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‰ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)

‰Âּבאמת לעבד להבין1לּבנּו וצרי ּתכן2, מהּו ¿«≈ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָֹ
ׁשּיהיה ׁשּי ּדאי ּבאמת, לעבד ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּבּקׁשה
ׁשּתהיה הּבּקׁשה היא זה ׁשעל ּבאמת, ׁשּלא ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹעבֹודה
ׁשּבּלב, עבֹודה היא זֹו ׁשעבֹודה ּובפרט ּבאמת. ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָהעבֹודה
אינֹו ּבוּדאי ׁשּבּלב ּובעבֹודה לּבנּו, וטהר ׁשאֹומר ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָּוכמֹו
זֹו אין הרי ּבאמת, אינּה ּדאם ּבאמת, ׁשּלא ׁשּתהיה ְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשּי
ׁשּתהיה ׁשּי ּדמעׂשה, ּבעבֹודה ּדבׁשלמא ּכלל. ְְְְְֲֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָעבֹודה
ּגּוף יׁשנֹו מקֹום מּכל ׁשהרי ּבאמת, ׁשּלא ּכן ּגם ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהעבֹודה
נמׁשכים זה ידי על ׁשּגם ּפנים, ּכל על והּפעל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהעׂשּיה
ּורחימּו ּדחילּו ׁשּבלא ׁשאמרּו ואף המׁשכֹות. ׁשל ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָענינים

לעילא ּפרחא נׁשמה3לא ּבלי ּכגּוף ּכּונה ּבלי ּומצוה ,4, ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָָ
נמׁשכת העׂשּיה ּפֹועל ּגּוף ידי על ּגם הּנה מקֹום ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּכל
ּבפיהם וּיפּתּוהּו ּכאׁשר ׁשּגם ועד המׁשכה. ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָאיזה
עֹון יכּפר רחּום והּוא מקֹום, מּכל לֹו, יכּזבּו ,5ּובלׁשֹונם ְְְְְִִֵַַַָָָָ
וכל ּפנים). ּכל על העׂשּיה ּגּוף (מּצד עֹון ּכּפרת ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָׁשּנמׁש
הּלב, ּבעבֹודת אמנם ּומעׂשה. ּדפעל ּבעבֹודה הּוא ְְֲֲֲֵֶֶַַַַַַָָָֹזה
אינֹו ּכן ואם ּכלל. עבֹודה זֹו אין ּבאמת, אינּה אם ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָהרי
ּבאמת, לעבד לּבנּו וטהר הּבּקׁשה ּתכן מהּו ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּובן
ׁשאינּה ׁשּבּלב עבֹודה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר מּזה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּדמׁשמע
ּבאמת. עבֹודה ׁשּתהיה הּבּקׁשה היא זה ועל ְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבאמת,

לעי ּׁשּנתּבאר מה ּתחּלה להקּדים צרי זה 6לּולהבין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבּנׁשמה ּבחינֹות ב' אין,7ׁשּיׁש ּבבחינת ׁשהיא ּכמֹו , ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

ּוכמאמר יׁש. ּבבחינת ׁשהיא ּבי8ּוכמֹו ׁשּנתּת נׁשמה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּבי, נפחּתּה אּתה יצרּתּה אּתה בראתּה אּתה היא ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָָטהֹורה
ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה על קאי נפחּתּה יצרּתּה ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָּדבראתּה
מֹורה הּקדׁש ּבלׁשֹון ּבריאה ּדלׁשֹון נברא, יׁש ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹּבבחינת
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ויו"ט.1) דשבת העמידה תפלת כו).2)נוסח ע' עזר"ת (סה"מ עזר"ת לבנו וטהר רד"ה גם תניא3)ראה ב). (כה, יו"ד תיקון תקו"ז

עקב.4)פל"טֿמ. ר"פ להאריז"ל לח.5)ל"ת לו. עח, ואילך).6)תהלים 3 ע' חי"ח (תו"מ דר"ה ב' דיום היום זה בהבא7)ד"ה

ואילך). 140 ע' חכ"ו (תו"מ תשי"ט מסעי אלה ד"ה גם וראה ואילך). קלז ע' תרע"ו (סה"מ תרע"ו במשפט ציון ד"ה ראה – לקמן

השחר.8) בברכות נשמה" "אלקי

    
הלב שעבודת באמת", לעבדך לבנו "וטהר בקשת תוכן מבאר שלפנינו המאמר

נאמר עליה הנשמה מבחינת תבוא בכללותה) ה' לעבודת היסוד (שהיא

ללא - "באמת" העבודה תהיה זה ידי ועל הנשמה. עצם שהיא היא", "טהורה

האברים, לכל חיות הלב ייתן זו, בבחינה תהיה הלב עבודת וכאשר שינויים.

תהיינה העבודות שאר שגם

ו"באמת". "טהרה" בבחינת

המאמר, של האחרון בחלקו

זו בקשה בין הקשר מבאר

תשרי חודש עבודת לכללות

השנה. כל לעבודת ביחס

„ÚÏ eaÏ ‰Â¿«≈ƒ≈¿»¿¿
˙Ó‡a1תפילת מתוך -) ∆¡∆

ויוםֿטוב) שבת של ,העמידה
ÔÈ‰Ï CÈˆÂ2ÔÎz e‰Ó ¿»ƒ¿»ƒ«…∆

,˙Ó‡a „ÚÏ ‰Lwa‰««»»¿»¿¿∆¡∆
‰„BÚ ‰È‰iL CiL CÈ‡c¿≈«»∆ƒ¿∆¬»
‰Ê ÏÚL ,˙Ó‡a ‡lL∆…∆¡∆∆«∆
‰È‰zL ‰Lwa‰ ‡È‰ƒ««»»∆ƒ¿∆
e ˙Ó‡a ‰„BÚ‰»¬»∆¡∆ƒ¿»
‰„BÚ ‡È‰ BÊ ‰„BÚL∆¬»ƒ¬»
ÓB‡L BÓÎe ,laL∆«≈¿∆≈
‰„BÚe ,eaÏ ‰Â¿«≈ƒ≈«¬»
CiL BÈ‡ È‡cÂa laL∆«≈¿««≈«»
,˙Ó‡a ‡lL ‰È‰zL∆ƒ¿∆∆…∆¡∆
È‰ ,˙Ó‡a È‡ Ì‡c¿ƒ≈»∆¡∆¬≈
ÏÏk ‰„BÚ BÊ ÔÈ‡≈¬»¿»

‡ÓÏLc[ניחא=]‰„BÚa ¿ƒ¿»»»¬»
‰NÚÓcמעשה בקיום ¿«¬∆
È‰zL‰המצוות CiL ,«»∆ƒ¿∆

‡lL Ôk Ìb ‰„BÚ‰»¬»«≈∆…
ÏkÓ È‰L ,˙Ó‡a∆¡∆∆¬≈ƒ»

,ÌB˜Óעבודתו יעבוד אם גם »
באמת, Ûebשלא BLÈ∆¿

Ïk ÏÚ ÏÚt‰Â ‰iNÚ‰»¬ƒ»¿«…««»
‰Ê È„È ÏÚ ÌbL ,ÌÈt»ƒ∆««¿≈∆
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ה

     
‰ÂÓ È˙Ï ‰Á‰)

‰Âּבאמת לעבד להבין1לּבנּו וצרי ּתכן2, מהּו ¿«≈ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָֹ
ׁשּיהיה ׁשּי ּדאי ּבאמת, לעבד ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָהּבּקׁשה
ׁשּתהיה הּבּקׁשה היא זה ׁשעל ּבאמת, ׁשּלא ְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹעבֹודה
ׁשּבּלב, עבֹודה היא זֹו ׁשעבֹודה ּובפרט ּבאמת. ְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָהעבֹודה
אינֹו ּבוּדאי ׁשּבּלב ּובעבֹודה לּבנּו, וטהר ׁשאֹומר ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָּוכמֹו
זֹו אין הרי ּבאמת, אינּה ּדאם ּבאמת, ׁשּלא ׁשּתהיה ְְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹׁשּי
ׁשּתהיה ׁשּי ּדמעׂשה, ּבעבֹודה ּדבׁשלמא ּכלל. ְְְְְֲֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָעבֹודה
ּגּוף יׁשנֹו מקֹום מּכל ׁשהרי ּבאמת, ׁשּלא ּכן ּגם ְֱֲֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹהעבֹודה
נמׁשכים זה ידי על ׁשּגם ּפנים, ּכל על והּפעל ְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹהעׂשּיה
ּורחימּו ּדחילּו ׁשּבלא ׁשאמרּו ואף המׁשכֹות. ׁשל ְְְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָענינים

לעילא ּפרחא נׁשמה3לא ּבלי ּכגּוף ּכּונה ּבלי ּומצוה ,4, ְְְְְְְִִִֵַָָָָָָָָָ
נמׁשכת העׂשּיה ּפֹועל ּגּוף ידי על ּגם הּנה מקֹום ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָמּכל
ּבפיהם וּיפּתּוהּו ּכאׁשר ׁשּגם ועד המׁשכה. ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָאיזה
עֹון יכּפר רחּום והּוא מקֹום, מּכל לֹו, יכּזבּו ,5ּובלׁשֹונם ְְְְְִִֵַַַָָָָ
וכל ּפנים). ּכל על העׂשּיה ּגּוף (מּצד עֹון ּכּפרת ְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָָׁשּנמׁש
הּלב, ּבעבֹודת אמנם ּומעׂשה. ּדפעל ּבעבֹודה הּוא ְְֲֲֲֵֶֶַַַַַַָָָֹזה
אינֹו ּכן ואם ּכלל. עבֹודה זֹו אין ּבאמת, אינּה אם ְְֱֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶָָָהרי
ּבאמת, לעבד לּבנּו וטהר הּבּקׁשה ּתכן מהּו ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּובן
ׁשאינּה ׁשּבּלב עבֹודה ׁשּתהיה ׁשאפׁשר מּזה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּדמׁשמע
ּבאמת. עבֹודה ׁשּתהיה הּבּקׁשה היא זה ועל ְְֱֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבאמת,

לעי ּׁשּנתּבאר מה ּתחּלה להקּדים צרי זה 6לּולהבין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
ּבּנׁשמה ּבחינֹות ב' אין,7ׁשּיׁש ּבבחינת ׁשהיא ּכמֹו , ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָ

ּוכמאמר יׁש. ּבבחינת ׁשהיא ּבי8ּוכמֹו ׁשּנתּת נׁשמה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ּבי, נפחּתּה אּתה יצרּתּה אּתה בראתּה אּתה היא ְְְְְְִִַַַַַָָָָָָָָטהֹורה
ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה על קאי נפחּתּה יצרּתּה ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָּדבראתּה
מֹורה הּקדׁש ּבלׁשֹון ּבריאה ּדלׁשֹון נברא, יׁש ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָֹּבבחינת

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

ויו"ט.1) דשבת העמידה תפלת כו).2)נוסח ע' עזר"ת (סה"מ עזר"ת לבנו וטהר רד"ה גם תניא3)ראה ב). (כה, יו"ד תיקון תקו"ז

עקב.4)פל"טֿמ. ר"פ להאריז"ל לח.5)ל"ת לו. עח, ואילך).6)תהלים 3 ע' חי"ח (תו"מ דר"ה ב' דיום היום זה בהבא7)ד"ה

ואילך). 140 ע' חכ"ו (תו"מ תשי"ט מסעי אלה ד"ה גם וראה ואילך). קלז ע' תרע"ו (סה"מ תרע"ו במשפט ציון ד"ה ראה – לקמן

השחר.8) בברכות נשמה" "אלקי

    
הלב שעבודת באמת", לעבדך לבנו "וטהר בקשת תוכן מבאר שלפנינו המאמר

נאמר עליה הנשמה מבחינת תבוא בכללותה) ה' לעבודת היסוד (שהיא

ללא - "באמת" העבודה תהיה זה ידי ועל הנשמה. עצם שהיא היא", "טהורה

האברים, לכל חיות הלב ייתן זו, בבחינה תהיה הלב עבודת וכאשר שינויים.

תהיינה העבודות שאר שגם

ו"באמת". "טהרה" בבחינת

המאמר, של האחרון בחלקו

זו בקשה בין הקשר מבאר

תשרי חודש עבודת לכללות

השנה. כל לעבודת ביחס
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È‰ ,l‰ ˙„BÚa ÌÓ‡»¿»«¬««≈¬≈
BÊ ÔÈ‡ ,˙Ó‡a È‡ Ì‡ƒ≈»∆¡∆≈
BÈ‡ Ôk Ì‡Â ÏÏk ‰„BÚ¬»¿»¿ƒ≈≈
‰Lwa‰ ÔÎz e‰Ó ÔeÓ»«…∆««»»
„ÚÏ eaÏ ‰Â¿«≈ƒ≈¿»¿¿
‰fÓ ÚÓLÓc ,˙Ó‡a∆¡∆¿«¿«ƒ∆
‰„BÚ ‰È‰zL L‡L∆∆¿»∆ƒ¿∆¬»
,˙Ó‡a È‡L laL∆«≈∆≈»∆¡∆
‰Lwa‰ ‡È‰ ‰Ê ÏÚÂ¿«∆ƒ««»»
˙Ó‡a ‰„BÚ ‰È‰zL∆ƒ¿∆¬»∆¡∆
CÈˆ ‰Ê ÔÈ‰Ïe ¿»ƒ∆»ƒ
‰Ó ‰lÁz ÌÈc˜‰Ï¿«¿ƒ¿ƒ»«

ÏÈÚÏ ‡a˙p6במאמר) ∆ƒ¿»≈»≈
ראשֿהשנה) של LiL∆≈
‰ÓLpa ˙BÈÁa7,.אBÓk ¿ƒ«¿»»¿

‡È‰Lבמקורה˙ÈÁa ∆ƒƒ¿ƒ«
,ÔÈ‡.ב‡È‰L BÓÎeירדה «ƒ¿∆ƒ
LÈלהיות ˙ÈÁaƒ¿ƒ«≈

Ó‡ÓÎe8z˙pL ‰ÓL ¿«¬«¿»»∆»«»
‰z‡ ‡È‰ ‰B‰ Èaƒ¿»ƒ«»
‰z‡ zˆÈ ‰z‡ ˙‡¿»»«»¿«¿»«»

,Èa zÁזו בתפילה ¿«¿»ƒ
הנשמה ירידת סדר מתוארת

התלבשותה עד ושרשה ממקורה

zˆÈבגוף: ˙‡cƒ¿»»¿«¿»
È‡˜ zÁ[מוסב=]ÏÚ ¿«¿»»ƒ«

‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰«¿»»¿∆ƒ
ÏÚ ‰BÓ L„w‰ ÔBLÏa ‰‡Èa ÔBLÏc ,‡ LÈ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«≈ƒ¿»ƒ¿¿ƒ»ƒ¿«…∆∆«
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ו   

מאין יׁש ּבריאת על9על קאי ּבראתּה ׁשאּתה וזהּו , ְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
טהֹורה ּובחינת נברא, יׁש ּבבחינת ׁשּנעׂשית ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָהּנׁשמה
ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה על קאי ּבראתּה, לאּתה ׁשּקדם ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹהיא
ּכמֹו הּנׁשמה ּגם ּדהּנה, ּבזה, והענין אלקּות. ְְְְְְֱִִִִֵֶַַַָָָָָֹּבבחינת
אלקּות, מהּותּה ּבעצם היא נברא יׁש ּבחינת ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשּנעׂשית
ּדכל הּנבראים, לׁשאר הּנׁשמֹות ּבין ההפרׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּזהּו
נברא, נעׂשה ׁשהּבֹורא ּבאפן אינּה התהּוּותם ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹהּנבראים
הּנברא ׁשּמציאּות הינּו הּנברא, את מהּוה ׁשהּוא אם ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָּכי
מּמּנּו, ׁשחּוץ ּדבר ל ׁשאין ּדהגם הּבֹורא, מציאּות ְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָאינֹו
הּבֹורא, מציאּות אינֹו הּנברא מציאּות הּנה מקֹום, ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָמּכל
הּנׁשמֹות מציאּות ּכן ּׁשאין מה מּמּנּו, חּוץ ׁשאינֹו ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָאּלא
מציאּות ּבבחינת נעׂשה עצמֹו ּׁשהאלקּות מה זה ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַַַָֹהרי
יׁש ּבבחינת ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה ׁשּגם אף אמנם, ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָּדנׁשמה.
הּנׁשמה לגּבי ער ּבאין זה הרי מקֹום, מּכל אלקּות, ְְְֱֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹהיא
רֹואים ּׁשאנּו מּמה זה ויּובן אין. ּבבחינת ׁשהיא ְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָּכמֹו
ּדיׁשנֹו מדרגֹות, חּלּוקי ּכן ּגם יׁש ּגּופא ְְְֱִֵֵֵֵֶֶַַָָֹׁשּבאלקּות
האלקּות ויׁשנֹו מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה ְְְְְְְֱֱִֵֶֶַַָָָֹֹהאלקּות
מּזה זה חלּוקים הם אּלּו מדרגֹות ּוב' ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַׁשּבהׁשּתלׁשלּות,
ּבֹו אין מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה ּדהאלקּות ְְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַָָֹּבתכלית,
ּומּכל ּבאמת, ּגבּול ּבלי ׁשהּוא ּכלל, והגּבלֹות ְְְְְְֱִִִֶֶֶַָָָמדידֹות
ּבסּוג ּגם ׁשאינֹו הינּו ּכלל, מציאּות ּבבחינת ׁשאינֹו ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָׁשּכן
הּמציאּות ּבסּוג ׁשאינֹו ׁשּכן ּומּכל ּדאֹור, ְְְְִִִֵֵֶֶַַָהּמציאּות

האלקּותּדהתלּב ּכן ּׁשאין מה ּבכלים, שּות ְְְְֱִִֵֵֵֶַַָֹ
והּוא והגּבלֹות, מדידֹות ּבֹו יׁש הרי ְְְְְְְְֲִִֵֵֶַַָׁשּבהׁשּתלׁשלּות
ׁשּבא ּכפי האֹור למציאּות ועד אֹור, מציאּות ְְְְְִִִִִִֶַַָָּבבחינת
הּבחינֹות ב' ּבין הפרׁש ׁשּיׁש ּוכׁשם ּבכלים. ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַּבהתלּבׁשּות
האלקּות לגּבי ּדהשּתלׁשלּות האלקּות ּבין ְְְְְֱֱֱִֵֵֶַַָָָֹֹֹׁשּבאלקּות,
ּגם יּובן זה ּדר על הּנה מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּלמעלה
וירדּו מהּכלים, ׁשרׁשם ׁשהּנׁשמֹות ּבּנׁשמֹות, ׁשּכן ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּובמּכל
ּבבחינת ּגם ועד הּבהמית, ּבּנפׁש ּבהתלּבׁשּות ְְְְְְֲִִִִֶֶַַַַַַַַָלמּטה
ּבין ּגדֹול הפרׁש ׁשּיׁש ּבוּדאי הרי הּבהמית, ּבּנפׁש ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָּתפיסא
ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה לגּבי יׁש ּבבחינת ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָהּנׁשמה
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א.9) א, בראשית עה"ת רמב"ן

    
ÔÈ‡Ó LÈ ˙‡Èa9'יש' של חדשה מציאות -d˙‡a ‰z‡L e‰ÊÂ , ¿ƒ«≈≈«ƒ¿∆∆«»¿»»

˙ÈÁe ,‡ LÈ ˙ÈÁa ˙ÈNÚpL BÓk ‰ÓLp‰ ÏÚ È‡»̃ƒ««¿»»¿∆«¬≈ƒ¿ƒ«≈ƒ¿»¿ƒ«
‡È‰ ‰B‰הנשמה ÏÚמצב È‡˜ ,d˙‡a ‰z‡Ï Ì„L ¿»ƒ∆…∆¿«»¿»»»ƒ«

Ìb ,‰p‰c ,‰Êa ÔÈÚ‰Â .˙e˜Ï‡ ˙ÈÁa ‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰«¿»»¿∆ƒƒ¿ƒ«¡…¿»ƒ¿»»∆¿ƒ≈«
˙ÈNÚpL BÓk ‰ÓLp‰«¿»»¿∆«¬≈
‡È‰ ‡ LÈ ˙ÈÁa¿ƒ«≈ƒ¿»ƒ
,˙e˜Ï‡ d˙e‰Ó ÌˆÚa¿∆∆«»¡…
ÔÈa LÙ‰‰ e‰fL∆∆«∆¿≈≈
‡LÏ ˙BÓLp‰«¿»ƒ¿»
ÌÈ‡p‰ ÏÎc ,ÌÈ‡p‰«ƒ¿»ƒ¿»«ƒ¿»ƒ
ÔÙ‡a dÈ‡ Ì˙ee‰˙‰ƒ¿«»≈»¿…∆
Èk ,‡ ‰NÚ ‡Ba‰L∆«≈«¬∆ƒ¿»ƒ
˙‡ ‰e‰Ó ‡e‰L Ì‡ƒ∆¿«∆∆
˙e‡ÈˆnL eÈ‰ ,‡p‰«ƒ¿»«¿∆¿ƒ
˙e‡ÈˆÓ BÈ‡ ‡p‰«ƒ¿»≈¿ƒ

‡Ba‰אינו שהנברא פירוש, «≈
אלוקית Ì‚‰cמציאות שהכל, «¬«
אלוקות cהוא Ï ÔÈ‡L∆≈¿»»

,ÌB˜Ó ÏkÓ ,epnÓ ıeÁL∆ƒ∆ƒ»»
BÈ‡ ‡p‰ ˙e‡ÈˆÓ ‰p‰ƒ≈¿ƒ«ƒ¿»≈
‡l‡ ,‡Ba‰ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ«≈∆»

epnÓ ıeÁ BÈ‡Lאינו - ∆≈ƒ∆
עצמו בפני נפרד Ó‰דבר ,«

˙e‡ÈˆÓ Ôk ÔÈ‡M∆≈≈¿ƒ
˙BÓLp‰'בבחי שהם כמו גם «¿»

נברא' Ó‰'מציאות ‰Ê È‰¬≈∆«
‰NÚ BÓˆÚ ˙e˜Ï‡‰M∆»¡…«¿«¬∆
.‰ÓLc ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«¿ƒƒ¿»»
‰ÓLp‰ ÌbL ‡ ,ÌÓ‡»¿»«∆««¿»»
LÈ ˙ÈÁa ‡È‰L BÓk¿∆ƒƒ¿ƒ«≈
,ÌB˜Ó ÏkÓ ,˙e˜Ï‡ ‡È‰ƒ¡…ƒ»»
Èa‚Ï Ú ÔÈ‡a ‰Ê È‰¬≈∆¿≈¬…¿«≈
‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰«¿»»¿∆ƒ
‰Ê ÔeÈÂ .ÔÈ‡ ˙ÈÁaƒ¿ƒ««ƒ¿»∆
ÌÈ‡B e‡M ‰nÓƒ«∆»ƒ

‡Ùeb ˙e˜Ï‡aL[עצמו=] ∆»¡…»
È˜elÁ Ôk Ìb LÈ≈«≈ƒ≈
˙e˜Ï‡‰ BLÈc ,˙B‚„Ó«¿≈¿∆¿»¡…
˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
מהאור למעלה העולמות,

להחיות בשביל המצומצם

‰‡e˜Ï˙נבראים, BLÈÂ¿∆¿»¡…
e ,˙eÏLÏzL‰aL∆¿ƒ¿«¿¿
ÌÈ˜eÏÁ Ì‰ el‡ ˙B‚„Ó«¿≈≈≈¬ƒ
,˙ÈÏÎ˙a ‰fÓ ‰Ê∆ƒ∆¿«¿ƒ
‰ÏÚÓlL ˙e˜Ï‡‰c¿»¡…∆¿«¿»

ÈÏa ‡e‰L ,ÏÏk ˙BÏa‚‰Â ˙B„È„Ó Ba ÔÈ‡ ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿≈¿ƒ¿«¿»¿»∆¿ƒ
eÈ‰ ,ÏÏk ˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁa BÈ‡L ÔkL ÏkÓe ,˙Ó‡a Ïeb¿∆¡∆ƒ»∆≈∆≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿»«¿

B‡c ˙e‡Èˆn‰ ‚ea Ìb BÈ‡Lאת להחיות שנמשך האלוקי אור - ∆≈«¿«¿ƒ¿
ה כדור מגוף חלק שאינו השמש, וזיו אור כמשל כללהעולמות. עצמו שמש

חומר מעצם כלום אין (שבאור

השמש) ÔkLכדור ÏkÓe ,ƒ»∆≈
˙e‡Èˆn‰ ‚ea BÈ‡L∆≈¿«¿ƒ

˙e˘aÏ˙‰cהאורÌÈÏÎa- ¿ƒ¿«¿¿≈ƒ
האור מתגלה הכלים עלֿידי

שמתגלית הנשמה אור (כמשל

הגוף); בכלי התלבשותה עלֿידי

בכלי מתלבש אור וכאשר

הכלי. אופן לפי האור משתנה

שלמעלה באלוקות הוא זה וכל

בגדר כלל שאינו מהשתלשלות,

'אור' של מציאות לא - מציאות

של מציאות לא ובוודאי

בכלים', ÔÈ‡M'התלבשות ‰Ó«∆≈
˙e˜Ï‡‰ Ôk≈»¡…
LÈ È‰ ˙eÏLÏzL‰aL∆¿ƒ¿«¿¿¬≈≈
,˙BÏa‚‰Â ˙B„È„Ó Ba¿ƒ¿«¿»
˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁa ‡e‰Â¿ƒ¿ƒ«¿ƒ
B‡‰ ˙e‡ÈˆÓÏ „ÚÂ ,B‡¿«ƒ¿ƒ»
˙eLaÏ˙‰a ‡aL ÈÙk¿ƒ∆»¿ƒ¿«¿
LiL ÌLÎe .ÌÈÏÎa¿≈ƒ¿≈∆≈
˙BÈÁa‰  ÔÈa LÙ‰∆¿≈≈«¿ƒ
˙e˜Ï‡‰ ÔÈa ,˙e˜Ï‡aL∆»¡…≈»¡…
Èa‚Ï ˙eÏLÏz˘‰c¿ƒ¿«¿¿¿«≈
‰ÏÚÓlL ˙e˜Ï‡‰»¡…∆¿«¿»
ÏÚ ‰p‰ ,˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿ƒ≈«
ÏkÓe Ìb ÔeÈ ‰Ê c∆∆∆»«¿ƒ»
˙BÓLp‰L ,˙BÓLpa ÔkL∆≈«¿»∆«¿»
e„ÈÂ ,ÌÈÏk‰Ó ÌLL»¿»≈«≈ƒ¿»¿
LÙpa ˙eLaÏ˙‰a ‰hÓÏ¿«»¿ƒ¿«¿«∆∆

˙ÈÓ‰a‰עניינה שכל [=נפש ««¬ƒ
גשמיים לדברים להתאוות

האלוקיתכבהמה] והנשמה

הבהמית ונפש בגוף ,מלובשת
‡ÈÙz ˙ÈÁa Ìb „ÚÂ¿««ƒ¿ƒ«¿ƒ»

˙ÈÓ‰a‰ LÙpaשהנשמה «∆∆««¬ƒ
מפני משתנית האלוקית

הבהמית בנפש ,התלבשותה
LÙ‰ LiL È‡cÂa È‰¬≈¿««∆≈∆¿≈
BÓk ‰ÓLp‰ ÔÈa ÏB„b»≈«¿»»¿
Èa‚Ï LÈ ˙ÈÁa ‡È‰L∆ƒƒ¿ƒ«≈¿«≈
‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰«¿»»¿∆ƒ
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רּוח נפׁש ּבחינת ּבין ההפרׁש הּוא ּובכללּות אין. ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּבבחינת
לעיל). ׁשּנתּבאר (ּכמֹו יחידה חּיה לבחינת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָנׁשמה

ÔÈÚÂּדׂשכל העבדה הּוא ּבעבֹודה אּלּו ּבחינֹות ב' ¿ƒ¿«ְְֲֲִֵֵֶָָָָֹ
ּדהעבֹודה ּדלּבא. ּדרעּותא והעבֹודה ְְְְֲֲִִִָָָָָָּומּדֹות
הּׂשכל, ׁשהרי והגּבלה, ּבמציאּות היא ּומּדֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּדׂשכל
ּבהתלּבׁשּות ּובא מציאּות, ׁשל ענין הּוא והּׂשגה, ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָהבנה
עצמֹו הרגׁש הּוא ׁשענינם הּמּדֹות ׁשּכן ּומּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּותפיסא,
ּובמילא עצמֹו), הרגׁש הּוא הּמּדֹות ענין עּקר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ(ׁשהרי
ּׁשאין מה ּבהגּבלה. היא והּמּדֹות הּׂשכל ׁשּמּצד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהעבֹודה
ודעת, מּטעם למעלה היא ּדלּבא ּדרעּותא העבֹודה ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָּכן
הרעּותא ׁשּגם ׁשאפׁשר ואף ּכלל. הגּבלֹות ּבּה ְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָואין
ּבאפן זה אין הרי התּבֹוננּות, ּפי על ּבאה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹּדלּבא
ׁשהיא אם ּכי ּדלּבא, הרעּותא ּפֹועלת ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָׁשההתּבֹוננּות
היא עצמּה ּדלּבא הרעּותא אבל ּבלבד, אֹותּה ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָמגּלה
ּכח ועז ּתּקיף ּכ וכל ּגבּול. ּובלי ודעת מּטעם ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָֹלמעלה
והינּו, ּומּדֹות, ּבהּׂשכל ּגם ׁשּפֹועלת עד ּדלּבא, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהרעּותא
אלקּות, הם (ּדנׁשמה) ּומּדֹות הּׂשכל ׁשּגם היֹות ְְֱֱִִִֵֵֶֶַַָָֹּדעם
מקּבלים הם הרי ּבהגּבלה ׁשהם ּכיון מקֹום, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמּכל

ּבהם ׁשּנפעלת ּכח הּנתינת היא זה ועל מּצדׁשּנּויים, ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
ּכאׁשר והּנה, ׁשּנּוי. ּבלי ּבתקף ׁשּיהיּו הּנׁשמה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹעצם
ּגם אזי ּבהגּבלה, ׁשהם ּומּדֹות הּׂשכל מּצד היא ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהעבֹודה
ׁשהּוא ּדהשּתלׁשלּות האלקּות ּבחינת היא ְְְְְְֱִִִֶַַַַָָָֹההמׁשכה
רעּותא ּבבחינת היא העבֹודה ּכאׁשר אמנם ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָּבהגּבלה.
היא ההמׁשכה ּגם אזי הּנׁשמה, עצם ׁשּמּצד ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּדלּבא
ּבלי ׁשהיא מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה האלקּות ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָֹּבחינת

ְּגבּול.

ÏÚÂצּיֹון ּבׁשם נקראת יׂשראל ׁשּכנסת מה יּובן זה ,10ּפי ¿«ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
הם ׁשהּנׁשמֹות הינּו סימן, לׁשֹון הּוא צּיֹון ְְְְִִִֵֵֶַַָָּדהּנה,
הּנעלם ּדבר על הּוא הּסימן וענין אלקּות, על ְְְֱִִִֶַַַַַָָָָָֹסימן
על אם ּכי סימן, צרי אין הּגלּוי ּדבר על ׁשהרי ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּדוקא,
ׁשּלמעלה האלקּות ּבחינת ענין והּוא ּדוקא, הּנעלם ְְְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָָֹּדבר
עצם עבֹודת ידי על היא ׁשהמׁשכתּה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמהׁשּתלׁשלּות,
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ÔÈaבמקורה LÙ‰‰ ‡e‰ ˙eÏÏÎe .ÔÈ‡ ˙ÈÁaהנמוכות דרגות ƒ¿ƒ««ƒƒ¿»«∆¿≈≈

Ïשבנשמה: ,‰ÓL Áe LÙ ˙ÈÁa:הנשמה iÁ‰עצם ˙ÈÁ ¿ƒ«∆∆«¿»»ƒ¿ƒ««»
ÏÈÚÏ ‡a˙pL BÓk ‰„ÈÁÈראשֿהשנה ).במאמר ¿ƒ»¿∆ƒ¿»≈¿≈
‰„BÚa el‡ ˙BÈÁa  ÔÈÚÂ'ה את העובד האדם ‰e‡של ¿ƒ¿«¿ƒ≈»¬»

˙BcÓe ÏÎc ‰„Ú‰»¬…»¿≈∆ƒ
.‡aÏc ‡˙eÚc ‰„BÚ‰Â¿»¬»ƒ¿»¿ƒ»
˙BcÓe ÏÎc ‰„BÚ‰c- ¿»¬»¿≈∆ƒ

מתבו ה'כאשר בגדולת בשכלו נן

לאהבתו מגיע זו ומהתבוננות

זו עבודה הנה È‰ƒ‡ויראתו,
È‰L ,‰Ïa‚‰Â ˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ¿«¿»»∆¬≈
,‰‚O‰Â ‰‰ ,ÏÎO‰«≈∆¬»»¿«»»
,˙e‡ÈˆÓ ÏL ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆¿ƒ
‡ÒÈÙ˙e ˙eLaÏ˙‰a ‡e»¿ƒ¿«¿¿ƒ»
עלֿ מעצמו לצאת צריך שאינו

הענין ולהבין לתפוס ,מנת
˙Bcn‰ ÔkL ÏkÓeƒ»∆≈«ƒ
BÓˆÚ L‚‰ ‡e‰ ÌÈÚL∆ƒ¿»»∆¿≈«¿
˙Bcn‰ ÔÈÚ Ú È‰L∆¬≈ƒ«ƒ¿««ƒ

BÓˆÚ L‚‰ ‡e‰שהוא ∆¿≈«¿
וכו' ÏÈÓe‡האוהב ,(¿≈»

ÏÎO‰ „vnL ‰„BÚ‰»¬»∆ƒ««≈∆
‰Ïa‚‰a ‡È‰ ˙Bcn‰Â¿«ƒƒ¿«¿»»
לפי ומוגבלת מדודה זו עבודה

והשגתו הבנתו Ó‰ערך .«
‰„BÚ‰ Ôk ÔÈ‡∆≈≈»¬»

‡aÏc ‡˙eÚcעצמי [=רצון ƒ¿»¿ƒ»
כל אצל הנשמה בפנימיות הקיים

ÌÚhÓיהודי] ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»ƒ««
˙BÏa‚‰ da ÔÈ‡Â ,˙Ú„Â»««¿≈»«¿»
ÌbL LÙ‡L Û‡Â .ÏÏk¿»¿«∆∆¿»∆«
ÏÚ ‰‡a ‡aÏc ‡˙eÚ‰»¿»¿ƒ»»»«

˙eBa˙‰ Èבתניא כמבואר ƒƒ¿¿
שערֿהיחודֿוהאמונה: בהקדמת

על השכלית נפש תתגבר כאשר

ותכניעהו ותשפילהו החומר

ותתלהט תתלהב אזי תחתיה

ותגל מאליה העולה בשלהבת

בה' Ê‰ותשמח ÔÈ‡ È‰ ,¬≈≈∆
˙eBa˙‰‰L ÔÙ‡a¿…∆∆«ƒ¿¿
,‡aÏc ‡˙eÚ‰ ˙ÏÚB∆∆»¿»¿ƒ»
‰l‚Ó ‡È‰L Ì‡ Èkƒƒ∆ƒ¿«»

‡Ïומעוררת ,„Ïa d˙B‡»ƒ¿«¬»
dÓˆÚ ‡aÏc ‡˙eÚ‰»¿»¿ƒ»«¿»
˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»ƒ««»««
ÛÈz k ÏÎÂ .Ïeb ÈÏe¿ƒ¿¿»»«ƒ

,˙BcÓe ÏÎO‰a Ìb ˙ÏÚBL „Ú ,‡aÏc ‡˙eÚ‰ Ák ÊÚÂ¿«…«»¿»¿ƒ»«∆∆∆«¿«≈∆ƒ
˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈ‰Â[למרות=]Ì‰ (‰ÓLc ˙BcÓe ÏÎO‰ ÌbL ¿«¿¿ƒ¡∆««≈∆ƒƒ¿»»≈

ÌÈÏa˜Ó Ì‰ È‰ ‰Ïa‚‰a Ì‰L ÔÂÈk ,ÌB˜Ó ÏkÓ ,˙e˜Ï‡¡…ƒ»»≈»∆≈¿«¿»»¬≈≈¿«¿ƒ
ÌÈÈepL,שכלו כוח משתנה לזמן שמזמן ‰È˙p˙מפני ‡È‰ ‰Ê ÏÚÂ ƒƒ¿«∆ƒ«¿ƒ«

„vÓ Ì‰a ˙ÏÚÙpL Ák…«∆ƒ¿∆∆»∆ƒ«
eÈ‰iL ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»∆ƒ¿
‰p‰Â .ÈepL ÈÏa Û˜˙a¿…∆¿ƒƒ¿ƒ≈
למטה, האדם עבודת אופן כפי

האלוקות המשכת מעורר כך

‰BÚ„‰מלמעלה: L‡k«¬∆»¬»
˙BcÓe ÏÎO‰ „vÓ ‡È‰ƒƒ««≈∆ƒ
Ìb ÈÊ‡ ,‰Ïa‚‰a Ì‰L∆≈¿«¿»»¬««
˙ÈÁa ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿ƒ«
˙eÏLÏz˘‰c ˙e˜Ï‡‰»¡…¿ƒ¿«¿¿
ÌÓ‡ .‰Ïa‚‰a ‡e‰L∆¿«¿»»»¿»
‡È‰ ‰„BÚ‰ L‡k«¬∆»¬»ƒ
‡aÏc ‡˙eÚ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«¿»¿ƒ»
ÈÊ‡ ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL∆ƒ«∆∆«¿»»¬«
˙ÈÁa ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ Ìb«««¿»»ƒ¿ƒ«
‰ÏÚÓlL ˙e˜Ï‡‰»¡…∆¿«¿»
ÈÏa ‡È‰L ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿∆ƒ¿ƒ

.Ïebבחינות ב' לסיכום, ¿
עצם האדם: ובעבודת בנשמה

רעותא - אלוקות - הנשמה

ה' עבודת מזה וכתוצאה דליבא,

שינויים. כל ללא אמיתי באופן

שכל - נברא - הנשמה מציאות

עבודה מזה וכתוצאה ומידות,

ברעותא העבודה משתנה. באופן

העבודה על גם משפיעה דליבא

ללא שיהיו ומידות בשכל

שינויים.

‰Ó ÔeÈ ‰Ê È ÏÚÂ¿«ƒ∆»«
˙‡˜ Ï‡È ˙ÒkL∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈

ÔBiˆ ÌLa10ÔBiˆ ,‰p‰c , ¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ
eÈ‰ ,ÔÓÈÒ ÔBLÏ ‡e‰¿ƒ»«¿
ÏÚ ÔÓÈÒ Ì‰ ˙BÓLp‰L∆«¿»≈ƒ»«
‡e‰ ÔÓÈ‰ ÔÈÚÂ ,˙e˜Ï‡¡…¿ƒ¿««ƒ»
,‡˜Âc ÌÏÚp‰ c ÏÚ«»»«∆¿»«¿»
ÔÈ‡ ÈeÏb‰ c ÏÚ È‰L∆¬≈«»»«»≈
ÏÚ Ì‡ Èk ,ÔÓÈÒ È»̂ƒƒ»ƒƒ«
‡e‰Â ,‡˜Âc ÌÏÚp‰ c»»«∆¿»«¿»¿
˙e˜Ï‡‰ ˙ÈÁa ÔÈÚƒ¿«¿ƒ«»¡…
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
È„È ÏÚ ‡È‰ d˙ÎLÓ‰L∆«¿»»»ƒ«¿≈
‰ÓLp‰ ÌˆÚ ˙„BÚ¬«∆∆«¿»»

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92



ז     

רּוח נפׁש ּבחינת ּבין ההפרׁש הּוא ּובכללּות אין. ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָּבבחינת
לעיל). ׁשּנתּבאר (ּכמֹו יחידה חּיה לבחינת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָנׁשמה

ÔÈÚÂּדׂשכל העבדה הּוא ּבעבֹודה אּלּו ּבחינֹות ב' ¿ƒ¿«ְְֲֲִֵֵֶָָָָֹ
ּדהעבֹודה ּדלּבא. ּדרעּותא והעבֹודה ְְְְֲֲִִִָָָָָָּומּדֹות
הּׂשכל, ׁשהרי והגּבלה, ּבמציאּות היא ּומּדֹות ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּדׂשכל
ּבהתלּבׁשּות ּובא מציאּות, ׁשל ענין הּוא והּׂשגה, ְְְְְְֲִִִֶַַָָָָָָהבנה
עצמֹו הרגׁש הּוא ׁשענינם הּמּדֹות ׁשּכן ּומּכל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּותפיסא,
ּובמילא עצמֹו), הרגׁש הּוא הּמּדֹות ענין עּקר ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָ(ׁשהרי
ּׁשאין מה ּבהגּבלה. היא והּמּדֹות הּׂשכל ׁשּמּצד ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהעבֹודה
ודעת, מּטעם למעלה היא ּדלּבא ּדרעּותא העבֹודה ְְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָָָּכן
הרעּותא ׁשּגם ׁשאפׁשר ואף ּכלל. הגּבלֹות ּבּה ְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָואין
ּבאפן זה אין הרי התּבֹוננּות, ּפי על ּבאה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַָָָֹּדלּבא
ׁשהיא אם ּכי ּדלּבא, הרעּותא ּפֹועלת ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָׁשההתּבֹוננּות
היא עצמּה ּדלּבא הרעּותא אבל ּבלבד, אֹותּה ְְְְְֲִִִַַַָָָָָָָמגּלה
ּכח ועז ּתּקיף ּכ וכל ּגבּול. ּובלי ודעת מּטעם ְְְְְְִִִַַַַַַַַָָָָֹלמעלה
והינּו, ּומּדֹות, ּבהּׂשכל ּגם ׁשּפֹועלת עד ּדלּבא, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהרעּותא
אלקּות, הם (ּדנׁשמה) ּומּדֹות הּׂשכל ׁשּגם היֹות ְְֱֱִִִֵֵֶֶַַָָֹּדעם
מקּבלים הם הרי ּבהגּבלה ׁשהם ּכיון מקֹום, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָָמּכל

ּבהם ׁשּנפעלת ּכח הּנתינת היא זה ועל מּצדׁשּנּויים, ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָֹ
ּכאׁשר והּנה, ׁשּנּוי. ּבלי ּבתקף ׁשּיהיּו הּנׁשמה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹעצם
ּגם אזי ּבהגּבלה, ׁשהם ּומּדֹות הּׂשכל מּצד היא ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהעבֹודה
ׁשהּוא ּדהשּתלׁשלּות האלקּות ּבחינת היא ְְְְְְֱִִִֶַַַַָָָֹההמׁשכה
רעּותא ּבבחינת היא העבֹודה ּכאׁשר אמנם ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָּבהגּבלה.
היא ההמׁשכה ּגם אזי הּנׁשמה, עצם ׁשּמּצד ְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָּדלּבא
ּבלי ׁשהיא מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה האלקּות ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָֹּבחינת

ְּגבּול.

ÏÚÂצּיֹון ּבׁשם נקראת יׂשראל ׁשּכנסת מה יּובן זה ,10ּפי ¿«ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָ
הם ׁשהּנׁשמֹות הינּו סימן, לׁשֹון הּוא צּיֹון ְְְְִִִֵֵֶַַָָּדהּנה,
הּנעלם ּדבר על הּוא הּסימן וענין אלקּות, על ְְְֱִִִֶַַַַַָָָָָֹסימן
על אם ּכי סימן, צרי אין הּגלּוי ּדבר על ׁשהרי ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָּדוקא,
ׁשּלמעלה האלקּות ּבחינת ענין והּוא ּדוקא, הּנעלם ְְְְְְְֱִִֶֶַַַַַָָָָָָֹּדבר
עצם עבֹודת ידי על היא ׁשהמׁשכתּה ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָמהׁשּתלׁשלּות,
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א.10) לה, זח"ג ה"ב. סוף פ"ד תענית ירושלמי טז. נא, ישעי'

    
ÔÈaבמקורה LÙ‰‰ ‡e‰ ˙eÏÏÎe .ÔÈ‡ ˙ÈÁaהנמוכות דרגות ƒ¿ƒ««ƒƒ¿»«∆¿≈≈

Ïשבנשמה: ,‰ÓL Áe LÙ ˙ÈÁa:הנשמה iÁ‰עצם ˙ÈÁ ¿ƒ«∆∆«¿»»ƒ¿ƒ««»
ÏÈÚÏ ‡a˙pL BÓk ‰„ÈÁÈראשֿהשנה ).במאמר ¿ƒ»¿∆ƒ¿»≈¿≈
‰„BÚa el‡ ˙BÈÁa  ÔÈÚÂ'ה את העובד האדם ‰e‡של ¿ƒ¿«¿ƒ≈»¬»

˙BcÓe ÏÎc ‰„Ú‰»¬…»¿≈∆ƒ
.‡aÏc ‡˙eÚc ‰„BÚ‰Â¿»¬»ƒ¿»¿ƒ»
˙BcÓe ÏÎc ‰„BÚ‰c- ¿»¬»¿≈∆ƒ

מתבו ה'כאשר בגדולת בשכלו נן

לאהבתו מגיע זו ומהתבוננות

זו עבודה הנה È‰ƒ‡ויראתו,
È‰L ,‰Ïa‚‰Â ˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ¿«¿»»∆¬≈
,‰‚O‰Â ‰‰ ,ÏÎO‰«≈∆¬»»¿«»»
,˙e‡ÈˆÓ ÏL ÔÈÚ ‡e‰ƒ¿»∆¿ƒ
‡ÒÈÙ˙e ˙eLaÏ˙‰a ‡e»¿ƒ¿«¿¿ƒ»
עלֿ מעצמו לצאת צריך שאינו

הענין ולהבין לתפוס ,מנת
˙Bcn‰ ÔkL ÏkÓeƒ»∆≈«ƒ
BÓˆÚ L‚‰ ‡e‰ ÌÈÚL∆ƒ¿»»∆¿≈«¿
˙Bcn‰ ÔÈÚ Ú È‰L∆¬≈ƒ«ƒ¿««ƒ

BÓˆÚ L‚‰ ‡e‰שהוא ∆¿≈«¿
וכו' ÏÈÓe‡האוהב ,(¿≈»

ÏÎO‰ „vnL ‰„BÚ‰»¬»∆ƒ««≈∆
‰Ïa‚‰a ‡È‰ ˙Bcn‰Â¿«ƒƒ¿«¿»»
לפי ומוגבלת מדודה זו עבודה

והשגתו הבנתו Ó‰ערך .«
‰„BÚ‰ Ôk ÔÈ‡∆≈≈»¬»

‡aÏc ‡˙eÚcעצמי [=רצון ƒ¿»¿ƒ»
כל אצל הנשמה בפנימיות הקיים

ÌÚhÓיהודי] ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»ƒ««
˙BÏa‚‰ da ÔÈ‡Â ,˙Ú„Â»««¿≈»«¿»
ÌbL LÙ‡L Û‡Â .ÏÏk¿»¿«∆∆¿»∆«
ÏÚ ‰‡a ‡aÏc ‡˙eÚ‰»¿»¿ƒ»»»«

˙eBa˙‰ Èבתניא כמבואר ƒƒ¿¿
שערֿהיחודֿוהאמונה: בהקדמת

על השכלית נפש תתגבר כאשר

ותכניעהו ותשפילהו החומר

ותתלהט תתלהב אזי תחתיה

ותגל מאליה העולה בשלהבת

בה' Ê‰ותשמח ÔÈ‡ È‰ ,¬≈≈∆
˙eBa˙‰‰L ÔÙ‡a¿…∆∆«ƒ¿¿
,‡aÏc ‡˙eÚ‰ ˙ÏÚB∆∆»¿»¿ƒ»
‰l‚Ó ‡È‰L Ì‡ Èkƒƒ∆ƒ¿«»

‡Ïומעוררת ,„Ïa d˙B‡»ƒ¿«¬»
dÓˆÚ ‡aÏc ‡˙eÚ‰»¿»¿ƒ»«¿»
˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓÏ ‡È‰ƒ¿«¿»ƒ««»««
ÛÈz k ÏÎÂ .Ïeb ÈÏe¿ƒ¿¿»»«ƒ

,˙BcÓe ÏÎO‰a Ìb ˙ÏÚBL „Ú ,‡aÏc ‡˙eÚ‰ Ák ÊÚÂ¿«…«»¿»¿ƒ»«∆∆∆«¿«≈∆ƒ
˙BÈ‰ ÌÚc ,eÈ‰Â[למרות=]Ì‰ (‰ÓLc ˙BcÓe ÏÎO‰ ÌbL ¿«¿¿ƒ¡∆««≈∆ƒƒ¿»»≈

ÌÈÏa˜Ó Ì‰ È‰ ‰Ïa‚‰a Ì‰L ÔÂÈk ,ÌB˜Ó ÏkÓ ,˙e˜Ï‡¡…ƒ»»≈»∆≈¿«¿»»¬≈≈¿«¿ƒ
ÌÈÈepL,שכלו כוח משתנה לזמן שמזמן ‰È˙p˙מפני ‡È‰ ‰Ê ÏÚÂ ƒƒ¿«∆ƒ«¿ƒ«

„vÓ Ì‰a ˙ÏÚÙpL Ák…«∆ƒ¿∆∆»∆ƒ«
eÈ‰iL ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»∆ƒ¿
‰p‰Â .ÈepL ÈÏa Û˜˙a¿…∆¿ƒƒ¿ƒ≈
למטה, האדם עבודת אופן כפי

האלוקות המשכת מעורר כך

‰BÚ„‰מלמעלה: L‡k«¬∆»¬»
˙BcÓe ÏÎO‰ „vÓ ‡È‰ƒƒ««≈∆ƒ
Ìb ÈÊ‡ ,‰Ïa‚‰a Ì‰L∆≈¿«¿»»¬««
˙ÈÁa ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿ƒ«
˙eÏLÏz˘‰c ˙e˜Ï‡‰»¡…¿ƒ¿«¿¿
ÌÓ‡ .‰Ïa‚‰a ‡e‰L∆¿«¿»»»¿»
‡È‰ ‰„BÚ‰ L‡k«¬∆»¬»ƒ
‡aÏc ‡˙eÚ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«¿»¿ƒ»
ÈÊ‡ ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vnL∆ƒ«∆∆«¿»»¬«
˙ÈÁa ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰ Ìb«««¿»»ƒ¿ƒ«
‰ÏÚÓlL ˙e˜Ï‡‰»¡…∆¿«¿»
ÈÏa ‡È‰L ˙eÏLÏzL‰Ó≈ƒ¿«¿¿∆ƒ¿ƒ

.Ïebבחינות ב' לסיכום, ¿
עצם האדם: ובעבודת בנשמה

רעותא - אלוקות - הנשמה

ה' עבודת מזה וכתוצאה דליבא,

שינויים. כל ללא אמיתי באופן

שכל - נברא - הנשמה מציאות

עבודה מזה וכתוצאה ומידות,

ברעותא העבודה משתנה. באופן

העבודה על גם משפיעה דליבא

ללא שיהיו ומידות בשכל

שינויים.

‰Ó ÔeÈ ‰Ê È ÏÚÂ¿«ƒ∆»«
˙‡˜ Ï‡È ˙ÒkL∆¿∆∆ƒ¿»≈ƒ¿≈

ÔBiˆ ÌLa10ÔBiˆ ,‰p‰c , ¿≈ƒ¿ƒ≈ƒ
eÈ‰ ,ÔÓÈÒ ÔBLÏ ‡e‰¿ƒ»«¿
ÏÚ ÔÓÈÒ Ì‰ ˙BÓLp‰L∆«¿»≈ƒ»«
‡e‰ ÔÓÈ‰ ÔÈÚÂ ,˙e˜Ï‡¡…¿ƒ¿««ƒ»
,‡˜Âc ÌÏÚp‰ c ÏÚ«»»«∆¿»«¿»
ÔÈ‡ ÈeÏb‰ c ÏÚ È‰L∆¬≈«»»«»≈
ÏÚ Ì‡ Èk ,ÔÓÈÒ È»̂ƒƒ»ƒƒ«
‡e‰Â ,‡˜Âc ÌÏÚp‰ c»»«∆¿»«¿»¿
˙e˜Ï‡‰ ˙ÈÁa ÔÈÚƒ¿«¿ƒ«»¡…
,˙eÏLÏzL‰Ó ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»≈ƒ¿«¿¿
È„È ÏÚ ‡È‰ d˙ÎLÓ‰L∆«¿»»»ƒ«¿≈
‰ÓLp‰ ÌˆÚ ˙„BÚ¬«∆∆«¿»»
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ח   

צּיֹון, ּבׁשם נקראּו ׁשהּנׁשמֹות מה וזהּו ּדוקא, ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָהּנׁשמה
ׁשהיא ּכמֹו עבֹודתם אינֹו הּנׁשמֹות ענין ׁשעּקר ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָלפי
זה ידי ׁשעל ּדלּבא, ּדרעּותא העבֹודה אם ּכי ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָּבהגּבלה,
ּגם וזהּו מהׁשּתלׁשלּות. ׁשּלמעלה האֹור המׁשכת ְְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָנעׂשית

ּׁשּכתּוב מה עדּות11ּכן י-ה ׁשבטי ׁשבטים עלּו ׁשּׁשם ְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ׁשהם ּכמֹו הּנׁשמֹות הם הּׁשבטים ּדהּנה, גֹו'. ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָליׂשראל
ׁשבטים עלּו וׁשם דז"א, אלכסֹונים ּגבּולי י"ב ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָּבּבריאה,
וכאׁשר היא. טהֹורה לבחינת לאצילּות, עלּיתם ְְְְֲֲֲִִִִִֶַַַַָָָהינּו
ּדענין ליׂשראל, עדּות הם אזי זֹו, ּבבחינה היא ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵַַָָָָעבֹודתם
ּדבר ּדעל ּדוקא, הּנעלם ּדבר על ּכן ּגם הּוא ְְֱֵֵֶַַַַַָָָָָָָהעדּות
לאגלּויי ּדעבידא מיּלתא על וגם עדּות, צרי אינֹו ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַָָָָהּגלּוי
לגמרי הּנעלם ּדבר על אם ּכי ּגמּורה, עדּות צרי ְְְֱִִִֵֵֵֶַַַָָָָָאין

מהׁשּתלׁשלּות,12ּדוקא ׁשּלמעלה האלקּות ּבחינת ׁשהּוא , ְְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹ
ּדוקא, ׁשבטים עלּו ידי על היא זֹו ּבחינה המׁשכת ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָהּנה

לבחינת עלּיתם היא.הינּו טהֹורה ְְְֲִִִִַַָָָ

‰Êe,ּבאמת לעבד לּבנּו וטהר הּבּקׁשה ּתכן יּובן »∆ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ּבּה ׁשּי ּומּדֹות ׂשכל ׁשּמּצד ׁשהעבֹודה ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָּדלהיֹות
ּדבחינת הּתקף ּבזה ׁשּיהיה מבקׁשים לכן ְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּנּויים,
המׁשכת ׁשּיהיה הינּו לּבנּו, וטהר ׁשּזהּו היא, ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָטהֹורה
ּומּדֹות, ׂשכל ׁשּמּצד ּבעבֹודה היא טהֹורה מּבחינת ְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּתקף

ּדׂשפת ּבאמת, עבֹודתֹו ּתהיה לעד.13ׁשאז תּכֹון אמת ְְֱֱֲִִִֶֶֶֶֶַַָָָ

אּלּוÔÈ‰Ïeג) ּבחינֹות ב' הּנה יֹותר, ּבפרטּיּות הענין ¿»ƒְְְִִִִִֵֵֵָָָ
ּבכללּות יׁשנם ּבראתּה ואּתה היא ְְְְְִִִֶַָָָָָָּדטהֹורה
ּובנפׁש למעלה, והענינים ּבהּספירֹות ְְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָההׁשּתלׁשלּות,

ּכתיב ּדהּנה הּוא, והענין ּובעבֹודתֹו. יּקרא14האדם לזאת ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָֹ
אׁש, ּבחינת הם ואּׁשה איׁש זאת, לקחה מאיׁש ּכי ְְֳִִִִִִֵֵֵַָָָֹֻאּׁשה
ב' והם ה"א. אׁש הּוא ואּׁשה יּו"ד, אׁש הּוא ְְִִֵֵֵֵָאיׁש
להביא ׁשּמצוה והאׁש ׁשּלמעלה, האׁש ׁשּבאׁש, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּבחינֹות

ההדיֹוט ׁשהיא15מן מלכּות ּבחינת הּוא ה"א אׁש ּדהּנה, . ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַ
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ד.11) קכב, וש"נ.12)תהלים ב. כב, יט.13)ר"ה יב, כג.14)משלי ב, ז.15)בראשית א, ויקרא ופרש"י תו"כ א. סג, עירובין
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ׁשּכתּוב ּכמֹו העֹולמֹות, ּבראם,16מקֹור ּבה"א ּבהּבראם ְְְְְְִֵֶָָָָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבלבד, והארה ׁשם הּוא מלכּות 17ּדבחינת ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
ּכל ׁשהתהּוּות למעלה כן ּוכמֹו עליהם, נקרא ׁשמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמל
ּכמֹו ּבלבד, והארה ׁשם מּבחינת היא ְְְְִִִִֵֶַַָָָָהעֹולמֹות

ּבעצמֹו18ׁשאֹומרים ּדאלקּות ,מל העֹולמים חי יחיד ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָֹ
ׁשהּוא ,מל מּבחינת רק הּוא העֹולמים וחי יחיד, ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָהּוא
ּגם נקראת הּמלכּות ּבחינת והּנה, ּבלבד. והארה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָׁשם

ׁשּכתּובּב ּכמֹו מראה, אלקים,19ׁשם מראֹות ואראה ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָֹ
ב'20ּוכתיב יׁש הּמראה ּובענין הוי'. ּכבֹוד ּדמּות מראה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

ּתאיר אדם חכמת ּכמֹו ׁשהּוא מראה ּבחינת יׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָאֹופּנים.
זֹו21ּפניו וׁשּבׁשעה חכם, ׁשהּוא רֹואים ּפניו ׁשּמהארת , ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

היא הּפנים ׁשהארת והינּו, חדׁשֹות, הׂשּכלֹות לֹו ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָנפלּו
אמנם, החכם, חכמת נראה זה ידי ׁשעל מראה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבחינת
ׁשעל אם ּכי חכמה, ׁשל ענין אין עצמּה הּפנים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבהארת
מּצד אבל חדׁשה, הׂשּכלה לֹו ׁשּנפלה יֹודעים אנּו זה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָידי
על ּוכמֹו החכמה. את יֹודעים לא עצמּה הּפנים ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹהארת
הּתּפּוח מראה הּנה רב ּפי ּדעל הּתּפּוח, מראה מׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹּדר
הּתּפּוח ּומראה הּתּפּוח, מתיקּות על מֹורה לבן ְְְִֶֶַַַַַַַַָָָָּבגון
ּבמראה הרי הּתּפּוח, חמיצּות על מֹורה אדם ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָֹּבגון
מֹורה רק הּוא אּלא וחמיצּות, מתיקּות אין עצמֹו ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָהּתּפּוח
ׁשאינֹו ּבלבד, מראה היֹותֹו עם זה, ּומראה זאת. ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹּומגּלה
אינֹו מקֹום, מּכל ּבלבד, העצם ּגּלּוי אם ּכי מּמׁש ְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהעצם
אפן עֹוד ויׁש ּבהעצם. ּדבּוק והּוא להעצם, מחּוץ ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹּפֹועל
וגון מראה ּכן ּגם ׁשהּוא הּׁשמׁש, וזיו אֹור ּכמֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבּמראה,
הּוא ׁשהּמאֹור לפי הּוא מאיר ּׁשהאֹור ּדמה ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָהּׁשמׁש,
מראה ּבחינת הּוא האֹור הרי ּכן ואם ּביֹותר, וז ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָּבהיר
זה מראה ּבחינת אמנם העצם, ּבהירּות נראה ידֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשעל

וכיון ,החׁש את מאיר ׁשהּוא והינּו להּמאֹור, חּוץ ּפֹועל ׁשהאֹור ּבאפן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּוא
ּדעם והינּו, מהעצם, נבּדל הּוא עצמֹו ּבזה הרי ,החׁש את ּומאיר ּפֹועל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא
הּוא הרי ּפֹועל ׁשהּוא ּגּופא ּבזה מקֹום, מּכל ּכנ"ל, הּמאֹור מעין האֹור ְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהיֹות
ּבהבּדלה היא ּפעּלה וכל ּפעּלה, ּבגדר אינֹו ׁשהעצם לפי והינּו מהעצם, ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻנבּדל
הארה ּבחינת הּוא לחּוץ ּופֹועל מהּׁשמׁש הּמתּפּׁשט אֹור הּנה ולכן ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמהעצם,
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- הספירות מעשר אחרונה ספירה -BÓk ,˙BÓÏBÚ‰ B˜Ó ‡È‰L∆ƒ¿»»¿

e˙kL16Ì‡a‰a- לשתיים המילה מתחלקת -,Ì‡a ‡‰a ∆»¿ƒ»¿»¿≈¿»»
˙ÈÁcמידתe˙kL BÓk ,„Ïa ‰‡‰Â ÌL ‡e‰ ˙eÎÏÓ17 ƒ¿ƒ««¿≈¿∆»»ƒ¿«¿∆»

Ì‰ÈÏÚ ‡˜ BÓL CÏÓבלבד חיצונית הארה הוא ו'שם' העם, על - ∆∆¿ƒ¿»¬≈∆
ÏÚÓÏ‰מהנפש ÔÎ BÓÎe ,¿≈¿«¿»

˙BÓÏBÚ‰ Ïk ˙ee‰˙‰L∆ƒ¿«»»»
‰‡‰Â ÌL ˙ÈÁaÓ ‡È‰ƒƒ¿ƒ«≈¿∆»»
ÌÈÓB‡L BÓk ,„Ïa18 ƒ¿«¿∆¿ƒ

,CÏÓ ÌÈÓÏBÚ‰ ÈÁ „ÈÁÈ»ƒ≈»»ƒ∆∆
ל'חי 'יחיד' בין פסיק ויש

פירוש: …¡¿e˜Ï‡c˙העולמים',
„ÈÁÈ ‡e‰ BÓˆÚaומובדל ¿«¿»ƒ

מהעו ÈÁÂלמותלגמרי ,¿≈
˜ ‡e‰ ÌÈÓÏBÚ‰»»ƒ«
ÌL ‡e‰L ,CÏÓ ˙ÈÁaÓƒ¿ƒ«∆∆∆≈
,‰‰Â .„Ïa ‰‡‰Â¿∆»»ƒ¿«¿ƒ≈
˙‡˜ ˙eÎÏn‰ ˙ÈÁa¿ƒ«««¿ƒ¿≈
BÓk ,‰‡Ó ÌLa Ìb«¿≈«¿∆¿

e˙kLיחזקאל :19בנבואת ∆»
,ÌÈ˜Ï‡ ˙B‡Ó ‰‡‡Â»∆¿∆«¿¡…ƒ

È˙Îe20˙eÓc ‰‡Ó ¿ƒ«¿∆¿
ÔÈÚe .ÈÂ‰ „Bk¿¬»»¿ƒ¿«
.ÌÈÙB‡  LÈ ‰‡n‰««¿∆≈«ƒ
‡e‰L ‰‡Ó ˙ÈÁa LÈ≈¿ƒ««¿∆∆
È‡ Ì„‡ ˙ÓÎÁ BÓk¿»¿«»»»ƒ

ÂÈt21ÂÈt ˙‡‰nL , »»∆≈∆»«»»
,ÌÎÁ ‡e‰L ÌÈ‡Bƒ∆»»
BÏ eÏÙ BÊ ‰ÚLaLÂ¿∆¿»»»¿
,eÈ‰Â ,˙BL„Á ˙BÏk‰«¿»¬»¿«¿
‡È‰ ÌÈt‰ ˙‡‰L∆∆»««»ƒƒ
È„È ÏÚL ‰‡Ó ˙ÈÁa¿ƒ««¿∆∆«¿≈
,ÌÎÁ‰ ˙ÓÎÁ ‰‡ ‰Ê∆ƒ¿∆»¿«∆»»
ÌÈt‰ ˙‡‰a ,ÌÓ‡»¿»¿∆»««»ƒ
ÏL ÔÈÚ ÔÈ‡ ÓˆÚ«¿»≈ƒ¿»∆
È„È ÏÚL Ì‡ Èk ,‰ÓÎÁ»¿»ƒƒ∆«¿≈
BÏ ‰ÏÙL ÌÈÚ„BÈ e‡ ‰Ê∆»¿ƒ∆»¿»
Ï‡ ,‰L„Á ‰Ïk‰«¿»»¬»»¬»
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ט     

ׁשּכתּוב ּכמֹו העֹולמֹות, ּבראם,16מקֹור ּבה"א ּבהּבראם ְְְְְְִֵֶָָָָָָָ
ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבלבד, והארה ׁשם הּוא מלכּות 17ּדבחינת ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָ
ּכל ׁשהתהּוּות למעלה כן ּוכמֹו עליהם, נקרא ׁשמֹו ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָמל
ּכמֹו ּבלבד, והארה ׁשם מּבחינת היא ְְְְִִִִֵֶַַָָָָהעֹולמֹות

ּבעצמֹו18ׁשאֹומרים ּדאלקּות ,מל העֹולמים חי יחיד ְְְְֱִִִֵֶֶֶַָָָֹ
ׁשהּוא ,מל מּבחינת רק הּוא העֹולמים וחי יחיד, ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָהּוא
ּגם נקראת הּמלכּות ּבחינת והּנה, ּבלבד. והארה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָׁשם

ׁשּכתּובּב ּכמֹו מראה, אלקים,19ׁשם מראֹות ואראה ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַָָֹ
ב'20ּוכתיב יׁש הּמראה ּובענין הוי'. ּכבֹוד ּדמּות מראה ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָ

ּתאיר אדם חכמת ּכמֹו ׁשהּוא מראה ּבחינת יׁש ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָאֹופּנים.
זֹו21ּפניו וׁשּבׁשעה חכם, ׁשהּוא רֹואים ּפניו ׁשּמהארת , ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָָָָ

היא הּפנים ׁשהארת והינּו, חדׁשֹות, הׂשּכלֹות לֹו ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָנפלּו
אמנם, החכם, חכמת נראה זה ידי ׁשעל מראה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּבחינת
ׁשעל אם ּכי חכמה, ׁשל ענין אין עצמּה הּפנים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּבהארת
מּצד אבל חדׁשה, הׂשּכלה לֹו ׁשּנפלה יֹודעים אנּו זה ְְְְֲֲִִֵֶֶַַָָָָָָָָידי
על ּוכמֹו החכמה. את יֹודעים לא עצמּה הּפנים ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָֹהארת
הּתּפּוח מראה הּנה רב ּפי ּדעל הּתּפּוח, מראה מׁשל ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַַַָָֹּדר
הּתּפּוח ּומראה הּתּפּוח, מתיקּות על מֹורה לבן ְְְִֶֶַַַַַַַַָָָָּבגון
ּבמראה הרי הּתּפּוח, חמיצּות על מֹורה אדם ְְְֲֲִֵֶֶַַַַַָָָֹּבגון
מֹורה רק הּוא אּלא וחמיצּות, מתיקּות אין עצמֹו ְְֲִִֵֶֶַַַַַַָהּתּפּוח
ׁשאינֹו ּבלבד, מראה היֹותֹו עם זה, ּומראה זאת. ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַֹּומגּלה
אינֹו מקֹום, מּכל ּבלבד, העצם ּגּלּוי אם ּכי מּמׁש ְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהעצם
אפן עֹוד ויׁש ּבהעצם. ּדבּוק והּוא להעצם, מחּוץ ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶָָָֹּפֹועל
וגון מראה ּכן ּגם ׁשהּוא הּׁשמׁש, וזיו אֹור ּכמֹו ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּבּמראה,
הּוא ׁשהּמאֹור לפי הּוא מאיר ּׁשהאֹור ּדמה ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָהּׁשמׁש,
מראה ּבחינת הּוא האֹור הרי ּכן ואם ּביֹותר, וז ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָּבהיר
זה מראה ּבחינת אמנם העצם, ּבהירּות נראה ידֹו ְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשעל

וכיון ,החׁש את מאיר ׁשהּוא והינּו להּמאֹור, חּוץ ּפֹועל ׁשהאֹור ּבאפן ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹהּוא
ּדעם והינּו, מהעצם, נבּדל הּוא עצמֹו ּבזה הרי ,החׁש את ּומאיר ּפֹועל ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא
הּוא הרי ּפֹועל ׁשהּוא ּגּופא ּבזה מקֹום, מּכל ּכנ"ל, הּמאֹור מעין האֹור ְֱֲִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָהיֹות
ּבהבּדלה היא ּפעּלה וכל ּפעּלה, ּבגדר אינֹו ׁשהעצם לפי והינּו מהעצם, ְְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻֻנבּדל
הארה ּבחינת הּוא לחּוץ ּופֹועל מהּׁשמׁש הּמתּפּׁשט אֹור הּנה ולכן ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָמהעצם,
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י   

ּבספירת ּכן ּגם יּובן זה ּדר ועל מהעצם. ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָנבּדלת
נבּדלת,הּמלכּו הארה היא ׁשהּמלכּות מראה, ׁשּנקראת ת ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָ

הרי העֹולמֹות התהּוּות ּפעּלת ּפֹועלת ׁשהיא עצמֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻּדבזה
ּדקאי ה"א, אׁש אּׁשה, ּבחינת וזהּו מהעצם. נבּדלת ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָהיא
ּבחינת אמנם נבּדלת. הארה ׁשהיא הּמלכּות, ספירת ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָעל
ׁשּלמעלה החכמה ּבחינת הּוא יּו"ד הּנה יּו"ד, אׁש ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָאיׁש,
למעלה הּוא החכמה ענין ּדעצם ְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָמהׁשּתלׁשלּות,

ּוכמאמר חכמה)22מהׁשּתלׁשלּות, (ׁשהיא ׁשהּתֹורה ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָ
ׁשהיא היּו"ד מֹורה זה ועל לעֹולם, ׁשנה אלּפים ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָָקדמה
הארה זה ׁשאין יּו"ד, אׁש ּבחינת וזהּו ּבלבד. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻנקּדה
ּכל והּנה, ּבהעצם. הּדבּוק האֹור ּבחינת אם ּכי ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָנבּדלת,
ּתחּלה יׁשנם הׁשּתלׁשלּות ּבסדר ׁשּיׁשנם ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָהענינים

ּכמאמר מּמּנּה, ונמׁשכים ּבאֹורייתא23ּבהּתֹורה אסּתּכל ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָָ
ּכן ּגם יׁשנם אּלּו ּבחינֹות ב' הּנה ולכן עלמא, ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּוברא

רז"ל ׁשאמרּו ׁשּזהּו ּבאׁש24ּבהּתֹורה, נּתנה ׁשהּתֹורה ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
האֹור הּוא ׁשחֹורה ּדאׁש לבנה, אׁש ּגּבי על ְְְְֵֵֵַַָָָָָׁשחֹורה
לפי ׁשחֹורה, אׁש ּבׁשם נקרא ׁשּלכן ,החׁש את ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּמאיר
ּדאׁש הּפרּוׁש יֹותר ּובעמק .החׁש את מאיר ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹֹׁשהּוא
זה ׁשהרי העלם, ּבחינת הּוא עצמֹו ׁשהאֹור הּוא ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָׁשחֹורה
הּוא החׁש את ׁשּיאיר ּכזה ּבגדר יהיה ׁשהאֹור ְְִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹּגּופא
הּוא לבנה ואׁש והעלם. הפסק ידי על ּבא ׁשהאֹור ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָלפי
ּולהאיר, לפעל ענינֹו ׁשאין מהּפתילה, ׁשּלמעלה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהאׁש
ואׁש ׁשחֹורה ּדאׁש הּבחינֹות ּומּב' האֹור. עצם הּוא ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָאּלא
ּבהׁשּתלׁשלּות ּכ אחר נעׂשה ּבּתֹורה, ׁשהם ּכפי ְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָלבנה
יּובן זה ּדר ועל ה"א. ואׁש יּו"ד אׁש ּבחינֹות ְְְִֵֵֵֶֶֶַָָָהעֹולמֹות
ׁשּבּנׁשמה נׁשמה רּוח נפׁש ּדבחינֹות ּבהּנׁשמה, ּכן ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָּגם
ׁשחֹורה, אׁש ּבחינת הּוא ּבראתּה, אּתה ּבחינת ְְְְִִֵֶַַַָָָָׁשהּוא
ּבחינת ׁשהּוא הּנׁשמה עצם אמנם ,החׁש את ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹלהאיר

לבנה. אׁש ּבחינת הּוא היא, ְְְִִֵַָָָטהֹורה

ׁשענינֹוp‰Â‰ד) האֹור ׁשהּוא ׁשחֹורה ּדאׁש הענין ׁשרׁש ¿ƒ≈ְְְְִִֵֶֶֶָָָָָֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו הּוא ,החׁש את ויהי25להאיר ְְְִִֶֶֶַַָָֹ
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נהֹורא והּדר חׁשּוכא ּבריׁשא בקר, ויהי והינּו26ערב , ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
אחרי ּׁשּנמׁש מה הּוא נהֹורא, והּדר האֹור, ענין ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָּדכללּות
ענין ׁשּכל חׁשּוכא, ּבריׁשא ּבּתחּלה, ׁשהיה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהחׁש
זה וענין .החׁש את להאיר ּבׁשביל הּוא זֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹהמׁשכה
וגם ׁשּלמעלה, ּבהּספירֹות ההׁשּתלׁשלּות, ּבכללּות ְְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָיׁשנֹו
חׁשּוכא ּדבריׁשא הענין ּדהּנה, ועבֹודתֹו. האדם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּבנפׁש
ּוכמֹו והעלם, חׁש הּוא ׁשענינֹו הּגּוף, הּוא האדם ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּבנפׁש

והאמּונה הּיחּוד ּבׁשער רּבנּו ּפסּוק27ׁשּכתב 28על ְְֱִֵֶַַַַַַָָָָ
ׁשּנקרא ּׁשהּגּוף ּבעֹודי, לאלקי אזּמרה ּבחּיי הוי' ְְְְְֱֲֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאהללה
אלקים מּׁשם נמׁש טפל, לׁשֹון ׁשהּוא עֹודי, ְְֱִִִִֵֵֵֶָָָֹּבׁשם
את ׁשּמאירה אֹור ּבחינת היא והּנׁשמה העלם, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשענינֹו
ּבׁשרׁשֹו נהֹורא והּדר חׁשּוכא ּבריׁשא וענין הּגּוף. ְְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹחׁש
ּבריׁשא הּקו. אֹור והמׁשכת הּצמצּום חׁש הּוא ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹהראׁשֹון
הּצמצּום ׁשּמּצד הּצמצּום, והעלם חׁש הּוא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹחׁשּוכא
היּו הּצמצּום קדם ׁשּגם ּדאף הרׁשימּו, אֹותּיֹות ְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹנעׂשּו
ּבבחינת אינם הּצמצּום קדם הרי הרׁשימּו, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹאֹותּיֹות
מציאּות. ּבבחינת נעׂשּו הּצמצּום ידי ועל ּכלל, ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָמציאּות
להאיר ּבׁשביל הּקו, אֹור המׁשכת ּכ אחר נעׂשה זה ְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָָועל
ּכ אחר נעׂשה והּקו ּומהרׁשימּו הרׁשימּו. אֹותּיֹות ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָאת
ׁשענינם הּכלים נעׂשים ּדמהרׁשימּו ואֹורֹות, ּכלים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָּבחינת
את ׁשּמאירים האֹורֹות נעׂשים ּומהּקו העלם, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָהּוא
מאמרֹות ּבעׂשרה יֹותר למּטה נמׁש ּכ ואחר ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָהּכלים.

העֹולם נברא ּדהעׂשרה29ׁשּבהם האֹותּיֹות ׁשּיׁשנם , ְְְֲִִֶֶֶֶָָָָָָָָָ
מהּכלים הּנה מאמרֹות, ּדהעׂשרה האֹור ויׁשנֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמאמרֹות
נעׂשים ּומהאֹורֹות מאמרֹות, ּדהעׂשרה האֹותּיֹות ְֲֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָנעׂשים
ּכ אחר נעׂשה מּזה מאמרֹות. ּדהעׂשרה ְֲֲֲִֶַַַַָָָָָָָהאֹורֹות
ּגּוף נעׂשה ּדמהאֹותיֹות ונפׁש, ּגּוף הּנבראים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּבהתהּוּות

ּגם הּנבראים, ּבכל הּנה ולכן הּנבראים, נפׁש נעׂשה ּומהאֹורֹות ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּנבראים,
ׁשּכתּוב ּכמֹו ונפׁש, ּגּוף יׁשנֹו הרּוחנּיים, ּדהיינּו30ּבּנבראים ּבאֹופּנים, החּיה רּוח ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּגּוף ׁשּיׁשנֹו למּטה ּבהּנבראים ׁשּכן ּומּכל האֹופּנים, ונפׁש האֹופּנים ּגּוף ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיׁשנֹו
וגם האדם, ונפׁש האדם ּגּוף ׁשּיׁשנֹו ּבהאדם ּוכמֹו הּנבראים, ונפׁש ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָהּנבראים
הּצֹומחת נפׁש יׁשנֹו ודֹומם ּבצֹומח ׁשּגם ונפׁש, ּגּוף יׁשנֹו חי צֹומח ּדֹומם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַּבבחינת

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

ב.26) עז, ואילך).27)שבת סע"ב (פ, ב.28)פ"ו קמו, רפ"ה.29)תהלים כֿכא.30)אבות א, יחזקאל

    
‡B‰ c‰Â ‡ÎeLÁ26[אור ואחרֿכך חושך eÈ‰Â[=תחילה , ¬»¿«»¿»¿«¿

ÈÁ‡ CLÓpM ‰Ó ‡e‰ ,‡B‰ c‰Â ,B‡‰ ÔÈÚ ˙eÏÏÎcƒ¿»ƒ¿«»¿«»¿»«∆ƒ¿««¬≈
‰ÎLÓ‰ ÔÈÚ ÏkL ,‡ÎeLÁ ‡LÈa ,‰Áza ‰È‰L CLÁ‰«…∆∆»»«¿ƒ»¿≈»¬»∆»ƒ¿««¿»»

BÊהאור BLÈשל ‰Ê ÔÈÚÂ CLÁ‰ ˙‡ È‡‰Ï ÏÈLa ‡e‰ƒ¿ƒ¿»ƒ∆«…∆¿ƒ¿»∆∆¿
,˙eÏLÏzL‰‰ ˙eÏÏÎaƒ¿»«ƒ¿«¿¿
,‰ÏÚÓL ˙BÈÙ‰a¿«¿ƒ∆¿«¿»
Ì„‡‰ LÙa ÌÂ¿«¿∆∆»»»
ÔÈÚ‰ ,‰p‰c B˙„BÚÂ«¬»¿ƒ≈»ƒ¿»
LÙa ‡ÎeLÁ ‡LÈcƒ¿≈»¬»¿∆∆
BÈÚL ,Ûeb‰ ‡e‰ Ì„‡‰»»»«∆ƒ¿»
BÓÎe ,ÌÏÚ‰Â CLÁ ‡e‰…∆¿∆¿≈¿

ea ˙kLבתניא הזקן, ∆»««≈
‰eÓ‡‰Â „eÁ‰ ÚLa27 ¿«««ƒ¿»¡»

˜eÒt ÏÚ28'ÈÂ‰ ‰ÏÏ‰‡ «»¬«¿»¬»»
È˜Ï‡Ï ‰Ê‡ ÈÁa¿«»¬«¿»∆¡…«
‡˜pL Ûeb‰M ,È„BÚa¿ƒ∆«∆ƒ¿»

,È„BÚ ÌLa- 'עוד' מלשון ¿≈ƒ
- ÏÙËנוסף ÔBLÏ ‡e‰L∆»»≈

לנשמה טפל CLÓשהגוף ,ƒ¿»
ÌÈ˜Ï‡ ÌMÓהדין (מדת ƒ≈¡…ƒ

‰ÌÏÚ,והצמצום) BÈÚL∆ƒ¿»∆¿≈
B‡ ˙ÈÁa ‡È‰ ‰ÓLp‰Â¿«¿»»ƒ¿ƒ«
Ûeb‰ CLÁ ˙‡ ‰È‡L∆¿ƒ»∆…∆«
‡ÎeLÁ ‡LÈa ÔÈÚÂ¿ƒ¿«¿≈»¬»
BLLa ‡B‰ c‰Â¿«»¿»¿»¿

‡e‰ ÔBL‡‰תחילה שהי' »ƒ
Â ÌeˆÓv‰ CLÁאחרֿכך …∆«ƒ¿¿

Â‰ B‡ ˙ÎLÓ‰«¿»«««
‡e‰ ‡ÎeLÁ ‡LÈa¿≈»¬»
,ÌeˆÓv‰ ÌÏÚ‰Â CLÁ…∆¿∆¿≈«ƒ¿
eÚ ÌeˆÓv‰ „vL∆ƒ««ƒ¿«¬

eÓÈL‰ ˙B˙B‡רושם - ƒ»¿ƒ
הצמצום, קודם שהי' מהאור

"אותיות" בבחינת Û‡cוהוא ,¿«
eÈ‰ ÌeˆÓv‰ Ì„˜ ÌbL∆«…∆«ƒ¿»

eÓÈL‰ ˙B˙B‡שהרי ƒ»¿ƒ
באור כלולים היו אלו אותיות

הצמצום ˜„Ìקודם È‰ ,¬≈…∆
˙ÈÁa ÌÈ‡ ÌeˆÓv‰«ƒ¿≈»ƒ¿ƒ«
È„È ÏÚÂ ,ÏÏk ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ¿»¿«¿≈
ÈÁa eÚ ÌeˆÓv‰˙ «ƒ¿«¬ƒ¿ƒ«

‰Ú ‰Ê ÏÚÂ ˙e‡ÈˆÓ¿ƒ¿«∆«¬»
B‡ ˙ÎLÓ‰ Ck Á‡««»«¿»«
˙‡ È‡‰Ï ÏÈLa ,Â‰««ƒ¿ƒ¿»ƒ∆
eÓÈL‰ ˙B˙B‡ƒ»¿ƒ
‰Ú Â‰Â eÓÈL‰Óe≈»¿ƒ¿«««¬»

ÌÈÏk‰ ÌÈÚ eÓÈL‰Óc ,˙BB‡Â ÌÈÏk ˙ÈÁa Ck Á‡««»¿ƒ«≈ƒ¿ƒ¿»¿ƒ«¬ƒ«≈ƒ
˙‡ ÌÈÈ‡L ˙BB‡‰ ÌÈÚ Â‰Óe ,ÌÏÚ‰ ‡e‰ ÌÈÚL∆ƒ¿»»∆¿≈≈«««¬ƒ»∆¿ƒƒ∆
˙BÓ‡Ó ‰Úa ˙BÈ ‰ÓÏ CLÓ Ck Á‡Â ÌÈÏk‰«≈ƒ¿««»ƒ¿»¿«»≈«¬»»«¬»

ÌÏBÚ‰ ‡ Ì‰aL29˙BÓ‡Ó ‰Ú‰c ˙B˙B‡‰ ÌLL , ∆»∆ƒ¿»»»∆∆¿»»ƒ¿»¬»»«¬»
‰Ú‰c B‡‰ BLÈÂ¿∆¿»¿»¬»»
ÌÈÏk‰Ó ‰p‰ ,˙BÓ‡Ó«¬»ƒ≈≈«≈ƒ
˙B˙B‡‰ ÌÈÚ«¬ƒ»ƒ
,˙BÓ‡Ó ‰Ú‰c¿»¬»»«¬»
ÌÈÚ ˙BB‡‰Óe≈»«¬ƒ
‰Ú‰c ˙BB‡‰»¿»¬»»
‰Ú ‰Ó ˙BÓ‡Ó«¬»ƒ∆«¬»
˙ee‰˙‰a Ck Á‡««»¿ƒ¿«
,LÙÂ Ûeb ÌÈ‡p‰«ƒ¿»ƒ¿∆∆
Ûeb ‰Ú ˙BÈ˙B‡‰Óc¿≈»ƒ«¬»
˙BB‡‰Óe ,ÌÈ‡p‰«ƒ¿»ƒ≈»
,ÌÈ‡p‰ LÙ ‰Ú«¬»∆∆«ƒ¿»ƒ
,ÌÈ‡p‰ ÏÎa ‰p‰ ÔÎÏÂ¿»≈ƒ≈¿»«ƒ¿»ƒ
,ÌÈÁe‰ ÌÈ‡pa Ìb««ƒ¿»ƒ»»ƒƒ
BÓk ,LÙÂ Ûeb BLÈ∆¿¿∆∆¿

e˙kL30‰Á‰ Áe ∆»«««»
ÌÈpÙB‡aשבעולם [=מלאכים »«ƒ

האופנים וב'גוף' הרוחני; העשי'

החיה'] 'רוח eÈÈ‰cמלובשת ,¿«¿
ÌÈpÙB‡‰ Ûeb BLL∆∆¿»«ƒ
ÏkÓe ,ÌÈpÙB‡‰ LÙÂ¿∆∆»«ƒƒ»
‰ÓÏ ÌÈ‡p‰a ÔkL∆≈¿«ƒ¿»ƒ¿«»
ÌÈ‡p‰ Ûeb BLL∆∆¿«ƒ¿»ƒ
BÓÎe ,ÌÈ‡p‰ LÙÂ¿∆∆«ƒ¿»ƒ¿
Ûeb BLL Ì„‡‰a¿»»»∆∆¿
ÌÂ ,Ì„‡‰ LÙÂ Ì„‡‰»»»¿∆∆»»»¿«
ÈÁ ÁÓBˆ ÌÓBc ˙ÈÁaƒ¿ƒ«≈≈««
ÌbL ,LÙÂ Ûeb BLÈ∆¿¿∆∆∆«
LÙ BLÈ ÌÓB„Â ÁÓBˆa¿≈«¿≈∆¿∆∆
LÙÂ ˙ÁÓBv‰«««¿∆∆

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80



יי     

נהֹורא והּדר חׁשּוכא ּבריׁשא בקר, ויהי והינּו26ערב , ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
אחרי ּׁשּנמׁש מה הּוא נהֹורא, והּדר האֹור, ענין ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָּדכללּות
ענין ׁשּכל חׁשּוכא, ּבריׁשא ּבּתחּלה, ׁשהיה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹהחׁש
זה וענין .החׁש את להאיר ּבׁשביל הּוא זֹו ְְְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹהמׁשכה
וגם ׁשּלמעלה, ּבהּספירֹות ההׁשּתלׁשלּות, ּבכללּות ְְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָיׁשנֹו
חׁשּוכא ּדבריׁשא הענין ּדהּנה, ועבֹודתֹו. האדם ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַָָָָָָָָּבנפׁש
ּוכמֹו והעלם, חׁש הּוא ׁשענינֹו הּגּוף, הּוא האדם ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹּבנפׁש

והאמּונה הּיחּוד ּבׁשער רּבנּו ּפסּוק27ׁשּכתב 28על ְְֱִֵֶַַַַַַָָָָ
ׁשּנקרא ּׁשהּגּוף ּבעֹודי, לאלקי אזּמרה ּבחּיי הוי' ְְְְְֱֲֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָֹאהללה
אלקים מּׁשם נמׁש טפל, לׁשֹון ׁשהּוא עֹודי, ְְֱִִִִֵֵֵֶָָָֹּבׁשם
את ׁשּמאירה אֹור ּבחינת היא והּנׁשמה העלם, ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָׁשענינֹו
ּבׁשרׁשֹו נהֹורא והּדר חׁשּוכא ּבריׁשא וענין הּגּוף. ְְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹחׁש
ּבריׁשא הּקו. אֹור והמׁשכת הּצמצּום חׁש הּוא ְְְְִִֵֶַַַַַָָָֹהראׁשֹון
הּצמצּום ׁשּמּצד הּצמצּום, והעלם חׁש הּוא ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָֹחׁשּוכא
היּו הּצמצּום קדם ׁשּגם ּדאף הרׁשימּו, אֹותּיֹות ְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹנעׂשּו
ּבבחינת אינם הּצמצּום קדם הרי הרׁשימּו, ְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָֹאֹותּיֹות
מציאּות. ּבבחינת נעׂשּו הּצמצּום ידי ועל ּכלל, ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָמציאּות
להאיר ּבׁשביל הּקו, אֹור המׁשכת ּכ אחר נעׂשה זה ְְְְֲִִִֶַַַַַַַַָָָָועל
ּכ אחר נעׂשה והּקו ּומהרׁשימּו הרׁשימּו. אֹותּיֹות ְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָאת
ׁשענינם הּכלים נעׂשים ּדמהרׁשימּו ואֹורֹות, ּכלים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַָָָּבחינת
את ׁשּמאירים האֹורֹות נעׂשים ּומהּקו העלם, ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָהּוא
מאמרֹות ּבעׂשרה יֹותר למּטה נמׁש ּכ ואחר ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָהּכלים.

העֹולם נברא ּדהעׂשרה29ׁשּבהם האֹותּיֹות ׁשּיׁשנם , ְְְֲִִֶֶֶֶָָָָָָָָָ
מהּכלים הּנה מאמרֹות, ּדהעׂשרה האֹור ויׁשנֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמאמרֹות
נעׂשים ּומהאֹורֹות מאמרֹות, ּדהעׂשרה האֹותּיֹות ְֲֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָנעׂשים
ּכ אחר נעׂשה מּזה מאמרֹות. ּדהעׂשרה ְֲֲֲִֶַַַַָָָָָָָהאֹורֹות
ּגּוף נעׂשה ּדמהאֹותיֹות ונפׁש, ּגּוף הּנבראים ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָּבהתהּוּות

ּגם הּנבראים, ּבכל הּנה ולכן הּנבראים, נפׁש נעׂשה ּומהאֹורֹות ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּנבראים,
ׁשּכתּוב ּכמֹו ונפׁש, ּגּוף יׁשנֹו הרּוחנּיים, ּדהיינּו30ּבּנבראים ּבאֹופּנים, החּיה רּוח ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָ

ּגּוף ׁשּיׁשנֹו למּטה ּבהּנבראים ׁשּכן ּומּכל האֹופּנים, ונפׁש האֹופּנים ּגּוף ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיׁשנֹו
וגם האדם, ונפׁש האדם ּגּוף ׁשּיׁשנֹו ּבהאדם ּוכמֹו הּנבראים, ונפׁש ְְְְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָהּנבראים
הּצֹומחת נפׁש יׁשנֹו ודֹומם ּבצֹומח ׁשּגם ונפׁש, ּגּוף יׁשנֹו חי צֹומח ּדֹומם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַּבבחינת
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יב   

הּדֹוממת ׁשעליו31ונפׁש זה אֹור המׁשכת ּכללּות והּנה, . ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
הראׁשֹון ׁשּבׁשרׁשֹו נהֹורא, והּדר חׁשּוכא ּבריׁשא ְְְְְֱֲִֵֶֶַַָָָָָָנאמר
נקרא הּצמצּום, חׁש את להאיר הּקו אֹור המׁשכת ְְְְִִִֶֶַַַַַָָָֹהּוא
,החׁש את להאיר הּוא ׁשענינֹו לפי ׁשחֹורה, אׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָֹּבׁשם
לא הּנה יֹותר ּובעמק .חׁש ּבבחינת הּוא הרי ּכן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַֹֹֹואם
ׁשּגם זאת עֹוד אּלא ,החׁש את מאיר ׁשהּוא ּבלבד ְִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹזֹו
ׁשּיּוכל ּדבכדי הּצמצּום, חׁש ידי על נמׁש עצמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָֹהּוא
ּבעצמֹו צרי ,החׁש את ׁשּיאיר ּכזה ּבגדר אֹור ְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָֹלהיֹות
ּבריׁשא ׁשּזהּו הּצמצּום, חׁש ידי על נמׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלהיֹות
ידי על הּנה ּכ ואחר הּצמצּום, חׁש ׁשהּוא ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹחׁשּוכא
על נמׁש עצמֹו ׁשהּוא ּולפי הּקו, אֹור נמׁש ְְְְְִִִִֶַַַַַָָהּצמצּום
ּכזה ּבגדר נעׂשה לכן הּצמצּום, והפסק העלם ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָידי
ׁשּגם ׁשחֹורה, ּבאׁש הב' ּפרּוׁש וזהּו .החׁש את ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹׁשּמאיר
אֹור ּדר ועל והעלם. הפסק ידי על נמׁש עצמֹו ְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָהאֹור

התּפ ׁשּתהיה ּדבכדי הּׁשמׁש, אתוזיו להאיר האֹור ּׁשטּות ְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָ
ולכן ּדוקא, הּנרּתק ּדר ּׁשּנמׁש ידי על זה הרי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹהחׁש
ּוכמֹו הנ"ל. טעמים ב' מּצד ׁשחֹורה אׁש ּבׁשם ְְְְְִִִֵֵַַַָָָנקרא
הּקו, אֹור המׁשכת ענין ׁשהּוא הראׁשֹון ּבׁשרׁשֹו ְְְְִִֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
את להאיר הּוא האֹור ענין הנ"ל, הּמדרגֹות ּבכל ּכן ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָּכמֹו
הּיֹותר ּבבחינה ועד העלם, ידי על ונמׁש ,ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹהחׁש
הּוא הּנפׁש ענין הּנה הּנבראים, נפׁש ׁשהּוא ְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָאחרֹונה
הּנׁשמה ירידת ענין ּכללּות וזהּו הּגּוף. חׁש את ְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹלהאיר
ונפׁש הּגּוף חׁש את להאיר ּבכדי ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹלמּטה,
ההעלם הּזה ּבעֹולם ּדהּנה ּבכלל, העֹולם וחׁש ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹהּבהמית
אין עליֹונים ּבעֹולמֹות אפילּו ׁשהרי ּביֹותר, הּוא ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַָוההסּתר
ּבלבד, אלקּות מציאּות אם ּכי אלקּות, מהּות ְְְֱֱִִִִִַַֹֹיֹודעים
וכיון לגמרי. והסּתר העלם ׁשהּוא הּזה ּבעֹולם ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָּובפרט

.החׁש את להאיר ּבכדי למּטה הּנׁשמה ירדה לכן ּביֹותר, ּגדֹול הּוא ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹׁשהחֹוׂש
ּבכדי נרֹות רּבּוי צרי ּביֹותר, חׁשּו מקֹום יׁשנֹו ּדכאׁשר ּבגׁשמּיּות ׁשהּוא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּוכמֹו
נׁשמת הוי' ּדנר ידי על אֹותֹו להאיר ׁשּצרי העֹולם, ּבחׁש הּוא כן ּוכמֹו ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹלהאיר,

העֹולם,32אדם חׁש את מאירה היא זה ידי ׁשעל למּטה הּנׁשמה ירדה ולכן , ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָָָֹ
טֹוב ׁשם הּבעל והֹולכי33ּוכמאמר ּבּיערֹות ּתֹועים יׂשראל ׁשּבני הּטעם ׁשּזהּו ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָ
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ÌÏBÚaמהותה) Ùe ,ƒ¿»»»
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˙eiÓL‚a ‡e‰L BÓÎe¿∆¿«¿ƒ
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Èea CÈˆ ,˙BÈa CeLÁ»¿≈»ƒƒ
BÓÎe ,È‡‰Ï È„Îa ˙B≈ƒ¿≈¿»ƒ¿
,ÌÏBÚ‰ CLÁa ‡e‰ ÔÎ≈¿…∆»»
ÏÚ B˙B‡ È‡‰Ï CÈvL∆»ƒ¿»ƒ«
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Ì„‡32‰„È ÔÎÏÂ , »»¿»≈»¿»
È„È ÏÚL ‰hÓÏ ‰ÓLp‰«¿»»¿«»∆«¿≈
CLÁ ˙‡ ‰È‡Ó ‡È‰ ‰Ê∆ƒ¿ƒ»∆…∆
ÏÚa‰ Ó‡ÓÎe ,ÌÏBÚ‰»»¿«¬««««
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ּכאׁשר ּגם ׁשּבהם, ּפׁשּוטה האמּונה ׁשּבכח לפי ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדרכים,
זה וענין העּמים. ארץ את הם מטהרים ּבהעלם, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָהיא
ׁשּכן ּומּכל ּבלבד, ּפׁשּוטה האמּונה מּצד אפילּו ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָנעׂשה
ונפׁשֹו ּגּופֹו את להאיר עבֹודתֹו עֹובד יׂשראל איׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָּכאׁשר
מאיר זה ידי ׁשעל ּבוּדאי הרי ּבעֹולם, וחלקֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּבהמית
הּתפּלה, ּבעבֹודת הּוא ההארה ועּקר העֹולם. ּכללּות ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָאת
וסֹובב עלמין ּכל ממּלא יתּבר ׁשהּוא אי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּכׁשּמתּבֹונן
ענין ׁשהּוא העֹולם, והיה ׁשאמר ּבברּו ּוכמֹו עלמין, ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָּכל

ה ּפי על ּובפרט העֹולם, נברא מאמרֹות ּמבארּבעׂשרה ְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָָֹ
ראׁשי34ּבּספרים ׁשהּוא העֹולם והיה ׁשאמר ּבפרּוׁש ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ּבּמחׁשבה ׁשהם ּכמֹו העֹולמֹות על וקאי ׁשוה, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתבֹות
ּכ ואחר ּבהׁשוואה. ּכּלם ׁשּׁשם קדמֹון, ּדאדם ְְְְְְֶַַַַַָָָָָָָָֻהּקדּומה
והמׁשכה ּברכה מּלׁשֹון הּוא ּדברּו הּוא, ּברּו ,35אֹומר ְְְְְִֵֵַָָָָָ

סֹוף אין ׁשאֹור הינּו הּוא ּברּו ּופרּוׁש העלם, ענינֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַָָוהּוא
ּכמֹו לבא, לעתיד ׁשּיהיה ּוכמֹו ּבהתּגּלּות. ימׁש ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻהּנעלם

הוי'36ׁשּכתּוב זה גֹו' זה אלקינּו הּנה ההּוא ּבּיֹום ואמר ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
סֹוף אין ׁשאֹור והינּו ּגּלּוי, לׁשֹון הּוא ּדזה לֹו, ְְְְִִִֵֶֶַקּוינּו
ּדלעתיד הּגּלּויים ׁשּכל ולהיֹות ּבהתּגּלּות. יהיה ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָהּנעלם
הּגלּות זמן ּבמׁש ועבֹודתינּו מעׂשינּו ידי על ,37נעׂשים ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

ּדברּו הענין ּדתפּלה ּבעבֹודה יׁשנֹו הּגלּות ּבזמן ּגם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּנה
ׁשּיהיה הּנעלם סֹוף אין אֹור המׁשכת ענין ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּוא,

לעתיד. יהיה זה ענין אמּתית א ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָּבהתּגּלּות,

זֹו‡Cה) עבֹודה לכללּות ּבנֹוגע להבין צרי עדין «ְְְֲֲִִִִֵַַָָָָ
הּוא ׁשענינּה ּכיון ׁשחֹורה אׁש ּבחינת ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָׁשהיא
ּבחינת הּוא עצמֹו האֹור ׁשּגם ּדמאחר ,החׁש את ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹלהאיר
את להאיר ּכח ּבֹו יהיה מאין ּכן, אם ׁשחֹורה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאׁש
והּבאּור .וחׁש ׁשחרּות ּבבחינת ּבעצמֹו להיֹותֹו ,ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַֹֹהחׁש
לקחה מאיׁש ּכי אּׁשה יּקרא לזאת נאמר זה ׁשעל ְֱֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּבזה,
החׁש את להאיר ׁשחֹורה ּבאׁש ׁשּיׁש ׁשהּכח הינּו, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹזאת,
וזהּו לבנה, אׁש מּבחינת ּכח נתינת ּבֹו ׁשּנמׁש לפי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּוא

ּדעזר38ׁשאמרּו לֹו, יכֹול אין עֹוזרֹו הקּב"ה אלמלא ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּבעבֹודת ּבפרטּיּות ּבזה והענין האֹור. עצם מּבחינת ּכח הּנתינת הּוא ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹהקּב"ה
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,ÌÏÚ‰a ‡È‰ L‡k Ìb ,Ì‰aL ‰eL ‰eÓ‡‰ ÁÎaL ÈÙÏ¿ƒ∆¿…«»¡»¿»∆»∆««¬∆ƒ¿∆¿≈
„Ó eÏÈÙ‡ ‰Ú ‰ ÔÈÚÂ .ÌÈÚ‰ ‡ ˙‡ Ì‰ ÌÈ‰Ó¿«¬ƒ≈∆∆∆»«ƒ¿ƒ¿«∆«¬»¬ƒƒ«
„BÚ Ï‡È LÈ‡ L‡k ÔkL ÏkÓe ,„Ïa ‰eL ‰eÓ‡‰»¡»¿»ƒ¿«ƒ»∆≈«¬∆ƒƒ¿»≈≈

B˙„BÚו נשמתו אור ‰ÈÓ‰a˙לגלות BLÙÂ BÙeb ˙‡ È‡‰Ï ¬»¿»ƒ∆¿«¿««¬ƒ
ÌÏBÚa B˜ÏÁÂאכילה=] ¿∆¿»»

עוסק בכולם וכו'. ודירה שתייה

שמים] È‡cÂaלשם È‰ ,¬≈¿««
˙‡ È‡Ó ‰ È„È ÏÚL∆«¿≈∆≈ƒ∆
ÚÂ .ÌÏBÚ‰ ˙eÏÏk¿»»»¿ƒ«
˙„BÚa ‡e‰ ‰‡‰‰«∆»»«¬«
CÈ‡ ÔBa˙Lk ,‰lÙ‰«¿ƒ»¿∆ƒ¿≈≈
Ïk ‡lÓÓ Ca˙È ‡e‰L∆ƒ¿»≈¿«≈»

ÔÈÓÏÚמאיר האלוקי [=האור »¿ƒ
בפנימיותו] וחודר בעולם

ÔÈÓÏÚ Ïk BÂהאור=] ¿≈»»¿ƒ
מאיר עליונה במדרגה האלוקי

מקיף] באופן BÓÎeבעולם ,¿
מתבונן Ó‡Lכאשר Cea¿»∆»«

ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â¿»»»»∆ƒ¿»
המשנה) ««¬»Úa‰(כדברי

,ÌÏBÚ‰ ‡ ˙BÓ‡Ó«¬»ƒ¿»»»
‡‰ È ÏÚ Ùeƒ¿»«ƒ«¿…»

ÌÈÙa34Ó‡L LeÙa «¿»ƒ¿≈∆»«
‡e‰L ÌÏBÚ‰ ‰È‰Â¿»»»»∆
È‡˜Â ,‰ÂL ˙B ÈL‡»≈≈»∆¿»ƒ
Ì‰L BÓk ˙BÓÏBÚ‰ ÏÚ«»»¿∆≈
Ì„‡c ‰Óe„‰ ‰LÁa««¿»»«¿»¿»»

=] ÔBÓ„˜המחש בהראשית «¿
העולמות] Ìlkעל ÌML ,∆»À»

Ck Á‡Â .‰‡ÂÂL‰a¿«¿»»¿««»
Cec ,‡e‰ Cea ÓB‡≈»¿»
‰Îa ÔBLlÓ ‡e‰ƒ¿¿≈»

‰ÎLÓ‰Â35'‡e‰'Â לשון, - ¿«¿»»¿
- ‰ÌÏÚ,נסתר BÈÚƒ¿»∆¿≈

eÈ‰ ‡e‰ Cea LeÙe≈»«¿
ÌÏÚp‰ B ÔÈ‡ B‡L∆≈«∆¿»
BÓÎe .˙elb˙‰a CLÓÈÀ¿«¿ƒ¿«¿
BÓk ,‡Ï „È˙ÚÏ ‰È‰iL∆ƒ¿∆∆»ƒ»…¿

e˙kL36ÌBia Ó‡Â ∆»¿»««
'B ‰ eÈ˜Ï‡ ‰p‰ ‡e‰‰«ƒ≈¡…≈∆
‰c ,BÏ eÈe˜ 'ÈÂ‰ ‰∆¬»»ƒƒ¿∆
eÈ‰Â ,Èelb ÔBLÏ ‡e‰¿ƒ¿«¿
ÌÏÚp‰ B ÔÈ‡ B‡L∆≈«∆¿»
˙BÈ‰ÏÂ .˙elb˙‰a ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ¿«¿ƒ¿

L:(ל"ז פרק בתניא ∆(כמבואר
„È˙ÚÏc ÌÈÈelb‰ Ïk»«ƒƒƒ¿»ƒ

˙eÏb‰ ÔÓ CLÓa eÈ˙„BÚÂ eÈÚÓ È„È ÏÚ ÌÈÚ37‰p‰ , «¬ƒ«¿≈«¬≈«¬»≈¿∆∆¿««»ƒ≈
,‡e‰ Cec ÔÈÚ‰ ‰lÙ˙c ‰„BÚa BLÈ ˙eÏb‰ ÔÓa Ìb«ƒ¿««»∆¿«¬»ƒ¿ƒ»»ƒ¿»¿»
,˙elb˙‰a ‰È‰iL ÌÏÚp‰ B ÔÈ‡ B‡ ˙ÎLÓ‰ ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿««¿»«≈«∆¿»∆ƒ¿∆¿ƒ¿«

.„È˙ÚÏ ‰È‰È ‰ ÔÈÚ ˙ÈÓ‡ C‡,'שחורה 'אש עניין נתבאר לסיכום: «¬ƒƒƒ¿»∆ƒ¿∆∆»ƒ
ענין הוא למעלה שבעולמות

המלכות, וספירת הצמצום, חשך

אתה - האדם בנשמת ה"א. אש

- האדם ובעבודת וכו'. בראתה

תפילה ומידות, בשכל עבודה

וחושך הבהמית נפש ובירור

העולם.

ÔÈ‰Ï CÈ ÔÈ„Ú C‡ ‰«¬«ƒ»ƒ¿»ƒ
B ‰„BÚ ˙eÏÏÎÏ ÚBa¿≈«ƒ¿»¬»
‰BÁL L‡ ˙ÈÁa ‡È‰L∆ƒ¿ƒ«≈¿»
È‡‰Ï ‡e‰ ÈÚL ÔÂÈk≈»∆ƒ¿»»¿»ƒ
ÌbL Á‡Óc ,CLÁ‰ ˙‡∆«…∆¿≈««∆«
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יג     

ּכאׁשר ּגם ׁשּבהם, ּפׁשּוטה האמּונה ׁשּבכח לפי ְְְְֱֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹּדרכים,
זה וענין העּמים. ארץ את הם מטהרים ּבהעלם, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָהיא
ׁשּכן ּומּכל ּבלבד, ּפׁשּוטה האמּונה מּצד אפילּו ְְֱֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָנעׂשה
ונפׁשֹו ּגּופֹו את להאיר עבֹודתֹו עֹובד יׂשראל איׁש ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָּכאׁשר
מאיר זה ידי ׁשעל ּבוּדאי הרי ּבעֹולם, וחלקֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָהּבהמית
הּתפּלה, ּבעבֹודת הּוא ההארה ועּקר העֹולם. ּכללּות ְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָָאת
וסֹובב עלמין ּכל ממּלא יתּבר ׁשהּוא אי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָּכׁשּמתּבֹונן
ענין ׁשהּוא העֹולם, והיה ׁשאמר ּבברּו ּוכמֹו עלמין, ְְְְְִִֶֶַָָָָָָָָָּכל

ה ּפי על ּובפרט העֹולם, נברא מאמרֹות ּמבארּבעׂשרה ְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָָָֹ
ראׁשי34ּבּספרים ׁשהּוא העֹולם והיה ׁשאמר ּבפרּוׁש ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָ

ּבּמחׁשבה ׁשהם ּכמֹו העֹולמֹות על וקאי ׁשוה, ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתבֹות
ּכ ואחר ּבהׁשוואה. ּכּלם ׁשּׁשם קדמֹון, ּדאדם ְְְְְְֶַַַַַָָָָָָָָֻהּקדּומה
והמׁשכה ּברכה מּלׁשֹון הּוא ּדברּו הּוא, ּברּו ,35אֹומר ְְְְְִֵֵַָָָָָ

סֹוף אין ׁשאֹור הינּו הּוא ּברּו ּופרּוׁש העלם, ענינֹו ְְְְִֵֵֵֶֶַָָוהּוא
ּכמֹו לבא, לעתיד ׁשּיהיה ּוכמֹו ּבהתּגּלּות. ימׁש ְְְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָֹֻהּנעלם

הוי'36ׁשּכתּוב זה גֹו' זה אלקינּו הּנה ההּוא ּבּיֹום ואמר ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
סֹוף אין ׁשאֹור והינּו ּגּלּוי, לׁשֹון הּוא ּדזה לֹו, ְְְְִִִֵֶֶַקּוינּו
ּדלעתיד הּגּלּויים ׁשּכל ולהיֹות ּבהתּגּלּות. יהיה ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַָָָהּנעלם
הּגלּות זמן ּבמׁש ועבֹודתינּו מעׂשינּו ידי על ,37נעׂשים ְְְֲֲֲִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

ּדברּו הענין ּדתפּלה ּבעבֹודה יׁשנֹו הּגלּות ּבזמן ּגם ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָהּנה
ׁשּיהיה הּנעלם סֹוף אין אֹור המׁשכת ענין ׁשהּוא ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָהּוא,

לעתיד. יהיה זה ענין אמּתית א ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָּבהתּגּלּות,

זֹו‡Cה) עבֹודה לכללּות ּבנֹוגע להבין צרי עדין «ְְְֲֲִִִִֵַַָָָָ
הּוא ׁשענינּה ּכיון ׁשחֹורה אׁש ּבחינת ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָׁשהיא
ּבחינת הּוא עצמֹו האֹור ׁשּגם ּדמאחר ,החׁש את ְְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹלהאיר
את להאיר ּכח ּבֹו יהיה מאין ּכן, אם ׁשחֹורה, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹאׁש
והּבאּור .וחׁש ׁשחרּות ּבבחינת ּבעצמֹו להיֹותֹו ,ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַֹֹהחׁש
לקחה מאיׁש ּכי אּׁשה יּקרא לזאת נאמר זה ׁשעל ְֱֳִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּבזה,
החׁש את להאיר ׁשחֹורה ּבאׁש ׁשּיׁש ׁשהּכח הינּו, ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹזאת,
וזהּו לבנה, אׁש מּבחינת ּכח נתינת ּבֹו ׁשּנמׁש לפי ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָֹהּוא

ּדעזר38ׁשאמרּו לֹו, יכֹול אין עֹוזרֹו הקּב"ה אלמלא ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָָ
ּבעבֹודת ּבפרטּיּות ּבזה והענין האֹור. עצם מּבחינת ּכח הּנתינת הּוא ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹהקּב"ה
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יד   

מֹודה ּבאמירת הּוא הּיֹום עבֹודת ּתחּלת ּדהּנה ְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָהאדם,
מלמעלה, ּכח הּנתינת יׁשנֹו ׁשאז ּדוקא, ּבצפרא ְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָָֹאני

ּבּבקר אברהם וּיׁשּכם ּבענין העבֹודה39ּכּידּוע היא ואז , ְְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָָֹ
אחר ּבמקֹום ּבאריכּות ּכּמבאר אני, מֹודה 40ּדאמירת ְְֲֲֲִִִֵֶַַַַַָָֹ
ׁשּמּצד עצמּותֹו ּכל ּובּטּול הּנחת ענין הּוא זֹו ְְִִִֶֶַַַַָָָָָׁשהֹודאה
הרי עדין העבֹודה ּבתחּלת ׁשּלהיֹותֹו אּלא הּנׁשמה, ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָעצם
ּבּטּול הּוא ענינֹו ּבאמת אבל ּבלבד, ּדהֹודאה ּבאפן ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַָָָָֹזה
ּב ּודבּוקה ׁשחבּוקה הּנׁשמה עצם ׁשּמּצד עצמּותֹו ,41ּכל ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָ

נמׁש ּומּזה ׁשּיתּבאר), (ּכמֹו לבנה אׁש ּבחינת ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָָׁשהּוא
אׁש ּבחינת ׁשהּוא הּתפּלה, עבֹודת ּכללּות על ּכח ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָֹנתינת
ּבכל הּוא כן ּוכמֹו .החׁש את להאיר ׁשּיּוכל ְְְְִֵֶֶֶַַָָָֹׁשחֹורה,
הּוא ׁשחֹורה ּדאׁש הענין על ׁשהּכח הנ"ל, ְְְְִֵֵֶַַַַַַַָָָֹהּמדרגֹות
הּוא האֹור התּפּׁשטּות ענין ׁשּכללּות והינּו, לבנה, ְְְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָמאׁש
ּבענין הּוא כן ּוכמֹו האֹור. עצם ידי על ְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָמהּמאֹור
החכמה, מּספירת נמׁשכת הּמלכּות ׁשּספירת ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַַָָהּספירֹות,

עיּלאה מחכמה נמׁשכת ּתּתאה ּכן42ּדחכמה ּגם וזהּו . ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָ
אׁש ּגּבי על ׁשחֹורה ּבאׁש נּתנה ׁשהּתֹורה הּלׁשֹון ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָּדּיּוק
האׁש אבל ׁשחֹורה, אׁש זה הרי ׁשּבגּלּוי הינּו ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָָלבנה,
זה על ׁשהּכח לבנה, אׁש (ּדיקא) ּגּבי על היא ְְְִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשחֹורה

לבנה. אׁש מּבחינת ְְִִֵַָָהּוא

ה"א,‡ÌÓו) אׁש ׁשהּוא אּׁשה, ּבחינת הּוא זה ּכל »¿»ְִִֵֵֶֶַָָ
אׁש מּבחינת הּוא זה על ּכח ׁשהּנתינת ְְְִִִֵֶֶַַַַַַֹּדאף
אׁש ּבבחינת היא עצמּה העבֹודה מקֹום, מּכל ְְֲִִִִֵַַָָָָָיּו"ד,
מה והּוא ּבעבֹודה, יֹותר נעלית ּבחינה יׁש א ְְֲֲִֵֵֵֵַַַַָָה"א.

ׁשּמתעּל43ׁשּכתּוב הינּו, לאיׁש, תהיה עדהיֹו ּבעבֹודתֹו ה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַָָָ
העבֹודה ענין והּוא לבנה, אׁש ּבבחינת נעׂשית ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשעבֹודתֹו
הּוא, והענין .ּב ּודבּוקה ׁשחבּוקה הּנׁשמה עצם ְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּמּצד
נמׁשכים לבנה ואׁש ׁשחֹורה ּדאׁש הּבחינֹות ב' ְְְְְְְִִִִֵֵֵַָָָָּדהּנה,
יׁש ּבחינֹות. ב' יׁש ּגּופא ּדברחמים הרחמים, ְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָמּצד
ׁשּכתּוב מה ּדר על והּוא ּדהשּתלׁשלּות, הרחמים ְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָּבחינת

אחיו אל רחמיו נכמרּו ּכי צּדיק44ּביֹוסף הּוא ּדיֹוסף , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָ
למּטה45עליֹון ׁשּירדה הּנׁשמה על רחמים ממׁשי והּוא , ְְְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָָָ
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עמיקּתא לבירא רמה ּגדֹולה46מאגרא ירידה ׁשּזֹוהי , ְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָָ
ּכבֹוד ּובדֹורנּו הּדֹור, נׂשיאי ׁשל ענינם וזהּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָּביֹותר,

אדמֹו"ר וחמי מֹורי נמׁש47קדּׁשת ׁשּבאמצעּותם , ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָֻ
ׁשּירדה הּנׁשמה על עליֹון צּדיק ׁשהּוא מּיֹוסף ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָרחמים
ּדהשּתלׁשלּות, הרחמים ענין הּוא אּלּו ורחמים ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָלמּטה.
נאמר זה ועל ׁשחסר, מי על הרחמנּות הּוא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשענינם
מכמר ּכמֹו חמימּות, מּלׁשֹון הּוא ּדנכמרּו רחמיו, ְְְְְְְְֲֲִִִִִַָָנכמרּו

והרחמנּות48ּבׂשרא החּסרֹון את ׁשּמרּגיׁש מּפני ׁשּזהּו , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף למּטה ׁשּירדה הּנׁשמה ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָעל
ּבעבֹודת נמׁש אּלּו ּדרחמים ּבׂשרא מכמר ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָּומּבחינת
הרחמים ּבחינת ּגם יׁש אמנם ה"א. אׁש ּבחינת ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהאדם
הרחמים, מּדֹות י"ג ענין והּוא מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָׁשּלמעלה
על ּגם אּלא ּדוקא, ׁשחסר מי על אינם אּלּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּדרחמים
הּנה ּבלבד, ּגּלּויים ׁשהם ּדמאחר העליֹונים, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָעֹולמֹות
ורחמים הרחמנּות, ענין עליהם ּגם נֹופל העצמּות ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָמּצד
נמׁש ּומהם ּבׂשרא, מכמר ּבחינת ּכן ּגם הּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָאּלּו
ב' ּבין ההפרׁש ּדהּנה, יּו"ד. אׁש ּבחינת האדם ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּבעבֹודת

ר ׁשהּואּבחינֹות החסר על ׁשהרחמים הּוא, הנ"ל חמים ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּסדר ׁשּזהּו ּבהגּבלה, הם ּדהשּתלׁשלּות הרחמים ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָענין
ּדין הּוא ׁשּבּתחּלה רחמים, ּדין חסד הּוא ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָההׁשּתלׁשלּות
אבל ּבהגּבלה, הם ׁשהרחמים הינּו רחמים, ּכ ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָואחר
ועל ּגבּול. ּבלי הם מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָהרחמים
ה"א אׁש ׁשּבחינת האדם, ּבעבֹודת ּגם הּוא זה ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּדר
ּכן ּגם הּוא ּדהשּתלׁשלּות, הרחמים מּצד ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָּׁשּנעׂשה
היא נׁשמה רּוח ּדנפׁש ׁשהעבֹודה וּכנ"ל ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָּבהגּבלה,
עצם ׁשּמּצד העבֹודה ׁשהיא יּו"ד אׁש ּובחינת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבהגּבלה,
ּדהּנה הּוא, ּבקצרה והענין ּגבּול. ּבלי הּוא ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָהּנׁשמה,

הּוא ואּלּו ּביֹותר, מפלא ׁשהּוא אי סֹוף אין אֹור ּבהפלאת מתּבֹונן האדם ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכאׁשר
נעׂשה זֹו התּבֹוננּות ידי על הּנה ּבתכלית, מאלקּות מרחק והּוא ּביֹותר למּטה ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻירד
ׁשּי ׁשאז ּדוקא, מרחק ּבהיֹותֹו הּוא זה ּדצּמאֹון לאלקּות, ּגדֹול צּמאֹון ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻּבנפׁשֹו
חבּוקה ׁשהיא הּנׁשמה עצם ּבבחינת אמנם ּבאלקּות. להּכלל ׁשרֹוצה הּצּמאֹון ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹענין
הּצּמאֹון ּוכמֹו ׁשם. נמצא ׁשהּוא מאחר הּצּמאֹון, ענין ׁשּיי לא ,ּב ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹּודבּוקה
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טו     

עמיקּתא לבירא רמה ּגדֹולה46מאגרא ירידה ׁשּזֹוהי , ְְְְְֲִִִִִֵֶָָָָָָָ
ּכבֹוד ּובדֹורנּו הּדֹור, נׂשיאי ׁשל ענינם וזהּו ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָּביֹותר,

אדמֹו"ר וחמי מֹורי נמׁש47קדּׁשת ׁשּבאמצעּותם , ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָֻ
ׁשּירדה הּנׁשמה על עליֹון צּדיק ׁשהּוא מּיֹוסף ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָרחמים
ּדהשּתלׁשלּות, הרחמים ענין הּוא אּלּו ורחמים ְְְְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָלמּטה.
נאמר זה ועל ׁשחסר, מי על הרחמנּות הּוא ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשענינם
מכמר ּכמֹו חמימּות, מּלׁשֹון הּוא ּדנכמרּו רחמיו, ְְְְְְְְֲֲִִִִִַָָנכמרּו

והרחמנּות48ּבׂשרא החּסרֹון את ׁשּמרּגיׁש מּפני ׁשּזהּו , ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
הּבהמית, ונפׁש ּבגּוף למּטה ׁשּירדה הּנׁשמה ְְְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָָָעל
ּבעבֹודת נמׁש אּלּו ּדרחמים ּבׂשרא מכמר ְְְְְֲֲִִִִִִֵַַַַָָָּומּבחינת
הרחמים ּבחינת ּגם יׁש אמנם ה"א. אׁש ּבחינת ְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָָָָהאדם
הרחמים, מּדֹות י"ג ענין והּוא מהׁשּתלׁשלּות, ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָׁשּלמעלה
על ּגם אּלא ּדוקא, ׁשחסר מי על אינם אּלּו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָּדרחמים
הּנה ּבלבד, ּגּלּויים ׁשהם ּדמאחר העליֹונים, ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָעֹולמֹות
ורחמים הרחמנּות, ענין עליהם ּגם נֹופל העצמּות ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָמּצד
נמׁש ּומהם ּבׂשרא, מכמר ּבחינת ּכן ּגם הּוא ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָאּלּו
ב' ּבין ההפרׁש ּדהּנה, יּו"ד. אׁש ּבחינת האדם ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָּבעבֹודת

ר ׁשהּואּבחינֹות החסר על ׁשהרחמים הּוא, הנ"ל חמים ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּסדר ׁשּזהּו ּבהגּבלה, הם ּדהשּתלׁשלּות הרחמים ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָענין
ּדין הּוא ׁשּבּתחּלה רחמים, ּדין חסד הּוא ְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָההׁשּתלׁשלּות
אבל ּבהגּבלה, הם ׁשהרחמים הינּו רחמים, ּכ ְְְְֲֲֲִִֵֶַַַַַַָָָָָואחר
ועל ּגבּול. ּבלי הם מהׁשּתלׁשלּות ׁשּלמעלה ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָהרחמים
ה"א אׁש ׁשּבחינת האדם, ּבעבֹודת ּגם הּוא זה ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּדר
ּכן ּגם הּוא ּדהשּתלׁשלּות, הרחמים מּצד ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָּׁשּנעׂשה
היא נׁשמה רּוח ּדנפׁש ׁשהעבֹודה וּכנ"ל ְְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָָּבהגּבלה,
עצם ׁשּמּצד העבֹודה ׁשהיא יּו"ד אׁש ּובחינת ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָּבהגּבלה,
ּדהּנה הּוא, ּבקצרה והענין ּגבּול. ּבלי הּוא ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָהּנׁשמה,

הּוא ואּלּו ּביֹותר, מפלא ׁשהּוא אי סֹוף אין אֹור ּבהפלאת מתּבֹונן האדם ְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכאׁשר
נעׂשה זֹו התּבֹוננּות ידי על הּנה ּבתכלית, מאלקּות מרחק והּוא ּביֹותר למּטה ְְְְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָֹֻירד
ׁשּי ׁשאז ּדוקא, מרחק ּבהיֹותֹו הּוא זה ּדצּמאֹון לאלקּות, ּגדֹול צּמאֹון ְְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻּבנפׁשֹו
חבּוקה ׁשהיא הּנׁשמה עצם ּבבחינת אמנם ּבאלקּות. להּכלל ׁשרֹוצה הּצּמאֹון ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹענין
הּצּמאֹון ּוכמֹו ׁשם. נמצא ׁשהּוא מאחר הּצּמאֹון, ענין ׁשּיי לא ,ּב ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָָֹּודבּוקה
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ÌˆÚ „vnL ‰„BÚ‰»¬»∆ƒ«∆∆
Ïeb ÈÏa ‡e‰ ,‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ¿
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טז   

מים ּבלי ועיף צּיה ּבארץ נמצא ּכאׁשר ׁשּדוקא ,49לּמים, ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָ
להּמים סמּו נמצא ּכאׁשר אבל הּצּמאֹון, ענין ׁשּי ְְְֲֲֲִִִִֶַַַַַַַָָָָָאזי
ּבעצם ּגם יּובן זה ּדר ועל הּצּמאֹון. ענין ׁשּיי אינֹו ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהרי
ענין ׁשּי ׁשּלא ,ּב ּודבּוקה חבּוקה ׁשהיא ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָֹהּנׁשמה
,ּב ּודבּוקה חבּוקה ׁשהיא מאחר אׁש, ּכרׁשפי ְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָהּצּמאֹון

עצמֹו מּצד הרצֹוא ּתקף הּוא ׁשּׁשם זה50אּלא וענין , ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָֹ
הּצּמאֹון ׁשּיהיה נׁשמה רּוח נפׁש ּבבחינת ּגם ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָּפֹועל

ֱֶֹלאלקּות.

העבֹודהp‰Â‰ז) היא ּתׁשרי ּדחדׁש העבֹודה ּכללּות ¿ƒ≈ְְְֲֲִִֵֶָָָָָֹ
לבנה, אׁש ּבחינת הּנׁשמה, עצם ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּמּצד
י"ג מאירים ׁשּבֹו אלּול, מחדׁש היא זֹו לעבֹודה ְְֱֲֲִִִֵֶֶַַָָָֹּדההכנה

הרחמים מהׁשּתלׁשלּותמּדֹות זה51ׁשּלמעלה ידי ועל , ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָ
ׁשּזהּו הּנׁשמה, עצם ׁשּמּצד לבנה אׁש ּבבחינת ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָנעׂשית

הּמזמֹור אֹומרים אלּול אמר52ׁשמחדש ל אֹורי, לדוד ְְְְֱִִִִֵֶֶַַָָֹ
אבּקׁש הוי' ּפני את פני ּבּקׁשּו מּצד53לּבי ׁשהּוא , ְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ויֹום הּׁשנה ּבראׁש ּובפרט הּנׁשמה, ועצם ְְְְְְִִִֶֶַַָָָָָֹּפנימּיֹות
הּוא, והענין זֹו. ּבבחינה היא העבֹודה ׁשאז ְְְֲִִִִִִֶַָָָָָָהּכּפּורים
ּובחינת עבד ּבחינת הם ּבּנׁשמה הנ"ל ּבחינֹות ב' ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָּדהּנה,

לעיל ׁשּנתּבאר ּכמֹו ,רּוח6מל נפׁש ּדבחינת ׁשהעבֹודה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
חיה ּבחינת ׁשּמּצד והעבֹודה עבד ּבחינת היא ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָנׁשמה
צרי הּׁשנה ׁשּבראׁש ּולפי .מל ּבחינת היא ְְְְִִִִִֶֶֶַַָָָָֹיחידה
אגּוסטּוס ּבחינת הּמלכים, מלכי מל ּבחינת 54להמׁשי, ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָ

יחידה חיה ּדבחינת והעבֹודה ההכּתרה ידי על ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָׁשהּוא
היא ּדתׁשרי העבֹודה ּכללּות הּנה לכן ּכנ"ל, ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָּדוקא
הּׁשנה, ּבראׁש ּובפרט הּנׁשמה, עצם ׁשּמּצד ְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹהעבֹודה
הּכּפּורים, ּוביֹום ,(מל (ּבבחינת על הּקּבלת הּוא ְְִִִִֶֶֶַַַַַָָֹׁשאז

האחדּות ענין לבן, ּבבגדי העבֹודה הּוא ׁשהּוא55ׁשאז , ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָ
ּבהעלם, הּוא הּכּפּורים ׁשּביֹום אּלא לבנה, אׁש ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָּבחינת
הּוא זה ּכל א הּסּכֹות. ּבחג היא ּבגּלּוי ְְְְִִֶַַַַַָָָֻוההמׁשכה
היא הּׁשנה ּדכל העבֹודה אבל ּתׁשרי, ּדחדׁש ְְְֲֲֲִִֵֶַָָָָָָָָֹּבעבֹודה
ּבזה וׁשּיי ּבהגּבלה, ׁשהם ּומּדֹות, ּדׂשכל ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָהעבֹודה
לעבד לּבנּו וטהר הּבּקׁשה היא זה ועל ּכנ"ל. ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָׁשּנּויים
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ב.49) סג, (המו"ל).50)תהלים קצת א).51)חסר (לג, לדודי אני ד"ה כז.52)לקו"ת שם,53)תהלים

א'תב.54)ח. ע' ח"ג ואילך. תשנ ע' ח"ב תער"ב המשך א. פכ"ג, שמו"ר אחרי55)ראה לקו"ת ראה

    
ÈÚÂ ‰iˆ ‡a ‡ˆÓ L‡k ‡˜ÂL[ויובש ÈÏa[=שממה ∆«¿»«¬∆ƒ¿»¿∆∆ƒ»¿»≈¿ƒ

ÌÈÓ49ÔB‡nv‰ ÔÈÚ CiL ÈÊ‡ לך, "צמאה קודם: בפסוק שנאמר כמו »ƒ¬««»ƒ¿««ƒ»
בשרי" לך כמה ‡BÈנפשי È‰ ÌÈn‰Ï CeÓÒ ‡ˆÓ L‡k Ï‡ ,¬»«¬∆ƒ¿»»¿««ƒ¬≈≈

‰ÓLp‰ ÌˆÚa Ì ÔeÈ ‰Ê C ÏÚÂ .ÔB‡nv‰ ÔÈÚ CÈiL«»ƒ¿««ƒ»¿«∆∆∆»«¿∆∆«¿»»
‰˜e„e ‰˜eÁ ‡È‰L∆ƒ¬»¿»
ÔÈÚ CiL ‡lL ,Ca»∆…«»ƒ¿«
,L‡ ÈLk ÔB‡nv‰«ƒ»¿ƒ¿≈≈
‰˜eÁ ‡È‰L Á‡Ó≈««∆ƒ¬»
ÌL ‡l‡ ,Ca ‰˜e„e¿»»∆»∆»
„vÓ ‡Bˆ‰ ˜z ‡e‰…∆»»ƒ«

BÓˆÚ50[הריחוק מצד ,[=לא «¿
Ì ÏÚB ‰Ê ÔÈÚÂ¿ƒ¿»∆≈«
‰ÓL Áe L ˙ÈÁaƒ¿ƒ«∆∆«¿»»
.˙e˜Ï‡Ï ÔB‡nv‰ ‰È‰iL∆ƒ¿∆«ƒ»∆¡…
העבודה ענין נתבאר לסיכום:

והיא לבנה', 'אש בבחינת

"טהורה בחינת שמצד העבודה

דליבא ברעותא עבודה היא",

ש"חבוקה הנשמה עצם שמצד

הגבלה. בלי עבודה בך", ודבוקה

המשכת ע"י מתעוררת זו עבודה

י"ג מבחי' הנשמה על הרחמים

הרחמים שלמעלהמדות

גבול. בלי רחמים מהשתלשלות,

‰„BÚ‰ ˙eÏÏk ‰p‰Â Ê¿ƒ≈¿»»¬»
‡È‰ ÈLz L„Á¿…∆ƒ¿≈ƒ
ÌˆÚ „vnL ‰„BÚ‰»¬»∆ƒ«∆∆
L‡ ˙ÈÁa ,‰ÓLp‰«¿»»¿ƒ«≈
‰„BÚÏ ‰Î‰‰ ,‰Ï¿»»¿«¬»»«¬»
,ÏeÏ‡ L„ÁÓ ‡È‰ BÊƒ≈…∆¡
˙BÓ ‚È ÌÈÈ‡Ó BaL∆¿ƒƒƒ
‰ÏÚÓlL ÌÈÓÁ‰»«¬ƒ∆¿«¿»

˙eÏLÏzL‰Ó51È„È ÏÚÂ , ≈ƒ¿«¿¿¿«¿≈
L‡ ˙ÈÁa ˙ÈÚ ‰Ê∆«¬≈ƒ¿ƒ«≈
ÌˆÚ „vnL ‰Ï¿»»∆ƒ«∆∆
˘„ÁÓL e‰fL ,‰ÓLp‰«¿»»∆∆∆≈…∆
BÓÊn‰ ÌÈÓB‡ ÏeÏ‡52 ¡¿ƒ«ƒ¿

ÈaÏ Ó‡ Ï ,ÈB‡ „Â„Ï¿»ƒƒ¿»«ƒƒ
ÈÂ‰ È ˙‡ È eLa«¿»»∆»∆¬»»

L‡53את מבקשים שאנו ¬«≈
ה' Lפני זו, vÓ„בקשה ‡e‰ ∆ƒ«

,‰ÓLp‰ ÌˆÚÂ ˙BiÓÈ¿ƒƒ¿∆∆«¿»»
ÌBÈÂ ‰‰ L‡a Ëeƒ¿»¿…«»»¿
‰„BÚ‰ Ê‡L ÌÈek‰«ƒƒ∆»»¬»
ÔÈÚ‰Â .BÊ ‰ÈÁa ‡È‰ƒƒ¿ƒ»¿»ƒ¿»
˙BÈÁa  ,‰p‰ ,‡e‰¿ƒ≈¿ƒ

„Ú ˙ÈÁa Ì‰ ‰ÓLpa Ï‰מאדונו נפרד עצמו המרגיש כעבד «««¿»»≈¿ƒ«∆∆
האדון אימת מפני האדון רצון עושה כרחו CÏÓובעל ˙ÈÁeרצון שעצם ¿ƒ«∆∆
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‰p‰ ÔÎÏ ,Ïk ‡˜Â«¿»««»≈ƒ≈
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Ê‡L ,ÌÈek‰ ÌBÈe¿«ƒƒ∆»
,ÔÏ È„‚a ‰„BÚ‰ ‡e‰»¬»¿ƒ¿≈»»

˙e„Á‡‰ ÔÈÚ55פשתן בגדי ƒ¿«»«¿
הגדול הכהן שלבש (לבנים)

"בגדי נקראו: הכיפורים ביום

הקרקעבד" מן העולה "דבר -

יחידי "קנה (גמרא), בבד" בד

עולים קנים ב' ואין גרעין מכל

(רש"י) אחד" e‰L‡מגזע ,∆
‡l‡ ,‰Ï L‡ ˙ÈÁa¿ƒ«≈¿»»∆»
‡e‰ ÌÈek‰ ÌBÈaL∆¿«ƒƒ
‰ÎLÓ‰‰Â ,ÌÏÚ‰a¿∆¿≈¿««¿»»
.˙Bkq‰ ‚Áa ‡È‰ Èel‚a¿ƒƒ¿««À
‰„BÚa ‡e‰ ‰Ê Ïk C‡«»∆»¬»
Ï‡ ,ÈLz L„Á¿…∆ƒ¿≈¬»
‡È‰ ‰‰ ÏÎ ‰„BÚ‰»¬»¿»«»»ƒ
,˙BÓe ÏÎ ‰„BÚ‰»¬»¿≈∆ƒ
CÈiLÂ ,‰Ïa‚‰a Ì‰L∆≈¿«¿»»¿«»
ÏÚÂ .Ïk ÌÈÈepL ‰Êa»∆ƒƒ««¿«
‰ËÂ ‰La‰ ‡È‰ ‰Ê∆ƒ««»»¿«≈
,˙Ó‡a „ÚÏ eaÏƒ≈¿»¿¿∆¡∆
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עבֹודת היא העבֹודה (ּדהתחלת הּלב ׁשעבֹודת ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָּבאמת,
ׁשאז לּבנּו), (וטהר היא טהֹורה ּבבחינת ּתהיה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּלב)
ּתהיה הּלב עבֹודת וכאׁשר ׁשּנּויים. ּבלי ּבאמת זה ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַיהיה

ׁשייפין לכל ּפליג ליּבא הּנה זֹו, ׁשאר56ּבבחינה ׁשּגם , ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
עצם מּצד ׁשּזהּו ּובאמת, טהרה ּבבחינת יהיּו ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹהעבֹודֹות

.ּב ּודבּוקה חבּוקה ׁשהיא ְְֲִֶַָָָָָהּנׁשמה

1

2

3

4

5

6

ואילך. פ"ב יוהכ"פ שער ראש עטרת ואילך. סע"ב סל"א.56)כח, אגה"ק תניא ב. רכא, זח"ג ראה

    
‰È‰ ‰ „Ú ‡È‰ ‰„Ú‰ Ï‰ ‰ „ÚL∆¬««≈¿«¿»«»¬»ƒ¬««≈ƒ¿∆
ÈÏ Ó‡ ‰ ‰È‰È ‡L Ï ‰ ‡È‰ ‰‰ Èƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«≈ƒ≈∆»ƒ¿∆∆∆¡∆¿ƒ
‡ÈÏ ‰p‰  ‰È ‰È‰ ‰ „Ú L‡Î ÌÈÈpLƒƒ¿«¬∆¬««≈ƒ¿∆ƒ¿ƒ»ƒ≈ƒ»

ÔÈÙÈÈL ÏÎÏ ‚ÈÏt56[האברים לכל חיות חולק ‡L[=הלב ÌL  »≈¿»«¿ƒ∆«¿»
È È‰È „Ú‰»¬ƒ¿ƒ¿ƒ«
‰L Ó‡ ‰‰¿…»∆¡∆∆∆
‡È‰L ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓƒ«∆∆«¿»»∆ƒ
 ‰„ ‰¬»¿»»

הוסיף ביתֿהשואבה בשמחת

ניתנה "התורה ענין לבאר הרבי

לבנה" אש גבי על שחורה אש

ג' (סעיף במאמר שנתבאר

תורת - שחורה' 'אש ואילך):

עלֿשם ורע. טוב של [=אילן ורע' דטוב 'אילנא בזוהר הנקראת הנגלה,

בהם שיש העולם עניני לברר שעניינה כיון ורע"] טוב הדעת "ועץ הפסוק

'אילנא בזוהר הנקראת התורה, פנימיות - לבנה' 'אש ורע. טוב תערובת

ענייני בבירור וישיר פשוט באופן מתעסקת שאינה כיון החיים] [=עץ דחיי'

היא התכלית במאמר, שנתבאר וכמו ואלוקות. טוב בענייני כיֿאם ורע, טוב

'אש - הגלויים בכוחות תוקף יתנו לבנה', 'אש - הפנימיים שהכוחות

אופן להיות צריך תשרי מחודש שהחל - אלינו שנוגעת ההוראה וזו שחורה'.

ה'אש את גם תחדור לבנה' שה'אש ובאופן לבנה', ד'אש בהענין העבודה

- בתורה גם וכמוֿכן שחורה'.

בקביעות חיזוק תוספת שתהי'

תורת בלימוד לשיעורים עיתים

עד שהי' מכמו יותר החסידות

של באופן יהי' והלימוד עתה,

תירוצים... ללא לבנה' 'אש

גם שיחדור בלימודובאופן

את יפעלו ועלֿידיֿזה הנגלה.

שה'אש - המכוון תכלית

לפעול שצריכים וההעלאה והזיכוך הבירור הטובֿורע בעולם תפעל שחורה'

שנאמר: כמו האור עצם עם להתאחד כלי שיהי' עד העולם יזדכך ובזה בהם,

מוחשית בראי' דיבר" הוי' פי כי יחדיו בשר כל וראו הוי' כבוד "ונגלה

בפועל.

•

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



יז     

עבֹודת היא העבֹודה (ּדהתחלת הּלב ׁשעבֹודת ְְֱֲֲֲִֵֶֶֶַַַַַָָָּבאמת,
ׁשאז לּבנּו), (וטהר היא טהֹורה ּבבחינת ּתהיה ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָהּלב)
ּתהיה הּלב עבֹודת וכאׁשר ׁשּנּויים. ּבלי ּבאמת זה ְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַיהיה

ׁשייפין לכל ּפליג ליּבא הּנה זֹו, ׁשאר56ּבבחינה ׁשּגם , ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָ
עצם מּצד ׁשּזהּו ּובאמת, טהרה ּבבחינת יהיּו ְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָֹהעבֹודֹות

.ּב ּודבּוקה חבּוקה ׁשהיא ְְֲִֶַָָָָָהּנׁשמה

1

2

3

4

5

6

ואילך. פ"ב יוהכ"פ שער ראש עטרת ואילך. סע"ב סל"א.56)כח, אגה"ק תניא ב. רכא, זח"ג ראה

    
‰È‰ ‰ „Ú ‡È‰ ‰„Ú‰ Ï‰ ‰ „ÚL∆¬««≈¿«¿»«»¬»ƒ¬««≈ƒ¿∆
ÈÏ Ó‡ ‰ ‰È‰È ‡L Ï ‰ ‡È‰ ‰‰ Èƒ¿ƒ«¿»ƒ¿«≈ƒ≈∆»ƒ¿∆∆∆¡∆¿ƒ
‡ÈÏ ‰p‰  ‰È ‰È‰ ‰ „Ú L‡Î ÌÈÈpLƒƒ¿«¬∆¬««≈ƒ¿∆ƒ¿ƒ»ƒ≈ƒ»

ÔÈÙÈÈL ÏÎÏ ‚ÈÏt56[האברים לכל חיות חולק ‡L[=הלב ÌL  »≈¿»«¿ƒ∆«¿»
È È‰È „Ú‰»¬ƒ¿ƒ¿ƒ«
‰L Ó‡ ‰‰¿…»∆¡∆∆∆
‡È‰L ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓƒ«∆∆«¿»»∆ƒ
 ‰„ ‰¬»¿»»

הוסיף ביתֿהשואבה בשמחת

ניתנה "התורה ענין לבאר הרבי

לבנה" אש גבי על שחורה אש

ג' (סעיף במאמר שנתבאר

תורת - שחורה' 'אש ואילך):

עלֿשם ורע. טוב של [=אילן ורע' דטוב 'אילנא בזוהר הנקראת הנגלה,

בהם שיש העולם עניני לברר שעניינה כיון ורע"] טוב הדעת "ועץ הפסוק

'אילנא בזוהר הנקראת התורה, פנימיות - לבנה' 'אש ורע. טוב תערובת

ענייני בבירור וישיר פשוט באופן מתעסקת שאינה כיון החיים] [=עץ דחיי'

היא התכלית במאמר, שנתבאר וכמו ואלוקות. טוב בענייני כיֿאם ורע, טוב

'אש - הגלויים בכוחות תוקף יתנו לבנה', 'אש - הפנימיים שהכוחות

אופן להיות צריך תשרי מחודש שהחל - אלינו שנוגעת ההוראה וזו שחורה'.

ה'אש את גם תחדור לבנה' שה'אש ובאופן לבנה', ד'אש בהענין העבודה

- בתורה גם וכמוֿכן שחורה'.

בקביעות חיזוק תוספת שתהי'

תורת בלימוד לשיעורים עיתים

עד שהי' מכמו יותר החסידות

של באופן יהי' והלימוד עתה,

תירוצים... ללא לבנה' 'אש

גם שיחדור בלימודובאופן

את יפעלו ועלֿידיֿזה הנגלה.

שה'אש - המכוון תכלית

לפעול שצריכים וההעלאה והזיכוך הבירור הטובֿורע בעולם תפעל שחורה'

שנאמר: כמו האור עצם עם להתאחד כלי שיהי' עד העולם יזדכך ובזה בהם,

מוחשית בראי' דיבר" הוי' פי כי יחדיו בשר כל וראו הוי' כבוד "ונגלה

בפועל.
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אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ו תשרי, תשי"ט

ברוקלין.

שלום וברכה!

... ובהנוגע לסיום מכתבו, שעדיין לא מצא שום מקור פרנסה, - בודאי במח"כ, לא דייק בביטוי 

האמור, שהרי ברור הדבר, ואומרים זה בשם ומלכות, אשר ה' אלקינו מלך העולם הזן את העולם כולו 

בטובו בחן ובחסד וברחמים וכו', ואף שברכת המזון מן התורה אבל לא הנוסחא, הנה נוסף על אשר ערבים 

דברי סופרים וחומר בד"ס, הרי נוסח דברכה ראשונה דברכת המזון נתקן ע"י משה רבנו, מקבל הראשון 

של התורה, רעיא מהימנא של כל בני ישראל בכל הדורות עד הים, א"ת הים אלא היום, האחרון )ספרי 

עה"פ שם(.

אלא שלימוד זכות על הביטוי, שגם יעקב אבינו נשא עיניו אל ההרים מאין יבוא עזרי, אבל כמובן 

אין זה מספיק, שהרי סיפור ע"ד יעקב אבינו הוא סיפור ע"מ להורות לכל הבאים אחריו, שבאם מי שהוא 

יעמיד השאלה, תשובה מוכנה מאבינו יעקב - עזרי מעם ה'.

ויהי רצון שבקרוב ממש, תומשך ברכת השי"ת בנוסח הברכה האמורה למטה מעשרה טפחים.

בכבוד ובברכה לבשו"ט בכהנ"ל.

נ.ב. אף שאינו מזכיר ע"ד לימוד החסידות, תקותי שקובע עתים לה, ועכ"פ יקבע מכאן ולהבא 

וכציווי הידוע באופן דמעלין בקדש, וכמדובר עד"ז בעת התראותנו.



יח

          
מוגה בלתי

פעם‡ אמר אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד ידי1. שעל היינו, הלב", קולמוס הוא ש"הלשון פתגם שישנו
והנשמה. הנפש של הרגש נמסר ידו שעל הנפש", קולמוס הוא ו"ניגון שבלב, הרגש את להעביר ניתן דיבור
שריא" שכינתא שיהיו) מי (יהיו עשרה בי "אכל אשר, יחד, מתאספים יהודים כאשר הנה לכך, ,2ובהתאם

הזקן רבינו שמבאר העובדה3וכפי עצם הנה המצוות), במעשה עוסקים (או תורה" בדברי מדברים שאינם ש"אף
עוז, וביתר שאת ביתר השכינה השראת גורם זה הרי ובאחוה, בשלום יחד מתאספים מישראל שעשרה

כבודו" הארץ כל "מלא הכי בלאו גם שהרי מיני'"4– פנוי אתר והסתר,5ו"לית בהעלם הוא זה שענין אלא ,
ממשיך זה הרי אחת), בדעה וכולם מחלוקת ביניהם שאין (באופן יחד מתאספים מישראל עשרה כאשר אך

מיני'") פנוי אתר ד"לית הענין מאשר (יותר השכינה השראת 6–

ה', את לעבוד כיצד טובות להחלטות לבוא מנת על יחד מתאספים כאשר ובפרט

"וחי שיהיה כדי לישראל נתן שהקב"ה המצוות אחת שזוהי ב"סוכה", שמוקפים באופן יחד ומתאספים
הבא,7בהם" עולם בחיי רק לא החיים, בענין וניתוסף נתחזק בפרט זו ומצוה בכלל המצוות כל ידי שעל היינו, ,

פועל – פועל של בחיים געלעבט") זיין זאל ("לעבן לשמם הראויים חיים שיהיו הזה, עולם בחיי גם ָאלא
בלעשו בתחתונים,שיוסיף דירה יתברך לו ת

מצוה לעשות מצוה שהקב"ה היינו, שמחתנו", "זמן שנקרא בזמן שנעשית מצוה זו הרי זה כל על ַונוסף
מתוך הדברזו מתבטא שלכן הגוף, שמחת גם אלא הנשמה, שמחת רק לא היינו, כפשוטה, שמחה –

במילואה היא השמחה שאז ושמחתֿתורה לשמיניֿעצרת שמגיעים עד שמחים, וריקודים שמחים בניגונים
– ובשלימותה

שמח. וניגון חסידי ניגון ניגון, שזהו הנשמה", "קולמוס את צריך בודאי – זו "צוותא" ישנה כאשר הנה

"תורה אלא טוב "אין – טובות החלטות לקבל ויסייע זו, להתוועדות התחלה יהיה זה וניגון .8.
כולה, השנה כל על זאת ימשיכו אלא ההתוועדות, ובעת רצון בעת רק לא תשאר שההחלטה – הכל ועיקר

ובקומך" ובשכבך בדרך "בלכתך החול, בימות גם אלא נוראים, וימים טוב יום בשבת, רק .9ולא

שמחה שמחה, מתוך כן גם כולה השנה כל על ההמשכה תהיה – שמחתנו" מ"זמן באה זו שהתעוררות וכיון
ושמחה בריאה שנה תהיה כולה שהשנה כך, בחיצוניות, גם ותתגלה תחדור זו ששמחה באופן אבל פנימית,

ברוחניות. והן בגשמיות הן יאר"), פריילעכער און געזונטער ַָ("א

"אני אלקינו". "דרכך לנגן צוה כך אחר שמחה. ניגון וניגנו ניגון לנגן צוה שליט"א אדמו"ר קדושת [כבוד
מאמין"].

***

חז"ל‚ מאמר ידוע שכתוב10. כמו הסוכות, דחג המצוה שזוהי – המינים ד' ביום11אודות לכם "ולקחתם
"ראשיכם ישראל, בני כל את הכוללים ישראל שבבני הסוגים ד' על רומזים שהם – וגו'" הדר עץ פרי הראשון

מימיך" שואב עד עציך מחוטב וגו' :12שבטיכם
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בו ואין טעם בו ש"יש תמרים") ("כפות "לולב" ריח", בו ויש טעם בו ש"יש ה"אתרוג" ישנו המינים בד'
טעם בה ש"אין ו"ערבה" טעם", בו ואין ריח בו ש"יש "הדס", ריח".ריח", בה ואין

בזה: והענין

ונעשה האדם של מעיו בתוך שנכנס משקה או למאכל שייך ש"טעם" – הוא ל"ריח" "טעם" בין החילוק
קייט ("ער כו' לאשורו שמבינו האדם, בשכל המתקבל ענין על ומורה ממנו, נהנה זה ידי ועל כבשרו ובשר דם
מחוייב (שלכן ותענוג חיות אמנם שמוסיף והיינו, מקיף, של ענין הוא "ריח" כן שאין מה פאנאנדער"); ַַָדאס
בשכל מתקבל ואינו כבשרו, ובשר דם שנעשה באופן זה אין אבל הנהנין), ברכות בכלל שהיא הריח בברכת

והשגה. בהבנה

קוני" את לשמש נבראתי "אני – לקונו האדם בעבודת בכל13וענינו מצוותיה וקיום התורה לימוד ידי על ,
המצוות: לקיום התורה לימוד שבין החילוק – ויום יום

העמים" לעיני ובינתכם חכמתכם "היא – ללמוד14תורה שצריכים היינו, טעם", בו ש"יש דבר כמו שזהו ,
מעי" בתוך ש"תורתך באופן שנעשה עד נעמען") ("פאנאנדערֿ בפרטיות היינו,15זאת כבשרו, ובשר דם להיות , ַַ

אחד. דבר נעשים והמושכל שהשכל ה פרק ריש בתניא הזקן רבינו שמבאר כפי שלו, מהשכל חלק

חקקתי" חוקה גזרתי "גזירה בבחינת הם – בהן"16ומצוות להרהר רשות לך לקיימם17ו"אין שצריכים והיינו, ,
אז שגם – וגזירה חוקה שזוהי או בשכל, שמתקבלת מצוה זוהי אם נפקאֿמינה ללא הקב"ה, צוה שכך בגלל
והיינו, ריח, בו יש אבל טעם בו שאין דבר כמו הוא זה וענין ("ברען"); והתלהבות חיות באותה לקיימה יש
אם והבנתו בשכלו זאת מבין הוא אם נפקאֿמינה ללא התורה, נותן של מצוותו שמקיים מזה הנאה לאדם שיש

האדם. את שמקיף ענין זהו אבל לאו,

ישראל: שבבני הסוגים ד' כנגד הם המינים שד' וזהו

(מצוות); טובים" מעשים בהם ויש תורה בהם ש"יש אלו על רומז – ריח" בו ויש טעם בו ש"יש "אתרוג"

מקיימים שהם והיינו, התורה, לימוד הוא ענינם שעיקר אלו על רומז – ריח" בו ואין טעם בו ש"יש "לולב"
על שלייתו נהפכה אילו לו "נוח הרי כן, לא דאם מצוות, התורה,18פניו"גם בלימוד הוא עסקם עיקר אבל ,

אומנתם" ו"תורתם תורה של באהלה ;19שיושבים

רק להם ויש המצוות, קיום הוא ענינם שעיקר בעליֿעסק על רומז – טעם" בו ואין ריח בו ש"יש "הדס",
שולחןֿערוך; פי על שחייבים כפי לתורה עתים קביעות

במעמד הם נמצאים ומשונות שונות סיבות שמפני אלו על רומזת – ריח" בה ואין טעם בה ש"אין ו"ערבה"
"שגדלים המעלה בהם יש כן, פי על אף אבל טובים", מעשים ולא תורה לא בהם "אין שעה שלפי ומצב

ישראל.20באחוונא" בני כל בין ושלום אחדות לפעול הוא שענינם היינו, ,

הכללית מהמצוה הם גם נעשים אזי המינים, ג' שאר עם מתקשרים הם כאשר הרי השלום", ש"גדול וכיון
ה"ערבה". ללא לקיימה אפשר אי כן כמו ה"אתרוג", ללא לקיימה אפשר שאי דכשם מינים, ד' דנטילת

אנשי שתיקנו (כהנוסח שלם" בלבב רצונך לעשות (כדי) אחת אגודה כולם ש"יעשו – הוא בזה התנאי אך
הגדולה). כנסת

ויום תשובה ימי ועשרת השנה דראש ומשפט הדין לאחרי – הקב"ה" מלפני יוצאין "ישראל כאשר ואז,
נצוחייא" אינון דישראל יודעים אנו בידן, ואתרוגיהן "ולולביהן – נצח"21הכיפורים שניצחו22("דידן היינו, ,(

ברוחניות. והן בגשמיות הן ומתוקה טובה שנה נתן והקב"ה דהימיםֿנוראים, ומשפט בהדין
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בו ואין טעם בו ש"יש תמרים") ("כפות "לולב" ריח", בו ויש טעם בו ש"יש ה"אתרוג" ישנו המינים בד'
טעם בה ש"אין ו"ערבה" טעם", בו ואין ריח בו ש"יש "הדס", ריח".ריח", בה ואין

בזה: והענין

ונעשה האדם של מעיו בתוך שנכנס משקה או למאכל שייך ש"טעם" – הוא ל"ריח" "טעם" בין החילוק
קייט ("ער כו' לאשורו שמבינו האדם, בשכל המתקבל ענין על ומורה ממנו, נהנה זה ידי ועל כבשרו ובשר דם
מחוייב (שלכן ותענוג חיות אמנם שמוסיף והיינו, מקיף, של ענין הוא "ריח" כן שאין מה פאנאנדער"); ַַָדאס
בשכל מתקבל ואינו כבשרו, ובשר דם שנעשה באופן זה אין אבל הנהנין), ברכות בכלל שהיא הריח בברכת

והשגה. בהבנה

קוני" את לשמש נבראתי "אני – לקונו האדם בעבודת בכל13וענינו מצוותיה וקיום התורה לימוד ידי על ,
המצוות: לקיום התורה לימוד שבין החילוק – ויום יום

העמים" לעיני ובינתכם חכמתכם "היא – ללמוד14תורה שצריכים היינו, טעם", בו ש"יש דבר כמו שזהו ,
מעי" בתוך ש"תורתך באופן שנעשה עד נעמען") ("פאנאנדערֿ בפרטיות היינו,15זאת כבשרו, ובשר דם להיות , ַַ

אחד. דבר נעשים והמושכל שהשכל ה פרק ריש בתניא הזקן רבינו שמבאר כפי שלו, מהשכל חלק

חקקתי" חוקה גזרתי "גזירה בבחינת הם – בהן"16ומצוות להרהר רשות לך לקיימם17ו"אין שצריכים והיינו, ,
אז שגם – וגזירה חוקה שזוהי או בשכל, שמתקבלת מצוה זוהי אם נפקאֿמינה ללא הקב"ה, צוה שכך בגלל
והיינו, ריח, בו יש אבל טעם בו שאין דבר כמו הוא זה וענין ("ברען"); והתלהבות חיות באותה לקיימה יש
אם והבנתו בשכלו זאת מבין הוא אם נפקאֿמינה ללא התורה, נותן של מצוותו שמקיים מזה הנאה לאדם שיש

האדם. את שמקיף ענין זהו אבל לאו,

ישראל: שבבני הסוגים ד' כנגד הם המינים שד' וזהו

(מצוות); טובים" מעשים בהם ויש תורה בהם ש"יש אלו על רומז – ריח" בו ויש טעם בו ש"יש "אתרוג"

מקיימים שהם והיינו, התורה, לימוד הוא ענינם שעיקר אלו על רומז – ריח" בו ואין טעם בו ש"יש "לולב"
על שלייתו נהפכה אילו לו "נוח הרי כן, לא דאם מצוות, התורה,18פניו"גם בלימוד הוא עסקם עיקר אבל ,

אומנתם" ו"תורתם תורה של באהלה ;19שיושבים

רק להם ויש המצוות, קיום הוא ענינם שעיקר בעליֿעסק על רומז – טעם" בו ואין ריח בו ש"יש "הדס",
שולחןֿערוך; פי על שחייבים כפי לתורה עתים קביעות

במעמד הם נמצאים ומשונות שונות סיבות שמפני אלו על רומזת – ריח" בה ואין טעם בה ש"אין ו"ערבה"
"שגדלים המעלה בהם יש כן, פי על אף אבל טובים", מעשים ולא תורה לא בהם "אין שעה שלפי ומצב

ישראל.20באחוונא" בני כל בין ושלום אחדות לפעול הוא שענינם היינו, ,

הכללית מהמצוה הם גם נעשים אזי המינים, ג' שאר עם מתקשרים הם כאשר הרי השלום", ש"גדול וכיון
ה"ערבה". ללא לקיימה אפשר אי כן כמו ה"אתרוג", ללא לקיימה אפשר שאי דכשם מינים, ד' דנטילת

אנשי שתיקנו (כהנוסח שלם" בלבב רצונך לעשות (כדי) אחת אגודה כולם ש"יעשו – הוא בזה התנאי אך
הגדולה). כנסת

ויום תשובה ימי ועשרת השנה דראש ומשפט הדין לאחרי – הקב"ה" מלפני יוצאין "ישראל כאשר ואז,
נצוחייא" אינון דישראל יודעים אנו בידן, ואתרוגיהן "ולולביהן – נצח"21הכיפורים שניצחו22("דידן היינו, ,(

ברוחניות. והן בגשמיות הן ומתוקה טובה שנה נתן והקב"ה דהימיםֿנוראים, ומשפט בהדין
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כ         

ד'„ (או המינים ד' כל את מזכירים לא הברכה באמירת מקום, מכל מינים, ד' שישנם פי על אף והנה, .
נטילת "על מברכים אלא סתם), דוקאמינים "23:

גם בו שיש כיון מקום, מכל הלולב, כמו טעם, בו יש "אתרוג" שגם פי על שרומזוגםאף היינו, ,
התורה ללימוד מהיום חלק שמקדיש יהודי טובים,על ומעשים למצוות להקדיש הוא מוכרח מהיום חלק אבל ,

לעולם יצא שכבר שאלוכיון היינו, עליו, מעלה ל"לולב" יש זה בפרט הנה – אומנתו תורתו
להם יש היום, כל תורה של באהלה לוונמצאים יש שה"אתרוג" כיון ה"אתרוג", לגבי אפילו

לעולם שייכות הקב"ה).כבר של שליחותו למלא כדי ערוך, שולחן פי על זאת שעושה (אף אומנתו תורתו

בתורה שעוסקים העבודה סוג מספיק לא אזי – כולה השנה כל של העבודה את להתחיל צריכים כאשר ולכן,
ויצהרך" ותירושך דגנך "ואספת העולם, בעניני גם לעסוק מוכרחים אבל שאפשר, ;24כמה

להיות צריכה השנה התחלת ההתחלה; להיות צריכה כזה באופן לא אבל דתי, יהודי וגם יהודי, אמנם הוא
אומנתו. שתורתו "לולב", של העבודה באופן

מלמדים שבהם החינוך שנות ישנם לעולם שיוצא להזמן הכנה שבתור – בפרט האדם בחיי שרואים וכפי
כן. לאחרי בחיים להתנהג כיצד שידע כדי תורה אותו

המדרש" לבית הכנסת "מבית כך ואחר התפלה, ענין להיות צריך שתחלה – ויום יום בכל הוא ללמוד25וכן ,
מחוץ לביתו, מחוץ בחוץ, לצאת יוכל זה שלאחרי והכח ההוראה את לו נותן זה וענין בתורה; שיעור

ריח". בו ויש טעם בו ש"יש "אתרוג" כמו שם ולהתנהג לביתֿהמדרש, ומחוץ לביתֿהכנסת

שהעיקר באופן להיות צריכה השנה שהתחלת – מישראל ואחת אחד ובכל ושנה שנה בכל הוא כן וכמו
הוא ואלה יעשון אשר המעשה את ידעו המינים ג' שבכל כח נותן זה וענין "לולב"), של (ענינו

תעשינה. לא אשר

שליט"א:)‰ אדמו"ר כ"ק (וסיים .
"נטילת הוא שענינם בפרט, הישיבות בני עבור בהתוועדות ונמצאים השנה, בהתחלת אנו שעומדים כיון

ב",לול

איש" דרכי ה' ו"ברצות אומנתם, תורתם לעתֿעתה שהרי באהלה26– כך אחר גם מהם חשוב חלק ישאר
– תורה של
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הוא בזה שהרמז – ולמטה ולמעלה רוחות לד' המינים ד' כל את לנענע יכולים אז רעות27ורק רוחות לעכב
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אחד כל אצל תהי' השנה שבהתחלת זה ידי על – כולה השנה כל על והצלחה ברכה רוב שימשיכו והיינו,
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להזמין צריך האם אמר: כך ואחר "לחיים", לומר וכמה לכמה הורה ניגון. לנגן צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק
עצמו?!...]. בפני אחד כל את

***

Âשהיו נקבים שני לתוך המזבח גבי על והיין המים מנסכים שהיו – היין ניסוך וכן המים בניסוך הסדר .
לשיתין ויורדין מקלחין היו ומשם .29במזבח,
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יד.24) יא, עקב
וש"נ.25) בסופה. ברכות

ז.26) טז, משלי
סע"ב.27) לז, סוכה
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דעות ב' מצינו – לשיתין בנוגע ש"כרה30והנה, היא אחת ודעה ,את הכין דוד שכאשר והיינו, שיתין",
המקדש בית עבור הענינים שהיו31כל והמים והיין המזבח, את שלמה העמיד זה ובמקום שיתין, גם כרה ,

לשיתין. יורדין היו המזבח גבי על מנסכים

בגמרא אמר32ואיתא עלמא. למשטפא ובעא למעלה) התהום (צף תהומא קפא שיתין דוד שכרה "בשעה :
) ומנח בתהומא ונשדי' אחספא שם למכתב שרי אי דידע איכא מי דקאמרדוד ליכא הנקב), על וינוח שירד כדי

בין שלום לעשות ומה בעצמו, וחומר קל אחיתופל נשא כו', אומר ואינו למימר דידע כל דוד אמר מידי. לי'
וכמה, כמה אחת על העולם לכל שלום לעשות המים, על ימחה בקדושה שנכתב שמי תורה אמרה לאשתו איש

וכו'". שרי לי' אמר

Êלהבין וצריך .33:
כולה התורה כל דוחה נפש שפיקוח התורה בכל כלל מה34ישנו לשם (א) בשתים: היא הקושיא כן, ואם .

(ב) כולה? התורה כל דוחה נפש שפיקוח פשוט דבר שזהו בשעה בה הדין, את לו יורה שמישהו דוד הוצרך
שלום מ"לעשות וחומר לקל הוצרך למה – למים ולזרוק חרס גבי על שם לכתוב שמותר הורה אחיתופל כאשר
ועל אחת, נפש של אפילו פיקוחֿנפש של מדוגמא ב"בניןֿאב" זאת ללמוד יכול היה הרי לאשתו", איש בין

העולם? כל של וכמה כמה אחת

באבות (כדאיתא אחיתופל רבו בפני הלכה מורה היה לא ש"דוד לדוד בנוגע אלופו8וגם רבו ש"קראו
שם" היה והוא גם35ומיודעו") דוחה זה הרי כולה, התורה כל דוחה נפש שפיקוח כיון מובן: אינו עדיין –

להציל כדי הדין, את ולפסוק רבו בפני הלכה להורות לו הי' כן, ואם רבו, בפני הלכה להורות שאסור הדין את
העולם? את

Á:זה על הפשוט והתירוץ .
והיינו, קדוש. שם עליו שנכתב לפי רק זה הרי – התהום של הנקב את לסתום החרס של בכחו שהיה מה

מצד היא העולם הצלת וכדישפעולת המים. אל כך אחר ובזריקתו החרס גבי על השם בכתיבת שיש
בתורה מקום מוצאים כאשר רק זה הרי – קדושה של ענין בזה הרישיהיה זאת, ולולי זאת, לעשות

זה ידי על נעשה הי' לא ובמילא קדושה, של ענין בה אין במים, להשליכו מנת על חרס גבי על שם כתיבת
העולם. הצלת

כולה התורה כל את שדוחה פיקוחֿנפש משום בה שיש פעולה עשיית אודות מדובר לא דידן בנדון כלומר:
עצמם מצד עליו השם וכתיבת החרס שהרי – כשלעצמה זו פעולה כן, ואם התהום, מהצפת להציל

השם מחיקת היא  ,

בדבר צורך יש שלאלא באופן ובעשיה ,.העולם את להציל זו פעולה תוכל אז שדוקא –

דוגמא למצוא צורך יש מצדולכן שפועלת כן, אחרי למחקו מנת על בקדושה קדוש שם כתיבת על
התהום. מהצפת להציל כדי במים והשלכתו קדוש שם לכתיבת בנוגע ללמוד ניתן יהיה שמזה – שבדבר הקדושה

ימחה בקדושה שנכתב שמי תורה אמרה לאשתו איש בין שלום לעשות ומה . . וחומר ב"קל הלימוד וזהו
ענין נעשה היה המים שתיית ידי ועל המים, על ולמחקו השם את לכתוב מצוה שהתורה – המים" –על

חנקי" שכב אם הא הנקי, שכב, לא "אם שמצד36"הנקי", ענין אלא טבעי, ענין זה שאין ,,והיינו ,
הוא כן ואם כן; לאחרי למחקו מנת על מלכתחילה היה השם שכתיבת פי על אף בקיומה נשארת שהקדושה

וכמה". כמה אחת על העולם לכל שלום לעשות – לאשתו איש בין שלום לעשות "בשביל

Ë,סיפורים לספר הימים דברי ספר אינה בכלל) (ותורה הגמרא שהרי – עתה אלינו בנוגע מזה וההוראה .

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

נג,30) שם א"ת). (ד"ה ותוס' מעשה) (ד"ה ובפרש"י א מט, שם
בשעה). (ד"ה ובפרש"י סע"א

ו.31) ב, הימיםֿב דברי ג. כב, הימיםֿא דברי ראה
(ובפרש"י).32) ואילך סע"א נג, שם
זעווין)33) (לרש"י בהלכה" ב"המועדים שהובאו בספרים ראה

קטז. ע' ריש סוכות
וש"נ.34) א. פב, יומא ראה
שם.35) סוכה פרש"י
וש"נ.36) רע"א. סב, מקידושין - ובפרש"י יט ה, נשא
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כב         

הוראה מלשון היא התורה נצחית37אלא היא והתורה בנוגע38, ענין מזה ללמוד יכולים מקום ובכל דור שבכל ,
ובעניניו: בחייו ואחת אחד כל של להנהגתו

מצד הוא התורה של שהכח לשכוח אין – בתורה אפילו מקום לו יש שלכאורה ענין ישנו כאשר
בה, שיש

העמים" לעיני ובינתכם חכמתכם ש"היא בגלל התורה את לוקחים כאשר זו14אבל שלא להיות יכול אזי –
אותם את לומד שהוא פי על אף הפרט, של אמות בד' שלום יפעל לא אפילו אלא העולם, את יציל שלא בלבד

מתקיימת" "חכמתו שאז לחכמתו" קודמת ש"יראתו ובאופן בקדושה, הוא שלימודו אלא פלוני, שלומד .39ענינים

והשגה, הבנה בה להיות וצריך עמוקה, חכמה אמנם היא הרי – ובינתכם" "חכמתכם רק היא התורה כאשר
מקום. בכל ולהצליח עמו לילך שיכולים ענין זה אין עדיין אבל

הטבע: על שולטת שהתורה – היא להבדיל, חיצוניות, חכמות לגבי התורה של מעלתה

את למצוא יש), ונעשה שנברא (לאחרי היש מציאות של הטבע את ולדרוש לחקור ענינם – בכלל חכמות
אינה והחכמה החכמה, על שליט הוא שהטבע והיינו, הדבר. את לנצל כיצד לידע כדי שלו, והתכונות החוקים

ובטבע. במציאות שנמצא מה ומגלה שמוצאת אלא

זו לא שכן, המציאות, ועל הטבע על ושולטת מושלת שהיא – בערך שלא מזה למעלה היא התורה אבל
תורת שבלימוד הענינים אחד (שזהו מ"אין" ה"יש" מציאות נעשה כיצד ודורשת חוקרת שהתורה בלבד

התורה בכח והיש, המציאות ובריאת התהוות לאחרי שאפילו זאת, עוד אלא הטבעהחסידות), מציאות את
נדרים בירושלמי כדאיתא בעבר, גם ואפילו ובעתיד, הפסוק40בהוה ביתֿדין41על שכאשר עלי", גומר "לאֿל

הטבע. על ושולט שמושל ענין היא שהתורה והיינו, חוזרין", "בתוליה אזי החודש, או השנה את עיברו

וכוונתו הקב"ה, של ורצונו חכמתו שהיא בגלל תורה לומד יהודי כאשר – אמורים דברים במה אמנם,
מ עול עליו שמקבל כיון הבורא, ציווי לקיים זה תורה,בלימוד עול עליו מקבל כך ואחר תחילה שמים לכות

לנשמע נעשה הקדימו ישראל שבני במתןֿתורה שהיה דרך להם,42על שיאמרו מה יעשו שתחילה היינו, ,
כן, לעשות נצטוו למה בשכלם ויבינו ישמעו כך ואחר

תנחם" ישרים "תומת – הפרטיים,43ואז אמות הד' את שמצילים – הישרה בדרך אותם מוליכה שהתורה ,
האנושי. ושכלו הגשמי לאדם מבחוץ אפילו לאדם, שמבחוץ הזידונים" "מים של מה"מבול" העולם את ומצילים

זכה" "לא כאשר כן שאין עצמו44מה את ומברר מזכך שאינו בשעה תורה שלומד היינו, הלימוד45, ובמילא ,
אחרת חכמה בכל כמו שבזה, וההשגה ההבנה מצד ("געשמאק") תענוג לו שיש אלא והישות, הגסות בכל ַהוא

לו שנעשית זאת, עוד אלא עבורו, חיים" "סם אינה שהתורה בלבד זו לא אזי –חיים .44דסם

È:השיתין דכריית להענין בנוגע לנו שניתן הלימוד גם וזהו .
חיקו בכיס אצלו שנמצא במה להסתפק שלא הוא, עליו המוטל והחוב האדם של שתפקידו – ובהקדמה

שלו, אמות ובד' בוזעםֿקעשענע") ("אין

כמוך" לרעך "ואהבת שהרי בתורה"46– גדול כלל בזה"47"זה זה ערבין ישראל ו"כל שייטב48, ככל ולכן, ,
התורה של מה"טעם" יהנה הוא שגם ברוחניות, והן בגשמיות הן טוב, יהיה לזולתו שגם להשתדל עליו לו,

היוםֿיומיים, בחיי ממש בפועל ויקיימם המצוות, של ומה"ריח"

יאיר כולו העולם שבכל כך, כולו, העולם מציאות בכל ("דערגרונטעווען") ולחפור להתייגע שצריך והיינו,
אור" ותורה מצוה .49"נר

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

ועוד.37) ח. יט, לתהלים רד"ק ראה
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מ"ט.39) פ"ג אבות
וש"נ.40) סה"ח. פ"ו
ג.41) נז, תהלים
א.42) פח, שבת
רע"ב.43) שם, שבת וראה ג. יא, משלי

ב.44) עב, יומא
(45.279 ע' חי"ד תו"מ גם ראה
יח.46) יט, קדושים
עה"פ.47) ופרש"י תו"כ
וש"נ.48) סע"א. לט, שבועות
כג.49) ו, משלי

         

רז"ל מאמר נקודת ואח50וזוהי אחד בפרט"כל אחד כל שעל היינו, העולם", נברא בשבילי לומר חייב ד
. . חייב וחציו זכאי חציו העולם כל . . שיראה אדם כל ו"צריך העולם, כל מציאות עבור האחריות מוטלת

זכות" לכף כולו העולם כל את . . הכריע הרי אחת מצוה להיפך).51עשה ושלום חס (או

‡È:"שיתין דוד ש"כרה בכך מרומז זה וענין .
וקיים" חי ישראל מלך שצריכים52"דוד רמז מורה – הגלות ימי במשך אפילו ישראל לכנסת כח שנותן –

אצלו, מתוקן הכל ("אויבןֿאויף") ובגלוי שבחיצוניות בכך להסתפק שאין והיינו, התהום. עד בעומק לחפור
לתהום. עד והחומריות, הגשמיות של להעומק ויגיע יחדור תומ"צ של שענין להשתדל צריך אלא

והחומר הגשם את ולזכך לברר כח לו שאין בלבד זו שלא להיות יכול והחומר, בהגשם פוגשים כאשר אמנם,
והחומר שהגשם – אדרבה אלא מצוה, ממנו ורוצהולעשות מעלה צריכיםלמעלה שבו המקום את

המקדש. ובית המזבח את לבנות

בשום להתחשב אין כולה, התורה כל שדוחה נפשות פיקוח של ענין שזהו שכיון ואומר, בןֿתורה בא ואז
כו'. מצוה של ענין לפעול שיוכלו העיקר המים, על הקדוש שמו למחוק ויכולים דבר,

לכך הסיבה – תורה! שדוחה ענין לך אין אן"!...); ניט זיך הויבט ("עס כן הדבר אין לו: אומרים זה ָועל
שישנו בגלל היא, התורה, כל את דוחה נפשות שפיקוח ולא התורה, את לדחות יכול נפשות שפיקוח
מהתורה. למעלה הוא עצמו מצד נפשות שפיקוח בגלל

זה הרי – וזו זו פעולה לעשות יכולים נפשות פיקוח שמשום מיוחדים מקרים שישנם פוסקת התורה כאשר
נעשה ;ומצוות התורה עניני שאר וכל תפילין הנחת כשר, אכילת שבת, שמירת של הדין כמו

הגוף, בריאות על הדבר משפיע כיצד בשכל מבינים לא אם אפילו לקיים צריכים תפילין שמצות וכשם
במקרים גם הוא כן – בתורתו הקב"ה גזר שכך משום רק זאת לעשות צריכים אלא והמוח, הלב ובריאות
משום רק זה הרי נפשות, פיקוח משום תורה של ענינים שדוחה פעולה שעושים מיוחדים ובתנאים מסויימים

!התורה אומרת כך כזה; באופן לעשות צריכים כזה שבמצב הדין את קבעה

זאת עושים כאשר זאת, זוולולי לא הנה נפשות, בפיקוח מדובר כאשר גם אזי – התורה הוראת כפי
כזה דבר שעושים כיון חורבן, על וחורבן שבר, על שבר יוסיפו עוד אלא הנפש, הצלת יפעלו שלא בלבד

נפשות. פיקוח משום אפילו זאת לעשות שאין אומרת שהתורה

מוצאים כאשר שדוקא בקדושהוכאמור, שנכתב שמי תורה אמרה לאשתו איש בין שלום ש"לעשות
המים", על ימחה בקדושה שנכתב "שמי הקב"ה אומר פרטי ענין אודות מדובר שכאשר היינו, המים", על ימחה
כמה אחת על העולם לכל שלום ש"לעשות וחומר קל מזה למדים אזי – שלו הענינים עם זה יהודי להציל כדי

וכמה".

È:התורה לימוד באופן כללית הוראה גם וזוהי .
הזידונים", "מים של מה"מבול" להציל התורה לימוד יכול אימתי

שכתוב כמו הזקן53– רבינו שמבאר כפי האהבה", את לכבות יוכלו לא רבים בכל54"מים ה' אהבת שישנה
שכתוב כמו מישראל, ואחד זאת55אחד ולעומת מאדך", ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלקיך ה' את "ואהבת

"מים נאמר זה ועל ההפכיים, מהענינים הזידונים" "מים מזה, ולמטה הפרנסה, דטרדות רבים" ה"מים ישנם
– האהבה" את לכבות יוכלו לא רבים

פי על זאת עושים כאשר רק שמו התהום לתוך לזרוק שמותר אומרת שהתורה דידן, כבנדון –
בקדושה, שנכתב

התהום, שבפי הנקב את סותם זה הרי – כן לעשות אומרת שהתורה מפני זאת עושים וכאשר
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כג          

רז"ל מאמר נקודת ואח50וזוהי אחד בפרט"כל אחד כל שעל היינו, העולם", נברא בשבילי לומר חייב ד
. . חייב וחציו זכאי חציו העולם כל . . שיראה אדם כל ו"צריך העולם, כל מציאות עבור האחריות מוטלת

זכות" לכף כולו העולם כל את . . הכריע הרי אחת מצוה להיפך).51עשה ושלום חס (או

‡È:"שיתין דוד ש"כרה בכך מרומז זה וענין .
וקיים" חי ישראל מלך שצריכים52"דוד רמז מורה – הגלות ימי במשך אפילו ישראל לכנסת כח שנותן –

אצלו, מתוקן הכל ("אויבןֿאויף") ובגלוי שבחיצוניות בכך להסתפק שאין והיינו, התהום. עד בעומק לחפור
לתהום. עד והחומריות, הגשמיות של להעומק ויגיע יחדור תומ"צ של שענין להשתדל צריך אלא

והחומר הגשם את ולזכך לברר כח לו שאין בלבד זו שלא להיות יכול והחומר, בהגשם פוגשים כאשר אמנם,
והחומר שהגשם – אדרבה אלא מצוה, ממנו ורוצהולעשות מעלה צריכיםלמעלה שבו המקום את

המקדש. ובית המזבח את לבנות

בשום להתחשב אין כולה, התורה כל שדוחה נפשות פיקוח של ענין שזהו שכיון ואומר, בןֿתורה בא ואז
כו'. מצוה של ענין לפעול שיוכלו העיקר המים, על הקדוש שמו למחוק ויכולים דבר,

לכך הסיבה – תורה! שדוחה ענין לך אין אן"!...); ניט זיך הויבט ("עס כן הדבר אין לו: אומרים זה ָועל
שישנו בגלל היא, התורה, כל את דוחה נפשות שפיקוח ולא התורה, את לדחות יכול נפשות שפיקוח
מהתורה. למעלה הוא עצמו מצד נפשות שפיקוח בגלל

זה הרי – וזו זו פעולה לעשות יכולים נפשות פיקוח שמשום מיוחדים מקרים שישנם פוסקת התורה כאשר
נעשה ;ומצוות התורה עניני שאר וכל תפילין הנחת כשר, אכילת שבת, שמירת של הדין כמו

הגוף, בריאות על הדבר משפיע כיצד בשכל מבינים לא אם אפילו לקיים צריכים תפילין שמצות וכשם
במקרים גם הוא כן – בתורתו הקב"ה גזר שכך משום רק זאת לעשות צריכים אלא והמוח, הלב ובריאות
משום רק זה הרי נפשות, פיקוח משום תורה של ענינים שדוחה פעולה שעושים מיוחדים ובתנאים מסויימים

!התורה אומרת כך כזה; באופן לעשות צריכים כזה שבמצב הדין את קבעה

זאת עושים כאשר זאת, זוולולי לא הנה נפשות, בפיקוח מדובר כאשר גם אזי – התורה הוראת כפי
כזה דבר שעושים כיון חורבן, על וחורבן שבר, על שבר יוסיפו עוד אלא הנפש, הצלת יפעלו שלא בלבד

נפשות. פיקוח משום אפילו זאת לעשות שאין אומרת שהתורה

מוצאים כאשר שדוקא בקדושהוכאמור, שנכתב שמי תורה אמרה לאשתו איש בין שלום ש"לעשות
המים", על ימחה בקדושה שנכתב "שמי הקב"ה אומר פרטי ענין אודות מדובר שכאשר היינו, המים", על ימחה
כמה אחת על העולם לכל שלום ש"לעשות וחומר קל מזה למדים אזי – שלו הענינים עם זה יהודי להציל כדי

וכמה".

È:התורה לימוד באופן כללית הוראה גם וזוהי .
הזידונים", "מים של מה"מבול" להציל התורה לימוד יכול אימתי

שכתוב כמו הזקן53– רבינו שמבאר כפי האהבה", את לכבות יוכלו לא רבים בכל54"מים ה' אהבת שישנה
שכתוב כמו מישראל, ואחד זאת55אחד ולעומת מאדך", ובכל נפשך ובכל לבבך בכל אלקיך ה' את "ואהבת

"מים נאמר זה ועל ההפכיים, מהענינים הזידונים" "מים מזה, ולמטה הפרנסה, דטרדות רבים" ה"מים ישנם
– האהבה" את לכבות יוכלו לא רבים

פי על זאת עושים כאשר רק שמו התהום לתוך לזרוק שמותר אומרת שהתורה דידן, כבנדון –
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כד         

כולו, העולם כל את זה ידי ועל המקדש, ובית המזבח מקום את מציפים אינם התהום שמי בלבד זו ולא
עולמים, ולעולמי לעד קיימים נשארים ה"שיתין" – אדרבה אלא

נתפרשה שלא (מצוה בשמחה מים לנסך הקב"ה של מצוותו ומקיימים המקדש לבית באים ישראל בני וכאשר
חודרת ה"שיתין" ידי על הנה – חכמים) אמונת עם הקשור ענין שזהו פה, שבעל בתורה אלא שבכתב, בתורה
ומגעת והחומר, הגשם של והגסות העביות כל את היינו, הארץ, כדור עובי כל את זו מצוה ("דרינגטֿדורך")

לתהום. עד

‚Èשב"זמן השמחה בענין גם מודגש כולו) העולם בכל המים ניסוך פועל השיתין ידי (שעל זה וענין .
שמחתנו":

הישועה" ממעייני בששון מים "ושאבתם – שמחה של באופן היתה המזבח גבי על לניסוך המים .56שאיבת

היה ש"לא ירושלים, בכל ומגעת הבית להר ויוצאת מתפשטת היתה – נשים" ב"עזרת שנערכה זו ושמחה
השואבה" בית מאור מאירה שאינה בירושלים בית57חצר של לאור חטים בוררת היתה ש"אשה ועד ,

.58השואבה"

הארצות" בכל שתתפשט ישראל ארץ ועתידה ישראל, ארץ בכל שתתפשט ירושלים ש"עתידה –59וכיון
אמיתית. ושמחה שלימה שמחה כולו, העולם בכל נמשכת שהשמחה נמצא,

***

„È,מלנגן התמהמהו וכאשר שמח, ניגון לנגן חב"ד מכפר שיחיו להאורחים צוה שליט"א אדמו"ר [כ"ק .
וסיים: ניגונים... גם שם שיזרעו לבקש צריכים אולי ואמר: שמח? ניגון אין חב"ד כפר לכל האם בתמיהה: אמר

עד – אמר:]ובינתיים כך ואחר כלאּפצי". זשוריצי "ניע ינגנו – יצמחו ָשהניגונים
נשמתו (מהורש"ב) אדמו"ר קדושת כבוד שמבאר כפי – ופירושו האמצעי, אדמו"ר של חסידים ניגנו זה ניגון

המרזח60עדן עד נסע אנחנו תדאגו, אל – כפשוטן המלות פירוש אדמו"ר) וחמי מורי קדושת כבוד של (אביו
משקה. יהיה ושם

עד הדרך עבור צריכים משקה מעט זאת, שבכל זה, לאחרי מוסיפים היו מתוועדים, היו שחסידים ובשעה
לביתֿהמרזח .61שיגיעו

ÂË:בזה וההוראה הרמז וביאור .
נדח" ממנו ידח ש"בל הוא ברור שדבר – חלק62ובהקדמה להם יש ישראל ש"כל הבטיח הקב"ה שהרי ,

שנאמר הבא, להתפאר"63לעולם ידי מעשה מטעי נצר ארץ ירשו לעולם צדיקים כולם שכיון64ועמך והיינו, ,
ולעולמי לעד וקיים נצחי הוא שהקב"ה כשם הרי הקב"ה, של ידיו" ו"מעשה מטעיו" "נצר הם ישראל שכל

הבא". לעולם חלק להם יש ישראל "כל גם כך עולמים,

המאמר מהמשך [כדמוכח התחיה עולם הוא כאן הבא" "עולם שהפירוש חלק64וכיון להם שאין "ואלו
בתחיית חלק לו יהיה לא לפיכך המתים בתחיית כפר "הוא התורה", מן המתים תחיית אין האומר הבא לעולם

רק שלא מובן, הרי – בגופים נשמות גםהמתים"], אלא נצחית, היא ישראל איש ישראלשל איש של
נצחי. יהיה

נאמר שעליו ביותר, מעלתו גדלה הגוף שגם לפי – הדבר ולשון"65וטעם עם מכל בחרת :66"ובנו
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ב.56) מח, סוכה וראה ג. יב, ישעי'
(במשנה).57) סע"א נא, סוכה
רע"א.58) נג, שם
וראש59) שבת פ' רבתי פסיקתא בתחלתו. דברים ספרי ראה

תקג. רמז ישעי' יל"ש חודש.
חי"א60) תו"מ גם וראה ואילך. 157 ס"ע שלום תורת סה"ש ראה

וש"נ. .242 ס"ע

(61.155 ע' חי"ז תו"מ ראה
תניא62) סה"ג. פ"ד לאדה"ז ת"ת הל' וראה יד. יד, שמואלֿב ע"פ
ספל"ט.
כא.63) ס, ישעי'
חלק.64) ר"פ סנהדרין
ק"ש.65) ברכות נוסח
וש"נ.66) .108 ע' שם תו"מ גם ראה

         

שבנוגע מובן ומזה לזה, זה ודוגמא ערך איזה להם שיש דברים לשני ביחס רק לומר שייך ה"בחירה" ענין
ולשון", עם מכל בחרת "ובנו לומר שייך לא לבדה (כמבוארלנשמה ישראל לבני רק יש אלקית" "נפש שהרי

מזה;67בתניא ושלמטה השכלית נפש רק להם יש העולם אומות ואילו ,(

הזקן רבינו מבאר אומות68ולכן לגופי בחומריותו הנדמה החומרי הגוף הוא ולשון עם מכל בחרת ש"ובנו
ללבב" "יראה ולא לעינים" יראה ש"האדם כפי בחיצוניותו האדם גוף על מסתכלים שכאשר והיינו, ,69העולם",

"ובנו כן, פי על ואף להבדיל, אינוֿיהודי של אברים לרמ"ח יהודי של אברים רמ"ח בין חילוק רואים לא אזי
איש של דהגוף גידים ושס"ה אברים ברמ"ח גם אלא האלקית, בנפש רק לא קדושתו והכניס שבחר בחרת",

הישראלי.

פעמים כמה אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד שסיפר מה גם אדמו"ר70וכידוע קדושת כבוד שאביו, ,
שבשבילו היד בשר יקר כמה ראה באמרו: ידו, על והראה שרוולו את פעם הפשיל עדן, נשמתו (מהורש"ב)

ומצוות!... תורה הרבה כך כל שפכו

יהיו ולכן להתפאר", ידי "מעשה נאמר עליו וגם קדוש, דבר גם הוא הישראלי איש של הגוף שבשר ונמצא,
נעלית בדרגא אז יהיה שהגוף מזה, ויתירה בגופים, נשמות דוקא אלא לבדם, נשמות רק לא התחיה בעולם

החסידות בתורת באריכות כמבואר הנשמה, מאשר .71יותר

נדח"; ממנו ידח "לא שסוףֿכלֿסוף ובודאי לאיבוד, ילך הקב"ה של ידיו שפועל יתכן שלא מובן, ומזה
בתניא (כמבואר אחר" בגלגול או זה "בגלגול להיות יכול זה שענין הזמן...72אלא, על חבל ובינתיים, ,(

ÊË:הנ"ל לניגון בהמשך חסידים שאומרים וזהו .
אל מה"מדבר" יצא סוף כל שסוף כיון לדאוג, מה שאין שתוכנו ניגון שמנגנים שומע מישהו כאשר אפילו

בית" לשבת אדם "כתפארת בניֿאדם, נמצאים ששם ל"ביתֿהמרזח" ויגיע שהוא73ה"שדה" כזה "אדם" ,
א מלמעלה""כמראה הכסא שעל הענינים74דם כל לו יהיו ששם האמיתי, למקומו יגיע סוף כל שסוף והיינו, ,

– נפשו פנימיות מצד להם שצריך

שיוכלו כדי "משקה", קצת לכלֿהפחות צריכים לשם, שמגיעים שעד ואומרים, בתביעה באים מקום, מכל
סכנה" בחזקת הדרכים ש"כל גם ומה הדרך, טלטול את האפשרית,75לסבול במהירות לשם להגיע ויצליחו ,

נגף. ואבני מכשולים פחות ומתוך

ÊÈהספרי דברי תוכן כן גם וזהו ברמב"ן76. שאני77(הובא פי על "אף – הגלות בזמן המצוות לקיום בנוגע (
לך הציבי . . חדשים לכם יהיו לא חוזרים שכשאתם במצוות, מצויינים היו לארץ, לחוץ הארץ מן אתכם מגלה

כו'":78ציונים המצוות אלו ,
שאומרים כמו הגאולה, בזמן יהיה בשלימות המצוות וכפי79קיום רצונך", כמצות . . לפניך נעשה "ושם

הגדול" "וככה בהמשך מהר"ש אדמו"ר מצוות80שמאריך לקיים צריכים כן, פי על ואף בזה; הענינים בביאור
בשלימות. המצוות את לקיים יוכלו הגאולה, בזמן כן, שלאחרי כדי מקום, ובכל זמן בכל

מצד והן הלאֿטוב יצרו מצד הן בשלימות, אינו הזה בזמן המצוות שקיום יודע שהאדם פי על אף כלומר:
אפשר אי לעתֿעתה חרב שבהיותו המקדש בית בבנין התלויות המצוות ישנם שהרי הימנו, שמחוץ ענינים
להתייאש לו אין – בנפשיה איניש שידע כפי הקיום, בשלימות אצלו חסר עדיין שמקיימם, המצוות וגם לקיימם,

כלל; יקיימם לא אזי בשלימותם, המצוות כל את לקיים יכול שאינו שכיון ולומר ושלום חס
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כה          

שבנוגע מובן ומזה לזה, זה ודוגמא ערך איזה להם שיש דברים לשני ביחס רק לומר שייך ה"בחירה" ענין
ולשון", עם מכל בחרת "ובנו לומר שייך לא לבדה (כמבוארלנשמה ישראל לבני רק יש אלקית" "נפש שהרי

מזה;67בתניא ושלמטה השכלית נפש רק להם יש העולם אומות ואילו ,(

הזקן רבינו מבאר אומות68ולכן לגופי בחומריותו הנדמה החומרי הגוף הוא ולשון עם מכל בחרת ש"ובנו
ללבב" "יראה ולא לעינים" יראה ש"האדם כפי בחיצוניותו האדם גוף על מסתכלים שכאשר והיינו, ,69העולם",

"ובנו כן, פי על ואף להבדיל, אינוֿיהודי של אברים לרמ"ח יהודי של אברים רמ"ח בין חילוק רואים לא אזי
איש של דהגוף גידים ושס"ה אברים ברמ"ח גם אלא האלקית, בנפש רק לא קדושתו והכניס שבחר בחרת",

הישראלי.

פעמים כמה אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד שסיפר מה גם אדמו"ר70וכידוע קדושת כבוד שאביו, ,
שבשבילו היד בשר יקר כמה ראה באמרו: ידו, על והראה שרוולו את פעם הפשיל עדן, נשמתו (מהורש"ב)

ומצוות!... תורה הרבה כך כל שפכו

יהיו ולכן להתפאר", ידי "מעשה נאמר עליו וגם קדוש, דבר גם הוא הישראלי איש של הגוף שבשר ונמצא,
נעלית בדרגא אז יהיה שהגוף מזה, ויתירה בגופים, נשמות דוקא אלא לבדם, נשמות רק לא התחיה בעולם

החסידות בתורת באריכות כמבואר הנשמה, מאשר .71יותר

נדח"; ממנו ידח "לא שסוףֿכלֿסוף ובודאי לאיבוד, ילך הקב"ה של ידיו שפועל יתכן שלא מובן, ומזה
בתניא (כמבואר אחר" בגלגול או זה "בגלגול להיות יכול זה שענין הזמן...72אלא, על חבל ובינתיים, ,(

ÊË:הנ"ל לניגון בהמשך חסידים שאומרים וזהו .
אל מה"מדבר" יצא סוף כל שסוף כיון לדאוג, מה שאין שתוכנו ניגון שמנגנים שומע מישהו כאשר אפילו

בית" לשבת אדם "כתפארת בניֿאדם, נמצאים ששם ל"ביתֿהמרזח" ויגיע שהוא73ה"שדה" כזה "אדם" ,
א מלמעלה""כמראה הכסא שעל הענינים74דם כל לו יהיו ששם האמיתי, למקומו יגיע סוף כל שסוף והיינו, ,

– נפשו פנימיות מצד להם שצריך

שיוכלו כדי "משקה", קצת לכלֿהפחות צריכים לשם, שמגיעים שעד ואומרים, בתביעה באים מקום, מכל
סכנה" בחזקת הדרכים ש"כל גם ומה הדרך, טלטול את האפשרית,75לסבול במהירות לשם להגיע ויצליחו ,

נגף. ואבני מכשולים פחות ומתוך

ÊÈהספרי דברי תוכן כן גם וזהו ברמב"ן76. שאני77(הובא פי על "אף – הגלות בזמן המצוות לקיום בנוגע (
לך הציבי . . חדשים לכם יהיו לא חוזרים שכשאתם במצוות, מצויינים היו לארץ, לחוץ הארץ מן אתכם מגלה

כו'":78ציונים המצוות אלו ,
שאומרים כמו הגאולה, בזמן יהיה בשלימות המצוות וכפי79קיום רצונך", כמצות . . לפניך נעשה "ושם

הגדול" "וככה בהמשך מהר"ש אדמו"ר מצוות80שמאריך לקיים צריכים כן, פי על ואף בזה; הענינים בביאור
בשלימות. המצוות את לקיים יוכלו הגאולה, בזמן כן, שלאחרי כדי מקום, ובכל זמן בכל

מצד והן הלאֿטוב יצרו מצד הן בשלימות, אינו הזה בזמן המצוות שקיום יודע שהאדם פי על אף כלומר:
אפשר אי לעתֿעתה חרב שבהיותו המקדש בית בבנין התלויות המצוות ישנם שהרי הימנו, שמחוץ ענינים
להתייאש לו אין – בנפשיה איניש שידע כפי הקיום, בשלימות אצלו חסר עדיין שמקיימם, המצוות וגם לקיימם,

כלל; יקיימם לא אזי בשלימותם, המצוות כל את לקיים יכול שאינו שכיון ולומר ושלום חס
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כו         

מספיק זה הרי בשלימות, המצוות קיום יהיה אזי ביתֿהמקדש שלכשיבנה שכיון לומר גם אסור גיסא, ולאידך
הזה, בזמן גם עבורו

בודיעט"), וואדקא אי ("טאם משקה שם יהיה אזי לביתֿהמרזח נגיע שכאשר כיון הנ"ל: הניגון ובנוסח –ַַָ
שנ בשעה גם עבורו מספיק זה –הרי בדרך בהיותו ובשדה במדבר עדיין מצא

לסבול נוכל זה ידי שעל המצוות, קיום בידינו להיות מוכרח בדרך, נמצאים כאשר לעתֿעתה, גם אלא,
ומכשולים. נגף האבני עם הדרך טלטול את ולעבור

ÁÈ,רז"ל במאמר "פשט" או "פשט'ל" "דרשה", של לענין הכוונה אין – החסידות דתורת הענינים וכבכל .
היא הכוונה :אלא

יד אין ובמילא עדיין, נתגלה לא ישראל מלך ודוד בחורבנו, המקדש בית שלעתֿעתה כך על הבט מבלי
שמספר כפי – כגויים" ש"נהיה לומר יכולים כן, ואם ומכופל, כפול בחושך בגלות, ונמצאים תקיפה, ישראל

הנביא הוא81יחזקאל ברור שדבר והיינו, עליכם", אמלוך גו' חזקה ביד לא "אם התשובה: באה זה על הנה –
ברצונו זאת יעשה סוף כל שסוף מזה, ויתירה במילואם, מצוות ומקיים תורה לומד יהודי כל יהיה סוף כל שסוף

הטוב;

לו למה – המרזח" ל"בית יבוא סוף כל שסוף בידעו השאלה: אצלו להתעורר צריכה ובמילא, 
,מיותר יום אפילו או שבוע חודש, עוד מיותרת, שנה עוד בדרך זיך") ("וואלגערן ולהתגלגל הנסיעה, ַאת

קשיים!... וללא הנוחיות, כל עם יותר, מוקדם חפצו למחוז לבוא שביכלתו בשעה בה

ËÈ:הראשון היהודי אבינו, אברהם לנו הורה – הנסיעה ואופן .
העולם82כתיב כל כיבוש להיות יכול ויחידי אחד יהודי ידי שעל היינו, הארץ", את וירש אברהם היה "אחד

עולם" אֿל ה' בשם שם ד"ויקרא באופן הוא מתנהג ונוסע שהולך מקום בכל כאשר –83.

אחד שהוא היה", ש"אחד לו נדמה כאשר שגם שהוא, מקום בכל מישראל ואחד אחד לכל הוראה וזוהי
בידעו הרי – ויחידי אחד אכן הוא ובמקומו שבסביבתו ויתכן ומצוות, בתורה אן") זיך ("האלט שמקושר ַָויחידי

לו יאמר "מי אזי עולם", של "יחידו נמצא עמו תעשה"שיחד ;84מה

ובזהב" בכסף במקנה מאד "כבד יהיה אזי – עולם" אֿל ה' בשם שם ד"ויקרא ההכרזה עם ילך רק ,85אם
במדרש להמסופר עד באברהם, שנאמרו הענינים שאר כל בו העולם86ויקויימו אומות המליכו סוף כל שסוף

המלך". ב"עמק עליהם למלך אברהם את

ולא אחד באֿל באמונה איתן לעמוד ובלבד האש, לכבשן שיזרקוהו הניח שאברהם מזה היתה ההתחלה –
עבודהֿזרה של בענינים אותו,87להודות ניצחו שלא בלבד זו שלא ופעל, הצליח זה, ענין על בתוקף ובעמדו ;

הטוב! מרצונם עליהם למלך אותו המליכו העולם שאומות אדרבה, אלא

ולא מצוות, של וחיים תורה של חיים לחיות בכחו יש יהודי, נמצא שבו מקום שבכל ההוראה גם וזוהי
ביתו. ולבני לו כפשוטם מאושרים בחיים לזכות הדרך זוהי אדרבה, אלא קשיים, מתוך

שכתוב הנהגתו88וכמו אופן שראיית היינו, ממך", ויראו עליך נקרא ה' שם כי הארץ עמי כל "וראו
ועד כיהודי, להנהגתו הקשור בכל והעיכובים והמניעות וההסתרים ההעלמות את ותמעט תקטין כשלעצמה
מלך את שם שימליך זה ידי על עליהם, למלך שם שימליכוהו בעולם, ובחלקו בסביבתו ינצח סוף כל שסוף

הקב"ה. המלכים מלכי

מתוך הנ"ל העבודה אופן את לפעול שיוכל יכולת ליהודי נותנת שמחתנו", "זמן הסוכות, דחג והעבודה
כולה. השנה כל במשך שמחה
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***

Îבמשנה איתא השואבה בית שמחת אודות מימיו",56. שמחה ראה לא השואבה בית שמחת ראה שלא "מי :
בגמרא שהובאה בברייתא הוא לא89וכן בתפארתה ירושלים ראה שלא "מי הברייתא: מוסיפה לזה ובהמשך ,

מעולם". מפואר בנין ראה לא בבנינו המקדש בית ראה שלא מי מעולם. נחמד כרך ראה
דובר שעברהוכבר בלשון90בשנה זה ענין נאמר למה מובן: אינו שבכלל ,שמחת ראה שלא "מי –

גדולה היותר שמחה היתה השואבה בית ששמחת לנו לספר רוצים כאשר מימיו"? שמחה ראה לא השואבה בית
לומר יכולים –בלשון זה ענין נאמר כן, פי על ואף גדולה; היותר השמחה היא השואבה בית ששמחת

מימיו! שמחה שיראה יתכן לא השואבה, בית שמחת ראה שלא שמי – שלילה

אפשר; בדרך בזה לומר שיש מה שעברה בשנה כבר נתבאר השואבה בית לשמחת בנוגע ובכן,

בברייתא שנזכר השני לענין בנוגע לבאר צריך כרך91ועדיין ראה לא בתפארתה ירושלים ראה שלא "מי –
לומר יכולים זה ענין שגם – מעולם" שלילה,נחמד בלשון ולא ,

"ירושלים – מליצה של בלשון נאמר זה שענין זאת, כרךועוד . .הוא זה שלשון ובודאי ,"
אחת לאות בנוגע שאפילו שמצינו כפי מיותרות, תיבות בה ואין מליצות, של ספר אינה התורה שהרי בדיוק,

הלכות כמה למדים יתיר או אודות92חסר כשמדובר וכמה כמה אחת ועל , יכולים היו שלכאורה
זאת, לידע אפשר אי זאת שלולי מסויים ענין על להורות באות הם אלו שתיבות בודאי הרי אותם, לחסוך

רואים כן אם אלא נחמד" "כרך לראות אפשר שאי – כפשוטה היא זה בלשון שהכוונה לומר, צריך כן ועל
כדלקמן. בתפארתה", "ירושלים

‡Î:ובהקדמה .
מגילה במסכת שמצינו כפי – ל"כרך" "עיירות"93בנוגע וישנם "כפרים", –שישנם "כרכים" גם וישנם

רש"י וכסיום94מפרש גדולה", מעיר יותר הוא וגדול צד, מכל שם שנכנסים שווקין מקום אלא אינו כרך "כל
הרבה). (אנשים מעלמא" לי' "דמיקלעי הגמרא: דברי

חלוקים (שבזה בניֿאדם מושב מקום היותו – כרך וכמה כמה אחת ועל ועיר כפר של ענינו כללות והנה,
וימים). ומדבריות משדות וכרכים עיירות כפרים

לזה" זה דומים פרצופיהן ואין לזה זה דומה דעתם ש"אין הוא בניֿאדם שטבע רז"ל95וכיון וכמאמר – ,
אחד96בסנהדרין בחותם מטבעות כמה טובע שאדם הקב"ה, של גדולתו להגיד . . יחידי אדם נברא "לפיכך

הראשון (שבחותם הראשון אדם של בחותמו אדם כל טבע הקב"ה המלכים מלכי ומלך לזה, זה דומין כולם
– לחבירו" דומה מהם אחד ואין אחד) חותם אלא תחלה היה שלא טבועות, הדורות כל

ישוב שיהיה באופן יחדיו לחיות יכולים אינם יחדיו, מתקבצים אנשים כמה שכאשר בשכל, מסתבר הרי
וחזק. קיים ישוב תלו, על עומד

אודות רק לא כשמדובר וכמה כמה אחת ועל בניֿאדם, של קטן קיבוץ אודות מדובר כאשר אפילו – זה וכל
יותר. גדולה היא בניֿהאדם ריבוי של הדעות בין הסתירה שאז, גדולה", ו"עיר "עיר" אודות אלא "כפר",

שם שנכנסים שווקין "מקום מעלמא", לי' "דמיקלעי "כרך", אודות כשמדובר ובפרט ,היינו ,"
החום תכלית הוא ששם דרום, מצד שבאים אנשים הן שם החמימות97שנפגשים תכונת על שרומז ,
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ב.89) נא, סוכה
ואילך).90) 54 ע' חט"ו (תו"מ בתחלתה ביה"ש שמחת שיחת
בבנינו91) ביהמ"ק ראה שלא "מי - בברייתא שנזכר השלישי ענין

השואבה בית שמחת בשיחת נתבאר - מעולם" מפואר בנין ראה לא
תשי"ט.
ובכ"מ.92) ד. צה, ברכה רע"א. פח, שמע"צ דרושי לקו"ת ראה

בתחלתה.93)
ב.94) ג, שם - כרך ד"ה
רע"א.95) נח, ברכות
א.96) לח, שם וראה (ובפרש"י). במשנה - סע"א לז,
ובכ"מ.97) ואילך. סע"ד יט, תזריע לקו"ת ראה
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***

Îבמשנה איתא השואבה בית שמחת אודות מימיו",56. שמחה ראה לא השואבה בית שמחת ראה שלא "מי :
בגמרא שהובאה בברייתא הוא לא89וכן בתפארתה ירושלים ראה שלא "מי הברייתא: מוסיפה לזה ובהמשך ,

מעולם". מפואר בנין ראה לא בבנינו המקדש בית ראה שלא מי מעולם. נחמד כרך ראה
דובר שעברהוכבר בלשון90בשנה זה ענין נאמר למה מובן: אינו שבכלל ,שמחת ראה שלא "מי –

גדולה היותר שמחה היתה השואבה בית ששמחת לנו לספר רוצים כאשר מימיו"? שמחה ראה לא השואבה בית
לומר יכולים –בלשון זה ענין נאמר כן, פי על ואף גדולה; היותר השמחה היא השואבה בית ששמחת

מימיו! שמחה שיראה יתכן לא השואבה, בית שמחת ראה שלא שמי – שלילה

אפשר; בדרך בזה לומר שיש מה שעברה בשנה כבר נתבאר השואבה בית לשמחת בנוגע ובכן,

בברייתא שנזכר השני לענין בנוגע לבאר צריך כרך91ועדיין ראה לא בתפארתה ירושלים ראה שלא "מי –
לומר יכולים זה ענין שגם – מעולם" שלילה,נחמד בלשון ולא ,

"ירושלים – מליצה של בלשון נאמר זה שענין זאת, כרךועוד . .הוא זה שלשון ובודאי ,"
אחת לאות בנוגע שאפילו שמצינו כפי מיותרות, תיבות בה ואין מליצות, של ספר אינה התורה שהרי בדיוק,

הלכות כמה למדים יתיר או אודות92חסר כשמדובר וכמה כמה אחת ועל , יכולים היו שלכאורה
זאת, לידע אפשר אי זאת שלולי מסויים ענין על להורות באות הם אלו שתיבות בודאי הרי אותם, לחסוך

רואים כן אם אלא נחמד" "כרך לראות אפשר שאי – כפשוטה היא זה בלשון שהכוונה לומר, צריך כן ועל
כדלקמן. בתפארתה", "ירושלים

‡Î:ובהקדמה .
מגילה במסכת שמצינו כפי – ל"כרך" "עיירות"93בנוגע וישנם "כפרים", –שישנם "כרכים" גם וישנם

רש"י וכסיום94מפרש גדולה", מעיר יותר הוא וגדול צד, מכל שם שנכנסים שווקין מקום אלא אינו כרך "כל
הרבה). (אנשים מעלמא" לי' "דמיקלעי הגמרא: דברי

חלוקים (שבזה בניֿאדם מושב מקום היותו – כרך וכמה כמה אחת ועל ועיר כפר של ענינו כללות והנה,
וימים). ומדבריות משדות וכרכים עיירות כפרים

לזה" זה דומים פרצופיהן ואין לזה זה דומה דעתם ש"אין הוא בניֿאדם שטבע רז"ל95וכיון וכמאמר – ,
אחד96בסנהדרין בחותם מטבעות כמה טובע שאדם הקב"ה, של גדולתו להגיד . . יחידי אדם נברא "לפיכך

הראשון (שבחותם הראשון אדם של בחותמו אדם כל טבע הקב"ה המלכים מלכי ומלך לזה, זה דומין כולם
– לחבירו" דומה מהם אחד ואין אחד) חותם אלא תחלה היה שלא טבועות, הדורות כל

ישוב שיהיה באופן יחדיו לחיות יכולים אינם יחדיו, מתקבצים אנשים כמה שכאשר בשכל, מסתבר הרי
וחזק. קיים ישוב תלו, על עומד

אודות רק לא כשמדובר וכמה כמה אחת ועל בניֿאדם, של קטן קיבוץ אודות מדובר כאשר אפילו – זה וכל
יותר. גדולה היא בניֿהאדם ריבוי של הדעות בין הסתירה שאז, גדולה", ו"עיר "עיר" אודות אלא "כפר",

שם שנכנסים שווקין "מקום מעלמא", לי' "דמיקלעי "כרך", אודות כשמדובר ובפרט ,היינו ,"
החום תכלית הוא ששם דרום, מצד שבאים אנשים הן שם החמימות97שנפגשים תכונת על שרומז ,
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בבנינו91) ביהמ"ק ראה שלא "מי - בברייתא שנזכר השלישי ענין

השואבה בית שמחת בשיחת נתבאר - מעולם" מפואר בנין ראה לא
תשי"ט.
ובכ"מ.92) ד. צה, ברכה רע"א. פח, שמע"צ דרושי לקו"ת ראה
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ב.94) ג, שם - כרך ד"ה
רע"א.95) נח, ברכות
א.96) לח, שם וראה (ובפרש"י). במשנה - סע"א לז,
ובכ"מ.97) ואילך. סע"ד יט, תזריע לקו"ת ראה



כח         

הקור תכלית הוא ששם צפון, מצד שבאים אנשים והן ומתינות,97("קאכיקייט"), ההתיישבות תכונת על שמורה , ָ
מזה. זה הפכיים שהם העולם רוחות משאר שבאים אלו והן

לכאורה הרי שכן, וכיון ,"מעלמא" ונתקבצו ובפרצופיהם, בדעותיהם שוים שאינם אנשים, שריבוי
בלעו" חיים רעהו את "איש מלחמה, תתנהל לא זה וב"כרך" "כרך", יחדיו יבנו הפכיים, מצדדים צד", "מכל

המש "כרך98נה(כלשון יהיה אלא ,("למראה ד"נחמד באופן הם שבו הענינים שכל היינו, שאפילו99", כך ,
אליו. להתאוות שיש ודבר טוב דבר שזהו רואה בחוץ שנמצא מי

מלכות" של "מוראה מצד זה הרי – בניֿאדם? מושב מקום זה שיהיה זאת בכל יתכן זה98כיצד ידי שעל ,
בלעו". חיים רעהו את ד"איש הענין נשלל

Î:עדיין מספיק אינו – ודם בשר מלכות של מוראה אמנם, .
כל בה יש ודם, בשר כן גם היא עצמה שה"מלכות" כיון הרי – ודם בשר של מלכות אודות מדובר כאשר

אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד שסיפר וכפי – ודם, בשר עם הקשורים והתכונות הרשב"ץ:100הענינים פתגם
(על הבשר חמימות דהיינו רותח), דם עם ועצמות בשר של (שק בלוט" זודיקע מיט ביינער און פלייש זאק ַַ"א

– העצמות של ("הארטקייט") והנוקשות הדם) ַידי

שהם אלו על מלכות" של "מוראה יש ודם בשר שבמלכות אף כן, אצלואם אם מקום, מכל ,
ממי מורא של ענין אין !?"בלעו חיים רעהו את ד"איש ההנהגה תהיה שלא ממנו ימנע מה ,

ריבוי בו שנכנסים מקום – "כרך" נחמד": "כרך בעולם שיהיה יתכן כיצד – לדוכתא קושיא הדרא כן, ואם
"כרך זה יהיה כן פי על ואף מזה, זה הפכיים וגם הנפש, תכונות מיני כל היינו, הצדדים, מכל שבאים אנשים

?"

‚Î"זוקף אינו שוב שכרע כיון "המלך – היא פעולתה תפעל מלכות" של ש"מוראה לכך העצה אך .101:
שמונהֿעשר בתפלת הכריעות לסדר בגמראבנוגע איתא – זוקף102ה וכשהוא בברוך כורע כורע "כשהוא :

זוקף אזי השם את כשמזכיר אבל בלבד, אתה" "ברוך התיבות באמירת הכריעה שמספיקה והיינו, בשם", זוקף
עצמו. את

זוקף". אינו שוב שכרע "כיון – למלך בנוגע אבל כולו, העם לכל בנוגע – אמורים דברים במה אמנם,

בזה: וההסברה

ה'" "בדרכי (לא לבו" ש"יגבה להיות יכול הרי ודם, בשר מורא עליו אין שהמלך בדרכים103כיון אלא) ,
אלך" לבי "בשרירות לומר תעשה...104הפכיים, מה לו יאמר ומי ,

הכריעה בענין שמתבטאת עצמו בהכנעת יסתפק לא התפלה, בענין היום את מתחיל שכאשר – לזה והעצה
באופן עצמו את להכניע צריך אלא מישראל, אחד כל העם, אנשי כל אצל שהיא כפי מהכריעה

זוקף". אינו שוב שכרע "כיון – וההשתחווי'

ודוממתי" "שויתי ישראל: מלך דוד שאמר איש"105וכפי ולא תולעת "ואנכי הביטול;106, תכלית שזהו –
מסביב אויביו כל על נצחון של באופן אותם ולהנהיג ישראל על מלך להיות היה יכול אז ולהכין107ודוקא ,

המקדש בית בנין עבור הדרך תחת31את ד"איש ההנהגה סדר גם נכלל שבהם בזה, הקשורים הענינים כל עם ,
תאנתו" ותחת בגשמיות.108גפנו כפשוטו

וקל שכן ובמכל השכל, את מטה הרצון שהרי לבדו, השכל על סומכים כאשר להיות יכול אינו זה ענין
צדיקים" דברי ויסלף פקחים עיני "יעור ממון של שוחד ומה אהבת109וחומר: של שוחד וכמה כמה אחת על –

צדיקים; דברי ולסלף פקחים עיני לעור יכול שבודאי עצמו ורצון עצמו
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לל כריעה של במצב בעצמו להיות – ויחידה אחת עצה רק איש",יש ולא תולעת "אנכי שטוען ועד הפסק, א
בתוך שנמצא הראשון מהאויב החל מסביב, אויביו כל על נצחון הקב"ה לו נותן ואז בפועל... לכך ומתכוין

המלכים. מלכי מלך המלך, מדרך להסיתו ואחת אחד כל על שעומד הרע, יצרו אדם, של לבו

„Îלהעמיד אפשר שאי – מעולם" נחמד כרך ראה לא בתפארתה ירושלים ראה שלא "מי שאמרו וזהו .
בתפארתה": "ירושלים בעולם בחלקו יש כן אם אלא קיום, לו שיהיה נחמד" "כרך בעולם

בתוספות איתא – ירושלים "ירושלים"110אודות שתיבת והיינו, שלם", שם ועל יראה שם "על כן שנקראת
בשלימותה. השם יראת – ופירושה "שלם", "יראה" תיבות: מב' מורכבת

ממלכותו שלימה יראה אלא ודם, בשר מלכות" של "מוראה (רק) לא – בשלימותה היראה ענין ישנו וכאשר
אינו שוב שכרע ד"כיון באופן ההכנעה אצלו שתהי' ישראל מלך על פועל זה הרי המלכים, מלכי מלך של
במלחמתה ולהביאם להוציאם ישראל, עם כללות שזהו שתחתיו, אלו כל על המלך פועל זה ידי ועל זוקף",

תורה מסביב.111של אויביו כל את שמנצח עד כפשוטה, במלחמה גם כך ואחר ,

"ירושלים להיות צריך אלא בלבד, ד"ירושלים" הענין מספיק שלא – זאת ":ועוד

נאה, שיהיה ככל הנה אחד, גוון רק ישנו כאשר כן שאין מה הגוונין, מכל הכלול ענין הוא – "תפארת"
בארוכה הזקן רבינו שמבאר (כפי גוונין מכמה כלול הוא כן אם אלא תפארת, של ענין זה ).112אין

ביראת שהנהגתו מספיק שלא – ("ירושלים") שמים ביראת יהודי של להנהגתו בנוגע בעבודה בזה והענין
מרע", ד"סור בקו ולא בלבד טוב" ד"עשה בקו או טוב", ד"עשה בקו ולא בלבד מרע" ד"סור בקו תהיה שמים
"עשה בנפש: הפכיות מתכונות נלקחים שהם פי על אף – הקוין בשני להיות צריכה שמים ביראת הנהגתו אלא

מקרבך" הרע "ובערת ענין שהוא מרע", ו"סור שבנפש, והרחמים החסד מדת מצד – הדין113טוב" מדת מצד –
שבנפש. והגבורה

הן הקוין, שני בה שנכללים תפארת, של באופן היא היראה ששלימות – בתפארתה" ד"ירושלים הענין וזהו
טוב". "עשה והן מרע" "סור

בתפארתה" "ירושלים ובסביבתו אמותיו בד' בונה יהודי "ירושליםוכאשר גם לבנות בכחו אזי –
"כרךבתפארה" של מציאות שתהיה בעולם, והצדק והחסד הטוב מציאות שתהיה קיום נותן זה וענין ,

העולם. אומות בין אפילו נחמד"

‰Îירושלים" אודות כך ואחר השואבה, בית שמחת אודות מדובר שתחילה – בברייתא הדברים וסדר .
נחמד": ו"כרך בתפארתה"

הקשורה בשמחה לשמוח בעזרה יחדיו מתאספים שיהודים – השואבה בית דשמחת הענין ישנו לראש לכל
המזבח; גבי על לנסכם ממעיין מים שאיבת עם

קבלתֿעול מתוך אלא והשגה, הבנה ללא הקב"ה של מצוותו בהם קיימו אלא טעמו, ולא שתו, לא המים את
כדי עד גדולה, שמחה מתוך דוקא אלא מהיכיֿתיתי, של בדרך לא זאת קיימו זה, עם וביחד חכמים; ואמונת

מימיו". שמחה ראה לא השואבה בית שמחת ראה שלא ש"מי כך,

מהוה זה וענין 'שיהי באופן ביתו את שמעמיד – בתפארתה" "ירושלים אצלו לבנות יוכל שיהודי
הן וגמילותֿחסדים, עבודה תורה ("בתפארתה"), הגוונין כל התכללות ומתוך ("ירושלים"), בשלימות יראה שם

לחבירו. אדם שבין בענינים והן למקום אדם שבין בענינים

מכריע הוא הרי כן ולאחרי שבו, ישראל" "ארץ שזוהי בעולם, חלקו בכל שבו "ירושלים" מתפשטת ואז
– זכות לכף כולו העולם כל את

מים" אין אשר וצמאון ועקרב שרף נחש והנורא הגדול ה"מדבר תורה"114שתמורת אלא מים "אין ,115,
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יו"ד).110) פנ"ו, (מב"ר א טז, תענית - הר ד"ה
שיודע111) מלחמה, "איש לדוד): (בנוגע ב צג, סנהדרין ראה

תורה". של במלחמתה וליתן לישא
סט"ו.112) סי"ב. אגה"ק תניא

ו.113) יג, ראה פ'
טו.114) ח, עקב
וש"נ.115) א. יז, ב"ק



כט          

לל כריעה של במצב בעצמו להיות – ויחידה אחת עצה רק איש",יש ולא תולעת "אנכי שטוען ועד הפסק, א
בתוך שנמצא הראשון מהאויב החל מסביב, אויביו כל על נצחון הקב"ה לו נותן ואז בפועל... לכך ומתכוין

המלכים. מלכי מלך המלך, מדרך להסיתו ואחת אחד כל על שעומד הרע, יצרו אדם, של לבו

„Îלהעמיד אפשר שאי – מעולם" נחמד כרך ראה לא בתפארתה ירושלים ראה שלא "מי שאמרו וזהו .
בתפארתה": "ירושלים בעולם בחלקו יש כן אם אלא קיום, לו שיהיה נחמד" "כרך בעולם

בתוספות איתא – ירושלים "ירושלים"110אודות שתיבת והיינו, שלם", שם ועל יראה שם "על כן שנקראת
בשלימותה. השם יראת – ופירושה "שלם", "יראה" תיבות: מב' מורכבת

ממלכותו שלימה יראה אלא ודם, בשר מלכות" של "מוראה (רק) לא – בשלימותה היראה ענין ישנו וכאשר
אינו שוב שכרע ד"כיון באופן ההכנעה אצלו שתהי' ישראל מלך על פועל זה הרי המלכים, מלכי מלך של
במלחמתה ולהביאם להוציאם ישראל, עם כללות שזהו שתחתיו, אלו כל על המלך פועל זה ידי ועל זוקף",

תורה מסביב.111של אויביו כל את שמנצח עד כפשוטה, במלחמה גם כך ואחר ,

"ירושלים להיות צריך אלא בלבד, ד"ירושלים" הענין מספיק שלא – זאת ":ועוד

נאה, שיהיה ככל הנה אחד, גוון רק ישנו כאשר כן שאין מה הגוונין, מכל הכלול ענין הוא – "תפארת"
בארוכה הזקן רבינו שמבאר (כפי גוונין מכמה כלול הוא כן אם אלא תפארת, של ענין זה ).112אין

ביראת שהנהגתו מספיק שלא – ("ירושלים") שמים ביראת יהודי של להנהגתו בנוגע בעבודה בזה והענין
מרע", ד"סור בקו ולא בלבד טוב" ד"עשה בקו או טוב", ד"עשה בקו ולא בלבד מרע" ד"סור בקו תהיה שמים
"עשה בנפש: הפכיות מתכונות נלקחים שהם פי על אף – הקוין בשני להיות צריכה שמים ביראת הנהגתו אלא

מקרבך" הרע "ובערת ענין שהוא מרע", ו"סור שבנפש, והרחמים החסד מדת מצד – הדין113טוב" מדת מצד –
שבנפש. והגבורה

הן הקוין, שני בה שנכללים תפארת, של באופן היא היראה ששלימות – בתפארתה" ד"ירושלים הענין וזהו
טוב". "עשה והן מרע" "סור

בתפארתה" "ירושלים ובסביבתו אמותיו בד' בונה יהודי "ירושליםוכאשר גם לבנות בכחו אזי –
"כרךבתפארה" של מציאות שתהיה בעולם, והצדק והחסד הטוב מציאות שתהיה קיום נותן זה וענין ,

העולם. אומות בין אפילו נחמד"

‰Îירושלים" אודות כך ואחר השואבה, בית שמחת אודות מדובר שתחילה – בברייתא הדברים וסדר .
נחמד": ו"כרך בתפארתה"

הקשורה בשמחה לשמוח בעזרה יחדיו מתאספים שיהודים – השואבה בית דשמחת הענין ישנו לראש לכל
המזבח; גבי על לנסכם ממעיין מים שאיבת עם

קבלתֿעול מתוך אלא והשגה, הבנה ללא הקב"ה של מצוותו בהם קיימו אלא טעמו, ולא שתו, לא המים את
כדי עד גדולה, שמחה מתוך דוקא אלא מהיכיֿתיתי, של בדרך לא זאת קיימו זה, עם וביחד חכמים; ואמונת

מימיו". שמחה ראה לא השואבה בית שמחת ראה שלא ש"מי כך,

מהוה זה וענין 'שיהי באופן ביתו את שמעמיד – בתפארתה" "ירושלים אצלו לבנות יוכל שיהודי
הן וגמילותֿחסדים, עבודה תורה ("בתפארתה"), הגוונין כל התכללות ומתוך ("ירושלים"), בשלימות יראה שם

לחבירו. אדם שבין בענינים והן למקום אדם שבין בענינים

מכריע הוא הרי כן ולאחרי שבו, ישראל" "ארץ שזוהי בעולם, חלקו בכל שבו "ירושלים" מתפשטת ואז
– זכות לכף כולו העולם כל את

מים" אין אשר וצמאון ועקרב שרף נחש והנורא הגדול ה"מדבר תורה"114שתמורת אלא מים "אין ,115,
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יו"ד).110) פנ"ו, (מב"ר א טז, תענית - הר ד"ה
שיודע111) מלחמה, "איש לדוד): (בנוגע ב צג, סנהדרין ראה

תורה". של במלחמתה וליתן לישא
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ל         

מנעוריו" רע האדם לב ש"יצר מוצאים שבו שטח שזהו רעהו,116והיינו, את ד"איש באופן היא ההנהגה ובמילא
גבר" דאלים ו"כל בלעו", העמיד117חיים אחד שכל כיון מלכות", של "מוראה גם הועילה ולא , 

לסייע... יכולה הרשעה" ש"מלכות כפי לו "לסייע"

הוא היינו,הרי נחמד", "כרך ממנו ועושה "כרך", שם ובונה בניֿאדם, ישוב למקום ה"מדבר" את
"שגדלים "ערבות" אודות ג) (סעיף לעיל האמור דרך [על ואחוה באהבה חיים הכרך שתושבי לכך שנוסף
צד", מכל שם "נכנסים לכן שווקין" "מקום היותו שבגלל מעלמא", ליה "דמקלעי אלו גם אלא באחוונא"],
זאת, עוד אלא ביניהם, חילוקים יהיו שלא בלבד זו לא הנה מזה, זה הפכיים שהם רוחות ומד' תבל, קצוי מכל

יתברך. לו דירה נעשית ושם נחמד", "כרך נעשה יחדיו שמכולם

של שביכלתו – עולם" אֿל ה' "שם נקרא יהיה מקום שבכל אבינו, אברהם של רצונו נשלם כזה ובאופן
עבודתו, ידי על זאת לפעול יהודי כל

שמח בלב שמחה, ומתוך חכמים, ואמונת קבלתֿעול מצד המים דניסוך מהעבודה מתחיל כאשר והיינו,
חסדים, וגמילות עבודה דתורה הקוין ג' בכל ובתפארתה, בשלימותה היראה ענין את בו בונה כך ואחר דוקא,

לחבירו, אדם בין והן למקום אדם בין הן

חיים רעהו את ש"איש באופן (ולא יחדיו להתדבר יוכלו שבניֿאדם בעולם מציאות שתהיה פועל זה ידי ועל
שדֿי" במלכות עולם ד"לתקן הענין שפועלים ועד לעבדו118בלעו"), גו' ברורה שפה עמים אל אהפוך ו"אז ,

אחד" .119שכם

***

ÂÎ"לסבלותיכם "לכו ואהרן, למשה פרעה טענת שלילת אודות דובר באהלה120. שהנמצאים מזה, וההוראה ,
אלקיכם" ה' לפני כולכם "נצבים שיהיו שלימה, אחת קומה ישראל, בני לכל לדאוג צריכים תורה הוגה12של –

אמר: השיחה ובסיום ואילך. 29 עמוד ט"ז חלק שיחות בלקוטי ונדפס שליט"א, אדמו"ר קדושת כבוד ידי על
האדם, של ראשו רק לא נכנס שבה – המצוות כל על נוסף ענין בה שיש סוכה ממצות ההוראה גם וזוהי
מקיפה אותם גם רגליו; גבי שעל ("קאלאשן") והערדליים הנעלים ואפילו רגליו, גם אלא וידיו, לבו רק ַָולא

הראש את וסובבת שמקיפה כמו המצוה .121וסובבת

מימיך" שואב עד עציך מחוטב וגו' שבטיכם "ראשיכם כולו, ישראל לכלל בנוגע הדוגמא שתכלית12וזוהי ,
כולם אחת", אגודה כולם ש"יעשו – אויספירן") אים ("מ'וועט פועל לידי יבוא בודאי סוף כל שסוף – המכוון

כאחד,

אחד" ושמו אחד ה' יהיה ההוא ש"ביום – שלם" בלבב רצונך "לעשות יהיה .122ואז

שמחה] ניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר קדושת .123[כבוד

***

ÊÎ:הפכיים ענינים שני מצינו הסוכות לחג בנוגע .
"שתים דפנות, ג' מספיק בסוכה מקום, מכל מחיצות, ד' צריך שלם בנין שסתם אף הרי – לסוכה בנוגע

טפח" אפילו ושלישית ככולו"124כהלכתן ש"רובו התורה דיני בכל כהכלל שיהיה125, שמוטב אמת שהן והיינו, .
ככולו. נחשב רובו גם כן, פי על אף אבל כולו,

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

כא.116) ח, נח
וש"נ.117) ב. ס, גיטין
לך".118) נקוה "וע"כ התפלה נוסח
ספי"א.119) מלכים הל' רמב"ם וראה ט. ג, צפני'
ד.120) ה, שמות
ע'121) חט"ו (תו"מ ס"ג דאשתקד דחה"ס ב' יום שיחת גם ראה

וש"נ. .(46
ט.122) יד, זכרי'
המדובר123) על שליט"א אדמו"ר כ"ק את שאל המסובים אחד

שליט"א: אדמו"ר כ"ק לו וענה אליו. היתה הכוונה אם פלוני, בענין
כמו אני וש"נ): .226 ע' חט"ז תו"מ גם (ראה פעם אמר הצמחֿצדק
שאינו כיון שונות, במדות שתופרם קירזשנער"), ("א כובעים ַתופר
מישהו נכנס ואחרֿכך, לעלמא, אלא פלוני, איש עבור זאת עושה
למדתו. המתאים הכובע את שמוצא עד הכובעים, את ומודד לחנותו
טאקע איך האב ("אים כוונתי היתה אליו ואכן הצמחֿצדק: ַָוסיים

געמיינט")!...
וש"נ.124) ב. ו, סוכה
וש"נ.125) רע"א. מב, נזיר

         

רק אלא האתרוג, וממשות בגוף רק לא חסרון, בו יש כאשר הנה – ומיניו לאתרוג בנוגע גיסא, ולאידך
פסול זה הרי בזה, וכיוצא חזזית" עליו ש"עלתה כיון "הדר", שאינו האתרוג, .126ביופי

בעניני חדש עבודה סדר מתחיל השנה שבתחילת הסוכות בחג מינים ד' שבמצות כיון מובן: אינו ולכאורה
הכיפ דיום וסליחה מחילה הכפרה לאחרי ומצוות, שכתובהתורה מה שזהו – לכם11ורים "ולקחתם 

עוונות" לחשבון "ראשון נחל", וערבי אבות עץ וענף תמרים כפות הדר עץ ההנהגה127פרי להיות צריכה היתה –
ככולו"? ש"רובו כולה התורה בכל כמו המינים בד'

ÁÎ"רובא בתר "אזלינן ככולו", "רובו – רוב של הדין בגדר הביאור ובהקדם בשני128. זה לפרש שיש –
:129אופנים

קובעת התורה א) זה נדון שגם הוא ברור שדבר משום רובא" בתר ו"אזלינן ככולו, הוא שרובו
הרוב. כמו הוא

של שבענין פוסקת התורה יצא.ב) לא ספק מגדר כן, פי על אף אבל הרוב, אחר לילך יש

כן, ואם בדבר, ספק כשיש ולא ודאי, הוא כשהדבר רק אוסרתם שהתורה ענינים לגבי – לדינא ונפקאֿמינה
בתורת אלא ודאי בתורת אינו רוב שדין נאמר מותר.אם להיות צריך בנדו"ז אזי ,

דתורה. בנגלה דינים בכמה נפקאֿמינה יש זה דרך ועל

ËÎדוקא כולו להיות צריך אלא רוב, מספיק לא שבהם בתורה ענינים יש אמנם, .130.
להטות" רבים ד"אחרי בהכלל – התורה:131ולדוגמא דיני לכל בנוגע בסנהדרין שנאמר גופא

ישנם לזה בהקדמה כאשר – להטות" רבים ש"אחרי אמורים דברים הסנהדריןבמה חברי ואחד שבעים
וב המקדש, שבבית הגזית שבלשכת הגדול דין בבית ובמקומם, הגמראבמציאותם שהמקום132לשון "מלמד :

ה'" יבחר אשר "המקום – כל133גורם" בטל אזי הגזית, בלשכת נמצא שאינו מהם אחד אפילו חסר ואם ;
סנהדרין. של דין פסק בתור שלהם הפסקֿדין

דברים במה מקום, מכל הסנהדרין, חברי ל"ו הרוב, דעת מספיק עצמו להפסקֿדין שבנוגע פי על אף כלומר:
עמהם, חדא בצוותא נמצאים הסנהדרין חברי ל"ה שאר גם כאשר – הרוב כדעת הוא שהפסקֿדין אמורים
נמצא שאינו אחד חסר אבל דין, פוסקים הסנהדרין חברי שבעים אפילו כאשר כן שאין מה הגזית, בלשכת

סנהדרין. של הפסקֿדין גדר כל נתבטל אזי חדא, בצוותא עמהם

סנהדרין, שגלתה לאחרי שייך זה אין ובמילא לסנהדרין, בנוגע רק (לא הוראה זה הרי בתורה, ענין וככל
אלו. לימינו גם אלא) הסנהדרין, סמיכת שבטלה לאחרי הזה בזמן וכמה כמה אחת ועל

כל שסוף דכיון בשכל, גם שמתקבלת סברא הוא להטות" רבים "אחרי שהכלל פי על שאף – הענין ונקודת
צריך מקום, מכל הרוב, כדעת ולעשות המיעוט דעת את להניח מוטב הרי מסויים, באופן לעשות צריכים סוף
כשישנם ורק מוקדמים, תנאים בזה צ"ל זה, כלל מקבלים כאשר וגם זה; כלל לקבל יכולים פעם בכל שלא לידע

להטות". רבים ד"אחרי הדין ישנו אזי אלו תנאים

עניני שישנם – להבדיל העולם אומות אצל אפילו העולם, בעניני גם זאת רואים לכן בתורה, הוא שכן וכיון
– אחת פעם החלטה שקיבלו שלאחרי ענינים ישנם אבל שליש; שני רוב, שיש בכך מסתפקים שבהם העולם
להצבעה להעמיד שייך לא ובמילא, הדבר, מציאות בעצם שנוגע ענין שזהו כיון לשנותה, ואין לבטלה אין

המיעוט. דעת ומהי הרוב דעת מהי לברר

לא או סנהדרין של מציאות יש אם הסנהדרין, מציאות עצם אודות מדובר שכאשר לסנהדרין, בנוגע וכמו
שבעים להיות צריכים ובמילא, הסנהדרין, במציאות צורך יש לראש לכל מיעוט; או רוב בזה לומר שייך לא –
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ה"ז.126) פ"ח לולב הל' רמב"ם (במשנה). סע"ב לד, סוכה
(סי"ט). ס"ט סתרמ"ח או"ח (ואדה"ז) טושו"ע

כב.127) אמור תנחומא
ועוד.128) רע"א. יד, יבמות
סר"ז.129) תשי"ד) (נ.י. צפע"נ שו"ת ראה

קסד).130) ס"ע חי"ד (אג"ק זו שנה כסלו יו"ד מכתב גם ראה
רפ"ח.131) סנהדרין הל' רמב"ם וראה ב. כג, משפטים
וש"נ.132) סע"ב. ח, ע"ז
חֿי.133) יז, שופטים פ'



לי          

רק אלא האתרוג, וממשות בגוף רק לא חסרון, בו יש כאשר הנה – ומיניו לאתרוג בנוגע גיסא, ולאידך
פסול זה הרי בזה, וכיוצא חזזית" עליו ש"עלתה כיון "הדר", שאינו האתרוג, .126ביופי

בעניני חדש עבודה סדר מתחיל השנה שבתחילת הסוכות בחג מינים ד' שבמצות כיון מובן: אינו ולכאורה
הכיפ דיום וסליחה מחילה הכפרה לאחרי ומצוות, שכתובהתורה מה שזהו – לכם11ורים "ולקחתם 

עוונות" לחשבון "ראשון נחל", וערבי אבות עץ וענף תמרים כפות הדר עץ ההנהגה127פרי להיות צריכה היתה –
ככולו"? ש"רובו כולה התורה בכל כמו המינים בד'

ÁÎ"רובא בתר "אזלינן ככולו", "רובו – רוב של הדין בגדר הביאור ובהקדם בשני128. זה לפרש שיש –
:129אופנים

קובעת התורה א) זה נדון שגם הוא ברור שדבר משום רובא" בתר ו"אזלינן ככולו, הוא שרובו
הרוב. כמו הוא

של שבענין פוסקת התורה יצא.ב) לא ספק מגדר כן, פי על אף אבל הרוב, אחר לילך יש

כן, ואם בדבר, ספק כשיש ולא ודאי, הוא כשהדבר רק אוסרתם שהתורה ענינים לגבי – לדינא ונפקאֿמינה
בתורת אלא ודאי בתורת אינו רוב שדין נאמר מותר.אם להיות צריך בנדו"ז אזי ,

דתורה. בנגלה דינים בכמה נפקאֿמינה יש זה דרך ועל

ËÎדוקא כולו להיות צריך אלא רוב, מספיק לא שבהם בתורה ענינים יש אמנם, .130.
להטות" רבים ד"אחרי בהכלל – התורה:131ולדוגמא דיני לכל בנוגע בסנהדרין שנאמר גופא

ישנם לזה בהקדמה כאשר – להטות" רבים ש"אחרי אמורים דברים הסנהדריןבמה חברי ואחד שבעים
וב המקדש, שבבית הגזית שבלשכת הגדול דין בבית ובמקומם, הגמראבמציאותם שהמקום132לשון "מלמד :

ה'" יבחר אשר "המקום – כל133גורם" בטל אזי הגזית, בלשכת נמצא שאינו מהם אחד אפילו חסר ואם ;
סנהדרין. של דין פסק בתור שלהם הפסקֿדין

דברים במה מקום, מכל הסנהדרין, חברי ל"ו הרוב, דעת מספיק עצמו להפסקֿדין שבנוגע פי על אף כלומר:
עמהם, חדא בצוותא נמצאים הסנהדרין חברי ל"ה שאר גם כאשר – הרוב כדעת הוא שהפסקֿדין אמורים
נמצא שאינו אחד חסר אבל דין, פוסקים הסנהדרין חברי שבעים אפילו כאשר כן שאין מה הגזית, בלשכת

סנהדרין. של הפסקֿדין גדר כל נתבטל אזי חדא, בצוותא עמהם

סנהדרין, שגלתה לאחרי שייך זה אין ובמילא לסנהדרין, בנוגע רק (לא הוראה זה הרי בתורה, ענין וככל
אלו. לימינו גם אלא) הסנהדרין, סמיכת שבטלה לאחרי הזה בזמן וכמה כמה אחת ועל

כל שסוף דכיון בשכל, גם שמתקבלת סברא הוא להטות" רבים "אחרי שהכלל פי על שאף – הענין ונקודת
צריך מקום, מכל הרוב, כדעת ולעשות המיעוט דעת את להניח מוטב הרי מסויים, באופן לעשות צריכים סוף
כשישנם ורק מוקדמים, תנאים בזה צ"ל זה, כלל מקבלים כאשר וגם זה; כלל לקבל יכולים פעם בכל שלא לידע

להטות". רבים ד"אחרי הדין ישנו אזי אלו תנאים

עניני שישנם – להבדיל העולם אומות אצל אפילו העולם, בעניני גם זאת רואים לכן בתורה, הוא שכן וכיון
– אחת פעם החלטה שקיבלו שלאחרי ענינים ישנם אבל שליש; שני רוב, שיש בכך מסתפקים שבהם העולם
להצבעה להעמיד שייך לא ובמילא, הדבר, מציאות בעצם שנוגע ענין שזהו כיון לשנותה, ואין לבטלה אין

המיעוט. דעת ומהי הרוב דעת מהי לברר

לא או סנהדרין של מציאות יש אם הסנהדרין, מציאות עצם אודות מדובר שכאשר לסנהדרין, בנוגע וכמו
שבעים להיות צריכים ובמילא, הסנהדרין, במציאות צורך יש לראש לכל מיעוט; או רוב בזה לומר שייך לא –
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ה"ז.126) פ"ח לולב הל' רמב"ם (במשנה). סע"ב לד, סוכה
(סי"ט). ס"ט סתרמ"ח או"ח (ואדה"ז) טושו"ע

כב.127) אמור תנחומא
ועוד.128) רע"א. יד, יבמות
סר"ז.129) תשי"ד) (נ.י. צפע"נ שו"ת ראה

קסד).130) ס"ע חי"ד (אג"ק זו שנה כסלו יו"ד מכתב גם ראה
רפ"ח.131) סנהדרין הל' רמב"ם וראה ב. כג, משפטים
וש"נ.132) סע"ב. ח, ע"ז
חֿי.133) יז, שופטים פ'



לב         

שכל ולאחרי הקדשים; ולקדש להמקדש בסמיכות הגזית, בלשכת להושיבם וצריכים לזה, ראויים אנשים ואחד
להטות". רבים ש"אחרי הכלל לפי לילך יכולים אזי בשלימות, הוא זה

כרבים" הלכה ורבים "יחיד בתורה להכלל בנוגע זה דרך דין134ועל בית "אין לזה: מוקדם כלל שישנו –
ובמנין" בחכמה ממנו גדול כן אם אלא חבירו דין בית דברי לבטל אמורים135יכול דברים במה – גופא ובזה ,

כי, ישראל, כלל אצל עדיין נתקבל לא הדבר אם רק חבירו, דין בית דברי לבטל יכול יותר גדול דין שבית
ושמאל" ימין לך יגידו אשר הדבר מן תסור "לא התורה ציווי זה על חל ישראל, בכלל שנתקבל 136לאחרי

הרמב"ם דין כאשר137(כפסק שעה הוראת בתור כן אם (אלא בתמידיות לשנותו אפשר אי שבתורה וציווי ,(
בזה תנאים ובכמה העולם, לתיקון נוגע ).138הדבר

Ï:אלו בימינו הוראה גם וזוהי .
הנה – כו' הרוב אחר לילך צריך תורה פי שעל לו ואומר ומצוות, תורה שומר ליהודי הרע היצר בא כאשר

בודאי זה הרי הרע, מהיצר באה זו שטענה שכיון לידע צריך לראש לכל מביא הוא אם אפילו ,
מהתורה. ראיות

אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד שמבאר הגמרא139וכפי לשון אומר140דיוק היום הרע יצר של אומנתו "כך
היצר הרי מובן: אינו דלכאורה – זרה" עבודה עבוד לך לו שאומר עד כך עשה לו אומר ולמחר כך עשה לו
ש"אומנתו – בזה וההסברה התורה? היפך לעשות שצריך דעתו אומר אלא "כך", לעשות לאדם אומר אינו הרע

" לומר מתחיל אלא התורה, היפך לומר מיד מתחיל שאינו היא הרע" יצר של תורה לומד שהנך כיון :"
תורה. פי על להתנהג עליך כיצד מהתורה לך מראה הנני מצוות, ומקיים

של בדבריו מראהֿמקום מביא כאשר גם הנה הרע, מהיצר באים הדברים שכאשר לדעת איפוא צריכים
בודאי זה הרי ו"אחרון", "ראשון" – .

חברה")?! גאנצע א זיך צו דאך האט ("ער הרוב את לו יש הרי – היא הקושיא מאי, ַַָָאלא

בגמרא כדאיתא – זה על דקודשא141והתירוץ דעתי' נטי' ושלום חס דילמא אמר חזקי' מסתפי קא ש"הוה
לא לו: ואמר נביא "בא שבנא, מסיעת מועטים היו חזקי' של שסייעתו כיון רובא", בתר הוא תאמרון142בריך

קשר". הזה העם יאמר אשר לכל קשר

מקום אין – ושלום חס להיפך לעשות או להקב"ה לשמוע צריך אם הענין מציאות עצם אודות מדובר כאשר
"עלעקשנ'ס"), המדינה: ובלשון ב"בחירות", שמצביעים (כפי המיעוט דעת ומהי הרוב דעת מהי חשבון לעשות

זו שאין כיון המיעוט, את להכריע יכול הרוב אין זה זוהיובענין אלא המיעוט, המיעוט של
יחד! גם והרוב

יהודים; ואחד שבעים שישנם העובדה מספיקה לא – הסנהדרין חברי ואחד שבעים אודות מדברים כאשר
התורה, כללי פי על בסנהדרין לישב ראויים יהיו הגזית בלשכת שיושבים יהודים ואחד שבעים שאותם צורך יש
ונקבעו שנתקבלו וכו', הגזירות התורה, דיני כל את עליהם שיקבלו גם כולל התורה, כללי פי על דנים ויהיו
ואחד יהודים, ואחד שבעים נמצאים כאשר אבל (כנ"ל). תסור" "לא מצד בתורה ציווי ונעשו שלפניהם, בזמנים

טוען מהם !מעיקרו הדבר בטל אזי –

‡Ïהגמרא דברי בפירוש – הצחות דרך על – פעם אומרים שהיו פתגם ישנו .143"מעשה עבדינן
ידי (על מעשה לעשות שיש מעשה"), עבדינן והדר כו' מותבינן "בדאורייתא כן שאין (מה מותבינן" והדר

"רבנים"... אודות מדובר כאשר "בדרבנן", הוא זה שסדר – הדין מהו לשאול כך ואחר ברֿסמכא)
כי: השולחןֿערוך, היפך יאמר לא בודאי פשוט הבית בעל הרי פשוטים, בעליֿבתים אודות מדובר כאשר –
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ה"ג.137) פ"ב ה"ב. פ"א ממרים הל'
ה"ד.138) שם ראה

ועוד.139) א. לז, ח"א קונטרסים סה"מ
ב.140) קה, שבת
א.141) כו, סנהדרין
(ובפרש"י).142) יב ח, ישעי'
סע"ב.143) סז, עירובין

         

אחת קורה על עצמו את להעמיד ה"ברייטקייט" את לו אין ושנית, בשולחןֿערוך... בקי אינו – לראש לכל
להיפך; ולומר נושאֿכליו, או השולחןֿערוך את שכתב זה עם יחד ברעטל") איין ("אויף

היא" בשמים "לא שהתורה שיודע ("בדרבנן"), "רב" אודות מדובר כאשר אדם,144אבל לבני ניתנה אלא ,
נצחוני" בני ד"נצחוני הענין הקב"ה...145וישנו דברי היפך לפסוק להצבעה הדבר את שיעמיד להיות יכול אזי –

את ולעשות להקדים אלא מלכתחילה, אותו לשאול שלא – מותבינן" והדר מעשה "עבדינן – לזה והעצה
הטוב! הדבר

למשה נאמר שלא חידוש" "דבר לומר שיחפוץ – בנסיון אותו להעמיד זה ידי ועל אצלו, לשאול הצורך מהו
,146מסיני

רז"ל כמאמר מסיני, למשה שנאמר דבר שהרי מסיני,147– למשה נאמר לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה כל
דבר כבר לאהוא .והוא רבינו, משה ידי על ומסרו זה דבר אמר הקב"ה זה; דבר ומחדש המחבר זה

– מסיני... למשה ניתן שלא ממש, חדש דבר – כדבעי "לחדש" ורצונו הדבר. יתגלה ידו שעל ה"צינור" רק
לעשות – לראש לכל יותר: טובה דרך ישנה – בו יעמוד שלא להיות יכול שאז בנסיון, אותו להעמיד במקום
לומר שיוכלו גם ומה הדבר, שנעשה מרוצה ה"מיעוט" גם יהיה המעשה... לאחר ואז, הטוב, המעשה את
בהלכות הרמב"ם שכתב כמו מכך, הם גם מרוצים פנימה בנפשם שבאמת אף בהסכמתם, שלא נעשה שהדבר

אנסו148גירושין הרי שיצרו אלא זה ואין התורה, כהוראת לעשות הוא ישראל איש כל של האמיתי שרצונו
רצונו. היפך לעשות

וזו ההוראה:. הי
גו'", הראשון ביום לכם "ולקחתם המצוה ומקיימים לעולם, לצאת הכיפורים יום לאחרי עומדים כאשר
בסדר לילך מספיק שלא לידע צריכים – העוונות ענין את ("באווארענען") לשלול עוונות", לחשבון ַָ"ראשון

העמים" מכל המעט ש"אתם שכיון אליו יטענו שאז הרוב, על הסתמכות אומות149של כמו להתנהג צריכים ,
וכך ישראל, בני משאר הם מועטים תפילין זוגות ב' שמניחים אלו – גופא ישראל בני בין זה דרך ועל העולם;

יעצרו!... היכן לדעת מבלי דחי, אל מדחי לדרגא" "מדרגא לילך יכולים

הרי – ג) סעיף (כנ"ל התורה ענין על ורמז משל שזהו טעם, בהם שיש ולולב, אתרוג אודות מדובר כאשר
הדין את לברר צריכים לראש לכל המיעוט; ודעת הרוב בדעת אן") ניט גייט ("עס להתחשב אין לתורה ָבנוגע
מה לחשוב זה ולאחרי לחדש), עתיד ותיק שתלמיד הספרים ובכל פה שבעל בתורה שבכתב, (בתורה בתורה

תמים. והיותר שלם היותר באופן הדרושות הפעולות את לפעול כיצד לעשות, עליו

והלולב שהאתרוג זה ידי על – מעוונות זהירות של באופן תהיה השנה שהתחלת לפעול כיצד ההוראה וזוהי
שלמים: יהיו

בספרים איתא – ל"אתרוג" "150בנוגע תיבות ראשי מציאות151אוה"גלבואנילשאתרוג שאינו היינו, ,
עצמו. בעיני

בספרים איתא – ל"לולב" כמרומז152ובנוגע בשלימות, להיות צריך זה ו"לב" לב", "לו אותיות ש"לולב"
שלימה להיות צריכה מגבן) שדבוקים שבאמצעו העלין (שני שהתיומת לולב, של להיות153בדינו יכול וכיצד ,

באמנה היתה החטא בשעת "גם שהרי להפכו, אפשר אי טוב, להיצר בנוגע הנה – בשלימות? יהודי של לבו
מטה"154אתו" של בפמליא "שלום לעשות היחידה האפשרות כן, ואם על155, – היא הרע, ליצר טוב היצר בין ,
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להיפך; ולומר נושאֿכליו, או השולחןֿערוך את שכתב זה עם יחד ברעטל") איין ("אויף

היא" בשמים "לא שהתורה שיודע ("בדרבנן"), "רב" אודות מדובר כאשר אדם,144אבל לבני ניתנה אלא ,
נצחוני" בני ד"נצחוני הענין הקב"ה...145וישנו דברי היפך לפסוק להצבעה הדבר את שיעמיד להיות יכול אזי –

את ולעשות להקדים אלא מלכתחילה, אותו לשאול שלא – מותבינן" והדר מעשה "עבדינן – לזה והעצה
הטוב! הדבר

למשה נאמר שלא חידוש" "דבר לומר שיחפוץ – בנסיון אותו להעמיד זה ידי ועל אצלו, לשאול הצורך מהו
,146מסיני

רז"ל כמאמר מסיני, למשה שנאמר דבר שהרי מסיני,147– למשה נאמר לחדש עתיד ותיק שתלמיד מה כל
דבר כבר לאהוא .והוא רבינו, משה ידי על ומסרו זה דבר אמר הקב"ה זה; דבר ומחדש המחבר זה

– מסיני... למשה ניתן שלא ממש, חדש דבר – כדבעי "לחדש" ורצונו הדבר. יתגלה ידו שעל ה"צינור" רק
לעשות – לראש לכל יותר: טובה דרך ישנה – בו יעמוד שלא להיות יכול שאז בנסיון, אותו להעמיד במקום
לומר שיוכלו גם ומה הדבר, שנעשה מרוצה ה"מיעוט" גם יהיה המעשה... לאחר ואז, הטוב, המעשה את
בהלכות הרמב"ם שכתב כמו מכך, הם גם מרוצים פנימה בנפשם שבאמת אף בהסכמתם, שלא נעשה שהדבר

אנסו148גירושין הרי שיצרו אלא זה ואין התורה, כהוראת לעשות הוא ישראל איש כל של האמיתי שרצונו
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העמים" מכל המעט ש"אתם שכיון אליו יטענו שאז הרוב, על הסתמכות אומות149של כמו להתנהג צריכים ,
וכך ישראל, בני משאר הם מועטים תפילין זוגות ב' שמניחים אלו – גופא ישראל בני בין זה דרך ועל העולם;

יעצרו!... היכן לדעת מבלי דחי, אל מדחי לדרגא" "מדרגא לילך יכולים

הרי – ג) סעיף (כנ"ל התורה ענין על ורמז משל שזהו טעם, בהם שיש ולולב, אתרוג אודות מדובר כאשר
הדין את לברר צריכים לראש לכל המיעוט; ודעת הרוב בדעת אן") ניט גייט ("עס להתחשב אין לתורה ָבנוגע
מה לחשוב זה ולאחרי לחדש), עתיד ותיק שתלמיד הספרים ובכל פה שבעל בתורה שבכתב, (בתורה בתורה

תמים. והיותר שלם היותר באופן הדרושות הפעולות את לפעול כיצד לעשות, עליו

והלולב שהאתרוג זה ידי על – מעוונות זהירות של באופן תהיה השנה שהתחלת לפעול כיצד ההוראה וזוהי
שלמים: יהיו

בספרים איתא – ל"אתרוג" "150בנוגע תיבות ראשי מציאות151אוה"גלבואנילשאתרוג שאינו היינו, ,
עצמו. בעיני

בספרים איתא – ל"לולב" כמרומז152ובנוגע בשלימות, להיות צריך זה ו"לב" לב", "לו אותיות ש"לולב"
שלימה להיות צריכה מגבן) שדבוקים שבאמצעו העלין (שני שהתיומת לולב, של להיות153בדינו יכול וכיצד ,

באמנה היתה החטא בשעת "גם שהרי להפכו, אפשר אי טוב, להיצר בנוגע הנה – בשלימות? יהודי של לבו
מטה"154אתו" של בפמליא "שלום לעשות היחידה האפשרות כן, ואם על155, – היא הרע, ליצר טוב היצר בין ,
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לד         

שכתוב כמו טוב, להיצר שיודה הרע היצר הפיכת לב156ידי לעשותם שצריכים יצריך", בשני לבבך, "בכל
.157אחד

שבכלל הסוגים לשאר בנוגע גם אלא עצמם, ולולב להאתרוג בנוגע רק לא הפעולה נעשית זה ידי ועל
המדרש (כדברי נצח" ד"דידן ובאופן שלם", בלבב רצונך לעשות אחת אגודה כולם ש"יעשו שתהיה22ישראל, ,(

גידים ושס"ה אברים ברמ"ח בריאה שנה תהיה ואז ומצוותיה, בתורה שלימה יאר"), פרומער ("א דתית ַָשנה
מישראל. ואחד אחד כל של

התוועדות. ניגון לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר [כ"ק

חב"ד אגודת צעירי של הכינוס כאן שישנו כיון אמר: כך כולם158אחר יאמרו – הראשון הכינוס זה והרי ,
"לחיים" בפעולות].159יחד כחם את יעריכו כך ואחר בניגונים, כחם להראות – ניגון וינגנו ,

***

‚Ïדרך על ואילו160. כלל, חסרון ללא להיות צריך שאתרוג וסוכה, דאתרוג ההפכים ב' אודות לעיל המדובר
שנוהגים וכפי דפנות, ד' צ"ל הרגיל דרך שעל פי על (אף טפח אפילו ושלישית כהלכתן שנים מספיק בסוכה

תורה:161אנו פי על כללית בהנהגה גם קצוות ב' מצינו – (
משתדלים אדרבה, אלא גרים, להרבות ניט) זיך יאגט ("מען משתדלים שלא בלבד זו לא הרי – לגרים ָבנוגע

כו' וסחופים דווים ישראל שבני להם ומספרים אותם מזהירים ולכן בזה, הגלות,162למעט בזמן אפילו – זה וכל ,
וכמ כמה אחת ועל הגיור, לסיבת בנוגע החשד יותר קטן (מלבדשאז כלל גרים קיבלו שלא ושלמה דוד בימי ה

מאליהן) שנתגיירו גרורים", אחד.163"גרים ועוד אחד עוד ולקרב למשוך משתדלים שלא לכאורה, ונמצא, .

להסתפק אין – עצמם ישראל לבני בנוגע אבל אינםֿיהודים, אודות כשמדובר – אמורים דברים במה אמנם,
אם ובפרט אחריהם, נגררים יהיו השאר וכל כדבעי, היא שהנהגתם ישראל בני של מסויים מספר שישנו בכך
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ובכ"מ.157) ד. פו, מטות לקו"ת ראה
חב"ד158) בטאון .72 ע' טו חוברת ליובאוויטש" "קובץ ראה

לה. ע' יג חוברת
"צלוחית159) היתה לניסוך המים בשאיבת בבתֿשחוק: אמר לא'

המקיל ולדעת (במשנה)), א מח, (סוכה לוגים" שלשה מחזקת כו'
לוג!... הפחות לכל - שם) ר"י (דעת

ונדפס160) בלה"ק, שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה זו שיחה תוכן
בהוספות עוה"פ ולאח"ז ואילך, 254 ס"ע ח"י ללקו"ש בהוספות
בשלימותה, השיחה באה זו במהדורא ואילך. 431 ע' חכ"ג ללקו"ש

סרטֿהקלטה. ע"פ שנערכה כפי
חט"ו161) (תו"מ ס"ב דאשתקד הסוכות דחג ב' יום שיחת ראה

וש"נ. .(46 ע'
טושו"ע162) רפי"ד. הי"ד. פי"ג איסו"ב הל' רמב"ם א. מז, יבמות

ס"ב. סרס"ח יו"ד
אלא).163) ד"ה (ובפרש"י ב ג, ע"ז לא). (ובתוד"ה ב כד, יבמות

הט"ו. פי"ג שם רמב"ם
יא.164) יט, יתרו מכילתא וראה ח. פ"ז, דב"ר
(165.12 שבהערה לקו"ת

         

שביכלתו, מה כל עבורו ולעשות שבקטנים, הקטן של ומצבו מעמדו לו נוגע שיהיה צריך שבישראל שבגדולים
שביכלתו. ממה ויותר

„Ï:המוסגר מאמר .
אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד שסיפר הסיפור פי על יובן שביכלתו" ממה ב"יותר דוגמא166הפירוש בתור

והגוף: הגוף כחות על הרצון כח לפעולת

או (חלון צר פתח דרך קטן חדר לתוך ורץ מהשריפה, להנצל אחד וברח ליצלן, רחמנא שריפה אירעה פעם
המעבר דרך לעבור יכול היה לא השריפה, את כיבו שכבר לו ואמרו שנרגע, ולאחר שמן. שהיה אף צרה), דלת

משם. לצאת שרצה עד לשם שברח מאז אחדים רגעים אלא עברו שלא אף הצר,

הידוע ובלשון משם? לצאת יכול היה לא למה – לשם להכנס יכול שהיה כיון ממהֿנפשך: – :167ולכאורה
פולטו! כך כבולעו

החזק הרצון מצד אלא, זה, בפתח לעבור יכול היה לא שגופו לדעת נוכחו המקום, את כשמדדו ובכן:
פתח דרך לעבור יכול שהיה עד הגוף, בשר נתכווץ נפשו, במציאות לו נוגע שהיה השריפה מאש להינצל

דרכו. לעבור יכול אינו נורמלי שבמצב

שבדבר רואים לפעוללאדםומכאן יכול –  .הגלויים כחותיו של

כמוך" לרעך "ואהבת להציווי בנוגע גם מובן הכחות46ומזה את רק לא ("ארויסמאנען") לעורר שצריך –ַָ
גם אלא היכולת, כפי היא העשיה שאז הגלויים, הכחות ידי על ,בו לפעול שמתחילים

נוגע שהדבר כיון בגילוי, .

‰Ï:לדורות הוראה אם כי מעשיות, סיפורי אינה התורה – ט) (סעיף לעיל וכאמור .
נעשה ויקדים "נעשה" יאמר שבישראל שבפחותים שהפחות רבינו למשה נוגע היה שבמתןֿתורה כשם
רבינו משה של התורה לקבלת נוגע זה שענין מפני אלא כמוך", לרעך "ואהבת הציווי מצד רק לא – לנשמע

בעצמו,

שנמצאים הגנבים אפילו דרב", "בשיבבותי' הנמצאים אלו כל הנה מקום, מקום ובכל ודור דור בכל גם כך
ונוגעת פועלת הגנבים של והנהגתם לגנבים, גם נוגעת רב של ששלימותו כך, רב, עם קשורים הם גם בשכינותו,

רב של .168בעניניו

לה"חוצה". לצאת גם שמוכרחים – נמצאים שבו מקום בכל שנוגעת ההוראה גם וזוהי

בבחינת אלא "מקבל", בבחינת יהיה לא ב"חוצה" נמצא שכאשר מלכתחילה להבהיר צורך אמנם יש –
להשאיר יכולים ה"חוצה" את ואילו כדבעי, הם וסביבתו שהוא בכך עצמו את להגביל אין אבל, "משפיע";

בחוץ. שנמצאים אלו עבור

ÂÏ:שיטות ב' יש מלחמה הנהגת בסדר .
העיר על להתנפל מתחיל השונא כאשר ורק כלום, כנגדו עושים אין מתנפל, אינו שהשונא זמן כל א)

הגנה. מלחמת וזוהי העיר. על להגן בכדי כנגדו לוחמים אזי ויושביה,

תנופה. מלחמת וזוהי האויב. עם מלחמה ועורכים מתקדמים אלא להתנפל, יתחיל שהאויב עד מחכים אין ב)

הגנה: מלחמת על תנופה במלחמת מעלות ושתי

ואצל החזק, הצד עצמו אצל בוחר במלחמה, מתחיל האויב כאשר חלש. וצד חזק צד יש מצב בכל א)
אחריך" הנחשלים "כל החלש, הצד – שבוחר169שכנגדו לאחרי המלחמה, את ומנהל ההתקפה את עורך ושם ,

האויב ואצל החזק, הצד עצמו אצל לבחור אפשר תנופה, במלחמת אמנם, עבורו. נוח היותר הזמן את לעצמו
החלש. הצד –
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לה          
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המעבר דרך לעבור יכול היה לא השריפה, את כיבו שכבר לו ואמרו שנרגע, ולאחר שמן. שהיה אף צרה), דלת
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החזק הרצון מצד אלא, זה, בפתח לעבור יכול היה לא שגופו לדעת נוכחו המקום, את כשמדדו ובכן:
פתח דרך לעבור יכול שהיה עד הגוף, בשר נתכווץ נפשו, במציאות לו נוגע שהיה השריפה מאש להינצל
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כמוך" לרעך "ואהבת להציווי בנוגע גם מובן הכחות46ומזה את רק לא ("ארויסמאנען") לעורר שצריך –ַָ
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נוגע שהדבר כיון בגילוי, .
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רבינו משה של התורה לקבלת נוגע זה שענין מפני אלא כמוך", לרעך "ואהבת הציווי מצד רק לא – לנשמע

בעצמו,

שנמצאים הגנבים אפילו דרב", "בשיבבותי' הנמצאים אלו כל הנה מקום, מקום ובכל ודור דור בכל גם כך
ונוגעת פועלת הגנבים של והנהגתם לגנבים, גם נוגעת רב של ששלימותו כך, רב, עם קשורים הם גם בשכינותו,

רב של .168בעניניו

לה"חוצה". לצאת גם שמוכרחים – נמצאים שבו מקום בכל שנוגעת ההוראה גם וזוהי

בבחינת אלא "מקבל", בבחינת יהיה לא ב"חוצה" נמצא שכאשר מלכתחילה להבהיר צורך אמנם יש –
להשאיר יכולים ה"חוצה" את ואילו כדבעי, הם וסביבתו שהוא בכך עצמו את להגביל אין אבל, "משפיע";

בחוץ. שנמצאים אלו עבור

ÂÏ:שיטות ב' יש מלחמה הנהגת בסדר .
העיר על להתנפל מתחיל השונא כאשר ורק כלום, כנגדו עושים אין מתנפל, אינו שהשונא זמן כל א)

הגנה. מלחמת וזוהי העיר. על להגן בכדי כנגדו לוחמים אזי ויושביה,

תנופה. מלחמת וזוהי האויב. עם מלחמה ועורכים מתקדמים אלא להתנפל, יתחיל שהאויב עד מחכים אין ב)

הגנה: מלחמת על תנופה במלחמת מעלות ושתי

ואצל החזק, הצד עצמו אצל בוחר במלחמה, מתחיל האויב כאשר חלש. וצד חזק צד יש מצב בכל א)
אחריך" הנחשלים "כל החלש, הצד – שבוחר169שכנגדו לאחרי המלחמה, את ומנהל ההתקפה את עורך ושם ,

האויב ואצל החזק, הצד עצמו אצל לבחור אפשר תנופה, במלחמת אמנם, עבורו. נוח היותר הזמן את לעצמו
החלש. הצד –
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ועוד.167) ב. ל, פסחים
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לו         

מתנוול מנוול עם המתאבק שכן, דברֿמה, ומאבדים מהרסים בה, מנצחים כאשר גם מלחמה, בכל ב)
אפשר170כמותו אי חירום שבשעת ובפרט אחד. ובמקום במקצת לכלֿהפחות חורבן, עם קשורה – מלחמה .

אמ שלום. בשעת כמו המדינה הנהגת משטר את בטוב אפשרלהנהיג אזי תנופה, במלחמת הולכים כאשר נם,
שמצד החירום ופעולת להנהגה. כלל תבלבל לא שהמלחמה באופן המדינה, הנהגת כל את היטב בתחילה לסדר

האויב. בשטח תהיה הקרב

ÊÏ– היראים ובמלחמת הרע, היצר עם טוב היצר במלחמת הוא הזה החזיון וככל האלה הדברים וככל .
לעתֿעתה החפשים אלו עם – תורה ובדרכי נועם הגנה171בדרכי מלחמת ודרכים: אופנים שני בזה שיש –

תנופה .172ומלחמת
לעמוד איך עצה ומטכסים מתאספים אזי למחנם, נפשות לצוד הולכים החפשים כאשר היא: הגנה מלחמת
שם ומאירים למחנם הולכים אדרבה, אלא ללחום, יתחילו הם אשר עד מחכים אין היא: תנופה מלחמת נגדם.

שבשמים. לאביהם לקרבם נפשות מהם וצדים והמצוה, התורה באור

בשעת בין המלחמה בניצוח בין הגנה, מלחמת על תנופה במלחמת מעלה יש בגשמיות שבמלחמה וכשם
אלו: בשתים היא תנופה במלחמת שהמעלה הרוחנית, במלחמה גם הוא כן – גופא המלחמה

בהם. לנצח יותר שנקל ענינים ואותם הזמן אותו לבחור אפשר תנופה במלחמת הולכים כאשר א)

ענינים איזה לעצמם ומתירים הרגיל, בסדר מתנהגים שאינם כאלו ישנם ללחום, מתחיל האויב כאשר ב)
קצת, יוותרו כאשר כן שאין מה יוותר, לא השני הצד אזי הדין, חומר בכל ילכו שאם – היא הטענה קלים;

העיקר. את ולנצח להרוויח יכולים אזי טפלים, בענינים

"תירוצים" ומוצאים שולחןֿערוך, של בענינים "פשרות" לעשות שמתחילים בכך מתבטא זה וענין
העולם" "תיקון מפני ובמילא, מדרבנן, איסור רק הוא זה וענין דרבנן, חומרא רק הוא זה שענין – ו"היתרים"
ושלישית, לשני' אחת מפשרה הולכים וכך שעה, לפי זה על לוותר צריכים מישראל" נפשות "פיקוח ומפני

השני. אחרי אחד ומקום ענין ומאבדים

תורה פי על בהנהגה מסתפקים שלא היינו, האויב, של בשטחו שמתנהלת תנופה, במלחמת כן שאין מה
שומרי של החוג את ולהעמיק ולהרחיב להגדיל להוסיף פועלים אלא ומצוה, תורה שומרי של בחוג ומצוות

ומצוות. תורה בעניני שניתוסף אדרבה, אלא מאומה, מאבדים אין אזי – ומצוה תורה

ÁÏוכאשר בעניניהם, ועסקו במקום ישבו והחרדים שהיראים עתה, עד הסדר היה הרבים, בעוונותינו והנה, .
"עמורדזשענסי המדינה: (ובלשון "אסיפתֿחירום" מזעיקים היו אזי רצוי, בלתי ענין עם יוצא היה שכנגד הצד

מסתברא"... "איפכא של באופן ודוקא – סברתו את מציע היה אחד וכל יחד, כולם ומתאספים מיטינג"),
שנעשה עד השני, אחרי אחד ענין ענינים, איבדו כן וכמו דור, ועוד דור עוד דור, אנשים, איבדו – ובינתיים
ישראל, בגבול להיות יכולים כאלו שענינים אחד אף חשב לא שעברו שבדורות כאלו ענינים שישנם ומצב מעמד
במילואם, ומצוות תורה שומר שנקרא רק לא בימינו, ואילו במילואם, ומצוות תורה שומר שנקרא יהודי אצל

"צדיק"!... נקרא עוד הוא אלא

אגרא" צערא "לפום הרי – אלו בימינו בהם לעמוד שצריכים בהנסיונות מתבוננים כאשר פלא: זה ,173ואין
דברים על או יותר קטנים דברים על שלפנים בדורות שהיו מהנסיונות יותר הרבה גדולים הם אלו שנסיונות

שבדוגמתם.

לצד שתפול עד ולהמתין במקומו לישב מגן, מלחמת של בשיטה הולכים שכאשר בפועל, רואים כן, ואם
את להדוף הצליחו לא פעם אף לראש, לכל הנה – אותה להפריך כיצד עצות יחפש ואז חדשה, סברא שכנגד
כלל. ניצחו לא שבהם ומצבים מקרים שהיו אלא עוד ולא דברֿמה, איבדו לפעמים אלא במילואה, המתקפה
במלחמת אלא תנופה, במלחמת התעסקו שלא כיון השמאל, בצד נשארו מישראל אלפים שעשיריות – זאת ועוד

ההתקפה. את עורך השונא כאשר האחרונה השעה במחצית רק – גופא ובזה מגן,
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ספכ"ח.170) תניא ראה
המשיח171) שבימי להרמב"ם (ספי"א) מלכים הל' בסוף ועיין

והמצוות. התורה בדק היינו בדקה", לחזק . . ישראל כל "יכוף

קמה).172) ע' חי"ד (אג"ק זו שנה כסלו ד' מכתב גם ראה
מכ"א.173) פ"ה אבות

         

ËÏיכולים בודאי – זה לעומת של בצד ("רעוואלוציעס") מהפיכות של בזמן אנו שנמצאים כיון אמנם, .ָ
קדושה. של לענינים זאת לנצל

ובהקדמה:

של ענינים הם שבתורה והקללות התוכחות שכל והשולחןֿערוך, התניא בעל הזקן, אדמו"ר של פתגם ישנו
שבהם הברכה גודל כאּפן") ניט זיך ("מ'זאל יתפסו שלא כדי נסתר, בלשון נאמרו אלו שענינים אלא .174ברכות, ַָ

שבפשטות – דמשיחא עקבתא של הזמן על הסימנים אחד פניוהנה, "נערים הוא: – תוכחה של ענין הוא
בחמותה" כלה באמה קמה בת . . ילבינו .175זקנים

ענין שזהו הזקנים, מהוראת להיפך ויעשו להזקנים יצייתו לא שהנערים – הוא בזה הפשוט הפירוש
בלתיֿרצוי.

של לענין זו הנהגה לנצל שיכולים בודאי הרי – ברכה של ענין גם בזה שמוסתר שיודעים כיון אמנם,
יותר176קדושה הרבה בה להצליח שיכולים מופלאה, הנהגה שזוהי מוכח, נסתר, בלשון נאמר זה שענין וכיון .

עתה. עד שהיתה ההנהגה מהצלחת

לעניננו: ובנוגע

שהם בכך הסתפקו אלא תנופה, במלחמת עסקו לא מהם גדול שחלק אבותינו, ואבות אבותינו הנהגת למרות
בן ויצא ליצלן, רחמנא צרה, אירעה וכאשר בניֿביתם, אצל זאת ופעלו מצוות, וקיימו והתפללו למדו בעצמם

– לכך עצות חיפשו אזי טובה, שאינה לתרבות

עצמם על יקבלו בכח שהצעירים – ילבינו" זקנים פני ש"נערים באופן אלו בימינו ההנהגה להיות צריכה
הפכית: בשיטה להתנהג

בכך, להצליח כדי אבל, דפליג; מאן לית הרי – ביתו ובני עצמו על לפעול אחד כל שצריך להפעולה בנוגע
שדֿי" במלכות עולם "לתקן כדי מספיק), זה אין (שהרי זאת יש118ועוד תנופה: במלחמת לצאת חייבים –

ותורה מצוה ב"נר ולהאירם הגדולים, ועם הקטנים עם שלו, הנוער עם להתעסק שכנגד, הצד של לשטחו להכנס
פעם.49אור" אחר פעם

מצליחים, לא הראשונה בפעם אם להתפעל ואין

כליֿזיין בידו ואין טוב, חייל שאינו ומצבו מעמדו בידעו יצליח, מה מפני וכי כך: על להתפלא ואין –
– המרץ בכל המלחמה את לנהל מניחו שאינו הרע יצר ישנו פנימה בתוכו שהרי טובים,

ומרץ, כח וביתר מסירתֿנפש ביתר לילך – אדרבה אלא אחור, נסוג להיות לא – היא לזה העצה אבל,

לפעול יכולים – גרועים כליֿזיין עם מספר מתי אפילו הנה ואז, ,טובים כליֿזיין עם רב עם ַָמאשר
חי להם אין הדרושים.אם נפש ומסירת ות

Ó:דמשיחא דעקבתא הזמן לכללות בנוגע המענה גם וזהו .
כפני הדור פני וכו' למינות תהפך "מלכות דמשיחא, לעקבתא בנוגע שנאמרו הסימנים כל את רואים כאשר

כן175הכלב" פי על ואף יותר, גבוהות נשמות בעלי יהודים היו הקודמים שבדורות כיון לשאול: יהודי יכול –
שהמצב בלבד זו שלא מאתנו, לדרוש יכולים איך – כיום אנו עומדים שבו ומצב המעמד הגיע סוף כל סוף הנה

אדרבה, אלא יותר, גרוע יהיה אחתלא אגודה כולם ש"יעשו עד כולם, את בתשובה להחזיר המצב, את
רצונך"?! לעשות

ילבינו": זקנים פני "נערים – ומנוסה בדוקה שיטה שיש – זה על והמענה

להתחשב אין עתה; עד שהיו מכמו ("פרימער") יותר חרדים שיהיו הזקנים על לפעול צריכים הנערים
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ע'174) חט"ז תו"מ גם וראה ואילך. א מח, בחוקותי לקו"ת ראה
וש"נ. ואילך. 284

רע"ב).175) (מט, בסופה סוטה

זו176) שנה תשרי ח"י מכתב ואילך. 65 ע' חי"א תו"מ גם ראה
כח). ע' ריש חי"ד (אג"ק



לז          

ËÏיכולים בודאי – זה לעומת של בצד ("רעוואלוציעס") מהפיכות של בזמן אנו שנמצאים כיון אמנם, .ָ
קדושה. של לענינים זאת לנצל

ובהקדמה:

של ענינים הם שבתורה והקללות התוכחות שכל והשולחןֿערוך, התניא בעל הזקן, אדמו"ר של פתגם ישנו
שבהם הברכה גודל כאּפן") ניט זיך ("מ'זאל יתפסו שלא כדי נסתר, בלשון נאמרו אלו שענינים אלא .174ברכות, ַָ

שבפשטות – דמשיחא עקבתא של הזמן על הסימנים אחד פניוהנה, "נערים הוא: – תוכחה של ענין הוא
בחמותה" כלה באמה קמה בת . . ילבינו .175זקנים

ענין שזהו הזקנים, מהוראת להיפך ויעשו להזקנים יצייתו לא שהנערים – הוא בזה הפשוט הפירוש
בלתיֿרצוי.

של לענין זו הנהגה לנצל שיכולים בודאי הרי – ברכה של ענין גם בזה שמוסתר שיודעים כיון אמנם,
יותר176קדושה הרבה בה להצליח שיכולים מופלאה, הנהגה שזוהי מוכח, נסתר, בלשון נאמר זה שענין וכיון .

עתה. עד שהיתה ההנהגה מהצלחת

לעניננו: ובנוגע

שהם בכך הסתפקו אלא תנופה, במלחמת עסקו לא מהם גדול שחלק אבותינו, ואבות אבותינו הנהגת למרות
בן ויצא ליצלן, רחמנא צרה, אירעה וכאשר בניֿביתם, אצל זאת ופעלו מצוות, וקיימו והתפללו למדו בעצמם

– לכך עצות חיפשו אזי טובה, שאינה לתרבות

עצמם על יקבלו בכח שהצעירים – ילבינו" זקנים פני ש"נערים באופן אלו בימינו ההנהגה להיות צריכה
הפכית: בשיטה להתנהג

בכך, להצליח כדי אבל, דפליג; מאן לית הרי – ביתו ובני עצמו על לפעול אחד כל שצריך להפעולה בנוגע
שדֿי" במלכות עולם "לתקן כדי מספיק), זה אין (שהרי זאת יש118ועוד תנופה: במלחמת לצאת חייבים –

ותורה מצוה ב"נר ולהאירם הגדולים, ועם הקטנים עם שלו, הנוער עם להתעסק שכנגד, הצד של לשטחו להכנס
פעם.49אור" אחר פעם

מצליחים, לא הראשונה בפעם אם להתפעל ואין

כליֿזיין בידו ואין טוב, חייל שאינו ומצבו מעמדו בידעו יצליח, מה מפני וכי כך: על להתפלא ואין –
– המרץ בכל המלחמה את לנהל מניחו שאינו הרע יצר ישנו פנימה בתוכו שהרי טובים,

ומרץ, כח וביתר מסירתֿנפש ביתר לילך – אדרבה אלא אחור, נסוג להיות לא – היא לזה העצה אבל,

לפעול יכולים – גרועים כליֿזיין עם מספר מתי אפילו הנה ואז, ,טובים כליֿזיין עם רב עם ַָמאשר
חי להם אין הדרושים.אם נפש ומסירת ות

Ó:דמשיחא דעקבתא הזמן לכללות בנוגע המענה גם וזהו .
כפני הדור פני וכו' למינות תהפך "מלכות דמשיחא, לעקבתא בנוגע שנאמרו הסימנים כל את רואים כאשר

כן175הכלב" פי על ואף יותר, גבוהות נשמות בעלי יהודים היו הקודמים שבדורות כיון לשאול: יהודי יכול –
שהמצב בלבד זו שלא מאתנו, לדרוש יכולים איך – כיום אנו עומדים שבו ומצב המעמד הגיע סוף כל סוף הנה

אדרבה, אלא יותר, גרוע יהיה אחתלא אגודה כולם ש"יעשו עד כולם, את בתשובה להחזיר המצב, את
רצונך"?! לעשות

ילבינו": זקנים פני "נערים – ומנוסה בדוקה שיטה שיש – זה על והמענה

להתחשב אין עתה; עד שהיו מכמו ("פרימער") יותר חרדים שיהיו הזקנים על לפעול צריכים הנערים
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ע'174) חט"ז תו"מ גם וראה ואילך. א מח, בחוקותי לקו"ת ראה
וש"נ. ואילך. 284

רע"ב).175) (מט, בסופה סוטה

זו176) שנה תשרי ח"י מכתב ואילך. 65 ע' חי"א תו"מ גם ראה
כח). ע' ריש חי"ד (אג"ק



לח         

השיטה את להחליף יש אלא מגן, מלחמת עליהם, ולהגן אמות בד' מסוגרים להיות עתה, עד שהיתה בהשיטה
תנופה. למלחמת ולעבור

במלחמה, להצליח (ב) בשלימות, שישארו שלנו השורות עם בטוחים להיות (א) המעלות: שתי יהיו ואז
ה'" "צבאות שהננו דכיון הוי'"177והיינו, "מלחמות ללחום ויוצאים ה'"178, נקמת "לתת בדרכי179, שכנגד, בהצד

ננצח. סוף כל שסוף בודאי הרי התורה, ובדרכי נועם

‡Ó:המלחמה הנהלת באופן פרט ועוד .
שגם מהפכה, שם ולעשות האויב שורות בין ליכנס הוא המלחמה מטכסיסי אחד הגשמית, שבמלחמה כשם

הרוחנית. במלחמה גם הוא כן הנה – האויב כנגד ילחמו מבפנים אנשים

הזקן172ובהקדמה רבינו כפתגם מאלקות, נפרד להיות יכול ואינו רוצה אינו פנימה בנפשו יהודי שכל –180

הפסוק אזי181על היהדות, נקודת את יהודי אצל מעוררים כאשר כן, ואם אחד". ה' אלקינו ה' ישראל "שמע
את וינצחו שבנתיים, האויב את יבטלו יחדיו ושניהם מבחוץ, נלחם ואנחנו מבפנים, שלו היהדות נקודת תלחם

המלחמה.

Ó:בפרט חב"ד אגודת וצעירי בכלל הצעירים עבודת היא וזאת .
יהיה "הצעיר כי, שכנגד, הצד אצל חיילים וכמה אצלנו נמצאים חיילים כמה חשבונות לעשות לנו אל

צדנו.182לאלף" על הוא פנימה בנפשו הנה גופא האויב שורות שבין וגם ,

נצח" "דידן הנצחון, יהיה בודאי ואז נפש, ומסירות במרץ תנופה במלחמת ללכת עלינו היינו,22ולזאת ,
ולמטה ולמעלה רוחות לד' יתנענעו יחדיו וכולם וה"ערבה", ה"הדס" את אליהם יצרפו וה"לולב" ,27ש"האתרוג"

החסידות תורת זוהי שבתורה ומאור אור" ותורה מצוה "נר קצוות הששה בכל להמשיך .183כדי

שמחה]. ניגון לנגן התחיל כך אחר "לחיים". אמרו התלמידים כל אם התעניין שליט"א אדמו"ר [כ"ק

***

‚Óבתרא בבא במסכת שנינו חוץ184. השובך, בעל של הוא הרי אמה חמשים בתוך הנמצא (גוזל) "ניפול :
מוצאו". של הוא הרי אמה מחמשים

דא ועל מהו, אמה מחמשים חוץ אחת ורגלו אמה חמשים בתוך אחת רגלו ירמי', ר' "בעי שם: ובגמרא
מדרשא". מבי ירמי' לרבי אפקוהו

לקונו האדם בעבודת בזה הרמז לבאר .185ויש

„Óבמדרש כדאיתא ישראל, כנסת על קאי – יונה ליונה.187ובזהר186. נמשלה ישראל שכנסת
שזהו – ל"שובך" היונים את מכניס ישראל), כנסת של (הבעל הקב"ה היונים, שבעל ומצב מעמד וישנו

מרות" מקבלת "שאינה דרור" "צפור של ומצב במעמד אינם ישראל שבני הגלות, דזמן המרות188הענין מלבד ,
שכתוב כמו הקב"ה, לעבדים"189של עבדים "ולא הם", תחת190"עבדי הם נמצאים זה זמן משך על שהרי –

בגמרא כדאיתא ברצונם, תלוי הדבר ואין הגלות, ישראל191שעבוד יעלו שלא אחת שבועות, "שלש שישנם
כו'". בחומה

אמה: חמשים בתוך רק היא הגלות) ומצב (מעמד השובך לבעל ישראל) (בני היונים של השייכות אמנם,
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מא.177) יב, בא
שם.178) רמב"ם
ג.179) לא, מטות
ב"היום180) (נעתק שפד ע' ח"ד מוהריי"צ אדמו"ר אג"ק ראה

ועוד. סיון). כא יום" ב"היום (נעתק תקמז ע' שם תמוז). כה יום"
ד.181) ו, ואתחנן
(182.145 ע' חי"ג תו"מ וראה כב. ס, ישעי' ע"פ
חגיגה183) ירושלמי שם. ענף יפה ובפי' ב דאיכ"ר פתיחתא ראה

סה"מ א'שכב. ע' ח"ג תער"ב המשך שם. קה"ע ובפי' ה"ז פ"א
וש"נ. .176 ע' תרפ"ט

שמ184) ולהעיר, - ב. זה,כג, בזמן בישיבה נלמדה (ב"ב) זו סכת
(המו"ל). הישיבות בני עבור במיוחד היא זו התוועדות והרי

לו.185) הקדמה הגלגולים שער גם ראה
[ב].186) טו פ"א, שהש"ר
א.187) מז, זח"ב ראה
וש"נ.188) ב. קו, שבת
נה.189) שם, מב. כה, בהר
וש"נ.190) ב. כב, קידושין
רע"א.191) קיא, כתובות

         

בהמאמר כמדובר – שבנפש הגלויים כחות מספר על מורה אמה תתן192חמשים ושוטרים "שופטים בענין
שעריך" בכל חמשים193לך זה הרי כולם, כללות עם ויחד משבעה, כלול מהם אחד וכל שערים, שבעה שישנם ,

הנו"ן בשער כלולים שהם וכפי בינה, שערי מ"ט היינו, בינה, שערי חמשים כנגד שהם שבנפש, השערים
תורה בלקוטי שער194(כמבואר (ב) הנו"ן, בשער השערים מ"ט התכללות (א) ענינים: ב' יש הנו"ן שבשער

עצמו). מצד הנו"ן

המבואר דרך יום"195[ועל חמשים "תספרו העומר בספירת שכתוב מה רק196בענין שסופרים פי על אף ,
גם מלמעלה סיוע במילא נמשך אזי ימים, מ"ט במשך המדות וזיכוך דבירור העבודה ידי שעל כיון – יום מ"ט

החמשים]. לשער בנוגע

לבעליֿהגלות שיש שה"תפיסא" – אמה חמשים בתוך רק היא השובך לבעל היונים של שהשייכות הרמז וזהו
להגוף, השייכים הנשמה של הגלויים בכחות רק היא

אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד כדברי להנשמה, ולא להגוף רק הגלות ענין שייך בעצם שהרי רק197– :
הנשמהג כחות על גם תפיסא בעליֿהגלות מקבלים הגוף ידי על אבל, הנשמה, ולא כו', לגלות נמסרו ופותינו

– להגוף השייכים

של למלכו אלא השובך, לבעל שייך זה אין – הגלויים מכחות למעלה דהיינו, אמה, מחמשים חוץ אבל
שובך). גלות, של ומצב במעמד ליונה, שנמשלה ישראל, כנסת את (שהכניס עולם

‰Ó:"מהו אמה מחמשים חוץ אחת ורגלו אמה חמשים בתוך אחת רגלו ירמי', ר' "בעי זה ועל .
הוא" מילתא "שמא שהרי – ירמי' השם של ענינו תוכן וחמי198ובהקדם מורי קדושת כבוד כדברי –

וירמי'199אדמו"ר יֿה", "ישע "ישעי'", נקרא ולכן הגאולה, עם קשור הי' שישעי' וירמי', ישעי' להנביאים בנוגע
חז"ל במדרשי וכמבואר הגלות, עם קשור נקרא200הי' ולכן ישראל, בני עם יחד בגלות לילך הוצרך שירמי'

יֿה. מרירות מלשון "ירמי'",

הרי הנשמה שמצד – האמיתי ומצבם מעמדם את ראה בגלות, ישראל בני עם יחד היה ירמי' כאשר והנה,
יתברך" אתו באמנה היתה החטא "בשעת כיון154אפילו הגוף, עניני מצד רק הוא דהגלות ומצב המעמד ואילו ,

קצרה" "דעתם שלכן עמך", צרכי .201ש"מרובים

הוא, בזה הרגיל הפירוש –גופא הא אבל, קצרה". ש"דעתם לפי היא עמך" צרכי ש"מרובים
שכתוב כמו רוח", ד"קוצר שהו"ע קצרה", ה"עבודה202ש"דעתם מצד זה הרי רוח", מקוצר משה אל שמעו "ולא

הגלות. שבזמן קשה"

אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד שאמר הם"203וכפי מלכים בני ישראל ש"כל שכיון כאשר204, מלך, בן הרי ,
ביו קלה מלאכה אפילו לעשות אותו עבודהמכריחים מאשר יותר הרבה ביותר, פרך" "עבודת עבורו זה הרי תר,

פשוט. לאדם קשה

לעניננו: ובנוגע

הכבוד" כסא מתחת "חצובה היא עצמה מצד זורקים205הנשמה ומשם ורוחניות. לאלקות רק שייכות לה ויש ,
עמיקתא" לבירא רמה "מאיגרא תאוות206אותה חומריים, וענינים גשמיים ענינים עם שקשור ודם, בשר לגוף –

רוחניים. לתאוות ועד גשמיים

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

תשט"ז192) אלול ד' שופטים, דש"פ ושוטרים שופטים ד"ה
וש"נ. ואילך). 179 ע' חי"ז (תו"מ

שופטים.193) ר"פ
ואילך.194) א יב, במדבר
ואילך.195) ד יו"ד, שם
טז.196) כג, אמור
וש"נ.197) .169 ע' תרפ"ז סה"ש
קעט,198) ח"ב סע"א. ו, ח"א זהר ב. פג, יומא ב. ז, ברכות ראה

ועוד. סע"ב.

ואילך.199) 139 ס"ע תש"ג סה"ש
פכ"ז.200) פס"ר ראה
וישלח201) תו"א וראה ב. כט, ברכות ע"פ נעילה, בתפלת פיוט

בתחלתו. תרל"ו רבים מים המשך רע"ג. כו,
ט.202) ו, וארא
וש"נ.203) .173 ס"ע חט"ו תו"מ גם ראה
וש"נ.204) א. סז, שבת
א.205) קיג, לזח"א בנצו"ז ובהנסמן רע"ב. כט, זח"ג ראה
ב.206) ה, חגיגה - חז"ל לשון ע"פ
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הגלות. שבזמן קשה"

אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד שאמר הם"203וכפי מלכים בני ישראל ש"כל שכיון כאשר204, מלך, בן הרי ,
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פשוט. לאדם קשה

לעניננו: ובנוגע

הכבוד" כסא מתחת "חצובה היא עצמה מצד זורקים205הנשמה ומשם ורוחניות. לאלקות רק שייכות לה ויש ,
עמיקתא" לבירא רמה "מאיגרא תאוות206אותה חומריים, וענינים גשמיים ענינים עם שקשור ודם, בשר לגוף –

רוחניים. לתאוות ועד גשמיים

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

תשט"ז192) אלול ד' שופטים, דש"פ ושוטרים שופטים ד"ה
וש"נ. ואילך). 179 ע' חי"ז (תו"מ

שופטים.193) ר"פ
ואילך.194) א יב, במדבר
ואילך.195) ד יו"ד, שם
טז.196) כג, אמור
וש"נ.197) .169 ע' תרפ"ז סה"ש
קעט,198) ח"ב סע"א. ו, ח"א זהר ב. פג, יומא ב. ז, ברכות ראה

ועוד. סע"ב.

ואילך.199) 139 ס"ע תש"ג סה"ש
פכ"ז.200) פס"ר ראה
וישלח201) תו"א וראה ב. כט, ברכות ע"פ נעילה, בתפלת פיוט

בתחלתו. תרל"ו רבים מים המשך רע"ג. כו,
ט.202) ו, וארא
וש"נ.203) .173 ס"ע חט"ו תו"מ גם ראה
וש"נ.204) א. סז, שבת
א.205) קיג, לזח"א בנצו"ז ובהנסמן רע"ב. כט, זח"ג ראה
ב.206) ה, חגיגה - חז"ל לשון ע"פ



מ         

וזיכוך בבירור העבודה התחלת לפני עוד – הגוף דמאסר בה"שובך" נמצאת שהנשמה גופא הא כן, ואם
גדולה! הכי פרך" "עבודת זו הרי – העולם ועניני הבהמית ונפש הגוף עניני

מלך בת כבודה ש"כל מלך", "בת – להנשמה לשלם כדי מספיק אינו שבעולם השכר כל הרי שכן, וכיון
שאפילו207פנימה" כיון כנענית", "שפחה או כנעני" ל"עבד השייכים ענינים עם להתעסק שצריכה כך על –

וערכו כבודו לפי זה אין עברי" .208"עבד

אמה": מחמשים חוץ אחת ורגלו אמה חמשים בתוך אחת ש"רגלו ירמי' ר' טוען ולכן,

הגוף בעניני ההתעסקות ענין שהוא ה"יונה", של תחתונה היותר המדריגה שזוהי ל"רגליים", בנוגע אפילו
" שרק באופן זה הרי – העולם עניני עם הקשורים הבהמית ונפש רגלו אבל אמה", חמשים בתוך

" היא האלקית, נפש עם שקשור השני המחצה אמה".השני', מחמשים

הידוע הבעש"ט פתגם דרך לענינים209[ועל שהסיבה מעלה, של בביתֿדין ישראל בני על זכות שלימד
שיהיה כדי היא, מסחר, בעניני בהם שנכשלים בזה וכיוצא הרע לשון אבק או גבול השגת כמו הלאֿטובים
("נעמען מזונות להם שיבטיחו חכמים לתלמידי בנותיהם את להשיא או לישיבה, הילדים את לשלוח כסף להם

בזה]. וכיוצא קעסט"), אויף חתן ַא

המפסיק, ממוצע של באופן ולא הקב"ה, עם הקישור נעשה ידה שעל הממוצע היא האלקית שנפש וכיון
להיות המחבר, ממוצע של באופן נמצאאלא אמה", מחמשים "חוץ הוא שחציו זה ידי על הרי – אחת מציאות

.לבעליֿהגלות תפיסא אין ששם אמה", מחמשים "חוץ

ÂÓ:"מדרשא מבי ירמי' לרבי אפקוהו דא "ועל .
הושיבני "במחשכים – בבלי תלמוד וביחוד בכלל, התלמוד ענין הוא – מדרשא" של210"בי תלמודה זה ,

מעשה"211בבל" לידי "שמביא הוא הלימוד של שענינו הענינים212, גם ידם ועל הגשמיים הענינים וזיכוך בירור ,
החומריים.

דברים וזיכוך בירור ענין וכללות הגלות ענין כללות מתבטל דבריו שלפי – ירמי' לר' המענה תוכן וזהו
בלבושי להתלבש צריך הבירור, ענין להיות שיוכל כדי שהרי מדרשא", ד"בי הענין תוכן שזהו גשמיים,

למטה. הירידה להיות צריכה זה ובשביל המתברר,

אמה" חמשים "בתוך שנמצאים פי על שאף – המעלות ב' שישנם באופן ירמי' ר' של האבעיא נפתרה ובכך
ד"בי הענין להיות שיוכל כדי היא לכך הסיבה הרי ה"שובך", של הבית לבעל שייכים ובמילא "שובך", של
הענין שכל כך, זה, דלעומת ה"שובך" מן אותם ולהוציא והחומר, הגשם וזיכוך בירור ענין שהוא מדרשא",
ויהיו שובך"), אויס שובך דעם פון ("מאכן ה"שובך" את יבטלו סוף כל שסוף כדי הוא בה"שובך" ַשנמצאים

אלקיו" ה' אלא גביו על ש"אין דרור צפור של ומצב .213במעמד

לעיל המדובר דרך על – בזה הענין נהורא"214ונקודת והדר חשוכא "ברישא לבוא215בענין שהדרך ,
האמיתית שהגאולה והגלות, הגאולה לכללות בנוגע גם הוא כן חשוכא", ש"ברישא זה ידי על היא ל"נהורא",
שלמעלה ולענינים להגילויים לזכות יכולים הגלות, דימי העבודה ידי על שדוקא היינו, בהגלות, תלויה והשלימה

צדקנו. משיח ידי על בימינו במהרה שיתגלו מגילויים גם

בנו רק לא יפעלו שבקטנים,ואז לקטן עד שבגדולים מהגדול ישראל, בני כל את הכוללים המינים, לד' גע
– העולם לאומות בנוגע גם אלא ריח, ולא טעם לא בה שאין ל"ערבה" עד וריח טעם בו שיש מה"אתרוג"

העולם אומות שבעים כנגד פרים שבעים הקריבו מינים ד' מצות שמקיימים זמן באותו לבררם216שהרי ,
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יד.207) מה, תהלים
השיחה.208) המשיך ואח"כ ניגון, לנגן צוה שליט"א אדמו"ר כ"ק
(209.149 ע' ח"ד תו"מ גם וראה סקס"ה. טוב שם כתר ראה
ו.210) ג, איכה
א.211) כד, סנהדרין
וש"נ.212) ב. מ, קידושין

וש"נ.213) (במשנה). א יו"ד, הוריות - חז"ל לשון
ע'214) (לעיל פ"ד הסוכות דחג ב' דיום לבנו וטהר ד"ה במאמר

ואילך). 23
ב.215) עז, שבת
ועוד.216) ב. נה, סוכה

         

אתך" לזרים ואין לבדך לך ש"יהיו דשמיניֿעצרת ומצב להמעמד לבוא – מ"קדש217ולהעלותם מקום, שבכל ,
אחד" ושמו אחד "הוי' יהיה העמים", "ארץ עד .122הקדשים"

ואחר כודי". מי "כאטש הניגון לנגן התחיל כך אחר שעמדה". "והיא לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר ָ[כ"ק
במהלך בסוכה (שירד הך"... הך הך רעגן דעם אּפשטעלן "און בניגון: באמרו הך", הסלע "על לנגן התחיל ָכך

.218ההתוועדות)]

***

ÊÓבהמאמר דובר תורה219. על שנאמר לבנה", אש גבי על שחורה "אש גם220אודות ישנו זה שענין –
הוא שענינה כיון – הבהמית ונפש הגוף עם הקשורים הגלויים, כחות מצד העבודה האדם: בנפש בעבודה
בשביל שאינה כיון – דלבא רעותא הנפש, עצם שמצד והעבודה שחורה"; "אש נקראת לכן החושך, את להאיר

בך" ודבוקה ש"חבוקה היחידה, בחינת עצמה, מצד הנשמה עבודת היא אלא לבנה".221הגוף, "אש נקראת לכן ,
בתורה. – לבנה" ו"אש שחורה" "אש של ענינם ולבאר להוסיף ויש

ובפרט השואבה, בית לשמחת גם שייך זה הרי בכללות אבל לשמחתֿתורה, שייך באריכות זה ענין [ביאור
היין]. ניסוך היה שבו זמן באותו המים, דניסוך הענין הי' שאז

מהימנא ברעיא בזהר כדאיתא התורה, ופנימיות התורה חיצוניות שבין החילוק שזהו – הוא 222והענין

הקודש באגרת בארוכה הוא223ומבואר ורע" דטוב "אילנא דחיי": ו"אילנא ורע" דטוב "אילנא בתורה שיש
שחורה"; "אש ענין שזהו מובן ומזה ורע, טוב תערובות בהם שיש ענינים לברר שענינה שם על דתורה, נגלה

כו'" מחלוקת ולא קושיא לא תמן "דלית התורה, פנימיות הוא דחיי" פשוט222ו"אילנא באופן מתעסקת שאינה ,
לבנה". "אש ענין וזהו ואלקות, טוב בעניני אם כי ורע, טוב עניני בבירור וישיר

ÁÓבהמאמר נתבאר והנה, באופן224. היא אלול) דחודש ההכנה גם (כולל בכלל תשרי דחודש שהעבודה ,
אבקש" הוי' פניך את פני לבנה";225ד"בקשו "אש ענין שזהו הנפש, דפנימיות העבודה שזוהי ,

ומדות שכל מצד השנה שבכל העבודה שגם הגלויים, בכחות ועוז כח תוקף יתן זה שענין היא, והתכלית
דלבא. דרעותא העבודה מצד שהיא כפי נעשית תהיה שחורה", "אש ומעשה, דיבור מחשבה הלבושים וג'

הזהר כלשון הוא זה אשא"אשא226וענין גבי בירושלמיעל כהלשון (דלא על"אש227"
אש ממילא.גבי בדרך שנעשה בהעלם, הוא חיוורא" ו"נהורא חיוורא", "נהורא מאיר שבגלוי היינו, ,("

הקודש באגרת המבואר דרך יתבררו223ועל העליונים היחודים ידי שעל לבוא, דלעתיד העבודה לאופן בנוגע
דמלכת הבירור דרך על מנוחה, מתוך העבודה אופן שזהו ורע, דטוב לאילנא השייכים הענינים ממילא בדרך

שלמה ידי על .228שבא

ËÓ,"לבנה ד"אש בהענין העבודה אופן להיות צריך תשרי מחודש שהחל – אלינו שנוגעת ההוראה וזוהי .
"נהורא שיהיה שחורה", ה"אש את גם תחדור לבנה" שה"אש נהוראובאופן גבי ".על

מכמו יותר החסידות תורת בלימוד לשיעורים עתים בקביעות חיזוק תוספת שתהיה – בתורה גם כן וכמו
ללא בך" ודבוקה ד"חבוקה ענין שזהו לבנה", "אש חיוורא", "נהורא של באופן יהי' והלימוד עתה, עד שהיה

"נהורא ענין שזהו הנגלה, בלימוד גם שיחדור ובאופן קונצ'לאך... וללא נהוראפשט'לאך גבי ",על ַַ
והזיכוך הבירור את למטה בהטובֿורע יפעל אוכמא" שה"נהורא – המכוון תכלית את יפעלו זה ידי ועל

בהם, לפעול שצריכים וההעלאה
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וש"נ.217) כג. ע' ריש ח"ה מלוקט סה"מ וראה יז. ה, משלי
מילא218) שלא המסובים, אחד את הוכיח שליט"א אדמו"ר כ"ק

להבין אפשר כיצד ושאל הצטדק הלה וכאשר מסויים, בענין רצונו את
באופן להבין מדוע אבל שליט"א: אדמו"ר כ"ק השיב קדשו, רצון
פלוני, של רצונו מהו תחילה לדעת צריכים - הפוך "לכוון" כדי הפוך?

להיפך... לומר ואז,
ואילך).219) 23 ע' (לעיל ואילך ספ"ג הנ"ל לבנו וטהר ד"ה
(220.26ֿ225 הערות לקמן נסמן
הסוכות.221) דחג ג' ליום הושענות נוסח

ב.222) קכד, ח"ג
סכ"ו.223)
ואילך).224) 27 ס"ע (לעיל פ"ז הנ"ל לבנו וטהר ד"ה
ח.225) כז, תהלים
ב.226) רכו, ח"ב
ח"ג227) א. פד, ח"ב בזהר גם וכ"ה שם. ובפ"מ סה"ג פ"ח סוטה

לג, ברכה פרש"י יב. פ"ג, דב"ר בראשית ר"פ תנחומא רע"א. קלב,
ועוד. טז. ה, שה"ש ב.

ובכ"מ.228) ואילך. סע"א ה, בראשית תו"א ראה



מי          

אתך" לזרים ואין לבדך לך ש"יהיו דשמיניֿעצרת ומצב להמעמד לבוא – מ"קדש217ולהעלותם מקום, שבכל ,
אחד" ושמו אחד "הוי' יהיה העמים", "ארץ עד .122הקדשים"

ואחר כודי". מי "כאטש הניגון לנגן התחיל כך אחר שעמדה". "והיא לנגן התחיל שליט"א אדמו"ר ָ[כ"ק
במהלך בסוכה (שירד הך"... הך הך רעגן דעם אּפשטעלן "און בניגון: באמרו הך", הסלע "על לנגן התחיל ָכך

.218ההתוועדות)]

***

ÊÓבהמאמר דובר תורה219. על שנאמר לבנה", אש גבי על שחורה "אש גם220אודות ישנו זה שענין –
הוא שענינה כיון – הבהמית ונפש הגוף עם הקשורים הגלויים, כחות מצד העבודה האדם: בנפש בעבודה
בשביל שאינה כיון – דלבא רעותא הנפש, עצם שמצד והעבודה שחורה"; "אש נקראת לכן החושך, את להאיר

בך" ודבוקה ש"חבוקה היחידה, בחינת עצמה, מצד הנשמה עבודת היא אלא לבנה".221הגוף, "אש נקראת לכן ,
בתורה. – לבנה" ו"אש שחורה" "אש של ענינם ולבאר להוסיף ויש

ובפרט השואבה, בית לשמחת גם שייך זה הרי בכללות אבל לשמחתֿתורה, שייך באריכות זה ענין [ביאור
היין]. ניסוך היה שבו זמן באותו המים, דניסוך הענין הי' שאז

מהימנא ברעיא בזהר כדאיתא התורה, ופנימיות התורה חיצוניות שבין החילוק שזהו – הוא 222והענין

הקודש באגרת בארוכה הוא223ומבואר ורע" דטוב "אילנא דחיי": ו"אילנא ורע" דטוב "אילנא בתורה שיש
שחורה"; "אש ענין שזהו מובן ומזה ורע, טוב תערובות בהם שיש ענינים לברר שענינה שם על דתורה, נגלה

כו'" מחלוקת ולא קושיא לא תמן "דלית התורה, פנימיות הוא דחיי" פשוט222ו"אילנא באופן מתעסקת שאינה ,
לבנה". "אש ענין וזהו ואלקות, טוב בעניני אם כי ורע, טוב עניני בבירור וישיר

ÁÓבהמאמר נתבאר והנה, באופן224. היא אלול) דחודש ההכנה גם (כולל בכלל תשרי דחודש שהעבודה ,
אבקש" הוי' פניך את פני לבנה";225ד"בקשו "אש ענין שזהו הנפש, דפנימיות העבודה שזוהי ,

ומדות שכל מצד השנה שבכל העבודה שגם הגלויים, בכחות ועוז כח תוקף יתן זה שענין היא, והתכלית
דלבא. דרעותא העבודה מצד שהיא כפי נעשית תהיה שחורה", "אש ומעשה, דיבור מחשבה הלבושים וג'

הזהר כלשון הוא זה אשא"אשא226וענין גבי בירושלמיעל כהלשון (דלא על"אש227"
אש ממילא.גבי בדרך שנעשה בהעלם, הוא חיוורא" ו"נהורא חיוורא", "נהורא מאיר שבגלוי היינו, ,("

הקודש באגרת המבואר דרך יתבררו223ועל העליונים היחודים ידי שעל לבוא, דלעתיד העבודה לאופן בנוגע
דמלכת הבירור דרך על מנוחה, מתוך העבודה אופן שזהו ורע, דטוב לאילנא השייכים הענינים ממילא בדרך

שלמה ידי על .228שבא

ËÓ,"לבנה ד"אש בהענין העבודה אופן להיות צריך תשרי מחודש שהחל – אלינו שנוגעת ההוראה וזוהי .
"נהורא שיהיה שחורה", ה"אש את גם תחדור לבנה" שה"אש נהוראובאופן גבי ".על

מכמו יותר החסידות תורת בלימוד לשיעורים עתים בקביעות חיזוק תוספת שתהיה – בתורה גם כן וכמו
ללא בך" ודבוקה ד"חבוקה ענין שזהו לבנה", "אש חיוורא", "נהורא של באופן יהי' והלימוד עתה, עד שהיה

"נהורא ענין שזהו הנגלה, בלימוד גם שיחדור ובאופן קונצ'לאך... וללא נהוראפשט'לאך גבי ",על ַַ
והזיכוך הבירור את למטה בהטובֿורע יפעל אוכמא" שה"נהורא – המכוון תכלית את יפעלו זה ידי ועל
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וש"נ.217) כג. ע' ריש ח"ה מלוקט סה"מ וראה יז. ה, משלי
מילא218) שלא המסובים, אחד את הוכיח שליט"א אדמו"ר כ"ק

להבין אפשר כיצד ושאל הצטדק הלה וכאשר מסויים, בענין רצונו את
באופן להבין מדוע אבל שליט"א: אדמו"ר כ"ק השיב קדשו, רצון
פלוני, של רצונו מהו תחילה לדעת צריכים - הפוך "לכוון" כדי הפוך?

להיפך... לומר ואז,
ואילך).219) 23 ע' (לעיל ואילך ספ"ג הנ"ל לבנו וטהר ד"ה
(220.26ֿ225 הערות לקמן נסמן
הסוכות.221) דחג ג' ליום הושענות נוסח

ב.222) קכד, ח"ג
סכ"ו.223)
ואילך).224) 27 ס"ע (לעיל פ"ז הנ"ל לבנו וטהר ד"ה
ח.225) כז, תהלים
ב.226) רכו, ח"ב
ח"ג227) א. פד, ח"ב בזהר גם וכ"ה שם. ובפ"מ סה"ג פ"ח סוטה

לג, ברכה פרש"י יב. פ"ג, דב"ר בראשית ר"פ תנחומא רע"א. קלב,
ועוד. טז. ה, שה"ש ב.

ובכ"מ.228) ואילך. סע"א ה, בראשית תו"א ראה



מב         

– ית' ומהותו עצמותו עם זה ידי ועל האור, עצם ועם האור עם ויתאחד ויכיל שימשיך ה"כלי" יהיה ואז
שכתוב מה בראיה229שזהו דיבר", הוי' פי "כי יראה ה"כלי", היינו שהבשר, בשר", כל וראו הוי' כבוד "ונגלה
בפועל, מוחשית

טפחים מעשרה למטה ולהמשיך ב"חוצה", גם שיגיעו עד מעינותיך" ש"יפוצו זה ידי על – בימינו ובמהרה
המוכן מן ועומד שבנוי טפחים.230מה מעשרה למעלה

.פרטיות פעולות גם נוגע הרי חוצה", מעינותיך ד"יפוצו בהענין והנה, .
האורחים כל את לנצל יש – השואבה בית שמחת התוועדות לערוך שיכולים ערב עוד ישנו שמחר כיון ובכן:
במקום או קרוב במקום ניוֿיארק, בסביבות עיר יבקר מהם אחד שכל חדשות", "פנים שהם כאן, ָהנמצאים
זה הרי ובינה, לחכמה חוץ שלהיותו ז"א, מבחינת מתחיל – בחסידות שהוא כפי ["חוצה" "חוצה" יותר, רחוק

"חוצה" ויע231כבר דרגות], ישנם גופא ב"חוצה" אבל התוועדות.; שם רוך

"מעין", של ענין תהיה הפנימיות אבל הם, והשגתם הבנתם לפי המתאימות האותיות את ימצאו מקום ובכל
שהוא בכל אפילו שמטהר מעיין של שאינם232שדינו כאלו מענינים אפילו הלאֿטובים, הענינים מכל ומטהר ,

סאה ארבעים של מקוה ידי על .232נטהרים

שיהיה באופן המקומות, וריחוק המקומות מצב שיודעים אלו אצל יבררו – בפרטיות המקומות לסידור בנוגע
ומצבו. מעמדו לפי ומקום מקום בכל תלוי שזה ההתוועדות, את לערוך ובמה להמקומות, להגיע שיעשו בכדי

בנוגע גם כן יהיה – ו"ערבה" "הדס" "לולב", "אתרוג", בין חילוקים אין ההתוועדות בעת שעכשיו וכשם
שהוא כפי אחד כל של מהותו על הבט מבלי אשר האורחים, לכל שנעקר כיון כאן, בהיותו הרי ,

מקום בכל המקבל לפי המתאים באופן חוצה, המעיינות ממפיצי הוא גם יהיה במקומו, שלא ונמצא ממקומו
ומקום.

,מופלגה בהצלחה יהיה זה שכל יתברך ה' ויעזור .
אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד ידי על לנו שנמסר כפי – הזקן רבינו של בזמנו מעלה של ביתֿדין 233וכפסק

העליונה, על בעקבותיו וההולכים מקושריו יד תהיה ומצוות תורה של ענין שבכל –

הוי' את דעה הארץ מלאה "כי המקווה יעוד עד תבל, קצוי בכל חסידות ויפיצו חסידים, יעשו נועם שבדרכי
מכסים" לים .234כמים

תצאו"]. בשמחה "כי לנגן שליט"א אדמו"ר קדושת כבוד התחיל צאתו [טרם
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ה.229) מ, ישעי'
ועוד.230) סע"א. מא, סוכה - ותוס' פרש"י ראה
תנה.231) ע' אור) (יהל לתהלים אוה"ת ראה

מ"ז.232) פ"א מקוואות
ואילך.233) רסד ס"ע ח"ד שלו אג"ק ראה
בסופן.234) מלכים הל' רמב"ם וראה ט. יא, ישעי'
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ה.229) מ, ישעי'
ועוד.230) סע"א. מא, סוכה - ותוס' פרש"י ראה
תנה.231) ע' אור) (יהל לתהלים אוה"ת ראה

מ"ז.232) פ"א מקוואות
ואילך.233) רסד ס"ע ח"ד שלו אג"ק ראה
בסופן.234) מלכים הל' רמב"ם וראה ט. יא, ישעי'

   יד כרך

פעמים כמה הרמב"םכמדובר שכתב מזה -

בגמרא זה דרך וזאת(ועל פרשת לקריאת בנוגע (
הברכה", וזאת קורין "ולמחר תורה: בשמחת הברכה
"משה - במועדות התורה קריאות וכסיום כהמשך

בכל קוראין שיהיו לישראל להם תיקן - "
האחרון טוב ליום הברכה" ד"וזאת השייכות כי משמע
המועדות" כל סוף "שהיא לפי רק [לא היא חג של

לשמחת לסיימה שזכו התורה שמחת לסמוך "כדי או
לברכתהחג" שלמה המלך ברכת לסמוך "כדי או ,
"עניןמשה" היא הברכה וזאת שפרשת לפי אלא] ,

בו.המועד" שנקראת
שבשמיני הידוע פי על לבאר אפשר היה והנה

תורה שמחת עושים (שאז הקליטהעצרת היא (שאז ,
השנה דראש ההמשכות כל בפנימיות נקלטות
ראש של ותוכנו שעיקרו ומכיון בכלל). (והחודש
למלך הקב"ה את מכתירים שישראל מה הוא השנה

רז"ל כמאמר כדיעליהם, כו' מלכיות לפני "אמרו
הענינים שמעיקרי מובן הרי עליכם", שתמליכוני
זו המשכה קליטת היא תורה ושמחת עצרת דשמיני
ובפנימיות בגילוי שנמשכת עליכם", ד"תמליכוני

כו' עצרת .בשמיני
דשמחת השייכות בפשטות לבאר יש זה פי ועל

שכתוב למה "ויהיתורה שכתוב מה בפרשתנו,
ישראל", שבטי יחד עם ראשי בהתאסף מלך בישורון
בחינת הוא מלך", בישורון "ויהי ענינים: ב' שבזה

יתברך מלכותו בחינת המשכת עליכם, ;תמליכוני
"שכולם הוא ישראל", שבטי יחד עם ראשי ו"בהתאסף
בהם ואין כאחד" לאחדים להיות יחד מתאספים

ורגל דראש .התחלקות

בזה זה תלויים אלו ענינים זווב' בעבודה כי ,
דתמליכוני מכיון ישראל: כל שווים עליכם דתמליכוני
שמים, מלכות עול וקבלת ביטול ידי על נעשה עליכם
גו' דראשיכם הסוגים בין חילוק בזה ישנו באם הרי
מלכות עול וקבלת גמור ביטול זה אין – מימיך שואב

שלימה .שמים

ידי על שהיא ודם, בשר מלך הכתרת וכדוגמת
שווה ההכתרה, שבעת הביטול, בשלימות העם, ביטול
השר ירגיש באם פשוט. ואיש גדול שר זה בביטול
בין וההבדלה להמלך. בביטולו חסר יהיה מציאותו,
מלך נעשה שכבר לאחרי רק באה פשוט ואיש שר
הגזירות קיום באופן חילוקים ישנם שאז גזירות, וגוזר

ההכתרה). בעת לא (אבל

עצרת שמיני בשם גם מרומזים אלו ענינים ,וב'
מלכות לשון לכם) (תהיה עצרת א) בזה: שמהפירושים

התרגוםוממשלה כפי' לכון", תהי "כנישין ב) ,,
יתקבצו ישראל בני שכל והתקבצות, התאספות "היינו
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ואילך.1) 156 ע' לעיל ואילך, 237 ע' ח"ט לקו"ש ראה
ואילך.2) ה"ח פי"ג תפלה הל'
א.3) לא, מגילה
שם).4) מגילה בתוי"ט (הובא העיר בני פ' מגילה ר"ן
שפה.5) סי' מח"ו
סוכות.6) תפלת סדר אבודרהם שם. מח"ו
שייכות.7) עניני כמה שם בלקו"ש וראה
(8.17 הערה לקמן ראה
א'תשפט.9) ע' שם אוה"ת ד. פח, ג. פה, שמע"צ לקו"ת ראה

ובכ"מ.
הענין10) הרס"ג ובל' סע"א. טז, דר"ה)ר"ה (בתק"ש

טעמי (אבודרהם. זה" ביום הבורא את עלינו ממליכים "אנו
תש"ג. ר"ה של יו"ט ד"ה וראה התקיעות).

לכם11) להיות . . עצרת "וזהו סע"ג: פב, סוכות לקו"ת ראה
תשים שום כמ"ש והיינו . . ית' מלכותו קבלת השנה לכל למשמרת
פז, שם גם וראה שם. לס"ד ובקיצור שם. ע"ד ובריש מלך". עליך

(במ"ש סע"ג מלך דאין - העם את שלח שמע"צ) (שהוא
ביום ד"ה א'תתקמז. ס"ע לשמע"צ בהוספות אוה"ת ד. צד, עם). בלא

ובכ"מ. פכ"ו. תרצ"ה השמע"צ
ה.12) לג,

עליהם.13) מלכותו עול תמיד עה"פ: פרש"י ראה
מלך.14) בישורון ויהי הכתוב בביאור נצבים ר"פ לקו"ת

ר אי"ז זה (ופרט)וכתוב פסוק הקדמהק זוהי כ"א בהסדרה,
הסדרה כל ו)שם התוכן (עיקר שהן שלאח"ז, הברכות לכל ו"כלי"

""וזאת דווקא, כאחד כולנו הוא לברכה הכלי כי ,"
עם ואילך.ראשי 235 ע' ח"ט לקו"ש ראה – ישראל" שבטי

ובגו"א.15) בסופו, בהכתוב פירש"י ראה
א'תתסו16) א'תתסב. ס"ע ואילך. א'תתנ (ס"ע ברכה אוה"ת וראה

כו' הכללי מקיף מלך בישורון ויהי דבחי' הנ"ל כ' בביאור ואילך)
יחד. כולם ו)התכללותם וקב"ע (יראה עם ראשי בהתאסף ע"י נמשך

לשמח"ת. ושייכותו
ראה17) - בשמע"צ ולא בשמח"ת היא הברכה וזאת דקריאת ואף

" הל' בזה נאמר שלכן .226 ע' שם הברכה"לקו"ש וזאת קורין
וזאת קורין שבא"י מזה - קורין" "בשני שנאמר שני יו"ט כבשאר ולא
ראשון דיו"ט הקריאה בא"י שקורין יו"ט כבכל ודלא בשמע"צ הברכה
- דשמע"צ שני יו"ט שהוא לזה גם שייכות וקריאתה ששמח"ת מוכח
.10 ,7 הערה 237 ע' שם לקו''ש .12 להערה שוה"ג שם בלקו"ש ראה
ביום הוא ששמח"ת הטעם מבואר הדרושים שברוב מזה גם וכדמוכח
ראה - וכיו"ב) הקליטה, היא שאז (לפי שמע"צ של ענינו מצד שמע"צ
ד"ה ג). (פה, והשני ג). (פד, בסופו הא' השמע"צ ביום ד"ה לקו"ת
א'תשעט). (ע' השמע"צ ביום ד"ה אוה"ת ד). (צד, ס"ג צוה תורה

ובכ"מ.
ס"ע18) ואילך. א'תשעו ע' שמע"צ אוה"ת רע"ב. רנו, זח"ג ראה

א'תתקמז.
לה.19) כט, פנחס עה"פ

נוסח המברק ששלח כ"ק אדמו"ר שליט"א 
לאנ"ש שי' בכל מרחבי תבל 
לקראת חג הסוכות, ה'תשד"מ

בכל  ולהמשיכם  טבא,  ושבתא  במעשיו,  השם  וישמח  בעושיו  ישראל  דישמח  שמחתנו  וזמן  יום 

השנה. 

/מקום החתימה/



מג

   יד כרך

פעמים כמה הרמב"םכמדובר שכתב מזה -

בגמרא זה דרך וזאת(ועל פרשת לקריאת בנוגע (
הברכה", וזאת קורין "ולמחר תורה: בשמחת הברכה
"משה - במועדות התורה קריאות וכסיום כהמשך

בכל קוראין שיהיו לישראל להם תיקן - "
האחרון טוב ליום הברכה" ד"וזאת השייכות כי משמע
המועדות" כל סוף "שהיא לפי רק [לא היא חג של

לשמחת לסיימה שזכו התורה שמחת לסמוך "כדי או
לברכתהחג" שלמה המלך ברכת לסמוך "כדי או ,
"עניןמשה" היא הברכה וזאת שפרשת לפי אלא] ,

בו.המועד" שנקראת
שבשמיני הידוע פי על לבאר אפשר היה והנה

תורה שמחת עושים (שאז הקליטהעצרת היא (שאז ,
השנה דראש ההמשכות כל בפנימיות נקלטות
ראש של ותוכנו שעיקרו ומכיון בכלל). (והחודש
למלך הקב"ה את מכתירים שישראל מה הוא השנה

רז"ל כמאמר כדיעליהם, כו' מלכיות לפני "אמרו
הענינים שמעיקרי מובן הרי עליכם", שתמליכוני
זו המשכה קליטת היא תורה ושמחת עצרת דשמיני
ובפנימיות בגילוי שנמשכת עליכם", ד"תמליכוני

כו' עצרת .בשמיני
דשמחת השייכות בפשטות לבאר יש זה פי ועל

שכתוב למה "ויהיתורה שכתוב מה בפרשתנו,
ישראל", שבטי יחד עם ראשי בהתאסף מלך בישורון
בחינת הוא מלך", בישורון "ויהי ענינים: ב' שבזה

יתברך מלכותו בחינת המשכת עליכם, ;תמליכוני
"שכולם הוא ישראל", שבטי יחד עם ראשי ו"בהתאסף
בהם ואין כאחד" לאחדים להיות יחד מתאספים

ורגל דראש .התחלקות

בזה זה תלויים אלו ענינים זווב' בעבודה כי ,
דתמליכוני מכיון ישראל: כל שווים עליכם דתמליכוני
שמים, מלכות עול וקבלת ביטול ידי על נעשה עליכם
גו' דראשיכם הסוגים בין חילוק בזה ישנו באם הרי
מלכות עול וקבלת גמור ביטול זה אין – מימיך שואב

שלימה .שמים

ידי על שהיא ודם, בשר מלך הכתרת וכדוגמת
שווה ההכתרה, שבעת הביטול, בשלימות העם, ביטול
השר ירגיש באם פשוט. ואיש גדול שר זה בביטול
בין וההבדלה להמלך. בביטולו חסר יהיה מציאותו,
מלך נעשה שכבר לאחרי רק באה פשוט ואיש שר
הגזירות קיום באופן חילוקים ישנם שאז גזירות, וגוזר

ההכתרה). בעת לא (אבל

עצרת שמיני בשם גם מרומזים אלו ענינים ,וב'
מלכות לשון לכם) (תהיה עצרת א) בזה: שמהפירושים

התרגוםוממשלה כפי' לכון", תהי "כנישין ב) ,,
יתקבצו ישראל בני שכל והתקבצות, התאספות "היינו
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ואילך.1) 156 ע' לעיל ואילך, 237 ע' ח"ט לקו"ש ראה
ואילך.2) ה"ח פי"ג תפלה הל'
א.3) לא, מגילה
שם).4) מגילה בתוי"ט (הובא העיר בני פ' מגילה ר"ן
שפה.5) סי' מח"ו
סוכות.6) תפלת סדר אבודרהם שם. מח"ו
שייכות.7) עניני כמה שם בלקו"ש וראה
(8.17 הערה לקמן ראה
א'תשפט.9) ע' שם אוה"ת ד. פח, ג. פה, שמע"צ לקו"ת ראה

ובכ"מ.
הענין10) הרס"ג ובל' סע"א. טז, דר"ה)ר"ה (בתק"ש

טעמי (אבודרהם. זה" ביום הבורא את עלינו ממליכים "אנו
תש"ג. ר"ה של יו"ט ד"ה וראה התקיעות).

לכם11) להיות . . עצרת "וזהו סע"ג: פב, סוכות לקו"ת ראה
תשים שום כמ"ש והיינו . . ית' מלכותו קבלת השנה לכל למשמרת
פז, שם גם וראה שם. לס"ד ובקיצור שם. ע"ד ובריש מלך". עליך

(במ"ש סע"ג מלך דאין - העם את שלח שמע"צ) (שהוא
ביום ד"ה א'תתקמז. ס"ע לשמע"צ בהוספות אוה"ת ד. צד, עם). בלא

ובכ"מ. פכ"ו. תרצ"ה השמע"צ
ה.12) לג,

עליהם.13) מלכותו עול תמיד עה"פ: פרש"י ראה
מלך.14) בישורון ויהי הכתוב בביאור נצבים ר"פ לקו"ת

ר אי"ז זה (ופרט)וכתוב פסוק הקדמהק זוהי כ"א בהסדרה,
הסדרה כל ו)שם התוכן (עיקר שהן שלאח"ז, הברכות לכל ו"כלי"

""וזאת דווקא, כאחד כולנו הוא לברכה הכלי כי ,"
עם ואילך.ראשי 235 ע' ח"ט לקו"ש ראה – ישראל" שבטי

ובגו"א.15) בסופו, בהכתוב פירש"י ראה
א'תתסו16) א'תתסב. ס"ע ואילך. א'תתנ (ס"ע ברכה אוה"ת וראה

כו' הכללי מקיף מלך בישורון ויהי דבחי' הנ"ל כ' בביאור ואילך)
יחד. כולם ו)התכללותם וקב"ע (יראה עם ראשי בהתאסף ע"י נמשך

לשמח"ת. ושייכותו
ראה17) - בשמע"צ ולא בשמח"ת היא הברכה וזאת דקריאת ואף

" הל' בזה נאמר שלכן .226 ע' שם הברכה"לקו"ש וזאת קורין
וזאת קורין שבא"י מזה - קורין" "בשני שנאמר שני יו"ט כבשאר ולא
ראשון דיו"ט הקריאה בא"י שקורין יו"ט כבכל ודלא בשמע"צ הברכה
- דשמע"צ שני יו"ט שהוא לזה גם שייכות וקריאתה ששמח"ת מוכח
.10 ,7 הערה 237 ע' שם לקו''ש .12 להערה שוה"ג שם בלקו"ש ראה
ביום הוא ששמח"ת הטעם מבואר הדרושים שברוב מזה גם וכדמוכח
ראה - וכיו"ב) הקליטה, היא שאז (לפי שמע"צ של ענינו מצד שמע"צ
ד"ה ג). (פה, והשני ג). (פד, בסופו הא' השמע"צ ביום ד"ה לקו"ת
א'תשעט). (ע' השמע"צ ביום ד"ה אוה"ת ד). (צד, ס"ג צוה תורה

ובכ"מ.
ס"ע18) ואילך. א'תשעו ע' שמע"צ אוה"ת רע"ב. רנו, זח"ג ראה

א'תתקמז.
לה.19) כט, פנחס עה"פ



מד     

ושרשם" במקורם אחד במקום להכלל ב'כולם שהן .
מלוכה, בחינת - מלך" בישורון ד"ויהי הנקודות
קיבוץ ישראל", שבטי יחד עם ראשי "בהתאסף

כנ"ל תליא, בהא הא אשר יחד, כולם .והתכללות

היא עצרת שמיני להבין: צריך עדיין אמנם
של ענינו ועיקר תשרי, חודש עניני דכל הקליטה
מתבטא ובמה שמחה. הוא תורה ושמחת עצרת שמיני
ראש של ענינו תורה ושמחת עצרת דשמיני בהשמחה

זה. חודש עניני משאר יותר דוקא, השנה
בזה: והביאור

תמ בהתאחדותענין ביטוי לידי בא עליכם ליכוני
כנ"ל בהן שוין ישראל שכל שנאמרוהתכללות וכמו ,

ראשיכם כלכם היום נצבים "אתם השנה לראש בנוגע
כאחד לאחדים הם שכולם גו'" וגילוישבטיכם .

תורה, ושמחת עצרת בשמיני דוקא הוא זו בחינה
הגילוי השנה שבראש אלא וגילוי, קליטה הוא שענינו
עצרת ובשמיני עול וקבלת דביטול בתנועה הוא
דכל והתכללות בהיחוד הוא מתגלה תורה ושמחת

גילוי (שענינה ד"שמחה" בתנועה דוקאישראל כי - (
דכל הוא ישראל מנהג תורה ושמחת עצרת בשמיני

חילוק בלי בשוה, בזה שמחים .ישראל

ששרש אף הכיפורים יום של ענינו כן שאין [מה
שלמעלה יתברך עצמותו מצד הוא הכפרה ענין
עצם מצד שבא בנפש הוא זה דרך ועל מהתחלקות,

אחדהנשמה בכל היא עצמה הכפרה מקום מכל ,
הפרטיים] ועוונותיו עניניו לפי .ואחד

מועדים" הוא ענינם רגלים שלש והביאור:
תורה ושמחת עצרת שמיני זה שבענין אלא לשמחה".
קשורה השמחה רגלים הג' בכל כי הם. מיוחדים
שהוא לפי – בפסח יום: של בעניניו או היום במצות
וגם תורתנו"; מתן "זמן הוא בשבועות חרותנו"; "זמן
במצוות השמחה קשורה שמחתנו" "זמן שהוא בסוכות

הכתובים כפשטות בסוכה, וישיבה מינים ד' ;נטילת
אינה תורה ושמחת עצרת דשמיני השמחה ואילו
ענין הוא שאז אם כי מיוחד, וענין במצוה קשורה

עצמה. השמחה
מיוחדת למצוה שייכות בלי שמחה שהיא ומכיון
והגבלה ממדידה למעלה היא שהשמחה מובן הרי כו',

המועדים .דשאר

דשמיני בהשמחה שדוקא ישראל כל מנהג ולכן
בלי בשוה ישראל כל בזה שמחים תורה ושמחת עצרת

חילוק. כל

למצוות שייכת שהיא מכיון דסוכות, דבהשמחה
המצוות. וערך אופן לפי מוגבלת השמחה הרי היום,
מינים דד' המצוות בקיום חילוקים שישנם ומכיון
כן שאין מה בזה מחויבים שאנשים מה (כגון וסוכה
חילוקים ישנם זה דרך שעל מובן הרי וכו'), נשים

אלו. למצות השייכת בהשמחה

שלא "מי אמרו שעליה השואבה, בית שמחת וגם
מימיו" שמחה ראה לא השואבה בית שמחת ,ראה

המים ולניסוך הסוכות לחג שייכת שהיא מאחר הנה
ואנשישבו "חסידים דרק חילוקים: כמה בזה ישנם ,

והנשים האנשים העם כל אבל מרקדים", היו מעשה
ולשמוע לראות .באים

השמחה תורה, ושמחת עצרת בשמיני כן שאין מה
הגבלות אין גם ולכן והגבלה, ממדידה למעלה היא
אגיל הפיוט: וכלשון זו, בשמחה השמחים לאלו בנוגע

'כו תורה תורהבשמחת בשמחת שמח
'כושכל ישראל ומנהג תורה. בשמחת שמח

תורה בשמחת שמחים וטף ונשים אנשים .ישראל,
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ע'20) שם אוה"ת וראה ד). (פד, השמע"צ ביום רד"ה לקו"ת
ועוד. א'תשעח.

נצבים.21) ר"פ לקו"ת
תרנ"ז22) תשמח שמח בד"ה ובארוכה ד. עט, סוכות לקו"ת

בתחילתו.
(23.31 הערה לקמן ראה
שם.24) ובהנסמן ליוה"כ בשיחה ח"ד לקו"ש ראה
בכמה25) משתווים ור"ה ד"שמע"צ שאומרים מה יל"פ ועפ"ז

ע' יום היום שם. תרצ"ה (המשך כו'" עליונים ויחודים כוונות עניני
הגמר הוא שיוהכ"פ (אף ליוהכ"פ שמשתווה נאמר ולא צח)

דר"ה). והשלימות

שם26) לולב ד"ה פרש"י ב. מג, סוכה ואילך. ד כג, אמור ראה
במחלוקת. שנוי' הי"א פ"ג סוכה ובירושלמי לשמחה). - מינים (ד'
פסחים מרש"י סי"ח תצד סי' אדמוה"ז שו"ע שבועות). ֿ) יא טז, ראה
ירושלמי ראה אבל סוכות). ֿ) יגֿיד שם ראה דבעינן. ד"ה ב סח,

טו. יב. פסוק שם תו"ת וראה שלמים). (שמחת ה"ב פ"א חגיגה
דנק'27) ההיקףולהעיר ימי מז' למעלה שהוא עצרת

מהגבלה למעלה שהיא להשמחה בנוגע הוא שעד"ז ומובן שבחגה"ס.
בתו"ש ממש"כ צ"ע אבל א'תשצג). ע' אוה"ת סע"ג. פט, לקו"ת (ראה

.34 ע'
א.28) נא, סוכה משנה
לשמחת29) שבהמשך ולהעיר הי"ב. לולב מהל' פ"ח רמב"ם ראה

בעשיית אדם שישמח "השמחה טו בהל' שם הרמב"ם מבאר ביה"ש
כו'".ה

הי''ד.30) שם רמב"ם שם. משנה ראה
ההקפות31) "ושמחת ב): (רסט, בסופו הסוכות שער סידור ראה

שמחת מבחי' גם הרבה היא גבוה עצמה דס"ת שמחת שהיא לפי
"וזהו ד: צד, ברכה לקו"ת גם וראה לה". ראויים ישראל וכל ביה''ש*

תורה מישמחת הנ"ל בשמחה לבדהם עבד בבחי' שהוא

      

     

והתכללות התאחדות שתהיה דבכדי ידוע והנה
ואחד אחד כל ביטול ידי על הוא ישראל, דכל
והעדר בהביטול גם מתבטא וזה ממציאותו,

- תורה דשמחת בהשמחה אחד, שבכל ההתחלקות
שישנם שאף ישראל, לכלל בנוגע שהוא דכשם
- רגל בחינת עד ראש מבחינת בישראל, מדרי' חילוקי
מקום מכל – מימיך שואב עד שבטיכם מראשיכם
שמחים וכולם הפרטית ממציאותם הם מתבטלים
אחד בכל הוא כן תורה: ושמחת עצרת בשמיני בשוה
אצלו להיות צריך תורה שבשמחת בפרט, מישראל

בהשוואה שלו ורגל ראש .בחינת

הבנה הוא בכללות שענינו הראש, שגם היינו,
בחינת בו יש תורה ושמחת עצרת בשמיני הנה והשגה,

רגל דבחינת עול וקבלת בעניןביטול מתבטא וזה .
ישראל, כמנהג תורה ושמחת עצרת בשמיני הריקודים

ב הוא ובאופןשהריקוד כלרגלים "רוקד" ידם שעל
הראש. וגם הגוף

,עצרת בשמיני הנ"ל נקודות דב' יובן זה פי ועל
כולם והתכללות מלך", בישורון "ויהי – מלוכה בחינת
שתלוים ישראל" שבטי יחד עם ראשי "בהתאסף - יחד
ושמחת עצרת בשמיני ישנן רק לא כנ"ל, בזה, זה
בהשמחה גילוי לידי באות גם שהן אלא תורה,

תורה. דשמחת והריקודים
ישראל בעם ההתחלקות שלילת ביאור: וביתר
על (נוסף היא עליכם תמליכוני לעבודת בשייכות
את המכתירים העם ביטול שלימות מצד לעיל המבואר

המלך: ודרגת בחינת מצד גם המלך)

כשם הרי גזירות, וגוזר מלך נעשה שכבר לאחרי
כן כמו חלוקות, ובמדריגות הן, שונות שגזירותיו
או (קטן ושונים חלוקים הם הגזירות את המקיימים
"תמליכוני" בבחינת אבל וכו'). שר או עבד גדול,
גזירות) עליהם שיגזור זו מבחינה ולמעלה לפני (שהיא

הוא: אחד והמלך עצמו, להמלך שייך זה -

אין ההכתרה בו שפועלים המלך שבדרגת וכשם
ההכתרה את הפועלים אלו גם כן התחלקות, שום
– מהתחלקות למעלה הם עליכם" "תמליכוני

כאחד". "לאחדים

עצרת דשמיני השמחה בעילוי הוא זה דרך ועל
הסוכות: ימי כל על תורה ושמחת

שייכת אז שהשמחה להיות הסוכות, ימי בז'
למצוות, התחלקות:וקשורה בזה ישנה - המלך

שאינה תורה ושמחת עצרת דשמיני בהשמחה אבל
עליכם תמליכוני בחינת שהיא אלא למצוות, שייכת
ושמחת עצרת בשמיני גילוי לידי שבא השנה דראש

השמחהתורה "יחדבקו - התחלקות אין בזה -
ישראל". שבטי

היא תורה דשמחת שהשמחה הנ"ל, פי על אמנם
באלו הגבלה אין לכן אשר והגבלה ממדידה למעלה

"שמחת בשם נקראת למה - בה ",השמחים
התורה, לפי ומוגבלת קשורה השמחה כי שמורה
שנאמר גופא דמזה מדידה, יש לכאורה ולהתורה

מארץ שהיא"ארוכה משמע ים", מני ורחבה
וכו' מארץ ארוכה היא שמידתה אלא מדידה ?בגדר

טוב שם הבעל תורת פי כלועל של שמו אשר
של קיומו זהו בלשוןֿהקודש לו יקראו אשר דבר
מוגבלת הבלתי השמחה אשר לומר צריך הדבר,

תורה". "שמחת בהשם היא נרמזת תורה דשמחת

פירושים: שני יש תורה" ב"שמחת בזה: והביאור
בתורה שמחים ישראל עצמהא) התורה ב) .

התורהשמחה את משמחין שישראל והיינו ,,
מובן אמת, תורת בתורה, הובאו הפירושים שב' ומכיון
זה ותלויים ושייכים תורה, בשמחת ישנם הענינים שב'
רבים, לשון שמחתינו" ב"זמן מהפירושים שזהו בזה.
ידי שעל עצמה התורה ושמחת בהתורה ישראל שמחת

ישראל.

ואחד אחד לכל שייכת תורה ששמחת ומאחר
וטף נשים פשוטים, אנשים גם ישראל, כל כי מישראל,
פשוט. לאיש גם מובן הטעם שיהיה צריך בה, שמחים
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תש"ה. שמח"ת ענין להבין רד"ה וראה ביותר''. גדולה אצלו השמחה
בסופו. תש"ו הנ''ל ד''ה

נק'32) מועדים הג' דכל ובכ''מ) ואילך. ג (צד, שם לקו"ת ראה
הוא הגילוי דעיקר וי"ל ממש''. שוין ומטה מעלה שבו "לפי רגלים,

ושמח"ת. בשמע"צ
(כהובא33) שמים מלכות קב''ע שצ"ל בשמע"צ מצינו ולכן

בחי' שהיא ופנימיות התחלה היא בשמע''צ ואדרבה .(11 בהערה

שמע''צ (לקו''ת בקב"ע מכוסה צ''ל השמחה שבשמע''צ אלא קב"ע,
.(6 ע' תש"ב סה''ש וראה ואילך. 33 ע' תו"ש ואילך. ד פב,

יושב.34) כשהוא רגלים ורקידת בידים טיפוח משא''כ
שם.35) תרצ"ה המשך ראה
ט.36) יא, איוב
תרנ"ט.37) תכלה לכל רד"ה ראה
פ"א.38) שעהיוה"א ואילך. סע"ב ד, בראשית ס"פ להה"מ או"ת

ובכ"מ. שם). (ובהנסמן ב מא, בהר לקו"ת
תורה"39) של לגמרה . . ד"שמחין דשמח"ת הענין כפשטות

שם). טור גם וראה סתרס"ט. או"ח (רמ"א
תהי'40) שהתורה דהיינו "שמח"ת רע"א: פו, לקו"ת ראה

זה". מגילוי שמחה עצמו שהתורה שמח"ת הוא "ולכן א: צו, שמחה".
שם41) שמח"ת ענין להבין ד"ה .72 ,68 ע' תרצ"ט סה"מ

ב. רנו, זח"ג גם וראה ובסוף). (בתחילה



מה      

והתכללות התאחדות שתהיה דבכדי ידוע והנה
ואחד אחד כל ביטול ידי על הוא ישראל, דכל
והעדר בהביטול גם מתבטא וזה ממציאותו,

- תורה דשמחת בהשמחה אחד, שבכל ההתחלקות
שישנם שאף ישראל, לכלל בנוגע שהוא דכשם
- רגל בחינת עד ראש מבחינת בישראל, מדרי' חילוקי
מקום מכל – מימיך שואב עד שבטיכם מראשיכם
שמחים וכולם הפרטית ממציאותם הם מתבטלים
אחד בכל הוא כן תורה: ושמחת עצרת בשמיני בשוה
אצלו להיות צריך תורה שבשמחת בפרט, מישראל

בהשוואה שלו ורגל ראש .בחינת

הבנה הוא בכללות שענינו הראש, שגם היינו,
בחינת בו יש תורה ושמחת עצרת בשמיני הנה והשגה,

רגל דבחינת עול וקבלת בעניןביטול מתבטא וזה .
ישראל, כמנהג תורה ושמחת עצרת בשמיני הריקודים

ב הוא ובאופןשהריקוד כלרגלים "רוקד" ידם שעל
הראש. וגם הגוף

,עצרת בשמיני הנ"ל נקודות דב' יובן זה פי ועל
כולם והתכללות מלך", בישורון "ויהי – מלוכה בחינת
שתלוים ישראל" שבטי יחד עם ראשי "בהתאסף - יחד
ושמחת עצרת בשמיני ישנן רק לא כנ"ל, בזה, זה
בהשמחה גילוי לידי באות גם שהן אלא תורה,

תורה. דשמחת והריקודים
ישראל בעם ההתחלקות שלילת ביאור: וביתר
על (נוסף היא עליכם תמליכוני לעבודת בשייכות
את המכתירים העם ביטול שלימות מצד לעיל המבואר

המלך: ודרגת בחינת מצד גם המלך)

כשם הרי גזירות, וגוזר מלך נעשה שכבר לאחרי
כן כמו חלוקות, ובמדריגות הן, שונות שגזירותיו
או (קטן ושונים חלוקים הם הגזירות את המקיימים
"תמליכוני" בבחינת אבל וכו'). שר או עבד גדול,
גזירות) עליהם שיגזור זו מבחינה ולמעלה לפני (שהיא

הוא: אחד והמלך עצמו, להמלך שייך זה -

אין ההכתרה בו שפועלים המלך שבדרגת וכשם
ההכתרה את הפועלים אלו גם כן התחלקות, שום
– מהתחלקות למעלה הם עליכם" "תמליכוני

כאחד". "לאחדים

עצרת דשמיני השמחה בעילוי הוא זה דרך ועל
הסוכות: ימי כל על תורה ושמחת

שייכת אז שהשמחה להיות הסוכות, ימי בז'
למצוות, התחלקות:וקשורה בזה ישנה - המלך

שאינה תורה ושמחת עצרת דשמיני בהשמחה אבל
עליכם תמליכוני בחינת שהיא אלא למצוות, שייכת
ושמחת עצרת בשמיני גילוי לידי שבא השנה דראש

השמחהתורה "יחדבקו - התחלקות אין בזה -
ישראל". שבטי

היא תורה דשמחת שהשמחה הנ"ל, פי על אמנם
באלו הגבלה אין לכן אשר והגבלה ממדידה למעלה

"שמחת בשם נקראת למה - בה ",השמחים
התורה, לפי ומוגבלת קשורה השמחה כי שמורה
שנאמר גופא דמזה מדידה, יש לכאורה ולהתורה

מארץ שהיא"ארוכה משמע ים", מני ורחבה
וכו' מארץ ארוכה היא שמידתה אלא מדידה ?בגדר

טוב שם הבעל תורת פי כלועל של שמו אשר
של קיומו זהו בלשוןֿהקודש לו יקראו אשר דבר
מוגבלת הבלתי השמחה אשר לומר צריך הדבר,

תורה". "שמחת בהשם היא נרמזת תורה דשמחת

פירושים: שני יש תורה" ב"שמחת בזה: והביאור
בתורה שמחים ישראל עצמהא) התורה ב) .

התורהשמחה את משמחין שישראל והיינו ,,
מובן אמת, תורת בתורה, הובאו הפירושים שב' ומכיון
זה ותלויים ושייכים תורה, בשמחת ישנם הענינים שב'
רבים, לשון שמחתינו" ב"זמן מהפירושים שזהו בזה.
ידי שעל עצמה התורה ושמחת בהתורה ישראל שמחת

ישראל.

ואחד אחד לכל שייכת תורה ששמחת ומאחר
וטף נשים פשוטים, אנשים גם ישראל, כל כי מישראל,
פשוט. לאיש גם מובן הטעם שיהיה צריך בה, שמחים
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תש"ה. שמח"ת ענין להבין רד"ה וראה ביותר''. גדולה אצלו השמחה
בסופו. תש"ו הנ''ל ד''ה

נק'32) מועדים הג' דכל ובכ''מ) ואילך. ג (צד, שם לקו"ת ראה
הוא הגילוי דעיקר וי"ל ממש''. שוין ומטה מעלה שבו "לפי רגלים,

ושמח"ת. בשמע"צ
(כהובא33) שמים מלכות קב''ע שצ"ל בשמע"צ מצינו ולכן

בחי' שהיא ופנימיות התחלה היא בשמע''צ ואדרבה .(11 בהערה

שמע''צ (לקו''ת בקב"ע מכוסה צ''ל השמחה שבשמע''צ אלא קב"ע,
.(6 ע' תש"ב סה''ש וראה ואילך. 33 ע' תו"ש ואילך. ד פב,

יושב.34) כשהוא רגלים ורקידת בידים טיפוח משא''כ
שם.35) תרצ"ה המשך ראה
ט.36) יא, איוב
תרנ"ט.37) תכלה לכל רד"ה ראה
פ"א.38) שעהיוה"א ואילך. סע"ב ד, בראשית ס"פ להה"מ או"ת

ובכ"מ. שם). (ובהנסמן ב מא, בהר לקו"ת
תורה"39) של לגמרה . . ד"שמחין דשמח"ת הענין כפשטות

שם). טור גם וראה סתרס"ט. או"ח (רמ"א
תהי'40) שהתורה דהיינו "שמח"ת רע"א: פו, לקו"ת ראה

זה". מגילוי שמחה עצמו שהתורה שמח"ת הוא "ולכן א: צו, שמחה".
שם41) שמח"ת ענין להבין ד"ה .72 ,68 ע' תרצ"ט סה"מ

ב. רנו, זח"ג גם וראה ובסוף). (בתחילה



מו     

בכדי הב': כפירוש הוא הטעם בפשטות, והנה
ולהבינה אותה ללמוד שענינה בתורה לשמוח
ואז כו' ולהבינה ללומדה תחלה צריך - ולהשיגה
בשמחת אבל והשגתו, הבנתו ערך ולפי בה לשמוח
רק ואדרבה בתורה לומדים אין ההקפות שבעת תורה
במפה, ומכוסה כרוכה שהיא וכפי בתורה מקיפים
ושמחת בתורה. לשמוח כך כל מקום אין לכאורה
השמחה וגילוי שמחה, שהתורה – פירושה תורה

(הקפות השמחה זקוקהוגודל זאת בכל – ריקודים) ,
זה ידי שעל אתה וירקדו אתה יקיפו שישראל תורה

התורה שמחת ומגדילים השמחה .מגלים

היא שייכת עצמה מצד תורה הוא: והענין
השמחה גם עצמם מצד ולכן כנ"ל, והגבלה, למדידה
ידי על אבל והגבלה. למדידה שייכים והריקודים
(לכל קדמה ישראל של (מחשבתן) ששרשם ישראל,

לתורה גם) ידדבר על הנה בישראל, שנתגלה י
ידי על – גבול בלי שהוא מהתורה) (שלמעלה שרשם
השמחה ממשיכים זה ידי על – גדר שפורצת שמחה

בהתורה גם גבול .בלי
הבהיר בספר דאיתא דרך מחבר[ועל היה שדוד

שהמשיך היינו הוא, בריך בקודשא שלמעלה תורה
ומצינו מהתורה. שלמעלה סוף אין בחינת בהתורה
לפני עוז בכל ומכרכר מפזז הי' ש"דוד - שמחתו אופן

בתהוי'" מיכל כטענת - והגבלה מדידה בלי -
שאול].

ששרש מכיון להבין: צריך זה לפי אמנם:
ישראל לכן אשר מהתורה, למעלה הוא ישראל נשמות
באה איך – הב') (כפירוש התורה את לשמח בכוחם
ידי על בישראל והגבלה ממדידה למעלה שמחה

הא')? (כפירוש התורה
למעלה הוא ישראל נשמות ששרש אף והביאור:
ישנו למטה שנמשכו כמו מקום מכל התורה, משרש
שהיא כפי גם התורה לנשמות: תורה בין גדול הפרש

חד" כולא הוא בריך וקודשא "אורייתא – ,למטה
העצמות עם יחוד בבחינת ית' מעצמותו נמשכת שהיא

מציאות להיות באופן נתהוו ישראל נשמות אבל ית';
ומכל האב ממהות שהוא הבן וכמשל עצמן, בפני

מהאב נבדל עצמו, בפני מציאות נעשה הוא .מקום

למטה בהיותן ישראל שנשמות הדרך ולכן
שמתקשרין ידי על הוא הוא בריך בקודשא מתקשראן

אורייתא מתחבריןעם ידה שעל הממוצע היא תורה ,
הוא בריך בקודשא מתגלהישראל זה לאחרי אמנם .

מהתורה למעלה שהוא למעלה שרשן ,בישראל
בתורה. זו בחינה וממשיכים

הפירושים ב' של השייכות תתבאר זה פי ועל
שמחים מתחלה בזה: זה וקישורם תורה בשמחת
ועל באורייתא. מתקשרין זה ידי ועל בהתורה, ישראל
ונתגלה הוא, בריך בקודשא מתקשרין אורייתא ידי
ועל בתורה, זו בחינה משפיעים וישראל שרשן. בהם

אותה משמחין זה .ידי

הקפות קודם תורה פסוקי שאומרים מה גם וזהו
ושמחת עצרת דשמיני השמחה על טעמים ש"מביאים
ושופרות) זכרונות מלכיות פסוקי כמו (שהוא תורה"

והריקודים השמחה עיקר הוא שאז הקפות, קודם -
מפסוקי זו שמחה על טעמים מביאים תורה, דשמחת

פסוקי ידי שעל היינו ,'הוי בגדלות אלו
גבול בלי השמחה אצלו ונרגש נתגלה ישראל וגדלות

תורה. הספר עם ומרקד ומקיף שהולך עד כנ"ל,

בפירושו תורה", "שמחת שהשם מובן ומזה
להנ"ל, סתירה זה אין לתורה, שייכת שהשמחה
אחד לכל ושייכת והגבלה ממדידה למעלה שהשמחה
מכיון אדרבה: אלא התחלקות, בלי מישראל ואחד
לתורה, והתקשרותם שמחתם ידי על באה זו ששמחה
דוקא זה מצד – שרשם בישראל נתגלה זה ידי שעל
ישראל", שבטי "יחד וגם גבול, בלי שמחה נעשה
כולן נפשם שורש מצד כי בשוה, שמחים שכולם
אחים הם ישראל וכל לכולנה, אחד ואב מתאימות
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בתחלתו).42) שלום תורת (וראה ישר בקו ולא סובב,
בשיחה43) ח"ד בלקו"ש (הובאו אדמו"ר מו"ח כ"ק דברי גם ראה

.((1169 (ע' לשמח"ת
ד"ה44) תרס"ו המשך בֿג. יט, שה"ש לקו"ת וראה ד. פ"א, ב"ר

ועוד. (פכ"ז). תש"ה שמח"ת ענין להבין ד"ה סיני. במדבר גו' וידבר
(לקו"ת45) תחלה בתורה שברכו ע"י בתורה ישראל המשכת ע"ד

ג). כט, ראה ד. צא, מסעי
א.46) נא, שלח לקו"ת ב. רכב, זח"ג ראה
לולב.47) הל' סוף רמב"ם כב. שם, טז. וא"ו, ש"ב ראה
בהערה.48) 66 ע' ה'ש"ת בסה"מ בהנסמן ראה

ה'ש"ת49) סה"מ שם. תש"ה בסופו. שם במד"ס גו' וידבר ד"ה
ועוד. שם.

א.50) עג, זח"ג ראה
ועוד.51) שם. ה'ש"ת אור עוטה בד"ה שם. ה'ש"ת
שם.52) תרס"ו המשך
שם53) תש"ה תתקעו. ע' תבא אוה"ת ג. פה, שמע"צ לקו"ת ראה
בסופו.
תש"ד.54) גדולות נפלאות לעושה סד"ה
פל"ב.55) תניא



מז

נוסח התפלה - תפילת ראש השנה
למנצח לבני קרח מזמור1

השופר הוא מאילו של יצחק2, שמדתו גבורה, וקולו 
מטיל חרדה3, גבורה.

לכן תקיעת שופר היא הרמת קול, כי עבודת הלוים, 
עבודת  כן  שאין  מה  קול4,  והרמת  זמרה  היא  גבורה, 

הכהנים, חסד, היא בקול דממה דקה.
ואומרים לפני תקיעת שופר למנצח לבני קרח, שהיו 

לוים, בחינת גבורה.
וחנה נפקדה בשמואל בראש השנה5, ושמואל היה 

לוי, מבני קרח.
)ליקוטים ואגרות עמ' רפו(

נדיבי עם נאספו עם אלקי אברהם6

תקיעת  שקודם  לשופר,  שייך  שאברהם  מצינו 
שופר אומרים עם אלקי אברהם, וכן יעקב ויוסף, כמו 
יעקב,  . משפט לאלקי   . שכתוב7 תקעו בחודש שופר 

עדות ביהוסף שמו. מה שאין כן יצחק, לא מצינו.
טעם הדבר הוא, כי בראש השנה הוא בנין המלכות, 
מדתו של דוד המלך. והרי מהות המלכות היא מיצחק, 
מאברהם  היא  למלכות  וחסד  חיים  והמשכת  גבורה, 
שנים  ה'  קיבל  שדוד  רז"ל8  כמאמר  ויוסף,  יעקב 

מאברהם, כ"ח שנים מיעקב ול"ז שנים מיוסף.
ויוסף  בתשרי9,  ויעקב  אברהם  שנולדו  מה  והיינו 

יצא מבית האסורים בראש השנה10.
אברה"ם יעק"ב יוס"ף — גימטריא שופ"ר.

)ליקוטים ואגרות עמ' רלד, הערות לזהר א עמ' קפ(

1( תהלים מז, א. — סדר תקיעת שופר.
2( ראש השנה טז, א.

3( עמוס ג, ו.
4( תניא פ"נ.

5( ראש השנה י, ב.
6( תהלים מז, י. — סדר תקיעת שופר.

7( תהלים פא, ד-ה.
8( זח"א קסח, א.

9( ראש השנה יא, א )לדעת רבי אליעזר(. 
10( שם י, ב.

של  זמן  שהוא  הבקר,  בתפלת  היא  שופר  תקיעת 
הממותקות  גבורות  להמשיך  הוא  המכוון  כי  חסד, 

ברחמים ובחסד.
ואף שהשופר עצמו הוא גבורה, מאילו של יצחק11, 
שנמתק  העקדה,  אחר  שהוא  כמו  יצחק  בחינת  זהו 

בחסד של אברהם12.
שנמתקו  היינו  דוקא,  אברהם  את  מזכירים  לכן 

גבורות השופר בחסד של אברהם.
)ליקוטים ואגרות עמ' שנה(

נדיבי עמים — קאי על שלשת האבות, שהם חסד, 
גבורה ותפארת13.

וכתיב אחרי זה עם אלקי אברהם, חסד, כי חסד הוא 
הגדול שבכולם, יומא דאזיל עם כולהו יומין14, ועל ידו 
מתכנסים חג"ת יחד. כי פעולת החסד היא לקרב, ימין 

מקרבת15, ולחבר, כמים המחברים.
שיש  תשר"ת,  השופר,  בקולות  מצינו  זה  דרך  ועל 
תקיעה, שכנגד אברהם, מלפניה ומלאחריה, ובאמצע 

שברים ותרועה, שכנגד יצחק ויעקב.
)תורת לוי יצחק עמ' תיד(

ובו תנשא מלכותך, ויכון בחסד כסאך16

מלכות — קו השמאל.
חסד — קו הימין.

של  מדתו  השנה  בראש  כי  השמאל,  קו  ומקדימים 
יצחק, גבורה, היא העיקר.

)ליקוטים ואגרות עמ' ר(

11( שם טז, א.
המתקת  ענין  ביאור  וירא.  פרשת  להאריז"ל  תורה  לקוטי  ראה   )12
הגבורות על ידי עקדה בעבודת האדם – ראה תורת מנחם תפארת לוי 

יצחק ויקרא עמ' צז.
13( זח"ג כו, א.

14( ראה זח"ג קג, ב. קצא, ב.
15( סוטה מז, א.

16( תפלת מוסף של ימים נוראים.

ליקוטים מתורת לוי יצחק
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א  ה או••••(ש)מ    ת ְְְִִִִֶַַַַָָָָֹ
 י  ת  רי  יר ת  ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָור

רי ת רת  י מר  רי ר  ו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
ר י ....א ••••תר יתי  ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

מר  י י  ת ר יט)תית (שמות ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
  מ י ....רת  (ספרי)••••ו ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ר ו ר ת  ו י ת....ה••••.... ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
א ה••••ר ו  מי י פת  .... ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

....(ש)יר••••ואתה מי••••ת רת מת ו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ
  ר ו ר ר ו ר ו  ו ְְְְְְֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹֹֻֻ

ת י רותפ ר....ת יו••••אפ מ ת ית ְְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָֻ

בריא ּדי ברּכתא ְְְִִִָָָודא

ּבני ית דיי נבּיא ְְְִֵֶַָָָֹמׁשה

מֹותּה: קדם ְֳִֵֵָָיׂשראל

אתּגליב מּסיני יי ְְְֲִִִִַַַָואמר

מּׂשעיר יקרּה ְְִִֵֵֵָוזהֹור

אתּגלי לנא ְְְֲִִִִָָאתחזי

דפארן מּטּורא ְְְִִֵָָָֻבגברּתּה

ּכתב קּדיׁשין רבבת ְְְִִִִֵַַַועּמּה

אֹוריתא אּׁשתא מּגֹו ְִִֵֶַַָָָיּמינּה

לנא: ְַָָיהב

      

אֹומרֹו‰ÊÂ.‰‡˙א) לדעת צרי˙‡ÊÂ ¿…«¿»»ְִַַָָ¿…
צרי עֹוד ענין, ּבתחּלת וא"ו ְְְִִִִֶֶַָָָּבתֹוספת
להֹודיע אם הּכתּוב ּכל נאמר ענין לאיזה ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָלדעת
הּדברים הם נּכרים הלא והמתּבר ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָֹהמבר
וּיאמר מּפסּוק מתחיל היה אם זה ּפסּוק ְְִִִֶַַַָָָָֹֹּבלא
סמּו מֹותֹו לפני היה זה ּכי להֹודיע ואם ְְְְִִִִֵֶַָָָוגֹו',
ּׁשּלפניו מּמה הּדברים הם מּובנים ְְְִִִִֵֶַַָָָָָלמיתתֹו
ּומה הּדברים. היּו למיתתֹו ׁשּסמּו ְְְֲִִֶַַַָָָָָּולאחריו

הּזמן: ּבהֹודעת יׁש ּצר מה ּכי ְְִֵֶַַַַָָֹּגם
‰‡Âמה האלהים איׁש לׁשּבח הּכתּוב ׁשּנתּכּון ¿ƒ¿∆ְְֱִִִֵֵֶַַַַַָָֹ

לזה הּקֹודמת ּבּפרׁשה הּנה מעׂשיו, ְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָּגדלּו
הּכתּוב אמר מּלפניה הּברכה וזאת לּמאמר ְְְֲִֶַַַַַַָָָָָָָֹסמּו
אל עלה ּבאֹומרֹו למּות מׁשה על הּגזרה ְְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָָהחלט
ואם וגֹו', אׁשר על וגֹו' ּומת וגֹו' העברים ְְְְֲֲִִֶַַָָֻהר
היה טינא האיׁש מׁשה זה ּכי האֹומר יאמר ִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּכן
ּבני עם סּבה לּה היה אׁשר מיתתֹו על ְְֲִִִֵֶַַָָָָָּבלּבֹו

ּכסּוס אחריהם ׁשרץ אחר ּתנחּומא)יׂשראל (מדרׁש ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

מעבר ּומנעּוהּו לארץ ּבחּוץ מיתה לֹו ְְְֲִֵֶָָָָָֹּגרמּו
וטבע לּה, נפׁשֹו ּכלתה וגם נכספה אׁשר ְְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָָָלארץ
הּו ׁשּידּוע והגם רע, הּסֹובב ירחיק אאנֹוׁש ְֱֲִֵֶַַַַַַָ

ׁשּלא יֹועיל זה היכלת, אחר לסבלן ְְְִִֶֶֶַַַַַַָֹֹהּצּדיק
על נמנעת היא הּלב קרבת אבל אֹותם, ְְְֲִִִֵַַַַַָָָֹלׂשנא
על והעיד ּבתֹורתֹו ה' ּדבר ּבא לזה ּפנים, ְְְִִֵֶַַָָָָָּכל
ולא אֹותם ׂשנא ׁשּלא מּלבד ּכי ואמר ְְְִִִֶַַַַָָָָֹֹהּצּדיק

וגֹו': הּברכה זאת לֹו עֹוד מּלּבֹו ÊÏÂ‰הרחיקם ְְְִִִִַָָָֹ¿»∆

הּקֹודםÊÂ‡˙אמר ּגדר להעיר וא"ו ּבתֹוספת ַָ¿…ְְִֵֵֶֶַָָָ
אמר וגמר והבן, הּסמּו מהמאמר ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּיסּתֹובב

B˙BÓ ÈÏעֹוד להעיד למיתתֹו, סמּו ּפרּוׁש ƒ¿≈ְְִִֵָָָ
ׁשהּוא ההרּגׁש ּדזמן ּדהגם צדקּותֹו, הפלגת ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָעל
ּפי על אף לׂשנא יחּיב ׁשהּדבר הּנסיעה ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹּפרק
הּברכה על הּכתּוב והעיד אֹותם, ּבר ְְִֵֵֵַַַַָָָָכן
ּׁשּכתב ּבּמה לּבֹו ּבכל ּוׁשלמה מעּלה ְְְֱִֵֶֶַַָָָָָֻהיֹותּה
ּגדלּה: רב מה על להעיר ּתבה ּבתחּלת ְְְִִִֵַַַָָָָָָוא"ו

„BÚּבאֹומרֹו ׁשּקדמּוÊÂ‡˙ירצה להיֹות וגֹו' ְְְִֶ¿…ְְְִֶָ
יצחק את ּבר אברהם אחרים ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָָּברכֹות

נתקּבצּו וכּלן לבניו ויעקב ליעקב ְְְְְְְְֲֲִִַַַָָָָֹֹֻויצחק
יׂשראל לבר מׁשה ּכׁשּבא לזה יׂשראל, ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶָָָָָֹלראׁש
על ּתֹוספת היא ּברּכתֹו ּכי ּבדבריו ְְְִִִִִֵֶֶַָָָּדקּדק

ז"ל ׁשּפרׁשּו ּדר על ּבּפסּוק(ספרי)הראׁשֹונים, ְְִִִִֵֶֶֶַַָָ
י"א) א' וגֹו'(ּדברים יסף אבֹותיכם אלהי ה' ְְֱֲִֵֵֵֶָֹֹ

מּׁשּלי היא זֹו ׁשהּכּונה וגֹו', אתכם ְְִִִִֶֶֶֶֶַַָָָויבר
אׁשר לדקּדק ׁשּמקּפיד הרי וגֹו', אתכם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָויבר
ּכי ּכאן העיד כן ּוכמֹו ,לבר מֹוסיף ְְִִִֵֵֵָָהּוא
הראׁשֹונים, ּברכֹות על ּתֹוספת היא ְְִִִִִֶֶַָָּברּכתֹו

ואֹומרֹו וזאת, ּבּמאמר ּׁשרמז מה ‰‰והּוא ְְְְֲֶַַַַַָֹ«¿»»
והמׁשּבחת המעּלה ׁשהיא הּתֹורה מעידה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָֻֻּבה"א
ׁשּבהם הּדברים לֹומר הּכתּוב וגמר מּכּלן, ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּיֹותר

ּברכה: ּכל על ְְִֶַַָָָּתתעּלה
'‡‰ּבר הּואLÓ‰אׁשר ּכמֹווידּוע מעלתֹו »ֲֵֶַ∆ְְֲַַָָ

ּומרים אהרן ּבהֹוכיחֹו עֹולם אלהי ְְֱֲִִֵֶַַָָָֹֹׁשאמר
(ּבהעלֹות פ' ּפרׁשּתיו:(סֹוף וׁשם ְְְְֲִֵַַָ

'ÌÈ‰Ï‡‰ LÈ‡רז"ל עצמּו מה ּולמד וצא ƒ»¡…ƒְְְֵֶַַַָ
ּתנחּומא) ׁשהּגיעּו(מדרׁש עד זֹו ּבתבה לדרׁש ְְְְִִִִֵֶַַַָָ

אֹומרֹו ּדר על ׁשהּוא א')לֹומר נעמי,(רּות איׁש ְֳִִֶֶֶַַָ
ועּין והבן, מקּים וה' ּגֹוזר היה ׁשּמׁשה ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָוהּכּונה

:ּבסמּו ּדׁשמּיא ּבסּיעּתא ּׁשּנפרׁש ְְְְְִִֵֶַַַָָָָמה
'‚Ï‡È È הּברכֹות‡˙ לקּבל מּוכן ּכלי ׁשהם ∆¿≈ƒ¿»≈ְְְִֵֵֶַַָָ

ׁשּלא ּולמד וצא עּתה, עד היה ּׁשּלא ְְֵֶֶַַַַָָָֹֹמה
יׂשראל ּבני על אּלא ּבכללּותם ׁשכינה ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָׁשרתה
ס' ּבמסּפר ׁשהם הּקדּׁשה ּכחֹות נתקּבצּו ְְְְְִִִֵֶַַַָֹֻּכי

ואֹומרֹו Ï‡Èרּבֹוא, È הסּפיק‡˙ ולא ְְִ∆¿≈ƒ¿»≈ְְִִֹ
הּנעלמה עּמהם לצרף ׁשּנתּכּון אּולי ּבני, ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלֹומר
יׂשראל עם ׁשהיא הּׁשכינה ׁשהיא חי ּכל ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָמעיני

ּדכתיב ּבצרה צ"א)אפּלּו אנכי(ּתהּלים עּמֹו ְְְֲִִִִִִִָָָֹ
מׁשה ׁשּנתּכּון ׁשוה, ההפכים וידיעת ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָבצרה,

עּמהם: לברכּה הּׁשֹוׁשבין ְְְִִֶֶַָָָׁשהּוא
'„B˙BÓ ÈÏּתֹוסף מׁשה ער ׁשּגדֹול הגם ּכי ƒ¿≈ֲִֵֵֶֶֶַָ

יאסף אׁשר העת יּגיע אׁשר ּבעת וכחֹו ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָֹרּוחֹו
ויחדּה ה' הגּדילּה טעמים הּד' ּולצד עּמיו, ְְְְֲִִִִֶַַַָָָָאל

הּברכה: וזאת ּבאֹומרֹו מּכּלם ְְְְְְִַַָָָָֹֻלמעלה

„BÚּבאֹומרֹו ז"לÊÂ‡˙ירמז אֹומרם ּדר על ְְְִֹ¿…ְֶֶַָ
ּכאן) איׁש(ילקּוט ׁשּיּקרא מׁשה זכה ׁשּלא ְִִֵֶֶֶַָָָָֹ

מה והּוא יׂשראל, את ׁשּבר עד ְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָֹהאלהים
אׁשר ּכל מּלבד ּפרּוׁש וזאת ּבאֹומרֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶַָֹּׁשהעיר
הּברכה זאת ּכׁשהֹוסיף מהּיׁשר ועׂשה ְְְִֵֶֶַַַָָָָָֹּפעל
נקרא ּבזה יׂשראל ּבני את מׁשה ּבר ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָאׁשר

האלהים: ֱִִָֹאיׁש
LÈ‡.ÌÈ‰Ï‡‰אֹומרםי ּדר על הּכתּוב תּבאר ƒ»¡…ƒְְִֵֶֶַַָָָ

י"ז.)ז"ל הּקדֹוׁש(ערכין יבֹוא אם וז"ל ְֲִִַָָָ
ויעקב יצחק אברהם עם ּבּדין ליׁשב הּוא ְְְֲִִִֵֵַַַָָָָֹּברּו
ּכי למדּת הא ע"כ, ּבפניו לעמד יכֹולים ְְְֲִִֵַַָָָָָָֹאינם
ּבמעׂשיהם הּצּדיקים ּׁשּמֹועילים ְֲִִִִֵֶֶַַַַמה
לזּכֹות אּלא אינֹו הּזה ּבעֹולם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָּובהתעּצמּותם
ּדוד ּוכמאמר לא, ּבּדין אבל הרחמים ְֲֲֲִִִִַַַַַָָָֹֹמּכח

קמ"ג) ּכי(ּתהּלים עבד את ּבּמׁשּפט ּתבֹוא ואל ְְְְִִִִֶֶַַַָָ
ׁשּיּקרא צּדיק ּכל ּפרּוׁש חי ּכל לפני יצּדק ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹלא
נתעּצם זה צּדיק ּכי הּכתּוב הֹודיע וכאן ְְִִִִֵֶַַַַַָָחי,
הרמּוז הּדין ּבחינת ּבער אפּלּו הּטֹוב ְְֲִִִֵֶַַַַָָָּופעל

אֹומרֹו והּוא ‰‡ÌÈ‰Ïּבאלהים, LÈ‡יבֹוא ואם ְְֱִֶֹƒ»¡…ƒְִָ
לעׂשֹות הפליא ּכי יּוכל ּבּדין עּמֹו לעמד ְֲֲִִִִִַַַַֹה'

והּיׁשר: ְַַָָהּטֹוב
„BÚּכל ּכי עליו להעיד זה ּבמאמר ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָנתּכּון

לא לֹו הידּועֹות הּטֹובֹות ּבּמּדֹות ְְְִִַַַַֹהתעּצמֹו
טבעֹו ׁשהיה לא מאלהיו יראתֹו לצד אּלא ְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָֹֹהיּו

ז"ל ּכאֹומרם הּדבר, אל כ"ב:)מסּיעֹו (יֹומא ְְְְֶַַָָָָ

ׁשאּול ּכי כּו' ודוד לֹו עלתה ולא ּבאחת ְְְְִִַַָָָָָֹׁשאּול
לטעֹות ּומהיר חם היה ולא מזּוג מּטבעֹו ְְְִִִִַָָָָָָֹהיה
לפי הּמלּוכה מּמּנּו יצתה ׁשּׁשגג ּבאחת ְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָולזה
ּכטבעֹו היה ׁשאם עליֹון ּבני מׁשערים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָטבעֹו
ידֹות, עׂשר ּכדוד עֹוׂשה היה אדמֹוני ּדוד ְְִִִֶֶֶֶַָָָָָׁשל
ענו ׁשהיה לחׁשב מקֹום יׁש מׁשה האיׁש ְֲִֵֵֶֶַָָָָָָֹוהן
העידה ולזה מּטבעֹו, ּבכּלן והיה ְְְְְִִִִִֵֶָָָָָֻמּטבעֹו
הרמּוז ותגּברּתֹו התעּצמּותֹו ׁשּכל עליו ְְְְְִִֶַַָָָָָָָהּתֹורה
והּוא ירא, היה האלהים לצד היה איׁש ְְְֱִִֵֵַַָָָָָָֹּבתבת

האלהים: איׁש ְֱִִָֹאֹומרֹו

         
הלב א י ל חרה אימי יד תב חת לה ת ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

הא מ לה ת מתר "ת א" אחר ....בר  ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ
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  ••••אחד ל יבה את חב יתרה חה  ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
אמר להלד תיד היה לב ימי הרי  קרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד

קבלי אה ר דלה)ה מ"(בראשית יהיה י קהל ...."י ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ
 ••••אמר י א זת יקיה ת ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

כה) אלהי"(ש"א ה את יהח רר ררה אדי  ...."היתה ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

  ••••יתח לת מ  הרי לכ יירא ה ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻֻ
מרלתיההר לת הת ל ל  יי ללר.... ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֻ

••••רת ל ליה א....••••בקר  "ה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
דלימ(ז אלי"(במדבר מר הל את מ"(ב (יחזקאל ְְְִִֵֵֶַַַַַָ

"רתימ" זה א אלי מתר מ "אלי מר את מא"ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
ה ל"זמה ררליר"ש יש לה לאמר להמיי מדר יית ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

י ל י הי ר קלא (דררא יי)ְְְְְִִִֵֶַָ
חבב א" אחר בר מ ל מת   "ה בריְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
תחק י לה הראית האת ל תח ת א "יְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

יד יראל את רמ.... ••••ביה יקיה ל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
מר אה מאחרי מ לא  בק....  •••• ְְְְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ

 לתחת ימת ימתמ ה.... ••••לימק ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַָֹ
בריה אה מחה תידת תיזר....  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָ

ּכלג לׁשבטּיא חּבבּנּון ְְִִֵַַַָָאף

יׂשראל בית ְִִִֵֵַָקּדיׁשֹוהי

מּמצריםּבגבּורא אּפקּנּון ְְִִִִִֵַָָ

עננ ּתחֹות מּדּברין ְְְֲִִִַָָואּנּון

:מימר על ְְִֵַָָנטלין

      

„BÚלאלהים המיחד איׁש הּדר זה על ְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻירמז
הּכתּוב ונתּכּון ּכמֹותֹו, יקּום ולא קם ְְְְִֵֶַַָָָֹֹׁשּלא

Ï‡Èּבּסמיכּות Èa ‰‡ÌÈ‰Ïלּמאמר‡˙ LÈ‡ ְִַ∆¿≈ƒ¿»≈ֲַַַƒ»¡…ƒ
יׂשראל ּבני עם הּׂשיגּה זֹו ׁשּמדרגה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָלהּגיד
מהם ּׁשּסבל ּומה ּבהם ּׁשּטרח מה ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבאמצעּות
עּמהם הּטֹובה הנהגתֹו מאמצעּות ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוהּמסּתעף

האלהים: איׁש לּקרא זֹו מדרגה ְֱִִִִִֵֵַָָָֹהּׂשיג
'BÂב) ‡a ÈÈ '‰ ‡iÂאמרּו (ספרי)רז"ל «…«ƒƒ«»¿ְְִִַַָ

מּסיני, יׂשראל לקראת ÈÚיצא ÁÂ ְְִִִִֵַַָָָ¿»«ƒ≈ƒ
הּתֹורה, להם לּתן עׂשו לבני ‰ÚÈÙBׁשּפתח ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָƒ«

Ô‡ ‰וקׁשה ליׂשמעאל, ּכן ּגם ׁשהל ≈«»»ְְְִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשּזה ּבא מּסיני ׁשהּוא ּבמאחר התחיל ְְִִִִֶֶֶַַָָָָֻלּמה
קּבלּו ולא ּולפארן לׂשעיר ׁשּפתח אחר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹהיה
עֹוד להם, לּתנּה ּכׁשרצה יׂשראל לקראת ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָויצא
ּבא לׁשֹונֹות ּבג' לדּבר ׁשּנה לּמה לדעת ְְְִִֵַַַָָָָָָצרי
הּדר זה על יחד לכללם לֹו והיה הֹופיע ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָזרח
ּבסיני לּמה עֹוד ּומּפארן, ּומּׂשעיר ּבא ְִִִִִִֵַַָָָָָמּסיני
ּׁשהיה מה ּכ ואחר הּמקֹום זכרֹון ְְְִִִֶַַַַָָָָהקּדים
ּכ ואחר הּבא הקּדים וׂשעיר ּובפארן ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָמּמּנּו

ַָהּמקֹום:
ÔÎ‡לּמה ז"ל אֹומרם ּבהעיר הענין יתּבאר »≈ְְְְִִִֵָָָָָָָ

ׁשהיתה יעקב ּובפרט האבֹות זכּו ְְֲִֶַָָָָָָֹֹלא
ואמרּו ּתֹורתֹו, ה' להם לתת ׁשלמה ְְְִֵֵֶָָָָָָמּטתֹו

ע"ד) ּפרׁשה רּבה ׁשאין(ּבראׁשית לפי הּוא ׁשהּטעם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּונתינת רּבֹוא, מּס' ּפחֹות על ׁשֹורה ְְִִִִַַָָָׁשכינה
ּכמֹו ׁשכינה, הׁשראת היתה צריכה ְְְְְִִַַַָָָָָָהּתֹורה

מצינּו כ')ׁשּכן י"ט סיני,(ׁשמֹות הר על ה' וּירד ְִִֵֵֶֶַַַַָ
ׁשנים ׁשאפּלּו מצינּו הלא האֹומר יאמר ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹוהּנה

ּבּמׁשנה אמרּו ּבּתֹורה ועֹוסקים (אבֹותׁשּיֹוׁשבים ְְְְְִִִֶַַָָָָ

קדמֹונינּופ"ג) אמרּו לזה ּביניהם, ׁשרּויה ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָׁשכינה
ס' ׁשּצרי אֹומרים ּׁשאנּו מה ּכי ּדעת ְְִִִֵֶֶַַַָָיֹודעי
ּומה הּׁשכינה, ּכללּות הׁשראת על הּוא ְְְִִַַַַַָָָרּבֹוא
אֹו ּבּתֹורה ועֹוסקים ׁשּיֹוׁשבים עׂשרה ְְְֲִִִֶֶַָָָּׁשּזֹוכים
הּמֹופיע מּמּנה ׁשּמאיר א' אֹות על הּוא ְִִִִֵֶֶַַַַָׁשנים
ּכפי אחד ּכל ּבּקדּׁשה להּדבק ׁשּיתעֹורר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֻּבמי

לג' ב' הארה ּדֹומה ואין אבלּכחֹו, לד', וג' ְְְְֲֵֶֶָָָֹ
רּבֹוא ס' על אּלא ׁשֹורה אינּה הּׁשכינה ְְִִֵֶַַָָָָָּכללּות

ְִִֵָמּיׂשראל:

‡e‰Âהּכתּוב הּׁשכינה‰'מאמר ּכללּות ּפרּוׁש ¿ְְֲִֵַַַַָָָ
‡a ÈÈּובצאת יׂשראל, להקּביל ƒƒ«»ְְְְִִֵֵַָ

יצאּו יציאתּה עם נבחר עם להקּביל ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָהּׁשכינה
ואחד ׂשעיר הר ּדר אחד ּובאּו אֹורֹות ְִֵֶֶֶֶַָָָב'
לסּבה ׁשם ּדר ׁשעברּו ליׂשראל ּפארן הר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּדר
ּביאת ׁשהיא ּבא מּסיני הקּדים ולזה ְְְִִִִִִֶֶַַָָָידּועה,
אֹורּה חלקי הֹודיע ּכ ואחר הּׁשכינה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָּכללּות

לֹומר ודקּדק הּלז, מקֹומֹות ּדר Áׁשּבאּו ְְְִֵֶֶֶַַָָ»«
ÚÈÙB‰Âזריחה אּלא ׁשם ּדר הל ׁשּלא להעיר ¿ƒ«ְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹ

יאמר הֹופעה ּולׁשֹון מּמּנּו, אחת והֹופעה ְְִֵֵֶַַַַָָָָָאחת
ז"ל אֹומרם ּכדר מהּקדּׁשה מּועט חלק ְְְֵֵֶֶֶַַָָָֻעל

כ"ג:) ּבמדרׁשנּו,(מּכֹות הּקדׁש רּוח הֹופיעה ְְִִֵֶַַַָָֹ
אֹור הׁשראת ׁשּבבחינת קטן ּגדר ְְִִֵֶֶַַַָָָָׁשהּוא
מּגדר ּגדֹול ּגדר ׂשעיר לבני ויחס ְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָהּׁשכינה,
למעלה הּוא ּכי מדרגתֹו ּכפי יׁשמעאל ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָׁשל

ְִִֵָמּיׁשמעאל:
‰eּׁשהקּדים מה ּגם הּדקּדּוקים, ּכל נתיּׁשבּו »∆ְְְְִִִִִֶַַַַָ

הקּדים ּובפארן ּובׂשעיר לּביאה סיני ְְְְִִִִִִֵַַָָָזכרֹון
הּוא ה' זכרֹון ּבמקֹום ּכי והֹופעה ְְְְִִִִַָָָלּזריחה
הּמאמר ּבכל והּכּונה והבן, וזרח הֹופיע ְְְְֲֲִֵַַַַַַַַָָָָָָמאמר
ראּויים ּכי ּבברּכתם להרּבֹות מעלתם ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָלהעיר
לּבֹו ּבכל לבר הרֹוצה מּדר וזה לּברכה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהם
לּבֹו, ּבכל לבר הּלב להלהיב הּדברים ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָלעֹורר
יעקב לבר ּכׁשרצה יצחק ׁשעׂשה ּתמצא ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָֹוכן

לֹו ואמר אליו מקרבֹו כ"ו)היה כ"ז (ּתֹולדֹות ְְְְֵַָָָָָ

המעֹוררים: מּדברים וזה ּבני, לי ּוׁשקה ּנא ְְְְְְְִִִִִֶַָָָָּגׁשה
ÔiÚÂּבּפסּוק ויחי ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי (מ"חמה ¿«≈ְְְִִֵֶַַַַַָָָ

כןח') ּוכמֹו הּדרכים, מן ּבא' אּלה ְְְִִִֵֵֶַָמי
אליהם לּבֹו אהבת לעֹורר לֹו ּבחר מׁשה ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָהאדֹון
ונפׁשֹו אֹותם, והעלה אהבם ּׁשה' ְְְֱֲִֶֶַַָָָָמּמה
וזה עליֹון, אהּובי לאהב ּתתלהב ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָֹהּקדֹוׁשה
הּוא: ּברּו ּבהּקדֹוׁש אהבתֹו מּׁשלמּות ְְֲִֵַַַַָָָאחד

‰˙‡Â.קדׁש ספרי)הראׁשֹוניםמרבבת ּבׁשם (רׁש"י ¿»»ְְְִִִִִִֵֵֶַָֹֹ

חלק עּמֹו ׁשהביא לֹומר ׁשּנתּכּון ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָאמרּו
ענוּותֹו להֹודיע רב ולא ּכל ולא ְְְְְִֵַַָֹֹֹֹמרבבֹות
ּבמקֹום ואתה ּתבת יפרׁשּו ּולדבריהם ,ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָיתּבר
יפרׁשּו ואם הּתבה, ּפׁשט זה ואין ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָוהביא,
אפּלּו הביא אם מפרׁש אין ּובא, הּוא ְְֲִִִֵֵָָָָֹואתה

אין הּמּקצת ׁשהבאת ׁשּסֹוברים ואּולי ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָקצתם,
הּכתּוב מן ּׁשּלמדנּו ּומה לאמרֹו, צרי ְְְִִֶַַַַָָָָָהּכתּוב
והּניחם קדׁש הרבבֹות עּמֹו הביא ׁשּלא ְְִִִִִֵֶֶָָֹֹהּוא

ָׁשם:
ıeÁÂמעלתם להעיר הּוא ׁשהּכּונה נראה מּדרּכם ¿ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ

מעלה צבא ה' הּניח ּכי יׂשראל, ְְְִִִִֵֶַַָָָׁשל
ואתה ּופרּוׁש יׂשראל, אצל ּובא קדׁש ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹרבבֹות
ונחלתֹו, עּמֹו ּבמקֹומם ועׂשה מהם ּבהחלט ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָּבא

ליׂשראל צּוה ּבסיני ׁשּׁשם היה כ"הוכן (ׁשמֹות ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

ועזבח') ּבתֹוכם וׁשכנּתי מקּדׁש לי ְְְְְְִִִַַָָָָָועׂשּו
הּזהר ּבספר ותמצא ק"מ:)עליֹונים, (ּתרּומה ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ

ּדירת ה' ּכׁשּקבע הּׁשמים צבא נצטערּו ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָּכּמה
לֹו: ּבחר אׁשר ּבּתחּתֹונים ְְֲִִֶַַַָָׁשכינתֹו

BÈÈ.למֹו ּדת ה'אׁש ׁשּבחר טעם ּפרּוׁש ƒƒֵֵֶַַַָָָ
מן ואתה ּבּתחּתֹונים ׁשּמה ְְְִִִַַָָָָֹלׁשּכן
למֹו, ּדת אׁש ׁשּמימינֹו לפי קדׁש ְְִִִִֵֶֶָָֹרבבֹות

ז"ל ּׁשאמרּו מה ּדר על פל"ג)והּוא (שמ"ר ְְֶֶֶַַָ
ׁשהּׂשיא למל מׁשל ּתרּומה לי ויקחּו ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָּבּפסּוק
עּמּה, אֹותי ּגם קחּו הּמל אמר כּו' ְִִִֶֶַַַָָּבּתֹו
מּטעם מרבבת לואתה ּכאן ׁשּנתן הּטעם ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹוהּוא
ואֹומרֹו ליׂשראל, ּפרּוׁש למֹו ּדת אׁש ְְְְִִִֵֵֵָָָמימינֹו

˙c L‡ּתבת להסמי אׁש, ּדת אמר ולא ≈»ְְְִֵֵַַַַָֹ
הּתֹורה ׁשּנּתנה להעיר מימינֹו לתבת ְְְִִִִֵֵֶַַָָָאׁש

אֹומרֹו והּוא ּומּׂשמאל, זהBÈÈמּימין ְְְִִִָֹƒƒֶ
הרמּוזה‡Lימין, ּגבּורה ׁשהּוא ׂשמאל זה ִָ≈ְְְֶֶָָָֹ

סֹוד והּוא למֹו, ּדת מּׁשניהם האׁש ְְְִִִֵֵֶַָָָּבבחינת
פ"ג) והּוא(דב"ר ׁשחֹורה, ּגּבי על לבנה ְְְֵֵַַָָָאׁש

ּתּוׁשּיה הּתֹורה קריאת פ"ו)סֹוד מּצד(אבֹות ְִִִַַַָָָ
ּוממׁשלה עז ונֹותנת מּצד(ׁשם)הּגבּורה ְְְִֶֶֶַַָָָָֹ

ֶֶַהחסד:
'BÂג) ÌÈÚ Á ‡אמרּו ח'.)רז"ל (ב"ב «…≈«ƒ¿ְַַָ

ּביניהם יׂשראל והגלה העּמים ה' ׁשחּבב ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאף
כן ּפי על Ì‰Âאף EÈ„Èa ÂÈLB„˜ Ïk'וגֹו ִֵַַ»¿»¿»∆¿≈ְ

,והל ּבלֹו "מנּדה ּתֹורה לֹומדי על ְְְְֲִֵֵֶַָָָׁשאין
להליכתֹו טעם לתת הּכתּוב ׁשּיכּון ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָונראה
ה' אף ּבהם לחרֹות ׁשהּוא ּולפארן ְְֲִֵֶֶַַָָָלׂשעיר
לזה אֹותּה, הֹודעּתנּו לא ּכׁשּיאמרּו הּדין ְְְְִֶֶַַָָָֹֹּביֹום
לקּבל רֹוצים אּתם להם ואמר הּסּבה להם ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָקדם
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  ••••אחד ל יבה את חב יתרה חה  ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
אמר להלד תיד היה לב ימי הרי  קרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאחד

קבלי אה ר דלה)ה מ"(בראשית יהיה י קהל ...."י ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ
 ••••אמר י א זת יקיה ת ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

כה) אלהי"(ש"א ה את יהח רר ררה אדי  ...."היתה ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ

  ••••יתח לת מ  הרי לכ יירא ה ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻֻ
מרלתיההר לת הת ל ל  יי ללר.... ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֻ

••••רת ל ליה א....••••בקר  "ה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ
דלימ(ז אלי"(במדבר מר הל את מ"(ב (יחזקאל ְְְִִֵֵֶַַַַַָ

"רתימ" זה א אלי מתר מ "אלי מר את מא"ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ
ה ל"זמה ררליר"ש יש לה לאמר להמיי מדר יית ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

י ל י הי ר קלא (דררא יי)ְְְְְִִִֵֶַָ
חבב א" אחר בר מ ל מת   "ה בריְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
תחק י לה הראית האת ל תח ת א "יְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

יד יראל את רמ.... ••••ביה יקיה ל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
מר אה מאחרי מ לא  בק....  •••• ְְְְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ

 לתחת ימת ימתמ ה.... ••••לימק ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַָֹ
בריה אה מחה תידת תיזר....  ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָ

ּכלג לׁשבטּיא חּבבּנּון ְְִִֵַַַָָאף

יׂשראל בית ְִִִֵֵַָקּדיׁשֹוהי

מּמצריםּבגבּורא אּפקּנּון ְְִִִִִֵַָָ

עננ ּתחֹות מּדּברין ְְְֲִִִַָָואּנּון

:מימר על ְְִֵַָָנטלין

      

„BÚלאלהים המיחד איׁש הּדר זה על ְְִִִֵֶֶֶַַַָֹֹֻירמז
הּכתּוב ונתּכּון ּכמֹותֹו, יקּום ולא קם ְְְְִֵֶַַָָָֹֹׁשּלא

Ï‡Èּבּסמיכּות Èa ‰‡ÌÈ‰Ïלּמאמר‡˙ LÈ‡ ְִַ∆¿≈ƒ¿»≈ֲַַַƒ»¡…ƒ
יׂשראל ּבני עם הּׂשיגּה זֹו ׁשּמדרגה ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָלהּגיד
מהם ּׁשּסבל ּומה ּבהם ּׁשּטרח מה ְְֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּבאמצעּות
עּמהם הּטֹובה הנהגתֹו מאמצעּות ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוהּמסּתעף

האלהים: איׁש לּקרא זֹו מדרגה ְֱִִִִִֵֵַָָָֹהּׂשיג
'BÂב) ‡a ÈÈ '‰ ‡iÂאמרּו (ספרי)רז"ל «…«ƒƒ«»¿ְְִִַַָ

מּסיני, יׂשראל לקראת ÈÚיצא ÁÂ ְְִִִִֵַַָָָ¿»«ƒ≈ƒ
הּתֹורה, להם לּתן עׂשו לבני ‰ÚÈÙBׁשּפתח ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָƒ«

Ô‡ ‰וקׁשה ליׂשמעאל, ּכן ּגם ׁשהל ≈«»»ְְְִֵֵֶֶַַָָָ
ׁשּזה ּבא מּסיני ׁשהּוא ּבמאחר התחיל ְְִִִִֶֶֶַַָָָָֻלּמה
קּבלּו ולא ּולפארן לׂשעיר ׁשּפתח אחר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָֹהיה
עֹוד להם, לּתנּה ּכׁשרצה יׂשראל לקראת ְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָָויצא
ּבא לׁשֹונֹות ּבג' לדּבר ׁשּנה לּמה לדעת ְְְִִֵַַַָָָָָָצרי
הּדר זה על יחד לכללם לֹו והיה הֹופיע ְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָזרח
ּבסיני לּמה עֹוד ּומּפארן, ּומּׂשעיר ּבא ְִִִִִִֵַַָָָָָמּסיני
ּׁשהיה מה ּכ ואחר הּמקֹום זכרֹון ְְְִִִֶַַַַָָָָהקּדים
ּכ ואחר הּבא הקּדים וׂשעיר ּובפארן ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָמּמּנּו

ַָהּמקֹום:
ÔÎ‡לּמה ז"ל אֹומרם ּבהעיר הענין יתּבאר »≈ְְְְִִִֵָָָָָָָ

ׁשהיתה יעקב ּובפרט האבֹות זכּו ְְֲִֶַָָָָָָֹֹלא
ואמרּו ּתֹורתֹו, ה' להם לתת ׁשלמה ְְְִֵֵֶָָָָָָמּטתֹו

ע"ד) ּפרׁשה רּבה ׁשאין(ּבראׁשית לפי הּוא ׁשהּטעם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָ
ּונתינת רּבֹוא, מּס' ּפחֹות על ׁשֹורה ְְִִִִַַָָָׁשכינה
ּכמֹו ׁשכינה, הׁשראת היתה צריכה ְְְְְִִַַַָָָָָָהּתֹורה

מצינּו כ')ׁשּכן י"ט סיני,(ׁשמֹות הר על ה' וּירד ְִִֵֵֶֶַַַַָ
ׁשנים ׁשאפּלּו מצינּו הלא האֹומר יאמר ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָֹֹוהּנה

ּבּמׁשנה אמרּו ּבּתֹורה ועֹוסקים (אבֹותׁשּיֹוׁשבים ְְְְְִִִֶַַָָָָ

קדמֹונינּופ"ג) אמרּו לזה ּביניהם, ׁשרּויה ְְְְִֵֵֵֶֶַָָָָׁשכינה
ס' ׁשּצרי אֹומרים ּׁשאנּו מה ּכי ּדעת ְְִִִֵֶֶַַַָָיֹודעי
ּומה הּׁשכינה, ּכללּות הׁשראת על הּוא ְְְִִַַַַַָָָרּבֹוא
אֹו ּבּתֹורה ועֹוסקים ׁשּיֹוׁשבים עׂשרה ְְְֲִִִֶֶַָָָּׁשּזֹוכים
הּמֹופיע מּמּנה ׁשּמאיר א' אֹות על הּוא ְִִִִֵֶֶַַַַָׁשנים
ּכפי אחד ּכל ּבּקדּׁשה להּדבק ׁשּיתעֹורר ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָֻּבמי

לג' ב' הארה ּדֹומה ואין אבלּכחֹו, לד', וג' ְְְְֲֵֶֶָָָֹ
רּבֹוא ס' על אּלא ׁשֹורה אינּה הּׁשכינה ְְִִֵֶַַָָָָָּכללּות

ְִִֵָמּיׂשראל:

‡e‰Âהּכתּוב הּׁשכינה‰'מאמר ּכללּות ּפרּוׁש ¿ְְֲִֵַַַַָָָ
‡a ÈÈּובצאת יׂשראל, להקּביל ƒƒ«»ְְְְִִֵֵַָ

יצאּו יציאתּה עם נבחר עם להקּביל ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָהּׁשכינה
ואחד ׂשעיר הר ּדר אחד ּובאּו אֹורֹות ְִֵֶֶֶֶַָָָב'
לסּבה ׁשם ּדר ׁשעברּו ליׂשראל ּפארן הר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָּדר
ּביאת ׁשהיא ּבא מּסיני הקּדים ולזה ְְְִִִִִִֶֶַַָָָידּועה,
אֹורּה חלקי הֹודיע ּכ ואחר הּׁשכינה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָּכללּות

לֹומר ודקּדק הּלז, מקֹומֹות ּדר Áׁשּבאּו ְְְִֵֶֶֶַַָָ»«
ÚÈÙB‰Âזריחה אּלא ׁשם ּדר הל ׁשּלא להעיר ¿ƒ«ְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹ

יאמר הֹופעה ּולׁשֹון מּמּנּו, אחת והֹופעה ְְִֵֵֶַַַַָָָָָאחת
ז"ל אֹומרם ּכדר מהּקדּׁשה מּועט חלק ְְְֵֵֶֶֶַַָָָֻעל

כ"ג:) ּבמדרׁשנּו,(מּכֹות הּקדׁש רּוח הֹופיעה ְְִִֵֶַַַָָֹ
אֹור הׁשראת ׁשּבבחינת קטן ּגדר ְְִִֵֶֶַַַָָָָׁשהּוא
מּגדר ּגדֹול ּגדר ׂשעיר לבני ויחס ְְְִִִִִֵֵֵֵֵַָָָָהּׁשכינה,
למעלה הּוא ּכי מדרגתֹו ּכפי יׁשמעאל ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָׁשל

ְִִֵָמּיׁשמעאל:
‰eּׁשהקּדים מה ּגם הּדקּדּוקים, ּכל נתיּׁשבּו »∆ְְְְִִִִִֶַַַַָ

הקּדים ּובפארן ּובׂשעיר לּביאה סיני ְְְְִִִִִִֵַַָָָזכרֹון
הּוא ה' זכרֹון ּבמקֹום ּכי והֹופעה ְְְְִִִִַָָָלּזריחה
הּמאמר ּבכל והּכּונה והבן, וזרח הֹופיע ְְְְֲֲִֵַַַַַַַַָָָָָָמאמר
ראּויים ּכי ּבברּכתם להרּבֹות מעלתם ְְְְְְֲִִִִַַָָָָָלהעיר
לּבֹו ּבכל לבר הרֹוצה מּדר וזה לּברכה, ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָהם
לּבֹו, ּבכל לבר הּלב להלהיב הּדברים ְְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָלעֹורר
יעקב לבר ּכׁשרצה יצחק ׁשעׂשה ּתמצא ְְְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָֹוכן

לֹו ואמר אליו מקרבֹו כ"ו)היה כ"ז (ּתֹולדֹות ְְְְֵַָָָָָ

המעֹוררים: מּדברים וזה ּבני, לי ּוׁשקה ּנא ְְְְְְְִִִִִֶַָָָָּגׁשה
ÔiÚÂּבּפסּוק ויחי ּבפרׁשת ּׁשּפרׁשּתי (מ"חמה ¿«≈ְְְִִֵֶַַַַַָָָ

כןח') ּוכמֹו הּדרכים, מן ּבא' אּלה ְְְִִִֵֵֶַָמי
אליהם לּבֹו אהבת לעֹורר לֹו ּבחר מׁשה ְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָהאדֹון
ונפׁשֹו אֹותם, והעלה אהבם ּׁשה' ְְְֱֲִֶֶַַָָָָמּמה
וזה עליֹון, אהּובי לאהב ּתתלהב ְְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַָֹהּקדֹוׁשה
הּוא: ּברּו ּבהּקדֹוׁש אהבתֹו מּׁשלמּות ְְֲִֵַַַַָָָאחד

‰˙‡Â.קדׁש ספרי)הראׁשֹוניםמרבבת ּבׁשם (רׁש"י ¿»»ְְְִִִִִִֵֵֶַָֹֹ

חלק עּמֹו ׁשהביא לֹומר ׁשּנתּכּון ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָאמרּו
ענוּותֹו להֹודיע רב ולא ּכל ולא ְְְְְִֵַַָֹֹֹֹמרבבֹות
ּבמקֹום ואתה ּתבת יפרׁשּו ּולדבריהם ,ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָיתּבר
יפרׁשּו ואם הּתבה, ּפׁשט זה ואין ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָוהביא,
אפּלּו הביא אם מפרׁש אין ּובא, הּוא ְְֲִִִֵֵָָָָֹואתה

אין הּמּקצת ׁשהבאת ׁשּסֹוברים ואּולי ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָקצתם,
הּכתּוב מן ּׁשּלמדנּו ּומה לאמרֹו, צרי ְְְִִֶַַַַָָָָָהּכתּוב
והּניחם קדׁש הרבבֹות עּמֹו הביא ׁשּלא ְְִִִִִֵֶֶָָֹֹהּוא

ָׁשם:
ıeÁÂמעלתם להעיר הּוא ׁשהּכּונה נראה מּדרּכם ¿ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָ

מעלה צבא ה' הּניח ּכי יׂשראל, ְְְִִִִֵֶַַָָָׁשל
ואתה ּופרּוׁש יׂשראל, אצל ּובא קדׁש ְְְִִֵֵֵֶֶָָָָֹרבבֹות
ונחלתֹו, עּמֹו ּבמקֹומם ועׂשה מהם ּבהחלט ְְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָּבא

ליׂשראל צּוה ּבסיני ׁשּׁשם היה כ"הוכן (ׁשמֹות ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָ

ועזבח') ּבתֹוכם וׁשכנּתי מקּדׁש לי ְְְְְְִִִַַָָָָָועׂשּו
הּזהר ּבספר ותמצא ק"מ:)עליֹונים, (ּתרּומה ְְְְְִִֵֶֶַַָָֹ

ּדירת ה' ּכׁשּקבע הּׁשמים צבא נצטערּו ְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָּכּמה
לֹו: ּבחר אׁשר ּבּתחּתֹונים ְְֲִִֶַַַָָׁשכינתֹו

BÈÈ.למֹו ּדת ה'אׁש ׁשּבחר טעם ּפרּוׁש ƒƒֵֵֶַַַָָָ
מן ואתה ּבּתחּתֹונים ׁשּמה ְְְִִִַַָָָָֹלׁשּכן
למֹו, ּדת אׁש ׁשּמימינֹו לפי קדׁש ְְִִִִֵֶֶָָֹרבבֹות

ז"ל ּׁשאמרּו מה ּדר על פל"ג)והּוא (שמ"ר ְְֶֶֶַַָ
ׁשהּׂשיא למל מׁשל ּתרּומה לי ויקחּו ְְְְִִִִֶֶֶַָָָָּבּפסּוק
עּמּה, אֹותי ּגם קחּו הּמל אמר כּו' ְִִִֶֶַַַָָּבּתֹו
מּטעם מרבבת לואתה ּכאן ׁשּנתן הּטעם ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָֹוהּוא
ואֹומרֹו ליׂשראל, ּפרּוׁש למֹו ּדת אׁש ְְְְִִִֵֵֵָָָמימינֹו

˙c L‡ּתבת להסמי אׁש, ּדת אמר ולא ≈»ְְְִֵֵַַַַָֹ
הּתֹורה ׁשּנּתנה להעיר מימינֹו לתבת ְְְִִִִֵֵֶַַָָָאׁש

אֹומרֹו והּוא ּומּׂשמאל, זהBÈÈמּימין ְְְִִִָֹƒƒֶ
הרמּוזה‡Lימין, ּגבּורה ׁשהּוא ׂשמאל זה ִָ≈ְְְֶֶָָָֹ

סֹוד והּוא למֹו, ּדת מּׁשניהם האׁש ְְְִִִֵֵֶַָָָּבבחינת
פ"ג) והּוא(דב"ר ׁשחֹורה, ּגּבי על לבנה ְְְֵֵַַָָָאׁש

ּתּוׁשּיה הּתֹורה קריאת פ"ו)סֹוד מּצד(אבֹות ְִִִַַַָָָ
ּוממׁשלה עז ונֹותנת מּצד(ׁשם)הּגבּורה ְְְִֶֶֶַַָָָָֹ

ֶֶַהחסד:
'BÂג) ÌÈÚ Á ‡אמרּו ח'.)רז"ל (ב"ב «…≈«ƒ¿ְַַָ

ּביניהם יׂשראל והגלה העּמים ה' ׁשחּבב ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָאף
כן ּפי על Ì‰Âאף EÈ„Èa ÂÈLB„˜ Ïk'וגֹו ִֵַַ»¿»¿»∆¿≈ְ

,והל ּבלֹו "מנּדה ּתֹורה לֹומדי על ְְְְֲִֵֵֶַָָָׁשאין
להליכתֹו טעם לתת הּכתּוב ׁשּיכּון ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָונראה
ה' אף ּבהם לחרֹות ׁשהּוא ּולפארן ְְֲִֵֶֶַַָָָלׂשעיר
לזה אֹותּה, הֹודעּתנּו לא ּכׁשּיאמרּו הּדין ְְְְִֶֶַַָָָֹֹּביֹום
לקּבל רֹוצים אּתם להם ואמר הּסּבה להם ְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָקדם
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Ú ‡ÏÂ ‰e‡(ד לג, (רש"י ¬«¿»¿…««¿∆»
יֹותר ּומתאים ּתֹורה, לגּבי אחיזה לׁשֹון מתאים אי ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָלכאֹורה,

אחזנּוה ּדהּנה לֹומר, ויׁש וכּדֹומה. ׁשמירה לּמּוד, ׁשמיעה, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָלׁשֹון

הּמֹוכר ּדהּנה אחּוזה. מּלׁשֹון אּלא ּותפיסה, אחיזה מּלׁשֹון ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָאינֹו

מׁשהד לנא יהב ְְֶַַָָָֹאֹוריתא

לכנׁשת ירּתא ְְְְִַַָָֻמסרּה

ֲַֹיעקב:

      

הּכתּוב וׁשעּור אףהּתֹורה, הּדר זה על הּוא ְִֶֶֶַַַַַָָ
להזמינם ׁשהל עּמים ׁשחֹובב מה ְְִִֵֶֶַַַַָָהּוא

ואֹומרֹו ˜„ÂÈLלּתֹורה, Ïkעל ּפרּוׁש וגֹו' ְְַָ»¿»ְֵַ
ז"ל אֹומרם קדֹוׁשים)ּדר פ' סֹוף ּבּפסּוק(ילקּוט ְְְִֶֶַַָָ

ואבּדיל אמר אּלּו העּמים מן אתכם ְְְִִִִִֶֶַַַַָָָָואבּדיל
לאּמֹות ּתקּומה היתה לא מּכם העּמים ְְִִֶֶַָָָָָֹֻאת
ׁשאם מּכאן וגֹו' אתכם ואבּדיל ְְְְִִִֵֶֶֶַָָּומאֹומרֹו
מקּבלים הם הּנה להתּגּיר מהעּמים ְְְִִִִֵֵֵֵַַָָָֻיבֹואּו

אֹומרֹו והּוא יׂשראלי, ˜„ÂÈLּכאחד Ïkּפרּוׁש ְְְְְִִֵֶָ»¿»ֵ
ׁשהּבא להתּגּיר ּפרּוׁש להם עֹודּנה זֹו ְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָמעלה
ּומקּבל נכנס הּוא ּפרּוׁש ּבידי מהם ְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֻלהתקּדׁש

:ּכנפי ְֶַַָּתחת
B‡הּדר זה על הּכתּוב ּכּונת ‡Ûּתהיה ְִֶֶֶֶַַַַַָָ«

לעּמים נׁשארה אחת חּבה ּפרּוׁש …≈ְֲִִִֵַַַָָָ
ׁשּפרׁשּתי, ּכמֹו ּבידי קדֹוׁשיו ׁשּכל ְְְְְִֵֶֶֶַָָָוהּוא

הּואÌ‰Âואֹומרֹו ׁשּבהם יׂשראל עם ּפרּוׁש ְְ¿≈ְִֵֵֶֶַָָ
להתּגּדר הפרׁש להם יׁש הּמאמר עּקר ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכל
הּגֹוים, ׁשאר מן הּבאים ׁשל קדֹוׁשיו ְְִִִֶַַַָָָעל
ז"ל ּכאֹומרם ּפרּוׁש ,לרגלי ּתּכּו ְְְְְִֵֵֶֶַָָֻׁשּיׂשראל

קמ"ו:) סיני(ׁשּבת הר על ׁשעמדּו יׂשראל ְְִִֵֶַַַַָָָ
ּׁשּתּכּו מה מּצד היה וזה זהמתם, ְְֲִֶֶַַָָָָָָֻֻּפסקה
הּמפלא הּדּבּור ּכח ידי על נתמרקּו ְְְְִִֵֵַַַַָָֹֻּפרּוׁש

ז"ל ואמרּו האלהים, ּדברי (ׁשּבתׁשּׁשמעּו ְְְְֱִִֵֶַָָָָֹ

ּבּפסּוקפ"ח:) ּכרמּוז נׁשמתם (שה"שׁשּיצאה ְְִֶַָָָָָָָ
זהמתם,ה') ּפסקה ּובזה ּבדּברֹו, יצאה ְְְְְֲִֶַַָָָָָָָֻנפׁשי

ּכאחד ׁשּיתקּבלּו ׁשהגם הּגרים ּכן ּׁשאין ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַמה
ּכּידּוע מהם זהמא ּפסקה לא יׂשראל ְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֹֻׁשבטי

י"ד)מּדבריהם ח"ג (זהר ְִִֵֶַֹ

ÂאמרÈ ‡OÈ,ממׁשלה לׁשֹון ּפרּוׁש ¿»«ֶֹƒ»ƒ«¿…∆ְְֵֶָָ
אֹומרֹו ּדר מ"ז)על עּמים(ּתהּלים ידּבר ְְְִִִֵֶֶַַַ

ממׁשלה ׁשּום נֹותנים ׁשאין ּבזה הּכּונה ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּתחּתינּו,
ולא יׂשראל מּזרע ׁשהּוא למי אּלא יׂשראל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹעל

ז"ל ׁשּדרׁשּו ּוכמֹו הּגרים, (קּדּוׁשיןמּמׁשּפחת ְְְִִִִִֵֶַַַָ

י"ז)מּפסּוקע"ו:) מל(לעיל עלי ּתׂשים ׂשֹום ְִִֵֶֶֶָָָ
מּקרבּכל אּלא יהיּו לא עלי ׁשּתׂשים מׂשימֹות ְְִִִִֶֶֶֶֶָָָָֹ

מּבריתא ּולמד וצא ,מ"א.)אחי ׁשל(סֹוטה ְְְִֵֶֶַַַָָָ
זלגּו הּמקּדׁש ּבבית ּכׁשּקרא הּמל ְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָאגריפס

אֹומרֹו והּוא הענין, וכל ּדמעֹות OÈ‡עיניו ְְְְְִֵָָָָָƒ»
Èיׂשראל ּבני עם מּזרע ׁשהּוא ּכל ּפרּוׁש ƒ«¿…∆ְְִִֵֵֵֶֶַַָָ

יׂשראל על ׁשּיׁשנם ּבגדּלֹות להתרֹומם יכֹול ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָֻהּוא
ואֹומרֹו ,עּמ‡OÈּכאמרם יחיד (סנהדריןלׁשֹון ְְֶַƒ»ְְְְְִִֶַָָָ

ּדּברים:ח'.) ׁשני ולא לדֹור א' ְְְִֵַַָָֹּדּבר
„BÚּבאֹומרֹו טעםOÈÈ‡ירצה ׁשהּוא ְְְִֶƒ»ƒ«¿…∆ֶַַ

ז"ל אֹומרם ּדר על פ"ח.)ּתּכּו, (ׁשּבת ְֶֶַַָָֻ

הּתֹורה, לקּבל ּכגיגית ההר עליהם ה' ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּכפה
וקּימּו רּבא מֹודעא טענת ּבּטלּו המן ְְְֲִִִֵַַַָָָָָּובימי
הּדבר ּופרׁשּתי ּבאנס, ּׁשּקּבלּו מה ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָֹמרצֹונם

ה')ּבמקֹומֹו י"ט לקּבל(ׁשמֹות ּׁשּמאנּו מה ּכי ְְְֲִִֵֵֶַַ
היה ההר עליהם להפ ׁשהצר עד ְֲֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֻהּתֹורה
אׁשר ותּקנֹותיהם ודבריהם חכמים ּגזרת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעל
ּבמקֹום ּולהעמידם יׂשראל להזהיר ׁשעׂשּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָרּבּו
אֹומרֹו והּוא ה', ּדברי על מּלעבר ְְְְֲִִִֵֵַַַַֹהּמׁשּתּמר

ÈÏÏ ekzחלק מּדּברתי ׁשּיּׂשא ּכדי À¿«¿∆ְְִִֵֵֶֶֶַָֹ
ּכל על ּכי לקּבל, רצּו ׁשּלא לּותמהּדּברֹות ְְְִִֵֵֶַַַָָֹ

יׁשר ּכתּוב ז')הּתֹורה כ"ד ּדּבר(ׁשמֹות אׁשר ּכל ְֲִֵֶֶַָָָ
מהּדּברֹות חלק על אּלא ונׁשמע, נעׂשה ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָה'
ּתּכּו זה על חכם ּתֹורת לקּבל עליהם ְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֻׁשּצּוה
ואֹותֹו עליו ה' ׁשעמד סיני הר ׁשהּוא ְְְִֶֶֶַַַַָָָלרגלי

ּכגיּגית: עליהם ה' ְֲִִֵֶָָּכפה
B‡ּתתּפרׁשÈּתֹורֹות ּפרּוׁש הנהגה לׁשֹון ְִֵָƒ«¿…∆ְְֵַָָ

המחּדׁשים הם ׁשהם יׂשראל את ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָהּמנהיגים
מרּדכי ּובימי ּוסיגים, ּוגדרים ּוגזרֹות ְְְְֳִִִֵֵַַָָָָּתּקנֹות
ּתֹורת קּבלּו עׂשֹות צּדיק יפליא אׁשר ְְְֲִִִֶֶַַַָָּכׁשראּו

חּיים: מקֹור ְִַָָחכם
„BÚאֹומרֹו Èירצה ‡OÈּדר על ְְִֶƒ»ƒ«¿…∆ֶֶַ

ז"ל יּׁשקני)אֹומרם עה"פ ׁשּכל(שהש"ר ְִִֵֶָָָ
ּברּו הּקדֹוׁש מּפי יֹוצא ׁשהיה ודּבּור ְִִִִֵֶַָָָָּדּבּור
מּיׂשראל ואיׁש איׁש ּכל עם מדּבר היה ְְְִִִִִֵֵַָָָָהּוא
לֹו אמר והּוא עלי מקּבלני אּתה לֹו ְְְְִֵֶַַַַָָָָואמר
לראׁשֹו, ּומתעּטר ועֹולה כּו' נֹוׁשקֹו היה ְְְְִֵֵֶַָָֹהן

אֹומרֹו ekzוהּוא Ì‰Âאחד ּכל יּׂשא וגֹו' ְְ¿≈Àְִֶָָָ
לֹומר ודקּדק ראׁשֹו, על מּדּברתי מהם ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָֹֹואחד

Èׁשהּדברים לפי ּדּברֹותי אמר ולא ƒ«¿…∆ְְְְִִִֶֶַַָָֹ
אחד לכל ואֹומר להם מדּברים היּו ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָעצמם

ּכאמּור: כּו' מקּבלנּו ְְֵַַָָָאּתה
BB‡Âהעגליּׂשא מעׂשה ׁשאחר לפי לעתיד ¿¿ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָ

על ׁשּנׂשאּו ההם העטרֹות מהם ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָנקלפּו
ּבהר עדים והֹורידּו אֹותם המדּברים ׁשהם ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָֹראׁשם

ל"ג)חֹורב מׁשה(ׁשמֹות ּבהם וזכה פ"ח.), (ׁשּבת ְְֵֶֶַָָָָ

ט"ו.)ּכאֹומרם חברֹו(חגיגה וחלק חלקֹו נֹוטל זכה ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָ
אֹומרֹו סֹוד והּוא עדן, ח')ּבגן ל"ג והּביטּו(ׁשמֹות ְְְְְִִֵֶַ

ז"ל ׁשאמרּו מׁשה ק"י.)אחרי ׁשחׁשדּוהּו(סנהדרין ְְְֲֲִֵֶֶֶֶַַָָ
המארסה הּתֹורה היא ּפרּוׁש איׁש ְְִִֵֵֶַַָָָֹּבאׁשת
יּׂשא אמר לזה חלקם, ּכל מׁשה ׁשּנטל ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָליׂשראל
עֹוד ואמרּו לבֹוא, לעתיד להם לחזר ְְְֲֲִִִֶֶַָָָָֹׁשעתידים

ז"ל)רז"ל האר"י ּבׁשם אׁשר ר' ּׁשּבת(סּדּור ׁשּביֹום ְְֲִִֵֵֶַַַָָָ
נׁשאר ולא יׂשראל לראׁש העטרֹות ְְְְְִִִֵַָָָָֹֹחֹוזרים
ׁשאנּו ולזה הּוא לֹו המּגיע חלקֹו אּלא ְְְִֶֶֶֶֶַַַָָָלמׁשה
חלקֹו ּבמּתנת מׁשה יׂשמח ׁשּבת ּביֹום ְְְְְְִִֶֶַַַַָאֹומרים
חלקֹו מּתנת אּלא לֹו ׁשאין הגם יׂשמח ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָּפרּוׁש

ּבחּיים: חלקם ליׂשראל החזיר ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָׁשּכבר
„BÚז"ל אֹומרם ּדר על כ"ד.)ירצה (מּכֹות ְְִֶֶֶַַָ

ׁשמענּום, הּגבּורה מּפי ל יהיה ולא ְְְְְְִִִִֶַַָָֹֹאנכי
מאמר עם זה מאמר יתרֹו)ויּׁשבנּו ׁשּכל(מכילתא ְְְְְֲֲִִִִֶֶַַַַָָָ

ה' ּכי אחד, ּבדּבּור נאמרּו הּדּברֹות ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַָעׂשרת
הּׁשֹומעים ּבער אבל אחד ּבדּבּור ּכּלם ְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻאמר
ל יהיה ולא אנכי אּלא מהם לקּבל יכלּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹֹֹלא
ויצתה אחד ּבדּבּור ּבגבּורֹות אֹותם ְְְְְִִֶָָָָָׁשמעּו

אֹומרֹו והּוא ּבאמצעּותם, ÈÏÏנׁשמתם ekz ְְְְְִֶָָָָÀ¿«¿∆
לּׂשא הּטעם נׁשמתם, ׁשּיצתה עד ּכח ְְְִִֶַַַַַַָָָָָָֹואפס

Èהּמפלאים מהּדּברֹות חלק ּפרּוׁש ƒ«¿…∆ְְִִֵֵֵֶַַָֻ
מׁש הּׁשאר אבל ל יהיה ולא אנכי הׁשהם ְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָֹֹ

ז"ל ּכאֹומרם אֹותם ּׁשּגמר(ׁשם)צּוה מה והּוא , ְְְִֶַַָָָָָ
L‰אמר eÏ ‰e ‰Bzׁשּכל ותמצא וגֹו', ֶֹ»ƒ»»∆ְְִֶָָ

מצוֹות ּבין עׂשה מצוֹות ּבין ה' ׁשּצּוה ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָהּמצוֹות
מצוֹות, ּתרי"ג ּבפרטּות הם ּתעׂשה ְְְֲִִֵֶַַַָֹלא
תרי"א מנין ּבּה ימצא ּתֹורה לתבת ְְְְְִִִֵַַַַָָָוהּמׂשּכיל
מּדּברתי יּׂשא הּסמּו ּבּמאמר הרמּוזים ב' ְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹעם

ונכֹון: ּתרי"ג הם ְְֲֵֵַָָהרי
„BÚמגּלה ּבמּסכת ז"ל אֹומרם ּדר על ְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָירצה

הּמלאכים(כ"ט.) ׁשרצּו מעׂשה ְְֲִֶֶַַַָָּבאֹותֹו
הּׁשכינה מּפני מּכניׁשתא ׁשׁשת לרב ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָלדחֹותֹו
וׁשאינֹו עלּוב עֹולם ׁשל רּבֹונֹו ואמר ׁשּטען ְְִֵֶֶֶַַַָָָָעד
ה' להם ואמר מי מּפני נדחה מי ְְְִִִִֵֶֶַָָָעלּוב

אֹומרֹו והּוא Ì‰Leׁשבקּוהּו, Le ekz Ì‰Â ְְְָ¿≈À≈¿∆≈
B ‰Ú ÌÈ‡e ÌÈÚe ÌÈeÏÚ ‰„ÈÈƒƒ»¬ƒ¿Àƒ»ƒ¿«¬»
ÌÈ„BÚ‰ ÌÈ‡Ï Ì‰L È ÂÈÏÚ ‡OÈƒ»≈»»ƒ«¿…∆∆≈«¿»ƒ»¿ƒ
 ÏÚ ÌÈe‰ Ì‰L ‰ È ‡ LÏ¿»≈∆¿≈∆≈«¿ƒ«¿«

Ì‰È eÈ ‡ÏÂ BL „Bk¿¿¿…ƒ»ƒ¿≈∆
„BÚז"ל ּדבריהם ּפי על ה'.)ירמז ג'(ּברכֹות ְְְִִִֵֶַָֹ

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש נתן טֹובֹות ַַַָָָָמּתנֹות
יּסּורין ידי על אּלא נתנם לא וכּלם ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֹֻליׂשראל

עֹוד ואמרּו וכּו', ּתֹורה ס"ג:)ׁשהם ּבּפסּוק(ׁשם ְְְֵֶַָָָָ
המנּבל ׁשּכל בהתנּׂשא נבלּת אם ל') ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָ(מׁשלי
מתעּלה, להיֹות סֹופֹו ּתֹורה ּדברי על ְְְְִִִֵֶַַַָעצמֹו

אֹומרֹו ÈÏÏוהּוא ekzּבזה עצמם וצערּו ְְÀ¿«¿∆ְְֲִֶַָָ
ׁשהּתֹורה ,ּדּברֹותי מּצד יתעּלה ּפרּוׁש ְְִִִִֵֶֶֶַַַָָיּׂשא

ּכאֹומרֹו ּומנּׂשאת המרֹוממת ח')היא (מׁשלי ְְְְְִִֵֵֶֶַַ

וגֹו': ימלכּו מלכים ְְְִִִָֹּבי
„BÚּבאֹומרֹו ּפיOÈ‡וגֹו'ekzירצה על וגֹו', ְְְִֶÀְƒ»ְִַ

ז"ל כ"א:)ּדבריהם ּבּפסּוק(ר"ה ׁשאמרּו ְְִֵֶֶַָָ
ׁשּמ"ט מאלהים, ּמעט וּתחּסרהּו ח') ְְְְֱִִִֵֵֶַַַֹ(ּתהּלים
הּנ' וׁשער ּבסיני למׁשה נמסרּו ּבינה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָׁשערי
ּׁשּפרׁשּתי מה והּוא ה', את ּכמּוס הּוא ְְֲִֵֶֶַַָֹהלא

י"א)ּבּפסּוק את(יׁשעי' ּדעה הארץ מלאה ּכי ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָ
מסרּה ולא ה' את היא ׁשעדין הּדעה ּפרּוׁש ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָֹה',
ההּוא, הּטֹוב ה' יּתן מׁשיחנּו ּבהּגלֹות ְְְִִִֵֵֶַַָלמׁשה

אֹומרֹו ˜eÏוהּוא kL ˜Ï ÈÏÏ ekz ְְÀ¿«¿∆«≈∆∆¿»ƒ¿
È ‡OÈ „ÈÚÏ „BÚÂלׁשֹון אליו ויחס ¿∆»ƒƒ»ƒ«¿…∆ְְִֵֵָ

מאד, עליֹון ההּוא ׁשחלק ּומעלה ְְְֲִֵֶֶֶַַָֹנׂשיאּות
אחרים: ּבמקֹומֹות ּבאר מּזה ּכתבנּו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָֹּוכבר

         
אחּוזתֹו אל איׁש ּתׁשּובּו הּיֹובל, ּבׁשנת לּבעלים חֹוזר אחּוזה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָׂשדה

ואילך) י כה, ּתמיד.(בהר אליו קׁשּורה היא אחּוזתֹו, ׁשּזֹו מּכיון ;ְֲִִִֵֵֶָָָָָ

אפילּו מּצב, ּבכל לּתֹורה קׁשּורים יׂשראל ּבני ּכאן: ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָואף

- מֹורׁשה היא ּכי עּמים), חֹובב (אף האּמֹות ּבידי ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּכׁשּנמסרים

ואחּוזה. הייירּוׁשה או ְֲַָָ
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א••••ויהיה ר דה....מל י••••תמלכ על מיד ְְִִִֶֶַַַָָָֹֻ

ליה....התא••••אסיפת ח ראי התא ••••אי....כל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מ(ל א(שמות יירא "רא את תא אחר"י בר אברכ ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

יהי לו אחת אה יחד פהתא "התא"אה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻ
יהי מחלקת  ולא מל....ייה או ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ
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א הה••••יי לע....א••••ואל־ימת אה ללע ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
להה מה ל מ....יכר מתיו אחיו••••ויהי אר ימ ימ ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

אמר י ז היא לה)מא והי(בראשית להה את "וב ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
יה מ יצא א "ר י יקב היי....י או ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
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הליה יא)••••ואת יה(מכות מי בלרא יהדה סמ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
אמר יד קלקל ל דטו)ה ו(איוב ידי חכמי "אר ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ

ול ו לב ברלה תכ"א צב)זר רתי(ב"ק ר ועד ְְְְְְֵֵֶַַַָָָָָֹ
לילמת יהדה צמת הי רד יראל הי ה מ ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָל

אמר ליו ל י מי אר(מד לאבי(בראשית "וחטאתי ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
דה בלרא ר מי המ אמר "מיה וכל מ....יהדה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

יהה ל פט••••הויה יה מי ואסא למה וד פת ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹֹ
סחריב מי וחזקה יה יא....מי ואל־••••לל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

הלחמה) מ אחרי ספרי) הלחמה ל....מי  יריב••••ייו ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָ
קמת קמוי היה....ריב מיו ל••••ו להת יהפט ל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

דל רמת יח)מלחמת אחר(דה"ב בר "זר וה פטיה "וזק ְְְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
"דהיה קל ה רכתיו(ספרי)"מע מ מעל רכה רמז א ְְְְְְִִִַַָָָָָָ

דהיה לל רל מ מע טל ראלי אר קח וא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
אמר דהיט)יה מע"(יהושע י חלת יהדה י "מחבל ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

מה ל ליו ל היה צמ פי רכה ל יחד לא מה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ(מי
(יה אדת תב  י צ]ה היי....[מזמור או ְְִִִִֶַַַָָָָָ

מלּכאה ביׂשראל ְְְֲִֵַַָָָוהוה

עּמא ריׁשי ְְִֵֵַַָָּבאתּכּנׁשּות

דיׂשראל: ׁשבטּיא ְְְֲִִֵַַָָָּכחדא

עלמאו לחּיי ראּובן ְְְְִֵֵַָָיחי

ימּות לא תנינא ְְִָָָָּומֹותא

אחסנּתהֹון ּבנֹוהי ְְְְֲִִַַַויקּבלּון

ְְְִָּבמנינהֹון:

קּבלז ואמר ליהּודה ְֲִֵַַַָָודא

צלֹותּה ּבמּפקּהיי דיהּודה ְְְְִִֵֵָָ

ּולעּמּה לקרבא ְְְִֵַַָָָָ(ּבאגחא)

ידֹוהי לׁשלם ְְִִִֵֵָָּתתיבּנּה

ּפרענּותא לּה ְְְֲֵַָָֻיעּבדן

מּבעלי וסעיד ְְֲִִִִֵַָָמּסנאֹוהי

לּה: הוי ְֲִֵֵָדבבֹוהי

      
BÂ'.ד) ‰LÓ eÏ ‰e ‰Bּכיון להעיר יׁש »ƒ»»∆¿ְִֵֵָָ

צּויתי ּתֹורה לֹומר לֹו היה המדּבר ְִִִֵֶַַַָָָׁשהּוא
למה נסמ זה ּפסּוק ּכי ואּולי וגֹו', ְְְְִִֶֶַַָָָלכם
מּדּברתי יׂשראל עם יּׂשא הּדר זה על ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּׁשּלפניו
וגֹו', מׁשה לנּו צּוה ּתֹורה ּכּלם אחד ְְִֶֶָָָָָֻּבקֹול
יּׂשאּו יחּדו יׂשראל ׁשּכל הּדברים הם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָוכן
צּוה ּתֹורה ואֹומרים הּתֹורה ּבפתיחת ְְְִִִִַַָָָָקֹולם
קהּלת מֹורׁשה אֹותּה מקּבלים אנּו וגֹו' ְְְְִִַַָָָָָלנּו

ּופרּוׁש eÏוגֹו', ‰eלעז לפרׁשּה אפׁשר ְֵƒ»»ְְְְֶָָָֹ
מלכּות אּלא צו אין ז"ל ּכאֹומרם ְְְְֵֶַַַָָמלכּות
וגם ּדבר, יקּום ּפיה ׁשעל עלינּו ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשהמליכּה
הּתֹורה ּפי על יהיה עליהם ימליכּו אׁשר ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָהּמל

ּכאֹומרֹו לפניו ויׂשים יכּתב י"זואֹותּה (לעיל ְְְְְְְִִֵָָָָֹ

הּכתּובי"ח) מאמר והּוא וגֹו', לֹו (מׁשליוכתב ְְְְֲִֵַַַַָָ

אףח') ּבּפסּוק ּולמעלה ימלכּו, מלכים ְְְְִִִַַַָָָֹּבי
נכֹון: על אחר ּבאפן הּכתּוב ּפרׁשנּו ְְֵֵֵֶַַַַָָֹֹחבב

È‰ÈÂ.'BÂה) ‡‰ CÏÓ eLÈׁשהוית ּפרּוׁש «¿ƒƒÀ∆∆¿ƒ¿«≈¿ֲֵֶַָ
ּבהתאּסף ׁשּתהיה צרי ּביׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּמל

ז"ל ּכאֹומרם יחד, עם סנהדראׁשי רין(ּתֹוספּתא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשלפ"ג) ּדין ּבית ּפי על אּלא מל ממּנין ְִִִֵֵֶֶֶֶַַָאין
ּבּמאמר ׁשּנתּכּון והּוא ÌÚע"א, ÈL‡ ְְֲִֵֶַַַַ»≈»

Ï‡Èּובאֹומרֹו ÈL „ÁÈׁשּיהיּו ׁשּצרי ְְ««ƒ¿≈ƒ¿»≈ְִִֶֶָ
מּמּנּו: מרּצים ְִִִֶֻצּבּור

„BÚהּתֹורה ּכי ּבסמּו ׁשאמר לפי ְְְִִִֵֶַַָָָָיתּבאר
ּכאֹומרֹו עלינּו הּמֹולכת ח')היא (מׁשלי ְְְִִֵֵֶֶַָ

אמר ּגמר לזה אדּבר, eLÈנגידים È‰ÈÂ ְֲִִֵֶֶַַָָֹ«¿ƒƒ¿À
CÏÓיהיה זה ּביׂשראל מל והוית ּפרּוׁש ∆∆ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

הּוא אז מל ויׁשאלּו עם ראׁשי יתקּבצּו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָאם
אֹומרֹו והּוא ,מל ÈL‡ׁשּיהיה ‡‰ ְְְִֶֶֶֶ¿ƒ¿«≈»≈

ÌÚמּלבד ּביׁשּורּון מל ׁשּיהיה הּוא אז וגֹו' »ְְְִִִֶֶֶֶַָ
על מל מּנּוי ׁשהיה מצינּו כן ּוכמֹו ְִִֵֶֶֶַַָָָָהּתֹורה,

ּבׁשמּואל ּדכתיב זה ּבסדר ח')יׂשראל (א' ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָ
ׁשמּואל אל וּיבאּו יׂשראל זקני ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹוּיתקּבצּו
עצמֹו והּוא לׁשפטנּו, מל לנּו ׂשימה ְְְְְִֵֶֶַָָָוגֹו'
ּתהיה זה זּולת אבל וגֹו' ּבהתאּסף ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָמאמר
והּוא יׂשראל, על למל לבד הּתֹורה ְְְְִִֵַַַָָֹֹזאת

להם הּנביא י"ב)מאמר אלהיכם(ׁשם וה' ֱֲִֵֶֶַַַַָָָֹ
הקב"ה: ׁשל ׁשמֹו ׁשּכּלה הּתֹורה ׁשהיא ְְְִֶֶֶֶַַָָֻמלּככם

ÈÏe‡Âּבתבת רמז לזה עלÈ‰ÈÂּכי ׁשּיֹורה ¿«ְִֵֶַַָָ«¿ƒֶֶַ
ׁשם ּדכתיב ּבעיני(ח')הּצער, הּדבר וּירע ְְִִֵֵֵַַַַַַָָָ

לׁשפטנּו מל לנּו ּתנה אמרּו ּכאׁשר ְְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָׁשמּואל
מּמל מאסּו אתי ּכי וגֹו' ה' וּיאמר ְְְֲִִִִֶַָֹֹֹּוכתיב
וגֹו': ויהי ואמר מׁשה נתנּבא זה ועל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָעליהם,

„BÚמתקּימת ּתהיה יׂשראל מלכּות ּכי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָרמז
יחד ראׁשיהם מתאּספים יׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּכׁשּיהיּו
ׁשּיתיחדּו סּבה יהיה ׁשּבזה ּבבד ּבד יהיּו ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹולא

ּב ּוכׁשּיׂשראל יׂשראל, ׁשבטי הּנהיחד זה גדר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּבּה ּתּהיה ּומלכּותם ההצלחֹות ּגדר ּברּום ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָהּנם
ׁשּנחלקּו מּיֹום ּכי ּולמד וצא קּיּום, ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָהויה
ּבידם, עלתה מה הּמלכּיֹות ונחלקּו ְְְְְְְֶֶַַַָָָָָֻהּלבבֹות
ּכי אחריו, והּבאים ירבעם עגלי סּבת ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹוזאת
ּברכה הּמחזיק ּוכלי הּפרּוד, הּוא האבּדן ְְְֲִִֵַַַָָָָָֹראׁש

הּלבבֹות: ויחּוד הּׁשלֹום ְְִַַָָהּוא
ÈÁÈ.'BÂו) ÂÈÓ È‰ÈÂ 'BÂ e‡אֹומרֹוÈÁÈ ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿»¿ְ¿ƒ

e‡אמרּו ז"ל על(ספרי)רּבֹותינּו ׁשהתּפּלל ¿≈ְְְִִִֵֵֶַַַָ
ואּולי הּבא, לעֹולם חלק לֹו ׁשּיהיה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָראּובן
ׁשּמתּו הּׁשבט ּגדֹולי על ׁשּנתּכּון לֹומר ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאפׁשר

ז"ל ּכאֹומרם קרח י"ח)ּבעדת מאתים(במד"ר ּכי ְְֲִִַַַַָָֹ
ורּבן סנהדראֹות ראׁשי היּו ּכּלן איׁש ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻֻוחמּׁשים

ז"ל: ּכאֹומרם ראּובן ְְְִֵֵֶָמּׁשבט
ÈÙÏeחלק להם אין קרח ׁשעדת לֹומר מקֹום ׁשּיׁש ¿ƒֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

התּפּלל לזה הּבא, e‡לעֹולם ÈÁÈּפרּוׁש ְִֵֶַַָָָָ¿ƒ¿≈ֵ
להיֹותם איׁש, ר"ן אּלא היּו ׁשּלא והגם ְְֲִִִֶֶַַָָָֹׁשבטֹו,
אפׁשר אֹו עליהם. ּכּלֹו הּׁשבט יתּכּנה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻּגדֹוליהם
אּלאׁשהּואמהּטעם הּואאֹומר עצמֹו ראּובן ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָׁשעל
יגרע ּגדֹולהּׁשבט ענפיםׁשל ּכׁשּיתקּצצּו ּכי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָעצמֹו
ׁשּיחיה התּפּלל לזה עינֹו, ראּובן ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָמּצּדיק

האֹומר ּכסברת מסּכים וזה הּבא, (סנהדריןלעֹולם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

הּבא:ק"ח) לעֹולם חלק להם יׁש קרח ֲֵֵֶֶַַַָָָָֹעדת
BÓB‡Â.Ó ÂÈÓ È‰ÈÂׁשּיהיּו עליהם התּפּלל ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿»ְְֲִִֵֵֶֶַ

ּבמארע הּׁשרׁשים ׁשּנמּקּו לפי ְְִִִִִֶַַַַָָָֹצּדיקים
לזה ּבסמּו ּכאמּור קרח ּבמעׂשה ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹּגדֹוליהם
אֹומרם ּדר על ּפרּוׁש מסּפר, מתיו ויהי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָהתּפּלל

כ"ו.)ז"ל ּברּו(ׁשם הּקדֹוׁש לפני חזקיה ׁשאמר ְְְִִֵֶַַָָָָָ
הּקדֹוׁש והׁשיב וגֹו' ׁשבנא את אׁשר רּבים ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָהּוא
מׁשה אמר לזה לרׁשעים, מנין אין הּוא ְְִִֵֶֶַָָָָָָּברּו

מתיו לׁשֹונֹו יהיּוּבמתק ׁשּלא ּפרּוׁש מסּפר ְְְְְִִֵֶֶֶָָֹ
ּתפּלת ותֹועיל להם, מנין אין ׁשאז ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָרׁשעים

ּבסֹוד הּדבר על כ"ג)צּדיק ב' מֹוׁשל(ׁשמּואל צּדיק ְְִִֵֵַַַַָָ
אלהים: ְְֱִִַֹּביראת

ÚÓL.‰„e‰Èז) ÏB˜ ׁשּיהּודה‰' לפי ּפרּוׁש ¿«¿»ְְִֵֶָ



ני          
אחּוזתֹו אל איׁש ּתׁשּובּו הּיֹובל, ּבׁשנת לּבעלים חֹוזר אחּוזה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָׂשדה

ואילך) י כה, ּתמיד.(בהר אליו קׁשּורה היא אחּוזתֹו, ׁשּזֹו מּכיון ;ְֲִִִֵֵֶָָָָָ

אפילּו מּצב, ּבכל לּתֹורה קׁשּורים יׂשראל ּבני ּכאן: ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָואף

- מֹורׁשה היא ּכי עּמים), חֹובב (אף האּמֹות ּבידי ְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָֻּכׁשּנמסרים

ואחּוזה. הייירּוׁשה או ְֲַָָ
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א••••ויהיה ר דה....מל י••••תמלכ על מיד ְְִִִֶֶַַַָָָֹֻ

ליה....התא••••אסיפת ח ראי התא ••••אי....כל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
מ(ל א(שמות יירא "רא את תא אחר"י בר אברכ ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֹ

יהי לו אחת אה יחד פהתא "התא"אה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַַָָָֻ
יהי מחלקת  ולא מל....ייה או ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ
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א הה••••יי לע....א••••ואל־ימת אה ללע ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
להה מה ל מ....יכר מתיו אחיו••••ויהי אר ימ ימ ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

אמר י ז היא לה)מא והי(בראשית להה את "וב ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
יה מ יצא א "ר י יקב היי....י או ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ
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הליה יא)••••ואת יה(מכות מי בלרא יהדה סמ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָֹ
אמר יד קלקל ל דטו)ה ו(איוב ידי חכמי "אר ְְְֱֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָ

ול ו לב ברלה תכ"א צב)זר רתי(ב"ק ר ועד ְְְְְְֵֵֶַַַָָָָָֹ
לילמת יהדה צמת הי רד יראל הי ה מ ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָל

אמר ליו ל י מי אר(מד לאבי(בראשית "וחטאתי ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָ
דה בלרא ר מי המ אמר "מיה וכל מ....יהדה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

יהה ל פט••••הויה יה מי ואסא למה וד פת ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹֹ
סחריב מי וחזקה יה יא....מי ואל־••••לל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

הלחמה) מ אחרי ספרי) הלחמה ל....מי  יריב••••ייו ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָ
קמת קמוי היה....ריב מיו ל••••ו להת יהפט ל ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

דל רמת יח)מלחמת אחר(דה"ב בר "זר וה פטיה "וזק ְְְְֱֲִִִֵֶַַַַָָָָָָָ
"דהיה קל ה רכתיו(ספרי)"מע מ מעל רכה רמז א ְְְְְְִִִַַָָָָָָ

דהיה לל רל מ מע טל ראלי אר קח וא ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָ
אמר דהיט)יה מע"(יהושע י חלת יהדה י "מחבל ְְְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָ

מה ל ליו ל היה צמ פי רכה ל יחד לא מה ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹ(מי
(יה אדת תב  י צ]ה היי....[מזמור או ְְִִִִֶַַַָָָָָ

מלּכאה ביׂשראל ְְְֲִֵַַָָָוהוה

עּמא ריׁשי ְְִֵֵַַָָּבאתּכּנׁשּות

דיׂשראל: ׁשבטּיא ְְְֲִִֵַַָָָּכחדא

עלמאו לחּיי ראּובן ְְְְִֵֵַָָיחי

ימּות לא תנינא ְְִָָָָּומֹותא

אחסנּתהֹון ּבנֹוהי ְְְְֲִִַַַויקּבלּון

ְְְִָּבמנינהֹון:

קּבלז ואמר ליהּודה ְֲִֵַַַָָודא

צלֹותּה ּבמּפקּהיי דיהּודה ְְְְִִֵֵָָ

ּולעּמּה לקרבא ְְְִֵַַָָָָ(ּבאגחא)

ידֹוהי לׁשלם ְְִִִֵֵָָּתתיבּנּה

ּפרענּותא לּה ְְְֲֵַָָֻיעּבדן

מּבעלי וסעיד ְְֲִִִִֵַָָמּסנאֹוהי

לּה: הוי ְֲִֵֵָדבבֹוהי

      
BÂ'.ד) ‰LÓ eÏ ‰e ‰Bּכיון להעיר יׁש »ƒ»»∆¿ְִֵֵָָ

צּויתי ּתֹורה לֹומר לֹו היה המדּבר ְִִִֵֶַַַָָָׁשהּוא
למה נסמ זה ּפסּוק ּכי ואּולי וגֹו', ְְְְִִֶֶַַָָָלכם
מּדּברתי יׂשראל עם יּׂשא הּדר זה על ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹּׁשּלפניו
וגֹו', מׁשה לנּו צּוה ּתֹורה ּכּלם אחד ְְִֶֶָָָָָֻּבקֹול
יּׂשאּו יחּדו יׂשראל ׁשּכל הּדברים הם ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָוכן
צּוה ּתֹורה ואֹומרים הּתֹורה ּבפתיחת ְְְִִִִַַָָָָקֹולם
קהּלת מֹורׁשה אֹותּה מקּבלים אנּו וגֹו' ְְְְִִַַָָָָָלנּו

ּופרּוׁש eÏוגֹו', ‰eלעז לפרׁשּה אפׁשר ְֵƒ»»ְְְְֶָָָֹ
מלכּות אּלא צו אין ז"ל ּכאֹומרם ְְְְֵֶַַַָָמלכּות
וגם ּדבר, יקּום ּפיה ׁשעל עלינּו ְְִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשהמליכּה
הּתֹורה ּפי על יהיה עליהם ימליכּו אׁשר ְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָהּמל

ּכאֹומרֹו לפניו ויׂשים יכּתב י"זואֹותּה (לעיל ְְְְְְְִִֵָָָָֹ

הּכתּובי"ח) מאמר והּוא וגֹו', לֹו (מׁשליוכתב ְְְְֲִֵַַַַָָ

אףח') ּבּפסּוק ּולמעלה ימלכּו, מלכים ְְְְִִִַַַָָָֹּבי
נכֹון: על אחר ּבאפן הּכתּוב ּפרׁשנּו ְְֵֵֵֶַַַַָָֹֹחבב

È‰ÈÂ.'BÂה) ‡‰ CÏÓ eLÈׁשהוית ּפרּוׁש «¿ƒƒÀ∆∆¿ƒ¿«≈¿ֲֵֶַָ
ּבהתאּסף ׁשּתהיה צרי ּביׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָהּמל

ז"ל ּכאֹומרם יחד, עם סנהדראׁשי רין(ּתֹוספּתא ְְְְְִֵֶֶַַַַָָָ

ׁשלפ"ג) ּדין ּבית ּפי על אּלא מל ממּנין ְִִִֵֵֶֶֶֶַַָאין
ּבּמאמר ׁשּנתּכּון והּוא ÌÚע"א, ÈL‡ ְְֲִֵֶַַַַ»≈»

Ï‡Èּובאֹומרֹו ÈL „ÁÈׁשּיהיּו ׁשּצרי ְְ««ƒ¿≈ƒ¿»≈ְִִֶֶָ
מּמּנּו: מרּצים ְִִִֶֻצּבּור

„BÚהּתֹורה ּכי ּבסמּו ׁשאמר לפי ְְְִִִֵֶַַָָָָיתּבאר
ּכאֹומרֹו עלינּו הּמֹולכת ח')היא (מׁשלי ְְְִִֵֵֶֶַָ

אמר ּגמר לזה אדּבר, eLÈנגידים È‰ÈÂ ְֲִִֵֶֶַַָָֹ«¿ƒƒ¿À
CÏÓיהיה זה ּביׂשראל מל והוית ּפרּוׁש ∆∆ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָ

הּוא אז מל ויׁשאלּו עם ראׁשי יתקּבצּו ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָאם
אֹומרֹו והּוא ,מל ÈL‡ׁשּיהיה ‡‰ ְְְִֶֶֶֶ¿ƒ¿«≈»≈

ÌÚמּלבד ּביׁשּורּון מל ׁשּיהיה הּוא אז וגֹו' »ְְְִִִֶֶֶֶַָ
על מל מּנּוי ׁשהיה מצינּו כן ּוכמֹו ְִִֵֶֶֶַַָָָָהּתֹורה,

ּבׁשמּואל ּדכתיב זה ּבסדר ח')יׂשראל (א' ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָ
ׁשמּואל אל וּיבאּו יׂשראל זקני ּכל ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָֹוּיתקּבצּו
עצמֹו והּוא לׁשפטנּו, מל לנּו ׂשימה ְְְְְִֵֶֶַָָָוגֹו'
ּתהיה זה זּולת אבל וגֹו' ּבהתאּסף ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָמאמר
והּוא יׂשראל, על למל לבד הּתֹורה ְְְְִִֵַַַָָֹֹזאת

להם הּנביא י"ב)מאמר אלהיכם(ׁשם וה' ֱֲִֵֶֶַַַַָָָֹ
הקב"ה: ׁשל ׁשמֹו ׁשּכּלה הּתֹורה ׁשהיא ְְְִֶֶֶֶַַָָֻמלּככם

ÈÏe‡Âּבתבת רמז לזה עלÈ‰ÈÂּכי ׁשּיֹורה ¿«ְִֵֶַַָָ«¿ƒֶֶַ
ׁשם ּדכתיב ּבעיני(ח')הּצער, הּדבר וּירע ְְִִֵֵֵַַַַַַָָָ

לׁשפטנּו מל לנּו ּתנה אמרּו ּכאׁשר ְְְְְֲֵֵֶֶֶַָָָָׁשמּואל
מּמל מאסּו אתי ּכי וגֹו' ה' וּיאמר ְְְֲִִִִֶַָֹֹֹּוכתיב
וגֹו': ויהי ואמר מׁשה נתנּבא זה ועל ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָעליהם,

„BÚמתקּימת ּתהיה יׂשראל מלכּות ּכי ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָרמז
יחד ראׁשיהם מתאּספים יׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָּכׁשּיהיּו
ׁשּיתיחדּו סּבה יהיה ׁשּבזה ּבבד ּבד יהיּו ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָֹולא

ּב ּוכׁשּיׂשראל יׂשראל, ׁשבטי הּנהיחד זה גדר ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
ּבּה ּתּהיה ּומלכּותם ההצלחֹות ּגדר ּברּום ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָהּנם
ׁשּנחלקּו מּיֹום ּכי ּולמד וצא קּיּום, ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָהויה
ּבידם, עלתה מה הּמלכּיֹות ונחלקּו ְְְְְְְֶֶַַַָָָָָֻהּלבבֹות
ּכי אחריו, והּבאים ירבעם עגלי סּבת ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹוזאת
ּברכה הּמחזיק ּוכלי הּפרּוד, הּוא האבּדן ְְְֲִִֵַַַָָָָָֹראׁש

הּלבבֹות: ויחּוד הּׁשלֹום ְְִַַָָהּוא
ÈÁÈ.'BÂו) ÂÈÓ È‰ÈÂ 'BÂ e‡אֹומרֹוÈÁÈ ¿ƒ¿≈¿ƒƒ¿»¿ְ¿ƒ

e‡אמרּו ז"ל על(ספרי)רּבֹותינּו ׁשהתּפּלל ¿≈ְְְִִִֵֵֶַַַָ
ואּולי הּבא, לעֹולם חלק לֹו ׁשּיהיה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָראּובן
ׁשּמתּו הּׁשבט ּגדֹולי על ׁשּנתּכּון לֹומר ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָאפׁשר

ז"ל ּכאֹומרם קרח י"ח)ּבעדת מאתים(במד"ר ּכי ְְֲִִַַַַָָֹ
ורּבן סנהדראֹות ראׁשי היּו ּכּלן איׁש ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָֻֻוחמּׁשים

ז"ל: ּכאֹומרם ראּובן ְְְִֵֵֶָמּׁשבט
ÈÙÏeחלק להם אין קרח ׁשעדת לֹומר מקֹום ׁשּיׁש ¿ƒֲֵֵֵֶֶֶֶַַַָָֹ

התּפּלל לזה הּבא, e‡לעֹולם ÈÁÈּפרּוׁש ְִֵֶַַָָָָ¿ƒ¿≈ֵ
להיֹותם איׁש, ר"ן אּלא היּו ׁשּלא והגם ְְֲִִִֶֶַַָָָֹׁשבטֹו,
אפׁשר אֹו עליהם. ּכּלֹו הּׁשבט יתּכּנה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֻּגדֹוליהם
אּלאׁשהּואמהּטעם הּואאֹומר עצמֹו ראּובן ְְֵֵֵֶֶֶַַַַַָׁשעל
יגרע ּגדֹולהּׁשבט ענפיםׁשל ּכׁשּיתקּצצּו ּכי ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָעצמֹו
ׁשּיחיה התּפּלל לזה עינֹו, ראּובן ׁשהּוא ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָמּצּדיק

האֹומר ּכסברת מסּכים וזה הּבא, (סנהדריןלעֹולם ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

הּבא:ק"ח) לעֹולם חלק להם יׁש קרח ֲֵֵֶֶַַַָָָָֹעדת
BÓB‡Â.Ó ÂÈÓ È‰ÈÂׁשּיהיּו עליהם התּפּלל ¿¿ƒƒ¿»ƒ¿»ְְֲִִֵֵֶֶַ

ּבמארע הּׁשרׁשים ׁשּנמּקּו לפי ְְִִִִִֶַַַַָָָֹצּדיקים
לזה ּבסמּו ּכאמּור קרח ּבמעׂשה ְְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹּגדֹוליהם
אֹומרם ּדר על ּפרּוׁש מסּפר, מתיו ויהי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָהתּפּלל

כ"ו.)ז"ל ּברּו(ׁשם הּקדֹוׁש לפני חזקיה ׁשאמר ְְְִִֵֶַַָָָָָ
הּקדֹוׁש והׁשיב וגֹו' ׁשבנא את אׁשר רּבים ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָהּוא
מׁשה אמר לזה לרׁשעים, מנין אין הּוא ְְִִֵֶֶַָָָָָָּברּו

מתיו לׁשֹונֹו יהיּוּבמתק ׁשּלא ּפרּוׁש מסּפר ְְְְְִִֵֶֶֶָָֹ
ּתפּלת ותֹועיל להם, מנין אין ׁשאז ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָרׁשעים

ּבסֹוד הּדבר על כ"ג)צּדיק ב' מֹוׁשל(ׁשמּואל צּדיק ְְִִֵֵַַַַָָ
אלהים: ְְֱִִַֹּביראת

ÚÓL.‰„e‰Èז) ÏB˜ ׁשּיהּודה‰' לפי ּפרּוׁש ¿«¿»ְְִֵֶָ
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 אמר••••ללוי לו וי....ול י••••כ ל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ
מדר ....א י •••• אר  תל ....א ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

ו י,' במר מ ל בר רא בר מתר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ
לל לבא לאמר מ כ)א ר(במדבר א מ ְֲִִִִֶַַַָָָָֹֹ

 מ מר רא....יי ו ְֲִֶַָָֹ
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יוי ל ל ליו ••••ואמר ל א ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

לב) את(שמות רל תו לו  ל אל א אל ל מְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ
וכ   את א מא או את א ראלמ וא א ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָאב
מ ו וכ ומאב ואו מ אבו רל אר וא ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָ

אמר מ אד א לא לו במ  לו ר(ש) ְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
לו  ....ל  ל••••י  אראלא ל.... ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹ

י י••••ראל ל דר לד תא למ רת ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
רא ר)  את מל למ  ו  את מל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹלא
 ו  את מל לא ראל רד לד תְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹא

(למ.... ִ

        

eÚ ÔÂ   B ÈÈeÂ ÈÂ È  È eרש"י) ∆∆¿≈«»¿≈≈ƒ¿ƒƒƒ«¬¿≈»
ט) לג,

תּׂשא ּבפרׁשת ּכתב כט)רׁש"י מּפני(לב, לכהּונה זכּו ׁשהּכהנים ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

להיֹות צרי זה הרי זה ּפי על ולכאֹורה, העגל. עֹובדי את ְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהעניׁשּו

(והלוּים, יב ג, ּבמדּבר רׁש"י ּוראה ּכהנים. ּדוקא לאו לוי, ׁשבט ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹּבכל

(ּוטעיתם ח י, ּודברים ּתחּתיהם) נבחרּו אלילים, עבֹודת עבדּו ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּלא

ּפרׁש ּבׁשניהם אבל הלוּים. על ׁשּפרׁש טעּו), לא לוי ּובני ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבעגל,

מקֹומֹו. ּכאן ואין ׁשהרגּו. ולא ּבעגל, טעּו ּדלא ייהּטעם ו ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
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יו י ••••מת מת מו מאמר  ְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָ

( לאמר(ת  ל רר ול דמ מד מתְְְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֻ
בד  ל בו אמ דת רא רא בר ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָ
אמ  ב מ  ל ל ותל כבְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָ
דו ל ל  ר אמר לכ תרבב  ד ְְְְְֱֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹואלר

ר....י ל••••יו מת מאו מו מ ְְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָ
מ....יי ו ְָ

ואּורּיאח ּתּמּיא אמר ְְֲִֵַַַָָֻּוללוי

ּדאׁשּתכח לגבר ְְְְְְִִֶַַַָאלּבׁשּתא

נּסיתֹוהי ּדי קדמ ֲֳִִִִַָָָחסידא

ׁשלים והוה ְְֲִִֵַָָּבנּסתא

מּצּותא מי על ְְִֵַַַָּבחנּתֹוהי

מהימן: ְְְְִֵַָואׁשּתכח

לאט אּמּה ועל אבּוהי ְְֲִִֵַַָּדעל

ּדינא מן חבּו ּכד ִִֵַַָָרחם

לא ּובנֹוהי אחֹוהי ְְֲִִֵַָואּפי

מּטרת נטרּו ארי ְְְֲִֵַַָנסיב

אׁשנּיּו: לא ּוקימ ְְְִֵַָָָָמימר

ּדיניי ּדיּלפּון אּלין ְְְִִִֵַָָּכׁשרין

ליׂשראל ואֹורית ְְְְֲִֵַָָָָֹליעקב

ּבּוסמין קטרת ְְְִֶַֹיׁשּוּון

על לרעוא ּוגמיר ְְֲֳִַַָָָקדמ

:ְְַָמדּבח

נכסֹוהייא יי וקרּבןּבר ְְְְִִֵַָָֻ

ּתבר ּברעוא ּתקּבל ְְְְֲִַַַַָידֹוהי

ּודבעלי דסנאֹוהי ְְְְֲִֵַַָָחרצא

יקּומּון: דלא ְְְִָָדבבֹוהי

      

ּכאֹומרֹוחטא חטאֹו על והתוּדה ּתמר ּבמעׂשה ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָ
כ"ו) ל"ח ׁשּיקּבל(ּבראׁשית מׁשה ּבּקׁש מּמּני, צדקה ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָ

אחריו לֹומר זה ענין ואמר ּבהֹודאתֹו. קֹולֹו ְְְֲִֶַַַָָָָָה'
,eÈ BÚ Âּבּפסּוק ּׁשּכתבנּו מה לפי ּפרּוׁש ¿∆«¿ƒ∆ְְִֵֶַַַָָ

ט') מ"ט ּבאמצעּות(ויחי ּכי עלית, ּבני מּטרף ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָ
הּבלּיעל, ׁשאכל אדם טרף הֹוציא ּתמר ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָמעׂשה

ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה מעׂשיוÂÈ„Èוהּוא ּכח ּפרּוׁש ְְְֶַַָ»»ֲֵַַָֹ
עליֹון ּגדר ּבתֹוספת רּבנּות וקנה הגּדיל לֹו ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָרב

ׁשם: ׁשהארכנּו ְְֱֶֶַָּכמֹו
BÓBÂ.ּתהיה מּצריו ׁשהגםועזר ּפרּוׁש ¿¿ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָ

ּתמר מעׂשה ּבכח וזרח ּפרץ ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשהרויח
ּבית מלכּות האירה לא עדין כן ּפי על ְֲִִִֵֵֵַַַַָֹאף
ּבין ׁשעדין הּקדּׁשה לניצֹוץ צריכה ּכי ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֻדּוד

אמר לזה הּמֹואבּיה, רּות והיא ÚÂהאּמֹות ְֲִִֶַַָָָָֻ¿≈∆
È ÂÈÓאל יֹורה עזר ּגם נקבה, לׁשֹון ƒ»»ƒ¿∆ְְֵֵֶֶֶַָ

ּכאֹומרֹו י"ח)הּנקבה ב' עזר(ּבראׁשית לֹו אעׂשה ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָ
ט') מ"ג (ׁשם ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשּתי מה ועּין ְְְִֵֵֶַַַַָָוגֹו',

וגֹו': לאבי ְְְִִָָָוחטאתי
BÂח) È Ó ÈÂeּבידֹו יתקּים ּפרּוׁש ¿≈ƒ»«À∆¿ְְִֵֵַָ

עֹולם: ּכהּנת אחריו ּולזרעֹו זה ְְְֲֶַַַָָָָֻּדבר
.ּבמּסה אמרנּסיתֹו ׁשּיעקב לפי ּפרּוׁש ¬∆ְְֲִִִֵֶַַַָָֹ

ׁשמעֹון עם ּבׁשּתּוף לוי מ"טעל (ּבראׁשית ְְְִִִִִֵֵַ

לזהה') וגֹו', עז ּכי אּפם ארּור וגֹו' חמס ְְְִֵֶַָָָָָָּכלי
ועברה, אף ּבעל ׁשאינֹו נתנּסה לוי ּכי ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָאמר
אּלא ה' ׁשּנּסהּו לא ּפרּוׁש ּבּמּסה ְִִֵֶֶֶַַַָָָָׁשּנתנּסה
ה' נּסּו יׂשראל ׁשבטי ׁשּכל נּסיֹון ּבֹו ְְִִִִֵֵֶֶָָָָָׁשראה

ז')ּדכתיב י"ז ולא(ׁשמֹות ה', את נּסֹותם על ְְְִִֶַַָֹ
רגזם: ׁשּׁשּכ למדּת הא לוי, ְְִִֵֵֵֶַָָָָָכן

BÂט) ÈÓ eBÈ BÂ Óעל יתּבאר »…≈¿ƒ¿»∆¿ְִֵַָ
ז"ל אֹומרם ס':)ּדר ׁשּבאּו(ב"ב ּבמעׂשה ְְֲֶֶֶֶַָָ

וכּו' הרּבים לדר מּזיק ׁשהיה אילן על ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָלדּון
וכּו' וקץ וׁשלח וכּו' למחר עד להם ְְְְְְֶַַַָָָָָָואמר

אֹומרֹו והּוא ראּויÓע"כ, ּכזה אדם וגֹו' ְְ»…≈ְֶָָָָ
לֹו לֹומר מקֹום אין ּכי וכּו' מׁשּפט ְְְִִֵַָָלהֹורֹות

לאביו האמר האֹות ל וזה כּו' קֹורה ְְְִֵֶָָָָֹֹטל
ְִּולאּמֹו:

„BÚׁשּצּוה לפי י"ח)ירצה ט"ז וגֹו'(לעיל ׁשפטים ְְְְְִִִִֵֶֶָֹ
רז"ל ואמרּו ,ׁשּימּנה(ספרי)לׁשבטי ׁשּצרי ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָ

לצד לוי ׁשבט ּכי אמר לזה ׁשבט, לכל ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּדּינים
ולּבן ולאח לאב ּפנים נׂשאּו ׁשּלא ּׁשהֹוכחנּו ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹמה
יׂשראל, ׁשבטי ּכל על להתמּנֹות הם ְְְְְִִִִֵֵֵַַָָראּויים

אֹומרֹו ˜ÚÈוהּוא ÈÓ eBÈ,ּכלל ּבדר ְְƒ¿»∆¿«¬…ְְֶֶָ
מּׁשבט יֹותר לׁשבטם ּפנים ׁשּיּׂשאּו לחּוׁש אין ְְְִִִִִֵֵֵֶֶָָָּכי

ָָזּולתם:
ÔeÓe˜Èיא) ÔÓ ÂÈÓeאֹומרֹו,ÔeÓe˜È ÔÓ ¿«¿»ƒ¿ְƒ¿

ז"ל פי"ד)לדבריהם על(במד"ר ׁשּנתנּבא ְְְִִֵֵֶֶַַ
לזה חׁשמֹונאי, ּביד לּפל ׁשעתידה יון ְְְֲִִֶֶַַַַָָָָֹמלכּות

ÔeÓe˜Èאמר ÔÓ ÂÈÓeהּזמן מן אפּלּו ּפרּוׁש ַָ¿«¿»ƒ¿ְֲִִֵַָ
ויׂשראל קימה לּׂשֹונאים להם ׁשּתהיה ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָעצמֹו
וגֹו', קמיו מתנים מחץ עצמֹו ּבּזמן ְְְְְְִִֵַַַַָָָָׁשפלים

וד היה, ּופלא:וכן ּבנס הצלחה היא זה בר ְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָָ
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רא ני••••       ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
          ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

         ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
         ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶָָָָֹ

....יו ח••••   ....•••• ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
      ....יו י ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

••••         ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
         ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

         ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָ
     .... ְְִֵֵֵֶַָָ

        

e È È È(יב לג, (רש"י ƒ¿ƒ«¿ƒ≈¿»
לחלקֹו עד העֹולם, לכל אלקי אֹור להאיר אמּור הּמקּדׁש ְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָָָֹּבית

נעלה היה אז ּכי העֹולם, מן לגמרי ּגבֹוּה היה לא לכן .נמּו ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹהכי

ואז ּפּורּתא, ּביּה נחּתי אּלא העֹולם; לכל להאיר ׁשּיּוכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמּכדי

ּכל ׁשּבתֹו הּפרטי ל'ּמקּדׁש' הּדין והּוא לעֹולם. וקרֹוב ׁשּיי ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָהּוא

והבּדלה התנּׂשאּות ּבבחינת אינּה ׁשּבֹו האלקית ּכׁשּנפׁש ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיהּודי:

אּתם מתעּסקת היא אּלא ּבעֹולם, וחלקֹו ּגּופֹו, הּבהמית, ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמּנפׁשֹו

מׁשּכן ּכּלם נעׂשים – ּולזּככם לבררם ּבכדי ּבהם, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּומתלּבׁשת

הּׁשכינה. להׁשראת חייּומקּדׁש אור ְְְְִִַַַָָָ
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אר  ר••••      ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
    ....••••  ....•••• ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָ

        ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
      .... ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ
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אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדּוׁשת ׁשּכבֹוד הּנדירֹות הּפעמים ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָּבאחת

טּוב. ּבכל מברכת 'יֹוסף' ׁשל ארצֹו אמר: הּוא עצמֹו, על ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּדּבר

יעבדּו וכאׁשר הּכל, יׁש ּבארץ אֹותּה! לעבד ּותסּייעּו ידכם ְְְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּתנּו

הן מברכת זֹו ׁש'ארץ' להֹוסיף, ויׁש טּוב. ּכל ּתּתן היא - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹאֹותּה

ּתחת. רֹובצת ּתהֹום ּבגׁשם, והן מּטל, ׁשמים מגד חייּברּוח, אור ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
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 א ••••    ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
 ....ירחי ר••••     ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

        ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
 .... ְִֵֶֶָֹֹ
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ררי רא••••    ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹֹ
        ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

 .... ••••    ְְְְְִִִִֵָָָָָָָָ
   .... ְְְִֵֵֶַָָֹ
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נ ני ר••••       ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַֹֹ
         ....ר•••• ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָ

      ....א••••   ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ
....אחיו ••••נזיר  ....חיי אור ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

דיייב רחימא אמר ְְְְֲִִִַַָָָלבנימן

יהי עלֹוהי לרחצן ְְְְֲִִִֵָָיׁשרי

יֹומא ּכל עלֹוהי ֲִֵָָָמגן

ׁשכנּתא: ּתׁשרי ְְְְְִִֵֵַָּובארעּה

מןיג מברכא אמר ְְֲִֵַָָָּוליֹוסף

עבדא ארעּה יי ְְְֳֵַָָָָקדם

דׁשמּיא מּטּלא ְְִִִַַַָָָמגּדנין

עינון ּומּמּבּועי ְִִֵֵֵַָָָמּלעּלא

מּמעמּקי ּדנגּדן ְְְֲִִֵַַָָּותהֹומין

מּלרע: ְְִַָָארעא

ועללןיד מגּדנין ְְְֲִִַָָָָָועבדא

ועבדא ׁשמׁשא ְְְִִָָָמיבּול

ּבירח: ירח מריׁש ְְִִִֵֵַַָמגּדנין

ּבּכירּיאטו טּורּיא ִֵֵַַַָָּומריׁש

פסקן: ּדלא רמן ְִִָָָָָּומּטּוב

ּומלאּהטז ארעא ְְִַַָָּומּטּוב

ּבׁשמּיא ּדׁשכנּתּה לּה ְְְִִִֵֵֵַָָרעי

באסנא אתּגלי מׁשה ְְְֲִִֶַַָָֹועל

לריׁשא אּלין ּכל ְְִֵֵָָָָיתין

ּפריׁשא ּולגנּיא ְְְִֵַָָָדיֹוסף

ֲִַדאחֹוהי:

      

יב) ÈÏהּוא לבנימין ּתבת ּפרּוׁש ¿ƒ¿»ƒ»«ְְִִֵֵַָ
הּכתּוב, ּדברי הּוא אמר ותבת מׁשה, ְְְִִֵֵֵֶַַַָָּדברי
ּבנימין ׁשעל הּדבר ּיּובן ּבּמה כן לא ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשאם
ואֹומרֹו וגֹו', ולזבּולן ליֹוסף וכן אֹומר, ְְְְְְְִֵֵֵֻהּוא

ÈÏ Ï LÈלבטח יׁשּכן ּטעם מה ּפרּוׁש ƒ¿…»∆«»»ְִֵֶַַַַָֹ
הּבירה ׁשֹוכן ׁשל ׁשכנֹו היֹותֹו על ּפרּוׁש ְֱִֵֵֵֶַַָָָעליו,

:הּמל אחר יבֹוא מי ִִֶֶַַַָּכי
Bיג)  לֹומר ׁשעתידין לפי אּולי ¿…∆∆«¿ְֲִִִֶַַ

ליהֹוׁשע יֹוסף י"ז)ּבני להם(יהֹוׁשע ׁשּצר ְְִֵֵֶֶַַַָֻֻ

ארצם ּבר לזה רב, עם להיֹותם ְְִֵֵֶַַַָָָָָהּמקֹום
יׂשראל, ּכל ּופרנס זן ׁשּיֹוסף לפי עֹוד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָלהתרחב,
ּכאּלּו זה ּבׁשביל עליו ה' ׁשהעלה ְְֱִִִִֶֶֶָָָָּומצינּו
ויֹוסף יעקב ּבני ע"ז) (ּתהּלים ּדכתיב ְְְְְֲִִִִֵֵַָָֹילדם
ׁשּפרנסם לפי י"ט:) (סנהדרין ז"ל ואמרּו ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָסּלה,
הארץ טֹובת ּברב ּברכֹו לזה ׁשמֹו, על ְְְְְִֵֶֶַַָָָֹנקראּו

מּדה: ּכנגד ְִִֶֶָָמּדה
Bטז) Ò ÈL Beּבֹו ׁשּיתרּצה ּפרּוׁש ¿…¿ƒ¿∆¿ְִֵֶֶַ

ּבצער ׁשּיׂשראל ּבזמן ּגם להיטיבֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַָה'

ואֹומרֹו סנה, ׁשכּונת סימן LÏוהּוא B ְְְְְִֶַַ»»¿…
„˜„˜Ïe ÛÒBÈהּוא האמּור טעם ּפרּוׁש וגֹו' ≈¿»¿…ְֵַַָָ

ׁשהגם א' ּבֹו, ׁשּנמצאּו טֹובֹות מּדֹות ב' ְְְֲִִֶֶֶֶַּכנגד
הרׁשע סּבֹות וכּמה למצרים וירד ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָׁשּגלה

ז"ל ּכאֹומרם ּבצדקתֹו עמד (שמ"רהּקיפּוהּו ְְְְִִִַָָָ
יֹוסףפ"א) הּוא ּבמצרים היה ויֹוסף ְְְִִֵֵַַָָָּבּפסּוק

יֹוסף, לראׁש ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה והּוא ְְְְְֵֶַַָֹוכּו',
רעה ּתחת טֹובה לאחיו ּׁשּׁשּלם מה ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָּוכנגד

Èאמר È,אחותם מן אחיו ׁשהּזירּוהּו ַָ¿ƒ∆»ְִִִֶֶַָָָ
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רא ני••••       ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
          ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

         ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
         ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶָָָָֹ

....יו ח••••   ....•••• ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
      ....יו י ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

••••         ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
         ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

         ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָ
     .... ְְִֵֵֵֶַָָ

        

e È È È(יב לג, (רש"י ƒ¿ƒ«¿ƒ≈¿»
לחלקֹו עד העֹולם, לכל אלקי אֹור להאיר אמּור הּמקּדׁש ְְְְְֱִִִֵֶַַָָָָָָֹּבית

נעלה היה אז ּכי העֹולם, מן לגמרי ּגבֹוּה היה לא לכן .נמּו ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֹהכי

ואז ּפּורּתא, ּביּה נחּתי אּלא העֹולם; לכל להאיר ׁשּיּוכל ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָמּכדי

ּכל ׁשּבתֹו הּפרטי ל'ּמקּדׁש' הּדין והּוא לעֹולם. וקרֹוב ׁשּיי ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָהּוא

והבּדלה התנּׂשאּות ּבבחינת אינּה ׁשּבֹו האלקית ּכׁשּנפׁש ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹיהּודי:

אּתם מתעּסקת היא אּלא ּבעֹולם, וחלקֹו ּגּופֹו, הּבהמית, ְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָמּנפׁשֹו

מׁשּכן ּכּלם נעׂשים – ּולזּככם לבררם ּבכדי ּבהם, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֻּומתלּבׁשת

הּׁשכינה. להׁשראת חייּומקּדׁש אור ְְְְִִַַַָָָ
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אר  ר••••      ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
    ....••••  ....•••• ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָ

        ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
      .... ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ
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ÛÒBÈ ÏL(יג לג, (רש"י ∆≈

אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדּוׁשת ׁשּכבֹוד הּנדירֹות הּפעמים ְְְְְְְִִִִֶַַַַַַָָּבאחת

טּוב. ּבכל מברכת 'יֹוסף' ׁשל ארצֹו אמר: הּוא עצמֹו, על ְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹּדּבר

יעבדּו וכאׁשר הּכל, יׁש ּבארץ אֹותּה! לעבד ּותסּייעּו ידכם ְְְְְְֲֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹּתנּו

הן מברכת זֹו ׁש'ארץ' להֹוסיף, ויׁש טּוב. ּכל ּתּתן היא - ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָֹאֹותּה

ּתחת. רֹובצת ּתהֹום ּבגׁשם, והן מּטל, ׁשמים מגד חייּברּוח, אור ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָ
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 א ••••    ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
 ....ירחי ר••••     ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

        ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
 .... ְִֵֶֶָֹֹ
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ררי רא••••    ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹֹ
        ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

 .... ••••    ְְְְְִִִִֵָָָָָָָָ
   .... ְְְִֵֵֶַָָֹ
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נ ני ר••••       ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַֹֹ
         ....ר•••• ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָ

      ....א••••   ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ
....אחיו ••••נזיר  ....חיי אור ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ

דיייב רחימא אמר ְְְְֲִִִַַָָָלבנימן

יהי עלֹוהי לרחצן ְְְְֲִִִֵָָיׁשרי

יֹומא ּכל עלֹוהי ֲִֵָָָמגן

ׁשכנּתא: ּתׁשרי ְְְְְִִֵֵַָּובארעּה

מןיג מברכא אמר ְְֲִֵַָָָּוליֹוסף

עבדא ארעּה יי ְְְֳֵַָָָָקדם

דׁשמּיא מּטּלא ְְִִִַַַָָָמגּדנין

עינון ּומּמּבּועי ְִִֵֵֵַָָָמּלעּלא

מּמעמּקי ּדנגּדן ְְְֲִִֵַַָָּותהֹומין

מּלרע: ְְִַָָארעא

ועללןיד מגּדנין ְְְֲִִַָָָָָועבדא

ועבדא ׁשמׁשא ְְְִִָָָמיבּול

ּבירח: ירח מריׁש ְְִִִֵֵַַָמגּדנין

ּבּכירּיאטו טּורּיא ִֵֵַַַָָּומריׁש

פסקן: ּדלא רמן ְִִָָָָָּומּטּוב

ּומלאּהטז ארעא ְְִַַָָּומּטּוב

ּבׁשמּיא ּדׁשכנּתּה לּה ְְְִִִֵֵֵַָָרעי

באסנא אתּגלי מׁשה ְְְֲִִֶַַָָֹועל

לריׁשא אּלין ּכל ְְִֵֵָָָָיתין

ּפריׁשא ּולגנּיא ְְְִֵַָָָדיֹוסף

ֲִַדאחֹוהי:

      

יב) ÈÏהּוא לבנימין ּתבת ּפרּוׁש ¿ƒ¿»ƒ»«ְְִִֵֵַָ
הּכתּוב, ּדברי הּוא אמר ותבת מׁשה, ְְְִִֵֵֵֶַַַָָּדברי
ּבנימין ׁשעל הּדבר ּיּובן ּבּמה כן לא ְִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשאם
ואֹומרֹו וגֹו', ולזבּולן ליֹוסף וכן אֹומר, ְְְְְְְִֵֵֵֻהּוא

ÈÏ Ï LÈלבטח יׁשּכן ּטעם מה ּפרּוׁש ƒ¿…»∆«»»ְִֵֶַַַַָֹ
הּבירה ׁשֹוכן ׁשל ׁשכנֹו היֹותֹו על ּפרּוׁש ְֱִֵֵֵֶַַָָָעליו,

:הּמל אחר יבֹוא מי ִִֶֶַַַָּכי
Bיג)  לֹומר ׁשעתידין לפי אּולי ¿…∆∆«¿ְֲִִִֶַַ

ליהֹוׁשע יֹוסף י"ז)ּבני להם(יהֹוׁשע ׁשּצר ְְִֵֵֶֶַַַָֻֻ

ארצם ּבר לזה רב, עם להיֹותם ְְִֵֵֶַַַָָָָָהּמקֹום
יׂשראל, ּכל ּופרנס זן ׁשּיֹוסף לפי עֹוד ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָלהתרחב,
ּכאּלּו זה ּבׁשביל עליו ה' ׁשהעלה ְְֱִִִִֶֶֶָָָָּומצינּו
ויֹוסף יעקב ּבני ע"ז) (ּתהּלים ּדכתיב ְְְְְֲִִִִֵֵַָָֹילדם
ׁשּפרנסם לפי י"ט:) (סנהדרין ז"ל ואמרּו ְְְְְְְִִִֶֶֶַָָָסּלה,
הארץ טֹובת ּברב ּברכֹו לזה ׁשמֹו, על ְְְְְִֵֶֶַַָָָֹנקראּו

מּדה: ּכנגד ְִִֶֶָָמּדה
Bטז) Ò ÈL Beּבֹו ׁשּיתרּצה ּפרּוׁש ¿…¿ƒ¿∆¿ְִֵֶֶַ

ּבצער ׁשּיׂשראל ּבזמן ּגם להיטיבֹו ְְְְִִִֵֵֶַַַַָה'

ואֹומרֹו סנה, ׁשכּונת סימן LÏוהּוא B ְְְְְִֶַַ»»¿…
„˜„˜Ïe ÛÒBÈהּוא האמּור טעם ּפרּוׁש וגֹו' ≈¿»¿…ְֵַַָָ

ׁשהגם א' ּבֹו, ׁשּנמצאּו טֹובֹות מּדֹות ב' ְְְֲִִֶֶֶֶַּכנגד
הרׁשע סּבֹות וכּמה למצרים וירד ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָׁשּגלה

ז"ל ּכאֹומרם ּבצדקתֹו עמד (שמ"רהּקיפּוהּו ְְְְִִִַָָָ
יֹוסףפ"א) הּוא ּבמצרים היה ויֹוסף ְְְִִֵֵַַָָָּבּפסּוק

יֹוסף, לראׁש ּבאֹומרֹו ּׁשרמז מה והּוא ְְְְְֵֶַַָֹוכּו',
רעה ּתחת טֹובה לאחיו ּׁשּׁשּלם מה ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָּוכנגד

Èאמר È,אחותם מן אחיו ׁשהּזירּוהּו ַָ¿ƒ∆»ְִִִֶֶַָָָ
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 ••••אמר תמלכ דה ל הא כר י ְְְְְֱֵֶֶֶַַָֻ
( תהלי)וכ "נהא כר אני ד)"א יראל"(שמות כרי ...."ני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָ

••••יה והא מ הצא מל....••••ר ה ח ְְְְִֵֶֶֶֶֶַַָֹֻ

מלכי ה לכ.... ••••אמר ל כז)נת "ונתה(במדבר ְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָֹ
ליו" דמה....  ••••תנא רניו ואי ה ח ר ְְְְְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֹ

ראבל ל ח ליה נת ה ח ואי נאת רניו רא ְְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹֻ
רא רני ••••....ויי אר מלכי ואחד יל ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֻ

הי יראל מארל נה א לו מל ל ל אי אא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָָָֹ
אמר היא לכ חבה ראלי אר ואחה רילירמיה) ְְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻֻ

צבאתג) צבי ....י""נחלת  ••••חינה תא ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָֻ
רימא א יה הרג הרבבת ה....  •••• ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

אמר מדי דע הרג יהאל ח)ה יוצלמנע(שו "וזבח ְְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ
וג "....רר  ְְְַָ
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 ••••לזב נהאחר ר יב חמה א ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻ
הי לי ירלהג לח תיהמ ל  ואר נלי ד ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָד
אמר רעה לני י ליה ה ה יבה כל יְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹח

מז) חי(בראשית נראי לי "יאנ חמה לח אחיו ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ"מצה
מלחמ רי ל תא יי ....ולא    ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻ

••••לזב"י יי לח לזב" ת  וישכר ְְְְְְִִִֶַָָָָָֹֹֻֻ
שכרי ל יו לת תונ מר ינת לרמיא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָויצא
שכרלי לזב יה יכל רה יוע ביי ְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָוה

היתה לזב ידי ל ישכר ל רת....  •••• ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
לחרה צאת לרה••••....הצלח אהלי ייבת הצלח ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ

אמר מ יחד ול ני לר יב)ליב "מני(דה"א ְְְְְֱֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
נהדראת ראי "מאתי יהרא יל ינה ידי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָישכר

ריהו יה בית י ול כ יע הי....  ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָ
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••••ראלי בי יא....••••ל הרה להר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
צדזבחי רגלי חיז ו היא ריאה ידי ל איה ....ל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

  ••••רה ל נאי לה ויהא לזב ....ישכר ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
  ••••(מגילה)רית לח מני זככיתי זוח ְְְְְִִִִֵֵֵָָֻ

היה לזב ישכר ל בחל להח מ ה מ צאיה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָלבנה
המג מכת אמר מ(ה ישו)"תלמ נ חר  לזב" ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

חל ל לזב מתר היה דה מרמי ל נלי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמ
וכ כרמי דת נת אמר••••....לאחי מ י ל ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָֻ

ו) הית"(מ"א את ז)"ו ש)מותר "ארז לל"ומ ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָֹ
"ראיהר י" אחר בר ארזא כי) אחרי רי) ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָכרי
ארצ אל אי כבי עבדי רי לזב ל רמיא ידי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָל
נל א ד רנונצ האיל מריא וה רה ל עמד ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָוהא

לּהיז זיוא דבנֹוהי ְִִִֵַָָרּבא

לּה ּדאתעבידא ְְְֲִִֵָָּוגבּורן

ּדילּה ורּומא ּתקּפא ְְֳִִֵָָָָמּקדם

יקטל עממּיא ְְְְִִֵֵַַָֻּבגברּתּה

ארעא סיפי עד ְְֲֵַַַָָָּכחדא

אפרים דבית רבותא ְְְְִִִֵֶַָָואּנּון

מנּׁשה: דבית אלפּיא ְְְְִֵֶַַַָואּנּון

חדייח אמר ְְֲֲִֵַֻולזבּולן

לאגחא ּבמּפק ְְְֲִַָָָֻזבּולן

דבב ּבעלי על ְְֲֵַַָָָָקרבא

למעּבד ּבמהכ ְְְְִִֶַָָָָויּׂששכר

ּבירּוׁשלם: מֹועדּיא ְְֲִִֵֵַָזמני

לטּוריט דיׂשראל ְְְְִִֵַָָׁשבטּיא

יתּכּנׁשּון מקּדׁשא ְְְְִֵַַָּבית

קּודׁשין נכסת יּכסּון ְְְִִִַַָּתּמן

עממּיא נכסי ארי ְְְֲֲִֵֵַַַָָלרעוא

דמּטמרא וסימא ְְְְִִֵַָָייכלּון

להֹון: מתּגליא ְְְְִַָָָבחלא

      

ז"ל ׁשּדרׁשּו וּיׁשב)ּכמֹו פ' נסעּו(מד"ת ּבּפסּוק ְְְֵֶֶַַָָָ
וגֹו' יֹוסף ויכלּכל כן ּפי על ואף (ּבראׁשיתמּזה, ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַ

י"ב): מ"ז

Bיז) BB Baהּיֹוצאים ּגדֹולים ב' ּבר ּכאן ¿¿ְְִִֵֵֵַָ
ּבכֹור הּבכֹור, מנּׁשה ּכנגד ואמר ְְְְְִֵֶֶֶַַַָמּיֹוסף,
הּׁשֹור את לֹו וכּנה לגדעֹון, רמז לֹו הדר ְְְִִֶַַָָָָׁשֹורֹו

לגדעֹון ה' מלא ּׁשאמר למה ו')רמז (ׁשֹופטים ְְְְְִִֶֶֶַַַַָ

ולקחּת וגֹו' לאבי אׁשר הּׁשֹור ּפר את ְְְְֲִֶֶַַַַָָָקח
ואֹומרֹו וגֹו', עֹולה והעלית הּׁשני הּפר ְְְְֲִִֵֶַַַָָָאת

BÏ „‰ׁשם ז')ּכאֹומרֹו אל(ׁשם ה' וּיאמר »»ְְֶֶַָָֹ
מדין את מּתּתי אּת אׁשר העם רב ְְֲִִִִִִֶֶַָָָָּגדעֹון
הֹוׁשיעה ידי לאמר יׂשראל עלי יתּפאר ּפן ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָֹּבידם
ׁשּלא ּכאן האמּור ההדר הּוא הּפאר והּוא ְְִֵֶֶַָָָָָֹּלי,
ּתהיה ּובזה מּועטים אנׁשים אּלא מּיׂשראל ְְֲִִִִִֵֶֶֶָָָָָָעלּו
לֹו: הדר אֹומרֹו והּוא לּמֹוׁשיע, הדר ְְְִַַַָָָָָהּתׁשּועה

BB‡קרניו ראם יהֹוׁשעוקרני ּכנגד הּוא ¿¿ְְְְְְֵֵֶֶַַַָֻ

אׁשר הארץ ּבכל ׁשמעֹו ׁשהיה מאפרים ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָהּבא
ראם, ּכקרני מעלתֹו והרים ה' ÌÈnÚּגּדלֹו Ì‰a ְְְְְֲִִֵֵֵַַָ»∆«ƒ

Èאׁשר את האמֹורי מלכי ּכׁשמע ּכי וגֹו' ¿««ְְְֱֲִִִֵֶֶַַָֹ
מּפניו, ּבהם רּוח עֹוד קמה לא עּמֹו ה' ִִֶַָָָָָָָֹהיה
ׁשאמר הּברכֹות ב' ּכי ּדבריו מׁשה ּופרׁש ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָוחזר

אֹומרֹו והּוא הּׁשבטים, ב' ּכנגד Bהם Ì‰ ְְְְִֵֶֶַָ¿≈ƒ¿
‰ ÈÏ‡ Ì‰ ÌÈ‡ׁשּבּברכה והגם ∆¿«ƒ¿≈«¿≈¿«∆ְֲֶַַַָָ

מנּׁשה, ּכנגד ׁשהּוא ׁשֹורֹו ּבכֹור לֹומר ְְְְִִֶֶֶֶַַהקּדים
התחיל אפרים מּברּכת קטּנה ׁשּברכתֹו ְְְְְְִִִִִִִֶֶַַַָָלפי
ּוכׁשהזּכירם ּבּברכה, ולעלֹות להֹוסיף ְְְְְֲִִִֶַַַָָָָּבּמּועט
ׁשּגדּלת ּגדּלתם ּכפי אפרים ּברּכת ְְְְְְִִִִִֶֶַַַָָֻֻהקּדים

ּגדעֹון: מּגדּלת ּגדֹולה ְְְְִִַַָֻֻיהֹוׁשע
Bיח) Ï ׁשּבענינ הּזההגם עֹולם י ¿«¿À¿ְְְֲִֵֶֶַַָ

ּדכתיב ּבהם לׂשמח אין (קהלתּבכללּות ְְְִִִִֵֶֶֶַָָֹֹ

ׁשּזבּולּוןב') הּנביא אמר עׂשה, ּזה מה ְְְִִֶַַַָָָָֹֹּולׂשמחה
הּמדרׁש מּבית ּביציאתֹו הגם ּבּׂשמחה ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָיׁשנֹו

ּבאהלֹו יּׂשׂשכר ׁשּיתקּים ּכדי והּטעם ְְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָָלסחֹורה,
:ּבאהלי ויּׂשׂשכר ְְְְִֶָָָֹּכאֹומרֹו

„BÚּביציאתֹו יֹודע אדם ׁשאין לפי ְְִִִִֵֵֶֶַָָָירצה
ׁשּיחזר עד לא אם יצליח אם ְְֲִִִִֶַַַַָֹֹלסחֹורה
יציאת מעת ׂשמח לזבּולּון אמר לזה ְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֻמצלח,
ׁשּיּׂשׂשכר ּכיון והּטעם ׁשּתצליח, ּבוּדאי ְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָּכי
ּתֹורה, לֹומדי לזּון אּתה מצוה ׁשליח ְְְְִִֵֶַַָָָָָֹּבאהלי
הּבֹונה הּוא ּכי לזבּולּון יּׂשׂשכר אהל ְְִִִִֶֶַָָָֹוכּנה

ֳָאהלֹו:
B‡ירצהEÈÏ‰‡aלׁשֹון ואמר ליּׂשׂשכר, ּכּנּוי ְִֶ¿…»∆ְְְִִַָָָ

עּקר עֹוׂשין ׁשאין אחד סּבֹות, לב' ְִִִֵֶֶֶָָֹאהל,
הּוא ּדירתם ועּקר עראי יׁשיבת אּלא ְְֲִִִֶַַַָָָָָּבעֹולם
ׁשהיא עליהם לּמאהיל ּכּנּוי ב' עֹולמים, ֲֲִִִִֵֵֶֶַַָּבית
ׁשעֹוסקים הגם אהל, ׁשּנקראת ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָֹהּׁשכינה

נאמר עליהם פ"ה)ּבסחֹורה לפניו(ּתהּלים צדק ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָ
וגֹו': ְְֵַיהּל

         
וה יה מה  אה ל ראת מה וראה לייר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻד
לי אחד מאל ליוא אחד לאל בדיע יראל ל איְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹר
ל למא ה ל אלהת לא ה ל אלהת בי ְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹהעבדי
רימת  רה אמה אי מריא וה ה ל למא לא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹה

דבחי חי  אמר ....   ••••לב ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ע ממ לה ת ה ....וישר ְְִֵֶֶַַָָָָָ
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  ••••לוה מרחיב ד ל מח היה מלד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

מרח ....לי ••••רל מ היה מללי יל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
רי להית ירי לר ימה ל תארי....  ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָ

••••המ רה  הרא יתח רי הי יההר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ
....אחת  ַַ
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  ••••וע יח אר חל ל לי ראה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
האר  ראית ....היא  ••••רא ידע י ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

מח ברת דה חלת חלת המ והא ....••••תא ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
אמר הר מל טמה ה לד)חלה מל)אי ידע ולא ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

רתב ....ד••••....את ••••יל ילה הי ה ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
מרא הא ו רי הי לי האר  לב)החל (במדבר ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָ

ו אחי לי בר יחל....  ••••האמי ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
וח ב ד רה את לבר הבטחת מרו בריהְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

 ראי המ תאו אחר ....בר  ••••המ ל ְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
....אמר  ָ
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  ••••למ יל רל מ היה הא א ְְְְִֵַַַָָָָָָָ
....ארית ••••מחל יא רה היה מתר ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

א אמרמרת  ל חל היא ל (יהושעוהיא ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
יט) לל ראומה אחר בר ה מ חו ו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ל בט  תממ לי חלו אחד מ יא ה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ר רביתמ ית טל חה תממ י חל טל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ל  לחמו בא לה  ולא תיהביבא היא ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

והא א מרת יא רה הרי רחיתמ ית ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוהיא
י ה ולה רל מה בא ראלי אר ל רחמְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
מ ראלי אר ל מדר טל דהיה מרח הא לחְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָה

אמר והא יה ר ר(ש)מה  י בל וא ְְְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻ
הרח תא מל לב יא ו ל  חמו  י לְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָו

 לחל התחיל....  ְְִִִֶֹ

אפּתיכ ּברי אמר ְְְֲִֵַַָּולגד

ויקטֹול ׁשרי ּכליתא ְְְְִֵֵָָָלגד

מלכין: עם ְְִִִִַׁשלטֹונין

ּבקדמתאכא ְְְְִֵֵַַָואתקּבל

ּבאחסנּתּה תּמן ארי ְְֲֲִֵֵֵַַַָּדילּה

דיׂשראל רּבא ספרא ְְְִֵֶַָָָָֹמׁשה

ועל נפק והּוא ְְְִֵַָקביר

יי קדם זכון עּמא ְְְֳֵַַָָָָּבריׁש

יׂשראל: עם ודינֹוהי ְְֲִִִִֵַָעבד

ּתּקיףכב ּדן אמר ְֲִַַָָּולדן

ׁשתיא ארעּה אריון ְְְְֵַַָָָָּכגּור

מתנן: מן ּדנגדן נחליא ְְְֲִִַַַָָָָמן

      

„כ) Èרּבים ּבנכסים לֹו ה' הרחיב ּפרּוׁש «¿ƒ»ְְִִִִִֵַָ
א')ּדכתיב ל"ב לבני(ּבּמדּבר היה רב ּומקנה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָ

הּכתּוב ׁשם ׁשאמר ּכמֹו והּטעם וגֹו', (ל"אגד ְְְֶַַַַַָָָָ
ּגדנ"ג) ּבני ולהיֹות לֹו, איׁש ּבזזּו הּצבא ְְְְְִִֵֵַַָָָָאנׁשי

ּׁשּסמ מה והּוא מּכּלם, יֹותר ּבזזּו ּכח ְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻּגּבֹורי
וגֹו': וטרף ׁשכן ּכלביא וגֹו' מרחיב ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָלּמאמר

Bכא) ˙ÈL‡ ‡iÂראׁשית ראּוי היה ּפרּוׁש ««¿≈ƒִֵֵָָָ
ׁשם ּכי לּדבר וטעם לֹו, הּתֹורה ְִִֶַַַַָָָָׁשהיא
מׁשה ׁשהּוא מחֹוקק ׁשל חלקֹו ּפרּוׁש ְְְֵֵֶֶֶֶֶַחלקת
עלה הּגדֹול חלק ּכי מּמחֹוקק חלק אֹו ְִִֵֵֵֶֶַָָָָספּון,

נׁשא ולא החילמעלה הּקדֹוׁש ּגּופֹו אּלא ׁשם ר ְְְְִֶַַַַַָָָָֹ
ּכאֹומרם עם ראׁשי להביא הּדבר וטעם ְְְְִֵַַַַָָָָָָספּון,

ּכאן)ז"ל הּבא,(ספרי לעֹולם הּמדּבר ּדֹור להביא ְְְִִִִַַָָָָָָ
אֹומרֹו לפיiÂ˙‡והּוא עם ראׁשי ּוקראם וגֹו', ְְ«≈∆ְְְִֵָָָָ

סגּלה: לעם לה' יׂשראל קנּית ּתחּלת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻׁשהם
„BÚירצה˙ÈL‡ ‡iÂיׂשראל ׁשּנחלּו הּנחלה ְִֶ««¿≈ƒְֲֲִֵֶַַָָָ

לּטלּה ּפרּוׁש לֹו ועֹוג, סיחֹון ארץ ְְִִִֵֶֶֶָׁשהיא
ּבּה הּדר ׁשּכל הארץ סגּלת ולחׁשׁש ְְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָֻלחלקֹו,
הּבא לעֹולם חלק לֹו יׁש ּבּה הּקבּור ּכל ֵֵֶַַָָָָָָאֹו

קי"א) זה,(ּכתבֹות לדבר חׁש ׁשּלא טעם אמר ְְֶֶַַַָָָָֹֻ
ÌL Èkלנחלתֹו ׁשּלקח ההּוא ּבּמקֹום ּפרּוׁש ƒ»ְֲֵֶַַַַָָָ

וּיתא ספּון מׁשה ׁשהּוא מחֹוקק חלקת ְְֵֵֶֶֶֶַַָָׁשם
ראׁשי עם יבֹוא הּוא ּגם ּומעּתה עם, ִֵֵֵַַָָָָָראׁשי

הּבא: לעֹולם ַַָָָעם
עׂשה.ˆ„˜˙ ׁשּנֹותןה' מׁשה אל חֹוזר ּפרּוׁש ƒ¿«ֵֵֵֶֶֶָָ

ׁשּיביא הּמעלה לכל זכה לּמה ְֲִֶַַַַָָָָָָָטעם
וגֹו' ה' צדקת ואמר הּבא, לעֹולם עּמֹו ְְְֲִִִֵַַַָָָָאחרים
אֹו לה', הּנֹוגע ּבּדבר הּצדק ׁשעׂשה ֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּפרּוׁש
עם מחּיּובֹו יֹותר ׁשעׂשה לֹומר ׁשּיכּון ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאפׁשר

ּבּפסּוק ׁשרמזנּו ּוכמֹו כ"ה)ה', ו' ּוצדקה(לעיל ְְְְֵֶַַָָָָ
עׂשה יׂשראל עם מׁשּפטיו ּגם וכּו', ּלנּו ְְְְִִִֵֶַָָָָָָּתהיה
יׂשראל על ה' עם ּתמיד מתּדּין ׁשהיה ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּפרּוׁש
ּבענין ּכאמּור זכּות לכף הּדין מכריע ְְְְְְִִִַַַַַָָָָוהיה
ּׁשּפרׁשנּו מה ועּין קרח, ועדת ּומרּגלים ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹהעגל
ּפרּוׁש ּומׁשּפטיו אֹומרֹו ׁשעּור זה ּוכפי ְְְִִִֵֶֶָָָּבהם,
אֹותם, עׂשה יׂשראל עם ה' ׁשל ְְִִִִֵֶָָָָָמׁשּפטים

ּתּקן: עׂשה ִֵֵָָּופרּוׁש
„BÚהּדר זה על NÚ‰ירצה '‰ ּבּמהˆ„˜˙ ְִֶֶֶֶַַƒ¿«»»ֶַ

הּוא ּׁשּנׁשּפט ּומה לעצמֹו, ְְְִֵֶֶַַַַּׁשּנֹוגע
ּתפּלתֹו וסתם הּירּדן ּבעבר למּות אּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבמׁשּפטים
עם ׁשהם ּבדברים הּוא ּפירּוׁש יׂשראל עם ְְִִִִִֵֵֵֶָָהּוא
ׁשּמהם: הּסּבֹות ּוׁשאר מריבה מי ּכגֹון ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָיׂשראל

B‡אֹומרֹו ‰'יתּפרׁש ׁשעׂשהˆ„˜˙ ּגד על וגֹו', ְְִֵָƒ¿«ְֶַָָָ
ׁשעבר והּוא לצדקה, לֹו ׁשּיחׁשב ּדבר ה' ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָעם
יׂשראל, עם מצוה מלחמת להּלחם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּירּדן
חּיב אינֹו ה' לבין ּבינֹו הּדין ּכפי זה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָודבר
להם ואין ׁשּבחרּו ּבמקֹום נחלתם ּבאה ּכי ְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָּבֹו
ּוכמֹו הארץ יֹוׁשבי עם להּלחם לעבר ְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹחּיּוב
ׁשּפרׁשנּום ּוכמֹו מּטֹות ּבפ' ּבטענֹותיהם ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָׁשּטענּו
על ה' ׁשהסּכים הּמעׂשה ׁשהֹוכיח ּוכמֹו ְְֲִִִֶֶֶַַַַָׁשם,
הּירּדן ּׁשעברּו ּומה ׁשּמה, באה ּכי ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָנחלתם
למה ּׁשּנֹוגע למה וזה לצדקה, ּתחׁשב ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלהם
ּובין לבינם ּׁשּנֹוגע למה אבל ה', לבין ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּׁשּבינם

נֹותנת: הּדין ׁשּורת ּכ ְִִֵֶֶַַָָיׂשראל
‡e‰Âאֹומרֹו‡NÈ ÌÚ ÂÈLeּוכמֹו ¿ְƒ¿»»ƒƒ¿»≈ְ

על מׁשה ּבתׁשּובת ׁשם ְְִִֵֶֶַַַָׁשּפרׁשּתי
מה' נקּיים ׁשּיהיּו ּכדי הם ׁשּכּלם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֻטענֹותיהם
ּגבּורתם לעזרת לה' צר אין ּכי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹּומּיׂשראל
ּבׁשאלת ּכּונתם היתה ׁשּלא ה' היה ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹויֹודע
ׁשּטען הּטענֹות וכל רע, מחּוׁש לׁשּום ְְְִֶֶַַַָָָָָהארץ
אחיהם: יׂשראל ּבער אּלא היּו לא מׁשה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹלהם

‡‰Èכב) eׁשּׁשּסע ׁשמׁשֹון אל ׁשּנתּכּון אּולי «¿≈ְְִִִֵֶֶֶַַַ
הּגדי ּכׁשּסע י"ד)הארי ואֹומרֹו(ׁשֹופטים , ְְְְְֲִִִַַַָ



נה          
וה יה מה  אה ל ראת מה וראה לייר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻד
לי אחד מאל ליוא אחד לאל בדיע יראל ל איְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹר
ל למא ה ל אלהת לא ה ל אלהת בי ְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹהעבדי
רימת  רה אמה אי מריא וה ה ל למא לא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹה

דבחי חי  אמר ....   ••••לב ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ע ממ לה ת ה ....וישר ְְִֵֶֶַַָָָָָ
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  ••••לוה מרחיב ד ל מח היה מלד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

מרח ....לי ••••רל מ היה מללי יל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
רי להית ירי לר ימה ל תארי....  ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָ

••••המ רה  הרא יתח רי הי יההר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ
....אחת  ַַ
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  ••••וע יח אר חל ל לי ראה ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָ
האר  ראית ....היא  ••••רא ידע י ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

מח ברת דה חלת חלת המ והא ....••••תא ְְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
אמר הר מל טמה ה לד)חלה מל)אי ידע ולא ְְְְְֱִִִֶֶֶַַָָָָָָֹ

רתב ....ד••••....את ••••יל ילה הי ה ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָ
מרא הא ו רי הי לי האר  לב)החל (במדבר ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָ

ו אחי לי בר יחל....  ••••האמי ְְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָ
וח ב ד רה את לבר הבטחת מרו בריהְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ

 ראי המ תאו אחר ....בר  ••••המ ל ְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
....אמר  ָ
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  ••••למ יל רל מ היה הא א ְְְְִֵַַַָָָָָָָ
....ארית ••••מחל יא רה היה מתר ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ

א אמרמרת  ל חל היא ל (יהושעוהיא ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ
יט) לל ראומה אחר בר ה מ חו ו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ל בט  תממ לי חלו אחד מ יא ה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

ר רביתמ ית טל חה תממ י חל טל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ל  לחמו בא לה  ולא תיהביבא היא ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ

והא א מרת יא רה הרי רחיתמ ית ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוהיא
י ה ולה רל מה בא ראלי אר ל רחמְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
מ ראלי אר ל מדר טל דהיה מרח הא לחְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָה

אמר והא יה ר ר(ש)מה  י בל וא ְְְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻ
הרח תא מל לב יא ו ל  חמו  י לְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָו

 לחל התחיל....  ְְִִִֶֹ

אפּתיכ ּברי אמר ְְְֲִֵַַָּולגד

ויקטֹול ׁשרי ּכליתא ְְְְִֵֵָָָלגד

מלכין: עם ְְִִִִַׁשלטֹונין

ּבקדמתאכא ְְְְִֵֵַַָואתקּבל

ּבאחסנּתּה תּמן ארי ְְֲֲִֵֵֵַַַָּדילּה

דיׂשראל רּבא ספרא ְְְִֵֶַָָָָֹמׁשה

ועל נפק והּוא ְְְִֵַָקביר

יי קדם זכון עּמא ְְְֳֵַַָָָָּבריׁש

יׂשראל: עם ודינֹוהי ְְֲִִִִֵַָעבד

ּתּקיףכב ּדן אמר ְֲִַַָָּולדן

ׁשתיא ארעּה אריון ְְְְֵַַָָָָּכגּור

מתנן: מן ּדנגדן נחליא ְְְֲִִַַַָָָָמן

      

„כ) Èרּבים ּבנכסים לֹו ה' הרחיב ּפרּוׁש «¿ƒ»ְְִִִִִֵַָ
א')ּדכתיב ל"ב לבני(ּבּמדּבר היה רב ּומקנה ְְְְִִִִִֵֶַַָָָ

הּכתּוב ׁשם ׁשאמר ּכמֹו והּטעם וגֹו', (ל"אגד ְְְֶַַַַַָָָָ
ּגדנ"ג) ּבני ולהיֹות לֹו, איׁש ּבזזּו הּצבא ְְְְְִִֵֵַַָָָָאנׁשי

ּׁשּסמ מה והּוא מּכּלם, יֹותר ּבזזּו ּכח ְְִִֵֵֶַַַָָָֹֻּגּבֹורי
וגֹו': וטרף ׁשכן ּכלביא וגֹו' מרחיב ְְְְְֲִִֵַַַַַָָָלּמאמר

Bכא) ˙ÈL‡ ‡iÂראׁשית ראּוי היה ּפרּוׁש ««¿≈ƒִֵֵָָָ
ׁשם ּכי לּדבר וטעם לֹו, הּתֹורה ְִִֶַַַַָָָָׁשהיא
מׁשה ׁשהּוא מחֹוקק ׁשל חלקֹו ּפרּוׁש ְְְֵֵֶֶֶֶֶַחלקת
עלה הּגדֹול חלק ּכי מּמחֹוקק חלק אֹו ְִִֵֵֵֶֶַָָָָספּון,

נׁשא ולא החילמעלה הּקדֹוׁש ּגּופֹו אּלא ׁשם ר ְְְְִֶַַַַַָָָָֹ
ּכאֹומרם עם ראׁשי להביא הּדבר וטעם ְְְְִֵַַַַָָָָָָספּון,

ּכאן)ז"ל הּבא,(ספרי לעֹולם הּמדּבר ּדֹור להביא ְְְִִִִַַָָָָָָ
אֹומרֹו לפיiÂ˙‡והּוא עם ראׁשי ּוקראם וגֹו', ְְ«≈∆ְְְִֵָָָָ

סגּלה: לעם לה' יׂשראל קנּית ּתחּלת ְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֻׁשהם
„BÚירצה˙ÈL‡ ‡iÂיׂשראל ׁשּנחלּו הּנחלה ְִֶ««¿≈ƒְֲֲִֵֶַַָָָ

לּטלּה ּפרּוׁש לֹו ועֹוג, סיחֹון ארץ ְְִִִֵֶֶֶָׁשהיא
ּבּה הּדר ׁשּכל הארץ סגּלת ולחׁשׁש ְְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָֻלחלקֹו,
הּבא לעֹולם חלק לֹו יׁש ּבּה הּקבּור ּכל ֵֵֶַַָָָָָָאֹו

קי"א) זה,(ּכתבֹות לדבר חׁש ׁשּלא טעם אמר ְְֶֶַַַָָָָֹֻ
ÌL Èkלנחלתֹו ׁשּלקח ההּוא ּבּמקֹום ּפרּוׁש ƒ»ְֲֵֶַַַַָָָ

וּיתא ספּון מׁשה ׁשהּוא מחֹוקק חלקת ְְֵֵֶֶֶֶַַָָׁשם
ראׁשי עם יבֹוא הּוא ּגם ּומעּתה עם, ִֵֵֵַַָָָָָראׁשי

הּבא: לעֹולם ַַָָָעם
עׂשה.ˆ„˜˙ ׁשּנֹותןה' מׁשה אל חֹוזר ּפרּוׁש ƒ¿«ֵֵֵֶֶֶָָ

ׁשּיביא הּמעלה לכל זכה לּמה ְֲִֶַַַַָָָָָָָטעם
וגֹו' ה' צדקת ואמר הּבא, לעֹולם עּמֹו ְְְֲִִִֵַַַָָָָאחרים
אֹו לה', הּנֹוגע ּבּדבר הּצדק ׁשעׂשה ֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּפרּוׁש
עם מחּיּובֹו יֹותר ׁשעׂשה לֹומר ׁשּיכּון ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָאפׁשר

ּבּפסּוק ׁשרמזנּו ּוכמֹו כ"ה)ה', ו' ּוצדקה(לעיל ְְְְֵֶַַָָָָ
עׂשה יׂשראל עם מׁשּפטיו ּגם וכּו', ּלנּו ְְְְִִִֵֶַָָָָָָּתהיה
יׂשראל על ה' עם ּתמיד מתּדּין ׁשהיה ְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּפרּוׁש
ּבענין ּכאמּור זכּות לכף הּדין מכריע ְְְְְְִִִַַַַַָָָָוהיה
ּׁשּפרׁשנּו מה ועּין קרח, ועדת ּומרּגלים ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹהעגל
ּפרּוׁש ּומׁשּפטיו אֹומרֹו ׁשעּור זה ּוכפי ְְְִִִֵֶֶָָָּבהם,
אֹותם, עׂשה יׂשראל עם ה' ׁשל ְְִִִִֵֶָָָָָמׁשּפטים

ּתּקן: עׂשה ִֵֵָָּופרּוׁש
„BÚהּדר זה על NÚ‰ירצה '‰ ּבּמהˆ„˜˙ ְִֶֶֶֶַַƒ¿«»»ֶַ

הּוא ּׁשּנׁשּפט ּומה לעצמֹו, ְְְִֵֶֶַַַַּׁשּנֹוגע
ּתפּלתֹו וסתם הּירּדן ּבעבר למּות אּלּו ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָּבמׁשּפטים
עם ׁשהם ּבדברים הּוא ּפירּוׁש יׂשראל עם ְְִִִִִֵֵֵֶָָהּוא
ׁשּמהם: הּסּבֹות ּוׁשאר מריבה מי ּכגֹון ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָיׂשראל

B‡אֹומרֹו ‰'יתּפרׁש ׁשעׂשהˆ„˜˙ ּגד על וגֹו', ְְִֵָƒ¿«ְֶַָָָ
ׁשעבר והּוא לצדקה, לֹו ׁשּיחׁשב ּדבר ה' ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָעם
יׂשראל, עם מצוה מלחמת להּלחם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָהּירּדן
חּיב אינֹו ה' לבין ּבינֹו הּדין ּכפי זה ְְְִִֵֵֵֶַַָָָודבר
להם ואין ׁשּבחרּו ּבמקֹום נחלתם ּבאה ּכי ְְֲֲִֵֶֶַָָָָָָָּבֹו
ּוכמֹו הארץ יֹוׁשבי עם להּלחם לעבר ְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹחּיּוב
ׁשּפרׁשנּום ּוכמֹו מּטֹות ּבפ' ּבטענֹותיהם ְְְְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָׁשּטענּו
על ה' ׁשהסּכים הּמעׂשה ׁשהֹוכיח ּוכמֹו ְְֲִִִֶֶֶַַַַָׁשם,
הּירּדן ּׁשעברּו ּומה ׁשּמה, באה ּכי ְְֲִֵֶַַַַָָָָָָָנחלתם
למה ּׁשּנֹוגע למה וזה לצדקה, ּתחׁשב ְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָלהם
ּובין לבינם ּׁשּנֹוגע למה אבל ה', לבין ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶַַָָָּׁשּבינם

נֹותנת: הּדין ׁשּורת ּכ ְִִֵֶֶַַָָיׂשראל
‡e‰Âאֹומרֹו‡NÈ ÌÚ ÂÈLeּוכמֹו ¿ְƒ¿»»ƒƒ¿»≈ְ

על מׁשה ּבתׁשּובת ׁשם ְְִִֵֶֶַַַָׁשּפרׁשּתי
מה' נקּיים ׁשּיהיּו ּכדי הם ׁשּכּלם ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָֻטענֹותיהם
ּגבּורתם לעזרת לה' צר אין ּכי ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָֹּומּיׂשראל
ּבׁשאלת ּכּונתם היתה ׁשּלא ה' היה ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹויֹודע
ׁשּטען הּטענֹות וכל רע, מחּוׁש לׁשּום ְְְִֶֶַַַָָָָָהארץ
אחיהם: יׂשראל ּבער אּלא היּו לא מׁשה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹלהם

‡‰Èכב) eׁשּׁשּסע ׁשמׁשֹון אל ׁשּנתּכּון אּולי «¿≈ְְִִִֵֶֶֶַַַ
הּגדי ּכׁשּסע י"ד)הארי ואֹומרֹו(ׁשֹופטים , ְְְְְֲִִִַַַָ



נו         
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 ••••יהי ר  ה אר ....היתה ְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָ
 ••••דר חר ח א  ח פה רת י ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ

רת יחר פר....•••• י (א ריה(ד" ְְְְְֲֲִִִֵַָָָֹ
 ח יד יר  יח "רי ה ה "ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָר

 ה ה יהיה ה"א  סיחהס היד ה ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
אפא י הדה סרת י  "היר" א א חהְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָֹ

י יה י  ....יתא ְְְֲִִֵֵֵַָ

   §¨¥´¨©½¨¬¦¨¦−
    ̈¥®§¦³§Æ¤½̈§Ÿ¥¬

 ©¤−¤©§«
  ••••ראיתי ִִִִֵָָָָ

די איי רא י רת יה   אי פריְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָ
....יד  ••••ייא  אחי תרה היה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

"אחי רי "יהי אחר ר אהת  יר ה תאפְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָ
יה דרי אר הא תא תי הי(ז אי(א "הא ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָ

 חיה יד יה את תי הי "רזיתְְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָֹ
....זית  ••••(ספרי)י  ת אר היתה ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

סס ה   דא אי ר אחדה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
חת דאיתא (פ"ה).... ְְְִִִָָ

        

È È     È È,לג (רש"י ∆»¿»»¿¿…¬ƒ¿ƒ
כד)

ּדהּנה לֹומר, ויׁש הּדברים. ׁשני ּבין הּקׁשר מה לׁשאל, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָֹיׁש

מל ּבת ּכבּודה ּכל צניעּותּה, הּוא אּׁשה ׁשל האמּתי ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָָהּנֹוי

ׁשּנאמר ּכפי ּגדֹולה, לכהּונה ּומֹועילה מביאה ּוצניעּות ְְְְְְֱִִִִִִֶֶַָָָָָּפנימה.

ּכהנים ותעמיד לּכהן ׁשּתּנׂשא ראּויה צנּועה ׁשאּׁשה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבּמדרׁש

ּבכהּונה ׁשּׁשּמׁשּו לבנים קמחית זכתה צניעּותּה ּובזכּות ְְְְְְְְִִִִִִִִֶָָָָָּגדֹולים,

הּכהן ּכלֹומר: ּגדֹולים', 'ּכהנים לבנים זֹוכה צנּועה אּׁשה ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֹּגדֹולה.

הּלּוחֹות, ׁשּבֹו הארֹון, היה ׁשם הּקדׁשים, לקדׁש נכנס ְְֳִִֶֶַַַָָָָָָָָֹהּגדֹול

ּדבר ׁשהּוא ּבדיֹו, ּכתּובֹות (לא הּדּברֹות עׂשרת חקּוקֹות ְְְֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַָָֹׁשעליהם

ּדבר הם ׁשּלֹומד והּתֹורה האדם כן, ּוכמֹו הּקלף); על ְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָָנֹוסף

אחד.  ֶָ

  ©§¤¬§−¤¦§¨¤®
  §¨¤−¨§¤«

  ••••ראי  ד דר הא  ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
י א תא י הפר רי יי ריה היְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
רז  ריחי י סרה היא א  יס ייְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָהא
הרי ה אר " חת רז" אחר ר תחְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

 היתה אר  אר תח רז ה יח ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ראי אר.... ••••יי ה  י ה יי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָ

יז יא ה תז יי יהי  רי יי תחְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
 י ה יי "א יי" אחר ר יתְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

יי ייהי   ר י א אר יה  ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
הא ראי אר זה ס את יהי הארת  אְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ
 ית היה תרסת הארת  תפר ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹרת
זית ה ה ה הה סה "א זה סְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

אר תא.... ְְְֶַָ

   ¥¬¨¥−§ª®Ÿ¥³
  ̈©̧¦Æ§¤§¤½§©«£¨−

§¨¦«
  ••••דיה אהי  א אי רי   ְְְְְֱֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֻֻ

ר ר א י.... ••••זר א תא הא ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ
יח ר הא תא....  ְְֲִֵַָָ

נפּתליכג אמר ְְְֲִִַַַָָּולנפּתלי

מן ּברכן ּומלי רעוא ְְְֲִִֵַַָָׂשבע

ּגּנֹוסר ים מערב יי ְֲֳִַַָָָָקדם

ירת: ְֵָָָודרֹומא

ּבריכד אמר ְְֲִֵַָּולאׁשר

יהי אׁשר ּבניא ְְְִִֵֵַַָָמּברּכת

ויתרּבי לאחֹוהי ְְְֲִִֵַַַָרעוא

מלכין: ְְְִֵַַּבתפנּוקי

ּונחׁשאכה ּכפרזלא ְְְְִַַָָָּתּקיף

:ּתקּפ עּולמת ְְֵֵָָָָּוכיֹומי

ּכאלהאכו אלּה ֱֱֵֶָָָלית

ּבׁשמּיא דׁשכנּתּה ְְְְְִִִִֵֵַָָדיׂשראל

ּבׁשמי ותקּפּה ְְְְְִֵֵַָָּבסעּד

ְַָׁשמּיא:
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˜pÊÈלׁשּסעֹו ודּלג ה' רּוח עליו לצליחת רמז ¿«≈ְְְְִִִֵַַַַָָָ
ּבׁשן: מהר ְִֵֵַַָָּכמדּלג

כד)  È נׂשא ּבפרׁשת ּפרׁשּתי »ƒ»ƒ»≈¿ְְִֵַַָָָ
ע"ב)ּבּפסּוק וגֹו':(ז' אׁשר לבני נׂשיא ְְִִֵֵַָָָ

Èכו)  Èיׁשּורּון ׁשל ּכאל אין ּפרּוׁש ≈»≈¿Àְֵֵֵֶָ
ׁשמים רֹוכב והּוא להם, זה ּדבר ְִֵֶֶֶֶַָָָָׁשעֹוׂשה
יׂשראל, עזרת ּבׁשביל הּׁשמים על ׁשרֹוכב ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָּפרּוׁש

אֹומרֹו ּכאֹומרֹוÊוהּוא ּבׁשביל להּלחם ְְ¿∆¿∆ְְְְְִִִֵָ

ּבא ּוכׁשהּוא לכם, יּלחם ה' י"ד) י"ד ְְִֵֶֶָָָ(ׁשמֹות
ּומעּתה מרּכבּתֹו, הם הּׁשמים ּכל להם ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָונלחם
לעזרת ּבאים ּומערכּתם הּׁשמים ּכחֹות ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹּכל

לרֹוכב: טפל ׁשהּסּוס ְִֵֵֵֶַָָָיׂשראל
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:ּתדר ְְִֵַֹמלכיהֹון

         ©§ª¦²©¨¨¬§©©−̈¦§¨«§¨©©£¦»»©©¦¼©¥¨Á¨¥̧©©¦³¦©¸Ÿ¤Æ
              ©§¥´©§¦½§¬Ÿ¥¨−©®¨©¦´§½̈©−©¬©¤«¥¨¨½©À§¥Æª´

            ̈«£¨¦½£¤̧¦¦¬©¨²Ÿ¤−§Ÿ¥®£¤̧¨©³§Ÿ̈Æ¦§¥´¦§¨¥½§¥−̈¥¤¬¤
         ¦§¨«¦©§¦¾§¥¬©«Ÿ£¦−¦©®Ÿ¤§¤¨¨¬¨¥−¤¥¬§Ÿ̈«§Ÿ¨§©«Ÿ£¦²

           ©£¬Ÿ§¨¥−¦§¥´¤¨®̈¦¨¥¬§«§Ÿ̈−¤¥¬§Ÿ̈«−̈¨©´§Ÿ®Ÿ§Ÿ̈´
           ¨©½¦§−Ÿ¨£¨¤«¨¬Ÿ¨¦²¦¥¬§ª−¨®¨¬§¦§§−«¨¦«©©¥³©¤̧¤Æ

           ¤¨½̈©§¾̈¤¥−¨§©´¦§¨¥®§¨§©¬¦§¨¥−Ÿ¥«©ÀŸ¤¨³§Ÿ̈Æ¡Ÿ¥´
            ¦§¨¥½£¤Æ¦¤´§¦½¥−¨¦´¨¦®§¨¬¦¥−¥«Ÿ¦©À£¤̧¥¹¦

           ¤©¦´¤¦§¨¥»¦¦§©¼¦¼«Ÿ¨©´§¦§¦À¦ŸÆ¦§¥´¦§¨¥½¦§´©½¦¦§¬
            §¦−¨®¨¤§©´§¨¦½¦«§−©©¦¬¦§¨¥«©§¦¾¦§©−¨¦´¨¦®¦§´©½¦

            §¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«©³Ÿ¤§Ÿ̈Æ¤¨¦´¨¦½©¹©£¤³¨¨Æ¦§¨´§½¦§¬
             ©−¦¦§¦®¡¦¾Ÿ¨¦¬¨−̈¦§¨¤«©´©½̈¬Ÿ¦§¤−©¨®¦¦³¦¦§Æ©Ÿ¥´
           ¥£¨¤½«¦§¤¬©©−¦¦§¦«©¨¤́§Ÿ̈½¤§¨−£¤´¦¥®¨¨ª¿©Á©Á¨¦̧

             ¨¦¹¨¥¥´©¦¥´¦§¨¥À©£¤Æ¦¤´§Ÿ̈½¨¤§¤´©©½¦§¥¬§Ÿ̈−¡Ÿ¥¬¦§¨¥«
           ̈¨¦̧¨³¨Æ¨¨½£¤−̈§¦´§Ÿ̈®£¤³¨©Æ¦£Ÿ¥½§«¦¬Ÿ−̈

 ¥¤¬¤¦§¨«¦

      

כח)  ,ּבדד ּכׁשּיהיה אימתי «ƒ¿…ƒ¿»≈∆«ְְִֵֶֶַָָָ
ׁשּלמעלה מאמר עם נמׁש וּיׁשּכן ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָֹּומאמר
ליׂשראל ה' ׁשּצּוה הׁשמד וּיאמר ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹמּמּנּו

וּיׁשּכן ּובזה הארץ מּיֹוׁשבי נׁשמה ּכל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלהׁשמיד
ואֹומרֹו ּבדד, ּבטח יׂשראל לֹומר ְְְִֵֶַָָָ≈«¬…ַ

ותירֹוׁש ּדגן ארץ אל עינם ׁשּתהיה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהגם

על אף מּטּובּה ולׂשּבע מּפריּה לאכל ְְְֱִִִִֵֶַַַָָֹֹּפרּוׁש
מהעּמים יֹוׁשבים יהיּו ּכׁשּלא יבעטּו לא כן ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָֹֹּפי

ּבארץ: ִֶֶָָָעּמהם
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ותירֹוׁש ּדגן ארץ אל עינם ׁשּתהיה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהגם

על אף מּטּובּה ולׂשּבע מּפריּה לאכל ְְְֱִִִִֵֶַַַָָֹֹּפרּוׁש
מהעּמים יֹוׁשבים יהיּו ּכׁשּלא יבעטּו לא כן ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָֹֹּפי

ּבארץ: ִֶֶָָָעּמהם

         
 ••••לה אמר רה לה רט לאר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

 הל בר לל ל לרט י ....מה   ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
••••או ורב הא) (ואר ר מג הא אר ה .... ְְְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

  ••••אמר יבעה ג(ט רה(יהושע מאר" ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
"וג בדי א....  ••••אמר יש) ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

האה"י) ילה ארי ל רגלי א ימ"....  ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
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©¨«
   ••••המ  הי למ ה ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

א יראל••••....יה אר ל א הראה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
לול יימ להי ידיה ייוה....••••הראה ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָָָ

אמר בי דב בדיע  י(י טישו)לה ימו" ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
מ אל יד מ והראה "לה א  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָי

ילמ....  ְִַ

  §¥Æ¨©§¨¦½§¤¤¬¤
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 ••••והראה רו לו אר הראה ְְְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ

ויליו ירא  מיל לי דמ בר ....ברה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
 ••••יה והראה רב לו אר הראה ְְְְְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻֻ

 וגדע רימא א  מלי  לל המ א ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
מלו מדי ....  ••••והראה רב לו ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻ

ו וד י מל....  ••••לו הרב אר ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
רהא ה אא "רהא ה" רי אל רא בר רבְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
ליראל ליארע ידי ארעה ל הא ר דה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהראה

יה י ....ד ְִִֵֶַַ

 §¤©¤À¤§¤©¦º̈

   ¦§©§¥²¦¬©§¨¦−
©«Ÿ©

••••אמר להה רמ רא בר רה אר ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
יג) בר"(במדבר ד ובא גבב לו"....••••למה הראה ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

אמר ה י לי י( א ימל)י רה "ר ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
האדמה" מבה לה.... ְֲֲֵֶֶַַָָָ
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   ••••לאברה ואמר ל די ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
בלי לימ אה ר דה ל ע בה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹ

לא ה מי היא רה אבל ל הראייה ל לאמר הְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹו
יט א ראה ד ממ הייי  אלי ברְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

לה ויד לו  יב....  ְְְִִֵֵֶַָָ

   ©¨̧¨¹̈¤¤«¤§Ÿ̈²
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  ••••(טו "ומ(ב"ב יב מ מה אר ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
יה ב ואיל אמ המ ב א ד אא "המ ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

אמר והא ל ר הרה ר אר מרא מאיר (לעילרי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
אמרלא) הא ר דה אא "הה הרה ר א ל" ֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ב ....דמעמה ••••הי....  ְְִִִֵֶֶַַָֹ

מּמיׁשראא מׁשה ְְִֵֵֶָֹּוסלק

ריׁש דנבֹו לטּורא ְְְִֵָָדמֹואב

ירחֹו אּפי על ּדי ְִֵֵַַָָָרמתא

ארעא ּכל ית יי ְְְְְֵַַָָָָואחזיּה

ּדן: עד ּגלעד ְִַָָָית

ארעאב וית נפּתלי ּכל ְְְְִַַָָָָָוית

ּכל וית ּומנּׁשה ְְְְִֶֶַַָָדאפרים

יּמא עד דיהּודה ְִַַַָָָארעא

ְַַָמערבא:

מיׁשראג וית ּדרֹומא ְְְֵָָָָָוית

קרּתא דירחֹו ְְֲִִֵַָָּבקעתא

צער: עד ְְִַַַָֹדדקלּיא

ארעאד דא לּה יי ְְֲֵַַַָָָואמר

לאברהם קּימית ְְִִֵַַָָּדי

למימר ּוליעקב ְְְְֲִֵַַָֹליצחק

אחזית אּתנּנּה ְְֲִִִֶַַָָלבני

תעּבר: לא ּולתּמן ְְְִֵַַָָָּבעיני

עבּדאה מׁשה ּתּמן ְִֶַַָָֹּומית

על דמֹואב ּבארעא ְְְְַַַָָָדיי

דיי: ְְֵַָָמימרא

      

‰.כט) ÚLB BÂ Lהאּמֹות ׁשּכל ּפרּוׁש «¿∆¿««ֵֶָָֻ
יׁש ּובזה ּכּידּוע, להם נלחמים ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׂשריהם
יּגפּנּו, ה' אֹו ׁשּכנגּדֹו ׂשר עליו ׁשּיגּבּה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָלחּוׁש
את יׂשראל וּירא ל') י"ד (ׁשמֹות ְְְְְִֵֶַַָּכאֹומרֹו

וארז"ל וגֹו' מת פכ"א)מצרים ׁשהראם(שמ"ר ְְְְִִֵֶֶַָ
ּׁשאין מה לפניהם, מת מצרים ׁשל ׂשרֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָה'
ׁשהּוא ּבה' היא ׁשּתׁשּועתם אׁשריהם יׂשראל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכן
ּגבֹוהה חרּבם ּובזה להם, נלחם ְְְְִִֶֶַָָָָָּבכבֹודֹו

מחּוׁש: ּבלא ְְִֶֶֹועֹומדת
„BÚּבאֹומרֹו ‰ירצה ÚLBׁשהּמל ּפרּוׁש ְְְִֶ««ֵֶֶֶַ

ּכאֹומרֹו ּבתׁשּועתֹו, ג')נֹוׁשע ל' (לעיל ְְְְִֵָָ

ז"ל ואמרּו ׁשבּות את ה' כ"ט.)וׁשב (מגּלה ְְְְְְִֶָָָ

וכּו', אׁשריו וׁשב אּלא נאמר לא ְְְְֱִֵֶֶַַָָָֹוהׁשיב
אֹומרֹו BÓוהּוא Ó Lעם ׁשאּתה ְְ«¿∆ƒ»ֶַַָ

הּוא ואׁשר ,עזר מגן ׁשהּוא ה' עם ְֲִֵֶֶֶֶַָָנֹוׁשע
לה' ּכחרב ּגדֹולה חרב ׁשאין ּגבהּות ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַָחרב

מּתערּה: אֹותּה ְְְִַָָָּבׁשלפֹו
BÂ.א)  ˙ ‰ ‰iÂּבֹו ה' הפעיל ּפרּוׁש ««¿≈∆»¿ְִִֵ

מּב' ּבא' לראֹות ּבעין ּגבּול ּׁשאין מה ְְְְִִִֵֶַַָראֹות
ׁשהּוא לּצּדיק זרּוע מאֹור עיניו יאיר אֹו ְִִִֵֵֶַַַָָָָּדרכים,
ׁשאמרּו לּצּדיק הּגנּוז ּבראׁשית ימי ׁשׁשת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָאֹור
מּסֹוף האדם יּביט ׁשּבֹו י"ב.) (חגיגה ֲִִִֶַַַָָָָרז"ל
והראה עיניו למּול הארץ הקריב אֹו ְְְְִִֵֶֶָָָָָָהעֹולם,

לפניו: לֹו ְָָָאֹותּה
‰.ד) Ú ÓאֹומרֹוÓׁשּלא לפי ≈…¿«¿¬∆¿∆»ְ≈…ְִֶֹ

לׁשלׁשּתם, אּתנּנה לזרע ׁשל זה נסח ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹאמר
הּוא הּמאמר ׁשּמכּון ּפרּוׁש לאמר אמר ְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלזה

ּדרׁשּו ורז"ל אּתנּנה, לזרע י"ח:)זה (ּברכֹות ְְְְְְֲֶֶֶַַַָָָ

ע"כ, כּו' לאבֹות להם ויאמר ׁשּיל ְִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּצּוהּו
הּדברים מׁשה להם ׁשּיאמר ה' רצה ּכי ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹואּולי
אׁשר על וחסד חן טֹובת האבֹות לֹו ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָלהחזיק
הּמקֹום: אל הביאם עד ּבעדם הּוא ויגע ְֲֲִֶַַַַַָָָָָטרח

‰nLÂ.תעבר ׁשּלאלא לֹו לֹומר ׁשּנתּכּון אּולי ¿»»ְֲִֵֶֶַַַַֹֹֹ
ׁשם דר לעלֹות ׁשּמה לעבר ְֲֲִֵֶֶַַָָָָֹיצטר

ז"ל ואמרּו ׁשּמה, ׁשהּוא הּׁשמים (זהרמּׁשער ְְִִֶַַַַַָָָָֹ

פ"א) ׁשם,ח"א ּדר אּלא עֹולֹות הּנפׁשֹות ְֵֶֶֶֶַָָָׁשאין
מקֹומֹו הּנה הּׁשכינה אל ׁשּנאסף לפי ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָּומׁשה
ׁשעּור הּוא וזה ׁשם, ׁשהּוא ּבמקֹום ְְִֶֶֶַָָֹּבּקדׁש
מקֹומ אל לעבר תצטר לא וׁשּמה ְְְְֲִֵֶַַָָָָֹֹהּכתּוב
והבן: ה' ּפי על וגֹו' ׁשם וּימת אמר ְְְִֵֶַַַָָָָָֹוסמ

ÌL.ה) ˙ÓiÂהּוא אבל ׁשּמת הּוא לבד ׁשם ּפרּוׁש «»»»ְֲֵֵֶַָָ
ה': ּפי על ועליֹון קדֹוׁש אחר ּבמקֹום ְְְִֵֶַַַָָחי
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 ה ד••••מענה אהי יחה ה מד ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

 תמ מחת תמ ב יח  ברר היא ְְְְְְֱִִִִֵֵַַָָָָָֹ
י ר ע....י ע••••הי  מי ו יח ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ

חו וי יחרד רח  י   רתב ְְְְְְְֱִֶֶַָָָָָָָָֹ
והברה הח והא מה  בה אימת  יומ ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹח

ר .... נמ ••••תא המד  ....ויאמר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
••••מענה ה"א  הטי תחתה מ"ד ריה בה .... ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָֹ
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 ••••ויחיד יחיד "תא ותחת  חת אי" ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ
האיב מי יחד ויב התא ירי ואי רימ.... •••• ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹֻ

מ(יא יב(במדבר ר הרה י "חדה י יו" ְְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַָָָֹֹ
ירמיה אמר בדד טו)א הבטחה(ירמיה י אא "יבי "דד ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָָֹ

בי הבטיח(מח את(בראשית והיב  היא "והיה ְְְְֱֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹ
"תיאב אר א....••••יטי.... מ ••••א ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

תר  ת חי  תרבי ( ש) וי" ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ו מיה מ היהא"....ה  ְֱִִִַַַָָֹ
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דיכז אלהא ְֱִָָמדֹור

ּבמימרּה ְְְְִִֵֵַמלקדמין

ותרי עלמא ְְְֲִִֵָָָמתעבד

ׁשצי: ואמר סנאה ְֲֳִִֵַַָָָָמּקדמ

לרחצןכח יׂשראל ְְְְִֵָָָָּוׁשרא

ּברּכתא ּכעין ְְְְִִִֵָּבלחֹודֹוהי

אבּוהֹון יעקב ֲֲִִֵַָֹדברכּנּון

וחמר עבּור עבדא ְְְֲִַַָָָָלארעא

דעּלויהֹון ׁשמּיא ְִִֵַַָָאף

ּבטּלא: ְְְַַָֻיׁשּמׁשּנּון

ליתכט יׂשראל ְִֵֵָָטּוב

(מן) ּדפרקנּה עּמא ְְְִִֵַָָָָֻּדכות

ּבסעּד ּתּקיף יי ְְְֳִַַָָָקדם

נצחן קדמֹוהי ְְֳִִִָָּודמן

ל סנא ויכּדבּון ְְְִִַַָָָָָּגּברות

צּוארי ּפריקת על ְְְְִֵַַַַואּת

:ּתדר ְְִֵַֹמלכיהֹון
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כח)  ,ּבדד ּכׁשּיהיה אימתי «ƒ¿…ƒ¿»≈∆«ְְִֵֶֶַָָָ
ׁשּלמעלה מאמר עם נמׁש וּיׁשּכן ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָֹּומאמר
ליׂשראל ה' ׁשּצּוה הׁשמד וּיאמר ׁשהּוא ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹמּמּנּו

וּיׁשּכן ּובזה הארץ מּיֹוׁשבי נׁשמה ּכל ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָֹלהׁשמיד
ואֹומרֹו ּבדד, ּבטח יׂשראל לֹומר ְְְִֵֶַָָָ≈«¬…ַ

ותירֹוׁש ּדגן ארץ אל עינם ׁשּתהיה ְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָׁשהגם

על אף מּטּובּה ולׂשּבע מּפריּה לאכל ְְְֱִִִִֵֶַַַָָֹֹּפרּוׁש
מהעּמים יֹוׁשבים יהיּו ּכׁשּלא יבעטּו לא כן ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָֹֹּפי

ּבארץ: ִֶֶָָָעּמהם

         
 ••••לה אמר רה לה רט לאר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

 הל בר לל ל לרט י ....מה   ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ
••••או ורב הא) (ואר ר מג הא אר ה .... ְְְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ

  ••••אמר יבעה ג(ט רה(יהושע מאר" ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ
"וג בדי א....  ••••אמר יש) ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

האה"י) ילה ארי ל רגלי א ימ"....  ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

     

   ©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ¨Æ
    ¤©´§½Ÿ©¦§½̈£¤−
   ©§¥´§¥®©©§¥̧§Ÿ̈
 ¤¨¨¨²¤¤©¦§−̈

©¨«
   ••••המ  הי למ ה ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

א יראל••••....יה אר ל א הראה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
לול יימ להי ידיה ייוה....••••הראה ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָָָ

אמר בי דב בדיע  י(י טישו)לה ימו" ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
מ אל יד מ והראה "לה א  ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָי

ילמ....  ְִַ

  §¥Æ¨©§¨¦½§¤¤¬¤
   ¤§©−¦§©¤®§¥Æ¨¤´¤

   §½̈©−©¨¬¨©«£«
 ••••והראה רו לו אר הראה ְְְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ

ויליו ירא  מיל לי דמ בר ....ברה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ
 ••••יה והראה רב לו אר הראה ְְְְְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻֻ

 וגדע רימא א  מלי  לל המ א ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ
מלו מדי ....  ••••והראה רב לו ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻ

ו וד י מל....  ••••לו הרב אר ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ
רהא ה אא "רהא ה" רי אל רא בר רבְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
ליראל ליארע ידי ארעה ל הא ר דה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהראה

יה י ....ד ְִִֵֶַַ

 §¤©¤À¤§¤©¦º̈

   ¦§©§¥²¦¬©§¨¦−
©«Ÿ©

••••אמר להה רמ רא בר רה אר ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ
יג) בר"(במדבר ד ובא גבב לו"....••••למה הראה ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ

אמר ה י לי י( א ימל)י רה "ר ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ
האדמה" מבה לה.... ְֲֲֵֶֶַַָָָ
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   ••••לאברה ואמר ל די ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
בלי לימ אה ר דה ל ע בה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹ

לא ה מי היא רה אבל ל הראייה ל לאמר הְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹו
יט א ראה ד ממ הייי  אלי ברְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

לה ויד לו  יב....  ְְְִִֵֵֶַָָ

   ©¨̧¨¹̈¤¤«¤§Ÿ̈²
   §¤¬¤−̈©¦¬§Ÿ̈«

  ••••(טו "ומ(ב"ב יב מ מה אר ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
יה ב ואיל אמ המ ב א ד אא "המ ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

אמר והא ל ר הרה ר אר מרא מאיר (לעילרי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
אמרלא) הא ר דה אא "הה הרה ר א ל" ֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ב ....דמעמה ••••הי....  ְְִִִֵֶֶַַָֹ

מּמיׁשראא מׁשה ְְִֵֵֶָֹּוסלק

ריׁש דנבֹו לטּורא ְְְִֵָָדמֹואב

ירחֹו אּפי על ּדי ְִֵֵַַָָָרמתא

ארעא ּכל ית יי ְְְְְֵַַָָָָואחזיּה

ּדן: עד ּגלעד ְִַָָָית

ארעאב וית נפּתלי ּכל ְְְְִַַָָָָָוית

ּכל וית ּומנּׁשה ְְְְִֶֶַַָָדאפרים

יּמא עד דיהּודה ְִַַַָָָארעא

ְַַָמערבא:

מיׁשראג וית ּדרֹומא ְְְֵָָָָָוית

קרּתא דירחֹו ְְֲִִֵַָָּבקעתא

צער: עד ְְִַַַָֹדדקלּיא

ארעאד דא לּה יי ְְֲֵַַַָָָואמר

לאברהם קּימית ְְִִֵַַָָּדי

למימר ּוליעקב ְְְְֲִֵַַָֹליצחק

אחזית אּתנּנּה ְְֲִִִֶַַָָלבני

תעּבר: לא ּולתּמן ְְְִֵַַָָָּבעיני

עבּדאה מׁשה ּתּמן ְִֶַַָָֹּומית

על דמֹואב ּבארעא ְְְְַַַָָָדיי

דיי: ְְֵַָָמימרא

      

‰.כט) ÚLB BÂ Lהאּמֹות ׁשּכל ּפרּוׁש «¿∆¿««ֵֶָָֻ
יׁש ּובזה ּכּידּוע, להם נלחמים ְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׂשריהם
יּגפּנּו, ה' אֹו ׁשּכנגּדֹו ׂשר עליו ׁשּיגּבּה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָלחּוׁש
את יׂשראל וּירא ל') י"ד (ׁשמֹות ְְְְְִֵֶַַָּכאֹומרֹו

וארז"ל וגֹו' מת פכ"א)מצרים ׁשהראם(שמ"ר ְְְְִִֵֶֶַָ
ּׁשאין מה לפניהם, מת מצרים ׁשל ׂשרֹו ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָה'
ׁשהּוא ּבה' היא ׁשּתׁשּועתם אׁשריהם יׂשראל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּכן
ּגבֹוהה חרּבם ּובזה להם, נלחם ְְְְִִֶֶַָָָָָּבכבֹודֹו

מחּוׁש: ּבלא ְְִֶֶֹועֹומדת
„BÚּבאֹומרֹו ‰ירצה ÚLBׁשהּמל ּפרּוׁש ְְְִֶ««ֵֶֶֶַ

ּכאֹומרֹו ּבתׁשּועתֹו, ג')נֹוׁשע ל' (לעיל ְְְְִֵָָ

ז"ל ואמרּו ׁשבּות את ה' כ"ט.)וׁשב (מגּלה ְְְְְְִֶָָָ

וכּו', אׁשריו וׁשב אּלא נאמר לא ְְְְֱִֵֶֶַַָָָֹוהׁשיב
אֹומרֹו BÓוהּוא Ó Lעם ׁשאּתה ְְ«¿∆ƒ»ֶַַָ

הּוא ואׁשר ,עזר מגן ׁשהּוא ה' עם ְֲִֵֶֶֶֶַָָנֹוׁשע
לה' ּכחרב ּגדֹולה חרב ׁשאין ּגבהּות ְְְְֵֶֶֶֶֶֶֶַַָחרב

מּתערּה: אֹותּה ְְְִַָָָּבׁשלפֹו
BÂ.א)  ˙ ‰ ‰iÂּבֹו ה' הפעיל ּפרּוׁש ««¿≈∆»¿ְִִֵ

מּב' ּבא' לראֹות ּבעין ּגבּול ּׁשאין מה ְְְְִִִֵֶַַָראֹות
ׁשהּוא לּצּדיק זרּוע מאֹור עיניו יאיר אֹו ְִִִֵֵֶַַַָָָָּדרכים,
ׁשאמרּו לּצּדיק הּגנּוז ּבראׁשית ימי ׁשׁשת ְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָאֹור
מּסֹוף האדם יּביט ׁשּבֹו י"ב.) (חגיגה ֲִִִֶַַַָָָָרז"ל
והראה עיניו למּול הארץ הקריב אֹו ְְְְִִֵֶֶָָָָָָהעֹולם,

לפניו: לֹו ְָָָאֹותּה
‰.ד) Ú ÓאֹומרֹוÓׁשּלא לפי ≈…¿«¿¬∆¿∆»ְ≈…ְִֶֹ

לׁשלׁשּתם, אּתנּנה לזרע ׁשל זה נסח ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹאמר
הּוא הּמאמר ׁשּמכּון ּפרּוׁש לאמר אמר ְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹֻלזה

ּדרׁשּו ורז"ל אּתנּנה, לזרע י"ח:)זה (ּברכֹות ְְְְְְֲֶֶֶַַַָָָ

ע"כ, כּו' לאבֹות להם ויאמר ׁשּיל ְִֵֵֶֶֶַָָָָֹׁשּצּוהּו
הּדברים מׁשה להם ׁשּיאמר ה' רצה ּכי ְְִִֶֶֶַַַָָָָֹואּולי
אׁשר על וחסד חן טֹובת האבֹות לֹו ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָלהחזיק
הּמקֹום: אל הביאם עד ּבעדם הּוא ויגע ְֲֲִֶַַַַַָָָָָטרח

‰nLÂ.תעבר ׁשּלאלא לֹו לֹומר ׁשּנתּכּון אּולי ¿»»ְֲִֵֶֶַַַַֹֹֹ
ׁשם דר לעלֹות ׁשּמה לעבר ְֲֲִֵֶֶַַָָָָֹיצטר

ז"ל ואמרּו ׁשּמה, ׁשהּוא הּׁשמים (זהרמּׁשער ְְִִֶַַַַַָָָָֹ

פ"א) ׁשם,ח"א ּדר אּלא עֹולֹות הּנפׁשֹות ְֵֶֶֶֶַָָָׁשאין
מקֹומֹו הּנה הּׁשכינה אל ׁשּנאסף לפי ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַָּומׁשה
ׁשעּור הּוא וזה ׁשם, ׁשהּוא ּבמקֹום ְְִֶֶֶַָָֹּבּקדׁש
מקֹומ אל לעבר תצטר לא וׁשּמה ְְְְֲִֵֶַַָָָָֹֹהּכתּוב
והבן: ה' ּפי על וגֹו' ׁשם וּימת אמר ְְְִֵֶַַַָָָָָֹוסמ

ÌL.ה) ˙ÓiÂהּוא אבל ׁשּמת הּוא לבד ׁשם ּפרּוׁש «»»»ְֲֵֵֶַָָ
ה': ּפי על ועליֹון קדֹוׁש אחר ּבמקֹום ְְְִֵֶַַַָָחי
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א ו••••דכב הא ר דנשא)ה ימ(ספרי אלרי ְְְִִִִֵַַַָָָֹֹ
רי היה אתי מלה אד הו ,מ את קבר הא מרְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹא

 כא , ר ו)ימאל יביא(במדבר רנ ימי מלאת י" ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַָָֹ
 א ,מ את מביא הא ,"תכב)א את(ויקרא יאוה" ְְִִִֵֵֶַַָ

את יאימ ה אא תא יאימ ריא וכי אמה", וְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
מ....  ראית,••••ל ימי מת  כמ היה קבר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

ת רב ברא בריה מ אד וה ר, מה ל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָלכר
המת י(פ"ה הח....(אבות או ְֵַָ
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נ מת••••לא־הה לחה....א ,••••ולא־נס ללית ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ

ניו אר נה ולא בר  לט הח....לא או ְְִֶַַַָָָָֹֹֹ
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אל נ••••ל דר היה מ אהר אבל ,כריה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

אה בי הלר אי י ל תוננאמר ,לכ)לב "ל(במדבר ְְְֱֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ
נקבת כרי יראל", ....ית ְְְִִֵֵֵָָ

        

Be ÌÈ . . ‰‡ Ï‡ ÌÈf‰(ח לד, (רש"י «¿»ƒ¬»¿«¬…¿»ƒ¿≈
ׁשּלֹו החּסרֹון את מׁשה מיתת ּבעת מזּכירים מּדּוע ְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹלכאֹורה,

מן קצת ׁשּׁשּנה ידי על ׁשלֹום עׂשה אהרן לֹומר: ויׁש אהרן. ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹלגּבי

ויׁש זה. ּבדר לפעל מסּגל אינֹו אמת, ׁשּמּדתֹו מׁשה, א ְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֻהאמת,

מביא – אהרן האמת. מן נֹוטה אינֹו – מׁשה ּבזה: ּׁשאין מה ֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּבזה

מן לׁשּנֹות מכרחים ׁשּבׁשבילֹו ּכזה אדם ּגם יהּודי, לכל ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָֻׁשלֹום

עסּוק היה ּתפקידֹו, ּבמּלּוי עסּוק ּכׁשהיה מׁשה, חּיי ּבמׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹהאמת.

ׁשליחּותֹו, הׁשלים ּכאׁשר אבל האמת; מּדת ׁשּלֹו, ּבעבֹודה ְְֱֲֲֲִִִִֶֶֶַַָָָָֻּכּלֹו

אהרן. הנהגת מעלת את החהרּגיׁש או ְְֲֲִִֶַַַַַָֹ
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נאל־ נ ה  ס••••א ל מדרהיה  ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

אמר ני רה, ת כל לב)אליו אל(שמות אלה "וה ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ט)ה'", לכ(במדבר ה' ה מה ואמה מד""....הח או ְְְְְִֶֶֶַַָָ

ּבחילתאו יתּה ְְֵֵַָָָּוקבר

ּבית לקבל דמֹואב ְְְֳֵֵַָָָּבארעא

ית אנׁש ידע ולא ְְְֱַַָָּפעֹור

הדין: יֹומא עד ְְֵֵַָָֻקברּתּה

ועׂשריןז מאה ּבר ְְְִֶַַָֹּומׁשה

כהת לא מית ּכד ְְִִַַָׁשנין

יקרא זיו ׁשנא ולא ְְְִִֵָָָָעינֹוהי

ְִַדאּפֹוהי:

יתח יׂשראל בני ְְְִֵֵָָּובכֹו

דמֹואב ּבמיׁשרּיא ְְְֵֶַָָֹמׁשה

יֹומי ּוׁשלימּו יֹומין ְְִִִֵָּתלתין

דמׁשה: אבלא ְְְִֶֶָָֹבכיתא

רּוחט מלי נּון ּבר ְִֵַַַֻויהֹוׁשע

מׁשה סמ ארי ְְְֲֵֶַָָֹחכמתא

וקּבילּו עלֹוהי ידֹוהי ְְֲִִִַָית

ועבדּו יׂשראל ּבני ְְֲִִֵֵֵַָָמּנה

ית יי ּפּקיד די ְְִִַָָָּכמא

ֶֹמׁשה:

עֹודי נבּיא קם ְְִָָָולא

אתּגלי ּדי ּכמׁשה ְְְְְִִִִֵֶָֹּביׂשראל

ּבאּפין: אּפין יי ְְִִֵַַָלּה

      

‰f‰.ו) ÌBi‰ „Úאֹומר ׁשהיה ה' ּדברי הם «««∆ְִֵֵֵֶָָ
הּקֹודמים מאמרים כן ּוכמֹו ּכֹותב, ְְֲִִֵֵֶַַָּומׁשה

אתֹו: וּיקּבר מׁשה ׁשם וּימת ְִֶֶַַָָָָֹֹלזה
ÈÈ‡Â,ּכן ּכתב ׁשּיהֹוׁשע ׁשּכתב להראב"ע ¿»ƒƒְְֵֶֶַַַָָָֻ

האּלה ּכּדברים לכּתב ראּוי ְְְִִֵֵֶַָָָֹואין
הּספר הׁשלים לא ׁשּמׁשה הּכתּובים ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָֹּבפׁשטי
מּבני ׁשמעּתי ׁשּבאזני לּלוּים, ּכׁשּמסרֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָּתֹורה
מּזה ּומסּתעפים זה ּבדבר מסּתּבכים ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָעּמנּו
העּכּו"ם טענת היא וזֹו ּבּתֹורה, ְְֲִִַַַַָָָּכפירה
ּבּה ונמצא הּמכּתב ּתּקנּו יׂשראל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָׁשּמּבני
ויׁשּתּקע ּׁשהיה, מה היה ולא היה ּׁשּלא ְְְִֶֶַַַַָָָָָָֹֹמה
מּנגּדם, עיני הסּבי ודֹומיהם ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָהּדברים
מׁשה ּכתבֹו ּתֹורה הּספר ׁשּכל ְְִֵֶֶֶַָָָָָוהעּקר

ט"ו.)ּוכאֹומרם ּבדמע:(ב"ב הׁשלימֹו ְְְְִִֶַָ
B.ז) ‰ ÌÈÚÂ ‰‡ יציאת עם ּפרּוׁש ∆≈»¿∆¿ƒ»»¿…ְִִֵַ

נתּכּון עֹוד ׁשנה, ועׂשרים הּמאה נגמרּו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָנפׁשֹו
להעיר עינֹו כהתה לא לּמאמר ּבמֹותֹו ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָֹלהסמי
וגֹו': כהתה לא אֹומר הּוא מיתה ְֲִֵֶַַָָָֹׁשאחר

Ï‡È.ח) È eiÂאמר כ'ּובאהרן (ּבּמדּבר «ƒ¿¿≈ƒ¿»≈ְְֲִַַַָָֹ

ז"לכ"ט) רּבֹותינּו יׂשראל, ּבית (אבֹותּכל ְִֵֵֵַָָָ

פי"ב) ׁשלֹוםּדר"נ אֹוהב ׁשהיה לפי טעם נתנּו ְְְִֵֶַַָָָָ
לכבֹוד יׂשראל ּבית ּכל ׁשּבכּו ּכתב וראב"ע ְְְִִֵֵֶַָָָָכּו',
ׁשאין לפרּוׁשֹו להאמין ואין חי, ׁשהיה ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָָמׁשה

יׂשראל ׁשעׂשּו הּטֹוב ּבּמעׂשה מּום ְְֲִִֵֶֶַַַַָָלהּטיל
ּולמׁשה חי ׁשהיה מׁשה ּבׁשביל ְְֲִִֶֶֶֶַָָָׁשעׂשאּוהּו

ּבהסּפדֹו: מהחם העלימּו ּכׁשּמת ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַָעצמֹו
ÈÏe‡Âּבמיתתֹו ידעּו לא אהרן ּכי טעם לתת יׁש ¿«ְְֲִִֵֵַַַָָָֹֹ

ּכזה ודבר ׁשּמת ּפתאם וראּו ׁשּמת ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹקדם
מה עינֹו, ּדמעת מקֹור לפּתח לב ּכל ְְְְִִֵֵֵַַַָֹיעֹורר
ּדבריו ּובכל מיתתֹו ידעּו ׁשּכבר מׁשה ּכן ְְְְִֵֵֶֶֶָָָָָָּׁשאין

להם אֹומר היה עׂשה אׁשר (לעילותֹוכחֹותיו ְְֲֵֵֵֶֶָָָָָָ

כ"ב) לאד' ולזה וגֹו' עבר אינּני מת אנכי ְְִִִֵֵֵֶֶָָֹֹֹּכי
ה ּכאהרן:הּוחם סּפדֹו ְְֲֵֶַַֹ

„BÚּביֹותר הרּגׁשתּה אהרן מיתת ּכי ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹאפׁשר
והּוסר ּכבֹוד ענני נסּתּלקּו ׁשּתכף ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָלפי

וגֹו' הּכנעני ּביאת סּבב וזה (ּתעניתמסּוכתם ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָ

מהג'.) לבּכֹות, יׂשראל ּכל יחד נתעֹוררּו לזה ,ְְְְִִִֵֶַַַָָָ
כּו' עננים ׁשּנטלּו הגם מׁשה ּבמיתת ּכן ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָּׁשאין
ּביאת ּבׂשמחת נטרדּו ּגם זה, על העירּו ְְְְִִִִֵֶַַַַֹלא

הּטֹובה: ֶַָָָהארץ
„BÚחדׁש ּדבר ראּו ּתכף מׁשה ׁשּבמיתת ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָאפׁשר

נחמה, ולקחּו יהֹוׁשע על ׁשכינה ְְְְְִֶֶַַָָָָָָֻׁשּׁשרתה
אחרת ּומצא מרּגלּיֹות לֹו ׁשּנאבדה למי ְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָמׁשל
ּפי על אף ּדֹומה ׁשאינּה יהיה לּו ְְִִִֵֶֶַַָָָּבמקֹומּה
מה והּוא ּכּלן, ּבכּו לא ולזה ּבּה, יתנחם ְְְִֵֵֶַַָָָָֹֻכן
מה וגֹו', נּון ּבן ויהֹוׁשע וּיבּכּו לּמאמר ְְֲִִִֶַַַַַַַָֻּׁשּסמ

ולא מרּגלּיֹות אּבדּו אהרן ּבמיתת ּכן ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֹּׁשאין
אלעזר ׁשּנתמּנה והגם ּיתנחמּו, ּבּמה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָמצאּו
ּבֹוכים לא כן ּפי על אף ּגדֹול לכהן ְְִִֵֵַַַָָֹֹּתחּתיו
ּתֹועלּיֹות חסרֹון אּלא ּגדֹולה ּכהּנה חסרֹון ְְְְִֶֶֶַָָָָֻעל

ּתמּורתֹו: להם היה ׁשּלא ְְֵֶֶֶַָָָָֹׁשּמעצמֹו
BÚ„.י) ‡È Ì ‡ÏÂ,עּתה עד קם ולא ּפרּוׁש ¿…»»ƒְֵַַָָֹ

ּכמֹוהּו:BÚ„ואֹומרֹו עֹוד יקּום ולא ּפרּוׁש ְְְֵָָֹ
BB‡Âהיתהּביׂשראל נבּואתֹו הּׂשגת ׁשּכל רמז ¿¿ְְְְִֵֶַַַָָָָָָָ

מהּׁשנים ּולמד וצא יׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָּבאמצעּות
ורז"ל ה', עמֹו נדּבר לא נזּופים יׂשראל ְְְְִִִִֵֶַַַָָֹׁשהיּו
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סג

לשבוע חג הסוכות תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"א תשרי
מפרק ס

עד סוף פרק סה  

יום רביעי - י"ד תשרי
מפרק עב

עד סוף פרק עו 

יום שני - י"ב תשרי
מפרק סו

עד סוף פרק סח

יום חמישי - ט"ו תשרי
מפרק עז

עד סוף פרק עח

יום שלישי - י"ג תשרי
מפרק סט

עד סוף פרק עא

יום שישי - ט"ז תשרי
מפרק עט

עד סוף פרק פב

שבת קודש - י"ז תשרי
מפרק פג עד סוף פרק פז

קטע ממכתב כ"ק אדמו"ר מהוריי"צ

ב"ה א' ט"ו סיון, תרפ"ח, ריגא

יקבעו,  אשר  שי'  אנ"ש  לכללות  בבקשה  באתי  תרפ"ז  שנת  בראשית   ...    
שבבתי-הכנסת אחר תפילת שחרית בכל מניין מתפללים יאמרו שיעורי תהלים 
)כמו שנחלק לימי החודש(, ולאמר אחר זה קדיש כנהוג. ובקשתי זאת בתקפה 
עומדת, לזכות הרבים, )וראוי הי' לעשות כן בכל בית כנסת, כי איננו עניין פרטי 
של מפלגת החסידים יחיו בפרט(, ובגלל זאת יתברכו ממקור הברכות בכל מילי 

דמיטב מנפש ועד בשר ...
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תשרי י"א ראשון יום
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.43   ."והכוונה הל' צ"ע ותיקונים": "ב"הערות ו.44.: פ"י, קצו.45.ב"ר תשפו.46.ע' ע' במדבר
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.47   ."וספנ"ב ספנ"א שם ג"כ וראה פי"ח. (בהג"ה), פ"ו "ראה :
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.47   ."וספנ"ב ספנ"א שם ג"כ וראה פי"ח. (בהג"ה), פ"ו "ראה :
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.48   וכן) תמיד סע"א): (קלב, לעיל משא"כ מזל"ז), סתירה (מעין בשנה" שנה "מדי מהו "תמיד" אומרו "לאחרי :
כו'". ושנה שנה שבכל אלא כו' אינה אעפ"כ כו' תמיד וז"ש יד: סו"ס אגה"ק עפמש"כ ויל"פ א"ס). (בחי' וכההמשך - לעו' 49.יהי')

  במעלות (ולהסיום בכלל מהסוף המצות במעלת להנ"ל בהמשך שהוא וי"ל - כאן? ענינו מה - במ"מ" - "והנה "לכאורה :
ולהעיר מאד. מאד משובחים הם האדם ותפלת מצוה ע"י כשנעשה - חנם" "בחסד עתה גם הנשפעים הענינים בכל דאף - מעשיות) מצות

'מ הארץ טובה המרגלים טענת בשלילת במש"נ מאד'".מלקו"ת אד

             

תשרי י"ב שני יום
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.50   שלכן וי"ל העפר. מן הי' דהכל - עפר כאן נזכר דלא מובן [עפ"ז כו' ניזון ובכ"ז - להתהוותו בנוגע "גם :
ממנו]". וניזון זקוק שנתהווה לאחר א.51.גם ואילך.52.מ, סע"א 53.עא,   האוכל האש מן סתם "ארי' "אבל :

שם)". (אוה"ת המקריב דאדם נשברה רוח רוח" ורעות משברון אדם ב.54.הקרבן כח, א.55.פינחס רמא, כב,56.ח"ג עירובין יא. ז, ואתחנן
מי"ז.57.א. פ"ד אבות
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תשרי י"ב שני יום
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.50   שלכן וי"ל העפר. מן הי' דהכל - עפר כאן נזכר דלא מובן [עפ"ז כו' ניזון ובכ"ז - להתהוותו בנוגע "גם :
ממנו]". וניזון זקוק שנתהווה לאחר א.51.גם ואילך.52.מ, סע"א 53.עא,   האוכל האש מן סתם "ארי' "אבל :

שם)". (אוה"ת המקריב דאדם נשברה רוח רוח" ורעות משברון אדם ב.54.הקרבן כח, א.55.פינחס רמא, כב,56.ח"ג עירובין יא. ז, ואתחנן
מי"ז.57.א. פ"ד אבות
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תשרי י"ג שלישי יום
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.1   ."אהבה שפנימיותה החסד מדת מחמת ניתנת וצדקה קדישא שמא עביד צדקה דע"י ס"ה באגה"ק לעיל "וראה :

יב.2. יא, כב.3.עקב כט, איוב ב.4.ע"פ לב, א.5.האזינו במדבר ספרי א. כג, ג.6.מכות לה, ישעי' 7.ע"פ   :
כו'". להתנדב לבם על שעלה באלה שהמדובר 8."כההמשך   הכוונה - שבת מדי בסופו) (ישעי' דבכתוב "להעיר :

החודש". לראש - חודש ומדי השבוע סוף ב.9.לשבת לח, ב"ק ב. כג, ב.10.נזיר כב, ג.11.וירא שם12.שם, פרש"י תש"ט13..ראה סה"מ
.184 ע'

             

תשרי י"ד רביעי יום
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.14.642 ע' ח"ב קונטרסים סה"מ וראה יב. שם, א.15.וירא ד, 16.פסחים   ."רפי"ב משהיוה"א "להעיר :.17

א'. משנה א' פרק פאה   ."ס"ג אגה"ק "וראה ב.18.: י, א.19.משלי טז, הזקן20.ר"ה רבנו שכוונת הסברא על
ליתן לא אדה"ז מצוה זה "לפירוש הרבי: כתב - לחדשים או לשבועות לחלקו אלא השנה, בתחילת צדקה של גדול סכום יתנו לא שגם בכך,
הזריזות! הפלאת לבי' בהמשך בא וזה וכו'! מ1/12ֿ יותר לא חדש מדי וליתן השאר, ולעכב 1/12 החדשי חלק רק כ"א - בתשרי הסכום כל
טעמי'. בתר וזיל דאה"ק. ל"ד - שתהי' איזו בצדקה שכ"ז מובן כן הנתינה. וקדימת לזריזות כלל בניגוד אינו באם - ורק אך דכוונתו ופשיטא
בפ"ע נדפס (להצ"צ, פרוטה כל כו' להבין בד"ה הובא סקרט"ו. סקי"ג צדקה הל' שרד בלבושי פס"ד בתורת - פיה"מ על נוסף שנק' וכמדומה
מדי שליח ע"י הי' - אז לאה"ק המשלוח : האגה"ק) (ודכללות הכולל כסף לגביית הנ"ל דבי' השייכות וכנראה בארוכה), בכהנ"ל עיי"ש -
בשבתו שבת מדי בנתינה התועלת מהי - ועפ"ז רבותינו). מכ' בכו"כ (כמבואר חדשים) בכו"כ אחת בעיירות זהובים היו (וגובים בשנה שנה

שליט"א. אדמו"ר כ"ק של הקדוש לשונו כאן עד המעשה". רוב ב) כו', זריזותו א) באגה"ק: הבי' בא וע"ז עיר?! בכל להגבאי 21.כו'
  ."ה"ז פ"א דעות הל' - הדין - "ובקיצור ט"ו.22.: משנה פ"ג אבות
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.14.642 ע' ח"ב קונטרסים סה"מ וראה יב. שם, א.15.וירא ד, 16.פסחים   ."רפי"ב משהיוה"א "להעיר :.17

א'. משנה א' פרק פאה   ."ס"ג אגה"ק "וראה ב.18.: י, א.19.משלי טז, הזקן20.ר"ה רבנו שכוונת הסברא על
ליתן לא אדה"ז מצוה זה "לפירוש הרבי: כתב - לחדשים או לשבועות לחלקו אלא השנה, בתחילת צדקה של גדול סכום יתנו לא שגם בכך,
הזריזות! הפלאת לבי' בהמשך בא וזה וכו'! מ1/12ֿ יותר לא חדש מדי וליתן השאר, ולעכב 1/12 החדשי חלק רק כ"א - בתשרי הסכום כל
טעמי'. בתר וזיל דאה"ק. ל"ד - שתהי' איזו בצדקה שכ"ז מובן כן הנתינה. וקדימת לזריזות כלל בניגוד אינו באם - ורק אך דכוונתו ופשיטא
בפ"ע נדפס (להצ"צ, פרוטה כל כו' להבין בד"ה הובא סקרט"ו. סקי"ג צדקה הל' שרד בלבושי פס"ד בתורת - פיה"מ על נוסף שנק' וכמדומה
מדי שליח ע"י הי' - אז לאה"ק המשלוח : האגה"ק) (ודכללות הכולל כסף לגביית הנ"ל דבי' השייכות וכנראה בארוכה), בכהנ"ל עיי"ש -
בשבתו שבת מדי בנתינה התועלת מהי - ועפ"ז רבותינו). מכ' בכו"כ (כמבואר חדשים) בכו"כ אחת בעיירות זהובים היו (וגובים בשנה שנה

שליט"א. אדמו"ר כ"ק של הקדוש לשונו כאן עד המעשה". רוב ב) כו', זריזותו א) באגה"ק: הבי' בא וע"ז עיר?! בכל להגבאי 21.כו'
  ."ה"ז פ"א דעות הל' - הדין - "ובקיצור ט"ו.22.: משנה פ"ג אבות
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.23   ."מאה הרע"ב גירסת הביא שם "בצ"צ ז.24.: יא, ו.25.תהלים ט, 26.נחמי'   :
ספ"ב". שהיחוה"א 27."לעיל   ."סוס"ט אגה"ק עיין - משיחא שבעקבות "ובפרט גירסת28.: (לפי א כט, מגילה

ספי"ז. ח"א לעיל הובא יעקב), 29.העין   ."סוס"ח "אגה"ק :
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א.30. פד, רות ז"ח כו.31.ראה מד, א.32.תהלים י, 33.ב"ב   ראה) שילה" יבא כי "עד רגיל הבלתי "הסיום :
כו'". תקום דשכינתא כו' והכא כו' אחרא באתר כו' אחרא באתר עה"פ: ב) (רלז, זח"א ע"פ מובן ובכ"מ) א.1.פל"ו י, חולין2.שבת ראה

א. ב.3.נט, נח, ברכות ט.4.ראה פרק א' יא.5.שמואל ט, ב.6.קהלת לג, ב.7.ברכות נד, פסחים
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תשרי ט"ז שישי יום
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ג.8. רפ"ו.9.ג, ובכ"מ.10.אבות ב. כו, ח.11.סנהדרין פנ"ה, יב.12.ב"ר ג, 13.15.משלי ע' תש"ד סה"ש ראה

             

תשרי י"ז קודש שבת
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.14   ."וספ"ג פכ"ב ח"א ראה נפשם. בחיי גם הוא כן דלכאורה א.15."צ"ע ה, 16.ברכות  
."(?כמות) רוב ובמשל (איכות?) גודל כ' דבנמשל ד.17."צ"ע ד, 18.ישעי'   ."את - 19."בכתוב

  ."חמץ דביעור ליה"ר הכולל מש' 20."להעיר   ."שם פרש"י ח.21."וראה לו, תהלים
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תשרי י"ז קודש שבת
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."(?כמות) רוב ובמשל (איכות?) גודל כ' דבנמשל ד.17."צ"ע ד, 18.ישעי'   ."את - 19."בכתוב

  ."חמץ דביעור ליה"ר הכולל מש' 20."להעיר   ."שם פרש"י ח.21."וראה לו, תהלים
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ד.22. סג, שם

אגרות קודש

 ב"ה,  כ"ה תשרי, תש"כ

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק הכי ארוך נתקבל ז"ע מכתבו מכ"ח אלול )שכנראה הלך בדואר הרגיל(.

להרבות  שיתחיל  פשוטה,  כוונתי  מעיקרא,  תקון  שצריך  מובן  שלו,  זמנים  סדר  אודות  ובמ"ש 

סופה  )בזמן(  מעוני  התורה  את  שהמקיים  ופס"ד,  דבריהם  על  רז"ל  ומובטחים  בפועל,  התורה  בלימוד 

עול תורה מעבירין  ג"כ מדברי רז"ל במשנתם, שכל המקבל עליו  זה  והרי מובן  )בזמן(.  לקיימה מעושר 

ממנו עול מלכות ועול דרך ארץ, שהודגש בזה הענין דעול תורה דוקא, ולא כשיש הרבה זמן והרבה חשק 

וכו' והאריכות בזה אך למותר.

תקותי ששומר על שלשת השיעורים דחומש תהלים ותניא הידועים וכן שומר הקביעות בלימוד 

תורת החסידות שמזכיר נוסף על הלימוד ביום הש"ק, ובפרט ע"פ המבואר בכתבי האריז"ל שאז בש"ק 

ההכרח בלימוד פנימיות התורה )שבדורנו נתגלתה בתורת החסידות(.

ולהודעתו ממצב זוגתו תחי', השי"ת ימלא ימי הריונה כשורה ובנקל ותלד זחו"ק בעתה ובזמנה 

כשורה ובקל.

בברכה לבשו"ט בכל האמור.

נ.ב.

תקותי, אף שאינו מזכיר עד"ז, שזוגתו תחי' מנצלת כשרונותי' להפצת היהדות המסורתית ועניני' 

ובפרט בשטח החינוך שחוננה בזה מהשגחה העליונה בכשרון מיוחד כפי שראתה בפועל בעבר.



עה היום יום . . . 

ה'תש"דיא תשרייום ראשון

חומש: ברכה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: ס־סה.

תניא: כא. אד"ש . . . 266 בכל יום.

במוצאי יוהכ"פ תקנ"ו בליאזנא אמר רבינו הזקן תורה ברבים - כנהוג אז דרושים קצרים - ע"פ 
מי כה' אלקינו בכל קראנו אליו, אליו לא למדותיו, דער פרדס זָאגט אליו איז אורות המתלבשים 
בכלים דע"ס דאצילות, דער רבי דער בעש"ט זָאגט אליו איז דער אלקות ווָאס אין כלים דע"ס 
דאצילות, דער פירוש הפשוט איז: אליו עצמות א"ס ווָאס עס איז בא יעדען פשוט'ן אידען בידיעה 
עצמית דורך אמונה פשוטה, און דָאס איז קרובים אליו און בכל קראנו אליו עצמות א"ס און עצמות 
הנשמה, תפלה באמונה פשוטה איז מחבר עצמות הנשמה מיט עצמות א"ס, אז עצמות א"ס זָאל זיין 

דער רופא חולים און מברך השנים.

ים ְקָצִרים – ַעל  רּוׁשִ הּוג ָאז ּדְ ּנָ ים – ּכַ ַרּבִ ֵקן ּתֹוָרה ּבָ נּו ַהּזָ ִליָאְזָנא ָאַמר ַרּבֵ ּפּוִרים תקנ"ו ּבְ מֹוָצֵאי יֹום ַהּכִ ּבְ
ים  ׁשִ ְתַלּבְ ְרֵדס' אֹוֵמר: "ֵאָליו" ֵהם ָהאֹורֹות ַהּמִ ָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו", ֵאָליו ֹלא ְלִמּדֹוָתיו. ַה'ּפַ ה' ֱאֹלֵקינּו ּבְ סּוק "ִמי ּכַ ּפָ
ר ְסִפירֹות  ֶעׂשֶ ִלים ּדְ ּכֵ ּבַ ם טֹוב אֹוֵמר: "ֵאָליו" הּוא ָהֶאֹלקּות ׁשֶ ַעל ׁשֵ י ַהּבַ ֲאִצילּות; ָהַרּבִ ר ְסִפירֹות ּדַ ֶעׂשֶ ֵכִלים ּדְ ּבְ
ׁשּוט – ַעל  ּפָ ְיהּוִדי  ל  ּכָ ל  ׁשֶ ַעְצִמית  יִדיָעה  ּבִ ׁשֶ ׁשּוט הּוא: "ֵאָליו" – ַעְצמּות ֵאין סֹוף  ַהּפָ רּוׁש  ַהּפֵ ֲאִצילּות;  ּדַ
ה  ִפּלָ ָמה; ּתְ ׁשָ ׁשּוָטה – ְוֶזהּו 'ְקרֹוִבים ֵאָליו', ּו'ְבָכל ָקְרֵאנּו ֵאָליו' – ַעְצמּות ֵאין סֹוף ְוַעְצמּות ַהּנְ ְיֵדי ֱאמּוָנה ּפְ
ִיְהֶיה ָהרֹוֵפא חֹוִלים  ַעְצמּות ֵאין סֹוף  ׁשֶ ָמה ִעם ַעְצמּות ֵאין סֹוף,  ׁשָ ַהּנְ ֶרת ֶאת ַעְצמּות  ְמַחּבֶ ׁשּוָטה  ּפְ ֱאמּוָנה  ּבֶ

ִנים. ּוְמָבֵרְך ַהּשָׁ

ה'תש"דיב תשרייום שני

חומש: ברכה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סו־סח.

תניא: אך גם . . . יבא שילה

ֵאיָנּה חֹוֶזֶרת ֵריָקם. ַעת ׁשֶ מֹוֲעצֹות ָחְכָמה ּוְבֵקרּוב ַהּדַ רּוָתה ְלַתֲעמּוָלה ַוֲעבֹוָדה ּבְ ִרית ּכְ ּבְ

ה'תש"דיג תשרייום שלישי

חומש: ברכה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: סט־עא.

תניא: כב. אהוביי . . . בפירש"י.

אִוויְטׁש. ְליּוּבַ בֹוד ּבִ קּות ַאְדמֹו"ר ַמֲהַר"ׁש – תרמ"ג – ּוְמנּוָחתֹו ּכָ ּלְ ִהְסּתַ
ה(. ִנּיָ ִמים חֹוֶבֶרת ׁשְ קֹוֶבץ ַהּתָ ס ּבְ ֶרת ַהּקֶֹדׁש. )ִנְדּפַ ִאּגֶ ְדפּוס ּבְ א ּבִ ֶרת ִסיָמן כב ְוסֹוָפּה – ֹלא ּבָ ת ִאּגֶ ִחּלַ ּתְ

ה'תש"דיד תשרי, ערב חה"סיום רביעי

חומש: ברכה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עב־עו.

תניא: אך האמת . . . יאהב ה' וכו'.

יִלין. ְבׁשִ ֵערּוב ּתַ
ים. ֲהַדּסִ ן ּבַ ֵאין-ּכֵ י ֲעָרבֹות, ַמה-ּשֶׁ ּתֵ ֵאין מֹוִסיִפין ַעל ׁשְ

ים  ַהֲהַדּסִ ְהֶייָנה ְמֻכּסֹות ּבְ יֶהם ּתִ ּתֵ ּשְׁ ִלים ׁשֶ ּדְ ּתַ ִריכֹות - ּוִמׁשְ י ּכְ ּתֵ ה ּוְבֶעֶרב יֹום טֹוב. ַעל ַהּלּוָלב ׁשְ ּכָ ּסֻ ִרים ֶלֱאגֹוד ַהּלּוָלב ּבַ ְמַהּדְ
ים ְוָהֲעָרבֹות ִעם ַהּלּוָלב,  ֶהם אֹוֵגד ַהֲהַדּסִ ּבָ ִריכֹות ׁשֶ ֹלׁש ּכְ ַבד ֶזה ׁשָ ִנים - ּוִמּלְ ל ּפָ ְמַעט ַעל ּכָ ִריָכה ָהֶעְליֹוָנה ּבִ ם ּכְ ַוֲעָרבֹות, ּגַ

ְך ֶטַפח ֶאָחד. ֶמׁשֶ ֹלׁש ֵאּלּו ּבְ ׁשָ



היום יום . . . עו

ה'תש"דטו תשרי, א דחג הסוכותיום חמישי

חומש: ברכה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עז־עח.

תניא: וכמו אב . . . הדינין נס"ו.

יֹום ִראׁשֹון. ְוהּוא ּתֹוֶעֶלת  ָנה ַעל ְמָנת ְלַהֲחִזיר, ּוִבְפָרט ּבְ ַמּתָ הּוא ּבְ ֵפרּוׁש ׁשֶ ּנֹוְתִנים ַהד' ִמיִנים ְלַאֵחר ְלָבֵרְך ֲעֵליֶהם, אֹוְמִרים ּבְ ׁשֶ ּכְ
ה. ִנּיָ ּשְׁ ָידֹו ַאַחת ְוָהֶאְתרֹוג ּבַ ַהּלּוָלב ּבְ ׁשֶ ֱהֶחָינּו ּכְ ת ׁשֶ ְרּכַ ְתִחילּו ּבִ ּיַ "ּב[ ׁשֶ י ]ָהַרׁשַ ל. הֹוָרה ֲאדֹוִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ ַלּנֹוֵתן ְוַלְמַקּבֵ

ה. ְעָנא ַרּבָ הֹוׁשַ י גו' - ַרק ּבְ י ָאַמְרּתִ סּוִקים ּכִ ַהּפְ
ה" ַאַחר ִקּדּוׁש ְוֹלא ַאַחר ַהּמֹוִציא. ּכָ ּסֻ ב ּבַ ּיֹום ְמָבְרִכים "ֵליׁשֵ ם ּבַ ּגַ

ֵקן  נּו ַהּזָ ַרּבֵ בּועֹות(, ָאנּו יֹוְדִעים ַעל ְיֵדי ֶזה ׁשֶ ַחג ַהּשָׁ ר ְלֵעיל יֹום ב' ּדְ ְזּכָ ּנִ ת ּכֲֹהִנים )ּכַ ְרּכַ ֵעת ּבִ ַהַהְנָהָגה ּבְ
ִים. ּפַ יַאת ּכַ יתֹו ִלְנׂשִ ַחת ַטּלִ תֹו ּתַ ַמח ֶצֶדק" ֹקֶדם ֲחֻתּנָ ָהָיה לֹוֵקַח ֶאת ַה"ּצֶ

ה'תש"דטז תשרי, ב דחג הסוכות ]בחו"ל[יום שישי
הּו. ַתח ֵאִלּיָ ִמְנָחה ֵאין אֹוְמִרים הֹודּו, ֲאָבל אֹוְמִרים ּפָ ה. ּבְ ּכָ ּסֻ ב ּבַ ְך ֵליׁשֵ ֶהֱחָינּו, ְוַאַחר ּכָ ְיָלה: ׁשֶ ִקּדּוׁש ַהּלַ ּבְ

חומש: ברכה, ששי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: עט־פב.

תניא: אהוביי . . . או"נ מלו"נ.

הצ"צ סיפר: תקס"ט הָאבען מיר געהערט פון זיידען דעם זעקסטען מָאל דעם ושאבתם מים - 
הראשון - פון לקו"ת, און עס איז געווען ע"ד ווי די גמרא זָאגט )ירוש' סוכה פ"ה ה"א( שמשם 
שואבים. יונה הָאט מקבל געווען בשמחת בית השואבה גילוי הנבואה, מיר הָאבען מקבל געווען עד 

אין סוף, דער סוף איז אז משיח וועט קומען, שנעוץ תחלתן בסופן.

ם  ַאְבּתֶ ֲאָמר[ "ּוׁשְ ית ֶאת ]ַהּמַ ּשִׁ ַעם ַהּשִׁ ּפַ ֵקן[ ּבַ ָבא ]ַאְדמֹו"ר ַהּזָ ַמְענּו ֵמַהּסָ ַנת תקס"ט ׁשָ ׁשְ ר: ּבִ ַמח ֶצֶדק" ִסּפֵ ַה"ּצֶ
ֶרק ה' ֲהָלָכה  ה ּפֶ ְלִמי ֻסּכָ ָמָרא אֹוֶמֶרת )ְירּוׁשַ ַהּגְ דֹוֶמה ְלַמה ּשֶׁ "ִלּקּוֵטי ּתֹוָרה", ְוֶזה ָהָיה ּבְ ּבְ ַמִים" – ָהִראׁשֹון – ׁשֶ
ְלנּו ַעד ֵאין סֹוף,  בּוָאה, ָאנּו ִקּבַ ּלּוי ַהּנְ ֹוֵאָבה ֶאת ּגִ ית ַהּשׁ ְמַחת ּבֵ ׂשִ ל ּבְ ִביא[ ִקּבֵ ם ׁשֹוֲאִבים. יֹוָנה ]ַהּנָ ּשָׁ ּמִ א'( ׁשֶ

סֹוָפן. ָתן ּבְ ִחּלָ עּוץ ּתְ ּנָ יַח ָיבֹוא, ׁשֶ ׁשִ ּמָ ַהּסֹוף הּוא ׁשֶ

ה'תש"דיז תשרי, שבת חוהמ"סשבת
ְמָחה ּוְבָצֳהָלה. ׂשִ ם ּבְ ּגַ

ַלַחׁש.  ן ְלָך - אֹוְמִרים ּבְ א ִהיא ְסעּוָדָתא, ְוִיּתֶ ת ַחִיל, ִמְזמֹור ְלָדִוד, ּדָ לֹום ֲעֵליֶכם, ֵאׁשֶ ׁשָ
ְענֹות. ת ֵאין אֹוְמִרים הֹוׁשַ ּבָ ׁשַ ל יֹום ְויֹום. ּבְ סּוֵקי ּכָ יֶהם" ַאֲחֵרי ּפְ מּוָסף - "ּוִמְנָחָתם ְוִנְסּכֵ ּבְ

חומש: ברכה, שביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פג־פז.

תניא: כג. בגזירת . . . קלו כלל.

רּות  ִהְתַקּשְׁ ְך" –  ּבָ ּוְדבּוָקה  "ֲחבּוָקה  ַמֲאָמר  ּכְ ֶפׁש,  ּנֶ ּבַ ׁשֶ ְיִחיָדה  ִחיַנת  ּבְ ה  ּלָ ִמְתּגַ ִנְסיֹונֹות  ּדְ ָהֲעבֹוָדה  ְיֵדי  ַעל 
ה – "ְיִחיָדה ְלַיֲחָדְך"  ְמִסיַרת ֶנֶפׁש, ִהּנֵ ִקּיּום ַהּתֹוָרה ּוִמְצֹות ּבִ ְך" – ּבְ ֱאֹלקּות, ְוַעל ְיֵדי ֶזה – "טֹוֶעֶנת ֻעּלָ ָמה ּבָ ׁשָ ַהּנְ
הּוא ִעְנַין  ֲהִמית ֶלֱאֹלקּות, ׁשֶ ֶפׁש ַהּבַ ּנֶ ּבַ ְך ְיִחיָדה ׁשֶ ּלּות זֹו ֶנְהּפַ ַעל ְיֵדי ִהְתּגַ ֶפׁש, ּדְ ּנֶ ּבַ ִחיַנת ְיִחיָדה ׁשֶ ה ּבְ ּלָ ְתּגַ ּמִ – ׁשֶ
ֲעבֹוַדת ה', ּוְבָכל ִעְנְיֵני ָהעֹוָלם  ה ּבַ דֹול ַוֲהָנָאה ְמֻרּבָ ֲענּוג ּגָ ׁש ּתַ ִניִמי, ּוְבֶהְרּגֵ ַחּיּות ּפְ ִקּיּום ַהּתֹוָרה ּוִמְצֹות ּבְ ֶקף ּבְ ַהּתֹ

ים. ִמּיִ ׁשְ ִעְנָיִנים ַהּגַ ּבָ ֲענּוג ְוטּוב ַטַעם ׁשֶ ּנּו ַהּתַ י ִנְלַקח ִמּמֶ ית, ּכִ ָוָאה ֲאִמּתִ ַהׁשְ ִוין ֶאְצלֹו ּבְ ֵהן ְוָלאו ׁשָ

            

ה'תשע"א תשרי י"א ראשון יום    

        
            

  
התורה על בפירושו רש"י ל)כתב כח, ותומים(תצוה "האורים :

ידו שעל החושן, כפלי בתוך נותנו שהיה המפורש שם כתב הוא
החושן, היה שני ובמקדש דבריו. את ומתמם דבריו מאיר הוא
לא השם אותו אבל בגדים מחוסר להיות גדול לכהן אפשר שאי

בתוכו". היה
ב. החושן; אבני א. הם: דברים ששני למדנו, מדבריו
רש"י וסובר המפורש. שם כתב שהוא ותומים, האורים

הגמרא ב)שמשמעות כא, אורים(יומא היה לא שני שבבית היא
מחוסר יהא לא הגדול שהכהן כדי היה החושן ורק כלל, ותומים

בגדים.
ותומים האורים הם הם החושן אבני הרמב"ם לדעת אבל

סוטה שבע, באר היהמח)(ראה ותומים שהאורים לומר בהכרח ולכן, .
את ומפרש בגדים. מחוסר גדול הכהן יהא שלא כדי שני, בבית
ותומים, אורים היה לא שני שבבית הכוונה שאין הגמרא, דברי
האורים בענין שני לבית ראשון בית בין שוני שהיה אלא

בהן. נשאלים היו לא שני שבבית בכך שהתבטא ותומים,
הגמרא בפירוש גם וחולקים הולכים, הם עגולשיטתם (יומא

ותומיםא) באורים הנשאל הכהן של עמידתו אופן את המבארת
השכינה": כלפי ש"פניו –

כלפי)רש"י המפורש(ד"ה ושם ותומים אורים "כלפי פירש:
ותומים, לאורים הוא 'שכינה' שהכינוי כלומר החושן", שבתוך
שאבני הסובר הרמב"ם, ואילו בתוכו. המפורש ושם היות
השכינה" ש"כלפי לפרש לכן הוצרך ותומים, האורים הם החושן

לארון. הכוונה
    

ה'תשע"א תשרי י"ב שני יום   

      
         
          
          

   
הזה בזמן אף נוהג המזרח שער כנגד ראש להקל האיסור
שהמקדש בזמן רק נוהג הצופים מן ראש להקל האיסור ואילו

קיים.
לומר: יש ביניהם ההבדל ובביאור

עצמו, המקום קדושת קדושות: שתי יש המקדש בבית
בגמרא (כמבואר ממנו נראה שהמקדש האזור כל וקדושת
נראה שהמשכן המקום בכל קלים קדשים אוכלים היו שבשילה

ממנו).
לדעת שהרי הזה, בזמן אף שייכת עצמו המקום וקדושת

ט"ו)הרמב"ם הל' ולעתיד(פ"ו לשעתה קידשה ראשונה קדושה
שם כשאין אף המקדש במקום קרבנות להקריב וניתן לבוא,

הזה. בזמן גם נוהגים המקדש ממקום מורא דיני ואף בית,
מהתפשטות נובעת הצופים' ש'מן האזור קדושת ואילו
כשהבית רק שייך וזה משם, שנראה למקום המקדש בית קדושת

ונראה הקדשקיים עיר סי"ט. ח"א הלוי ס"ג)(שבט ח"ד .והמקדש
הראב"ד לדעת כי שכתבו המקדש(שם)ויש שקדושת הסובר

מקדש מורא דין גם כרת, חייב אינו כיום לשם והנכנס בטלה
כיום נוהג א)(טוריאינו כח, מגילה לדעתאבן שגם אומרים יש אך .

שהקדושה אף כי היום, גם נוהג מקדש מורא איסור הראב"ד
שוב ירושלים משנבחרה והרי בטלה, לא במקום הבחירה בטלה,
להבנות עתיד השלישי המקדש בית וגם הבמות, הותרו לא

זה במקום בימינו רנד)במהרה מצוה חינוך .(מנחת

ה'תשע"א תשרי י"ג שלישי יום     

       
 

חינוך' ה'מנחת שפח)לדעת כשרים(מצוה מום בעלי כהנים גם
אך מומים, בבעלי פסולה המקדש עבודת אמנם לשמירה.

לעבודה. נחשבת אינה המקדש שמירת
נזר' ב'אבני תמט)אך סי' מחלוקת(יו"ד בזה שיש ביאר

ראשונים:
המקדש כלי בהלכות ה"ב)הרמב"ם עבודות(פ"ג את פירט

"שהיו העבודה את בתוכן וכלל הלווים, על המוטלות המקדש
עבודה. נחשבת ששמירה אומרת זאת המקדש". את שומרין

שכתב הרמב"ם מלשון מוכח ה"ו)וכן הכהנים(להלן היו "לא

לא השינה שדוקא מזה ומשמע כהונה", בבגדי ישנים השומרים
כהונה. בבגדי להיות יכלה השמירה אבל כהונה, בבגדי היתה
לכהן הותר איך – לעבודה נחשבת אינה ששמירה נאמר ואם
בשעת שלא האבנט את ללבוש אין והרי האבנט, את ללבוש

שעטנז" שהוא "מפני הי"א)העבודה פ"ח המקדש ?(כלי
לעבודה. נחשבת השמירה אף שלדעתו, לומר בהכרח אלא
שם" שומרים "והרובים המשנה דברי את מפרש הרא"ש אך

כה) אינה(תמיד ששמירה יוצא, ומזה שומרים. היו קטנים שאף –
עבודה.

ע"י להתבצע יכולה לא השמירה הרמב"ם לדעת כן, ואם
לשמור. יכולים מום בעלי אף הרא"ש ולדעת מום, בעלי כהנים



עז             

ה'תשע"א תשרי י"א ראשון יום    

        
            

  
התורה על בפירושו רש"י ל)כתב כח, ותומים(תצוה "האורים :

ידו שעל החושן, כפלי בתוך נותנו שהיה המפורש שם כתב הוא
החושן, היה שני ובמקדש דבריו. את ומתמם דבריו מאיר הוא
לא השם אותו אבל בגדים מחוסר להיות גדול לכהן אפשר שאי

בתוכו". היה
ב. החושן; אבני א. הם: דברים ששני למדנו, מדבריו
רש"י וסובר המפורש. שם כתב שהוא ותומים, האורים

הגמרא ב)שמשמעות כא, אורים(יומא היה לא שני שבבית היא
מחוסר יהא לא הגדול שהכהן כדי היה החושן ורק כלל, ותומים

בגדים.
ותומים האורים הם הם החושן אבני הרמב"ם לדעת אבל

סוטה שבע, באר היהמח)(ראה ותומים שהאורים לומר בהכרח ולכן, .
את ומפרש בגדים. מחוסר גדול הכהן יהא שלא כדי שני, בבית
ותומים, אורים היה לא שני שבבית הכוונה שאין הגמרא, דברי
האורים בענין שני לבית ראשון בית בין שוני שהיה אלא

בהן. נשאלים היו לא שני שבבית בכך שהתבטא ותומים,
הגמרא בפירוש גם וחולקים הולכים, הם עגולשיטתם (יומא

ותומיםא) באורים הנשאל הכהן של עמידתו אופן את המבארת
השכינה": כלפי ש"פניו –

כלפי)רש"י המפורש(ד"ה ושם ותומים אורים "כלפי פירש:
ותומים, לאורים הוא 'שכינה' שהכינוי כלומר החושן", שבתוך
שאבני הסובר הרמב"ם, ואילו בתוכו. המפורש ושם היות
השכינה" ש"כלפי לפרש לכן הוצרך ותומים, האורים הם החושן

לארון. הכוונה
    

ה'תשע"א תשרי י"ב שני יום   

      
         
          
          

   
הזה בזמן אף נוהג המזרח שער כנגד ראש להקל האיסור
שהמקדש בזמן רק נוהג הצופים מן ראש להקל האיסור ואילו

קיים.
לומר: יש ביניהם ההבדל ובביאור

עצמו, המקום קדושת קדושות: שתי יש המקדש בבית
בגמרא (כמבואר ממנו נראה שהמקדש האזור כל וקדושת
נראה שהמשכן המקום בכל קלים קדשים אוכלים היו שבשילה

ממנו).
לדעת שהרי הזה, בזמן אף שייכת עצמו המקום וקדושת

ט"ו)הרמב"ם הל' ולעתיד(פ"ו לשעתה קידשה ראשונה קדושה
שם כשאין אף המקדש במקום קרבנות להקריב וניתן לבוא,

הזה. בזמן גם נוהגים המקדש ממקום מורא דיני ואף בית,
מהתפשטות נובעת הצופים' ש'מן האזור קדושת ואילו
כשהבית רק שייך וזה משם, שנראה למקום המקדש בית קדושת

ונראה הקדשקיים עיר סי"ט. ח"א הלוי ס"ג)(שבט ח"ד .והמקדש
הראב"ד לדעת כי שכתבו המקדש(שם)ויש שקדושת הסובר

מקדש מורא דין גם כרת, חייב אינו כיום לשם והנכנס בטלה
כיום נוהג א)(טוריאינו כח, מגילה לדעתאבן שגם אומרים יש אך .

שהקדושה אף כי היום, גם נוהג מקדש מורא איסור הראב"ד
שוב ירושלים משנבחרה והרי בטלה, לא במקום הבחירה בטלה,
להבנות עתיד השלישי המקדש בית וגם הבמות, הותרו לא

זה במקום בימינו רנד)במהרה מצוה חינוך .(מנחת

ה'תשע"א תשרי י"ג שלישי יום     

       
 

חינוך' ה'מנחת שפח)לדעת כשרים(מצוה מום בעלי כהנים גם
אך מומים, בבעלי פסולה המקדש עבודת אמנם לשמירה.

לעבודה. נחשבת אינה המקדש שמירת
נזר' ב'אבני תמט)אך סי' מחלוקת(יו"ד בזה שיש ביאר

ראשונים:
המקדש כלי בהלכות ה"ב)הרמב"ם עבודות(פ"ג את פירט

"שהיו העבודה את בתוכן וכלל הלווים, על המוטלות המקדש
עבודה. נחשבת ששמירה אומרת זאת המקדש". את שומרין

שכתב הרמב"ם מלשון מוכח ה"ו)וכן הכהנים(להלן היו "לא

לא השינה שדוקא מזה ומשמע כהונה", בבגדי ישנים השומרים
כהונה. בבגדי להיות יכלה השמירה אבל כהונה, בבגדי היתה
לכהן הותר איך – לעבודה נחשבת אינה ששמירה נאמר ואם
בשעת שלא האבנט את ללבוש אין והרי האבנט, את ללבוש

שעטנז" שהוא "מפני הי"א)העבודה פ"ח המקדש ?(כלי
לעבודה. נחשבת השמירה אף שלדעתו, לומר בהכרח אלא
שם" שומרים "והרובים המשנה דברי את מפרש הרא"ש אך

כה) אינה(תמיד ששמירה יוצא, ומזה שומרים. היו קטנים שאף –
עבודה.

ע"י להתבצע יכולה לא השמירה הרמב"ם לדעת כן, ואם
לשמור. יכולים מום בעלי אף הרא"ש ולדעת מום, בעלי כהנים



עח            

ה'תשע"א תשרי י"ד רביעי יום   

        
         

      
אל יבוא אשר מבניו תחתיו הכהן ילבשם ימים "שבעת כתוב
זה ולא מועד לאהל לבוא שראוי מי – ודרשו מועד". אהל

למלחמה משיחתו א)שעיקר עג, מלחמה(יומא משוח שכהן ומכאן
תחתיו. מתמנה בנו אין

מלך שמדין מבואר הקודמת בהלכה הרי קשה: לכאורה
משוח של חלקו יגרע ומדוע בירושה, עוברת שררה שכל למדים

השררות? בעלי משאר מלחמה
סופר' ה'חתם סי"ב)וחידש או"ח רק(שו"ת נאמר ירושה דין כי

לגבי לא אך מלך, בדוגמת שררה הוא שעיקרן משרות לגבי
מיוחד לימוד נאמר גדול בכהן ורק קדושה, של מינויים
שהדין וכיון קדושה, של מינוי שהוא אף לבנו עוברת שהכהונה

מלחמה. משוח נתמעט מועד, לאהל שבא במי נאמר
בירושה עוברת אינה הרבנות שאף סופר' ה'חתם למד ומכאן

קדושה של אלא שררה של מינוי זה אין כי לבן גםמאב (וראה

סל"ג) סנ"ג .שוע"ר
הרמ"א דברי פי על כך, על חולקים מהפוסקים רבים (יו"דאך

רמ"ה) הראיהסו"ס ואת רבנות, לגבי גם הרמב"ם דברי את שהביא
זמני, מינוי וזהו מאחר הבא: בנימוק דחו מלחמה ממשוח

ממלך נלמד אינו המלחמה, רכח)לשעת סי' יו"ד שיק .(מהר"ם
מעורבת כאשר רק בירושה עוברת השררה כי שכתבו ויש
רוחניים, בעניינים נאמרה לא ירושה כי ממונית, זכות גם בה
זכות בה יש כי בירושה, עוברת הגדולה הכהונה רק ולכן

בראש חלק נוטל הגדול שהכהן לג)ממונית סי' יו"ד יצחק .(בית
חיים' ה'דברי סל"ב)וכתב ח"ב אינה(חו"מ בודאי האדמו"רות כי

אלא כרבנים כיהנו לא החסידות גדולי שהרי בירושה, עוברת
מעלות לבן אין ואם דבריהם, נשמעו ויראתם קדושתם שמגודל
אבות של מקומם שאת גם מה ירושה, בזה שייכת לא אלו
אלא בניהם מילאו לא ממזריטש והמגיד הבעש"ט החסידות

תלמידיהם.

ה'תשע"א תשרי ט"ו חמישי יום   

       
         

 
שנמשכה נעילה בתפילת כפים בנשיאת יש מנהגים חילוקי

בירושלמי הכוכבים. צאת ה"א)לאחר פ"ד מהפסוק(תענית למדו
בשמו" ולברך ח)"לשרתו י, לשירות(דברים הוקשה כפים שנשיאת

וב'הגהות ביום". כפים נשיאת אף ביום, שירות ו"מה ועבודה
ה)מיימוניות' ס"ק פ"ג תפלה להתפלל(הל' שאין מכאן להוכיח כתב

בלילה. כפיים נשיאת אין שהרי ביום אלא נעילה
בלילה? כפים נשיאת שאין זה דין בפוסקים נזכר לא ומדוע

שבע' ה'באר ב)מבאר לח, לא(סוטה שהרי זאת לכתוב צורך אין :
שיש ומסיים ביום. שזמנן בתפילות אלא כפים נשיאת תיקנו
אם גם בנעילה כפיהם לשאת הנוהגים של מנהגם את לבטל

בלילה. נמשכה
אף נעילה בתפילת כפים נושאים ראשונים כמה לדעת אך

בלילה נמשכה תי"ג)אם סי' ח"ב זרוע אור תרעז. סי' כתב(הראבי"ה וכן ,
אברהם' ג)ה'מגן ס"ק תרצז סי' המהרי"ל.(או"ח בשם

פרנק הגרצ"פ ס"א)וביאר סי' ח"א או"ח צבי הר מה(שו"ת פי על
הגרע"א עלשכתב הש"ס הנ"ל)(גליון שאיןירושלמי הדבר בטעם

ולפי הש"ץ. חזרת הלילה בתפילת אין כי – בלילה כפים נשיאת
אף כפים נושאים נעילה שבתפילת הראשונים שיטת מובנת זה

הש"ץ. חזרת יש נעילה שבתפילת כיון בלילה,
האחרונים כתבו ח')להלכה ס"ק ומשנ"ב ס"ח, שם או"ח אדה"ז (ש"ע

הרמ"א והוסיף ביום. רק בנעילה כפים שהמנהג(שם)שנושאים
אפילו בנעילה, כלל לדוכן עולים הכהנים שאין אלו", "במדינות
התפילה סיום נמשך פעמים שכמה "מפני יום, עדיין הוא אם

פעם" בשום כפים לישא שלא נהגו לפיכך הלילה, ברורהעד (משנה

התפילותשם) בשאר כפים שנושאים ישראל, בארץ גם זה ולפי .
בנעילה כפים לשאת כהלכתהאין כה)(נשי"כ ס"ק כוללפ"ב ב'לוח אך .

בנעילה. כפים לשאת נוהגים כן ישראל שבארץ כתב חב"ד'

ה'תשע"א תשרי ט"ז שישי יום  

        
        

  
הגמרא דברי את הביא למלך' ב)ה'משנה מח, "אבנים(סוטה

בדיו עליהם כותב אלא באיזמל... עליהם מסרטין אין הללו...
דברי ואת מאליהן". נבקעות והן מבחוץ שמיר להן ומראה

ז)הרמב"ן כה, תרומה החושן,(עה"ת אבני לגבי רק נאמר זה שדין
ידעתי "לא ותמה: באיזמל. מסרטין כן האפוד אבני את אבל

זה". כל רבינו השמיט אמאי
עולה, השמיר עניין את השמיט שהרמב"ם מכך מזו: יתירה

ואיך סיתות, באמצעות גם המקדש בית את לבנות ניתן שלדעתו
שהגמרא את הולמים א)הדברים מח, באריכות(גיטין מספרת

לקבל שיוכל כדי השתדלויות וכמה בכמה נקט המלך ששלמה
יהוידע! בן בניהו את סיכן כך ולשם מאשמדאי השמיר את

ומאחר הנס. על סומכין שאין לשיטתו הרמב"ם והביאור:
הגמרא כסיפור בנס, כרוך השמיר ששלמה(שם)שהשגת אף הרי ,

בעת מקום מכל האבנים, את לסתת שלא עדיף כי כן נהג המלך
במעשה תלות ליצור אפשר אי למעשה, מחייבת הלכה פסיקת

ניסים.
     

            

ה'תשע"א תשרי י"ז קודש שבת   

         
           

אין קדשים אכילת איסור לגבי כי נראה הרמב"ם מדברי
אונן של איסורו מאידך, לאחריה. הקבורה קודם בין הבדל

הקבורה עד רק נוהג יין ושתיית בשר ה"ו)באכילת פ"ד אבל .(הל'
אבלות, איסורי שאר כן: על יתר החילוק? טעם מה לעיין: ויש

מתחילים ורחיצה, הרמב"םכמלאכה לדעת והרי הקבורה,
ה"א) פ"א מאותו(שם ונלמדים מהתורה, הם אלו איסורים גם

היום חטאת ("ואכלתי קדשים אכילת איסור על המלמד הפסוק
חילוק אין קדשים אכילת איסור ולענין ומאחר ה'"), בעיני היטב
דיני בשאר החילוק נובע מהיכן לאחריה הקבורה קודם בין

האבלות?
לבאר: ויש

לחייבו אין המיתה, בעת מיד חלה האבלות שעצם אף
מכל פטור האונן שהרי הקבורה, קודם האבלות דיני בהנהגת
קדשים אכילת איסור ואילו האבלות. מדיני זה ובכלל המצוות
נובע הוא אלא האבל על המוטלים האבלות דיני מכלל אינו
משעת כבר אבל הוא שבמציאות וכיון הקדשים, מקדושת

הקדשים. באכילת אז כבר נאסר לכן המיתה,
ושתיית בשר אכילת לענין ההפוך החילוק גם נובע ומכאן

יין:
חז"ל אבלות, דיני נוהג האבל אין הקבורה שלפני כיוון
עידון ינהג שלא בכך אבלות מעט להראות לפחות אותו חייבו
בדיני חייב שכבר הקבורה לאחר אך ויין מבשר ויימנע בעצמו

ויין. בבשר איסור גם עליו הוסיפו לא אבלות,
 



עט             

ה'תשע"א תשרי י"ז קודש שבת   

         
           

אין קדשים אכילת איסור לגבי כי נראה הרמב"ם מדברי
אונן של איסורו מאידך, לאחריה. הקבורה קודם בין הבדל

הקבורה עד רק נוהג יין ושתיית בשר ה"ו)באכילת פ"ד אבל .(הל'
אבלות, איסורי שאר כן: על יתר החילוק? טעם מה לעיין: ויש

מתחילים ורחיצה, הרמב"םכמלאכה לדעת והרי הקבורה,
ה"א) פ"א מאותו(שם ונלמדים מהתורה, הם אלו איסורים גם

היום חטאת ("ואכלתי קדשים אכילת איסור על המלמד הפסוק
חילוק אין קדשים אכילת איסור ולענין ומאחר ה'"), בעיני היטב
דיני בשאר החילוק נובע מהיכן לאחריה הקבורה קודם בין

האבלות?
לבאר: ויש

לחייבו אין המיתה, בעת מיד חלה האבלות שעצם אף
מכל פטור האונן שהרי הקבורה, קודם האבלות דיני בהנהגת
קדשים אכילת איסור ואילו האבלות. מדיני זה ובכלל המצוות
נובע הוא אלא האבל על המוטלים האבלות דיני מכלל אינו
משעת כבר אבל הוא שבמציאות וכיון הקדשים, מקדושת

הקדשים. באכילת אז כבר נאסר לכן המיתה,
ושתיית בשר אכילת לענין ההפוך החילוק גם נובע ומכאן

יין:
חז"ל אבלות, דיני נוהג האבל אין הקבורה שלפני כיוון
עידון ינהג שלא בכך אבלות מעט להראות לפחות אותו חייבו
בדיני חייב שכבר הקבורה לאחר אך ויין מבשר ויימנע בעצמו

ויין. בבשר איסור גם עליו הוסיפו לא אבלות,
 

              

         
       




          

        
          

         
        

         
      

       
          

  
        

          
          

            
         

         
         

        
       

       
          

          
      

       
         

         
       

       

          
           

  
     

       
      

        
         

        
          

        
        
            
         
        
         

      
          

      
       

            
         

          
         

        
       

       
           
           

         
        



































































































































המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום רביעי עמ' ב



פ              
  

       

ה'תשע"א תשרי י"א ראשון יום

  
 

ּביֹותר‡. מכּון מקֹומֹו מּמקֹומֹו1הּמזּבח אֹותֹו מׁשּנין ואין , ְְְְְְְִִִֵֵֵַַַָֻ
ליּׂשראל" לעלה "וזהּֿמזּבח ׁשּנאמר: ּובּמקּדׁש2לעֹולם, . ְְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ

הּמרּיה"; ארץ אל ֿלול" ׁשּנאמר: אבינּו, יצחק ְְְֱֱִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹנעקד
ה' ּבית את לבנֹות ׁשלמה "וּיחל ּבדבריֿהּימים: ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹונאמר
אׁשר אביהּו, לדויד נראה אׁשר הּמֹורּיה ּבהר ְְְֲֲִִִִִִֶֶַַַָָָָָּבירּוׁשלים,

היבּוסי". ארנן ּבגרן ּדויד ּבמקֹום ְְְְִִִִֵֶַָָָֹהכין
.ּוׁשלמה ּדוד ּבֹו ׁשּבנה ׁשהּמקֹום הּכל, ּביד 3ּומסרת ְְִֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹ

הּמזּבח אברהם ּבֹו ׁשּבנה הּמקֹום הּוא ארונה, ּבגרן 4הּמזּבח ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָֹ
מן ּכׁשּיצא נח ּבֹו ׁשּבנה הּמקֹום והּוא יצחק. עליו ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָָָָֹועקד
הקריב ּובֹו והבל. קין עליו ׁשהקריב הּמזּבח והּוא ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּתבה.
חכמים: אמרּו נברא. ּומּׁשם ּכׁשּנברא. קרּבן הראׁשֹון ְְְְְֲִִִִִֶָָָָָָָָָָאדם

נברא. ּכּפרתֹו מּמקֹום ְְִִַָָָָָאדם
מ‚. איׁש ידּועה וצּורתֹו הרּבה, מכּונֹות הּמזּבח איׁש.מּדֹות ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָֻ

הּגֹולה ּבני ׁשּבנּו להּבנֹות5ּומזּבח ׁשעתיד מזּבח ּכעין ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָ
מּמּנה לגרע ולא מּדתֹו על להֹוסיף ואין .6עּׂשּוהּו, ְְְְִִִִֵֶַַָָָֹֹ

נביאים„. להן7ּוׁשלׁשה העיד אחד הּגֹולה: מן עּמהם עלּו ְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָ
העיד ואחד מּדֹותיו, על להן העיד ואחד הּמזּבח, מקֹום ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָעל

הּזה הּמזּבח על ׁשּמקריבין אףֿעלּֿפי8להן הּקרּבנֹות ּכל ְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָ
ּבית. ׁשם ִֵֶָָׁשאין

הּגֹולה‰. ּבני וׁשעּׂשּו ׁשלמה וׁשעּׂשה מׁשה ׁשעּׂשה ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹמזּבח
וזה מהן. אחד ּכל ּגבּה אּמֹות עּׂשר ּכּלן - להעּׂשֹות ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻוׁשעתיד
הּמערכה מקֹום - קמתֹו" אּמֹות "וׁשלׁש ּבּתֹורה ְְֲַַַַַָָָָָָֹהּכתּוב
מּדת להּבנֹות, העתיד וכן הּגֹולה ּבני ׁשעּׂשּו ּומזּבח ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבלבד.

אּמֹות ל"ב על אּמֹות ל"ב ורחּבֹו .9ארּכֹו ְְְַַַָָ
.Âחמּׁשה ּבת ּבאּמה מהן הּמזּבח, ּגבּה ׁשל אּמֹות ְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹעּׂשר

טפחים10טפחים ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה ּומהן אּמֹות11, ּכל ּוׁשאר . ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָ
הּמזּבח ּכל וגבּה טפחים. ׁשּׁשה ּבת ּבאּמה נ"ח12הּבנין ְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָֹ

.13טפחים ְִָ
.Êטפחים חמּׁשה עלה וצּורתֹו: מּדתֹו היתה וכנס14וכ ְְְְְֲִִִַָָָָָָָָָָ

ּוׁשני אּמה ׁשלׁשים רחב נמצא יסֹוד. זהּו טפחים, ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹחמּׁשה
טפחים ּוׁשני אּמה ׁשלׁשים רחב על ׁשלׁשים15טפחים עלה . ְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹ

סֹובב זהּו טפחים, חמּׁשה וכנס ׁשמֹונהֿעּׂשר16טפחים [עלה . ְְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָָָ
ועּׂשרים ׁשמֹונה רחּבֹו נמצא הּמערכה]. מקֹום זהּו ְְְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָטפחים,

ו אּמה ועּׂשרים ׁשמֹונה על טפחים וארּבעה ארּבעהאּמה ְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָָ
ׁשל זוית לקרן וכֹונס טפחים, ׁשמֹונהֿעּׂשר [עלה ְְְְְִִִֵֶֶֶָָָָָָָָטפחים.
ּומקֹום קרנֹות]. ארּבע לכל מרּבע חלּול ּבנין ְְְְְְְִַַַָָָָָָָָֻהּׁשמֹונהֿעּׂשר
הּכהנים רגלי מקֹום וכן סביב. מּזה ואּמה מּזה אּמה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּקרנֹות
אּמֹות וארּבע עּׂשרים רחּבֹו הּמערכה מקֹום נמצא סביב. ְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָָאּמה
טפחים וארּבעה אּמֹות וארּבע עּׂשרים על טפחים .17וארּבעה ְְְְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָ

.Áאּמה קרן ּכל ורּבּוע טפחים, חמּׁשה וקרן קרן ּכל ְְֲִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּגבּה
היּו חלּולֹות הּקרנֹות וארּבע אּמה. מקֹום18על וגבּה מּתֹוכן. ְְְְְֲִַַַַַַָָָָֹ

כ"ט הּמזּבח גבּה חצי נמצא טפחים. ׁשמֹונהֿעּׂשר ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַָָָָָָָֹהּמערכה
ּולמּטה. הּסֹובב מּסֹוף ְְִִֵַָָָטפחים
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מקומו.1) על להעיד לנביאים הוצרכו אחר.2)שהרי ולא זה להקריב3)כלומר, במה שם בנה דוד אלא ביחד, שניהם בנו לא
עולמים. בית בנה ושלמה "לקח4)בשעתה אליעזר דרבי בפרקי שאמרו [ומה יצחק. של אפרו את שם שראו אמרו סב. בזבחים

עשה "ומה קיט), רמז בראשית שמעוני (ילקוט מראשותיו" אותם ושם אבינו יצחק עליו שנעקד המזבח מאבני אבנים י"ב יעקב
נקרא לפיכך וכו' לארץ סניף אותו ועשה תהום עמקי עד מראשותיו יעקב שם אשר האבן הטביע ימינו ברגל הקדושֿברוךֿהוא,
השנה בראש נראה וכן נג: יומא במשנה כמפורש ולפנים, לפני הארון, במקום הייתה השתייה אבן והרי קכ), רמז (שם שתייה" אבן
פנים, כעבודת הוא הרי לזיכרון בא שהשופר כיוון סניגור, נעשה קטיגור שאין לפי פסול שהוא הפרה מקרן שופר על שאמרו כו.
הייתה העקידה כי הדבר ברור - השתייה אבן על הייתה שהעקידה הרי כלפנים, הוא טז.) (שם העקידה לזיכרון שהוא כיוון כלומר,
מפני הפרה, קרן שמכשיר שם יוסי רבי של טעמו וזהו רבינו, שכתב וכמו שם בזבחים וכמפורש בפנים, ולא המזבח, על אמנם
בפנים, היא יצחק נעקד שעליה שהאבן ונמצא הארון במקום אותם ושם המקום מאבני יעקב לקח הרי אבל חוץ, עבודת שהוא

הפרה]. קרן הפוסלים חכמים של טעמם השני.5)וזהו המקדש בית את ובנו הגולה מן ששבו -6)אותם מעכב שאינו אף
הנביא. כעדות המזבח לעשות קפידא יש ומלאכי.7)לכתחילה זכריה חגי "שמקריבין8)והם אלא: אמרו לא, שם בזבחים

פרק להלן כמבואר מקריבין, אין המזבח במקום שלא אבל מקריבין המזבח על שדווקא לבאר הוסיף ורבינו בית", שאין פי על אף
שדווקא הבית, שנתקדש לפני שלמה, בימי שהיה מזבח להוציא בא "הזה" רבינו שכתב ומה כב. הלכה המוקדשין פסולי מהלכות ג
החורבן. לאחר גם לבוא, לעתיד קדשה שלמה בימי שנתקדשה ראשונה שקדושה מפני בית, שם שאין פי על אף מקריבין עזרא בימי

כן.9) היה הבניין של התחתון הקרנות.10)הריבוע וגובה הסובב כניסת וכניסתו, היסוד גובה של אמות שאר11)כלומר,
המזבח. הקרנות.12)אמות טפחים,13)עם חמישה בת באמה שהן והקרנות, היסוד של אמות שתי אמות: עשר גבהו שהרי

ושמונה. חמישים הכל בסך טפחים, ושמונה ארבעים הן טפחים, שישה בת באמה שהן אמות, ושמונה טפחים, עשרה הן
טפחים.14) חמישה של הוא יסוד של ואמה אמה". וכנס אמה "עלה שם במדות חמישה15)משנה המזבח מן לקח היסוד שהרי

ולרוחב. לאורך טפחים שני פחות אמות שתי ביחד צד, מכל מארבע16)טפחים המזבח את ומקיף סובב שהוא מפני כן נקרא
רוחות. מארבע מקיף היה שלא ליסוד בניגוד שתי17)רוחותיו, היינו צד, מכל טפחים חמישה המזבח מן לקח הסובב שהרי

צד. לכל טפחים שני פחות הרי18)אמות טו) ט, (זכריה מזבח" כזוויות כמזרק "ומלאו שנאמר ממה זאת ולמדו נד: זבחים
שם. בזבחים רש"י וכדעת חלולות היו הקרנות ארבע שכל סובר ורבינו כמזרקות. להן יש קיבול שבית

              
  

.Ëסקרא ׁשל [ּכׁשּׁשה19וחּוט הּמזּבח ּבאמצע חֹוגר היה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
העליֹונים ּדמים ּבין להבּדיל ּולמּטה] הּסֹובב מּסֹוף 20טפחים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

הּתחּתֹונים מקֹום21לדמים עד הארץ מן ּגבהֹו ונמצא . ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ
טפח ּפחֹות אּמֹות ּתׁשע .22הּמערכה ֲֵֶַַַַַָָָ

.È,הּסֹובב ּכמֹו רּוחֹותיו מארּבע מּקיף היה לא הּמזּבח ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָֹיסֹוד
ואֹוכל ּומערבי, צפֹון רּוח ּכל ּכנגד מׁשּו היסֹוד היה 23אּלא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּדרֹומיתֿמזרחית וקרן אחת, אּמה ּובמזרח אחת אּמה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָּבדרֹום

יסֹוד לּה היה .24לא ְָָָֹ
.‡Èמערביתּֿדרֹומית ׁשני25ּובקרן ּכמין נקבים ׁשני היּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ׁשיתין הּנקראין והן ּדּקין, ּבהן26חטמין יֹורדין ׁשהּדמים , ְְְֳִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבאּמה הּקרן ּבאֹותּה קדרֹון.27ּומתערבין לנחל ויֹוצאין , ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

.È,אּמה על אּמה מקֹום היה הּקרן ּבאֹותֹו ּברצפה ְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָּולמּטה
ּבּה קבּועה וטּבעת ׁשיׁש ׁשל לּׁשיתין28וטבלא יֹורדין ׁשּבֹו ,29 ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָ
אֹותֹו. ְִַּומנּקין

.‚Èׁשלׁשים30וכבׁש ארּכֹו מזּבח, ׁשל לדרֹומֹו ּבנּוי היה ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
אּמה ּבארץ31ּוׁשּתים אֹוכל והיה אּמה. ׁשׁשֿעּׂשרה רחב על ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

היסֹוד על אּמה מּמּנּו ּופֹורח הּמזּבח, מּצד אּמה ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָׁשלׁשים
מעט ואויר הּסֹובב. על הּכבׁש32ואּמה ּבין מפסיק היה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

ּבזריקה33לּמזּבח לּמזּבח האיברים לּתן ּכדי הּכבׁש34, וגבּה . ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
ׁשתּות ּפחֹות אּמֹות הּמערכה.35ּתׁשע ּכנגד עד ְְֲֵֶֶַַַַַָָָ

.„Èּפֹונים ׁשּבהם מּמּנּו, יֹוצאים קטּנים ּכבׁשים ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָּוׁשני

ּכמלא37ולּסֹובב36ליסֹוד הּמזּבח מן ּומבּדלין וחּלֹון38נימא, . ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָֹֻ
ּכבׁש ׁשל ּבמערבֹו היתה39היתה ּורבּובה אּמה, על אּמה ְְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

העֹוף40נקראת חּטאת ּפסּולי נֹותנין ׁשּבּה ׁשּתעבר41, עד ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
הּׂשרפה42צּורתּה לבית .43ותצא ְְְֵֵֵֵַָָָ

.ÂË,ׁשיׁש ׁשל אחד הּכבׁש: ּבמערב היּו ׁשלחנֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּוׁשני
האיברים את עליו עליו44ׁשּנֹותנין ׁשּנֹותנין ּכסף, ׁשל ואחד ; ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ

הּׁשרת. ְֵֵַָּכלי
.ÊËאטּום ּכּלֹו אֹותֹו ּבֹונין הּמזּבח, ּכמין45ּכׁשּבֹונין ְְְִִִִֵֶַַָֻ

אבנים מביא אּלא ּכלל, חלל ּבֹו עֹוּׂשין ואין ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָעּמּוד,
וקֹוניא וזפת סיד ּומביא ּוקטּנֹות, ּגדֹולֹות ,46ׁשלמֹות, ְְְְְְִִֵֵֶֶַָ

מלּבן לתֹו וׁשֹופ ּובֹונה49ּכמּדתֹו48ּגדֹול47ּוממחה , ְְְְְִֵֵֶֶַַָָ
ּבקרן אבן אֹו עץ ׁשל ּגּוף הּבנין ּבתֹו ונֹותן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָועֹולה.
קרן ּכל ּבתֹו נֹותן וכן היסֹוד. ּכמּדת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָּדרֹומיתֿמזרחית
הּבנין, ׁשּבתֹו הּגּופים ויסיר הּבנין. ׁשּיׁשלים עד ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָוקרן,
ויּׁשארּו יסֹוד, ּבלא ּדרֹומיתֿמזרחית קרן ׁשּתּׁשאר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹּכדי

חלּולין. ְֲִַָהּקרנֹות
.ÊÈוכל מעּכבין. ורּבּועֹו ויסֹודֹו מזּבח ׁשל קרנֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָארּבע

ּפסּול, הּוא הרי - ורּבּוע וכבׁש יסֹוד קרן, לֹו ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָמזּבח
מעּכבין ּומּדת50ׁשארּבעּתן רחּבֹו ּומּדת ארּכֹו מּדת אבל . ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָ

ּברּום אּמה על מאּמה יפחת ׁשּלא והּוא מעּכבין, אינן ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹקֹומתֹו
מדּבר. מזּבח ׁשל הּמערכה מקֹום ּכׁשעּור אּמֹות, ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָׁשלׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דמים19) בין להבדיל מחיצה נתנה "התורה - המזבח" חצי עד הרשת "והיתה ה) כז, (שמות שנאמר ממה כן ולמדו אדום. צבע
נג.). (זבחים העליונים" דמים לבין החוט.20)התחתונים מן למעלה מתמצה שדמה העוף דמה21)עולת שמזים העוף חטאת

ושלמים. אשם בהמה, לעולת הדין והוא החוט. מן שלושים22)למטה והסובב טפחים, חמישה היסוד של גבהו אמת שהרי
טפח. פחות אחת) כל טפחים שישה (בנות אמות תשע הריהן מקום.23)טפחים. תופס = שרצועה24)מחזיק, לפי נג: זבחים

נתנבא ועליו יטרף" זאב "בנימין כז) מט, (בראשית בו שכתוב בנימין היינו טורף, של בחלקו ולא יהודה של בחלקו הייתה זו
התרגום: בשם הביא שם בזבחים ורש"י מקדשא". יתבני "ובאחסנתה אונקלוס ותרגם עד" יאכל "בבוקר ואמר אבינו יעקב

בחלקו. ייבנה המזבח כלומר: מדבחא", תיתבני מהם25)"באחסנתיה ויש מערבי יסוד על ששופכים מהם יש הדם ששיירי
דרומית. מערבית בקרן הנקבים שני נתן לפיכך דרומי, יסוד על זה26)ששופכים וכן לשם, שותתין שהדמים מפני כן ונקראו

לשם. הנסכים ששותתין הנ"ל, מהטעם כן נקרא נסכים בעזרה.27)של שעוברת המים הטבלא.28)אמת את מגביהים ידה שעל
היסוד.29) שתחת קטן חלל הארץ.30)והוא עד המזבח מראש ויורד המתמעט תל כמו אבל31)והוא כן היה בארץ למטה

יותר. היה צריך32)בשיפועו אלא קטנים, כבשים בשני יד הלכה כדלהלן נימא כמלוא באוויר די לא זריקה, שצריך ומכיוון
יותר. המערכה.33)אוויר למקום הכבש בין עולותיך34)כלומר, "ועשית כז) יב, (דברים שנאמר ממה כן למדו שם בזבחים

בזריקה. בשר אף המזבח") על הדם את "וזרקו ה א, בויקרא נאמר (שהרי בזריקה דם מה - והדם" טפח.35)הבשר פחות היינו,
מתנותיה.36) כשגומר בהמה חטאת דם שיירי שופכים ידו ועל מערב שלצד הכבש ידו37)היינו ועל מזרח שלצד הכבש היינו

ליסוד]. קטן כבש בו היה לא מערב לצד [אבל הקרנות. גבי על בהמה חטאת דם שנאמר38)זורקים ממה כן ולמדו שם. זבחים
ואפילו היקף, לו אין שוב מחוברים, יהיו ואם שהוא כל למזבח היקף שיהא - סביב" המזבח על הדם את "וזרקו ה) א, (ויקרא
הפסק צריך היה המערכה מקום לבין הגדול הכבש בין אבל בלבד, נימא כמלוא בהפסק די ולפיכך לסובבו. יכול אדם אין בחוט

שלו.39)יותר. בקיר אלא כבש של בגגו הייתה שלא נראה הלשון לוחות40)מפשטות נבוב מלשון "נבובה" כמו רבובה
חלון. עיבור41)והיינו טעון הוא שאף מספק פסולו שהיה או צורה. עיבור צריך הוא שאז בבעלים או בדם פסול בה כשאירע

העוף, חטאות הרבה בעזרה שישנן ומפני למטה, דרומית מערבית בקרן שמעשיה מפני - העוף? חטאת פסולי דווקא ולמה צורה.
מיוחד. מקום לה קבעו ולכן עמהן, הפסולה זאת תתערב שמא חששו יולדות, הבשר42)של מראה שיעבור עד מלשרפה ימתינו

שריפה. וטעונה נותר היא הרי בלילה שלנה שכיוון אחד, לילה שילינוה ידי על העזרה.43)הרטוב על44)בתוך נתנו ולא
העיפוש. מן ומרחיקו מקררו השיש אבל ויסריחו, האברים ויתחממו מרתיח שהכסף מפני כסף אבר46)סתום.45)של ניתוך

חרס. כלי לציפוי שעושין כמו מתכת) קרשים.47)(=מין מארבעה עשוי מרובע יחד.48)דפוס ונדבקים האבנים בכל49)על
ה' בגובה ל' על ל' של מלבן נותן היה ממנו ולמעלה אמה ל"ב על ל"ב של מלבן נותן היה ביסוד היינו לו. ששייך ומדה מדה
מלבנים. ארבעה בקרנות נותן היה ממנו ולמעלה אמות ג' בגובה כ"ח על כ"ח של מלבן נותן היה ממנו ולמעלה סובב וזהו אמות

אמה. על אמה מלבן נאמר50)כל וביסוד המזבח" "קרנות יח) ד, (ויקרא נאמר בקרן "המזבח"; כתוב אלו כל שאצל סב. שם.
שם. דרך לו שעולין מזבח של פנים שהוא הכבש והוא המזבח" פני "אל ז) ו, (שם נאמר ובכבש המזבח" יסוד "אל לד) (שם,



פי               
  

.Ëסקרא ׁשל [ּכׁשּׁשה19וחּוט הּמזּבח ּבאמצע חֹוגר היה ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
העליֹונים ּדמים ּבין להבּדיל ּולמּטה] הּסֹובב מּסֹוף 20טפחים ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָ

הּתחּתֹונים מקֹום21לדמים עד הארץ מן ּגבהֹו ונמצא . ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ
טפח ּפחֹות אּמֹות ּתׁשע .22הּמערכה ֲֵֶַַַַַָָָ

.È,הּסֹובב ּכמֹו רּוחֹותיו מארּבע מּקיף היה לא הּמזּבח ְְְְִִֵֵֵַַַַַַָָָֹיסֹוד
ואֹוכל ּומערבי, צפֹון רּוח ּכל ּכנגד מׁשּו היסֹוד היה 23אּלא ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ
ּדרֹומיתֿמזרחית וקרן אחת, אּמה ּובמזרח אחת אּמה ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָָּבדרֹום

יסֹוד לּה היה .24לא ְָָָֹ
.‡Èמערביתּֿדרֹומית ׁשני25ּובקרן ּכמין נקבים ׁשני היּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָ

ׁשיתין הּנקראין והן ּדּקין, ּבהן26חטמין יֹורדין ׁשהּדמים , ְְְֳִִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ
ּבאּמה הּקרן ּבאֹותּה קדרֹון.27ּומתערבין לנחל ויֹוצאין , ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָ

.È,אּמה על אּמה מקֹום היה הּקרן ּבאֹותֹו ּברצפה ְְְִֶֶַַַַַָָָָָָָָּולמּטה
ּבּה קבּועה וטּבעת ׁשיׁש ׁשל לּׁשיתין28וטבלא יֹורדין ׁשּבֹו ,29 ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָ
אֹותֹו. ְִַּומנּקין

.‚Èׁשלׁשים30וכבׁש ארּכֹו מזּבח, ׁשל לדרֹומֹו ּבנּוי היה ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָ
אּמה ּבארץ31ּוׁשּתים אֹוכל והיה אּמה. ׁשׁשֿעּׂשרה רחב על ְְְִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹ

היסֹוד על אּמה מּמּנּו ּופֹורח הּמזּבח, מּצד אּמה ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַַַָָׁשלׁשים
מעט ואויר הּסֹובב. על הּכבׁש32ואּמה ּבין מפסיק היה ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָ

ּבזריקה33לּמזּבח לּמזּבח האיברים לּתן ּכדי הּכבׁש34, וגבּה . ְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹ
ׁשתּות ּפחֹות אּמֹות הּמערכה.35ּתׁשע ּכנגד עד ְְֲֵֶֶַַַַַָָָ

.„Èּפֹונים ׁשּבהם מּמּנּו, יֹוצאים קטּנים ּכבׁשים ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָּוׁשני

ּכמלא37ולּסֹובב36ליסֹוד הּמזּבח מן ּומבּדלין וחּלֹון38נימא, . ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָֹֻ
ּכבׁש ׁשל ּבמערבֹו היתה39היתה ּורבּובה אּמה, על אּמה ְְְְֲֶֶֶַַַַָָָָָָָָ

העֹוף40נקראת חּטאת ּפסּולי נֹותנין ׁשּבּה ׁשּתעבר41, עד ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹ
הּׂשרפה42צּורתּה לבית .43ותצא ְְְֵֵֵֵַָָָ

.ÂË,ׁשיׁש ׁשל אחד הּכבׁש: ּבמערב היּו ׁשלחנֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֻּוׁשני
האיברים את עליו עליו44ׁשּנֹותנין ׁשּנֹותנין ּכסף, ׁשל ואחד ; ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ

הּׁשרת. ְֵֵַָּכלי
.ÊËאטּום ּכּלֹו אֹותֹו ּבֹונין הּמזּבח, ּכמין45ּכׁשּבֹונין ְְְִִִִֵֶַַָֻ

אבנים מביא אּלא ּכלל, חלל ּבֹו עֹוּׂשין ואין ְְֲִִִֵֵֶַָָָָָעּמּוד,
וקֹוניא וזפת סיד ּומביא ּוקטּנֹות, ּגדֹולֹות ,46ׁשלמֹות, ְְְְְְִִֵֵֶֶַָ

מלּבן לתֹו וׁשֹופ ּובֹונה49ּכמּדתֹו48ּגדֹול47ּוממחה , ְְְְְִֵֵֶֶַַָָ
ּבקרן אבן אֹו עץ ׁשל ּגּוף הּבנין ּבתֹו ונֹותן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָועֹולה.
קרן ּכל ּבתֹו נֹותן וכן היסֹוד. ּכמּדת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָּדרֹומיתֿמזרחית
הּבנין, ׁשּבתֹו הּגּופים ויסיר הּבנין. ׁשּיׁשלים עד ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָוקרן,
ויּׁשארּו יסֹוד, ּבלא ּדרֹומיתֿמזרחית קרן ׁשּתּׁשאר ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָֹּכדי

חלּולין. ְֲִַָהּקרנֹות
.ÊÈוכל מעּכבין. ורּבּועֹו ויסֹודֹו מזּבח ׁשל קרנֹות ְְְְְְְִִִִֵֶַַַַָָארּבע

ּפסּול, הּוא הרי - ורּבּוע וכבׁש יסֹוד קרן, לֹו ׁשאין ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָמזּבח
מעּכבין ּומּדת50ׁשארּבעּתן רחּבֹו ּומּדת ארּכֹו מּדת אבל . ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַָָָָ

ּברּום אּמה על מאּמה יפחת ׁשּלא והּוא מעּכבין, אינן ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֹֹקֹומתֹו
מדּבר. מזּבח ׁשל הּמערכה מקֹום ּכׁשעּור אּמֹות, ְְְְֲִִִֶַַַַָָָָׁשלׁש
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

דמים19) בין להבדיל מחיצה נתנה "התורה - המזבח" חצי עד הרשת "והיתה ה) כז, (שמות שנאמר ממה כן ולמדו אדום. צבע
נג.). (זבחים העליונים" דמים לבין החוט.20)התחתונים מן למעלה מתמצה שדמה העוף דמה21)עולת שמזים העוף חטאת

ושלמים. אשם בהמה, לעולת הדין והוא החוט. מן שלושים22)למטה והסובב טפחים, חמישה היסוד של גבהו אמת שהרי
טפח. פחות אחת) כל טפחים שישה (בנות אמות תשע הריהן מקום.23)טפחים. תופס = שרצועה24)מחזיק, לפי נג: זבחים

נתנבא ועליו יטרף" זאב "בנימין כז) מט, (בראשית בו שכתוב בנימין היינו טורף, של בחלקו ולא יהודה של בחלקו הייתה זו
התרגום: בשם הביא שם בזבחים ורש"י מקדשא". יתבני "ובאחסנתה אונקלוס ותרגם עד" יאכל "בבוקר ואמר אבינו יעקב

בחלקו. ייבנה המזבח כלומר: מדבחא", תיתבני מהם25)"באחסנתיה ויש מערבי יסוד על ששופכים מהם יש הדם ששיירי
דרומית. מערבית בקרן הנקבים שני נתן לפיכך דרומי, יסוד על זה26)ששופכים וכן לשם, שותתין שהדמים מפני כן ונקראו

לשם. הנסכים ששותתין הנ"ל, מהטעם כן נקרא נסכים בעזרה.27)של שעוברת המים הטבלא.28)אמת את מגביהים ידה שעל
היסוד.29) שתחת קטן חלל הארץ.30)והוא עד המזבח מראש ויורד המתמעט תל כמו אבל31)והוא כן היה בארץ למטה

יותר. היה צריך32)בשיפועו אלא קטנים, כבשים בשני יד הלכה כדלהלן נימא כמלוא באוויר די לא זריקה, שצריך ומכיוון
יותר. המערכה.33)אוויר למקום הכבש בין עולותיך34)כלומר, "ועשית כז) יב, (דברים שנאמר ממה כן למדו שם בזבחים

בזריקה. בשר אף המזבח") על הדם את "וזרקו ה א, בויקרא נאמר (שהרי בזריקה דם מה - והדם" טפח.35)הבשר פחות היינו,
מתנותיה.36) כשגומר בהמה חטאת דם שיירי שופכים ידו ועל מערב שלצד הכבש ידו37)היינו ועל מזרח שלצד הכבש היינו

ליסוד]. קטן כבש בו היה לא מערב לצד [אבל הקרנות. גבי על בהמה חטאת דם שנאמר38)זורקים ממה כן ולמדו שם. זבחים
ואפילו היקף, לו אין שוב מחוברים, יהיו ואם שהוא כל למזבח היקף שיהא - סביב" המזבח על הדם את "וזרקו ה) א, (ויקרא
הפסק צריך היה המערכה מקום לבין הגדול הכבש בין אבל בלבד, נימא כמלוא בהפסק די ולפיכך לסובבו. יכול אדם אין בחוט

שלו.39)יותר. בקיר אלא כבש של בגגו הייתה שלא נראה הלשון לוחות40)מפשטות נבוב מלשון "נבובה" כמו רבובה
חלון. עיבור41)והיינו טעון הוא שאף מספק פסולו שהיה או צורה. עיבור צריך הוא שאז בבעלים או בדם פסול בה כשאירע

העוף, חטאות הרבה בעזרה שישנן ומפני למטה, דרומית מערבית בקרן שמעשיה מפני - העוף? חטאת פסולי דווקא ולמה צורה.
מיוחד. מקום לה קבעו ולכן עמהן, הפסולה זאת תתערב שמא חששו יולדות, הבשר42)של מראה שיעבור עד מלשרפה ימתינו

שריפה. וטעונה נותר היא הרי בלילה שלנה שכיוון אחד, לילה שילינוה ידי על העזרה.43)הרטוב על44)בתוך נתנו ולא
העיפוש. מן ומרחיקו מקררו השיש אבל ויסריחו, האברים ויתחממו מרתיח שהכסף מפני כסף אבר46)סתום.45)של ניתוך

חרס. כלי לציפוי שעושין כמו מתכת) קרשים.47)(=מין מארבעה עשוי מרובע יחד.48)דפוס ונדבקים האבנים בכל49)על
ה' בגובה ל' על ל' של מלבן נותן היה ממנו ולמעלה אמה ל"ב על ל"ב של מלבן נותן היה ביסוד היינו לו. ששייך ומדה מדה
מלבנים. ארבעה בקרנות נותן היה ממנו ולמעלה אמות ג' בגובה כ"ח על כ"ח של מלבן נותן היה ממנו ולמעלה סובב וזהו אמות

אמה. על אמה מלבן נאמר50)כל וביסוד המזבח" "קרנות יח) ד, (ויקרא נאמר בקרן "המזבח"; כתוב אלו כל שאצל סב. שם.
שם. דרך לו שעולין מזבח של פנים שהוא הכבש והוא המזבח" פני "אל ז) ו, (שם נאמר ובכבש המזבח" יסוד "אל לד) (שם,



פב              
  

.ÁÈמּבנינֹו נפּגם אם מּבנינֹו: ׁשּנפּגם ּפסּול,51מזּבח - טפח ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
אבן ּבּנׁשאר יהיה ׁשּלא והּוא ּכׁשר, - מּטפח ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּפחֹות

.52ּפגּומה ְָ

 
ּוׁשני‡. גביעים וארּבעה ּבּתֹורה. צּורתּה מפרׁשת ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹהּמנֹורה

"ּובּמנרה ׁשּנאמר: הּמנֹורה, ּבקנה היּו פרחים ּוׁשני ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹכפּתֹורים
ּפרח ועֹוד ּופרחיה". ּכפּתריה מׁשּקדים גבעים ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֻארּבעה
ירכּה "עד ׁשּנאמר: מנֹורה, ׁשל לירכּה סמּו היה ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָׁשליׁשי

ּפרחּה". ְִַָעד
.היּו אחרים כפּתֹורים ּוׁשלׁשה לּה. היּו רגלים ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָוׁשלׁש

מּצד ׁשלׁשה הּקנים: ׁשׁשת יֹוצאים ׁשּמהן הּמנֹורה, ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָּבקנה
גביעים ׁשלׁשה מהן וקנה קנה ּובכל זה. מּצד ּוׁשלׁשה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָזה,
ּבעּׂשּיתן. ׁשקדים ּכמֹו מׁשּקדים והּכל ופרח, ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֻוכפּתֹור

ּתׁשעה.‚. והּפרחים ועּׂשרים. ׁשנים הּגביעים ּכל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָנמצאת
חסר ואפּלּו זה, את זה מעּכבין וכּלן אחדֿעּׂשר. ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻוהּכפּתֹורים

ּכּלן. את מעּכב וארּבעים הּׁשנים מן ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻאחד
מיני„. ׁשאר אבל זהב, ּכׁשעּׂשאּוה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַָָָָָָָּבּמה

מנֹורה וכן ּופרחים. ּכפּתֹורים ּגביעים, ּבּה עֹוּׂשין אין ְְְְְִִִִִֵֵַַָָָָמּתכֹות
מקׁשה ּכּלּה ותהיה נרֹותיה, עם ּכּכר ּכּלּה ּתהיה זהב, ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻֻהּבאה
על מקּפידין אין מּתכֹות מיני ׁשאר וׁשל העׁשתֹות; ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָמן

ּכׁשרה. - חלּולה היתה ואם ְְְְֲִִֵָָָָָָמׁשקלּה,
ׁשל‰. ׁשהיתה ּבין הּגרּוטאֹות, מן לעֹולם אֹותּה עֹוּׂשין ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָואין

מּתכֹות. מיני ׁשאר ׁשל ׁשהיתה ּבין ְְִֵֵֶֶַָָָָָָזהב
.Âׁשהרי הּכּכר, מּכלל אינן הּׁשמן ּוכלי והּמחּתֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָהּמלקחים

"ּומלקחיה ואמר וחזר טהֹור", "זהב ּבּמנֹורה ְְְְֱֶֶַַַַַָָָָָָָָנאמר
טהֹור", זהב "נרֹותיה נאמר ולא טהֹור". זהב ְְֱֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹֹּומחּתתיה

הּכּכר. מּכלל והם ּבּמנֹורה קבּועין ׁשהּנרֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָמּפני
.Êנרֹותיה וׁשבעת זה, את זה מעּכבין הּמנֹורה קני ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשבעת

ׁשל ׁשהיתה ּבין זהב ׁשל ׁשהיתה ּבין זה, את זה ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָמעּכבין
ּבּקנים. קבּועים הּנרֹות וכל מּתכֹות. מיני ְְְִִִֵֵַַַָָָָׁשאר

.Áמן הּיֹוצאים הּקנים ּבׁשׁשת הּקבּועים הּנרֹות ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָׁשׁשת
וזה הּמנֹורה. קני ׁשעל האמצעי לּנר ּפניהם ּכּלן ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻהּמנֹורה,
נר הּנקרא והּוא קדׁשֿהּקדׁשים, ּכנגד ּפניו האמצעי ְְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹהּנר

ֲִַָמערבי.
.Ëרחב ׁשּפיהן אלּכסנדריאה, לכֹוסֹות ּדֹומין ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַָָָהּגביעים

ׁשהן ּכרֹותּיים, ּתּפּוחים ּכמין והּכפּתֹורים קצר. ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָוׁשּוליהן
ּפרחי ּכמֹו והּפרחים ּכּדין. ראׁשיה ׁשּׁשני ּכביצה מעט, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻארּכין

לחּוץ. ּכפּולה ּוּׂשפתּה קערה ּכמין ׁשהן ְְְְִִֵֶַַָָָָָָהעּמּודים,
.Èוהּפרח הרגלים טפח. ׁשמֹונהֿעּׂשר היה הּמנֹורה ְְְְִֶֶַַַַַַַָָָָָָָֹּגבּה

ּכפּתֹור ּגביע ׁשּבֹו וטפח חלק. טפחים ּוׁשני טפחים. ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשלׁשה
מּמּנּו, יֹוצאין קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח חלק. ּוטפחים ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָופרח.
הּמנֹורה. ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכים ,היל ואחד היל ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאחד
אחד מּמּנּו, יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח חלק. ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָוטפח

וטפח הּמנֹורה. ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,היל ואחד ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹהיל
היל אחד מּמּנּו, יֹוצאים קנים ּוׁשני ּכפּתֹור, וטפח ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָחלק.
ּוטפחים הּמנֹורה. ּגבּה ּכנגד ועֹולין ונמׁשכין ,היל ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹואחד
ּכפּתֹור גביעים, ׁשלׁשה ׁשּבהן טפחים, ׁשלׁשה נׁשּתּירּו ְְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָָחלק.

ֶַָופרח.
.‡Èׁשעליה מעלֹות, ׁשלׁש ּובּה הּמנֹורה, לפני היתה ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָואבן

ׁשמנּה ּכלי עליה ּומּניח הּנרֹות, את ּומטיב עֹומד ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּכהן
הטבה. ּבׁשעת ּומחּתֹותיה ְְְֲִֶֶַַַָָָָָּומלקחיה

.Èׁשּׁשה ורחּבֹו טפח, ׁשניםֿעּׂשר ארּכֹו היה ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָֻהּׁשלחן
הּבית. לרחב ורחּבֹו הּבית, לאר ארּכֹו מּנח והיה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָָֹֹֻטפחים.
ורחּבן ּבית ׁשל לארּכֹו ארּכן ׁשּבּמקּדׁש, הּכלים ּכל ׁשאר ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָוכן
וכן הּבית. לרחב ארּכֹו ׁשהיה הארֹון, מן חּוץ הּבית, ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹֹלרחב
הּדרֹום. ּובין הּצפֹון ּבין הּבית, רחב ּכנגד הּמנֹורה ְְִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹנרֹות

.‚È,ּבראׁשיהן מפּצלין לּׁשלחן, היּו זהב ׁשל סניפין ְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻארּבעה
ׁשנים הּפנים: לחם ׁשל הּמערכֹות ׁשּתי ּבהן סֹומכין ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהיּו

הּנאמרי והם זה. מּסדר ּוׁשנים זה, ּבּתֹורהמּסדר ם ְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ְָ"ּוקּׂשֹותיו".

.„Èּכחצי מהן אחד ּכל זהב, ׁשל קנים ועּׂשרים ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָּוׁשמֹונה
וארּבעהֿעּׂשר זה, לסדר ארּבעהֿעּׂשר לֹו: היּו חלּול, ְְְְֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָקנה
ׁשּמּניחין הּבזיכין ּוׁשני "מנּקּיֹותיו". הּנקראים והם זה. ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָלסדר
הּנקראין הן הּמערכֹות, ּבצד הּׁשלחן על הּלבֹונה ְְְְֲִִֵֶַַַַַַַָָָָָֻּבהן
הם הּפנים, לחם ּבהם ׁשעֹוּׂשין והּדפּוסין ְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ"ּכּפֹותיו".

"קערֹותיו". ְְִִַָָָהּנקראים
.ÂËעל הראׁשֹונה החּלה נֹותן קנים: הארּבעהֿעּׂשר ְִִֵֵַַַַָָָָָָָָָאּלּו

קנים, ׁשלׁשה ּוׁשנּיה ראׁשֹונה ּבין ונֹותן ׁשלחן, ׁשל ְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָֻעצמֹו
וחמיׁשית ׁשּׁשית ּובין קנים, ׁשלׁשה וחּלה חּלה ּכל ּבין ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָוכן
נמצאּו אחרת. הּׁשּׁשית על ׁשאין לפי ּבלבד, קנים ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשני

ּומערכה. מערכה ּבכל ְְֲֲַַַָָָָָָָָָארּבעהֿעּׂשר
.ÊËאחד הּבית: ּפתח על מּבפנים ּבאּולם היּו ׁשלחנֹות ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻּוׁשני

זהב, ׁשל ואחד ּבכניסתֹו; הּפנים לחם עליו נֹותנין ׁשיׁש, ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשל
מֹורידין. ולא ּבּקדׁש, ׁשּמעלין ּביציאתֹו. לחם עליו ְְֲִִִִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹנֹותנין

.ÊÈנתּון והּוא אּמה. על אּמה מרּבע היה הּקטרת ְְְְִֶַַַַַָָָָָָֹֻמזּבח
והּמנֹורה הּׁשלחן ּבין מׁשּו לּדרֹום, הּצפֹון ּבין מכּון ְְְְֵֵֵַַַַַָָָָָָָֻֻּבהיכל
ּכנגד ולפנים, ההיכל מּׁשליׁש מּנחין היּו ּוׁשלׁשּתן ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֻלחּוץ.

קדׁשֿהּקדׁשים. ּובין הּקדׁש ּבין הּמבּדיל ְֳִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹֹהּפרכת
.ÁÈהּכהנים ּכל ׁשּיהיּו ּכדי ּדד, ׁשניםֿעּׂשר לֹו היּו ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹהּכּיֹור

לֹו, עּׂשּו ּומּוכני ּכאחד. מּמּנּו מקּדׁשים ּבּתמיד ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָהעֹוסקים
ׁשּבּה הּמים יהיּו ׁשּלא ּכדי חל, והיא ּתמיד, הּמים ּבּה ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּיהיּו
ּדבר וכל ּומקּדׁש, הּקדׁש מּכלי ׁשהּכּיֹור ּבלינה, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹנפסלין

נפסל. - לן אם ּבכליֿקדׁש ְְְִִִִִֵֶֶַַָֹׁשּיתקּדׁש

 
הארֹון‡. היה ׁשעליה ּבמערבֹו, ּבקדׁשֿהּקדׁשים היתה ְְְֲֳִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָֹאבן

ׁשלמה ׁשּבנה ּובעת אהרן. ּומּטה הּמן צנצנת ּולפניו ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹֹֻמּנח.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שכשהוא משמע: "המזבח" שם). (זבחים לעכב הוא "המזבח", שנאמר מקום וכל המזבח". יהיה "רבוע א) כז, (שמות נאמר ובריבוע
לא. לא ואם מזבח נקרא הוא שעליו.51)כן והטיח הסיד מן שהיא.52)כלומר, כל פגימה גם פוסלת שבאבן

              
  

הארֹון ּבֹו לגנז מקֹום ּבֹו ּבנה לחרב, ׁשּסֹופֹו וידע הּבית, ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאת
צּוה הּמל ויאׁשּיהּו ועקלקּלֹות. עמּקֹות ּבמטמֹונּיֹות ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹֻלמּטה
ללוּים "וּיאמר ׁשּנאמר: ׁשלמה, ׁשּבנה ּבּמקֹום ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹּוגנזֹו
הּקדׁש ארֹון את ּתנּו לה': הּקדֹוׁשים יּׂשראל לכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹהּמבינים
מּׂשא לכם אין יּׂשראל, מל ּדויד בן ׁשלמה ּבנה אׁשר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבּבית
מּטה עּמֹו ונגנז וגֹו'". אלהיכם ה' את עבדּו עּתה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבּכתף,
ׁשני. ּבבית חזרּו לא אּלּו וכל הּמׁשחה. וׁשמן והּצנצנת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאהרן
מׁשיבין היּו לא ׁשני ּבבית ׁשהיּו ותּמים אּורים ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹֻואף
ּכהן עמד "עד ׁשּנאמר: ּבהן, נׁשאלין היּו ולא ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹּברּוחֿהּקדׁש,
להׁשלים אּלא אֹותן עֹוּׂשין היּו ולא ו[ל]תּמים". ְְְְְְִִִִֶַָָָֹֻלאּורים
ּבגדים. מחּסר יהא ׁשּלא ּכדי ּגדֹול, לכהן בגדים ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֹֹֻׁשמנה

.ֿקדׁש ּובין הּקדׁש ּבין מבּדיל ּכתל היה ראׁשֹון ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּבבית
להם נסּתּפק ׁשני הּבית ׁשּבנּו וכיון אּמה. עביֹו ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּקדׁשים,
קדׁשֿהּקדׁשים, מּמּדת אֹו הּקדׁש מּמּדת היה הּכתל עבי ֳֳִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹאם
ּתמימֹות, אּמה עּׂשרים עביֹו קדׁשֿהּקדׁשים עּׂשּו ְְְְֳִִִִֶֶַַָָָָָֹלפיכ
ּבין יתרה אּמה והּניחּו ּתמימֹות, אּמה ארּבעים הּקדׁש ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹועּׂשּו
אּלא ׁשני, ּבבית ּכתל בנּו ולא קדׁשֿהּקדׁשים. ּובין ְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹהּקדׁש
מּצד ואחת קדׁשֿהּקדׁשים, מּצד אחת ּפרֹוכֹות: ׁשּתי ְְֳִִִֵֶַַַַַַַָָָֹעּׂשּו

ּכנגד אּמה, ּוביניהן אבלהּקדׁש, ּבראׁשֹון. ׁשהיה הּכתל עבי ְֲֳִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּבלבד, אחת ּפרכת אּלא ׁשם היתה לא ראׁשֹון ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹּבמקּדׁש

וגֹו'". לכם הּפרכת "והבּדילה ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
אּמה‚. מאה על אּמה מאה היה ּבניֿגֹולה ׁשּבנּו ְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָההיכל

אּמֹות ׁשׁש ּגבּה ּבנּו רּומֹו: מּדת היתה וכן מאה. רּום ְְִֵֵֵַַַַָָָָֹעל
אּמה. ארּבעים הּבית ּכתלי ורּום לֹו. יסֹוד ּכמֹו סתּום ְְְְְִִֵַַַַָָָָָאטּום
ּפנּוי, אּמֹות ׁשּתי ּגבּה ּגּביו ועל אּמה. ׁשּבּתקרה הּכּיּור ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹורּום
הּתקרה ועבי "ּביתּֿדלּפא". הּנקרא והּוא הּדלף, ּבֹו ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּיּכנס
ועלּיה אּמה. ּגבּה ּומעזיבה אּמה. ּביתּֿדלּפא ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹׁשעלּֿגּבי
אּמה ּגבּה ּובגּגּה אּמה. ארּבעים ּכתליה ּגבּה עלּֿגּביו, ְְְְִֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּבנּויה
ואּמה ּתקרה. ואּמה ּביתּֿדלּפא. ּגבּה ואּמתים ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹּכּיּור.
סיף ּכמֹו ּברזל ׁשל וטס אּמֹות. ׁשלׁש הּמעקה וגבּה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָֹמעזיבה.
עליו ינּוחּו ׁשּלא ּכדי סביב, הּמעקה עלּֿגּבי אּמה, ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּגבהֹו
אּמה. מאה הּכל הרי עֹורב". "ּכלה הּנקרא והּוא ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהעֹופֹות,

ארּבעה„. חׁשּבֹונן: וזהּו אּמה. מאה לּמזרח הּמערב ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָמן
ּבין ּפנּויין. מקֹומֹות ׁשלׁשה ּוביניהן מּזה, לפנים זה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָּכתלים
אּמֹות; חמׁש - מּמּנּו ׁשּלפנים הּכתל ּובין הּמערבי ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּכתל
ׁשליׁשי ּכתל ּובין אּמֹות; ׁשׁש - ּוׁשליׁשי ׁשני ּכתל ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַֹֹּובין
עם הּכתל עבי ׁשל הן הּמּדֹות ואּלּו אּמֹות. ׁשׁש - ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹּורביעי
- קדׁשֿהּקדׁשים ואר ּכתלים. ׁשני ׁשּבין הּפנּוי ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּמקֹום
ּובין ּבינֹו הּמבּדילֹות הּפרֹוכֹות ׁשּתי ּובין אּמה. ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָעּׂשרים
הּכתל ועבי אּמה. ארּבעים - הּקדׁש ואר אּמה. - ְְֳִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹהּקדׁש
אחתֿעּׂשרה - והאּולם אּמֹות. ׁשׁש - הּׁשער ׁשּבֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּמזרחי,
מאה הּכל נמצא אּמֹות. חמׁש - האּולם ּכתל ועבי ְֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹאּמה.

ַָאּמה.
חמׁש‰. - האּולם ּכתל עבי אּמה: מאה לּדרֹום הּצפֹון ֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹמן

וכתלי אּמֹות. עּׂשר - הּקדׁש ּכתל עד אּולם ּומּכתל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹאּמֹות.
מקֹומֹות חמּׁשה ּוביניהן מּזה, לפנים זה כתלים ׁשּׁשה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהּקדׁש
ׁשני ּובין אּמֹות; חמׁש - הּׁשני ּובין חיצֹון ּכתל ּבין ְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹּפנּויין.

ּובין ּורביעי; ׁשליׁשי ּבין וחמׁש אּמֹות; ׁשלׁש - ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָּוׁשליׁשי
ׁשׁש. - הּפנימי וכתל חמיׁשי ּובין ׁשׁש; - וחמיׁשי ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַֹרביעי
מּצד אּמה וארּבעים זה מּצד אּמה ארּבעים הּכל ְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹנמצא
אּמה. מאה הרי עּׂשרים. - מּבפנים הּבית ורחב ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּכנגּדֹו.

.Âלהיכל היּו ּפׁשּפׁשין ּוׁשני הקטן, ׁשער והּוא ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּפׁשּפׁש
ּבּדרֹום. ואחד ּבּצפֹון אחד ׁשּבאמצע: הּגדֹול הּׁשער ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמּצּדי
עלֿידי מפרׁש הּוא ועליו מעֹולם, אדם ּבֹו נכנס לא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּבּדרֹום
ּבֹו וׁשּבּצפֹון יּפתח"; לא יהיה, סגּור הּזה "הּׁשער ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹיחזקאל:
ּפתּוח למקֹום ׁשּמּגיע עד הּכתלים ׁשני ּבין ּומהּל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָנכנסין.
ׁשער עד ּומהּל ההיכל, לתֹו ונכנס מּׂשמאלֹו, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹלּקדׁש

ּופֹותחֹו. ְַָהּגדֹול
.Ê.אּמה עּׂשרים וגבהֹו אּמֹות עּׂשר רחּבֹו היה הּגדֹול ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּׁשער

ּבחּוץ. ּוׁשּתים ּבפנים ׁשּתים לֹו: היּו ּדלתֹות ְְְְְְִִִִַַַַַָָוארּבע
ּכתל, ׁשל עביֹו לכּסֹות הּפתח לתֹו נפּתחֹות ְְְְִִֶֶֶַַַַָָֹהחיצֹונֹות
הּדלתֹות. אחֹורי לכּסֹות הּבית לתֹו נפּתחֹות ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָוהּפנימּיֹות

.Á,עּׂשרים ורחב אּמה ארּבעים גבֹוּה היה אּולם ׁשל ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹּפתחֹו
עלּֿגּבי היּו מילא ׁשל מלּתרּיֹות וחמׁש ׁשערים. לֹו היה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹולא
מּזה אּמה הּפתח על עֹודפת הּתחּתֹונה מלמעלה, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָּפתחֹו
מּמּנה ׁשּלמּטה על עֹודפת מחמׁשּתן אחת וכל מּזה, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָואּמה

מ ואּמה מּזה ונדּבאּמה אּמה. ׁשלׁשים העליֹונה נמצאת ּזה. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ואחת. אחת ּכל ּבין היה אבנים ְֲִֵֶֶַַָָָָָׁשל

.Ë.ארי ּכמֹו מאחֹוריו וצר מּלפניו רחב ּבנינֹו היה ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָָָההיכל
הּמסּבה. לכתל חּוץ מּסביב ּכּלֹו לּבית מּקיפין היּו ְְִִִִִִִִִֶַַַַָָָֹֻויציעים
אמצעית ויציע ׁשׁש. ּגּבּה על ורבד חמׁש. הּתחּתֹונה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹויציע
"הּיציע ׁשּנאמר: ׁשבע. והעליֹונה ׁשבע. ּגּבּה על ורבד ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשׁש.
לּבית מּקיפים יציעים הּׁשלׁש היּו וכן וגֹו'". ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָֹהּתחּתנה
עד מּלמּטה האּולם לכתלי סביב וכן רּוחֹותיו. ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָמּׁשלׁשה
ואּמה אּמֹות. ׁשלׁש ורבד חלק, אחת אּמה היּו: ּכ ְְְְֶַַַַַַָָָָָָָָֹלמעלה
מּקפין הרבדין ונמצאּו למעלה. עד אּמֹות ׁשלׁש ורבד ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֻחלק,
ּכל ּובין למעלה, עד אּמֹות ׁשלׁש רבד ּכל רחב ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹֹלּכתלים.
אּמֹות. ארּבע רחּבֹו היה העליֹון ורבד אּמה. ורבד ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹרבד

.Èהּנקראים הם הּכתלים ׁשּבין הּפנּויים הּמקֹומֹות אּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכל
הּצפֹון, מן חמּׁשה לּמקּדׁש: הּמּקיפין הּתאים נמצאּו ְְְֲִִִִִִִִַַַַַָָָָָּתאים.
היּו, ּדיֹוטֹות וׁשלׁש הּמערב. מן ּוׁשלׁשה הּדרֹום, מן ְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָוחמּׁשה
ּבּדרֹום: ּתאים חמּׁשהֿעּׂשר נמצאּו ּדיֹוטא. עלּֿגּבי ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָּדיֹוטא
ּבּצפֹון וכן ּגּביהן. על וחמּׁשה חמּׁשה, עלּֿגּבי ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָחמּׁשה
עלּֿגּבי ׁשלׁשה ּבּמערב: היּו ּתאים ּוׁשמֹונה ְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָָחמּׁשהֿעּׂשר.
ּתאים. ל"ח הּכל אחת. ּבדיֹוטא ּגּביהן על ּוׁשנים ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשלׁשה,

.‡Èאחד הּתאים: מן ואחד אחד לכל היּו ּפתחים ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָׁשלׁשה
ׁשעל לּתא ואחד הּׂשמאל, מן לּתא ואחד הּימין, מן ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלּתא
היּו האמצעית ׁשּבּדיֹוטא ּבּתא מזרחיתֿצפֹונית ּובקרן ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּגּביו.
ּגּביו, ׁשעל לּתא ואחד מּימין, לּתא אחד ּפתחים: ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָחמּׁשה
להיכל. ואחד הּפׁשּפׁש, ּבֹו ׁשּיׁש לּתא ואחד לּמסּבה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָואחד

.Èלקרן מזרחיתֿצפֹונית מּקרן עֹולה היתה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָּומסּבה
עֹולה היה הּתאים. לגּגֹות עֹולין היּו ׁשּבּה ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָצפֹוניתֿמערבית,
ׁשהּוא עד הּצפֹון ּפני ּכל את הל למערב. ּופניו ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבּמסּבה
ּכל את הל לדרֹום. ּפניו הפ למערב, הּגיע למערב. ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָמּגיע
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פג               
  

הארֹון ּבֹו לגנז מקֹום ּבֹו ּבנה לחרב, ׁשּסֹופֹו וידע הּבית, ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹאת
צּוה הּמל ויאׁשּיהּו ועקלקּלֹות. עמּקֹות ּבמטמֹונּיֹות ְְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַַָָָֹֻלמּטה
ללוּים "וּיאמר ׁשּנאמר: ׁשלמה, ׁשּבנה ּבּמקֹום ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹֹּוגנזֹו
הּקדׁש ארֹון את ּתנּו לה': הּקדֹוׁשים יּׂשראל לכל ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹהּמבינים
מּׂשא לכם אין יּׂשראל, מל ּדויד בן ׁשלמה ּבנה אׁשר ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבּבית
מּטה עּמֹו ונגנז וגֹו'". אלהיכם ה' את עבדּו עּתה ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּבּכתף,
ׁשני. ּבבית חזרּו לא אּלּו וכל הּמׁשחה. וׁשמן והּצנצנת ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹאהרן
מׁשיבין היּו לא ׁשני ּבבית ׁשהיּו ותּמים אּורים ְְְְִִִִִִֵֶַַָָֹֻואף
ּכהן עמד "עד ׁשּנאמר: ּבהן, נׁשאלין היּו ולא ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹּברּוחֿהּקדׁש,
להׁשלים אּלא אֹותן עֹוּׂשין היּו ולא ו[ל]תּמים". ְְְְְְִִִִֶַָָָֹֻלאּורים
ּבגדים. מחּסר יהא ׁשּלא ּכדי ּגדֹול, לכהן בגדים ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֹֹֻׁשמנה

.ֿקדׁש ּובין הּקדׁש ּבין מבּדיל ּכתל היה ראׁשֹון ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹֹּבבית
להם נסּתּפק ׁשני הּבית ׁשּבנּו וכיון אּמה. עביֹו ְְְֳִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהּקדׁשים,
קדׁשֿהּקדׁשים, מּמּדת אֹו הּקדׁש מּמּדת היה הּכתל עבי ֳֳִִִִִִִֶֶֶַַַַַָָָֹֹֹאם
ּתמימֹות, אּמה עּׂשרים עביֹו קדׁשֿהּקדׁשים עּׂשּו ְְְְֳִִִִֶֶַַָָָָָֹלפיכ
ּבין יתרה אּמה והּניחּו ּתמימֹות, אּמה ארּבעים הּקדׁש ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹועּׂשּו
אּלא ׁשני, ּבבית ּכתל בנּו ולא קדׁשֿהּקדׁשים. ּובין ְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹֹהּקדׁש
מּצד ואחת קדׁשֿהּקדׁשים, מּצד אחת ּפרֹוכֹות: ׁשּתי ְְֳִִִֵֶַַַַַַַָָָֹעּׂשּו

ּכנגד אּמה, ּוביניהן אבלהּקדׁש, ּבראׁשֹון. ׁשהיה הּכתל עבי ְֲֳִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּבלבד, אחת ּפרכת אּלא ׁשם היתה לא ראׁשֹון ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָֹֹּבמקּדׁש

וגֹו'". לכם הּפרכת "והבּדילה ְְְֱִִֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנאמר:
אּמה‚. מאה על אּמה מאה היה ּבניֿגֹולה ׁשּבנּו ְֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָָההיכל

אּמֹות ׁשׁש ּגבּה ּבנּו רּומֹו: מּדת היתה וכן מאה. רּום ְְִֵֵֵַַַַָָָָֹעל
אּמה. ארּבעים הּבית ּכתלי ורּום לֹו. יסֹוד ּכמֹו סתּום ְְְְְִִֵַַַַָָָָָאטּום
ּפנּוי, אּמֹות ׁשּתי ּגבּה ּגּביו ועל אּמה. ׁשּבּתקרה הּכּיּור ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָֹורּום
הּתקרה ועבי "ּביתּֿדלּפא". הּנקרא והּוא הּדלף, ּבֹו ְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּיּכנס
ועלּיה אּמה. ּגבּה ּומעזיבה אּמה. ּביתּֿדלּפא ְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָֹׁשעלּֿגּבי
אּמה ּגבּה ּובגּגּה אּמה. ארּבעים ּכתליה ּגבּה עלּֿגּביו, ְְְְִֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹּבנּויה
ואּמה ּתקרה. ואּמה ּביתּֿדלּפא. ּגבּה ואּמתים ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָֹּכּיּור.
סיף ּכמֹו ּברזל ׁשל וטס אּמֹות. ׁשלׁש הּמעקה וגבּה ְְְְֲֲִִֶֶֶַַַַַַַַָָֹמעזיבה.
עליו ינּוחּו ׁשּלא ּכדי סביב, הּמעקה עלּֿגּבי אּמה, ְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּגבהֹו
אּמה. מאה הּכל הרי עֹורב". "ּכלה הּנקרא והּוא ְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָֹהעֹופֹות,

ארּבעה„. חׁשּבֹונן: וזהּו אּמה. מאה לּמזרח הּמערב ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָמן
ּבין ּפנּויין. מקֹומֹות ׁשלׁשה ּוביניהן מּזה, לפנים זה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶָָּכתלים
אּמֹות; חמׁש - מּמּנּו ׁשּלפנים הּכתל ּובין הּמערבי ְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּכתל
ׁשליׁשי ּכתל ּובין אּמֹות; ׁשׁש - ּוׁשליׁשי ׁשני ּכתל ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַֹֹּובין
עם הּכתל עבי ׁשל הן הּמּדֹות ואּלּו אּמֹות. ׁשׁש - ְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַַַֹּורביעי
- קדׁשֿהּקדׁשים ואר ּכתלים. ׁשני ׁשּבין הּפנּוי ְְְֳִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹהּמקֹום
ּובין ּבינֹו הּמבּדילֹות הּפרֹוכֹות ׁשּתי ּובין אּמה. ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָעּׂשרים
הּכתל ועבי אּמה. ארּבעים - הּקדׁש ואר אּמה. - ְְֳִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹֹהּקדׁש
אחתֿעּׂשרה - והאּולם אּמֹות. ׁשׁש - הּׁשער ׁשּבֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָהּמזרחי,
מאה הּכל נמצא אּמֹות. חמׁש - האּולם ּכתל ועבי ְֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹאּמה.

ַָאּמה.
חמׁש‰. - האּולם ּכתל עבי אּמה: מאה לּדרֹום הּצפֹון ֳִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹמן

וכתלי אּמֹות. עּׂשר - הּקדׁש ּכתל עד אּולם ּומּכתל ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹאּמֹות.
מקֹומֹות חמּׁשה ּוביניהן מּזה, לפנים זה כתלים ׁשּׁשה ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹהּקדׁש
ׁשני ּובין אּמֹות; חמׁש - הּׁשני ּובין חיצֹון ּכתל ּבין ְִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָֹּפנּויין.

ּובין ּורביעי; ׁשליׁשי ּבין וחמׁש אּמֹות; ׁשלׁש - ְְְְִִִִִִֵֵֵַָָּוׁשליׁשי
ׁשׁש. - הּפנימי וכתל חמיׁשי ּובין ׁשׁש; - וחמיׁשי ְְְֲֲִִִִִִִִֵֵֵֶַַֹרביעי
מּצד אּמה וארּבעים זה מּצד אּמה ארּבעים הּכל ְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹנמצא
אּמה. מאה הרי עּׂשרים. - מּבפנים הּבית ורחב ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּכנגּדֹו.

.Âלהיכל היּו ּפׁשּפׁשין ּוׁשני הקטן, ׁשער והּוא ְְְְִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּפׁשּפׁש
ּבּדרֹום. ואחד ּבּצפֹון אחד ׁשּבאמצע: הּגדֹול הּׁשער ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָמּצּדי
עלֿידי מפרׁש הּוא ועליו מעֹולם, אדם ּבֹו נכנס לא ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָָֹֹׁשּבּדרֹום
ּבֹו וׁשּבּצפֹון יּפתח"; לא יהיה, סגּור הּזה "הּׁשער ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹיחזקאל:
ּפתּוח למקֹום ׁשּמּגיע עד הּכתלים ׁשני ּבין ּומהּל ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָנכנסין.
ׁשער עד ּומהּל ההיכל, לתֹו ונכנס מּׂשמאלֹו, ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָֹֹלּקדׁש

ּופֹותחֹו. ְַָהּגדֹול
.Ê.אּמה עּׂשרים וגבהֹו אּמֹות עּׂשר רחּבֹו היה הּגדֹול ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָָהּׁשער

ּבחּוץ. ּוׁשּתים ּבפנים ׁשּתים לֹו: היּו ּדלתֹות ְְְְְְִִִִַַַַַָָוארּבע
ּכתל, ׁשל עביֹו לכּסֹות הּפתח לתֹו נפּתחֹות ְְְְִִֶֶֶַַַַָָֹהחיצֹונֹות
הּדלתֹות. אחֹורי לכּסֹות הּבית לתֹו נפּתחֹות ְְְְְְֲִִִִֵַַַַַָָוהּפנימּיֹות

.Á,עּׂשרים ורחב אּמה ארּבעים גבֹוּה היה אּולם ׁשל ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָֹּפתחֹו
עלּֿגּבי היּו מילא ׁשל מלּתרּיֹות וחמׁש ׁשערים. לֹו היה ְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹולא
מּזה אּמה הּפתח על עֹודפת הּתחּתֹונה מלמעלה, ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָּפתחֹו
מּמּנה ׁשּלמּטה על עֹודפת מחמׁשּתן אחת וכל מּזה, ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָואּמה

מ ואּמה מּזה ונדּבאּמה אּמה. ׁשלׁשים העליֹונה נמצאת ּזה. ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָ
ואחת. אחת ּכל ּבין היה אבנים ְֲִֵֶֶַַָָָָָׁשל

.Ë.ארי ּכמֹו מאחֹוריו וצר מּלפניו רחב ּבנינֹו היה ְְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָָָההיכל
הּמסּבה. לכתל חּוץ מּסביב ּכּלֹו לּבית מּקיפין היּו ְְִִִִִִִִִֶַַַַָָָֹֻויציעים
אמצעית ויציע ׁשׁש. ּגּבּה על ורבד חמׁש. הּתחּתֹונה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹויציע
"הּיציע ׁשּנאמר: ׁשבע. והעליֹונה ׁשבע. ּגּבּה על ורבד ְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשׁש.
לּבית מּקיפים יציעים הּׁשלׁש היּו וכן וגֹו'". ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָֹהּתחּתנה
עד מּלמּטה האּולם לכתלי סביב וכן רּוחֹותיו. ְְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָמּׁשלׁשה
ואּמה אּמֹות. ׁשלׁש ורבד חלק, אחת אּמה היּו: ּכ ְְְְֶַַַַַַָָָָָָָָֹלמעלה
מּקפין הרבדין ונמצאּו למעלה. עד אּמֹות ׁשלׁש ורבד ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹֻחלק,
ּכל ּובין למעלה, עד אּמֹות ׁשלׁש רבד ּכל רחב ְְְִֵֶַַַַַָָָָָֹֹלּכתלים.
אּמֹות. ארּבע רחּבֹו היה העליֹון ורבד אּמה. ורבד ְְְְֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֹרבד

.Èהּנקראים הם הּכתלים ׁשּבין הּפנּויים הּמקֹומֹות אּלּו ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכל
הּצפֹון, מן חמּׁשה לּמקּדׁש: הּמּקיפין הּתאים נמצאּו ְְְֲִִִִִִִִַַַַַָָָָָּתאים.
היּו, ּדיֹוטֹות וׁשלׁש הּמערב. מן ּוׁשלׁשה הּדרֹום, מן ְְְֲֲִִִַַַַָָָָָָוחמּׁשה
ּבּדרֹום: ּתאים חמּׁשהֿעּׂשר נמצאּו ּדיֹוטא. עלּֿגּבי ְְְְֲִִִֵַַַָָָָָָָּדיֹוטא
ּבּצפֹון וכן ּגּביהן. על וחמּׁשה חמּׁשה, עלּֿגּבי ְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָחמּׁשה
עלּֿגּבי ׁשלׁשה ּבּמערב: היּו ּתאים ּוׁשמֹונה ְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָָָחמּׁשהֿעּׂשר.
ּתאים. ל"ח הּכל אחת. ּבדיֹוטא ּגּביהן על ּוׁשנים ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשלׁשה,

.‡Èאחד הּתאים: מן ואחד אחד לכל היּו ּפתחים ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָָָׁשלׁשה
ׁשעל לּתא ואחד הּׂשמאל, מן לּתא ואחד הּימין, מן ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹלּתא
היּו האמצעית ׁשּבּדיֹוטא ּבּתא מזרחיתֿצפֹונית ּובקרן ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָּגּביו.
ּגּביו, ׁשעל לּתא ואחד מּימין, לּתא אחד ּפתחים: ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָחמּׁשה
להיכל. ואחד הּפׁשּפׁש, ּבֹו ׁשּיׁש לּתא ואחד לּמסּבה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָואחד

.Èלקרן מזרחיתֿצפֹונית מּקרן עֹולה היתה ְְְְְִִִִִֶֶֶֶָָָָָּומסּבה
עֹולה היה הּתאים. לגּגֹות עֹולין היּו ׁשּבּה ְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָָצפֹוניתֿמערבית,
ׁשהּוא עד הּצפֹון ּפני ּכל את הל למערב. ּופניו ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָּבּמסּבה
ּכל את הל לדרֹום. ּפניו הפ למערב, הּגיע למערב. ְְְֲֲִִִֶַַַַַַַָָָָָָָָמּגיע
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ּפניו הפ לדרֹום, הּגיע לדרֹום. מּגיע ׁשהּוא עד הּמערב ְְְֲִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָּפני
ׁשל לפתחּה מּגיע ׁשהּוא עד לדרֹום מהּל והיה ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָלמזרח,

לדרֹום. ּפתּוח היה עלּיה ׁשל ׁשּפתחּה ְְֲֲִִִֶֶַָָָָָָָעלּיה,
.‚Èׁשּבהן ארז, ׁשל ּכלֹונסֹות ׁשּתי היּו עלּיה ׁשל ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶָָָָּובפתחּה

ּבעלּיה מבּדילין היּו ּפסּפסין וראׁשי עלּיה. ׁשל לגּגּה ְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַָָָָָָָעֹולין
ּבעלּיה ּפתּוחין היּו ולּולין קדׁשֿהּקדׁשים. לגג הּקדׁש ּגג ְְְֲֳִִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֹּבין
ּבתבֹות, האּמנין את מׁשלׁשלין ׁשּבהן קדׁשֿהּקדׁשים, ְְְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻלבית
אחת ּופעם קדׁשֿהּקדׁשים. מּבית עיניהם יזּונּו ׁשּלא ְֳִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹּכדי

ההיכל. את מלּבנין לפסח מּפסח ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָּבּׁשנה

ה'תשע"א תשרי י"ב שני יום

 
הּמֹורּיה‡. הר והּוא הּבית, על1הר אּמה חמׁשֿמאֹות היה , ְֲִִֵֵַַַַַַַָָָָ

אּמה כּפין2חמׁשֿמאֹות עלּֿגּבי וכּפין חֹומה. מּקף והיה , ְְֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֻ
הּטמאה אהל מּפני מּתחּתיו, ּבנּויֹות מקרה3היּו היה וכּלֹו .4 ְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻֻ
מּסטו לפנים .5סטו ְְְִִִָָ

.מן ואחד הּמערב, מן אחד לֹו: היּו ׁשערים ְְֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָוחמּׁשה
ׁשער ּכל רחב הּדרֹום. מן ּוׁשנים הּצפֹון, מן ואחד ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָֹהּמזרח,

ּדלתֹות. להם ויׁש עּׂשרים. וגבהֹו אּמֹות, ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָעּׂשר

מּמּנּו‚. טפחים7סֹורג6לפנים עּׂשרה ּגבהֹו סביב, .8מּקיף ְְְֲִִִִִִֵֶַָָָָָ
החיל הּסֹורג מן אּמֹות9ולפנים עּׂשר [ּגבהֹו] הּוא10, ועליו . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָ

העזרה. חֹומת זֹו - וחֹומה" חל "וּיאבל ּבקינֹות: ְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָאֹומר
העזרה„. החיל מן העזרה11לפנים וכל קפ"ז12. אר היתה ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָָָֹ

הּצפֹון מן ׁשלׁשה לּה: היּו ׁשערים וׁשבעה קל"ה. רחב ְְְְִִִַַַָָָָָָֹעל
ואחד למערב. סמּוכין הּדרֹום מן ּוׁשלׁשה למערב. ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָהּסמּוכין

ּבאמצע קדׁשֿהּקדׁשים ּבית ּכנגד מכּון .13ּבמזרח, ְְְְְֳִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻ
אּמה.‰. עּׂשרים וגבהֹו אּמֹות עּׂשר רחּבֹו היה מהן ׁשער ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָּכל

מחּפֹות ּדלתֹות לֹו ׁשהיה14והיּו מזרחי, מּׁשער חּוץ זהב, ְְְְִִִֶַַָָָָָָָֻ
לזהב ּדֹומה נחׁשת ׁשער15מצּפה הּנקרא הּוא זה וׁשער . ְְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻ

ניקנֹור16העליֹון ׁשער והּוא ,17. ְְִֶַַָָ
.Âרחֹוקה אּלא הּבית, הר ּבאמצע מכּונת היתה לא ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹֻהעזרה

הרּוחֹות מּכל יתר הּבית הר יתר18מּדרֹום למערב ּוקרֹובה , ְְְֲִִִֵֵַַַַָָָָָָ
ּובין ּׁשּבינּה מּמה יתר הּצפֹון ּובין ּובינּה הרּוחֹות. ִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָמּכל
הּצפֹון. ּובין ּׁשּבינּה מּמה יתר הּמזרח ּובין ּובינּה ְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָהּמערב,

.Êהיתה והיא עזרתֿהּנׁשים. היתה ּבמזרח העזרה ְְְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָָָולפני
רחב19אר על ול"ה אּמה היּו20מאה לׁשכֹות וארּבע קל"ה. ְְְְֵֶַַַַַָָָָֹֹ

מקצֹועֹותיה אּמה21ּבארּבע ארּבעים היּו22ׁשל ולא , ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָֹ
להיֹות23מקרֹות עתידין וכן ,24. ְְְֲִִִֵֹ

.Á,הּנזירים לׁשּכת - ּדרֹומיתֿמזרחית מׁשּמׁשֹות? הם ְְְְְְִִִִִִֵַַַַָּומה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

א.1) ג, הימיםֿב בדברי חמישים2)כמפורש ורוחב באמה מאה החצר "אורך יח) כז, (שמות שנאמר א. משנה ב פרק מדות
אמה, אלף וחמישים מאתיים שהן חמישים, על מאה פעמים חמישים לעשות שצריך למדו "בחמישים" המלה ומייתור בחמישים",

אמה. מאות חמש על מאות חמש לא3)והיינו שהטומאה להפסיק בכדי זה חלל ועשו מתחתיו קבר יש שמא חששו כלומר,
מפור למטה חלול שהיה הדבר עצם והנה למעלה. מפניתעלה חלול תחתם והעזרות הבית "הר ג) משנה ג פרק (פרה במשנה ש

שעשו כבש גבי ו) משנה (שם ששנינו ממה רבינו ולמדו שם. מפורש אינו כיפין", גבי על "כיפין שכתב מה אבל התהום". קבר
כיפין. גבי על כיפין היו ששם המשחה, להר הבית החיצוני4)מהר המזבח שהרי הוא, דווקא לאו מקורה היה שכולו שכתב ומה

ה. משנה ה פרק באבות כמפורש גלוי, אחר".5)היה עוד היקף אותו ובתוך מקפת, סביב סביב "אצטבא יג: מהר6)פסחים
בחבלים.7)הבית. מסורגת כמיטה נקבים נקבים עשוייה לטלטל8)מחיצה נעשה שהסורג הרא"ש בשם משנה הכסף כתב

יותר שהוא בקרפף מועיל ואינו פתח", ולבסוף "הוקף הבית הר שהיקף מחיצה, כל כדין טפחים עשרה גבוה היה ולזה בשבת
הר חומת את מתחילה בנו הבית הר בחומת וכאן כד.) (עירובין בטלטול להתירו אמה), חמישים על אמה (=מאה סאתיים מבית
מוקף שהוא מה כל התורה מן שהרי מדרבנן, אלא זה שאין ואף הסורג. את כך אחר בנו ולכן בפנים, פתחו בנו כך ואחר הבית

כן. אמרו השבותים כל על לא - שבות על גזרו לא ובמקדש היחיד, רשות הוא מחיצות כל9)ארבע שסובבת חומה הוא "חיל
הבית". הר לחומת מבית נקרא10)העזרה והוא אמות עשר פנוי "מקום שם: הרע"ב ופירש אמות" עשר "החיל שם: במשנה

"גובהו". כאן הנוסחא היא יפה זה ולפי חומה הוא שחיל המשנה בפירוש כתב רבינו אבל גובה. שום היה לא זה ולפי חיל"
ואילו11) מסביב, מקיפה הייתה ישראל עזרת שחומת מפני ישראל, עזרת לפני שהייתה נשים, עזרת על [ודילג ישראל. עזרת היא

במערב]. אלא הייתה לא נשים זה12)עזרת ומקום - ההיכל אחורי אמה עשרה עשתי עד ולמעלה ישראל עזרת מתחילת "הוא
מוחלט". מקדש הנקרא והוא חטאת שגגתו ועל כרת זדונו על שחייבין מכוון13)הוא שהוא המזרח "שער במשנה: נד. ברכות

הקדשים". קדשי בית זהב.15)מצופות.14)כנגד לצפותו הוצרכו לא שער16)לפיכך נקרא "ולמה במשנה. נא: סוכה
נשים". מעזרת למעלה שהוא לפי ניקנור,17)העליון ושמו הדלתות שהעמיד חסיד איש שם על כן ונקרא ד. משנה א פרק מדות

להילחם ובא ביוון, צבא שר שהיה ניקנור ששמו גוי שם על כן שנקרא שכתבו ויש לח. ביומא כמסופר בדלתותיו נסים לו ונעשו
המקדש. בית משערי שער על אותם ותלו וזרועו ראשו את וכרתו והרגוהו, הוא18)בישראל לדרום, מצפון העזרה, רוחב כל כי

הבית הר כל כי אמה, וחמש ושישים מאות שלוש הוא אלו רוחות משתי הבית מהר שהנותר נמצא אמה, וחמש ושלושים מאה
אם אמה, עשרה ושלוש מאות שלוש הוא אלו רוחות בשתי הבית מהר שהנותר נמצא אמה. מאות חמש על אמה מאות חמש היה
למערב "וקרובה אמה, וחמישים מאתיים הוא הבית הר מדרום המרחק כי הרוחות", מכל יתר הבית הר מדרום "רחוקה היא כן
הוא לצפון בינה כי המערב" ובין שבינה ממה יתר הצפון ובין "ובינה אמה מאה הוא למערב בינה המרחק כי הרוחות", מכל יתר
אמה. עשרה ושלוש מאתיים הוא למזרח בינה כי הצפון" ובין שבינה ממה יתר המזרח ובין "ובינה אמה עשרה וחמש מאה

למערב.19) מצפון20)ממזרח ורחבה למערב ממזרח ארוכה וצרה: ארוכה שהייתה ישראל, לעזרת ביחס וזהו לדרום. מצפון
מרובעת. הייתה עצמה נשים עזרת אבל מבפנים.21)לדרום, פינותיה ארבעים.22)בארבע על ארבעים בתקרה.23)כלומר,

בימינו.24) במהרה שייבנה השלישי בבניין

              
  

מזרחיתֿ ּׂשערם; את ּומגּלחין ׁשלמיהם את מבּׁשלין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּׁשם
ּבעליֿמּומין ּכהנים ׁשּׁשם העצים, - ּדיר לׁשּכת - 25צפֹונית ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹ

ּבעצים ּפסּול26מתּלעים ּתֹולעת ּבֹו ׁשּנמצא עץ ׁשּכל ,27; ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
המצרעים לׁשּכת - -28צפֹוניתֿמערבית מערביתּֿדרֹומית ; ְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָֹ

ּבית "לׁשּכת נקראה היתה והיא וׁשמן, יין נֹותנין היּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבּה
.29ׁשמנּיא" ְַַָ

.Ëהּנׁשים ׁשּיהיּו ּכדי ּגזּוזטרא, מּקפת היתה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻעזרתֿהּנׁשים
מלמעלן יהיּו30רֹואֹות ׁשּלא ּכדי מּלמּטן, והאנׁשים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹ

מּבחּוץ,31מערּבבין ּבצפֹונּה העזרה ּבצד היה ּגדֹול ּובית . ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָֻ
ּכּפה ּבנּוי והיה והחיל, העזרה רבדין32ּבין אבן,33ּומּקף ׁשל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻ
"ּביתֿהּמֹוקד" נקרא היה אחד34והּוא לֹו: היּו פתחים ּוׁשני . ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ

לחיל. ּפתּוח ואחד לעזרה, ְֲֵֶַַַָָָָָָּפתּוח
.Èבֹו היּו לׁשכֹות חל35וארּבע ּוׁשּתים קדׁש ׁשּתים :36. ְְְְְִִֶַַַַָָֹֹ

פסּפסין היּו37וראׁשי ּומה והחל. הּקדׁש ּבין מבּדילין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
הּטלאים לׁשּכת - מערביתּֿדרֹומית ּודרֹומית38ֿמׁשּמׁשֹות? ; ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָ

הּפנים לחם עֹוּׂשי לׁשּכת - -39מזרחית מזרחיתֿצפֹונית ; ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָ
יון מלכי ׁשּׁשּקצּום מזּבח אבני חׁשמֹוני ּבית ּגנזּו ;40ּבּה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

הּטבילה לבית יֹורדין ּבּה - .41צפֹוניתֿמערבית ְְְְֲִִִִֵַַָָָ

.‡Èּבּמסּבה הֹול היה זֹו מּלׁשּכה הּטבילה לבית 42הּיֹורד ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
ּומּכאן מּכאן ּדֹולקֹות והּנרֹות ּכּלֹו, הּמקּדׁש ּתחת ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻההֹולכת

ׁשם היתה ּומדּורה הּטבילה. לבית ׁשּמּגיע ּוביתֿהּכּסא43עד , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּכבֹוד ּכבֹודֹו44ׁשל וזהּו ׁשם45. ׁשּיׁש ּבידּוע נעּול מצאֹו : ְְְְֵֶֶֶַָָָָָ

ָָאדם.
.Èוׁשבע ּוׁשמֹונים מאה לּמערב הּמזרח מן העזרה 46אר, ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

עזרה ׁשל מערבי מּכתל חׁשּבֹונן: -47וזהּו ההיכל ּכתל עד ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּכּלֹו ההיכל ואר אּמה. אּמה48אחתֿעּׂשרה מאה ּבין49- . ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ּוׁשלׁשים. ׁשּתים - הּמזּבח ועּׂשרים. ׁשּתים - ולּמזּבח ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהאּולם
- ּכהנים עזרת הּנקרא והּוא הּכהנים, רגלי ּדריסת ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָֹֹמקֹום
הּנקרא והּוא יּׂשראל, רגלי ּדריסת מקֹום אּמה. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָאחתֿעּׂשרה

אּמה. אחתֿעּׂשרה - יּׂשראל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָעזרת
.‚È,וחמׁש ּוׁשלׁשים מאה לּדרֹום הּצפֹון מן העזרה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹורחב

צפֹוני מּכתל חׁשּבֹונן: ׁשמֹונה50וזהּו - הּמטּבחים ּבית עד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
הּמטּבחים ּבית וׁשם51אּמֹות. ּומחצה, אּמֹות ׁשּתיםֿעּׂשרה - ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבצּדֹו הּקדׁשים את ּומפׁשיטין .52ּתֹולין ְְֳִִִִִֶַַָ
.„Èׁשל53מקֹום ׁשלחנֹות ּובֹו אּמֹות, ׁשמֹונה - הּׁשלחנֹות ְְְְֶֶַַָָֻֻ
הּנתחים54ׁשיׁש עליהן ׁשּמּניחין הּבּׂשר56ּומדיחין55, 57את ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
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לעבודה.25) ראויים הרמת26)שאינם על מסקלין ג), משנה ב פרק (שביעית שאמר כמו תולעת בהם שנמצא העצים "מסירים
בדרך". שהושלכו לא27)האבנים המערכה עצי "וכן לכם" יהיו תמימים שנאמר ונבחר תמים קרבן כל להיות "שמצוה למערכה

שהתליע". המקום את גורר יבש התליע למזבח, פסול לח כשהוא שהתליע עץ וכל תולעת בהם יהיה ולא נבחרים אלא יהיו
שיביא28) עד ישראל, לעזרת להיכנס הוא אסור אבל נשים, לעזרת להיכנס הוא רשאי שמשו, והעריב בשביעי שטבל שאחר

שם וממתין זו בלשכה הוא טובל שמיני ביום ושמן דם למתן ישראל לעזרת בהונותיו להכניס וכשצריך שלו שמיני ביום קרבנותיו
בהונותיו. שיכניס הזבח,29)עד את מעכבים אינם שהנסכים מפני היין, שם על נקראת לא שם, היה יין שגם ואף שם. מדות

הקרבן. את מעכב שהוא השמן שם על הגזוזטרא.30)אלא על נשים31)כשיושבות בעזרת שעשו השואבה בית שמחת בשעת
הסוכות. עגול.32)בחג אש34)איצטבאות.33)גג מדורת הייתה שם כי רבינו כתב א) פרק סוף (שבת המשנה [בפירוש

מתחממים]. הכהנים היו שם כי ופירש בו, חזר שם לתלמוד בפירושו אבל המזבח. שעל האש לקיום המוקד.35)תמיד בבית
הדרו36) והחלק חול, היה הצפוני שהחלק ונראה בחול. בנוי ומקצתו המקודשת העזרה בתוך מקצתו בנוי הסמוךשביתֿהמוקד מי,

קודש. היה חול.37)לעזרה, מנהג בקודש ינהגו שלא כדי לחול, קודש בין המפסיק במקום לסימן מבדילין עצים חתיכות
בקודש.38) הייתה זו ולשכה שבמקדש". הטלאים בלשכת המבוקרין טלאים מששה פחותין "ואין לתמידין מבוקרים טלאים שהיו
בעזרה".39) בפנים "אפייתם שהרי בקודש, הייתה זו לשכה וגם הפנים לחם עושים היו זו את40)בלשכה היוונים כשכבשו

זו ולשכה הזאת. בלשכה מזבח אותו אבני גנזו החשמונאים וכשנצחום זרה, לעבודה עליו הקריבו אנטיוכוס, בימי ישראל ארץ
בחול. בו.41)הייתה לטבול מקווה יש ששם הטבילה לבית הבית) שתחת (=תעלה במחילה זו לשכה דרך יורד קרי שראה כהן

בחול. הייתה זו לשכה הקרקע,42)ואף שתחת במסיבה "הולך אלא העזרה, דרך מהלך היה לא קרי, בעל שהיה ומפני במערה.
נתקדשו". לא הבית להר הפתוחות לשכת43)שהמחילות והיא הטבילה, לבית יורדים שבה מערבית בצפונית שהייתה בלשכה
ג. משנה ג פרק בתמיד הנזכרת המוקד הכסא44)בית לבית צריך שהיה שם, בפירושו הראב"ד וכתב א. משנה א פרק תמיד

טמא". המים את כשיטיל המים את הטיל ולא שטבל קרי "בעל כדתנן הטבילה, לפני מים שם שיטיל כדי נכנס45)שם שלא
שם. חברו שהיה זמן כל מעולם אדם קודש46)בו שמאחורי אמה עשרה אחת סוף עד במזרח ישראל עזרת מהתחלת היינו

במערב. הקדשים.47)הקדשים קודש שמאחורי הכותל והאולם.48)הוא ההיכל הקדשים, קודש הכתלים49)היינו עובי עם
העזרה50)שבאמצע. לכותל ה) משנה ג פרק שם - המטבחיים שבבית הקטנים העמודים (הם הננסין "מן ב: משנה שם

אמות". שמונה הנ"ל.51)(=הצפוני) הננסין וכו'"].52)הם השלחנות מקום "בצידו הבאה: להלכה שייכת זו שמלה [ברור
השולחנות53) לחצי הטבעות מן רבינו: ומפרש ארבע" לננסין השולחנות מן (=אמות) ארבע לשולחנות הטבעות מן שם: במשנה

אמות. שמונה השולחנות מידת כן ואם אמות, ארבע - לננסין השלחנות חצי ומן אמות, ארבע כדי54)- זהב, של עשאום ולא
ויתקלקל. הבשר יחמם בעזרה.55)שלא לכהנים הנאכלים קדשים קדשי ו56)של בפרק וראה קיג. בחולין זו הדחה מקור

קדשים. לבשר הדין והוא ומליחה, בהדחה אלא דמו מידי יוצא שאינו חולין, בשר לעניין י הלכה אסורות מאכלות מהלכות
כתב57) וכן הקרביים, את מדיחים היו הללו השולחנות שעל מפורש ב) משנה ו פרק ושקלים ב משנה ד פרק (תמיד [במשנה

ומקורו הקרביים, את מדיחין היו המדיחין שבלשכת יז הלכה להלן שכתב ומה ו. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ו בפרק רבינו
בלשכת אותו שמדיחים שם הקרבנות מעשה ובהלכות שם בתמיד מפורש שעליו בכרס, המדובר שם - ג משנה ה פרק ממדות
מקור לו אין - הבשר" את "ומדיחים כאן רבינו שכתב מה אבל רב. שזבלו לפי שבעזרה, שיש של השולחנות על ולא המדיחין



פה               
  

מזרחיתֿ ּׂשערם; את ּומגּלחין ׁשלמיהם את מבּׁשלין ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּׁשם
ּבעליֿמּומין ּכהנים ׁשּׁשם העצים, - ּדיר לׁשּכת - 25צפֹונית ְְֲֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹ

ּבעצים ּפסּול26מתּלעים ּתֹולעת ּבֹו ׁשּנמצא עץ ׁשּכל ,27; ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
המצרעים לׁשּכת - -28צפֹוניתֿמערבית מערביתּֿדרֹומית ; ְְְְֲֲִִִִִִַַַַָָָֹ

ּבית "לׁשּכת נקראה היתה והיא וׁשמן, יין נֹותנין היּו ְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבּה
.29ׁשמנּיא" ְַַָ

.Ëהּנׁשים ׁשּיהיּו ּכדי ּגזּוזטרא, מּקפת היתה ְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻעזרתֿהּנׁשים
מלמעלן יהיּו30רֹואֹות ׁשּלא ּכדי מּלמּטן, והאנׁשים ְְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹ

מּבחּוץ,31מערּבבין ּבצפֹונּה העזרה ּבצד היה ּגדֹול ּובית . ְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָָֻ
ּכּפה ּבנּוי והיה והחיל, העזרה רבדין32ּבין אבן,33ּומּקף ׁשל ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָֻ
"ּביתֿהּמֹוקד" נקרא היה אחד34והּוא לֹו: היּו פתחים ּוׁשני . ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ

לחיל. ּפתּוח ואחד לעזרה, ְֲֵֶַַַָָָָָָּפתּוח
.Èבֹו היּו לׁשכֹות חל35וארּבע ּוׁשּתים קדׁש ׁשּתים :36. ְְְְְִִֶַַַַָָֹֹ

פסּפסין היּו37וראׁשי ּומה והחל. הּקדׁש ּבין מבּדילין ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
הּטלאים לׁשּכת - מערביתּֿדרֹומית ּודרֹומית38ֿמׁשּמׁשֹות? ; ְְְְְְֲִִִִִַַַַָָ

הּפנים לחם עֹוּׂשי לׁשּכת - -39מזרחית מזרחיתֿצפֹונית ; ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָ
יון מלכי ׁשּׁשּקצּום מזּבח אבני חׁשמֹוני ּבית ּגנזּו ;40ּבּה ְְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָ

הּטבילה לבית יֹורדין ּבּה - .41צפֹוניתֿמערבית ְְְְֲִִִִֵַַָָָ

.‡Èּבּמסּבה הֹול היה זֹו מּלׁשּכה הּטבילה לבית 42הּיֹורד ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָ
ּומּכאן מּכאן ּדֹולקֹות והּנרֹות ּכּלֹו, הּמקּדׁש ּתחת ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻההֹולכת

ׁשם היתה ּומדּורה הּטבילה. לבית ׁשּמּגיע ּוביתֿהּכּסא43עד , ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
ּכבֹוד ּכבֹודֹו44ׁשל וזהּו ׁשם45. ׁשּיׁש ּבידּוע נעּול מצאֹו : ְְְְֵֶֶֶַָָָָָ

ָָאדם.
.Èוׁשבע ּוׁשמֹונים מאה לּמערב הּמזרח מן העזרה 46אר, ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹ

עזרה ׁשל מערבי מּכתל חׁשּבֹונן: -47וזהּו ההיכל ּכתל עד ְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
ּכּלֹו ההיכל ואר אּמה. אּמה48אחתֿעּׂשרה מאה ּבין49- . ְְֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֻ

ּוׁשלׁשים. ׁשּתים - הּמזּבח ועּׂשרים. ׁשּתים - ולּמזּבח ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָהאּולם
- ּכהנים עזרת הּנקרא והּוא הּכהנים, רגלי ּדריסת ְְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַָֹֹמקֹום
הּנקרא והּוא יּׂשראל, רגלי ּדריסת מקֹום אּמה. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָאחתֿעּׂשרה

אּמה. אחתֿעּׂשרה - יּׂשראל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָעזרת
.‚È,וחמׁש ּוׁשלׁשים מאה לּדרֹום הּצפֹון מן העזרה ְְְֲִִֵֵַַַָָָָָָָֹורחב

צפֹוני מּכתל חׁשּבֹונן: ׁשמֹונה50וזהּו - הּמטּבחים ּבית עד ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹ
הּמטּבחים ּבית וׁשם51אּמֹות. ּומחצה, אּמֹות ׁשּתיםֿעּׂשרה - ְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָ

ּבצּדֹו הּקדׁשים את ּומפׁשיטין .52ּתֹולין ְְֳִִִִִֶַַָ
.„Èׁשל53מקֹום ׁשלחנֹות ּובֹו אּמֹות, ׁשמֹונה - הּׁשלחנֹות ְְְְֶֶַַָָֻֻ
הּנתחים54ׁשיׁש עליהן ׁשּמּניחין הּבּׂשר56ּומדיחין55, 57את ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָ
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לעבודה.25) ראויים הרמת26)שאינם על מסקלין ג), משנה ב פרק (שביעית שאמר כמו תולעת בהם שנמצא העצים "מסירים
בדרך". שהושלכו לא27)האבנים המערכה עצי "וכן לכם" יהיו תמימים שנאמר ונבחר תמים קרבן כל להיות "שמצוה למערכה

שהתליע". המקום את גורר יבש התליע למזבח, פסול לח כשהוא שהתליע עץ וכל תולעת בהם יהיה ולא נבחרים אלא יהיו
שיביא28) עד ישראל, לעזרת להיכנס הוא אסור אבל נשים, לעזרת להיכנס הוא רשאי שמשו, והעריב בשביעי שטבל שאחר

שם וממתין זו בלשכה הוא טובל שמיני ביום ושמן דם למתן ישראל לעזרת בהונותיו להכניס וכשצריך שלו שמיני ביום קרבנותיו
בהונותיו. שיכניס הזבח,29)עד את מעכבים אינם שהנסכים מפני היין, שם על נקראת לא שם, היה יין שגם ואף שם. מדות

הקרבן. את מעכב שהוא השמן שם על הגזוזטרא.30)אלא על נשים31)כשיושבות בעזרת שעשו השואבה בית שמחת בשעת
הסוכות. עגול.32)בחג אש34)איצטבאות.33)גג מדורת הייתה שם כי רבינו כתב א) פרק סוף (שבת המשנה [בפירוש

מתחממים]. הכהנים היו שם כי ופירש בו, חזר שם לתלמוד בפירושו אבל המזבח. שעל האש לקיום המוקד.35)תמיד בבית
הדרו36) והחלק חול, היה הצפוני שהחלק ונראה בחול. בנוי ומקצתו המקודשת העזרה בתוך מקצתו בנוי הסמוךשביתֿהמוקד מי,

קודש. היה חול.37)לעזרה, מנהג בקודש ינהגו שלא כדי לחול, קודש בין המפסיק במקום לסימן מבדילין עצים חתיכות
בקודש.38) הייתה זו ולשכה שבמקדש". הטלאים בלשכת המבוקרין טלאים מששה פחותין "ואין לתמידין מבוקרים טלאים שהיו
בעזרה".39) בפנים "אפייתם שהרי בקודש, הייתה זו לשכה וגם הפנים לחם עושים היו זו את40)בלשכה היוונים כשכבשו

זו ולשכה הזאת. בלשכה מזבח אותו אבני גנזו החשמונאים וכשנצחום זרה, לעבודה עליו הקריבו אנטיוכוס, בימי ישראל ארץ
בחול. בו.41)הייתה לטבול מקווה יש ששם הטבילה לבית הבית) שתחת (=תעלה במחילה זו לשכה דרך יורד קרי שראה כהן

בחול. הייתה זו לשכה הקרקע,42)ואף שתחת במסיבה "הולך אלא העזרה, דרך מהלך היה לא קרי, בעל שהיה ומפני במערה.
נתקדשו". לא הבית להר הפתוחות לשכת43)שהמחילות והיא הטבילה, לבית יורדים שבה מערבית בצפונית שהייתה בלשכה
ג. משנה ג פרק בתמיד הנזכרת המוקד הכסא44)בית לבית צריך שהיה שם, בפירושו הראב"ד וכתב א. משנה א פרק תמיד

טמא". המים את כשיטיל המים את הטיל ולא שטבל קרי "בעל כדתנן הטבילה, לפני מים שם שיטיל כדי נכנס45)שם שלא
שם. חברו שהיה זמן כל מעולם אדם קודש46)בו שמאחורי אמה עשרה אחת סוף עד במזרח ישראל עזרת מהתחלת היינו

במערב. הקדשים.47)הקדשים קודש שמאחורי הכותל והאולם.48)הוא ההיכל הקדשים, קודש הכתלים49)היינו עובי עם
העזרה50)שבאמצע. לכותל ה) משנה ג פרק שם - המטבחיים שבבית הקטנים העמודים (הם הננסין "מן ב: משנה שם

אמות". שמונה הנ"ל.51)(=הצפוני) הננסין וכו'"].52)הם השלחנות מקום "בצידו הבאה: להלכה שייכת זו שמלה [ברור
השולחנות53) לחצי הטבעות מן רבינו: ומפרש ארבע" לננסין השולחנות מן (=אמות) ארבע לשולחנות הטבעות מן שם: במשנה

אמות. שמונה השולחנות מידת כן ואם אמות, ארבע - לננסין השלחנות חצי ומן אמות, ארבע כדי54)- זהב, של עשאום ולא
ויתקלקל. הבשר יחמם בעזרה.55)שלא לכהנים הנאכלים קדשים קדשי ו56)של בפרק וראה קיג. בחולין זו הדחה מקור

קדשים. לבשר הדין והוא ומליחה, בהדחה אלא דמו מידי יוצא שאינו חולין, בשר לעניין י הלכה אסורות מאכלות מהלכות
כתב57) וכן הקרביים, את מדיחים היו הללו השולחנות שעל מפורש ב) משנה ו פרק ושקלים ב משנה ד פרק (תמיד [במשנה

ומקורו הקרביים, את מדיחין היו המדיחין שבלשכת יז הלכה להלן שכתב ומה ו. הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ו בפרק רבינו
בלשכת אותו שמדיחים שם הקרבנות מעשה ובהלכות שם בתמיד מפורש שעליו בכרס, המדובר שם - ג משנה ה פרק ממדות
מקור לו אין - הבשר" את "ומדיחים כאן רבינו שכתב מה אבל רב. שזבלו לפי שבעזרה, שיש של השולחנות על ולא המדיחין



פו              
  

מקֹום58לבּׁשלֹו הּׁשלחנֹות מקֹום ּובצד היּו. ׁשלחנֹות ּוׁשמנה . ְְְְְְְְַַַָָָָֹֻֻ
את59הּטּבעֹות ׁשֹוחטין וׁשם אּמה, ועּׂשרים ארּבע - ְְְְֲִִֶֶַַַַַָָָ

.60הּקדׁשים ֳִַָ
.ÂËוהּמזּבח אּמֹות. ׁשמנה - והּמזּבח הּטּבעֹות מקֹום ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָֹּובין

ׁשלׁשים - והּכבׁש ּוׁשלׁשים. ׁשּתים ּולכתל61- הּכבׁש ּובין . ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַֹ
עזרה ׁשל צפֹוני מּכתל ּומחצה. אּמה ׁשּתיםֿעּׂשרה - ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹּדרֹומי

ּומחצה ׁשּׁשים - רחב ׁשהּוא הּמזּבח ּכתל ּוכנגּדֹו62עד . ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ׁשׁש - אר ׁשהּוא עזרה ׁשל מזרחי ּכתל עד האּולם ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֹמּכתל

.63וׁשבעים ְְִִ
.ÊËהּמקֹום הּוא צפֹון, הּנקרא הּוא הּזה המרּבע ְְִֶַַַַָָָָָֻּכל

קדׁשיֿקדׁשים. ּבֹו ְֲִִֵֶָָָׁשּׁשֹוחטין
.ÊÈּבּצפֹון,64ׁשמֹונה ׁשלׁש יּׂשראל: ּבעזרת היּו לׁשכֹות ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָ

הּפרוה, לׁשּכת הּמלח, לׁשּכת ׁשּבּדרֹום: ּבּדרֹום. ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָוׁשלׁש
לּקרּבן; מלח נֹותנין ׁשם - הּמלח לׁשּכת הּמדיחין. ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָלׁשּכת

הּפרוה הּקדׁשים65לׁשּכת עֹורֹות מֹולחין ׁשם ּגּגּה66- ועל , ְְְְֳִִִַַַַַַָָָָ
לׁשּכת ּביֹוםֿהּכּפּורים; ּגדֹול לכהן טבילה ּבית ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹהיתה

הּקדׁשים קרבי מדיחין היּו ׁשם - מסּבה67הּמדיחין ּומּׁשם ,68 ְְְְֳִִִִִִִִֵַַָָָָָ
הּגזית לׁשּכת ׁשּבּצפֹון: והּׁשלׁש ּביתֿהּפרוה. לגג ,69עֹולה ְְְְִִֵֶַַַַַַַָָָָָ

סנהדרי ׁשּבּה - הּגזית לׁשּכת העץ. לׁשּכת הּגּלה, ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻלׁשּכת
יֹוׁשבת ׁשני70גדֹולה ולּה חל. היה וחציּה קדׁש, היה וחציּה . ְְְְְְְֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָֹֹ

היּו חל ׁשל ּובחצי לחל. ואחד לּקדׁש אחד ְְֲִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹפתחים:
יֹוׁשבין ּבֹור71הּסנהדרין היתה ׁשם - הּגּלה לׁשּכת . ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ

ּבגּלה מּמּנּו העזרה.72ׁשּממלאין לכל מים מסּפקין ּומּׁשם , ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָֻ
העץ ּכהן73ולׁשּכת לׁשּכת היתה והיא ׁשּתיהן, אחֹורי היתה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָֹ

ׁשוה. ׁשלׁשּתן וגג ּפרהדרין. לׁשּכת הּנקראת והיא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָּגדֹול,
מימין אחת יּׂשראל: ּבעזרת ׁשם היּו אחרֹות לׁשכֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָּוׁשּתי

ּפינחס לׁשּכת והּוא מזרחי, ואחת75הּמלּביׁש74ׁשער ; ְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָ
חבּתין עֹוּׂשה לׁשּכת והּוא .76מּׂשמאלֹו, ְְְֲִִִִֵַֹ

 
ההר.‡. ּבמעלה אּלא ּבמיׁשֹור, היה לא ּכּלֹו ְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֻהּמקּדׁש

סֹוף עד מהּל הּבית, הר ׁשל מזרחי מּׁשער נכנס ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּכׁשאדם
ּבׁשּתיםֿעּׂשרה לעזרתֿהּנׁשים החיל מן ועֹולה ּבׁשוה, ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָהחיל
אּמה. חצי וׁשלחּה אּמה, חצי מעלה ּכל רּום ְְֲֲֲֲִִִַַַַָָָָָמעלֹות.

.לעזרת מּמּנה ועֹולה ּבׁשוה, עזרתֿהּנׁשים ּכל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָּומהּל
ּכל רּום מעלֹות. ּבחמׁשֿעּׂשרה העזרה ּתחּלת ׁשהּוא ְְְֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָיּׂשראל,

אּמה. חצי וׁשלחּה אּמה, חצי ְְֲֲֲִִִַַַָָָָמעלה
לעזרת‚. מּמּנּו ועֹולה ּבׁשוה, יּׂשראל עזרת ּכל ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָּומהּל

ׁשלׁש ּבֹו יׁש ּדּוכן, ועליה אּמה. ּגבֹוהה ּבמעלה ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָֹהּכהנים
נמצאת אּמה. חצי וׁשלחּה אּמה, חצי מעלה ּכל רּום ְְְֲֲֲֲִִִִֵַַַַָָָָָמעלֹות.
ּומחצה. אּמֹות ׁשּתי יּׂשראל ׁשל על ּגבֹוהה ְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹעזרתֿהּכהנים

ולּמזּבח„. האּולם ּובין והּמזּבח עזרתֿהּכהנים ּכל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹּומהּל
ּכל רּום מעלֹות. ּבׁשּתיםֿעּׂשרה לאּולם מּׁשם ועֹולה ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָּבׁשוה.
ּכּלֹו וההיכל והאּולם אּמה. חצי וׁשלחּה אּמה, חצי ְְְְֲֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָֻמעלה

ְֶָּבׁשוה.
הר‰. ׁשל הּמזרח ׁשער קרקע על ההיכל קרקע ּגבּה ְְְְִִֵֶַַַַַַַַַַַָָָֹנמצא

עּׂשרים הּבית הר ׁשער וגבּה אּמֹות. ועּׂשרים ׁשּתים ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַַַַֹהּבית
ּפתח רֹואה אינֹו הּמזרח ׁשער ּכנגד העֹומד לפיכ ְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָאּמה.
ּכדי ,נמּו זה ׁשער ׁשעלּֿגּבי ּכתל עּׂשּו זה ּומּפני ְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹההיכל.
ּבׁשעה ההיכל ּפתח רֹואה הּמׁשחה ּבהר העֹומד ּכהן ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשּיהא

ההיכל. נכח הּפרה מּדם ִֵֶֶַַַַַָָָֹׁשּמּזה
.Âֿלעזרת ּפתּוחֹות יּׂשראל עזרת ּתחת ׁשם היּו ְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָָּולׁשכֹות

והמצלּתים והּנבלים הּכּנֹורֹות נֹותנין הלוּיים ׁשּׁשם ְְְְְְְִִִִִִִִֶַַַַַַָָָהּנׁשים,
לעזרתֿ יּׂשראל מעזרת העֹולה הּדּוכן ועל הּׁשיר. ּכלי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָוכל
על ׁשירה ׁשאֹומרים ּבׁשעה עֹומדים הלוּיים היּו ְְְְֲִִִִִִֶַַַָָָָֹהּכהנים

ְַָָהּקרּבן.
.Êּגּגֹותיהן היּו אם לחל: ּופתּוחֹות ּבּקדׁש הּבנּויֹות ְְְִֵֶֶַַַַַָָֹֹהּלׁשכֹות
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הקרביים אם הוא: וחומר קל ועוד, בעזרה. שהיא קרביים מהדחת רבינו כן שלמד ונראה הנ"ל. השולחנות על כן שעשו במשנה
בעזרה]. מודח שוודאי דם, אלא זבל בו שאין בשר, שכן כל בעזרה, מודחים - זבל בהם הוא)58שיש צריך לבשלו שדווקא

הדחה. צריך אינו לצלי אבל שחיטה".59)הדחה, בשעת הבהמה רגלי בהם לאסור בקרקע "קבועות היו כלומר,60)טבעות
בעזרה. מקום בכל שחיטתם קלים קדשים אבל בצפון, ששחיטתם קדשים אמה,61)קדשי ושתיים שלושים ארכו היה הכבש

סובב. על ואמה יסוד על אמה פורח שהיה לפי אמה, שלושים אלא בעזרה אוכל היה לא ושלושים62)אבל מאה הרוחב כל שהרי
ומחצה. ששים הרי דרומי, לכותל כבש שבין מה וחצי עשרה ושתים וכבש מזבח של אמה ושתיים שישים מהן צא הא63)וחמש,

ואחת כהנים עזרת עשרה אחת המזבח, ושתיים שלושים יב), הלכה (למעלה למזבח האולם שבין מה אמה ושתיים עשרים כיצד?
ושש. שבעים הרי ישראל, עזרת נוספות:64)עשרה שתיים נמנו ד משנה א פרק ושם לשכות שש רק נמנו ג משנה ה פרק במדות

חביתין. עושי ולשכת המלביש פנחס לראות65)לשכת כדי זו בלשכה העזרה בקיר שחתר (מכשף) אמגושי איש שם "פרוה
שמו". על הלשכה נקראת כן על ונהרג, היו66)העבודה המלח ש"בלשכת רבינו כתב יג הלכה מזבח איסורי מהלכות ה' בפרק

הפרוה, בלשכת הייתה העורות מליחת אבל המלח, בלשכת מוצנע היה שהמלח סובר שרבינו והנראה הקדשים". עורות מולחין
המלח. מלשכת המלח נוטלין הכרס.67)והיו מסיבה.68)היינו נקראת בעיגול שהולכת ומפני מעלות בלי כבש כמין

סנהדרין.69) של לכבודם מרובעות גזית מאבני עשוייה שהייתה מפני כן את70)נקראת ודנין יושבין שהיו - מעשיהם "ועיקר
ובמומין". ביוחסין הכהנים ובודקין בלבד.71)הכהונה דוד בית למלכי אלא בעזרה ישיבה שאין לישב, אסור קודש של שבחצי

בזכריה.72) הנזכר ראשה" על "וגולה כמו בניין73)ספל בלא אבל בבניין, קבוע היינו כלל", בולט עץ בו בונים ש"אין אף
עצים. בה שהניחו מפני אלא עץ של נקראת שלא עוד וייתכן כן74)מותר. למד אלא בימין, הייתה שזו במשנה מפורש לא

מדבר שהתנא ומסתבר חביתין", עושי לשכת ואחת המלביש פינחס לשכת אחת משמאלו, ואחת מימינו "אחת שנאמר ממה רבינו
אחרוןֿאחרון. ועל ראשוןֿראשון כהן75)על ובגדי הדיוטים כהנים בגדי בהכנת עוסק כהונה בגדי מעשי על "הממונה שהיה

הכל". נעשה ידו ומתחת ובאריגתן שהייתה76)גדול ומפני בערב, ומחציתה בבקר מחציתה מנחה, יום בכל מקריב היה גדול כהן
חביתין. קרוייה תעשה" בשמן מחבת "על שנאמר כמו במחבת עשוייה

              
  

אינן ואם קדׁש; וגּגֹותיהן חל ּתֹוכן - העזרה קרקע עם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשוין
נתקּדׁשּו. לא והעלּיֹות ׁשהּגּגֹות חל, ּגּגֹותיהן אף - ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשוין
ולא קדׁשיֿקדׁשים, ׁשם אֹוכלין אין אּלּו ּגּגים ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹלפיכ

קּלים. קדׁשים ֲִִִַָָׁשֹוחטין
.Áלאכילת קדׁש ּתֹוכן - לּקדׁש ּופתּוחֹות לחל ּבנּויֹות ְְֲִֶֶַַַַָָֹֹֹהיּו

והּנכנס קּלים, קדׁשים ׁשם ׁשֹוחטין אין אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָָקדׁשיֿקדׁשים,
ּדבר. לכל חל וגּגֹותיהן ּפטּור. - ּבטמאה ְְְְְֵֶַָָָָָָֹֻלׁשם

.Ëלהר והּפתּוחֹות קדׁש, - לעזרה הּפתּוחֹות ְְְְְֲִֶַַַַָָָֹהּמחּלֹות
לאכילת ּבין ּכלפנים, - החֹומה ועבי החּלֹונֹות חל. - ְְֲֳִִִִִֵַַַַַַַָָֹהּבית

לטמאה. ּבין ְְְִֵֵָָָָֻקדׁשיֿקדׁשים
.Èעל להֹוסיף אֹו ירּוׁשלים על להֹוסיף ׁשרצּו ְְְִִִִֵֶַַַָָּביתּֿדין

הּמקֹום עד העזרה למׁש להם ויׁש מֹוסיפין. - ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹהעזרה
ׁשּירצּו. מקֹום עד ירּוׁשלים חֹומת ולמׁש הּבית, מהר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹׁשּירצּו

.‡Èעלּֿפי אּלא העזרֹות על אֹו העיר על מֹוסיפין ֲִִִִֵֶַַַָָָָאין
ׁשל סנהדרין ועלּֿפי ותּמים, ּובאּורים נביא, ועלּֿפי ,ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָֻהּמל
,אֹות מראה אני אׁשר "ּככל ׁשּנאמר: זקנים. ואחד ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשבעים

היה. מל רּבנּו ּומׁשה לדֹורֹות. - ּתעּׂשּו" ְְֲֵֵֶֶֶַַָָוכן
.È,תֹודֹות ׁשּתי ּביתּֿדין עֹוּׂשין העיר? על מֹוסיפין ְְִִִִִֵֵֵַַָוכיצד

ׁשּתי אחר ּביתּֿדין והֹולכים ׁשּבהם, חמץ לחם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָולֹוקחין
ּבכּנֹורֹות ועֹומדין זֹו, אחר זֹו הּתֹודֹות ּוׁשּתי ְְְְִִֵַַַַהּתֹודֹות,
(ואבן) אבן ּכל ועל ּופּנה ּפּנה ּכל על ּובצלצל ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָּובנבלים
וגֹו'", דּליתני ּכי ה' ארֹוממ" ואֹומר: ׁשּבירּוׁשלים, ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָ[ּגדֹולה]
ׁשם. ועֹומדין אֹותֹו, ׁשּמקּדׁשין הּמקֹום לסֹוף ׁשּמּגיעין ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָעד

א ּתֹודה לחם ׁשם והּׁשנּיהואֹוכלים הּתֹודֹות, מּׁשתי חת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
זֹו. את ואֹוכלין זֹו את ּׂשֹורפין הּנביא ועלּֿפי ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָנּׂשרפת.

.‚Èּבׁשירי אֹותּה מקּדׁשין העזרה, על הֹוסיפּו אם ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָוכן
אף מקּדׁשּתּה, ּבּה ׁשּנאכלת הּתֹודה ּירּוׁשלים מה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּמנחה.
ׁשּמקּדׁשין הן ּבּה אּלא נאכלין ׁשאין הּמנחֹות ׁשירי ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהעזרה

ׁשּקּדׁשּו. הּמקֹום ּבסֹוף אֹותן ואֹוכלין ּבהן. ְְְְִִֶֶַָָָָאֹותּה
.„Èקּדּוׁש אין - הּזה וכּסדר אּלּו ּבכל נעּׂשה ׁשּלא מקֹום ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכל

ׁשעּׂשה, הּוא זּכרֹון - תֹודֹות ׁשּתי עזרא ׁשעּׂשה וזה ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָּגמּור.
ולא מל לא ׁשם היה ׁשּלא הּמקֹום, נתקּדׁש במעּׂשיו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹלא
ׁשּקּדׁשּה ראׁשֹונה ּבקדּׁשה נתקּדׁשה? ּובּמה ותּמים. ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֻֻאּורים
וקּדׁשן לׁשעתן, וירּוׁשלים העזרה קּדׁש ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹׁשלמה,

לבֹוא. ִֶָָלעתיד
.ÂËׁשם ׁשאין אףֿעלּֿפי ּכּלן הּקרּבנֹות מקריבין ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻלפיכ

אףֿעלּֿפי העזרה ּבכל קדׁשיֿקדׁשים ואֹוכלין ּבנּוי; ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָּבית
קּלים קדׁשים ואֹוכלין ּבמחּצה; מּקפת ואינּה חרבה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשהיא
חֹומֹות; ׁשם ׁשאין אףֿעלּֿפי ירּוׁשלים ּבכל ׁשני ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָּומעּׂשר
לבֹוא. לעתיד וקדׁשה לׁשעתּה קדׁשה [ה]ראׁשֹונה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֻׁשהּקדּׁשה

.ÊËראׁשֹונה קדּׁשה וירּוׁשלים ּבּמקּדׁש אֹומר אני ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָֻולמה
לענין ארץֿיּׂשראל, ׁשאר ּובקדּׁשת לבֹוא, לעתיד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻקדׁשה
לבֹוא? לעתיד קדׁשה לא בהן, וכּיֹוצא ּומעּׂשרֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשביעית
ּוׁשכינה הּׁשכינה, מּפני וירּוׁשלים הּמקּדׁש ׁשּקדּׁשת ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻלפי
מקּדׁשיכם", את "והׁשּמֹותי אֹומר: הּוא והרי ּבטלה; ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָאינּה
עֹומדים; הן ּבקדּׁשתן ׁשּׁשמּומין, אףֿעלּֿפי חכמים: ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֻואמרּו
מּפני אּלא אינֹו ּובמעּׂשרֹות ּבׁשביעית הארץ חּיּוב ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאבל
ּבטל מידיהם הארץ ׁשּנלקחה וכיון רּבים, ּכּבּוׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא

ׁשהרי ּומּׁשביעית, מּמעּׂשרֹות הּתֹורה מן ונפטרה ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָהּכּבּוׁש
קּדׁשּה לא וקּדׁשּה, עזרא ׁשעלה וכיון ארץֿיּׂשראל. מן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹאינּה
מקֹום ּכל ּולפיכ ּבּה, ׁשהחזיקּו ּבחזקה אּלא ְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָָּבכּבּוׁש,
- הּׁשנּיה עזרא ּבקדּׁשת ונתקּדׁש ּבבל עֹולי ּבּה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשהחזיקּו
וחּיב מּמּנּו, הארץ ׁשּנלקחה ואףֿעלּֿפי הּיֹום, מקּדׁש ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻהּוא
ּתרּומה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו הּדר על ּובמעּׂשרֹות ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָּבׁשביעית

 
"ּומקּדׁשי‡. ׁשּנאמר: הּמקּדׁש, מן ליראה עּׂשה ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָמצות

על ׁשּצּוה מּמי אּלא ירא, אּתה הּמקּדׁש מן ולא ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּתיראּו".
ְִָיראתֹו.

.אֹו ּבמקלֹו הּבית להר אדם יּכנס לא יראתֹו? היא זֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹואי
אֹו רגליו ׁשעל באבק אֹו באפנּדתֹו אֹו ׁשּברגליו ְְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָֻבמנעל
לרק ׁשאסּור לֹומר צרי ואין ּבסדינֹו. לֹו הּצרּורין ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹבמעֹות
ּבכסּותֹו. מבליעֹו - רק לֹו נזּדּמן אם אּלא הּבית, הר ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹּבכל
מּפתח ויצא זֹו מּפתח ׁשּיּכנס ּדר הּבית הר יעּׂשה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹולא
לֹו יּכנס ולא מּבחּוץ. יּקיפֹו אּלא ,הּדר לקּצר ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּכנגּדּה

מצוה. לדבר ְְִִֶַָָאּלא
ּומּקיפין,‚. ימין, ּדר נכנסין - הּבית להר הּנכנסין ְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָוכל

מּקיף ׁשהּוא ּדבר, ׁשארעֹו מּמי חּוץ ּׂשמאל; ּדר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹויֹוצאין
על מּקיף ּל "מה לֹו: ׁשֹואלין היּו לפיכ הּׂשמאל. ְְְֲִִִַַַַַָָֹעל
."ינחמ הּזה ּבּבית "הּׁשֹוכן אבל". "ׁשאני ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהּׂשמאל?"
ותׁשמע ּבלבב יּתן הּזה ּבּבית "הּׁשֹוכן מנּדה". ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻ"ׁשאני

ויקרבּו".לדברי חברי ְְְֲִִֵֵֶָ
ואחֹוריו„. יֹוצא אינֹו לֹו, ונסּתּלק עבֹודה ׁשהׁשלים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָֹּכל

על ּבנחת ּומהּל מעט, מעט אחֹורּנית מהּל אּלא ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָלהיכל,
מעמד ואנׁשי מׁשמר אנׁשי וכן העזרה. מן ׁשּיצא עד ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָצּדֹו,
אחר ׁשּפֹוסע ּכמי הּמקּדׁש, מן יֹוצאין הם ּכ מּדּוכנן ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּולוּים

הּמקּדׁש. מן ליראה זה ּכל לאחֹוריו. ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָּתפּלה
עזרה,‰. ׁשל מזרחי ׁשער ּכנגד ראׁשֹו את אדם יקל ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹלא

קדׁשֿ ּבית ּכנגד מכּון ׁשהּוא מּפני ניקנֹור, ׁשער ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻׁשהּוא
לֹו ׁשּמּתר ּבּמקֹום ּבנחת יהּל לעזרה, הּנכנס וכל ְְְְֲֳִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻהּקדׁשים.
ּכמֹו ה', לפני עֹומד ׁשהּוא עצמֹו ויראה לׁשם, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָלהּכנס
ּבאימה ּומהּל הּימים". ּכל ׁשם ולּבי עיני "והיּו ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
ּברגׁש". נהּל אלהים "ּבבית ׁשּנאמר: ּורעדה, ְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּוביראה

.Âּבעזרה יׁשיבה ואין העזרה. ּבכל ליׁשב אדם לכל ְְְְְֲֲִֵֵֵָָָָָָָָָָָָואסּור
ּדוד הּמל "וּיבא ׁשּנאמר: ּבלבד, ּביתּֿדוד למלכי ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאּלא
לא הּגזית, ּבלׁשּכת יֹוׁשבין ׁשהיּו והּסנהדרין ה'". לפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוּיׁשב

חל. ׁשל ּבחציּה אּלא יֹוׁשבין ְְְִֶֶֶָָָֹהיּו
.Êאדם חּיב ּבעֹונֹותינּו, חרב הּיֹום ׁשהּמקּדׁש ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאףֿעלּֿפי

לּמקֹום אּלא יּכנס לא ּבבנינֹו: ּבֹו נֹוהג ׁשהיה ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבמֹוראֹו
ּכנגד ראׁשֹו יקל ולא ּבעזרה, יׁשב ולא לׁשם, להּכנס ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹֹֻׁשּמּתר
ּומקּדׁשי ּתׁשמרּו ׁשּבתתי "את ׁשּנאמר: הּמזרח. ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹׁשער
לעֹולם, מקּדׁש מֹורא אף לעֹולם, ׁשּבת ּׁשמירת מה - ְְְְִִִַַַַָָָָָָּתיראּו"

עֹומד. ּבקדּׁשתֹו ׁשחרב ְִִֵֶֶַַַָָֻׁשאףֿעלּֿפי
.Áראׁשֹו את להקל לאדם לֹו אסּור ּבנּוי ׁשהּמקּדׁש ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּבזמן

ׁשּיהיה והּוא ולפנים. לירּוׁשלים, חּוץ ׁשהּוא הּצֹופים, ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָמן
הּמקּדׁש. ּובין ּבינֹו מפסיק ּגדר יהיה ולא הּמקּדׁש, את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹרֹואה
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פז               
  

אינן ואם קדׁש; וגּגֹותיהן חל ּתֹוכן - העזרה קרקע עם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשוין
נתקּדׁשּו. לא והעלּיֹות ׁשהּגּגֹות חל, ּגּגֹותיהן אף - ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹֹׁשוין
ולא קדׁשיֿקדׁשים, ׁשם אֹוכלין אין אּלּו ּגּגים ְְְְִִִִֵֵֵַָָָָָֹלפיכ

קּלים. קדׁשים ֲִִִַָָׁשֹוחטין
.Áלאכילת קדׁש ּתֹוכן - לּקדׁש ּופתּוחֹות לחל ּבנּויֹות ְְֲִֶֶַַַַָָֹֹֹהיּו

והּנכנס קּלים, קדׁשים ׁשם ׁשֹוחטין אין אבל ְְְֲֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָָקדׁשיֿקדׁשים,
ּדבר. לכל חל וגּגֹותיהן ּפטּור. - ּבטמאה ְְְְְֵֶַָָָָָָֹֻלׁשם

.Ëלהר והּפתּוחֹות קדׁש, - לעזרה הּפתּוחֹות ְְְְְֲִֶַַַַָָָֹהּמחּלֹות
לאכילת ּבין ּכלפנים, - החֹומה ועבי החּלֹונֹות חל. - ְְֲֳִִִִִֵַַַַַַַָָֹהּבית

לטמאה. ּבין ְְְִֵֵָָָָֻקדׁשיֿקדׁשים
.Èעל להֹוסיף אֹו ירּוׁשלים על להֹוסיף ׁשרצּו ְְְִִִִֵֶַַַָָּביתּֿדין

הּמקֹום עד העזרה למׁש להם ויׁש מֹוסיפין. - ְְֲֲִִִֵֶַַָָָָָָָָֹהעזרה
ׁשּירצּו. מקֹום עד ירּוׁשלים חֹומת ולמׁש הּבית, מהר ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹׁשּירצּו

.‡Èעלּֿפי אּלא העזרֹות על אֹו העיר על מֹוסיפין ֲִִִִֵֶַַַָָָָאין
ׁשל סנהדרין ועלּֿפי ותּמים, ּובאּורים נביא, ועלּֿפי ,ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָֻהּמל
,אֹות מראה אני אׁשר "ּככל ׁשּנאמר: זקנים. ואחד ְְְְְְֱֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַָֹׁשבעים

היה. מל רּבנּו ּומׁשה לדֹורֹות. - ּתעּׂשּו" ְְֲֵֵֶֶֶַַָָוכן
.È,תֹודֹות ׁשּתי ּביתּֿדין עֹוּׂשין העיר? על מֹוסיפין ְְִִִִִֵֵֵַַָוכיצד

ׁשּתי אחר ּביתּֿדין והֹולכים ׁשּבהם, חמץ לחם ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָולֹוקחין
ּבכּנֹורֹות ועֹומדין זֹו, אחר זֹו הּתֹודֹות ּוׁשּתי ְְְְִִֵַַַַהּתֹודֹות,
(ואבן) אבן ּכל ועל ּופּנה ּפּנה ּכל על ּובצלצל ְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָּובנבלים
וגֹו'", דּליתני ּכי ה' ארֹוממ" ואֹומר: ׁשּבירּוׁשלים, ְְְְֲִִִִִִִֵֶַָָָ[ּגדֹולה]
ׁשם. ועֹומדין אֹותֹו, ׁשּמקּדׁשין הּמקֹום לסֹוף ׁשּמּגיעין ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָעד

א ּתֹודה לחם ׁשם והּׁשנּיהואֹוכלים הּתֹודֹות, מּׁשתי חת ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָ
זֹו. את ואֹוכלין זֹו את ּׂשֹורפין הּנביא ועלּֿפי ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָנּׂשרפת.

.‚Èּבׁשירי אֹותּה מקּדׁשין העזרה, על הֹוסיפּו אם ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָוכן
אף מקּדׁשּתּה, ּבּה ׁשּנאכלת הּתֹודה ּירּוׁשלים מה ְְְְֱִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּמנחה.
ׁשּמקּדׁשין הן ּבּה אּלא נאכלין ׁשאין הּמנחֹות ׁשירי ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָהעזרה

ׁשּקּדׁשּו. הּמקֹום ּבסֹוף אֹותן ואֹוכלין ּבהן. ְְְְִִֶֶַָָָָאֹותּה
.„Èקּדּוׁש אין - הּזה וכּסדר אּלּו ּבכל נעּׂשה ׁשּלא מקֹום ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹּכל

ׁשעּׂשה, הּוא זּכרֹון - תֹודֹות ׁשּתי עזרא ׁשעּׂשה וזה ְְְִֵֶֶֶֶָָָָָָָּגמּור.
ולא מל לא ׁשם היה ׁשּלא הּמקֹום, נתקּדׁש במעּׂשיו ְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹֹֹלא
ׁשּקּדׁשּה ראׁשֹונה ּבקדּׁשה נתקּדׁשה? ּובּמה ותּמים. ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָָֻֻאּורים
וקּדׁשן לׁשעתן, וירּוׁשלים העזרה קּדׁש ׁשהּוא ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָָֹֹׁשלמה,

לבֹוא. ִֶָָלעתיד
.ÂËׁשם ׁשאין אףֿעלּֿפי ּכּלן הּקרּבנֹות מקריבין ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻלפיכ

אףֿעלּֿפי העזרה ּבכל קדׁשיֿקדׁשים ואֹוכלין ּבנּוי; ְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָּבית
קּלים קדׁשים ואֹוכלין ּבמחּצה; מּקפת ואינּה חרבה ְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָֻׁשהיא
חֹומֹות; ׁשם ׁשאין אףֿעלּֿפי ירּוׁשלים ּבכל ׁשני ְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָּומעּׂשר
לבֹוא. לעתיד וקדׁשה לׁשעתּה קדׁשה [ה]ראׁשֹונה ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָָָָֻׁשהּקדּׁשה

.ÊËראׁשֹונה קדּׁשה וירּוׁשלים ּבּמקּדׁש אֹומר אני ְְְֲִִִִִֵַַָָָָָָֻולמה
לענין ארץֿיּׂשראל, ׁשאר ּובקדּׁשת לבֹוא, לעתיד ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֻקדׁשה
לבֹוא? לעתיד קדׁשה לא בהן, וכּיֹוצא ּומעּׂשרֹות ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹׁשביעית
ּוׁשכינה הּׁשכינה, מּפני וירּוׁשלים הּמקּדׁש ׁשּקדּׁשת ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַָָָָֻלפי
מקּדׁשיכם", את "והׁשּמֹותי אֹומר: הּוא והרי ּבטלה; ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָאינּה
עֹומדים; הן ּבקדּׁשתן ׁשּׁשמּומין, אףֿעלּֿפי חכמים: ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָֻואמרּו
מּפני אּלא אינֹו ּובמעּׂשרֹות ּבׁשביעית הארץ חּיּוב ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָאבל
ּבטל מידיהם הארץ ׁשּנלקחה וכיון רּבים, ּכּבּוׁש ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהּוא

ׁשהרי ּומּׁשביעית, מּמעּׂשרֹות הּתֹורה מן ונפטרה ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָהּכּבּוׁש
קּדׁשּה לא וקּדׁשּה, עזרא ׁשעלה וכיון ארץֿיּׂשראל. מן ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָֹאינּה
מקֹום ּכל ּולפיכ ּבּה, ׁשהחזיקּו ּבחזקה אּלא ְְֱֲִִִֶֶֶַָָָָָָָּבכּבּוׁש,
- הּׁשנּיה עזרא ּבקדּׁשת ונתקּדׁש ּבבל עֹולי ּבּה ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֻׁשהחזיקּו
וחּיב מּמּנּו, הארץ ׁשּנלקחה ואףֿעלּֿפי הּיֹום, מקּדׁש ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֻהּוא
ּתרּומה. ּבהלכֹות ׁשּבארנּו הּדר על ּובמעּׂשרֹות ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָּבׁשביעית

 
"ּומקּדׁשי‡. ׁשּנאמר: הּמקּדׁש, מן ליראה עּׂשה ְְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָמצות

על ׁשּצּוה מּמי אּלא ירא, אּתה הּמקּדׁש מן ולא ְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹּתיראּו".
ְִָיראתֹו.

.אֹו ּבמקלֹו הּבית להר אדם יּכנס לא יראתֹו? היא זֹו ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָֹואי
אֹו רגליו ׁשעל באבק אֹו באפנּדתֹו אֹו ׁשּברגליו ְְְְְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָֻבמנעל
לרק ׁשאסּור לֹומר צרי ואין ּבסדינֹו. לֹו הּצרּורין ְְְְִִִִֵֶַַָָָָֹבמעֹות
ּבכסּותֹו. מבליעֹו - רק לֹו נזּדּמן אם אּלא הּבית, הר ְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָֹּבכל
מּפתח ויצא זֹו מּפתח ׁשּיּכנס ּדר הּבית הר יעּׂשה ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹולא
לֹו יּכנס ולא מּבחּוץ. יּקיפֹו אּלא ,הּדר לקּצר ּכדי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹׁשּכנגּדּה

מצוה. לדבר ְְִִֶַָָאּלא
ּומּקיפין,‚. ימין, ּדר נכנסין - הּבית להר הּנכנסין ְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַָָָָוכל

מּקיף ׁשהּוא ּדבר, ׁשארעֹו מּמי חּוץ ּׂשמאל; ּדר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָֹויֹוצאין
על מּקיף ּל "מה לֹו: ׁשֹואלין היּו לפיכ הּׂשמאל. ְְְֲִִִַַַַַָָֹעל
."ינחמ הּזה ּבּבית "הּׁשֹוכן אבל". "ׁשאני ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹהּׂשמאל?"
ותׁשמע ּבלבב יּתן הּזה ּבּבית "הּׁשֹוכן מנּדה". ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֻ"ׁשאני

ויקרבּו".לדברי חברי ְְְֲִִֵֵֶָ
ואחֹוריו„. יֹוצא אינֹו לֹו, ונסּתּלק עבֹודה ׁשהׁשלים ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַָָֹּכל

על ּבנחת ּומהּל מעט, מעט אחֹורּנית מהּל אּלא ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַַָָלהיכל,
מעמד ואנׁשי מׁשמר אנׁשי וכן העזרה. מן ׁשּיצא עד ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָצּדֹו,
אחר ׁשּפֹוסע ּכמי הּמקּדׁש, מן יֹוצאין הם ּכ מּדּוכנן ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּולוּים

הּמקּדׁש. מן ליראה זה ּכל לאחֹוריו. ְְְְֲִִִִֶַַָָָָָּתפּלה
עזרה,‰. ׁשל מזרחי ׁשער ּכנגד ראׁשֹו את אדם יקל ְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹלא

קדׁשֿ ּבית ּכנגד מכּון ׁשהּוא מּפני ניקנֹור, ׁשער ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֻׁשהּוא
לֹו ׁשּמּתר ּבּמקֹום ּבנחת יהּל לעזרה, הּנכנס וכל ְְְְֲֳִִֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻהּקדׁשים.
ּכמֹו ה', לפני עֹומד ׁשהּוא עצמֹו ויראה לׁשם, ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָלהּכנס
ּבאימה ּומהּל הּימים". ּכל ׁשם ולּבי עיני "והיּו ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:
ּברגׁש". נהּל אלהים "ּבבית ׁשּנאמר: ּורעדה, ְְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹּוביראה

.Âּבעזרה יׁשיבה ואין העזרה. ּבכל ליׁשב אדם לכל ְְְְְֲֲִֵֵֵָָָָָָָָָָָָואסּור
ּדוד הּמל "וּיבא ׁשּנאמר: ּבלבד, ּביתּֿדוד למלכי ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹאּלא
לא הּגזית, ּבלׁשּכת יֹוׁשבין ׁשהיּו והּסנהדרין ה'". לפני ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹוּיׁשב

חל. ׁשל ּבחציּה אּלא יֹוׁשבין ְְְִֶֶֶָָָֹהיּו
.Êאדם חּיב ּבעֹונֹותינּו, חרב הּיֹום ׁשהּמקּדׁש ְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָָָאףֿעלּֿפי

לּמקֹום אּלא יּכנס לא ּבבנינֹו: ּבֹו נֹוהג ׁשהיה ּכמֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹּבמֹוראֹו
ּכנגד ראׁשֹו יקל ולא ּבעזרה, יׁשב ולא לׁשם, להּכנס ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָָָֹֹֹֻׁשּמּתר
ּומקּדׁשי ּתׁשמרּו ׁשּבתתי "את ׁשּנאמר: הּמזרח. ְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַַַָָֹֹׁשער
לעֹולם, מקּדׁש מֹורא אף לעֹולם, ׁשּבת ּׁשמירת מה - ְְְְִִִַַַַָָָָָָּתיראּו"

עֹומד. ּבקדּׁשתֹו ׁשחרב ְִִֵֶֶַַַָָֻׁשאףֿעלּֿפי
.Áראׁשֹו את להקל לאדם לֹו אסּור ּבנּוי ׁשהּמקּדׁש ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָֹּבזמן

ׁשּיהיה והּוא ולפנים. לירּוׁשלים, חּוץ ׁשהּוא הּצֹופים, ְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָמן
הּמקּדׁש. ּובין ּבינֹו מפסיק ּגדר יהיה ולא הּמקּדׁש, את ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹרֹואה
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פח              
  

.Ë.למערב מזרח ּבין ׁשּייׁשן אֹו ׁשּיּפנה לעֹולם לאדם ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָאסּור
למערב מזרח ּבין ּביתֿהּכּסא קֹובעין ׁשאין לֹומר צרי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָואין
למערב יּפנה לא לפיכ ּבמערב. ׁשההיכל מּפני מקֹום, ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּבכל
צפֹון ּבין אּלא הּמערב, ּכנגד ׁשהּוא מּפני למזרח, ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹולא
ולפנים, הּצֹופים מן מים הּמּטיל וכל ויׁשנים. נפנים ְְְְְִִִִִִִִִִֵַַַַָָלדרֹום
יסּלק אֹו לדרֹום, אֹו לצפֹון אּלא הּקדׁש, ּכלּפי ּופניו יׁשב ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלא

לצדדין. ְִִֶַָֹהּקדׁש
.Èּתבנית אכסדרה היכל; ּתבנית ּבית ׁשּיעּׂשה לאדם ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָואסּור

ּומנֹורה ׁשלחן; ּבצּורת ׁשלחן העזרה; ּכנגד חצר ְְְְְֲֵֶֶַָָָָָָָָֻֻאּולם;
אֹו קנים חמּׁשה ׁשל מנֹורה הּוא עֹוּׂשה אבל מנֹורה. ְְְֲֲִִֶֶַָָָָָּבצּורת
אףֿעלּֿפי מּתכת ׁשל ׁשאינּה מנֹורה אֹו קנים, ׁשמֹונה ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָׁשל

קנים. ׁשבעה לּה ְִִֵֶָָָׁשּיׁש
.‡Èארּבע והּוא יּׂשראל, מחנה ּבּמדּבר: היּו מחנֹות ְְְְֲֲִִֵֵַַַַַָָָָׁשלׁש

יחנּו"; לּמׁשּכן "וסביב ּבּה: ׁשּנאמר לוּיה, ּומחנה ְְְֱֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָמחנֹות;
ּוכנגּדן ולפנים. אהלֿמֹועד חצר מּפתח והּוא ׁשכינה, ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹּומחנה
יּׂשראל, ּכמחנה - הּבית הר עד ירּוׁשלים מּפתח ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָלדֹורֹות:
- ניקנֹור ׁשער ׁשהּוא העזרה, ּפתח עד הּבית הר ֲִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָּומּפתח
והחיל ׁשכינה. מחנה - ולפנים העזרה ּומּפתח לוּיה, ְְְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָּכמחנה

עֹולמים. ּבבית יתרה מעלה ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָועזרתֿהּנׁשים
.Èהיא ּומה הארצֹות. מּכל מקּדׁשת ארץֿיּׂשראל ְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָָֻּכל

והּבּכּורים, הּלחם ּוׁשּתי העמר מּמּנה ׁשּמביאין ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻקדּׁשתּה?
ארצֹות. מּׁשאר ּכן מביאין ּׁשאין ְְֲִִִֵֵֶַָָמה

.‚Èעירֹות מּזֹו: למעלה וזֹו ּבארץֿיּׂשראל, הן קדּׁשֹות ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻעּׂשר
מּתֹוכן ׁשּמׁשּלחין הארץ: מּׁשאר מקּדׁשֹות חֹומה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָֻֻהּמּקפֹות
ׁשבעה ׁשּירצּו עד מת ּבתֹוכן קֹוברין ואין המצרעים; ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָֹאת
לעיר, חּוץ הּמת יצא ואם העיר; אנׁשי ּכל אֹו העיר ְְִִִִֵֵֵַַָָָָָָטּובי
להחזירֹו. כּלן ׁשרצּו אףֿעלּֿפי לתֹוכּה אֹותֹו מחזירין ְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָֻאין
וכל אֹותֹו. מפּנין - הּמדינה מן הּקבר להֹוציא העיר ּבני ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָרצּו
ׁשהּקיפּתּו קבר .מל אֹו נביא מּקבר חּוץ מפּנין, ְְִִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָהּקברֹות
זֹו: ּכנגד זֹו רּוחֹות מּׁשתי ּבין רּוחֹותיו מארּבע ּבין ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָהעיר,
וחמּׁשים לכאן אּמה מחמּׁשים יתר העיר ּובין ּבינֹו היתה ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵַַָָָָָָאם
מפּנין - מּכאן ּפחֹות כּלן, ׁשּירצּו עד אֹותֹו מפּנין אין - ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֻלכאן

אֹותֹו.
.„È,חֹומה הּמּקפֹות העירֹות מּׁשאר מקּדׁשת ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֻֻירּוׁשלים

ואּלּו מחֹומתּה. לפנים ׁשני ּומעּׂשר קּלים קדׁשים ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָׁשאֹוכלין
ואין הּמת; את ּבּה מלינין אין ּבירּוׁשלים: ׁשּנאמרּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָּדברים
ּבּתים; ּבתֹוכּה מּׂשּכירין ואין אדם; עצמֹות ּבתֹוכּה ְְְְְֲִִִִִֵַַַָָָָָמעבירין
ּבּה מקּימין ואין ּתֹוׁשב; לגר מקֹום ּבתֹוכּה נֹותנין ְְְְְְְִִֵֵֵַָָָָואין
מימֹות ּבּה ׁשהיּו חלּדה, וקבר ּביתּֿדוד מּקברי חּוץ ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָֻקברֹות,
ואינּה ּופרּדסים; ּגּנֹות ּבּה נֹוטעים ואין הראׁשֹונים; ְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָנביאים
ּבּה מקּימין ואין ּתסרח; ׁשּמא נחרׁשת, ואינּה ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָנזרעת
נביאים מימֹות ׁשם ׁשהיתה ורדים מּגּנת חּוץ ְְְִִִִִִִֶַָָָָָאילנֹות,
ואין הּׁשרצים; מּפני אׁשּפה, ּבּה מקּימין ואין ְְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַָָָָהראׁשֹונים;
אהל מּפני לרׁשּותֿהרּבים, ּוגזּוזטראֹות זיזין הימּנה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹמֹוציאין

ואין העׁשן; מּפני ּכבׁשֹונֹות, ּבּה עֹוּׂשין ואין ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָָֻהּטמאה;
יגּדלּו לא וכן הּקדׁשים; מּפני ּתרנגֹולֹות, ּבּה ְְְְְְְְֳִִִֵֵַַַַָָֹמגּדלין
ואין הּטהרֹות; מּפני ארץֿיּׂשראל, ּבכל ּתרנגֹולים ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹהּכהנים
עיר נעּׂשית ואינּה ּבנגעים; מּטּמא ואינֹו ּבּה; נחלט ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָהּבית
נתחּלקה ׁשּלא לפי ערּופה, עגלה מביאה ואינּה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנּדחת;

ְִַָלּׁשבטים.
.ÂËויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות זבין ׁשאין מּמּנה, מקּדׁש הּבית ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהר

ואין הּבית, להר עצמֹו הּמת להכניס ּומּתר לׁשם. ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָָֻנכנסין
לׁשם. נכנס ׁשהּוא טמאֿמת לֹומר ְְְִִֵֵֶַָָָצרי

.ÊËנּדה ּובֹועל ּוטמאֿמת עּכּו"ם ׁשאין מּמּנּו, מקּדׁש ְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָֻהחיל
לׁשם. ְְִִָָנכנסים

.ÊÈנכנס טבּולֿיֹום ׁשאין החיל, מן מקּדׁשת ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻעזרתֿהּנׁשים
לטבּולֿיֹום מּתר הּתֹורה מן אבל מּדבריהם, זה ואּסּור ְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָָֻלׁשם.
אינֹו לעזרתֿהּנׁשים, ׁשּנכנס ּוטמאֿמת לוּיה. למחנה ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלהּכנס

חּטאת. ַַָָחּיב
.ÁÈֿמחּסר ׁשאין נׁשים, מעזרת מקּדׁשת יּׂשראל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻֻעזרת

ּכרת. חּיב לׁשם, ׁשּנכנס וטמא לׁשם. נכנס ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכּפּורים
.ËÈנכנסין יּׂשראל ׁשאין מּמּנה, מקּדׁשת ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻעזרתֿהּכהנים

ולׁשחיטה ּולכּפרה לסמיכה צרכיהם: ּבׁשעת אּלא ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָלׁשם
ְְִָולתנּופה.

.Îּבעליֿמ ׁשאין מּמּנה, מקּדׁש ולּמזּבח האּולם ּומיןּבין ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
לׁשם. נכנסין ּוקרּועיֿבגדים ְְְְְִִִֵֵָָָֹּופרּועיֿראׁש

.‡Îלׁשם נכנס ׁשאין ולּמזּבח, האּולם מּבין מקּדׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָֻההיכל
ורגלים. ידים רחּוץ ְְְִִֶַַָָָאּלא

.Îאּלא לׁשם נכנס ׁשאין מּמּנּו, מקּדׁש קדׁשֿהּקדׁשים ְְְֳִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹֻּבית
העבֹודה. ּבׁשעת ּביֹוםֿהּכּפּורים ּגדֹול ְְֲִִִֵַַָָָֹּכהן

.‚Îנכנסין אין קדׁשֿהּקדׁשים על מכּון ּבעלּיה ׁשהיה ְְֲֳִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻמקֹום
ּבדקֹו. לחּזק צרי הּוא מה לידע ּבׁשבּוע אחת ּפעם אּלא ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַָָָלֹו
להֹוציא אֹו ּבהיכל ּולתּקן לבנֹות הּבּנאים ׁשּנכנסין ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָּבׁשעה
לא ּתמימים. ּכהנים הּנכנסין ׁשּיהיּו מצוה הּטמאה, את ְְְְְֲִִִִִִִִֶֶַַָָָָֹֹֻמּׁשם
- ּכהנים ׁשם אין ואם ּבעליֿמּומין. יּכנסּו - ּתמימים ְְְְֲֲִִִִִִֵֵַָָָֹמצאּו
ּבטהֹורים. מצוה יּׂשראל. יּכנסּו - לוּים מצאּו לא לוּים. ְְְְְְְְִִִִִִִִִִֵָָָָָֹיּכנסּו
יּכנס - ּובעלֿמּום טמא טמאים. יּכנסּו - טהֹורים מצאּו ְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָֹלא
וכל ּבצּבּור. ּדחּויה ׁשהּטמאה טמא, יּכנס ואל ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָֻּבעלֿמּום,
אֹו ּתבֹות ׁשם אין אם ּבתבֹות. יּכנסּו לתּקן, להיכל ְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָהּנכנסין

ּפתחים. ּדר יּכנסּו ּבתבֹות, ׁשּיעּׂשּו להם אפׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָאי

ה'תשע"א תשרי י"ג שלישי יום

 
עּׂשה‡. מצות הּמקּדׁש ׁשם1ׁשמירת ׁשאין ואףֿעלּֿפי , ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָ

לֹו. ּכבֹוד אּלא ׁשמירתֹו ׁשאין מּלסטים, ולא מאֹויבים ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּפחד
ּפלטרין דֹומה עליו2אינֹו ׁשאין לפלטרין ׁשֹומרין עליו ׁשּיׁש ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָ

ְִׁשֹומרין.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

תמיד".1) לפני תהיו אתם כלומר, העדות, אהל לפני אתך ובניך ואתה לאהרן: יתעלה אמרו שם2)"והוא המצוות בספר ארמון.
עליו שאין לפלטרין שומרין, עליו שיש פלטרין דומה לא שומרים, עליו שיש למקדש "גדולה זוטא, בספרי והוא מכילתא, בשם

שומרין".

              
  

.הּלילה ּכל מצותּה זֹו הּכהנים3ּוׁשמירה הם והּׁשֹומרים . ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹ
העדת" אהל לפני אּת ּובני "ואּתה ׁשּנאמר: -4והלוּים, ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

את "וׁשמרּו נאמר: והרי לֹו. ׁשֹומרים ּתהיּו אּתם ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָּכלֹומר,
אהל לפני קדמה "והחנים ונאמר: מֹועד", אהל ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹמׁשמרת
הּקדׁש" מׁשמרת ׁשמרי ּובניו ואהרן מׁשה מזרחה .5מֹועד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

ּבלאֿתעּׂשה‚. עברּו ׁשמירה, ּבּטלּו ׁשּנאמר:6ואם , ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָֹ
היא. אזהרה ׁשמירה ּולׁשֹון הּקדׁש", מׁשמרת את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ"ּוׁשמרּתם
מצות ׁשמירתֹו ּובּטּול עּׂשה, מצות ׁשּׁשמירתֹו למדּת, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָהא

ֲֶַֹלאֿתעּׂשה.
והלוּים„. מּבפנים ׁשֹומרים הּכהנים ׁשּיהיּו ׁשמירתֹו, ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶַַַָֹמצות

לילה ּבכל אֹותֹו ׁשֹומרין עדה ועּׂשרים וארּבעה ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמּבחּוץ.
מקֹומֹות ּבׁשלׁשה הּכהנים מקֹום: ועּׂשרים ּבארּבעה ,7ּתמיד ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹ

מקֹום. ועּׂשרים ּבאחד ְְְְְִִִֶֶַָָוהלוּים
אבטינס‰. ּבבית ׁשֹומרים היּו ּכהנים ׁשֹומרים? היּו 8והיכן ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָֹ

הּניצֹוץ הּמֹוקד9ּובבית הּניצֹוץ10ּובבית ּובית אבטינס ּבית . ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָ
והרֹובין העזרה, ׁשערי ּבצד ּבנּויֹות עלּיֹות ׁשֹומרים11היּו היּו ְְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָ

ּכּפה הּמֹוקד ּבית רבדין12ׁשם. מּקף היה ּגדֹול ׁשל13ּובית ְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻ
ּביתֿאב וזקני ׁשם14אבן, יׁשנים היּו הּיֹום אֹותֹו ,15ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

העזרה .17ּבידם16ּומפּתחֹות ְְְֲַָָָָָ

.Âיׁשנים הּׁשֹומרים הּכהנים היּו אּלא19ּבבגדיֿכהּנה18לא , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻ
ּבגדי ולֹובׁשין ראׁשיהן, ּכנגד אֹותן ּומּניחין אֹותן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמקּפלין

הּמלכים20עצמן חצרֹות ׁשֹומרי ּכל ּכדר הארץ, על ויׁשנים . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הּמּטֹות. על ייׁשנּו ְִִֶַַֹׁשּלא

.Êקרי ּבּמסּבה21ארע הֹול מהן, הּקרקע22לאחד ,23ׁשּתחת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
וטֹובל נתקּדׁשּו, לא הּבית להר הּפתּוחֹות ,24ׁשהּמחּלֹות ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַֹ

הּכהנים אחיו אצל ויֹוׁשב הּׁשערים25וחֹוזר ׁשּנפּתחין עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
לֹו והֹול יֹוצא .26ּבּבקר ְֵֵֶַֹ

.Á,הּבית הר ׁשערי חמּׁשה על ׁשֹומרים? הלוּים היּו ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָוהיכן
מּבחּוץ, העזרה ּפּנֹות ארּבע ועל מּתֹוכֹו, ּפּנֹותיו ארּבע ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָועל
לעזרה, חּוץ העזרה ׁשערי חמּׁשה ועל ּבעזרה, ליׁשב ְֲֲֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָׁשאסּור
הּניצֹוץ ׁשער ועל הּמֹוקד ׁשער על ׁשֹומרים הּכהנים ,27ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַֹ

מקֹום. ׁשמֹונהֿעּׂשר ְֲֵָָָָהרי
.Ëהּקרּבן ּבלׁשּכת ׁשֹומרים הּפרכת28ועֹוד ּובלׁשּכת ,29, ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹ

ּביתֿהּכּפרת .30ואחֹורי ֲֵֵֶַַַֹ
.Èואיׁש הּׁשֹומרים, מׁשמרֹות ּכל על אחד ממּנה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֻּומעמידין

הּבית ּומׁשמר31הר מׁשמר ּכל על מחּזר והיה נקרא. היה ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָָ
עֹומד ׁשאינֹו מׁשמר וכל לפניו. ּדלּוקֹות ואבּוקֹות הּלילה, ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָּכל

הּבית הר "איׁש לֹו יׁשן,32ואֹומר ׁשהּוא נּכר "!עלי ׁשלֹום , ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
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בלילה.3) גם שמרו כז. לתמיד להראב"ד המיוחס הפירוש דעת לפי למקדש.4)אבל למדו וממנו במשכן, נאמר העתקת5)זה
מדוייקת. אינה בעשה,6)הפסוק אלא לי אין מועד אהל משמרת את ושמרו הזה בלשון אמרו "ובמכילתא שם: המצוות בספר

והשמר קצף", עוד יהיה "ולא שם: הפסוק מסוף כן למדו [ואולי הקדש". משמרת את ושמרתם לומר תלמוד מניין, תעשה בלא
לאו]. "למשמרת"7)דלאו "ושמרת", "שומרים", שמירה: פעמים שלוש לח) ג, (במדבר בתורה בהם שנאמר מפני כו. תמיד
שם). ממשפחת8)(תמיד שהם הקטורת מפטמי האומנים שם על אבטינס" "בית ונקראת הקטורת, בה שעושים הלשכה היא

מנצצין9)אבטינס. חמה וניצוצי לתוכו מהשער שנכנסים העזרה לצד הניצוץ משער לפנים אחת מרוח פתוחה אכסדרה כעין היא
שם). (הרא"ש הניצוץ בית הלשכה נקראת לכן מרובה שלה) (=אש אשה והייתה תמיד10)בה שם שדולקת המדורה שם על

יא משנה א פרק בשבת [ואילו ו). משנה א פרק מדות המשניות (פירוש שטבל מי מתחמם היה זו ובמדורה המוקד, בית נקראת
שם]. לתלמוד בפירושו רבינו בו חזר אבל למזבח, אש ממנה שלקחו רבינו מפני11)פירש רובין להם וקוראים כהונה, בחורי

אבל לעבודה כשר הוא הרי איש ויעשה הכהן "כשיגדל ט"ו) הלכה המקדש כלי (מהלכות רבינו ולדעת לעבודה, עוד הגיעו שלא
שנה". כ בן שיהיה עד במקדש לעבוד אותו מניחים היו עגול.12)לא בולטות13)גגו אצטבאות כעין אבנים של שורות

שורה גבי על שורה וכן שתחתיה משורה קצרה מהכותל יוצאת אחרת שורה גבה ועל המוקד בית לתוך מבפנים החומה מכותלי
סביב. מדריגות כעין למעלה היה14)עד משמר וכל משמרות וארבעה לעשרים הכהנים כל חלקו המלך ודוד הנביא שמואל

יום. לכל אב בית אבות, לבתי נחלק והמשמר אחד, שבוע בעזרה.15)עובד ישיבה אין שהרי ישנים, היו חול ובמקום
בלילה.16) נעולים היו העזרה ששנינו17)ששערי כמו מיוחד, במקום מונחים היו אבל עליהם. ממונים שהיו ברשותם, כלומר,

בה". תלויות היו שהמפתחות ושלשלת שיש של וטבלא אמה על אמה שם היה "ומקום ט) משנה א פרק הכהנים18)(מדות
לשעה. משעה ומתחלפים ישנים היו והשאר ערים היו שניים או אחד רק הלילה כל נעורים היו לא "לפי19)השומרים סט. יומא

לומר רצוני שעטנז בהם יש הדיוט כהן ובגדי בלבד עבודה בשעת אלא בהם ליהנות מותר אינו שעטנז בהם יש כהונה שבגדי
הלכה המקדש כלי מהלכות ח (פרק בהם ליהנות ניתנו כהונה בגדי שאמרו ומה מקדשים. ייהנה שלא משום מפרשים ויש האבנט".

אסור. לבישה דרך שלא אבל לבישה בדרך אלא אינו - שלהם.20)יא) חול שם).21)בגדי (תמיד קרי גשר22)טומאת הוא
למערה. בה לעזרה.23)שיורד להיכנס אסור קרי שבעל המקדש, מיד24)של אלא לטהרתו ימים ספירת צריך אינו בעלֿקרי

לטבול. רשאי מהטומאה הלכה25)כשפורש למעלה (ראה בחול שהיה המוקד בית של החלק אותו שגם ואף המוקד. שבבית
סגורים עדיין והשערים בפנים שנטמא כיוון - לווייה במחנה מדרבנן אסור יום וטבול לווייה, מחנה שהוא הבית, מהר הוא ה)
והולך "יוצא שאמרו מה זה ולפי מותר. הבית בהר אבל בלבד, נשים בעזרת אלא אסור יום טבול שאין אומרים ויש לו. הקילו

עבודה. לעבוד שעומד יחשדוהו שלא משום הוא שמש26)לו" שיעריב עד בעזרה לבוא לו מותר ואין יום טבול שהוא ו"."לפי
[שניים27) צריכי לא מנייהו תרי אביי ומתרץ וכו' בעזרה היו שערים ז' ורמינהו בעזרה? היו שערים "וחמשה אמרו: כז. בתמיד

שומרים". הכהנים "שהרי רבינו כוונת וזוהי שם, שומרים שהכהנים מכיוון שימור", צריכים] אין הטלאים28)מהם לשכת היא
הגדול. המוקד בבית דרומית במערבית (הרא"ש).29)שהייתה הפרוכת אורגים הכפורת.30)ששם ששם קדשים קדשי אחורי

הבית.31) הר שר הבית.32)היינו הר לאיש לו ואומר עומד אינו כלומר,



פט               
  

.הּלילה ּכל מצותּה זֹו הּכהנים3ּוׁשמירה הם והּׁשֹומרים . ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֹ
העדת" אהל לפני אּת ּובני "ואּתה ׁשּנאמר: -4והלוּים, ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֻ

את "וׁשמרּו נאמר: והרי לֹו. ׁשֹומרים ּתהיּו אּתם ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָּכלֹומר,
אהל לפני קדמה "והחנים ונאמר: מֹועד", אהל ְְְְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָֹֹֹמׁשמרת
הּקדׁש" מׁשמרת ׁשמרי ּובניו ואהרן מׁשה מזרחה .5מֹועד ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

ּבלאֿתעּׂשה‚. עברּו ׁשמירה, ּבּטלּו ׁשּנאמר:6ואם , ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָֹ
היא. אזהרה ׁשמירה ּולׁשֹון הּקדׁש", מׁשמרת את ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ"ּוׁשמרּתם
מצות ׁשמירתֹו ּובּטּול עּׂשה, מצות ׁשּׁשמירתֹו למדּת, ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָהא

ֲֶַֹלאֿתעּׂשה.
והלוּים„. מּבפנים ׁשֹומרים הּכהנים ׁשּיהיּו ׁשמירתֹו, ְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֶַַַָֹמצות

לילה ּבכל אֹותֹו ׁשֹומרין עדה ועּׂשרים וארּבעה ְְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמּבחּוץ.
מקֹומֹות ּבׁשלׁשה הּכהנים מקֹום: ועּׂשרים ּבארּבעה ,7ּתמיד ְְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָֹ

מקֹום. ועּׂשרים ּבאחד ְְְְְִִִֶֶַָָוהלוּים
אבטינס‰. ּבבית ׁשֹומרים היּו ּכהנים ׁשֹומרים? היּו 8והיכן ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָָֹ

הּניצֹוץ הּמֹוקד9ּובבית הּניצֹוץ10ּובבית ּובית אבטינס ּבית . ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַָ
והרֹובין העזרה, ׁשערי ּבצד ּבנּויֹות עלּיֹות ׁשֹומרים11היּו היּו ְְְְֲֲֲִִִֵַַָָָָָָ

ּכּפה הּמֹוקד ּבית רבדין12ׁשם. מּקף היה ּגדֹול ׁשל13ּובית ְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֻ
ּביתֿאב וזקני ׁשם14אבן, יׁשנים היּו הּיֹום אֹותֹו ,15ׁשל ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָ

העזרה .17ּבידם16ּומפּתחֹות ְְְֲַָָָָָ

.Âיׁשנים הּׁשֹומרים הּכהנים היּו אּלא19ּבבגדיֿכהּנה18לא , ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָֹֹֻ
ּבגדי ולֹובׁשין ראׁשיהן, ּכנגד אֹותן ּומּניחין אֹותן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָמקּפלין

הּמלכים20עצמן חצרֹות ׁשֹומרי ּכל ּכדר הארץ, על ויׁשנים . ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
הּמּטֹות. על ייׁשנּו ְִִֶַַֹׁשּלא

.Êקרי ּבּמסּבה21ארע הֹול מהן, הּקרקע22לאחד ,23ׁשּתחת ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָ
וטֹובל נתקּדׁשּו, לא הּבית להר הּפתּוחֹות ,24ׁשהּמחּלֹות ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַֹ

הּכהנים אחיו אצל ויֹוׁשב הּׁשערים25וחֹוזר ׁשּנפּתחין עד ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹ
לֹו והֹול יֹוצא .26ּבּבקר ְֵֵֶַֹ

.Á,הּבית הר ׁשערי חמּׁשה על ׁשֹומרים? הלוּים היּו ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָוהיכן
מּבחּוץ, העזרה ּפּנֹות ארּבע ועל מּתֹוכֹו, ּפּנֹותיו ארּבע ְְְְֲִִִִַַַַַַַָָָָועל
לעזרה, חּוץ העזרה ׁשערי חמּׁשה ועל ּבעזרה, ליׁשב ְֲֲֲֲֲִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָָׁשאסּור
הּניצֹוץ ׁשער ועל הּמֹוקד ׁשער על ׁשֹומרים הּכהנים ,27ׁשהרי ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַֹ

מקֹום. ׁשמֹונהֿעּׂשר ְֲֵָָָָהרי
.Ëהּקרּבן ּבלׁשּכת ׁשֹומרים הּפרכת28ועֹוד ּובלׁשּכת ,29, ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָֹ

ּביתֿהּכּפרת .30ואחֹורי ֲֵֵֶַַַֹ
.Èואיׁש הּׁשֹומרים, מׁשמרֹות ּכל על אחד ממּנה ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֻּומעמידין

הּבית ּומׁשמר31הר מׁשמר ּכל על מחּזר והיה נקרא. היה ְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָָָָ
עֹומד ׁשאינֹו מׁשמר וכל לפניו. ּדלּוקֹות ואבּוקֹות הּלילה, ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָּכל

הּבית הר "איׁש לֹו יׁשן,32ואֹומר ׁשהּוא נּכר "!עלי ׁשלֹום , ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
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בלילה.3) גם שמרו כז. לתמיד להראב"ד המיוחס הפירוש דעת לפי למקדש.4)אבל למדו וממנו במשכן, נאמר העתקת5)זה
מדוייקת. אינה בעשה,6)הפסוק אלא לי אין מועד אהל משמרת את ושמרו הזה בלשון אמרו "ובמכילתא שם: המצוות בספר

והשמר קצף", עוד יהיה "ולא שם: הפסוק מסוף כן למדו [ואולי הקדש". משמרת את ושמרתם לומר תלמוד מניין, תעשה בלא
לאו]. "למשמרת"7)דלאו "ושמרת", "שומרים", שמירה: פעמים שלוש לח) ג, (במדבר בתורה בהם שנאמר מפני כו. תמיד
שם). ממשפחת8)(תמיד שהם הקטורת מפטמי האומנים שם על אבטינס" "בית ונקראת הקטורת, בה שעושים הלשכה היא

מנצצין9)אבטינס. חמה וניצוצי לתוכו מהשער שנכנסים העזרה לצד הניצוץ משער לפנים אחת מרוח פתוחה אכסדרה כעין היא
שם). (הרא"ש הניצוץ בית הלשכה נקראת לכן מרובה שלה) (=אש אשה והייתה תמיד10)בה שם שדולקת המדורה שם על

יא משנה א פרק בשבת [ואילו ו). משנה א פרק מדות המשניות (פירוש שטבל מי מתחמם היה זו ובמדורה המוקד, בית נקראת
שם]. לתלמוד בפירושו רבינו בו חזר אבל למזבח, אש ממנה שלקחו רבינו מפני11)פירש רובין להם וקוראים כהונה, בחורי

אבל לעבודה כשר הוא הרי איש ויעשה הכהן "כשיגדל ט"ו) הלכה המקדש כלי (מהלכות רבינו ולדעת לעבודה, עוד הגיעו שלא
שנה". כ בן שיהיה עד במקדש לעבוד אותו מניחים היו עגול.12)לא בולטות13)גגו אצטבאות כעין אבנים של שורות

שורה גבי על שורה וכן שתחתיה משורה קצרה מהכותל יוצאת אחרת שורה גבה ועל המוקד בית לתוך מבפנים החומה מכותלי
סביב. מדריגות כעין למעלה היה14)עד משמר וכל משמרות וארבעה לעשרים הכהנים כל חלקו המלך ודוד הנביא שמואל

יום. לכל אב בית אבות, לבתי נחלק והמשמר אחד, שבוע בעזרה.15)עובד ישיבה אין שהרי ישנים, היו חול ובמקום
בלילה.16) נעולים היו העזרה ששנינו17)ששערי כמו מיוחד, במקום מונחים היו אבל עליהם. ממונים שהיו ברשותם, כלומר,

בה". תלויות היו שהמפתחות ושלשלת שיש של וטבלא אמה על אמה שם היה "ומקום ט) משנה א פרק הכהנים18)(מדות
לשעה. משעה ומתחלפים ישנים היו והשאר ערים היו שניים או אחד רק הלילה כל נעורים היו לא "לפי19)השומרים סט. יומא

לומר רצוני שעטנז בהם יש הדיוט כהן ובגדי בלבד עבודה בשעת אלא בהם ליהנות מותר אינו שעטנז בהם יש כהונה שבגדי
הלכה המקדש כלי מהלכות ח (פרק בהם ליהנות ניתנו כהונה בגדי שאמרו ומה מקדשים. ייהנה שלא משום מפרשים ויש האבנט".

אסור. לבישה דרך שלא אבל לבישה בדרך אלא אינו - שלהם.20)יא) חול שם).21)בגדי (תמיד קרי גשר22)טומאת הוא
למערה. בה לעזרה.23)שיורד להיכנס אסור קרי שבעל המקדש, מיד24)של אלא לטהרתו ימים ספירת צריך אינו בעלֿקרי

לטבול. רשאי מהטומאה הלכה25)כשפורש למעלה (ראה בחול שהיה המוקד בית של החלק אותו שגם ואף המוקד. שבבית
סגורים עדיין והשערים בפנים שנטמא כיוון - לווייה במחנה מדרבנן אסור יום וטבול לווייה, מחנה שהוא הבית, מהר הוא ה)
והולך "יוצא שאמרו מה זה ולפי מותר. הבית בהר אבל בלבד, נשים בעזרת אלא אסור יום טבול שאין אומרים ויש לו. הקילו

עבודה. לעבוד שעומד יחשדוהו שלא משום הוא שמש26)לו" שיעריב עד בעזרה לבוא לו מותר ואין יום טבול שהוא ו"."לפי
[שניים27) צריכי לא מנייהו תרי אביי ומתרץ וכו' בעזרה היו שערים ז' ורמינהו בעזרה? היו שערים "וחמשה אמרו: כז. בתמיד

שומרים". הכהנים "שהרי רבינו כוונת וזוהי שם, שומרים שהכהנים מכיוון שימור", צריכים] אין הטלאים28)מהם לשכת היא
הגדול. המוקד בבית דרומית במערבית (הרא"ש).29)שהייתה הפרוכת אורגים הכפורת.30)ששם ששם קדשים קדשי אחורי

הבית.31) הר שר הבית.32)היינו הר לאיש לו ואומר עומד אינו כלומר,



צ              
  

ּבמקלֹו ּכסּותֹו33חֹובטֹו את לּׂשרף לֹו היה ּורׁשּות עד34, . ְְְְְְִֶַַָָֹ
לוי ּבן קֹול ּבעזרה? ּקֹול מה ּבירּוׁשלים: אֹומרין ְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָׁשהיּו

מׁשמרּתֹו.35לֹוקה על ׁשּיׁשן נּׂשרפין, ּובגדיו ְְְְִִִֵֶֶַַָָָָ
.‡Èלֹו סמּו הּׁשחר עּמּוד ׁשּיעלה קדם יבֹוא36ּבּׁשחר, , ֲֶֶֶַַַַַַַַָָֹ

מקּדׁש ׁשל והן37הממּנה הּמֹוקד, ׁשּבבית הּכהנים על וידּפק ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֻ
הּקטן הּׁשער את ּופתח הּמפּתח את נטל לֹו. ׁשּבין38ּפֹותחין ְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָָ

ונכנסּו לעזרה. הּמֹוקד מּבית ונכנס העזרה ּובין הּמֹוקד ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָָּבית
לׁשּתי ונחלקּו ּבידם. אֹור ׁשל אבּוקֹות ּוׁשּתי הּכהנים, ְְְְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַַָָָֹאחריו

ּבֹודקיןכּתֹות: והיּו לּמערב. הֹולכת וכת לּמזרח, הֹולכת ּכת ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָ
העזרה ּכל את למקֹום39והֹולכין הּכּתֹות ׁשּתי ׁשּיּגיעּו עד , ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָ

חבּתין עֹוּׂשי הּגיעּו40ּבית ׁשלֹום!41. אֹומרין: ואּלּו, אּלּו ְֲִִִִִֵֵֵֵָָ
חבּתין לעּׂשֹות חבּתין עֹוּׂשי והעמידּו ׁשלֹום? .42הּכל ְֱֲֲֲִִִִִֵֶַַָֹ

.Èולילה לילה ּבכל עֹוּׂשין הּזה ׁשּבת43ּכּסדר מּלילי חּוץ , ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
אּור ּבידם ׁשם44ׁשאין הּדֹולקין ּבּנרֹות ּבֹודקין אּלא , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָ

ֵֶֶַָמערבֿׁשּבת.
ּביתֿהּבחירה הלכֹות להֹו ְְְְִִִֵַָסליקּו

  
 

ּוׁשמנה עּׂשה, מצֹות ׁשׁש מצֹות. עּׂשרה ארּבע ּבכללן ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹיׁש
הּמׁשחה. ׁשמן לעּׂשֹות א) פרטן: וזהּו תעּׂשה, לא ְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹמצֹות
ׁשּלא ד) מּמּנּו. לסּו ׁשּלא ג) ּכמֹוהּו. לעּׂשֹות ׁשּלא ֲִֶֶֶֶַָָֹֹֹב)
מזּבח על להקטיר ׁשּלא ה) הּקטרת. ּכמתּכנת ְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַַַֹֹֹלעּׂשֹות
ׁשּלא ז) הּכתף. על הארֹון לּׂשאת ו) הּקטרת. מן חּוץ ְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹהּזהב
ׁשּלא ט) ּבּמקּדׁש. הּלוי ׁשּיעבד ח) מּמּנּו. הּבּדים ְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹיסּורּו
הּכהן לקּדׁש י) ּבּמקּדׁש. חברֹו ּבמלאכת אחד ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹיעּׂשה
יב) ּברגלים. ׁשוֹות הּמׁשמרֹות ּכל ׁשּיהיּו יא) ְְְֲִִִֶַָָָָָָָלעבֹודה.
יד) הּמעיל. יּקרע ׁשּלא יג) לעבֹודה. ּכהּנה ּבגדי ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָֹֻללּבׁש

האפֹוד. מעל החׁשן יּזח ִֵֵֶֶַַַָֹׁשּלא
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
לּדברים‡. מּוכן ׁשּיהיה הּמׁשחה ׁשמן לעּׂשֹות עּׂשה ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָמצות

מׁשחת ׁשמן אתֹו ועּׂשית ׁשּנאמר: ּבֹו, מׁשיחה ְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּצריכין
ֶֹקדׁש.

.והּקּנמֹון הּמר מן לקח ּבּמדּבר: רּבנּו מׁשה עּׂשהּו ְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָֹוככה
ּבׁשקל ׁשקל מאֹות חמׁש מּׁשלׁשּתן אחד מּכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָוהּקּדה,

ׁשּנאמר וזהּו ּומאתים. חמּׁשים הּבּׂשם ּומּקנה ְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹהּקדׁש,
ׁשּׁשֹוקלים - ּומאתים חמּׁשים מחציתֹו ּבּׂשם וקּנמן ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָּבּתֹורה:
ּכל וׁשחק ּפעם. ּבכל ּומאתים חמּׁשים ּפעמים, ּבׁשּתי ְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָאֹותֹו
זּכין ּבמים אֹותן וׁשרה הּכל, וערב לבּדֹו, ואחד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹאחד
זית ׁשמן הּמים על ונתן ּבּמים, ּכחן ּכל ׁשּיצא עד ְְִִִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָֹּומתּוּקין
הּכל ּובּׁשל רביעּיֹות, ארּבע לג ּכל לג, עּׂשר ׁשנים והּוא ְְְְִִִִֵֵַַַָָָֹֹֹהין,
ּבכלי והּניחֹו הּׁשמן, ונׁשאר הּמים ׁשאבדּו עד האׁש ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָעל

ְלדֹורֹות.
לּכל,‚. הּידּוע ׁשּבהּדּו ּבחּיה הּצרּור הּדם הּוא ְְֶַַַַַַַָָָָֹֹֹהּמר

העץ הּוא והּקּנמֹון מקֹום. ּבכל אדם ּבני ּבּה ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָׁשּמתּבּׂשמין
והּקּדה אדם. ּבני ּבֹו ּומתּגּמרים טֹוב ׁשריחֹו הדּו, מאּיי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשּבא
האדּמים ּכּתבן הּדּקים הּקנים הם בּׂשם ּוקנה הּקׁשט. ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֻהיא
ׁשּנֹותנין הּבּׂשמים מּמיני והם טֹוב, וריחן הדּו מאּיי ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹהּבאים

ּבּצרי. הרֹופאים ְֳִִַָָאֹותם
ולא„. הּזה וכּמׁשקל הּזה ּכּמעּׂשה הּמׁשחה ׁשמן ְְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹהעֹוּׂשה

חּטאת מביא - ּבׁשֹוגג ּכרת, חּיב - ּבמזיד גרע: ולא ְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹהֹוסיף
והּוא מעּמיו. ונכרת ּכמהּו ירקח אׁשר ׁשּנאמר: ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָֹקבּועה;
אֹו להתלּמד עּׂשהּו אם אבל ּבֹו; להּמׁשח אֹותֹו ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָׁשּיעּׂשה

ּפטּור. - לאחרים ְֲִִֵַָלּתנֹו
ּובׁשֹוגג‰. ּכרת, חּיב - ּבמזיד ּכּזית: הּמׁשחה מּׁשמן ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּס

מב זר- על מּמּנּו יּתן ואׁשר ׁשּנאמר: קבּועה; חּטאת יא ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָ
הּמׁשחה ׁשמן סיכת על אּלא חּיבין ואין מעּמיו. ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָונכרת
ׁשמן ּבֹו: ׁשּנאמר מּזה - מּמּנּו ׁשּנאמר: מׁשה; ֱֱִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָׁשעּׂשה
חּוץ אחר ׁשמן נעּׂשה לא ּומעֹולם לי. זה יהיה קדׁש ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹמׁשחת

מׁשה. ׁשעּׂשה ִֶֶַָָמּמה
.Â:ׁשּנאמר אחרים; את הּס ואחד עצמֹו את הּס ְְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָאחד

ּכֹוכבים ועֹובדי ּובהמה ּכלים הּס זר. על מּמּנּו יּתן ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָואׁשר
ּבּׂשר על ׁשּנאמר: ּפטּור; - ּבֹו מתים ׁשּס אֹו ּכמֹותּה ְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשהם

.ייס לא ִָָָֹאדם
.Êּומׁשּוח ּגדֹולים ּכהנים אּלא לדֹורֹות מּמּנּו מֹוׁשחין ְְְְֲִִִִֵֶֶַָֹאין

מֹוׁשחין ּכהן ּבן ּכהן אפּלּו ּבלבד. ּדוד ּבית ּומלכי ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹמלחמה
וגֹומר. מּבניו ּתחּתיו הּמׁשיח והּכהן ׁשּנאמר: ְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹאֹותֹו,

.Áּגדֹול ּכהן היה הּמׁשחה, ׁשמן ׁשם היה ׁשּלא ׁשני, ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹֹּבבית
ּכהּנה ּבגדי לֹובׁש ׁשהיה ּבלבד, ּבגדים ּבלביׁשת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻמתרּבה

ְָגדֹולה.
.Ëוס ראׁשֹו על הּׁשמן את צק הּכהן? את מֹוׁשחין ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹּכיצד

וּיצק ׁשּנאמר: כ; ּכזה יונית, ּכי ּכמין עיניו ּגּבי על ְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמּמּנּו
ּומלכי לקּדׁשֹו. אתֹו וּימׁשח אהרן ראׁש על הּמׁשחה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָֹֹֹמּׁשמן
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מותר.33) מצוה לצורך - ב) הלכה ז פרק (למעלה לעזרה במקל נכנסין שאין שהפקר34)ואף תשחית, בל משום בזה ואין
(הרא"ש). הפקר לוקה.35)ביתֿדין לוי בן שרק העתים36)משמע כל לא הממונה, בא שעה באיזה "וכי אמרו: כו. בתמיד

לעלות קרוב שהוא שם המשניות בפירוש רבינו וכתב מלאחריו". או מלפניו לו סמוך או הגבר מקרות בא שהוא פעמים שוות,
הדשן. תרומת לעניין יא הלכה ומוספין תמידין מהלכות ב בפרק הוא וכן הפייסות".37)השחר, שעל שבתוך38)"הממונה

לעזרה. המוקד מבית נכנסים שבו הגדול במקומם.39)השער עומדים הכלים כל אם השער40)לראות שמשמאל הלשכה היא
הנ"ל.41)המזרחי. הכתות שתי "מורבכת42)נפגשו שנאמר במחבת, הנעשית גדול כהן (למנחת לרבוכה חמין להחם כלומר,

התמיד. איברי הקטרת אחרי ולהקטירה בחול43)תביאנה") בין אלקינו בית לעבודת תמיד סדר ש"זה כן, עושים בשבת שאף
בשבת". הדלוקים44)ובין בנרות שאפשר כיוון - שבות משום אלא אינו בשבת נר וטלטול במקדש, שבות שאין פי על אף

במקדש. שבות התירו לא שבת, מערב

              
  

ימׁשח ולא ראׁשֹו. על נזר ּכמין אֹותן מֹוׁשחין ּדוד ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹּבית
ּבּׁשמן. ירּבה ולא אחרֹות, ְְְֲִֵֶֶֶַַֹּבמקֹומֹות

.Èׁשּכבר ּגדֹול ּכהן אֹו מל ּגּבי על הּמׁשחה מּׁשמן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּנֹותן
אּלּו ואין זר, על מּמּנּו יּתן ואׁשר ׁשּנאמר: ּפטּור; - ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנמׁשחּו
חּיב; - ּגדֹול וכהן למל אפּלּו מּמּנּו הּס אבל אצלֹו. ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹזרים
וכהן ּבּמׁשמע. אדם ּכל - ייס לא אדם ּבּׂשר על ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּכרת. חּיב - ּבמעיו וס מראׁשֹו הּמׁשחה ׁשמן ׁשּנטל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּגדֹול

ּבכּזית. מּמּנּו ׁשּיסּו ְִִִֶֶַַָוהּוא
.‡Èואין הּמעין. ּגּבי על אּלא הּמל את מֹוׁשחין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאין

לעֹולם; לּמל ירּׁשה ׁשהּמלכּות ,מל ּבן מל ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻמֹוׁשחין
מחלקת ׁשם היתה ואם יּׂשראל. ּבקרב ּובניו הּוא ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשּזהּו לּכל ּולהֹודיע הּמחלקת לסּלק ּכדי אֹותֹו, מֹוׁשחין -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹ
אדֹונּיהּו, מחלקת מּפני ׁשלמה ׁשּמׁשחּו ּכמֹו לבּדֹו. ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹמל
וזה אחיו. יהֹויקים מּפני ויהֹואחז עתליה, מּפני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָויֹואׁש
אּלא מׁשחֹו, הּמׁשחה בׁשמן לא - ליהּוא אליׁשע ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּמׁשח

החכמים. ּביד מסרת זה ודבר אפרסמֹון. ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשמן
.Èאּלא נתקּדׁשּו לא ּבּמדּבר מׁשה ׁשעּׂשה הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכל

אתם. ויקּדׁש וּימׁשחם ׁשּנאמר: הּמׁשחה, ּבׁשמן ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבמׁשיחתן
ּכיון ּכּלן הּכלים אּלא לדֹורֹות, נֹוהג אינֹו זה ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻודבר
אׁשר ׁשּנאמר: נתקּדׁשּו; ּבמלאכּתן ּבּמקּדׁש ּבהן ְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנׁשּתּמׁשּו

מתקּדׁשין. הם ּבּׁשרּות - ּבּקדׁש בם ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹיׁשרתּו
.‚Èהּמזרקֹות וכן הּמנחֹות, ּבהם ׁשּמקּבלין והּקערֹות ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּכּפֹות

וׁשל ּכסף ׁשל ּכּלן - הּׁשרת ּכלי ּוׁשאר הּדם, ּבהן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּמקּבלין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּתכֹות, מיני מּׁשאר לעּׂשֹותן ּומּתר היּו; ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻזהב
ועֹוּׂשה אֹותם מּתי - נׁשּברּו ואם ּבמלאכּתן. מתקּדׁשין ְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֻוכּלן
לעֹולם. מהן מסּתּלקת קדּׁשתן ואין אחר, ּכלי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאֹותן

.„Èאּלאּכל אֹותן, סֹותמין אין - ׁשּנסּדקּו אֹו ׁשּנּקבּו הּקדׁש י ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
חדׁשים. אֹותן ועֹוּׂשין אֹותן ְֲִִִִַָָָמּתיכין

.ÂËאֹותֹו מחזירין אין - ׁשּנפּגם אֹו הּנּצב מן ׁשּנׁשמט ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָסּכין
הּקדׁש ּבין ההיכל ּבצד אֹותֹו גֹונזין אּלא אֹותֹו; מׁשחיזין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹואין
עׁשירּות. ּבמקֹום ענּיּות ׁשאין אחרים. ועֹוּׂשין לדרֹום, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶָָָוהאּולם

.ÊË.עּׂשרֹון וחצי עּׂשרֹון ּבּמקּדׁש: היּו יבׁש ׁשל מּדֹות ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּתי
ּכהן מנחת ּבֹו לחּלק - העּׂשרֹון וחצי לּמנחֹות, - ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹהעּׂשרֹון

יֹום. ׁשּבכל ְֶָָּגדֹול
.ÊÈּוׁשליׁשית ההין, וחצי הין, ׁשם: היּו לח ׁשל מּדֹות ְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָוׁשבע

היּו ּולּמה ּורביעית. לג, וחצי ולג, ההין; ּורביעית ְְְְֲִִִִִִִַַַָָֹֹההין,
הּנסכים למדידת ההין? ּורביעית ההין ּוׁשליׁשית ההין ְְְְֲִִִִִִִִִִִַַַַַָחצי
- לג וחצי הּמנחֹות. ׁשמן למדידת - ולג זבחים. ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹׁשל
ּבּה לחּלק - ּורביעית הּמנֹורה. מּנרֹות נר לכל ׁשמן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלמדידת

לחבּתין. ֲִִֶֶַַהּׁשמן
.ÁÈהֹואיל ׁשם? היה ולמה הין, ּבֹו למּדד דבר לנּו ְְְִִִֵָָָָָָָָֹואין

הּמׁשחה. לׁשמן ׁשמן ּבֹו ׁשּמדד מׁשה, מימי ּבּמקּדׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָוהיה
וׁשמן סֹוטה למי מים מֹודדין היּו ּבּמקּדׁש ׁשהיה לג ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּובחצי
הּנזיר לחם ׁשמן מֹודדין היּו ׁשם ׁשהיתה ּוברביעית ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָלתֹודה.
אּלא נתקּדׁשּו, אּלּו מעּׂשים מּפני ולא מצרע. לטהרת ְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּומים

ׁשאמרנּו. מקּדׁש ׁשל הּמלאכֹות ְְְְִִֵֶֶַַָָָמּפני
.ËÈׁשּמּדֹות אּלא הּׁשרת, ּומּכלי קדׁש האּלּו הּמּדֹות ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכל

אּלא נמׁשחּו לא הּיבׁש ּוכלי ּומּבחּוץ, מּבפנים נמׁשחּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּלח

מּדֹות ּוברּוצי קדׁש, - הּלח מּדֹות ּברּוצי ,לפיכ ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹּבפנים.
חל. - ֵַָֹהּיבׁש

 
עּׂשה,‡. מצות ועּׂשּיתּה וׁשנה, ׁשנה ּבכל נעּׂשית ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהּקטרת

ּבּתֹורה ונתּפרׁשּו וגֹומר. סּמים ל קח ואּתה ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:
ּולבֹונה. וחלּבנה, ּוׁשחלת, נטף, והן: מּסממניה, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָארּבעה

מּסיני. למׁשה הלכה סממניה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָּוׁשאר
.ׁשעֹוּׂשין והם מּסיני, למׁשה לֹו נאמרּו סממנים עּׂשר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאחד

מלח מׁשקל ּבלא עּמהן ּומֹוסיפין מכּון. ּבמׁשקל ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹֻאֹותן
היּו ולא עׁשן. ׁשּמעלה אחד ועּׂשב הּירּדן וכּפת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹסדמית
ּבידם הלכה היה והּוא ידּועים, אנׁשים אּלא אֹותֹו ְְְְֲֲִִִֶָָָָָָָָיֹודעים

איׁש. מּפי ִִִִאיׁש
וחלּבנה‚. ּוׁשחלת נטף סּמניה: עּׂשר אחד מׁשקל ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזהּו

מאה והּמנה מנה. ׁשבעים מׁשקל אחד מּכל - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּולבֹונה
ׁשּׁשה אחד מּכל - וכרּכֹום נרּד וׁשּבלת ּוקציעה ּומר ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹדינרין.
מנים. ּתׁשעה - קּנמֹון מנה. עּׂשר ׁשנים - קׁשט מנה. ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָָעּׂשר
וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש הּכל: מׁשקל מנים. ׁשלׁשה - ְְְְִִִִִֵַַָָָֹקּלּופה
הּקב רבע לּה מֹוסיפין הדק. הּכל ׁשחּוקין מנה. ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹּוׁשמֹונה
ּומקטיר ׁשהּוא. ּכל עׁשן ּומעלה הּירּדן וכּפת סדֹומית, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמלח
וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש מנה. הּזהב מזּבח על יֹום ּבכל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָמּמּנה
הּנׁשארים מנים והּׁשלׁשה החּמה; ימֹות ּכנגד - מנה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָוחמּׁשה
ׁשּמֹוציא עד הּדּקה, מן ּדּקה הּכּפּורים יֹום ערב אֹותם ִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשֹוחק
הּוא והּׁשאר הּכּפּורים; ּביֹום להקטיר חפניו מלא ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹמּמּנה

ּבׁשקלים. ׁשאמרנּו הּקטרת ְְְִִֶֶַַַָָֹמֹותר
הּצרי.„. מהן ׁשּיֹוצא הּקטף עצי הּוא ּבּתֹורה האמּור ְֲֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנטף

ּבּמגמרֹות. האדם ּבני אֹותּה ׁשּנֹותנין הּצּפרן היא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻוהּׁשחלת
אילנֹות ּׂשרף והּוא קׁשה, וריחֹו ׁשחֹור, דבׁש ּכמֹו - ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָוהחלּבנה
ּבלסאן, עּוד ערבי: ּבלׁשֹון הּסּמנים ׁשמֹות וזהּו יון. ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָּבערי
וסנּבל וקציעה, ּומּוסקי, ולכאן, ּומיעה, טיּב, ְְְְְְְְְִִֵַַַַָָֻֻֻואצפאר
וענּבר. סליּכה. וקׁשר ועּוד, וקּׂשט, וזעפרן, ְְְְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָֻאלנטּורין,

ּבֹורית‰. קּבין ּתׁשעה מביא הּקטרת? את מפּטמין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹּכיצד
הּצּפרן את ׁשֹורה ּכ ואחר הּצּפרן, את ּבּה וׁשף ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּכרׁשינה
חזק יׁשן לבן יין אֹו קפריסין יין ׁשל קב ועּׂשרים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבאחד
עצמֹו ּבפני הּסּמנים מן אחד ּכל ׁשֹוחק ּכ ואחר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּביֹותר,
זמן ּכל היטב, הדק היטב, הדק אֹומר: ׁשֹוחק ּוכׁשהּוא ְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָהדק,

הּכל. ּומערב ְֵֵֶַָֹׁשּׁשֹוחק,
.Âוהמפּטם הקּדׁש. ּומּׁשל העזרה ּבתֹו ּבּקדׁש מעּׂשיה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוכל

ּפסּולה. - חּלין ׁשל ּבכלי אֹו החּלין מן הּקטרת ְְְִִִִִֶֶֶַַָֹֻֻאת
.Êהחּמה ּבימֹות לּמכּתׁשת. אֹותֹו מחזירין היּו ּבּׁשנה ְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָּפעמים

הּגׁשמים ּובימֹות ּתתעּפׁש; ׁשּלא ּכדי אֹותּה, מפּזרים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹהיּו
ריחּה. יפּוג ׁשּלא ּכדי אֹותּה, ְְִֵֵֶָָָֹצֹוברין

.Áאחד חּסר ּפסּולה. - ׁשהּוא ּכל ּדבׁש לתֹוכּה ְְְִֵֶֶַַָָָָָנתן
ּפּטמּה זרה. קטרת נעּׂשית ׁשהרי מיתה, חּיב - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמּסממניה
ּבׁשחרית ּפרס ּפּטם אפּלּו ּכׁשרה. - ּבמתּכנּתּה מעט ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָֻמעט

הערּבים. ּבין ְְִֵַַָָּופרס
.Ëמׁשקלֹות לפי אּלּו סממנין עּׂשר מאחד קטרת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהעֹוּׂשה

על ּכרת חּיב - הריח ׁשּלא ּפי על אף ּבּה, להריח ּכדי ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹאּלּו
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צי               
  

ימׁשח ולא ראׁשֹו. על נזר ּכמין אֹותן מֹוׁשחין ּדוד ְְְְִִִִֵֵֶַַָָֹֹּבית
ּבּׁשמן. ירּבה ולא אחרֹות, ְְְֲִֵֶֶֶַַֹּבמקֹומֹות

.Èׁשּכבר ּגדֹול ּכהן אֹו מל ּגּבי על הּמׁשחה מּׁשמן ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּנֹותן
אּלּו ואין זר, על מּמּנּו יּתן ואׁשר ׁשּנאמר: ּפטּור; - ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָנמׁשחּו
חּיב; - ּגדֹול וכהן למל אפּלּו מּמּנּו הּס אבל אצלֹו. ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹזרים
וכהן ּבּמׁשמע. אדם ּכל - ייס לא אדם ּבּׂשר על ְְְֱִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֹֹׁשּנאמר:
ּכרת. חּיב - ּבמעיו וס מראׁשֹו הּמׁשחה ׁשמן ׁשּנטל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּגדֹול

ּבכּזית. מּמּנּו ׁשּיסּו ְִִִֶֶַַָוהּוא
.‡Èואין הּמעין. ּגּבי על אּלא הּמל את מֹוׁשחין ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאין

לעֹולם; לּמל ירּׁשה ׁשהּמלכּות ,מל ּבן מל ְְְְִֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻמֹוׁשחין
מחלקת ׁשם היתה ואם יּׂשראל. ּבקרב ּובניו הּוא ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
ׁשּזהּו לּכל ּולהֹודיע הּמחלקת לסּלק ּכדי אֹותֹו, מֹוׁשחין -ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַֹֹ
אדֹונּיהּו, מחלקת מּפני ׁשלמה ׁשּמׁשחּו ּכמֹו לבּדֹו. ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹמל
וזה אחיו. יהֹויקים מּפני ויהֹואחז עתליה, מּפני ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָָָויֹואׁש
אּלא מׁשחֹו, הּמׁשחה בׁשמן לא - ליהּוא אליׁשע ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשּמׁשח

החכמים. ּביד מסרת זה ודבר אפרסמֹון. ְְְְְֲֲִֶֶֶֶַַַָָָָֹּבׁשמן
.Èאּלא נתקּדׁשּו לא ּבּמדּבר מׁשה ׁשעּׂשה הּמקּדׁש ּכלי ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹּכל

אתם. ויקּדׁש וּימׁשחם ׁשּנאמר: הּמׁשחה, ּבׁשמן ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּבמׁשיחתן
ּכיון ּכּלן הּכלים אּלא לדֹורֹות, נֹוהג אינֹו זה ְְִֵֵֵֵֶֶַָָָָָֻודבר
אׁשר ׁשּנאמר: נתקּדׁשּו; ּבמלאכּתן ּבּמקּדׁש ּבהן ְְְְְְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּנׁשּתּמׁשּו

מתקּדׁשין. הם ּבּׁשרּות - ּבּקדׁש בם ְְְְִִֵֵֶַַַָָֹיׁשרתּו
.‚Èהּמזרקֹות וכן הּמנחֹות, ּבהם ׁשּמקּבלין והּקערֹות ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּכּפֹות

וׁשל ּכסף ׁשל ּכּלן - הּׁשרת ּכלי ּוׁשאר הּדם, ּבהן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּמקּבלין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו מּתכֹות, מיני מּׁשאר לעּׂשֹותן ּומּתר היּו; ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָֻזהב
ועֹוּׂשה אֹותם מּתי - נׁשּברּו ואם ּבמלאכּתן. מתקּדׁשין ְְְְְְְְְִִִִִִֶַַַָָָֻוכּלן
לעֹולם. מהן מסּתּלקת קדּׁשתן ואין אחר, ּכלי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֻאֹותן

.„Èאּלאּכל אֹותן, סֹותמין אין - ׁשּנסּדקּו אֹו ׁשּנּקבּו הּקדׁש י ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָֹ
חדׁשים. אֹותן ועֹוּׂשין אֹותן ְֲִִִִַָָָמּתיכין

.ÂËאֹותֹו מחזירין אין - ׁשּנפּגם אֹו הּנּצב מן ׁשּנׁשמט ְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָסּכין
הּקדׁש ּבין ההיכל ּבצד אֹותֹו גֹונזין אּלא אֹותֹו; מׁשחיזין ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹואין
עׁשירּות. ּבמקֹום ענּיּות ׁשאין אחרים. ועֹוּׂשין לדרֹום, ְְְְֲֲֲִִִִִֵֵֶָָָוהאּולם

.ÊË.עּׂשרֹון וחצי עּׂשרֹון ּבּמקּדׁש: היּו יבׁש ׁשל מּדֹות ְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָׁשּתי
ּכהן מנחת ּבֹו לחּלק - העּׂשרֹון וחצי לּמנחֹות, - ְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָֹהעּׂשרֹון

יֹום. ׁשּבכל ְֶָָּגדֹול
.ÊÈּוׁשליׁשית ההין, וחצי הין, ׁשם: היּו לח ׁשל מּדֹות ְְֲִִִִִִֶֶַַַַָָוׁשבע

היּו ּולּמה ּורביעית. לג, וחצי ולג, ההין; ּורביעית ְְְְֲִִִִִִִַַַָָֹֹההין,
הּנסכים למדידת ההין? ּורביעית ההין ּוׁשליׁשית ההין ְְְְֲִִִִִִִִִִִַַַַַָחצי
- לג וחצי הּמנחֹות. ׁשמן למדידת - ולג זבחים. ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָֹֹׁשל
ּבּה לחּלק - ּורביעית הּמנֹורה. מּנרֹות נר לכל ׁשמן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלמדידת

לחבּתין. ֲִִֶֶַַהּׁשמן
.ÁÈהֹואיל ׁשם? היה ולמה הין, ּבֹו למּדד דבר לנּו ְְְִִִֵָָָָָָָָֹואין

הּמׁשחה. לׁשמן ׁשמן ּבֹו ׁשּמדד מׁשה, מימי ּבּמקּדׁש ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָוהיה
וׁשמן סֹוטה למי מים מֹודדין היּו ּבּמקּדׁש ׁשהיה לג ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּובחצי
הּנזיר לחם ׁשמן מֹודדין היּו ׁשם ׁשהיתה ּוברביעית ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַָָָָָָָלתֹודה.
אּלא נתקּדׁשּו, אּלּו מעּׂשים מּפני ולא מצרע. לטהרת ְְְְְְֲֳִִִִֵֵֶַַַַָָָֹֹּומים

ׁשאמרנּו. מקּדׁש ׁשל הּמלאכֹות ְְְְִִֵֶֶַַָָָמּפני
.ËÈׁשּמּדֹות אּלא הּׁשרת, ּומּכלי קדׁש האּלּו הּמּדֹות ְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹּכל

אּלא נמׁשחּו לא הּיבׁש ּוכלי ּומּבחּוץ, מּבפנים נמׁשחּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹהּלח

מּדֹות ּוברּוצי קדׁש, - הּלח מּדֹות ּברּוצי ,לפיכ ְְִִִִִֵֵֵֵֶַַָֹּבפנים.
חל. - ֵַָֹהּיבׁש

 
עּׂשה,‡. מצות ועּׂשּיתּה וׁשנה, ׁשנה ּבכל נעּׂשית ְְְְֲֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹהּקטרת

ּבּתֹורה ונתּפרׁשּו וגֹומר. סּמים ל קח ואּתה ְְְְְְֱִִֵֶֶַַַַַָָָׁשּנאמר:
ּולבֹונה. וחלּבנה, ּוׁשחלת, נטף, והן: מּסממניה, ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָארּבעה

מּסיני. למׁשה הלכה סממניה ְְְֲִִֶֶַַָָָָָּוׁשאר
.ׁשעֹוּׂשין והם מּסיני, למׁשה לֹו נאמרּו סממנים עּׂשר ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָאחד

מלח מׁשקל ּבלא עּמהן ּומֹוסיפין מכּון. ּבמׁשקל ְְְְְִִִִִֶֶַָָָָָֹֻאֹותן
היּו ולא עׁשן. ׁשּמעלה אחד ועּׂשב הּירּדן וכּפת ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹסדמית
ּבידם הלכה היה והּוא ידּועים, אנׁשים אּלא אֹותֹו ְְְְֲֲִִִֶָָָָָָָָיֹודעים

איׁש. מּפי ִִִִאיׁש
וחלּבנה‚. ּוׁשחלת נטף סּמניה: עּׂשר אחד מׁשקל ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָוזהּו

מאה והּמנה מנה. ׁשבעים מׁשקל אחד מּכל - ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּולבֹונה
ׁשּׁשה אחד מּכל - וכרּכֹום נרּד וׁשּבלת ּוקציעה ּומר ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַָָָָָֹֹדינרין.
מנים. ּתׁשעה - קּנמֹון מנה. עּׂשר ׁשנים - קׁשט מנה. ְְְְִִִֵֶֶָָָָָָָָָעּׂשר
וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש הּכל: מׁשקל מנים. ׁשלׁשה - ְְְְִִִִִֵַַָָָֹקּלּופה
הּקב רבע לּה מֹוסיפין הדק. הּכל ׁשחּוקין מנה. ְְִִִֵֶַַַַָָָָֹֹּוׁשמֹונה
ּומקטיר ׁשהּוא. ּכל עׁשן ּומעלה הּירּדן וכּפת סדֹומית, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָמלח
וׁשּׁשים מאֹות ׁשלׁש מנה. הּזהב מזּבח על יֹום ּבכל ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָמּמּנה
הּנׁשארים מנים והּׁשלׁשה החּמה; ימֹות ּכנגד - מנה ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָוחמּׁשה
ׁשּמֹוציא עד הּדּקה, מן ּדּקה הּכּפּורים יֹום ערב אֹותם ִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָׁשֹוחק
הּוא והּׁשאר הּכּפּורים; ּביֹום להקטיר חפניו מלא ְְְְְְְִִִִֶַַַָָָָֹמּמּנה

ּבׁשקלים. ׁשאמרנּו הּקטרת ְְְִִֶֶַַַָָֹמֹותר
הּצרי.„. מהן ׁשּיֹוצא הּקטף עצי הּוא ּבּתֹורה האמּור ְֲֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָנטף

ּבּמגמרֹות. האדם ּבני אֹותּה ׁשּנֹותנין הּצּפרן היא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻוהּׁשחלת
אילנֹות ּׂשרף והּוא קׁשה, וריחֹו ׁשחֹור, דבׁש ּכמֹו - ְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָוהחלּבנה
ּבלסאן, עּוד ערבי: ּבלׁשֹון הּסּמנים ׁשמֹות וזהּו יון. ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָּבערי
וסנּבל וקציעה, ּומּוסקי, ולכאן, ּומיעה, טיּב, ְְְְְְְְְִִֵַַַַָָֻֻֻואצפאר
וענּבר. סליּכה. וקׁשר ועּוד, וקּׂשט, וזעפרן, ְְְְְְְְְְְְִִִַַַַַַָָֻאלנטּורין,

ּבֹורית‰. קּבין ּתׁשעה מביא הּקטרת? את מפּטמין ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹּכיצד
הּצּפרן את ׁשֹורה ּכ ואחר הּצּפרן, את ּבּה וׁשף ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹּכרׁשינה
חזק יׁשן לבן יין אֹו קפריסין יין ׁשל קב ועּׂשרים ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבאחד
עצמֹו ּבפני הּסּמנים מן אחד ּכל ׁשֹוחק ּכ ואחר ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּביֹותר,
זמן ּכל היטב, הדק היטב, הדק אֹומר: ׁשֹוחק ּוכׁשהּוא ְְֵֵֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָהדק,

הּכל. ּומערב ְֵֵֶַָֹׁשּׁשֹוחק,
.Âוהמפּטם הקּדׁש. ּומּׁשל העזרה ּבתֹו ּבּקדׁש מעּׂשיה ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹוכל

ּפסּולה. - חּלין ׁשל ּבכלי אֹו החּלין מן הּקטרת ְְְִִִִִֶֶֶַַָֹֻֻאת
.Êהחּמה ּבימֹות לּמכּתׁשת. אֹותֹו מחזירין היּו ּבּׁשנה ְֲֲִִִִֶֶַַַַַַַַָָָָּפעמים

הּגׁשמים ּובימֹות ּתתעּפׁש; ׁשּלא ּכדי אֹותּה, מפּזרים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָֹהיּו
ריחּה. יפּוג ׁשּלא ּכדי אֹותּה, ְְִֵֵֶָָָֹצֹוברין

.Áאחד חּסר ּפסּולה. - ׁשהּוא ּכל ּדבׁש לתֹוכּה ְְְִֵֶֶַַָָָָָנתן
ּפּטמּה זרה. קטרת נעּׂשית ׁשהרי מיתה, חּיב - ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹמּסממניה
ּבׁשחרית ּפרס ּפּטם אפּלּו ּכׁשרה. - ּבמתּכנּתּה מעט ְְְְְְְְֲֲִִִֵֵַַַַָָָֻמעט

הערּבים. ּבין ְְִֵַַָָּופרס
.Ëמׁשקלֹות לפי אּלּו סממנין עּׂשר מאחד קטרת ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹהעֹוּׂשה

על ּכרת חּיב - הריח ׁשּלא ּפי על אף ּבּה, להריח ּכדי ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹאּלּו
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צב              
  

אף קבּועה. חּטאת מביא ּובׁשֹוגג מזיד; עּׂשה אם ְְֲִִִִֵֵֵַַָָָָָָעּׂשּיתּה,
הֹואיל ׁשליׁשֹו, אֹו חציֹו אּלא ּכּלֹו הּמׁשקל עּׂשה ׁשּלא ּפי ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹֻעל
לא ּבמתּכנּתּה ׁשּנאמר: ּכרת. חּיב - אּלּו מׁשקלֹות לפי ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹֻועּׂשה
מעּמיו. ונכרת ּבּה להריח כמֹוה יעּׂשה אׁשר איׁש לכם, ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָתעּׂשּו

.Èהריח ּפטּור. - לּצּבּור למסרּה אֹו ּבּה להתלּמד ְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָעּׂשאּה
הּנהנה ּכל ּכדין דינֹו אּלא ּכרת, חּיב אינֹו - עּׂשאּה ולא ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹּבּה
ּבמתּכנּתּה לעֹוּׂשה אּלא ּכרת ּתֹורה חּיבה לא ההקּדׁש. ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֻמן

ּבּה. ְִַָָלהריח
.‡È,יֹום ּבכל הּקטרת מקטירין עליו - ׁשּבהיכל הּזהב ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמזּבח

אחרת קטרת עליו הקטיר ואם אחר. ּדבר עליו מקריבין ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹואין
אֹותּה ׁשהתנּדב ּכזֹו קטרת עליו ׁשהקטיר אֹו ּכזֹו, ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹׁשאינּה
לֹוקה; - נס הּסי אֹו קרּבן, עליו הקריב אֹו רּבים, אֹו ְְִִִִִִֶֶֶַָָָָָיחיד
וגֹומר. ּומנחה ועֹולה זרה קטרת עליו תעלּו לא ְְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:

.Èאין - למקֹום מּמקֹום הארֹון את ׁשּמֹוליכין ְְִִִֵֵֶֶָָָָּבעת
מצוה אּלא העגלֹות, על ולא הּבהמה על לא אֹותֹו ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹמֹוליכין
נפרץ העגלה, על ּונּׂשאֹו ּדוד ׁשּׁשכח ּולפי הּכתף. על ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָלנטלֹו
עבדת ּכי ׁשּנאמר: הּכתף, על לנּׂשאֹו מצוה אּלא ּבעּזא. ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻּפרץ

יּׂשאּו. ּבּכתף עלהם ֲִֵֵֶֶַַָָֹהּקדׁש
.‚È,ּפנים ּכנגד ּפנים נֹוּׂשאין - הּכתף על אֹותֹו ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכׁשּנֹוּׂשאים

יּׁשמטּו ׁשּלא ונזהרים לפנים. ּופניהם לחּוץ ְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹואחֹוריהם
הּטּבעֹותה מן הּבּדים מן אחד ׁשהּמסיר הּטּבעֹות. מן ּבּדים ִִִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָ

מּמּנּו. יסרּו לא הּבּדים, יהיּו הארן ּבטּבעת ׁשּנאמר: לֹוקה; -ְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֻ

ה'תשע"א תשרי י"ד רביעי יום

 
ּבעת‡. ׁשּנאמר: הּמקּדׁש, לעבֹודת מבּדל ּכּלֹו לוי ְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֻֻזרע

הלוּים להיֹות עּׂשה ּומצות הּלוי. ׁשבט את יי הבּדיל ְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָההיא
רצּו ׁשּלא ּבין רצּו ּבין הּמקּדׁש, לעבֹודת ּומּוכנין ;1ּפנּויין ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
לוי ּובן מֹועד. אהל עבדת את הּוא הּלוי ועבד ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:

לוּיה מצֹות ּכל עליו מקּבלין2ׁשּקּבל אין - אחד מּדבר חּוץ ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
ּכּלן. את ׁשּיקּבל עד ְֵֶֶַַָֻאֹותֹו,

.ויהיּו הּמקּדׁש. את ׁשֹומרין ׁשּיהיּו היא ׁשּלהן ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַָָָעבֹודה
ּולהגיף הּמקּדׁש ׁשערי לפּתח ׁשֹוערין ויהיּו4ּדלתֹותיו3מהן , ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ

וׁשרת ׁשּנאמר: יֹום. ּבכל הּקרּבן על לׁשֹורר מׁשֹוררין ְְְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמהן
ּבׁשם ׁשהּוא ׁשרּות זהּו אי הלוּים. אחיו ּככל אלהיו יי ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹּבׁשם

עֹולֹות5יי ּכל על ׁשירה? אֹומר ּומתי ׁשירה. זֹו אֹומר: הוי ? ְֱִִֵֵֵַַָָָָָ
החֹובה עצרת6הּצּבּור ׁשלמי הּיין7ועל נּסּו אבל8ּבעת . ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָ
ׁשּמ נדבה הּצּבּורעֹולֹות לּמזּבח9קריבין הּנסכין10לקיץ וכן , ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָ

עצמן ּבפני ׁשירה11הּבאין עליהן אֹומרין אין -12. ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָ
האֹונן‚. ּולׁשֹורר13לוי לעבד מּתר מּׁשנים14- ּפֹוחתין ואין . ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַָָֹֻ

לוּים על15עּׂשר ׁשירה לֹומר יֹום ּבכל הּדּוכן על עֹומדים ְְְִִִִַַַַָָָָָ
לעֹולם עד ּומֹוסיפין ּבּפה16הּקרּבן, אּלא ׁשירה אֹומרין ואין . ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

היּו ואחרים ּבּפה. עבֹודתּה, ׁשהיא הּׁשירה, ׁשעּקר ּכלי; ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבלא
יּׂשראלים ּומהן לוּים, מהן ׁשיר. ּבכלי מנּגנין ׁשם ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָעֹומדים

לּכהּנה הּמּׂשיאין אּלא17מיחסין הּדּוכן על עֹולה ׁשאין . ְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻ
למנין עֹולין הּכלים ּפי על המׁשֹוררים אּלּו ואין ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָֻמיחס.

עּׂשר. ְֵַָָהּׁשנים
וחצֹוצרֹות„. וכּנֹורֹות וחלילים ּבנבלים מנּגנין? הם 18ּובּמה ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶַַַַָ

על19והּצלצל מֹוסיפין ולא נבלים, מּׁשני ּפֹוחתין ואין . ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָֹ
ׁשנים על מֹוסיפין ולא חלילים, מּׁשני ּפֹוחתין ואין ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֵַָֹׁשּׁשה.

על20עּׂשר מֹוסיפין ולא חצֹוצרֹות, מּׁשתי ּפֹוחתין ואין . ְְְְֲֲִִִִֵֵַָָֹ
ּומאה עד21עּׂשרים ּומֹוסיפין ּכּנֹורֹות, מּתׁשעה ּפֹוחתין ואין . ְְְֲִִִִִִִֵֵֶַָָ

ּבלבד. אחד והּצלצל ְְְְִִֶַַָָָלעֹולם.
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עבודתם"1) "חלף שנאמר [שכיוון יעבוד לא רצה לא יעבוד רצה אני שומע עבודתם חלף אומר שהוא "לפי כג) יח, (לבמדבר בספרי
כורחו". בעל הוא הלוי ועבד לומר תלמוד עליה], כופין שאין בצידה, שכרה שמתן עשה כמצוות זו לשמור2)הרי לשורר,

שוער. שכהנים4)לסגור.3)ולהיות הרי הפנים", מלחם שכרן נוטלין היו שבמקדש דלתות "מגיפי נו:) (סוכה שאמרו ומה
מגיפים שם שומרים הכהנים שהיו המקומות לשלושת הכוונה - הפנים) לחם לאכול מותרים הכהנים רק (שהרי הדלתות מגיפים

הדלתות. את מגיפים הלוויים היו אחרים במקומות אבל הדלתות, את [=הכהנים] שמים.5)הם שם בו שנאמר6)שמזכירין
חובה. ציבור עולות דהיינו ישראל, כל של משמע עולותיכם עולותיכם", על בחצוצרות "ותקעתם י) י, "על7)(במדבר שנאמר

צבור. שלמי שהם עצרת כבשי והם קדשיֿקדשים, שלמים אף קדשיֿקדשים עולה מה - שלמיכם" זבחי ועל "שאין8)עולותיכם
משמח אנשים אם ואנשים, אלקים המשמח תירושי את החדלתי הגפן להם ותאמר ט) (שופטים שנאמר היין, על אלא שירה אומרים

היין".אלק על אלא שירה אומרים שאין מכאן משמח? במה הלשכה".9)ים תרומות ונדבות10)"ממותר מנדרים בטל כשהוא
למזבח. ומקריבין עולות דאמר11)לוקחין למחר, והביאום עמו נסכים הביא ולא ציבור קרבן שהביאו "כגון צבור של ואפילו

הקרבן. עם באים אם אפילו שירה טעונים אין יחיד של נסכים אבל למחר". אפילו ונסכיהם מנחתם צבור12)מר נדבת עולת על
הבאים נסכים ועל זמן" לה קבוע שאין ציבור נדבת לאפוקי זמן לה קבוע עולה אף זמן להם קבוע שלמים "מה - אומרים אין

לקולא. רבינו ופסקה היא נפשטה שלא ובעיא ושתייה אכילה על אלא אומרים שאין אומרים, אין עצמן לו13)בפני שמת "זה
סופרים". מדברי אונן הוא ולילה תורה דין אונן הנקרא הוא בלבד המיתה ביום עליהן להתאבל חייב שהוא הקרובים מן מת

שמותרת.14) אחרת עבודה שכן כל - מותר, שמחה שצריך שיר ואם שיר לעניין ט) הלכה ב (פרק שמיני פרשת בספרא הוא כן
על15) [ואף עשר". שנים ובניו ואחיו "הוא ט) כה, הימיםֿא (דברי שנאמר אחד, וצלצל נבלים ושני כינורות תשעה כנגד במשנה,

בכלים. המנגנים מספר כנגד בפה המשוררים הלוויים מספר העמידו - להלן, כמפורש בכלי, ולא בפה אלא שרו לא שהם פי
לעולם].16) עד מוסיפין כינורות על והרי כינורות תשעה כנגד גם שמספרם בנותיהן.17)[כיוון נושאין היו מיני18)שכהנים

שיר. זו.19)כלי על זו ומכים מתכות של רחבות חתיכות שתי המזבח.20)הם לפני מכה שהחליל יום עשר שנים כנגד וזהו
מערבב21) ועשרים ממאה שיותר בחצוצרות", מחצררים ועשרים למאה כהנים "ועמהם יב) ה, הימיםֿב (דברי שנאמר יג: שם

הקול.

              
  

הּכהנים‰. היּו חדׁשים ּובראׁשי ּכּלם הּמֹועדֹות ְֲֲֳִִִֵֵַַָָָָֹֻּבימי
אֹומרי22ּתֹוקעים והלוּים הּקרּבן ּבׁשעת ׁשירה;ּבחצֹוצרֹות ן ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָ

חדׁשכם ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ּׂשמחתכם ּוביֹום ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר:
ׁשל עׁשת מן נעּׂשית היתה החצֹוצרה ּבחצצרת. ְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּותקעּתם

ּכסף23ּכסף ׁשל הּגרּוטאֹות מן אֹותּה עּׂשה ּכׁשרה24. -25; ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ּבהן מנּגנין ׁשהיּו והחלילין ּפסּולה. - מּתכֹות מיני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמּׁשאר

אּבּוב היה27ׁשּלהן26היה ולא ערב. ׁשּקֹולֹו מּפני קנה, ׁשל ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
יפה מחּלק ׁשהּוא מּפני יחידי, ּבאּבּוב אּלא .28מחּלק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

.Âמּכה החליל ּבּׁשנה יֹום עּׂשר הּמזּבח:29ּבׁשנים לפני ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ראׁשֹון ּפסח ׁשני30ּבׁשחיטת ּפסח ּובׁשחיטת טֹוב31, ּוביֹום , ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַ

עצרת ׁשל הראׁשֹון ּובּיֹום ּפסח, ׁשל ימי32הראׁשֹון ּובׁשמנה , ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
זה33החג וחליל קרּבן,34. ׁשל חליל ׁשהּוא מּפני ׁשּבת, ּדֹוחה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

הּׁשּבת. את ודֹוחה היא עבֹודה קרּבן ׁשל ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָוחליל
.Êחמׁש ׁשּילּמדּוהּו עד לעבֹודתֹו לעזרה נכנס לוי ּבן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאין

ועּׂשרים חמׁש מּבן ללוּים אׁשר זאת ׁשּנאמר: ּתחּלה. ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשנים
ּכיצד הא ׁשנה. ׁשלׁשים מּבן אֹומר: אחד וכתּוב ?35ׁשנה, ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
איׁש ויהיה ׁשּיגּדיל עד לעבֹודה נכנס ואינֹו ללמד, ;36חמׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

עבדתֹו. על איׁש איׁש ֱֲִִֶֶַַָֹׁשּנאמר:
.Áיׁשּוב ׁשנה חמּׁשים ּומּבן ּבלוּים: ּבּתֹורה ׁשּנאמר ְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָזה

הּמקּדׁש נֹוּׂשאין ׁשהיּו ּבזמן אּלא אינֹו - העבדה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמּצבא

- לדֹורֹות אבל לדֹורֹות. נֹוהגת מצוה ואינֹו למקֹום, ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָמּמקֹום
ּבׁשנים נפסל הּלוי ּבמּומין37אין ּבקֹול;38ולא אּלא ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ

קֹולֹו הּזקנה39ׁשּיתקלקל ּבּמקּדׁש.40מרב לעבֹודתֹו יּפסל - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
מן יהיה אבל ׁשירה, לֹומר אּלא נפסל ׁשאינֹו לי, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָויראה

.41הּׁשֹוערים ֲִַ
.Ëהרֹואה חּלקּו42ׁשמּואל הּמל לארּבעה43ודוד הלוּים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

אנׁשי וכל ׁשּבת. ּבכל מׁשמר ועֹובד מׁשמרֹות, ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָועּׂשרים
יֹום וכל אבֹות, לבּתי הּמׁשמר ראׁש אֹותם מחּלק ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֹמׁשמר

ידּועים אנׁשים ּבֹו עֹובדים הּׁשּבת האבֹות44מימי וראׁשי . ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ
עבֹודתֹו על איׁש איׁש ׁשּלהן ּביֹום העֹובדים אּלּו .45מחּלקין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ

ּכלי אל א ׁשּנאמר: הּמזּבח, עבֹודת על מזהרין הלוּים ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻוכל
- יקרבּו לא ימתּו. ולא יקרבּו לא הּמזּבח ואל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹֻהּקדׁש

מּתרין - לּגע אבל .46לעבֹודה, ֲֲִִַַָָָֻ
.Èּכ הּכהנים, עבֹודת לעבד ׁשּלא מזהרין ׁשהלוּים ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֻּוכׁשם
הםהּכ ּגם ׁשּנאמר: הלוּים; עבֹודת לעבד ׁשּלא מזהרין הנים ְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֻ

אחד יעּׂשה ׁשּלא מזהרים עצמם הלוּים וכן אּתם. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻּגם
הּׁשֹוער ולא לּׁשֹוער המׁשֹורר יסּיע ׁשּלא חברֹו, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹמלאכת
מּׂשאֹו. ואל עבדתֹו על איׁש איׁש ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹלמׁשֹורר;

.‡Èּבמלאכה לוי ׁשּסּיע אֹו הּכהנים עבֹודת ׁשעבדּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹלוּים
מיתה חּיבין - מלאכּתֹו ולא47ׁשאינּה ׁשּנאמר: ׁשמים; ּבידי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
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לדורותיכם",22) עולם לחקת לכם והיו בחצוצרות יתקעו הכהנים אהרן "ובני ח) י, (במדבר בתורה כח.23)כמפורש מנחות
של חצוצרות ורק הקורנס. הקשת מעשה של העשת מן דהיינו אותם", תעשה מקשה כסף חצוצרות "שתי ב) י, (במדבר שנאמר

מדרבנן. אלא שאינם לפי רבינו כן כתב לא לוויים של בחצוצרות אבל הכסף, מן היו כסף.24)כהנים במנורה25)שברי שנאמר
חצוצרות". ולא [מקשה] "היא - היא" החליל.26)"מקשה של הקנה הוא החלילים.27)ואבוב של מגיע28)כלומר, כשהיה

מסיים היה אחד אלא אחת, בבת כולם מסיימים היו שלא האחרים, שתיקת לאחר מאריך מהחלילין אחד היה הנעימה, לסיום
גדול. נוי וזהו הקול.29)לבסוף את להנעים הנקב על באצבעו ומכה בחליל, נקבים ניסן.30)שהיו לחודש עשר בארבעה

הקריב31) ולא ששגג או אחר, באונס נאנס או רחוקה בדרך שהיה או עליו, שוחטין שאין הפסח שחיטת בשעת טמא שהיה ש"מי
השני". לחודש בי"ד פסח מביא זה הרי ההשלמה32)בראשון, ימי למעט בא כי וייתכן שם. בגמרא הוא וכן השבועות. חג

חליל. בהם שאין העצרת, הסוכות.33)שלאחר שהנבלים34)חג הדין והוא דווקא, לאו שחליל נ:), (בסוכה רש"י כתב
דוחה. אינו השואבה בית של חליל אבל השבת, את דוחה זה חליל ורק השבת. את דוחים שלשים35)והכינורות אפשר אי

שם). (גמרא שלשים נאמר שכבר ועשרים חמש לומר אפשר ואי ועשרים, חמש נאמר בן36)שכבר "אין וכתב דקדק ולמעלה
עיקר שכל שלשים, בן שיהא עד לעבודה נכנס שאינו כתב ולא וכו'", תחילה שנים חמש שילמדוהו עד לעבודתו לעזרה נכנס לוי
כשר שנים חמש למד אם שהוא, גיל בכל זה ולפי שנים, חמש הלימוד על אלא הגיל, על ללמד אינו הנ"ל הפסוקים משני הלימוד
שאינו עולמים בבית אבל מועד, באהל אלא אינו שלשים, מבן כשר לוי שבן כד. בחולין שאמרו ומה לכשהגדיל. לעבודה הוא

כן. לפני גם פסול אינו שנה חמישים אחרי שנה,37)נפסל חמשים בן ועד ומעלה שנה שלשים "מבן מז) ד, (במדבר שנאמר
שהעבודה בזמן אלא דווקא) חמשים בן ועד שלשים (מבן אמרתי "לא - מועד" באהל משא ועבודת עבודה עבודת לעבוד הבא כל

עולמים)". בבית (ולא גם38)בכתף נפסלים אינם במומין שהרי עיון, צריך זה אבל שם. בחולין המשנה בפירוש גם כתב [כן
שבמדבר]. מועד אחד".39)באהל קול להשמיע ולמשוררים למחצצרים כאחד "ויהי יג) ה, הימיםֿב (דברי שנאמר שם. חולין

האחרים. עם אחד כקול אינו נתקלקל ואם אחד כקול נראה שיהא קולם, את לבשם שצריכים נתקלקל40)הרי אם הדין והוא
אחרת. שם.41)מסיבה בספרי כמפורש שערים, לנעילת הוא כשר בשנים, נפסל שהלוי במדבר, ישראל שהיו בזמן גם שהרי

ג. הלכה למעלה ראה מיוחסים, מישראלים חלקו גרע שלא בוודאי, כשר שיר, בכלי ייק42)ולשורר היום לנביא "כי ראהנביא.
הרואה". באמונתם".43)לפנים הרואה ושמואל דוד יסד "המה כב) ט, (א הימים בדברי הפסוק פי על ג פרק תענית תוספתא

יומו".44) - אב בית לכל וכן זה אב בית בו שיעבוד היום (=מסמן) מסיים היה משמר "ראש אב45)כלומר, בית ראש כלומר,
לבתי משמרו מחלק המשמר שראש אלא מצאנו לא ובכהנים זו. עבודה לפלוני זו עבודה לפלוני שביומו אב בית אנשי לכל מסיים
שבכהנים לפי מחלקים, היו (=גורלות) פייסות ידי על אלא יום בכל הכהנים עבודת מחלק אב בית שראש מצאנו לא אבל אבות,
מהם. ואחד אחד לכל עבודה שהייתה לפי לכך הוצרכו לא בלוויים אבל לפייסות, הוצרכו לפיכך לעבודה זוכים כולם היו לא

מהלכות46) י"א בפרק הוא וכן מכילתא). בשם עב תעשה לא המצוות ובספר שם שמעוני בילקוט (הובא קרח פרשת זוטא ספרי
אמורים הדברים רבינו דעת ולפי תטמאוהו, שלא בשלחן תגעו אל היזהרו להם אומרים שהיו יא, הלכה ומושב משכב מטמאי

ליגע. מותרין היו טומאה של החשש שבלי הרי אינו47)לזרים. שמסייע מפורש שם בגמרא שלפנינו ואף וכאביי. שם ערכין
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הּכהנים‰. היּו חדׁשים ּובראׁשי ּכּלם הּמֹועדֹות ְֲֲֳִִִֵֵַַָָָָֹֻּבימי
אֹומרי22ּתֹוקעים והלוּים הּקרּבן ּבׁשעת ׁשירה;ּבחצֹוצרֹות ן ְְְְְְְֲִִִִִִַַַַָָָ

חדׁשכם ּובראׁשי ּובמֹועדיכם ּׂשמחתכם ּוביֹום ְְְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשּנאמר:
ׁשל עׁשת מן נעּׂשית היתה החצֹוצרה ּבחצצרת. ְְְְְֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֹּותקעּתם

ּכסף23ּכסף ׁשל הּגרּוטאֹות מן אֹותּה עּׂשה ּכׁשרה24. -25; ְְִֵֶֶֶֶֶַָָָָָ
ּבהן מנּגנין ׁשהיּו והחלילין ּפסּולה. - מּתכֹות מיני ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָָָָמּׁשאר

אּבּוב היה27ׁשּלהן26היה ולא ערב. ׁשּקֹולֹו מּפני קנה, ׁשל ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹ
יפה מחּלק ׁשהּוא מּפני יחידי, ּבאּבּוב אּלא .28מחּלק ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָ

.Âמּכה החליל ּבּׁשנה יֹום עּׂשר הּמזּבח:29ּבׁשנים לפני ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ראׁשֹון ּפסח ׁשני30ּבׁשחיטת ּפסח ּובׁשחיטת טֹוב31, ּוביֹום , ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַ

עצרת ׁשל הראׁשֹון ּובּיֹום ּפסח, ׁשל ימי32הראׁשֹון ּובׁשמנה , ְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹ
זה33החג וחליל קרּבן,34. ׁשל חליל ׁשהּוא מּפני ׁשּבת, ּדֹוחה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

הּׁשּבת. את ודֹוחה היא עבֹודה קרּבן ׁשל ְְְֲִִֶֶַַָָָָָָוחליל
.Êחמׁש ׁשּילּמדּוהּו עד לעבֹודתֹו לעזרה נכנס לוי ּבן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָאין

ועּׂשרים חמׁש מּבן ללוּים אׁשר זאת ׁשּנאמר: ּתחּלה. ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשנים
ּכיצד הא ׁשנה. ׁשלׁשים מּבן אֹומר: אחד וכתּוב ?35ׁשנה, ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָ
איׁש ויהיה ׁשּיגּדיל עד לעבֹודה נכנס ואינֹו ללמד, ;36חמׁש ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹ

עבדתֹו. על איׁש איׁש ֱֲִִֶֶַַָֹׁשּנאמר:
.Áיׁשּוב ׁשנה חמּׁשים ּומּבן ּבלוּים: ּבּתֹורה ׁשּנאמר ְֱֲִִִִִֶֶֶֶַַַָָָָזה

הּמקּדׁש נֹוּׂשאין ׁשהיּו ּבזמן אּלא אינֹו - העבדה ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָֹמּצבא

- לדֹורֹות אבל לדֹורֹות. נֹוהגת מצוה ואינֹו למקֹום, ְְְְְֲִִֵֶֶָָָָמּמקֹום
ּבׁשנים נפסל הּלוי ּבמּומין37אין ּבקֹול;38ולא אּלא ְְְְְִִִִֵֵֶַָָָֹ

קֹולֹו הּזקנה39ׁשּיתקלקל ּבּמקּדׁש.40מרב לעבֹודתֹו יּפסל - ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹ
מן יהיה אבל ׁשירה, לֹומר אּלא נפסל ׁשאינֹו לי, ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָויראה

.41הּׁשֹוערים ֲִַ
.Ëהרֹואה חּלקּו42ׁשמּואל הּמל לארּבעה43ודוד הלוּים ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָ

אנׁשי וכל ׁשּבת. ּבכל מׁשמר ועֹובד מׁשמרֹות, ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָועּׂשרים
יֹום וכל אבֹות, לבּתי הּמׁשמר ראׁש אֹותם מחּלק ְְְְְִִֵֵַַָָָָָָֹמׁשמר

ידּועים אנׁשים ּבֹו עֹובדים הּׁשּבת האבֹות44מימי וראׁשי . ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ
עבֹודתֹו על איׁש איׁש ׁשּלהן ּביֹום העֹובדים אּלּו .45מחּלקין ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָ

ּכלי אל א ׁשּנאמר: הּמזּבח, עבֹודת על מזהרין הלוּים ְְְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֻוכל
- יקרבּו לא ימתּו. ולא יקרבּו לא הּמזּבח ואל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹֹֹֹֻהּקדׁש

מּתרין - לּגע אבל .46לעבֹודה, ֲֲִִַַָָָֻ
.Èּכ הּכהנים, עבֹודת לעבד ׁשּלא מזהרין ׁשהלוּים ְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֻּוכׁשם
הםהּכ ּגם ׁשּנאמר: הלוּים; עבֹודת לעבד ׁשּלא מזהרין הנים ְְֱֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָֹֹֹֻ

אחד יעּׂשה ׁשּלא מזהרים עצמם הלוּים וכן אּתם. ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֻּגם
הּׁשֹוער ולא לּׁשֹוער המׁשֹורר יסּיע ׁשּלא חברֹו, ְְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַֹֹמלאכת
מּׂשאֹו. ואל עבדתֹו על איׁש איׁש ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָֹלמׁשֹורר;

.‡Èּבמלאכה לוי ׁשּסּיע אֹו הּכהנים עבֹודת ׁשעבדּו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹלוּים
מיתה חּיבין - מלאכּתֹו ולא47ׁשאינּה ׁשּנאמר: ׁשמים; ּבידי ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

לדורותיכם",22) עולם לחקת לכם והיו בחצוצרות יתקעו הכהנים אהרן "ובני ח) י, (במדבר בתורה כח.23)כמפורש מנחות
של חצוצרות ורק הקורנס. הקשת מעשה של העשת מן דהיינו אותם", תעשה מקשה כסף חצוצרות "שתי ב) י, (במדבר שנאמר

מדרבנן. אלא שאינם לפי רבינו כן כתב לא לוויים של בחצוצרות אבל הכסף, מן היו כסף.24)כהנים במנורה25)שברי שנאמר
חצוצרות". ולא [מקשה] "היא - היא" החליל.26)"מקשה של הקנה הוא החלילים.27)ואבוב של מגיע28)כלומר, כשהיה

מסיים היה אחד אלא אחת, בבת כולם מסיימים היו שלא האחרים, שתיקת לאחר מאריך מהחלילין אחד היה הנעימה, לסיום
גדול. נוי וזהו הקול.29)לבסוף את להנעים הנקב על באצבעו ומכה בחליל, נקבים ניסן.30)שהיו לחודש עשר בארבעה

הקריב31) ולא ששגג או אחר, באונס נאנס או רחוקה בדרך שהיה או עליו, שוחטין שאין הפסח שחיטת בשעת טמא שהיה ש"מי
השני". לחודש בי"ד פסח מביא זה הרי ההשלמה32)בראשון, ימי למעט בא כי וייתכן שם. בגמרא הוא וכן השבועות. חג

חליל. בהם שאין העצרת, הסוכות.33)שלאחר שהנבלים34)חג הדין והוא דווקא, לאו שחליל נ:), (בסוכה רש"י כתב
דוחה. אינו השואבה בית של חליל אבל השבת, את דוחה זה חליל ורק השבת. את דוחים שלשים35)והכינורות אפשר אי

שם). (גמרא שלשים נאמר שכבר ועשרים חמש לומר אפשר ואי ועשרים, חמש נאמר בן36)שכבר "אין וכתב דקדק ולמעלה
עיקר שכל שלשים, בן שיהא עד לעבודה נכנס שאינו כתב ולא וכו'", תחילה שנים חמש שילמדוהו עד לעבודתו לעזרה נכנס לוי
כשר שנים חמש למד אם שהוא, גיל בכל זה ולפי שנים, חמש הלימוד על אלא הגיל, על ללמד אינו הנ"ל הפסוקים משני הלימוד
שאינו עולמים בבית אבל מועד, באהל אלא אינו שלשים, מבן כשר לוי שבן כד. בחולין שאמרו ומה לכשהגדיל. לעבודה הוא

כן. לפני גם פסול אינו שנה חמישים אחרי שנה,37)נפסל חמשים בן ועד ומעלה שנה שלשים "מבן מז) ד, (במדבר שנאמר
שהעבודה בזמן אלא דווקא) חמשים בן ועד שלשים (מבן אמרתי "לא - מועד" באהל משא ועבודת עבודה עבודת לעבוד הבא כל

עולמים)". בבית (ולא גם38)בכתף נפסלים אינם במומין שהרי עיון, צריך זה אבל שם. בחולין המשנה בפירוש גם כתב [כן
שבמדבר]. מועד אחד".39)באהל קול להשמיע ולמשוררים למחצצרים כאחד "ויהי יג) ה, הימיםֿב (דברי שנאמר שם. חולין

האחרים. עם אחד כקול אינו נתקלקל ואם אחד כקול נראה שיהא קולם, את לבשם שצריכים נתקלקל40)הרי אם הדין והוא
אחרת. שם.41)מסיבה בספרי כמפורש שערים, לנעילת הוא כשר בשנים, נפסל שהלוי במדבר, ישראל שהיו בזמן גם שהרי

ג. הלכה למעלה ראה מיוחסים, מישראלים חלקו גרע שלא בוודאי, כשר שיר, בכלי ייק42)ולשורר היום לנביא "כי ראהנביא.
הרואה". באמונתם".43)לפנים הרואה ושמואל דוד יסד "המה כב) ט, (א הימים בדברי הפסוק פי על ג פרק תענית תוספתא

יומו".44) - אב בית לכל וכן זה אב בית בו שיעבוד היום (=מסמן) מסיים היה משמר "ראש אב45)כלומר, בית ראש כלומר,
לבתי משמרו מחלק המשמר שראש אלא מצאנו לא ובכהנים זו. עבודה לפלוני זו עבודה לפלוני שביומו אב בית אנשי לכל מסיים
שבכהנים לפי מחלקים, היו (=גורלות) פייסות ידי על אלא יום בכל הכהנים עבודת מחלק אב בית שראש מצאנו לא אבל אבות,
מהם. ואחד אחד לכל עבודה שהייתה לפי לכך הוצרכו לא בלוויים אבל לפייסות, הוצרכו לפיכך לעבודה זוכים כולם היו לא

מהלכות46) י"א בפרק הוא וכן מכילתא). בשם עב תעשה לא המצוות ובספר שם שמעוני בילקוט (הובא קרח פרשת זוטא ספרי
אמורים הדברים רבינו דעת ולפי תטמאוהו, שלא בשלחן תגעו אל היזהרו להם אומרים שהיו יא, הלכה ומושב משכב מטמאי

ליגע. מותרין היו טומאה של החשש שבלי הרי אינו47)לזרים. שמסייע מפורש שם בגמרא שלפנינו ואף וכאביי. שם ערכין



צד              
  

ּבלא אּלא ּבמיתה, אינֹו - לוי עבֹודת ׁשעבד ּכהן אבל ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹֻימתּו.
.48תעּׂשה ֲֶַ

 
הּקרּבנֹות,‡. לעבֹודת הלוּים מּכלל הבּדלּו ְְְְְֲֲִִִִַַַַַַָָֹֻהּכהנים

עּׂשה ּומצות קדׁשים. קדׁש להקּדיׁשֹו אהרן וּיּבדל ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: לקרּבן, ולהכינם ּולקּדׁשם הּכהנים להבּדיל ְְְְְְְֱֲֲִִִִֶֶַַַַַָָָָֹהיא

מקריב. הּוא אלהי לחם את ּכי ְְְֱִִִֶֶֶֶַַֹוקּדׁשּתֹו
.ּולהקּדים הרּבה ּכבֹוד ּבהן לנהג מּיּׂשראל אדם ּכל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹוצרי

ּולבר ראׁשֹון, ּבּתֹורה לפּתח ׁשּבקדּׁשה: ּדבר לכל ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָָֹֻאֹותם
ראׁשֹון. יפה מנה ולּטל ְִִִָָָָֹראׁשֹון,

ארּבעה‚. מׁשמרֹות, לׁשמֹונה הּכהנים חּלק רּבנּו ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָֹמׁשה
הּנביא. ׁשמּואל עד היּו וכן מאיתמר. וארּבעה ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָָמאלעזר
ועּׂשרים לארּבעה הּמל ודוד הּוא חּלקם ׁשמּואל ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָּובימי
ועֹולין ממּנה. אחד ראׁש ּומׁשמר מׁשמר ּכל ועל ְְְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹֻמׁשמר,
ליֹום הּׁשּבת ּומּיֹום ׁשּבת, לכל מׁשמר לעבֹודה ְְְֲִִִִַַַַָָָָָָָלירּוׁשלים
אחריו ׁשהּוא והאחר יֹוצא מׁשמר מתחּלפין, הן ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשּבת

חלילה. וחֹוזרין ׁשּיגמרּו. עד ְְְְְֲִִִִֶַָָנכנס,
וכל„. ּברגלים. ׁשוים הּמׁשמרֹות ּכל להיֹות עּׂשה ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָֹּומצות

עּמהם, וחֹולק עֹובד - לעבד ורצה ּברגל הּכהנים מן ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹֹׁשּיבֹוא
יבא וכי ׁשּנאמר: .מׁשמר ׁשּיּגיע עד ל לֹו: אֹומרין ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹואין

וגֹומר. ׁשערי מאחד ְְִֵֵֵֶַַַָהּלוי
לחם‰. ּובחּלּוק הרגלים, ּבקרּבנֹות אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַָָָָּבּמה

ּונדבֹות נדרים אבל עצרת; ׁשל הּלחם ׁשּתי ּובחּלּוק ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּפנים,
קבּוע ׁשּזמּנֹו מׁשמר אּלא אֹותן מקריבין אין - ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּותמידין
על ממּכריו לבד יאכלּו, ּכחלק חלק ׁשּנאמר: ּברגל. ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹואפּלּו
ואין הּצּבּור, ּבקרּבנֹות יאכלּו ּכחלק חלק ּכלֹומר: ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹהאבֹות.
האבֹות אֹותם חּלקּו ׁשּכבר הּדברים, ּבׁשאר ּכחלק ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָחלק

ּבׁשּבּתֹו. ּומׁשמר מׁשמר ּכל ְְְְִִַַָָָָּוקבעּום
.Âאבל קבּוע; ׁשּזמּנֹו ּבּמׁשמר - הּפנים לחם עבֹודת ְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָוכן

מדּבר ׁשאינֹו ּומּנין הּמׁשמרֹות. ּבכל - הּלחם ׁשּתי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָעבֹודת
ּבׁשעה - יּׂשראל מּכל ׁשערי מאחד ׁשּנאמר: ּברגלים? ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָאּלא
אּלא מדּבר ׁשאינֹו ּומּנין אחד. ּבׁשער ּבאין יּׂשראל ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּכל
מּתנֹות ׁשם ואין יאכלּו, ּכחלק חלק ׁשּנאמר: ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹּבכהנים?

ּבלבד. לּכהנים אּלא להאכל ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָֹּבּמקּדׁש
.Êּומקריבֹו לּמקּדׁש ּבא זה הרי - קרּבן לֹו ׁשהיה ּכהן ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹוכן

וׁשרת. נפׁשֹו אּות ּבכל ּובא ׁשּנאמר: ׁשּירצה; יֹום ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּבכל
עצמֹו, ידי על ּומכּפר מקריב הּוא ואׁשמֹו חּטאתֹו ְְְֲֲִִֵֵַַַַַַַָָואפּלו
קרּבנֹו את לּתן רצה ואם ׁשּלֹו. ואכילתֹו קרּבנֹו ׁשל ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָָוהעֹור
ועבֹודתֹו הּקרּבן ועֹור נֹותן, - להקריבֹו ׁשּירצה ּכהן ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָֹלכל

לֹו. ׁשּנתן ּבלבד הּכהן ְְִֵֶַַַָֹלאֹותֹו
.Áלאנׁשי קרּבנֹו נֹותן - מּום ּבעל הּקרּבן ּבעל הּכהן ְְְְֵֵֵַַַַַַַָָָָָָֹהיה

על לעבד ׁשּיכֹול חֹולה אֹו זקן היה ׁשּלהם. והעֹור ְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹמׁשמר,
והעבֹודה והעֹור ׁשּירצה, ּכהן לכל קרּבנֹו נֹותן - הּדחק ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹידי
ּכּלֹו הּקרּבן הרי - ּכלל לעבד יכֹול אינֹו ואם מׁשמר. ְְְְְְֲֲִִֵֵֵַַַָָָָָֹֻלאנׁשי

מׁשמר. ְְְִֵַָלאנׁשי
.Ëנֹותנֹו - טמאים הּכהנים וכל הּצּבּור ּבקרּבנֹות טמא ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹהיה

ועבֹודתֹו ועֹורֹו מׁשמר, ׁשּבאֹותֹו טהֹורים מּומין ְְְְְֲֲִִִֵֶַַָָלבעלי
הּטמאים. מׁשמר ְְְְִִֵֵַַָלאנׁשי

.Èּכהן לכל נֹותנֹו - אֹונן והיה ּגדֹול ּכהן ׁשל הּקרּבן ְְְְֵֵֵֶַָָָָָָָָֹֹהיה
ּגדֹול ׁשּכהן ּכיון מׁשמר. לאנׁשי ועבֹודתֹו ועֹורֹו ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹׁשּירצה,
ׁשליח עֹוּׂשה זה הרי ׁשּיתּבאר, ּכמֹו לעבֹודה, ראּוי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָהאֹונן

ְְָָלקרּבנֹו.
.‡È,אבֹות לבּתי מׁשמרֹו מחּלק ּומׁשמר מׁשמר ראׁש ְְְְְִִִֵֵַָָָָָָֹּכל

מימֹות אחד ּביֹום עֹובד ואנׁשיו אב ּבית ּכל ׁשּיהיה ְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָעד
אחריו. ׁשל ּביֹום והאחר אחריו, ׁשל ּביֹום והאחר ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהּׁשּבת,

עליו. ממּנה אחד ראׁש ואב אב ּבית ְְֵֶֶָָָָָָָֹֻּולכל
.Èּומֹוׁשחין הּכהנים. לכל ראׁש הּוא ּגדֹול, ּכהן ְְְֲִִִֵַַָָֹֹֹּוממּנין

גדֹולה; ּכהּנה ּבגדי אֹותֹו ּומלּביׁשין הּמׁשחה, ּבׁשמן ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָֻאֹותֹו
אין ואם וגֹומר. יּוצק אׁשר מאחיו הּגדֹול והּכהן ְְְֱֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
ּבלבד; גדֹולה ּכהּנה ּבבגדי אֹותֹו מרּבין - הּמׁשחה ׁשמן ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻׁשם
ידֹו את ּומּלא הּמׁשחה ׁשמן ראׁשֹו על יּוצק אׁשר ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
ּכ הּמׁשחה, ּבׁשמן ׁשּמתרּבה ּכׁשם - הּבגדים את ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָללּבׁש

ּבּבגדים. ְְִִֶַַָמתרּבה
.‚Èּבגדים ׁשמֹונה לֹובׁש ּבּבגדים? אֹותֹו מרּבין ְְְְִִִֵֵַַַָָָּכיצד

יֹום; אחר יֹום ימים ׁשבעת למחר ולֹובׁשן וחֹוזר ְְְְְְִִֵַַַָָָָָּופֹוׁשטן
ּוכׁשם מּבניו. ּתחּתיו הּכהן ילּבׁשם ימים ׁשבעת ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:
אחר יֹום ׁשבעה, ּבּׁשמן מׁשיחה ּכ ׁשבעה, ּבגדים ְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשרּבּוי
קדם אֹו ׁשבעה ּכל ּבּבגדים ׁשּיתרּבה קדם עבד ואם ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֹיֹום.
אֹו ונתרּבה הֹואיל ּכׁשרה; עבֹודתֹו - ׁשבעה ּכל ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָׁשּיּמׁשח

ּדבר. לכל ּגדֹול ּכהן נעּׂשה - אחת ּפעם ְְֲִֵַַַַַַָָָָָֹנמׁשח
.„Èאּלא ּבגדים למרּבה הּמׁשחה ּבׁשמן מׁשּוח ּכהן ּבין ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֻאין

ׁשחּיב הּמצֹות מן ּבאחד ׁשגג אם הּמׁשיח ּכהן ׁשּמביא ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָֹּפר
וגֹומר; יחטא הּמׁשיח הּכהן אם ׁשּנאמר: חּטאת, ְֱֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹעליהן

הם. ׁשוים הּדברים לׁשאר ְְֲִִִֵַָָָָאבל
.ÂËאחד ׁשל ּדין ּבית אּלא ּגדֹול ּכהן מעמידין ֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹאין

ּביֹום ׁשּנאמר: ּבּיֹום, אּלא אֹותֹו מֹוׁשחין ואין ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָוׁשבעים.
מרּבין אין - ּבלבד בּבגדים נתרּבה אם וכן אתֹו. ְְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָָֹהּמׁשח
ּכאחת. ּגדֹולים ּכהנים ׁשני ממּנין ואין ּבּיֹום. אּלא ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָֹאֹותֹו

.ÊË.לּמל הּמׁשנה ּכמֹו ּגדֹול לכהן יהיה אחד ּכהן ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֹממּנין
לימין עֹומד ויהיה ממּנה. הּנקרא והּוא סגן, הּנקרא ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָֻוהּוא
יד מּתחת הּכהנים וכל לֹו. הּוא ּכבֹוד וזה ּתמיד, ּגדֹול ְְֲִִִֵֶַַַַָָָָֹֹּכהן

ְַָהּסגן.
.ÊÈמ לכהןועֹוד הּסגן ּכמֹו לסגן להיֹות קתיקֹולין מּנין ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שאם סיועו בלי לעשות יכול היה לא כשחברו והמדובר רבינו. לפני שם הייתה אחרת שנוסחא נראה חכמים, גזירת על אלא עובר
ממש". בו אין "מסייע שהרי לחייבו, אין כן אתם48)לא גם הם גם ימותו ולא נאמר כבר "והלא עליו: וכתב השיגו הראב"ד

וזו עב). (לאווין המצוות בספר שהביא זוטא) (ספרי המכילתא על סמך רבינו אבל ואזהרה". לעונש ליה דריש הרי נמי ובספרי
על הלוויים האלקים בית בעבודת אבל המשכן, בעבודת אמורים דברים במה שם): שמעוני בילקוט (הובא שם זוטא הספרי לשון
תעשה". בלא אלא הלוויים על הכהנים "ואין גרס: שרבינו ונראה תעשה", בלא אף הלוויים על הכהנים ואין במיתה, הכהנים

              
  

ּפחֹות אין אמרּכלין, ּוממּנים מּׁשנים. ּפֹוחתין ואין ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָּגדֹול.
אינֹו - לפּתח האחד רצה ּבידם. העזרה ּומפּתחֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָָֹמּׁשבעה,

ויפּתחּו. האמרּכלין ּכל ׁשּיתּכּנסּו עד ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָיכֹול
.ÁÈּפֹוחתין ואין האמרּכלין, ידי מּתחת ּגזּברין ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָּוממּנין

ּופֹודין ההקּדׁשֹות, ּכל ׁשּגֹובין הם והּגזּברין ּגזּברין. ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּׁשלׁשה
להן הראּויין ּבדברים אֹותן ּומֹוציאין מהן, הּנפּדה ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאת

ְִָלהֹוציאן.
.ËÈּומרּבה ּבגדים. למרּבה קֹודם הּמׁשּוח הּגדֹול ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָֹֻֻּכהן

קרי. מחמת ׁשעבר למׁשּוח קֹודם לׁשרת העֹומד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבגדים
והעֹובר מּום. מחמת לעֹובר קֹודם קרי מחמת ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָוהעֹובר
מלחמה ּומׁשּוח מלחמה. מׁשּוח לכהן קֹודם מּום ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֹמחמת
לאמרּכל. קֹודם וקּתיקֹול לקּתיקֹול. קֹודם ּוסגן לסגן. ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָקֹודם
וראׁש מׁשמר. לראׁש קֹודם וגזּבר לגזּבר. קֹודם ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֹואמרּכל
לכהן קֹודם אב ּבית וראׁש אב. ּבית לראׁש קֹודם ְְְְִֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹהּמׁשמר
מעלֹות ׁשמנה ּתמיד הּכהנים נמצאּו הּכהנים. מׁשאר ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַָָֹֹֹהדיֹוט

מּזֹו. למעלה ְְִַָזֹו
.Î- הממּנים מּׁשאר אחד אֹו ּגדֹול ּכהן אֹו הּמל ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּכׁשּימּות

לנחלה הּקֹודם וכל לירׁשֹו. הראּוי אֹו ּבנֹו ּתחּתיו ְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָמעמידין
ּבחכמה, מקֹומֹו ממּלא ׁשּיהיה והּוא הּמת. לּׂשררּות קֹודם -ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
:ּבּמל ׁשּנאמר ּבחכמה. ּכמֹותֹו ׁשאינֹו ּפי על אף ּביראה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאֹו
והּוא ירּׁשה. ׁשהּמלכּות מלּמד - יּׂשראל ּבקרב ּובניו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהּוא
זֹוכה - לּה ׁשהּזֹוכה יּׂשראל, ׁשּבקרב ּׂשררה לכל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהּדין

ּולזרעֹו. ְְְְַַלעצמֹו
.‡Îאּלא לעֹולם, ּתחּתיו מתמּנה ּבנֹו אין - מלחמה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמׁשּוח

ואם נמׁשח, - למלחמה נמׁשח אם הּכהנים: ּכׁשאר הּוא ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָֹהרי
מׁשּמׁש מלחמה מׁשּוח ּוכׁשּכהן נמׁשח. לא - נמׁשח ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹֹלא
מעלין ּכהנים. ּכׁשאר ּכלים, ּבארּבעה מׁשּמׁש - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבּמקּדׁש
לּׂשררה אֹותֹו מֹורידין ואין מּמּנה, גדֹולה לּׂשררה ְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָָָמּׂשררה
ואין מֹורידין. ולא ּבּקדׁש ׁשּמעלין מּמּנה; למּטה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשהיא
סרח. אם אּלא יּׂשראל ׁשּבקרב מּׂשררה לעֹולם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָמֹורידין

.Îמלקין - מלקּות עליה ׁשחּיב עברה ׁשעבר ּגדֹול ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוכהן
וחֹוזר מלקּות, מחּיבי ּכׁשאר ׁשלׁשה, ׁשל ּדין ּבבית ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָֻאֹותֹו

ְִָֻלגדּלתֹו.

 
ּבנֹוי,‡. הּכהנים אחיו מּכל גדֹול ׁשּיהיה צרי ּגדֹול ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכהן

הּכהנים ּכל - ממֹון לֹו אין ּובמראה. ּבחכמה ּבעׁשר, ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבכח,
יֹותר ׁשּיעׁשיר עד עׁשרֹו, לפי אחד ּכל מּׁשּלהן לֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָנֹותנין

ׁשּבכּלן. ְִֵֶָָֻמעׁשיר
.אבל למצוה; זה ּכל אּלא מעּכב, אּלּו מּכל אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָואין

נתרּבה. - מקֹום מּכל נתרּבה ְְִִִִַַָָָָאם
עם‚. ּבעצמֹו יקל ולא ּבעצמֹו, ּכבֹוד לנהג ּגדֹול ּכהן ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹֹֹוחּיב

ּבבית ולא הּמרחץ ּבבית לא ערם אֹותֹו יראּו ולא העם. ְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹׁשאר
- מאחיו הּגדֹול הּכהן ׁשּנאמר: ּכׁשּמסּתּפר. ולא ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּכּסא
אחרים ׁשּירחצּו הּוא רצה יתרה. גדּלה ּבֹו ׁשּנֹוהגין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻמלּמד

ּבידֹו. הרׁשּות - ְְִָָעּמֹו
אפּלּולא„. רּבים, ׁשל לסעּדה ולא הּמׁשּתה לבית יּכנס ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֻ

האבל. לבית רצה, אם הּוא, הֹול אבל מצוה. ׁשל ְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָָהם
הּכהנים, ׁשאר עם ּבערּבּוביא הֹול אינֹו - הֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹּוכׁשהּוא
ממּצעֹו והּסגן ּכבֹוד. לֹו וחֹולקין הּכהנים אֹותֹו מסּבבין ְְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹאּלא
אב ּבית וראׁש מימינֹו, ׁשעבר ּומׁשּוח והּסגן העם, לבין ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבינֹו
והן ּתנחמּו! לאבלים: ואֹומר מּׂשמאלֹו. העם וכל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵָָָָָָֹֻוהאבלים

ּכחן. ּכפי אֹותֹו ְְְִִַָֹמכּבדין
ּביתֹו‰. מּפתח יֹוצא ואינֹו אחריו, יֹוצא אינֹו - מת לֹו ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָמת

עֹומד והּוא לביתֹו. לנחמֹו ּבאים העם וכל הּמקּדׁש. מן ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָאֹו
מּׂשמאלֹו. העם וכל אב ּבית וראׁש מימינֹו ּוסגן ְְְְְִִִֵָָָָָָֹֹּבׁשּורה,
מן ּתתּברכּו להם: אֹומר והּוא !ּכּפרת אנּו לֹו: ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָואֹומרים

ִַַָהּׁשמים!
.Âמסב והּוא הארץ, על מסּבין העם ּכל - אֹותֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּוכׁשּמברין

ׁשּנאמר: הּכהנים, ּכׁשאר מתֹו על קֹורע ואינֹו הּספסל. ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹעל
מּלמּטה הּוא קֹורע אבל לֹוקה. - קרע ואם יפרם. לא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹּובגדיו
ראׁשֹו את ׁשּנאמר: לעֹולם, ּפרע מרּבה ואינֹו רגליו. ְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּכנגד
מסּפר אּלא לּמקּדׁש; יּכנס ׁשּלא ּבעת ואפּלּו יפרע, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלא
ּבזּוג. אּלא ּבתער, מסּפר ואינֹו ׁשּבת. לערב ׁשּבת ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמערב
ּכאחת. צמח הּוא ּכאּלּו ׁשּיראה עד זֹו, ּבעּקר זֹו ּׂשערה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹראׁש
יכסמּו ּכסֹום יׁשּלחּו, לא ּופרע יגּלחּו, לא ראׁשם ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹׁשּנאמר:

ראׁשיהם. ֵֶֶָאת
.Êּכהן לׁשּכת הּנקרא והּוא ּבּמקּדׁש, מּוכן לֹו יהיה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹּובית

ולא הּיֹום, ּכל ּבּמקּדׁש יֹוׁשב ׁשּיהיה ּוכבֹודֹו ותפארּתֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹּגדֹול.
ּבּיֹום. ׁשּתים אֹו ׁשעה אֹו ּבּלילה ּבלבד לביתֹו אּלא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָיצא

מּׁשם. זז ואינֹו ּבירּוׁשלים ּביתֹו ְְְִִִִֵֵֶַָָָויהיה
.Áאֹותֹו ּדנין ואין עליו. ּומעידין אֹותֹו, ודנין ּדן ּגדֹול ְְְִִִִֵֵָָָָָָֹּכהן

הּדבר ּכל ׁשּנאמר: ּבלבד; הּגדֹול ּדין ּבבית אּלא נפׁשֹות ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָדיני
.אלי יביאּו ִֵֶַָָֹהּגדל

.Ëּדין ּבבית ואפּלּו להעיד, חּיב אינֹו - עדּות יֹודע ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָהיה
עדּות היתה ואם ויעיד. ׁשּיל לֹו ּכבֹוד אינֹו ׁשּזה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהּגדֹול;
לֹו. ּומעיד הּגדֹול ּדין ּבבית הֹול זה הרי - יּׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָלמל

.Èּומצּוה ּבאלמנה אסּור ׁשהּוא קדּׁשה, ּבספר ּבארנּו ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּוכבר
אינֹו - ׁשּתים נּׂשא ואם נׁשים. ׁשּתי נֹוּׂשא ואינֹו הּבתּולה. ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָעל
וחֹולצים וחֹולץ, לאחת. ׁשּיגרׁש עד הּצֹום ּביֹום לעבד ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹיכֹול
מּתרת - אּׁשה ּגרׁש ואם אׁשּתֹו. את ּומיּבמין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֻלאׁשּתֹו,

העם. לׁשאר ְְִִֵָָָָלהּנּׂשא
.‡Èׁשלׁשה - להׁשּתחוֹות להיכל נכנס ּגדֹול ׁשּכהן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבזמן

ּבאבנים ואחד ּבּׂשמאלֹו, ואחד ּבימינֹו, אחד ּבֹו: ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָֹאֹוחזין
וכיון ויׁשּתחוה. להיכל ויּכנס מאחֹוריו. ׁשּבאפֹוד ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָטֹובֹות
מגּביּה יֹוצא, ׁשהּוא ּגדֹול ּכהן ׁשל רגליו קֹול הּסגן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁשמע
ויׁשּתחוּו הּכהנים אחיו יּכנסּו ׁשּיצא ואחר הּפרכת. את ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹלֹו

ְְֵויצאּו.
.Èחלק ונֹוטל מקטיר. - הּקטרת להקטיר ׁשּירצה יֹום ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבכל

זֹו אֹומר: ּכׁשּירצה ּכיצד? ּכּלן. הּמקּדׁש ּבקדׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבראׁש
ּכל אּלא ּבפיס, עֹובד ואינֹו ׁשּלי. האׁשם וזה ׁשּלי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהחּטאת
הּוא והרי ּׁשּירצה. מה ּכל מקריב - להקריב ׁשּירצה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָעת

הּכהני ּכׁשאר הּגבּול ם.ּבקדׁשי ְְְְֲִִֵַַָָֹ
.‚Èּבּכבׁש עֹולה היה להקריב, ּגדֹול ּכהן ׁשרֹוצה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבזמן
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צה               
  

ּפחֹות אין אמרּכלין, ּוממּנים מּׁשנים. ּפֹוחתין ואין ְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָּגדֹול.
אינֹו - לפּתח האחד רצה ּבידם. העזרה ּומפּתחֹות ְְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָָָָֹמּׁשבעה,

ויפּתחּו. האמרּכלין ּכל ׁשּיתּכּנסּו עד ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָיכֹול
.ÁÈּפֹוחתין ואין האמרּכלין, ידי מּתחת ּגזּברין ְְְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָָּוממּנין

ּופֹודין ההקּדׁשֹות, ּכל ׁשּגֹובין הם והּגזּברין ּגזּברין. ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּׁשלׁשה
להן הראּויין ּבדברים אֹותן ּומֹוציאין מהן, הּנפּדה ְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאת

ְִָלהֹוציאן.
.ËÈּומרּבה ּבגדים. למרּבה קֹודם הּמׁשּוח הּגדֹול ְְְִִֵֵֵֵַַַָָָֹֻֻּכהן

קרי. מחמת ׁשעבר למׁשּוח קֹודם לׁשרת העֹומד ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּבגדים
והעֹובר מּום. מחמת לעֹובר קֹודם קרי מחמת ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָוהעֹובר
מלחמה ּומׁשּוח מלחמה. מׁשּוח לכהן קֹודם מּום ְְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָֹמחמת
לאמרּכל. קֹודם וקּתיקֹול לקּתיקֹול. קֹודם ּוסגן לסגן. ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַַָָָקֹודם
וראׁש מׁשמר. לראׁש קֹודם וגזּבר לגזּבר. קֹודם ְְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹֹואמרּכל
לכהן קֹודם אב ּבית וראׁש אב. ּבית לראׁש קֹודם ְְְְִֵֵֵֵֵַָָָֹֹֹהּמׁשמר
מעלֹות ׁשמנה ּתמיד הּכהנים נמצאּו הּכהנים. מׁשאר ְְְְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַָָֹֹֹהדיֹוט

מּזֹו. למעלה ְְִַָזֹו
.Î- הממּנים מּׁשאר אחד אֹו ּגדֹול ּכהן אֹו הּמל ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֻּכׁשּימּות

לנחלה הּקֹודם וכל לירׁשֹו. הראּוי אֹו ּבנֹו ּתחּתיו ְְְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָמעמידין
ּבחכמה, מקֹומֹו ממּלא ׁשּיהיה והּוא הּמת. לּׂשררּות קֹודם -ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָ
:ּבּמל ׁשּנאמר ּבחכמה. ּכמֹותֹו ׁשאינֹו ּפי על אף ּביראה ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָאֹו
והּוא ירּׁשה. ׁשהּמלכּות מלּמד - יּׂשראל ּבקרב ּובניו ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָֻהּוא
זֹוכה - לּה ׁשהּזֹוכה יּׂשראל, ׁשּבקרב ּׂשררה לכל ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהּדין

ּולזרעֹו. ְְְְַַלעצמֹו
.‡Îאּלא לעֹולם, ּתחּתיו מתמּנה ּבנֹו אין - מלחמה ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָמׁשּוח

ואם נמׁשח, - למלחמה נמׁשח אם הּכהנים: ּכׁשאר הּוא ְְְְְְֲֲִִִִִִִֵַַַָָָֹהרי
מׁשּמׁש מלחמה מׁשּוח ּוכׁשּכהן נמׁשח. לא - נמׁשח ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹֹֹלא
מעלין ּכהנים. ּכׁשאר ּכלים, ּבארּבעה מׁשּמׁש - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַָָָָֹּבּמקּדׁש
לּׂשררה אֹותֹו מֹורידין ואין מּמּנה, גדֹולה לּׂשררה ְְְְְִִִִִִֵֶָָָָָָָָמּׂשררה
ואין מֹורידין. ולא ּבּקדׁש ׁשּמעלין מּמּנה; למּטה ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשהיא
סרח. אם אּלא יּׂשראל ׁשּבקרב מּׂשררה לעֹולם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָמֹורידין

.Îמלקין - מלקּות עליה ׁשחּיב עברה ׁשעבר ּגדֹול ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹוכהן
וחֹוזר מלקּות, מחּיבי ּכׁשאר ׁשלׁשה, ׁשל ּדין ּבבית ְְְְְְְִִֵֵֵֶַָָֻאֹותֹו

ְִָֻלגדּלתֹו.

 
ּבנֹוי,‡. הּכהנים אחיו מּכל גדֹול ׁשּיהיה צרי ּגדֹול ְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּכהן

הּכהנים ּכל - ממֹון לֹו אין ּובמראה. ּבחכמה ּבעׁשר, ְְְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבכח,
יֹותר ׁשּיעׁשיר עד עׁשרֹו, לפי אחד ּכל מּׁשּלהן לֹו ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָנֹותנין

ׁשּבכּלן. ְִֵֶָָֻמעׁשיר
.אבל למצוה; זה ּכל אּלא מעּכב, אּלּו מּכל אחד ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָואין

נתרּבה. - מקֹום מּכל נתרּבה ְְִִִִַַָָָָאם
עם‚. ּבעצמֹו יקל ולא ּבעצמֹו, ּכבֹוד לנהג ּגדֹול ּכהן ְְְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹֹֹוחּיב

ּבבית ולא הּמרחץ ּבבית לא ערם אֹותֹו יראּו ולא העם. ְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָֹֹֹֹׁשאר
- מאחיו הּגדֹול הּכהן ׁשּנאמר: ּכׁשּמסּתּפר. ולא ְְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּכּסא
אחרים ׁשּירחצּו הּוא רצה יתרה. גדּלה ּבֹו ׁשּנֹוהגין ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶֶַָָָָֻמלּמד

ּבידֹו. הרׁשּות - ְְִָָעּמֹו
אפּלּולא„. רּבים, ׁשל לסעּדה ולא הּמׁשּתה לבית יּכנס ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֻ

האבל. לבית רצה, אם הּוא, הֹול אבל מצוה. ׁשל ְְֲִִֵֵֵֵֶָָָָָָהם
הּכהנים, ׁשאר עם ּבערּבּוביא הֹול אינֹו - הֹול ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַָָֹּוכׁשהּוא
ממּצעֹו והּסגן ּכבֹוד. לֹו וחֹולקין הּכהנים אֹותֹו מסּבבין ְְְְְְְְֲִִִֶַַַַָָָֹאּלא
אב ּבית וראׁש מימינֹו, ׁשעבר ּומׁשּוח והּסגן העם, לבין ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּבינֹו
והן ּתנחמּו! לאבלים: ואֹומר מּׂשמאלֹו. העם וכל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵָָָָָָֹֻוהאבלים

ּכחן. ּכפי אֹותֹו ְְְִִַָֹמכּבדין
ּביתֹו‰. מּפתח יֹוצא ואינֹו אחריו, יֹוצא אינֹו - מת לֹו ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַַָמת

עֹומד והּוא לביתֹו. לנחמֹו ּבאים העם וכל הּמקּדׁש. מן ְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָאֹו
מּׂשמאלֹו. העם וכל אב ּבית וראׁש מימינֹו ּוסגן ְְְְְִִִֵָָָָָָֹֹּבׁשּורה,
מן ּתתּברכּו להם: אֹומר והּוא !ּכּפרת אנּו לֹו: ְְְְְְִִִֵֶַָָָָָואֹומרים

ִַַָהּׁשמים!
.Âמסב והּוא הארץ, על מסּבין העם ּכל - אֹותֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֻּוכׁשּמברין

ׁשּנאמר: הּכהנים, ּכׁשאר מתֹו על קֹורע ואינֹו הּספסל. ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָֹעל
מּלמּטה הּוא קֹורע אבל לֹוקה. - קרע ואם יפרם. לא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָֹֹּובגדיו
ראׁשֹו את ׁשּנאמר: לעֹולם, ּפרע מרּבה ואינֹו רגליו. ְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹּכנגד
מסּפר אּלא לּמקּדׁש; יּכנס ׁשּלא ּבעת ואפּלּו יפרע, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹלא
ּבזּוג. אּלא ּבתער, מסּפר ואינֹו ׁשּבת. לערב ׁשּבת ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָמערב
ּכאחת. צמח הּוא ּכאּלּו ׁשּיראה עד זֹו, ּבעּקר זֹו ּׂשערה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֹראׁש
יכסמּו ּכסֹום יׁשּלחּו, לא ּופרע יגּלחּו, לא ראׁשם ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹׁשּנאמר:

ראׁשיהם. ֵֶֶָאת
.Êּכהן לׁשּכת הּנקרא והּוא ּבּמקּדׁש, מּוכן לֹו יהיה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָֹּובית

ולא הּיֹום, ּכל ּבּמקּדׁש יֹוׁשב ׁשּיהיה ּוכבֹודֹו ותפארּתֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹּגדֹול.
ּבּיֹום. ׁשּתים אֹו ׁשעה אֹו ּבּלילה ּבלבד לביתֹו אּלא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָיצא

מּׁשם. זז ואינֹו ּבירּוׁשלים ּביתֹו ְְְִִִִֵֵֶַָָָויהיה
.Áאֹותֹו ּדנין ואין עליו. ּומעידין אֹותֹו, ודנין ּדן ּגדֹול ְְְִִִִֵֵָָָָָָֹּכהן

הּדבר ּכל ׁשּנאמר: ּבלבד; הּגדֹול ּדין ּבבית אּלא נפׁשֹות ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָדיני
.אלי יביאּו ִֵֶַָָֹהּגדל

.Ëּדין ּבבית ואפּלּו להעיד, חּיב אינֹו - עדּות יֹודע ְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָהיה
עדּות היתה ואם ויעיד. ׁשּיל לֹו ּכבֹוד אינֹו ׁשּזה ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָהּגדֹול;
לֹו. ּומעיד הּגדֹול ּדין ּבבית הֹול זה הרי - יּׂשראל ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַָָלמל

.Èּומצּוה ּבאלמנה אסּור ׁשהּוא קדּׁשה, ּבספר ּבארנּו ְְְְְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָֻֻּוכבר
אינֹו - ׁשּתים נּׂשא ואם נׁשים. ׁשּתי נֹוּׂשא ואינֹו הּבתּולה. ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָעל
וחֹולצים וחֹולץ, לאחת. ׁשּיגרׁש עד הּצֹום ּביֹום לעבד ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַַָָֹיכֹול
מּתרת - אּׁשה ּגרׁש ואם אׁשּתֹו. את ּומיּבמין ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָֻלאׁשּתֹו,

העם. לׁשאר ְְִִֵָָָָלהּנּׂשא
.‡Èׁשלׁשה - להׁשּתחוֹות להיכל נכנס ּגדֹול ׁשּכהן ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹּבזמן

ּבאבנים ואחד ּבּׂשמאלֹו, ואחד ּבימינֹו, אחד ּבֹו: ְְְֲֲִִִִִֶֶֶַָָָָֹאֹוחזין
וכיון ויׁשּתחוה. להיכל ויּכנס מאחֹוריו. ׁשּבאפֹוד ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָטֹובֹות
מגּביּה יֹוצא, ׁשהּוא ּגדֹול ּכהן ׁשל רגליו קֹול הּסגן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּיׁשמע
ויׁשּתחוּו הּכהנים אחיו יּכנסּו ׁשּיצא ואחר הּפרכת. את ְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹֹלֹו

ְְֵויצאּו.
.Èחלק ונֹוטל מקטיר. - הּקטרת להקטיר ׁשּירצה יֹום ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹּבכל

זֹו אֹומר: ּכׁשּירצה ּכיצד? ּכּלן. הּמקּדׁש ּבקדׁשי ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֻּבראׁש
ּכל אּלא ּבפיס, עֹובד ואינֹו ׁשּלי. האׁשם וזה ׁשּלי ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָהחּטאת
הּוא והרי ּׁשּירצה. מה ּכל מקריב - להקריב ׁשּירצה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָעת

הּכהני ּכׁשאר הּגבּול ם.ּבקדׁשי ְְְְֲִִֵַַָָֹ
.‚Èּבּכבׁש עֹולה היה להקריב, ּגדֹול ּכהן ׁשרֹוצה ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹּבזמן
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צו              
  

ּבימינֹו הּסגן אחז - הּכבׁש למחצית הּגיע מימינֹו. ְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַַַָָָוהּסגן
העֹולה ראׁש את מֹולי ׁשהּוא הּכהן לֹו והֹוׁשיט ְְֱִִֵֶֶֶַָָָֹֹוהעלהּו.

לאׁש. וזֹורקן עליהן וסֹומ ׁשּבידֹו, ְְְְֲֲִֵֵֵֶֶָָָָָהאברים
.„Èואחד אחד ּכל האברים: ׁשאר לֹו מֹוׁשיטין היּו ְְְֲִִִֶֶָָָָָָָָוכ

ּגדֹול, לכהן נֹותן והראׁשֹון לראׁשֹון, ׁשּבידֹו האברים ְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָָָֹנֹותן
[ּכהן] ויהיה ּבלבד לסמ רצה ואם לאׁש. וזֹורק סֹומ ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָֹֹוהּוא
אּלא האברים על סמיכה ׁשם ואין עֹוּׂשה. - לאׁש זֹורק ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאחר
ּבעלי על הּסמיכֹות ּכל אבל ּכבֹודֹו; מּפני ּבלבד, ּגדֹול ְְְְְֲֲִִִֵֵֵַַַַָָָֹלכהן

הם. ִֵַחּיים
.ÂË;לעבֹודה ּכׁשר הּוא הרי איׁש ויעּׂשה הּכהן ְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֹּכׁשּיגּדל

עד ּבּמקּדׁש לעבד אֹותֹו מּניחין היּו לא הּכהנים אחיו ְֲֲֲִִִִֶַַַַַָָָָֹֹֹאבל
ּתחּלה לעבֹודה לעזרה נכנס ואינֹו ׁשנה. עּׂשרים ּבן ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶָָָָָָָָָׁשּיהיה

ׁשירה. אֹומרים ׁשהלוּים ּבׁשעה ְְְִִִִֶֶַָָָָאּלא
.ÊËעֹובד אינֹו ּגדֹול ּכהן וכן ּתחּלה, עֹובד הּכהן ְְִֵֵֵֵֵֵֵַָָֹֹאין

ּבידֹו; ועֹובד מּׁשּלֹו האיפה עּׂשירית ׁשּיביא עד ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָּתחּלה,
הּמׁשח ּביֹום ליי יקריבּו אׁשר ּובניו אהרן קרּבן זה ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
ּגדֹול ּכהן וכן האיפה, עּׂשירית ׁשּיביא קדם עבד ואם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹאתֹו.
עבֹודתֹו - האיפה עּׂשירית ׁשּיביא קדם גדֹולה ּבכהּנה ְְֲֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹֻׁשעבד

ְֵָּכׁשרה.
.ÊÈזה הרי - ּגדֹול ּכהן ׁשּמּנּוהּו מּימיו עדין עבד ׁשּלא ֲֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹּכהן

האיפה עּׂשירית חּנּומביא ּכׁשאר ּבּתחּלה, ּבידֹו ועֹובדּה ְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָָָ
ׁשנּיה, האיפה עּׂשירית מקריב ּכ ואחר הדיֹוט; ּכהן ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּכל
האיפה עּׂשירית מקריב ּכ ואחר ּגדֹול; ּכהן חּנּו ְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹׁשהיא
ּכמֹו יֹום, ּבכל ׁשּמקריב ּגדֹול ּכהן חבּתי ׁשהיא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָֹׁשליׁשית,

הּוא. ׁשוה ׁשלׁשּתן ּומעּׂשה ְְְֲִֵֵֶֶַָָָָׁשּיתּבאר.

ה'תשע"א תשרי ט"ו חמישי יום

 
עֹומד‡. אינֹו והּוא קרב אדם ׁשל קרּבנֹו ׁשּיהיה אפׁשר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָאי

ּגּביו ואי1על יּׂשראל, ּכל ׁשל קרּבן הן הּצּבּור וקרּבנֹות ; ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
קרּבן. ּבׁשעת ּבעזרה עֹומדין ּכּלן יּׂשראל ׁשּיהיּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻאפׁשר

הראׁשֹונים נביאים ּתּקנּו ּכׁשרים2לפיכ מּיּׂשראל ׁשּיבררּו , ְְְְְְְִִִִִִִִִִֵֵֶָָָ
הּקרּבנֹות. על לעמד יּׂשראל ּכל ׁשלּוחי ויהיּו חטא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹויראי
ועּׂשרים ארּבעה אֹותם וחּלקּו מעמד. אנׁשי הּנקראים ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָוהם
מעמד ּכל ועל ּולוּיה. ּכהּנה מׁשמרֹות ּכמנין ְְְְְְְֲֲִִִַַַַָָָָָֻמעמדֹות,
הּמעמד. ראׁש נקרא והּוא ּכּלם, על ממּנה מהן אחד ְְְֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֻֻּומעמד

.וׁשּבת ׁשּבת אֹותּה3ּבכל ׁשל מעמד אנׁשי מתקּבצין ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָ
נכנסין - לּה קרֹוב אֹו ּבירּוׁשלים מהן ׁשהיה מי ְִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּבת.
והרחֹוקים ׁשּבת; אֹותּה ׁשל ּולוּיה ּכהּנה מׁשמר עם ְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָֻלּמקּדׁש
מתקּבצין הן ׁשּלהן מעמד ׁשהּגיע ּכיון - מעמד ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּבאֹותֹו

ׁשּבמקֹומן הּכנסת .4לבית ְְְִֵֶֶֶַָ
ּבבּתי‚. ּבין ּבירּוׁשלים ּבין הּמתקּבצין אּלּו עֹוּׂשין הן ְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָּומה

ּוברביעי ּובּׁשליׁשי ׁשּלהן ּבּׁשּבת ּבׁשני מתעּנין ְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָּכנסּיֹות?
ּכבֹודּובחמי מּפני מתעּנין, היּו לא ׁשּבת ּבערב אבל ׁשי. ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹ
מענג5ׁשּבת יצאּו ׁשּלא ּכדי מתעּנים, אינם ּבּׁשּבת ּובאחד ; ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ

לצֹום .6ׁשּבת ְַָ
ארּבע„. מתּפללין מעמדן ׁשהיה מּׁשּבת ויֹום יֹום ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָָּובכל

ּונעילה ּומנחה ׁשחרית אחרת7ּתפּלֹות: ּתפּלה מֹוסיפין ועֹוד , ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָ
להן יתרה והיא ּומנחה, ׁשחרית ּכּפיהן8ּבין ונֹוּׂשאין . ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

ּובתפּלה ּבׁשחרית, יֹום: ּבכל ּפעמים ׁשלׁש ּבּמעמד ְְְְֲֲֲִִִִִַַַַָָָָָֹהּכהנים
ּובנעילה היתרה, אנׁשים9זֹו ׁשלׁשה ּתֹורה ּבספר וקֹורין . ְְְְְֲִִִִֵֵֶַָָָָָ

הּׁשנּיה ּובּתפּלה ּבׁשחרית יֹום: ּבכל ּפעמים ְְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָׁשּתי
אּלא10ׁשּמֹוסיפין ּתֹורה, ּבספר קֹורין היּו לא ּבמנחה אבל ; ְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָָָֹ

ׁשמע את ּכקֹוראין ּפה, לתפּלת11על מתקּבצין היּו ולא . ְְְְְְְִִִִִֶֶַַַַָֹ
לּׁשּבת. טרּודין ׁשהן מּפני ׁשּבת, ּבערב ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָמנחה

ׁשם‰. ועמידתן אּלּו ּתפּלֹות מארּבע ּתפּלה לכל ְְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָוקּבּוצן
ּולבּקׁשה ולתחּנה מעמד.12לתפּלה נקרא ּבּתֹורה ולקרֹות ְְְְְְְֲִִִִִִַַַָָָָָָָ

.Âּבראׁשית ּבמעּׂשה קֹוראין? היּו הראׁשֹון13ּובּמה ּבּיֹום . ְְְֲִִִֵֵֶַַַָָ
'ּבראׁשית' רקיע'14קֹוראין רקיע'15ו'יהי 'יהי - ּבּׁשני . ְְְִִִִִִִִֵֵַַַָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שנ1) ממה ולמדו במשנה. כו. עומדיםתענית וישראלים ולוויים כהנים "שיהו - במועדו" לי להקריב "תשמרו ב) כח, (במדבר אמר
את הכהנים ועשו השער מזוזת על ועמד וגו' הנשיא "ובא ב מו, ביחזקאל נאמר ממה ללמוד יש וכן שם). במדבר (ספרי עליהם"

ויצא". וגו' והשתחווה שלמיו ואת ודוד.2)עולתו ושבוע.3)שמואל שבוע "כהנים4)בכל ג: פרק תענית בתוספתא הוא כן
וכו'". בעריהם מתכנסין לירושלם לעלות יכולין שאינן משמר שבאותה וישראל לירושלם עולין להכין5)ולוויים פנויים שיהיו

שבת. חולי".6)צרכי תחילת וסת "ושינוי לגוף מזיק ווסת שינוי בעד7)שכל שמים שערי ננעלו כלומר, נעילה תפילת ו"נקראת
החמה". לשקיעת סמוך אלא אותה מתפללין שאין לפי ונסתרה, שמתענין8)השמש מינה "שמע שם: בירושלמי מפורש [וכן

במעמד קוראים שהיו שם, שאמרו ממה לשיטתו הוכחה ד) משנה (שם המשניות בפירוש רבינו והביא ארבע". ומתפללין במעמדות
על אלא במוסף, בו שאין שכן וכל במנחה, מעמד בו אין מוסף קרבן בו שיש שיום שם, שאמרו למה סותר וזה ובמוסף, בשחרית
כו: שם ובבבלי היתירה. לתפילה אלא חודש, ראש של למוסף הכוונה אין ובמוסף בשחרית במעמד שקוראים שאמרו שמה כרחנו
בפירוש הוא וכן משנה הכסף כתב וכן מוסף", איכא מי "תעניות רבינו: שגירסת נראה מוסף"? איכא מי ומעמדות "תעניות שאמרו:
בהם יש וכו' חדשים ראשי כגון מוסף בהם שיש בימים שאף להלן וראה ראב"ד. ועיין מוסף, תפילת במעמדות יש זה ולפי ר"ח.

היתירה]. התפילה אותה שם.9)גם יוסי רבי כדעת כפיים נשיאות אין במנחה במשנה:10)אבל שם שאמרו מה רבינו מפרש כן
[ו]במוסף". בשחרית וכו' בראשית במעשה וקוראין לעריהן רשאי11)"מתכנסין אתה אי שבכתב "דברים יד:) (תמורה שאמרו ומה

חובתן. ידי אחרים להוציא אלא זה אין פה", בעל על12)לאומרן בשבת בשני מתענין שהיו כז:) (שם שאמרו למה רבינו כוונת
כל על ובקשות תחינות להם שהיה ובוודאי וכו', תיפול שלא אסכרה על וברביעי מדבריות הולכי על בשבת ובשלישי הים יורדי

האלו. נתקיימו13)הדברים לא מעמדות אלמלא אמרו וכן הקרבנות עם אלא עבודה אצלנו ואין בעבודה, המציאות ששלימות "לפי
וארץ". וקורא14)שמים חוזר והשני שלושה אחד קורא פסוקים, חמישה אלא בה שאין ולפי ו. פסוק עד בראשית מהתחלת היינו,

ד). הלכה תפילה מהלכות י"ג בפרק חדשים בראשי כמו כז: (שם וחמישי רביעי ומוסיף שלישי ט.15)פסוק פסוק עד ו מפסוק

              
  

'יהי16ו'יּקוּו' - ּברביעי מאֹורֹות'. ו'יהי 'יּקוּו' - ּבּׁשליׁשי . ְְְְְִִִִִִִִִַָָָ
'יׁשרצּו' - ּבחמיׁשי ו'יׁשרצּו'. הארץ'17מאֹורֹות' .18ו'תֹוצא ְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָ

הארץ' 'ּתֹוצא - '.20'ויכּלּו19ּבּׁשּׁשי ְִִֵֶַַָָֻ
.Êּבׁשנים אֹותּה קֹוראין גדֹולה אֹותּה21ּפרׁשה קֹורא ּוקטּנה , ְְְְִִִֵַַָָָָָָָ

וקֹורין ׁשחֹוזרין הם - ׁשחרית ׁשּקֹוראין ּפרׁשּיֹות ּוׁשּתי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָאחד.
ּבמנחה אֹותן וקֹוראין וחֹוזרין ּבּספר, הּׁשנּיה ּבּתפּלה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָאֹותן

ּפה. ֶַעל
.Áמעמד עֹוּׂשין מעמד אנׁשי היּו לא חנּכה ימי ְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָֹֹֻׁשמנת

מעמד22ּבׁשחרית ּבֹו היה לא מּוסף קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש יֹום וכל . ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹ
ּבמנחה ולא ׁשּלהם ׁשנּיה ּבתפּלה ּבׁשחרית23לא אּלא , ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹ

ּבֹו היה לא העצים קרּבן ּבֹו ׁשהיה יֹום וכל ּבלבד. ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹּובנעילה
ּובמנחה. ׁשנּיה ּובתפּלה ּבׁשחרית אּלא ּבנעילה, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָָָָמעמד

.Ëלמׁשּפחֹות היה קבּוע זמן העצים? קרּבן ְְְְִִֵַַַַָָָָָָּומהּו
ויֹום24מׁשּפחֹות לּמערכה. עצים להביא לּיערים לצאת ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ

עֹולֹות מקריבין היּו העצים, להביא זֹו מׁשּפחה לבני ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּיּגיע
טֹוב יֹום ּכמֹו להם והיה העצים. קרּבן וזהּו ואסּורין25נדבה, , ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ

ּובתענית ּבהסּפד מנהג26ּבֹו זה ודבר מלאכה. .27ּובעּׂשּית ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ
.Èׁשהתנּדב יחיד אסּור28אפּלּו - ּבּמערכה גזרים אֹו עצים ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

הּיֹום זה29ּבאֹותֹו ודבר מלאכה. ּובעּׂשּית ּובתענית ּבהסּפד ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָ
ְִָמנהג.

.‡È.ׁשּלהן ׁשּבת ּכל ּומּלכּבס מּלסּפר אסּורין מעמד ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאנׁשי
הּׁשּבת ּכבֹוד מּפני מּתרין, אסרּו30ּובחמיׁשי מה ּומּפני . ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֻ

ּכׁשהם למעמדם יּכנסּו ׁשּלא ּכדי ּולכּבס? לסּפר ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹעליהם
מּקדם. ויכּבסּו יסּפרּו אּלא ְְְְִִִֶֶַַָָֹֻמנּולין,

 
על‡. לעֹולם ממּנים וכן ּבּמקּדׁש, היּו ממּנין עּׂשר ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻחמּׁשה

הן: ואּלּו אחד. ממּנה אּלּו דברים עּׂשר מחמּׁשה ּדבר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָֻּכל

ד) הּׁשֹומרים. על ג) ׁשערים. נעילת על ב) הּזמּנים. על ְְְְִִִִַַַַַַַָא)
על ו) ׁשיר. ּכלי ׁשאר עם הּצלצל על ה) המׁשֹוררים. ְְְְְִִִִֵַַַַַָָעל
הּנסכים. על ט) החֹותמֹות. על ח) הּקּנים. על ז) ְְִִִַַַַַַַָָָהּפיסֹות.
הּפנים. לחם מעּׂשה על יב) הּמים. על יא) החֹולין. על ֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָי)
על טו) הּפרכת. מעּׂשה על יד) הּקטרת. מעּׂשה על ְֲֲֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹיג)

כהּנה. ּבגדי ְְֲִֵֵַָֻמעּׂשה
.,הרּבה אנׁשים ידֹו ּתחת - אּלּו מּממּנים ואחד אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכל

- הּזמּנים ׁשעל זה עליה. ממּנה ׁשהּוא הּמלאכה להכין ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכדי
הּקרּבן עת ׁשּיּגיע ּכיון הּזמּנים. את מׁשּמרים ואנׁשיו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּוא
ּכהנים עמדּו ואֹומר: ּברׁשּותֹו מאנׁשיו אחד אֹו הּוא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָֹמכריז
קֹולֹו ׁשּיּׁשמע וכיון לּמעמד. ויּׂשראל לּדּוכן, ּולוּים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָלעבֹודה,

למלאכּתֹו. אחד ּכל ְְִֶַָָָיבֹוא
ּפֹותחין,‚. ּפיו ועל נֹועלין ּפיו על - ׁשערים נעילת ׁשעל ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָזה

אּלא הּׁשערים לפתיחת יֹום ּבכל ּתֹוקעין הּתֹוקעין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָואין
לפתיחת ּתקיעֹות ׁשלׁש ּבּמקּדׁש ּתֹוקעין יֹום ּובכל ְְְְְְִִִִִִַַָָָּברׁשּותֹו.

ּותקיעה. ּתרּועה ּתקיעה ְְְְִִִַָָָָהּׁשערים:
על„. ׁשּמסּבב הּבית הר איׁש הּוא - הּׁשֹומרים ׁשעל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַזה

אֹותֹו מלקה - מׁשמרֹו על ׁשיׁשן מי וכל לילה, ּבכל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהלוּים
ּכסּותֹו. את וּׂשֹורף ְְְְֵֶַּבמקלֹו

המׁשֹוררים‰. יֹום ּבכל ּבֹורר הּוא - המׁשֹוררים ׁשעל ְְְְְִִֵֶֶַַַָזה
על ּתֹוקעין ּפיו ועל ּבּפה, ׁשירה לֹומר הּדּוכן על ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָׁשעֹומדים
ּבכל ּתקיעה ועּׂשרים מאחת ּבּמקּדׁש ּפֹוחתין אין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּקרּבנֹות.
ותׁשע ׁשחר, ׁשל לתמיד ותׁשע ׁשערים, לפתיחת ׁשלׁש ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָיֹום:
- מּוסף קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש ויֹום הערּבים. ּבין ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָלתמיד
יֹום אֹו חדׁש ראׁש חל ואם מּוסף. קרּבן על ּתׁשע ְְִִִֵֶַַַָָָֹֹמֹוסיפין
ׁשּיׁש ּבׁשּבת להיֹות הּׁשנה ראׁש ׁשחל אֹו ּבׁשּבת, להיֹות ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹטֹוב
ּבפני ּומּוסף מּוסף לכל ּתֹוקעין אין - מּוספין ׁשלׁשה ְְְְִִִֵֵָָָָָָׁשם

הּמּוספין. לכל ּבלבד ּתׁשע ּתֹוקעין אּלא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָעצמֹו,
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ראשון. בה למעלה.16)וקורא כמבואר שניים, בה וקוראים פסוקים אחד.17)חמישה בה וקורא פסוקים בה18)ארבעה יש
שניים. בה וקוראים פסוקים שניים.19)שמונה בה אחד.20)וקוראים בה בשניים21)וקורא בראשית מקשה: שם ובגמרא

ממה אחד פסוק על חוזר השני כלומר, דולג, אמר רב - פסוקים משלושה פחות בתורה קורין ואין פסוקים חמישה אלא בה אין הא
הראשון. צריכים22)שקרא שהרי מעמד, לעשות פנאי להם שאין לפי בשחרית". מעמד אין הלל בו שיש יום "כל שם: במשנה

שלו שההלל חודש ובראש מוסף. קרבן בו ואין הלל בו שיש חנוכה והיינו הלל, מעמדלקרוא בו היה מנהג, משום אלא אינו
טרודין23)בשחרית. מעמד של שהכהנים כלל פנאי להם היה ולא בהמות שתי בלא מוסף לך ואין במוסף, טרודין שהיו לפי

המוסף. בתפילת מעמד בו שאין שכן וכל מים. ולשאוב עצים לחטוב טרודין היו שבהם וישראל שלכל24)במוסף מדבריו נראה
שאמר צדוק, ב"ר אלעזר ר' של הברייתא על מבני) המתחיל (דיבור מא. בעירובין התוספות כתבו וכן ליוםֿטוב, היום היה המשפחה

זה. יום חגגו משפחות אותן של חתניהן שגם הרי כבנו, וחתנו חתנו שהיה - סנאה בנימין של בניו מבני טוב25)אני יום כמו
פי על אף קרבנו, הבאת ביום לקצור אף מותר נפש אוכל שלצורך ד) הלכה א פרק (מגילה בירושלמי נראה וכן ממש. טוב יום ולא

י. הלכה א פרק ביצה בירושלמי כמפורש נפש, אוכל לצורך אף לקצור אסור טוב ב"ר26)שביום אלעזר רבי "אמר שם: בעירובין
תשעהֿבאב חל אחת ופעם שם) בתענית משנה - באב בעשרה שלהם העצים קרבן (שזמן בנימין בן סנרב של בניו מבני אני צדוק
עצים המתנדב יחיד שאפילו י' הלכה להלן וראה הוא". שלנו טוב שיום מפני השלמנוהו ולא והתענינו השבת לאחר ודחינוהו בשבת
הטובים, הימים אותם כל בטלו כלומר תענית, מגילת שבטלה יט:) השנה (ראש שאמרו פי על [ואף ביום. בו ותענית בהספד אסור
מתאים זה באב, בתשעה מתענים שהיו שהזכיר ומה הבית, בזמן היה צדוק ב"ר אלעזר שר' לומר צריך - המקדש בית חורבן לאחר

באב]. בתשעה מתענים היו השני הבית בזמן שגם ג, משנה א פרק השנה בראש המשנה בפירוש רבינו שכתב [לדעת27)למה
שם המובא והפסוק מדרבנן, איסור אלא אינו שם הר"ן ולדעת דאורייתא איסור בזה יש מקום) המתחיל דיבור נ. (פסחים התוספות
באב עשרה של התענית את זה טוב יום דחה מנהג אלא שאינו פי על ואף מנהג. משום אלא אינו רבינו ולדעת אסמכתא, אלא אינו

מנהג]. משום אלא היה לא התענית גם כן ואם הבית, בזמן היה זה שהרי שבת) מיום הרי28)(שנדחה "האומר שם: בירושלמי
יום הוא שהביאם כיוון - למזבח" אלו "הרי שאמר או עלי" "הרי אמר אם בין זה בעניין הבדל שאין וברור וכו'". למזבח עצים עלי

שלו. למקדש.29)טוב בשישי.30)שמביאם שמותר שכן שכל אומרים יש דווקא. לאו בחמישי
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'יהי16ו'יּקוּו' - ּברביעי מאֹורֹות'. ו'יהי 'יּקוּו' - ּבּׁשליׁשי . ְְְְְִִִִִִִִִַָָָ
'יׁשרצּו' - ּבחמיׁשי ו'יׁשרצּו'. הארץ'17מאֹורֹות' .18ו'תֹוצא ְְְְְְְֲִִִִֵֶַָָ

הארץ' 'ּתֹוצא - '.20'ויכּלּו19ּבּׁשּׁשי ְִִֵֶַַָָֻ
.Êּבׁשנים אֹותּה קֹוראין גדֹולה אֹותּה21ּפרׁשה קֹורא ּוקטּנה , ְְְְִִִֵַַָָָָָָָ

וקֹורין ׁשחֹוזרין הם - ׁשחרית ׁשּקֹוראין ּפרׁשּיֹות ּוׁשּתי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַָָָאחד.
ּבמנחה אֹותן וקֹוראין וחֹוזרין ּבּספר, הּׁשנּיה ּבּתפּלה ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָאֹותן

ּפה. ֶַעל
.Áמעמד עֹוּׂשין מעמד אנׁשי היּו לא חנּכה ימי ְְְֲֲֲִֵֵַַַַָָָָֹֹֻׁשמנת

מעמד22ּבׁשחרית ּבֹו היה לא מּוסף קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש יֹום וכל . ְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָֹ
ּבמנחה ולא ׁשּלהם ׁשנּיה ּבתפּלה ּבׁשחרית23לא אּלא , ְְְְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָָֹֹ

ּבֹו היה לא העצים קרּבן ּבֹו ׁשהיה יֹום וכל ּבלבד. ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹּובנעילה
ּובמנחה. ׁשנּיה ּובתפּלה ּבׁשחרית אּלא ּבנעילה, ְְְְְְֲֲִִִִִִִֶַַָָָָָָמעמד

.Ëלמׁשּפחֹות היה קבּוע זמן העצים? קרּבן ְְְְִִֵַַַַָָָָָָּומהּו
ויֹום24מׁשּפחֹות לּמערכה. עצים להביא לּיערים לצאת ְְְְֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ

עֹולֹות מקריבין היּו העצים, להביא זֹו מׁשּפחה לבני ְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשּיּגיע
טֹוב יֹום ּכמֹו להם והיה העצים. קרּבן וזהּו ואסּורין25נדבה, , ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ

ּובתענית ּבהסּפד מנהג26ּבֹו זה ודבר מלאכה. .27ּובעּׂשּית ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָ
.Èׁשהתנּדב יחיד אסּור28אפּלּו - ּבּמערכה גזרים אֹו עצים ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָ

הּיֹום זה29ּבאֹותֹו ודבר מלאכה. ּובעּׂשּית ּובתענית ּבהסּפד ְְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָ
ְִָמנהג.

.‡È.ׁשּלהן ׁשּבת ּכל ּומּלכּבס מּלסּפר אסּורין מעמד ְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָאנׁשי
הּׁשּבת ּכבֹוד מּפני מּתרין, אסרּו30ּובחמיׁשי מה ּומּפני . ְְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָֻ

ּכׁשהם למעמדם יּכנסּו ׁשּלא ּכדי ּולכּבס? לסּפר ְְְְְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹעליהם
מּקדם. ויכּבסּו יסּפרּו אּלא ְְְְִִִֶֶַַָָֹֻמנּולין,

 
על‡. לעֹולם ממּנים וכן ּבּמקּדׁש, היּו ממּנין עּׂשר ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָֻחמּׁשה

הן: ואּלּו אחד. ממּנה אּלּו דברים עּׂשר מחמּׁשה ּדבר ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָָֻּכל

ד) הּׁשֹומרים. על ג) ׁשערים. נעילת על ב) הּזמּנים. על ְְְְִִִִַַַַַַַָא)
על ו) ׁשיר. ּכלי ׁשאר עם הּצלצל על ה) המׁשֹוררים. ְְְְְִִִִֵַַַַַָָעל
הּנסכים. על ט) החֹותמֹות. על ח) הּקּנים. על ז) ְְִִִַַַַַַַָָָהּפיסֹות.
הּפנים. לחם מעּׂשה על יב) הּמים. על יא) החֹולין. על ֲִִִֵֶֶַַַַַַַַָי)
על טו) הּפרכת. מעּׂשה על יד) הּקטרת. מעּׂשה על ְֲֲֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹיג)

כהּנה. ּבגדי ְְֲִֵֵַָֻמעּׂשה
.,הרּבה אנׁשים ידֹו ּתחת - אּלּו מּממּנים ואחד אחד ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֻּכל

- הּזמּנים ׁשעל זה עליה. ממּנה ׁשהּוא הּמלאכה להכין ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכדי
הּקרּבן עת ׁשּיּגיע ּכיון הּזמּנים. את מׁשּמרים ואנׁשיו ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָהּוא
ּכהנים עמדּו ואֹומר: ּברׁשּותֹו מאנׁשיו אחד אֹו הּוא ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָֹמכריז
קֹולֹו ׁשּיּׁשמע וכיון לּמעמד. ויּׂשראל לּדּוכן, ּולוּים ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָלעבֹודה,

למלאכּתֹו. אחד ּכל ְְִֶַָָָיבֹוא
ּפֹותחין,‚. ּפיו ועל נֹועלין ּפיו על - ׁשערים נעילת ׁשעל ְְְְֲִִִִִִֶֶַַַַָזה

אּלא הּׁשערים לפתיחת יֹום ּבכל ּתֹוקעין הּתֹוקעין ְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָואין
לפתיחת ּתקיעֹות ׁשלׁש ּבּמקּדׁש ּתֹוקעין יֹום ּובכל ְְְְְְִִִִִִַַָָָּברׁשּותֹו.

ּותקיעה. ּתרּועה ּתקיעה ְְְְִִִַָָָָהּׁשערים:
על„. ׁשּמסּבב הּבית הר איׁש הּוא - הּׁשֹומרים ׁשעל ְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַזה

אֹותֹו מלקה - מׁשמרֹו על ׁשיׁשן מי וכל לילה, ּבכל ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָהלוּים
ּכסּותֹו. את וּׂשֹורף ְְְְֵֶַּבמקלֹו

המׁשֹוררים‰. יֹום ּבכל ּבֹורר הּוא - המׁשֹוררים ׁשעל ְְְְְִִֵֶֶַַַָזה
על ּתֹוקעין ּפיו ועל ּבּפה, ׁשירה לֹומר הּדּוכן על ְְְִִִִֶֶַַַַַַָָׁשעֹומדים
ּבכל ּתקיעה ועּׂשרים מאחת ּבּמקּדׁש ּפֹוחתין אין ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּקרּבנֹות.
ותׁשע ׁשחר, ׁשל לתמיד ותׁשע ׁשערים, לפתיחת ׁשלׁש ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָיֹום:
- מּוסף קרּבן ּבֹו ׁשּיׁש ויֹום הערּבים. ּבין ׁשל ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָלתמיד
יֹום אֹו חדׁש ראׁש חל ואם מּוסף. קרּבן על ּתׁשע ְְִִִֵֶַַַָָָֹֹמֹוסיפין
ׁשּיׁש ּבׁשּבת להיֹות הּׁשנה ראׁש ׁשחל אֹו ּבׁשּבת, להיֹות ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹטֹוב
ּבפני ּומּוסף מּוסף לכל ּתֹוקעין אין - מּוספין ׁשלׁשה ְְְְִִִֵֵָָָָָָׁשם

הּמּוספין. לכל ּבלבד ּתׁשע ּתֹוקעין אּלא ְְְְִִִֵֶַַַַָָָעצמֹו,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ראשון. בה למעלה.16)וקורא כמבואר שניים, בה וקוראים פסוקים אחד.17)חמישה בה וקורא פסוקים בה18)ארבעה יש
שניים. בה וקוראים פסוקים שניים.19)שמונה בה אחד.20)וקוראים בה בשניים21)וקורא בראשית מקשה: שם ובגמרא

ממה אחד פסוק על חוזר השני כלומר, דולג, אמר רב - פסוקים משלושה פחות בתורה קורין ואין פסוקים חמישה אלא בה אין הא
הראשון. צריכים22)שקרא שהרי מעמד, לעשות פנאי להם שאין לפי בשחרית". מעמד אין הלל בו שיש יום "כל שם: במשנה

שלו שההלל חודש ובראש מוסף. קרבן בו ואין הלל בו שיש חנוכה והיינו הלל, מעמדלקרוא בו היה מנהג, משום אלא אינו
טרודין23)בשחרית. מעמד של שהכהנים כלל פנאי להם היה ולא בהמות שתי בלא מוסף לך ואין במוסף, טרודין שהיו לפי

המוסף. בתפילת מעמד בו שאין שכן וכל מים. ולשאוב עצים לחטוב טרודין היו שבהם וישראל שלכל24)במוסף מדבריו נראה
שאמר צדוק, ב"ר אלעזר ר' של הברייתא על מבני) המתחיל (דיבור מא. בעירובין התוספות כתבו וכן ליוםֿטוב, היום היה המשפחה

זה. יום חגגו משפחות אותן של חתניהן שגם הרי כבנו, וחתנו חתנו שהיה - סנאה בנימין של בניו מבני טוב25)אני יום כמו
פי על אף קרבנו, הבאת ביום לקצור אף מותר נפש אוכל שלצורך ד) הלכה א פרק (מגילה בירושלמי נראה וכן ממש. טוב יום ולא

י. הלכה א פרק ביצה בירושלמי כמפורש נפש, אוכל לצורך אף לקצור אסור טוב ב"ר26)שביום אלעזר רבי "אמר שם: בעירובין
תשעהֿבאב חל אחת ופעם שם) בתענית משנה - באב בעשרה שלהם העצים קרבן (שזמן בנימין בן סנרב של בניו מבני אני צדוק
עצים המתנדב יחיד שאפילו י' הלכה להלן וראה הוא". שלנו טוב שיום מפני השלמנוהו ולא והתענינו השבת לאחר ודחינוהו בשבת
הטובים, הימים אותם כל בטלו כלומר תענית, מגילת שבטלה יט:) השנה (ראש שאמרו פי על [ואף ביום. בו ותענית בהספד אסור
מתאים זה באב, בתשעה מתענים שהיו שהזכיר ומה הבית, בזמן היה צדוק ב"ר אלעזר שר' לומר צריך - המקדש בית חורבן לאחר

באב]. בתשעה מתענים היו השני הבית בזמן שגם ג, משנה א פרק השנה בראש המשנה בפירוש רבינו שכתב [לדעת27)למה
שם המובא והפסוק מדרבנן, איסור אלא אינו שם הר"ן ולדעת דאורייתא איסור בזה יש מקום) המתחיל דיבור נ. (פסחים התוספות
באב עשרה של התענית את זה טוב יום דחה מנהג אלא שאינו פי על ואף מנהג. משום אלא אינו רבינו ולדעת אסמכתא, אלא אינו

מנהג]. משום אלא היה לא התענית גם כן ואם הבית, בזמן היה זה שהרי שבת) מיום הרי28)(שנדחה "האומר שם: בירושלמי
יום הוא שהביאם כיוון - למזבח" אלו "הרי שאמר או עלי" "הרי אמר אם בין זה בעניין הבדל שאין וברור וכו'". למזבח עצים עלי

שלו. למקדש.29)טוב בשישי.30)שמביאם שמותר שכן שכל אומרים יש דווקא. לאו בחמישי



צח              
  

.Âמן העם את להבטיל ׁשלׁש ׁשׁש: מֹוסיפין ׁשּבת ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָּבערב
מֹוסיפין ּוברגל לחל. קדׁש ּבין להבּדיל וׁשלׁש ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹהּמלאכה,
וׁשלׁש נׁשים, עזרת ׁשער והּוא הּתחּתֹון, ׁשער לפתיחת ְְְְְִִִֶַַַַַַַַָָָׁשלׁש
ׁשער נקרא ולּמה נּקנֹור. ׁשער הּוא העליֹון, ׁשער ְְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָָלפתיחת

מעז למעלה ׁשהּוא לפי ׁשלׁשעליֹון? ּתֹוקעין וכן נׁשים. רת ְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָ
הּמים למּלּוי ּתֹוקעים ואין ּבחג. ׁשּמנּסכין הּמים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָלמּלּוי
ׁשּמנּסכין ּבׁשעה הּמזּבח ּגּבי על ׁשלׁש ותֹוקעין ְְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּבׁשּבת.
יד מּתחת - הּקרּבנֹות על ׁשּתֹוקעים הּתֹוקעים וכל ְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָהּמים.
הּתקיעֹות אּלּו וכל ּוברׁשּותֹו. המׁשֹוררים ׁשעל ְְְְְִִִֵֶֶַַַָזה

הן. ְֲֵַּבחצֹוצרֹות
.Êּפי על המׁשֹוררים ּכל הּמעמיד הּוא - הּצלצל ׁשעל ְְְֲִִִִֶֶַַַַַַָָזה

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הלוּים, עם ׁשּסֹועדין ׁשיר ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַּכלי
.Áעד יֹום, ּבכל הּכהנים ּבין מפיס הּוא - הּפיסֹות ׁשעל ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָֹזה

ּבּפיס. ּבּה ׁשּזכה מלאכּתֹו עֹוּׂשה ואיׁש איׁש ּכל ְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה
אבאר ּתמידין ּובהלכֹות יֹום. ּבכל מפיסין היּו ּפעמים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָוארּבע

מפיסין. היּו ְִִֵַָּכיצד
.Ëהּקּנים ׁשּימּכר עּמֹו ׁשּפֹוסקין הּוא - הּקּנים ׁשעל ְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַֹֻהממּנה

ׁשני אֹו ּתֹורים חּיב ׁשהּוא מי וכל ּבסלע. וכ ּכ ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָלּקרּבנֹות
הּקּנים נֹותן הממּנה וזה לּמקּדׁש, דמיהם יביא - יֹונה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻּבני
לֹו. ונֹותנין הּגזּברין עם חׁשּבֹון ועֹוּׂשה הּקרּבנֹות, ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָלבעלי
הּוזלּו ואם הּׁשער. עּמֹו ּפֹוסקין יֹום לׁשלׁשים יֹום ְְְְְִִִִִִִַַַמּׁשלׁשים
ּכמֹו מסּפיק - הּוקרּו ואם הּזֹול, ּכׁשער מסּפיק - ְְְְְְִִִִִַַַַַַהּקּנים
ּפסּול ׁשּנמצא קן וכן העליֹונה. על הקּדׁש ׁשּיד עּמֹו; ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָׁשּפסקּו

ּתחּתיו. אחר נֹותן - ׁשּיקרב קדם ׁשּנפסל ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָֹאֹו
.Èמּמחּיבי הּנסכים ּדמי ׁשּמקּבל הּוא - החֹותמֹות ׁשעל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֻזה

ׁשּמֹוכר הּוא - הּנסכים ׁשעל וזה חֹותמֹות. להם ונֹותן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָנסכים
ְִַָהּנסכים.

.‡Èעליו ּכתּוב האחד ּבּמקּדׁש: היּו חֹותמֹות ארּבעה ְְִֵֶַַַָָָָָָָָָָּכיצד?
ּגדי. עליו ּכתּוב והּׁשליׁשי זכר. עליו ּכתּוב והּׁשני ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָעגל.

חֹוטא. עליו ּכתּוב ְְִִֵָָָָוהרביעי
.Èלזה הּנסכים ּדמי נֹותן לּמקּדׁש קרּבנֹותיו ׁשּיביא מי ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָּכל

הּקרּבנֹות ּכמנין חֹותמֹות לֹו ונֹותן החֹותמֹות, על ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָֻהממּנה
ׁשּכתּוב אחד חֹותם לֹו נֹותן - עׁשיר מצרע היה ואם ְְִִֵֶֶֶָָָָָָָֹׁשּלֹו.
על הממּנה לזה ׁשּבידֹו ּבחֹותמֹות הֹול והּלה חֹוטא. ְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻעליו
ּבהן. ׁשּכתּוב ּוכמֹו החֹותמֹות ּכמנין נסכים לֹו ונֹותן ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָהּנסכים,
ּומקּבל החֹותמֹות את מֹוציא זה, אצל זה ּבאים ְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָולערב
ואם להקּדׁש, הֹותירּו - הּמעֹות הֹותירּו אם מעֹות. ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָּכנגּדן
ׁשאבד מי מּביתֹו. החֹותמֹות ׁשעל זה יׁשּלם - הּמעֹות ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּפחתּו
ּכדי יתר בּמעֹות מצאּו אם הערב. עד לֹו ממּתינין - ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחֹותמֹו
וׁשם לֹו. נֹותנין אין - לאו ואם לֹו, נֹותנין - ׁשּטֹוען ְְְְִִִֵֵֵֶַָחֹותם
יׁשהא ׁשּלא הרּמאים, מּפני החֹותם, על ּכתּוב הּיֹום ְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹּכל

הּנסכים. ׁשּיּוקרּו עד אצלֹו ְְְִֶֶַַַָָהחֹותם
.‚Èוהּסלת הּיין ׁשער ּפֹוסקין יֹום לׁשלׁשים יֹום ְְְְִִִִִִֶַַַַַֹמּׁשלׁשים

ּכמֹו להן מסּפק - נסכים הּוקרּו אם הּנסכים. על הממּנה ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻעם
והּׂשכר הּזֹול. ּכּׁשער להן מסּפק - הּוזלּו ואם עּמֹו, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָׁשּפסקּו
נסכים, מֹותר הּנקרא הּוא - אּלּו ּבׁשערים ההקּדׁש ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשּמּׂשּתּכר
הּמזּבח את מקּיצין ואין הּמזּבח. לקיץ עֹולֹות ּבֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַולֹוקחין

עֹוף. הּצּבּור ּבקרּבנֹות ׁשאין עֹוף, ְְְְִֵֶַָּבעֹולֹות

.„Èואֹוכלין ּתמיד, הרצּפה על עֹומדין ׁשהן מּפני ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹהּכהנים,
חלּוק אּלא העבֹודה ּבׁשעת ּבגדים עליהן ואין הרּבה, ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָּבּׂשר

מע לפיכ ּבמעיהן. חֹולין הם - אחד,אחד ממּנה מידין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֻ
ּתמיד ּבהן ועֹוסק ּתחלּואיהן, ּכל ּומרּפא אֹותן מבּקר ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָׁשּיהיה

ידֹו. ׁשּתחת ואנׁשיו ֲֶַַַָָָהּוא
.ÂËּומתּקן וׁשיחין ּבֹורֹות חֹופר להיֹות אחד ממּנין ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָוכן

לכל ּבירּוׁשלים מצּויין הּמים ׁשּיהיּו ּכדי רּבים, ׁשל ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָהּבֹורֹות
אּמני ּכל על ממּנה ואחד הרגלים. עֹולי ּולכל מּיֹוׁשביה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָָֻֻאחד
ּכל על ממּנה ואחד מלאכּתֹו. ּכל מתּקן והּוא הּפנים, ְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֻלחם

מלאכּתּה. מתּקן והּוא הּקטרת, ְְְְְֵֵֶַַַָָֹֻאּמני
.ÊËהּפרֹוכֹות אֹורגי ּכל על ממּנה הּפרכת ׁשעל ְְֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻזה

ּוׁשּתי ולּׁשערים. להיכל מּוכנֹות ׁשּיהיּו ּבהן ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָוהרֹוקמין
לקדׁש הּקדׁש ּבין להבּדיל ׁשנה ּבכל עֹוּׂשין היּו ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֹּפרֹוכֹות
מינין וארּבעה ׁשּׁשה. ׁשּׁשה ּכפּולין הּפרכת וחּוטי ְְְְֳִִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹהּקדׁשים.
מהן אחד וכל ׁשני. ותֹולעת וארּגמן ּותכלת ׁשׁש ּבּה: ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהיּו
עביּה. היה וטפח חּוטין. ועּׂשרים ארּבעה הרי ׁשּׁשה. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָּכפּול
אּמה, ארּבעים ארּכּה נארגת. היתה נירין וׁשבעים ׁשנים ְְְְְְְֱִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָועל

אּמה. עּׂשרים ְְְִֶַָָָורחבּה
.ÊÈׁשבעה על ׁשבע ׁשני: ּבמקּדׁש היּו ּפרֹוכֹות עּׂשרה ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָּוׁשלׁש

ההיכל, ּפתח על ואחת האּולם, ּפתח על ואחת העזרה, ְְֲֲֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָׁשערי
ּבעלּיה. ּכנגּדן ּוׁשּתים הּקדׁש, ּובין ּבינֹו לּדביר ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹּוׁשּתים

.ÁÈּבפנים אֹותּה מטּבילין - הּטמאה ּבולד ׁשּנטמאת ְְְְְִִִִִִֶֶַַַָָָָֹֻּפרכת
ׁשמׁש. הערב צריכה ׁשאינּה לפי מּיד, אֹותּה ְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָּומכניסין
וׁשֹוטחין מּבחּוץ אֹותּה מטּבילין - הּטמאה ּבאב ְְְְְְְִִִִִֶַַַַָָָֻוׁשּנטמאת
היתה ואם ׁשמׁש. הערב צריכה ׁשהיא מּפני ּבחיל, ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָאֹותּה
העם ׁשּיראה ּכדי האצטּבא, ּגב על אֹותּה ׁשֹוטחין - ְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָחדׁשה

נאה. ׁשהיא מלאכּתּה ְְִֶֶַָָָאת
.ËÈ,ּוׁשליׁשים ׁשנּיים להם היּו ּבּמקּדׁש ׁשהיּו הּכלים ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָוכל

ּתחּתיהם. הּׁשנּיים יביאּו - הראׁשֹונים יּטמאּו ְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָׁשאם
.Îּבגדי ּבהכנת עֹוסק ּכהּנה ּבגדי מעּׂשה על הממּנה ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻֻזה

ידֹו ּומּתחת ּובאריגתן, ּגדֹול ּכהן ּובגדי הדיֹוטים ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹֹּכהנים
ּבּמקּדׁש. לֹו היתה ולׁשּכה הּכל. ְְְְֲִִֶַַַָָָָֹנעּׂשה

 
זהב,‡. ּובגדי הדיֹוט, ּכהן ּבגדי מינים: ׁשלׁשה ּכהּנה ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶָָָָֹֻּבגדי

ּכּתנת, ּכלים: ארּבעה הם הדיֹוט ּכהן ּבגדי לבן. ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹֻּובגדי
לבנים, ּפׁשּתן ׁשל וארּבעּתן ואבנט. ּומגּבעת, ְְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָָּומכנסים,

ּבצמר. רקּום לבּדֹו והאבנט ׁשּׁשה. ּכפּול ְְְְְִֵֶֶַַָָָָָוחּוטן
.:ּכלים ׁשמנה והם ּגדֹול, ּכהן ּבגדי הן זהב ְְְְִִִֵֵֵֵֵֵָָָָֹֹּבגדי

ואבנטֹו וציץ. וחׁשן, ואפֹוד, ּומעיל, ּכהן, ּכל ׁשל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹהארּבעה
ּבמעּׂשיו דֹומה והּוא הּוא, רֹוקם מעּׂשה ּגדֹול ּכהן ְְֲֲֵֵֵֶֶַַָָֹׁשל
הּמגּבעת היא ּבאהרן האמּורה ּומצנפת הדיֹוט. ּכהן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹלאבנט
על ׁשּלֹופף ּכמי ּבּה צֹונף ּגדֹול ׁשּכהן אּלא ּבבניו, ְְֲִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהאמּורה
מגּבעת. נקראת ּולפיכ ּככֹובע, ּבּה צֹונפין ּובניו ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּׁשבר,

ּגדֹול‚. ּכהן ּבהן ׁשּמׁשּמׁש ּכלים ארּבעה הם לבן ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּבגדי
וארּבעּתן ּומצנפת. ואבנט, ּומכנסים, ּכּתנת, הּכּפּורים: ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֻּביֹום

ּומ ׁשּׁשה, ּכפּול וחּוטן ּוׁשּתילבנים, הם. לבּדֹו הּפׁשּתן ן ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָ
אחת הּכּפּורים: ּביֹום ּגדֹול לכהן לֹו היּו אחרֹות ְְֲֳִִֵֵַַַָָֹֻּכּתנֹות
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מנה ּבׁשלׁשים ּוׁשּתיהם הערּבים. ּבין ואחת ּבּׁשחר, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָלֹובׁשּה
ּומקּדיׁש מּׁשּלֹו. מֹוסיף - להֹוסיף רצה ואם הקּדׁש. ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָמּׁשל

הּכּתנת. ּבּה עֹוּׂשה ּכ ואחר ְֶֶֶֶַַַַָָֹֻהּתֹוספת
ּומׁשּלׁשים,„. נאים חדׁשים, ׁשּיהיּו מצותן ּכהּנה ְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָֻֻּבגדי

היּו ּולתפארת. לכבֹוד ׁשּנאמר: הּגדֹולים; ּבגדי ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּכדר
קצרים אֹו מּדתֹו על יתר ארּכין אֹו מקרעין אֹו ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָֹֻֻמטׁשטׁשין
ּפסּולה. עבֹודתֹו - ועבד ּבאבנט ׁשּסּלקן אֹו מּמּדתֹו ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָּפחּות
ׁשּנעּׂשּו עד ּבאבנט וסּלקן ארּכים ׁשהיּו אֹו מׁשחקין ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻהיּו

כׁשרה. עבֹודתֹו - ועבד ְְְֲִֵַָָָָּכמּדתֹו
אֹותן‰. מלּבנין אין - צֹואין ׁשּנעּׂשּו ּכהּנה מּבגדי ּבגד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּכל

חדׁשים. ולֹובׁש לּפתילֹות מּניחן אּלא אֹותן, מכּבסין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָואין
ׁשעֹובד לבן ּובגדי אֹותן. ּגֹונזין - ׁשּבלּו ּגדֹול ּכהן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹּובגדי
אּלא לעֹולם, ׁשנּיה ּפעם ּבהם עֹובד אינֹו - הּצֹום ּביֹום ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבהם
ׁשם. והּניחם ׁשּנאמר: ׁשם; אֹותם ׁשּיפׁשט ּבמקֹום ְְְְֱִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹנגנזין

ּבהנאה. אסּורין ְֲֲִֵַָָוהם
.Âעֹוּׂשין היּו - ואבנטיהם ׁשּבלּו הדיֹוטים ּכהנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמכנסי

הּׁשֹואבה. ּבית ּבּׂשמחת ּבּמקּדׁש ּבהן ּומדליקין ּפתילֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמהן
ּפתילֹות מהן עֹוּׂשין היּו - ׁשּבלּו הדיֹוטים ּכהנים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָֹוכתנֹות

ּתמיד. ְִִַָלמנֹורת
.Êויחיד צּבּור. מּׁשל אּלא ּבאים אינן הּכהנים ּבגדי ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּכל

ּכל וכן ּומּתר. לּצּבּור מֹוסרֹו - כהּנה מּבגדי ּבגד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻׁשהתנּדב
הן הרי - לּצּבּור יחיד ׁשּמסרן הּמערכה ועצי הּׁשרת ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּכלי
מּׁשּלֹו יחיד אֹותן ׁשהתנּדב הּצּבּור קרּבנֹות ּכל אף ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכׁשרין.

לּצּבּור. ׁשּימסרם ּובלבד ּכׁשרים, -ְְְְִִִִֵֵֶַַ
.Á.רּבֹות מחלצֹות מהן עֹוּׂשין היּו הדיֹוטים ּכהנים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבגדי

הּבגדים, ּבהן להּניח ּבּמקּדׁש היּו חּלֹון ותׁשעים ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָוׁשּׁשה
על ּכתּוב מׁשמר ּכל וׁשם מׁשמר, לכל חּלֹונֹות ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָארּבעה
לעבֹודה מׁשמר אנׁשי ּוכׁשּיּכנסּו סתּומֹות. וכּלן ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֻחּלֹונֹותיו,
ונֹוטלין ׁשּבתן ימי ּכל חּלֹונֹותיהן ּפֹותחין - ׁשּלהן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּׁשּבת
וסֹותמן. לחּלֹונֹותיהן הּבגדים מחזירין - ּוכׁשּיצאּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּכלים;

.Ëיהיּו ׁשּלא לפי מׁשמר? לכל חּלֹונֹות ארּבעה עּׂשּו ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹולמה
עליו וכתּוב אחד, ּבחּלֹון הּמכנסים ּכל אּלא מערבין. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּכלים
וכן אבנט. עליו וכתּוב אחד, ּבחּלֹון האבנטים וכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָמכנסים.
אחד. ּבחּלֹון ּכּלן והּכּתנֹות אחד, ּבחּלֹון ּכּלן ְְְְֳִֶֶַַַַָָָָָֻֻֻהּמצנפֹות

.Èּבעת אֹו ּבּלילה ׁשּלֹו ּבּלׁשּכה זהב ּבגדי מּניח ּגדֹול ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּכהן
הּמקּדׁש. מן ְִִֵֵֶַָׁשּיצא

.‡Èּביֹום לֹובׁשם לפיכ ּבהן. להנֹות מּתר ּכהּנה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָֻֻּבגדי
מּפני האבנט, מן חּוץ עבֹודה; ּבׁשעת ׁשּלא ואפּלּו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹעבֹודתֹו
ּבׁשעת אּלא ללבׁשֹו הדיֹוט לכהן אסּור ׁשעטנז, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא

ֲָעבֹודה.

.È.ּבלבד ּופׁשּתים צמר אּלא לעבֹודה לֹובׁשין הּכהנים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאין
.‚Èׁשּנאמ מקֹום הּפׁשּתיםוכל הּוא - 'ּבד' אֹו 'ׁשׁש' ּבּתֹורה ר ְְֱִִֵֶֶַַַַָָָ

הּצבּוע הּצמר היא - מקֹום ּבכל האמּורה ּותכלת הּבּוץ. ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָוהּוא
הּצמר הּוא הארּגמן הּכחל. מן ּפתּו ׁשהּוא ׁשמים, ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכעצם
ּבתֹולעת. הּצבּוע הּצמר הּוא הּׁשני ותֹולעת אדם, ְְִֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹהּצבּוע

.„Èצרי - מׁשזר' 'ׁשׁש אֹו 'ׁשׁש' ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
היה אם 'ּבד', ׁשּנאמר ּומקֹום ׁשּׁשה. ּכפּול החּוט ְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה
ּכפּול ׁשּיהיה הּמבחר מן ּומצוה ּכׁשר; - לבּדֹו אחד ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻחּוט
חּוטן ׁשּיהיה צרי - ּבלבד 'מׁשזר' ּבֹו ׁשּנאמר ּומקֹום ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּׁשה.

ׁשמנה. ְָָֹּכפּול
.ÂËׁשּתהיינה הּוא - רקם' 'מעּׂשה ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכל

האריג. ּבפני אחד מּצד נראֹות ּבאריגה הּנעּׂשֹות ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּצּורֹות
ּפנים צדדין מּׁשני נראית הּצּורה ׁשּתהיה הּוא חׁשב' ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּו'מעּׂשה

ְָואחֹור.
.ÊËּבין ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין הּכּתנת, הּבגדים? מעּׂשה ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻוכיצד

ּבּתים ּבּתים ׁשהיא היתה, מׁשּבצת - הדיֹוט ּכהן ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻׁשל
האֹורגין ׁשעֹוּׂשין ּכדר הּכֹוסֹות, ּבית ּכמֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּבאריגתּה,
ּומחּברין עצמֹו, ּבפני נארג ׁשּלּה יד ּובית הּקׁשים. ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּבגדים

ּבתפירה. הּכּתנת ּגּוף עם ְִִִֶַָֹֻאֹותֹו
.ÊÈׁשּלּה יד ּבית ואר העקב. מן למעלה עד - הּכּתנת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻאר

הּיד. ּכרחב - ורחּבֹו ידֹו. ּפס עד -ְְְַַַַָָָֹ
.ÁÈהם הדיֹוט, ּכהן ׁשל ּבין ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהּמכנסים,

מן קרֹוב הּטּבּור מן למעלה ׁשהּוא ירכים; עד ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָמּמתנים
עד להם,הּלב, יׁש ּוׁשנצים הארכּבה. ׁשהּוא ,הּיר סֹוף ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

ּכמין מּקפין אּלא הערוה, ּבית ולא הּנקב ּבית לא להם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻואין
ִּכיס.

.ËÈעּׂשרה ׁשׁש ארּכֹו - הדיֹוט אֹו ּגדֹול ּכהן ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹהּמצנפת
ׁשּתים וארּכֹו אצּבעֹות, ׁשלׁש ּכמֹו רחּבֹו - והאבנט ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָאּמֹות.
ּובגדי .ּכר ּגּבי על ּכר ּומחזירֹו מּקיפֹו אּמה, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּוׁשלׁשים
מעּׂשה אּלא מחט, מעּׂשה אֹותן עֹוּׂשין אין - ּכּלן ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֻֻּכהּנה

ארג. מעּׂשה ׁשּנאמר: ֱֲֵֵֵֶֶַַֹאֹורג;

ה'תשע"א תשרי ט"ז שישי יום

 
ׁשּתי‡. רחב זהב ׁשל טס עֹוּׂשה הּציץ? מעּׂשה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד

קדׁש1אצּבעֹות ׁשיטין: ׁשני עליו וכֹותב לאזן, מאזן ּומּקיף ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ
מלמעלה 'לה'' מּלמּטה, 'קדׁש' ּבׁשיטה2לה'. ּכתבֹו ואם . ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹ

אחת3אחת ּבׁשיטה ּכתבּוהּו ּופעמים ּכׁשר. -4. ְְְִִֵַַַַָָָָ
.ּבפניו ּבֹולטֹות האֹותּיֹות5והאֹותּיֹות את חֹופר [ּכיצד?] . ְְְִִֵֵֶַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כלל"1) מדה תורה בו נתנה "שלא שם שאמרו מה שלפי ואל) המתחיל דיבור (שם בסוכה התוספות וכתבו סג: ושבת ה. סוכה
רחבו שיהיה - מצחו" על "והיה לח) כח, (שמות שכתוב מה על וסמכוהו מדרבנן אלא זה אין אצבעות שתי של מדה שנתנו מה -

אצבעות. שתי רחב מצח וסתם מצחו. הלוי2)כשיעור רבו בשם שם רש"י כתב וכן שם בשבת הגירסא שכן הכסףֿמשנה כתב
הוא וכן מלמטה". ל' וקדש מלמעלה ה' "י' שם:) בסוכה (כמו שם הגירסא בגמרא לפנינו אולם שבגליון). בהגהה שם (עיין
- מזה למעלה זה ממש, למטה לפרש אין קדש): המתחיל דיבור שם (סוכה התוספות וכתבו ט. הלכה א פרק מגילה בירושלמי

עליונה. שיטה בסוף והשם תחתונה [=שורה] שיטה בתחילת קודש זה כנגד שלא זה אלא קריאתו, דרך זה התיבות.3)שאין שתי
אחת.4) בשיטה לה' קדש עליו כתוב והיה רומי בעיר אותו שראה שם) ושבת שם (סוכה יוסי ב"ר אליעזר ר' של גיטין5)כעדותו



צט               
  

מנה ּבׁשלׁשים ּוׁשּתיהם הערּבים. ּבין ואחת ּבּׁשחר, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָלֹובׁשּה
ּומקּדיׁש מּׁשּלֹו. מֹוסיף - להֹוסיף רצה ואם הקּדׁש. ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָמּׁשל

הּכּתנת. ּבּה עֹוּׂשה ּכ ואחר ְֶֶֶֶַַַַָָֹֻהּתֹוספת
ּומׁשּלׁשים,„. נאים חדׁשים, ׁשּיהיּו מצותן ּכהּנה ְְְְְֲִִִִִִֵֶָָָָָָֻֻּבגדי

היּו ּולתפארת. לכבֹוד ׁשּנאמר: הּגדֹולים; ּבגדי ְְְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּכדר
קצרים אֹו מּדתֹו על יתר ארּכין אֹו מקרעין אֹו ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָֹֻֻמטׁשטׁשין
ּפסּולה. עבֹודתֹו - ועבד ּבאבנט ׁשּסּלקן אֹו מּמּדתֹו ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָּפחּות
ׁשּנעּׂשּו עד ּבאבנט וסּלקן ארּכים ׁשהיּו אֹו מׁשחקין ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻֻהיּו

כׁשרה. עבֹודתֹו - ועבד ְְְֲִֵַָָָָּכמּדתֹו
אֹותן‰. מלּבנין אין - צֹואין ׁשּנעּׂשּו ּכהּנה מּבגדי ּבגד ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֻּכל

חדׁשים. ולֹובׁש לּפתילֹות מּניחן אּלא אֹותן, מכּבסין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָואין
ׁשעֹובד לבן ּובגדי אֹותן. ּגֹונזין - ׁשּבלּו ּגדֹול ּכהן ְְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹּובגדי
אּלא לעֹולם, ׁשנּיה ּפעם ּבהם עֹובד אינֹו - הּצֹום ּביֹום ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּבהם
ׁשם. והּניחם ׁשּנאמר: ׁשם; אֹותם ׁשּיפׁשט ּבמקֹום ְְְְֱִִִִִֶֶֶַָָָָָָֹנגנזין

ּבהנאה. אסּורין ְֲֲִֵַָָוהם
.Âעֹוּׂשין היּו - ואבנטיהם ׁשּבלּו הדיֹוטים ּכהנים ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹמכנסי

הּׁשֹואבה. ּבית ּבּׂשמחת ּבּמקּדׁש ּבהן ּומדליקין ּפתילֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמהן
ּפתילֹות מהן עֹוּׂשין היּו - ׁשּבלּו הדיֹוטים ּכהנים ְְְְֲִִִִֵֶֶֶָָָֹוכתנֹות

ּתמיד. ְִִַָלמנֹורת
.Êויחיד צּבּור. מּׁשל אּלא ּבאים אינן הּכהנים ּבגדי ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹּכל

ּכל וכן ּומּתר. לּצּבּור מֹוסרֹו - כהּנה מּבגדי ּבגד ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֻֻׁשהתנּדב
הן הרי - לּצּבּור יחיד ׁשּמסרן הּמערכה ועצי הּׁשרת ְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָָּכלי
מּׁשּלֹו יחיד אֹותן ׁשהתנּדב הּצּבּור קרּבנֹות ּכל אף ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּכׁשרין.

לּצּבּור. ׁשּימסרם ּובלבד ּכׁשרים, -ְְְְִִִִֵֵֶַַ
.Á.רּבֹות מחלצֹות מהן עֹוּׂשין היּו הדיֹוטים ּכהנים ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹּבגדי

הּבגדים, ּבהן להּניח ּבּמקּדׁש היּו חּלֹון ותׁשעים ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָָוׁשּׁשה
על ּכתּוב מׁשמר ּכל וׁשם מׁשמר, לכל חּלֹונֹות ְְְְְִִֵַַַָָָָָָָארּבעה
לעבֹודה מׁשמר אנׁשי ּוכׁשּיּכנסּו סתּומֹות. וכּלן ְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֻחּלֹונֹותיו,
ונֹוטלין ׁשּבתן ימי ּכל חּלֹונֹותיהן ּפֹותחין - ׁשּלהן ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָּבּׁשּבת
וסֹותמן. לחּלֹונֹותיהן הּבגדים מחזירין - ּוכׁשּיצאּו ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּכלים;

.Ëיהיּו ׁשּלא לפי מׁשמר? לכל חּלֹונֹות ארּבעה עּׂשּו ְְְְְְִִִֶַַָָָָָָָֹולמה
עליו וכתּוב אחד, ּבחּלֹון הּמכנסים ּכל אּלא מערבין. ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּכלים
וכן אבנט. עליו וכתּוב אחד, ּבחּלֹון האבנטים וכן ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָמכנסים.
אחד. ּבחּלֹון ּכּלן והּכּתנֹות אחד, ּבחּלֹון ּכּלן ְְְְֳִֶֶַַַַָָָָָֻֻֻהּמצנפֹות

.Èּבעת אֹו ּבּלילה ׁשּלֹו ּבּלׁשּכה זהב ּבגדי מּניח ּגדֹול ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּכהן
הּמקּדׁש. מן ְִִֵֵֶַָׁשּיצא

.‡Èּביֹום לֹובׁשם לפיכ ּבהן. להנֹות מּתר ּכהּנה ְְְְְִִֵֵֶָָָָָָֻֻּבגדי
מּפני האבנט, מן חּוץ עבֹודה; ּבׁשעת ׁשּלא ואפּלּו ְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָֹעבֹודתֹו
ּבׁשעת אּלא ללבׁשֹו הדיֹוט לכהן אסּור ׁשעטנז, ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשהּוא

ֲָעבֹודה.

.È.ּבלבד ּופׁשּתים צמר אּלא לעבֹודה לֹובׁשין הּכהנים ְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָֹאין
.‚Èׁשּנאמ מקֹום הּפׁשּתיםוכל הּוא - 'ּבד' אֹו 'ׁשׁש' ּבּתֹורה ר ְְֱִִֵֶֶַַַַָָָ

הּצבּוע הּצמר היא - מקֹום ּבכל האמּורה ּותכלת הּבּוץ. ְְְֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָוהּוא
הּצמר הּוא הארּגמן הּכחל. מן ּפתּו ׁשהּוא ׁשמים, ְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֹּכעצם
ּבתֹולעת. הּצבּוע הּצמר הּוא הּׁשני ותֹולעת אדם, ְְִֶֶַַַַַַַַַַָָָָֹהּצבּוע

.„Èצרי - מׁשזר' 'ׁשׁש אֹו 'ׁשׁש' ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָּכל
היה אם 'ּבד', ׁשּנאמר ּומקֹום ׁשּׁשה. ּכפּול החּוט ְֱִִִֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּיהיה
ּכפּול ׁשּיהיה הּמבחר מן ּומצוה ּכׁשר; - לבּדֹו אחד ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻחּוט
חּוטן ׁשּיהיה צרי - ּבלבד 'מׁשזר' ּבֹו ׁשּנאמר ּומקֹום ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּׁשה.

ׁשמנה. ְָָֹּכפּול
.ÂËׁשּתהיינה הּוא - רקם' 'מעּׂשה ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְֱֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹּכל

האריג. ּבפני אחד מּצד נראֹות ּבאריגה הּנעּׂשֹות ְְֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָהּצּורֹות
ּפנים צדדין מּׁשני נראית הּצּורה ׁשּתהיה הּוא חׁשב' ְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹּו'מעּׂשה

ְָואחֹור.
.ÊËּבין ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין הּכּתנת, הּבגדים? מעּׂשה ְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻוכיצד

ּבּתים ּבּתים ׁשהיא היתה, מׁשּבצת - הדיֹוט ּכהן ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻׁשל
האֹורגין ׁשעֹוּׂשין ּכדר הּכֹוסֹות, ּבית ּכמֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָּבאריגתּה,
ּומחּברין עצמֹו, ּבפני נארג ׁשּלּה יד ּובית הּקׁשים. ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּבּבגדים

ּבתפירה. הּכּתנת ּגּוף עם ְִִִֶַָֹֻאֹותֹו
.ÊÈׁשּלּה יד ּבית ואר העקב. מן למעלה עד - הּכּתנת ְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹֻאר

הּיד. ּכרחב - ורחּבֹו ידֹו. ּפס עד -ְְְַַַַָָָֹ
.ÁÈהם הדיֹוט, ּכהן ׁשל ּבין ּגדֹול ּכהן ׁשל ּבין ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹהּמכנסים,

מן קרֹוב הּטּבּור מן למעלה ׁשהּוא ירכים; עד ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָָמּמתנים
עד להם,הּלב, יׁש ּוׁשנצים הארכּבה. ׁשהּוא ,הּיר סֹוף ְְִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֻ

ּכמין מּקפין אּלא הערוה, ּבית ולא הּנקב ּבית לא להם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹֹֻואין
ִּכיס.

.ËÈעּׂשרה ׁשׁש ארּכֹו - הדיֹוט אֹו ּגדֹול ּכהן ׁשל ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹהּמצנפת
ׁשּתים וארּכֹו אצּבעֹות, ׁשלׁש ּכמֹו רחּבֹו - והאבנט ְְְְְְְְִֵֶַַַָָָָָאּמֹות.
ּובגדי .ּכר ּגּבי על ּכר ּומחזירֹו מּקיפֹו אּמה, ְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָּוׁשלׁשים
מעּׂשה אּלא מחט, מעּׂשה אֹותן עֹוּׂשין אין - ּכּלן ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֻֻּכהּנה

ארג. מעּׂשה ׁשּנאמר: ֱֲֵֵֵֶֶַַֹאֹורג;

ה'תשע"א תשרי ט"ז שישי יום

 
ׁשּתי‡. רחב זהב ׁשל טס עֹוּׂשה הּציץ? מעּׂשה ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד

קדׁש1אצּבעֹות ׁשיטין: ׁשני עליו וכֹותב לאזן, מאזן ּומּקיף ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹ
מלמעלה 'לה'' מּלמּטה, 'קדׁש' ּבׁשיטה2לה'. ּכתבֹו ואם . ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹ

אחת3אחת ּבׁשיטה ּכתבּוהּו ּופעמים ּכׁשר. -4. ְְְִִֵַַַַָָָָ
.ּבפניו ּבֹולטֹות האֹותּיֹות5והאֹותּיֹות את חֹופר [ּכיצד?] . ְְְִִֵֵֶַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כלל"1) מדה תורה בו נתנה "שלא שם שאמרו מה שלפי ואל) המתחיל דיבור (שם בסוכה התוספות וכתבו סג: ושבת ה. סוכה
רחבו שיהיה - מצחו" על "והיה לח) כח, (שמות שכתוב מה על וסמכוהו מדרבנן אלא זה אין אצבעות שתי של מדה שנתנו מה -

אצבעות. שתי רחב מצח וסתם מצחו. הלוי2)כשיעור רבו בשם שם רש"י כתב וכן שם בשבת הגירסא שכן הכסףֿמשנה כתב
הוא וכן מלמטה". ל' וקדש מלמעלה ה' "י' שם:) בסוכה (כמו שם הגירסא בגמרא לפנינו אולם שבגליון). בהגהה שם (עיין
- מזה למעלה זה ממש, למטה לפרש אין קדש): המתחיל דיבור שם (סוכה התוספות וכתבו ט. הלכה א פרק מגילה בירושלמי

עליונה. שיטה בסוף והשם תחתונה [=שורה] שיטה בתחילת קודש זה כנגד שלא זה אלא קריאתו, דרך זה התיבות.3)שאין שתי
אחת.4) בשיטה לה' קדש עליו כתוב והיה רומי בעיר אותו שראה שם) ושבת שם (סוכה יוסי ב"ר אליעזר ר' של גיטין5)כעדותו



ק              
  

הּׁשעוה6מאחריו על מדּבק נקּוב7והּוא והּוא ׁשּבֹולט. עד ְְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָָֻ
קצֹותיו מּמּנּו8ּבׁשּתי למּטה ּתכלת ּופתיל מּנקב9, נכנס ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ

הערף. ּכנגד ּבּפתיל נקׁשר ׁשּיהיה ּכדי ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָֹלנקב,
ּתכל‚. ּכּלֹו עּׂשר10תהּמעיל ׁשנים ּכפּולין וחּוטיו ּופיו11, , ְְְְְִִִֵֵֶַָָָֻ

אריגתֹו ּבתחילת יד12ארּוג ּבית לֹו ואין נחלק13. אּלא , ְְֱֲִִִֵֵֶֶַָָָָָ
ּכנפים הּמעילים,14לׁשּתי ּכל ּכדר למּטה, עד הּגרֹון מּסֹוף ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָ

ּפי והּקֹורע ּבלבד. הּגרֹון ּכל ּכנגד אּלא מחּבר ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֻואינֹו
ּבגדי15הּמעיל לכל הּדין והּוא יּקרע. לא ׁשּנאמר: לֹוקה; - ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹ

לֹוקה - הׁשחתה ּדר ׁשהּקֹורען .16ּכהּנה, ְְְֶֶֶֶַַָָָָֻ
מּׁשלׁשּתן„. מין ּכל ׁשני, ותֹולעת וארּגמן ּתכלת ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָּומביא

'מׁשזר' ּבׁשּוליו ׁשּנאמר לפי ׁשמֹונה, חּוטי17ׁשזּור נמצאּו . ְְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָ
ועּׂשרים ארּבעה ׁשּלא18הּׁשּולים רּמֹונים ּכמין אֹותן ועֹוּׂשה . ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָֹ

ּפיהן וׁשבעים19פתחּו ׁשנים ּומביא ּבּמעיל. אֹותן ותֹולה , ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָ
ענּבֹולים וׁשבעים ׁשנים ּובהם זהב20זּוגים, הּכל ותֹולה21, , ְְְְְִִִִִִֶֶַַָָָֹ

ּבׁשּולי ּוׁשלׁשים וׁשּׁשה זה ּכנף ּבׁשּולי ּוׁשלׁשים ׁשּׁשה ְְְְְִִִִֵֵֶָָָָּבֹו
ּכאחד ׁשניהם ּבין הּתלּוי הענּבֹול עם והּזֹוג זה. נקרא22ּכנף ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

ּפעמֹון ורּמֹון ּפעמֹון צדדיו מּׁשני ׁשּוליו ׁשּיהיּו עד ְְְְֲֲֲִִִֵֶַַַַָָָּפעמֹון.
.23ורּמֹון ְִ

ּככה‰. ּבּתֹורה, האמּור והחׁשן האפֹוד ׁשּבאריגת ְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָָָָהּזהב

טהֹור זהב אחד חּוט לֹוקח מעּׂשהּו: ׁשּׁשה24הּוא עם ונֹותנֹו ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָ
הּוא וכן ּכאחת. חּוטין הּׁשבעה וכֹופל ּתכלת ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָחּוטין
ׁשּׁשה עם אחד וחּוט ארּגמן, ׁשל ׁשּׁשה עם זהב חּוט ְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָעֹוּׂשה
נמצאּו ּפׁשּתים. ׁשל ׁשּׁשה עם אחד וחּוט ׁשני, ּתֹולעת ְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָׁשל
ועּׂשרים. ׁשמנה החּוטים ּכל ונמצאּו זהב, חּוטי ְְְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹארּבעה
הּתכלת ּבתֹו לעּׂשֹות וגֹומר הּזהב ּפחי את וירּקעּו ְְְְְֱֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָׁשּנאמר:
מלּמד, - הּׁשׁש ּובתֹו הּׁשני ּתֹולעת ּובתֹו הארּגמן ְְְְְִֵֵַַַַַַָָָָּובתֹו

ּבתֹוכן. ּכפּול הּזהב ְֶַָָָָׁשחּוט
.Âהּזהב מן חֹוׁשב מעּׂשה ּבגד אֹורג החׁשן? מעּׂשה ֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָּכיצד

ועּׂשרים ׁשמנה על והּׁשׁש הּׁשני ותֹולעת והארּגמן ְְְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹוהּתכלת
לׁשנים. וכֹופלֹו זרת, ורחּבֹו אּמה ארּכֹו ׁשּבארנּו, ּכמֹו ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָחּוטין,
אבן ׁשל טּורים ארּבעה ּבֹו וקֹובע מרּבע. זרת על זרת ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻנמצא

מרּבע מהן אבן ּכל ּבּתֹורה, ׁשל25המפרׁשים ּבבית ּומׁשּקע ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻֻ
רּוחֹותיו ּומארּבע מלמּטה ׁשּמּקיפֹו .26זהב, ְְִִֵֶַַַַָָָָ

.Êונמצא ּכתֹולדֹותם. הּׁשבטים ׁשמֹות האבנים על ְְְְְְְֲִִִֵַַַַָָָָָּומפּתח
'ראּובן' האדם על וכֹותב27ּכֹותב 'ּבנימין'. - יׁשפה ועל ,28 ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָֹ

וכֹותב ויעקב', יצחק 'אברהם מראּובן למעלה ְְְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּבּתחּלה
יּה' 'ׁשבטי מּבנימין האֹותּיֹות29למּטה ּכל ׁשּיהיּו ּכדי ,30 ְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בולט". אלא שוקע ציץ] [של כתבו היה "לא "מכתב6)כ. ל) לט, (שמות נאמר שהרי בולטות, לפניו, שקוע בדפוס עושה ואינו
מאליהן. יוצאות שהן באופן להן מסביב ולא האותיות בגוף הכתיבה פעולת שיעשה צריך כתב ובכל חותם" היה7)פתוחי שאם

לחוץ. בולטות להיות לאותיות מעכב דבר אותו היה קשה, דבר על הפתיל.8)מונח את הנקבים ידי על סובר9)להעביר רבינו
המצנפת. על וכורכו תכלת פתיל בו שמכניס באמצע, נקב עוד בו היה צריך הראב"ד לדעת אחד. בפתיל (שם10)שדי שנאמר

תכלת". כליל - האפוד מעיל את "ויעש כב) ולמדים11)לט, תכלת", כליל - האפוד מעיל את "ועשית לא) כח, (שם שנאמר
שניים. דהיינו גדיל, אלא כליל ואין ששה, כאן אף ששה להלן מה מפרוכת, תכלת ראשו12)תכלת פי "והיה לב) (שם, שנאמר

ולא אורג מעשה והיה לגוויה כפיל כתרגומו בתוכו הצוואר בית פתיחת רש"י: ופירש אורג" מעשה סביב לפיו יהיה שפה בתוכו
עב:)13)במחט. (יומא הגמרא מן סמך לזה ויש משנה). (כסף כן מצאו ברייתא שבאיזו ואפשר שם) (שמות הרמב"ן כתב כן

"מעשה כי לראות ויש במחט. מתחבר שלהם הביתֿיד ורק אורג, מעשה אלא מחט מעשה אותן עושין אין כהונה שבגדי שאמרו
כן ואם כלל, מחט מעשה שום בלי אורג, מעשה כולו היה המעיל כי להורות כב) ולט, לא כח, (שם במעיל אלא נאמר לא אורג"

יד. בית לו היה שלא כרחנו פעמון14)על ורמון זהב "פעמון לד) כח, (שם שנאמר ממה ללמוד יש וכן שם. הרמב"ן כתב כן
שוליים. שני לו שהיו הרי המעיל", שולי על ורמון המעיל.15)זהב פי רק משמע - המעיל פי וכתב רבינו דקדק למה לעיין יש

השחתה. דרך אלא לוקה שאינו כהונה, בגדי ככל דינו מפיו חוץ המעיל שכל שכתב, שם חינוך במנחת עב.16)ועיין ביומא
המעיל, בפי ולא כהונה בבגדי אלא השחתה" "דרך רבינו כתב שלא ומזה יקרע". לא שנאמר לוקה, כהונה בגדי "המקרע אמרו
שאמרו ממה לדבריו וראיה השחתה. דרך דווקא כהונה בגדי שאר אבל השחתה, דרך שאינו אף מלקות חייב המעיל שבפי נראה
קורע אחרים כהונה בגדי ואילו יקרע", לא שנאמר משום ומכבסו, שלש על משלש בפחות מכניסו שנטמא "מעיל צה.) (זבחים
מכווין אינו אם כהונה, בגדי בשאר ואילו להשחתה, מכווין שאינו אף לקרוע אסור שבמעיל הרי צד:), (שם בפנים ומכניסו בחוץ

מותר. יד).17)להשחתה הלכה ח פרק (למעלה שמונה" כפול חוטן שיהיו צריך לבד, משזר בו שנאמר הם18)"ומקום שהרי
שמונה". כפול אחד וכל מינים, מאליהן19)שלושה מתפתחים בישולם גמר אחר באילן השוהין רמונים ש"דרך פח: זבחים
החיצונות". אגוזים קליפי שעושים לקשקש.20)כדרך בתוכן שתלוי זהב".21)מה "ופעמוני לג) כח, (שמות בפסוק הוא כן

(רש"י22) ביניהם אלא עצמם), הרימונים בתוך (=כלומר, קאמר החלל בתוך לא הרמונים", "בתוך כה) לט, (שם שנאמר ומה
רמונים". שני בין אחד "פעמון שפירש שם כרש"י דלא זהו שניהם" "בין שכתב ומה שם), מספר23)בזבחים היה זה ולפי

רמונין, [72=] ובע"ב זוגין [72=] בע"ב אמרי רבנן ו): אות כא פרשה (ויקרא רבה במדרש מפורש וכן הפעמונים כמספר הרימונים
מזוקק.24) למלך).25)זהב (משנה זה לדין מקור נמצא שהאבנים26)לא שם "שעל שכתב: יז) כח, (שמות רש"י דעת כן

מלואים". בלשון אותן קורא להן המתוקנות המשבצות גומות אודם27)ממלאות "על תצוה): פרשת (סוף רבה במדרש הוא כן
על יהודה, כתוב היה נופך על כו', לוי כתוב היה ברקת על שמעון, כתוב היה פטדה על ראובן, ויעקב יצחק אברהם כתוב היה

כ היה יהלום על יששכר, כתוב היה כתובספיר היה אחלמה על נפתלי, כתוב היה שבו על דן, כתוב היה לשם על וכו', זבולן תוב
ישורון". שבטי בנימין כתוב היה ישפה על יוסף, כתוב היה שוהם על אשר, כתוב היה תרשיש על וכו', מח:28)גד בסוטה

למלך). (משנה עיון וצריך השמיטה, ורבינו כותב, היה שבשמיר ישורון".29)מבואר "שבטי שם: ובמדרש שם של30)ובגמרא
ביתא. וטי"ת.31)האלפא קו"ף צדי, האותיות: חסרות היו השבטים בשמות כי

              
  

.Á.זהב טּבעֹות ארּבע חׁשן ׁשל זוּיֹות ארּבע על ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָועֹוּׂשה
ׁשּתי ּבהן, נתלה ׁשהחׁשן מעלה, ׁשל הּטּבעֹות ּבׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָונֹותן

הּנקראים והם הּזהב, ּבׁשּתי32עבֹותֹות ונֹותן ׁשרׁשרֹות; ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ
הּדּדים ּכנגד ׁשהן מּטה, ׁשל ּתכלת.33טּבעֹות ּפתילי ׁשני , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

.Ëוארּכֹו לכתף, מּכתף אדם ׁשל ּגּבֹו ּכרחב רחּבֹו - ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹהאפֹוד
ׁשּתי ּכמֹו לֹו ויׁש הרגלים. עד מאחֹוריו הּידים אּצילי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמּכנגד

ּבאריג מּמּנּו יֹוצאֹות אֹותֹו34ידֹות ׁשחֹוגרין ּולכאן, לכאן ְְְְִִִֶֶָָָָָ
ּתכלת זהב ארּוג והּכל האפֹוד. חׁשב הּנקראין והם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבהם,
חּוטין, ועּׂשרים ׁשמנה על וׁשׁש ׁשני ותֹולעת ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹוארּגמן

עליו ותֹופר החׁשן. על35ּכמעּׂשה ׁשּיהיּו ּכדי ּכתפֹות, ׁשּתי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
מרּבע ׁשהם אבן וכתף ּכתף ּכל על וקֹובע הּכהן. 36ּכתפֹות ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
ׁשמֹות האבנים ׁשּתי על ּומפּתח זהב, ׁשל ּבבית ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻמׁשּקע
ּכתֹולדֹותם. זֹו, אבן על וׁשּׁשה זֹו אבן על ׁשּׁשה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשבטים,
אֹות וחמׁש עּׂשרים ונמצאּו 'יהֹוסף', יֹוסף ׁשם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָוכֹותבין
ּכתּובין היּו וכ זֹו. ּבאבן אֹות וחמׁש ועּׂשרים זֹו, :37ּבאבן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָ
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-והאבן ראּובן ּבּה והאבןׁשּכתּוב הימנית, ּכתפֹו על ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ּכתף ּבכל ועֹוּׂשה הּׂשמאלית. ּכתפֹו על - ׁשמעֹון ּבּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּכתּוב
מּלמּטה ואחת הּכתף, ּבראׁש מלמעלה אחת טּבעֹות: ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָָָֹׁשּתי
ּבׁשּתי זהב עבֹותֹות ׁשּתי ונֹותן החׁשב. מן למעלה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָלּכתף

ׁשרׁשרֹות. הּנקראים והם ׁשּלמעלה, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָטּבעֹות
.Èׁשל ּבּטּבעֹות חׁשן ׁשל העבֹותֹות קצֹות מכניס ּכ ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָואחר

ׁשּבׁשּולי הּתכלת ּפתילי ׁשני ּומכניס האפֹוד, ּבכתפֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמעלה
ּומֹורידין האפֹוד, מחׁשב מעלה ׁשל הּטּבעֹות ּבׁשּתי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהחׁשן
החׁשן טּבעֹות עד האפֹוד ּכתפֹות ׁשּבטּבעֹות הּׁשרׁשרֹות ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָאת

יּזח ולא ּבזה זה ׁשּידּבקּו ּכדי מעל38העליֹונֹות, החׁשן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ּדר חּבּורן ּומפרק האפֹוד מעל חׁשן הּמּזיח וכל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהאפֹוד.

לֹוקה - .39קלקּול ְִֶ
.‡Èעל החׁשן יהיה - החׁשן עם האפֹוד ּכׁשּלֹובׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָנמצא

לּבֹו על קׁשּור האפֹוד וחׁשב מאחריו. והאפֹוד ּבׁשוה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלּבֹו
ּוׁשּתי ּכתפיו. ׁשּתי על האפֹוד ּכתפֹות ּוׁשּתי החׁשן. ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּתחת
מּכתפֹות ּומּכאן מּכאן ּכתפיו מעל יֹורדֹות זהב ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָעבֹותֹות
מּתחת מרּכסין ּתכלת חּוטי ּוׁשני החׁשן. טּבעֹות עד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהאפֹוד

טּבעֹות ׁשּתי עד הּתחּתֹונֹות החׁשן טּבעֹות מּׁשתי ידיו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָאּצילי
החׁשב. מן למעלה ׁשהם הּתחּתֹונֹות, האפֹוד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכתפֹות

 
ּתחּלה,‡. הּמכנסים לֹובׁש הּבגדים? לביׁשת סדר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד

ּכ ואחר מתניו. מעל מּטּבּורֹו למעלה הּמכנסים את ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָוחֹוגר
ידיו, אּצילי ּכנגד האבנט את חֹוגר ּכ ואחר הּכּתנת. ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻלֹובׁש

וקֹוׁשר. ׁשּגֹומר עד ּכר על ּכר ְִֵֵֶַַַָָָָּומּקיפֹו
.ּבמקֹום - ּבּיזע יחּגרּו ולא ּבּקּבלה: מפרׁש האבנט ְְְְְְְֵַַַַַַַָָָָָָֹֹועל

ותרּגם: הּנביאים מּפי עּזיאל ּבן יֹונתן קּבל וכ ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשּמּזיעין.
ּכֹובע. ּכמין ּבּמצנפת צֹונף ּכ ואחר יסרּון. לבביהֹון ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָעל

הּמעיל‚. ועל הּמעיל. לֹובׁש ּבאבנט ׁשחֹוגר אחר ּגדֹול ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹּכהן
מּתחת הּמעיל על האפֹוד ּבחׁשב וחֹוגר והחׁשן, האפֹוד -ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ואחר ּבאפֹוד. ׁשחֹוגרֹו האפֹוד, מעיל נקרא ּולפיכ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהחׁשן.
ּוּׂשערֹו הּמצנפת. מן למעלה הּציץ וקֹוׁשר ּבּמצנפת, צֹונף ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכ
ציץ ּבין ּתפּלין מּניח היה וׁשם למצנפת, ציץ ּבין נראה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהיה

ְְִֶֶלמצנפת.
ּבהן;„. עֹובד הּכהן ולהיֹות אּלּו ּבגדים לעּׂשֹות עּׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹמצות

והלּבׁשּתם ּתקריב ּבניו ואת קדׁש, בגדי ועּׂשית ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
אֹו אּלּו, ּבגדים מּׁשמנה ּבפחֹות ׁשּׁשּמׁש ּגדֹול וכהן ְְְְֳִִִֵֵֵֶָָָָֹֹֹֻּכּתנת.
הּוא - אּלּו ּבגדים מארּבעה ּבפחֹות ׁשּׁשּמׁש הדיֹוט ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכהן
ּבידי מיתה וחּיב ּפסּולה, ועבֹודתֹו ּבגדים, מחּסר ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֻהּנקרא
והיתה אבנט אתם וחגרּת ׁשּנאמר: ׁשּׁשּמׁש. ּכזר ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשמים,
אין עליהן, ּכהּנתן - עליהן ׁשּבגדיהם ּבזמן ּכהּנה; ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻֻלהם
ּכזרים, הם הרי אּלא עליהן, ּכהּנתם אין - עליהן ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻּבגדיהן

יּומת. הּקרב והּזר ְְֱֵֶַַַָָָונאמר:
.‰ּכ העבֹודה, ּופֹוסל מיתה חּיב ּבגדים ׁשהמחּסר ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֻּכׁשם

אֹו אבנטים, ׁשני אֹו ּכּתנֹות ׁשּתי ׁשּלבׁש ּכגֹון ּבגדים. ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻהּיתר
מחּלל זה הרי - ועבד ּגדֹול ּכהן ּבגדי ׁשּלבׁש הדיֹוט ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכהן

ׁשמים. ּבידי מיתה וחּיב ְֲִִִֵַַָָָָָהעבֹודה,
.Âׁשּלא מלּמד, - ּולבׁשם ּבּׂשרֹו על ּכהּנה: ּבבגדי ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻנאמר

אֹו אחת נימא אפּלּו לּבגדים. ּבּׂשרֹו ּבין חֹוצץ דבר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָיהיה
זֹו הרי - לּבגד ּבּׂשר ּבין היתה אם מתה, ּכּנה אֹו ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָעפר
לעבד יכֹול הּכהן אין לפיכ ּפסּולה. ועבֹודתֹו ְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹחציצה
חֹוצצת, אינּה ראׁש ׁשל אבל חֹוצצת. ׁשהרי יד, ׁשל ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹּבתפּלין

מּניח. - העבֹודה ּבׁשעת להּניחם רצה ְְְֲִִִִַַַַָָָָָואם
.Êּבגדֹו ּבין אבק יהיה ׁשּלא ׁשּלֹובׁש, ּבׁשעה להּזהר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹוצרי

ּתּכנס וׁשּלא ּבחּיים. ׁשהיא ּפי על אף ּכּנה ולא ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹלבּׂשרֹו,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שדים33)בתורה.32) כנגד שנאמר הלב, על "הספד כז: במועדֿקטן ועיין אהרן", לב על "והיו ל) (שם, שנאמר הלב, הוא ששם
וכן34)סופדים". מתוכו ארוג כלומר, יהיה, שממנו הרי יהיה". ממנו כמעשהו עליו אשר אפודתו "וחשב ח) (שם, שנאמר כמו

שם. רש"י להיות35)פירש צריכים שאינם הרי וחובר". קצותיו שני אל לו יהיו חוברות כתפות "שתי ז) (שם, שנאמר כמו
שם. רש"י פירש וכן במחט, מחוברים אלא ממנו ארכו36)ארוגים כן ואם עליו, השבטים שמות שהרי אפשר, אי ממש מרובע

ספר). (קרית רחבו על יומא37)יותר המשנה בפירוש רבינו ומדברי כתיבתם. סדר היה איך רבינו בדברי נתבאר לא חושן וגבי
שרק נראה - האפוד" אבני על כתובים השבטים שמות היו איך אודיעך בחושן, כתוב שהיה מה שזכרנו "וכיוון שכתב ז פרק

הזה. הסדר היה האפוד כח).38)באבני שם, (רש"י הוא ערבי ולשון ניתוק קלקול".39)לשון "דרך הוסיף ורבינו עב. יומא
מותר. - לתקן אבל
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.Á.זהב טּבעֹות ארּבע חׁשן ׁשל זוּיֹות ארּבע על ְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָועֹוּׂשה
ׁשּתי ּבהן, נתלה ׁשהחׁשן מעלה, ׁשל הּטּבעֹות ּבׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָונֹותן

הּנקראים והם הּזהב, ּבׁשּתי32עבֹותֹות ונֹותן ׁשרׁשרֹות; ְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָ
הּדּדים ּכנגד ׁשהן מּטה, ׁשל ּתכלת.33טּבעֹות ּפתילי ׁשני , ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

.Ëוארּכֹו לכתף, מּכתף אדם ׁשל ּגּבֹו ּכרחב רחּבֹו - ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹהאפֹוד
ׁשּתי ּכמֹו לֹו ויׁש הרגלים. עד מאחֹוריו הּידים אּצילי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָמּכנגד

ּבאריג מּמּנּו יֹוצאֹות אֹותֹו34ידֹות ׁשחֹוגרין ּולכאן, לכאן ְְְְִִִֶֶָָָָָ
ּתכלת זהב ארּוג והּכל האפֹוד. חׁשב הּנקראין והם ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבהם,
חּוטין, ועּׂשרים ׁשמנה על וׁשׁש ׁשני ותֹולעת ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹוארּגמן

עליו ותֹופר החׁשן. על35ּכמעּׂשה ׁשּיהיּו ּכדי ּכתפֹות, ׁשּתי ְְְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָ
מרּבע ׁשהם אבן וכתף ּכתף ּכל על וקֹובע הּכהן. 36ּכתפֹות ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֻ
ׁשמֹות האבנים ׁשּתי על ּומפּתח זהב, ׁשל ּבבית ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָָֻמׁשּקע
ּכתֹולדֹותם. זֹו, אבן על וׁשּׁשה זֹו אבן על ׁשּׁשה ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּׁשבטים,
אֹות וחמׁש עּׂשרים ונמצאּו 'יהֹוסף', יֹוסף ׁשם ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶָוכֹותבין
ּכתּובין היּו וכ זֹו. ּבאבן אֹות וחמׁש ועּׂשרים זֹו, :37ּבאבן ְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶָָָ
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-והאבן ראּובן ּבּה והאבןׁשּכתּוב הימנית, ּכתפֹו על ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ּכתף ּבכל ועֹוּׂשה הּׂשמאלית. ּכתפֹו על - ׁשמעֹון ּבּה ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּכתּוב
מּלמּטה ואחת הּכתף, ּבראׁש מלמעלה אחת טּבעֹות: ְְְְְְִִֵֵַַַַַַַַָָָָֹׁשּתי
ּבׁשּתי זהב עבֹותֹות ׁשּתי ונֹותן החׁשב. מן למעלה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָלּכתף

ׁשרׁשרֹות. הּנקראים והם ׁשּלמעלה, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָטּבעֹות
.Èׁשל ּבּטּבעֹות חׁשן ׁשל העבֹותֹות קצֹות מכניס ּכ ְְְֲִֶֶֶַַַַַָָָואחר

ׁשּבׁשּולי הּתכלת ּפתילי ׁשני ּומכניס האפֹוד, ּבכתפֹות ְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָמעלה
ּומֹורידין האפֹוד, מחׁשב מעלה ׁשל הּטּבעֹות ּבׁשּתי ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָהחׁשן
החׁשן טּבעֹות עד האפֹוד ּכתפֹות ׁשּבטּבעֹות הּׁשרׁשרֹות ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָאת

יּזח ולא ּבזה זה ׁשּידּבקּו ּכדי מעל38העליֹונֹות, החׁשן ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹ
ּדר חּבּורן ּומפרק האפֹוד מעל חׁשן הּמּזיח וכל ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהאפֹוד.

לֹוקה - .39קלקּול ְִֶ
.‡Èעל החׁשן יהיה - החׁשן עם האפֹוד ּכׁשּלֹובׁש ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָנמצא

לּבֹו על קׁשּור האפֹוד וחׁשב מאחריו. והאפֹוד ּבׁשוה, ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָלּבֹו
ּוׁשּתי ּכתפיו. ׁשּתי על האפֹוד ּכתפֹות ּוׁשּתי החׁשן. ְְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָּתחת
מּכתפֹות ּומּכאן מּכאן ּכתפיו מעל יֹורדֹות זהב ְְְֲִִִִֵֵַָָָָָעבֹותֹות
מּתחת מרּכסין ּתכלת חּוטי ּוׁשני החׁשן. טּבעֹות עד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֻהאפֹוד

טּבעֹות ׁשּתי עד הּתחּתֹונֹות החׁשן טּבעֹות מּׁשתי ידיו ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַַָָאּצילי
החׁשב. מן למעלה ׁשהם הּתחּתֹונֹות, האפֹוד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָּכתפֹות

 
ּתחּלה,‡. הּמכנסים לֹובׁש הּבגדים? לביׁשת סדר ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָּכיצד

ּכ ואחר מתניו. מעל מּטּבּורֹו למעלה הּמכנסים את ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָוחֹוגר
ידיו, אּצילי ּכנגד האבנט את חֹוגר ּכ ואחר הּכּתנת. ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֻלֹובׁש

וקֹוׁשר. ׁשּגֹומר עד ּכר על ּכר ְִֵֵֶַַַָָָָּומּקיפֹו
.ּבמקֹום - ּבּיזע יחּגרּו ולא ּבּקּבלה: מפרׁש האבנט ְְְְְְְֵַַַַַַַָָָָָָֹֹועל

ותרּגם: הּנביאים מּפי עּזיאל ּבן יֹונתן קּבל וכ ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָֻׁשּמּזיעין.
ּכֹובע. ּכמין ּבּמצנפת צֹונף ּכ ואחר יסרּון. לבביהֹון ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָעל

הּמעיל‚. ועל הּמעיל. לֹובׁש ּבאבנט ׁשחֹוגר אחר ּגדֹול ְְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹּכהן
מּתחת הּמעיל על האפֹוד ּבחׁשב וחֹוגר והחׁשן, האפֹוד -ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָ
ואחר ּבאפֹוד. ׁשחֹוגרֹו האפֹוד, מעיל נקרא ּולפיכ ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָהחׁשן.
ּוּׂשערֹו הּמצנפת. מן למעלה הּציץ וקֹוׁשר ּבּמצנפת, צֹונף ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּכ
ציץ ּבין ּתפּלין מּניח היה וׁשם למצנפת, ציץ ּבין נראה ְְְְְִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָהיה

ְְִֶֶלמצנפת.
ּבהן;„. עֹובד הּכהן ולהיֹות אּלּו ּבגדים לעּׂשֹות עּׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹמצות

והלּבׁשּתם ּתקריב ּבניו ואת קדׁש, בגדי ועּׂשית ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּנאמר:
אֹו אּלּו, ּבגדים מּׁשמנה ּבפחֹות ׁשּׁשּמׁש ּגדֹול וכהן ְְְְֳִִִֵֵֵֶָָָָֹֹֹֻּכּתנת.
הּוא - אּלּו ּבגדים מארּבעה ּבפחֹות ׁשּׁשּמׁש הדיֹוט ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָֹּכהן
ּבידי מיתה וחּיב ּפסּולה, ועבֹודתֹו ּבגדים, מחּסר ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָָֻהּנקרא
והיתה אבנט אתם וחגרּת ׁשּנאמר: ׁשּׁשּמׁש. ּכזר ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשמים,
אין עליהן, ּכהּנתן - עליהן ׁשּבגדיהם ּבזמן ּכהּנה; ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֻֻלהם
ּכזרים, הם הרי אּלא עליהן, ּכהּנתם אין - עליהן ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֻּבגדיהן

יּומת. הּקרב והּזר ְְֱֵֶַַַָָָונאמר:
.‰ּכ העבֹודה, ּופֹוסל מיתה חּיב ּבגדים ׁשהמחּסר ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָֻּכׁשם

אֹו אבנטים, ׁשני אֹו ּכּתנֹות ׁשּתי ׁשּלבׁש ּכגֹון ּבגדים. ְְְְְֳִִֵֵֵֵֶַַַָָָֻהּיתר
מחּלל זה הרי - ועבד ּגדֹול ּכהן ּבגדי ׁשּלבׁש הדיֹוט ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹּכהן

ׁשמים. ּבידי מיתה וחּיב ְֲִִִֵַַָָָָָהעבֹודה,
.Âׁשּלא מלּמד, - ּולבׁשם ּבּׂשרֹו על ּכהּנה: ּבבגדי ְְְְְְֱִֵֵֵֶֶַַַָָָֹֻנאמר

אֹו אחת נימא אפּלּו לּבגדים. ּבּׂשרֹו ּבין חֹוצץ דבר ְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָיהיה
זֹו הרי - לּבגד ּבּׂשר ּבין היתה אם מתה, ּכּנה אֹו ְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָעפר
לעבד יכֹול הּכהן אין לפיכ ּפסּולה. ועבֹודתֹו ְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָֹֹחציצה
חֹוצצת, אינּה ראׁש ׁשל אבל חֹוצצת. ׁשהרי יד, ׁשל ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָֹּבתפּלין

מּניח. - העבֹודה ּבׁשעת להּניחם רצה ְְְֲִִִִַַַַָָָָָואם
.Êּבגדֹו ּבין אבק יהיה ׁשּלא ׁשּלֹובׁש, ּבׁשעה להּזהר ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹוצרי

ּתּכנס וׁשּלא ּבחּיים. ׁשהיא ּפי על אף ּכּנה ולא ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹלבּׂשרֹו,
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שדים33)בתורה.32) כנגד שנאמר הלב, על "הספד כז: במועדֿקטן ועיין אהרן", לב על "והיו ל) (שם, שנאמר הלב, הוא ששם
וכן34)סופדים". מתוכו ארוג כלומר, יהיה, שממנו הרי יהיה". ממנו כמעשהו עליו אשר אפודתו "וחשב ח) (שם, שנאמר כמו

שם. רש"י להיות35)פירש צריכים שאינם הרי וחובר". קצותיו שני אל לו יהיו חוברות כתפות "שתי ז) (שם, שנאמר כמו
שם. רש"י פירש וכן במחט, מחוברים אלא ממנו ארכו36)ארוגים כן ואם עליו, השבטים שמות שהרי אפשר, אי ממש מרובע

ספר). (קרית רחבו על יומא37)יותר המשנה בפירוש רבינו ומדברי כתיבתם. סדר היה איך רבינו בדברי נתבאר לא חושן וגבי
שרק נראה - האפוד" אבני על כתובים השבטים שמות היו איך אודיעך בחושן, כתוב שהיה מה שזכרנו "וכיוון שכתב ז פרק

הזה. הסדר היה האפוד כח).38)באבני שם, (רש"י הוא ערבי ולשון ניתוק קלקול".39)לשון "דרך הוסיף ורבינו עב. יומא
מותר. - לתקן אבל



קב              
  

הּבגד ׁשּיתרחק עד לבגדֹו, ּבּׂשרֹו ּבין העבֹודה ּבׁשעת ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָהרּוח
ּׂשערֹו יצא ולא לחיק. חלּוקֹו ּתחת ידֹו יכניס ולא ְְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָֹֹמעליו.
ׁשם היה ואם מדלּדלת. נימא ּבּבגד יהיה ולא הּבגד. ְְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻמן

ּכׁשרה. עבֹודתֹו - אּלּו מּכל ְֲִֵֵֶָָָָאחד
.Áׁשּכרכֹו ּכגֹון ּבגדים, ּבמקֹום ׁשּלא ּבגד ּבּׂשרֹו על ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹּכר

על אצּבעֹות ׁשלׁש ּבֹו היה אם עקבֹו: על אֹו אצּבעֹו ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָעל
אינֹו - מּכן ּפחֹות ּופֹוסל; חֹוצץ זה הרי - אצּבעֹות ְֲִֵֵֵֵֶֶָָָָׁשלׁש
ּבפני ּבגד חׁשּוב והּוא הֹואיל קטן, צלצּול היה ואם ְְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָחֹוצץ.
ׁשלׁש. על ׁשלׁש ּבֹו ׁשאין ּפי על ואף ּפֹוסל זה הרי - ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָעצמֹו

.Ëאֹו ּבּׁשּבת, גמי עליה לכר מּתר - ּבאצּבעֹו ׁשּלקה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֹֻּכהן
להֹוציא נתּכּון ואם ועֹובד. ׁשלׁש, על ׁשלׁש ּבֹו ׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָּבגד
לּכלי ּבּׂשרֹו ּבין הּבגד אֹו הּגמי יחּוץ ׁשּלא והּוא אסּור. - ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹדם

עבֹודה. ְֲִַָּבׁשעת
.Èׁשמנה להׁשלים ּכדי ותּמים, אּורים ׁשני ּבבית ְְְְְְִִִִִֵֵַַָָֹֻעּׂשּו

לאּבגדים, מה ּומּפני ּבהן. נׁשאלין היּו ׁשּלא ּפי על ואף ְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹ
וכל הּקדׁש, רּוח ׁשם היתה ׁשּלא מּפני ּבהן? ׁשֹואלין ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהיּו
- עליו ׁשֹורה ׁשכינה ואין הּקדׁש ּברּוח מדּבר ׁשאינֹו ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹֹּכהן

ּבֹו. נׁשאלין ְִִֵָאין
.‡Èוהּׁשֹואל הארֹון, לפני ּופניו הּכהן עֹומד ׁשֹואלין? ְְְֲִִֵֵֵֵֵַַַָָָָֹוכיצד

לא אֹו אעלה הּׁשֹואל: ואֹומר הּכהן, לאחרי ּפניו ְְֱֲֲֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמאחריו,
ּבקֹול אּלא ּבלּבֹו, מהרהר ולא רם ּבקֹול ׁשֹואל ואינֹו ְְְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַָָֹאעלה?
לֹובׁש הּקדׁש רּוח ּומּיד עצמֹו. לבין ּבינֹו ׁשּמתּפּלל ּכמי ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֹנמּו
'עלה' הּנבּואה ּבמראה ּבֹו ורֹואה ּבחׁשן ּומּביט הּכהן, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹאת
ּפניו. ּכנגד החׁשן מן ׁשּבֹולטֹות ּבאֹותּיֹות ּתעלה' 'לא ְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָֹאֹו

ּתעלה'. 'לא אֹו 'עלה' לֹו: ואֹומר מׁשיבֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶַַֹֹוהּכהן
.Èמׁשיבין - ׁשאל ואם ּכאחד. דברים ׁשני על ׁשֹואלין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָָואין

אֹו אּלא להדיֹוט, ּבהן נׁשאלין ואין ּבלבד. הראׁשֹון ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָעל
ולפני ׁשּנאמר: ּבֹו. הּצּבּור ׁשּצר למי אֹו ּדין לבית אֹו ְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַֹלמל
יּׂשראל ּבני וכל ,הּמל זה - הּוא וגֹומר; יעמד הּכהן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאלעזר
וכל ּבׁשאלתֹו, הּצּבּור ׁשּצר מי אֹו מלחמה מׁשּוח הּוא זה -ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

הּגדֹול. ּדין ּבית אּלּו - ִֵֵֵַָָָהעדה
.‚Èחֹוגרין היּו ׁשהּכהנים נביאים ּבדברי מֹוצא ׁשאּתה ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָֹזה

ּכהן ׁשל האפֹוד ׁשאין ּגדֹולים, ּכהנים היּו לא - ּבד ְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹאפֹוד
ׁשמּואל ׁשהרי אֹותֹו; חֹוגרין היּו הלוּים ואף ּבד. אפֹוד ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָּגדֹול
אפֹוד אּלא ּבד. אפֹוד חגּור נער ּבֹו: ונאמר היה, לוי ְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָהּנביא
ׁשּתׁשרה ראּוי ׁשהּוא ּומי הּנביאים ּבני אֹותֹו חֹוגרים היּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַָָזה
ּגדֹול ּכהן למעלת זה הּגיע ּכי להֹודיע הּקדׁש, רּוח ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹעליו

הּקדׁש. ּברּוח והחׁשן האפֹוד ּפי על ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָֹׁשּמדּבר
הּמקּדׁש ּכלי הלכֹות להֹו ְְְְְִִִֵַָסלקּו

  
ּוׁשלׁש עּׂשה, מצֹות ׁשּתי מצֹות. עּׂשרה חמׁש ּבכללן ְְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶָָיׁש
ּכהן יּכנס ׁשּלא א) פרטן: וזהּו תעּׂשה, לא מצֹות ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹֹֹעּׂשרה
ׁשּלא ג) ראׁש. ּפרּוע ּכהן ּבֹו יּכנס ׁשּלא ב) לּמקּדׁש. ְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹֹֹׁשּכֹור
עת ּבכל ּכהן יּכנס ׁשּלא ד) ּבגדים. קרּוע ּכהן ּבֹו ְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹֹיּכנס
ו) העבֹודה. ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ּכהן יצא ׁשּלא ה) ְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹלהיכל.
לּמקּדׁש. טמא יּכנס ׁשּלא ז) הּמקּדׁש. מן טמאים ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָֹלׁשּלח

י) טמא. יׁשּמׁש ׁשּלא ט) הּבית. להר טמא יּכנס ׁשּלא ְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹח)
יב) ורגליו. ידיו העֹובד לקּדׁש יא) יֹום. טבּול יׁשּמׁש ְְְְְֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשּלא
ּבעל לעבד ׁשּלא יג) ולּמזּבח. להיכל מּום ּבעל יּכנס ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַָָֹֹֹׁשּלא
זר. יעבד ׁשּלא טו) עֹובר. מּום ּבעל יעבד ׁשּלא יד) ֲֲֵֶֶַַַַָֹֹֹֹמּום.

אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
להּכנס‡. לֹו אסּור - יין ׁשתה אם לעבֹודה, הּכׁשר ּכהן ְֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָֹּכל

וחּיב ּפסּולה, עבֹודתֹו - ועבד נכנס ואם ולפנים. הּמזּבח ְְְְְְְְֲִִִִִִֵַַַַַָָָָמן
ׁשּׁשתה והּוא תמתּו. ולא ׁשּנאמר: ׁשמים; ּבידי ְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֻמיתה
יֹום; ארּבעים עליו ׁשעברּו מּיין אחת ּבבת חי יין ְְְְִִִִִִֶַַַַַַַָָָָרביעית
והפסיק רביעית ׁשתה אֹו יין, מרביעית ּפחֹות ׁשתה אם ְְְְֲִִִִִִִִֵַָָָָָָאבל
ארּבעים ּבתֹו מּגּתֹו יין ׁשּׁשתה אֹו ּבמים, מזגּה אֹו ְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָּבּה,
יתר ׁשתה עבֹודה. מחּלל ואינֹו ּפטּור, - מרביעית יתר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַָָָָָָאפּלּו
ּפי על ואף מזּוג ׁשהיה ּפי על אף הּיין, מן ְְִִִִִִֵֶַַַַַַָָָמרביעית
העבֹודה. ּופֹוסל מיתה, חּיב - מעט מעט וׁשתה ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָׁשהפסיק

.להּכנס אסּור - המׁשּכרין מׁשקין מּׁשאר ׁשּכֹור ְְְְְִִִִִֵַַַָָָָָהיה
נכנ ואם מׁשקיןלּמקּדׁש. מּׁשאר ׁשּכֹור והּוא ועבד ס ְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָ

לֹוקה, זה הרי - הּדבלה מן אֹו החלב מן אפּלּו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהמׁשּכרין,
ּבׁשעת הּיין על אּלא מיתה חּיבין ׁשאין ּכׁשרה. ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָועבֹודתֹו

הּיין. מן ׁשּכֹור אּלא עבֹודה מחּלל ואין ְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָעבֹודה,
.‚ּכ הּׁשכרּות, מּפני לּמקּדׁש להּכנס לכהן ׁשאסּור ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָֹּוכׁשם

ׁשתּוי. ּכׁשהּוא להֹורֹות יּׂשראל, ּבין ּכהן ּבין אדם, לכל ְְְְִֵֵֵֵֶָָָָָָֹאסּור
- מעט דעּתֹו ונׁשּתּבׁשה חלב ׁשתה אֹו ּתמרים אכל ְְְְְְֲִִִַַַַָָָָָָָאפּלּו
ּבדבר הֹורה ואם יּׂשראל. ּבני את ּולהֹורת ׁשּנאמר: יֹורה. ְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹאל
ּכגֹון מּתר. - הּצדֹוקים ׁשּידעּוהּו עד ּבּתֹורה מפרׁש ְְְְִֵֶֶַַַָָָֹֻׁשהּוא
וכּיֹוצא אסּור, והּדם טהֹור, והּצפרּדע טמא, ׁשהּׁשרץ ְְְְְֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשהֹורה

ֶָּבזה.
ּומדרׁשֹות,„. הלכֹות ואפּלּו ּתֹורה, ללּמד לּׁשּכֹור ְְֲֲִִִֵַַַָָָָֻּומּתר

ילּמד, לא - להֹוראה קבּוע חכם היה ואם יֹורה. ׁשּלא ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָֹֹוהּוא
היא. הֹוראה ִִֶָָׁשּלּמּודֹו

אֹו‰. ׁשהּוא, ּכל מים ּבּה והיה ּבלבד רביעית ּכדי ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָׁשתה
לעבד. ּומּתר הּיין עבר ּכבר - מיל ּכדי הל אֹו מעט, ְְְֲִִֵֵַַַַַַָָָָָֹֻיׁשן
אֹו מעט ׁשנת - מזּוג אפּלּו מרביעית, יֹותר ׁשתה אם ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָאבל
ׁשּלא עד הּׁשכרּות לפי יׁשהא אּלא ּבׁשכרּותֹו. מֹוסיפין ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹהּדר

ׁשּבעֹולם. ּדבר ׁשּום מּׁשכרּותֹו ְִִִֵֶָָָָָיּׁשאר
.Âּבימי לא אבל ּבּלילֹות, יין לׁשּתֹות מּתרין מׁשמר ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָֹֻאנׁשי

עבֹודתן ׁשאין מׁשמר ׁשל אבֹות ּבּתי ׁשאר ואפּלּו ְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָׁשּבּתן.
יֹום, ׁשל אב ּבית אנׁשי על העבֹודה ּתכּבד ׁשּמא ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָהּיֹום;
אב ּבית ואנׁשי לסּיען. מׁשמרּתן מאנׁשי לאחרים ְְְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָָָויצטרכּו
ׁשּמא ּבּלילה; ּבין ּבּיֹום ּבין לׁשּתֹות אסּורים הּיֹום אֹותֹו ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָׁשל
מעליו. יינֹו סר לא ועדין לעבֹודתֹו ויׁשּכים ּבּלילה ְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹיׁשּתה

.Êאב ּבית זה ּומאי הּוא מׁשמר זה מאי ׁשּיֹודע ּכהן ְִֵֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָָָֹּכל
אסּור - [הּיֹום] ּבעבֹודה קבּועים אבֹותיו ׁשּבּתי ויֹודע ְְֲֲִֵֵֶַַָָָָָהּוא,
הּוא, מׁשמר זה מאי יֹודע היה הּיֹום. אֹותֹו ּכל יין לׁשּתֹות ְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָלֹו
ׁשּבת אֹותּה ּכל לׁשּתֹות לֹו אסּור - ׁשּלֹו אב ּבית מּכיר ְְִִֵֵֶַַָָָָָואינֹו
ּבית ולא מׁשמרּתֹו מּכיר היה לא ּבּה. עֹובדין ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָֹֹׁשּמׁשמרּתֹו

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

              
  

ּתּקנתֹו אבל לעֹולם; יין לׁשּתֹות ׁשאסּור נֹותן הּדין - ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָאבֹותיו
לעבד יכֹול ׁשאינֹו ּתמיד, לׁשּתֹות מּתר הּוא והרי ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻקלקלתֹו,

ּובמׁשמרּתֹו. ׁשּלֹו אב ּבבית ׁשּיּקבע ְְְְִִֵֶֶַַַָָעד
.Á.ולפנים הּמזּבח מן להּכנס לֹו אסּור - ּׂשערֹו ׁשּגדל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּכהן

ׁשעבד. ּכׁשּכֹור ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב - ועבד נכנס ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָואם
לא ּופרע יגּלחּו לא וראׁשם ּכהן, ּכל יׁשּתּו לא ויין ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹֹׁשּנאמר:
ּבמיתה. ּפרע מגּדלי אף ּבמיתה, יין ּׁשתּויי מה - ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻיׁשּלחּו

.Ëׁשהּוא ּפי על אף עבֹודה. מחּללין הראׁש ּפרּועי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹואין
ּכׁשרה. עבֹודתֹו - ְְֲִֵָָָּבמיתה

.Èּביאה ּבׁשעת אּלא הּיין על מזהרין הּכהנים ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּכׁשם
ּביאה ּבׁשעת אּלא ּפרע לגּדל אסּורין אין ּכ ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלּמקּדׁש,
ּכהן אבל הדיֹוט; ּבכהן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלּמקּדׁש.
ּתמיד ׁשהרי לעֹולם, ּבגדיו ולקרע ּפרע לגּדל אסּור ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּגדֹול
ּובגדיו יפרע לא ראׁשֹו את ּבֹו: נאמר ּולכ ּבּמקּדׁש. ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹֹהּוא

יפרם. ְִֹֹלא
.‡Èּגּדל ּבֹו: ׁשּנאמר ּכנזיר, יֹום. ׁשלׁשים ּפרע? גּדּול הּוא ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָּכּמה

,לפיכ יֹום. מּׁשלׁשים ּפחּותה נזירּות ואין ראׁשֹו, ּׂשער ְְְְְְִִִִֵֶַַָָֹּפרע
יֹום. לׁשלׁשים יֹום מּׁשלׁשים מגּלח - העֹובד הדיֹוט ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹּכהן

.Èׁשּלא ּכדי ּבׁשּבּתן, ּולכּבס לסּפר אסּורין מׁשמר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹואנׁשי
ורֹוחצין מגּלחין אּלא מנּולין, ּכׁשהן למׁשמרּתן ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻיעלּו

ׁשּיעלּו. קדם ְְֲִֶֶַַֹּומכּבסין
.‚È.ּברגל לגּלח מּתר - הרגל ּבתֹו מׁשמרּתֹו ׁשּׁשלמה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻמי

הרגל. ּבערב אּלא מגּלח אינֹו - הרגל ּבערב ׁשלמה אם ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאבל
.„È:ׁשּנאמר הּוא. אחד ראׁש ּפרּועי ודין ּבגדים קרּועי ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֹּדין

הא תמתּו; ולא תפרמּו לא ּובגדיכם תפרעּו לא ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹֹֹֹֻראׁשיכם
אף ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב - ּבגדים קרּוע והּוא עבד ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָאם

חּללּה. ולא ּכׁשרה ׁשעבֹודתֹו ּפי ְְְֲִִֵֶַָָָֹעל
.ÂËמן נכנס אם לעבֹודה, הּכׁשר ּכהן ׁשּכל לי, ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹיראה

המׁשּכרין, מּׁשאר ׁשּכֹור אֹו יין ׁשתּוי והּוא ולפנים ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָהּמזּבח
הּמתים, על ׁשּקֹורעין ּכדר ּבגדים קרּוע אֹו ראׁש, ּפרּוע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹאֹו
והּוא הֹואיל לֹוקה; זה הרי - עבֹודה עבד ׁשּלא ּפי על ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹאף
הּוא והרי ּככה, מנּול העבֹודה ּבׁשעת ונכנס לעבֹודה ְְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָָָֻראּוי

יּכנס. ׁשּלא ְִֵֶָָֹֻמזהר

.ÊËמּׁשם הּיֹוצא ודין ולפנים הּמזּבח מן ּככה הּנכנס ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָודין
האּולם ּבין יין רביעית ׁשּׁשתה ּכגֹון ּכיצד? הּוא. ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָאחד

ּב קרע אֹו עבדולּמזּבח אם וכן לֹוקה. - ויצא ׁשם גדיו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
מיתה. חּיב - ִִִַָָָּביציאתֹו

.ÊÈלהּכנס יּׂשראל, ּבין ּכהן ּבין אדם, לכל אסּור ְְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָֹוכן
ׁשתּוי ּכׁשהּוא ולפנים, יּׂשראל עזרת מּתחּלת ּכּלֹו, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֻלּמקּדׁש
אף ּבגדים, קרּוע אֹו נּוּול ּדר ראׁש ּפרּוע אֹו ׁשּכֹור אֹו ְְְִִִִֶֶַַַַָֹיין
הּגדֹול לּבית ּומֹורא ּכבֹוד זה ׁשאין באזהרה; ׁשאינֹו ּפי ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעל
עד ּׂשערֹו ׁשּגדל יּׂשראל אבל מנּול. ּבֹו ׁשּיּכנס ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻוהּקדֹוׁש
להּכנס מּתר זה הרי - נּוּול דר היה ולא מחלפת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּנעּׂשה

יּׂשראל. ְְְִֵֶַָלעזרת

ה'תשע"א תשרי י"ז קודש שבת

 
הּכּפּורים‡. מּיֹום אּלא הּקדׁשים לקדׁש נכנס ּגדֹול ּכהן ְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאין

הּכּפּורים לּקדׁש1ליֹום נכנס הדיֹוט וכהן יֹום2. ּבכל .3לעבֹודה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ
.הּכהנים ּכל לקדׁש4והזהרּו אֹו לּקדׁש יּכנסּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָֹֹֹֹֻ

עבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא עת5הּקדׁשים בכל יבא ואל ׁשּנאמר: . ְְְֱֲֳִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּקדׁש להזהיר6אל - לּפרכת מּבית הּקדׁשים; קדׁש זה -7 ְְֳִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

הּבית ּכל .8על ִַַַָ
הּקדׁשים‚. לקדׁש ׁשּנכנס הּׁשנה9ּכהן ימֹות ּבין10ּבׁשאר , ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּביֹוםּכ לֹו ׁשּנכנס ּגדֹול ּכהן אֹו ּגדֹול, ּכהן ּבין הדיֹוט ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹהן

ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב - העבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא ְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּכּפּורים
ּביֹום לׁשם נכנס הּוא ּפעמים וכּמה ימּות. ולא ְְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר:
נכנס ואם ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ארּבע, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָהּכּפּורים?

ׁשמים ּבידי מיתה חּיב - .11חמיׁשית ֲִִִִִֵַַָָָ
הּקדׁשים„. לקדׁש חּוץ לּקדׁש אֹו12והּנכנס לעבֹודה ׁשּלא ְְְֲֳִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

חּיב13להׁשּתחוֹות ואינֹו לֹוקה, - ּגדֹול ּבין הדיֹוט ּבין , ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָ
הּכּפרת ּפני אל ׁשּנאמר: קדׁש14מיתה. על - ימּות ולא ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

ולֹוקה. ּבלאו הּבית ׁשאר ועל ּבמיתה, ְְְְְֳִִִֶַַַַַָָָהּקדׁשים
חּיב‰. - ּבלבד העבֹודה ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ׁשּיצא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכהן

הדיֹוט ּכהן ּבין ּגדֹול ּכהן ּבין ּומּפתח15מיתה. ׁשּנאמר: . ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עבודה.1) ולדישון3)להיכל.2)בשעת המנורה, להדליק וכן משנה). (כסף בהיכל שהוא הזהב מזבח על הקטורת להקטיר
להשתחוות. להיכל נכנסים שהיו יא הלכה המקדש כלי מהלכות ה בפרק למעלה וראה הנרות, ולהטבת הפנימי, בספרא4)מזבח

תלמוד שאין אהרן, אל דבר לומר תלמוד - יבוא בלא הבנים ואין יבוא בבל אחיך "או וֿז): הלכה א פרשה מות אחרי (פרשת
והוא אחיו, נשבה כי אברם וישמע אומר הוא "וכן נוסף: שם טוב ובלקח הבנים". את לרבות אחיך לומר תלמוד ומה אחיך, לומר

אחיו". בן סח).5)לוט תעשה לא המצוות (ספר השכינה לפני ויראה למקדש כבוד הקדש6)משום "אל להיות: שצריך [נראה
הבית כל של דינו מה ידענו לא ועדיין הארון, ליד והיינו הכפרת". פני "אל הפסוק: לסוף והכוונה הקדשים", קדש זה [וגו']

לפרוכת]. מיתה.7)מבפנים ולא מלקות כז:8)לחייב במנחות יהודה ר' וכדעת הקדשים), קודש (=בית הפנימי הבית [היינו
במיתה"]. הארון) (=ליד הכפורת פני ואל במיתה), ולא ארבעים (=במלקות בארבעים לפרוכת ומבית כולו ההיכל "כל שעל

הארון.9) ליד השנה".10)כלומר, ימות שאר לרבות הקדש אל הכיפורים יום זה עת בכל יבא "ואל ח): הלכה (שם בספרא
היום11) בעתות מינה שמע עת, בכל אלא יום, בכל כתיב מדלא "פירוש הכיפורים" יום זה עת בכל יבא "ואל (שם): בספרא

לבא". לו ראויים היום עיתות כל לא לבוא, רשאי שהוא עת שיש פי על שאף הכתוב, שכל12)הקפיד ב, הלכה למעלה ראה
הקדשים". לקדש "חוץ בכלל הוא הרי הארון אל קרב שהשתחוויה13)שלא מותר, להשתחוות שהרי להשתחוות, שלא כלומר,

היא. עבודה יהודה,14)בכלל ר' כדעת שדעתו נראה הפסוק, סוף אלא לפרוכת", מבית "אל הפסוק תחילת הביא שלא מכיוון
הארון. ליד היינו הכפורת, פני על אלא מיתה חייב "ומן15)שאינו מבֿמג): הלכה דמילואים (מכילתא שמיני פרשת בספרא



קג               
  

ּתּקנתֹו אבל לעֹולם; יין לׁשּתֹות ׁשאסּור נֹותן הּדין - ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָאבֹותיו
לעבד יכֹול ׁשאינֹו ּתמיד, לׁשּתֹות מּתר הּוא והרי ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָֹֻקלקלתֹו,

ּובמׁשמרּתֹו. ׁשּלֹו אב ּבבית ׁשּיּקבע ְְְְִִֵֶֶַַַָָעד
.Á.ולפנים הּמזּבח מן להּכנס לֹו אסּור - ּׂשערֹו ׁשּגדל ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹּכהן

ׁשעבד. ּכׁשּכֹור ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב - ועבד נכנס ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָואם
לא ּופרע יגּלחּו לא וראׁשם ּכהן, ּכל יׁשּתּו לא ויין ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹֹׁשּנאמר:
ּבמיתה. ּפרע מגּדלי אף ּבמיתה, יין ּׁשתּויי מה - ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָֻיׁשּלחּו

.Ëׁשהּוא ּפי על אף עבֹודה. מחּללין הראׁש ּפרּועי ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָֹואין
ּכׁשרה. עבֹודתֹו - ְְֲִֵָָָּבמיתה

.Èּביאה ּבׁשעת אּלא הּיין על מזהרין הּכהנים ׁשאין ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֻּכׁשם
ּביאה ּבׁשעת אּלא ּפרע לגּדל אסּורין אין ּכ ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָלּמקּדׁש,
ּכהן אבל הדיֹוט; ּבכהן אמּורים? ּדברים ּבּמה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹלּמקּדׁש.
ּתמיד ׁשהרי לעֹולם, ּבגדיו ולקרע ּפרע לגּדל אסּור ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹּגדֹול
ּובגדיו יפרע לא ראׁשֹו את ּבֹו: נאמר ּולכ ּבּמקּדׁש. ְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹֹהּוא

יפרם. ְִֹֹלא
.‡Èּגּדל ּבֹו: ׁשּנאמר ּכנזיר, יֹום. ׁשלׁשים ּפרע? גּדּול הּוא ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָּכּמה

,לפיכ יֹום. מּׁשלׁשים ּפחּותה נזירּות ואין ראׁשֹו, ּׂשער ְְְְְְִִִִֵֶַַָָֹּפרע
יֹום. לׁשלׁשים יֹום מּׁשלׁשים מגּלח - העֹובד הדיֹוט ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָֹּכהן

.Èׁשּלא ּכדי ּבׁשּבּתן, ּולכּבס לסּפר אסּורין מׁשמר ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹואנׁשי
ורֹוחצין מגּלחין אּלא מנּולין, ּכׁשהן למׁשמרּתן ְְְְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֻיעלּו

ׁשּיעלּו. קדם ְְֲִֶֶַַֹּומכּבסין
.‚È.ּברגל לגּלח מּתר - הרגל ּבתֹו מׁשמרּתֹו ׁשּׁשלמה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻמי

הרגל. ּבערב אּלא מגּלח אינֹו - הרגל ּבערב ׁשלמה אם ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָאבל
.„È:ׁשּנאמר הּוא. אחד ראׁש ּפרּועי ודין ּבגדים קרּועי ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַָָֹּדין

הא תמתּו; ולא תפרמּו לא ּובגדיכם תפרעּו לא ְְְְִִִֵֵֶֶָָָָֹֹֹֹֻראׁשיכם
אף ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב - ּבגדים קרּוע והּוא עבד ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָאם

חּללּה. ולא ּכׁשרה ׁשעבֹודתֹו ּפי ְְְֲִִֵֶַָָָֹעל
.ÂËמן נכנס אם לעבֹודה, הּכׁשר ּכהן ׁשּכל לי, ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹיראה

המׁשּכרין, מּׁשאר ׁשּכֹור אֹו יין ׁשתּוי והּוא ולפנים ְְְְְְְְִִִִִִִֵַַַַַָהּמזּבח
הּמתים, על ׁשּקֹורעין ּכדר ּבגדים קרּוע אֹו ראׁש, ּפרּוע ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָֹאֹו
והּוא הֹואיל לֹוקה; זה הרי - עבֹודה עבד ׁשּלא ּפי על ְֲֲִִֵֶֶֶַַַָָֹאף
הּוא והרי ּככה, מנּול העבֹודה ּבׁשעת ונכנס לעבֹודה ְְְְֲֲֲִִֵַַַָָָָָָָָֻראּוי

יּכנס. ׁשּלא ְִֵֶָָֹֻמזהר

.ÊËמּׁשם הּיֹוצא ודין ולפנים הּמזּבח מן ּככה הּנכנס ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַַַַָָָָודין
האּולם ּבין יין רביעית ׁשּׁשתה ּכגֹון ּכיצד? הּוא. ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָאחד

ּב קרע אֹו עבדולּמזּבח אם וכן לֹוקה. - ויצא ׁשם גדיו ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
מיתה. חּיב - ִִִַָָָּביציאתֹו

.ÊÈלהּכנס יּׂשראל, ּבין ּכהן ּבין אדם, לכל אסּור ְְְְִִֵֵֵֵֵֵָָָָָָֹוכן
ׁשתּוי ּכׁשהּוא ולפנים, יּׂשראל עזרת מּתחּלת ּכּלֹו, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָֻלּמקּדׁש
אף ּבגדים, קרּוע אֹו נּוּול ּדר ראׁש ּפרּוע אֹו ׁשּכֹור אֹו ְְְִִִִֶֶַַַַָֹיין
הּגדֹול לּבית ּומֹורא ּכבֹוד זה ׁשאין באזהרה; ׁשאינֹו ּפי ְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָעל
עד ּׂשערֹו ׁשּגדל יּׂשראל אבל מנּול. ּבֹו ׁשּיּכנס ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֻוהּקדֹוׁש
להּכנס מּתר זה הרי - נּוּול דר היה ולא מחלפת ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֻׁשּנעּׂשה

יּׂשראל. ְְְִֵֶַָלעזרת

ה'תשע"א תשרי י"ז קודש שבת

 
הּכּפּורים‡. מּיֹום אּלא הּקדׁשים לקדׁש נכנס ּגדֹול ּכהן ְְֳִִִִִֵֵֶֶַַָָָָֹֹאין

הּכּפּורים לּקדׁש1ליֹום נכנס הדיֹוט וכהן יֹום2. ּבכל .3לעבֹודה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹֹ
.הּכהנים ּכל לקדׁש4והזהרּו אֹו לּקדׁש יּכנסּו ׁשּלא ְְְְֲֲִִֶֶֶַַָָֹֹֹֹֻ

עבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא עת5הּקדׁשים בכל יבא ואל ׁשּנאמר: . ְְְֱֲֳִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
הּקדׁש להזהיר6אל - לּפרכת מּבית הּקדׁשים; קדׁש זה -7 ְְֳִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

הּבית ּכל .8על ִַַַָ
הּקדׁשים‚. לקדׁש ׁשּנכנס הּׁשנה9ּכהן ימֹות ּבין10ּבׁשאר , ְְְְֳִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹ
ּביֹוםּכ לֹו ׁשּנכנס ּגדֹול ּכהן אֹו ּגדֹול, ּכהן ּבין הדיֹוט ְְְִֵֵֵֵֶֶַָָֹֹֹהן

ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב - העבֹודה ּבׁשעת ׁשּלא ְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹהּכּפּורים
ּביֹום לׁשם נכנס הּוא ּפעמים וכּמה ימּות. ולא ְְְְְְֱִִֶֶַַָָָָָֹׁשּנאמר:
נכנס ואם ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו ארּבע, ְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַָהּכּפּורים?

ׁשמים ּבידי מיתה חּיב - .11חמיׁשית ֲִִִִִֵַַָָָ
הּקדׁשים„. לקדׁש חּוץ לּקדׁש אֹו12והּנכנס לעבֹודה ׁשּלא ְְְֲֳִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹ

חּיב13להׁשּתחוֹות ואינֹו לֹוקה, - ּגדֹול ּבין הדיֹוט ּבין , ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַָָ
הּכּפרת ּפני אל ׁשּנאמר: קדׁש14מיתה. על - ימּות ולא ְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹ

ולֹוקה. ּבלאו הּבית ׁשאר ועל ּבמיתה, ְְְְְֳִִִֶַַַַַָָָהּקדׁשים
חּיב‰. - ּבלבד העבֹודה ּבׁשעת הּמקּדׁש מן ׁשּיצא ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹּכהן

הדיֹוט ּכהן ּבין ּגדֹול ּכהן ּבין ּומּפתח15מיתה. ׁשּנאמר: . ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹ
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עבודה.1) ולדישון3)להיכל.2)בשעת המנורה, להדליק וכן משנה). (כסף בהיכל שהוא הזהב מזבח על הקטורת להקטיר
להשתחוות. להיכל נכנסים שהיו יא הלכה המקדש כלי מהלכות ה בפרק למעלה וראה הנרות, ולהטבת הפנימי, בספרא4)מזבח

תלמוד שאין אהרן, אל דבר לומר תלמוד - יבוא בלא הבנים ואין יבוא בבל אחיך "או וֿז): הלכה א פרשה מות אחרי (פרשת
והוא אחיו, נשבה כי אברם וישמע אומר הוא "וכן נוסף: שם טוב ובלקח הבנים". את לרבות אחיך לומר תלמוד ומה אחיך, לומר

אחיו". בן סח).5)לוט תעשה לא המצוות (ספר השכינה לפני ויראה למקדש כבוד הקדש6)משום "אל להיות: שצריך [נראה
הבית כל של דינו מה ידענו לא ועדיין הארון, ליד והיינו הכפרת". פני "אל הפסוק: לסוף והכוונה הקדשים", קדש זה [וגו']

לפרוכת]. מיתה.7)מבפנים ולא מלקות כז:8)לחייב במנחות יהודה ר' וכדעת הקדשים), קודש (=בית הפנימי הבית [היינו
במיתה"]. הארון) (=ליד הכפורת פני ואל במיתה), ולא ארבעים (=במלקות בארבעים לפרוכת ומבית כולו ההיכל "כל שעל

הארון.9) ליד השנה".10)כלומר, ימות שאר לרבות הקדש אל הכיפורים יום זה עת בכל יבא "ואל ח): הלכה (שם בספרא
היום11) בעתות מינה שמע עת, בכל אלא יום, בכל כתיב מדלא "פירוש הכיפורים" יום זה עת בכל יבא "ואל (שם): בספרא

לבא". לו ראויים היום עיתות כל לא לבוא, רשאי שהוא עת שיש פי על שאף הכתוב, שכל12)הקפיד ב, הלכה למעלה ראה
הקדשים". לקדש "חוץ בכלל הוא הרי הארון אל קרב שהשתחוויה13)שלא מותר, להשתחוות שהרי להשתחוות, שלא כלומר,

היא. עבודה יהודה,14)בכלל ר' כדעת שדעתו נראה הפסוק, סוף אלא לפרוכת", מבית "אל הפסוק תחילת הביא שלא מכיוון
הארון. ליד היינו הכפורת, פני על אלא מיתה חייב "ומן15)שאינו מבֿמג): הלכה דמילואים (מכילתא שמיני פרשת בספרא



קד              
  

עבֹודה ּתּניחּו לא ּכלֹומר, ּתמתּו. ּפן תצאּו לא מֹועד ְְֲִֵֵֶֶַַָָֹֹֹֻאהל
ׁשּנאמר זה וכן זֹו. גזרה מּפני ּודחּופים מבהלים ְְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָֹותצאּו
ּבׁשעת אּלא אינֹו - יצא לא הּמקּדׁש ּומן ּגדֹול: ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָֹֹּבכהן

ויצא. עבֹודתֹו יּניח ׁשּלא ּבלבד, ְְֲֲִִֵֵֶַַַָָָֹהעבֹודה
.Âזֹו אזהרה נׁשנת מה מּפני ּכן, ׁשּכהן16אם ּגדֹול? ּבכהן ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֹ

ׁשהּוא מת לֹו ׁשּמת וׁשמע ּבעבֹודתֹו ּבּמקּדׁש ׁשהיה ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהדיֹוט
הּמקּדׁש מן יֹוצא ׁשאינֹו ּפי על אף עליו, להתאּבל -17חּיב ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

ּתֹורה ׁשל אֹונן והּוא עבד ואם אֹונן; ׁשהּוא מּפני עֹובד, ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַָָאינֹו
ּכהן אבל צּבּור. ּבקרּבן ּבין יחיד ּבקרּבן ּבין עבֹודתֹו, חּלל -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָֹ

אֹונן ּכׁשהּוא עֹובד יצא18ּגדֹול לא הּמקּדׁש ּומן ׁשּנאמר: , ְְֱִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ
ּבּה עֹוסק ׁשהיה עבֹודה ויעבד יׁשב ּכלֹומר, יחּלל. 19ולא ְְְְֲֲֵֵֵֵֶַַַָָָָֹֹ

מתחּללת. ְְִֵֶֶַָואינּה
.Ê,מּום ּבעל אם וחמר: מּקל ּפסּולה? האֹונן ׁשעבֹודת ְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּומּנין

אסּור ׁשהּוא אֹונן, חּלל; - עבד אם ּבקדׁשים, ְִִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשאֹוכל
הּוא ּדין - מּמּנּו באני אכלּתי לא ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָֹֹּבקדׁשים,

.20ׁשּיחּלל ְֵֶַ
.Áלאכל אסּור - אֹונן עֹובד ּגדֹול ׁשּכהן ּפי על 21ואף ְֱִֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

ׁשּנאמר ואכלּתי22ּבקדׁשים; יי.23: ּבעיני הּייטב הּיֹום חּטאת ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ּבערב לאכל חֹולק אינֹו לֹוקה24וכן אינֹו - ׁשעבד אֹונן .25. ְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָֹ

ּבקדׁשים לּגע עּׂשּו26ּומּתר ׁשּלא טבל; ׁשּלא ּפי על אף ְִִִֶֶַַַַָָָָָֹֹֻ
ּבאכילה אּלא ּכמֹו27מעלה טהֹור, זה הרי - ּבנגיעה אבל , ְְֲֲֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָ

ּבמקֹומֹו. ְְִִֵֶָׁשּיתּבאר
.Ëחּיב ׁשהּוא הּקרֹובים מן מת לֹו ׁשּמת זה אֹונן? זהּו ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָאי

עליהן אֹונן28להתאּבל הּנקרא הּוא - ּבלבד הּמיתה ּביֹום , ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּתֹורה מּדברי29ּדין אֹונן הּוא ולילה .30סֹופרים, ְְְְִִִִֵֵַָָ

.Èהּימים אֹותם ּכל - נקּבר ּכ ואחר ימים ׁשּׁשהה ְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָּומת
הּקבּורה, יֹום וכן מּדבריהם, אֹונן הּוא הּמיתה יֹום ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשאחר

לילֹו ּתֹופּׂש לאחר31ואינֹו ּוקברֹו מת לֹו ׁשּמת מי ,לפיכ . ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָ
אֹוכל ואינֹו מקריב אינֹו הּקבּורה יֹום ּכל - הּמיתה ְְְִִֵֵֵַַַָָָיֹום
ׁשמּועה ויֹום לערב. ואֹוכל וטֹובל מּדבריהם, ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּבקדׁשים

עצמֹות32קרֹובה לּקּוט קבּורה,33ויֹום ּכיֹום הּוא הרי - ְְְְֲֲִֵָָָ
ואֹוכל טֹובל לפיכ מּדבריהם. ואפּלּו לילֹו ּתֹופּׂש ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָׁשאינֹו
ּבֹו לאכל ׁשאסּור ּכׁשם - הּמיתה יֹום אבל לערב. ְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹּבקדׁשים
חּוץ מּדבריהם; ּבלילֹו לאכל אסּור ּכ הּתֹורה, מן ְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹקדׁשים

לערב אֹוכל ׁשהּוא ּבלבד, הּפסח ׁשּיתּבאר34מן ּכמֹו , ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָ
ְִּבמקֹומֹו.

.‡Èׁשבעה ּכל קרּבנֹותיו מׁשּלח אינֹו אֹו35האבל יין אפּלּו , ְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָָ
לבֹונה אֹו מצרע36עצים וכן ּכל37. קרּבנֹותיו. מׁשּלח אינֹו ְְְְְְִֵֵֵֵַַָָָָָֹ
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בשמן שנתרבו ובניו אהרן אלא לי אין וכו', עבודה בשעת אומר הוי יחלל ולא יוצא אינו אימתי יחלל, ולא יצא לא המקדש
הדיוטים לכהנים אף שהכוונה רבינו, וסובר עליכם". ה' משחת שמן כי לומר תלמוד הדורות? כל של לכהנים מניין וכו', המשחה
הוא רק לדורות שהרי גדול, בכהן אלא אינו וזה עליכם" ה' משחת שמן "כי ז) י, (ויקרא שנאמר פי על שאף הדורות, שבכל
בשמן, הנמשחים גדולים לכהנים הכוונה שאין כרחנו על נמשחתם", הקדש בשמן "כי נאמר שלא מכיוון המשחה. בשמן נמשח
מ, (שמות שנאמר כמו לדורות, עליהם היא אהרן, בני בו שנמשחו ה', משחת אבל נמשחים, שאינם הדיוטים לכהנים אף אלא
המצוות בספר הרמב"ן בשם משנה (כסף עולם" לכהונת משחתם להם להיות והיתה וגו' אותם ומשחת וגו' תקריב בניו "ואת ידֿטו)

צו). פרשת סוף התורה על יצא".16)ובפירוש לא המקדש "ומן שתיגמר17)של עד שם עומד אלא העבודה בשעת כלומר,
אהרן בבני שם) (ויקרא המפורש מהפסוק לכך וראיה משנה). (כסף לקדשים בזיון היא העבודה בשעת שהיציאה אחר, כהן ידי על

תצאו". לא מועד אהל "ומפתח הדיוטים: כהנים עבודתו.18)שהיו מחלל אינו דרבנן אונן אבל תורה הברייתא19)של כלשון
יגמור". אומר יוסי ר' וכו' המזבח גבי על היה) המתחיל דיבור שם תוספות - גדול כהן (פירוש: ומקריב עומד "היה יג:) (יומא

אסור. - בעבודה להתחיל אבל בה, עוסק שהיה עבודה רק המקדש20)משמע "ומן מהפסוק רבינו הביא קסה עשה המצוות בספר
חילל". יצא שלא אחר "הא - יב) כא, (ויקרא יחלל" ולא יצא אוכל".21)לא ולא אונן מקריב גדול "כהן יב: באהרן22)הוריות

הגדול. שני,23)הכהן ממעשר וחומר בקל למדו דורות וקדשי שעה לקדשי אלא זה מפסוק ללמוד שאין אמרו קא. בזבחים
ממנו". באוני אכלתי "לא שם): (דברים בו לחלוקה,24)שנאמר זקוק אינו אונן, שאינו גדול שכהן פי על [שאף צט. צח: זבחים

כשהוא - יח) הלכה הקרבנות מעשה מהלכות י פרק ולהלן יב הלכה המקדש כלי מהלכות ה פרק (למעלה שרוצה כמה נוטל אלא
בחלוקה]. אפילו נוטל אינו יחלל"25)אונן, ולא יצא "לא הכתוב מדקדוק או וחומר בקל נלמד אלא מפורש, לאו בו שאין משום

משנה. בכסף וראה הדין, מן עונשים ואין ז. הלכה למעלה ראה חילל", יצא שלא אחר "הא הנוסחא26)- לפי במשנה צח: שם
המשנה בפירוש אבל נוגע". אינו "אונן שם המשנה ובפירוש טו. הלכה הטומאות אבות מהלכות י"ב בפרק כתב וכן שלפנינו.

שם). טוב יום (תוספות בקדש לאכול אסור שאונן הוגה ישראל ארץ כא.27)נוסחת וחגיגה צא: (פסחים האכילה לפני שטובל
שם). הטומאות אבות שם).28)והלכות עיין א, הלכה אבל מהלכות ב (פרק מאחיו" ואחותו ואחיו ובתו, בנו ואביו, "אמו

ו).29) הלכה (למעלה עבודתו וכרבי.30)ומחלל שמעון כרבי עבודתו. מחלל ואינו ולא31)מדרבנן, ק: שם חכמים כדעת
לילו. תופס הקבורה שיום (שם) רבי למיתתו.32)כדעת יום שלושים קרובה33)בתוך שמועה יום שגם ק: בזבחים ברייתא

מדרבנן. אלא אינם אלו שימים הרי מדרבנן, אפילו לילותיהם תופשים אינם עצמות ליקוט יום שכיוון34)וגם שם. פסחים
בכרת, שהוא בפסח אבל דבריהם, חכמים ביטלו לא עשה, מצוות אלא שאינה קדשים באכילת - מדרבנן אלא אינה לילה שאנינות

דבריהם. חכמים אינו35)ביטלו ואונן אונן" שהוא בזמן ולא שלם שהוא "בזמן שם) קטן ומועד (זבחים שמעון ר' של בברייתא
שאין י"א פרק תחילת זבחים בתוספתא מפורש וכן לאבל גם הנ"ל מהברייתא למדו שם קטן מועד בגמרא אבל המיתה, ביום אלא

שבעה. כל קרבנות מביא שלם36)האונן כשהוא קרבנו") שלמים זבח "ואם א ג, (ויקרא שלמים אומר שמעון "ר' שם: בזבחים
חטאת וכו ופסח מעשר בכור וכו' העולה וכו' התודה את לרבות מניין אונן, כשהוא מביא ואינו מביאן, עליו) מיושבת (שדעתו
ואינו מביא שלם כשהוא מביא, שהוא קרבנות כל קרבנו שלמים לומר תלמוד והלבונה, והעצים והיין והמנחות העופות וכו' ואשם

אונן". כשהוא חטאתו"37)מביא יקריב וגו' בואו "וביום כז) מד, (יחזקאל שנאמר ממה שמעון ר' כן למד טז. קטן במועד

              
  

הּמחנה אל לביאה ראּוי ׁשאינֹו להקרבה.38זמן ראּוי אינֹו - ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ספק ּבֹו יׁש המנּדה מׁשּלח.39אבל אינֹו אם מׁשּלח אם ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֻ

נרצה - עליו הקריבּו אם ,40לפיכ. ְְְִִִִִָָָָ
.Èבֹו וכּיֹוצא ׁשרץ את41טמא מׁשּלחין והערל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

מּפסח42קרּבנֹותיהם חּוץ עליהן; ׁשֹוחטין43ּומקריבין ׁשאין , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
ׁשרץ טמא על ּכמֹו44אֹותֹו ּפסח, הערל על ׁשֹוחטין ואין , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

מת טמא אבל ּכלל45ׁשּיתּבאר. קרּבן עליו מקריבין אין -46 ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ
ׁשּיטהר .47עד ְִֶַָ

 
ׁשּנאמר:‡. הּמקּדׁש, מן הּטמאים ּכל לׁשּלח עּׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמצות

לנפׁש. טמא וכל זב וכל צרּוע ּכל הּמחנה מן ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹויׁשּלחּו
.מּפתח ׁשהּוא ׁשכינה, מחנה הּוא ּכאן האמּור הּמחנה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָזה

מת ּוטמא והּזב ׁשהּמצרע אני, ׁשֹומע ולפנים. יּׂשראל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹעזרת
יׁשב, ּבדד ּבמצרע: לֹומר ּתלמּוד אחד. ּבמקֹום ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשלׁשּתן
מּפתח ׁשהּוא יּׂשראל, מחנה זה - מֹוׁשבֹו לּמחנה ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמחּוץ
חמּור חמּורה, ׁשּטמאתֹו ּמצרע, מה ולפנים. ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֻירּוׁשלים
חמּור חמּורה, ׁשּטמאתֹו ּכל אף חברֹו; מּׁשּלּוח ְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֻׁשּלּוחֹו
חּוץ הּמצרע את מׁשּלחין לפיכ חברֹו. מּׁשּלּוח ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹׁשּלּוחֹו
מטּמא ׁשהּוא מּפני לירּוׁשלים, חּוץ ׁשהּוא מחנֹות, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָלׁשלׁש

מטּמא. הּזב ּׁשאין מה ְְִֵֵֶַַַָָּבביאה
מחנֹות,‚. לׁשּתי חּוץ ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות זבין ְְְְְְֲִִִִֵַַָָּומׁשּלחין

והּמֹוׁשב הּמׁשּכב מטּמאין ׁשהן מּפני הּבית, להר חּוץ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשהּוא
מטּמא. הּמת ּׁשאין מה האבן מּתחת ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָאפּלּו

הּבית;„. להר להּכנס מּתר - עצמֹו הּמת אפּלּו מת, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָֻטמא
ּבמחנה עּמֹו - עּמֹו יֹוסף עצמֹות את מׁשה וּיּקח ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַׁשּנאמר:

ְִַָהלוּיה.
ּובֹועלי‰. מת ּוטמאי ּכֹוכבים עֹובדי מּמּנּו מׁשּלחין - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָהחיל

טבל. ׁשּכבר לׁשם, נכנס יֹום טבּול אבל ְְְְֲִִֶַָָָָָנּדֹות;
.Âמחּסר לא אבל יֹום, טבּול מּמּנּו מׁשּלחין - הּנׁשים ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֻעזרת

יֹום טבּול ואּסּור ׁשמׁשֹו. העריב ּכּפּורים ׁשּמחּסר ְְְְֱִִִִִִִֶֶַֻּכּפּורים;
סֹופרים. מּדברי לוּיה ְְְְֲִִִִֵֵַָּבמחנה

.Êיּכנס לא ּכּפּורים מחּסר אפּלּו - ולפנים יּׂשראל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻמעזרת
עליה וכּפר ׁשּנאמר: גמּורה; טהרה טהר לא ׁשעדין ְְְֱֲֳִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹלׁשם,

טהרתּה. נגמרה לא ׁשעדין מּכלל וטהרה, ְְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹהּכהן
.Áּבלא עֹובר - נכנס אם הּבית, מהר המׁשּלח ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֻהּטמא

ׁשכינה, מחנה זה - לּמחנה מחּוץ ויצא ׁשּנאמר: ְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָתעּׂשה;
מצרע וכן לוּיה. מחנה זה - הּמחנה ּתֹו אל יבא ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹולא
הערים לׁשאר נכנס אם אבל לֹוקה. - לירּוׁשלים ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּנכנס
ּבדד ׁשּנאמר: לפי רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף חֹומה, ְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻהּמּקפֹות

לֹוקה. אינֹו - ֵֵֵֶיׁשב
.Ëמת טמא אבל ׁשמֹונים. לֹוקה - הּבית להר הּמצרע ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹנכנס

ׁשּנכנס ּכּפּורים מחּסר אֹו נׁשים, לעזרת ׁשּנכנס יֹום טבּול ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָֻאֹו
מּכת אֹותֹו מּכין - לֹוקה ׁשאינֹו ּפי על אף יּׂשראל, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָלעזרת

ְַמרּדּות.
.Èנכנסּו אם ּכ ּבעּׂשה, הּמקּדׁש מן טמאים ׁשּׁשּלּוח ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָּוכׁשם

- מחניהם את יטּמאּו ולא ׁשּנאמר: תעּׂשה; ּבלא עֹוברים -ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹ
ׁשכינה. מחנה ְֲִֵֶַָזה

.‡Èנגע אם אבל נכנס, ּכן אם אּלא עֹובר ׁשאינֹו ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּומּנין
הּמקּדׁש ואל ּביֹולדת: ׁשּנאמר ּפטּור? - מאחֹוריה ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבעזרה

תבא. ָֹֹלא
.Èואם ׁשּנאמר: ּכרת; ענּוׁש - ּבמזיד לּמקּדׁש ׁשּנכנס ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָטמא

קרּבן מביא - ּבׁשֹוגג עֹונֹו. ונּׂשא ירחץ לא ּובּׂשרֹו יכּבס ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָֹֹלא
טמא. ּדבר ּבכל ּתּגע אׁשר נפׁש אֹו ׁשּנאמר: ויֹורד; ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָעֹולה
אֹו ולפנים, יּׂשראל מעזרת אּלא קרּבן אֹו ּכרת חּיבין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָואין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו גמּורה, קדּׁשה ׁשּנתקּדׁשה העזרה ּתֹוספת ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻעל

.‚Èׁשּנטמא ּכל הּמקּדׁש? על ּכרת ׁשחּיב הּטמא זהּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹואי
נתּפרׁש ׁשּכבר עליה, מגּלח ׁשהּנזיר הּמת מן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּבטמאה
ּבאֹותן ׁשּנטמאּו ּבכלים אֹו ּבאדם ׁשּיּגע אֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָּבנזירּות;
לראׁשֹון ׁשני הּוא ׁשהרי עליהם, מגּלח ׁשהּנזיר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻהּטמאֹות
ּתֹורה ׁשל הּטמאֹות אבֹות ּבׁשאר ׁשּנטמא אֹו ּבמת; ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּנגע

ּבמקֹומן. ְְְִִֶָָׁשּיתּפרׁשּו
.„Èחּיב - הּתֹורה מן מים ּביאת הּטעּון ּכל ּדבר: ׁשל ְִִִֶַַַַַָָָָָָָּכללֹו

ׁשּיעריב עד ׁשּטבל, אחר ואפּלּו הּמקּדׁש, ּביאת על ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָּכרת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להקרבה". ראוי אינו לביאה ראוי שאינו בזמן להקרבה, ראוי לביאה שראוי גם38)"בזמן נשלח שהמצורע לויה, מחנה היא [זו
הלכה כפרה מחוסרי מהלכות ד (פרק ניקנור לשער נשים לעזרת השמיני ביום בא כשהוא היינו בואו". "וביום בו נאמר שכן ממנה,
שרץ טמא אבל קרבנותיו. משלח שאינו לויה, למחנה מחוץ נשלח הוא שאף לזב, הדין שהוא פשוט זה ולפי לויה. מחנה שהוא ב)

קרבנותיו]. הוא משלח לויה, למחנה להיכנס לו שמותר בו, היו39)וכיוצא מנודין במדבר ישראל שהיו שנים אותם ש"כל
שאינו פי על ואף טו:). קטן (מועד לשמים ממנודה חמור לבריות מנודה שמא בזה חז"ל והסתפקו קרבנותיהם", ושלחו (=לשמים)
ואילו יחידי, אפילו כלל לבוא ראוי שאינו למצורע, דומה שאינו ייתכן - אמותיו בארבע לעמוד שאסור העם, עם לבוא רשאי

יחידי. לבוא ראוי שבקרבנות.40)מנודה הבעיות בכל רבינו דעת וכן מספק. לפוסלו לנו אין הבעיא נפשטה שלא שמכיוון
ולפיכך41) טבל שלא שרץ בטמא והמדובר זה. בכלל אינו - נשים לעזרת לבוא ראוי שאינו זב אבל נשים. לעזרת לבוא [שראויים

הלכה פסח קרבן מהלכות ו בפרק כמפורש פסח, קרבן גם עליו שוחטין - טבל אם אבל כדלהלן, פסח, קרבן עליו שוחטין אין
כב:42)א]. בזבחים הוא וכן קרבנותיהם". משלחין וטמא ערל הזבחים "בכל סב. על43)בפסחים אלא אותו שוחטין שאין

לאכול. שראוי טבל.44)מי שלא זמן יהיה45)כל כי איש "איש יֿיא) ט, (במדבר בפסח שנאמר ממה כן ולמדו שם. זבחים
שהוא טבל, וגם כדין עליו והוזה פסח בערב להיות שלו שביעי חל אם ואפילו וגו'", השני בחודש לה' פסח ועשה וגו' לנפש טמא

אחר. לקרבן הדין והוא שם. פסח קרבן מהלכות ו בפרק כמפורש עליו, וזורקין שוחטין אין בלילה לאכול שם46)ראוי בזבחים
פסול - המחמיר לקיש לריש כן ואם לכתחילה, עליו שוחטין אין דרום לזקני שגם שם, ואמרו דרום, וזקני לקיש ריש בזה נחלקו

משנה). (כסף בדיעבד למעלה.47)אפילו ראה שלו, השמיני וביום וטבילה, הזאות אחר היינו



קה               
  

הּמחנה אל לביאה ראּוי ׁשאינֹו להקרבה.38זמן ראּוי אינֹו - ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ
ספק ּבֹו יׁש המנּדה מׁשּלח.39אבל אינֹו אם מׁשּלח אם ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֻ

נרצה - עליו הקריבּו אם ,40לפיכ. ְְְִִִִִָָָָ
.Èבֹו וכּיֹוצא ׁשרץ את41טמא מׁשּלחין והערל ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַָ

מּפסח42קרּבנֹותיהם חּוץ עליהן; ׁשֹוחטין43ּומקריבין ׁשאין , ְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָ
ׁשרץ טמא על ּכמֹו44אֹותֹו ּפסח, הערל על ׁשֹוחטין ואין , ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָ

מת טמא אבל ּכלל45ׁשּיתּבאר. קרּבן עליו מקריבין אין -46 ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ
ׁשּיטהר .47עד ְִֶַָ

 
ׁשּנאמר:‡. הּמקּדׁש, מן הּטמאים ּכל לׁשּלח עּׂשה ְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָמצות

לנפׁש. טמא וכל זב וכל צרּוע ּכל הּמחנה מן ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָֹויׁשּלחּו
.מּפתח ׁשהּוא ׁשכינה, מחנה הּוא ּכאן האמּור הּמחנה ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָזה

מת ּוטמא והּזב ׁשהּמצרע אני, ׁשֹומע ולפנים. יּׂשראל ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹעזרת
יׁשב, ּבדד ּבמצרע: לֹומר ּתלמּוד אחד. ּבמקֹום ְְְְְִֵֵֶַַָָָָָָָֹׁשלׁשּתן
מּפתח ׁשהּוא יּׂשראל, מחנה זה - מֹוׁשבֹו לּמחנה ְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָמחּוץ
חמּור חמּורה, ׁשּטמאתֹו ּמצרע, מה ולפנים. ְְְְְֲִִִֶַַָָָָָֹֻירּוׁשלים
חמּור חמּורה, ׁשּטמאתֹו ּכל אף חברֹו; מּׁשּלּוח ְֲֲִִִֵֶַַָָָֹֻׁשּלּוחֹו
חּוץ הּמצרע את מׁשּלחין לפיכ חברֹו. מּׁשּלּוח ְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָֹׁשּלּוחֹו
מטּמא ׁשהּוא מּפני לירּוׁשלים, חּוץ ׁשהּוא מחנֹות, ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָלׁשלׁש

מטּמא. הּזב ּׁשאין מה ְְִֵֵֶַַַָָּבביאה
מחנֹות,‚. לׁשּתי חּוץ ויֹולדֹות נּדֹות וזבֹות זבין ְְְְְְֲִִִִֵַַָָּומׁשּלחין

והּמֹוׁשב הּמׁשּכב מטּמאין ׁשהן מּפני הּבית, להר חּוץ ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָׁשהּוא
מטּמא. הּמת ּׁשאין מה האבן מּתחת ְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָאפּלּו

הּבית;„. להר להּכנס מּתר - עצמֹו הּמת אפּלּו מת, ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַָָֻטמא
ּבמחנה עּמֹו - עּמֹו יֹוסף עצמֹות את מׁשה וּיּקח ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַׁשּנאמר:

ְִַָהלוּיה.
ּובֹועלי‰. מת ּוטמאי ּכֹוכבים עֹובדי מּמּנּו מׁשּלחין - ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָהחיל

טבל. ׁשּכבר לׁשם, נכנס יֹום טבּול אבל ְְְְֲִִֶַָָָָָנּדֹות;
.Âמחּסר לא אבל יֹום, טבּול מּמּנּו מׁשּלחין - הּנׁשים ְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָֹֻעזרת

יֹום טבּול ואּסּור ׁשמׁשֹו. העריב ּכּפּורים ׁשּמחּסר ְְְְֱִִִִִִִֶֶַֻּכּפּורים;
סֹופרים. מּדברי לוּיה ְְְְֲִִִִֵֵַָּבמחנה

.Êיּכנס לא ּכּפּורים מחּסר אפּלּו - ולפנים יּׂשראל ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַָָֹֻמעזרת
עליה וכּפר ׁשּנאמר: גמּורה; טהרה טהר לא ׁשעדין ְְְֱֲֳִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹלׁשם,

טהרתּה. נגמרה לא ׁשעדין מּכלל וטהרה, ְְְְֲֳִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹֹהּכהן
.Áּבלא עֹובר - נכנס אם הּבית, מהר המׁשּלח ְְְִִִֵֵֵַַַַַַָָֹֻהּטמא

ׁשכינה, מחנה זה - לּמחנה מחּוץ ויצא ׁשּנאמר: ְְֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָתעּׂשה;
מצרע וכן לוּיה. מחנה זה - הּמחנה ּתֹו אל יבא ְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹֹולא
הערים לׁשאר נכנס אם אבל לֹוקה. - לירּוׁשלים ְְְֲִִִִִִִֶֶֶַַַָָָָׁשּנכנס
ּבדד ׁשּנאמר: לפי רּׁשאי, ׁשאינֹו ּפי על אף חֹומה, ְֱִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָֻהּמּקפֹות

לֹוקה. אינֹו - ֵֵֵֶיׁשב
.Ëמת טמא אבל ׁשמֹונים. לֹוקה - הּבית להר הּמצרע ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָֹנכנס

ׁשּנכנס ּכּפּורים מחּסר אֹו נׁשים, לעזרת ׁשּנכנס יֹום טבּול ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָֻאֹו
מּכת אֹותֹו מּכין - לֹוקה ׁשאינֹו ּפי על אף יּׂשראל, ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָלעזרת

ְַמרּדּות.
.Èנכנסּו אם ּכ ּבעּׂשה, הּמקּדׁש מן טמאים ׁשּׁשּלּוח ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָּוכׁשם

- מחניהם את יטּמאּו ולא ׁשּנאמר: תעּׂשה; ּבלא עֹוברים -ְְְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַֹֹ
ׁשכינה. מחנה ְֲִֵֶַָזה

.‡Èנגע אם אבל נכנס, ּכן אם אּלא עֹובר ׁשאינֹו ְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּומּנין
הּמקּדׁש ואל ּביֹולדת: ׁשּנאמר ּפטּור? - מאחֹוריה ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָּבעזרה

תבא. ָֹֹלא
.Èואם ׁשּנאמר: ּכרת; ענּוׁש - ּבמזיד לּמקּדׁש ׁשּנכנס ְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָטמא

קרּבן מביא - ּבׁשֹוגג עֹונֹו. ונּׂשא ירחץ לא ּובּׂשרֹו יכּבס ְְְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָֹֹלא
טמא. ּדבר ּבכל ּתּגע אׁשר נפׁש אֹו ׁשּנאמר: ויֹורד; ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָעֹולה
אֹו ולפנים, יּׂשראל מעזרת אּלא קרּבן אֹו ּכרת חּיבין ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָואין
ׁשּבארנּו. ּכמֹו גמּורה, קדּׁשה ׁשּנתקּדׁשה העזרה ּתֹוספת ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻעל

.‚Èׁשּנטמא ּכל הּמקּדׁש? על ּכרת ׁשחּיב הּטמא זהּו ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹואי
נתּפרׁש ׁשּכבר עליה, מגּלח ׁשהּנזיר הּמת מן ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻּבטמאה
ּבאֹותן ׁשּנטמאּו ּבכלים אֹו ּבאדם ׁשּיּגע אֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָּבנזירּות;
לראׁשֹון ׁשני הּוא ׁשהרי עליהם, מגּלח ׁשהּנזיר ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֻהּטמאֹות
ּתֹורה ׁשל הּטמאֹות אבֹות ּבׁשאר ׁשּנטמא אֹו ּבמת; ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָֻׁשּנגע

ּבמקֹומן. ְְְִִֶָָׁשּיתּפרׁשּו
.„Èחּיב - הּתֹורה מן מים ּביאת הּטעּון ּכל ּדבר: ׁשל ְִִִֶַַַַַָָָָָָָּכללֹו

ׁשּיעריב עד ׁשּטבל, אחר ואפּלּו הּמקּדׁש, ּביאת על ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַַָָָּכרת
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

להקרבה". ראוי אינו לביאה ראוי שאינו בזמן להקרבה, ראוי לביאה שראוי גם38)"בזמן נשלח שהמצורע לויה, מחנה היא [זו
הלכה כפרה מחוסרי מהלכות ד (פרק ניקנור לשער נשים לעזרת השמיני ביום בא כשהוא היינו בואו". "וביום בו נאמר שכן ממנה,
שרץ טמא אבל קרבנותיו. משלח שאינו לויה, למחנה מחוץ נשלח הוא שאף לזב, הדין שהוא פשוט זה ולפי לויה. מחנה שהוא ב)

קרבנותיו]. הוא משלח לויה, למחנה להיכנס לו שמותר בו, היו39)וכיוצא מנודין במדבר ישראל שהיו שנים אותם ש"כל
שאינו פי על ואף טו:). קטן (מועד לשמים ממנודה חמור לבריות מנודה שמא בזה חז"ל והסתפקו קרבנותיהם", ושלחו (=לשמים)
ואילו יחידי, אפילו כלל לבוא ראוי שאינו למצורע, דומה שאינו ייתכן - אמותיו בארבע לעמוד שאסור העם, עם לבוא רשאי

יחידי. לבוא ראוי שבקרבנות.40)מנודה הבעיות בכל רבינו דעת וכן מספק. לפוסלו לנו אין הבעיא נפשטה שלא שמכיוון
ולפיכך41) טבל שלא שרץ בטמא והמדובר זה. בכלל אינו - נשים לעזרת לבוא ראוי שאינו זב אבל נשים. לעזרת לבוא [שראויים

הלכה פסח קרבן מהלכות ו בפרק כמפורש פסח, קרבן גם עליו שוחטין - טבל אם אבל כדלהלן, פסח, קרבן עליו שוחטין אין
כב:42)א]. בזבחים הוא וכן קרבנותיהם". משלחין וטמא ערל הזבחים "בכל סב. על43)בפסחים אלא אותו שוחטין שאין

לאכול. שראוי טבל.44)מי שלא זמן יהיה45)כל כי איש "איש יֿיא) ט, (במדבר בפסח שנאמר ממה כן ולמדו שם. זבחים
שהוא טבל, וגם כדין עליו והוזה פסח בערב להיות שלו שביעי חל אם ואפילו וגו'", השני בחודש לה' פסח ועשה וגו' לנפש טמא

אחר. לקרבן הדין והוא שם. פסח קרבן מהלכות ו בפרק כמפורש עליו, וזורקין שוחטין אין בלילה לאכול שם46)ראוי בזבחים
פסול - המחמיר לקיש לריש כן ואם לכתחילה, עליו שוחטין אין דרום לזקני שגם שם, ואמרו דרום, וזקני לקיש ריש בזה נחלקו

משנה). (כסף בדיעבד למעלה.47)אפילו ראה שלו, השמיני וביום וטבילה, הזאות אחר היינו



קו              
  

מגּלח הּנזיר ׁשאין הּמת מן ּבטמאֹות הּמתטּמא אבל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָֻׁשמׁשֹו.
ּפטּור זה הרי - ׁשבעה טמאת טמא ׁשהּוא ּפי על אף ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻעליהן,

הּמקּדׁש. ּביאת ְִִַַַָעל
.ÂËׁשּנגע אֹו ּבמת, ׁשּנגע ּבאדם ׁשּנגעּו ּבכלים הּנֹוגע ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוכן

טמא ׁשהּוא ּפי על אף ּבמת, הּנֹוגעים ּבכלים ׁשּנגע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּבאדם
ּפטּור זה הרי - קדׁשים ּבּׂשר ּולטּמא ּתרּומה לענין ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָראׁשֹון
ואף הּקּבלה. מּפי הלכה אּלּו ׁשּדברים הּמקּדׁש; ּביאת ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַָָָָָָעל

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין ּפטּור, ׁשהּוא ּפי ְִִֶַַַַַָעל
.ÊËאדם ׁשהכניס אֹו ּבּמקּדׁש ּבֹו וכּיֹוצא ׁשרץ ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָהּמכניס

יי. מקּדׁש טּמא ׁשהרי ּכרת, חּיב זה הרי - לּמקּדׁש ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָטמא
ׁשּנגעּו ּכלים היּו אפּלּו לּמקּדׁש, טמאים ּכלים הּזֹורק ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאבל
לא ואם ׁשּנאמר: מלקּות. חּיב אבל הּכרת, מן ּפטּור - ְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּבמת
ענּוׁש ּגּופֹו רחיצת על למדּו: הּׁשמּועה מּפי וגֹומר. ְְְְְִִִֵֵַַַַָָָיכּבס

ארּבעים. לֹוקה ּבגדיו ּכּבּוס ועל ְְְִִֵֶַַָָָָּכרת,
.ÊÈ,טמאה אב ׁשהן ּבגדים על אּלא לֹוקה ׁשאינֹו לי, ְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻיראה

הּטמאה, אב ׁשהן למת, הּטמא זה ּבהן ׁשּנגע ּבגדים ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּכגֹון
לּמקּדׁש הכניסֹו אם ראׁשֹון, ׁשהּוא ּבגד אבל ׁשּיתּבאר; ְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָָּכמֹו

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל עליו, לֹוקה אינֹו -ְֲִֵֶַַַַָָָ
.ÁÈמּכת אֹותֹו מּכין - לּמקּדׁש ידֹו ׁשהכניס טמא ְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָוכן

ּדבריהם, ׁשל הּטמאֹות מאבֹות ּבאב טמא ּכל וכן ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָֻמרּדּות.
ונכנס טמאין, מׁשקין וׁשתה טמאים אכלין ׁשאכל ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָאֹו
מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין - ׁשּיטּבל קדם ּבמזיד ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָֹֹלּמקּדׁש

.ËÈואל ׁשּנאמר: ּפטּור; - ּגּגֹות ּדר לּמקּדׁש ׁשּנכנס ְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָטמא
ּפי על ואף ּתֹורה. חּיבה ּביאה ּדר - תבא לא ְְְִִִִֶֶַַַָָָָָֹֹהּמקּדׁש
נכנס [ואפּלּו מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין מּכרת, ּפטּור ְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָׁשהּוא
ּדר [ּבמגּדל] לּמקּדׁש ׁשּנכנס ּבין - ּבאויר] הּפֹורח ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבמגּדל

ּפתחים. דר ּבֹו ׁשּנכנס ּבין ְְִִֵֶֶֶַַָּגּגֹות
.Îאם קרּבן, ׁשגגתֹו ועל ּכרת זדֹונֹו על ׁשחּיבים מקֹום ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָָּכל

ּוׁשאר אֹותּה; מֹוציאין - ּבׁשּבת טמאה ׁשם ְְְְִִִֵַָָָָָֻנמצאת
מֹוציאין ּוכׁשהן ׁשּבת. אחר עד ּכלי עליו ּכֹופין - ְְְִִִִֵֶַַַַַָָָהּמקֹומֹות
מקּבל ׁשאין עץ ּכלי ּבפׁשּוטי אּלא אֹותּה מֹוציאין אין -ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָ

הּטמאה. את לרּבֹות ׁשּלא ְְְֶֶַַָָֹֻֻטמאה,
.‡Îׁשּנכנס טהֹור אֹו טהֹור, למקּדׁש ׁשּנכנס טמא ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָאחד

ּבּמקּדׁש אהל ּתחת מת ׁשהיה ּכגֹון טמאה, ּבֹו ׁשּיׁש ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֻלמקּדׁש
ּביאתֹו ׁשהרי ּכרת, חּיב זה הרי - האהל ּתחת הּוא ְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹונכנס
ׁשּנכנס, אחר ׁשם ונטמא לּמקּדׁש נכנס ּכאחת. ּבאין ְְְְְְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָָָֻוטמאה
קצרה. ּבדר ויצא ויּבהל ימהר - ּבמזיד עצמֹו טּמא ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָאפּלּו

.Îּבדר לצאת אֹו להׁשּתחוֹות אֹו לׁשהֹות לֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַָָואסּור
ׁשהה, ׁשּלא ּפי על אף בארּכה ׁשּיצא אֹו ׁשהה, ואם ְֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֻֻארּכה.
- ׁשהה ׁשּלא ּפי על אף והׁשּתחוה להיכל ּפניו ׁשהחזיר ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹאֹו

קרּבן. מביא - ׁשֹוגג היה ואם ּכרת. ְְִִֵֵֵַָָָָָָחּיב
.‚Îחּוץ ּכלּפי יציאתֹו דר הׁשּתחוה אּלא ּפניו, החזיר ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלא

ׁשהּיתֹו? ׁשעּור וכּמה ּכּׁשעּור. ׁשהה ּכן אם אּלא חּיב, אינֹו -ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ
וּיׁשּתחוּו הרצפה על ארצה אּפים וּיכרעּו לקרֹות: ְְְְְְְֲִִִִִֵַַַַַַַָָָּכדי
הׁשּתחויה. ׁשעּור וזהּו חסּדֹו. לעֹולם ּכי טֹוב ּכי ליי ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָוהֹודֹות

.„Îׁשאפׁשר ּכל ארּכה? דר היא זֹו מןואי לצאת לֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָֹֻ
ׁשּלא ּפי על אף ּבּקצרה, יצא מּמּנה. קצרה ּבדר ְְְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהּמקּדׁש
יצא ּפטּור. - הּיֹום ּכל אפּלּו ּגּודל, ּבצד עקב הל אּלא ְֲִֵֶַַַָָָָָָָָָרץ

ׁשעּור ונמצא ּכחֹו, ּבכל עצמֹו ודחק ׁשרץ ּפי על אף ְְְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָֹֻּבארּכה,
אדם ּכל ׁשּמהּל הּזמן מּׁשעּור ּפחֹות הארּכה ּבֹו ׁשהל ְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָָָֻזמן
מעט והל ּבּקצרה יצא חּיב. - ּבארּכה ויצא הֹואיל ְְְְְֲִַַַַַָָָָָָָָָָָָֻּבּקצרה,
ּכדי הּׁשהּיֹות מּכל ׁשּנצטרף עד מעט, וׁשהה ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָועמד
קרּבן, מביא אינֹו - ּבׁשֹוגג לֹוקה, אינֹו - ּבמזיד ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָהׁשּתחויה:

מרּדּות. מּכת אֹותֹו מּכין אבל ספק; ׁשהּדבר ְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָָמּפני

 
ּבידי‡. מיתה וחּיב עבֹודתֹו, חּלל - ּבּמקּדׁש ׁשעבד ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָטמא

ׁשּנאמר: ׁשם. ׁשהה ׁשּלא ּפי על אף עבֹודתֹו, על ֱֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשמים
הרי - קדׁשי ׁשם את יחּללּו ולא יּׂשראל, בני מּקדׁשי ְְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָֹויּנזרּו
ּכי בֹו ּומתּו אֹומר: הּוא ּולהּלן ּבטמאה. לעֹובד אזהרה ְְְְְִֵֵֵַַָָָָֻזֹו
ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב - [ׁשם] האמּור חּלּול מה ְְִִִִֵַַַַָָָָָָֻיחּללהּו;
מיתה עליו ׁשחּיבין לאו וכל ׁשמים. ּבידי מיתה - ּכאן ְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָאף

עליו. לֹוקין - ׁשמים ִִִֵַָָָּבידי
.אּלא ּדין ּבבית חּיב אינֹו - ּבטמאה עבד ׁשאם ּפי על ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻאף

אּלא ּדין, לבית אֹותֹו מביאין היּו לא הּכהנים אחיו ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹמלקּות,
עליהן ממחין ואין מֹוחֹו, את ּופֹוצעין לחּוץ אֹותֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַמֹוציאין

.ְָּבכ
ּכרת‚. יתחּיב ׁשּלא עד יׁשהה, ולא לעבד לֹו אפׁשר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹוהיא

ויצא ּבעזרה ׁשּנטמא ּכגֹון ּבלבד? ׁשמים ּבידי מיתה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָָאּלא
האׁש על אבר ּבֹו והפ ּבידֹו צּנֹור היה ּוביציאתֹו ְְְִִִֵֵַַַָָָָָָָָָּבּקצרה,
הּוא הרי - עבֹודה קרּוב ׁשּכל ּׂשרפתֹו; וקרב ְְְֲֲִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָּבּמזּבח

ֲַָּכעבֹודה.
עבֹודתֹו„. - ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב קדם ועבד ׁשּטבל טמא ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָֹוכן

ׁשם יחּללּו ולא ׁשּנאמר: ׁשמים. ּבידי מיתה וחּיב ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹּפסּולה,
יֹום לטבּול אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָֹאלהיהם.
וטהר, הּׁשמׁש ּובא ׁשּנאמר: הּוא; טמא ׁשעדין ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשעבד,
על אף ׁשעבד, ּכּפּורים מחּסר אבל טהר. לא ׁשעדין ְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֻמּכלל

ּפטּור. זה הרי - וחּלל ּפסּולה ׁשעבֹודתֹו ְְֲֲִִֵֵֶֶָָָּפי
הּכהן‰. עליה וכּפר ׁשּנאמר: ּפסּולה? ׁשעבֹודתֹו ְְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּומּנין

לכל הּדין והּוא טהרתּה. נגמרה לא ׁשעדין מּכלל ְְְְְְֲֳִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹוטהרה,
ּכּפּורים. ְְִִֵֻמחּסרי

.Âטמאה היא אם טמא: ׁשהיה נֹודע ּכ ואחר ׁשעבד ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻּכהן
חּלין; עבֹודתֹו ׁשהרי ּפסּולין, ׁשהקריב הּקרּבנֹות ּכל - ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָֻידּועה
הּקרּבנֹות וכל מרּצה, הּציץ - הּתהֹום טמאת היא ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָֻואם
הּדם ׁשּיזרק קדם טמא ׁשהּוא לֹו נֹודע ואפּלּו נרצּו. ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹׁשהקריב
ּפי על אף הּתהֹום טמאת על מרּצה ׁשהּציץ הרצה; - ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַַָָֻוזרק

ּבנזירּות. הּתהֹום טמאת ּבארנּו ּוכבר מזיד. ְְְְְִִִֵֵֶַַַָֻׁשהּוא
.Ê:ׁשּנאמר הּקרבין; ּדברים טמאת על מרּצה הּציץ ְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֻוכן

אבל הּקדׁשים. עֹון את אהרן ונּׂשא אהרן מצח על ְְֲֲֲֲֳִֵֶַַַַַָָָָָָֹֹוהיה
האדם טמאת על ולא הּנאכלין, טמאת על מרּצה ְְְְֱִֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻֻאינֹו
הּדחּויה הּטמאה היתה ּכן אם אּלא ידּועה; ּבטמאה ְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻׁשּנטמא

עליה. מרּצה ׁשהּציץ ְְִִֶֶֶַַָָּבצּבּור,
.Á;מצחֹו על ׁשהּוא ּבזמן אּלא מרּצה הּציץ ׁשּנאמר:ואין ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָ

יי. לפני להם לרצֹון ּתמיד מצחֹו על ְְְְְִִִֵֶַָָָָָָוהיה
.Ëהּׁשּבת את לא דֹוחה אינֹו - זמן לֹו קבּוע ׁשאין קרּבן ְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּכל

למחר יקרב - הּיֹום יקרב לא ׁשאם הּטמאה; את ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹֹֻולא
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צּבּור קרּבן ּבין זמן, לֹו ׁשּקבּוע קרּבן וכל מחר. ְְְְְֳִֵֶַַַַָָָָָָָָּולמחרת
ולא הּטמאה. את ודֹוחה הּׁשּבת את ּדֹוחה - יחיד קרּבן ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבין

לבּדּה. הּמת טמאת אּלא דֹוחה, הּוא הּטמאֹות ְְְֵֶֶַַַַָָָֻֻּכל
.Èאת ּדֹוחין ּכּלן לפיכ זמּנם. קבּוע הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻּכל

הּמת. טמאת ואת ְְֵֶַַַַָֻהּׁשּבת
.‡Èאּלא נאכל, אינֹו - ּבטמאה ׁשּקרב מהן קרּבן ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻוכל

הראּוי והּׁשאר להקטרה, הראּויין דברים מּמּנּו ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָמקטירין
ׁשּנטמאּו. קדׁשים ּכׁשאר נּׂשרף, ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָלאכילה

.Èקרּבן אֹותֹו ׁשל זמּנֹו הּגיע הּטמאה? את ּדֹוחה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּכיצד
ׁשהיּו אֹו למת, טמאין אֹותֹו ׁשּמקריבין הּקהל רב ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוהיּו
אֹו למת, טמאים הּמקריבין הּכהנים והיּו טהֹורים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּקהל
הרי - למת טמאים הּׁשרת ּכלי והיּו טהֹורין ואּלּו אּלּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָׁשהיּו
ּכאחד, והּטהֹורים הּטמאים ּבֹו ויתעּסקּו ּבטמאה, יעּׂשה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻזה
זבין ּכגֹון אחרת, ּבטמאה הּטמאים אבל לעזרה. ּכּלן ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻויּכנסּו
- ּבהן וכּיֹוצא ּונבלה ׁשרץ ּוטמאי [ויֹולדֹות] ונּדֹות ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָוזבֹות
ּבטמאה. ׁשּנעּׂשה ּפי על ואף לעזרה, יּכנסּו ולא יתעּסקּו ְְְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָֹֹֻלא
הּביאה על ּכרת חּיבין - לעזרה נכנסּו אֹו ועּׂשּו עברּו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָואם
ּבלבד. הּמת טמאת אּלא נדחית ׁשּלא העבֹודה; על ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻּומיתה

.‚È- להיכל ונכנסּו מת טמאי ודחקּו ּבטמאה, ׁשּבא ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻּופסח
אני ואין הֹואיל לעזרה, אּלא הּתרּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּפטּורין.
ּפטּורין. אּלּו הרי - ּתׁשּלחּום לּמחנה מחּוץ אל ּבהם ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָקֹורא

.„Èעל אף טהֹורים, ּומקצתם טמאים אב ּבית מקצת ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָהיּו
ּכל היה הּטהֹורים. אּלא יקריבּו לא - מת טמאי ׁשרּבן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻּפי
ּכל היתה אחר. אב ּבית יביאּו - מת טמאי האב ְְִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָּבית
היּו אם אחרת. מׁשמרה על מחזירין - מת טמאי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמׁשמרה
- טמאין הּקבּוע ּבּזמן ּבירּוׁשלים ׁשם הּנכנסין הּכהנים ְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָָֹֹרב

ּבטמאה. ְְֲַָֻיעּׂשּו
.ÂËמּפני אחר? אב מּבית הּטהֹור על מחזירין מה ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּומּפני

ּודחּויה עֹומדת, ּבאּסּורּה אּלא ּבצּבּור, הּתרה לא ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻׁשהּטמאה
אּלא הּנדחה ּדבר ּכל ּדֹוחין ואין הּדחק, מּפני עּתה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהיא
עליה. לרּצֹות ציץ צריכה זה ּומּפני אפׁשר. ׁשאי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבמקֹום

.ÊËויהי ׁשּנאמר: ּבצּבּור? ּדחּויה מת ׁשּטמאת ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָֻּומּנין
מּפי למדּו ּכ אדם. לנפׁש טמאים היּו אׁשר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָאנׁשים
היּו אם ׁשני לפסח ׁשּיּדחּו הם יחידים ׁשאנׁשים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּׁשמּועה,
אּלא נּדחין, אינן - מת טמאי ׁשהיּו צּבּור אבל ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָטמאים;
קרּבן לכל הּדין והּוא ּבטמאה. ּפסח ויעּׂשּו ּתּדחה ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֻֻהּטמאה

הּטמאה. את דֹוחה ׁשהּוא ּכפסח, זמן לֹו ְְְֶֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּקבּוע
.ÊÈרּבת ּכי ׁשם: ׁשּנאמר ּבּכתּובים. מפרׁש הּדבר ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהרי

לכל הּפסחים ׁשחיטת על והלוּים התקּדׁשּו, לא אׁשר ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֹֹּבּקהל
לה [להקּדיׁש טהֹור מאפריםלא רּבת העם מרּבית ּכי .[' ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

ּכי ׁשּנאמר: זה ּומהּו הּטהרּו. לא ּוזבלּון יּׂששכר ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּומנּׁשה
הּׁשנה אֹותּה ׁשעּברּו מּפני כּכתּוב? ּבלא הּפסח את ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאכלּו
הּקהל וכל וּׂשריו הּמל וּיּועץ ׁשּנאמר: הּטמאה. ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻמּפני
לעּׂשתֹו יכלּו לא ּכי הּׁשני. ּבחדׁש הּפסח לעּׂשֹות ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּבירּוׁשלים
ּבארנּו ּוכבר למּדי. התקּדׁשּו לא הּכהנים ּכי ההיא, ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹֹּבעת
מּפני לכּתחּלה הּׁשנה את מעּברין ׁשאין החדׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבקּדּוׁש

ְַָֻהּטמאה.
.ÁÈחזקּיה ׁשעּבר הּׁשנה: ּבאֹותּה ׁשם היתה אחרת ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָועֹוד

ראׁש להיֹות ׁשראּוי אדר, ׁשל ׁשלׁשים ּביֹום הּׁשנה את ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּמל
לֹו הֹודּו ולא ׁשני. אדר החדׁש אֹותֹו ועּׂשה ניסן, ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹֹחדׁש
ּבקּדּוׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו זה, ּביֹום מעּברין ׁשאין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָחכמים,
ּכי נאמר: ּכהלכה ׁשּלא ׁשעּׂשה אּלּו דברים ּומּפני ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהחדׁש.
ועל עצמֹו על רחמים ּובּקׁש כּכתּוב. ּבלא הּפסח את ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹאכלּו
יחזקּיהּו התּפּלל ּכי ׁשּנאמר: מעּׂשיו. על ׁשהסּכימּו ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהחכמים
אל ה' וּיׁשמע ונאמר: ּבעד. יכּפר הּטֹוב ה' לאמר ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹעליהם

קרּבנם. ׁשּנרצה - העם את וּירּפא ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָיחזקּיהּו
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ּבּתֹורה.‡. האמּורה ּכמצותּה מנחה ּכל לעּׂשֹות עּׂשה ְְְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָָמצות

.ׁשלם עּׂשרֹון מביא ּגדֹול? ּכהן חבּתי עּׂשּית ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹוכיצד
ּפי על ׁשאף ׁשּבּמקּדׁש; עּׂשרֹון בחצי וחֹוצהּו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָּומקּדיׁשֹו,
עּמּה ּומביא לחציין. מתקּדׁשת אינּה - חציין קרבה ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהיא
ׁשמן לּה להֹוסיף - ּתעּׂשה ּבּׁשמן ׁשּנאמר: ׁשמן. לּגין ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻׁשלׁשת
ולׁש ּברֹותחין, וחֹולטּה ּבּׁשמן, הּסלת ּובֹולל הּכבּׂש. ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכנסּכי
חּלֹות. עּׂשרה ׁשּתים נמצאּו חּלֹות. ׁשׁש עּׂשרֹון חצי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָמּכל

הּׁשלׁשה‚. מחּלק עֹוּׂשה? וכיצד נעּׂשֹות. היּו אחת ְְְְֲֵֵֶַַַַַַַַָָואחת
החּלה ואֹופה חּלה, לכל רביעית ׁשּבּמקּדׁש, ּברביעית ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֻלּגין

רביעית ּבׁשאר הּמחבת על אֹותּה קֹולה ּכ ואחר ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָמעט
ּבין - ּתפיני ׁשּנאמר: הרּבה, מבּׁשלּה ואינֹו ׁשּלּה. ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻהּׁשמן

ונא. ֵָָָּבׁשל

ּכדי„. ּבאמד, לׁשנים וחּלה חּלה ּכל חֹולק ּכ ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹואחר
וכֹופל החציים ולֹוקח ּבערב. והחצי ּבּבקר החצי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּיקריב
ּכפּולה ּפתיתה ּכל ׁשּתּמצא עד ּופֹותת, לׁשנים מהן אחד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
והחצי ּבּבקר, לבֹונה קמץ חצי עם החציין ּומקריב ְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹֹלׁשנים.
חּנּו מנחת היתה ואם ּבערב. - לבֹונה קמץ חצי עם ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹהּנׁשאר
לבֹונה. קמץ עם ּכאחת ּכּלּה מקריבּה אּלא חֹוצּה, אינֹו -ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

לאּׁשים. ּכליל ְִִִֵֶָָּוׁשּתיהן

סלת,‰. עּׂשרֹון מביא נעּׂשית? היתה ּכיצד הּסלת ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמנחת
ּומֹודד לּה. הראּוי וׁשמן נדרֹו, ּכפי אֹו עּׂשרֹונֹות, ּכּמה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָאֹו
עליו נֹותן ּכ ואחר ּבכלי, ׁשמן ונֹותן מקּדׁש. ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבעּׂשרֹון
הּסלת ּובֹולל הּסלת על אחר ׁשמן נֹותן ּכ ואחר הּסלת, ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹאת
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קז               
  

צּבּור קרּבן ּבין זמן, לֹו ׁשּקבּוע קרּבן וכל מחר. ְְְְְֳִֵֶַַַַָָָָָָָָּולמחרת
ולא הּטמאה. את ודֹוחה הּׁשּבת את ּדֹוחה - יחיד קרּבן ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבין

לבּדּה. הּמת טמאת אּלא דֹוחה, הּוא הּטמאֹות ְְְֵֶֶַַַַָָָֻֻּכל
.Èאת ּדֹוחין ּכּלן לפיכ זמּנם. קבּוע הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְִִִֶַַַָָָָָָֻּכל

הּמת. טמאת ואת ְְֵֶַַַַָֻהּׁשּבת
.‡Èאּלא נאכל, אינֹו - ּבטמאה ׁשּקרב מהן קרּבן ְְְְֱֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֻוכל

הראּוי והּׁשאר להקטרה, הראּויין דברים מּמּנּו ְְְְְְְִִִִִֶַַַָָָָָָָמקטירין
ׁשּנטמאּו. קדׁשים ּכׁשאר נּׂשרף, ְְְְֲִִִִִֶַָָָָָלאכילה

.Èקרּבן אֹותֹו ׁשל זמּנֹו הּגיע הּטמאה? את ּדֹוחה ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָֻּכיצד
ׁשהיּו אֹו למת, טמאין אֹותֹו ׁשּמקריבין הּקהל רב ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹוהיּו
אֹו למת, טמאים הּמקריבין הּכהנים והיּו טהֹורים ְְְְְֲִִִִִֵֵַַַַָָָֹהּקהל
הרי - למת טמאים הּׁשרת ּכלי והיּו טהֹורין ואּלּו אּלּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֵֵֶַָָָָׁשהיּו
ּכאחד, והּטהֹורים הּטמאים ּבֹו ויתעּסקּו ּבטמאה, יעּׂשה ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻזה
זבין ּכגֹון אחרת, ּבטמאה הּטמאים אבל לעזרה. ּכּלן ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֻֻויּכנסּו
- ּבהן וכּיֹוצא ּונבלה ׁשרץ ּוטמאי [ויֹולדֹות] ונּדֹות ְְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַָָָוזבֹות
ּבטמאה. ׁשּנעּׂשה ּפי על ואף לעזרה, יּכנסּו ולא יתעּסקּו ְְְְְְְֲֲִִִֶַַַַָָָָָָֹֹֻלא
הּביאה על ּכרת חּיבין - לעזרה נכנסּו אֹו ועּׂשּו עברּו ְְְְְֲִִִִֵַַַָָָָָָָָואם
ּבלבד. הּמת טמאת אּלא נדחית ׁשּלא העבֹודה; על ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻּומיתה

.‚È- להיכל ונכנסּו מת טמאי ודחקּו ּבטמאה, ׁשּבא ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָֻּופסח
אני ואין הֹואיל לעזרה, אּלא הּתרּו ׁשּלא ּפי על אף ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָֹֻּפטּורין.
ּפטּורין. אּלּו הרי - ּתׁשּלחּום לּמחנה מחּוץ אל ּבהם ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָקֹורא

.„Èעל אף טהֹורים, ּומקצתם טמאים אב ּבית מקצת ְְְְִִִִֵֵַַָָָָָהיּו
ּכל היה הּטהֹורים. אּלא יקריבּו לא - מת טמאי ׁשרּבן ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֻּפי
ּכל היתה אחר. אב ּבית יביאּו - מת טמאי האב ְְִֵֵֵֵֵֵַָָָָָָָּבית
היּו אם אחרת. מׁשמרה על מחזירין - מת טמאי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהּמׁשמרה
- טמאין הּקבּוע ּבּזמן ּבירּוׁשלים ׁשם הּנכנסין הּכהנים ְְְֲִִִִִִֵַַַַַַַָָָָֹֹרב

ּבטמאה. ְְֲַָֻיעּׂשּו
.ÂËמּפני אחר? אב מּבית הּטהֹור על מחזירין מה ְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָּומּפני

ּודחּויה עֹומדת, ּבאּסּורּה אּלא ּבצּבּור, הּתרה לא ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָֹֻֻׁשהּטמאה
אּלא הּנדחה ּדבר ּכל ּדֹוחין ואין הּדחק, מּפני עּתה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָהיא
עליה. לרּצֹות ציץ צריכה זה ּומּפני אפׁשר. ׁשאי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָּבמקֹום

.ÊËויהי ׁשּנאמר: ּבצּבּור? ּדחּויה מת ׁשּטמאת ְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַַָֻּומּנין
מּפי למדּו ּכ אדם. לנפׁש טמאים היּו אׁשר ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶָָָָָָאנׁשים
היּו אם ׁשני לפסח ׁשּיּדחּו הם יחידים ׁשאנׁשים ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּׁשמּועה,
אּלא נּדחין, אינן - מת טמאי ׁשהיּו צּבּור אבל ְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָטמאים;
קרּבן לכל הּדין והּוא ּבטמאה. ּפסח ויעּׂשּו ּתּדחה ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָֻֻהּטמאה

הּטמאה. את דֹוחה ׁשהּוא ּכפסח, זמן לֹו ְְְֶֶֶֶֶַַַַָָֻׁשּקבּוע
.ÊÈרּבת ּכי ׁשם: ׁשּנאמר ּבּכתּובים. מפרׁש הּדבר ְְֱֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹוהרי

לכל הּפסחים ׁשחיטת על והלוּים התקּדׁשּו, לא אׁשר ְְְְְְֲִִִִִֶַַַַַַָָָָֹֹּבּקהל
לה [להקּדיׁש טהֹור מאפריםלא רּבת העם מרּבית ּכי .[' ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

ּכי ׁשּנאמר: זה ּומהּו הּטהרּו. לא ּוזבלּון יּׂששכר ְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻּומנּׁשה
הּׁשנה אֹותּה ׁשעּברּו מּפני כּכתּוב? ּבלא הּפסח את ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹאכלּו
הּקהל וכל וּׂשריו הּמל וּיּועץ ׁשּנאמר: הּטמאה. ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָֻמּפני
לעּׂשתֹו יכלּו לא ּכי הּׁשני. ּבחדׁש הּפסח לעּׂשֹות ְֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹּבירּוׁשלים
ּבארנּו ּוכבר למּדי. התקּדׁשּו לא הּכהנים ּכי ההיא, ְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַַָָֹֹּבעת
מּפני לכּתחּלה הּׁשנה את מעּברין ׁשאין החדׁש, ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹּבקּדּוׁש

ְַָֻהּטמאה.
.ÁÈחזקּיה ׁשעּבר הּׁשנה: ּבאֹותּה ׁשם היתה אחרת ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָועֹוד

ראׁש להיֹות ׁשראּוי אדר, ׁשל ׁשלׁשים ּביֹום הּׁשנה את ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָֹהּמל
לֹו הֹודּו ולא ׁשני. אדר החדׁש אֹותֹו ועּׂשה ניסן, ְְֲִִֵֶֶַָָָָֹֹֹחדׁש
ּבקּדּוׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו זה, ּביֹום מעּברין ׁשאין ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָחכמים,
ּכי נאמר: ּכהלכה ׁשּלא ׁשעּׂשה אּלּו דברים ּומּפני ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹהחדׁש.
ועל עצמֹו על רחמים ּובּקׁש כּכתּוב. ּבלא הּפסח את ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָֹאכלּו
יחזקּיהּו התּפּלל ּכי ׁשּנאמר: מעּׂשיו. על ׁשהסּכימּו ְְְְֱֲֲִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָהחכמים
אל ה' וּיׁשמע ונאמר: ּבעד. יכּפר הּטֹוב ה' לאמר ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַֹעליהם

קרּבנם. ׁשּנרצה - העם את וּירּפא ְְְְְִִִִֶֶַָָָָָָָָיחזקּיהּו
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ּבּתֹורה.‡. האמּורה ּכמצותּה מנחה ּכל לעּׂשֹות עּׂשה ְְְְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָָמצות

.ׁשלם עּׂשרֹון מביא ּגדֹול? ּכהן חבּתי עּׂשּית ְֲֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָֹוכיצד
ּפי על ׁשאף ׁשּבּמקּדׁש; עּׂשרֹון בחצי וחֹוצהּו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָּומקּדיׁשֹו,
עּמּה ּומביא לחציין. מתקּדׁשת אינּה - חציין קרבה ְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשהיא
ׁשמן לּה להֹוסיף - ּתעּׂשה ּבּׁשמן ׁשּנאמר: ׁשמן. לּגין ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֻׁשלׁשת
ולׁש ּברֹותחין, וחֹולטּה ּבּׁשמן, הּסלת ּובֹולל הּכבּׂש. ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹּכנסּכי
חּלֹות. עּׂשרה ׁשּתים נמצאּו חּלֹות. ׁשׁש עּׂשרֹון חצי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָמּכל

הּׁשלׁשה‚. מחּלק עֹוּׂשה? וכיצד נעּׂשֹות. היּו אחת ְְְְֲֵֵֶַַַַַַַַָָואחת
החּלה ואֹופה חּלה, לכל רביעית ׁשּבּמקּדׁש, ּברביעית ְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָֻלּגין

רביעית ּבׁשאר הּמחבת על אֹותּה קֹולה ּכ ואחר ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָמעט
ּבין - ּתפיני ׁשּנאמר: הרּבה, מבּׁשלּה ואינֹו ׁשּלּה. ְְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֻהּׁשמן

ונא. ֵָָָּבׁשל

ּכדי„. ּבאמד, לׁשנים וחּלה חּלה ּכל חֹולק ּכ ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָֹואחר
וכֹופל החציים ולֹוקח ּבערב. והחצי ּבּבקר החצי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹׁשּיקריב
ּכפּולה ּפתיתה ּכל ׁשּתּמצא עד ּופֹותת, לׁשנים מהן אחד ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל
והחצי ּבּבקר, לבֹונה קמץ חצי עם החציין ּומקריב ְְְְֲֲֲִִִִִִִֶֶַַַַַָָֹֹלׁשנים.
חּנּו מנחת היתה ואם ּבערב. - לבֹונה קמץ חצי עם ְְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹהּנׁשאר
לבֹונה. קמץ עם ּכאחת ּכּלּה מקריבּה אּלא חֹוצּה, אינֹו -ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָֹֻ

לאּׁשים. ּכליל ְִִִֵֶָָּוׁשּתיהן

סלת,‰. עּׂשרֹון מביא נעּׂשית? היתה ּכיצד הּסלת ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹמנחת
ּומֹודד לּה. הראּוי וׁשמן נדרֹו, ּכפי אֹו עּׂשרֹונֹות, ּכּמה ְְְְִִֵֶֶֶַָָָָאֹו
עליו נֹותן ּכ ואחר ּבכלי, ׁשמן ונֹותן מקּדׁש. ׁשל ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבעּׂשרֹון
הּסלת ּובֹולל הּסלת על אחר ׁשמן נֹותן ּכ ואחר הּסלת, ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹֹאת
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קח              
  

וׁשמן ׁשמן. לתֹוכּה וצק ׁשרת ּבכלי נֹותנּה ּכ ואחר ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָּבֹו,
לג הּכל - ׁשּיצק ׁשמן עם הּבלּול הּׁשמן עם ּתחּלה ְִִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹׁשּנתן

לבֹונתּה. עליה ונֹותן ְְְִֵֶָָָָָלעּׂשרֹון.
.Âונֹותן ּבכלי הּׁשמן נֹותן ּכיצד? והּמרחׁשת הּמחבת ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַַמנחת

ואחר הּסלת, ּובֹולל אחר ׁשמן הּסלת על ונֹותן הּסלת, ְְֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹעליו
ּכמֹוּכ ּבמרחׁשת אֹו ּבמחבת אֹותּה ואֹופה ּבפֹוׁשרין לׁשּה ְְְְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָ

עליה ויֹוצק ׁשרת, ּבכלי ונֹותנּה ּפּתים אֹותּה ּופֹותת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשּנדר,
לבֹונתּה. ונֹותן הּׁשמן, ְְְֵֶֶַָָָׁשאר

.Êוהּבצק ּׂשפה, לּה יׁש מרחׁשת למרחׁשת? מחבת ּבין ְְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמה
יֹוצא. ואינֹו ּׂשפה לּה יׁש ׁשהרי ,ר עליה אֹותֹו ְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאֹופין
ּכדי קׁשה, ּבּה אֹותֹו ׁשאֹופין והּבצק ּׂשפה, לּה אין ְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּומחבת

ּומּכאן. מּכאן יצא ִִֵֵֶָָֹׁשּלא
.Áהּסלת ּבֹולל - היא חּלֹות אם ּכיצד? ּתּנּור מאפה ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַֹמנחת

ונֹותן ׁשרת, ּבכלי ונֹותן ּופֹותת ואֹופה, ּבפֹוׁשרין ולׁש ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָּבּׁשמן,
מּצת חּלֹות ׁשּנאמר: ׁשמן, יציקת ּבּה ואין לבֹונתּה. ְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעליה
ּבפֹוׁשרין הּסלת את לׁש - היא רקיקין ואם ּבּׁשמן. ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַָֹֹּבלּולת
מׁשחים מּצֹות ּורקיקי ׁשּנאמר: ּבּׁשמן, הרקיקין את ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָֻּומֹוׁשח

אֹותם. מֹוׁשח אפּיה ׁשאחר לי, ויראה ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבּׁשמן.
.Ëּומֹוׁשחן עּׂשרֹון לכל ׁשמן לג מביא מֹוׁשחן? ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָֹוכיצד

ׁשּבּלג. הּׁשמן ּכל ׁשּיכלה עד ּומֹוׁשחן ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָֹוחֹוזר
.Èאֹופין - אֹותן ּכׁשאֹופין האפּויֹות, אּלּו מנחֹות ארּבע ְְְֲִִֵֶַַָָָָּכל

ּכׁשרה. - חּסר אֹו ּבחּלֹות רּבה ואם חּלֹות. עּׂשר עּׂשרֹון ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָּכל
לארּבעה, והּׁשנים לׁשנים, החּלה ּכֹופל אֹותן? ּפֹותתין ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַַַָָָָוכיצד
מבּדיל אינֹו - ּכהּנה זכרי ׁשל הּמנחה היתה ואם ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻּומבּדיל.
אֹו הּפתיתין הגּדיל ואם ּכזיתים. ּפתיתין וכּלן ְְְְְְִִִִִִִִֵֵַָֻּופֹותת.

ּכׁשרים. - אֹותן ְְִִִֵָהקטין
.‡È- הרקיקין את מׁשח לא הּגיׁש, לא ּפתת, לא ּבלל, ְִִִִֶַַַָָָָֹֹֹֹלא

היא ׁשּכ למצוה, אּלא האּלּו הּדברים ּכל נאמרּו לא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹּכׁשרה;
ְִָָמצותּה.

.Èּביתֹו מּתֹו סלת אדם מביא ּכיצד? הּמנחה הבאת ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹסדר
מּתכֹות, מיני ׁשאר ׁשל אֹו זהב ׁשל אֹו ּכסף ׁשל ְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבקלתֹות
נֹותנּה - הּסלת מנחת היתה ואם ׁשרת. לכלי ראּוי ׁשהּוא ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָָָָֹּכלי
הּמנחֹות מן היתה ואם ׁשרת. ּבכלי ּומקּדׁשּה ׁשרת ְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָלכלי
ׁשּבארנּו, ּכמֹו ּופֹותת ּבּמקּדׁש, ׁשם אֹותּה אֹופה - ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָהּנאפֹות
ּולבֹונתּה ׁשמנּה עליה ונֹותן ׁשרת. לכלי הּפתיתין ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָונֹותן
ּומּגיׁשּה הּמזּבח אצל מֹוליכּה והּכהן ּכהן. אצל ְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹּומֹוליכּה
את ּומסּלק ודּיֹו. קרן ׁשל חּדּה ּכנגד מערבית ּדרֹומית ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻּבקרן
ׁשמנּה; ׁשּנתרּבה מּמקֹום וקֹומץ אחד, לצד לבֹונתּה ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָּכל
ּומקּדׁשֹו ׁשרת לכלי הּקמץ ונֹותן ּומּׁשמנּה. מּסלּתּה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹׁשּנאמר:
וחֹוזר קדֹוׁש, אינֹו - ּכלים ּבׁשני ׁשחּלקֹו וקמץ ׁשרת. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָֹּבכלי
ׁשּבּכלי הּקמץ על ונֹותנּה לבֹונתּה ּכל את ּומלּקט ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּומקּדׁש.
מּכלי האּׁשים ּגּבי על ונֹותנֹו ּומֹולחֹו, הּמזּבח על ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַַַָּומעלהּו
מלח נֹותן אּלא קֹומץ, אינֹו - היא ּכהנים מנחת ואם ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹׁשרת.

האּׁשים. ּגּבי על הּכל ּומׁשלי ּכּלּה ְִִִֵַַַַַָָֹֻעל
.‚Èּכל ׁשּקֹומץ ּכדר הּנקמצֹות? מנחֹות קֹומצין ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָּכיצד

ּבראׁשי קמץ וקֹומץ. ידֹו ּפס על אצּבעֹותיו ּפֹוׁשט ְְְְֵֵֵֶַַַָָָָָָָהאדם:
הרצה. - הקטיר ואם יקטיר, לא - הּצדדין מן אֹו ְְְְְְְִִִִִִֶַַָָָֹֻאצּבעֹותיו

זה הרי - וקמץ אצּבעֹותיו ׁשהרחיק ּכגֹון ּבּקמץ, הֹוסיף ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹואם
ָּפסּול.

.„Èאת מעּכב הּקמץ ּומקצת זיתים. מּכׁשני ּפחֹות קמץ ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹאין
והּׁשמן הּסלת זה. את זה מעּכבין והּלבֹונה והּקמץ ְְְְְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹֹֻּכּלֹו.

זה ּפחֹותמעּכבין אין ּכּלֹו. את מעּכב הּׁשמן ּומקצת זה, את ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לעּׂשרֹון, ְְְִִֵֶַָֹמּלג

ה'תשע"א תשרי י"ב שני יום

  
ׁשּירצה‡. מין וכל ּוׁשלמים עֹולה ונֹודר אדם ְְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָמתנּדב

נֹודר אֹו ּומתנּדב ּונדבה. ּבנדר הּבאין מנחֹות מיני ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָמחמּׁשה
מיני מּׁשלׁשה מין זה מאי לבּדּה נסכים מּמנחת ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָמנחה
ּבפני יין נֹודר אֹו ּומתנּדב ׁשּבארנּו. ּכמֹו נסכים, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָמנחֹות
עצים אֹו עצמֹו, ּבפני ׁשמן אֹו עצמּה, ּבפני לבֹונה אֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָעצמֹו,
העצים. ּולקרּבן ׁשּנאמר: ּכקרּבן, ׁשהן מּפני ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻלּמערכה,

.,ׁשלמים אֹו עֹולה אחד קרּבן נֹודרין אֹו מתנּדבין ְְְְְְִִִִִֶַַָָָָָׁשנים
אֹותּה מביאין יֹונה ּבני אֹו ּתֹורים ׁשל אחת ּפרידה ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָאפּלּו
אּלּו ּודברים ּבׁשּתפּות. ּבאה אינּה הּמנחה אבל ְְְְֲִִֵֵַָָָָָָָָֻֻּבׁשּתפּות.

קּבלה. ּדברי ְִֵֵַָָהן
אֹותּה.‚. מביאין אּלּו הרי - ומת ּבניו לׁשני מנחה ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵַָָָָָהּניח
עלי„. הרי האֹומר: נדבה? היא זֹו ואי נדר הּוא זה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָאי

דמי הרי אֹו מנחה, עלי הרי אֹו ׁשלמים, עלי הרי אֹו ְְְֲֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָעֹולה,
האֹומר: אבל הּנדר. זהּו - ׁשלמים אֹו עֹולה עלי זֹו ְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבהמה
הרי אֹו ׁשלמים, אֹו עֹולה זֹו ּבהמה דמי אֹו זֹו ּבהמה ְְְְֲֲִֵֵֵֵֵָָָָהרי

- מנחה הּזה נדבה.העּׂשרֹון זֹו הרי ְְֲִִֵֶַָָָָָ
קרּבנֹו‰. הפריׁש אם ׁשהּנֹודר, לנדבֹות? נדרים ּבין ְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָָמה

ׁשּנדר; ּכמֹו ׁשּיקריב עד ּבאחריּותֹו חּיב - נגנב אֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָואבד
חּיב אינֹו - נגנב אֹו מת אם 'זֹו', ואֹומר ְְְְִִִֵֵֵֵַַַַָוהּמתנּדב

ְֲַָּבאחריּותֹו.
.Â,קרּבן עלי זה ּבית ּודמי עֹולה עלי זה ׁשֹור ּדמי ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָהאֹומר:

עֹולה עלי הרי אמר: לׁשּלם. חּיב - הּבית ונפל הּׁשֹור ְְֲִֵֵֵַַַַַַַַָָָָָּומת
ּבאחריּותּה. חּיב אינֹו - ּבאחריּותּה אתחּיב ׁשּלא מנת ְְְְֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹעל

.Êּבֹו להקריב לּמקּדׁש חּוץ ּבית ׁשהעֹוּׂשה ּבארנּו, ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּכבר
עֹולה עלי הרי והאֹומר: זרה. עבֹודה ּכבית אינֹו - ְְְֲֲֵֵֵֵַָָָָָָָָקרּבנֹות
יצא. לא - זה ּבבית והקריבּה ּבּמקּדׁש, ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשאקריבּנה
ואם יצא; - ּבּמקּדׁש והקריבּה זה, ּבבית ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשאקריבּנה
על עֹולה ׁשּנדר ּכמי הּוא הרי יצא. - הּבית ּבאֹותֹו ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָהקריבּה
העליתּה על ּכרת וענּוׁש ּבאחריּותּה. יתחּיב ׁשּלא ְְְְֲֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָֹמנת
זה, ּבבית ׁשאגּלח מנת על נזיר הריני אמר: אם וכן ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָּבחּוץ.
והרי עצמֹו, לצער ׁשּנדר ּכמי הּוא הרי יצא. - ׁשם ּגּלח ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָאם

נזירּות. ואינּה עצמֹו, ְְְִִֵֵַָצער
.Áּבנדר ּבאין ואינן חטא, על אּלא ּבאין אינן ואׁשם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָחּטאת

הרי ׁשאמר: אֹו אׁשם, אֹו חּטאת עלי הרי האֹומר: ְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָָָָָּונדבה.
אֹו חּטאת מחּיב היה ּכלּום. אמר לא - אׁשם אֹו חּטאת ְְַַַָָָָָָָָֹֻזֹו
הּמעֹות הרי אֹו לאׁשמי, אֹו לחּטאתי זֹו הרי ואמר: ְְֲֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָאׁשם

קּימים. ּדבריו - לאׁשמי אֹו לחּטאתי ְְֲִִִֵַַַָָָָָָהאּלּו
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.Ëאֹותֹו היה אם עלי, זֹו יֹולדת אֹו זה מצרע קרּבן ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהאֹומר:
היּו ואם עני; קרּבן הּנֹודר מביא - ענּיים הּיֹולדת אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמצרע
עני. ׁשהּנֹודר ּפי על אף עׁשיר, קרּבן הּנֹודר מביא - ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָעׁשירים

.È,עלי ּפלֹוני ׁשל ּוׁשלמיו ואׁשמֹו ועֹולתֹו חּטאתֹו ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָהאֹומר:
ידֹו על להקריבן מּניחֹו זה הרי - ּפלֹוני אֹותֹו רצה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָאם
הקרבה, ּבׁשעת רצה ולא הפרׁשה ּבׁשעת רצה לֹו. ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָֹּומתּכּפר
ּבהן, לֹו ּומתּכּפר מקריבין - ּובׁשלמים ּבעֹולה ּבֹו: חזר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָאּלא
הפרׁשה; ּבׁשעת רצה ׁשהרי עּתה, רֹוצה ׁשאינֹו ּפי על ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאף
ועד מּתחּלה ׁשּירצה עד לֹו נתּכּפר לא ואׁשם ּבחּטאת ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹאבל

סֹוף.
.‡Èוקרּבן נזיר ׁשּמּנדריהן רׁשעים ּכנדרי עלי הרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהאֹומר:

הרי ּכלּום. נתחּיב לא - ּכׁשרין ּכנדרי ּבכּלן. חּיב - ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹֻּוׁשבּועה
ּכּנּויי וכל ּובקרּבן. ּבנזיר נדר זה הרי - ּכׁשרין ּכנדבֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָעלי

ּכקרּבן. - ְְְָָָָקרּבן
.È.ׁשוין ולּבֹו ּפיו ׁשּיהא עד חּיב הּמתנּדב ולא הּנֹודר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹאין

אֹו 'ׁשלמים', ואמר עֹולה' עלי 'הרי לֹומר הּמתּכּון ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָּכיצד?
אמר לא - 'ׁשלמים' ואמר עֹולה' זֹו 'הרי לֹומר ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּנתּכּון
ואמר ּבחרם לנּדר 'קרּבן', ואמר ּבעֹולה לנּדר נתּכּון ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּכלּום.
וכן הקּדׁש. והחרם קרּבן, ׁשהעֹולה קּימים; ּדבריו - ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ'הקּדׁש'
ּבּׂשפתיו להֹוציא צרי אינֹו ּונדבֹות ּבנדרים ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹּכל
חּיב. - ּכלּום ּבּׂשפתיו הֹוציא ולא ּבלּבֹו ּגמר אם אּלא ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹּכלּום,
חּיב זה הרי - עֹולה ׁשּיביא אֹו עֹולה ׁשּזֹו ּבלּבֹו ּגמר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכיצד?
יתחּיב לב ּבנדיבּות - יביאה לב נדיב ּכל ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלהביא;
ונדבֹותן. קדׁשים מּנדרי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלהביא.

.‚Èּבהן חּיב ׁשאדם הּדברים ׁשאר עם ּונדבֹות נדרים ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָאחד
מן עּׂשה מצות ענּיים, ּומּתנֹות ּומעּׂשרֹות ודמים ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָמערכין
ּובאת ׁשּנאמר: ּתחּלה. ּבֹו ׁשּפגע ּברגל הּכל ׁשּיביא ְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּתֹורה
- לחג ׁשּתבֹוא ּבעת ּכלֹומר, וגֹומר. ׁשּמה והבאתם ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּׁשּמה
לּׁשם. ׁשעלי חֹוב ּכל ותּתן ּבֹו, חּיב ּׁשאּתה מה ּכל ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּתביא
עברּו עּׂשה. מצות ּבּטל זה הרי - הביא ולא הרגל ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּגיע
התנּדב אֹו ׁשּנדר קרּבנֹותיו הביא ולא רגלים ׁשלׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹעליו
ּבלא עבר זה הרי - והּדמים והחרמים הערכים נתן ׁשּלא ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹאֹו
תעּׂשה ּבלא עֹובר אינֹו לׁשּלמֹו. תאחר לא ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹתעּׂשה,
זה, לאו על לֹוקין ואין ּכּלּה. הּׁשנה רגלי עליו ׁשּיעברּו ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻעד

מעּׂשה. ּבֹו ׁשאין ְֲִֵֶֶַלפי
.„Èּבּה ונפל רגלים ׁשני עליו ועברּו לּמזּבח ּבהמה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָהקּדיׁש

תעּׂשה ּבלא עֹובר אינֹו - אחרת ּבהמה ּגב על ּופדאּה ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּום
ואחד האיׁש ואחד רגלים. ׁשלׁשה האחרת על ׁשּיעברּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָעד
ּבבל עֹובר אינֹו הּיֹורׁש אבל ּתאחר. ּבבל עֹובר ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָהאּׁשה

ְֵַּתאחר.
.ÂË,נפסלּו לא - רגלים ׁשלׁשה עליהן ׁשעברּו הּקרּבנֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹּכל

רגלים הּׁשלׁשה אחר ויֹום יֹום ּובכל ּוכׁשרים. מקריבן ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָאּלא
עד מּיד לעּׂשֹותֹו מצּוין ּדין ּובית תאחר. ּבלא עֹובר ְְְְִִִֵֵֵַַַָֹֻהּוא

ּתחּלה. ּבֹו ׁשּפגע ּברגל קרּבנֹותיו ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיקריב
.ÊËׁשּיאמר עד אֹותֹו ּכֹופין 'לרצנֹו', ׁשּנאמר ּפי על ְֱִִִֶֶֶַַַַַֹֹאף

הקריב ולא ׁשהפריׁש ּבין הפריׁש ולא ׁשּנדר ּבין אני. ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹרֹוצה
ׁשּיקריב. עד אֹותֹו ּכֹופין -ְִִֶַַ

.ÊÈּפי על אף אֹותם. ממׁשּכנין - ּוׁשלמים עֹולֹות חּיבי ְְְְִִִֵַַַַָָָָּכל

אֹותֹו ּכֹופין - 'לרצנֹו' ׁשּנאמר ׁשּירצה, עד לֹו מתּכּפר ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹׁשאין
ואׁשמ חּטאֹות חּיבי אבל אני. רֹוצה ׁשּיאמר איןעד - ֹות ֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

חֹוׁשׁשין אין ּכּפרה, מעּכבי והם הֹואיל אֹותן; ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֻממׁשּכנין
נזיר, מחּטאת חּוץ קרּבנֹותיהן. ויׁשהּו יפׁשעּו ׁשּמא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלהם
אֹותּה, יאחר ׁשּמא - יין מּלׁשּתֹות מעּכבּתּו ואינּה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָהֹואיל

עליה. אֹותֹו ממׁשּכנין ְְְְִִֶַָָָלפיכ

ה'תשע"א תשרי י"ג שלישי יום

  
ּדבריו‡. - ׁשלמים והיא עֹולה זֹו ׁשל ולדּה ְְְְִִֵֶָָָָָָָהאֹומר:

ּדבריו - נתּכּון לכ אם עֹולה: ּוולדּה ׁשלמים היא ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָקּימים.
ׁשּתהיה ּבּׂשפתיו והֹוציא ּבלּבֹו ׁשּגמר אחר ואם ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָקּימים;
ּבֹו ׁשחזר ּפי על אף עֹולה', 'ּוולדּה ואמר ּבֹו חזר ְְְִִֶַַַַַָָָָָָָׁשלמים
ּבהקּדׁש חזרה ׁשאין ׁשלמים; ולדּה הרי - דּבּור ּכדי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָּבתֹו

דּבּור. ּכדי ּבתֹו ְְֲִִֵַואפּלּו
.ּתּמכר - עֹולה זֹו ׁשל רגלּה אֹו עֹולה זֹו ׁשל ידּה ְִֵֵֶֶַָָָָָָָהאֹומר:

והּוא אבר. אֹותֹו מּדמי חּוץ חּלין ודמיה עֹולֹות, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֻלחּיבי
ּבדמים עֹולה נדר אֹותּה ׁשּקנה עֹולה המחּיב זה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻׁשּיהיה
ודבר הֹואיל עֹולה, זֹו ׁשל ראׁשּה אֹו לּבּה האֹומר: ְְִִִֵֶָָָָָָֹקצּובים.
אחד אבר הקּדיׁש עֹולה. ּכּלּה - הּוא ּבֹו ּתלּויה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשהּנׁשמה
נתקּדׁש. לא אֹו ּכּלֹו נתקּדׁש אם ספק זה הרי - העֹוף ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻמן

קדׁשה,‚. - ׁשלמים וחציּה עֹולה חציּה זֹו ּבהמה ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָהאֹומר:
ויביא ותּמכר, מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא קרבה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹואינּה

מח היה ׁשלמים. דמיה ּובחצי עֹולה דמיה חּטאתּבחצי ּיב ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ
ׁשאמר: אֹו ׁשלמים, אֹו עֹולה וחציּה חּטאת חציּה ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָואמר:
ּכמֹו ּתמּות, היא הרי - חּטאת וחציּה ׁשלמים אֹו עֹולה ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָחציּה

הּמתֹות. ּבחּטאֹות ְִֵֵֶַַַָָׁשּיתּבאר
וחזר„. ׁשּלֹו, חציּה מהן אחד ׁשהקּדיׁש הּׁשּתפין ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבהמת

אף ּוקרבה. קדׁשה זֹו הרי - והקּדיׁשֹו האחר חציּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָולקח
אין - חציּה ּכׁשהקּדיׁש היתה ּדחּויה ׁשּמּתחּלתּה ּפי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָעל
הֹואיל ּדמים, קדּׁשת ׁשהּוא ּפי על ואף ּדחּוי. מעּקרֹו ְְִִִִִִֵֶַַַַָָֻהּדחּוי
ּכּלּה נראית והרי נדחים. חּיים ּבעלי אין - חּיים ּבעלי ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָֻוהיא

ּתמּורה. ועֹוּׂשה ּתקרב, לפיכ ְְְְְְִִַַָָָָָלהקרבה,
אם‰. לעֹולה, זֹו הרי אֹו עֹולה, זֹו ּבהמה ּדמי ְְְֲִֵֵֵֵָָָָהאֹומר:

והיא הּגּוף, קדּׁשת נתקּדׁשה - עֹולה לּקרב ראּויה ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֻהיתה
ּבדמיה ויביא ּתּמכר - ראּויה אינּה ואם עֹולה; ּתקרב ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָעצמּה

ָעֹולה.
.Âׁשאין קרּבן מאּסּורי ּבּה וכּיֹוצא טמאה ּבהמה על ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאמר

ּכמֹו ּכלּום, אמר לא - עֹולה אּלּו הרי עליהן: חלה ְְְֲֲֵֵֵֶַָָָָָֹֻקדּׁשה
- לעֹולה אּלּו הרי אמר: מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָׁשּבארנּו

עֹולה. ּבדמיהן ויביא ְְְִִִֵֶָָָיּמכרּו
.Êּולאחר יֹום ׁשלׁשים ּכל לעֹולה זֹו ּפרה ּדמי ְְְְִֵֵַַָָָָָהאֹומר:

ּכל לׁשלמים ּדמיה ׁשאמר: אֹו לׁשלמים, יֹום ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָׁשלׁשים
ואם קּימים. ּדבריו - לעֹולה יֹום ׁשלׁשים ּולאחר יֹום ְְְְְְִִִִַַַָָָָׁשלׁשים
ׁשּנדר, ּכמֹו ּבהן מביא - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּדמיה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָהקריב
ׁשּנדר. ּכמֹו מביא - יֹום ׁשלׁשים לאחר הקריבֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַָואם

.Áהּוא הרי - זכר ּתלד אם ואמר: מעּברת ּבהמה לֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהיתה
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קט               
  

.Ëאֹותֹו היה אם עלי, זֹו יֹולדת אֹו זה מצרע קרּבן ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹהאֹומר:
היּו ואם עני; קרּבן הּנֹודר מביא - ענּיים הּיֹולדת אֹו ְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹמצרע
עני. ׁשהּנֹודר ּפי על אף עׁשיר, קרּבן הּנֹודר מביא - ְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָעׁשירים

.È,עלי ּפלֹוני ׁשל ּוׁשלמיו ואׁשמֹו ועֹולתֹו חּטאתֹו ְְְֲִֵֶַַַָָָָָָָהאֹומר:
ידֹו על להקריבן מּניחֹו זה הרי - ּפלֹוני אֹותֹו רצה ְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָאם
הקרבה, ּבׁשעת רצה ולא הפרׁשה ּבׁשעת רצה לֹו. ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָָָֹּומתּכּפר
ּבהן, לֹו ּומתּכּפר מקריבין - ּובׁשלמים ּבעֹולה ּבֹו: חזר ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָָאּלא
הפרׁשה; ּבׁשעת רצה ׁשהרי עּתה, רֹוצה ׁשאינֹו ּפי על ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָאף
ועד מּתחּלה ׁשּירצה עד לֹו נתּכּפר לא ואׁשם ּבחּטאת ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹאבל

סֹוף.
.‡Èוקרּבן נזיר ׁשּמּנדריהן רׁשעים ּכנדרי עלי הרי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָהאֹומר:

הרי ּכלּום. נתחּיב לא - ּכׁשרין ּכנדרי ּבכּלן. חּיב - ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָֹֻּוׁשבּועה
ּכּנּויי וכל ּובקרּבן. ּבנזיר נדר זה הרי - ּכׁשרין ּכנדבֹות ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָעלי

ּכקרּבן. - ְְְָָָָקרּבן
.È.ׁשוין ולּבֹו ּפיו ׁשּיהא עד חּיב הּמתנּדב ולא הּנֹודר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹאין

אֹו 'ׁשלמים', ואמר עֹולה' עלי 'הרי לֹומר הּמתּכּון ְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָּכיצד?
אמר לא - 'ׁשלמים' ואמר עֹולה' זֹו 'הרי לֹומר ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָֹׁשּנתּכּון
ואמר ּבחרם לנּדר 'קרּבן', ואמר ּבעֹולה לנּדר נתּכּון ְְְְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָֹֹּכלּום.
וכן הקּדׁש. והחרם קרּבן, ׁשהעֹולה קּימים; ּדבריו - ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָ'הקּדׁש'
ּבּׂשפתיו להֹוציא צרי אינֹו ּונדבֹות ּבנדרים ּבזה. ּכּיֹוצא ְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָֹּכל
חּיב. - ּכלּום ּבּׂשפתיו הֹוציא ולא ּבלּבֹו ּגמר אם אּלא ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹּכלּום,
חּיב זה הרי - עֹולה ׁשּיביא אֹו עֹולה ׁשּזֹו ּבלּבֹו ּגמר ְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּכיצד?
יתחּיב לב ּבנדיבּות - יביאה לב נדיב ּכל ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֹלהביא;
ונדבֹותן. קדׁשים מּנדרי ּבזה ּכּיֹוצא ּכל וכן ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָָֹלהביא.

.‚Èּבהן חּיב ׁשאדם הּדברים ׁשאר עם ּונדבֹות נדרים ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָָָאחד
מן עּׂשה מצות ענּיים, ּומּתנֹות ּומעּׂשרֹות ודמים ְְְְֲֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָמערכין
ּובאת ׁשּנאמר: ּתחּלה. ּבֹו ׁשּפגע ּברגל הּכל ׁשּיביא ְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהּתֹורה
- לחג ׁשּתבֹוא ּבעת ּכלֹומר, וגֹומר. ׁשּמה והבאתם ְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָָָָֹּׁשּמה
לּׁשם. ׁשעלי חֹוב ּכל ותּתן ּבֹו, חּיב ּׁשאּתה מה ּכל ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּתביא
עברּו עּׂשה. מצות ּבּטל זה הרי - הביא ולא הרגל ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹהּגיע
התנּדב אֹו ׁשּנדר קרּבנֹותיו הביא ולא רגלים ׁשלׁשה ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹעליו
ּבלא עבר זה הרי - והּדמים והחרמים הערכים נתן ׁשּלא ְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֹאֹו
תעּׂשה ּבלא עֹובר אינֹו לׁשּלמֹו. תאחר לא ׁשּנאמר: ְְְְֱֲֲֵֵֵֶֶֶֶַַַַַֹֹתעּׂשה,
זה, לאו על לֹוקין ואין ּכּלּה. הּׁשנה רגלי עליו ׁשּיעברּו ְְְִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻעד

מעּׂשה. ּבֹו ׁשאין ְֲִֵֶֶַלפי
.„Èּבּה ונפל רגלים ׁשני עליו ועברּו לּמזּבח ּבהמה ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָהקּדיׁש

תעּׂשה ּבלא עֹובר אינֹו - אחרת ּבהמה ּגב על ּופדאּה ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמּום
ואחד האיׁש ואחד רגלים. ׁשלׁשה האחרת על ׁשּיעברּו ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָעד
ּבבל עֹובר אינֹו הּיֹורׁש אבל ּתאחר. ּבבל עֹובר ְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָָָהאּׁשה

ְֵַּתאחר.
.ÂË,נפסלּו לא - רגלים ׁשלׁשה עליהן ׁשעברּו הּקרּבנֹות ְְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָֹּכל

רגלים הּׁשלׁשה אחר ויֹום יֹום ּובכל ּוכׁשרים. מקריבן ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָאּלא
עד מּיד לעּׂשֹותֹו מצּוין ּדין ּובית תאחר. ּבלא עֹובר ְְְְִִִֵֵֵַַַָֹֻהּוא

ּתחּלה. ּבֹו ׁשּפגע ּברגל קרּבנֹותיו ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשּיקריב
.ÊËׁשּיאמר עד אֹותֹו ּכֹופין 'לרצנֹו', ׁשּנאמר ּפי על ְֱִִִֶֶֶַַַַַֹֹאף

הקריב ולא ׁשהפריׁש ּבין הפריׁש ולא ׁשּנדר ּבין אני. ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹרֹוצה
ׁשּיקריב. עד אֹותֹו ּכֹופין -ְִִֶַַ

.ÊÈּפי על אף אֹותם. ממׁשּכנין - ּוׁשלמים עֹולֹות חּיבי ְְְְִִִֵַַַַָָָָּכל

אֹותֹו ּכֹופין - 'לרצנֹו' ׁשּנאמר ׁשּירצה, עד לֹו מתּכּפר ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַֹׁשאין
ואׁשמ חּטאֹות חּיבי אבל אני. רֹוצה ׁשּיאמר איןעד - ֹות ֲֲֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹ

חֹוׁשׁשין אין ּכּפרה, מעּכבי והם הֹואיל אֹותן; ְְְְְְְִִִֵֵֵַַָָָֻממׁשּכנין
נזיר, מחּטאת חּוץ קרּבנֹותיהן. ויׁשהּו יפׁשעּו ׁשּמא ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָלהם
אֹותּה, יאחר ׁשּמא - יין מּלׁשּתֹות מעּכבּתּו ואינּה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָהֹואיל

עליה. אֹותֹו ממׁשּכנין ְְְְִִֶַָָָלפיכ

ה'תשע"א תשרי י"ג שלישי יום

  
ּדבריו‡. - ׁשלמים והיא עֹולה זֹו ׁשל ולדּה ְְְְִִֵֶָָָָָָָהאֹומר:

ּדבריו - נתּכּון לכ אם עֹולה: ּוולדּה ׁשלמים היא ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָָקּימים.
ׁשּתהיה ּבּׂשפתיו והֹוציא ּבלּבֹו ׁשּגמר אחר ואם ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַָָָָקּימים;
ּבֹו ׁשחזר ּפי על אף עֹולה', 'ּוולדּה ואמר ּבֹו חזר ְְְִִֶַַַַַָָָָָָָׁשלמים
ּבהקּדׁש חזרה ׁשאין ׁשלמים; ולדּה הרי - דּבּור ּכדי ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָּבתֹו

דּבּור. ּכדי ּבתֹו ְְֲִִֵַואפּלּו
.ּתּמכר - עֹולה זֹו ׁשל רגלּה אֹו עֹולה זֹו ׁשל ידּה ְִֵֵֶֶַָָָָָָָהאֹומר:

והּוא אבר. אֹותֹו מּדמי חּוץ חּלין ודמיה עֹולֹות, ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָֻלחּיבי
ּבדמים עֹולה נדר אֹותּה ׁשּקנה עֹולה המחּיב זה ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻׁשּיהיה
ודבר הֹואיל עֹולה, זֹו ׁשל ראׁשּה אֹו לּבּה האֹומר: ְְִִִֵֶָָָָָָֹקצּובים.
אחד אבר הקּדיׁש עֹולה. ּכּלּה - הּוא ּבֹו ּתלּויה ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָֻׁשהּנׁשמה
נתקּדׁש. לא אֹו ּכּלֹו נתקּדׁש אם ספק זה הרי - העֹוף ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָֹֻמן

קדׁשה,‚. - ׁשלמים וחציּה עֹולה חציּה זֹו ּבהמה ְְְְְְִֵֵֶֶָָָָָָָָהאֹומר:
ויביא ותּמכר, מּום ּבּה ׁשּיּפל עד ּתרעה אּלא קרבה, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָֹואינּה

מח היה ׁשלמים. דמיה ּובחצי עֹולה דמיה חּטאתּבחצי ּיב ְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָֻ
ׁשאמר: אֹו ׁשלמים, אֹו עֹולה וחציּה חּטאת חציּה ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָָָָואמר:
ּכמֹו ּתמּות, היא הרי - חּטאת וחציּה ׁשלמים אֹו עֹולה ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָָָחציּה

הּמתֹות. ּבחּטאֹות ְִֵֵֶַַַָָׁשּיתּבאר
וחזר„. ׁשּלֹו, חציּה מהן אחד ׁשהקּדיׁש הּׁשּתפין ְְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבהמת

אף ּוקרבה. קדׁשה זֹו הרי - והקּדיׁשֹו האחר חציּה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָָולקח
אין - חציּה ּכׁשהקּדיׁש היתה ּדחּויה ׁשּמּתחּלתּה ּפי ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָָעל
הֹואיל ּדמים, קדּׁשת ׁשהּוא ּפי על ואף ּדחּוי. מעּקרֹו ְְִִִִִִֵֶַַַַָָֻהּדחּוי
ּכּלּה נראית והרי נדחים. חּיים ּבעלי אין - חּיים ּבעלי ְְְֲֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַָֻוהיא

ּתמּורה. ועֹוּׂשה ּתקרב, לפיכ ְְְְְְִִַַָָָָָלהקרבה,
אם‰. לעֹולה, זֹו הרי אֹו עֹולה, זֹו ּבהמה ּדמי ְְְֲִֵֵֵֵָָָָהאֹומר:

והיא הּגּוף, קדּׁשת נתקּדׁשה - עֹולה לּקרב ראּויה ְְְְְְִִִֵַַַָָָָָָֻהיתה
ּבדמיה ויביא ּתּמכר - ראּויה אינּה ואם עֹולה; ּתקרב ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָָעצמּה

ָעֹולה.
.Âׁשאין קרּבן מאּסּורי ּבּה וכּיֹוצא טמאה ּבהמה על ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָאמר

ּכמֹו ּכלּום, אמר לא - עֹולה אּלּו הרי עליהן: חלה ְְְֲֲֵֵֵֶַָָָָָֹֻקדּׁשה
- לעֹולה אּלּו הרי אמר: מזּבח. אּסּורי ּבהלכֹות ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָׁשּבארנּו

עֹולה. ּבדמיהן ויביא ְְְִִִֵֶָָָיּמכרּו
.Êּולאחר יֹום ׁשלׁשים ּכל לעֹולה זֹו ּפרה ּדמי ְְְְִֵֵַַָָָָָהאֹומר:

ּכל לׁשלמים ּדמיה ׁשאמר: אֹו לׁשלמים, יֹום ְְְִִִִִֶֶַָָָָָָׁשלׁשים
ואם קּימים. ּדבריו - לעֹולה יֹום ׁשלׁשים ּולאחר יֹום ְְְְְְִִִִַַַָָָָׁשלׁשים
ׁשּנדר, ּכמֹו ּבהן מביא - יֹום ׁשלׁשים ּבתֹו ּדמיה ְְְְִִִִֵֶֶֶַָָָָהקריב
ׁשּנדר. ּכמֹו מביא - יֹום ׁשלׁשים לאחר הקריבֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַָואם

.Áהּוא הרי - זכר ּתלד אם ואמר: מעּברת ּבהמה לֹו ְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֻהיתה
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קי              
  

יקרב - זכר ילדה ׁשלמים, זבחי - נקבה היא ואם ְְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָָָעֹולה,
ּונקבה זכר ילדה ׁשלמים. זבחי ּתקרב - נקבה ילדה ְְְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָָָעֹולה,

ז ׁשני ילדה ׁשלמים. זבחי והּנקבה עֹולה, יקרב הּזכר כרים- ְְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָָָָ
חּלין. ודמיו עֹולה לצרכי יּמכר והּׁשני עֹולה, יקרב אחד -ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֻ
ּוׁשנּיה ׁשלמים, ּתקרב אחת - נקבֹות ׁשּתי ילדה אם ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָוכן
טמטּום ילדה חּלין. ודמיה ׁשלמים לצרכי ְְְְְְִִִֵֵֶָָָָָָָֻֻּתּמכר
ׁשּבארנּו. ּכמֹו חּלין, הן והרי קדׁשים אינן - ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָֻואנּדרֹוגינֹוס
זה הרי - ּבּה וכּיֹוצא מּום ּבעלת ּבמעי עּבר ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָֻוהּמקּדיׁש

ָקדֹוׁש.

ה'תשע"א תשרי י"ד רביעי יום

  
.‡- גדֹול והביא קטן יצא; לא - קטן והביא ּגדֹול ְְִִֵֵֵַָָָָָָָָֹהּנֹודר

והביא ּכבּׂש' ׁשלמים אֹו עֹולה עלי 'הרי אמר ּכיצד? ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָיצא.
יצא. - ּׂשעיר והביא ּגדי ׁשֹור, והביא עגל ׁשּנדר אֹו ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָאיל,

.- ּפלּגס והביא האילים מן אֹו הּכבּׂשים מן עֹולה ְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָנדר
עֹולת הּנֹודר וכן יצא. לא אֹו נדרֹו ידי יצא אם ספק זה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹהרי
הּצהּוב ּתחּלת והביא הּיֹונה ּבני מן אֹו הּתֹורים מן ְְְִִִִִִֵֵַַַַָעֹוף
לבן לבן, והביא ׁשחֹור נדר ספק. זה הרי - וׁשּבזה ְְֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשּבזה
יצא. לא - זכר והביא נקבה נקבה, והביא זכר ׁשחֹור, ְְְְְִִִֵֵֵֵֵָָָָָָָָָֹוהביא

ואם‚. ׁשּנדר. ׁשּבּמין הּגדֹולים מן מביא - סתם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּנֹודר
מביא - הּמינין מן לאחד ּבסתם לקרֹות רגילין הּמקֹום ְְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָאֹותֹו
ׁשֹור. יביא - הּבקר מן עֹולה נדר ּכיצד? הּמקֹום. ְְִִֵֵַַַַַָָָָָָּכאנׁשי
עֹולה לקרֹות הּמקֹום אנׁשי ּדר אם עֹולה, עלי הרי ְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאמר:

ּפרידה מביא - העֹוף לעֹולת אפּלּו ּבןסתם אֹו ּתֹור אחת ְְְֲִִִֵֶַַַָָָ
ּבקר לעֹולת אּלא סתם עֹולה קֹורין ׁשאין ּדרּכן ואם ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָיֹונה;

ּבזה. ּכּיֹוצא ּכל וכן ׁשֹור. יביא -ְִֵֵֶַָָֹ
.„- ּבהם וכּיֹוצא עגל אֹו ּכבּׂש אֹו איל אֹו ׁשֹור ׁשּנדר ְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָמי

מּועטין; ׁשּדמיו מּפני הּמין, ׁשּבאֹותֹו ּביֹותר ּכחּוׁש יביא ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹלא
למעלה ׁשם ׁשאין ּביֹותר הּׁשמן הּיפה להביא חּיב ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָואינֹו
ידי יצא - הּכחּוׁש הביא ואם הּבינֹוני. יביא אּלא ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָמּמּנּו,

ְִנדרֹו.
מנה‰. ׁשּׁשוה ׁשֹור יביא - מנה ׁשוה ׁשֹור עלי הרי ֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָהאֹומר:

יצא. לא - ּבמנה ׁשנים הביא מּנסכיו. חּוץ מקֹום ְְְְִִִֵֶַָָָָָָֹּבאֹותֹו
.Âיביא רצה, אם - מּום ּבֹו ונפל עֹולה, זה ׁשֹור ְִִֵֶַָָָָָָהאֹומר:

אמר: יצא. - אחד איל ּבדמיו הביא ואפּלּו ׁשנים; ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָָּבדמיו
יביא רצה, אם - מּום ּבהם ונפל עֹולה, אּלּו ׁשורים ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָׁשני
יביא רצה, אם - מּום ּבֹו ונפל עֹולה, זה איל אחד. ְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּבדמיהם
יביא רצה, אם - ונפסל ּכבּׂש נדר אם וכן ּכבּׂש. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָּבדמיו

איל. ְִַָָּבדמיו
.Êעצמֹו ּפֹוטר - ונגנב ׁשֹור והפריׁש עֹולה, עלי הרי ְְְְְֲִִִֵֵַַַַָָָאמר:

נפסל ואם הקּבע, - עֹולה עלי ודמיו זה ׁשֹור אמר: ְְְְְִִֶֶַַַַָָָָָֻּבּׂשה.
ׁשֹור. אּלא ּבדמיו יביא לא -ְִֶָָָָֹ

.Áוהיּו הקּדׁש, מּׁשורי ואחד הקּדׁש מּכבּׂשי אחד ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָהאֹומר:
ׁשּבהן הּגדֹול - ׁשלׁשה היּו הקּדׁש. ׁשּבהן הּגדֹול - ׁשנים ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָלֹו
עד לּבינֹוני ימּתין יעּׂשה? ּכיצד לּבינֹוני. וחֹוׁשׁשין ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַהקּדׁש,
אמר: ואם לבּדֹו. הּגדֹול על הּקדּׁשה ותחּול מּום, ּבֹו ְְְְִִֶַַַַַָָָָֹֻׁשּיּפל

חֹוׁשׁשין ואין הקּדׁש, ׁשּבהם הּגדֹול - הקּדׁש ׁשּבׁשורי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָׁשֹור
ִֵַלּבינֹוני.

.Ëמהן אחד אביו לֹו ׁשאמר אֹו וׁשכח, מהן אחד ְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָּפרׁש
ידי יצא ּכ ואחר ׁשּבהן ּגדֹול מקּדיׁש זה הרי - ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָהקּדׁש
מה וׁשכח נדרֹו וקבע הּבקר מן עֹולה הּנֹודר וכן ְְְְִִֵֵַַַַַָָָָָָחֹובתֹו.
קבע אם וכן ׁשֹור. יביא זה הרי - עגל אם ׁשֹור אם ְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּקבע,
- וׁשכח ּבעּזים קבע איל. יביא - ּקבע מה וׁשכח ְְְִִִִִַַַַַַַָָָָָָָּבּכבּׂשים
יביא - עֹולתֹו קבע הּבהמה מן מין ּבאיזה ׁשכח ּׂשעיר. ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָיביא
ּבעֹוף עֹולתֹו קבע ׁשּמא לֹו נסּתּפק ואם וּׂשעיר. ואיל ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָׁשֹור

יֹונה. ּובן ּתֹור יֹוסיף -ִֶָ
.Èקבעֹו ּבמי וׁשכח ּבּבקר נדרֹו וקבע ׁשלמים אֹו ּתֹודה ְְְְְְִִִַַַַָָָָָָָָנדר

איל יביא - ּבּכבּׂשים לֹו נסּתּפק אם וכן ּופרה. ּפר יביא -ְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָָ
ּבאי ׁשכח ּוּׂשעירה. ּׂשעיר יביא - ּבעּזים לֹו נסּתּפק ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָורחל.
ּׂשעיר ורחל, איל ּופרה, ּפר מביא - נדרֹו קבע מין ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָזה
ּבן אֹו ּתֹור מביא - עֹוף עֹולת עלי הרי האֹומר: ְֲִִֵֵֵֶַַָָָּוּׂשעירה.
ּובן ּתֹור מביא - נדרֹו קבע מין זה ּבאי וׁשכח ּפרׁש ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָיֹונה.

ָיֹונה.
.‡Èׁשאין לבֹונה; קמץ יביא - לּמזּבח עלי הרי ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהאֹומר:

ּפרׁש לבֹונה. אּלא ׁשהּוא ּכמֹות לּמזּבח ּכּלֹו ׁשּקרב ּדבר ְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֻל
לּמזּבח. ּכּלֹו ׁשּקרב ּדבר מּכל יביא - ּפרׁש מה וׁשכח ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֻנדרֹו
נסכים, ּומנחת העֹוף, ועֹולת ּבהמה, עֹולת מביא ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָלפיכ

עצמֹו. ּבפני ויין ְְְְִִֵַַָּולבֹונה,
.Èל ׁשאין ּכבּׂש; יביא - לּמזּבח ּבסלע עלי הרי ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָאמר:

ּׁשּפרׁש מה וׁשכח ּפרׁש ּכבּׂש. אּלא לּמזּבח ּבסלע ׁשּקרב ְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָּדבר
לּמזּבח. ׁשּקרב ודבר ּדבר מּכל ּבסלע יביא -ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָ

.‚Èעלי הרי מּקמץ. יפחת לא - לבֹונה עלי הרי ְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹֹהאֹומר:
אּמה. וארּכן ּכמחֹוקֹות עבין גזרים, מּׁשני יפחת לא - ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָָֹֹעצים
להביא רצה ואם אּמה. ארּכֹו אחד גזר מביא - עץ עלי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָהרי

יביא. - העצים ְִִֵֵָָדמי
.„Èקֹומץ ּבֹו? עֹוּׂשין ּכיצד - ׁשמן התנּדב אֹו ׁשּנדר ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמי

והּׁשאר האּׁשים, ּגּבי על וזֹורקֹו מלח עליו ונֹותן קמץ ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹמּמּנּו
ּבפני הּבא ּביין עֹוּׂשין וכיצד מנחֹות. ּכׁשירי לּכהנים ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֹנאכל
ּככל הּׁשיתין ּגּבי על ּכּלֹו ּומנּסכֹו מלח עליו נֹותן ְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֻעצמֹו?
מלח עליה נֹותן - עצמּה ּבפני הּבאה והּלבֹונה ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָהּנסכים.

לאּׁשים. ְִִָָֻוכּלּה
.ÂËׁשהרי ׁשני; מעּׂשר מּמעֹות יביאּנּו לא - נדר ׁשּנדר ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹמי

אּלא קרּבנֹו יביא לא - ּבקרּבן המחּיב וכל זה, ּבקרּבן ְְְְְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָָֹֻנתחּיב
החּלין. ִִַֻמן

.ÊË- הּמעּׂשר מן ולחמּה החּלין מן ּתֹודה עלי הרי ְְֲֲִִִֵֵַַַַַַָָָָֻאמר:
ּתֹודה, ּבקרּבן נדר ׁשהרי החּלין; מן אּלא לחמּה יביא ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָֹֻלא

החּלין. מן הּלחם עם אּלא ּבאה אינּה ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֻוהּתֹודה
.ÊÈׁשני מעּׂשר מּמעֹות ּתֹודה להביא עלי הרי ואמר: ְְֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַָָָָָּפרׁש

הביא ואם ׁשּנדר. ּכמֹו להביא לֹו יׁש - החּלין מן ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָֻולחמּה
ּתֹודה עלי הרי ואמר: ּפרׁש אם וכן יצא. - החּלין מן ְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֹֻהּכל
מחּטי לחמּה יביא ולא יביא. - הּמעּׂשר מן ולחמּה ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹהיא
ׁשהיא הּבהמה ּכמֹו ׁשני, מעּׂשר מּמעֹות אּלא ׁשני, ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָמעּׂשר
מן לחמּה ׁשּיביא ׁשּפרׁש ּפי על ואף ׁשני. מעּׂשר ְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמּמעֹות
ׁשאין ׁשני; מעּׂשר מּמעֹות נסכיה יביא לא - ְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹהּמעּׂשר
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לפי ׁשּבארנּו, ּכמֹו החּלין, מן אּלא לעֹולם ּבאין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּנסכים
ּבה מּׁשּלֹוׁשּנאמר ׁשּיהיּו עד - קרּבנֹו הּמקריב והקריב ן: ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּכלל. לּגבֹוּה צד ּבהן יהיה ְְְִֶֶַַַָָָֹולא

ה'תשע"א תשרי ט"ו חמישי יום

  
ולא‡. ּכּפח, מאפה יביא לא - ּתּנּור מאפה מנחה ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָֹֹֻהּנֹודר

הערבּיים. יֹורֹות מאפה ולא רעפים, ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָֹמאפה
.,ּבמרחׁשת ּבמרחׁשת; והביא ּבמחבת, עלי הרי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהאֹומר:

יצא. לא חֹובתֹו וידי הביא, ּׁשהביא מה - ּבמחבת ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹוהביא
אֹו ּבמחבת; והביאּה ּבמרחׁשת, להביא זֹו אמר: ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָואם
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפסּולה. זֹו הרי - ּבמרחׁשת והביאּה ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבמחבת,
ּבכלי להביאן עּׂשרֹונֹות ׁשני עלי הרי האֹומר: וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבזה.
אחד ּבכלי והביאן ּכלים, ּבׁשני ּכלים; ּבׁשני והביאן ְְְֱֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָאחד,
ּכאׁשר ׁשּנאמר: יצא. לא חֹובתֹו וידי הביא, ּׁשהביא מה -ֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ליי. ְַַָָָנדרּת
אֹו‚. ּכלים; ּבׁשני והביא אחד, ּבכלי להביא אּלּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָאמר:

ּפסּולין. אּלּו הרי - אחד ּבכלי והביא ּכלים, ּבׁשני ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָלהביא
עּׂשרֹונֹות, ׁשני עלי הרי אמר: אּלא הּנדר, ּבׁשעת קבען ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
והביאן וחזר ּכלים, ּבׁשני והפריׁשן קבען הפרׁשה ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּובׁשעת
ולא נדרּת', 'ּכאׁשר ׁשּנאמר ּכׁשרים; אּלּו הרי - אחד ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבכלי
ּבכלי להביא עּׂשרֹונֹות ׁשני עלי הרי אמר: הפרׁשּת'. ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ'ּכאׁשר
נדרּת, אחד ּבכלי לֹו: אמרּו ּכלים, ּבׁשני והביאן ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאחד,

ּפסּול אּלּו הרי - ּכלים ּבׁשני אחדהקריבם ּבכלי הקריבם ין; ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָ
ּכׁשרים. אּלּו הרי -ְֲִֵֵֵ

והביא„. ּכלים, ּבׁשני להביא עּׂשרֹונֹות ׁשני עלי הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָאמר:
ּכלים ּבׁשני הקריבן נדרּת, ּכלים ּבׁשני לֹו: אמרּו אחד, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּבכלי
ּכׁשּתי אּלּו הרי - אחד ּבכלי הקריבן ּכׁשרים; אּלּו הרי -ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָ

ׁשּנתערבּו. ְְְִֶָָמנחֹות
מיני‰. מחמׁשת אחת יביא - מנחה עלי הרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר:

יביא - מנחֹות עלי הרי אמר: ּונדבה. ּבנדר הּבאֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָמנחֹות
- מנחֹות מין עלי הרי אמר: מחמׁשּתן. מנחֹות (מיני) ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָׁשני
יביא - מנחֹות מיני עלי הרי אחד. מּמין מנחֹות ׁשּתי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָיביא
יביא - מנחה מיני אמר: אם וכן מינים. מּׁשני מנחֹות ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָׁשּתי
חמׁשּתן. מביא - ּוׁשכחֹו מהן ּבמין נדרֹו קבע מינין. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָׁשני

.Â.עּׂשרֹון מּׁשּׁשים יֹותר אחד ּבכלי מנחה מביא הּיחיד ְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָאין
והּׁשאר אחד, ּבכלי ׁשּׁשים מביא - מּׁשּׁשים יֹותר נדר ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָואם
יתר אבל ׁשּׁשים, אּלא ּכאחד להּבלל יכֹולין ׁשאין ׁשני. ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּבכלי
מעּכבת, הּבלילה ׁשאין ּפי על אף נבללין. אין ׁשּׁשים ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָעל
הּבילה אין - לבילה הראּוי ּכל חכמים: אמרּו ׁשּבארנּו, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכמֹו
ּבֹו. מעּכבת הּבילה - לבילה ראּוי ׁשאינֹו וכל ּבֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמעּכבת

.Êמאה מביא - עּׂשרֹון ואחד ועּׂשרים מאה עלי הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאמר:
אחד עּׂשרֹון ּומביא ּכלי, ּבכל ׁשּׁשים ּכלים, ּבׁשני ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָועּׂשרים
אחד; עּׂשרֹון יביא - עּׂשרֹון עלי הרי אמר: הּׁשליׁשי. ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבּכלי
ּכּמה וׁשכח נדרֹו ּפרׁש ׁשנים. יביא - עּׂשרֹונֹות עלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהרי
ּכּמה ׁשכח אחד. ּבכלי עּׂשרֹון ׁשּׁשים יביא - ּפרׁש ְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָעּׂשרֹון

ׁשּׁשים מביא זה הרי - קבעֹו מין זה ּובאי ּפרׁש ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָעּׂשרֹון
מחמׁשּתן. ומין מין מּכל ְֲִִִִִֵָָָָעּׂשרֹון

.Áנדר ּכלים ּובכּמה נדר עּׂשרֹונֹות ּכּמה וׁשכח נדרֹו ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָקבע
ּכיצד? ּכלים. ּבׁשּׁשים ׁשּׁשים ועד מאחד מביא זה הרי -ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ
ׁשני, ּבכלי עּׂשרֹונים ּוׁשני ראׁשֹון, ּבכלי אחד עּׂשרֹון ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָמביא
עּׂשרֹון ׁשּׁשים עד ׁשּיהיּו עד ּבׁשליׁשי, עּׂשרֹונים ְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָּוׁשלׁשה
על מביא - קבע מין זה ּבאי אף ׁשכח ואם האחרֹון. ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּבּכלי
אלף מין מּכל מביא ונמצא מין. מּכל ּכלים ׁשּׁשים זה ְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָסדר

עּׂשרֹון. ּוׁשלׁשים מאֹות ְְִִֵֶָּוׁשמֹונה
.Ë,עּׂשרֹון חצי מנחת אֹו ּׂשעֹורים, מנחת עלי הרי : ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָהאֹומר

התנּדב ׁשּלא ּפטּור; זה הרי - ּולבֹונה ׁשמן ּבלא מנחת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹאֹו
הּׂשעֹורים מן מנחה עלי הרי אמר: מקריבין. ׁשּכמֹוהּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּדבר
חצי מנחה אֹו ּולבֹונה, ׁשמן ּבלא מנחה אֹו העדׁשים, מן ְְְְֲֲִִִִִֶֶָָָָָֹאֹו
ּדעת על אּלא נדרּתי לא אמר: אם אֹותֹו. ׁשֹואלין - ְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹעּׂשרֹון
עּׂשרֹון אּלא מקריבין ׁשאין ידעּתי ואּלּו ּכזה, להקריב ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּמּתר
ּפטּור; זה הרי - נֹודר הייתי לא ּולבֹונה ּבׁשמן סלת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹׁשלם
- ׁשּמקריבין ּכדר נֹודר הייתי יֹודע הייתי אּלּו אמר: ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָואם

ׁשּמקריבין. ּכדר להקריב חּיב זה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָהרי
.Èנֹודר הייתי יֹודע הייתי אּלּו ואמר: ּומחצה, עּׂשרֹון ְֱִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָנדר

קמח, עלי הרי אמר: ׁשנים. מביא זה הרי - הּמתנּדבין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּכדר
זה הרי - מנחה ׁשם הזּכיר ולא עּׂשרֹון, חצי עלי הרי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹאֹו
ּתֹודה עלי הרי האֹומר: וכן מעֹולם. נדר ׁשּלא ּכמי ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּפטּור
אמר: ואם ּפטּור. זה הרי - נסכים ּבלא וזבח לחם, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבלא
הּנֹודרין ּכדר נֹודר הייתי ּכ מקריבין ׁשאין יֹודע הייתי ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלּו

הּמקריבין. ּכדר להקריב חּיב זה הרי -ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ
.‡È;ולחמּה ּתֹודה יביא - ּתֹודה לחמי עלי הרי ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָהאֹומר:

הּקרּבן וסֹוף ּתֹודה, ּבלא לחם מקריבין ׁשאין ידּוע ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּדבר
יביא - ּפלֹוני ׁשל ּתֹודתֹו לפטר לחם עלי הרי אמר: ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהזּכיר.

חברֹו. ּתֹודת עם ּתֹודה ֲִֵֶֶַָלחם
.Èלג מתנּדבין ואין עצמֹו. ּבפני יין אדם נֹודר אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹמתנּדב

ואין ׁשנים. ולא לג לא ּבּנסכים ׁשאין לּגין, ׁשני ולא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹֹֹֻיין
ּבהמה לנסּכי לא ראּויין לּגין חמׁשת ׁשאין חמּׁשה, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֻמתנּדבין
ׁשלׁשה מתנּדבין אבל ּבהמֹות. ׁשּתי לנסּכי ולא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹאחת
לנסּכי ראּויין ׁשהן מּפני ומעלה, ּומּׁשּׁשה וׁשּׁשה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוארּבעה

ְֵּבהמֹות.
.‚Èנדר ואיל. ּכבּׂש ּכנסּכי הן הרי - ׁשבעה נדר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד?

ׁשֹור ּכנסּכי - ּתׁשעה אילים. ׁשני ּכנסּכי אּלּו הרי - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵָָׁשמֹונה
אּלּו הרי - עּׂשרה נדר ּכבּׂשים. ׁשלׁשה ּכנסּכי אֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָוכבּׂש,
לעֹולם. עד וכן ואיל. ּכבּׂשים ׁשני אֹו ואיל, ׁשֹור ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָּכנסּכי

.„Èקבען ׁשהרי ׁשּׁשה; הׁשלם לֹו אֹומרין - לּגין חמּׁשה ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻנדר
אינן ׁשהרי ּפטּור; - ׁשנים אֹו לג נדר אם אבל ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹלקרּבן.
נֹודרין ולא מתנּדבין ואין מקצתן. ולא הן לא ּכלל, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹֹֹראּויין
והיא מעּׂשרֹון, ּפחּותה מנחה ל ׁשאין ׁשמן; מּלג ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹּפחֹות

ׁשמן. אחד לג ְִֶֶֶָָֹצריכה
.ÂËהרי לּגין. מּׁשלׁשה יפחת לא - יין עלי הרי ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָֹֹֻהאֹומר:

נדר לג ּכּמה וׁשכח נדרֹו ּפרׁש מּלג. יפחת לא - ׁשמן ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹעלי
ל ׁשאין לג; ּומאה ארּבעים יביא - הּׁשמן מן אֹו הּיין ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמן
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קיי               
  

לפי ׁשּבארנּו, ּכמֹו החּלין, מן אּלא לעֹולם ּבאין ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָֻהּנסכים
ּבה מּׁשּלֹוׁשּנאמר ׁשּיהיּו עד - קרּבנֹו הּמקריב והקריב ן: ְְְְְֱִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּכלל. לּגבֹוּה צד ּבהן יהיה ְְְִֶֶַַַָָָֹולא

ה'תשע"א תשרי ט"ו חמישי יום

  
ולא‡. ּכּפח, מאפה יביא לא - ּתּנּור מאפה מנחה ְְֲֲִִֵֵֵַַַַָָָֹֹֻהּנֹודר

הערבּיים. יֹורֹות מאפה ולא רעפים, ְְְֲֲִִִֵֵַַַָָֹמאפה
.,ּבמרחׁשת ּבמרחׁשת; והביא ּבמחבת, עלי הרי ְְְְְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָהאֹומר:

יצא. לא חֹובתֹו וידי הביא, ּׁשהביא מה - ּבמחבת ְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָֹוהביא
אֹו ּבמחבת; והביאּה ּבמרחׁשת, להביא זֹו אמר: ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַָָָואם
ּכּיֹוצא ּכל וכן ּפסּולה. זֹו הרי - ּבמרחׁשת והביאּה ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹּבמחבת,
ּבכלי להביאן עּׂשרֹונֹות ׁשני עלי הרי האֹומר: וכן ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָּבזה.
אחד ּבכלי והביאן ּכלים, ּבׁשני ּכלים; ּבׁשני והביאן ְְְֱֱִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָאחד,
ּכאׁשר ׁשּנאמר: יצא. לא חֹובתֹו וידי הביא, ּׁשהביא מה -ֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

ליי. ְַַָָָנדרּת
אֹו‚. ּכלים; ּבׁשני והביא אחד, ּבכלי להביא אּלּו ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָאמר:

ּפסּולין. אּלּו הרי - אחד ּבכלי והביא ּכלים, ּבׁשני ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֵֶָָלהביא
עּׂשרֹונֹות, ׁשני עלי הרי אמר: אּלא הּנדר, ּבׁשעת קבען ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹלא
והביאן וחזר ּכלים, ּבׁשני והפריׁשן קבען הפרׁשה ְְְְְְְֱִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָּובׁשעת
ולא נדרּת', 'ּכאׁשר ׁשּנאמר ּכׁשרים; אּלּו הרי - אחד ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹּבכלי
ּבכלי להביא עּׂשרֹונֹות ׁשני עלי הרי אמר: הפרׁשּת'. ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ'ּכאׁשר
נדרּת, אחד ּבכלי לֹו: אמרּו ּכלים, ּבׁשני והביאן ְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָאחד,

ּפסּול אּלּו הרי - ּכלים ּבׁשני אחדהקריבם ּבכלי הקריבם ין; ְְְְְֲִִִִִִִִִֵֵֵֵֶָָָ
ּכׁשרים. אּלּו הרי -ְֲִֵֵֵ

והביא„. ּכלים, ּבׁשני להביא עּׂשרֹונֹות ׁשני עלי הרי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָאמר:
ּכלים ּבׁשני הקריבן נדרּת, ּכלים ּבׁשני לֹו: אמרּו אחד, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָּבכלי
ּכׁשּתי אּלּו הרי - אחד ּבכלי הקריבן ּכׁשרים; אּלּו הרי -ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶָָ

ׁשּנתערבּו. ְְְִֶָָמנחֹות
מיני‰. מחמׁשת אחת יביא - מנחה עלי הרי ְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָהאֹומר:

יביא - מנחֹות עלי הרי אמר: ּונדבה. ּבנדר הּבאֹות ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָָָָמנחֹות
- מנחֹות מין עלי הרי אמר: מחמׁשּתן. מנחֹות (מיני) ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָָׁשני
יביא - מנחֹות מיני עלי הרי אחד. מּמין מנחֹות ׁשּתי ְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָָָיביא
יביא - מנחה מיני אמר: אם וכן מינים. מּׁשני מנחֹות ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵַָָָָׁשּתי
חמׁשּתן. מביא - ּוׁשכחֹו מהן ּבמין נדרֹו קבע מינין. ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָׁשני

.Â.עּׂשרֹון מּׁשּׁשים יֹותר אחד ּבכלי מנחה מביא הּיחיד ְְִִִִִִִִִֵֵֵֶַָָָָאין
והּׁשאר אחד, ּבכלי ׁשּׁשים מביא - מּׁשּׁשים יֹותר נדר ְְְְִִִִִִִִִֵֵֶַַָָָואם
יתר אבל ׁשּׁשים, אּלא ּכאחד להּבלל יכֹולין ׁשאין ׁשני. ְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָָָּבכלי
מעּכבת, הּבלילה ׁשאין ּפי על אף נבללין. אין ׁשּׁשים ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָעל
הּבילה אין - לבילה הראּוי ּכל חכמים: אמרּו ׁשּבארנּו, ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכמֹו
ּבֹו. מעּכבת הּבילה - לבילה ראּוי ׁשאינֹו וכל ּבֹו, ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹמעּכבת

.Êמאה מביא - עּׂשרֹון ואחד ועּׂשרים מאה עלי הרי ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָאמר:
אחד עּׂשרֹון ּומביא ּכלי, ּבכל ׁשּׁשים ּכלים, ּבׁשני ְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָָועּׂשרים
אחד; עּׂשרֹון יביא - עּׂשרֹון עלי הרי אמר: הּׁשליׁשי. ְְֲִִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּבּכלי
ּכּמה וׁשכח נדרֹו ּפרׁש ׁשנים. יביא - עּׂשרֹונֹות עלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהרי
ּכּמה ׁשכח אחד. ּבכלי עּׂשרֹון ׁשּׁשים יביא - ּפרׁש ְִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָעּׂשרֹון

ׁשּׁשים מביא זה הרי - קבעֹו מין זה ּובאי ּפרׁש ְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֶֶָָעּׂשרֹון
מחמׁשּתן. ומין מין מּכל ְֲִִִִִֵָָָָעּׂשרֹון

.Áנדר ּכלים ּובכּמה נדר עּׂשרֹונֹות ּכּמה וׁשכח נדרֹו ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָָָקבע
ּכיצד? ּכלים. ּבׁשּׁשים ׁשּׁשים ועד מאחד מביא זה הרי -ְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַָ
ׁשני, ּבכלי עּׂשרֹונים ּוׁשני ראׁשֹון, ּבכלי אחד עּׂשרֹון ְְְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶָָמביא
עּׂשרֹון ׁשּׁשים עד ׁשּיהיּו עד ּבׁשליׁשי, עּׂשרֹונים ְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָּוׁשלׁשה
על מביא - קבע מין זה ּבאי אף ׁשכח ואם האחרֹון. ְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַָָָּבּכלי
אלף מין מּכל מביא ונמצא מין. מּכל ּכלים ׁשּׁשים זה ְְִִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶָָָסדר

עּׂשרֹון. ּוׁשלׁשים מאֹות ְְִִֵֶָּוׁשמֹונה
.Ë,עּׂשרֹון חצי מנחת אֹו ּׂשעֹורים, מנחת עלי הרי : ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָהאֹומר

התנּדב ׁשּלא ּפטּור; זה הרי - ּולבֹונה ׁשמן ּבלא מנחת ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹאֹו
הּׂשעֹורים מן מנחה עלי הרי אמר: מקריבין. ׁשּכמֹוהּו ְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָָּדבר
חצי מנחה אֹו ּולבֹונה, ׁשמן ּבלא מנחה אֹו העדׁשים, מן ְְְְֲֲִִִִִֶֶָָָָָֹאֹו
ּדעת על אּלא נדרּתי לא אמר: אם אֹותֹו. ׁשֹואלין - ְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹעּׂשרֹון
עּׂשרֹון אּלא מקריבין ׁשאין ידעּתי ואּלּו ּכזה, להקריב ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻׁשּמּתר
ּפטּור; זה הרי - נֹודר הייתי לא ּולבֹונה ּבׁשמן סלת ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹׁשלם
- ׁשּמקריבין ּכדר נֹודר הייתי יֹודע הייתי אּלּו אמר: ְְְִִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָואם

ׁשּמקריבין. ּכדר להקריב חּיב זה ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָהרי
.Èנֹודר הייתי יֹודע הייתי אּלּו ואמר: ּומחצה, עּׂשרֹון ְֱִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָנדר

קמח, עלי הרי אמר: ׁשנים. מביא זה הרי - הּמתנּדבין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָּכדר
זה הרי - מנחה ׁשם הזּכיר ולא עּׂשרֹון, חצי עלי הרי ְְְֲֲֲִִִִִֵֵֵֶַָָָֹאֹו
ּתֹודה עלי הרי האֹומר: וכן מעֹולם. נדר ׁשּלא ּכמי ְְֲִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹּפטּור
אמר: ואם ּפטּור. זה הרי - נסכים ּבלא וזבח לחם, ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹּבלא
הּנֹודרין ּכדר נֹודר הייתי ּכ מקריבין ׁשאין יֹודע הייתי ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָאּלּו

הּמקריבין. ּכדר להקריב חּיב זה הרי -ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָ
.‡È;ולחמּה ּתֹודה יביא - ּתֹודה לחמי עלי הרי ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָָָהאֹומר:

הּקרּבן וסֹוף ּתֹודה, ּבלא לחם מקריבין ׁשאין ידּוע ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹׁשהּדבר
יביא - ּפלֹוני ׁשל ּתֹודתֹו לפטר לחם עלי הרי אמר: ְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹהזּכיר.

חברֹו. ּתֹודת עם ּתֹודה ֲִֵֶֶַָלחם
.Èלג מתנּדבין ואין עצמֹו. ּבפני יין אדם נֹודר אֹו ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵַַַַָָֹמתנּדב

ואין ׁשנים. ולא לג לא ּבּנסכים ׁשאין לּגין, ׁשני ולא ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָֹֹֹֹֻיין
ּבהמה לנסּכי לא ראּויין לּגין חמׁשת ׁשאין חמּׁשה, ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹֻמתנּדבין
ׁשלׁשה מתנּדבין אבל ּבהמֹות. ׁשּתי לנסּכי ולא ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָֹאחת
לנסּכי ראּויין ׁשהן מּפני ומעלה, ּומּׁשּׁשה וׁשּׁשה ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָוארּבעה

ְֵּבהמֹות.
.‚Èנדר ואיל. ּכבּׂש ּכנסּכי הן הרי - ׁשבעה נדר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָּכיצד?

ׁשֹור ּכנסּכי - ּתׁשעה אילים. ׁשני ּכנסּכי אּלּו הרי - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵָָׁשמֹונה
אּלּו הרי - עּׂשרה נדר ּכבּׂשים. ׁשלׁשה ּכנסּכי אֹו ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָוכבּׂש,
לעֹולם. עד וכן ואיל. ּכבּׂשים ׁשני אֹו ואיל, ׁשֹור ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָּכנסּכי

.„Èקבען ׁשהרי ׁשּׁשה; הׁשלם לֹו אֹומרין - לּגין חמּׁשה ְְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָָָֻנדר
אינן ׁשהרי ּפטּור; - ׁשנים אֹו לג נדר אם אבל ְְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹלקרּבן.
נֹודרין ולא מתנּדבין ואין מקצתן. ולא הן לא ּכלל, ְְְְְְְְְִִִִִֵֵַָָָֹֹֹראּויין
והיא מעּׂשרֹון, ּפחּותה מנחה ל ׁשאין ׁשמן; מּלג ְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָֹּפחֹות

ׁשמן. אחד לג ְִֶֶֶָָֹצריכה
.ÂËהרי לּגין. מּׁשלׁשה יפחת לא - יין עלי הרי ְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָֹֹֻהאֹומר:

נדר לג ּכּמה וׁשכח נדרֹו ּפרׁש מּלג. יפחת לא - ׁשמן ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֹֹֹעלי
ל ׁשאין לג; ּומאה ארּבעים יביא - הּׁשמן מן אֹו הּיין ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹמן
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קיב              
  

יֹות מרּבֹות קרּבנֹות הּצּבּור ּבֹו ׁשּמקריבין טֹוביֹום מּיֹום ר ְְְִִִִֵֶַַָָֻ
מאה ּבֹו הּנסכים והיּו ּבׁשּבת, להיֹות ׁשחל חג ׁשל ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָהראׁשֹון
בהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו יין, ּוכמֹותם ׁשמן לג ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹוארּבעים

ּומּוספין. ְִִִָּתמידין

ה'תשע"א תשרי ט"ז שישי יום

  
קרּבנֹות‡. ּבין ועֹוף ּבהמה קרּבנֹות ּבין ּכּלן, הּקרּבנֹות ְְְְְְֵֵֵַָָָָָָָָֻּכל

וׁשם ׁשּנאמר: הּבחירה; ּבבית להקריבן עּׂשה מצות ְְְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָמנחֹות,
אדם ּכל להיֹות עּׂשה מצות וכן מצּוּך. אנכי אׁשר ּכל ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹּתעּׂשה
מחּוצה להקריבן ׁשּנתחּיב ּבהמה קרּבנֹות ּומביא ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָמּטּפל
ּונדרי ל יהיּו אׁשר קדׁשי ׁשּנאמר: הּבחירה. לבית ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָלארץ
ּבקדׁשי אּלא מדּבר ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי וגֹומר; ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָּתּׂשא
הּבחירה. לבית ׁשּיביאם עד ּבהם מּטּפל ׁשהּוא לארץ, ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָחּוצה

.על ועבר עּׂשה, מצות ּבּטל - לעזרה חּוץ קרּבן ְְְְֲֲִִִֵֵַַַַַָָָָָָהּמקריב
מקֹום ּבכל עלתי ּתעלה ּפן ל הּׁשמר ׁשּנאמר: תעּׂשה, ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹלא
אׁשר ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב - ּבמזיד הקריב: ואם ּתראה. ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָאׁשר
ונכרת הביאֹו לא מֹועד אהל ּפתח ואל זבח אֹו עלה ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹיעלה

קבּועה. חּטאת מביא - ּבׁשֹוגג ְְִֵֵֵַַָָָמעּמיו;
העלם:‚. ׁשּלא ּפי על אף לעזרה, חּוץ קדׁשים הּׁשֹוחט ְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹוכן

אֹו ׁשֹור יׁשחט אׁשר ׁשּנאמר: ּכרת, חּיב - מזיד היה ְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָאם
ונכרת; ׁשפ ּדם ההּוא לאיׁש יחׁשב ּדם וגֹומר, עז אֹו ְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָכּׂשב

קבּועה. חּטאת מביא - ּבׁשֹוגג ׁשחט ְְְִִֵֵַַָָָואם
ׁשם„. נאמר: ּבהּקׁש. ּבחּוץ? הּׁשחיטה על הזהיר ְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַַָָָוהיכן

מצּוּך; אנכי אׁשר ּכל ּתעּׂשה וׁשם ונאמר: ,עלתי ְְְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹּתעלה
ּבפרּוׁש, עליה הזהיר עליה, ׁשענׁש ּבחּוץ, העליה ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָמה
ׁשּבכלל עּׂשּיה, אף ;עלתי ּתעלה ּפן ל הּׁשמר ְְֱֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּנאמר:
ׁשּלא עליה. מזהר הּוא הרי ּבפרּוׁש, עליה ׁשענׁש ְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹֻהּׁשחיטה,

הזהיר. ּכן אם אּלא הּכתּוב ְִִִֵֶַַָָָענׁש
על‰. אחת ׁשּתים: חּיב - ּבחּוץ והעלם קדׁשים ְְֱִִֵֶַַַַַַַָָָָהּׁשֹוחט

- ּבחּוץ והעלה ּבפנים ׁשחט העלּיה. על ואחת ְְְְֱֲִִִִֶַַַַַַָָָָָהּׁשחיטה
חּיב - ּבפנים והעלה ּבחּוץ ׁשחט אם וכן העלּיה. על ְְְֱֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָחּיב

הּׁשחיטה. ְִַַָעל
.Âלגּבי לּקרב הראּויין קדׁשים ׁשחיטת על אּלא חּיב ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָאינֹו

מחּטאֹות אֹו מזּבח מאּסּורי אחד ּבחּוץ הּׁשֹוחט אבל ְְֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָמזּבח;
ׁשאינֹו וכל ה'; מׁשּכן לפני ׁשּנאמר: ּפטּור. זה הרי - ְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹהּמתֹות

עליו. חּיבין אין - ה' מׁשּכן אל לבֹוא ְִִֵֶַַָָָָָראּוי
.Êואינֹו הֹואיל ּבּבעלים, אֹו ּבגּופֹו זמן מחּסר ּבחּוץ ְְְְְִִֵַַַַַָָֻׁשחט

ּפטּור. - ּבפנים לבֹוא עּתה ְִִַָָָָראּוי
.Áימי ׁשבעת ּבתֹו ּבהמה ּבגּופֹו? זמן מחּסר זהּו ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַָֻאי

ׁשּנׁשחט ּבנֹו ואת ואֹותֹו זמּנן; הּגיע ׁשּלא ותֹורין ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹהּלדה;
למחר. עד ראּוי הּׁשני ׁשאין הּיֹום, מהם ְִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָאחד

.Ëזמן הּגיע לא ׁשעדין קרּבן ּבּבעלים? זמן מחּסר זהּו ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֻואי
ׁשּׁשחטּו והּיֹולדת והּזבה הּזב ּכיצד? להקריבֹו. ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבעליו
מצרע וכן ּפטּורין. - ספירה ימי [ּבתֹו] ּבחּוץ ְְְְְְִִֵֵַַָָָָֹחּטאתם
ּפטּור. - הּספירה ימי ּבתֹו ּבחּוץ ואׁשמֹו חּטאתֹו ְְְֲִֵֶַַַַַָָָָָׁשּׁשחט

הּקרּב ּבעלי נראּו לא אםׁשעדין אבל לכּפרה. האּלּו נֹות ְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹ

חּיבין; - הּספירה ימי ּבתֹו ּבחּוץ עֹולֹותיהן ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָׁשחטּו
הּכּפרה. עּקר היא והאׁשם והחּטאת היא, ּדֹורֹון ְְִִִֶַַַַַָָָָָָָָׁשהעֹולה
ּפטּור, - נזירּותֹו ימי ּבתֹו ּבחּוץ חּטאתֹו ׁשּׁשחט נזיר ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָוכן
היא ׁשהחּטאת חּיב; - ּבחּוץ ׁשלמיו אֹו עֹולתֹו ְְִִִֶַַַַָָָָָהקריב

הּנזירּות. עּקר והיא ְְְְִִִַַַַַהמעּכבּתּו,
.Èׁשהקריבן הּספק על הּבאה העֹוף וחּטאת ּתלּוי ְְִִֵֶַַַַַָָָָָָָָאׁשם

ׁשּׁשחטֹו מצרע אׁשם האּסּור. נקּבע לא ׁשהרי ּפטּור; - ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֹּבחּוץ
ּבפנים ראּוי לׁשמֹו וׁשּלא הֹואיל חּיב, - לׁשמֹו ׁשּלא ְְְְִִִִִֶֶַַָָֹֹּבחּוץ
ׁשחיטתֹו על ּפטּור ׁשהּוא קרּבן וכל ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָוכׁשר,

העלאתֹו. על ּפטּור הּוא ּכ - ֲַַַָָָָּבחּוץ
.‡Èׁשּלא עד אם ּבחּוץ: ׁשּׁשחטם הּכּפּורים יֹום ּׂשעירי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשני

לבֹוא ּוראּויין הֹואיל ׁשניהן, על ּכרת חּיב - עליהם ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָהתוּדה
הּמׁשּתּלח, על ּפטּור - ׁשהתוּדה אחר ואם לוּדּוי; הּׁשם ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָלפני

הּׁשם. לפני לבֹוא ראּוי אינֹו ְֲִֵֵֵֵֶַָָׁשהרי
.È- ההיכל דלתֹות ׁשּיּפתחּו קדם ּבחּוץ ׁשלמים ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּׁשֹוחט

לּקרב ראּויין יהיּו ּכ ואחר מעּׂשה מחּסרים הן ׁשהרי ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻּפטּור;
אפּלּו ּבחּוץ, הּפסח את והּׁשֹוחט ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּׁשם, ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַלפני
חּיב; - לׁשמֹו ׁשּלא ּבין לׁשמֹו ּבין הּׁשנה, ימֹות ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹּבׁשאר

הּוא. ׁשלמים הּׁשנה ימֹות ּבׁשאר ְְְִִֶֶַַַָָָָׁשהּפסח
.‚Èלׁשחטּה אסּור - מזּבח קדׁשי ׁשעּברּה חּלין ְְְֱֳִִֵֵֶֶַַָָָָָָֻֻּבהמת

לבֹוא ראּויה ׁשאינּה מּפני לֹוקה, אינֹו - ׁשחטּה ואם ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָּבחּוץ.
הּׁשם. ְִֵֵַלפני

.„Èּומאימתי חּיב. - ּבחּוץ ׁשחט ּכ ואחר והקּדיׁש ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָָָּגנב
מּׁשעה ּכרת? עליה לחּיבֹו ּכדי ּברׁשּותֹו ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָָָָָהעמידּוה
- יאּוׁש לפני אבל יאּוׁש; אחר ׁשּׁשחטּה והּוא ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהקּדיׁשּה.

קדֹוׁשה. ְֵָָאינּה
.ÂË;חּיב - וׁשחט ּבפנים וצּוארּה ּבחּוץ ּכּלּה הּבהמה ְְְְְִִֵַַַַַָָָָָָָָֻהיתה

אׁשר אֹו ּבּמחנה, עז אֹו כּׂשב אֹו ׁשֹור יׁשחט אׁשר ְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַׁשּנאמר:
ּבפנים וצּוארּה ּבּמקּדׁש הּׁשֹוחט אחד לּמחנה. מחּוץ ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָיׁשחט
וצּוארּה ּבפנים גּופּה ׁשהיה אֹו ּבחּוץ, הּבהמה ּגּוף ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָָּוׁשאר
ׁשּנאמר: ּבּמקּדׁש; ּכּלּה הּבהמה ׁשּתהיה עד חּיב, - ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָֻּבחּוץ
ׁשל ּבגּגֹו הּׁשֹוחט אבל יביאּנּו. לא מֹועד אהל ּפתח ְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹֹואל
ּפטּור. זה הרי - ּכלל לזביחה ראּוי ׁשאינֹו ּפי על אף ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהיכל,

.ÊË:ׁשּנאמר ּפטּורין; - ּבחּוץ וׁשחטּו ּבסּכין ׁשאחזּו ְְְְֱֲֲִִִֶֶֶַַַַָָׁשנים
ואחד ׁשנים. ולא אחד - יׁשחט אׁשר אֹו יׁשחט, ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹאׁשר
אּלּו קדׁשים לׁשחט נתּכּון ׁשּלא ּפי על אף ּבחּוץ, ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּׁשחט
ּדם ההּוא לאיׁש יחׁשב ּדם ׁשּנאמר: חּיב. זה הרי - ֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָלה'
לא ,הּנׁשּפ ּכּדם ּבמחׁשבּתֹו הּדם ׁשּזה ּפי על אף ;ְְְֲִִֶֶַַַַַַַָָָָָֹׁשפ

חּיב. זה הרי - ְְֲֵֶַָָָּכקרּבן
.ÊÈּבּלילה והּׁשחיטה הֹואיל חּיב, - ּבּלילה ּבחּוץ ְְְְִִֵַַַַַַַַָָָָהּׁשֹוחט

ּבחּוץ ׁשּׁשחט מּזה ּבּלילה העלה אם וכן ּבחּוץ. ְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָכׁשרה
ּבּלילה ּבפנים ׁשחט אם אבל העלאה. על חּיב - ְְְֲֲִִִַַַַַַַַָָָָָָָּבּלילה
ּפסּול; דבר אּלא העלה ׁשּלא לפי ּפטּור, - ּבחּוץ ְְֱֱִֶֶֶֶַָָָָָָָֹוהעלה
ּבכלי קּבל אם וכן ּבּמקּדׁש. ּבּלילה כׁשרה ׁשחיטה ל ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָׁשאין

ּפטּור. - ּבחּוץ וזרק ּבפנים ְְִִַַָָֹחל
.ÁÈה -וכן העלהּו ואם ּפטּור. - ּבחּוץ העֹוף את ּמֹולק ְְֱִֵֵֶֶַַָָָ

ׁשחט העלאה. על חּיב - ּבחּוץ והעלה ּבפנים מלק ְְֱֲִִֶַַַַַַָָָָָָָּפטּור.
ׁשאינֹו דבר אּלא העלה ׁשּלא ּפטּור; - ּבחּוץ והעלהּו ְְֱֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָֹּבפנים
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חּיב - ּבחּוץ והעלהּו ּבחּוץ העֹוף את ׁשחט לּקרב. ְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָראּוי
ּבפנים. ּכמליקה היא והרי ּכׁשרה, ּבחּוץ ׁשהּׁשחיטה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּתים;

ה'תשע"א תשרי י"ז קודש שבת

  
הּמזּבח‡. לראׁש ׁשּיעלה עד חּיב ּבחּוץ הּמעלה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹאין

- האבן על אֹו הּסלע על העלה אם אבל ּבחּוץ; ֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּיעּׂשה
ׁשהּוא ּפי על ואף הּמזּבח, על אּלא קרּבן קרּוי ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּפטּור.
לּׁשם; ׁשּיעלה עד חּיב ואינֹו מזּבח. נח וּיבן ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹּבחּוץ,

לּׁשם. ׁשּיתּכּון עד - לה' אתֹו לעּׂשֹות ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַֹׁשּנאמר:
.,ולּמזּבח לאּׁשים הראּוי ּדבר העלאת על אּלא חּיב ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָאינֹו

עֹולה מה - זבח אֹו עלה יעלה אׁשר ׁשּנאמר: העֹולה; ְֱֲֲֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכגֹון
על ׁשחּיבין הּוא לאּׁשים ׁשראּוי ּכל אף לאּׁשים, ְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשראּויה

ּבחּוץ. ֲַַָָהעלאתֹו
עֹולה‚. איברי הּמקטיר אֹו הּדם, את הּזֹורק אמרּו: ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָמּכאן

ּכהנים מנחת אֹו קטרת, אֹו לבֹונה אֹו קמץ אֹו אמּורין, ְְְֲִִִֵֶֶַָֹֹֹאֹו
ּבחּוץ מים אֹו יין לּגין ׁשלׁשה המנּס אֹו נסכים, מנחת ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָֻאֹו
הּמתקּבל ּכל - אתֹו לעּׂשֹות יביאּנּו לא ׁשּנאמר: חּיב; -ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

ּבחּוץ. עליו חּיבין ְִִִַַָָָּבפנים
הּזֹורק„. הּפנימיםאבל דמים ׁשירי אפּלּו ּבחּוץ, הּדם ׁשירי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

מעּכבין. ואינן הם מצוה ׁשירי הּדם ׁשירי ׁשּזריקת ּפטּור; -ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ּפטּור, - ּבחּוץ לּגין מּׁשלׁשה ּפחֹות מים אֹו יין המנּס ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֻוכן
הרי הּׁשעּור וחסר הֹואיל הּׁשנה; ימֹות ּבׁשאר ּבין ּבחג ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבין
חּטאת, מּבּׂשר הּמעלה וכן ּבפנים. להתקּבל ראּויין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָאינן
צּבּור, ׁשל ּבין יחיד ׁשל ּבין ׁשלמים, מּבּׂשר אׁשם, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּבּׂשר
ּפטּור; - ּבחּוץ הּפנים, מּלחם הּלחם, מּׁשתי מנחֹות, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמּׁשירי

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

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

חּיב. - ּבחּוץ ּכּלּה והקריב לתֹוכּה ְְְְִִַַָָָָֻֻקמצּה
.Â,והּמּגיׁש והּמניף והּמֹולח, והּפֹותת והּבֹולל, ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַהּיֹוצק

והמקּבל והּקֹומץ הּנרֹות, את והּמטיב הּׁשלחן את ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֻוהמסּדר
עבֹודה, גמר אינֹו מאּלּו אחד ׁשּכל לפי ּפטּור; - ּבחּוץ ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּדמים
גמר ׁשהיא העלאה מה - זבח אֹו עלה יעלה אׁשר ְְֱֲֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹונאמר:

עליו. חּיבין עבֹודה גמר ׁשהּוא ּכל אף ְֲֲִֶַַַָָָָָֹעבֹודה,
.Êּׂשעיר וכן ּׂשרפתּה, מּמקֹום חּוץ ׁשּׂשרפּה אדּמה ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָָֻּפרה

ּפטּור; - עליו ׁשהתוּדה אחר ּבחּוץ ׁשהקריבֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּמׁשּתּלח
ראּוי ׁשאינֹו ּכל - יביאּנּו לא מֹועד אהל ּפתח ואל ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹׁשּנאמר:
קדׁשים אבל עליו. חּיבין אין מֹועד אהל ּפתח אל ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹלבֹוא
חּיב. - ּבחּוץ מהן העלה אם ּבּקדׁש, ּפּסּולן ׁשהיה ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּפסּולין
העֹובד, ּבמחׁשבת וׁשּנפסל והּטמא והּיֹוצא הּלן ּכגֹון ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּכיצד?
אם הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו נּׂשרפין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻֻׁשּכּלן

לה' אתֹו לעּׂשֹות ׁשּנאמר: חּיב; - ּבחּוץ מהם והעלה ְֱֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעבר
ע חּיבין לה' הּנעּׂשה ּכל לּׁשם.- נעּׂשּו ואּלּו ליו, ְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹ

.Áמּמּנּו ׁשהעלה ּכיון ּבחּוץ, העלאתֹו על ׁשחּיבין ּדבר ֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכל
מּמּנּו וׁשּיר ּתחּלה ּבפנים ׁשהעלה ּבין חּיב. - ּבחּוץ ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכּזית
מּמּנּו ולקח ּבפנים הּכל ׁשהּניח ּבין ּבחּוץ, והעלהּו ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּכּזית
ּכל הּקרב דבר אֹותֹו חסר אם אבל ּבחּוץ. והעלהּו ְֱֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָּכּזית

ּפטּור. - ּבחּוץ ׁשאריתֹו והעלה ּבפנים, ְְְֱִִִֵֶֶַָָׁשהּוא
.Ëּומנחה והעֹולה והאמּורין הּלבֹונה אֹו הּקמץ ? ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹּכיצד

ׁשאריתן והקריב ּבפנים מקצתם ׁשחסרּו והּנסכין ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּנּׂשרפת
הּוא הּׁשלם על - אתֹו לעּׂשֹות נאמר: ׁשהרי ּפטּור; - ֱֲֲֵֵֶֶַַַַַָָֹּבחּוץ
ּבחּוץ וחסר ׁשלם הֹוציאֹו החסר. על חּיב ואינֹו ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָחּיב,

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

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

ִִַַלכּזית.
.‡Èהּדם זרק ואבר. אבר ּכל על חּיב - והעלה וחזר ְְְֱֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהעלה

ּבין הּכתּוב חלק ׁשהרי ׁשּתים, חּיב - האיברים ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוהעלה
ונאמר: עלה, יעלה אׁשר נאמר: ׁשהרי לעֹוּׂשה; ְְֱֱֲֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹמעלה
לעּׂשֹות ׁשּנאמר: ּפטּור; - חסר אבר העלה אתֹו. ֱֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלעּׂשֹות

חּיב. הּוא הּׁשלם על - ֵַַַָָֹאתֹו
.Èוהעלּוהּו ּבאבר ׁשאחזּו ׁשנים ּפטּורים. - ׁשּׁשחטּו ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשנים

אפּלּו - עלה יעלה אׁשר איׁש איׁש ׁשּנאמר: חּיבין; - ֱֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹּבחּוץ
חּיבין. ׁשהעלּו ואיׁש ֱִִִֶֶַָָאיׁש

.‚Èחּטאת ּדם המקּבל חּיב. - ּבחּוץ מּתנֹות מקצת ְְִֵֵַַַַַַַַָָָָהּזֹורק
על חּיב - ּבפנים ונתן וחזר ּבחּוץ מּמּנּו נתן אחד, ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָּבכֹוס

ׁשהרי ּבחּוץ, מּמּנּוהּנּתן נתן ואם ּבפנים; לּקרב ראּוי ּכּלֹו ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
אבל ׁשירים. ׁשהן מּפני ּפטּור, - ּבחּוץ ונתן וחזר ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבפנים
אחד אֹו ּבחּוץ, ׁשניהן ׁשּנתן ּבין ּכֹוסֹות, ּבׁשני קּבל ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאם
זה הרי - ּבחּוץ ואחד ּבפנים אחד אֹו ּבפנים, ואחד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבחּוץ

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

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

חּיב. - ּבחּוץ והּׁשני ְְִִִֵַַַָּבפנים
.ÂË- לעזרה חּוץ והעלם הּזה ּבּזמן קדׁשים ׁשּׁשחט ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָמי

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

לבֹוא. לעתיד ְְִִֶָָָוקּדׁשה
.ÊËאֹותן הּמעלה וכן חּיב. - ּבחּוץ נכרים קדׁשי ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשֹוחט

מקֹום. ּבכל לּׁשם עֹולֹות להקריב מּתרין והּנכרים ְְְְְִִִֵַַַַָָָָֻּבחּוץ.
ולעּׂשֹות לסּיען ואסּור ׁשּיבנּו. בּבמה ׁשּיקריבּו ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָוהּוא
להֹורֹות ּומּתר ּבחּוץ. להקריב עלינּו נאסר ׁשהרי ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשליחּותן,

הּוא. ּברּו האל לׁשם יקריבּו היא ּוללּמדם ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָלהם
דׁשמּיא ּבסּיעּתא הּקרּבנֹות מעּׂשה הלכֹות להֹו ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָסליקּו
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קיג               
  

חּיב - ּבחּוץ והעלהּו ּבחּוץ העֹוף את ׁשחט לּקרב. ְֱִֵֶֶַַַַָָָָָָראּוי
ּבפנים. ּכמליקה היא והרי ּכׁשרה, ּבחּוץ ׁשהּׁשחיטה ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶַַַַָָָׁשּתים;

ה'תשע"א תשרי י"ז קודש שבת

  
הּמזּבח‡. לראׁש ׁשּיעלה עד חּיב ּבחּוץ הּמעלה ְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָֹאין

- האבן על אֹו הּסלע על העלה אם אבל ּבחּוץ; ֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּיעּׂשה
ׁשהּוא ּפי על ואף הּמזּבח, על אּלא קרּבן קרּוי ׁשאין ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָּפטּור.
לּׁשם; ׁשּיעלה עד חּיב ואינֹו מזּבח. נח וּיבן ׁשּנאמר: ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָֹּבחּוץ,

לּׁשם. ׁשּיתּכּון עד - לה' אתֹו לעּׂשֹות ְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַֹׁשּנאמר:
.,ולּמזּבח לאּׁשים הראּוי ּדבר העלאת על אּלא חּיב ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָאינֹו

עֹולה מה - זבח אֹו עלה יעלה אׁשר ׁשּנאמר: העֹולה; ְֱֲֲֶֶֶֶַַַָָָָָָֹּכגֹון
על ׁשחּיבין הּוא לאּׁשים ׁשראּוי ּכל אף לאּׁשים, ְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹׁשראּויה

ּבחּוץ. ֲַַָָהעלאתֹו
עֹולה‚. איברי הּמקטיר אֹו הּדם, את הּזֹורק אמרּו: ְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָמּכאן

ּכהנים מנחת אֹו קטרת, אֹו לבֹונה אֹו קמץ אֹו אמּורין, ְְְֲִִִֵֶֶַָֹֹֹאֹו
ּבחּוץ מים אֹו יין לּגין ׁשלׁשה המנּס אֹו נסכים, מנחת ְְְְִִִִִֵַַַַַַָָֻאֹו
הּמתקּבל ּכל - אתֹו לעּׂשֹות יביאּנּו לא ׁשּנאמר: חּיב; -ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָֹֹ

ּבחּוץ. עליו חּיבין ְִִִַַָָָּבפנים
הּזֹורק„. הּפנימיםאבל דמים ׁשירי אפּלּו ּבחּוץ, הּדם ׁשירי ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ

מעּכבין. ואינן הם מצוה ׁשירי הּדם ׁשירי ׁשּזריקת ּפטּור; -ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָ
ּפטּור, - ּבחּוץ לּגין מּׁשלׁשה ּפחֹות מים אֹו יין המנּס ְְְִִִִֵֵַַַַַָָָֻוכן
הרי הּׁשעּור וחסר הֹואיל הּׁשנה; ימֹות ּבׁשאר ּבין ּבחג ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָּבין
חּטאת, מּבּׂשר הּמעלה וכן ּבפנים. להתקּבל ראּויין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָאינן
צּבּור, ׁשל ּבין יחיד ׁשל ּבין ׁשלמים, מּבּׂשר אׁשם, ְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָמּבּׂשר
ּפטּור; - ּבחּוץ הּפנים, מּלחם הּלחם, מּׁשתי מנחֹות, ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָמּׁשירי

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

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

חּיב. - ּבחּוץ ּכּלּה והקריב לתֹוכּה ְְְְִִַַָָָָֻֻקמצּה
.Â,והּמּגיׁש והּמניף והּמֹולח, והּפֹותת והּבֹולל, ְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַהּיֹוצק

והמקּבל והּקֹומץ הּנרֹות, את והּמטיב הּׁשלחן את ְְְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַָֻוהמסּדר
עבֹודה, גמר אינֹו מאּלּו אחד ׁשּכל לפי ּפטּור; - ּבחּוץ ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָּדמים
גמר ׁשהיא העלאה מה - זבח אֹו עלה יעלה אׁשר ְְֱֲֲֲִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹונאמר:

עליו. חּיבין עבֹודה גמר ׁשהּוא ּכל אף ְֲֲִֶַַַָָָָָֹעבֹודה,
.Êּׂשעיר וכן ּׂשרפתּה, מּמקֹום חּוץ ׁשּׂשרפּה אדּמה ְְְְֲִִֵֵֶָָָָָָָָֻּפרה

ּפטּור; - עליו ׁשהתוּדה אחר ּבחּוץ ׁשהקריבֹו ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָהּמׁשּתּלח
ראּוי ׁשאינֹו ּכל - יביאּנּו לא מֹועד אהל ּפתח ואל ְְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹֹׁשּנאמר:
קדׁשים אבל עליו. חּיבין אין מֹועד אהל ּפתח אל ֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹלבֹוא
חּיב. - ּבחּוץ מהן העלה אם ּבּקדׁש, ּפּסּולן ׁשהיה ְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּפסּולין
העֹובד, ּבמחׁשבת וׁשּנפסל והּטמא והּיֹוצא הּלן ּכגֹון ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָּכיצד?
אם הּמקּדׁשין, ּפסּולי ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו נּׂשרפין ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻֻׁשּכּלן

לה' אתֹו לעּׂשֹות ׁשּנאמר: חּיב; - ּבחּוץ מהם והעלה ְֱֱֲֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעבר
ע חּיבין לה' הּנעּׂשה ּכל לּׁשם.- נעּׂשּו ואּלּו ליו, ְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָֹ

.Áמּמּנּו ׁשהעלה ּכיון ּבחּוץ, העלאתֹו על ׁשחּיבין ּדבר ֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָּכל
מּמּנּו וׁשּיר ּתחּלה ּבפנים ׁשהעלה ּבין חּיב. - ּבחּוץ ְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּכּזית
מּמּנּו ולקח ּבפנים הּכל ׁשהּניח ּבין ּבחּוץ, והעלהּו ְְְֱִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּכּזית
ּכל הּקרב דבר אֹותֹו חסר אם אבל ּבחּוץ. והעלהּו ְֱֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָּכּזית

ּפטּור. - ּבחּוץ ׁשאריתֹו והעלה ּבפנים, ְְְֱִִִֵֶֶַָָׁשהּוא
.Ëּומנחה והעֹולה והאמּורין הּלבֹונה אֹו הּקמץ ? ְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָֹּכיצד

ׁשאריתן והקריב ּבפנים מקצתם ׁשחסרּו והּנסכין ְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּנּׂשרפת
הּוא הּׁשלם על - אתֹו לעּׂשֹות נאמר: ׁשהרי ּפטּור; - ֱֲֲֵֵֶֶַַַַַָָֹּבחּוץ
ּבחּוץ וחסר ׁשלם הֹוציאֹו החסר. על חּיב ואינֹו ְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָחּיב,

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

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

ִִַַלכּזית.
.‡Èהּדם זרק ואבר. אבר ּכל על חּיב - והעלה וחזר ְְְֱֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָהעלה

ּבין הּכתּוב חלק ׁשהרי ׁשּתים, חּיב - האיברים ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָוהעלה
ונאמר: עלה, יעלה אׁשר נאמר: ׁשהרי לעֹוּׂשה; ְְֱֱֲֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָֹמעלה
לעּׂשֹות ׁשּנאמר: ּפטּור; - חסר אבר העלה אתֹו. ֱֱֲֲֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹלעּׂשֹות

חּיב. הּוא הּׁשלם על - ֵַַַָָֹאתֹו
.Èוהעלּוהּו ּבאבר ׁשאחזּו ׁשנים ּפטּורים. - ׁשּׁשחטּו ְְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָׁשנים

אפּלּו - עלה יעלה אׁשר איׁש איׁש ׁשּנאמר: חּיבין; - ֱֲֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹּבחּוץ
חּיבין. ׁשהעלּו ואיׁש ֱִִִֶֶַָָאיׁש

.‚Èחּטאת ּדם המקּבל חּיב. - ּבחּוץ מּתנֹות מקצת ְְִֵֵַַַַַַַַָָָָהּזֹורק
על חּיב - ּבפנים ונתן וחזר ּבחּוץ מּמּנּו נתן אחד, ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָּבכֹוס

ׁשהרי ּבחּוץ, מּמּנּוהּנּתן נתן ואם ּבפנים; לּקרב ראּוי ּכּלֹו ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻ
אבל ׁשירים. ׁשהן מּפני ּפטּור, - ּבחּוץ ונתן וחזר ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָּבפנים
אחד אֹו ּבחּוץ, ׁשניהן ׁשּנתן ּבין ּכֹוסֹות, ּבׁשני קּבל ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאם
זה הרי - ּבחּוץ ואחד ּבפנים אחד אֹו ּבפנים, ואחד ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָּבחּוץ

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

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

חּיב. - ּבחּוץ והּׁשני ְְִִִֵַַַָּבפנים
.ÂË- לעזרה חּוץ והעלם הּזה ּבּזמן קדׁשים ׁשּׁשחט ְְֱֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָָמי

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

לבֹוא. לעתיד ְְִִֶָָָוקּדׁשה
.ÊËאֹותן הּמעלה וכן חּיב. - ּבחּוץ נכרים קדׁשי ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשֹוחט

מקֹום. ּבכל לּׁשם עֹולֹות להקריב מּתרין והּנכרים ְְְְְִִִֵַַַַָָָָֻּבחּוץ.
ולעּׂשֹות לסּיען ואסּור ׁשּיבנּו. בּבמה ׁשּיקריבּו ְְְְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָוהּוא
להֹורֹות ּומּתר ּבחּוץ. להקריב עלינּו נאסר ׁשהרי ְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָָָֻׁשליחּותן,

הּוא. ּברּו האל לׁשם יקריבּו היא ּוללּמדם ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָלהם
דׁשמּיא ּבסּיעּתא הּקרּבנֹות מעּׂשה הלכֹות להֹו ְְְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָסליקּו
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ה'תשע"א תשרי י"א ראשון יום

.Ù .ËÚ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הע"ט מּלבנֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַָָָָָֻ

אמרֹו והּוא ּברזל, ּבהן ׁשּנגע מאבנים ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמזּבח
הנפּת חרּב ּכי ּגזית אתהן "לאֿתבנה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹיתעּלה:

וּתחללה" עליה  מהן ּבנה ואם , ְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָ
עליו. מקריבים ואין ּפסּול הּוא הרי ― ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָמזּבח
מּמּדֹות ג' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָּוכבר

 .

― ׁשמנים הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָֹֻ
ּפסיעֹות יפסע ׁשּלא ּכדי ּבמעלֹות, לּמזּבח ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַַַֹמּלעלֹות
ּגּדל, ּבצד עקב יל אּלא עלּיתֹו, ּבׁשעת ְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֻּגּסֹות
עלֿ במעלת "לאֿתעלה יתעּלה: אמרֹו ְְְְֲֲִֶֶַַַַָֹֹוהּוא

וגֹו'" מזּבחי הּמכלּתא ּולׁשֹון .  ְְְְְְִִִַָ
לאֿתּגלה "אׁשר לֹומר: "מהּֿתלמּוד :ְֲִֶֶַַַָֹ

ּפֹוסע יהא לא לּמזּבח ׁשּכׁשעֹולה עליו"? ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹערות
ּוכבר ּגּדל". ּבצד עקב מהּל אּלא ּגּסה, ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֻּפסיעה
מּמּדֹות ג' ּבפרק ּבנינֹו ואי הּכבׁש צּורת ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָנתּבארה

 עד הּמזּבח על ּגּסה ּפסיעה וכלֿהּפֹוסע .ְְְִִֵֵַַַַַַַָָָ
לֹוקה. ― עליו ערותֹו ְִֶֶֶֶָָָָׁשּתּגלה

ה'תשע"א תשרי י"ב שני יום

.‡Î ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
― הכ"א מןהּמצוה ליראה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַָָ

ּבלּבנּו לֹו ׁשּנקּבע עד מאד, מאד הּזה ְְְְְִִִֵֶֶַַַַָֹֹהּמקּדׁש
מקּדׁש, מֹוראת היא וזֹו ― והּפחד הּיראה ְְְְְִִִַַַַַָָָמקֹום

ּתיראּו" "ּומקּדׁשי יתעּלה: אמרֹו והּוא  ְְְְִִִִֶַָָָ
ּבּספרא ׁשהזּכירּו ּכמֹו זֹו יראה והגּדרת .ְְְְְְִִִִֶַַַָָָ

הּבית להר יּכנס לא מֹורא? הּוא "איזה :ְִִֵֵֶַַַָָֹ
ּובאפנּדתֹו ּובמנעלֹו ּבמקלֹו    ְְְְְֲִַַָָֻ

       
 יעׂשּנּו ולא רגליו ׁשעל ְְֲֶֶַַַָָָָֹּובאבק

קּפנּדריא  ֿמּקל ּורקיקה , ְְְִִֶַַָָָ
וחמר"  ּבכּמה נתּבאר ּוכבר . ְְְִֵֶַָָָָֹ

ּבעזרה לׁשבת ּבהחלט ׁשאסּור ּבּתלמּוד, ְְְְֲֵֶֶֶֶַַָָָָָמקֹומֹות
ׁשאמר לפי וכלֿזה ּבלבד; ּדוד ּבית למלכי ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאּלא
אפּלּו לעֹולם, חֹובה וזֹו ּתיראּו" "ּומקּדׁשי ְְְְֲִִִִִֶַָָָָיתעּלה:

ּולׁשֹון ׁשרּבּו. ּבעונֹותינּו חרב ׁשהּוא הּזה ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָֹּבזמן
הּמקּדׁשספרא ׁשּבית ּבזמן אּלא לי "אין : ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ

ּתלמּוד מּנין? הּמקּדׁש ּבית ׁשאין ּבזמן ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָקּים,
― ּתיראּו ּומקּדׁשי ּתׁשמרּו אתֿׁשּבתתי ְְְִִִִֶַַַָָֹֹלֹומר:
מקּדׁש מֹורא אף לעֹולם, ׁשּבת ְְְִִַַַַָָָָמהּֿׁשמירת
אּתה מןֿהּמקּדׁש "לא עֹוד: אמרּו וׁשם ְְְְִִַַָָָָָֹלעֹולם".

הּמקּדׁש". על ׁשּפקד מּמי אּלא ְִִִֵֶֶַַַָָָָירא,

ה'תשע"א תשרי י"ג שלישי יום

. ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .Î ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.‰Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
יוםראשוֿןשלישיי"אֿי"גתשרי

.„Ù .‚Ù ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
― הכ"ב אתֿהּמצוה לׁשמר ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶֶַַַַָֹ

ּבמׁש ּבכלֿלילה ּתמיד סביבֹו ללכת ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָהּמקּדׁש
והּוא ּולגּדלֹו, ּולרֹוממֹו לכּבדֹו, ּכדי ְְְְְְְְְֵַַַַָָּכלֿהּלילה
לפני אּת ּובני "ואּתה לאהרן: יתעּלה ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹאמרֹו

העדת" אהל  ּתהיּו אּתם ּכלֹומר: , ְְִֵֶֶַַָֹֻ
אחר, ּבלׁשֹון זה צּוּוי נכּפל ּוכבר ּתמיד. ְְְְִִִֵֶַַָָָָָלפניו
מֹועד" אהל אתֿמׁשמרת "וׁשמרּו אמרֹו: ְְְְְִֵֶֶֶֶָָֹוהּוא

 ספרי ּולׁשֹון .  אּתה" : ְְִֵַָ
מּבפנים הּכהנים ― העדת אהל לפני אּת ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹֹֻּובני
ולהליכה לׁשמירה ּכלֹומר: מּבחּוץ", ְְְְְֲִִִִִִַַַַָָוהלוּים
"וׁשמרּו הּזה: ּכּלׁשֹון אמרּו ּובּמכלּתא ְְְְְְִִֶַַַָָָָסביבֹו.
ּבעׂשה, אּלא לי אין ― מֹועד אהל ֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹאתֿמׁשמרת
את ּוׁשמרּתם לֹומר: ּתלמּוד ּבלאֿתעׂשה? ְְְְֲִִֵֶֶַַַַַֹמּנין

הּקדׁש" מׁשמרת ל נתּברר הּנה ְְְִִִֵֵֶֶֶַָֹ
"ּגדּלה אמרּו: וׁשם עׂשה. מצות ― ְְְְְֲִִֵֶַָָָָֻׁשּׁשמירתֹו
ּפלטֹורין ּדֹומה לא ׁשֹומרים. עליה ׁשּיׁש ְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹלּמקּדׁש

 ׁשאין לפלטֹורין ׁשֹומרין עליה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָׁשּיׁש
ההיכל ׁשם ― ׁשּפלטֹורין וידּוע ׁשֹומרין". ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָעליה
ׁשּיהיּו ורֹוממּותֹו, ההיכל ׁשּמגדּלת לֹומר: ְְְְְִִֵֶֶַַַָֻרצֹונֹו
ּכלּֿדיני נתּבארּו ּוכבר עליו. קבּועים ְְְְֲִִִִֵָָָָָׁשֹומרים
מּדֹות. ּובמּסכת ּתמיד מּמּסכת א' ּבפרק זֹו ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָמצוה

― הס"ז מּלהׁשּביתהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
והּוא ּכלֿלילה, ּתמיד ּבֹו ולסב ְְְְְִִִַַַָָָָָֹׁשמירתֿהּמקּדׁש

הּקדׁש" מׁשמרת את "ּוׁשמרּתם ּוכבראמרֹו: ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָֹ
ׁשּׁשמירת עׂשה, מּמצות כ"ב ּבמצוה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֹּבארנּו
ּכאן, נבאר וכ עׂשה; מצות ּבֹו והּסּבּוב ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָהּמקּדׁש
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ּולׁשֹון לאֿתעׂשה, מצות ― זה ּדבר ְְֲִִֶֶֶַַָָֹׁשּבּטּול
מֹועד" אהל אתֿמׁשמרת "וׁשמרּו הּמכלּתא: ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹ

― ּבלאֿתעׂשה? ּומּנין ּבעׂשה, אּלא לי אין ,ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ
הּקדׁש" מׁשמרת את "ּוׁשמרּתם לֹומר: ּתלמּוד ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַֹ

.ּומּדֹות ּתמיד ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָ

― הל"ה ׁשמןהּמצוה לנּו ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
המיחד הּתאּור ּכפי עׂשּוי  מּוכן ְְִֵַַָָָֻ

ׁשאמר: ּכמֹו ׁשּיתמּנה, ּגדֹול ּכלּֿכהן ּבֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹלמׁשח
ׁשמן עלֿראׁשֹו אׁשרֿיּוצק מאחיו הּגדֹול ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ"והּכהן

הּמׁשחה"  מקצת ּבֹו מֹוׁשחים וכן , ְְְְִִִֵַַָ
הּמלכים    ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְִִֵֶַָָ

וכלֿ הּמׁשּכן ּבֹו נמׁשח ּוכבר זֹו. מצוה ְְְְְְְִִִִַַָָָָּבהלכֹות
לפי לדֹורֹות, אתֿהּכלים ּבֹו מֹוׁשחים אין אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָּכליו;

ּבספרי אמרּו ׁשּבפרּוׁש  ׁשּבמׁשיחתם , ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָ
ּכלֿ הקּדׁשּו ― הּמׁשּכן ּכלי ּכלֹומר ― אּלּו ְְְְְִֵֵֶַַָָָׁשל
מׁשחתֿ "ׁשמן יתעּלה: אמר לבֹוא, לעתיד ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּכלים

לדרתיכם" לי זה יהיה קדׁש  ּוכבר . ְְְִִֵֶֶֶֶָֹֹֹ
ּכרתֹות ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֵֵָָ

― הפ"ג מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמׁשחה, ּכׁשמן ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָׁשמן

ּכמהּו" תעׂשּו לא "ּובמתּכנּתֹו והעֹובר ְְְְֲֵַַָָֹֹֻ
ׁשּבא ּכמֹו ּכרת, חּיב ― מזיד הּוא אם זה, לאו ְִִֵֵֶֶַַָָָָעל

וכּו'" ּכמהּו אׁשרֿירקח "איׁש ּבּכתּוב: . ְְֲִִֶַַָָֹ
ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ְְְִֵַַָָָָואם

מּכרתֹות א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָ

― הפ"ד מּלמׁשחהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
ּגדֹולים ּכהנים זּולת מׁשה ׁשעׂשה הּמׁשחה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹּבׁשמן
"עלּֿבׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, ְְְְְְִִִֶַַַָָָּומלכים

"ייס לא אדם ּבֹו ׁשהּנמׁשח ּוברּור, . ְִִֶַָָָָָֹ
מּמּנּו יּתן "ואׁשר אמר: ּכרת, חּיב ― ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבמזיד

ונכרת" חּיבעלֿזר ― ׁשֹוגג הּוא ואם ; ְְְִִֵַַַָָ
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר קבּועה. ְְְְֲִִִֵַַָָָָָחּטאת

ּכרתֹות .ּבריׁש ְְֵֵ

ה'תשע"א תשרי י"ד רביעי יום

.Ù .‰Ù ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ
.ÂÙ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .„Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ

― הפ"ה מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
מגמר  ּבמתּכנת ְְְֶַָֹֻ

ּתערבּתֹו סּממני אֹותן ׁשּיהיּו ּכלֹומר: ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹֻהּקטרת,
להתגּמר ויתּכּון הּמּדֹות אֹותן ּוביחס ְְְְְִִִֵֵַַַַַָ

ית אמרֹו והּוא תעׂשּוּבֹו, לא "ּובמתּכנּתּה עּלה: ְְְְְְֲִֶַַַָָֹֻ
לכם"  ועֹוׂשה ׁשהעֹובר לנּו, ּובאר ְֵֵֵֶֶֶָָָ

אמר: ּכרת, חּיב ― ּתּמרּתּה להריח וכּונתֹו ְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָּכמֹוה
ונכרת ּבּה להריח כמֹוה אׁשרֿיעׂשה ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָ"איׁש

מעּמיו" ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד; הּוא אם ְִִִֵֵֵַָ
ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת מקריב ―ְְְְֲִִִֵַַַָָָָ

ּכרתֹות ּבריׁש זֹו .מצוה ְְְִֵֵָ

― הפ"ב מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא ׁשּבהיכל, הּזהב ּבמזּבח קרּבן ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָׁשּום
ּומנחה ועלה זרה קטרת עליו "לאֿתעלּו ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹיתעּלה:

עליו" תּסכּו לא ונס אֹו ּבֹו וכלֿהּמקריב ְְְְִִֵֶַַָָָֹ
לֹוקה. ― לֹו ּׁשּמיּוחד מה זּולת עליו ְֵֶֶַַַָָָהּזֹורק

― הל"ד הּכהניםהּמצוה ׁשּיּׂשאּו ׁשּנצטּוינּו ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָֹ
מּמקֹום להעבירֹו ּכׁשּנרצה ּכתפיהם על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָאתֿהארֹון
הּקדׁש "ּכיֿעבדת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲִִֶֶַַַָָֹֹלמקֹום,

יּׂשאּו" ּבּכתף עלהם  ואףֿעלּֿפי . ְֲִִֵֵֶַַַָָ
מחמת אּלא זה היה לא ללוּים, אז נאמר זה ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּצּוּוי
הּוא אהרן ּכי הּזמן, ּבאֹותֹו הּכהנים מסּפר ְְְֲֲִִִִַַַַַֹֹמעּוט

הּמתחיל       ְִַַ
 חֹובה הּמצוה הרי לדֹורֹות אבל ;ְְֲֲִֵַָָָ

ׁשּנתּבאר ּכמֹו אֹותֹו, הּנֹוׂשאים והם הּכהנים, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹעל
יהֹוׁשע ּבספר ׁשמּואל ּובספר  ְְְְֵֵֵֶֶַֻ

ּבּפעם אתֿהארֹון להעביר ּדוד צּוה וכאׁשר .ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָ
הּימים ּבדברי אמר הּׁשנּיה   : ְְְִִִֵַַַָָָ

בניֿהלוּים "וּיׂשאּו ארֹון את ְְְֲִִִֵֵַַ
ּבכתפם ה' ּכדבר מׁשה צּוה ּכאׁשר ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹהאלהים

עליהם" ּבּמטֹות     ֲֵֶַֹ
 הּימים ּבדברי הזּכיר ּכאׁשר וכן .  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָ

מׁשמרֹות וארּבע לעׂשרים הּכהנים ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָֹֻחלּקת
לעבדת פקּדתם "אּלה :אחרּֿכ לבֹואואמר ם ְְֲֵֶַַַַָָָָָָָֹֻ

צּוהּו ּכאׁשר אביהם אהרן ּביד ּכמׁשּפטם ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹלביתֿה'
על רֹומז ׁשהּוא חכמים, ּפרׁשּו יׂשראל", אלהי ְְֱֲִִֵֵֵֵֶַָָֹה'
הּכתף, על הארֹון נׂשיאת היא הּכהנים ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשעבֹודת

ספרי ּולׁשֹון יׂשראל. אלהי ה' ׁשּצּוה וזהּו ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶָָֹ
 אלהי ה' צּוהּו ּכאׁשר וגֹו' "ּכמׁשּפטם :ְְְֱֲִִֵֶַָָָֹ

וגֹו' נתן לא קהת ולבני צּוהּו? היכן ― ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֹיׂשראל
הּמצות. מּכלל ׁשּזה נתּברר הּנה יּׂשאּו". ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבּכתף
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קטו          
  

ּולׁשֹון לאֿתעׂשה, מצות ― זה ּדבר ְְֲִִֶֶֶַַָָֹׁשּבּטּול
מֹועד" אהל אתֿמׁשמרת "וׁשמרּו הּמכלּתא: ְְְְְִִֵֶֶֶֶַָָֹ

― ּבלאֿתעׂשה? ּומּנין ּבעׂשה, אּלא לי אין ,ְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָֹ
הּקדׁש" מׁשמרת את "ּוׁשמרּתם לֹומר: ּתלמּוד ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַֹ

.ּומּדֹות ּתמיד ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ,ְְְְֲִִִִִֵֵָָָָ

― הל"ה ׁשמןהּמצוה לנּו ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָ
המיחד הּתאּור ּכפי עׂשּוי  מּוכן ְְִֵַַָָָֻ

ׁשאמר: ּכמֹו ׁשּיתמּנה, ּגדֹול ּכלּֿכהן ּבֹו ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹלמׁשח
ׁשמן עלֿראׁשֹו אׁשרֿיּוצק מאחיו הּגדֹול ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹ"והּכהן

הּמׁשחה"  מקצת ּבֹו מֹוׁשחים וכן , ְְְְִִִֵַַָ
הּמלכים    ׁשּיתּבאר ּכמֹו , ְְְִִֵֶַָָ

וכלֿ הּמׁשּכן ּבֹו נמׁשח ּוכבר זֹו. מצוה ְְְְְְְִִִִַַָָָָּבהלכֹות
לפי לדֹורֹות, אתֿהּכלים ּבֹו מֹוׁשחים אין אבל ְְְֲִִִֵֵֵֶַָָּכליו;

ּבספרי אמרּו ׁשּבפרּוׁש  ׁשּבמׁשיחתם , ְְְְְְִִֵֵֶֶָָָ
ּכלֿ הקּדׁשּו ― הּמׁשּכן ּכלי ּכלֹומר ― אּלּו ְְְְְִֵֵֶַַָָָׁשל
מׁשחתֿ "ׁשמן יתעּלה: אמר לבֹוא, לעתיד ְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָהּכלים

לדרתיכם" לי זה יהיה קדׁש  ּוכבר . ְְְִִֵֶֶֶֶָֹֹֹ
ּכרתֹות ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְְֲִִִֵֵֵָָ

― הפ"ג מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמׁשחה, ּכׁשמן ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָׁשמן

ּכמהּו" תעׂשּו לא "ּובמתּכנּתֹו והעֹובר ְְְְֲֵַַָָֹֹֻ
ׁשּבא ּכמֹו ּכרת, חּיב ― מזיד הּוא אם זה, לאו ְִִֵֵֶֶַַָָָָעל

וכּו'" ּכמהּו אׁשרֿירקח "איׁש ּבּכתּוב: . ְְֲִִֶַַָָֹ
ּוכבר קבּועה. חּטאת חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ְְְִֵַַָָָָואם

מּכרתֹות א' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֵֶֶָָ

― הפ"ד מּלמׁשחהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֹֻ
ּגדֹולים ּכהנים זּולת מׁשה ׁשעׂשה הּמׁשחה ְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹּבׁשמן
"עלּֿבׂשר יתעּלה: אמרֹו והּוא ּבלבד, ְְְְְְִִִֶַַַָָָּומלכים

"ייס לא אדם ּבֹו ׁשהּנמׁשח ּוברּור, . ְִִֶַָָָָָֹ
מּמּנּו יּתן "ואׁשר אמר: ּכרת, חּיב ― ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָּבמזיד

ונכרת" חּיבעלֿזר ― ׁשֹוגג הּוא ואם ; ְְְִִֵַַַָָ
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר קבּועה. ְְְְֲִִִֵַַָָָָָחּטאת

ּכרתֹות .ּבריׁש ְְֵֵ

ה'תשע"א תשרי י"ד רביעי יום
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― הפ"ה מּלעׂשֹותהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֲִִֶַַַַַָָָָֻ
מגמר  ּבמתּכנת ְְְֶַָֹֻ

ּתערבּתֹו סּממני אֹותן ׁשּיהיּו ּכלֹומר: ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹֻהּקטרת,
להתגּמר ויתּכּון הּמּדֹות אֹותן ּוביחס ְְְְְִִִֵֵַַַַַָ

ית אמרֹו והּוא תעׂשּוּבֹו, לא "ּובמתּכנּתּה עּלה: ְְְְְְֲִֶַַַָָֹֻ
לכם"  ועֹוׂשה ׁשהעֹובר לנּו, ּובאר ְֵֵֵֶֶֶָָָ

אמר: ּכרת, חּיב ― ּתּמרּתּה להריח וכּונתֹו ְְְִִֵַַַַָָָָָָָָָָּכמֹוה
ונכרת ּבּה להריח כמֹוה אׁשרֿיעׂשה ְְְֲֲִִִֶֶַַַָָָָ"איׁש

מעּמיו" ׁשֹוגג הּוא ואם מזיד; הּוא אם ְִִִֵֵֵַָ
ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר קבּועה. חּטאת מקריב ―ְְְְֲִִִֵַַַָָָָ

ּכרתֹות ּבריׁש זֹו .מצוה ְְְִֵֵָ

― הפ"ב מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
אמרֹו והּוא ׁשּבהיכל, הּזהב ּבמזּבח קרּבן ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָׁשּום
ּומנחה ועלה זרה קטרת עליו "לאֿתעלּו ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָָֹֹֹיתעּלה:

עליו" תּסכּו לא ונס אֹו ּבֹו וכלֿהּמקריב ְְְְִִֵֶַַָָָֹ
לֹוקה. ― לֹו ּׁשּמיּוחד מה זּולת עליו ְֵֶֶַַַָָָהּזֹורק

― הל"ד הּכהניםהּמצוה ׁשּיּׂשאּו ׁשּנצטּוינּו ְְְֲִִִִִֶֶַַַַָֹ
מּמקֹום להעבירֹו ּכׁשּנרצה ּכתפיהם על ְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָאתֿהארֹון
הּקדׁש "ּכיֿעבדת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְֲִִֶֶַַַָָֹֹלמקֹום,

יּׂשאּו" ּבּכתף עלהם  ואףֿעלּֿפי . ְֲִִֵֵֶַַַָָ
מחמת אּלא זה היה לא ללוּים, אז נאמר זה ְֱֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּצּוּוי
הּוא אהרן ּכי הּזמן, ּבאֹותֹו הּכהנים מסּפר ְְְֲֲִִִִַַַַַֹֹמעּוט

הּמתחיל       ְִַַ
 חֹובה הּמצוה הרי לדֹורֹות אבל ;ְְֲֲִֵַָָָ

ׁשּנתּבאר ּכמֹו אֹותֹו, הּנֹוׂשאים והם הּכהנים, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹעל
יהֹוׁשע ּבספר ׁשמּואל ּובספר  ְְְְֵֵֵֶֶַֻ

ּבּפעם אתֿהארֹון להעביר ּדוד צּוה וכאׁשר .ְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָָ
הּימים ּבדברי אמר הּׁשנּיה   : ְְְִִִֵַַַָָָ

בניֿהלוּים "וּיׂשאּו ארֹון את ְְְֲִִִֵֵַַ
ּבכתפם ה' ּכדבר מׁשה צּוה ּכאׁשר ְְֱֲִִִִֵֶֶַַָָָֹֹהאלהים

עליהם" ּבּמטֹות     ֲֵֶַֹ
 הּימים ּבדברי הזּכיר ּכאׁשר וכן .  ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָ

מׁשמרֹות וארּבע לעׂשרים הּכהנים ְְְְְֲֲִִִֶַַַַָֹֻחלּקת
לעבדת פקּדתם "אּלה :אחרּֿכ לבֹואואמר ם ְְֲֵֶַַַַָָָָָָָֹֻ

צּוהּו ּכאׁשר אביהם אהרן ּביד ּכמׁשּפטם ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַָָָֹלביתֿה'
על רֹומז ׁשהּוא חכמים, ּפרׁשּו יׂשראל", אלהי ְְֱֲִִֵֵֵֵֶַָָֹה'
הּכתף, על הארֹון נׂשיאת היא הּכהנים ְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָֹׁשעבֹודת

ספרי ּולׁשֹון יׂשראל. אלהי ה' ׁשּצּוה וזהּו ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶָָֹ
 אלהי ה' צּוהּו ּכאׁשר וגֹו' "ּכמׁשּפטם :ְְְֱֲִִֵֶַָָָֹ

וגֹו' נתן לא קהת ולבני צּוהּו? היכן ― ְְְְְִִִֵֵֵַָָָָָֹיׂשראל
הּמצות. מּכלל ׁשּזה נתּברר הּנה יּׂשאּו". ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָֹּבּכתף
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קטז         
  

― הפ"ו מּלהֹוציאהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
הארֹון ּבּדי    מּתֹו ִֵַָָ

יהיּו הארן "ּבטּבעת יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִֶַַַַַַָָָֹֹהּטּבעת,
מּמּנּו" יּסרּו לא הּבּדים  על והעֹובר ְִִֵֶַַַָָֹֻ

מּכֹות ּובסֹוף לֹוקה. ― זה ּכאׁשרלאו אמרּו, ְְֲֶֶֶַַָָ
ּבּדי הּמסיר איּכא "והא מלקּות: מחּיבי ְְְְְִִִִֵֵֵַַַָָֻהזּכירּו
ואזהרּתיּה לֹוקה. הּוא ׁשּגם ּכלֹומר: ְְְְֵֶֶַַַַָָהארֹון?"
מצות ׁשהיא ל נתּבאר הּנה יּסרּו". מ"ּלא ְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֻמהכא,

עליה. ולֹוקין ְֲִֶֶַָָֹלאֿתעׂשה

ה'תשע"א תשרי ט"ו חמישי יום
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― הכ"ג ּבלבד,הּמצוה הלוּים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִִֶַַַַַַָ
נעילת ּכגֹון: ידּועֹות, ּבעבֹודֹות ּבּמקּדׁש ְְְְֲֲִִַַַַָֹלעבד

הּקרּבןׁשערים ּבעת הּׁשיר ואמירת , ְְְֲִִִֵַַַַָָָ
 הּוא הּלוי "ועבד אמרֹו: והּוא ,ְְְִֵַַָָ

מֹועד" אהל אתֿעבדת  ספרי ּולׁשֹון . ְְֲִֵֵֶֶַֹֹ
אני "ׁשֹומע רצה: לא ואם יעבד; ― רצה אם ְֲֲִִִֵַַָָָָֹֹ

― הּוא הּלוי ועבד לֹומר: ּתלמּוד יעבד, לא ―ְְֲִֵַַַַַָֹֹ
מּטלת ּומצוה עליו חֹובה ׁשּזה ּכלֹומר: ְְְִֶֶֶֶַַָָָָָֻעלּֿכרחֹו",
הלוּים עבֹודת מהֿהיא נתּבאר ּוכבר ּבהכרח. ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָעליו

ּבתמיד מקֹומֹות ּבכּמה הּזאת      ְְְִַַָָֹ
 ּומּדֹות   ּגםּֿכן ונתּבאר . ְְִִֵֵַָ

מערכים ב' אּלאּבפרק ׁשיר אֹומרים ׁשאין ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶָָ
אחר: ּבלׁשֹון זֹו ּבמצוה הּצּוּוי נכּפל ּוכבר ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָהלוּים

הלוּים" ּככלֿאחיו אלהיו ה' ּבׁשם "וׁשרת ְְְְֱִִֵֵֵֶַָָָֹ
 מערכים ב' ּבפרק ואמרּו ,איזהּו" : ְְְֲִֵֵֶֶֶָָ

ׁשירה". זֹו אֹומר: הוי ה'? ּבׁשם ְֱִֵֵֵֵָׁשרּות

― הע"ב הּלוּיםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֻ
המיחדֹות מןֿהעבֹודֹות עבֹודה ּבׁשּום ְְְְֲֲִִִֵַַָָָֻמּלהתעּסק
עבֹודה ּבׁשּום מּלהתעּסק ― והּכהנים ְְְְֲֲֲִִִִֵַַַָֹֹלּכהנים,
ׁשּׁשּתי לפי ללוּים, המיחדֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָֻמןֿהעבֹודֹות
לכלֿ והלוּים, הּכהנים ּכלֹומר: האּלה, ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹהּמׁשּפחֹות
ּבאה לפיכ ּבּמקּדׁש. מיחדת עבֹודה מהן ְְְְֲִִִֵֶֶֶַָָָָָָָֻמׁשּפחה
ּתעבֹוד ׁשּלא יחד, לׁשּתיהן יתעּלה מאּתֹו ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהאזהרה
ּבמה ּכלֿקבּוצה אּלא ― האחרת ּבעבֹודת ְְֲֶֶֶַַַַַַָָָָאחת
עלֿעבדתֹו איׁש "איׁש ׁשאמר: ּכמֹו ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹּׁשּנצטותּה,

ואלֿמּׂשאֹו"  ּבהן ׁשּבא הּלאו ּולׁשֹון ְְֶֶֶַַָָָָ
הּקדׁש אלּֿכלי א" הלוּים: על יתעּלה אמרֹו ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָֹהּוא

ולאֿימתּו" יקרבּו לא ואלֿהּמזּבח   ְְְְִִֵֶַַָָֹֹֻ
ימתּו "ולא ואמר: הּכהנים אל לדּבר חזר ְְְֲִֵֶַַַַַַָָָָֹֹֻאחרּֿכ

ּגםֿאּתם" ּכֹוללּגםֿהם ׁשּגםֿאּתם, ּכלֹומר: , ְֵֵֶֶֶַַַַַַ
מּלהתעּסק ׁשהזהרּתים ׁשּכמֹו הּזה. הּלאו ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָאתכם
אּתם ּכ והּמזּבח, הּמקּדׁש ּכלי והיא: ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּבעבֹודתכם.

ספרי ּולׁשֹון ּבעבֹודתם. מּלהתעּסק מזהרים ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָֻ
 לא ואלֿהּמזּבח הּקדׁש "אלּֿכלי :ְְְִֵֵֶֶֶַַַֹֹ

לי אין ענׁש. ― ימתּו" "ולא אזהרה: ― ְְְִִֵֶַָָָָֹֹֻיקרבּו"
הּכהנים; עבֹודת על ּומזהרין ׁשענּוׁשין לוּים ְְֲֲֲִִִִִֶֶַַַָָֹֻאּלא

ה עבֹודת על לֹומר:ּכהנים ּתלמּוד ― מּנין? לוּים ְְֲֲִִִִִַַַַַַֹ
לחברּתּה מעבֹודה ּגםֿהם   ְֲֲֵֵֶַַָָ

      
    ּתלמּוד ― ְִִַַמּנין?

חנניה ּבן יהֹוׁשע רּבי ּבּקׁש ּוכבר ּגםֿאּתם. ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָֻלֹומר:
חזֹור לֹו: אמר ּבןֿגדּגדה, יֹוחנן רּבי את ְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָֻלסּיע
ׁשאני ,ּבנפׁש מתחּיב אּתה ׁשּכבר !ְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָלאחֹורי
נתּבאר הּנה מןֿהמׁשֹוררים. ואּתה ְְְְֲִִִִִִֵֵַַַָָמןֿהּׁשֹוערים
עבֹודתֹו ׁשאינּה ּבעבֹודה הּמתעּסק ׁשּכלֿלוי ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָל
וכן ׁשמים. ּבידי מיתה חּיב ― לֹו ְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֻהמיחדת
עברּו אם אּלא הלוּים, לעבֹודת יּגׁשּו לא ְְְֲֲִִִִִֶַַַַָָֹֹהּכהנים
א" ּובּמכלּתא: ּבמלקּות. אם ּכי ּבמיתה ְְְְְִִִִֵַַַָָָאינם
אם יכֹול יקרבּו" לא ואלֿהּמזּבח הּקדׁש ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָֹֹאלּֿכלי
מּׁשּום ― "א" לֹומר: ּתלמּוד חּיבין? יהיּו ְְְִִִַַַַָָנגעּו
ידי על הלוּים אּלא לי אין חּיבין. הם ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָעבֹודה
ּתלמּוד מּנין? הלוּים עלֿידי הּכהנים ְְְֲֲִִִִִִֵַַַַַַֹֹהּכהנים,
"הלוּים נאמר: וׁשם ּגםֿאּתם", "ּגםֿהם ְְֱִִֵֶֶַַַַַַָלֹומר:
לוּים ׁשל על הּכהנים ואין ּבמיתה, ּכהנים ׁשל ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַָֹֹעל

ּבלאֿתעׂשה". ְֲֶֶַָֹאּלא

― הל"ב זרעהּמצוה לגּדל ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָ
מעלת להם ּוליחס ּולרֹוממם, ּולכּבדם ְְְְְֲֲֵֶַַַַַָָָֹאהרן

וראׁשֹונה קֹודמת ו]כבֹוד [קדּׁשה   ְְְִֶֶָָָֻ
.להם נׁשמע לא ― לכ יסרבּו ְְְְֲִִֶַַָָָֹואפּלּו

ׁשּלקחם ּכיון יתעּלה, לה' ּכבֹוד לׁשם ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָּכלֿזה
אמרֹו: והּוא קרּבנֹותיו, והקרבת ְְְְְְֲַַַָָָָָלעבֹודתֹו
קדׁש מקריב הּוא אלהי אתֿלחם ּכי ְְְֱִִִֶֶֶֶַַָֹֹ"וקּדׁשּתֹו

"יהיהֿל  הּפרּוׁש ּובא . : ְִֵֶַָָ
ראׁשֹון לפּתח ׁשּבקדּׁשה: "לכלּֿדבר ְְְְְִִִִֶַַָָָָֹֻ"וקּדׁשּתֹו"

."ראׁשֹון יפה מנה ולּטֹול ראׁשֹון, ּולבר ,ְְִִִֵֶֶָָָ
ספרא לׁשֹון וגם על" ― "וקּדׁשּתֹו" : ְְְְְִִַַַָ

אנחנּו ּבּה נצטּוינּו זֹו ׁשּמצוה ּכלֹומר, ְְְְְֲִִִֶַַַָָָּכרחֹו";
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"קדׁשים אמרּו: וכ הּכהן, ּברצֹון ּתלּויה ְְְְְְִִֵֵַָָָָֹֹואינה
לאלהיהם" יהיּו והיּו" ּכרחם"; "על ― ְְְִֵֵֶַָָָֹ

ּכיון נאמר, ׁשּלא מּומין"; ּבעלי לרּבֹות ― ְֲִֵֵֶֶַַַָֹֹֹקדׁש"
מּדּוע אלהיו, לחם להקריב ראּוי אינֹו ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּזה
אמר: לפיכ ּוגדּלה? ּכבֹוד לֹו ּונחּלק ְְְְִִֵֶַַַָָָָֻנעּדיפּנּו
ּתמים ― ּכּלֹו המכּבד הּזרע ― קדׁש" ְְִֶֶַַַָָָֹֻֻ"והיּו
להם, הראּויים הּתנאים נתּבארּו ּוכבר מּום. ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָּובעל
ּבמקֹומֹות זה, מנהג עּמהם לנהג צרי ְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹואי

וחּלין מּכֹות ּבגמרא ּובכֹורֹותמפּזרים ְְְְִִִַָָָֻֻ
וזּולתן.וׁשּבת ְְַָָָ

― הל"ו הּכהניםהּמצוה ׁשּיהיּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָֹ
ּבמׁשמרֹות עֹובדים    ְְְִִָ

 ולא ּבכלֿׁשבּוע, מׁשמרת ּתעבד :ְְְֲִֶֶַַָָֹֹ
ׁשאז ּבלבד, ּברגלים אּלא מערבת, הּכל יד ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּתהיה
מקריב. ׁשּבא וכלֿמי ּבׁשוה עֹובדֹות ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָּכלֿהּמׁשמרֹות

ּבדבריֿהּימים נתּבאר ּוכבר  ׁשּדוד . ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ
ונתּבאר מׁשמרֹות. כ"ד ועׂשאּום חּלקּום ְְְְְֲִִִֵֵַָָָּוׁשמּואל

והּכתּובּבסּכה ׁשוה. ּכּלן יד ׁשּברגלים , ְְְִֶַַָָָָָָָֻֻ
הּלוי "וכיֿיבא אמרֹו: הּוא זֹו ּבמצוה ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹׁשּנאמר

'ה ּבׁשם וׁשרת וגֹו' נפׁשֹו ּבכלֿאּות ּובא ְְְְְְֵֵֵַַַָָוגֹו'
חלק ה' לפני ׁשם העמדים הלוּים ּככלֿאחיו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹאלהיו

יאכלּו" ּכחלק  ספרי ּולׁשֹון . ְְְִֵֵֵֶֹ
 יכֹול ― נפׁשֹו ּבכלֿאּות "ּובא :ְְַַַָָָ

ּבׁשעה ― ׁשערי מאחד לֹומר: ּתלמּוד ְְְְֵֶַַַַָָָָלעֹולם?
ּבׁשער מכּנסין אחדׁשּיׂשראל  ְְְִִֵֶֶַַָָָֻ

ׁשוֹות ּכלֿהּמׁשמרֹות יכֹול רגלים. ְְְִִִַָָָָָָֹּבׁשלׁשה
הרגל מחמת ׁשּלא הּבאים הרגל ּבקרּבנֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

   לבד לֹומר: ּתלמּוד ?ְְַַַ
זה אבֹות מהּֿמכרּו האבֹות. על ְְִֶַַָָָָָָממּכריו

ּכלֹומר: ּבׁשּבּתי"; ואני ּבׁשּבּת אּתה ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָלזה?
ּכלֿׁשבּוע העבֹודה: מׁשמרֹות סּדּור על ְְְֲִִַַַָָָָָָָהסּכמתם

הּתרגּום ּפרׁשֹו וכ מׁשמרה. ―ּבר : ְְְְִֵַַַָָָ
אבהתא אתקינּו ּדכן ּבׁשּבתא, ּדייתי מּמּטרּתא ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָ

   מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ
סּכה ּגמרא ּבסֹוף .זֹו ְְָָָֻ

ה'תשע"א תשרי ט"ז שישי יום

.ÁÙ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Ò˜ .‚Ò˜ .‚Ú .ÊÙ
― הל"ג ללּבׁשהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ

יעבדּו ואחרּֿכ ּולתפארת, לכבֹוד מיחדים ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻּבגדים
בגדיֿקדׁש "ועׂשית יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹּבּמקּדׁש,

ּולתפארת" לכבֹוד אחי לאהרן  ; ְְְְֲִִֶַָָָֹ
ּכּתנת" והלּבׁשּתם ּתקריב "ואתּֿבניו  , ְְְְְֳִִֶַַָָָֹֻ
ּבגדים ׁשמנה ּכהּנה: ּבגדי הם ואּלּו  ְְְְְִִֵֵֵָָָֹֻ

     ּגדֹול ְֵָֹלכהן
הדיֹוט לכהן וארּבעה   ְְְְֵֶַָָֹ

מןֿהּבגדים ּבפחֹות ּכהן ׁשעֹובד וכלּֿפעם .ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ
עבֹודתֹו ― ּביֹותר אֹו העבֹודה לאֹותּה ְְְֲֲִֵַָָָָָֻהמיחדים
ׁשמים, ּבידי מיתה ּכ על חּיב לכ ונֹוסף ְְְִִִֵַַַָָָָָָָּפסּולה;
אֹותֹו מנּו וכ ׁשעבד. ּבגדים מחּסר לֹומר ְְְְִִֶַַַָָָָֻרצֹוני

סנהדרין ּבידיּבגמרא מיתה מחּיבי מּכלל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻ
ּבּכתּוב: נאמר אּלא ּפסּוק, ּבא לא זה ועל ְֱִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשמים.

וג אבנט אתם ּכהּנה""וחגרּת להם והיתה ֹו' ְְְְְְְֵֶַַָָָָָָָֹֻ
ּבפרּוׁשֹו ּובא , ׁשּבגדיהם "ּבזמן : ְְְִִֵֵֶֶַָ

― עליהם ּבגדיהם אין עליהם; ּכהּנתם ― ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֻעליהם
לקּמן ויתּבאר זרים". להֹו והוֹו עליהם ּכהּנתם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאין

  ואמרּו ּבמיתה. ― ׁשּׁשּמׁש ְְְִִֵֶֶָָָׁשּזר
ּבספרא  ― אתֿהחׁשן" עליו "וּיׂשם : ְְִֶֶֶַַָָָָֹ

לּמדּה לדֹורֹות; ולּמדּה לׁשעּתּה לּמדּה זֹו ְְְְְְְִִִַָָָָָָָ"ּפרׁשה
ּבכלֿיֹום הּכּפּורים. יֹום ּולׁשרּות יֹום יֹום ְְְִִֵֵַָלׁשרּות

זהב ּבבגדי מׁשּמׁש     ְְְִֵֵַָָ
 "לבן ּבבגדי מׁשּמׁש הּכּפּורים ּוביֹום ,ְְְְִִִֵֵַַָָ

    ּוכבר .ְָ
מצות אּלּו ּבגדים ׁשּלביׁשת ספרא, ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָנתּבאר

אמרם והּוא עׂשה, ׁשאין "ּומּנין : ְְֲִִֵֵֶַָָ
ּגזרת ּכמקּים אּלא לגדּלתֹו ּבגדים לֹובׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻאהרן
אתֿ ה' צּוה ּכאׁשר וּיעׂש לֹומר: ּתלמּוד ?ְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָהּמל

מׁשה"  ֿאף אּלּו, ׁשּבגדים ּכלֹומר, . ְְִֵֶֶַַָֹ
ואבני זהב ׁשהם ― הּיפי ּבתכלית ׁשהם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹעלּֿפי
לא ― היקרֹות מןֿהאבנים וזּולתן ויׁשפה ְְְְֲִִֵַַָָָָָָֹֹׁשהם
ׁשּצּוה הּמצוה, לקּיּום אּלא ּבהם, להתנאֹות ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָיתּכּון
אּלּו ּבגדים ׁשּילּבׁש והיא, ּבלבד; אתֿמׁשה, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹה'
ּכּלם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּמקּדׁש. ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֻּתמיד

מּזבחים ב' ּכּפּוריםּבפרק ּבמּסכת ּובמקֹומֹות ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָ
 וסּכה. ְָֻ

― הפ"ח ּפיהּמצוה מּלקרֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֻ
סֹוף ּכמֹו ארּוג יהיה אּלא ּגדֹול, ּכהן ְְְִִֵֶֶָָָֹמעיל
ּוגבּול   אמרֹו והּוא , ְְְָ

יּקרע" לא יהיהּֿלֹו תחרא "ּכפי יתעּלה: ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79



קיז          
  

"קדׁשים אמרּו: וכ הּכהן, ּברצֹון ּתלּויה ְְְְְְִִֵֵַָָָָֹֹואינה
לאלהיהם" יהיּו והיּו" ּכרחם"; "על ― ְְְִֵֵֶַָָָֹ

ּכיון נאמר, ׁשּלא מּומין"; ּבעלי לרּבֹות ― ְֲִֵֵֶֶַַַָֹֹֹקדׁש"
מּדּוע אלהיו, לחם להקריב ראּוי אינֹו ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָֹׁשּזה
אמר: לפיכ ּוגדּלה? ּכבֹוד לֹו ּונחּלק ְְְְִִֵֶַַַָָָָֻנעּדיפּנּו
ּתמים ― ּכּלֹו המכּבד הּזרע ― קדׁש" ְְִֶֶַַַָָָֹֻֻ"והיּו
להם, הראּויים הּתנאים נתּבארּו ּוכבר מּום. ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָּובעל
ּבמקֹומֹות זה, מנהג עּמהם לנהג צרי ְְְְִִִִִֵֶֶָָָֹואי

וחּלין מּכֹות ּבגמרא ּובכֹורֹותמפּזרים ְְְְִִִַָָָֻֻ
וזּולתן.וׁשּבת ְְַָָָ

― הל"ו הּכהניםהּמצוה ׁשּיהיּו ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִִֶֶַַַַַָֹ
ּבמׁשמרֹות עֹובדים    ְְְִִָ

 ולא ּבכלֿׁשבּוע, מׁשמרת ּתעבד :ְְְֲִֶֶַַָָֹֹ
ׁשאז ּבלבד, ּברגלים אּלא מערבת, הּכל יד ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹֹּתהיה
מקריב. ׁשּבא וכלֿמי ּבׁשוה עֹובדֹות ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָּכלֿהּמׁשמרֹות

ּבדבריֿהּימים נתּבאר ּוכבר  ׁשּדוד . ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָ
ונתּבאר מׁשמרֹות. כ"ד ועׂשאּום חּלקּום ְְְְְֲִִִֵֵַָָָּוׁשמּואל

והּכתּובּבסּכה ׁשוה. ּכּלן יד ׁשּברגלים , ְְְִֶַַָָָָָָָֻֻ
הּלוי "וכיֿיבא אמרֹו: הּוא זֹו ּבמצוה ְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָֹׁשּנאמר

'ה ּבׁשם וׁשרת וגֹו' נפׁשֹו ּבכלֿאּות ּובא ְְְְְְֵֵֵַַַָָוגֹו'
חלק ה' לפני ׁשם העמדים הלוּים ּככלֿאחיו ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹאלהיו

יאכלּו" ּכחלק  ספרי ּולׁשֹון . ְְְִֵֵֵֶֹ
 יכֹול ― נפׁשֹו ּבכלֿאּות "ּובא :ְְַַַָָָ

ּבׁשעה ― ׁשערי מאחד לֹומר: ּתלמּוד ְְְְֵֶַַַַָָָָלעֹולם?
ּבׁשער מכּנסין אחדׁשּיׂשראל  ְְְִִֵֶֶַַָָָֻ

ׁשוֹות ּכלֿהּמׁשמרֹות יכֹול רגלים. ְְְִִִַָָָָָָֹּבׁשלׁשה
הרגל מחמת ׁשּלא הּבאים הרגל ּבקרּבנֹות ְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹ

   לבד לֹומר: ּתלמּוד ?ְְַַַ
זה אבֹות מהּֿמכרּו האבֹות. על ְְִֶַַָָָָָָממּכריו

ּכלֹומר: ּבׁשּבּתי"; ואני ּבׁשּבּת אּתה ְְְְֲִִֶַַַַַַַָָלזה?
ּכלֿׁשבּוע העבֹודה: מׁשמרֹות סּדּור על ְְְֲִִַַַָָָָָָָהסּכמתם

הּתרגּום ּפרׁשֹו וכ מׁשמרה. ―ּבר : ְְְְִֵַַַָָָ
אבהתא אתקינּו ּדכן ּבׁשּבתא, ּדייתי מּמּטרּתא ְְְְְְֲִִֵֵֵַַַַָָָָָ

   מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר .ְְְֲִִִֵָָָ
סּכה ּגמרא ּבסֹוף .זֹו ְְָָָֻ

ה'תשע"א תשרי ט"ז שישי יום

.ÁÙ ‰˘Ú˙ ‡Ï ˙ÂˆÓ .‚Ï ‰˘Ú ˙ÂˆÓ
.„Ò˜ .‚Ò˜ .‚Ú .ÊÙ
― הל"ג ללּבׁשהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַָֹֹ

יעבדּו ואחרּֿכ ּולתפארת, לכבֹוד מיחדים ְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻּבגדים
בגדיֿקדׁש "ועׂשית יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָֹּבּמקּדׁש,

ּולתפארת" לכבֹוד אחי לאהרן  ; ְְְְֲִִֶַָָָֹ
ּכּתנת" והלּבׁשּתם ּתקריב "ואתּֿבניו  , ְְְְְֳִִֶַַָָָֹֻ
ּבגדים ׁשמנה ּכהּנה: ּבגדי הם ואּלּו  ְְְְְִִֵֵֵָָָֹֻ

     ּגדֹול ְֵָֹלכהן
הדיֹוט לכהן וארּבעה   ְְְְֵֶַָָֹ

מןֿהּבגדים ּבפחֹות ּכהן ׁשעֹובד וכלּֿפעם .ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹ
עבֹודתֹו ― ּביֹותר אֹו העבֹודה לאֹותּה ְְְֲֲִֵַָָָָָֻהמיחדים
ׁשמים, ּבידי מיתה ּכ על חּיב לכ ונֹוסף ְְְִִִֵַַַָָָָָָָּפסּולה;
אֹותֹו מנּו וכ ׁשעבד. ּבגדים מחּסר לֹומר ְְְְִִֶַַַָָָָֻרצֹוני

סנהדרין ּבידיּבגמרא מיתה מחּיבי מּכלל ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָָֻ
ּבּכתּוב: נאמר אּלא ּפסּוק, ּבא לא זה ועל ְֱִֶֶֶַַַָָָָָָֹׁשמים.

וג אבנט אתם ּכהּנה""וחגרּת להם והיתה ֹו' ְְְְְְְֵֶַַָָָָָָָֹֻ
ּבפרּוׁשֹו ּובא , ׁשּבגדיהם "ּבזמן : ְְְִִֵֵֶֶַָ

― עליהם ּבגדיהם אין עליהם; ּכהּנתם ― ְְֲֲֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָֻעליהם
לקּמן ויתּבאר זרים". להֹו והוֹו עליהם ּכהּנתם ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַָָָָָֻאין

  ואמרּו ּבמיתה. ― ׁשּׁשּמׁש ְְְִִֵֶֶָָָׁשּזר
ּבספרא  ― אתֿהחׁשן" עליו "וּיׂשם : ְְִֶֶֶַַָָָָֹ

לּמדּה לדֹורֹות; ולּמדּה לׁשעּתּה לּמדּה זֹו ְְְְְְְִִִַָָָָָָָ"ּפרׁשה
ּבכלֿיֹום הּכּפּורים. יֹום ּולׁשרּות יֹום יֹום ְְְִִֵֵַָלׁשרּות

זהב ּבבגדי מׁשּמׁש     ְְְִֵֵַָָ
 "לבן ּבבגדי מׁשּמׁש הּכּפּורים ּוביֹום ,ְְְְִִִֵֵַַָָ

    ּוכבר .ְָ
מצות אּלּו ּבגדים ׁשּלביׁשת ספרא, ּבלׁשֹון ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָנתּבאר

אמרם והּוא עׂשה, ׁשאין "ּומּנין : ְְֲִִֵֵֶַָָ
ּגזרת ּכמקּים אּלא לגדּלתֹו ּבגדים לֹובׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻאהרן
אתֿ ה' צּוה ּכאׁשר וּיעׂש לֹומר: ּתלמּוד ?ְֲִֶֶֶֶַַַַַַַָהּמל

מׁשה"  ֿאף אּלּו, ׁשּבגדים ּכלֹומר, . ְְִֵֶֶַַָֹ
ואבני זהב ׁשהם ― הּיפי ּבתכלית ׁשהם ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹעלּֿפי
לא ― היקרֹות מןֿהאבנים וזּולתן ויׁשפה ְְְְֲִִֵַַָָָָָָֹֹׁשהם
ׁשּצּוה הּמצוה, לקּיּום אּלא ּבהם, להתנאֹות ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָיתּכּון
אּלּו ּבגדים ׁשּילּבׁש והיא, ּבלבד; אתֿמׁשה, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָֹה'
ּכּלם זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ּבּמקּדׁש. ְְְְֲִִִִִֵַָָָָָָֻּתמיד

מּזבחים ב' ּכּפּוריםּבפרק ּבמּסכת ּובמקֹומֹות ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָ
 וסּכה. ְָֻ

― הפ"ח ּפיהּמצוה מּלקרֹוע ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֻ
סֹוף ּכמֹו ארּוג יהיה אּלא ּגדֹול, ּכהן ְְְִִֵֶֶָָָֹמעיל
ּוגבּול   אמרֹו והּוא , ְְְָ

יּקרע" לא יהיהּֿלֹו תחרא "ּכפי יתעּלה: ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹ
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קיח         
  

 חּיב ― ּבהן וכּיֹוצא ּבּמסּפרים והּקֹורעֹו ,ְְְְְְִִֵֵַַַַָָָ
ְַמלקּות.

― הפ"ז מהסירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻ
:יתעּלה אמרֹו והּוא האפֹוד, מעל ְְְִֵֵֶֶַַַָָֹהחׁשן

האפֹוד" מעל החׁשן "ולאֿיּזח אּלא , ְִֵֵֶֶַַַָָֹֹ
מּכֹות ּובסֹוף לֹו. מחּבר ּגםּֿכן,יהיה אמרּו ְְְְִֵֶַַָָֻ

אתֿ מזח איּכא והא מלקּות: מחּיבי ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֻּכׁשהזּכירּו
הּנה החׁשן" מ"ּלאֿיּזח מהכא ואזהרּתיּה ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֹֹהחׁשן?

לֹוקה. ― ׁשהּמזח ל ְְִֵֵֵֶֶַַָנתּבאר

― הע"ג מּלהּכנסהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָָֻ
הּתֹורה מּדיני ּדבר ּבׁשּום להֹורֹות אֹו ְְְִִִֵַַָָָָלּמקּדׁש
יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשכרּות, ׁשל ּבמּצב ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָּכׁשאנחנּו
מֹועד אלֿאהל ּבבאכם וגֹו' אלּֿתׁשּת וׁשכר ְְְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ"יין

וגֹו'" יׂשראל אתּֿבני ּולהֹורת וגֹו'  . ְְְְְִֵֵֶָֹ
הּתלמּוד ּולׁשֹון רביעית "ׁשתה :אל ְְְִִַַַָָ

והּוא: חּלּוק, הּזה הּלאו ּבענׁש ויׁש ְְְִֵֶֶֶַַָֹיֹורה".
האּולם מּבין להּכנס להם אסּור יין ְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָׁשּׁשתּויי
חּיב ― נכנס ואם ּכלֿההיכל, עם ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָולּמזּבח
מיתה חּיב ― ׁשתּוי ּכׁשהּוא עבד ואם ְְְִִֶַַַָָָָמלקּות;

מן ּדבר ׁשתה ואם ׁשמים; המׁשּכריםּבידי ְְְִִִִִֵַַָָָָָָ
מיתה; לא ּבלבד, מלקּות חּיב ― ועבד לּיין ְְְְִִִַַַַַָָָָָֹּפרט
אֹו ּכהן ׁשהּוא ּבין ׁשתּוי, ּכׁשהּוא ׁשּמֹורה ְְִֵֵֶֶֶֶָָֹוכלֿמי
ׁשהּוא ּבין לאו, על עֹובר הּוא הרי ― ְֲִֵֵֵֵֶַָָיׂשראל

ספרא ּולׁשֹון המׁשּכרין. ׁשאר אֹו יין ׁשתּוי ְְְְְְִִִַַַָָ
מּנין יין. אּלא לי אין אלּֿתׁשּת", "יין :ְְִִִִִֵֵֶַַַַָ

אם "וׁשכר". לֹומר: ּתלמּוד מׁשּכרין? ׁשאר ְְְְְְִִֵַַַַָָלרּבֹות
ׁשאר ועל ּבמיתה הּיין על יין? נאמר לּמה ְְְֱִִִֵֶַַַַַַָָָָּכן

ּבאזהרה" אמרּו:ּכלֿהמׁשּכרין וׁשם . ְְְְְְִַַַָָָָָ
ּתלמּוד עבֹודה? ּבׁשעת אּלא חּיב ׁשאינֹו ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָ"מּנין
מֹועד". אלֿאהל ּבבאכם אּת ּובני אּתה ְֲִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹלֹומר:
על מיתה חּיבין יׂשראל יהיּו "יכֹול אמרּו: ְְְְִִִִֵַַָָָָָָוׁשם
ולא וגֹו' אּת ּובני "אּתה לֹומר: ּתלמּוד ְְְִֶַַַַָָָָָֹההֹוריה
חּיבין יׂשראל ואין ּבמיתה, ּובני אּתה ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָֻתמתּו",
זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ההֹוריה". על ְְְֲִִִִֵַַָָָָָָמיתה

מּכרתֹות ד' .ּבפרק ְְִֵֶֶ

― הקס"ג הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
ּבׂשערם מנּולים ּכׁשהם לּמקּדׁש מּלהּכנס ְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָֻ

מקּבצים ׁשאינם האבלים ׁשעֹוׂשים ּכדר ,ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַָָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא אתֿׂשערם, ְְְְְְִִֶֶַַָָָּומסּדרים

אלּֿתפרעּו" "ראׁשיכם לא הּתרגּום: אמר , ְְִֵֶַַַַָָָָ
ּוביחזקאל ּפרּוע. תרּבּון :ואמר ּבאר ְְְִֵֵֵֵֶַַַָ

ּבּמצרע: יתעּלה אמרֹו וכן יׁשּלחּו". לא ְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָֹֹ"ּופרע
פרּוע" יהיה "וראׁשֹו  :ּבספרא אמרּו ְְְְְִִֶַָָָֹ

אלֿ "ראׁשיכם ספרא: לׁשֹון ועֹוד ּפרע". ְְְְִֵֵֶֶַַַָָ"יגּדל
ּבכהן זה לאו נכּפל ּוכבר ּתגּדלּו. אל ― ְְְְְְִִֵֶַַַָָָֹּתפרעּו"

יפרע" לא "אתֿראׁשֹו ואמר: ּגדֹול  . ְְִֶַָָָֹֹ
לאלעזר ׁשאמר ׁשּזה ּתחׁשֹוב ׁשּלא אֹותֹו, ְְְְֶֶֶֶֶַַַָָָָֹוכפל
מחמת ׁשהּוא אלּֿתפרעּו", "ראׁשיכם ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָּולאיתמר
אבלּות ּדר ׁשּלא ּכן עׂשה אם אבל ּבלבד, ְֲֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹהּמת
מחמת ׁשהּוא ּגדֹול ּבכהן ּבאר לפיכ מּתר; ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֻיהיה
זה לאו על והעֹובר נאה. ׁשּיהא ּכדי ְְְֲֵֵֵֶֶֶַָָָָָהעבֹודה
ראׁש. ּפרּוע ּכׁשהּוא ׁשּמׁש אם ּכלֹומר: ְְְְִִִֵֶַַָֹּבמיתה,

ׁשּבמיתה אּלּו ּובכלל  ּפרּועי ְְְִִֵֵֶַָ
תמתּו" "ולא ׁשּנאמר: ראׁש,  אם אבל ; ְֱֲִֶֶַָָֹֹֻ

הרי ― עבד ּדלא ראׁש ּפרּוע והּוא לּמקּדׁש ְְְְְֲִִֵַַַַָָֹֹנכנס
ּבמיתה. לא ּבאזהרה, ְְְִֶַָָָֹזה

― הקס"ד הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
אמרֹו: והּוא ּבגדים, קרּועי לּמקּדׁש ְְְְְְִִִִֵֵַָָָָמּלהּכנס

ו לאֿתפרמּו תמתּו""ּובגדיכם ּולׁשֹוןלא . ְְְְִִֵֶָֹֹֹֻ
ּתקרעּו אל ― לאֿתפרמּו "ּבגדיכם ְְְְְִִִִֵֶַָֹֹספרא:
"ּובגדיו ּגדֹול: ּבכהן נכּפל זה לאו וגם ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבגדיכם".

יפרם" לא  ׁשּלא אפּלּו ּגדֹול ׁשּכהן ודע . ְְֲִִֵֶֶַָֹֹֹֹ
מת על ּבגדיו לקרֹוע לֹו אסּור העבֹודה ְְְֲִִֵַַַָָָָָּבׁשעת
הּזה. אתֿהּלאו ּכפל זֹו ּתֹוספת ּובגלל לֹו, ְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּמת

ּובספרא ּובגדיו יפרע לא "ראׁשֹו : ְְְְִִָָָָֹֹ
ּפֹורעין אדם ׁשּבני ּכדר מתֹו, על ― יפרם ְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹלא
ּפֹורם ּגדֹול ּכהן ּכיצד? מתיהן. על ְִֵֵֵֵֵֶַַָֹּופֹורמין

מּלמּטן   וההדיֹוט ְְְִֶַַָ
ּגם ― קרּועים ּובגדיו ׁשעבד וכלֿמי ְְְְְִִִֶַַַָָָָָמלמעלן".
ּוקרּועי ראׁש ּפרּועי ׁשּדין לפי מיתה, חּיב ְְְִִִֵֵֶַָָֹהּוא
הרי זה ּבמּצב לּמקּדׁש הּכניסה אבל אחד. ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָּבגדים
לעֹולם לֹו אסּור ּבלבד ּגדֹול וכהן ּבלאו. ְְְְִִֵָָָָָֹהיא
וזהּו לּמקּדׁש, נכנס לא אפּלּו ולפרֹום ְְְְְְֲִִִִִֶַַָָֹלפרֹוע

ּבזה. הדיֹוט ּכהן ּובין ׁשּבינֹו ְִֵֵֵֶֶֶַָֹהחּלּוק

ה'תשע"א תשרי י"ז קודש שבת
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הּמקּדׁש, ּכבֹוד מּפני ּבכלֿעת, לּמקּדׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָמּלהּכנס
"ואלֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא הּׁשכינה. לפני ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָויראה

אלֿהּקדׁש" ּבכלֿעת יבא  ּבלאו ויׁש . ְְְֵֵֶֶַָָָֹֹ
הזהר ּגדֹול ׁשּכהן והּוא: ּגבּולֹות, חּלּוק ְְְִֵֶֶַָֹֻזה
הּכּפּורים ּביֹום אפּלּו הּקדׁשים לקדׁש ְְְֲֳִִִִִִֵֶַַָָֹמּלהּכנס
מזהר ּכלּֿכהן וכן לעבֹודה. הּידּוע ּבּזמן ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻאּלא
ּבזמן זּולתי הּׁשנה ּבכלֿימֹות להיכל ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָמּלהּכנס
לא ׁשּכלּֿכהן הּוא: הּלאו ענין וקּצּור ְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹהעבֹודה.

ׁשר לּמקֹום ּבׁשעתיּכנס אּלא לׁשם להּכנס ּׁשאי ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבחּוץ. הדיֹוט ּכהן ּבין ּבפנים ּגדֹול ּכהן ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹֹעבֹודה
העבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא ונכנס זה לאו על עבר ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹואם
מיתה; חּיב זה הרי ― הּקדׁשים לקדׁש נכנס ְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָֹאם
ּולׁשֹון מלקּות. חּיב זה הרי ― להיכל נכנס ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָואם

ספרא זה ― ּבכלֿעת" "ואלֿיבא : ְְְִֵֶַָָָֹ
ׁשאר לרּבֹות ― "אלֿהּקדׁש" הּכּפּורים; ְְִִֶֶַַַָֹיֹום
על להזהיר ― לּפרכת" "מּבית הּׁשנה; ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹּכלֿימֹות
ּתלמּוד ― ּבמיתה ּכלֿהּבית על יכֹול ְְִִִַַַַַַָָָָּכלֿהּבית.
ולא עלֿהארן אׁשר הּכּפרת "אלּֿפני ְְֲֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹלֹומר:
ועל ּבמיתה, הּכּפרת אלּֿפני ּכיצד? הא ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹימּות".

מנחֹות ּובגמרא ּבאזהרה". ּכלֿהּבית ׁשאר ְְְְְִִַַַָָָָָָָ
ּבארּבעים". ההיכל "על ּבפרּוׁש: ְְְְִֵֵַַַָָָאמרּו

― הקס"ה הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
אמרֹו: והּוא העבֹודה, ּבׁשעת מןֿהּמקּדׁש ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָמּלצאת

תצאּו" לא מֹועד אהל "ּומּפתח  ונכּפל . ְְְִִֵֵֶֶַַֹֹ
לא "ּומןֿהּמקּדׁש ואמר: ּגדֹול ּבכהן זה לאו ְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹּגם

יצא"  ספרא ּולׁשֹון .  ְְִֵֵָ
העבֹודה ּבׁשעת יכֹול מֹועד" אהל "ּומּפתח :ְֲִִֵֶֶַַָָָֹ

"ּומןֿ לֹומר: ּתלמּוד העבֹודה, ּבׁשעת ְְְֲִִֶַַַָָֹוׁשּלא
ּבׁשעת אֹומר הוי ― יחּלל", ולא יצא לא ְְְְֱִִֵֵֵֵֵַַַָֹֹהּמקּדׁש

עליכם" ה' מׁשחת "ּכיֿׁשמן העבֹודה.   ְֲֲִִֵֶֶֶַָָ
הּמׁשחה ּבׁשמן ׁשּנמׁשחּו ּובניו אהרן אּלא לי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹאין
מּנין מיתה, חּיבין עבֹודה ּבׁשעת יצאּו ְְֲִִִִִִֶַַַָָָָׁשאם
"ּכיֿ לֹומר: ּתלמּוד ׁשּבכלֿהּדֹורֹות? ְְְֲִִֶַַַַָָֹלכלֿהּכהנים
ּגדֹול ּבכהן ׁשּיׁש ודע עליכם". ה' מׁשחת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשמן

אתֿהּמּטה ילּוה ׁשּלא ּתֹוספת וזהּו . ְְִֶֶֶֶֶֶַַָֹ
וכ יצא", לא "ּומןֿהּמקּדׁש ּבאמרֹו: הּכתּוב ְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹּפׁשט

מּסנהדרין ב' ּבפרק מתנתּבאר לֹו מת ׁשאם , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ
מּמה לכ ולמדּו הּמּטה. אחר יֹוצא אינֹו ―ְְְִִֵֵַַַַָָָ
מּזה, ונלמד יצא". לא "ּומןֿהּמקּדׁש ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּׁשּנאמר:
הּוא וכ מת. לֹו ׁשּמת ּביֹום לעבֹוד לֹו ְְֲֵֵֶֶַָָֻׁשּמּתר

ּבסנהד לאריןלׁשֹונם "ּומןֿהּמקּדׁש אמרֹו: , ְְְְְְִִִֶַַָָָֹ
אחר הא יחּלל", ולא יצא יצא ׁשּלא ְְֵֵֵֵֵֵֶַַָֹֹ

   ּכהן ּכלֹומר: חּלל"; ―ְִֵֵַֹ
הּוא והרי אֹונן. ּכׁשהּוא לעבֹוד לֹו ׁשאסּור ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָהדיֹוט,
מןֿהּלּמּוד אֹונן, יעבֹוד ׁשּלא ּכלֹומר ,ּכ על ְְֲִִֵֶַַַַָָֹֻמזהר

הֹוריֹות ּבסֹוף הּזה הּכלל נתּבאר ּוכבר הּזה. ְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
עֹובד ּגדֹול וכהן יעבֹוד, לא אֹונן הדיֹוט ְְֲֵֵֵֵֶֶַָֹֹֹׁשּכהן
"ולא ּכאן ׁשאמרֹו ל נתּבאר הּנה אֹונן. ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָֹּכׁשהּוא
ׁשאין ― אזהרה לא ׁשלילה, עׂשאהּו ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹיחּלל",
אֹונן. ׁשהּוא אףֿעלּֿפי חּלין נעׂשית ֲֲִִֵֵֶַַַָֻעבֹודתֹו
לּלאו טעם יחּלל" "ולא ׁשאמרֹו הּכתּוב ְְְְֵֶַַַַַַָָָֹּופׁשט

ׁשהּוא הּקֹודם ׁשּלא ּכדי יצא", "לא ְֵֵֵֵֶֶַֹֹ
הענינים ּבׁשּתי א יחּלל.   ְְְִִִֵֵַַָָ

ואינו אביו מטת אחר הגדול הכהן יצא" ש"לא
אונן. שהוא העבודה "לאמחלל הדיוט שכהן

אתֿ למנֹות ראּוי אין אונן) מקריב ולא ְִֵֶָיחלל"
הּזה הּלאו      ֶַַָ

      
אתֿ ׁשהבין למי ׁשּמתּבאר ּכמֹו עצמֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָּבפני

הּכללים נתּבאר ּוכבר זה. למאמר ׁשּקדמּו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ
ּובגדיו יפרע, לא ראׁשֹו ׁשהם: אּלּו לאוין ְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹֹֹׁשּׁשלׁשה
ּבכהן נכּפלּו ― יצא לא ּומןֿהּמקּדׁש יפרם, ְְְְְִִִִֵֵֵַָֹֹֹֹלא
על אזהרתֹו ׁשּנכּפלה ּכמֹו מסּים, ענין לבאר ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻּגדֹול
וׁשּׁשלׁשת מסּים, ענין לבאר וזֹונה וחללה ְְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָֹֻּגרּוׁשה
הם אּלּו לאוין ּבׁשלׁשה עליהם ׁשהזהיר ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹהענינים
אל ראׁשיכם ּבאמרֹו עליהם ׁשהזהיר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּבעצמם
מֹועד אהל ּומּפתח תפרמּו, לא ּובגדיכם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹּתפרעּו,
הֹודיעם, הּׁשלֹום עליו רּבנּו וׁשּמׁשה תצאּו; ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹלא
לצרה ׁשּבחרּדתכם ואיתמר: לאלעזר ְְְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָּכלֹומר
עליכם, האסּורים ּדברים לכם הּתרּו לא זֹו ְְְֲֲִִֵֶֶָָָָֹֻּגדֹולה
על ׁשהייתם, ּכמֹו מזהרים נׁשארים אּתם ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָֻאּלא
מןֿהּמקּדׁש ויציאה ּבגדים ּוקריעת ראׁש ְְְְִִִִִִִַַַָָָֹּפריעת
לבאר ּגדֹול ּבכהן הּלאו ונכּפל העבֹודה. ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹּבׁשעת
העבֹודה ׁשעת ועל העבֹודה, ּבׁשעת זה ׁשּלאו ְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָלנּו
ׁשּלמדּו רֹואה ׁשאּתה ּכמֹו מיתה, חּיבין ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָּבלבד
תצאּו" לא מֹועד אהל "ּומּפתח אמרּו ענין ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹֹלבאּור
ואףֿעלֿ יצא"; לא "ּומןֿהּמקּדׁש ּׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָֹמּמה
ׁשּנכּפלּו האּלה הּלאוין מן ּבכלֿלאו ׁשחּיבּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָּפי
לא הרי ― ׁשּבארנּו ּכמֹו נֹוסף, ענין ּגדֹול ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָֹֹּבכהן
מהֿ ׁשהבין למי הּמצות מסּפר ּבכ ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹיתרּבה
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קיט          
  

הּמקּדׁש, ּכבֹוד מּפני ּבכלֿעת, לּמקּדׁש ְְְְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָמּלהּכנס
"ואלֿ יתעּלה: אמרֹו והּוא הּׁשכינה. לפני ְְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָויראה

אלֿהּקדׁש" ּבכלֿעת יבא  ּבלאו ויׁש . ְְְֵֵֶֶַָָָֹֹ
הזהר ּגדֹול ׁשּכהן והּוא: ּגבּולֹות, חּלּוק ְְְִֵֶֶַָֹֻזה
הּכּפּורים ּביֹום אפּלּו הּקדׁשים לקדׁש ְְְֲֳִִִִִִֵֶַַָָֹמּלהּכנס
מזהר ּכלּֿכהן וכן לעבֹודה. הּידּוע ּבּזמן ְְְֲֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻאּלא
ּבזמן זּולתי הּׁשנה ּבכלֿימֹות להיכל ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָָמּלהּכנס
לא ׁשּכלּֿכהן הּוא: הּלאו ענין וקּצּור ְְֲִִֵֶַַָָָָֹֹהעבֹודה.

ׁשר לּמקֹום ּבׁשעתיּכנס אּלא לׁשם להּכנס ּׁשאי ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
ּבחּוץ. הדיֹוט ּכהן ּבין ּבפנים ּגדֹול ּכהן ּבין ְְֲִִֵֵֵֵֶַָָֹֹעבֹודה
העבֹודה, ּבׁשעת ׁשּלא ונכנס זה לאו על עבר ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֹואם
מיתה; חּיב זה הרי ― הּקדׁשים לקדׁש נכנס ְְֲֳִִִִֵֶֶַַַָָָֹאם
ּולׁשֹון מלקּות. חּיב זה הרי ― להיכל נכנס ְְְְֲִִֵֵֶַַַַָָואם

ספרא זה ― ּבכלֿעת" "ואלֿיבא : ְְְִֵֶַָָָֹ
ׁשאר לרּבֹות ― "אלֿהּקדׁש" הּכּפּורים; ְְִִֶֶַַַָֹיֹום
על להזהיר ― לּפרכת" "מּבית הּׁשנה; ְְְִִֵֶַַַַָָָָֹּכלֿימֹות
ּתלמּוד ― ּבמיתה ּכלֿהּבית על יכֹול ְְִִִַַַַַַָָָָּכלֿהּבית.
ולא עלֿהארן אׁשר הּכּפרת "אלּֿפני ְְֲֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹלֹומר:
ועל ּבמיתה, הּכּפרת אלּֿפני ּכיצד? הא ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹימּות".

מנחֹות ּובגמרא ּבאזהרה". ּכלֿהּבית ׁשאר ְְְְְִִַַַָָָָָָָ
ּבארּבעים". ההיכל "על ּבפרּוׁש: ְְְְִֵֵַַַָָָאמרּו

― הקס"ה הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
אמרֹו: והּוא העבֹודה, ּבׁשעת מןֿהּמקּדׁש ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָמּלצאת

תצאּו" לא מֹועד אהל "ּומּפתח  ונכּפל . ְְְִִֵֵֶֶַַֹֹ
לא "ּומןֿהּמקּדׁש ואמר: ּגדֹול ּבכהן זה לאו ְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹּגם

יצא"  ספרא ּולׁשֹון .  ְְִֵֵָ
העבֹודה ּבׁשעת יכֹול מֹועד" אהל "ּומּפתח :ְֲִִֵֶֶַַָָָֹ

"ּומןֿ לֹומר: ּתלמּוד העבֹודה, ּבׁשעת ְְְֲִִֶַַַָָֹוׁשּלא
ּבׁשעת אֹומר הוי ― יחּלל", ולא יצא לא ְְְְֱִִֵֵֵֵֵַַַָֹֹהּמקּדׁש

עליכם" ה' מׁשחת "ּכיֿׁשמן העבֹודה.   ְֲֲִִֵֶֶֶַָָ
הּמׁשחה ּבׁשמן ׁשּנמׁשחּו ּובניו אהרן אּלא לי ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹאין
מּנין מיתה, חּיבין עבֹודה ּבׁשעת יצאּו ְְֲִִִִִִֶַַַָָָָׁשאם
"ּכיֿ לֹומר: ּתלמּוד ׁשּבכלֿהּדֹורֹות? ְְְֲִִֶַַַַָָֹלכלֿהּכהנים
ּגדֹול ּבכהן ׁשּיׁש ודע עליכם". ה' מׁשחת ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשמן

אתֿהּמּטה ילּוה ׁשּלא ּתֹוספת וזהּו . ְְִֶֶֶֶֶֶַַָֹ
וכ יצא", לא "ּומןֿהּמקּדׁש ּבאמרֹו: הּכתּוב ְְְְְִִֵֵַַַָָָָֹּפׁשט

מּסנהדרין ב' ּבפרק מתנתּבאר לֹו מת ׁשאם , ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַָ
מּמה לכ ולמדּו הּמּטה. אחר יֹוצא אינֹו ―ְְְִִֵֵַַַַָָָ
מּזה, ונלמד יצא". לא "ּומןֿהּמקּדׁש ְְְֱִִִִֵֵֶֶֶַַַָֹּׁשּנאמר:
הּוא וכ מת. לֹו ׁשּמת ּביֹום לעבֹוד לֹו ְְֲֵֵֶֶַָָֻׁשּמּתר

ּבסנהד לאריןלׁשֹונם "ּומןֿהּמקּדׁש אמרֹו: , ְְְְְְִִִֶַַָָָֹ
אחר הא יחּלל", ולא יצא יצא ׁשּלא ְְֵֵֵֵֵֵֶַַָֹֹ

   ּכהן ּכלֹומר: חּלל"; ―ְִֵֵַֹ
הּוא והרי אֹונן. ּכׁשהּוא לעבֹוד לֹו ׁשאסּור ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָהדיֹוט,
מןֿהּלּמּוד אֹונן, יעבֹוד ׁשּלא ּכלֹומר ,ּכ על ְְֲִִֵֶַַַַָָֹֻמזהר

הֹוריֹות ּבסֹוף הּזה הּכלל נתּבאר ּוכבר הּזה. ְְְְִֵֶֶַַַָָָָ
עֹובד ּגדֹול וכהן יעבֹוד, לא אֹונן הדיֹוט ְְֲֵֵֵֵֶֶַָֹֹֹׁשּכהן
"ולא ּכאן ׁשאמרֹו ל נתּבאר הּנה אֹונן. ְְְְְִִֵֵֵֶֶָָָֹּכׁשהּוא
ׁשאין ― אזהרה לא ׁשלילה, עׂשאהּו ְְְֲִֵֵֶַַָָָָָֹיחּלל",
אֹונן. ׁשהּוא אףֿעלּֿפי חּלין נעׂשית ֲֲִִֵֵֶַַַָֻעבֹודתֹו
לּלאו טעם יחּלל" "ולא ׁשאמרֹו הּכתּוב ְְְְֵֶַַַַַַָָָֹּופׁשט

ׁשהּוא הּקֹודם ׁשּלא ּכדי יצא", "לא ְֵֵֵֵֶֶַֹֹ
הענינים ּבׁשּתי א יחּלל.   ְְְִִִֵֵַַָָ

ואינו אביו מטת אחר הגדול הכהן יצא" ש"לא
אונן. שהוא העבודה "לאמחלל הדיוט שכהן

אתֿ למנֹות ראּוי אין אונן) מקריב ולא ְִֵֶָיחלל"
הּזה הּלאו      ֶַַָ

      
אתֿ ׁשהבין למי ׁשּמתּבאר ּכמֹו עצמֹו, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַָּבפני

הּכללים נתּבאר ּוכבר זה. למאמר ׁשּקדמּו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָ
ּובגדיו יפרע, לא ראׁשֹו ׁשהם: אּלּו לאוין ְְְִִֵֵֶֶָָָָָֹֹֹׁשּׁשלׁשה
ּבכהן נכּפלּו ― יצא לא ּומןֿהּמקּדׁש יפרם, ְְְְְִִִִֵֵֵַָֹֹֹֹלא
על אזהרתֹו ׁשּנכּפלה ּכמֹו מסּים, ענין לבאר ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָֻּגדֹול
וׁשּׁשלׁשת מסּים, ענין לבאר וזֹונה וחללה ְְְְְְְֲִֵֶֶַָָָָָָָֹֻּגרּוׁשה
הם אּלּו לאוין ּבׁשלׁשה עליהם ׁשהזהיר ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָָֹהענינים
אל ראׁשיכם ּבאמרֹו עליהם ׁשהזהיר ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָּבעצמם
מֹועד אהל ּומּפתח תפרמּו, לא ּובגדיכם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָֹֹֹּתפרעּו,
הֹודיעם, הּׁשלֹום עליו רּבנּו וׁשּמׁשה תצאּו; ְְִֵֵֶֶַַָָָָֹֹלא
לצרה ׁשּבחרּדתכם ואיתמר: לאלעזר ְְְְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָָָּכלֹומר
עליכם, האסּורים ּדברים לכם הּתרּו לא זֹו ְְְֲֲִִֵֶֶָָָָֹֻּגדֹולה
על ׁשהייתם, ּכמֹו מזהרים נׁשארים אּתם ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָֻאּלא
מןֿהּמקּדׁש ויציאה ּבגדים ּוקריעת ראׁש ְְְְִִִִִִִַַַָָָֹּפריעת
לבאר ּגדֹול ּבכהן הּלאו ונכּפל העבֹודה. ְְְְְֲִִֵֵַַַָָָָָֹּבׁשעת
העבֹודה ׁשעת ועל העבֹודה, ּבׁשעת זה ׁשּלאו ְְְֲֲִֶֶַַַָָָָָָלנּו
ׁשּלמדּו רֹואה ׁשאּתה ּכמֹו מיתה, חּיבין ְְְִִִֶֶֶַַַָָָָּבלבד
תצאּו" לא מֹועד אהל "ּומּפתח אמרּו ענין ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָֹֹלבאּור
ואףֿעלֿ יצא"; לא "ּומןֿהּמקּדׁש ּׁשּנאמר: ְְֱִִִֵֵֶֶַַַַַָֹמּמה
ׁשּנכּפלּו האּלה הּלאוין מן ּבכלֿלאו ׁשחּיבּו ְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָּפי
לא הרי ― ׁשּבארנּו ּכמֹו נֹוסף, ענין ּגדֹול ְְְְֲִֵֵֵֶַָָָֹֹּבכהן
מהֿ ׁשהבין למי הּמצות מסּפר ּבכ ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֹיתרּבה
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קכ         
  

ּׁשהקּדמנּו ׁשּלא הּוא ּדקרא ׁשּגּופיּה לפי , ְְְְִִִֵֶֶֶַָֹ
זאת. והבן העבֹודה. ּבׁשעת מּכלֿאּלּו ּדבר ְְֲֲִִֵֵֶַַָָָָָָֹיעׂשה

― הל"א להֹוציאהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִֶַַַַָ
יתעּלה: אמרֹו והּוא מןֿהּמקּדׁש, ְְְְְִִִִֵֶַַַָָהּטמאים
טמא וכל וכלֿזב ּכלֿצרּוע מןֿהּמחנה ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָֹ"ויׁשּלחּו

לנפׁש"  הּוא ּכאן האמּור זה ּומחנה . ֲֶֶֶַָָָָָ
ּכמֹו העזרה, לדֹורֹות ׁשּכמֹוהּו ׁשכינה ְְְֲֲִֵֶַָָָָָמחנה

טהרֹות סדר ּבריׁש ׁשּבארנּו     ְְְֵֵֵֶֶַָ
ספרי ּולׁשֹון הּמׁשנה. ּבפרּוׁש  : ְְְְִִֵֵַָ

ׁשּלא לּטמאים אזהרה ― מןֿהּמחנה ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָֹ"ויׁשּלחּו
זה צּוּוי נכּפל ּוכבר ּבטמאה". לּמקּדׁש ְְְְְְִִִִֶַַָָָָֻיּכנסּו
ב "ּכיֿיהיה יתעּלה: אמרֹו והּוא אחר, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָּבלׁשֹון
אלֿ ויצא מּקרהֿלילה טהֹור לאֿיהיה אׁשר ְְְְֲִִִֵֶֶֶָָָָָֹאיׁש

לּמחנה" מחּוץ  ּבאמרֹו ּכאן רצה . ְְֲִֶַַָָָָ
ׁשאמר ּכמֹו ׁשכינה, מחנה לּמחנה": ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָ"מחּוץ
ּתׁשּלחּום" לּמחנה "אלֿמחּוץ עצמּה: זֹו ְְְְְֲִִֶֶַַַַָָּבמצוה

  ּפסחים אלּֿובגמרא "ויצא : ְְְִִֶָָָָָ
ּולׁשֹון ׁשכינה. מחנה זה ― לּמחנה" ְְֲֲִִֶֶֶַַַָמחּוץ
מןֿהּמחנה ויׁשּלחּו יׂשראל אתּֿבני "צו ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמכלּתא:

ּב ּומּנין ּבעׂשה"; לֹומר:― ּתלמּוד לאֿתעׂשה? ְְֲֲִִֵֶַַַַַֹ
ּובספרי אתֿמחניהם". יטּמאּו "ולא  ְְְְְֲִֵֵֶֶַַֹ

.עׂשה מצות ― לּמחנה אלֿמחּוץ ויצא :ְְֲֲִִֵֶֶַַַָָ

― הע"ז ּכלֿטמאהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻ
לכלֿהּמקּדׁש ּכמֹוהּומּלהּכנס אׁשר , ְְְֲִִִֵֶַָָָָ

לּדֹורֹות ניקנֹור מּׁשער ּכלֿהעזרה : ֲִִַַַָָָָָ
אמרֹו והּוא יׂשראל, עזרת ּתחּלת ׁשהּוא ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַָָולפנים,

אתֿמחניהם" יטּמאּו "ולא ּכלֹומר:יתעּלה: ְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַֹ
מּכֹות ּובגמרא ׁשכינה. "הּבאמחנה אמרּו: ְְְֲִִֶַַַָָָָָ

ענׁש אזהרה: ּוכתיב ענׁש ּכתיב טמא הּמקּדׁש ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָֹֹאל
ונכרתה" טּמא ה' "אתֿמקּדׁש ―  ; ְְְְִִִֵֶַָ

אתֿמחניהם". יטּמאּו "ולא ― ְְְְֲֵֶֶַַַָָֹאזהרה
מןֿ ויׁשּלחּו יׂשראל אתּֿבני "צו ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָּובּמכלּתא:

הּמחנה"  ?ּבלאֿתעׂשה ּומּנין ּבעׂשה. ― ְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַֹ
נכּפל ּוכבר אתֿמחניהם". יטּמאּו "ולא ְְְְְֲִֵֶֶַַַַָָֹאמר:
ּבּיֹולדת: אמרֹו והּוא אחר, ּבלׁשֹון זה ּבענין ְְְְְִֵֶֶֶַַַָָָָהּלאו

תבא" לא "ואלֿהּמקּדׁש  ּובספרא ְְְְִִֶַָָָֹֹ

אתּֿבניֿיׂשראל "והּזרּתם ׁשּנאמר: "לפי ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַָָאמרּו:
ימתּו" ולא מּטמאתם  ּבין אני ׁשֹומע ְְֲִִֵֵַָָָֹֻֻ

הּנֹוגע ּגם ּכלֹומר: ― מאחֹוריו" ּבין ְֲִֵֵֵַַַַָמּתֹוכֹו
― ּכרת מתחּיב טמא ּכׁשהּוא מאחֹוריו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָָָָּבּמקּדׁש
תבא". לא "ואלֿהּמקּדׁש ּבּיֹולדת: לֹומר ְְְִֶֶֶַַַַָָֹֹּתלמּוד
ׁשוה טמאים ׁשאר ודין הּיֹולדת ׁשּדין נתּבאר ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָוׁשם

ּבספרא אמרּו ועֹוד ּבזה. על , ְְְְִֶַָָָ
ירחץ לא ּובׂשרֹו יכּבס לא "ואם יתעּלה: ְְְְְְִִִֵֶַַָָָֹֹאמרֹו

עונֹו" ונׂשא  רחיצת על ּכיצד? "הא : ְְֲִֵַַַָָָֹ
ּגּופֹו  ּבגדיו ּכּבּוס ועל ּכרת, ענּוׁש ―ְְִֵַָָָָ

ּבטמאת אּלא מדּבר ׁשאינֹו ּומּנין ּבארּבעים. ―ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֻ
נתּבאר ּוכבר וכּו'". וענׁש הזהיר וקדׁשיו, ְְְְְְְִִִִֵַָָָָָָָמקּדׁש
ּכרת: חּיב ― מזיד הּוא אם זה, לאו על ִִֵֵֵֶֶַַָָָָׁשהעֹובר
ּכמֹו ויֹורד, עֹולה קרּבן חּיב ― ׁשֹוגג הּוא ְְְְִֵֵֶַַָָואם
נתּבארּו ּוכבר עׂשה. מּמצות ע"ב ּבמצוה ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָֹׁשּבארנּו

ּובהֹוריֹות ׁשבּועֹות ּבריׁש זֹו מצוה ּדיני ְְְְִִֵֵָָ
ּבזבחים.ּוכרתֹות מקֹומֹות ּובכּמה ְְְְִִֵַָָ

― הע"ח ּכלֿטמאהּמצוה ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻ
ּכמֹוהּו אׁשר לוּיה למחנה מּלהּכנס ,ְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָ

מּסכת ּבריׁש ׁשּבארנּו ּכמֹו הּבית, הר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַלּדֹורֹות:
ּכלים   ּכניסת אּסּור נתּבאר וׁשם , ְְְִִִִֵֵַָָ

הּוא זה ּבלאו ׁשּבא והּכתּוב הּבית להר ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָהּטמאים
אלּֿתֹו יבא "לא מקרהֿלילה: טמא על ְְְְִֵֵֶַַָָָֹֹאמרֹו

הּמחנה"  ּפסחים ,ּובגמרא ְְֲִִֶַַָָָ
לּמחנה" אלֿמחּוץ "ויצא ּגםּֿכן: ―אמרּו ְְֲִֵֶֶַַַָָָ

ל"א ּבמצוה ׁשּבארנּו ּכמֹו ׁשכינה, מחנה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָזה
זה ― הּמחנה" אלּֿתֹו יבא "ולא עׂשה; ְְֲֲִִֵֶֶֶַַָֹֹֹמּמצות

מתקיף לוּיה, ואימאמחנה רבינא: ליּה ְְְֲִִִֵֵֵַַָָָָ
ואידי אידי    (זה והן זה ְִִֵֵ

ולאֿתעׂשה? ּבעׂשה עליו ולעבֹור ׁשכינה, ְְְְֲֲֲֲִֵֵֶַַַַָָָֹּבמחנה
היה ּכלֹומר: ,אלּֿתֹו יבֹוא ולא קרא נכּתב ּכן ְְְְִִֵֶַָָָָֹֹאם
לּמה "הּמחנה" ― ּתֹוכֹו אל יבֹוא ולא לֹומר: ְֲֶֶַַַָָָֹלֹו
לוּיה. מחנה והיא אחרת, מחנה לֹו לּתן ְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָלי?
ּולׁשֹון הּמחנה. ּתֹו אל יבֹוא לא ּבּה ׁשּגם ְְֲֶֶֶַַַַָָֹּכלֹומר

זֹוספרי ― הּמחנה" אלּֿתֹו יבא "לא : ְֲִֵֶֶַַָֹֹ
זֹו מצוה ּדיני ּגם נתּבארּו ּוכבר לאֿתעׂשה. ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֹמצות

ּבפרּוׁשנּו. ּכלים מּסכת ְְִֵֵֵֵֶֶַּבריׁש
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(ÁÈ).ÏÁ‰ ÈˆÈÁ(:תרגום):דחלבא ˘Ïגובנין

.ÛÏ‡‰שאחיו אלף אותו של לשר אומר: שאני)אני (ס"א

ואני אלפיהם, לפי אלפים שרי היו השבטים שלכל ממנו,
עליו שאמר יהונתן, זה האלף לשר ב)שמעתי: יג :(לעיל

בנימין: בגבעת יונתן עם היו ˙˜Á.ואלף Ì˙ÂÚ ˙‡Â
ותגד ובלבבך, באזניך תקח ושלומם, הצלתם ערובת ואת

תייתי: טיביהון וית יונתן: תרגם וכן לשוןÌ˙ÂÚ.לי.
כמו קכב)הצלה, קיט גרנטי"ש(תהלים לטוב, עבדך ערוב

אמרו ורבותינו א)בלע"ז. נו מאתם(שבת יקח כריתות גט :

לבינה: שבינו עירוב להפריד לנשותיהם, ויביא
(Î).‰Ï‚ÚÓ‰והיוצא מעגל, עושים המחנה סביבות

עליו ירוצו שמא לפנים, מתחייב. לאחור, או לפנים חוץ,
לנוס: הוא מבקש לאחור, האויבים, מערכות בני

(‡Î).Ï‡˘È ÂÚ˙Â:ישראל ˘ÓÂ(Î)מערכת
.ÌÈÏÎ‰:הצבא בני ÌÈ˙˘ÏÙ.(Î‚)של ˙ÂÚÓÓ,כתיב

דרשו ב)רבותינו מב בערפה(סוטה הערו אדם בני מאה :
חמותה: ונעמי רות מאחרי כשפירשה ÚÈ˘‰(Î‰)אמו,

.È˘ÙÁ:המלוכה במשפטי האמורים מדברים

 
(ÁÈ).ÛÏ‡‰ ˘Ï:בו נמנים היו שאחיו ÌÂÏ˘Ï.מה „Â˜Ù˙

שלומם: לדעת Ì˙ÂÚ.תשגיח ˙‡Âמשכנו אשר משכונם את
עמך: ותקחם הממשכן, מיד תפדם פרנסתם, לצורך

(ËÈ).‰Ó‰Â:ישי בני להלחם:ÌÈÓÁÏ.שלשת המה מוכנים
(Î).˘ÂËÈÂ:בואו עד לשמרם אחד, שומר על הצאן עזב

.‡˘ÈÂ:'וכו הקליא איפת שדרכה‰Ï‚ÚÓ‰.את המחנה, היא
מסביב: מהאויב נשמר להיות הוא טוב כי בעגול, לחנות

.‡ˆÂÈ‰ ÏÈÁ‰Âמקום הוא המערכה, אל יוצא היה החיל ואז
הריעו: יצאם ובעת זה:ÂÚ˙Â.(Î‡)המלחמה, מול זה ופלשתים, ישראל מערכתם וערכו והניחÂËÈÂ˘.(Î)סדרו עזב

למלחמה: הבאים של הכלים שומר ביד עמו, אשר ‰ÎÚÓ‰.הכלים ÈÂ:המערכה אל כבר שהלכו אחיו ÂÎÚÓÓ˙(Î‚)אל
.ÌÈ˙˘ÏÙ:עולה מלת על להתבונן‰Ì˙È‡.(Î‰)חוזר לב נותנים אתם האם שאלה, בלשון לאלו אלו אמרו עולה, בראותם

וכו': לחרף עולה כי הזה, העולה האיש È˘ÙÁ.מעשה ‰˘ÚÈ:המלך עבודת לעבוד È‡Ï˘.(ÂÎ)מבלי ‰˘ÚÈ ‰Óשכבר אף
ילך: שהוא ולומר בדברים להכנס ושאל, חזר ÈÓ.שמע, ÈÎ:'ה עם מערכות לחרף הוא נחשב ‰Ê‰.(ÊÎ)במה „Îהאמור

È„˙.(ÁÎ)למעלה: ‰Ê ‰ÓÏ:הנה שלחו שאביו לו הגיד לא ולסטים:„Ó.עדיין חיות גדודי Â‡˙.במקום ÚÓÏלהתענג
המלחמה: Ú˙‰.(ËÎ)בראיית È˙È˘Ú ‰Óעתה הלא עתה, כעסת זה מה בעיניך, רע דבר בעשותי עלי לכעוס דרכך אם כאומר

דברתי: בעלמא דברים ורק מאומה, עשיתי לא

 
(ÁÈ).ÏÁ‰ ÈˆÈÁיקראו ואולי דחלבא, גובנין יונתן: תרגם

מלשון והוא עשותו, בעת במדה לחתכו הגבינה שדרך על כן,
ה) יד ימיו:(איוב חרוצים אם :.„Â˜Ù˙כמו השגחה, (לעילענין

יז) וראו:יד נא פקדו :.Ì˙ÂÚכמו משכון, לחענין (בראשית

הערבון:יח) מה :(Î).˘ÂËÈÂ:ועזב(‰Î).Ì˙È‡‰בה"א
חורין:È˘ÙÁ.השאלה: Ë˘˙.(ÁÎ)הזה:‰ÊÏ.(ÂÎ)בני

המדבר:„Ó.עזבת: אל סמוך היה המרעה מקום
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(Î).ÌÈ‰Ï‡ ÈÙÓ ÂÎ È„ Ï‡ ÚÓ˘ ‡ÏÂלו שאמר
במצרים מצרים וסכסכתי ישעיה אמר כן כי אלהים מפי
למען נהרים ארם ללכת המוניו כל הקליר שיסד וזהו
לחוזה שמע לא באפרים שהוא כל חרב תעבור לא
במצרים: מצרים לסכסך גזירה נגזרה כי אחורים וישוב

.‰˘Ó‰ Î ÏÚשני על לרכוב המלך שדרך לפי
בשניה ישב יצטרך ואם עיקר הראשונה מרכבות
הרכב על הרכיבוהו וכשחלה לפניהם יצא בראשונה

‰˘ÌÈ.(Î‰)המשנה: ÏÎ ÂÓ‡ÈÂשירה לשון
עליו נאמרין אחת בקול וקינה שירה גם כי משוררים
והחשכתי בצהרים השמש את והבאתי עמוס ניבא
תשעה בן שמת יאשיהו של יומו זה אור ביום לארץ

דכתיב ימיו בחצי שנים צ')ושלשים שנותינו(תהלים ימי
וכתיב שנה שבעים ח')בהם לאבל(עמוס חגיכם והפכתי

כיום ואחריתה יחיד כאבל ושמתיה לקינה שיריכם וכל
בקינותיהם ושרות השרים כל ויאמרו שאמר וזהו מר

עליו: מתאבלים וירושלים יהודה ÂÁÏ.וכל Ì˙ÈÂ
ובוכים מקוננים שהם ובכיה צער שום להם כשמזדמן
בתשעה דוגמא עמו הצער זה מזכירים הם המאורע על
שאירעו בגזירות ההרוגים על קינות שמזכירים באב

דוגמא יאשיהו מות על יבכיון כן י"א)בימינו (שופטים

וגומר בישראל חק הגלעדי(שם)ותהי יפתח לבת לתנות
בשנה: ימים ‰ÂÈ˙.ארבעה ÏÚ ÌÈÂ˙Î Ì‰Âעל

הקינות: ‰.(ÂÎ)ספר ˙Â˙ Â˙ÎÎ ÂÈ„ÒÁÂובמלכים)

כ"ג) שאמרב' וזהו מלך לפניו היה לא וכמוהו כתיב
ויהודה: ישראל מלכי ספר על כתובים הנם כאן

(‡).ÂÈ‡ ˙Á˙ Â‰ÎÈÏÓÈÂאחיו יהויקים שהיה אע"פ
חדשים: כ"א ממנו ÌÈÓ(‚)גדול ÍÏÓ Â‰ÈÒÈÂ

.ÌÈÏ˘ÂÈבמלכים פרעה(שם)מבואר ויאסרוהו היטב
חמת: בארץ ברבלה ממלוךÌÈÏ˘ÂÈ.נכה

‰‡.בירושלים: ˙‡ ˘ÚÈÂוענשו דוגמא מסים ליתן
כסף מאה כ"ב)אותו :(דברים

 
(‡Î).ÍÏÂ ÈÏ ‰Óאויבים וכי עלי לך ומה עליך לי מה ר"ל

לזה: זה ‰ÌÂÈ.אנחנו ‰˙‡ ÍÈÏÚ ‡Ïהולך אינני הזה היום
ביאור: לתוספת אתה ואמר È˙ÓÁÏÓ.עליך ˙È Ï‡מקום אל
אשור: מלך על והוא ÈÏ‰Ï.מלחמתי Ó‡ ÌÈ‰Ï‡Âאולי

אשור: על בבהלה ללכת למהר ה' בדבר ירמיה מפי ÌÈ‰Ï‡Ó.שמע ÍÏ Ï„Áוכאומר עמי אשר אלהים עם מהלחם לך חדל ר"ל
האלהים: ישחיתך ולא לך חדל לזה עמו תלחם כאלו יחשב מללכת ידי על תעכב ואם עמי הוא וא"כ הולך אני ה' מפי הלא

(Î).Ò‰ ‡ÏÂ:מלחמה בגדי ללבוש המלוכה בגדי שינה בו להלחם ובכדי ממנו פניו החזיר ‡ÌÈ‰Ï.לא ÈÙÓלו שאמר מה
אלהים: מפי ירמיה ‰ÌÈÂÈ.(Î‚)דברי ÂÂÈÂ:חצים בו ירו בקשת כי‰ÈÂÈÚ.המורים ההיא המרכבה מן אותי העבירו

בה: לרכוב לי וקשה מאוד חולה ‰˘Ó‰.(Î„)נעשיתי Î ÏÚ:בה לרכוב יותר הנוחה מרכבתו אצל ההולכת השניה
(‰Î).˙Â˘‰Â ÌÈ˘‰משורר נקרא ויללה קינה בדבר כן משורר נקרא שמחה בדבר המשורר וכאשר והמשוררות המשוררים

הנעימה: ובהכרעת הקול הרמת בדבר להם א' תוכן יאשיהוÌ‰È˙ÂÈ.כי מיתת זכרון אז אמרו מה קינה קוננו אשר בעת ר"ל
עליו: גם ÂÁÏ.לקונן ÌÂ˙ÈÂ:בקינותיהם יאשיהו מיתת להזכיר בישראל חוק ÌÈÂ˙Î.קבעו Ì‰Â:יאשיהו של ÏÚהקינות

.˙ÂÈ‰:איכה בתורה:ÂÈ„ÒÁÂ.(ÂÎ)בספר ככתוב עשה אשר בירושלים:ÌÏ˘ÂÈ.(‚)החסדים ממלוך עלÚÈÂ˘.ר"ל
המלוכה: משפט לו אשר ממנו הגדול אחיו יהויקים לפני יהואחז את שהמליכו

 
(Î).˘ÙÁ˙‰שרגיל מבגדים משונים בגדים לבישת ענין

במלחמה ובוא התחפש ודוגמתו יח)בהם ÂÂÈÂ.(Î‚):(לעיל
קשת:‰ÌÈÂÈ.וישליכו: רובה
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ת.251) (252  253)מרמרל  ְְִִִֶֶֶֶַַַַָ

 ק בר א א תר ל ת מְְְְִֵֶַַַָָָָ
מל  לא תר מר לא א ְְְְְִִִִֶַַַָָָֹֹֹ

ר. ל תר (254אל   ל ְֲֲֲִִִִִֵַַַַָָָָָ
 בר א ר אמ ר ב(255.בת ְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָָ

259)א(258.ל.257)אמר256) א למ ממת ְֲֲִֵֵַַָָָָָֹ
.א את(260.א ת(261.ב262)אבלת ְְְֲִִֵֵֶֶַָ

 א תא ללמ קאל ר תר ְְְְְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹֹלתק
.    לא את.263)א ל  ר ְְִִִִִֵֶֶָָָָָֹֹ

(264. א רא(265266)אתק   ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַָָ
.מ(267.ל למ(268את למאר ְְֲִֶַָָָֹ

בתמרת.269) ל תת(270ל ק ר ְְְְְְְְִִֶֶַַַָָָ
ת (271 ר ק קאל.את ְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַ
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קנד   


             

    

‡ È‡ ÈÏ È Úa eÈ‡ ÈÏ ÈÏ Ï eÈ‰ ‡Ï ‰‡Èˆ ‡ˆ ‡ Ï‡ Èa Èe‡ È ‰a
‰‡Èˆn‰ ÏÚ Ck Ïk Ïe‰aÏÈa ‰ Ï e‡ ÈÈÏ ‡Ï ‡ ˆÚ ÈÚ‰Ï ÏeÈ n  ÏÚ k 

n k ÈÚ È Úa ÈÏ ‡e ‰Èa‰ k ‡ Ï‡ ‡ Èa‰ ‡Ï ÈÚk Èe‡ È ‰a: 
ב סעיף בדרך לו שהחשיך מי דין רסו, סימן ב חלק

1

2

3

 
  ולא עליה, חס לא בה, טרח שלא כיון -

נאסור אם אפילו ברשות-הרבים, אמות ד' לטלטלה יבוא
לנכרי ליתנה .עליו

   על בעלות לענין רק לא היינו -
כלפי כמו זה, חפץ כלפי הרגש לגבי גם אלא בלבד, החפץ

להצילו ימנע ולא - בהם שטרח .חפצים

 
כהפסד4) אפילו נחשב אינו שבמציאה כ סעיף להלן וראה

בלבד. ריוח כמניעת אלא מועט,
ובכמה5) ממש', כשלו 'נעשית בל' רבינו נקט ס"י תנד בסי' גם

להדגיש שבא דייקו ועוד) שנד, ע' ג המלך' 'הר (קובץ מקומות
ענינים. ב' לגבי שלו שהוא

•
    

שעיקר‰ יין מעט עליו שיוסיפו ע"י לתקנו יכולים פגום כוס
מיתקן עליו ומוסיף וכשחוזר ממנו ששתה משום הפגום
החזיר אם וכן וסותמו חוזר אם שמיתקן המזבח פגימת כמו בכך
מקום ומכל וכשר ברוב בתוכו נתבטל לקנקן פגום שבכוס יין
ובזה מהקנקן מעט עליו להוסיף נוהגים ולכן כן לעשות אין
ומוציאים וחוזרים הקנקן לתוך אותו שופכים ואח"כ מיתקן

קפ"ג: בסימן כמ"ש ברכה לשם מהקנקן אותו

Âשאר בין יין בין מיתקן עליו שיוסיפו מים מעט ע"י אפילו
והוא במינם לתקנם אפשר אי אם מדינה חמר שהם משקים
וכוס לשתיה ראוים שאינם עד המים מחמת מתקלקלים שאינם
שאינו כל מים ידי על לתקנו יכול יין עוד לו יש אפילו יין

במים. למוזגו רגילים שהרי בכך מקלקלו

פגום שאינו יין בהם למזוג אפילו פסולים פגומים הם המים ואם
ביין נרגש המים וטעם הואיל ברוב ביין מתבטלים המים שאין

מזוג. לשאינו בטעמו שוה אינו מזוג שיין

כוס על לברך מוטב מים ולא יין לא לו שאין הדחק ובשעת
חמר אינם משקים ששאר במקומות כלל כוס בלא מלברך פגום

לו: שאין או מדינה

ה-ו סעיפים פגום יהיה ושלא המזון ברכת כוס דין קפב, סימן א חלק

ושטיפה‡ הדחה טעון ברכה של בכוס נאמרו דברים עשרה
לימינו ונותנו ידיו בשתי מקבלו ועיטוף עיטור ומלא חי
דרך במתנה משגרו אף אומרים ויש בו עיניו ונותן טפח ומגביהו
עמהם אכלה לא ואפילו אשתו זו ביתו לאנשי וחשיבות דורון

לביתו: ברכה להניח כדי

שיהא כדי מבחוץ ושטיפה מבפנים הדחה ושטיפה הדחה

ומבחוץ מבית נקי הוא ואם ומחוץ מבית יפה ברכה של כוס
שקנחו או פת בו ששרה יין שיורי דהיינו כוסות שיורי בו ואין

ומבחוץ: מבית יפה שהוא כיון דיו במפה יפה

לברכת‚ וכשמגיע הכוס לתוך חי מהיין שיתן אומרים יש חי
המובחר מן מצוה ברכה של כוס שכל מים לתוכו יתן הארץ
שבח להודיע הארץ בברכת ולמה ערב שיהא כדי מזוג שיהא
בחוץ שהמברך ואע"פ מזיגה וצריכים חזקים שיינותיה הארץ
ששבח הדבר מוכח הארץ ברכת עד מוזג שאינו מאחר לארץ
שהוא חזק היין אין אם מקום מכל להראות בא הוא ישראל ארץ
למזוג נוהגין מקומות ובקצת כלל למוזגו א"צ מזיגה בלא ערב

הקבלה: פי על יין כל

מהחבית„ שיוציאנו פרי"ש אשכנז בלשון חי מפרשים ויש
א"צ הרבה יין לנו שאין אלו ובמדינות לברכה סמוך מיד
ולא לברכה סמוך יין בו שמחזיקין מהקנקן לשפכו אלא
לברכה סמוך ישלח אזי לקנות לחנוני שולח א"כ אלא מהחבית

מהחבית. חי שיהיה

היא זו הכלים ששבירת שלם הכוס שיהא חי מפרשים ויש
בשעת א"כ אלא פסול מטה של בסיס נשבר ואפילו מיתתן

כשאפשר. הפירושים לכל לחוש וטוב הדחק

חושש אם מקום ומכל גדותיו כל על מלא שיהא כמשמעו מלא
למעלה ריקן קצת ומניח ויתבזה ישפוך הרבה מלא יהא שאם

עליו: מלא שם שעדיין לחוש אין

מושיב‰ שהיה בתלמידים מעטרהו שהיה מי יש עיטור
מעטרהו שהיה מי ויש הברכה בשעת סביבותיו תלמידיו
אין ואנו בהם להדרו סביביו יפים כוסות מניח שהיה בכוסות

עיטור: לנו

סעיפים המזון ברכת של בכוס יתנהג האיך המברך קפג, סימן א חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: הסוכותתוכןתוכןתוכןתוכן בחג המים" ד"ניסוך העבודה

הקרבנות עבודת של ה"אש" את ה"מקררת"

        
להתעוררות בנוגע כאן עד שנתבאר מה כל
דחיית הקדמת ע"י מעלה) של (אש הטבעית האהבה
מילי מצד מה' ריחוקו על להתמרמר עצמו והשפלת

בחי' הוא - ההדיוט) מן הבאה (אש שלו אשדהדיוטא

לצורך המזבח גבי הקרבנותשעל זוהקרבת שעבודה ,
השנההיא .בכל

        
       
       

  
יש לזה הסוכותונוסף יותרבחג נעלית עבודה

ניסוך - הקרבנות למעלההמיםמהקרבת הם שמים ,
שהמים בכך כמודגש שמיסודמרויןמאש, הצמאון את

האש.

ענין להקדים: יש לקמן הבאים הענינים [להבנת

האהבהמים"ה אש את המרוה (שהוא ה' בעבודת "

אלקות גילוי מרגיש האדם כאשר - הוא הנפש) וצמאון

שייך צמאון (כי לאלקות צמאון לו אין שוב שאזי בנפשו,

ולא אליו, שצמא מהדבר בריחוק הוא כשהאדם רק

נקראת - האהבה ובמדריגות אליו). בקירוב נמצא כשכבר

כמים" ואהבה בתענוגים"" ""אהבה זוכה שהאדם להתענג,

שבקדושת המים.. בחינת והוא הבא.. עולם מעין ה' על

האלקית ."נפש

כרשפי דאהבה הלב. פנימיות בעומק היא זו ואהבה

היא הריחוק), (מצד צמאון של באופן שהיא אש

הלב בחיצוניות ומקומה לוהט, כאש גדולה בהתפעלות

משא בחוץ); ביטוי לידי ובא המתגלה הלב אהבה"(חלק כ

האהוב אל מקום בקירוב נמצא (כשאדם בתענוגים

היא כי התפעלות, בלי קרירות בבחינת היא ממנו) ומתענג

לבבו, בפנימיות מאד עמוק שאינהנוגעת כזו במדריגה

גדול. ברעש התגלות לידי באה

ומבאר:] שהולך וזהו

       
  [ביותר הנעלית למדריגה [עד

        
      

      


צמאון את שמרוים - אלקות גילוי היינו - ב"מים"
מזו, למעלה זו בחינות כמה יש האש, שמיסוד הנפש
באלקות הראי' בחינת היא ביותר הנעלית והמדרגה

ידההראת(אתה שעל מלבדו), עוד אין גו' לדעת
ית'. אליו לגמרי במציאות ביטול בבחי' האדם נעשה

הוא מלבדו" עוד ב"אין הפנימי הפירוש כלומר:
מציאות שום שאין אלא) ח"ו, אלקה עוד שאין רק (לא
ה'", ד"אחדות האמיתית המשמעות שזוהי מלבדו,
(האמיתית) המציאות יתברך שהוא היא האמת אשר
אצל בהתגלות היא יתברך אחדותו וכאשר היחידה;
"אין אשר עיניו במו רואה כאילו ראי', בבחינת האדם,
האדם מתבטל ממילא בדרך הרי ממש, מלבדו" עוד
מציאות שום שייך לא הקב"ה מצד (שהרי ממציאותו

מאתו). נפרדת

היו ישראל שבני תורה, מתן בשעת שהי' דרך ועל
אחדותו להם שנתגלתה היינו הנשמע, את רואים
במציאות בטלים היו "ולכן חושיית", "בראיי' יתברך
כו'". נשמתן פרחה דיבור כל שעל רז"ל כמאמר ממש,

        
      
       
      

 
והצמאון האש חום מתקרר המים בחינת ידי על

כיון נתקרבלה', לה'.שכבר לגמרי ונתבטל

כלומר:

האדם מתבטל לא לאלקות הצמאון ברגש
ביטוי הוא זה רגש תוכן כל דאדרבא, ממציאותו,
להתקרב רוצה שהוא האדם, של וחפצו רצונו

לאלקות;

בנפשו, בפועל מתגלה אלקי כשאור משא"כ
אלקות, שמצד מאחר וכל, מכל לגמרי האדם מתבטל
האדם ובמילא כמשמעו, פשוטו מלבדו" עוד "אין

ית'". אליו לגמרי במציאות ביטול "בבחינת
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קנה    

 

הפרקהפרקהפרקהפרק:::: הסוכותתוכןתוכןתוכןתוכן בחג המים" ד"ניסוך העבודה

הקרבנות עבודת של ה"אש" את ה"מקררת"

        
להתעוררות בנוגע כאן עד שנתבאר מה כל
דחיית הקדמת ע"י מעלה) של (אש הטבעית האהבה
מילי מצד מה' ריחוקו על להתמרמר עצמו והשפלת

בחי' הוא - ההדיוט) מן הבאה (אש שלו אשדהדיוטא

לצורך המזבח גבי הקרבנותשעל זוהקרבת שעבודה ,
השנההיא .בכל

        
       
       

  
יש לזה הסוכותונוסף יותרבחג נעלית עבודה

ניסוך - הקרבנות למעלההמיםמהקרבת הם שמים ,
שהמים בכך כמודגש שמיסודמרויןמאש, הצמאון את

האש.

ענין להקדים: יש לקמן הבאים הענינים [להבנת

האהבהמים"ה אש את המרוה (שהוא ה' בעבודת "

אלקות גילוי מרגיש האדם כאשר - הוא הנפש) וצמאון

שייך צמאון (כי לאלקות צמאון לו אין שוב שאזי בנפשו,

ולא אליו, שצמא מהדבר בריחוק הוא כשהאדם רק

נקראת - האהבה ובמדריגות אליו). בקירוב נמצא כשכבר

כמים" ואהבה בתענוגים"" ""אהבה זוכה שהאדם להתענג,

שבקדושת המים.. בחינת והוא הבא.. עולם מעין ה' על

האלקית ."נפש

כרשפי דאהבה הלב. פנימיות בעומק היא זו ואהבה

היא הריחוק), (מצד צמאון של באופן שהיא אש

הלב בחיצוניות ומקומה לוהט, כאש גדולה בהתפעלות

משא בחוץ); ביטוי לידי ובא המתגלה הלב אהבה"(חלק כ

האהוב אל מקום בקירוב נמצא (כשאדם בתענוגים

היא כי התפעלות, בלי קרירות בבחינת היא ממנו) ומתענג

לבבו, בפנימיות מאד עמוק שאינהנוגעת כזו במדריגה

גדול. ברעש התגלות לידי באה

ומבאר:] שהולך וזהו

       
  [ביותר הנעלית למדריגה [עד

        
      

      


צמאון את שמרוים - אלקות גילוי היינו - ב"מים"
מזו, למעלה זו בחינות כמה יש האש, שמיסוד הנפש
באלקות הראי' בחינת היא ביותר הנעלית והמדרגה

ידההראת(אתה שעל מלבדו), עוד אין גו' לדעת
ית'. אליו לגמרי במציאות ביטול בבחי' האדם נעשה

הוא מלבדו" עוד ב"אין הפנימי הפירוש כלומר:
מציאות שום שאין אלא) ח"ו, אלקה עוד שאין רק (לא
ה'", ד"אחדות האמיתית המשמעות שזוהי מלבדו,
(האמיתית) המציאות יתברך שהוא היא האמת אשר
אצל בהתגלות היא יתברך אחדותו וכאשר היחידה;
"אין אשר עיניו במו רואה כאילו ראי', בבחינת האדם,
האדם מתבטל ממילא בדרך הרי ממש, מלבדו" עוד
מציאות שום שייך לא הקב"ה מצד (שהרי ממציאותו

מאתו). נפרדת

היו ישראל שבני תורה, מתן בשעת שהי' דרך ועל
אחדותו להם שנתגלתה היינו הנשמע, את רואים
במציאות בטלים היו "ולכן חושיית", "בראיי' יתברך
כו'". נשמתן פרחה דיבור כל שעל רז"ל כמאמר ממש,

        
      
       
      

 
והצמאון האש חום מתקרר המים בחינת ידי על

כיון נתקרבלה', לה'.שכבר לגמרי ונתבטל

כלומר:

האדם מתבטל לא לאלקות הצמאון ברגש
ביטוי הוא זה רגש תוכן כל דאדרבא, ממציאותו,
להתקרב רוצה שהוא האדם, של וחפצו רצונו

לאלקות;

בנפשו, בפועל מתגלה אלקי כשאור משא"כ
אלקות, שמצד מאחר וכל, מכל לגמרי האדם מתבטל
האדם ובמילא כמשמעו, פשוטו מלבדו" עוד "אין

ית'". אליו לגמרי במציאות ביטול "בבחינת
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קנו   

       
        

       
      

שלאחרי הסוכות, שבחג המים ניסוך ענין [וזהו

" שענינה האש בחינת להיותהתגלות והצמאון האהבה

תשוקתו ית' עאליו (שמתעוררת דיוהכ"" הווידויים פ),"י

ענין שמרויםישנו שמתקרבהמים כיון האש, צמאון

לה']. לגמרי ומתבטל

      
באהבה ביטוי לידי (הבא הקב"ה אל זה ביטול
עשרה שמונה תפילת של ענינה הוא הוא כ"מים")
שבפנימיות שהאהבה וכנ"ל ובחשאי, בלחש שהיא

פנימאה". קלא דקה.. דממה "קול היא הלב

       
        
        

"פסוקי בלשון הרמז) (ע"ד מהפירושים אחד
"זמירדזמרה (כמו כריתה לשון "זמרה" - הוא "

פסוקי שבעת ה', בעבודת הענין ותוכן עריצים"),
תאוות את מעצמו ולכרות ל"זמר" האדם צריך דזמרה
אש כרשפי אהבה ידי על נפעל שזה הבהמית, נפשו
הריחוק הרגש ע"י המתעורר הצמאון (שהוא דוקא
שורפים לה' האהבה אש ידי שעל כנ"ל מאלקות),

המה. לה' לא אשר הזרים האישים כל את ומכלים

       

      
      

   
עומד כאילו להרגיש האדם צריך העמידה בתפילת
(כבן לאלקות בקירוב הוא שאז היינו המלך, לפני
תפילת תוכן גם שזהו ממש"), אביו אצל "כשהוא
ה"ברכה" שענין ברכות, אמירת הוא שעיקרה העמידה,

ל ברכה - הוא חסידות פי בלשוןעל [כמו המשכה שון
את שמכופף שפירושו הגפן", את "המבריך המשנה
והיינו, - אחר] גפן צומח ומשם לארץ הזמורה
("אתה אלקות גילוי להמשיך ענינה העמידה שתפילת
כנ"ל. ממציאותו, האדם מתבטל שעי"ז למטה, ה'")

       
 

כי העמידה, בתפילת "מודים" לומר תיקנו ולכן
אמירת רק אינה הענינים פנימיות פי על ההודאה ענין
לרבי חכמים "ומודים מלשון אלא לה', והודי' שבח

שהאדם היינו היינומבטלמאיר", להקב"ה, דעתו את
לאלקות.והכנעההודאה

    
בתפילת וההשתחוואות הכריעות שתיקנו וזהו

הביטול. ענין על להורות העמידה,

   
הביטול על מורה ובחשאי בלחש התפילה גם

וההכנעה.
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שהואÂ‰ÊÂ(ד) הנרות שבעת יאירו המנורה פני מול אל
אל הביטו כמו הראשון נש"י כללו' חוצב מקור
רעות מדות ז' להתברר יוכל דוקא שמשם כו' חוצבתם צור
נק' שהחכמה מפני אתברירו דוקא דבחכמה וכידוע דק"נ
ביכולתו ע"כ ממנו המסתעפי' האורות כל ומקור בעצם אור
המדות ז' משא"כ כו' לנהורא חשוכא לאהפכא דוקא
וד"ל כנ"ל שעה לפי רק לברר ביכולתם שאין דקדושה
פרות דז' דמה הנ"ל בליעה מיני ב' ענין ג"כ תלוי (ובזה

וכלל כלל שביעה בלי הטובות פרות לז' שבולעים הרעות
מצד זהו כנ"ל ויקיאנו בלע חיל וכמו כו' רע מראיהן רק
שיקבלו שא"א דקדושה מדות בז' מאיר החכמה שאור
והוצאתי וכן הכל יקיאו ע"כ יניקה שום משם החיצונים
אור כשאין אבל כלל גרעון בלי שהוא כמו מפיו בלעו את
בבחי' דק"נ מדות בז' נבלעו דקדושה במדות מאיר החכמה
לחם ישבע כי וכמ"ש להם ויניקה כח שניתוסף שביעה
אם כתיב ואמנם כו' בגוים היו עתה ישראל נבלע א' וע"ז
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כו' גחלים כי שבמדות דחכמה לחם האכילהו שונאך רעב
ישבעו כי שרים בע' הטוב בחי' שנמצא מה הוא לזה וסימן
מפני והאות הסימן זהו כו' רע מראיהן כאשר ולהיפך לחם
וז"ש כלל שביעה בבחי' דחכמ' הקדש בחי' את בלעו שלא
וכבודי וז"ש וד"ל) כו' יאשמו אוכליו כל לה' ישראל קדש
גלוי שבה החכמה אור בחי' הוא כבודי אתן לא לאחר
נשמה בכל הוא וכך כו' הראשון נש"י מקור והוא אא"ס
כדי יניקה בבחי' יובלע לא שבנפשו מ"ה כ"ח בחי' בפרט
רק לבו בשרירות ההולך גם שהרי הרעות במדות שביעה
להחזירו תמיד מתעורר שבנפשו יהדותו נקודת מ"מ רע
רק מקבלים הרעות המדות אין כי כנ"ל שלימה בתשובה
מתגבר אם ואמנם השבירה הי' ששם דקדושה ממדות

דקדושה החכמה אור לנגד חשמונאימהקליפה בימי כמו
תורתיך להשכיחם ובקשו כו' שבהיכל השמנים כל שטמאו
במקדש הנרות בהדלקת דחנוכה הנס עיקר היה כן על דוקא
נצחו שבזה מפני החכמה ממקור חדש אור להאיר שזהו
א' שמפך הנס שהיה וזהו במלחמתם דקליפה לחכמה
וזהו (כמשי"ת) הימים ז' אור הנקרא שהוא ימים ח' הדליקו
דוקא בלילה במקדש הנרות הדלקת עיקר שהיה הטעם
לפי הששי נר שהוא א' נר בהדלקת די היה בבקר אבל
אור להסתיר ברוחניות דק"נ החשך התגברות הוא שבלילה
אסתימו דג"ע ותרעי' שלטא דמותא אילנא אז ע"כ האלקי
היותר אור להארת צריך דוקא אז ע"כ כידוע כו' בליליא
מדה בכל כי הז' בכל ודוקא נרות בז' להאיר דחכמה עליון
הקצה מן לזככה דחכמה הבירור בחי' צ"ל בפ"ע ומדה
אל חסד כמ"ש מאיר החסד שאור ביום אבל כנ"ל לקצה
כמ"ש וטוב אור שנק' החכמה מאור מאיר ובחסד היום כל
אלה שג' א' והכל טוב נק' וחסד טוב כי האור את וירא
ולהטיב להאיר רק שזהו דוקא בחכמה הכל וטוב וחסד אור
שנק' יסוד בחי' שהוא לבד הוי"ו בנר די היה ע"כ לזולתו
טוב שמשפיע צד"ע בחי' להיות הנרות כל שכולל טוב
מאיר שממילא דוקא ביום והיינו טוב כי צדיק אמרו כמ"ש
אבל ז"א) ביסוד אבא אור הארת (שהוא כו' השמש אור
אור המשכת עי"ז להיות מועיל לבדו הוי"ו נר אין בלילה
כ"א בלילה מאיר אינו יסוד בחי' כי המדות בכל החכמה
בנר בלילה גם ועכ"ז בלילה מאיר אינו שהשמש כמו ביום

ובא השמש וזרח וכמ"ש מסיים היה ובו מתחיל היה הוי"ו
וד"ל: ויצא בזהר וכמ"ש השמש

ובחי'(ה) נפש שנה עולם מדרגות ג' שיש ידוע
המלאכים כמו העולמות חיצוניות הוא עולם
שירה ואומרים וצורה מחומר שכלולי' עליונים שרים וע'
בחי' יש עולם ולכל משתחווים לך השמים וצבא וכמ"ש
שיוכלו הק"נ היכלות והן שם האלקי אור המסתיר נוגה
מדות מז' מקבלים והן לפרקים הפירוד בבחי' להיות
בענין למעלה שמבואר וכמו כו' עול' שבכל חג"ת דמרכב'
כאשר והנה ועשו. יצחק וישמעאל דאברהם דחג"ת מדות
את להעלות כה"ג אהרן ע"י הנרות הדלקת ענין עיקר היה
נפש ע' והן נפש בחי' שזהו נש"י כללות שהן הנרות
הח"ע אור להאיר כנ"ל דאצי' מדות בז' שנאחזים דיעקב
במדריגות גם להאיר מזה תועלת היה כך כנ"ל מדה בכל
החיצונים עולמות דכל נוגה בבחי' העולמות חיצוניות
שלא דשם הגס החשך את להאיר שרים וע' דמלאכים
שבנפשו מ"ה כ"ח שכאשר למטה באדם (וכמו כ"כ יסתירו
רעה בתאוה לבו גסות חומר גם אז לבבו בנקודת מאיר
אך כו') נשבר בלב לתשובה בגופו גם ומתעורר קצת נופל
בשביל רק היה במקדש הנרות הדלקת ענין עיקר הנה
למעלה דיעקב נפש ע' בשביל והן העולמות פנימיות
בהיותם גם מהם המסתעפים לענפי' להאיר אור שיוסיפו
עד דבי"ע ק"נ בבחי' ביותר ושפלות התחתונות במדרגות
ע"י לטוב מרע יהופך שם שגם רע שרובו דעשי' נגה
ונק' עקב יו"ד יעקב בשם שנקראו וזהו ומעש"ט תשובה
אור שהוא דיעקב מיוד שנמשך דהיינו יעקב ירך יוצאי
עקביי' בבחי' הנשפלות הנשמות שהן עקב לבחי' החכמה
ואתה וכמ"ש העקב על שכרוך הקדמוני הנחש שהוא דנגה
שגם דנוק' לרגלוהי קטיר דחויא בזהר וכמ"ש עקב תשופנו
דח"ע המשכה אור תוקף ע"י והוא האלקי אור יאיר שם
הבהמיות לנפש ומזככים מאירים שעי"ז ה' נר שנק' בנש"י
דבריך לרגלי נר דוד (וז"ש כנ"ל הרעות מדות בז' המסתרת
ברגלי גם מאירה נפקת מח"ע דאורייתא הלכה זו ה' שדבר
אלה שבדורות נשמות כמו שבעקביים נשמות שהן
ועכ"ז מאד מסתיר בעקב שאחוז שהק"נ משיחא שבעקבות

וד"ל): דבריך לרגלי נר
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קנז    

כו' גחלים כי שבמדות דחכמה לחם האכילהו שונאך רעב
ישבעו כי שרים בע' הטוב בחי' שנמצא מה הוא לזה וסימן
מפני והאות הסימן זהו כו' רע מראיהן כאשר ולהיפך לחם
וז"ש כלל שביעה בבחי' דחכמ' הקדש בחי' את בלעו שלא
וכבודי וז"ש וד"ל) כו' יאשמו אוכליו כל לה' ישראל קדש
גלוי שבה החכמה אור בחי' הוא כבודי אתן לא לאחר
נשמה בכל הוא וכך כו' הראשון נש"י מקור והוא אא"ס
כדי יניקה בבחי' יובלע לא שבנפשו מ"ה כ"ח בחי' בפרט
רק לבו בשרירות ההולך גם שהרי הרעות במדות שביעה
להחזירו תמיד מתעורר שבנפשו יהדותו נקודת מ"מ רע
רק מקבלים הרעות המדות אין כי כנ"ל שלימה בתשובה
מתגבר אם ואמנם השבירה הי' ששם דקדושה ממדות

דקדושה החכמה אור לנגד חשמונאימהקליפה בימי כמו
תורתיך להשכיחם ובקשו כו' שבהיכל השמנים כל שטמאו
במקדש הנרות בהדלקת דחנוכה הנס עיקר היה כן על דוקא
נצחו שבזה מפני החכמה ממקור חדש אור להאיר שזהו
א' שמפך הנס שהיה וזהו במלחמתם דקליפה לחכמה
וזהו (כמשי"ת) הימים ז' אור הנקרא שהוא ימים ח' הדליקו
דוקא בלילה במקדש הנרות הדלקת עיקר שהיה הטעם
לפי הששי נר שהוא א' נר בהדלקת די היה בבקר אבל
אור להסתיר ברוחניות דק"נ החשך התגברות הוא שבלילה
אסתימו דג"ע ותרעי' שלטא דמותא אילנא אז ע"כ האלקי
היותר אור להארת צריך דוקא אז ע"כ כידוע כו' בליליא
מדה בכל כי הז' בכל ודוקא נרות בז' להאיר דחכמה עליון
הקצה מן לזככה דחכמה הבירור בחי' צ"ל בפ"ע ומדה
אל חסד כמ"ש מאיר החסד שאור ביום אבל כנ"ל לקצה
כמ"ש וטוב אור שנק' החכמה מאור מאיר ובחסד היום כל
אלה שג' א' והכל טוב נק' וחסד טוב כי האור את וירא
ולהטיב להאיר רק שזהו דוקא בחכמה הכל וטוב וחסד אור
שנק' יסוד בחי' שהוא לבד הוי"ו בנר די היה ע"כ לזולתו
טוב שמשפיע צד"ע בחי' להיות הנרות כל שכולל טוב
מאיר שממילא דוקא ביום והיינו טוב כי צדיק אמרו כמ"ש
אבל ז"א) ביסוד אבא אור הארת (שהוא כו' השמש אור
אור המשכת עי"ז להיות מועיל לבדו הוי"ו נר אין בלילה
כ"א בלילה מאיר אינו יסוד בחי' כי המדות בכל החכמה
בנר בלילה גם ועכ"ז בלילה מאיר אינו שהשמש כמו ביום

ובא השמש וזרח וכמ"ש מסיים היה ובו מתחיל היה הוי"ו
וד"ל: ויצא בזהר וכמ"ש השמש

ובחי'(ה) נפש שנה עולם מדרגות ג' שיש ידוע
המלאכים כמו העולמות חיצוניות הוא עולם
שירה ואומרים וצורה מחומר שכלולי' עליונים שרים וע'
בחי' יש עולם ולכל משתחווים לך השמים וצבא וכמ"ש
שיוכלו הק"נ היכלות והן שם האלקי אור המסתיר נוגה
מדות מז' מקבלים והן לפרקים הפירוד בבחי' להיות
בענין למעלה שמבואר וכמו כו' עול' שבכל חג"ת דמרכב'
כאשר והנה ועשו. יצחק וישמעאל דאברהם דחג"ת מדות
את להעלות כה"ג אהרן ע"י הנרות הדלקת ענין עיקר היה
נפש ע' והן נפש בחי' שזהו נש"י כללות שהן הנרות
הח"ע אור להאיר כנ"ל דאצי' מדות בז' שנאחזים דיעקב
במדריגות גם להאיר מזה תועלת היה כך כנ"ל מדה בכל
החיצונים עולמות דכל נוגה בבחי' העולמות חיצוניות
שלא דשם הגס החשך את להאיר שרים וע' דמלאכים
שבנפשו מ"ה כ"ח שכאשר למטה באדם (וכמו כ"כ יסתירו
רעה בתאוה לבו גסות חומר גם אז לבבו בנקודת מאיר
אך כו') נשבר בלב לתשובה בגופו גם ומתעורר קצת נופל
בשביל רק היה במקדש הנרות הדלקת ענין עיקר הנה
למעלה דיעקב נפש ע' בשביל והן העולמות פנימיות
בהיותם גם מהם המסתעפים לענפי' להאיר אור שיוסיפו
עד דבי"ע ק"נ בבחי' ביותר ושפלות התחתונות במדרגות
ע"י לטוב מרע יהופך שם שגם רע שרובו דעשי' נגה
ונק' עקב יו"ד יעקב בשם שנקראו וזהו ומעש"ט תשובה
אור שהוא דיעקב מיוד שנמשך דהיינו יעקב ירך יוצאי
עקביי' בבחי' הנשפלות הנשמות שהן עקב לבחי' החכמה
ואתה וכמ"ש העקב על שכרוך הקדמוני הנחש שהוא דנגה
שגם דנוק' לרגלוהי קטיר דחויא בזהר וכמ"ש עקב תשופנו
דח"ע המשכה אור תוקף ע"י והוא האלקי אור יאיר שם
הבהמיות לנפש ומזככים מאירים שעי"ז ה' נר שנק' בנש"י
דבריך לרגלי נר דוד (וז"ש כנ"ל הרעות מדות בז' המסתרת
ברגלי גם מאירה נפקת מח"ע דאורייתא הלכה זו ה' שדבר
אלה שבדורות נשמות כמו שבעקביים נשמות שהן
ועכ"ז מאד מסתיר בעקב שאחוז שהק"נ משיחא שבעקבות

וד"ל): דבריך לרגלי נר
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קנח   

ולשנוא הטוב לאהוב רב בהתפעלות מתפעלים מדותיו אזי
כגון כ"כ עצמו מרגיש שאינו בעת שיתפעל מכפי יותר הרע
שאז כ"כ עצמו מרגיש אינו שאז גדול ענין באיזה כשטרוד
שהמדות נמצא ושנאה באהבה במדותיו כ"כ יתפעל לא
מפתח נק' ולכן כנ"ל ההרגשה שהוא הדעת אחר נגררים
שפותח המפתח כמו [נה"י] החג"ת המדות לששה
וכו' דעתו שמסיח ע"י סוגרה או ומעוררה המדה התפעלות
שלגבי וכמשנת"ל אימא דיסוד מאחוריים נמשך ושרשו
רק שהוא בלבד אחוריים בחי' אלא אינו המהות השגת
מהות להבין הוא ההבנה שכח ולפי לבד המציאות ידיעת
שלו אחוריים בחי' הוא המציאות של הידיעה כח א"כ הדבר
הנקראת היא האמונה אמנם כמש"ל, אלוה אחזה שז"ס לבד
על לבד מקיף בבחי' העטרה כמשל היא כי בספרים עטרה
ממנה מתפעלים המדות ואין בפנימיותו נכנס ואינו הראש
רחמנא מחתרתא אפום גנבא ולכן ריחוק בבחי' שהוא לפי
הרי הושיעני, רבש"ע ואומר ברכות), סוף יעקב (בעין קריא
בו למרוד מעשה עושה ואעפ"כ רבש"ע ביכולת שמאמין
מדותיו ואין מקיף בחי' הוא האמונה שענין משום והיינו
המפתח שהוא דוקא הדעת ע"י אלא עי"ז ממקומם זזים
דז"א נה"י שבחי' למעלה הענין יובן וכמ"כ כנ"ל, שלהם
מדעת הנמשך הדעת מוח מלובש וביסוד לנוקבא מוחי'
גילוי בחי' והוא כידוע וא"א ע"י מדעת הנמשך דאו"א
שהיא ית' מלכותו וממדת פנימי' ובבחי' בדעת ב"ה אא"ס
מישראל נפש לכל זה דעת הארת מאיר ישראל נשמות מקור
כל חיות ושהוא עכ"פ מציאותו ידוע שיהי' ה' את לידע
שיהיו האדם עיקר שהם להמדות מפתח והוא העולמות
הוא כי אלקיך ה' את לאהבה כדכתי' הדעת אחר נמשכים
כמו מ"ע רמ"ח לקיום שרש זו ואהבה כ') ל' (דברים חייך
נפשו לקיום המוכרחים דברים לעשות וחפץ אוהב שהאדם
קיום שהם ה' מצות לעשות יחפוץ מכן ויותר ככה וגופו
האמיתיים, החיים שזהו בעולמות האלקות גילוי המשכת
זה חיות לקיום המזיק דבר שהם הל"ת מן וירחק יירא וכן
קשת, כמטחוי ממנו ובורח לנפשו המזיק שונא שהאדם כמו
מפתחא ונק' דוקא מהדעת הוא שבמדות אלו תולדות וכל
בה פנימי' בבחי' שהוא דאצי' במל' שנמשך מדעת ושרשו
בבחי' שהוא מל' כתר מבחי' שרשה האמונה משא"כ כנ"ל
אמונת נפש בכל מזה שמאיר ומה המל' על וסובב מקיף
שלמעלה כעטרה לבד מקיף ג"כ היא זו אמונה הרי האלהות
ולכן כו', המדות לפתוח בפנימיותם נכנס ואינו מהמוחי'

אלק את דע דהיינואמר דייקא דע ט') כ"ח (דה"א אביך י

בזה תשתדל דעת בבחי' ית' אלקותו להגיע שתוכל מה שכל
החיים חיי ושהוא מציאותו ידיעת והיינו מחשבתך ותעמיק
ה' את לאהבה מדותיך יפתחו כי אחר לאיש תהפך ואז כנ"ל
כנ"ל, זו הרגשה ע"י כו' המפתח הוא הדעת כי אותו וליראה
האמונה על הניחהו דעת בבחי' בו להגיע שא"א מה אמנם
והיותו מציאותו ידעת אשר אחרי שלימה אמונה בו להאמין
מה א"כ העין לראיית דומה ממש בהרגשה החיים חיי
הארת בחי' הוא זה ושורש אמונה בבחי' יהי' להשיג שא"א
ונק' מהחכמה שלמעלה עליון מכתר ששרשו שבמל' הכתר
משכל שלמעלה האלהות גילוי בחי' הוא שענינו סוכ"ע

וכמשי"ת: והשגה
‰˙ÚÂזה ימנה אם בזה שנחלקו המצות מוני דעת יתבאר

שעיקר שלפי בה"ג ודעת לאו אם המצות במנין
לא א"כ כנ"ל ונרגש מושג הוא האלהות דידיעת זה ענין
בו שיש בדבר אלא נופל אינו הציווי כי ע"ז ציווי יתכן
בדעות אם פרקים) השמנה מן פ"ב הרמב"ם (כמ"ש בחירה
לא או לדבר לחשוב, לא או לחשוב ודבור במחשבה או
ונראה המורגש דבר אבל לעשות לא או לעשות לדבר,
אחר מהרגיש למנוע או להרגישו ע"ז ציווי יתכן מה לעין
החיים מחיי וקיים חי העולם רואים אנו שהרי שמורגש
אמנם המצות במנין זו מנה לא לכן פ"א וכמשנת"ל
המצות במנין זה שמנו וסיעתו יונה ור' וסיעתו הרמב"ם
בדבר וההתבוננות הדעת העמקת על הוא הציווי כי טעמם
אם אעפ"כ ידוע שהדבר גם כי ציווי יתכן שע"ז הידוע זה
יועיל לא אחרים לדברים דעתו ויסיח בזה תמיד יתבונן לא
כלום אינו לבד והרהור במחשבה זאת שיחשוב ואפי' כלום
וע"ז כו' המדות יפתחו ואז דוקא דעתו להעמיק צריך אלא
וגם ל"ט) ד' (דברים לבבך אל והשבות היום וידעת נאמר
כנ"ל בדעת להשיג שא"א במה ההאמנה על הוא הציווי
אלהות בהאמנת הוא שהציווי המצות בס' הרמב"ם וז"ש
וכלל כו' ראשון מצוי שם שיש לידע אמר המדע ס' ובריש
וגם בדעת הנודע מציאותו ידיעת שהם דברים ב' בזה
להאמין וגם ע"ז דעתו להשים א' מצוה והם בו האמונה
מפסוק האמונה מצות מצות שתי מזה עשה יונה והר' כנ"ל
וז"ל ואמר היום, וידעת מפסוק הדעת ומצות כו' אנכי
לנו נמסרו וגו' וידעת כמ"ש ית' בגדולתו התבונן ומעלת

לידעבמצות החינוך וז"ש משמו, חרדים בספר וכ"כ עשה,
ומה דייקא ידע לידע שאפשר מה ר"ל אלוה שיש ולהאמין
קאזיל רמב"ם בשיטת ואיהו כמשי"ת יאמין לידע שא"א

תרי"ג: במנין א' במצוה להו דקחשיב
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עפמ"ש לבאר יש הצובאות מראות בשם שנק' מה
ה', צבאות כל יצאו כו' בעצם בד"ה בא פ' בת"א
הוי' שצבאות צבאות, ה' לבחי' הוי' צבאות שבין ההפרש
לשם וסמוכי' ודבוקי' מנפילתן שנתעלו הנצוצי' בחי' הם
הוי' צבאות כל יצאו ענין וזהו בפ"ע, שם להם שאין הוי'
נצוצין ר"ב במצרי' שבררו הנצוצין העלאות בחי' הם
וזהו רב, ערב וגם וכמ"ש בשבה"כ שנפלו נצוצין מרפ"ח
שהעמידו הכל מן עלי חביבין אלו למשה הקב"ה שא'
וכדי וכנ"ל. ויצה"ר הנה"ב בירור ע"י במצרי' רבי' צבאות
אויבך על למלחמה תצא כי עז"נ הנה"ב את לברר שיוכל
לקררה שבנפשו המתאוה כח לנצח זו למלחמה תצא כי פי'
בבחי' תהי' ה', לאהבת ולאתהפכא הגשמי עוה"ז בתענוגי
יורד רע אין כי למעלה, שרשם בבחי' דהיינו אויבך על
עליונה מרכבה מבחי' שהוא טוב הוא ושרשם מלמעלה
המדריגות והשתלשלות ירידת שלאחר אלא שבקדושה,

בחי' השתלשלות ע"י נמשכו ומשם האופנים, שמרי נעשו
המתאוה והכח עוה"ז תענוגי כל נמשכו שמהם ומדריגות
לטוב. מרע מתהפך בשרשו ונכלל וכשנתעלה כנ"ל,
ומקור שורש בהתבוננות שלפני' שתים בחי' הוא ובעבודה
ועי"ז כו' גדול ברעש הם הקדש וחיות שהאופני' איך נה"ב
שבחי' הצובאות מראות בשם ונק' הנה"ב. תתעלה
גם מראיך את הראיני בבחי' נש"י שיהי' דכנס"י המראות
מבחי' נמשך בזה"ג המדריגה בסתר הסלע בחגווי בהיותם
צבאות צבאי כל כי איך צבאות, ה' בענין התבוננות
בה' בהבראם לבד אחד אות מבחי' רק נמשכי' עליונים
נקראו ועש"ז שלו, בצבא הוא אות צבאות פי' וזהו בראם,
המאירה דאספקלריא ההתפעלות בחי' היינו המראות
נמשכי' להיותם הצובאות מראות בשם מאירה ושאינה

צבאות מבחי' ההתבוננות שלומבחי' בצבא הוא שאות מה
כו'.
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דברו. בהעלם בו יש דבר בכל דהנה הוא הענין
אחד בכל יש העצמיים הכחות גם והיפוכו
העצמות מצד והיינו ההפכי. מהכח ההתכללות מהם
כולם ישנם דבהעצמות עצמיים. מהכחות גם שלמעלה
גם שלמעלה הנפש עצם וכמו ממש. התכללות בבחינת
כל בעצמו נושא הוא הרי בו הכלולים עצמיים מהכחות
שם אין שהרי ממש התכללות בבחינת הם ושם הכחות.
(שהם העצמיים הכחות כמו לא אף כלל פרטים כחות
גם כו') כחות בבחינת הם מקום ומכל נּכרת מציאות ִֶֶבלתי
שהוא לומר בהכרח מקום ומכל שם לומר שייך אינו זה
כו'. הכחות כל נמצאים ממנו שהרי הכחות. כל נושא
הם שכולם ממש התכללות בבחינת שם שהם לומר וצריך
כלל התחלקות שום בלי כו'). יחיד (כענין ממש אחד דבר
כמו בהכחות גם זה ומשום כו'. שיהיה התחלקות איזה
ההפכי מהכח כח בכל בהעלם יש פרטים בבחינת שהם
שהם וכמו כו'. העצמות שבבחינת שלהם ההתכללות מצד
בו יש מים וכמו דבר בכל הוא כן כמו הנפש בכחות
אלא המים מיסוד יש באש וכן האש מיסוד גם בהעלם

בגילוי שהוא וכמו ההעלם. בתכלית מאד בהעלם שהוא
עם כלל להתחבר אפשר ואי לבד מים הוא המים יסוד הרי
מפני והיינו המים. עם להתחבר אפשר אי האש וכן האש
וכלל כלל ניכר שאינו ההעלם בתכלית הוא שבמים שהאש

מ לו אפשר אי ולכן כו'. לעצמו עםגם להתחבר זה שום
הוא כן וכמו כו' פשוטים מים הוא בהתגלות להיות האש
שזהו שבו המים את כשמחלקים אמנם כו'. האש ביסוד
מאש ומים ממים אש הוציא יצירה בספר שכתוב מה ענין
עם שבמים האש כי כו'. יחד ולהתכלל להתחבר יכולים אז
המים מתחברים זה ידי ועל להתחבר יכולים שבאש המים
לחלקים אותו שמחלקים ידי על המים כי האש. עם
כן וכמו כחו. נחלש זה ידי על ההפכי הכח בו ומוצאים
ההפכי בו שמוצאים וההתחלקות ההפרדה ידי על האש
ונמצא כו'. יחד להתחבר יכולים ואז כן גם נחלש

כו'. ההתכללות סיבת דוקא היא הזאת דההתחלקות
,בהעלם יש דבר ובכל ומים באש העצמים בכחות

זה העלם וגילוי ההתחלקות ידי על מהיפוכו. גם
להתכלל. יכולים
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עפמ"ש לבאר יש הצובאות מראות בשם שנק' מה
ה', צבאות כל יצאו כו' בעצם בד"ה בא פ' בת"א
הוי' שצבאות צבאות, ה' לבחי' הוי' צבאות שבין ההפרש
לשם וסמוכי' ודבוקי' מנפילתן שנתעלו הנצוצי' בחי' הם
הוי' צבאות כל יצאו ענין וזהו בפ"ע, שם להם שאין הוי'
נצוצין ר"ב במצרי' שבררו הנצוצין העלאות בחי' הם
וזהו רב, ערב וגם וכמ"ש בשבה"כ שנפלו נצוצין מרפ"ח
שהעמידו הכל מן עלי חביבין אלו למשה הקב"ה שא'
וכדי וכנ"ל. ויצה"ר הנה"ב בירור ע"י במצרי' רבי' צבאות
אויבך על למלחמה תצא כי עז"נ הנה"ב את לברר שיוכל
לקררה שבנפשו המתאוה כח לנצח זו למלחמה תצא כי פי'
בבחי' תהי' ה', לאהבת ולאתהפכא הגשמי עוה"ז בתענוגי
יורד רע אין כי למעלה, שרשם בבחי' דהיינו אויבך על
עליונה מרכבה מבחי' שהוא טוב הוא ושרשם מלמעלה
המדריגות והשתלשלות ירידת שלאחר אלא שבקדושה,

בחי' השתלשלות ע"י נמשכו ומשם האופנים, שמרי נעשו
המתאוה והכח עוה"ז תענוגי כל נמשכו שמהם ומדריגות
לטוב. מרע מתהפך בשרשו ונכלל וכשנתעלה כנ"ל,
ומקור שורש בהתבוננות שלפני' שתים בחי' הוא ובעבודה
ועי"ז כו' גדול ברעש הם הקדש וחיות שהאופני' איך נה"ב
שבחי' הצובאות מראות בשם ונק' הנה"ב. תתעלה
גם מראיך את הראיני בבחי' נש"י שיהי' דכנס"י המראות
מבחי' נמשך בזה"ג המדריגה בסתר הסלע בחגווי בהיותם
צבאות צבאי כל כי איך צבאות, ה' בענין התבוננות
בה' בהבראם לבד אחד אות מבחי' רק נמשכי' עליונים
נקראו ועש"ז שלו, בצבא הוא אות צבאות פי' וזהו בראם,
המאירה דאספקלריא ההתפעלות בחי' היינו המראות
נמשכי' להיותם הצובאות מראות בשם מאירה ושאינה

צבאות מבחי' ההתבוננות שלומבחי' בצבא הוא שאות מה
כו'.
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דברו. בהעלם בו יש דבר בכל דהנה הוא הענין
אחד בכל יש העצמיים הכחות גם והיפוכו
העצמות מצד והיינו ההפכי. מהכח ההתכללות מהם
כולם ישנם דבהעצמות עצמיים. מהכחות גם שלמעלה
גם שלמעלה הנפש עצם וכמו ממש. התכללות בבחינת
כל בעצמו נושא הוא הרי בו הכלולים עצמיים מהכחות
שם אין שהרי ממש התכללות בבחינת הם ושם הכחות.
(שהם העצמיים הכחות כמו לא אף כלל פרטים כחות
גם כו') כחות בבחינת הם מקום ומכל נּכרת מציאות ִֶֶבלתי
שהוא לומר בהכרח מקום ומכל שם לומר שייך אינו זה
כו'. הכחות כל נמצאים ממנו שהרי הכחות. כל נושא
הם שכולם ממש התכללות בבחינת שם שהם לומר וצריך
כלל התחלקות שום בלי כו'). יחיד (כענין ממש אחד דבר
כמו בהכחות גם זה ומשום כו'. שיהיה התחלקות איזה
ההפכי מהכח כח בכל בהעלם יש פרטים בבחינת שהם
שהם וכמו כו'. העצמות שבבחינת שלהם ההתכללות מצד
בו יש מים וכמו דבר בכל הוא כן כמו הנפש בכחות
אלא המים מיסוד יש באש וכן האש מיסוד גם בהעלם

בגילוי שהוא וכמו ההעלם. בתכלית מאד בהעלם שהוא
עם כלל להתחבר אפשר ואי לבד מים הוא המים יסוד הרי
מפני והיינו המים. עם להתחבר אפשר אי האש וכן האש
וכלל כלל ניכר שאינו ההעלם בתכלית הוא שבמים שהאש

מ לו אפשר אי ולכן כו'. לעצמו עםגם להתחבר זה שום
הוא כן וכמו כו' פשוטים מים הוא בהתגלות להיות האש
שזהו שבו המים את כשמחלקים אמנם כו'. האש ביסוד
מאש ומים ממים אש הוציא יצירה בספר שכתוב מה ענין
עם שבמים האש כי כו'. יחד ולהתכלל להתחבר יכולים אז
המים מתחברים זה ידי ועל להתחבר יכולים שבאש המים
לחלקים אותו שמחלקים ידי על המים כי האש. עם
כן וכמו כחו. נחלש זה ידי על ההפכי הכח בו ומוצאים
ההפכי בו שמוצאים וההתחלקות ההפרדה ידי על האש
ונמצא כו'. יחד להתחבר יכולים ואז כן גם נחלש

כו'. ההתכללות סיבת דוקא היא הזאת דההתחלקות
,בהעלם יש דבר ובכל ומים באש העצמים בכחות

זה העלם וגילוי ההתחלקות ידי על מהיפוכו. גם
להתכלל. יכולים
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  ב א בד דב  ב . א  ג אא א  
       ד  ב .  ד   

ד  

ÌBi‰"1יצּורי ּכל ּבּמׁשּפט יעמיד הּיֹום עֹולם, הרת «ְְֲֲִִֵַַַַָָָ
ּכּמה מּפני יֹום נקרא הּׁשנה ּדראׁש ְְְִִִֵַַָָָָָֹעֹולמים".
ּדמיא אריכּתא ּכיֹומא הּׁשנה ּדראׁש ימים ּדהּׁשני ,אטעמים, ְְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָָֹ

אחד, ליֹום נחׁשבים ימים ּׁשהּׁשני מה רק זה ּדאין ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוהינּו
הינּו אריכּתא ּכיֹומא הּוא הּׁשנה ּדראׁש ימים ּדהּׁשני ְְְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָָֹאּלא

יֹומא ּכתיבבּדכּלא ּדהּנה אחד",2, יֹום בקר ויהי ערב "ויהי ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹֹ
יֹומא הּוא הּׁשנה ראׁש אמנם ויֹום, לילה הּוא לעת ְְְְֵֵֵַַַָָָָָָָֹּדהּמעת
ּדראׁש לילֹות ּדהּׁשני והינּו יחׁשב, ליֹום הּלילה ּדגם ְְְְְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָֹאריכּתא
לילֹות ּבהּׁשני הּנה ולכן הּיֹום, ּכמֹו מאירים הם ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָָהּׁשנה
ולעסק האפׁשר ּבכל ּבׁשנה למעט צריכים הּׁשנה ְְְְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹּדראׁש
ּדראׁש העבֹודה ּכי ּתהּלים, ּבאמירת ותׁשּבחֹות ְְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָֹּבׁשירים
להיֹות צריכה הּכּפּורים ויֹום ּתׁשּובה ימי עׂשרת ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָהּׁשנה
ּכל ּדהּׂשר לעבד, ׂשר ּבין ההפרׁש ּדידּוע עבד, ְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָּכעבֹודת
הּוא עבֹודתֹו עּקר הּנה והעבד ׂשכלים ּבענינים הּוא ְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַָָָָענינֹו
נקרא הּׁשנה ּדראׁש וזהּו ּדוקא, על ּבקּבלת ּפׁשּוטה ְְְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָֹֹּבעבֹודה
ועֹוד אריכּתא. יֹומא והינּו יֹום, נקראת הּלילה ּדגם ְְְְְְְֲִִֵַַַַָָָיֹום,

ּכתיב ּדהּנה הּׁשנה3זאת, ּדראׁש ּדבּיֹום הּיֹום", נּצבים "אּתם ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָֹֹ
ׁשּכתּוב ּכמֹו - אּתם רּבֹותינּו4הּנה ואמרּו אּתם", "אדם ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ּבּדין,5ז"ל לזּכֹות ועֹומדים נּצבים - אדם" קרּוים "אּתם ְְְְִִִִִִֶַַַָָָ
"והּנה ּכמֹו מעלה, ׁשל עמידה על מֹורה נּצב6ּדנּצב ה' ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָ

"אלקים הּגדֹול7עליו", הּמׁשּפט ּבעת ּדגם אל", ּבעדת נּצב ְְְֱֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹ
עֹולם", הרת "הּיֹום וזהּו ּבּדין. וזֹוכים נּצבים אּתם ְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָהּנה
ּדהּנה עֹולם, הרת הּוא "הּיֹום", ׁשּנקרא הּׁשנה ְְְֲִִֵֶַַַָָָָֹּדראׁש
ּולׁשֹון ולדה הריֹון לׁשֹון ּפרּוׁשים, ׁשני יׁש "הרת" ְְְְְֲִֵֵֵֵֵֵַַָָּבתיבת
נֹולד הּיֹום ּכי עֹולם", הרת "הּיֹום ּופרּוׁשֹו, ּופחד. ֲִֵֶֶַַַַַָָרתת
הּׁשנה, ּכל על חדׁש חּיּות נמׁש וׁשנה ׁשנה ּבכל ּכי ְְְִִַַַָָָָָָָָָָָָָהעֹולם,
הּוא הראׁש הרי ׁשּבאדם ּדכמֹו הּׁשנה, ראׁש נקרא ְְְֲִִֵֵֶַָָָָָָָָֹֹולכן

האב ׁשּבכל החּיּות ּכל ההׁשראהּכֹולל הּוא ּובראׁש רים ְְִֵֵֶַַַַָָָָָָָֹ
הּׁשנה ּבראׁש הּוא ּכן האברים, לכל נמׁש ּומהראׁש ְְְְִִִֵֵֵַָָָָָָָָֹֹּכללית
ּבא והחּיּות והּנבראים, העֹולמֹות לכל ּכללי חּיּות ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָׁשּנמׁש
אם עֹולמים יצּורי ּכל ּבּמׁשּפט יעמיד ּדהּיֹום ּומׁשּפט, ְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָּבדין
הרת "הּיֹום הּׁשני והּפרּוׁש התחּדׁשּותם. ואפן ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָֹיתחּדׁשּו
ּדי ציטערט היינט ּופחד, רתת יֹום הּוא ׁשהּיֹום ְְִִֶֶֶֶַַַַָעֹולם",

ּכתיבגוועלט ּדהּנה האלהים8, ּבני וּיבאּו הּיֹום "ויהי ְְְְְֱִִִִֵֵֶַַַָָֹֹ
"והוה ותרּגם ּבתֹוכם", הּׂשטן ּגם ויבֹוא הוי', על ְְְְְֲֲִִֵֵַַַַַַָָָָָָָלהתיּצב

ׁשּתא" ּבריׁש רּבא ּדדינא יֹוםדּביֹומא הּוא הּׁשנה ּדראׁש , ְְְְִֵַַַָָָָָָֹ
יׁשר מליצי מלאכי הּמלאכים ּבאים ּדאז והּמׁשּפט, ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹהּדין
ּומעׂשה ּדּבּור מּכל ּדהּנה ּומׁשּפט, ּדין ּתֹובעי ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶַַָָּומלאכי
ׁשהּוא ּובין טֹוב ּומעׂשה ּדּבּור ׁשהּוא ּבין עֹוׂשה, ֲִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשהאדם
הּטֹובים הּמלאכים והם ,מלא מּזה נברא רע, ּומעׂשה ְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָּדּבּור
מּדּבּורים הרעים ּומלאכים הּטֹובים ּומעׂשים ְֲִִִִִִִִִֵַַַַָָָמהּדּבּורים
מלאכים יׁש חלּוקֹות, ּדרּגֹות ּכּמה יׁש ּבהם הרעים, ְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָּומעׂשים
ּומּדֹות ּומצות ּבתֹורה הּפרטית מעבֹודתֹו הּנבראים ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָֹטֹובים
הּפרטים, טֹובים הּלא מעניניו הרעים מלאכים וכן ְְְְִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹטֹובֹות,
אחרים ׁשל הּטֹוב מּמעׂשה ׁשּנבראּו הּטֹובים מלאכים ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָויׁש
הרּבים את זּכה הּוא אׁשר הּוא, ּבעבֹודתֹו הם ֲֲֲִִֵֶֶַַָָָָאבל
ּבעניני אֹו לֹומדים והם לּתֹורה עּתים לקּבע ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַָֹּבהתעֹוררּות
על ׁשּנבראּו ּבהּמלאכים חלק לֹו ויׁש ּוצדקה, טֹובֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָמּדֹות
להפ הּוא וכן אחרים, ׁשל הּטֹוב ּומעׂשה ּדּבּורי ְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַידי
יׁש הּנה ׁשּלהם הרעים הּמלאכים ּדלבד הרּבים, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבמחטיאי
ּומעׂשה ּדּבּורי ידי על ׁשּנבראּו הרעים ּבּמלאכים חלק ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָלהם
הרת "הּיֹום וזהּו ּומׁשּפט, ּדין ּתֹובעים והם אחרים ׁשל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַָָָהרע

ּבמֹו ּופחד רתת יֹום הּוא הּׁשנה ּדראׁש ּדהּיֹום ראעֹולם", ְְְֶֶַַַַָָָָֹ
ּכל ּבּמׁשּפט הּוא ּברּו הּקדֹוׁש מעמיד הּזה ּבּיֹום ּכי ְֲִִִֶַַַַַָָָָָּגדֹול,
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ּדר על הּוא "עֹולמים", ּׁשאֹומרים ּומה עֹולמים. ְְִִִֵֶֶֶַַָָיצּורי
הּמלכּות ּדספירת עֹולמים", ּכל מלכּות מלכּות" ְְְְְְִִִִִַַַַַָָּדכתיב
מלכּות ּבחינת מן מתחיל עֹולמים, ּכל ּומקֹור ׁשרׁש ְְְְִִִִֶַַַָָֹהּוא
העׂשּיה ּדעֹולם מלכּות ּבחינת עד הּצמצּום ׁשּלפני סֹוף ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּדאין
ּכל ּכֹולל ּד"עֹולמים" הּזה, העֹולם מקֹור ׁשהּוא ְְִִֵֶֶַָָָָָָהרּוחנית
אצילּות עֹולם ׁשּלפני סֹוף האין מעֹולמֹות מתחיל ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָהעֹולמֹות,
עֹולמים", יצּורי ּכל ּבּמׁשּפט יעמיד "הּיֹום הּזה, עֹולם ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָעד
יצּורי ּכל את הּׁשנה ּדראׁש ּבהּמׁשּפט מעמיד יתּבר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּדהּוא
סֹוף אין ּבאֹור נפלאים הּיֹותר אֹורֹות מהּגּלּוי ְְִִִִֵֵֵַַָָעֹולמים,
הּיֹותר הּנבראים עד העליֹונים, ּופרצּופים הּצמצּום ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּלפני

עֹולם. זרֹועֹות ׁשּמּתחת ְְִִֶַַַָקטּנים
לעיל ּׁשּנתּבאר מה ּתחּלה להקּדים יׁש זה ,9ּכל ¿»ƒְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

על ּבחרטה ּתׁשּובה הּוא הּׁשנה ּבראׁש ְְְֲֲַַַָָָָָָָֹּדהעבֹודה

על, הּקּבלת הּוא והעּקר להּבא, על טֹובה וקּבלה ְְְִֶַַַַַַָָָָָָָָָֹהעבר
- הּׁשנה ּדבכל על מהּקּבלת חלּוק הּׁשנה ּדראׁש על ְְְִֵַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּדקּבלת
הּנפׁש לבּוׁשי ּבׁשלׁשה מּמׁש ּבפעל ּבעבֹודה רק ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשהּוא
ּדמּדֹות ּפנימים מהּכחֹות ׁשּלמּטה ּומעׂשה ּדּבּור ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמחׁשבה
ּופנימית ּבעמק הּוא הּׁשנה ּדראׁש על הּקּבלת אבל ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹֹֹֹּומחין,
על מֹורה הּׁשֹופר ּדרמז ּבׁשֹופר", הּיֹום "ּדמצות וזהּו ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָנפׁשֹו,
ּבראׁש הּנה ּדלכן ,יתּבר מלכּותֹו על עליו לקּבל ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹהּתׁשּובה
ּדכׁשם ּומלּוכה, מל ּבתארי יתּבר אֹותֹו מזּכירים ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּׁשנה
ּגליף ּדמלּכא "הּורמנתא ּבריׁש הּנה הּבריאה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻׁשּבתחּלת

עּלאה" ּבטהירּו ּפרּוׁשהּגליפּו ּדמלּכא" הּורמנתא "ּבריׁש , ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֻ
על ּדרצֹון ההתעֹוררּות היה ּדאז ,הּמל ּורצֹון ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָּברׁשּות
צריכים עּתה אבל עצמֹו, מּצד למלּוכה ורצֹון ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָהּבריאה

מעלה. ׁשל הּמלּוכה ּולהמׁשי ְְְְְִֵֶַַַָָלעֹורר
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קסי    

ּדר על הּוא "עֹולמים", ּׁשאֹומרים ּומה עֹולמים. ְְִִִֵֶֶֶַַָָיצּורי
הּמלכּות ּדספירת עֹולמים", ּכל מלכּות מלכּות" ְְְְְְִִִִִַַַַַָָּדכתיב
מלכּות ּבחינת מן מתחיל עֹולמים, ּכל ּומקֹור ׁשרׁש ְְְְִִִִֶַַַָָֹהּוא
העׂשּיה ּדעֹולם מלכּות ּבחינת עד הּצמצּום ׁשּלפני סֹוף ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּדאין
ּכל ּכֹולל ּד"עֹולמים" הּזה, העֹולם מקֹור ׁשהּוא ְְִִֵֶֶַָָָָָָהרּוחנית
אצילּות עֹולם ׁשּלפני סֹוף האין מעֹולמֹות מתחיל ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָהעֹולמֹות,
עֹולמים", יצּורי ּכל ּבּמׁשּפט יעמיד "הּיֹום הּזה, עֹולם ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָעד
יצּורי ּכל את הּׁשנה ּדראׁש ּבהּמׁשּפט מעמיד יתּבר ְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָֹּדהּוא
סֹוף אין ּבאֹור נפלאים הּיֹותר אֹורֹות מהּגּלּוי ְְִִִִֵֵֵַַָָעֹולמים,
הּיֹותר הּנבראים עד העליֹונים, ּופרצּופים הּצמצּום ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָׁשּלפני

עֹולם. זרֹועֹות ׁשּמּתחת ְְִִֶַַַָקטּנים
לעיל ּׁשּנתּבאר מה ּתחּלה להקּדים יׁש זה ,9ּכל ¿»ƒְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָ

על ּבחרטה ּתׁשּובה הּוא הּׁשנה ּבראׁש ְְְֲֲַַַָָָָָָָֹּדהעבֹודה

על, הּקּבלת הּוא והעּקר להּבא, על טֹובה וקּבלה ְְְִֶַַַַַַָָָָָָָָָֹהעבר
- הּׁשנה ּדבכל על מהּקּבלת חלּוק הּׁשנה ּדראׁש על ְְְִֵַַַַַַַָָָָָָָָֹֹֹּדקּבלת
הּנפׁש לבּוׁשי ּבׁשלׁשה מּמׁש ּבפעל ּבעבֹודה רק ְְְֲִֵֶֶֶַַַַַָָָֹֹׁשהּוא
ּדמּדֹות ּפנימים מהּכחֹות ׁשּלמּטה ּומעׂשה ּדּבּור ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָֹמחׁשבה
ּופנימית ּבעמק הּוא הּׁשנה ּדראׁש על הּקּבלת אבל ְְְֲִִִֶַַַַָָָָֹֹֹֹּומחין,
על מֹורה הּׁשֹופר ּדרמז ּבׁשֹופר", הּיֹום "ּדמצות וזהּו ְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָנפׁשֹו,
ּבראׁש הּנה ּדלכן ,יתּבר מלכּותֹו על עליו לקּבל ְְְְְְִִֵֵֵֵַַַָָָָָֹֹהּתׁשּובה
ּדכׁשם ּומלּוכה, מל ּבתארי יתּבר אֹותֹו מזּכירים ְְְְְֳִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּׁשנה
ּגליף ּדמלּכא "הּורמנתא ּבריׁש הּנה הּבריאה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָֻׁשּבתחּלת

עּלאה" ּבטהירּו ּפרּוׁשהּגליפּו ּדמלּכא" הּורמנתא "ּבריׁש , ְְְְְְְִִִִֵֵַָָָָֻ
על ּדרצֹון ההתעֹוררּות היה ּדאז ,הּמל ּורצֹון ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָּברׁשּות
צריכים עּתה אבל עצמֹו, מּצד למלּוכה ורצֹון ְְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָהּבריאה

מעלה. ׁשל הּמלּוכה ּולהמׁשי ְְְְְִֵֶַַַָָלעֹורר
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בצפת, לדור עבר במצרים, התגורר אשר הקדוש האר"י הגדול המקובל כאשר שס"ה בשנת זה היה
כבר אשר הרמ"ק, קורדבירו, משה רבי הקבלה. תורת לימוד של גדול מרכז אז שהיתה ישראל, ארץ
הקבלה, בתורת בגדלותו מפורסם כבר היה משה רבי קודם. כבר שם היה בקבלה, משלו שיטה לו היתה

אחריו. הנוהים אנשים וסתם תלמידים הרבה גם לו והיו

משה ור' המעשית בקבלה התעסק האר"י - חלוקות היו והרמ"ק האר"י של ששיטותיהם למרות
משה ר' נהיה מסוימת ובמידה בקבלה. משותפת דרך להם היתה - העיונית בקבלה התעסק קורדבירו

האר"י. של רעיונותיו את והמסביר המבאר

של שיטתו את וביאר הרחיב קורדבירו משה ור' יחד, המקובלים שני למדו שנים מעשר יותר
האנושי. לשכל יותר אותה שקירב כך, האר"י,

הזכרונות", "ספר של ראשון חלק (ראה מוורמייזא" כ"הבעלֿשם גם המוכר אליהו, רבי הגאון
המשותפת זו תורתֿקבלה את וספג שקלט הגדולים המוחות מבעלי אחד היה ס), נו, נה, פרקים:
הקבלה. תורת חדרי בנבכי ונכנס יוצא היה ברֿמצוה, נער בהיותו עוד קורדבירו. משה ולר' להאר"י

הבעלֿשם החל ברורה, ושפה הסברה בכושר גם ניחן ואשר במינו, מיוחד הגיון בעל בהיותו
באותה רבות בישיבות כלימוד הקבלה הפכה לו, הודות לאחרים. הקבלה תורת את להפיץ מוורמייזא

הנגלה. בתורת מלאים תחילה להיות צריכים היו הנסתר, תורת את ללמוד שכדי מובן תקופה.

של לאסיפה מוורמייזא אליהו רבי קרא ישראל בתפוצות ודרכיה הקבלה תורת את להפיץ כדי
בדרכיו. וההולכים תלמידיו

מעיר ולנדוד גלות לערוך עליהם שהיה נסתרים, של מיוחדת אגודה להקים הוחלט זו באסיפה
ולעוררם העם פשוטי בין לחדור כפולה: משימה לבצע עליהם היה אלה בנדודיהם לכפר. ומכפר לעיר
ללמוד לעודדם עלֿמנת הלמדנים עם הדוקים קשרים ליצור שני ומצד טובים, ולמעשים הבורא לעבודת

קבלה.

חלם לובלין, פראג, וורמייזא, כמו גדולות לישיבות חדר כבר הקבלה שלימוד לאחר זה ַָהיה
ופינסק.

בנ הנסתרים, אגודת עציםחברי חטיבת כמו הפשוטות המלאכות בכל לעסוק צריכים היו דודיהם,
טובות. ומדות שמים יראת וללמדם ההמון ליהודי להתקרב יכלו זה באופן כי מים, ושאיבת
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ספריו גבאי. בן מאיר רבי לעיל הוזכר אשר המקובל הגאון של בספריו הנסתרים השתמשו רבות
אלו. ספרים של המפיצים להיות פשוט, הפכו, והנסתרים מודפסים, היו כבר

הקבלה. ללמוד נמשכו אלפים נפלאות, הנסתרים פעלו שנה עשרים במשך

אחר מקור להיות שהפך (הרמ"ק), קורדבירו משה ר' המקובל של ה"פרדס" ספר הופיע זמן באותו
בעקבותיהם. וההולכים הנסתרים עבור הקבלה ללימוד

אשר מוורמייזא, והצדיק הגאון של הנהגתו תחת ולהסתעף, להתפשט הנסתרים אגודת החלה מאז,
לרבי ההנהגה את העביר יואל ור' מזמושטש, הבעלֿשם יואל, לרבי ההנהגה את יותר מאוחר מסר

הספר). של קודמים בפרקים זה כל על (ראה מרופשיץ הבעלֿשם אדם,

הנהגת את קיבל החסידות, תורת הפצת מתחילה הנהגתו תחת אשר בעלֿשםֿטוב, ישראל רבי
בעלֿשם. אדם מרבי הנסתרים

הנסתרים תולדות השתלשלות על יסודית ידיעה משריי, העילוי יצחק, יוסף לרבי היתה עתה
רבות. לו הועילו כלתו, לאה, דבורה כתבי שלו. לזמנו עד ומנהיגיהם

עלֿידי לו הוסבר - לאה דבורה של כתביה את שקרא אחרי גם לו ברור היה לא שעדיין מה את
להבהיר אפילו היה יכול מלכיאל ר' הנסתר. מלכיאל ר' הבעלֿשםֿטוב, לו הועיד אותו האישי, מדריכו

עצמה. לאה דבורה של משפחתה אודות רבים עניינים לו

של אביה משה, ר' אביה על הכל לה סיפרה לא היא אך - הרבה לה סיפרה רחל, שאמה, למרות
התיישב ולבסוף בפולין, התגורר פוזנא, את עזב מכן לאחר אשר פוזנא, קהלת ראש שהיה מי רחל,

במינסק.

מהמהר"ל שמוצאה זו, מיוחסת משפחה הסתעפות נפתחת במינסק, משה ר' של התיישבותו עם
חב"ד. חסידות שיטת לייסוד שהוליך דבר וליטא, בפולין מפראג,

לאה. דבורה של סבה משה, ר' את ממינסק, עוד היטב, הכיר מלכיאל ר'

היא בויטבסק. ודודתה דודה בבית לגור עברה ואמה, מאביה לאה דבורה כשהתייתמה כי לנו זכור
להיפרד רצתה לא והיא ואמה, אביה קברי היו ובה היות ויטבסק, את אופן בשום לעזוב רצתה לא

אלו. מקברים

להתפרנס רצתה וכה כה שבין לאה דבורה אך במינסק. אליו בשמחה מקבלה היה משה, ר' הסבא,
ל גרם שזה הגם בויטבסק. להישאר העדיפה כתופרת, ידיה עצמוממעשי הוא אשר מסבה, וריחוק ניכור

אליו. בהתייחסות להתפאר היה שאפשר גדול אדם היה

משריי, העילוי יצחק, יוסף שר' - שלוחיו ידי על טוב שם הבעל של הוראתו בעקבות זה היה
לכך, הביא זה אשר זיווגו, את שם למצוא כדי לויטבסק ייסע מינסק, העיר תושב היה זמן שבאותו
אודות רבות יצחק יוסף ר' שמע במינסק בהיותו עוד לאה. דבורה היתומה עם ישתדך יצחק יוסף שר'

בשבחו. וסיפרה בו התגאתה מינסק מפוזנא. לשם שהגיע משה ר'

עם להשתדך עתיד הוא כי דעתו על עלה שלא וכמובן מקרוב, להכירו לו הזדמן לא מעולם ברם,
דבורה את והן יצחק יוסף ר' את הן שניהם את הכיר מלכיאל ר' כאשר בויטבסק, כאן עתה, נכדתו.
מפוזנא, משה ר' של ותולדותיו אישיותו על רבים מעניינים פרטים עצמם להם לספר היה יכול לאה,

לאה. דבורה של משפחתה ייחוס את לשניהם להבהיר כך ידי ועל
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ספריו גבאי. בן מאיר רבי לעיל הוזכר אשר המקובל הגאון של בספריו הנסתרים השתמשו רבות
אלו. ספרים של המפיצים להיות פשוט, הפכו, והנסתרים מודפסים, היו כבר

הקבלה. ללמוד נמשכו אלפים נפלאות, הנסתרים פעלו שנה עשרים במשך

אחר מקור להיות שהפך (הרמ"ק), קורדבירו משה ר' המקובל של ה"פרדס" ספר הופיע זמן באותו
בעקבותיהם. וההולכים הנסתרים עבור הקבלה ללימוד

אשר מוורמייזא, והצדיק הגאון של הנהגתו תחת ולהסתעף, להתפשט הנסתרים אגודת החלה מאז,
לרבי ההנהגה את העביר יואל ור' מזמושטש, הבעלֿשם יואל, לרבי ההנהגה את יותר מאוחר מסר

הספר). של קודמים בפרקים זה כל על (ראה מרופשיץ הבעלֿשם אדם,

הנהגת את קיבל החסידות, תורת הפצת מתחילה הנהגתו תחת אשר בעלֿשםֿטוב, ישראל רבי
בעלֿשם. אדם מרבי הנסתרים

הנסתרים תולדות השתלשלות על יסודית ידיעה משריי, העילוי יצחק, יוסף לרבי היתה עתה
רבות. לו הועילו כלתו, לאה, דבורה כתבי שלו. לזמנו עד ומנהיגיהם

עלֿידי לו הוסבר - לאה דבורה של כתביה את שקרא אחרי גם לו ברור היה לא שעדיין מה את
להבהיר אפילו היה יכול מלכיאל ר' הנסתר. מלכיאל ר' הבעלֿשםֿטוב, לו הועיד אותו האישי, מדריכו

עצמה. לאה דבורה של משפחתה אודות רבים עניינים לו

של אביה משה, ר' אביה על הכל לה סיפרה לא היא אך - הרבה לה סיפרה רחל, שאמה, למרות
התיישב ולבסוף בפולין, התגורר פוזנא, את עזב מכן לאחר אשר פוזנא, קהלת ראש שהיה מי רחל,

במינסק.

מהמהר"ל שמוצאה זו, מיוחסת משפחה הסתעפות נפתחת במינסק, משה ר' של התיישבותו עם
חב"ד. חסידות שיטת לייסוד שהוליך דבר וליטא, בפולין מפראג,

לאה. דבורה של סבה משה, ר' את ממינסק, עוד היטב, הכיר מלכיאל ר'

היא בויטבסק. ודודתה דודה בבית לגור עברה ואמה, מאביה לאה דבורה כשהתייתמה כי לנו זכור
להיפרד רצתה לא והיא ואמה, אביה קברי היו ובה היות ויטבסק, את אופן בשום לעזוב רצתה לא

אלו. מקברים

להתפרנס רצתה וכה כה שבין לאה דבורה אך במינסק. אליו בשמחה מקבלה היה משה, ר' הסבא,
ל גרם שזה הגם בויטבסק. להישאר העדיפה כתופרת, ידיה עצמוממעשי הוא אשר מסבה, וריחוק ניכור

אליו. בהתייחסות להתפאר היה שאפשר גדול אדם היה

משריי, העילוי יצחק, יוסף שר' - שלוחיו ידי על טוב שם הבעל של הוראתו בעקבות זה היה
לכך, הביא זה אשר זיווגו, את שם למצוא כדי לויטבסק ייסע מינסק, העיר תושב היה זמן שבאותו
אודות רבות יצחק יוסף ר' שמע במינסק בהיותו עוד לאה. דבורה היתומה עם ישתדך יצחק יוסף שר'

בשבחו. וסיפרה בו התגאתה מינסק מפוזנא. לשם שהגיע משה ר'

עם להשתדך עתיד הוא כי דעתו על עלה שלא וכמובן מקרוב, להכירו לו הזדמן לא מעולם ברם,
דבורה את והן יצחק יוסף ר' את הן שניהם את הכיר מלכיאל ר' כאשר בויטבסק, כאן עתה, נכדתו.
מפוזנא, משה ר' של ותולדותיו אישיותו על רבים מעניינים פרטים עצמם להם לספר היה יכול לאה,

לאה. דבורה של משפחתה ייחוס את לשניהם להבהיר כך ידי ועל
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הגיעו בעת משה לר' גדולה פנים קבלת ערכה המקומית הקהילה כאשר במינסק היה מלכיאל ר'
שם. לדור מפוזנא

חיו בה מפוזנא, לעקור שנאלצו משפחות עשרות כמה הגיעו עמו יחד לבדו, הגיע לא משה ר'
רבים. דורות משפחותיהם

כך, על נוספים דברים להם נודעו ועתה משה, ר' של גדלותו אודות ידע כבר היה מינסק ֶַליהודי
מפוזנא. אתו יחד שהגיעו אלה של מפיהם - מזה חלק

הנסתרים מנהיגי בעליֿהשם, וחסידי תלמידי ממינסק, הנסתרים גם השתתפו קבלתֿפנים באותה
מוצאו בשל במיוחד חשוב, מאוד משה ר' היה הנסתרים אצל חסידים. היו יותר מאוחר אשר -

מהמהר"ל.

משה ר' וגם ארץ, דרך ברוב אליו התייחסו הם אך במעלותיהם, אליו התוודעו לא שהם מובן
בידידות. לנסתרים התייחס

כך לידי הביא זה זמן. באותו שהתקבל כפי קבלה, לימוד על בשלילה משה ר' התבטא אחת פעם
שם הבעל ידי על אז שהופצה כפי החסידות, לדרך גם ובמילא לנסתרים לקבלה, כמתנגד נחשב שהוא

טוב.

מגע כל להם היה שלא עד משה, מר' להתרחק במינסק הנסתרים אז החלו מלכיאל, ר' שמסר כפי
הנראה, כפי היתה, זו משה. לר' במינסק אחד אף אותו קירב לא מדוע יצחק, יוסף ר' הבין אז איתו.

משה. ר' עם להיפגש מינסק, נסתרי עם שהתרועע יצחק, יוסף לר' הזדמן שלא הסיבה

איתו להיות מהם אחד אף רצה לא ולכן כמתנגד, החסידים בעיני נחשב משה ר' אומרת: זאת
ומשא. במגע

שהיא דבר מתנגד, היה סבה - מכך מאוד הצטערה מלכיאל ר' מפי לאה דבורה זאת שמעה כאשר
הזמן. כל מכך ידעה לא

בטלן ברוך ר' - בפוזנא כונה שהוא כפי או ברוך, ר' אמה, אבי השני, שסבה בכך התנחמה מאידך
הדרך מסוללי גם מכך וכתוצאה מזמושטש, הבעלֿשם יואל, רבי של וגאה גלוי באופן תלמיד היה -

החסידות. לתורת

אלא טוב, שם הבעל בדרך מההולכים לחסיד, להינשא עמדה לאה שדבורה רק לא הרי כך, או כך
ערים עלֿפני שנדד ברוך, אחיה כי הוא עדיין ידעה לא שהיא מה נלהבת. חסידה היתה עצמה היא
מייסד זלמן, שניאור רבי מאשר אחר לא של אביו להיות העליונה ההשגחה ידי על נועד ועיירות,

חב"ד. חסידות
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תרפ"ב] מ"ח [אמצע

ב"ה

שי' שמאי מר התלמיד

וברכה. שלום

ללמוד, לפאלטאוע יסע כי הנני מסכים מכתבו, על במענה

אוכל הזמן בקרב אשר באופן היטיב ודיניו שו"ב שילמוד אבל

צעירי' על ובהשפעה כזה בענין להתעסק מקום לאיזה לשלחו

ובדא"ח. בנגלה

בשם.
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קסה לוח זמנים לשבוע חוה”מ סוכות בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
5:245:287:557:568:278:289:309:2917:4517:3718:0918:0117:1818:10באר שבע  )ח(

5:235:277:547:558:268:279:299:2817:4417:3618:0918:0017:0818:10חיפה )ח( 

5:205:247:537:548:258:259:279:2717:4517:3718:0918:0116:5818:08ירושלים )ח( 

5:255:287:557:568:288:289:309:3017:4417:3618:0818:0017:1818:10תל אביב )ח(

6:336:419:069:109:389:4110:4110:4319:0318:5019:3219:2018:3419:33אוסטריה וינה )ק(

6:126:038:398:339:119:0510:1210:0818:1718:2218:4218:4718:0418:58אוסטרליה מלבורן )ח(

6:376:459:099:129:429:4510:4510:4619:0418:5219:3219:2018:3619:24אוקראינה אודסה )ק(

6:196:278:528:559:249:2710:2710:2818:4718:3519:1719:0418:1919:08אוק. דנייפרופטרובסק )ק(

6:446:549:179:209:509:5310:5310:5419:1318:5919:4319:3018:4419:34אוק. ז׳יטומיר )ק(

6:366:459:099:139:429:4510:4510:4619:0618:5319:3719:2418:3719:28אוקראינה קייב )ק(

6:076:168:418:449:139:1610:1610:1718:3718:2419:0618:5418:0818:58אוקראינה דונייצק )ק(

7:037:119:369:3810:0810:1111:1111:1219:3019:1819:5819:4719:0219:59איטליה מילאנו )ק(

5:575:558:308:289:008:5810:0310:0118:1818:1618:3918:3717:5918:41אקוואדור קיטו )ח(

6:456:379:129:069:449:3910:4510:4118:5018:5419:1419:1918:3519:30ארגנטינה ב. איירס )ח(

7:347:2410:039:5710:3410:2811:3611:3119:4419:5020:1120:1719:3120:21ארגנטינה ברילוצ׳ה )ח( 

6:496:549:209:219:529:5410:5510:5519:1119:0119:3719:2718:4419:31ארה״ב בולטימור )ק(

6:376:439:099:119:419:4310:4410:4419:0218:5219:2819:1818:3519:29ארה״ב ברוקלין נ.י. )ק(

6:386:449:099:119:429:4410:4410:4519:0118:5119:2819:1718:3519:29ארה״ב ג׳רסי )ק(

7:137:199:459:4710:1710:1911:2011:2119:3919:2820:0519:5519:1220:06ארה״ב דטרויט )ק(

7:057:089:369:3610:0810:0911:1011:1019:2419:1719:4819:4019:0019:50ארה״ב היוסטן )ק(

6:356:399:079:089:399:4010:4110:4118:5718:4919:2219:1318:3219:22ארה״ב לוס אנג׳לס )ק(

7:067:089:359:3610:0810:0811:1011:1019:2319:1619:4619:3918:5919:48ארה״ב מיאמי )ק(

6:346:409:059:079:389:4010:4010:4118:5618:4619:2319:1218:2919:25ארה״ב ניו הייבן )ק(

6:306:369:049:069:359:3710:3810:3918:5818:4719:2419:1418:3119:24ארה״ב שיקאגו )ק(

6:156:118:508:469:199:1510:2110:1818:3718:3818:5919:0018:2019:04בוליביה לה פאס )ח(

7:217:319:549:5710:2610:3011:2911:3119:5019:3620:2120:0719:2020:23בלגיה אנטוורפן )ק(

7:207:309:549:5810:2610:3011:2911:3119:5119:3820:2220:0819:2220:23בלגיה בריסל )ק(

6:326:439:079:119:399:4310:4210:4419:0618:5119:4019:2418:3619:28בלרוס ליובאוויטש )ק(

5:555:488:248:208:558:519:579:5418:0618:0818:2918:3117:5018:37ברזיל ס.פאולו )ח(

5:415:358:108:068:428:389:439:4017:5317:5518:1518:1717:3618:23ברזיל ריו דה ז׳נרו )ח(

6:386:479:129:159:449:4710:4710:4919:1018:5619:4119:2718:4019:42בריטניה לונדון )ק(

6:466:569:209:249:529:5610:5510:5719:1819:0419:5119:3618:4819:52בריטניה מנצ׳סטר )ק(

6:446:549:189:229:509:5410:5310:5519:1519:0119:4719:3318:4519:37גרמניה ברלין )ק(

7:027:129:379:4010:0910:1211:1211:1319:3519:2120:0519:5219:0619:56גרמניה פרנקפורט )ק(

5:545:488:268:218:568:529:589:5418:0918:1218:3218:3517:5318:39דרום אפריקה יוהנסבורג )ח(

6:256:268:548:539:279:2610:2910:2718:4018:3519:0218:5618:1719:00הודו בומביי )ח(

6:196:208:508:499:229:2110:2410:2318:3718:3218:5918:5418:1518:58הודו פונה )ח(

6:236:318:568:599:289:3110:3110:3218:5118:3919:2019:0818:2319:12הונגריה בודפשט )ק(

6:466:529:179:199:509:5210:5210:5319:0918:5919:3619:2618:4319:30טורקיה איסטנבול )ק(

7:077:129:389:4010:1110:1211:1311:1419:3019:2019:5519:4619:0419:50יוון אתונה )ק(



לוח זמנים לשבוע חוה”מ סוכות בערים שונות בעולם קסו
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:456:539:179:209:499:5210:5210:5419:1118:5919:4019:2818:4319:32מולדובה קישינב )ק(

7:177:199:529:5110:2210:2111:2511:2419:4319:3720:0519:5919:2020:03מקסיקו מ. סיטי )ק(

6:226:118:488:419:219:1410:2110:1618:2518:3218:5218:5918:1219:03ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:455:488:188:198:498:499:529:5118:1018:0318:3318:2617:4618:30נפאל קטמנדו )ח(

6:536:519:219:199:549:5210:5510:5319:0419:0219:2519:2318:4419:27סינגפור סינגפור )ח(

6:126:228:478:519:199:2310:2210:2418:4618:3219:1819:0318:1619:07פולין ורשא )ק(

5:585:548:258:228:588:559:599:5618:0618:0618:2718:2717:4818:31פרו לימה )ח(

7:207:279:539:5610:2510:2811:2811:2919:4819:3620:1620:0519:2020:17צרפת ליאון )ק(

7:297:3710:0210:0610:3410:3811:3811:3919:5919:4620:2920:1619:3020:29צרפת פריז )ק(

5:395:388:128:118:428:419:459:4318:0117:5818:2218:1917:4118:23קולומביה בוגוטה )ח(

6:587:049:309:3310:0210:0511:0511:0619:2419:1319:5119:4018:5719:52קנדה טורונטו )ק(

6:346:429:079:099:399:4110:4210:4319:0118:4919:2919:1718:3319:30קנדה מונטריאול )ק(

6:306:348:599:009:329:3410:3510:3518:4818:3919:1319:0418:2319:08קפריסין לרנקה )ק(

7:037:159:409:4510:1110:1611:1511:1719:4219:2620:1620:0019:1120:16רוסיה מוסקבה )ק(

7:017:099:339:3610:0610:0911:0911:1019:2819:1619:5719:4519:0019:49רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

7:047:129:389:4110:0910:1211:1311:1419:3519:2220:0419:5119:0620:03שוייץ ציריך )ק(

6:046:058:338:329:069:0510:0810:0718:1918:1518:4018:3617:5718:40תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

סוף זמן קידוש לבנה באה"ק:
ליל ה' ט"ו בו

oiliyaz aexir

הקהל לכל ידו על לזכות אחר ביד ויתן דג או בשר כגון עמו חשוב תבשיל וגם משבת הפת יקח טוב יום ערב חמישי ביום

ואומר:

:äæ áeøò-ìò CBîñìå úBkæì äöBøL éî ìëì äkæî éðà£¦§©¤§¨¦¤¤¦§§¦§©¥¤

מברך: והמזכה הזוכה מיד ונוטל וחוזר טפח, ומגביה בידו נוטל שזוכה ומי

Ceøa:áeøò úåöî ìò eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©¦§©¥

ïéãaãaòîìe àðwúìe àbøL é÷eìãàìe éðeîèàìe éìeLáìe ééeôàì àðì àøL éäé §¥§¥¨¨¨¨©£¥§©¥§©§¥§©§¥§©¨§©¨¨§¤§©

ì àáè àîBiî àðëøö-ìk:úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe àðì àzaL ¨¨§¨¨¦¨¨¨§©©¨¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

úBNòìå ïwúìe øð ÷éìãäìe (ìëà) ïéîèäìe ìLáìe úBôàì eðì øzî äéäé äæa=]¨¤¦§¤ª¨¨¤¡§©¥§©§¦Ÿ¤§©§¦¥§©¥§©£

ì áBè íBiî eðkøö ìk:[úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe eðì ,úaL ¨¨§¥¦§©¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

בחו"ל: עירוב תבשילין 

ביום רביעי ערב החג, יקח הפת משבת וגם תבשיל חשוב עמו, כגון בשר או דג ויתן ביד אחר לזכות על ידו לכל הקהל ואומר: 



קסז לוח זמנים לשבוע חוה”מ סוכות בערים שונות בעולם 
זמני יום ראשון ויום שבת

)ח( = שעון חורף      )ק( = שעון קיץ

מדינה ועיר
זריחה

 סוףסוף זמן קריאת שמע
 זמן תפילה

שקיעה
הנראית

 צאת 
כניסתהכוכבים

שבת
יציאת
שבת

אדמוה"זמג"א

שאשאשאשאשאשא
6:456:539:179:209:499:5210:5210:5419:1118:5919:4019:2818:4319:32מולדובה קישינב )ק(

7:177:199:529:5110:2210:2111:2511:2419:4319:3720:0519:5919:2020:03מקסיקו מ. סיטי )ק(

6:226:118:488:419:219:1410:2110:1618:2518:3218:5218:5918:1219:03ניו זינלנד קרייסטצ׳רץ׳)ח(

5:455:488:188:198:498:499:529:5118:1018:0318:3318:2617:4618:30נפאל קטמנדו )ח(

6:536:519:219:199:549:5210:5510:5319:0419:0219:2519:2318:4419:27סינגפור סינגפור )ח(

6:126:228:478:519:199:2310:2210:2418:4618:3219:1819:0318:1619:07פולין ורשא )ק(

5:585:548:258:228:588:559:599:5618:0618:0618:2718:2717:4818:31פרו לימה )ח(

7:207:279:539:5610:2510:2811:2811:2919:4819:3620:1620:0519:2020:17צרפת ליאון )ק(

7:297:3710:0210:0610:3410:3811:3811:3919:5919:4620:2920:1619:3020:29צרפת פריז )ק(

5:395:388:128:118:428:419:459:4318:0117:5818:2218:1917:4118:23קולומביה בוגוטה )ח(

6:587:049:309:3310:0210:0511:0511:0619:2419:1319:5119:4018:5719:52קנדה טורונטו )ק(

6:346:429:079:099:399:4110:4210:4319:0118:4919:2919:1718:3319:30קנדה מונטריאול )ק(

6:306:348:599:009:329:3410:3510:3518:4818:3919:1319:0418:2319:08קפריסין לרנקה )ק(

7:037:159:409:4510:1110:1611:1511:1719:4219:2620:1620:0019:1120:16רוסיה מוסקבה )ק(

7:017:099:339:3610:0610:0911:0911:1019:2819:1619:5719:4519:0019:49רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

7:047:129:389:4110:0910:1211:1311:1419:3519:2220:0419:5119:0620:03שוייץ ציריך )ק(

6:046:058:338:329:069:0510:0810:0718:1918:1518:4018:3617:5718:40תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.

       

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 לעזור      

חול ביום היא הנרות הדלקת כאשר כמובן – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהגן
לאחרי הצדקה קופת את ח"ו, לטלטל, אסור קודש). שבת ועבור החג ימי שני עבור ימים, שלושה עבור נותנים (בחו"ל
הסוכות, חג במוצאי הבדלה לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה,

קודש. שבת במוצאי ההבדלה לאחרי עד ובחו"ל

     

את להדליק הספיקו לא א א ,הנפוצי הזמני לוחות פי ל החשיכה, לפני החג לכבוד הנרות את להדליק רצוי מלכתחילה
אש ידי ל רק אלא חדשה, אש באמצות הנרות את להדליק אי אז א יותר, מאוחר ג להדליק נית ,יו מבוד הנרות
כדי וכדומה), גז שלהבת (או נשמה' 'נר החג כניסת לפני בחו"ל – להדליק ראוי כ משו החג. לפני שהודלקה מאש מוברת
הגרי לאלה במיוחד חשובה זו צה מאוחר. להדליק כשנאלצי החג נרות הדלקת לצור אש להביר הצור בת לאפשר

הסוכות. חג של השני בלילה הנרות הדלקת לצור חג מרב שנדלקה לאש הזקוקי בחו"ל,
בסו להדליק אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוס נשמה נר הסוכות חג של הראשו היו סו לקראת להדליק כדאי בחו"ל

חדשה. אש להביר אסור קודש. השבת נרות את קודש, שבת ברב השני, היו
מברכי כ ואחרי הנרות את מדליקי

            
 

          

     

ל להדליק אופ בשו אסור החג. לפני הדלוקה מאש הברה ידי ל ,הכוכבי צאת לאחר בלילה, רק – נרות הדלקת זמ
מצית). או (גפרור חדשה אש יצירת ידי

מברכי כ ואחרי דולק מנר הברה ידי ל הנרות את מדליקי

            
 

          

    

הצדקה קופת את ח"ו לטלטל אסור – הנרות הדלקת לפני לצדקה להפריש ... ישראל בנות של הטוב מנהג ישראל באר
קודש. שבת במוצאי הבדלה לאחרי ד ש שתישאר במקו ההדלקה לפני לכתחילה להניחה צריכי ולכ ההדלקה לאחרי
לאחר להדליק אופ בשו אסור  המוסמכי הגורמי ידי ל ומקו מקו בכל המתפרס כפי הוא הנרות הדלקת זמ

זה. זמ
מברכי כ ואחרי דולק מנר הברה ידי ל הנרות את מדליקי בחו"ל
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הקהל לכל ידו על לזכות אחר ביד ויתן דג או בשר כגון עמו חשוב תבשיל וגם משבת הפת יקח טוב יום ערב חמישי ביום

ואומר:

:äæ áeøò-ìò CBîñìå úBkæì äöBøL éî ìëì äkæî éðà£¦§©¤§¨¦¤¤¦§§¦§©¥¤

מברך: והמזכה הזוכה מיד ונוטל וחוזר טפח, ומגביה בידו נוטל שזוכה ומי

Ceøa:áeøò úåöî ìò eðeöå ,åéúBöîa eðLc÷ øLà ,íìBòä Cìî eðéäìà éé äzà ¨©¨§¨¡Ÿ¥¤¤¨¨£¤¦§¨§¦§¨§¦¨©¦§©¥

ïéãaãaòîìe àðwúìe àbøL é÷eìãàìe éðeîèàìe éìeLáìe ééeôàì àðì àøL éäé §¥§¥¨¨¨¨©£¥§©¥§©§¥§©§¥§©¨§©¨¨§¤§©

ì àáè àîBiî àðëøö-ìk:úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe àðì àzaL ¨¨§¨¨¦¨¨¨§©©¨¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ

úBNòìå ïwúìe øð ÷éìãäìe (ìëà) ïéîèäìe ìLáìe úBôàì eðì øzî äéäé äæa=]¨¤¦§¤ª¨¨¤¡§©¥§©§¦Ÿ¤§©§¦¥§©¥§©£

ì áBè íBiî eðkøö ìk:[úàæä øéòa íéøcä ìàøNé ìëìe eðì ,úaL ¨¨§¥¦§©¨¨§¨¦§¨¥©¨¦¨¦©Ÿ
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