּוחים, ׂשדה וזהּו טֹוב ריח רּבֹותינּוּבֹו ּדרׁשּו ּכן ְְְִֵֵֵֵֶַַַָ

לברכה כט:)זכרֹונם יּתן.EÏŒÔzÈÂ(ÁÎ):(תענית ְְִִָָָ¿ƒ∆¿ִֵ
לענין(ב"ר)ויּתןויחזר מּוסב ּפׁשּוטֹו ּולפי . ְְְְְֲִִִֵַָָָֹ

ּברּו הּקדֹוׁש לֹו ׁשּנתן ּבני", ריח "ראה ְְִִֵֵֶַַַָָָָהראׁשֹון:
"מּטל :ל יּתן ועֹוד וגֹו'", ׂשדה "ּכריח ְְְְִִֵֵֶַַָהּוא

וגֹו'": ‰ÌÈÓMהּׁשמים ÏhÓ.ּומדרׁש ּכמׁשמעֹו, ְִַַָƒ««»«ƒְְְִַָָ
האלהים? מהּו אחר (דבר ּפנים. להרּבה יׁש ְְֱִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹאּגדה
,ל יּתן לא לאו, ואם ,ל יּתן ,ל ראּוי אם ְְְְְִִִִִֵֵָָֹּבדין,
ּב ,"מֹוׁשב יהיה הארץ "מׁשמּני אמר לעׂשו יןאבל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּכׁשעׂשה ׁשלמה, למד ּומּמּנּו ,ל יּתן רׁשע ּבין ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹֹצּדיק
אמּונה ּבעל ׁשהּוא יׂשראל ּתפּלתֹו, סּדר ְְֱִִִִֵֵֶַַַַָָָהּבית
:לפיכ תגר. עלי יקרא לא הּדין את עליו ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּומצּדיק
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ח) א ּתדע(מלכים אׁשר דרכיו ּככל לאיׁש ְְְֲִֵֶַַָָָָָָ"ונתּתה

אמר: לפיכ אמנה, מחּסר נכרי, אבל לבבֹו", ְְְְֲֲִִֶַָָָָָָָָֻאת
יקרא אׁשר ּככל ועׂשית וגֹו' הּׁשמים ּתׁשמע ְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָ"אּתה
לֹו, ּתן ראּוי, ׁשאינֹו ּבין ראּוי ּבין הּנכרי", ְִֵֵֵֵֵֶֶַָָָאלי
מדּיק): יׁשן ּברׁש"י תגר, עלי יקרא ׁשּלא ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּכדי

(ËÎ)‡ Èa.ּבני" ליהּודה: אמר ויעקב ¿≈ƒ∆ְְֲִֵַַָָֹ
וכאן אּמהֹות, מּכּמה ּבנים לֹו ׁשהיּו לפי ,"ְְִִִִִֶַָָָָָָאבי
:"אּמ "ּבני אמר: אחת, אּׁשה אּלא נׂשא ְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא

Cea ÈÎÓe e‡ È‡.הּוא ּובבלעם …¬∆»¿»¬∆»ְְִָ
ארּור" ואֹוררי ּברּו מברכי" כדאֹומר: (במדבר ְְֲֲֵֶֶָָָ

ׁשלוה,ט) וסֹופן יּסּורים ּתחּלתם הּצּדיקים .ְְְִִִִִַַַָָָָ
לפיכ למברכיהם, קֹודמים ּומצעריהם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָואֹורריהם

מברכים, לברּכת אֹוררים קללת הקּדים ְְְְְְְְִִִִִִִַַָָיצחק
לפיכ יּסּורין, וסֹופן ׁשלוה ּתחּלתן ְְְְְְִִִִִַָָָָָָָוהרׁשעים

לקללה: ּברכה הקּדים Èˆ‡(Ï)ּבלעם ‡ˆÈ.זה ְְְְִִִִָָָָָ»…»»ֶ
וזה לאּבא:יֹוצא ּכתרּגּומֹו:.ÁÂ„(Ï‚)תורה ְֵֶָ«∆¡«ְְַ

ּגיהּנם ראה ּומדרׁשֹו: ּתמיהה, לׁשֹון ְְְְִִִֵָָָָָָ'ּותוה',
מׁשּמׁש.BÙ‡ŒÈÓ‡מּתחּתיו:ּפתּוחה לעצמֹו, לׁשֹון ְְִַָָƒ≈ְְְֵַַָ

מי ּפה, אּיה איפֹוא, אחר: ּדבר ּדברים. ּכּמה ְִִִֵֵֵַַַָָָָֹעם
ציד?: הּצד הּוא ואפֹוא ÏkÓהּוא ÏÎ‡Â.מּכל ְִֵַַָ»…«ƒ…ִָ

ּבֹו טעמּתי לטעם ׁשּבּקׁשּתי :(ב"ר)מטעמים ְְְְֲִִִִִֶַַַָֹ
‰È‰È CeaŒb.ׁשרּמה 'אּלּולא ּתאמר: ׁשּלא «»ƒ¿∆ִִֵֶֶַָֹֹ

הסּכים לכ הּברכֹות', את נטל לא לאביו, ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֹיעקב
לד:(ב"ר)מּדעּתֹוּוברכֹו .ÓÓa‰(Ï‰)תורה ְְִֵַ¿ƒ¿»
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ׁשלוה,ט) וסֹופן יּסּורים ּתחּלתם הּצּדיקים .ְְְִִִִִַַַָָָָ
לפיכ למברכיהם, קֹודמים ּומצעריהם ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָואֹורריהם

מברכים, לברּכת אֹוררים קללת הקּדים ְְְְְְְְִִִִִִִַַָָיצחק
לפיכ יּסּורין, וסֹופן ׁשלוה ּתחּלתן ְְְְְְִִִִִַָָָָָָָוהרׁשעים

לקללה: ּברכה הקּדים Èˆ‡(Ï)ּבלעם ‡ˆÈ.זה ְְְְִִִִָָָָָ»…»»ֶ
וזה לאּבא:יֹוצא ּכתרּגּומֹו:.ÁÂ„(Ï‚)תורה ְֵֶָ«∆¡«ְְַ

ּגיהּנם ראה ּומדרׁשֹו: ּתמיהה, לׁשֹון ְְְְִִִֵָָָָָָ'ּותוה',
מׁשּמׁש.BÙ‡ŒÈÓ‡מּתחּתיו:ּפתּוחה לעצמֹו, לׁשֹון ְְִַָָƒ≈ְְְֵַַָ

מי ּפה, אּיה איפֹוא, אחר: ּדבר ּדברים. ּכּמה ְִִִֵֵֵַַַָָָָֹעם
ציד?: הּצד הּוא ואפֹוא ÏkÓהּוא ÏÎ‡Â.מּכל ְִֵַַָ»…«ƒ…ִָ

ּבֹו טעמּתי לטעם ׁשּבּקׁשּתי :(ב"ר)מטעמים ְְְְֲִִִִִֶַַַָֹ
‰È‰È CeaŒb.ׁשרּמה 'אּלּולא ּתאמר: ׁשּלא «»ƒ¿∆ִִֵֶֶַָֹֹ

הסּכים לכ הּברכֹות', את נטל לא לאביו, ְְְְֲִִִֶַַַָָָָֹֹיעקב
לד:(ב"ר)מּדעּתֹוּוברכֹו .ÓÓa‰(Ï‰)תורה ְְִֵַ¿ƒ¿»
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BÓ(ÂÏ)ּבחכמה: ‡ ÈÎ‰.,הּוא ּתימּה לׁשֹון ְְָָ¬ƒ»»¿ְֵַ

כט)ּכמֹו: נקרא(לקמן לכ ׁשּמא אּתה"? אחי "הכי ְְְֲִִִֶַָָָָָ
עתיד ׁשהּוא סֹופֹו, ׁשם על יעקב, לעקבני,ׁשמֹו ְְְֲִִֵֵֶַַָָֹ

ּבי יׁש עון 'ׁשּמא אמר: יצחק? חרד לּמה ְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹּתנחּומא.
הּיחס'? סדר וׁשּניתי ּגדֹול לפני ּקטן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּברכּתי
לֹו אמר פעמים", זה "וּיעקבני מצעק: עׂשו ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָהתחיל
לקח", "אתּֿבכרתי לֹו: אמר ?'ל עׂשה 'מה ְְִִֶֶַָָָָָָָֹאביו:
על עברּתי ׁשּמא וחרד, מצר הייתי ּבכ' ְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָאמר:
ּברּו "ּגם ּברכּתי: לּבכֹור עכׁשו, הּדין. ְְְִִֵַַַַַַָָׁשּורת

וארב,.ÈÚÂ:יהיה"' ארבני. 'ּוכמני', ּכתרּגּומֹו ְִֶ««¿¿≈ƒְְְְֲִִַַַַָָ
לי: נתחּכם 'וחּכמני', מתרּגמין: ויׁש ְְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַ'ּוכמן',

zÏˆ‡.ספרים) "וּיאצל" ּכמֹו הפרׁשה, לׁשֹון »«¿»ְְְְִֶַַָָָָ
"וּיּצל") È(ÊÏ):אחרים: ‰.זֹו ּברכה ֲִֵֵַַ≈¿ƒְָָ

אּלא ראׁשֹונה? אֹותּה עֹוׂשה והּוא היא, ְְִִִִֶֶָָָׁשביעית
נכסים, ּתקנה אם ּבברכה? ל ּתֹועלת מה לֹו: ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָאמר

ּומ ל ׂשמּתיו ּגביר ׁשהרי הם, עבד,ׁשּלֹו ּׁשּקנה ה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָ
רּבֹו: ‡NÚ‰קנה ‰Ó ‡BÙ‡ ‰ÎÏe.,אפֹוא אּיה, ַָָ¿»≈»∆¡∆ֵֵַ

:?ל ּלעׂשֹות מה ‡Á(ÁÏ)אבּקׁש ‰Î‰. ְֲֲֵַַַ«¬»»««
ּכמֹו: ּתימּה, לׁשֹון מׁשּמׁשת זֹו יג)ה"א (במדבר ְְְֵֵֶֶַַ

היא"? "הּׁשמנה ג)"הּבמחנים"? ב (שמואל ְְֲִִֵַַַָ
נבל"?: BÂ(ËÏ)"הּכמֹות ‡‰ ÈÓÓ.זֹו ְַָָƒ¿«≈»»∆¿

ׁשל ּכמֹו.ÁÏÚÂ(Ó):(ב"ר)יוןאיטלי"א ְִֶַָָָ¿««¿¿ְ
ּכמֹו: ב', אֹות ּבמקֹום ׁשהּוא על יׁש .'ּבחרּב'ְְְְְִֵֶַַ

לג) ּבחרּבכם,(יחזקאל חרּבכם", על (שמות"עמדּתם ְְְְְְֲֶֶֶַַַַ
ּבצבאֹותם:ו) צבאתם", Èz"על ‡ ‰È‰Â. ְְְִִַָָֹ¿»»«¬∆»ƒ

ּכמֹו: צער, נה)לׁשֹון ּכלֹומר,(תהלים ּבׂשיחי", "אריד ְְְְִִִַַַָ
ּפה ּפתחֹון ל ויהיה הּתֹורה על יׂשראל ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָּכׁשּיעברּו
וגֹו'": עּלֹו "ּופרקּת ׁשּנטל הּברכֹות על ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻלהצטער

(‡Ó)È‡ Ï‡ ÈÓÈ eÈ.ׁשּלא ּכמׁשמעֹו, ƒ¿¿¿≈≈∆»ƒְְֶַָֹ
יׁש: ּפנים לכּמה אּגדה ּומדרׁשי אּבא, את ְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָָאצער
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(Ó)‰˜Ï „iÂ.מה לּה הּגד הּקדׁש ּברּוח «À«¿ƒ¿»ְֶַַַַָֹֻ

ּבלּבֹו: מהרהר Ïּׁשעׂשו ÌÁÓ.האחוה על נחם ְְְִֵֵֶַָƒ¿«≈¿ְִַַַָָ
.ּולהרג ל להתנּכר אחרת, מחׁשבה ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹלחׁשב
עלי וׁשתה ּבעיניו מת אּתה ּכבר אּגדה: ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָּומדרׁש
ּתנחּומים, לׁשֹון ּפׁשּוטֹו: ּולפי ּתנחּומים. ׁשל ְְְְְִִִֶַַּכֹוס

הּברכֹות על הּוא מגּבהריגת:מתנחם תורה ְְְֲִִֵַַַַָָ
(„Ó)ÌÈ„Á‡.:מּועטים(‰Ó)ÏkL‡ ‰ÓÏ. ¬»ƒִָ»»∆¿«

ּבניו את הּקֹובר על לּמד מּׁשניכם. ׁשּכּולה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאהיה

ׁשכלּתי, "ּכאׁשר אמר: ּביעקב וכן ׁשּכּול, ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשּקרּוי
ואּתהו.ÌÈLÌׁשכלּתי": עלי יקּום אם ְִָָ«¿≈∆ְְִֶַָָָ

נזרקה הּקדׁש ורּוח ,ויהרגּו ּבניו יעמדּו ְְְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָָֹּתהרגּנּו,
ׁשּמפרׁש ּכמֹו ימּותּו, אחד ׁשּביֹום ונתנּבאה ְְְְְְִֶֶֶַָָָָָֹּבּה

לאׁשּתֹו' 'הּמקּנא יב)ּבפרק ˜ˆÈz(ÂÓ):(סוטה ְְְְִֵֶֶַַ«¿ƒ
ÈiÁ.:ּבחּיי אמאסּתי לפּדן:.‰()תורה ּכמֹו ¿««ְְִַַַָ«∆»ְְַָ

Ï‡e ‰È.ׁשּצריכה ּתבה ּכל ּבתּואל, לבית ≈»¿≈ְְְִֵֵֵֶָָָ
ּבסֹופּה ה"א לּה הטיל ּבתחּלתּה, יג)למ"ד :(יבמות ְְִִִֵֵֶָָָָָ
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(Ó)‰˜Ï „iÂ.מה לּה הּגד הּקדׁש ּברּוח «À«¿ƒ¿»ְֶַַַַָֹֻ

ּבלּבֹו: מהרהר Ïּׁשעׂשו ÌÁÓ.האחוה על נחם ְְְִֵֵֶַָƒ¿«≈¿ְִַַַָָ
.ּולהרג ל להתנּכר אחרת, מחׁשבה ְְְְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹלחׁשב
עלי וׁשתה ּבעיניו מת אּתה ּכבר אּגדה: ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָָּומדרׁש
ּתנחּומים, לׁשֹון ּפׁשּוטֹו: ּולפי ּתנחּומים. ׁשל ְְְְְִִִֶַַּכֹוס

הּברכֹות על הּוא מגּבהריגת:מתנחם תורה ְְְֲִִֵַַַַָָ
(„Ó)ÌÈ„Á‡.:מּועטים(‰Ó)ÏkL‡ ‰ÓÏ. ¬»ƒִָ»»∆¿«

ּבניו את הּקֹובר על לּמד מּׁשניכם. ׁשּכּולה ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָאהיה

ׁשכלּתי, "ּכאׁשר אמר: ּביעקב וכן ׁשּכּול, ְְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָֹֹׁשּקרּוי
ואּתהו.ÌÈLÌׁשכלּתי": עלי יקּום אם ְִָָ«¿≈∆ְְִֶַָָָ

נזרקה הּקדׁש ורּוח ,ויהרגּו ּבניו יעמדּו ְְְְְְְִֶֶַַַַַַַַָָָֹּתהרגּנּו,
ׁשּמפרׁש ּכמֹו ימּותּו, אחד ׁשּביֹום ונתנּבאה ְְְְְְִֶֶֶַָָָָָֹּבּה

לאׁשּתֹו' 'הּמקּנא יב)ּבפרק ˜ˆÈz(ÂÓ):(סוטה ְְְְִֵֶֶַַ«¿ƒ
ÈiÁ.:ּבחּיי אמאסּתי לפּדן:.‰()תורה ּכמֹו ¿««ְְִַַַָ«∆»ְְַָ

Ï‡e ‰È.ׁשּצריכה ּתבה ּכל ּבתּואל, לבית ≈»¿≈ְְְִֵֵֵֶָָָ
ּבסֹופּה ה"א לּה הטיל ּבתחּלתּה, יג)למ"ד :(יבמות ְְִִִֵֵֶָָָָָ
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:Cn‡„גC˙È CÈ ÈcL Ï‡Â ¿ƒ»¿≈««¿»≈»»
˙LÏ È‰˙e CÈÂ CLÈÂ¿«¿»¿«¿ƒ»¿≈¿ƒ¿«

:ÈËLד‡˙a ˙È CÏ ÈÂ ƒ¿ƒ¿ƒ∆»»ƒ¿¿»
CnÚ CÈÏÂ CÏ ‰‡„¿«¿»»»¿ƒ¿»ƒ»
‰È Èc C˙e˙B Ú‡ ˙È C˙ÈÏ¿≈¿»»¬«»»ƒ¿«

:‰‡Ï ÈÈה˙È ˜ÁˆÈ ÁÏLe ¿»¿«¿»»¿«ƒ¿»»
Ï ˙ÂÏ ‡ cÏ ÏÊ‡Â ˜ÚÈ«¬…«¬«¿««¬»¿«»»
‡‰eÁ‡ ‰‡n‡ Ï‡e˙a a«¿≈¬«»»¬»
:ÂNÚÂ ˜ÚÈc n‡ ‰˜„¿ƒ¿»ƒ≈¿«¬…¿≈»

È˙ו ˜ÁˆÈ CÈ È‡ ÂNÚ ‡ÊÁÂ«¬»≈»¬≈»ƒƒ¿»»
‡ cÏ ˙È ÁLÂ ˜ÚÈ«¬…¿««»≈¿««¬»
CÈa „ ‡˙‡ n Ï Ï¿ƒ«≈ƒ«»ƒ¿»«»ƒ
‡Ï ÈÏ È‰BÏÚ „Èe ˙È»≈«ƒ¬ƒ¿≈«»

:Ú ˙a ‡˙‡ ˙זÏÈa˜Â ƒ«ƒ¿»ƒ¿«¿»«¿«ƒ
ÏÊ‡Â n‡ e È‰e‡  ˜ÚÈ«¬…ƒ¬ƒƒƒ≈«¬«

:‡ cÏחÈ‡ ÂNÚ ‡ÊÁÂ ¿««¬»«¬»≈»¬≈
˜ÁˆÈ ÈÈÚa Ú ˙a ‡LÈƒ»¿«¿»«¿≈≈ƒ¿»

:È‰e‡ט˙ÂÏ ÂNÚ ÏÊ‡Â ¬ƒ«¬«≈»¿«

 


(‚)ÈcL Ï‡Â.,מּפיו לּמתּברכין ּבברכֹותיו ׁשּדי מי ¿≈««ְְְְִִִִִִֶַַָָ

:אֹות יבר(„)‰‡ ˙a˙‡.:לֹו ׁשאמר ְְֵָ∆ƒ¿««¿»»ֶַָ
אֹותן יהיּו ,"ּבזרע "והתּברכּו ּגדֹול", לגֹוי ואעׂש"ְְְְְְְְֲֲִִֶֶַָָָ
אֹותֹו יצא (מּמ) ,ּבׁשביל ,ל האמּורֹות ְְְְְֲִִִֵֵָָּברכֹות

הּזרע ואֹותֹו ÂNÚÂ(‰)הּמבר:הּגֹוי ˜ÚÈ ‡. ְְֶַַַַָֹ≈«¬…¿≈»
ּמלּמדנּו: מה יֹודע ואיני ˜ÚÈ(Ê)תורה ÚLÂ. ְְִֵֵֵַַַ«ƒ¿««¬…

יצחק ּבר ּכי עׂשו "וּירא מעלה: ׁשל לענין ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֻמחּבר
יעקב ׁשמע וכי ארם", ּפּדנה אֹותֹו ׁשּלח וכי ְְְֲֲִִִֶַַַַָָָֹוגֹו'
ּכנען, ּבנֹות רעֹות וכי ארם, ּפּדנה והל אביו ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָאל

יׁשמעאל: אל הּוא ּגם חוהל ‡BÁ˙(Ë)תורה ְְִֵֶַַָָ¬
˙BÈ.יֹודע איני יׁשמעאל", "ּבת ׁשּנאמר מּמׁשמע ¿»ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

יׁשמעאל ׁשּמת לּמדנּו אּלא נביֹות? אחֹות ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָׁשהיא
נביֹות והּׂשיאּה נּׂשּואין, קדם לעׂשו, ְְְֲִִִִִִֵֶֶָָָָֹמּׁשּיעדּה
ס"ג ּבן הּפרק ּבאֹותֹו יעקב ׁשהיה ולמדנּו ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָֹאחיה,
ּכׁשּנֹולד היה ׁשנים ע"ד ּבן יׁשמעאל ׁשהרי ְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשנים,

מּיצחק, יׁשמעאל ּגדֹול היה ׁשנה ׁשּי"ד ְְֲִִִֵֶַָָָָָָָֹיעקב,
ע"ד, הרי אֹותם", ּבלדת ׁשנה ׁשׁשים ּבן ְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָ"ויצחק
חּיי ׁשני "ואּלה ׁשּנאמר: קל"ז, היּו ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָּוׁשנֹותיו
ּבן יׁשמעאל ּכׁשּמת יעקב נמצא, וגֹו'". ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹיׁשמעאל
עבר ּבבית ׁשּנטמן מּכאן ולמדנּו היה, ׁשנים ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָס"ג
ׁשהה לא ׁשהרי לחרן, הל ּכ ואחר ׁשנה, ְְֲֵֶַַַָָָָָָָָֹי"ד
ׁשנה, י"ד אּלא יֹוסף ׁשל לדתֹו לפני לבן ְְִֵֵֵֵֶֶָָָָָָּבבית

לא)ׁשּנאמר: ׁשנה(לקמן ארּבעֿעׂשרה עבדּתי" ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַַָָ
הּצאן ּוׂשכר ,"ּבצאנ ׁשנים וׁשׁש ,ּבנֹותי ְְְְְִִֵֵֶֶַַָֹֹּבׁשּתי

ׁשּנאמר: היה, יֹוסף ל)מּׁשּנֹולד ּכאׁשר(לקמן "ויהי ְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
היה ׁשנה ל' ּבן ויֹוסף וגֹו'", יֹוסף את רחל ְְְֵֵֵֶֶָָָָָָָילדה
ׁשנים, ט' למצרים יעקב ׁשּירד עד ּומּׁשם ,ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹּכׁשּמל
לפרעה: אמר ויעקב רעב, ׁשל ּוב' ׂשבע ׁשל ְְְֲֶֶַַַַָָָֹֹז'

מז) צא(לקמן ׁשנה", ּומאת ׁשלׁשים מגּורי ׁשני ְְְְְִֵֵֵַַָָֹ"ימי
ׁשל ּוׁשלׁשים יֹוסף לדת ׁשּלפני ׁשנה י"ד ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹוחׁשב:
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נ"ג, הרי יעקב, ׁשּבא עד מּׁשּמל ותׁשע ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹיֹוסף
והּוא קי"ו הרי ס"ג, ּבן היה מאביו ְְֲִֵֵֶֶַָָָָּוכׁשּפרׁש
י"ד חסרים הרי ׁשנה", ּומאת "ׁשלׁשים ְְֲֲִִֵֵֵַָָֹאֹומר
נטמן הּברכֹות ׁשּקּבל ׁשאחר למדּת, הא ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשנים,
ּבזכּות עליהם נענׁש לא (אבל ׁשנים י"ד עבר ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹּבבית

ל ׁשהרי כ"בהּתֹורה, אּלא מאביו יֹוסף ּפרׁש א ֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
יעקב ׁשּפרׁש כ"ב ּכנגד ל"ט, עד מי"ז ּדהינּו ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹׁשנה,
ּוׁשּתי לבן ּבבית ׁשנים כ' והם ּכּבדֹו, ולא ְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָֹמאביו

ּכדכתיב: ,ּבּדר ׁשּׁשהה לג)ׁשנים לֹו(לקמן "וּיבן ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָ
זכרֹונם רּבֹותינּו ּופרׁשּו סּכֹות", עׂשה ּולמקנהּו ְְְְִִִֵֵֵַָָָָֻּבית
,ּבּדר חדׁשים י"ח ׁשּׁשהה הּפסּוק, מּזה ְֳִִִֶֶֶֶַַָָָָָָלברכה

ּבימֹות הוּו וסּכֹות הּגׁשמים ּבימֹות הוה ְְְִִִִַַָָָָֻּדבית
מׁשּפרׁש לעיל ׁשחּׁשבנּו הּפסּוקים ּולחׁשּבֹון ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָהחּמה
ׁשנה, ק"ל ּבן ׁשהיה למצרים ׁשּירד עד ְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָמאביו
נטמן וּדאי אּלא ׁשנים, י"ד עֹוד מֹוצאים אנּו ְְִִִֶֶַַַָָָָׁשּׁשם
מּמּנּו, ּתֹורה ללמד לבן לבית ּבהליכתֹו עבר ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹּבבית
ּפרׁש ולא עליהם, נענׁש לא הּתֹורה זכּות ְְְֱֲִִֵֶֶַַַָָֹֹּובׁשביל
עד מּדה. ּכנגד מּדה ׁשנה, כ"ב אּלא מּמּנּו ְִִִֵֶֶֶֶַָָָָָיֹוסף

יׁשן): ּברׁש"י מצאתי רׁשעה.ּכאן הֹוסיף ְִִַָָָָָ«»»ְִִָ
מרׁשעיֹות על מרׁשעת לֹומר: (רצה רׁשעתֹו ְְְִִִִַַַַַָָָָעל
את ּגרׁש ׁשּלא להבין), וקל ּכבר, לֹו ְְְִֵֶֶֶַַָָָֹׁשהיּו

תולדותהראׁשֹונֹות: 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
.dxez xtqd ly oezgzd yily



קכי zeclezgkiriay mei qelwpe`

   ©¦©¿¤¨«£©´©¦§¨¥̧¤©§¨¹̈
      £§¨²©¨−̈¬§¦¨«

   

   Ò ƒ¿»≈¿ƒ»«¬««
   ƒ¿»≈««¿»»¬»≈
    ƒ¿»«¿ƒ≈¿ƒ¿

Ò Ò Ò


נ"ג, הרי יעקב, ׁשּבא עד מּׁשּמל ותׁשע ְֲֲִֵֵֵֶֶַַַַָָֹיֹוסף
והּוא קי"ו הרי ס"ג, ּבן היה מאביו ְְֲִֵֵֶֶַָָָָּוכׁשּפרׁש
י"ד חסרים הרי ׁשנה", ּומאת "ׁשלׁשים ְְֲֲִִֵֵֵַָָֹאֹומר
נטמן הּברכֹות ׁשּקּבל ׁשאחר למדּת, הא ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָׁשנים,
ּבזכּות עליהם נענׁש לא (אבל ׁשנים י"ד עבר ְְֱֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָֹּבבית

ל ׁשהרי כ"בהּתֹורה, אּלא מאביו יֹוסף ּפרׁש א ֲִֵֵֵֶֶַַָָָָֹ
יעקב ׁשּפרׁש כ"ב ּכנגד ל"ט, עד מי"ז ּדהינּו ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָֹׁשנה,
ּוׁשּתי לבן ּבבית ׁשנים כ' והם ּכּבדֹו, ולא ְְְְְִִִֵֵֵֵָָָָֹמאביו

ּכדכתיב: ,ּבּדר ׁשּׁשהה לג)ׁשנים לֹו(לקמן "וּיבן ְְִִִִֶֶֶֶַַָָָ
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        Ÿ¤§¨§¨¨¥§©©¦§©§¦¨§©§¦
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קכי

daegy ,epnn renyle oiadl lkei llebd mby ick ,dxez xtqd lelbl llebd xenbiy cr xihtdl xihtnd ligzi `l
.dxez xtqay dyxtd enk dxhtdd renyl lkd lr `id

diptl dxhtdd zkxa
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:wcve zn`d i`iapaE¦§¦¥¬¨¡¤−¨¤«¤
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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:
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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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