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‰ÂÓ È˙Ï ‰‰
˜ÚÈ˙Ï‰˜‰ÂÓÂÏ‰Â‰Â˙

‰Bzיעקב קהּלת מֹורׁשה מׁשה לנּו ואמרּו1צּוה , »ְְְֲִִֶַַָָָָָֹֹ
ׁשהּתֹורה2רז"ל מארסה, אּלא מֹורׁשה ּתקרי אל ְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹ

מּובן ּומּזה יׂשראל. לנׁשמֹות יׂשראל3מארסת ׁשּנׁשמֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹ
ּבהּתֹורה. מׁשּפיעים והם מהּתֹורה ּבמדרגה למעלה ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהם

אלּיהּו דבי ּבּתּנא ּׁשּכתּוב מּמה ּכן ּגם מּובן ׁשני4וכן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
מי יֹודע איני ועדין ויׂשראל, ּתֹורה לעֹולם קדמּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָּדברים
אל ּדּבר ׁשּנאמר קדמּו, ׁשּיׂשראל אֹומר אני למי, ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָקדם
רּבה ּבמדרׁש איתא וכן יׂשראל. ּבני את צו יׂשראל 5ּבני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

(ׁשבעה ּגם6ׁשּׁשה ּביניהם וחׁשיב לעֹולם, קדמּו ּדברים ( ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
לכל קדמה יׂשראל ׁשל ׁשּמחׁשבּתם ּומסּים ּתֹורה, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכן
ׁשאין ּומּובן לּתֹורה. ּגם קדמּו ׁשּיׂשראל הינּו ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָּדבר,
ּכל ּכמֹו נברא הּוא הּזמן ׁשהרי ּבּזמן, לקדימה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּכּוונה

ּבעֹולם ׁשּנבראּו לקדימה7הּברּואים היא הּכּונה אּלא , ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָ
ּבמעלה קֹודמים יׂשראל ׁשּנׁשמֹות והינּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָּבמעלה,

להבין וצרי הּתֹורה. לגּבי ּבּזהר8ּומדרגה איתא ׁשהרי ,9 ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
ּבאֹוריתא יׂשראל ּבדא ּדא מתקּׁשרין קׁשרין ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָּתלת
הם יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הינּו הּוא, ּברי ּבקּודׁשא ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָואֹוריתא

ולכאֹורה מהּתֹורה, להנ"למקּבלים סֹותר זה הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּבהּתֹורה. מׁשּפיעים הם ְְְִִֵֶַַָָׁשּנׁשמֹות

לעילÔÈ‰Ïeב) ּׁשּנתּבאר מה להקּדים צרי 10זה ¿»ƒְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
ׁשהיא ּכמֹו מדרגֹות, ב' יׁשנם ְְְְִֵֶֶֶַַָָָׁשּבּנׁשמה
מה ׁשּזהּו אין, ּבבחינת ׁשהיא ּוכמֹו יׁש, ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַּבבחינת

על11ּׁשּכתּוב קאי ּבראתּה אּתה כּו', ּבראתּה אּתה היא טהֹורה ּבי ׁשּנתּת נׁשמה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ
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ד.1) לג, א.2)ברכה נז, ואילך.3)ברכות א'תג ע' ח"ג תער"ב המשך ראה – לקמן הבא בכל

שם.4) 64 ובהערה ואילך שנו ע' ח"ב תרל"ה סה"מ ראה פי"ד. ד.5)תדא"ר פ"א, תנחומא6)ב"ר

שם. לב"ר הארוך מהרז"ו פירוש וראה ועוד. יא. וראה7)נשא ואילך. סע"ד עה, הק"ש שער סידור

.25 הערה 59 ע' חי"ז בלקו"ש רכד. ע' ח"ב ואילך. רצג ס"ע ח"א תרכ"ט8)אג"ק ישיר אז ד"ה ראה

תרס"ה (סה"מ תרס"ה ואילך). פ ע' תרנ"ה (סה"מ תרנ"ה הנ"ל ד"ה ואילך). קמה ע' תרכ"ט (סה"מ

ישיר, אז ד"ה ואילך). ר ע' תרצ"ב (סה"מ תרצ"ב ואילך). שיג ע' עת"ר (סה"מ עת"ר ואילך). קיט ע'

תש"ד (סה"מ תש"ד ישיר אז ד"ה ואילך). 58 ע' ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת ישרה דרך איזהו אור, עוטה

ואילך). 127 א.9)ע' עג, דיום10)ח"ג לבנו וטהר ד"ה ואילך; פ"ה דר"ה ב' דיום היום זה בד"ה

ואילך). 19 ע' ואילך; 10 ע' חי"ח (תו"מ ואילך פ"ב דחה"ס השחר.11)ב' בברכות נשמה" "אלקי

    
˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰LBÓ ‰LÓ eÏ ‰e ‰Bz1צוה [אשר] "תורה - »ƒ»»…∆»»¿ƒ««¬…

יעקב" [לקהלת] קהלת מורשה [היא] משה Ïלנו eÓ‡Â ,2È˜z Ï‡ ¿»¿«««ƒ¿ƒ
בהיגוי: "מורשה" התיבה את תקרא אל –‰LBÓפי על הגויה שהיא כפי »»

Ï‡Èבהיגוי:‡l‡הפשט, ˙BÓLÏ ˙‡Ó ‰Bz‰L ,‰‡Ó ∆»¿…»»∆«»¿…∆∆¿ƒ¿ƒ¿»≈
לישראל קנויה שהתורה ללמדך

(מקבל) כארוסה עליהם וחביבה

(משפיע) הארוס fÓe‰על .ƒ∆
ÔeÓ3Ï‡È ˙BÓLpL »∆ƒ¿ƒ¿»≈

‰Óa ‰ÏÚÓÏ Ì‰≈¿«¿»¿«¿≈»
ÌÈÚÈLÓ Ì‰Â ‰Bz‰Ó≈«»¿≈«¿ƒƒ
Ô Ì ÔeÓ ÔÎÂ .‰Bz‰a¿«»¿≈»«≈

e˙ ‰Óבמדרש‡pza ƒ«∆»¿»»
e‰Ï‡ È4המיוחס (מדרש ¿≈≈ƒ»
הנביא) ÌÈלאליהו ÈL¿≈¿»ƒ

‰Bz ÌÏBÚÏ eÓ»̃¿»»»
ÚBÈ ÈÈ‡ ÔÈÚÂ ,Ï‡ÈÂ¿ƒ¿»≈«¬«ƒ≈ƒ≈«
ÓB‡ È‡ ,ÈÓÏ Ì˜ ÈÓƒ»«¿ƒ¬ƒ≈
Ó‡pL ,eÓ˜ Ï‡L∆ƒ¿»≈»¿∆∆¡«
Â Ï‡È Èa Ï‡ a«≈∆¿≈ƒ¿»≈«

Ï‡È Èa מפסוקי‡˙ ∆¿≈ƒ¿»≈
בני של הענין כי עולה אלו תורה

התורה לפני עוד קיים ישראל

אומרת עצמה שהתורה היינו

לה קדמו ‡È˙‡שישראל ÔÎÂ .¿≈ƒ»
a‰[=מובא] LÓa5 ¿ƒ¿««»

‰ÚL ‰L6ÌÈ  ƒ»ƒ¿»¿»ƒ
ÈLÂ ,ÌÏBÚÏ eÓ»̃¿»»¿»ƒ

Ô(מונה) Ì Ì‰ÈÈa≈≈∆«≈
ÌÓe ,‰Bz»¿«≈

L ÌzLLÏ‡È Ï ∆«¬«¿»∆ƒ¿»≈
 ÏÎÏ ‰Ó˜לפני אפילו »¿»¿»»»
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‰ÂÓ È˙Ï ‰‰
˜ÚÈ˙Ï‰˜‰ÂÓÂÏ‰Â‰Â˙

‰Bzיעקב קהּלת מֹורׁשה מׁשה לנּו ואמרּו1צּוה , »ְְְֲִִֶַַָָָָָֹֹ
ׁשהּתֹורה2רז"ל מארסה, אּלא מֹורׁשה ּתקרי אל ְְִִֶֶַַַַָָָָָָֹ

מּובן ּומּזה יׂשראל. לנׁשמֹות יׂשראל3מארסת ׁשּנׁשמֹות ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָָֹ
ּבהּתֹורה. מׁשּפיעים והם מהּתֹורה ּבמדרגה למעלה ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַַָָָָהם

אלּיהּו דבי ּבּתּנא ּׁשּכתּוב מּמה ּכן ּגם מּובן ׁשני4וכן ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָ
מי יֹודע איני ועדין ויׂשראל, ּתֹורה לעֹולם קדמּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָּדברים
אל ּדּבר ׁשּנאמר קדמּו, ׁשּיׂשראל אֹומר אני למי, ְְְֱֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָקדם
רּבה ּבמדרׁש איתא וכן יׂשראל. ּבני את צו יׂשראל 5ּבני ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָ

(ׁשבעה ּגם6ׁשּׁשה ּביניהם וחׁשיב לעֹולם, קדמּו ּדברים ( ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָָ
לכל קדמה יׂשראל ׁשל ׁשּמחׁשבּתם ּומסּים ּתֹורה, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָּכן
ׁשאין ּומּובן לּתֹורה. ּגם קדמּו ׁשּיׂשראל הינּו ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָּדבר,
ּכל ּכמֹו נברא הּוא הּזמן ׁשהרי ּבּזמן, לקדימה ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָהּכּוונה

ּבעֹולם ׁשּנבראּו לקדימה7הּברּואים היא הּכּונה אּלא , ְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָ
ּבמעלה קֹודמים יׂשראל ׁשּנׁשמֹות והינּו ְְְְְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָּבמעלה,

להבין וצרי הּתֹורה. לגּבי ּבּזהר8ּומדרגה איתא ׁשהרי ,9 ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹ
ּבאֹוריתא יׂשראל ּבדא ּדא מתקּׁשרין קׁשרין ְְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָּתלת
הם יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הינּו הּוא, ּברי ּבקּודׁשא ְְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָואֹוריתא

ולכאֹורה מהּתֹורה, להנ"למקּבלים סֹותר זה הרי ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָ
ּבהּתֹורה. מׁשּפיעים הם ְְְִִֵֶַַָָׁשּנׁשמֹות

לעילÔÈ‰Ïeב) ּׁשּנתּבאר מה להקּדים צרי 10זה ¿»ƒְְְְִִִֵֵֶֶַַָָ
ׁשהיא ּכמֹו מדרגֹות, ב' יׁשנם ְְְְִֵֶֶֶַַָָָׁשּבּנׁשמה
מה ׁשּזהּו אין, ּבבחינת ׁשהיא ּוכמֹו יׁש, ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַַּבבחינת

על11ּׁשּכתּוב קאי ּבראתּה אּתה כּו', ּבראתּה אּתה היא טהֹורה ּבי ׁשּנתּת נׁשמה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָָָָָָָָָָ
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ד.1) לג, א.2)ברכה נז, ואילך.3)ברכות א'תג ע' ח"ג תער"ב המשך ראה – לקמן הבא בכל

שם.4) 64 ובהערה ואילך שנו ע' ח"ב תרל"ה סה"מ ראה פי"ד. ד.5)תדא"ר פ"א, תנחומא6)ב"ר

שם. לב"ר הארוך מהרז"ו פירוש וראה ועוד. יא. וראה7)נשא ואילך. סע"ד עה, הק"ש שער סידור

.25 הערה 59 ע' חי"ז בלקו"ש רכד. ע' ח"ב ואילך. רצג ס"ע ח"א תרכ"ט8)אג"ק ישיר אז ד"ה ראה

תרס"ה (סה"מ תרס"ה ואילך). פ ע' תרנ"ה (סה"מ תרנ"ה הנ"ל ד"ה ואילך). קמה ע' תרכ"ט (סה"מ

ישיר, אז ד"ה ואילך). ר ע' תרצ"ב (סה"מ תרצ"ב ואילך). שיג ע' עת"ר (סה"מ עת"ר ואילך). קיט ע'

תש"ד (סה"מ תש"ד ישיר אז ד"ה ואילך). 58 ע' ה'ש"ת (סה"מ ה'ש"ת ישרה דרך איזהו אור, עוטה

ואילך). 127 א.9)ע' עג, דיום10)ח"ג לבנו וטהר ד"ה ואילך; פ"ה דר"ה ב' דיום היום זה בד"ה

ואילך). 19 ע' ואילך; 10 ע' חי"ח (תו"מ ואילך פ"ב דחה"ס השחר.11)ב' בברכות נשמה" "אלקי
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ו   

על קאי היא ּוטהֹורה יׁש, ּבבחינת ׁשהיא ּכמֹו ְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָהּנׁשמה
הּנׁשמה ּדמציאּות והינּו אין. ּבבחינת ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָָהּנׁשמה
הּנבראים, ׁשאר ּכמֹו ּדוקא, ּבריאה ּבבחינת נתחּדׁשה ְְְְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָֹלא
אין. ּבבחינת ׁשהיא ּכמֹו ּגם הּנׁשמה מציאּות יׁשנּה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָאּלא
ּומקֹורם ּבׁשרׁשם ּכלּולים הּנבראים ׁשאר ׁשּגם אף ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּדהּנה,
ּבכל נקראת ׁשהּמלכּות ׁשּזהּו ּדאצילּות, מלכּות ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָּבבחינת

חי צֹומח ּדֹומם ּדבחינת ּתּפּוח12הּׁשמֹות ׁשֹוׁשּנה ּכמֹו , ְְִִֵֵֵַַַַַַַָ
ּכל הּנה הּנבראים, ּכל ּבּה ׁשּכלּולים לפי ּובהמה, ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָאבן
אינם ּדאצילּות ּבמלכּות ּכלּולים ׁשהם ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָהּנבראים
ּבאֹותּה ׁשאינם ׁשּכן ּומּכל ּכלל, מציאּות ְְְְִִִִֵֵֶֶַָָָָּבבחינת
ּכמֹו (ּומציאּותם ּבהּבריאה ּכ אחר ׁשהם ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָהּמציאּות
ּגם הּנה הּנׁשמֹות אבל ּדוקא), ּבּבריאה נתחּדׁשה ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָׁשהיא
ּבבחינת הם ּבאלקּות ּבׁשרׁשם ּכלּולים ׁשהם ְְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָֹּכמֹו
היא. טהֹורה ּבחינת ׁשּזהּו ּדנׁשמה, מציאּות ְְְְְִִִִִֶֶַָָָמציאּות,
ּבראתּה, אּתה ּבּבריאה, ׁשּבאים ּכמֹו ׁשּגם זאת, ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹועֹוד
ּכמֹו אלקּות הינּו אלקּות, ּבחינת הם מהּותם ּבעצם ְְְְֱֱִִֵֵֶֶַַַָֹֹהּנה

נברא לעיל13ּׁשּנעׂשה נתּבאר ׁשּבּנׁשמה אּלּו ּבחינֹות ּוב' . ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
נׁשמה רּוח נפׁש ּבחינת היא ּבראתּה אּתה ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבחינת
נפׁש), ּבחינת הּוא (והעּקר ּבּגּוף ׁשּמתלּבׁשים ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּבּנׁשמה

יחידה. חּיה ּבחינת הינּו היא טהֹורה ְְְְְִִִִַַַַָָָּובחינת

‰p‰Â14ׁשּבּנׁשמה נׁשמה רּוח נפׁש ּבחינת מּצד ¿ƒ≈ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָ
יׂשראל נׁשמֹות צריכים ּבגּוף, ְְְְְְִִִִִִֵַַָהּמתלּבׁשים
ׁשהיא למּטה, הּנׁשמה ירידת מּצד והינּו, ְְְְְְִִִֶַַַַַַָָָָלהּתֹורה,
זאת ועֹוד ּבהּגּוף, ּבהתלּבשּותּה ּובפרט ּגדֹולה, ְְְְְְְְִִִַַָָָָֹירידה
מעלמת הּבהמית ונפׁש הּבהמית, ּבּנפׁש ְְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַׁשּמתלּבׁשת
ׁשּמּצד זאת ׁשּמּלבד הינּו, הּנׁשמה, אֹור על ְְְְִִֶֶֶֶַַַַַַָָֹּומסּתרת
יׁשנם ּבּגּוף והתלּבׁשּותּה למּטה הּנׁשמה ירידת ְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָָָעצם
ּבהיֹותּה ּכמֹו להּׂשיג הּנׁשמה ּביכלת ׁשאין ּכאּלּו ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹענינים
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.8 בהערה שצויינו מקומות ראה – לקמן

    
‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰הזה לעולם למטה B‰e‰יורדת ,LÈ ˙ÈÁa «¿»»¿∆ƒƒ¿ƒ«≈¿»
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חדשה אינה שמציאותן היא
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ּבּנפׁש התלּבׁשּותּה ׁשּמּצד זאת, עֹוד הּנה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹלמעלה,
אֹור על ּומסּתיר מעלים הּבהמית הּנפׁש הרי ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַהּבהמית
אּלּו ענינים אפילּו מּלהּׂשיג אֹותּה ּומֹונע ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָהּנׁשמה
ירידת ּוכללּות למּטה. ּבהיֹותּה ּגם להּׂשיג ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָׁשּביכֹולּתּה
ּבפׁשיטּות מציאּות אצלּה ּׁשּנעׂשה הּוא למּטה ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָהּנׁשמה

ּבהתחּדׁשּות אצלּה15ואלקּות היה ירידתּה ּדקדם , ְְְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּובירידתּה ּבהתחּדׁשּות, ּומציאּות ּבפׁשיטּות ְְְְְֱִִִִִִַָָֹאלקּות
ואלקּות ּבפׁשיטּות מציאּות אצלּה נעׂשה ְְְְֱֲִִִֶֶַַָָָֹלמּטה
להּתֹורה, הּנׁשמה צריכה זֹו ירידה ּומּצד ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָּבהתחּדׁשּות.
לפי והינּו ּבאלקּות. הּנׁשמֹות את מקּׁשרת ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשהּתֹורה
הּוא ּברּו סֹוף אין אֹור ּבין ממּצע היא ְִֵֵֶַָָָֻׁשהּתֹורה
ּברּו סֹוף אין ּבאֹור עֹולמֹות מקּׁשרת ׁשהיא ְְְִֵֶֶֶַָָָועֹולמֹות,
מלּבׁשת ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה ּגם הּוא זה ּובכלל ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֻהּוא,
ׁשּבכל ּכׁשם והּנה, עֹולמֹות. ּבכלל ּכן ּגם ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבּגּוף,
ב' ּבֹו ׁשּיׁש זה ידי על החּבּור נעׂשה הּמחּבר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻממּצע
הּׁשּייכת ּובחינה לעליֹון הּׁשּייכת ּבחינה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּבחינֹות,
ב' ּבּה ׁשּיׁש ּדתֹורה, ּבהּממּצע ּגם הּוא כן ּכמֹו ְְְְְֵֵֶַַַַָָָֻלּתחּתֹון,

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבחינת16ּבחינֹות, ׁשּיׁש ּכּׂשלמה, אֹור עֹוטה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
ּדבחינת ׁשּבּתֹורה, ׂשלמה ּבחינת ויׁש ׁשּבּתֹורה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָאֹור
הלכֹות ּדהיינּו ּדתֹורה, ּגליא הּוא ׁשּבּתֹורה ְְְְְְִֶַַַַָָָָׂשלמה
אֹור ּובחינת ּגׁשמּיים, ּבדברים ׁשּנתלּבׁשּו ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָהּתֹורה
הלכֹות ּדהיינּו הּתֹורה, ּפנימּיּות ּבחינת הּוא ְְְְְִִִִֶַַַַָָׁשּבּתֹורה
ּבחינֹות ב' ידי ועל רּוחנּיים. ּבענינים ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָהּתֹורה
הּוא ּברּו סֹוף אין אֹור לקּׁשר ממּצע הּתֹורה נעׂשית ְְֲֵֵֵֵַַַָָָֻאּלּו
ׂשלמה ּבבחינת העסק ידי ׁשעל והינּו יׂשראל, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָונׁשמֹות
ּדתֹורה, האֹור ּבחינת ּבהעלם ּבזה ׁשּיׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָּדתֹורה
הּממּצע ענין וׁשרׁש ּבאלקּות. יׂשראל נׁשמֹות ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֻמתקּׁשרים
ׁשּלמעלה עקּדים ּבבחינת היא ׁשהּתֹורה ּכפי הּוא ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֻּדתֹורה
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ז      

ּבּנפׁש התלּבׁשּותּה ׁשּמּצד זאת, עֹוד הּנה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָֹלמעלה,
אֹור על ּומסּתיר מעלים הּבהמית הּנפׁש הרי ְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַַַַַהּבהמית
אּלּו ענינים אפילּו מּלהּׂשיג אֹותּה ּומֹונע ְְְֲִִִִִֵֵַַַָָָָהּנׁשמה
ירידת ּוכללּות למּטה. ּבהיֹותּה ּגם להּׂשיג ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָׁשּביכֹולּתּה
ּבפׁשיטּות מציאּות אצלּה ּׁשּנעׂשה הּוא למּטה ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָהּנׁשמה

ּבהתחּדׁשּות אצלּה15ואלקּות היה ירידתּה ּדקדם , ְְְְְְֱִִֶֶֶַָָָָָֹֹ
ּובירידתּה ּבהתחּדׁשּות, ּומציאּות ּבפׁשיטּות ְְְְְֱִִִִִִַָָֹאלקּות
ואלקּות ּבפׁשיטּות מציאּות אצלּה נעׂשה ְְְְֱֲִִִֶֶַַָָָֹלמּטה
להּתֹורה, הּנׁשמה צריכה זֹו ירידה ּומּצד ְְְְְְְִִִִַַַַָָָָָּבהתחּדׁשּות.
לפי והינּו ּבאלקּות. הּנׁשמֹות את מקּׁשרת ְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשהּתֹורה
הּוא ּברּו סֹוף אין אֹור ּבין ממּצע היא ְִֵֵֶַָָָֻׁשהּתֹורה
ּברּו סֹוף אין ּבאֹור עֹולמֹות מקּׁשרת ׁשהיא ְְְִֵֶֶֶַָָָועֹולמֹות,
מלּבׁשת ׁשהיא ּכמֹו הּנׁשמה ּגם הּוא זה ּובכלל ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֻהּוא,
ׁשּבכל ּכׁשם והּנה, עֹולמֹות. ּבכלל ּכן ּגם ׁשהיא ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָּבּגּוף,
ב' ּבֹו ׁשּיׁש זה ידי על החּבּור נעׂשה הּמחּבר ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַָֻממּצע
הּׁשּייכת ּובחינה לעליֹון הּׁשּייכת ּבחינה ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָּבחינֹות,
ב' ּבּה ׁשּיׁש ּדתֹורה, ּבהּממּצע ּגם הּוא כן ּכמֹו ְְְְְֵֵֶַַַַָָָֻלּתחּתֹון,

ׁשּכתּוב ּכמֹו ּבחינת16ּבחינֹות, ׁשּיׁש ּכּׂשלמה, אֹור עֹוטה ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָ
ּדבחינת ׁשּבּתֹורה, ׂשלמה ּבחינת ויׁש ׁשּבּתֹורה ְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָאֹור
הלכֹות ּדהיינּו ּדתֹורה, ּגליא הּוא ׁשּבּתֹורה ְְְְְְִֶַַַַָָָָׂשלמה
אֹור ּובחינת ּגׁשמּיים, ּבדברים ׁשּנתלּבׁשּו ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָהּתֹורה
הלכֹות ּדהיינּו הּתֹורה, ּפנימּיּות ּבחינת הּוא ְְְְְִִִִֶַַַַָָׁשּבּתֹורה
ּבחינֹות ב' ידי ועל רּוחנּיים. ּבענינים ׁשהּוא ּכמֹו ְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָהּתֹורה
הּוא ּברּו סֹוף אין אֹור לקּׁשר ממּצע הּתֹורה נעׂשית ְְֲֵֵֵֵַַַָָָֻאּלּו
ׂשלמה ּבבחינת העסק ידי ׁשעל והינּו יׂשראל, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָונׁשמֹות
ּדתֹורה, האֹור ּבחינת ּבהעלם ּבזה ׁשּיׁש ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָָָּדתֹורה
הּממּצע ענין וׁשרׁש ּבאלקּות. יׂשראל נׁשמֹות ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָֹֹֻמתקּׁשרים
ׁשּלמעלה עקּדים ּבבחינת היא ׁשהּתֹורה ּכפי הּוא ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָֻּדתֹורה
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ÌÈÏÚÓ ˙ÈÓ‰a‰ LÙp‰ È‰ ˙ÈÓ‰a‰ LÙpa d˙eLaÏ˙‰ƒ¿«¿»«∆∆««¬ƒ¬≈«∆∆««¬ƒ«¿ƒ
ÌÈÈÚ eÏÈÙ‡ È‰Ó d˙B‡ ÚBÓe ‰ÓLp‰ B‡ ÏÚ ÈzÓe«¿ƒ««¿»»≈«»ƒ¿«ƒ¬ƒƒ¿»ƒ
˙„ÈÈ ˙eÏÏÎe .‰hÓÏ d˙BÈ‰a Ìb È‰Ï dzÏBÎÈaL e‡≈∆ƒ¿»¿«ƒ«ƒ¿»¿«»¿»¿ƒ«
˙eËÈLÙa ˙e‡ÈˆÓ dÏˆ‡ ‰NÚpM ‡e‰ ‰hÓÏ ‰ÓLp‰«¿»»¿«»∆«¬»∆¿»¿ƒƒ¿ƒ

˙eLcÁ˙‰a ˙e˜Ï‡Â15 ∆¡…¿ƒ¿«¿
מציאות היא העולם מציאות

וחשיבות עוצמה בעלת מוחשית

האדם. הכרת כל את התופסת

את ומחיה המאירה והאלוקות

הוספה בדרך אצלו היא העולם

שישנה זה (כלומר וחידוש.

דבר אצלו הוא עולם של מציאות

התבוננות מצריך שאינו פשוט

משא"כ מיוחדת, והפנמה

לגביו הוא האלוקות מציאות

צורך שיש 'התחדשות', של ענין

מצד רבה ויגיעה מיוחד במאמץ

להשגת להגיע כדי האדם

d˙„ÈÈאלוקות) Ì„˜c ,¿…∆¿ƒ»»
˙e˜Ï‡ dÏˆ‡ ‰È‰»»∆¿»¡…
˙e‡ÈˆÓe ˙eËÈLÙaƒ¿ƒ¿ƒ

˙eLcÁ˙‰aהנשמה בהיות ¿ƒ¿«¿
כלולה שהיא כמו למעלה

שאצלה הרי באלוקות בשורשה

דברֿ אינה באלוקות ההכרה

כי הנשמה, לטבע המנגד חידוש

אצלה האלוקות להיפך, אם

לבוא לעתיד ולכן בפשיטות.

אלוקות ישיגו קטנים אפילו

גילוי יהיה שאז מכיון בפשיטות

הזה בעולם ב"ה סוף אין אור

בפשיטות] d˙„ÈÈeהגשמי ,ƒƒ»»
dÏˆ‡ ‰NÚ ‰hÓÏ¿«»«¬»∆¿»
˙eËÈLÙa ˙e‡ÈˆÓ¿ƒƒ¿ƒ
.˙eLcÁ˙‰a ˙e˜Ï‡Â∆¡…¿ƒ¿«¿
‰ÎÈˆ BÊ ‰„ÈÈ „vÓeƒ«¿ƒ»¿ƒ»
,‰Bz‰Ï ‰ÓLp‰«¿»»¿«»
˙‡ ˙M˜Ó ‰Bz‰L∆«»¿«∆∆∆

˙BÓLp‰בגופיםÔÈa ÚvÓÓ ‡È‰ ‰Bz‰L ÈÙÏ eÈ‰Â .˙e˜Ï‡a «¿»∆¡…¿«¿¿ƒ∆«»ƒ¿À»≈
˙BÓÏBÚÂ ‡e‰ ea ÛB ÔÈ‡ B‡כלי היא ש'התורה הזוהר כמאמר ≈»¿»

בונה כאשר האומן בו שמסתכל תרשימים פנקס כדוגמת הקב"ה', של אומנותו

שהתורה היינו העולם, את וברא בתורה הסתכל הוא הקדושֿברוךֿ כך בית,

ממוצע ככל אמנם העולמות. לבין סוף אין אור בין המחבר הממוצע היא

(אור עליון הבחינות: שתי כלולים בתורה כך התחתון, ומן העליון מן שכלול

(עולמות) ותחתון סוף) להלן.אין שיבאר È‰L‡כפי M˜Ó˙(התורה), ∆ƒ¿«∆∆
‡e‰ ‰Ê ÏÏÎe ,‡e‰ ea ÛB ÔÈ‡ B‡a ˙BÓÏBÚמקשרת »¿≈»ƒ¿»∆

ÛebaאתÌbהתורה ˙LaÏÓ ‡È‰L BÓk ‰ÓLp‰הנשמה (מציאות ««¿»»¿∆ƒ¿À∆∆«
'יש') Ôkבבחינת Ìb ‡È‰L ,∆ƒ«≈

,‰p‰Â .˙BÓÏBÚ ÏÏÎaƒ¿»»¿ƒ≈
ÚvÓÓ ÏÎaL ÌLk¿≈∆¿»¿À»
ÏÚ eaÁ‰ ‰NÚ aÁ‰«¿«≈«¬∆«ƒ«

a LiL ‰Ê È„È B ¿≈∆∆≈
˙ÎÈiM‰ ‰ÈÁa ,˙BÈÁa¿ƒ¿ƒ»««∆∆
˙ÎÈiM‰ ‰ÈÁe ÔBÈÏÚÏ»∆¿¿ƒ»««∆∆
Ìb ‡e‰ ÔÎ BÓk ,ÔBzÁzÏ««¿¿≈«
LiL ,‰B˙c ÚvÓ‰a¿«¿À»¿»∆≈
BÓk ,˙BÈÁa  da»¿ƒ¿

e˙kL16B‡ ‰ËBÚ ∆»∆
˙ÈÁa LiL ,‰ÓÏk««¿»∆≈¿ƒ«
˙ÈÁa LÈÂ ‰BzaL B‡∆«»¿≈¿ƒ«

‰ÓÏNמלבוש -‰BzaL «¿»∆«»
התורה לבושי ÈÁc˙בחינת ,ƒ¿ƒ«

‡e‰ ‰BzaL ‰ÓÏN«¿»∆«»
‰B˙c ‡ÈÏbתורת =] «¿»¿»

נגלית שהיא כמו התורה הנגלה.

‰BÎÏ˙לנו] eÈÈ‰c ,¿«¿ƒ¿
eLaÏ˙pL ‰Bz‰«»∆ƒ¿«¿

ÌÈiÓLb ÌÈ„aדיני כמו ƒ¿»ƒ«¿ƒƒ
וכו' ופסול כשר ,ההלכות
‰BzaL B‡ ˙ÈÁe¿ƒ«∆«»
˙eiÓÈ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ«¿ƒƒ
˙BÎÏ‰ eÈÈ‰c ,‰Bz‰«»¿«¿ƒ¿
‡e‰L BÓk ‰Bz‰«»¿∆

ÌÈiÁe ÌÈÈÚaאותן ¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ
הרי בגשמיות המלובשות הלכות

באופן נלמדות הן בפנימיותן

שתורת היינו ורוחני, נעלה

המכסה כמלבוש היא הנגלה

האור בחינת את ומעלים

שבתורה È„È ÏÚÂ .¿«¿≈
˙ÈNÚ e‡ ˙BÈÁa¿ƒ≈«¬≈
˙BÓLÂ ‡e‰ ea ÛB ÔÈ‡ B‡ M˜Ï ÚvÓÓ ‰Bz‰«»¿À»¿«≈≈»¿ƒ¿

‰B˙c ‰ÓÏN ˙ÈÁa ˜Ú‰ È„È ÏÚL eÈ‰Â ,Ï‡NÈגליא ƒ¿»≈¿«¿∆«¿≈»≈∆ƒ¿ƒ««¿»¿»
ÌÈM˜˙Óדתורה ,‰B˙c B‡‰ ˙ÈÁa ÌÏÚ‰a ‰Êa LiL∆≈»∆¿∆¿≈¿ƒ«»¿»ƒ¿«¿ƒ

‡e‰ ‰B˙c ÚvÓ‰ ÔÈÚ LLÂ .˙e˜Ï‡a Ï‡NÈ ˙BÓLƒ¿ƒ¿»≈∆¡…¿…∆ƒ¿««¿À»¿»
˙BÈÁa‰ Ó ‰ÏÚÓL ÌÈc˜Ú ˙ÈÁa ‡È‰ ‰Bz‰L ÈÙk¿ƒ∆«»ƒƒ¿ƒ«¬Àƒ∆¿«¿»ƒ«¿ƒ
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ח   

היא הרי הּבחינֹות מב' למעלה ולהיֹותּה הּבחינֹות, ְְְְְְֲִִִִִִֵַַַָָמב'
ממּצע ּבחינת נעׂשית זה ידי ועל הּבחינֹות, ב' ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָֻּכֹוללת
נׁשמה רּוח נפׁש ּבבחינת הּוא זה ּכל אמנם, ְְְִִֶֶֶַַַַָָָָָּכנ"ל.
הּמׁשּפיע היא הּתֹורה הּנה זֹו ׁשּבבחינה ְְְִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָׁשּבּנׁשמה,
יחידה חּיה ּבבחינת אבל הּמקּבלים. הם ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָּונׁשמֹות
ׁשאין ּבלבד זֹו לא הּנה היא, טהֹורה ּבחינת ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹׁשּבּנׁשמה,
זאת, עֹוד אּלא מהּתֹורה, לקּבל צריכה ְְְִֵֵֶַַַָָָָָֹהּנׁשמה
עסק ידי על והינּו ּבהּתֹורה, מׁשּפיעים הם ְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָׁשהּנׁשמֹות
מׁשּפיעים זה ידי ׁשעל הּתֹורה, לׁשם לׁשמּה, ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּתֹורה

רז"ל ׁשאמרּו וזהּו ּבהּתֹורה. יׂשראל מעיקרא17נׁשמֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
נפׁשֹו, לתּקן עביד, קא ּדנפשיּה אּדעּתא איניׁש עביד ְְְְְֲֲִִִִִֵֵַַַַַָָּכי
צריכים זֹו ׁשּבבחינה נׁשמה, רּוח נפׁש ּבבחינת ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַָָָוהינּו
ּכמֹו הּנׁשמֹות מעלת מגּלה ׁשהּתֹורה להּתֹורה, ְְְְְֲֶַַַַַַַָָָָָהּנׁשמֹות
לאחרי אבל היא, טהֹורה ּבבחינת ּבׁשרׁשם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָָׁשהם
העסק הּוא אזי היא, טהֹורה ּבחינת ּבנפׁשֹו ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָׁשּנתּגּלה
הּנׁשמֹות מׁשּפיעים זה ידי ׁשעל לׁשמּה, ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָּבּתֹורה
ׁשּלמעלה. ּבהּתֹורה ׁשּלמּטה הּתֹורה ׁשּמחּברים ְְְְְְְִֶֶֶַַַַַַָָָָָּבהּתֹורה,
ב' ׁשּיׁש ּכּׂשלמה אֹור עֹוטה ּבענין לעיל נתּבאר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָּדהּנה
הלכֹות הינּו ׁשּבּתֹורה ׂשלמה ּדבחינת ּבּתֹורה, ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָּבחינֹות
הּמחליף ּכמֹו ּגׁשמּיים, ּבדברים ׁשּנתלּבׁשּו ּכפי ְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַַַָָהּתֹורה
ׁשּבּתֹורה אֹור ּובחינת לׁשּבת, רׁשּויֹות וד' ּבחמֹור ְְְְֲִֶַַַַָָָָּפרה

ּב למעלה ׁשהם ּכמֹו הּתֹורה הלכֹות רּוחנּיים,הינּו ענינים ְְְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָ
הרּבים ּורׁשּות הּיחיד ׁשרׁשּות לׁשּבת רׁשּויֹות ּבד' ְְְְְְִִֶַַַָָָּוכמֹו

הּתּקּון ועֹולם הּתהּו עֹולם הּבחינֹות18הם ב' והם . ְְְִִֵֵַַַָָֹ
ּכמֹו ׁשּבאצילּות, ותֹורה ׁשּבבריאה ּתֹורה ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָׁשּבּתֹורה,

ּבאצילּות19ׁשאֹומרים ּתֹורת ׁשּלּמדּתנּו, ּתֹורת ועל ְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָ
לחּבר הּוא לׁשמּה הּתֹורה עסק וענין ּבבריאה. ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּלּמדּתנּו
ּבהּתֹורה ׁשּגם הינּו ׁשּלמעלה, ּבהּתֹורה ׁשּלמּטה ְְְְְְֶֶֶַַַַַַָָָָָּתֹורה
ׁשּבאצילּות. ּתֹורת ּבחינת ימׁש ּבבריאה ׁשהיא ְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָֻּכמֹו
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.(68 (ע' שם ה'ש"ת בסה"מ שליט"א אדמו"ר

    
סוף, אין לאור והעלם לבוש – דתורה נגלה א. שבתורה: ההפכים התכללות

שורש מצד זהו באלוקות, והעולמות הנשמה את המקשרת - התורה פנימיות ב.

שונות בחינות גם אחד בכלי בשורשן מכונסות שבה 'עקודים' בבחינת התורה

לזו זו ‰È‡המנוגדות È‰ ˙BÈa‰ Ó ‰ÏÚÓÏ ˙BÈ‰ÏÂ ,¿ƒ¿»¿«¿»ƒ«¿ƒ¬≈ƒ
ÏÚÂ ,˙BÈa‰  ˙ÏÏBk∆∆«¿ƒ¿«
˙Èa ˙ÈÚ ‰Ê È„È¿≈∆«¬≈¿ƒ«
Ïk ,ÌÓ‡ .Ïk ÚÓÓ¿À»««»¿»»
e L ˙Èa ‡e‰ ‰Ê∆ƒ¿ƒ«∆∆«
,‰ÓLpaL ‰ÓL¿»»∆«¿»»

BÊ ‰ÈaLבנשמה ∆ƒ¿ƒ»
בגוף ‰Bz‰המלובשת ‰p‰ƒ≈«»

˙BÓLe ÚÈtL‰ ‡È‰ƒ««¿ƒ«¿»
Ï‡ .ÌÈÏa‰ Ì‰≈«¿«¿ƒ¬»
‰„ÈÈ ‰ ˙Èaƒ¿ƒ««»¿ƒ»
‰B‰ ˙Èa ,‰ÓLpaL∆«¿»»¿ƒ«¿»

‡È‰למעלה כלולה שהיא כמו ƒ
באלוקות Ï‡בשורשה ‰p‰ ,ƒ≈…

‰ÓLp‰ ÔÈ‡L „Ïa BÊƒ¿«∆≈«¿»»
,‰Bz‰Ó ÏaÏ ‰È¿̂ƒ»¿«≈≈«»
,˙‡Ê „BÚ ‡l‡∆»…
ÌÈÚÈtLÓ Ì‰ ˙BÓLp‰L∆«¿»≈«¿ƒƒ
È„È ÏÚ eÈ‰Â ,‰Bz‰a¿«»¿«¿«¿≈
,ÓLÏ ‰Bz‰ Ú≈∆«»ƒ¿»
È„È ÏÚL ,‰Bz‰ ÌLÏ¿≈«»∆«¿≈
˙BÓL ÌÈÚÈtLÓ ‰Ê∆«¿ƒƒƒ¿
e‰ÊÂ .‰Bz‰a Ï‡Èƒ¿»≈¿«»¿∆

ÏÊ eÓ‡L17‡ÈÚÓ ∆»¿««≈ƒ»»
‡zÚ‡ LÈÈ‡ „ÈÚ Èkƒ¬ƒƒƒ««¿»
Ôw˙Ï ,„ÈÚ ‡ È¿«¿≈»¬ƒ¿«≈

BLבתחילת [=מלכתחילה, «¿
עצמו על מקבל כשאדם עבודתו,

עצמו לתועלת תורה, לימוד עול

כן] עושה eÈ‰Âהוא ,¿«¿
,‰ÓL e L ˙Èaƒ¿ƒ«∆∆«¿»»
ÌÈÈˆ BÊ ‰ÈaL∆ƒ¿ƒ»¿ƒƒ
,‰Bz‰Ï ˙BÓLp‰«¿»¿«»
˙ÏÚÓ ‰lÓ ‰Bz‰L∆«»¿«»«¬«
Ì‰L BÓk ˙BÓLp‰«¿»¿∆≈
‰B‰ ˙Èa ÌLLa¿»¿»ƒ¿ƒ«¿»

ÈÊ‡ ,‡È‰ ‰B‰ ˙Èa BLa ‰l˙pL È‡Ï Ï‡ ,‡È‰ƒ¬»¿«¬≈∆ƒ¿«»¿«¿¿ƒ«¿»ƒ¬«
‡e‰ל ÓLÏמתעלה ‰Bza Ú‰מתגלה התורה ידי שעל לאחר – »≈∆«»ƒ¿»

לשם ולא לשמה בתורה לעסוק האדם זוכה אזי היא" "טהורה בחינת בנפשו

הפרטית הרוחנית שלמותו בעבור לא אפילו כלשהי, אישית ÏÚLתועלת ,∆«
‰Bz‰ ÌÈaL ,‰Bz‰a ˙BÓLp‰ ÌÈÚÈtLÓ ‰Ê È„È¿≈∆«¿ƒƒ«¿»¿«»∆¿«¿ƒ«»
‰BÚ ÔÈÚa ÏÈÚÏ ‡a˙ ‰p‰ .‰ÏÚÓlL ‰Bz‰a ‰ÓlL∆¿«»¿«»∆¿«¿»¿ƒ≈ƒ¿»≈¿≈¿ƒ¿«∆
‰ÓÏ ˙È ,‰Bza ˙BÈa  LL ‰ÓÏk B‡««¿»∆≈¿ƒ«»ƒ¿ƒ««¿»
˙BÏ‰ eÈ‰ ‰BzaL∆«»«¿ƒ¿
eLaÏ˙pL Èk ‰Bz‰«»¿ƒ∆ƒ¿«¿
BÓk ,ÌÈÓL ÌÈ„aƒ¿»ƒ«¿ƒƒ¿

BÓa ‰t ÈÏ‰וכל] ««¬ƒ»»«¬
הפרה שילדה טוען אחד

BÈeL˙ברשותו] „Â¿¿
˙aLÏמבואר שבת [במסכת ¿«»

לענין מקום הגדרות ד' שישנן

הרבים, רשות השבת: שמירת

ומקום כרמלית היחיד, רשות

להוציא אסור ולדוגמה פטור.

היחיד מרשות דבר שום בשבת

הרבים] ‡Bלרשות ˙Èe ,¿ƒ«
˙BÏ‰ eÈ‰ ‰BzaL∆«»«¿ƒ¿
Ì‰L BÓk ‰Bz‰«»¿∆≈
ÌÈe ÌÈÈÚa ‰ÏÚÓÏ¿«¿»¿ƒ¿»ƒ»ƒƒ
את לומדים התורה בפנימיות

בעולמות בדקות שהוא כפי הדין

BÈeL˙עליונים „a BÓe ,¿¿¿
„È‰ ˙eLL ˙aLÏ¿«»∆¿«»ƒ

ÌÈa‰ ˙eLeבפנימיות ¿»«ƒ
ÌÏBÚÂ e‰z‰ ÌÏBÚ Ì‰≈»«…¿»

Ôewz‰18Â לימוד. מימדי שני «ƒ¿
שהתלבשה כפי ההלכה אלו:

כפי וההלכה תחתונים בדברים

עליונים בעולמות שהיא Ì‰≈
‰Bz ,‰BzaL ˙BÈa‰«¿ƒ∆«»»
‰B˙Â ‰‡ÈaL∆ƒ¿ƒ»¿»
BÓk ,˙eÏÈˆ‡aL∆«¬ƒ¿

ÌÈÓB‡L19˙Bz ÏÚÂ ∆¿ƒ¿«»¿
˙Bz ,ez„lLתורה ∆ƒ«¿»»¿

שהיא כמו eÏÈˆ‡a«¬ƒ˙שלך
ez„lLמלובשת שהיא כמו ∆ƒ«¿»

בגופים נשמות להשגת ומותאמת

Ú ÔÈÚÂ .‰‡Èaƒ¿ƒ»¿ƒ¿«≈∆
,‰ÏÚÓlL ‰Bz‰a ‰ÓlL ‰Bz aÏ ‡e‰ ÓLÏ ‰Bz‰«»ƒ¿»¿«≈»∆¿«»¿«»∆¿«¿»

‰‡Èa ‡È‰L BÓk ‰Bz‰a ÌL eÈ‰ועד והשגה, בהבנה «¿∆«¿«»¿∆ƒƒ¿ƒ»
"תורתו" הלומדה, האדם של שמו על שהתורהCLÓÈשנקראת ויורגש À¿»
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ּכמאמר הּוא לׁשמּה הּתֹורה עסק ענין יֹותר ּדוד20ּובעמק ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ידי ׁשעל הינּו ּבהקּב"ה, ׁשּלמעלה ּתֹורה מחּבר ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהיה
ּגם אֹור ּתֹוספת יׂשראל נׁשמֹות ממׁשיכים ּבּתֹורה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהעסק

ׁשּבאצילּות. ּתֹורת ְְֲִִִֶַַָּבבחינת

חכמה,e‡eג) ּבחינת היא הּתֹורה ּדהּנה, הענין, ≈ְְְְִִִִֵַַָָָָָ
ּתֹורה ּבלּקּוטי עצם21ּומבאר אינּה ׁשהחכמה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

העצמּות. אינּה ׁשהחכמה למעלה הּוא כן ּוכמֹו ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנפׁש,
ּפנימּיּות נאמר זה ׁשעל החכמה מהּות עצם ּבחינת ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָוגם

עּתיק ּפנימּיּות הּתענּוג22אּבא עצמּות אינֹו זה ּגם , ְְֲִִִֵֶַַַַַַָ
אינֹו הּתענּוג ּבהּתענּוג, ׁשהיא ּכמֹו ּדבחכמה ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָהּפׁשּוט,
ּתענּוג הינּו מהחכמה, ּׁשּמתעּנג מה אם ּכי עצמֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָמּצד
מציאּות, ּבבחינת אינֹו זה ׁשּדבר אּלא ּדבר, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמאיזה
מציאּות, ּבבחינת אינּה ּבהּתענּוג ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָּדהחכמה
ּתענּוג אם ּכי עצמֹו, מּצד ּתענּוג זה אין מקֹום מּכל ְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָאבל
ּבחינת ׁשהיא הּתֹורה ּבבחינת הּוא זה וכל ּדבר. ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמאיזה
ּבעצמּות מׁשרׁשים הם יׂשראל נׁשמֹות אמנם ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָֻחכמה.

הּתענּו ענין ׁשהּוא הּפׁשּוט, ולכןהּתענּוג עצמֹו, מּצד ג ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַַָָ
לפי ׁשּלמעלה, ּבהּתֹורה ּגם ּבהּתֹורה, אֹור ממׁשיכים ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָהם
ּבבחינת היא הּמדרגֹות ּבכל ׁשהיא ּכפי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָׁשהּתֹורה
הּפׁשּוט. הּתענּוג ּבעצמּות הם יׂשראל ונׁשמֹות ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָהחכמה,

˙eËeּבבחינת ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה ּגם הּנה יֹותר, ƒ¿»ƒְְִִִִֵֵֶַַַָ
חכמה חכמה, ּבבחינת היא קדמֹון, ְְְְִִִַַָָָָָָאדם
אבל קדמֹון, אדם חיצֹונּיּות והּוא קדמֹון, ּדאדם ְְְְְֲִִַַַָָָָָָהּקדּומה
ולכן קדמֹון, אדם ּפנימּיּות ּבבחינת הם יׂשראל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָנׁשמֹות
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א.20) נא, שם ג. מז, שלח לקו"ת הבהיר. ובאור סקצ"ו (סנ"ח) הבהיר ס' ברע"מ. ב רכב, זח"ג ואילך.21)ראה ב ד, ויקרא

ד.22) מט, נצבים לקו"ת ב. רעו, ב. רס, לזח"ג רמ"ז

    
בעולמות שהיא כמו הוי' תורת היא חכמתו) שנעשית לאחרי (גם שלומד

Ú˜עליונים ÔÈÚ ˙BÈ ˜ÓÚe .˙eÈˆ‡L ˙B ˙ÈÁ¿ƒ«»¿∆«¬ƒ¿…∆≈ƒ¿»≈∆
Ó‡Ók ‡e‰ ÓL ‰B‰20‰B ÁÓ ‰È‰ „c «»ƒ¿»¿«¬«»ƒ»»¿«≈»

‰B ˜Ú‰ È„È ÚL eÈ‰ ,‰˜‰ ‰ÚÓLלשמה ∆¿«¿»¿«»»«¿∆«¿≈»≈∆«»
‡È ˙BÓL ÈÎÈLÓÓ«¿ƒƒƒ¿ƒ¿»≈
˙ÈÁ  B‡ ˙B∆∆«ƒ¿ƒ«

.˙eÈˆ‡L ˙Bידי על »¿∆«¬ƒ
ממשיכים לשמה התורה לימוד

היינו בתורה אור תוספת ישראל

שהיא כפי גם בה שמשפיעים

שבאצילות'. 'תורתך – למעלה

הנשמה שדרגת נתבאר זה בסעיף

גוף, בתוך להתלבש שיורדת כמו

זקוקה נשמה, רוח, נפש, בחינת

היינו עצמה, תיקון לשם לתורה

אין לאור אותה תחבר שהתורה

הנגלית תורה ידי על וזאת סוף.

שהתלבשו כפי התורה הלכות -

זאת ובדרגה גשמיים, בענינים

משפ והנשמותהתורה יעה

האדם כשמתעלה אמנם מקבלים.

התורה ידי על וזוכה בעבודתו

שלמעלה הנשמה דרגת לגילוי

חיה, בחינת - בגוף מהתלבשות

הן הנשמות זו בדרגה אזי יחידה,

אופן שזהו בתורה המשפיעות

לשם – לשמה התורה לימוד

פנימיות עם דתורה נגלה חיבור

יותר, ובעומק דלמעלה, התורה

לשמה התורה עסק ידי על

אור תוספת הנשמות משפיעות

הבא בסעיף דלמעלה. בתורה גם

בתורה משפיעים שישראל יבאר

דתורה מחכמה שלמעלה הפשוט העצמי בתענוג מושרשים שנשמותיהם משום

דרגותיה. כל על

‡Óe ,‰ÓÎÁ ˙ÈÁ ‡È‰ ‰B‰ ,‰p‰c ,ÔÈÚ‰ e‡e ‚≈»ƒ¿»¿ƒ≈«»ƒ¿ƒ«»¿»¿…»
‰B ÈËe21Lp‰ ˆÚ È‡ ‰ÓÎÁ‰Lומהות עצמיות ¿ƒ≈»∆«»¿»≈»∆∆«∆∆

הנשמה עצם את המגלה נפש המסירות ענין וכמו מהשכל למעלה היא הנשמה

ודעת מטעם ‡Èשלמעלה ‰ÓÎÁ‰L ‰ÚÓ ‡e‰ ÔÎ BÓÎe ,¿≈¿«¿»∆«»¿»≈»
˙eÓˆÚ‰האור ירידת ראשית היינו הגילוי ראשית היא החכמה ספירת שהרי »«¿

העולמות את להוות ההשתלשלות e‰Ó˙בסדר ˆÚ ˙ÈÁ ‚ .¿«¿ƒ«∆∆«

˜ÈÚ ˙eÓÈt ‡‡ ˙eÓÈt Ó‡ ‰Ê ÚL ‰ÓÎÁ‰22 «»¿»∆«∆∆¡«¿ƒƒ«»¿ƒƒ«ƒ
כתר] – עתיק פנימיות היא חכמה, – אבא eÓˆÚ˙[פנימיות BÈ‡ ‰Ê  ,«∆≈«¿

‚eÚ‰ ,‚eÚ‰ ‡È‰L BÓk ‰ÓÎÁc ,ËeLt‰ ‚eÚ‰««¬«»ƒ¿»¿»¿∆ƒ¿««¬««¬
‡ Èk ,BÓˆÚ „vÓ BÈ‡היינו מורכב, pÚ˙nM‚תענוג ‰Ó ≈ƒ««¿ƒƒ«∆ƒ¿«≈

‚eÚ eÈ‰ ,‰ÓÎÁ‰Ó≈«»¿»«¿«¬
cL ‡‡ ,c ‰ÊÈ‡Ó≈≈∆»»∆»∆»»

‰Êהחכמה של גבוהה דרגה ∆
,˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁ BÈ‡≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
‡È‰L BÓk ‰ÓÎÁ‰c¿«»¿»¿∆ƒ
˙ÈÁ È‡ ‚eÚ‰¿««¬≈»ƒ¿ƒ«
B˜Ó kÓ ‡ ,˙e‡ÈˆÓ¿ƒ¬»ƒ»»

‚eÚ ‰Ê ÔÈ‡פשוט„vÓ ≈∆«¬ƒ«
‚eÚ ‡ Èk ,BÓˆÚ«¿ƒƒ«¬
‡e‰ ‰Ê Î .c ‰ÊÈ‡Ó≈≈∆»»¿»∆
‡È‰L ‰B‰ ˙ÈÁƒ¿ƒ««»∆ƒ

‰ÓÎÁ ˙ÈÁבדרגתה גם ¿ƒ«»¿»
דתורה, חכמה של הנעלית

שאף שבחכמה, התענוג בחינת

אינו מקום מכל מציאות, שאינה

מעצמותו ומתענג משתעשע

מ אלא שחוץהפשוטה דבר

כבר שזהו החכמה, מענין ממנו,

המורכב' שמקבל'תענוג

ממנו שחוץ מדבר .תענוג
‰ ‡È ˙BÓL Ó‡»¿»ƒ¿ƒ¿»≈≈
˙eÓˆÚ ÈLLÓ¿»ƒ¿«¿

ËeLt‰ ‚eÚ‰שלמעלה ««¬«»
ÔÈÚמהתורה ‡e‰L ,∆ƒ¿«

ÔÎ ,BÓˆÚ „vÓ ‚eÚ‰««¬ƒ««¿¿»≈
B‡ ÈÎÈLÓÓ ‰≈«¿ƒƒ
‰B‰  ,‰B‰¿«»«¿«»
‰B‰L È ,‰ÚÓL∆¿«¿»¿ƒ∆«»
˙B‚„n‰ Î ‡È‰L Èk¿ƒ∆ƒ¿»««¿≈
‚eÚ‰ ˙eÓˆÚ ‰ ‡È ˙BÓL ,‰ÓÎÁ‰ ˙ÈÁ ‡È‰ƒƒ¿ƒ««»¿»¿ƒ¿ƒ¿»≈≈¿«¿««¬

.ËeLt‰«»
„‡ ˙ÈÁ ‡È‰L BÓk ‰B‰  ‰p‰ ,˙BÈ ˙eËeƒ¿»ƒ≈ƒ≈««»¿∆ƒƒ¿ƒ«»»

ÔBÓ„˜כי 'אדם', נקרא ספירות מעשר הכלול עולם כל - קדמון' ['אדם «¿
'אדם שבאדם. הכוחות עשר דוגמתן נשתלשל העליונות הספירות מעשר

ספירות] עשר בה שיש ההשתלשלות בסדר הראשונה הדרגה הוא ,קדמון'
e‰‡ש ,ÔBÓ„˜ „‡c ‰Óe„‰ ‰ÓÎÁ ,‰ÓÎÁ ˙ÈÁ ‡È‰ƒƒ¿ƒ«»¿»»¿»«¿»¿»»«¿¿

ÔBÓ„˜ „‡ ˙eBˆÈÁכל הכולל סוף אין אור בחינת שהוא ƒƒ»»«¿
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ט      

ּכמאמר הּוא לׁשמּה הּתֹורה עסק ענין יֹותר ּדוד20ּובעמק ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ידי ׁשעל הינּו ּבהקּב"ה, ׁשּלמעלה ּתֹורה מחּבר ְְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָָָָָהיה
ּגם אֹור ּתֹוספת יׂשראל נׁשמֹות ממׁשיכים ּבּתֹורה ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָהעסק

ׁשּבאצילּות. ּתֹורת ְְֲִִִֶַַָּבבחינת

חכמה,e‡eג) ּבחינת היא הּתֹורה ּדהּנה, הענין, ≈ְְְְִִִִֵַַָָָָָ
ּתֹורה ּבלּקּוטי עצם21ּומבאר אינּה ׁשהחכמה ְְְִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ

העצמּות. אינּה ׁשהחכמה למעלה הּוא כן ּוכמֹו ְְְְְֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנפׁש,
ּפנימּיּות נאמר זה ׁשעל החכמה מהּות עצם ּבחינת ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָוגם

עּתיק ּפנימּיּות הּתענּוג22אּבא עצמּות אינֹו זה ּגם , ְְֲִִִֵֶַַַַַַָ
אינֹו הּתענּוג ּבהּתענּוג, ׁשהיא ּכמֹו ּדבחכמה ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָָהּפׁשּוט,
ּתענּוג הינּו מהחכמה, ּׁשּמתעּנג מה אם ּכי עצמֹו, ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַַַָָמּצד
מציאּות, ּבבחינת אינֹו זה ׁשּדבר אּלא ּדבר, ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָמאיזה
מציאּות, ּבבחינת אינּה ּבהּתענּוג ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָּדהחכמה
ּתענּוג אם ּכי עצמֹו, מּצד ּתענּוג זה אין מקֹום מּכל ְֲֲֲִִִִֵֶַַַַָָָאבל
ּבחינת ׁשהיא הּתֹורה ּבבחינת הּוא זה וכל ּדבר. ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמאיזה
ּבעצמּות מׁשרׁשים הם יׂשראל נׁשמֹות אמנם ְְְְְְְִִִֵֵַָָָָָָֻחכמה.

הּתענּו ענין ׁשהּוא הּפׁשּוט, ולכןהּתענּוג עצמֹו, מּצד ג ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַַָָ
לפי ׁשּלמעלה, ּבהּתֹורה ּגם ּבהּתֹורה, אֹור ממׁשיכים ְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָהם
ּבבחינת היא הּמדרגֹות ּבכל ׁשהיא ּכפי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָׁשהּתֹורה
הּפׁשּוט. הּתענּוג ּבעצמּות הם יׂשראל ונׁשמֹות ְְְְְְֲִִֵֵַַַַַָָָָהחכמה,

˙eËeּבבחינת ׁשהיא ּכמֹו הּתֹורה ּגם הּנה יֹותר, ƒ¿»ƒְְִִִִֵֵֶַַַָ
חכמה חכמה, ּבבחינת היא קדמֹון, ְְְְִִִַַָָָָָָאדם
אבל קדמֹון, אדם חיצֹונּיּות והּוא קדמֹון, ּדאדם ְְְְְֲִִַַַָָָָָָהּקדּומה
ולכן קדמֹון, אדם ּפנימּיּות ּבבחינת הם יׂשראל ְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָנׁשמֹות
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י   

הּוא והענין ּבהּתֹורה. מׁשּפיעים ּבּזהר23הם ּדאיתא ,24 ְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹ
אּוף עלמא ּוברא ּבאֹוריתא אסּתּכל הּוא ּברי ְְְְְְִִֵַַַָָָָָקּודׁשא
ּוכׁשם עלמא, וקאים ּבאֹוריתא עסיק נׁש ּבר ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָהכי
ענין הּוא ּבאֹורייתא אסּתּכל הּוא ּברי ְְְְְְִִִֵֶַַַָָׁשּקּודׁשא
עלמא, ּברא זה ידי ועל ּבהּתֹורה, הּפנימּיּות ְְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָהמׁשכת
ענין הּוא ּבאֹורייתא עסיק נׁש ׁשּבר מה ּגם הּנה כן ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָּכמֹו
עלמא. קאים זה ידי ועל ּבהּתֹורה, הּפנימּיּות ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָהמׁשכת
להיֹות צריכה העֹולמֹות התהּוּות ׁשּיהיה ּבכדי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָּדהּנה,
אדם ּבחינת ׁשּזהּו ּכללית, ּבבחינה ההמׁשכה ְְְְְִִִִִֶֶַַַָָָָָָָּתחּלה

ּכללי אֹור ׁשהּוא ההׁשּתלׁשלּות25קדמֹון ּכל ׁשּכֹולל ְְְְְִִֵֶֶַַַָָ
אחת נבראּו26ּבסקירה אחת ּבמחׁשבה נאמר זה ועל , ְְְְְֱֲִִִֶֶַַַַַַַָָָ
העֹולמֹות יֹותר27ּכל ּבפרטּיּות נמׁשכים הם ּכ ואחר , ְְְִִִִֵֵַַָָָָָָ

עלמא, ּוברא ּבאֹוריתא אסּתּכל ענין ּכן ּגם וזהּו ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָכּו'.
הּכללּות ּובחינת ּופרט, ּכלל ּבחינת ּכן ּגם היא ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָּדהּתֹורה
וקּודׁשא קדמֹון, ּדאדם ּכללי האֹור ּבחינת הּוא ְְְְְְְִִַַָָָָָָּדתֹורה
אדם ּפנימּיּות ּבחינת הינּו ּבאֹורייתא אסּתּכל הּוא ְְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָּברי
קדמֹון. ּדאדם ּכללי אֹור מּבחינת ּגם ׁשּלמעלה ְְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָקדמֹון

ּבאֹור עסיק נׁש ּבר ענין הּוא כן מּׁשּוםּוכמֹו ייתא, ְְְְִִִֵַַַָָָ
ולכן קדמֹון, אדם ּבפנימּיּות מׁשרׁשים יׂשראל ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָֻׁשּנׁשמֹות
ּכמֹו הּתֹורה מּבחינת ּגם ׁשּלמעלה מּבחינה ְְְְְְִִִִִִֶַַַַַָָָממׁשיכים

ּכללי. אֹור ּבבחינת ְְִִִִֶַָׁשהיא

˜ÓÚeמׁשרׁשים הּצמצּום ׁשּלפני ּבהאֹור ּגם הּנה יֹותר ¿…∆ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָֻ
ׁשּזהּו מהּתֹורה, יֹותר למעלה יׂשראל ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָנׁשמֹות
לפני ׁשהּוא ּכפי עיּלאה, טהירּו ּבחינת היא, טהֹורה ְְְְְְִִִִִִִֵֶַַָָָענין
הּמל (עמק קּבלה ּבספרי ּדהּנה, ּגּופא. )28הּצמצּום ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָ

ּוטהירּו הּצמצּום לאחרי הּוא ּתּתאה ׁשּטהירּו ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹמבאר
מבאר ּבחסידּות אמנם הּצמצּום, לפני הּוא 29עיּלאה ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹ
ּדטהירּו הּבחינֹות ב' ּכן ּגם יׁש ּגּופא הּצמצּום ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָׁשּלפני
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ואילך). שיב ע' תשס"ו) (הוצאת תרמ"ד הנ"ל.26)(סה"מ רבו מה ד"ה פ"י. הק"ש שער בינה אמרי וראה א. יח, ר"ה ראה27)ע"פ

ועוד. הנ"ל. רבו מה ד"ה ד. יז, שה"ש ד. כ, נשא סע"ב. כו, אחרי לקו"ת (תוספת). ב רעו, א. כ, בינה28)זח"ב באמרי הובא

ד. ל, ח"א תשובה שערי ועוד.29)שם. קא. ע' עטר"ת סה"מ שם. תשובה שערי
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הּתֹורה על הּנׁשמֹות מעלת וזהּו עיּלאה. ּוטהירּו ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָּתּתאה
הם יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הּצמצּום, לפני ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָּגם
ּגּופא. הּצמצּום ׁשּלפני ּבהאֹור עיּלאה טהירּו ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָּבבחינת
ּכן ּגם יׁש הּצמצּום ׁשּלפני ּבהאֹור ּדהּנה, ּבזה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוהענין

וקדמֹון אחד יחיד מדרגֹות, יֹותר,30ּכּמה ּובפרטּיּות . ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּבעצמֹו ׁשּׁשער ּבכח, ההׁשערה ענין הּצמצּום לפני ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹיׁשנֹו
הּוא יֹותר ולמעלה ּבפעל, להיֹות ׁשעתיד מה ּכל ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹּבכח
אף זֹו, ּדבחינה כּו', ּברצֹונֹו ׁשעלה הרצֹון עלּית ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָענין
קדם זה ׁשהרי לעֹולמֹות, מּמׁש מקֹור ּבבחינת ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאינּה
ּכל על לּמקֹור מקֹור זה הרי מקֹום, מּכל עדין, ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָהּצמצּום
עלּית ׁשּקדם האֹור הּוא יֹותר ּולמעלה לעֹולמֹות. ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹּפנים
מהאֹור ּגם למעלה הם יׂשראל נׁשמֹות אמנם ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָהרצֹון.
הרצֹון עלּית ׁשּקדם האֹור ּגם ׁשהרי הרצֹון, עלּית ֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּקדם
הם יׂשראל ונׁשמֹות ּפנים, ּכל על ּכללית המׁשכה ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָהּוא
ּדהיינּו עּתיק, ּבחינת ּכמֹו ׁשהּוא עיּלאה, טהירּו ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָּבבחינת

ׁשּלאחריהעּתקת ׁשּבּמדריגֹות ּכׁשם ּדהּנה, העצמּות. ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ׁשּלעילא עּתיק ּבחינת ׁשּיׁש ידּוע הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּצמצּום

קדמֹון ּדאדם קדמֹון,31מּגּולּגלּתא אדם ּבחינת ּדכללּות , ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָ
ארי ּבחינת הּוא קדמֹון, אדם ּפנימּיּות ּבחינת ְְְְֲִִִִִַַַַָָּגם
ּבחינת ויׁש המׁשכה, ׁשל ּבאפן ׁשהּוא לפי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבכללּות,
ּדר על הּנה קדמֹון, ּדאדם מּגּולּגלּתא ׁשּלעילא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעּתיק
עּתיק ּבחינת ׁשּיׁשנֹו הּצמצּום, ׁשּקדם ּבהאֹור ּגם יּובן ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹזה
ּכללית ּדהמׁשכה ּכללית, המׁשכה מּבחינת ּגם ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָׁשּלמעלה
למעלה הּוא עּתיק ּובחינת ּבכללּות, ארי ּבחינת ְְְְְֲִִִִִַַַַָָהּוא
ׁשּכתּוב ּכמֹו העּתקה, מּלׁשֹון הּוא עּתיק ּדפרּוׁש 32מּזה, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
לספר, מּספר העּתקה ּדהיינּו חזקּיה, אנׁשי ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהעּתיקּו
ּדבחינת והינּו כּו', נעּתק ׁשהּוא אּלא הּדבר אֹותֹו ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא
אּלא מּמׁש העצמּות העּתקת הּוא הּצמצּום ׁשּלפני ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעּתיק
אפׁשרּות יׁש זֹו העּתקה ׁשּמּצד העּתקה, ּבבחינת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּוא
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תקיד).30) ע' שם קפה. ע' תרס"ו (המשך תרס"ו ישראל קדש וד"ה חיים מקור עמך כי ד"ה ואילך. פ"י היחוד שער עץ31)ראה

פ" הכלים) שבירת (שער ט שער א.32)ו.חיים כה, משלי

    
מהעולמות לגמרי הבדלה ‰Bz‰בבחינת ÏÚ ˙BÓLp‰ ˙ÏÚÓ e‰ÊÂ .¿∆«¬««¿»««»

˙ÈÁa Ì‰ Ï‡È ˙BÓLpL ,ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ ‡È‰L BÓk Ìb«¿∆ƒƒ¿≈«ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿»≈≈ƒ¿ƒ«
,‰Êa ÔÈÚ‰Â .‡Ùeb ÌeˆÓv‰ ÈÙlL B‡‰a ‰‡lÈÚ eÈ‰¿ƒƒ»»¿»∆ƒ¿≈«ƒ¿»¿»ƒ¿»»∆

˙B„Ó ‰k Ôk Ìb LÈ ÌeˆÓv‰ ÈÙlL B‡‰a ,‰p‰cלמרות ¿ƒ≈¿»∆ƒ¿≈«ƒ¿≈«≈«»«¿≈
פשוט הצמצום שלפני שהאור

זאת בכל הפשיטות, בתכלית

וכמה כמה בו יש בדקות

אינן שבו והמדרגות מדרגות,

שבו לה'פשיטות' ,בסתירה
„ÈÁÈ,בתכלית יחוד על מורה – »ƒ

פרטים שישנם לא והיינו

מאוחדים, שהם ורק מחולקים,

אין שמלכתחילה – אם כי

כלל מורה‡Á„התחלקות – ∆»
והיינו פרטים. של התאחדות על

אלא מחולקים, פרטים שישנם

מאוחדים הם הפרטים שכל

עלÔBÓ„˜Âכאחד מורה – ¿«¿
להבחינות שייכות לו שיש דבר

נקרא שלכן אחריו, שבאים

'הקדמה' כמו הוא כי 'קדמון',

אחריו הבאים .30להדברים
BLÈ ,˙BÈ ˙eiÙeƒ¿»ƒ≈∆¿
ÔÈÚ ÌeˆÓv‰ ÈÙÏƒ¿≈«ƒ¿ƒ¿«
ÚL ,ÁÎa ‰ÚL‰‰««¿»»¿…«∆ƒ≈
‰Ó Ïk ÁÎa BÓˆÚa¿«¿¿…«»«
ÏÚÙa ˙BÈ‰Ï „È˙ÚL– ∆»ƒƒ¿¿…«

זו שדרגה לעצמו וגילוי שיעור

אופני כל אצלו מוכן כבר שבה

- זה, לאחרי שיהיו הגילויים

'קדמון' ÏÚÓÏÂ‰נקראת ,¿«¿»
˙iÏÚ ÔÈÚ ‡e‰ ˙BÈ≈ƒ¿«¬ƒ«

ÏÚL ÔBˆ‰BBˆa ‰ »»∆»»ƒ¿
‡ ,BÊ ‰ÈÁc ,eÎƒ¿ƒ»«
B˜Ó ˙ÈÁa È‡L∆≈»ƒ¿ƒ«»
È‰L ,˙BÓÏBÚÏ LÓ«»»»∆¬≈
,ÔÈ„Ú ÌeˆÓv‰ Ì„˜ ‰Ê∆…∆«ƒ¿¬«ƒ
B˜Ó ‰Ê È‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¬≈∆»
ÌÈ Ïk ÏÚ B˜Ï«»«»»ƒ

˙BÓÏBÚÏרק (ספירות) פרטים בו שיש לעצמו', 'גילוי בבחינת שהוא האור »»
'אחד' נקרא - והתאחדות, בהתכללות הפרטים ‰e‡שכל ˙BÈ ‰ÏÚÓÏe .¿«¿»≈

ÔBˆ‰ ˙iÏÚ Ì„L B‡‰לא (גם כלל גילוי בבחינת שאינו האור עצם »∆…∆¬ƒ«»»

'יחיד' נקרא – (פרטים) הספירות ענין כלל בו שייך ואין ‡ÌÓלעצמו) .»¿»
,ÔBˆ‰ ˙iÏÚ Ì„L B‡‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ Ì‰ Ï‡È ˙BÓLƒ¿ƒ¿»≈≈¿«¿»«≈»∆…∆¬ƒ«»»
ÏÚ ˙ÈÏÏk ‰ÎLÓ‰ ‡e‰ ÔBˆ‰ ˙iÏÚ Ì„L B‡‰ Ìb È‰L∆¬≈«»∆…∆¬ƒ«»»«¿»»¿»ƒ«

ÌÈ Ïkלבחינת נעשה הוא שאז מהעצמות, כבר שנמשך כמו אור שזהו »»ƒ
כמה יש כאמור גופא (ובו 'אור'

Ï‡Èמדרגות) ˙BÓLÂ ,¿ƒ¿ƒ¿»≈
eÈ‰ ˙ÈÁa Ì‰≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
BÓk ‡e‰L ,‰‡lÈÚƒ»»∆¿

˜ÈzÚ ˙ÈÁaדרגה [=נבדל. ¿ƒ««ƒ
שייכות כל לה שאין נבדלת

‰zÚ˜˙לעולמות] eÈÈ‰c ,¿«¿«¿»«
ÌLk ,‰p‰c .˙eÓˆÚ‰»«¿¿ƒ≈¿≈
ÈÁ‡lL ˙BÈ„aL∆««¿≈∆¿«¬≈
LiL Úe„È È‰ ÌeˆÓv‰«ƒ¿¬≈»«∆≈
‡ÏÈÚlL ˜ÈzÚ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ∆¿≈»

‡zÏbÏebÓמהרצון שלמעלה ƒ¿«¿»
ÔBÓ„˜ Ì„‡c31˙eÏÏÎc , ¿»»«¿ƒ¿»

Ìb ,ÔBÓ„˜ Ì„‡ ˙ÈÁa¿ƒ«»»«¿«
Ì„‡ ˙eiÓÈ ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒƒ»»
È‡ ˙ÈÁa ‡e‰ ,ÔBÓ„«̃¿¿ƒ«¬ƒ

˙eÏÏÎaמלשון=] 'אריך' ƒ¿»
שהיא למטה] ונמשך שמתארך

בצורה אך לעולמות שורש כבר

ונעלית e‰L‡מופשטת ÈÙÏ ,¿ƒ∆
LÈÂ ,‰ÎLÓ‰ ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆«¿»»¿≈
‡ÏÈÚlL ˜ÈzÚ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ∆¿≈»
,ÔBÓ„˜ Ì„‡c ‡zÏbÏebÓƒ¿«¿»¿»»«¿
Ìb ÔeÈ ‰Ê c ÏÚ ‰p‰ƒ≈«∆∆∆»«
,ÌeˆÓv‰ Ì„L B‡‰a¿»∆…∆«ƒ¿
˜ÈzÚ ˙ÈÁa BLiL∆∆¿¿ƒ««ƒ
˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»«ƒ¿ƒ«
,˙ÈÏÏk ‰ÎLÓ‰«¿»»¿»ƒ
‡e‰ ˙ÈÏÏk ‰ÎLÓ‰c¿«¿»»¿»ƒ
,˙eÏÏÎa È‡ ˙ÈÁa¿ƒ«¬ƒƒ¿»
‡e‰ ˜ÈzÚ ˙ÈÁe¿ƒ««ƒ
LeÙc ,‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»ƒ∆¿≈
ÔBLlÓ ‡e‰ ˜ÈzÚ«ƒƒ¿
e˙kL BÓk ,‰˜zÚ‰32 «¿»»¿∆»

‡ e˜ÈzÚ‰,‰i˜ÊÁ ÈL ∆¡ƒ«¿≈ƒ¿ƒ»
‡e‰L ‡l‡ c‰ B˙B‡ ‡e‰L ,ÙÏ ÙÓ ‰˜zÚ‰ eÈÈ‰c¿«¿«¿»»ƒ≈∆¿≈∆∆«»»∆»∆

˜zÚשהוא כפי ונמשך ÈÙlLשנעתק ˜ÈzÚ ˙ÈÁc eÈ‰Â ,eÎ ∆¡«¿«¿ƒ¿ƒ««ƒ∆ƒ¿≈
˙ÈÁa ‡e‰L ‡l‡ LÓ ˙eÓˆÚ‰ ˙˜zÚ‰ ‡e‰ ÌeˆÓv‰«ƒ¿«¿»«»«¿«»∆»∆ƒ¿ƒ«
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יי      

הּתֹורה על הּנׁשמֹות מעלת וזהּו עיּלאה. ּוטהירּו ְְְֲִִֶַַַַַַָָָָָָּתּתאה
הם יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הּצמצּום, לפני ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָּגם
ּגּופא. הּצמצּום ׁשּלפני ּבהאֹור עיּלאה טהירּו ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָּבבחינת
ּכן ּגם יׁש הּצמצּום ׁשּלפני ּבהאֹור ּדהּנה, ּבזה, ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָוהענין

וקדמֹון אחד יחיד מדרגֹות, יֹותר,30ּכּמה ּובפרטּיּות . ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ
ּבעצמֹו ׁשּׁשער ּבכח, ההׁשערה ענין הּצמצּום לפני ְְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹיׁשנֹו
הּוא יֹותר ולמעלה ּבפעל, להיֹות ׁשעתיד מה ּכל ְְְְְִִֵֶַַַַָָָֹֹּבכח
אף זֹו, ּדבחינה כּו', ּברצֹונֹו ׁשעלה הרצֹון עלּית ְְְֲִִִִִֶַַַָָָָָענין
קדם זה ׁשהרי לעֹולמֹות, מּמׁש מקֹור ּבבחינת ְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹׁשאינּה
ּכל על לּמקֹור מקֹור זה הרי מקֹום, מּכל עדין, ְֲֲִִִֵֶַַַַָָָָָהּצמצּום
עלּית ׁשּקדם האֹור הּוא יֹותר ּולמעלה לעֹולמֹות. ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹּפנים
מהאֹור ּגם למעלה הם יׂשראל נׁשמֹות אמנם ְְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָָהרצֹון.
הרצֹון עלּית ׁשּקדם האֹור ּגם ׁשהרי הרצֹון, עלּית ֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹׁשּקדם
הם יׂשראל ונׁשמֹות ּפנים, ּכל על ּכללית המׁשכה ְְְְְִִִִֵֵַַָָָָָָהּוא
ּדהיינּו עּתיק, ּבחינת ּכמֹו ׁשהּוא עיּלאה, טהירּו ְְְְְְִִִִִִֶַַַַָָּבבחינת

ׁשּלאחריהעּתקת ׁשּבּמדריגֹות ּכׁשם ּדהּנה, העצמּות. ְְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
ׁשּלעילא עּתיק ּבחינת ׁשּיׁש ידּוע הרי ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָהּצמצּום

קדמֹון ּדאדם קדמֹון,31מּגּולּגלּתא אדם ּבחינת ּדכללּות , ְְְְְְְִִִַַַַָָָָָָ
ארי ּבחינת הּוא קדמֹון, אדם ּפנימּיּות ּבחינת ְְְְֲִִִִִַַַַָָּגם
ּבחינת ויׁש המׁשכה, ׁשל ּבאפן ׁשהּוא לפי ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָֹּבכללּות,
ּדר על הּנה קדמֹון, ּדאדם מּגּולּגלּתא ׁשּלעילא ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָעּתיק
עּתיק ּבחינת ׁשּיׁשנֹו הּצמצּום, ׁשּקדם ּבהאֹור ּגם יּובן ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַָָֹזה
ּכללית ּדהמׁשכה ּכללית, המׁשכה מּבחינת ּגם ְְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָָָׁשּלמעלה
למעלה הּוא עּתיק ּובחינת ּבכללּות, ארי ּבחינת ְְְְְֲִִִִִַַַַָָהּוא
ׁשּכתּוב ּכמֹו העּתקה, מּלׁשֹון הּוא עּתיק ּדפרּוׁש 32מּזה, ְְְְִִִֵֶֶַַָָָ
לספר, מּספר העּתקה ּדהיינּו חזקּיה, אנׁשי ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָהעּתיקּו
ּדבחינת והינּו כּו', נעּתק ׁשהּוא אּלא הּדבר אֹותֹו ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא
אּלא מּמׁש העצמּות העּתקת הּוא הּצמצּום ׁשּלפני ְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָעּתיק
אפׁשרּות יׁש זֹו העּתקה ׁשּמּצד העּתקה, ּבבחינת ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשהּוא
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תקיד).30) ע' שם קפה. ע' תרס"ו (המשך תרס"ו ישראל קדש וד"ה חיים מקור עמך כי ד"ה ואילך. פ"י היחוד שער עץ31)ראה

פ" הכלים) שבירת (שער ט שער א.32)ו.חיים כה, משלי

    
מהעולמות לגמרי הבדלה ‰Bz‰בבחינת ÏÚ ˙BÓLp‰ ˙ÏÚÓ e‰ÊÂ .¿∆«¬««¿»««»

˙ÈÁa Ì‰ Ï‡È ˙BÓLpL ,ÌeˆÓv‰ ÈÙÏ ‡È‰L BÓk Ìb«¿∆ƒƒ¿≈«ƒ¿∆ƒ¿ƒ¿»≈≈ƒ¿ƒ«
,‰Êa ÔÈÚ‰Â .‡Ùeb ÌeˆÓv‰ ÈÙlL B‡‰a ‰‡lÈÚ eÈ‰¿ƒƒ»»¿»∆ƒ¿≈«ƒ¿»¿»ƒ¿»»∆

˙B„Ó ‰k Ôk Ìb LÈ ÌeˆÓv‰ ÈÙlL B‡‰a ,‰p‰cלמרות ¿ƒ≈¿»∆ƒ¿≈«ƒ¿≈«≈«»«¿≈
פשוט הצמצום שלפני שהאור

זאת בכל הפשיטות, בתכלית

וכמה כמה בו יש בדקות

אינן שבו והמדרגות מדרגות,

שבו לה'פשיטות' ,בסתירה
„ÈÁÈ,בתכלית יחוד על מורה – »ƒ

פרטים שישנם לא והיינו

מאוחדים, שהם ורק מחולקים,

אין שמלכתחילה – אם כי

כלל מורה‡Á„התחלקות – ∆»
והיינו פרטים. של התאחדות על

אלא מחולקים, פרטים שישנם

מאוחדים הם הפרטים שכל

עלÔBÓ„˜Âכאחד מורה – ¿«¿
להבחינות שייכות לו שיש דבר

נקרא שלכן אחריו, שבאים

'הקדמה' כמו הוא כי 'קדמון',

אחריו הבאים .30להדברים
BLÈ ,˙BÈ ˙eiÙeƒ¿»ƒ≈∆¿
ÔÈÚ ÌeˆÓv‰ ÈÙÏƒ¿≈«ƒ¿ƒ¿«
ÚL ,ÁÎa ‰ÚL‰‰««¿»»¿…«∆ƒ≈
‰Ó Ïk ÁÎa BÓˆÚa¿«¿¿…«»«
ÏÚÙa ˙BÈ‰Ï „È˙ÚL– ∆»ƒƒ¿¿…«

זו שדרגה לעצמו וגילוי שיעור

אופני כל אצלו מוכן כבר שבה

- זה, לאחרי שיהיו הגילויים

'קדמון' ÏÚÓÏÂ‰נקראת ,¿«¿»
˙iÏÚ ÔÈÚ ‡e‰ ˙BÈ≈ƒ¿«¬ƒ«

ÏÚL ÔBˆ‰BBˆa ‰ »»∆»»ƒ¿
‡ ,BÊ ‰ÈÁc ,eÎƒ¿ƒ»«
B˜Ó ˙ÈÁa È‡L∆≈»ƒ¿ƒ«»
È‰L ,˙BÓÏBÚÏ LÓ«»»»∆¬≈
,ÔÈ„Ú ÌeˆÓv‰ Ì„˜ ‰Ê∆…∆«ƒ¿¬«ƒ
B˜Ó ‰Ê È‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓƒ»»¬≈∆»
ÌÈ Ïk ÏÚ B˜Ï«»«»»ƒ

˙BÓÏBÚÏרק (ספירות) פרטים בו שיש לעצמו', 'גילוי בבחינת שהוא האור »»
'אחד' נקרא - והתאחדות, בהתכללות הפרטים ‰e‡שכל ˙BÈ ‰ÏÚÓÏe .¿«¿»≈

ÔBˆ‰ ˙iÏÚ Ì„L B‡‰לא (גם כלל גילוי בבחינת שאינו האור עצם »∆…∆¬ƒ«»»

'יחיד' נקרא – (פרטים) הספירות ענין כלל בו שייך ואין ‡ÌÓלעצמו) .»¿»
,ÔBˆ‰ ˙iÏÚ Ì„L B‡‰Ó Ìb ‰ÏÚÓÏ Ì‰ Ï‡È ˙BÓLƒ¿ƒ¿»≈≈¿«¿»«≈»∆…∆¬ƒ«»»
ÏÚ ˙ÈÏÏk ‰ÎLÓ‰ ‡e‰ ÔBˆ‰ ˙iÏÚ Ì„L B‡‰ Ìb È‰L∆¬≈«»∆…∆¬ƒ«»»«¿»»¿»ƒ«

ÌÈ Ïkלבחינת נעשה הוא שאז מהעצמות, כבר שנמשך כמו אור שזהו »»ƒ
כמה יש כאמור גופא (ובו 'אור'

Ï‡Èמדרגות) ˙BÓLÂ ,¿ƒ¿ƒ¿»≈
eÈ‰ ˙ÈÁa Ì‰≈ƒ¿ƒ«¿ƒ
BÓk ‡e‰L ,‰‡lÈÚƒ»»∆¿

˜ÈzÚ ˙ÈÁaדרגה [=נבדל. ¿ƒ««ƒ
שייכות כל לה שאין נבדלת

‰zÚ˜˙לעולמות] eÈÈ‰c ,¿«¿«¿»«
ÌLk ,‰p‰c .˙eÓˆÚ‰»«¿¿ƒ≈¿≈
ÈÁ‡lL ˙BÈ„aL∆««¿≈∆¿«¬≈
LiL Úe„È È‰ ÌeˆÓv‰«ƒ¿¬≈»«∆≈
‡ÏÈÚlL ˜ÈzÚ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ∆¿≈»

‡zÏbÏebÓמהרצון שלמעלה ƒ¿«¿»
ÔBÓ„˜ Ì„‡c31˙eÏÏÎc , ¿»»«¿ƒ¿»

Ìb ,ÔBÓ„˜ Ì„‡ ˙ÈÁa¿ƒ«»»«¿«
Ì„‡ ˙eiÓÈ ˙ÈÁa¿ƒ«¿ƒƒ»»
È‡ ˙ÈÁa ‡e‰ ,ÔBÓ„«̃¿¿ƒ«¬ƒ

˙eÏÏÎaמלשון=] 'אריך' ƒ¿»
שהיא למטה] ונמשך שמתארך

בצורה אך לעולמות שורש כבר

ונעלית e‰L‡מופשטת ÈÙÏ ,¿ƒ∆
LÈÂ ,‰ÎLÓ‰ ÏL ÔÙ‡a¿…∆∆«¿»»¿≈
‡ÏÈÚlL ˜ÈzÚ ˙ÈÁa¿ƒ««ƒ∆¿≈»
,ÔBÓ„˜ Ì„‡c ‡zÏbÏebÓƒ¿«¿»¿»»«¿
Ìb ÔeÈ ‰Ê c ÏÚ ‰p‰ƒ≈«∆∆∆»«
,ÌeˆÓv‰ Ì„L B‡‰a¿»∆…∆«ƒ¿
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יב   

לעֹולמֹות, ּפנים ּכל על לּמקֹור מקֹור ּכ אחר ְִִֶֶַַַַָָָָָָָׁשּיהיה
טהֹורה ׁשהּנׁשמה וזהּו מּמׁש. העצמּות העּתקת הּוא ְְְְְֲֶֶַַַַַָָָָָָָאבל
יׂשראל ׁשּנׁשמֹות ּדהיינּו עיּלאה, טהירּו ּבחינת ְְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָהיא,

העצמּות. ּבהעּתקת ְְְְִַַַָָָֻמׁשרׁשים

לׁשםÊe‰ד) לׁשמּה, ּבּתֹורה העסק מעלת ּגדל יּובן »∆ְְֲִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
את יׂשראל נׁשמֹות מחּברים זה ידי ׁשעל ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָהּתֹורה,
ּבכל ׁשהּתֹורה לפי והינּו ּבהקּב"ה, ׁשּלמעלה ְְְְְְְִֶֶַַַַַָָָָָָהּתֹורה
ונׁשמֹות הּתענּוג, עצמּות ּבחינת אינּה ׁשּבּה ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָהּמדרגֹות
ׁשהּוא מּמׁש, הּפׁשּוט הּתענּוג ּבעצמּות הם ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָיׂשראל
ּׁשאנּו מה ּגם וזהּו מּמׁש. העצמּות העּתקת עּתיק, ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָָּבחינת
ׁשּמצינּו ועד ּבּתֹורה, ענין לחּדׁש הּנׁשמֹות ׁשּבכח ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹרֹואים
ּפי על ׁשּלא ּבּתֹורה הלכה לפסק ּדין הּבית ּבכח ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹֹׁשּיׁש
ורּבים ׁשּיחיד הּתֹורה לכלל ּבנֹוגע ּוכמֹו הּתֹורה, ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָּכללי

ּכרּבים ּדין33הלכה הּבית ּבכח ׁשעה הֹוראת ׁשּלצר , ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ
ּׁשּכתּוב מה ּכן ּגם וזהּו ּכהּיחיד. לה'34לפסק לעׂשֹות עת ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָֹ

לה', לעׂשֹות עת ׁשהּוא מּכיון ולכאֹורה, ,תֹורת ְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָהפרּו
א ּתֹורה. ּפי על הּדין הּוא ּכן ׁשהרי ,תֹורת הפרּו ֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמהּו
אם ּכי עצמּה, הּתֹורה מּצד זה אין ּדבאמת הּוא, ְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָהענין
ׁשּבכח הינּו ּבהּתֹורה, ׁשּמחּדׁשים יׂשראל נׁשמֹות ְְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָֹמּצד
מצות לבּטל ּגם אּלא כּו', ּגזרֹות להֹוסיף רק לא ּדין ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָֹּבית

הּׁשעה לצר מהּתֹורה,35עׂשה למעלה ׁשהם לפי והינּו , ְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
מה הענין עצם ּגם הּנה כן ּוכמֹו ּבהּתֹורה. מחּדׁשים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוהם
הּתֹורה מּצד הרי הלכה, ּפסק ּפֹוסקים יׂשראל ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָָׁשּנׁשמֹות

חּיים אלקים ּדברי ואּלּו אּלּו ּפֹוסקים36הּנה מקֹום ּומּכל , ְְֱִִִִִִֵֵֵֵַָָָֹ
למעלה ׁשהם לפי מהם, ּכאחד הלכה יׂשראל ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָנׁשמֹות
לׁשמּה, ּבּתֹורה העסק ענין ּכללּות ּגם וזהּו ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָמהּתֹורה.
ּגם אֹור ּתֹוספת יׂשראל נׁשמֹות ממׁשיכים זה ידי ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָׁשעל

ׁשּלמעלה. ְְְֶַַָָּבהּתֹורה

יעקב,e‰ÊÂה) קהּלת מֹורׁשה מׁשה לנּו צּוה ּתֹורה ¿∆ְֲִִֶַַָָָָָֹֹ
הינּו ליׂשראל, מארסה היא ְְְְִִֵֶַַָָָָֹׁשהּתֹורה
מֹורׁשה נאמר זה ועל ּבהּתֹורה. מׁשּפיעים הם ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּיׂשראל
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מׁשּפיעים הם ׁשהּנׁשמֹות זה ׁשענין הינּו, יעקב, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹקהּלת
ּבבחינת ּגם אּלא יׂשראל, ּבבחינת רק לא הּוא ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבּתֹורה

עקב יּו"ד ראׁש37יעקב, לי ּבחינת הּוא יׂשראל ּדהּנה, .38, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹֹ
טהֹורה ּבחינת והּוא ּתענּוג, ּפרּוׁשֹו ּדאׁשר אׁשר, ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָאֹותּיֹות

ה ּבבחינת מׁשרׁשֹות ׁשהּנׁשמֹות ּכפי ׁשּזהּו ּתענּוג.היא, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֻ
ּבהּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשהּנׁשמֹות ּפׁשיטא זֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּובבחינה
ּדמּצד ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ׁשאֹומרים מה ּגם ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָוזהּו
ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו נעׂשה הּתענּוג, ׁשהּוא אׁשר ְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָּבחינת
הּמצוֹות, את העֹוׂשים הם הם יׂשראל ׁשּנׁשמֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָהינּו

ּׁשּכתּוב מה ואחר39וזהּו הוי', מצוֹות ּכל את ּוזכרּתם ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּכתיב ׁשּיׂשראל40ּכ הינּו מצוֹותי, ּכל את ועׂשיתם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

מצוֹותי ׁשּיהיּו הוי' מצוֹות מּבחינת על41עֹוׂשים והּוא , ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָ
הּתֹורה את מחּברים יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הנ"ל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּדר
יׂשראל. ּבבחינת הּוא זה וכל מּמׁש. ּבהקּב"ה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּלמעלה
ׁשּגם הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה היא הּתֹורה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָֹאמנם,
ׁשהּנׁשמה ּכפי ׁשּזהּו עקב, יּו"ד יעקב, ּדבחינת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּנׁשמֹות
הם עקב ּדבחינת נׁשמֹות ּגם הּנה למּטה, ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָירדה
ׁשּנתּבאר ּכמֹו הּוא הּדבר וטעם ּבהּתֹורה. ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָמׁשּפיעים
אלקּות היא ּבבריאה ּבאה הּנׁשמה ּכאׁשר ׁשּגם ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלעיל
ׁשּגם והינּו נברא, ּׁשּנעׂשה האלקּות והּוא מהּותּה, ְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבעצם
ּכל ּבּה יׁש ּבי, נפחּתּה ואּתה ּבבחינת ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּכמֹו
ּבחינת עד עיּלאה, טהירּו ּבחינת היא, ּדטהֹורה ְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָָהענינים
עיּלאה טהירּו ּדבחינת ׁשהאלקּות העצמּות, ְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָָֹהעּתקת
ׁשּגם יעקב, קהּלת מֹורׁשה ולכן נברא, ּבחינת ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹנעׂשה
ּבבחינת ׁשּגם לפי ּבהּתֹורה, אֹור מֹוסיפים יעקב ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָֹּבחינת
הּוא זה ּכל אמנם היא. ּדטהֹורה הּבחינה יׁשנֹו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹיעקב
ּבי). נפחּתּה ואּתה ּבבחינת ּגם (ּׁשּנמצא העצמּות ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָמּצד
להּתֹורה, הּנׁשמה צריכה וההעלם, הּירידה מּצד ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָא
עסק ידי ׁשעל הינּו הּנׁשמֹות, מעלת מגּלה ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשהּתֹורה

טהֹורה ּבבחינת ׁשהם ּכמֹו העצמית מעלתם את ּבהּנׁשמֹות הּתֹורה מגּלה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהּתֹורה
מתקּׁשרין קׁשרין ּתלת ׁשאמרּו וזהּו ּביֹותר. הּנמּוכֹות ּבהּנׁשמֹות ּגם ׁשּיׁשנּה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהיא,
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יג      

מׁשּפיעים הם ׁשהּנׁשמֹות זה ׁשענין הינּו, יעקב, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹקהּלת
ּבבחינת ּגם אּלא יׂשראל, ּבבחינת רק לא הּוא ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָֹּבּתֹורה

עקב יּו"ד ראׁש37יעקב, לי ּבחינת הּוא יׂשראל ּדהּנה, .38, ְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָֹֹ
טהֹורה ּבחינת והּוא ּתענּוג, ּפרּוׁשֹו ּדאׁשר אׁשר, ְְְֲֲֲִִֵֶֶַַַָאֹותּיֹות

ה ּבבחינת מׁשרׁשֹות ׁשהּנׁשמֹות ּכפי ׁשּזהּו ּתענּוג.היא, ְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָֻ
ּבהּתֹורה. מׁשּפיעים הם ׁשהּנׁשמֹות ּפׁשיטא זֹו ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָּובבחינה
ּדמּצד ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו אׁשר ׁשאֹומרים מה ּגם ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָוזהּו
ּבמצֹותיו, קּדׁשנּו נעׂשה הּתענּוג, ׁשהּוא אׁשר ְְְְֲֲֲִִִֶֶַַַַָָָּבחינת
הּמצוֹות, את העֹוׂשים הם הם יׂשראל ׁשּנׁשמֹות ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָהינּו

ּׁשּכתּוב מה ואחר39וזהּו הוי', מצוֹות ּכל את ּוזכרּתם ְְְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָָ
ּכתיב ׁשּיׂשראל40ּכ הינּו מצוֹותי, ּכל את ועׂשיתם ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָ

מצוֹותי ׁשּיהיּו הוי' מצוֹות מּבחינת על41עֹוׂשים והּוא , ְְְְְֲִִִִִִֶַַַָָ
הּתֹורה את מחּברים יׂשראל ׁשּנׁשמֹות הנ"ל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּדר
יׂשראל. ּבבחינת הּוא זה וכל מּמׁש. ּבהקּב"ה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשּלמעלה
ׁשּגם הינּו, יעקב, קהּלת מֹורׁשה היא הּתֹורה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָֹאמנם,
ׁשהּנׁשמה ּכפי ׁשּזהּו עקב, יּו"ד יעקב, ּדבחינת ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהּנׁשמֹות
הם עקב ּדבחינת נׁשמֹות ּגם הּנה למּטה, ְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָירדה
ׁשּנתּבאר ּכמֹו הּוא הּדבר וטעם ּבהּתֹורה. ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָמׁשּפיעים
אלקּות היא ּבבריאה ּבאה הּנׁשמה ּכאׁשר ׁשּגם ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹלעיל
ׁשּגם והינּו נברא, ּׁשּנעׂשה האלקּות והּוא מהּותּה, ְְְְְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָָֹּבעצם
ּכל ּבּה יׁש ּבי, נפחּתּה ואּתה ּבבחינת ׁשהיא ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּכמֹו
ּבחינת עד עיּלאה, טהירּו ּבחינת היא, ּדטהֹורה ְְְְְִִִִִִִִַַַָָָָָהענינים
עיּלאה טהירּו ּדבחינת ׁשהאלקּות העצמּות, ְְְְֱִִִִֶַַַַָָָָָֹהעּתקת
ׁשּגם יעקב, קהּלת מֹורׁשה ולכן נברא, ּבחינת ְְְְֲֲִִִֵֶַַַַַָָָָָֹנעׂשה
ּבבחינת ׁשּגם לפי ּבהּתֹורה, אֹור מֹוסיפים יעקב ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָֹּבחינת
הּוא זה ּכל אמנם היא. ּדטהֹורה הּבחינה יׁשנֹו ְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָֹיעקב
ּבי). נפחּתּה ואּתה ּבבחינת ּגם (ּׁשּנמצא העצמּות ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָמּצד
להּתֹורה, הּנׁשמה צריכה וההעלם, הּירידה מּצד ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָא
עסק ידי ׁשעל הינּו הּנׁשמֹות, מעלת מגּלה ְְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָׁשהּתֹורה

טהֹורה ּבבחינת ׁשהם ּכמֹו העצמית מעלתם את ּבהּנׁשמֹות הּתֹורה מגּלה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָָהּתֹורה
מתקּׁשרין קׁשרין ּתלת ׁשאמרּו וזהּו ּביֹותר. הּנמּוכֹות ּבהּנׁשמֹות ּגם ׁשּיׁשנּה ְְְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהיא,
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תו"א37) פ"ב. האצילות) סדר (שער ג שער חיים עץ בערכו. הכינויים) ערכי (שער כג שער פרדס

א. כא, כח.38)ויצא מז, ויחי להאריז"ל הליקוטים ספר כט. לב, וישלח להאריז"ל הפסוקים שער

הזוהר. בשם – ב טו, להצ"צ סהמ"צ ואילך. ב מח, שלח לקו"ת ב. מח, לט.39)שם טו, שלח

מ.40) ג.41)שם, ט, במדבר לקו"ת ראה

    
˜ ‡Ï ‡e‰ ‰Ba ÌÈÚÈtLÓ Ì‰ ˙BÓLp‰L ‰Ê ÈÚL ,eÈ‰«¿∆ƒ¿»∆∆«¿»≈«¿ƒƒ«»…«

‡ ,Ï‡NÈ ˙Èa˜Ú „"eÈ ,˜ÚÈ ˙Èa Ì ‡l'יעקב' השם ƒ¿ƒ«ƒ¿»≈∆»«ƒ¿ƒ««¬…≈∆
נשמת של ירידתה על מורה זה שם עשו". בעקב אוחזת "וידו שם על הוא

"עקב" שבבחינת עניינים עם להתעסק והחומרי הגשמי הזה העולם אל היהודי

הגוף וצרכי העולם עניני –

ביותר והירודים .37הנמוכים
‡e‰ Ï‡NÈ ,‰p‰¿ƒ≈ƒ¿»≈
L‡ ÈÏ ˙Èa38, ¿ƒ«ƒ…

L‡ ,L‡ ˙Bi˙B‡ƒ¬∆«¬∆
‡e‰Â ,eÚ BLet≈«¬¿
,‡È‰ ‰B‰Ë ˙Èa¿ƒ«¿»ƒ
˙BÓLp‰L ÈÙk e‰fL∆∆¿ƒ∆«¿»
˙Èa ˙BLLÓ¿»ƒ¿ƒ«

eÚ‰השם דרגת שמצד ««¬
העצם דרגת על המורה 'ישראל'

ישראל שכל הרי יהודי שבכל

מהתורה BÊנעלים ‰Èe .ƒ¿ƒ»
Ì‰ ˙BÓLp‰L ‡ËÈLt¿ƒ»∆«¿»≈
e‰ÊÂ .‰B‰a ÌÈÚÈtLÓ«¿ƒƒ¿«»¿∆
L‡ ÌÈÓB‡L ‰Ó Ì««∆¿ƒ¬∆

תענוג «¿eLƒ̃לשון
˙Èa „vÓ ,ÂÈ˙BˆÓa¿ƒ¿»¿ƒ«¿ƒ«
,eÚ‰ ‡e‰L L‡¬∆∆««¬
,ÂÈ˙BˆÓa eL˜ ‰NÚ«¬»ƒ¿»¿ƒ¿»
Ì‰ Ï‡NÈ ˙BÓLpL eÈ‰«¿∆ƒ¿ƒ¿»≈≈
˙‡ ÌÈNBÚ‰ Ì‰≈»ƒ∆
‰Ó e‰ÊÂ ,˙BÂˆn‰«ƒ¿¿∆«

e˙k39Ïk ˙‡ ÌÎÊe ∆»¿«¿∆∆»
k ‡Â ,'ÈÂ‰ ˙BÂˆÓƒ¿¬»»¿««»

È˙k40Ïk ˙‡ Ì˙ÈNÚÂ ¿ƒ«¬ƒ∆∆»
Ï‡NiL eÈ‰ ,È˙BÂˆÓƒ¿»«¿∆ƒ¿»≈
˙BÂˆÓ ˙ÈaÓ ÌÈNBÚƒƒ¿ƒ«ƒ¿
È˙BÂˆÓ eÈ‰iL 'ÈÂ‰41, ¬»»∆ƒ¿ƒ¿«

Ï"‰  ÏÚ ‡e‰Â¿«∆∆««
Ï‡NÈ ˙BÓLpL∆ƒ¿ƒ¿»≈
‰B‰ ˙‡ ÌÈaÓ¿«¿ƒ∆«»
‰"a˜‰a ‰ÏÚÓlL∆¿«¿»¿«»»
‡e‰ ‰Ê ÏÎÂ .LnÓ«»¿»∆
,ÌÓ‡ .Ï‡NÈ ˙Èaƒ¿ƒ«ƒ¿»≈»¿»
‰LBÓ ‡È‰ ‰B‰«»ƒ»»
ÌL ,eÈ‰ ,˜ÚÈ ˙l‰¿̃ƒ««¬…«¿∆«
,˜ÚÈ ˙È ˙BÓLp‰«¿»ƒ¿ƒ««¬…
ÈÙk e‰fL ,˜Ú „"eÈ≈∆∆∆¿ƒ
‰ÓÏ ‰„È ‰ÓLp‰L∆«¿»»»¿»¿«»
הזה בעולם בגוף ,להתלבש
˙È ˙BÓL Ì ‰p‰ƒ≈«¿»ƒ¿ƒ«

‡a˙pL BÓk ‡e‰ ‰ ÌÚËÂ .‰B‰a ÌÈÚÈtLÓ Ì‰ ˜Ú»≈≈«¿ƒƒ¿«»¿«««»»¿∆ƒ¿»≈
‰‡Èa ‰‡a ‰ÓLp‰ L‡k ÌL ÏÈÚÏ'יש' מציאות בבחינת »≈∆««¬∆«¿»»»»ƒ¿ƒ»

,‡ ‰NÚp ˙e˜Ï‡‰ ‡e‰Â ,˙e‰Ó ÌˆÚa ˙e˜Ï‡ ‡È‰ƒ¡…¿∆∆«»¿»¡…∆«¬»ƒ¿»
Ïk a LÈ Èa Ù ‰‡Â ˙Èa ‡È‰L BÓk ÌL eÈ‰Â¿«¿∆«¿∆ƒƒ¿ƒ«¿«»¿«¿»ƒ≈»»
‰ ‰B‰Ë ÌÈÈÚ‰,‡È »ƒ¿»ƒƒ¿»ƒ

„Ú ,‰‡lÈÚ eÈ‰Ë ˙Èa¿ƒ«¿ƒƒ»»«
,˙eÓˆÚ‰ ˙˜Ú‰ ˙Èa¿ƒ««¿»«»«¿
˙È ˙e˜Ï‡‰L∆»¡…ƒ¿ƒ«
‰NÚ ‰‡lÈÚ eÈ‰Ë¿ƒƒ»»«¬»
ÎÏÂ ,‡ ˙Èa¿ƒ«ƒ¿»¿»≈
,˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰LBÓ»»¿ƒ««¬…
˜ÚÈ ˙Èa ÌL∆«¿ƒ««¬…
,‰B‰a B‡ ÌÈÙÈBÓƒƒ¿«»
˜ÚÈ ˙Èa ÌL ÈÙÏ¿ƒ∆«ƒ¿ƒ««¬…
‰B‰Ë ‰Èa‰ BLÈ∆¿«¿ƒ»ƒ¿»

‡È‰והעלם הירידה שמצד אלא ƒ
גוף, בתוך הנשמה בהתלבשות

את המגלה היא התורה רק הרי

גם שישנה העצמית המעלה

כפי 'יעקב', דבחינת בנשמות

ומבאר Ê‰שהולך Ïk ÌÓ‡ .»¿»»∆
˙eÓˆÚ‰ „vÓ ‡e‰ƒ«»«¿
˙Èa Ì ‡ˆÓp∆ƒ¿»«ƒ¿ƒ«

Èa Ù ‰‡Âלאחר גם ¿«»¿«¿»ƒ
גוף בתוך הנשמה ).התלבשות
‰„Èi‰ „vÓ ‡«ƒ««¿ƒ»
‰ÓLp‰ ‰ÎÈˆ ,ÌÏÚ‰‰Â¿«∆¿≈¿ƒ»«¿»»
‰lÓ ‰B‰L ,‰B‰Ï¿«»∆«»¿«»
eÈ‰ ,˙BÓLp‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿»«¿
‰B‰ ˜Ú È„È ÏÚL∆«¿≈≈∆«»
˙BÓLp‰a ‰B‰ ‰lÓ¿«»«»¿«¿»
BÓk ˙ÈÓˆÚ‰ Ì˙ÏÚÓ ˙‡∆«¬»»»«¿ƒ¿
‰B‰Ë ˙Èa Ì‰L∆≈ƒ¿ƒ«¿»
Ì LiL ,‡È‰ƒ∆∆¿»«
˙BÎeÓp‰ ˙BÓLp‰a¿«¿»«¿
˙Ï eÓ‡L e‰ÊÂ .˙BÈa¿≈¿∆∆»¿¿«
‡ È˜˙Ó ÈL¿̃»ƒƒ¿«¿ƒ»
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יד   

וההעלם הּירידה ׁשּמּצד כּו', ּבאֹורייתא יׂשראל ּבדא ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּדא
ּגם ידיהּנה על ׁשּדוקא להּתֹורה, צריכה יׂשראל ּבחינת ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָ

מגּלה הּתֹורה וכאׁשר הּנׁשמה, מעלת מתּגּלה ְְְְֲֲִֶַַַַַַַַָָָָָָהּתֹורה
הּנׁשמֹות ׁשּגם יעקב, קהּלת מֹורׁשה אזי הּנׁשמֹות, ְְְֲֲֲִֶַַַַַַַַָָָָֹמעלת
ּדר על הּוא זה וענין ּבהּתֹורה. אֹור מֹוסיפים ְְְְֲִִִֶֶֶַַַָָֹּדיעקב

לעיל ּׁשּנתּבאר ׁשּבראׁש42מה הּמלכּות הכּתרת ּבענין ְְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹ
עם, על מל ּבחינֹות, ב' יׁש הּמלּוכה ׁשּבענין ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָהּׁשנה,
מלכי ּומל נפרדים, ּדברים ׁשהם עֹוממֹות ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָמּלׁשֹון
והמׁשכת ׁשההכּתרה ונתּבאר אגּוסטּוס. ׁשהּוא ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָהּמלכים
נׁשמה רּוח ּדנפׁש העבֹודה ידי על היא עם על ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָָהּמלּוכה
הּמלּוכה והמׁשכת וההכּתרה נפרדים, ּבחינת ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָׁשהם
יחידה, ּדחּיה העבֹודה ידי על היא הּמלכים מלכי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָּדמל
היא ׁשההמׁשכה ּדאף ּכן ּגם ונתּבאר היא. טהֹורה ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָָּבחינת
מקֹום, מּכל יחידה, חּיה ּבחינת מּצד הּנׁשמֹות ידי ְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָעל
העלם, ּבבחינת ונעׂשּו למּטה ירדּו ׁשהּנׁשמֹות ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָלהיֹות
ּפסּוקי ידי ׁשעל מלכּיֹות, ּפסּוקי יּו"ד אֹומרים ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָֻלכן
ּבכח ממׁשיכים הם ואז הּנׁשמֹות, מעלת נתּגּלה ְְְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָָֹהּתֹורה
הּׁשנה, ּבראׁש ׁשהּוא ּוכׁשם אגּוסטּוס. ּבחינת ְְְְֲִֵֶַַַָָָָֹעבֹודתם
ההמׁשכה קליטת היא ׁשאז עצרת, ּבׁשמיני הּוא כן ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָּכמֹו
ּדנפׁשיּה אּדעּתא עביד ּכי מעיּקרא הּנה הּׁשנה, ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָָֹּדראׁש
הּנׁשמֹות, מעלת את מגּלה ׁשהּתֹורה הינּו עביד, ְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָקא
יׂשראל ׁשּנׁשמֹות לׁשמּה, הּתֹורה עסק נעׂשה ּכ ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָואחר

ׁשּבׁשמיני והינּו ּבהעֹולם, ּגם האֹור נמׁש זה ידי ועל ּבהּתֹורה, אֹור ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָממׁשיכים
ּבטֹוב האֹור ׁשּנמׁש הּׁשנה, ּדראׁש ההמׁשכה קליטת הּוא ּתֹורה וׂשמחת ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹעצרת

והּנגלה. ְְְִִֶֶַַהּנראה
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ואילך).42) 9 ע' חי"ח (תו"מ פ"ה השנה דראש ב' דיום היום זה ד"ה

    
Ì ‰‰ ÌÏÚ‰‰Â ‰„Èi‰ „nL ,eÎ ‡˙ÈÈB‡ Ï‡È ‡„¿»ƒ¿»≈¿«¿»∆ƒ««¿ƒ»¿«∆¿≈ƒ≈«

Ï‡È ˙Èיהודי שבכל ÏÚהעצם ‡˜ÂcL ,‰B‰Ï ‰ÎÈ ¿ƒ«ƒ¿»≈¿ƒ»¿«»∆«¿»«
‰l‚Ó ‰B‰ L‡ÎÂ ,‰ÓL‰ ˙ÏÚÓ ‰l˙Ó ‰B‰ È„È¿≈«»ƒ¿«»«¬««¿»»¿«¬∆«»¿«»
˙BÓL‰ ÌL ,˜ÚÈ ˙l‰˜ ‰LBÓ È‡ ,˙BÓL‰ ˙ÏÚÓ«¬««¿»¬«»»¿ƒ««¬…∆««¿»

B‡ ÌÈÈÒBÓ ˜ÚÈc¿«¬…ƒƒ
‡e‰ ‰ ÔÈÚÂ .‰B‰¿«»¿ƒ¿»∆
‡˙ ‰Ó Cc ÏÚ«∆∆«∆ƒ¿»≈

ÏÈÚÏ42˙Î‰ ÔÈÚ ¿≈¿ƒ¿««¿»«
,‰‰ L‡L ˙eÎÏn‰««¿∆¿…«»»
 LÈ ‰ÎeÏn‰ ÔÈÚL∆¿ƒ¿»«¿»≈
,ÌÚ ÏÚ CÏÓ ,˙BÈ¿ƒ∆∆««

˙BÓÓBÚ ÔBLlÓ[חשוכות=] ƒ¿¿
,ÌÈ„ ÌÈc Ì‰L∆≈¿»ƒƒ¿»ƒ
ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓe∆∆«¿≈«¿»ƒ

ÒeËÒe‚‡ ‡e‰Lמלך=] ∆«¿
מלכים] על מלך .אדיר.
‰Î‰‰L ‡˙Â¿ƒ¿»≈∆««¿»»

ÎeÏn‰ ˙ÎLÓ‰ÂÏÚ ‰ ¿«¿»««¿»«
‰„BÚ‰ È„È ÏÚ ‡È‰ ÌÚ«ƒ«¿≈»¬»
Ì‰L ‰ÓL e Lc¿∆∆«¿»»∆≈

ÌÈ„ ˙Èמצד ¿ƒ«ƒ¿»ƒ
האלוקית הנשמה התלבשות

הכתרת שעבודת הרי בגוף,

הנשמה הארת על שמים מלכות

ולבושי מידות (שכל, שבגוף

כפיה בדרך היא הנפש)

Î‰‰Â‰והשתררות ,¿««¿»»
CÏÓc ‰ÎeÏn‰ ˙ÎLÓ‰Â¿«¿»««¿»¿∆∆
ÏÚ ‡È‰ ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ«¿≈«¿»ƒƒ«
‰„ÈÈ ‰ic ‰„BÚ‰ È„È¿≈»¬»¿«»¿ƒ»
שלמעלה הנשמה עצם מצד

ששמחה בגוף, מהתלבשות
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‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰
Â˙ÂÓ„ÎÂÓÏˆÌ„‡‰Ú

‰NÚּכדמּותנּו ּבצלמנּו על1אדם קאי זה ּפסּוק הּנה , «¬∆ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ׁשּלמעלה, ּודמּות ּבצלם ׁשהם יׂשראל, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָנׁשמֹות

מקֹומֹות ּבכּמה נעׂשה2ּכמבאר וזהּו ּודמּות, ּדצלם הענין ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּבהיֹותם ּגם יׂשראל ּדנׁשמֹות ּכדמּותנּו, ּבצלמנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָאדם
ׁשּלמעלה הּבחינֹות ּכל ּבתֹוכם וכֹוללים ּדגמא הם ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻלמּטה

לעיל נתּבאר ּדהּנה הראׁשֹון. הּׁשרׁש ּדבכללּות3עד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
על ּדקאי היא, טהֹורה ּבחינת ּבחינֹות, ב' יׁש ְְְְְִִִִֵַַַָָָָהּנׁשמה
ּובחינת יחידה, חּיה ּבחינת למעלה, ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָהּנׁשמה
על ּדקאי ּבי, נפחּתּה ואּתה יצרּתּה אּתה ּבראתּה ְְְְְְְִִַַַַַַָָָָָָָָאּתה
אחד ׁשּכל וזהּו ּבּגּוף. הּמלּבׁשים נׁשמה רּוח נפׁש ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבחינת
ׁשּגם היא, טהֹורה ּבי ׁשּנתּת נׁשמה אֹומר ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמּיׂשראל
ואּתה כּו' ּבראתּה אּתה ּבבחינת ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָהּנׁשמה
היא, טהֹורה ּבי ׁשּנתּת נׁשמה ּכן ּגם אֹומרת ּבי, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָנפחּתּה
היא, ּדטהֹורה הּבחינה ּבּה יׁש למּטה ּבהיֹותּה ׁשּגם ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָלפי
ּבכח, מהׁשערה למעלה ׁשהּוא עיּלאה, טהירּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבחינת
ׁשּקדם מהאֹור ּגם ּולמעלה הרצֹון, מעלּית ּגם ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּולמעלה
ּגם יֹותר ּולמעלה ּכללית, ההמׁשכה ׁשהּוא הרצֹון ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָעלּית
העּתקת ענין ׁשהּוא הּצמצּום ׁשּלפני עּתיק ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָמּבחינת
מקֹור ׁשּיהיה אפׁשרּות נעׂשה זה ידי ׁשעל ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהעצמּות,
למעלה היא טהֹורה ּבחינת אמנם לעֹולמֹות, ְְְְְְִִַַָָָָָָָלמקֹור
מׁשרׁשת ׁשהּנׁשמה ּכמֹו אם ּכי הנ"ל, עּתיק ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֻמּבחינת
מּמׁש, ּבהעצמּות עד ּבעצמּותֹו הּכלּול וׁשם אֹור ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָּבבחינת
ּבהּנׁשמה ּגם יׁשנּה זֹו ּובחינה היא, טהֹורה ּבחינת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּזהּו
ּבצלמנּו אדם נעׂשה ענין ׁשּזהּו למּטה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבהיֹותּה

ְִֵּכדמּותנּו.
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‰‚ÂÓ È˙Ï ‰Á‰
Â˙ÂÓ„ÎÂÓÏˆÌ„‡‰Ú

‰NÚּכדמּותנּו ּבצלמנּו על1אדם קאי זה ּפסּוק הּנה , «¬∆ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָ
ׁשּלמעלה, ּודמּות ּבצלם ׁשהם יׂשראל, ְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַָָנׁשמֹות

מקֹומֹות ּבכּמה נעׂשה2ּכמבאר וזהּו ּודמּות, ּדצלם הענין ְְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָָֹ
ּבהיֹותם ּגם יׂשראל ּדנׁשמֹות ּכדמּותנּו, ּבצלמנּו ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַָָָָאדם
ׁשּלמעלה הּבחינֹות ּכל ּבתֹוכם וכֹוללים ּדגמא הם ְְְְְְְְִִֵֶַַַָָָָָֻלמּטה

לעיל נתּבאר ּדהּנה הראׁשֹון. הּׁשרׁש ּדבכללּות3עד ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָֹ
על ּדקאי היא, טהֹורה ּבחינת ּבחינֹות, ב' יׁש ְְְְְִִִִֵַַַָָָָהּנׁשמה
ּובחינת יחידה, חּיה ּבחינת למעלה, ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָהּנׁשמה
על ּדקאי ּבי, נפחּתּה ואּתה יצרּתּה אּתה ּבראתּה ְְְְְְְִִַַַַַַָָָָָָָָאּתה
אחד ׁשּכל וזהּו ּבּגּוף. הּמלּבׁשים נׁשמה רּוח נפׁש ְְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻּבחינת
ׁשּגם היא, טהֹורה ּבי ׁשּנתּת נׁשמה אֹומר ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָמּיׂשראל
ואּתה כּו' ּבראתּה אּתה ּבבחינת ׁשהיא ּכמֹו ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָהּנׁשמה
היא, טהֹורה ּבי ׁשּנתּת נׁשמה ּכן ּגם אֹומרת ּבי, ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָנפחּתּה
היא, ּדטהֹורה הּבחינה ּבּה יׁש למּטה ּבהיֹותּה ׁשּגם ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָלפי
ּבכח, מהׁשערה למעלה ׁשהּוא עיּלאה, טהירּו ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹּבחינת
ׁשּקדם מהאֹור ּגם ּולמעלה הרצֹון, מעלּית ּגם ְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹּולמעלה
ּגם יֹותר ּולמעלה ּכללית, ההמׁשכה ׁשהּוא הרצֹון ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָעלּית
העּתקת ענין ׁשהּוא הּצמצּום ׁשּלפני עּתיק ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַַָמּבחינת
מקֹור ׁשּיהיה אפׁשרּות נעׂשה זה ידי ׁשעל ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָהעצמּות,
למעלה היא טהֹורה ּבחינת אמנם לעֹולמֹות, ְְְְְְִִַַָָָָָָָלמקֹור
מׁשרׁשת ׁשהּנׁשמה ּכמֹו אם ּכי הנ"ל, עּתיק ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָֻמּבחינת
מּמׁש, ּבהעצמּות עד ּבעצמּותֹו הּכלּול וׁשם אֹור ְְְְְְִִֵַַַַַַָָָּבבחינת
ּבהּנׁשמה ּגם יׁשנּה זֹו ּובחינה היא, טהֹורה ּבחינת ְְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָׁשּזהּו
ּבצלמנּו אדם נעׂשה ענין ׁשּזהּו למּטה, ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָּבהיֹותּה

ְִֵּכדמּותנּו.
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טז      

ּבעבֹודהÔÈ‰Ïeב) ּכתיב4זה הּנה ּכאיׁשֹון5, יּצרנהּו ¿»ƒְְְְֲִִִִֵֶֶָָ
מיּניּה לעיל ׁשּכתּוב מה על וקאי ּכי6עינֹו, ְְִִִֵֵֵֶַַָָ

יׂשראל, נׁשמֹות על קאי זה ׁשּפסּוק הינּו עּמֹו, הוי' ְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָחלק
יׂשראל ׁשּנׁשמֹות עינֹו, ּכאיׁשֹון יּצרנהּו נאמר ְְְְְֱֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָועליהם

עינֹו איׁשֹון ּבהאדם7נקראים מׁשל ּדר על זה ויּובן . ְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָָ
ׁשהּוא ׁשּבעין, איׁשֹון ידי על הּוא הראּיה ׁשענין ְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָלמּטה,

ׁשּבעין הוי',8הּׁשחֹור עיני ּבחינת יׁש למעלה כן ּוכמֹו . ְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ
ׁשּכתּוב ּבכל9ּכמֹו מׁשֹוטטים הּמה הוי' עיני אּלה ׁשבעה ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָ

ּוכתיב הארץ,10הארץ, ּבכל מׁשֹוטטֹות עיניו הוי' ּכי ְְְְֲִִֵֶֶָָָָָָָָ
(מׁשֹוטטים)11ּדקאי ּדכּורא ּדבחינת הּמלאכים על ְְְְְְִִִִִַַַַָָָ

והם ּולבּוׁשים, ּכלים ׁשהם (מׁשֹוטטֹות), נּוקבא ְְְְְְִִִֵֵֵֶַָּובחינת
אפׁשר אי ּׁשּלמּטה ּדכיון למּטה, ההׁשּפעה ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָׁשלּוחי
על האֹור המׁשכת נעׂשה לכן ׁשהּוא, ּכמֹו האֹור ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָׁשּיתקּבל
ּדר על זה ויּובן ההׁשּפעה. ׁשלּוחי ׁשהם הּמלאכים ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָידי
אֹור את מצמצמים הם ׁשהעינים למּטה, ּבאדם ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָמׁשל
הּוא הּנפׁש מּצד ׁשהּוא ּכמֹו הראּיה אֹור ׁשהרי ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָהראּיה,
ּגׁשמי, ּדבר איזה לראֹות ׁשיתצמצם ׁשּיי ולא ּגבּול, ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּבלי
ּגם מכרח וזה הראּיה. אֹור את מצמצמים הם ְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֻוהעינים

נהֹור סּגי מהּלׁשֹון עצמֹו12ּכן מּצד הראּיה ׁשאֹור הינּו , ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָ
ּדבר איזה לראֹות ׁשיתצמצם ּובכדי יֹותר, ּברּבּוי ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָהּוא
ּבעינים ׁשּיׁש לפי העינים, צמצּום ידי על הּוא ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּגׁשמי
אֹור את ּומצמצמים מלּביׁשים ׁשהם ּוקרּומים ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַלבּוׁשים
רּבּוי ידי על ּוקרּומים מהּלבּוׁשים נחסר וכאׁשר ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָהראּיה,
ּכמֹו הראּיה אֹור עצם נתּגּלה אזי והּדֹומה, ּבהם ְְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשּמּוׁש
אין ׁשּלכן נהֹור, סּגי וזהּו יֹותר, ּברּבּוי ׁשהּוא ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשהּוא,
יּובן זה ּדר ועל ּגׁשמי. ּדבר לראֹות להתצמצם ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּביכלּתֹו
על להיֹות אפׁשר אי ׁשהּוא ּכמֹו האֹור ׁשעצם ְְְְְִִֶֶֶֶֶַַָָָלמעלה,
ּברּבּוי הּוא ׁשהאֹור לפי למּטה, ההׁשּגחה ענין ְְְְְִִִֶַַַַָָָָָידֹו
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[והוא4) ואילך א'תח ע' ח"ג תער"ב המשך ראה – לקמן בהבא

שס ע' תקס"ו הזקן אדמו"ר במאמרי יסובבנהו לד"ה וכו' הגהות

תשכ"ב]. הנ"ל ד"ה שצב. ע' שם וראה י.5)ואילך. לב, שם,6)האזינו

רפי"ג.7)ט. שמו"ר א. נז, גיטין ח.8)ראה פל"א, ויק"ר זכרי'9)ראה

י. ט.10)ד, טז, הימיםֿב טו,11)דברי ואילך. ד יד, וירא תו"א ראה

א'כד.12)ב. ע' ח"ב ערה. ע' ח"א תער"ב המשך א. נו, ברכות ראה

ובכ"מ. .(75 ע' ח"כ (תו"מ קרח ויקח ד"ה גם וראה

    
.e˙eÓ„kשנתת נשמה "אלוקי אומרת: בגוף שנמצאת כמו הנשמה לסיכום, ƒ¿≈

שבשורש המעלות כל בה קיימות למטה בהיותה שגם כיון היא", טהורה בי

ממש. ב'עצמות' שהוא הראשון לשורשה עד הנשמה,

‰„BÚa ‰ ÔÈ‰Ïe 4,יובן קונו], את האדם בעבודת [=הוראה ¿»ƒ∆»¬»
È˙kבהקדים: ‰p‰5 ƒ≈¿ƒ

BÈÚ ÔBLÈ‡k e‰vÈƒ¿∆¿¿ƒ≈
על ישמור [=הקדושֿברוךֿהוא

(ֿהוא עינו כאישון ישראל עם

יוצא שהמאור שבעין השחור

Ó‰הימנו)] ÏÚ È‡˜Â ,¿»ƒ««
ÈpÈÓ ÏÈÚÏ e˙kL∆»¿≈ƒ≈
בפסוק הימנו, [=למעלה

BnÚ,6קודם:] 'ÈÂ‰ ˜ÏÁ Èkƒ≈∆¬»»«
ÏÚ È‡˜ ‰ ˜etL eÈ‰«¿∆»∆»ƒ«
Ì‰ÈÏÚÂ ,Ï‡È ˙BÓLƒ¿ƒ¿»≈«¬≈∆
ÔBLÈ‡k e‰vÈ Ó‡∆«ƒ¿∆¿¿ƒ

ÈÚÏ‡È ˙BÓLpL ,B ≈∆ƒ¿ƒ¿»≈
BÈÚ ÔBLÈ‡ ÌÈ‡˜7. ƒ¿»ƒƒ≈

ÏLÓ  ÏÚ ‰ ÔeÈÂ¿»∆«∆∆»»
ÔÈÚL ,‰hÓÏ Ì„‡‰a¿»»»¿«»∆ƒ¿«
È„È ÏÚ ‡e‰ ‰‡‰»¿ƒ»«¿≈
‡e‰L ,ÔÈÚaL ÔBLÈ‡ƒ∆»«ƒ∆

ÔÈÚaL BÁ‰8ÔÎ BÓÎe . «»∆»«ƒ¿≈
ÈÈÚ ˙ÈÁa LÈ ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈¿ƒ«≈≈
e˙kL BÓk ,'ÈÂ‰9 ¬»»¿∆»
'ÈÂ‰ ÈÈÚ ‰l‡ ‰ÚLƒ¿»≈∆≈≈¬»»
ÏÎa ÌÈËËBLÓ ‰n‰≈»¿¿ƒ¿»

È˙Îe ,‡‰10'ÈÂ‰ Èk »»∆¿ƒƒ¬»»
ÏÎa ˙BËËBLÓ ÂÈÈÚ≈»¿¿¿»

 ,‡‰'עיניים' בחינת »»∆¿
È‡˜11ÏÚלמעלה »ƒ«

‡eÎ ˙ÈÁ ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒƒ¿ƒ«¿»
˙ÈÁe ÌÈËËBLÓ¿¿ƒ¿ƒ«
˙BËËBLÓ ‡˜e¿»¿¿
מ"עלמא מלאכים [=ישנם

מלאכים וישנם [=זכר] דדכורא"

[=נקבה]] דנוקבא" ,מ"עלמא
Ì‰Lהנקראים (המלאכים ∆≈

ה'") ÌÈLeÏe"עיני ÌÈÏk≈ƒ¿ƒ
הוא והלבושים הכלים (תפקיד

אור כמשל האור, את לגלות

המוח, כלי ידי על מתגלה השכל

עלֿידי לחוץ מתגלה והאדם

Âלבושיו) ,ֿ) אלו מלאכים כן

שליח) מלשון ≈‰Ì'מלאך'
,‰hÓÏ ‰ÚtL‰‰ ÈÁeÏL¿≈««¿»»¿«»

‡e‰L BÓk B‡‰ Ïa˜˙L LÙ‡ È‡ ‰hÓl ÔÂÈÎשאור ¿≈»∆¿«»ƒ∆¿»∆ƒ¿«≈»¿∆
לקבל בכוחנו אין בתוקפו מלמעלה ‰‡Bהמאיר ˙ÎLÓ‰ ‰Ú ÔÎÏ ,»≈«¬∆«¿»«»

‰ ÔeÈÂ .‰ÚtL‰‰ ÈÁeÏL Ì‰L ÌÈÎ‡Ïn‰ È„È ÏÚהענין «¿≈««¿»ƒ∆≈¿≈««¿»»¿»∆
ממנו, ליהנות ביכולתנו ולבושים, בכלים האור המשכת ידי על »ÏÚשדווקא

,‰hÓÏ Ì„‡a ÏLÓ ∆∆»»»»»¿«»
ÌÈÓˆÓˆÓ Ì‰ ÌÈÈÚ‰L∆»≈«ƒ≈¿«¿¿ƒ
È‰L ,‰‡‰ B‡ ˙‡∆»¿ƒ»∆¬≈
‡e‰L BÓk ‰‡‰ B‡»¿ƒ»¿∆
ÈÏa ‡e‰ LÙp‰ „vÓƒ««∆∆¿ƒ
ÈL ‡ÏÂ ,Ïe¿¿…«»
‰È‡ ˙B‡Ï ÌˆÓˆ˙ÈL∆ƒ¿«¿≈ƒ¿≈∆
Ì‰ ÌÈÈÚ‰Â ,ÈÓL »»«¿ƒ¿»≈«ƒ≈
B‡ ˙‡ ÌÈÓˆÓˆÓ¿«¿¿ƒ∆
Ôk Ì ÁÎÓ ‰Â .‰‡‰»¿ƒ»¿∆À¿»«≈

l‰ÓB‰ È ÔBL12רב=] ≈«»«ƒ»
כדברי ראיה. לכבדי כינוי אור.

א): (נח, ברכות במסכת הגמרא

הוה] נהור סגי ששת ‰eÈרב ,«¿
BÓˆÚ „vÓ ‰‡‰ B‡L∆»¿ƒ»ƒ««¿
È„Îe ,˙BÈ Èeaa ‡e‰¿ƒ≈ƒ¿≈
‰È‡ ˙B‡Ï ÌˆÓˆ˙ÈL∆ƒ¿«¿≈ƒ¿≈∆
È„È ÏÚ ‡e‰ ÈÓL »»«¿ƒ«¿≈
ÈÙÏ ,ÌÈÈÚ‰ ÌeˆÓƒ̂¿»≈«ƒ¿ƒ
ÌÈLeÏ ÌÈÈÚa LL∆≈»≈«ƒ¿ƒ

ÌÈÓe˜eÌÈLÈaÏÓ Ì‰L ¿ƒ∆≈«¿ƒƒ
B‡ ˙‡ ÌÈÓˆÓˆÓe¿«¿¿ƒ∆
Á L‡ÎÂ ,‰‡‰»¿ƒ»¿«¬∆∆¿»
ÏÚ ÌÈÓe˜e ÌÈLel‰Ó≈«¿ƒ¿ƒ«
Ì‰a Len‰ Èea È„È¿≈ƒ«ƒ»∆
ÌˆÚ ‰l˙ È‡ ,‰ÓB‰Â¿«∆¬«ƒ¿«∆∆∆
,‡e‰L BÓk ‰‡‰ B‡»¿ƒ»¿∆
e‰Â ,˙BÈ Èeaa ‡e‰L∆¿ƒ≈¿∆
ÔÈ‡ ÔÎlL ,B‰ È«ƒ»∆»≈≈
ÌˆÓˆ˙‰Ï BzÏÎÈaƒ»¿¿ƒ¿«¿≈

.ÈÓL  ˙B‡Ïועל ƒ¿»»«¿ƒ
למעלה, הוא זה משל דרך

ה'", "עיני הנקראים במלאכים

ולצמצם להלביש הוא שעניינם

שהיא - האלוקית הראיה אור את

אל הנמשכת העליונה ההשגחה

מעשיהם את לדעת הנבראים

חיות: להם ולהשפיע ÏÚÂ¿«∆∆
ÌˆÚL ,‰ÏÚÓÏ ÔeÈ ‰∆»¿«¿»∆∆∆
È‡ ‡e‰L BÓk B‡‰»¿∆ƒ
B„È ÏÚ ˙BÈ‰Ï LÙ‡∆¿»ƒ¿«»
,‰hÓÏ ‰ÁL‰‰ ÔÈÚƒ¿«««¿»»¿«»
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יּׁשארּו ׁשהעֹולמֹות היא ׁשהּכונה וכיון ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָּביֹותר,
ימׁש ּבמציאּותם ׁשהם ּוכמֹו יתּבּטלּו, ולא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹֻּבמציאּותם
יתצמצם, ׁשהאֹור ּבהכרח לכן ׁשּלמעלה, האֹור ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבהם
עיניו והוי' מׁשֹוטטים הוי' עיני ידי על הּוא ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָוהּצמצּום
וכלים לבּוׁשים ׁשהם הּמלאכים, על ּדקאי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָמׁשֹוטטֹות,
על ּומסּתירים ׁשּמעלימים אֹו ּבהאֹור ׁשּנּוי ְְֲֲִִִִִִֶַַַַָהּפֹועלים
לֹומר ּובהכרח למּטה. האֹור נמׁש זה ידי ועל ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָהאֹור,
ׁשהרי הּנׁשמֹות, על ולא הּמלאכים על קאי הוי' ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּדעיני
ּובּנׁשמֹות מׁשֹוטטים, הּמה הוי' עיני אּלה ׁשבעה ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָנאמר

יצירה ּבספר ּכדאיתא עינים, ב' רק הּׁשבעה13יׁש ּבענין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
והּפה, האף נקבי ב' אזנים ב' עינים ב' ׁשהם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשערים
ׁשבעה ׁשאֹומר ּומאחר ׁשּתים, רק הם ׁשהעינים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהינּו
ׁשעל הּמלאכים, על ׁשּקאי לֹומר ּבהכרח הוי', עיני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאּלה
ּבכללּות הּוא זה ּכל אמנם, למּטה. ההׁשּגחה היא ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָידם
יּצרנהּו ּכתיב יׂשראל ּבנׁשמֹות ּכן ּׁשאין מה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָהעֹולמֹות,
נעלית הׁשּגחה יׁשנּה יׂשראל ׁשּבבני והינּו עינֹו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכאיׁשֹון
אֹו ּכלים ידי על ׁשאינּה הׁשּגחה), טיפערע (א ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָיֹותר
ּבכלים ּדהּנה, עצמֹו. הראּיה ּכח מּבחינת אּלא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹלבּוׁשים,

וחּסרֹון מעלה מהם אחד ּבכל יׁש ּדענין14ּולבּוׁשים , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
הּוא האֹור ולכן ּבהם, מתלּבׁש ׁשהאֹור הּוא ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּכלים
הּוא ׁשהאֹור ּדכיון הּוא, ּבזה החּסרֹון אמנם ּבהם, ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָּבגּלּוי

ּבהכר הרי ּבהּכלים, מתצמצםּבהתלּבׁשּות ׁשהּוא ח ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַ
ענין א ּבהאֹור. ׁשּנּוי ּפֹועלים ׁשהּכלים והינּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָּבהם,
על ּוכמֹו ּבהם, ּבהתלּבׁשּות אינֹו ׁשהאֹור הּוא, ְְְְְִִֵֶֶַַַָָהּלבּוׁשים
ּבהם הּמלּבׁש ׁשהאדם למּטה, האדם ּבלבּוׁשי מׁשל ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֻּדר
ּכלל, ּבהם מתצמצם אינֹו ּבהם הּמלּבׁש ּדבר ׁשאר ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻאֹו
אין ׁשּלכן ּכלל, והתלּבׁשּות התאחדּות ּבדר זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשאין
ּבהם ּבהּמתלּבׁש ּדבר ׁשּום ּומֹוסיפים ּפֹועלים ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָהּלבּוׁשים
זה אין ּבהאדם, מעלה איזה מֹוסיפים ׁשהּלבּוׁשים ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ[ּומה
לפי הּוא, הּדבר וטעם עצמם]. הּלבּוׁשים ׁשל ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָהענין
ער ּבאין הם והּלבּוׁשים להאֹורֹות, ּבער הם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשהּכלים
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מי"ב.13) ד"ה14)פ"ד ואילך. עא ע' ענינים אדה"ז מאמרי גם ראה
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‡È‰ ‰Âk‰L ÔÂÈÎÂ ,˙BÈa Èeaa ‡e‰ B‡‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»¿ƒ¿≈¿≈»∆««»»ƒ
Ì‰L BÓÎe ,eÏa˙È ‡ÏÂ Ì˙e‡ÈˆÓa e‡È ˙BÓÏBÚ‰L∆»»ƒ»¬ƒ¿ƒ»¿…ƒ¿«¿¿∆≈
B‡‰L ÁÎ‰a ÔÎÏ ,‰ÏÚÓlL B‡‰ Ì‰a LÓÈ Ì˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ»À¿«»∆»∆¿«¿»»≈¿∆¿≈«∆»

È„È ÏÚ ‡e‰ ÌeˆÓv‰Â ,ÌˆÓˆ˙È"ÌÈËËBLÓ ÈÂ‰ ÈÈÚ" ƒ¿«¿≈¿«ƒ¿«¿≈≈≈¬»»¿¿ƒ
Â"˙BËËBLÓ ÂÈÈÚ ÈÂ‰", ¿¬»»≈»¿¿

,ÌÈÎ‡Ïn‰ ÏÚ È‡˜c¿»ƒ«««¿»ƒ
ÌÈÏÎÂ ÌÈLeÏ Ì‰L∆≈¿ƒ¿≈ƒ
B‡‰a ÈepL ÌÈÏÚB‰- «¬ƒƒ¿»

נמוכה במדרגה יהיה שהאור

בנבראים, להתקבל וראוי יותר,

ÌÈÈÓe ÌÈÓÈÏÚnL B‡∆«¬ƒƒ«¿ƒƒ
‰Ê È„È ÏÚÂ ,B‡‰ ÏÚ«»¿«¿≈∆
.‰ÓÏ B‡‰ LÓעד ƒ¿»»¿«»

הוי'" "עיני פירוש נתבאר כאן

צמצום הפועלים המלאכים, אלו

אור המצמצמות כשכבות האור,

ÁÎ‰eÓBÏהראיה. ¿∆¿≈««
ÏÚ È‡˜ ÈÂ‰ ÈÈÚc¿≈≈¬»»»ƒ«
ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ¿…«
Ó‡ È‰L ,˙BÓLp‰«¿»∆¬≈∆¡«
ÈÂ‰ ÈÈÚ ‰l‡ ‰ÚLƒ¿»≈∆≈≈¬»»
,ÌÈËËBLÓ ‰n‰≈»¿¿ƒ
 ˜ LÈ ˙BÓLpe«¿»≈«

‡˙È‡„k ,ÌÈÈÚ[כמובא=] ≈«ƒƒ¿ƒ»
‰ÈˆÈ Ùa13ÔÈÚa ¿≈∆¿ƒ»¿ƒ¿«

ÌÈÚL ‰Ú‰שבעה - «ƒ¿»¿»ƒ
אותו המקשרים באדם שערים

בספרים, (וכמבואר לחוץ,

"שופטים הציווי: נאמר שעליהם

שעריך": בכל לך תתן ושוטרים

שומרים) עליהם להציב צריך

שבעת מפורטים יצירה ובספר

השערים: ÌÈÈÚ  Ì‰L∆≈≈«ƒ
‡‰ È˜  ÌÈÊ‡»¿«ƒƒ¿≈»«
Ì‰ ÌÈÈÚ‰L eÈ‰ ,‰‰Â¿«∆«¿∆»≈«ƒ≈
Á‡Óe ,ÌÈL ˜«¿«ƒ≈««
ÈÈÚ ‰l‡ ‰ÚL ÓB‡L∆≈ƒ¿»≈∆≈≈
ÓBÏ ÁÎ‰a ,ÈÂ‰¬»»¿∆¿≈««
,ÌÈÎ‡Ïn‰ ÏÚ È‡wL∆»ƒ«««¿»ƒ
‰ÁbL‰‰ ‡È‰ Ì„È ÏÚL∆«»»ƒ««¿»»
‰Ê Ïk ,ÌÓ‡ .‰ÓÏ¿«»»¿»»∆
˙BÓÏBÚ‰ ˙eÏÏÎa ‡e‰ƒ¿»»»
ההשגחה אליהם נמשכת

המלאכים דרך חיותם ,ומקבלים
˙BÓLa Ôk ÔÈ‡ ‰Ó«∆≈≈¿ƒ¿
e‰vÈ È˙k Ï‡Èƒ¿»≈¿ƒƒ¿∆¿

˙BÈ ˙ÈÏÚ ‰ÁbL‰ LÈ Ï‡È ÈaL eÈ‰Â ,BÈÚ ÔBLÈ‡k¿ƒ≈¿«¿∆ƒ¿≈ƒ¿»≈∆¿»«¿»»«¬≈≈
‰ÁbL‰ ÚÚÙÈË ‡[יותר עמוקה È„È[=השגחה ÏÚ È‡L , «ƒ∆∆«¿»»∆≈»«¿≈
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יז    

יּׁשארּו ׁשהעֹולמֹות היא ׁשהּכונה וכיון ְְֲִִֵֵֶֶַַָָָָָָּביֹותר,
ימׁש ּבמציאּותם ׁשהם ּוכמֹו יתּבּטלּו, ולא ְְְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹֻּבמציאּותם
יתצמצם, ׁשהאֹור ּבהכרח לכן ׁשּלמעלה, האֹור ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּבהם
עיניו והוי' מׁשֹוטטים הוי' עיני ידי על הּוא ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵַַָָָָָוהּצמצּום
וכלים לבּוׁשים ׁשהם הּמלאכים, על ּדקאי ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָמׁשֹוטטֹות,
על ּומסּתירים ׁשּמעלימים אֹו ּבהאֹור ׁשּנּוי ְְֲֲִִִִִִֶַַַַָהּפֹועלים
לֹומר ּובהכרח למּטה. האֹור נמׁש זה ידי ועל ְְְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָהאֹור,
ׁשהרי הּנׁשמֹות, על ולא הּמלאכים על קאי הוי' ְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹּדעיני
ּובּנׁשמֹות מׁשֹוטטים, הּמה הוי' עיני אּלה ׁשבעה ְְְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָנאמר

יצירה ּבספר ּכדאיתא עינים, ב' רק הּׁשבעה13יׁש ּבענין ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
והּפה, האף נקבי ב' אזנים ב' עינים ב' ׁשהם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשערים
ׁשבעה ׁשאֹומר ּומאחר ׁשּתים, רק הם ׁשהעינים ְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָהינּו
ׁשעל הּמלאכים, על ׁשּקאי לֹומר ּבהכרח הוי', עיני ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָאּלה
ּבכללּות הּוא זה ּכל אמנם, למּטה. ההׁשּגחה היא ְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָידם
יּצרנהּו ּכתיב יׂשראל ּבנׁשמֹות ּכן ּׁשאין מה ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַָָָהעֹולמֹות,
נעלית הׁשּגחה יׁשנּה יׂשראל ׁשּבבני והינּו עינֹו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּכאיׁשֹון
אֹו ּכלים ידי על ׁשאינּה הׁשּגחה), טיפערע (א ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָיֹותר
ּבכלים ּדהּנה, עצמֹו. הראּיה ּכח מּבחינת אּלא ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָָָֹלבּוׁשים,

וחּסרֹון מעלה מהם אחד ּבכל יׁש ּדענין14ּולבּוׁשים , ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָ
הּוא האֹור ולכן ּבהם, מתלּבׁש ׁשהאֹור הּוא ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָהּכלים
הּוא ׁשהאֹור ּדכיון הּוא, ּבזה החּסרֹון אמנם ּבהם, ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָּבגּלּוי

ּבהכר הרי ּבהּכלים, מתצמצםּבהתלּבׁשּות ׁשהּוא ח ְְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַ
ענין א ּבהאֹור. ׁשּנּוי ּפֹועלים ׁשהּכלים והינּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָּבהם,
על ּוכמֹו ּבהם, ּבהתלּבׁשּות אינֹו ׁשהאֹור הּוא, ְְְְְִִֵֶֶַַַָָהּלבּוׁשים
ּבהם הּמלּבׁש ׁשהאדם למּטה, האדם ּבלבּוׁשי מׁשל ְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָָָֻּדר
ּכלל, ּבהם מתצמצם אינֹו ּבהם הּמלּבׁש ּדבר ׁשאר ְְְְְִֵֵֶֶַַָָָָָָָֻאֹו
אין ׁשּלכן ּכלל, והתלּבׁשּות התאחדּות ּבדר זה ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשאין
ּבהם ּבהּמתלּבׁש ּדבר ׁשּום ּומֹוסיפים ּפֹועלים ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָהּלבּוׁשים
זה אין ּבהאדם, מעלה איזה מֹוסיפים ׁשהּלבּוׁשים ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָ[ּומה
לפי הּוא, הּדבר וטעם עצמם]. הּלבּוׁשים ׁשל ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָָהענין
ער ּבאין הם והּלבּוׁשים להאֹורֹות, ּבער הם ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹׁשהּכלים
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‡È‰ ‰Âk‰L ÔÂÈÎÂ ,˙BÈa Èeaa ‡e‰ B‡‰L ÈÙÏ¿ƒ∆»¿ƒ¿≈¿≈»∆««»»ƒ
Ì‰L BÓÎe ,eÏa˙È ‡ÏÂ Ì˙e‡ÈˆÓa e‡È ˙BÓÏBÚ‰L∆»»ƒ»¬ƒ¿ƒ»¿…ƒ¿«¿¿∆≈
B‡‰L ÁÎ‰a ÔÎÏ ,‰ÏÚÓlL B‡‰ Ì‰a LÓÈ Ì˙e‡ÈˆÓaƒ¿ƒ»À¿«»∆»∆¿«¿»»≈¿∆¿≈«∆»

È„È ÏÚ ‡e‰ ÌeˆÓv‰Â ,ÌˆÓˆ˙È"ÌÈËËBLÓ ÈÂ‰ ÈÈÚ" ƒ¿«¿≈¿«ƒ¿«¿≈≈≈¬»»¿¿ƒ
Â"˙BËËBLÓ ÂÈÈÚ ÈÂ‰", ¿¬»»≈»¿¿

,ÌÈÎ‡Ïn‰ ÏÚ È‡˜c¿»ƒ«««¿»ƒ
ÌÈÏÎÂ ÌÈLeÏ Ì‰L∆≈¿ƒ¿≈ƒ
B‡‰a ÈepL ÌÈÏÚB‰- «¬ƒƒ¿»

נמוכה במדרגה יהיה שהאור

בנבראים, להתקבל וראוי יותר,

ÌÈÈÓe ÌÈÓÈÏÚnL B‡∆«¬ƒƒ«¿ƒƒ
‰Ê È„È ÏÚÂ ,B‡‰ ÏÚ«»¿«¿≈∆
.‰ÓÏ B‡‰ LÓעד ƒ¿»»¿«»

הוי'" "עיני פירוש נתבאר כאן

צמצום הפועלים המלאכים, אלו

אור המצמצמות כשכבות האור,

ÁÎ‰eÓBÏהראיה. ¿∆¿≈««
ÏÚ È‡˜ ÈÂ‰ ÈÈÚc¿≈≈¬»»»ƒ«
ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈÎ‡Ïn‰««¿»ƒ¿…«
Ó‡ È‰L ,˙BÓLp‰«¿»∆¬≈∆¡«
ÈÂ‰ ÈÈÚ ‰l‡ ‰ÚLƒ¿»≈∆≈≈¬»»
,ÌÈËËBLÓ ‰n‰≈»¿¿ƒ
 ˜ LÈ ˙BÓLpe«¿»≈«
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‰ÈˆÈ Ùa13ÔÈÚa ¿≈∆¿ƒ»¿ƒ¿«

ÌÈÚL ‰Ú‰שבעה - «ƒ¿»¿»ƒ
אותו המקשרים באדם שערים

בספרים, (וכמבואר לחוץ,

"שופטים הציווי: נאמר שעליהם

שעריך": בכל לך תתן ושוטרים

שומרים) עליהם להציב צריך

שבעת מפורטים יצירה ובספר
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יח      

ׁשּנּוי. ׁשּום ּפֹועלים הּלבּוׁשים אין ולכן ּבהם, ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָלהּמתלּבׁש
ּבגּלּוי זה אין הרי הּלבּוׁשים ידי על ׁשּנׁשּפע מה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָאמנם
מתעּלם הּוא ּבהם הּמתלּבׁש ׁשהּדבר אם ּכי ְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָּכלל,
עינֹו, ּכאיׁשֹון יּצרנהּו וזהּו הּלבּוׁשים. ידי על ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַּומסּתּתר
ידי על ולא ּכלים ידי על לא היא ׁשּבּנׁשמֹות ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשההׁשּגחה
ׁשהּוא, ּכמֹו האֹור עצם ּבהם ׁשּנמׁש אם ּכי ְְְִִִִֶֶֶֶֶָָָלבּוׁשים,
ׁשּכתּוב ּוכמֹו יחיד, לׁשֹון עינֹו, ּכאיׁשֹון יּצרנהּו 15ׁשּזהּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶָָָ
האמצעי, קו ענין והּוא יחיד, לׁשֹון יראיו, אל הוי' ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָָעין
ּדמלמּטה הּקו ולא למּטה ּדמלמעלה הּקו לא ְְְְְְְְִִַַַַַַַַָָָֹֹהינּו,
ועל ּכלל. ׁשּנּויים ּבֹו ׁשאין האמצעי, הּקו אם ּכי ְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָָלמעלה,

נאמר הּוא16זה ּבזה ׁשהּפרּוׁש יּביט, הלא עין יֹוצר אם ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹ
ּבעצם הראּיה ׁשהיא עין, ידי על ׁשּלא ּבעצמֹו יּביט ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהלא
הּוא הּדבר וטעם יׂשראל. ּבנׁשמֹות היא זֹו והּבטה ְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָהאֹור,
ּדגם לעיל ׁשּנתּבאר ּוכמֹו אלקּות, הם ׁשהּנׁשמֹות ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַָָֹלפי
מציאּות, ּבבחינת הם למעלה ׁשהם ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָהּנׁשמֹות
אלקּות הם למּטה ׁשהם ּכמֹו וגם ּדנׁשמה, ְְְְְֱִִֵֵֶַַָָָֹּומציאּות
ולכן נברא, ּבחינת נעׂשה ׁשאלקּות הינּו מהּותם, ְְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹּבעצם

ּכ האֹור עצם ּבהם ׁשהּוא.נמׁש מֹו ְְִֶֶֶֶָָָ

ּדנׁשמֹותÔÈÚ‰Âג) ּבעבֹודה דהנה הּוא, ּבעבֹודה ¿»ƒ¿»ְְְֲֲִִֵַָָָ
הּוא א' אפן אֹופּנים. ב' יׁשנם ְְִִֵֶֶַָָֹיׂשראל
העבֹודה הן והינּו, הּמלאכים, ידי על היא ְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשעבֹודתם
ּכמאמר הּמלאכים, ידי על ׁשהיא למעלה 17מּלמּטה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָ
את מעלים ׁשהּמלאכים להֹון, ּומנּׁשק להֹון ְְְְֲִִִֵֶֶַַַַַָּגּפיף
מלמעלה ההמׁשכה והן האדם, ׁשל ודּבּור ְְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָָָהּמחׁשבה
ׁשהם הּמלאכים ידי על היא האֹור ׁשהמׁשכת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָלמּטה,
ידי על אינּה ׁשהעבֹודה הּוא הב' ואפן ההׁשּפעה, ְְְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשלּוחי

מּנפׁשי' ּדסליק ּבאפן אם ּכי הּוא18הּמלאכים, וכן , ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹ
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ÔÈ‡ ÔÎÏÂ ,Ì‰a LaÏ˙n‰Ï Ú ÔÈ‡a Ì‰ ÌÈLel‰Â¿«¿ƒ≈¿≈¬…¿«ƒ¿«≈»∆¿»≈≈

ÈepL ÌeL ÌÈÏÚBt ÌÈLel‰'ה'לבושים מעלת יתרון נתבאר כאן עד «¿ƒ¬ƒƒ
הכלים. על באור) שינוי פועלים ה'לבושים':‡ÌÓ(שאינם Ó‰חיסרון »¿»«

Ì‡ Èk ,ÏÏk Èel‚a ‰ ÔÈ‡ È‰ ÌÈLel‰ È„È ÏÚ ÚtLpL∆ƒ¿»«¿≈«¿ƒ¬≈≈∆¿ƒ¿»ƒƒ
Ì‰a LaÏ˙n‰ c‰L∆«»»«ƒ¿«≈»∆
ÏÚ ÒÓe ÌlÚ˙Ó ‡e‰ƒ¿«≈ƒ¿«≈«

ÌÈLel‰ È„È,זה וכל ¿≈«¿ƒ
הנבראים, כללות על בהשגחה

המלאכים ע"י שנמשכת

לא ו'כלים', 'לבושים' הנקראים

האור מאיר בהן - בנשמות כן

e‰Èבעצמו: e‰Â¿∆ƒ¿∆¿
‰ÁbL‰‰L ,BÈÚ ÔBLÈ‡k¿ƒ≈∆««¿»»
ÏÚ ‡Ï ‡È‰ ˙BÓLpaL∆«¿»ƒ…«
È„È ÏÚ ‡ÏÂ ÌÈÏk È„È¿≈≈ƒ¿…«¿≈
LÓpL Ì‡ Èk ,ÌÈLeÏ¿ƒƒƒ∆ƒ¿»
BÓk B‡‰ ÌˆÚ Ì‰a»∆∆∆»¿
e‰È e‰L ,‡e‰L∆∆∆ƒ¿∆¿
,„ÈÁÈ ÔBLÏ ,BÈÚ ÔBLÈ‡k¿ƒ≈»»ƒ

e˙kL BÓÎe15'ÈÂ‰ ÔÈÚ ¿∆»≈¬»»
,„ÈÁÈ ÔBLÏ ,ÂÈ‡È Ï‡∆¿≈»¿»ƒ
ÈÚˆÓ‡‰ Â˜ ÔÈÚ ‡e‰Â¿ƒ¿««»∆¿»ƒ
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‰hÓÏÓc Âw‰ ‡ÏÂ¿…««¿ƒ¿«»

‰ÏÚÓÏהתחתון המקשר ¿«¿»
ו'נוקבא' 'דכורא' - למעלה

אלו קוים בשני שבמלאכים.

מדרגה ומתמעט הולך האור

‰Âwלדרגה Ì‡ Èk ,ƒƒ««
Ba ÔÈ‡L ,ÈÚˆÓ‡‰»∆¿»ƒ∆≈

ÏÏk ÌÈÈepLקו' שורש - ƒƒ¿»
מב' למעלה הוא האמצעי'

אין ולכן ומטה, מעלה הדרגות

למטה מלמעלה בירידתו וצמצום מיעוט Ó‡בו ‰ ÏÚÂ 16"ˆBÈ Ì‡ ¿«∆∆¡«ƒ≈
ËÈaÈ ‡Ï‰ ÔÈÚ"?‡lL BÓˆÚa ËÈaÈ ‡Ï‰ ‡e‰ ‰a Let‰L , «ƒ¬…«ƒ∆«≈»∆¬…«ƒ¿«¿∆…

B‡‰ ÌˆÚa ‰‡‰ ‡È‰L ÔÈÚ È„È ÏÚולבושים הכלים ,ללא «¿≈«ƒ∆ƒ»¿ƒ»¿∆∆»
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‰ÓLc ˙e‡ÈˆÓe ,˙e‡ÈˆÓ ˙ÈÁa Ì‰ ‰ÏÚÓÏ Ì‰L BÓk- ¿∆≈¿«¿»≈ƒ¿ƒ«¿ƒ¿ƒƒ¿»»
הנשמה "מציאות" ישנה בשרשה למעלה hÓÏ‰גם Ì‰L BÓk Ì‚Â ,¿«¿∆≈¿«»

˙ÈÁa ‰Ú ˙e˜Ï‡L eÈ‰ ,Ì˙e‰Ó ÌˆÚa ˙e˜Ï‡ Ì‰≈¡…¿∆∆«»«¿∆¡…«¬∆¿ƒ«
‡e‰L BÓk B‡‰ ÌˆÚ Ì‰a LÓ ÔÎÏÂ ,‡שני לסיכום, ƒ¿»¿»≈ƒ¿»»∆∆∆»¿∆

א. מלמעלה: בהשפעה אופנים

עלֿ הנמשכת מצומצמת השפעה

ב. ה'. עיני - המלאכים ידי

ללא ישראל לנשמות השפעה

ה'. עין - צמצומים

,‡e‰ ‰„BÚa ÔÈÚ‰Â ‚¿»ƒ¿»«¬»
˙BÓLc ‰„BÚa ‰‰„¿ƒ≈»¬»¿ƒ¿
ÌÈpÙB‡ ' ÌLÈ Ï‡Èƒ¿»≈∆¿»«ƒ
Ì˙„BÚL ‡e‰ '‡ ÔÙ‡…∆∆¬»»
,ÌÈÎ‡Ïn‰ È„È ÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈««¿»ƒ
‰„BÚ‰ Ô‰ ,eÈ‰Â¿«¿≈»¬»
‡È‰L ‰ÏÚÓÏ ‰hÓlÓƒ¿«»¿«¿»∆ƒ
,ÌÈÎ‡Ïn‰ È„È ÏÚ«¿≈««¿»ƒ

Ó‡Ók17ÔB‰Ï ÛÈtb ¿«¬»«ƒ¿
ÔB‰Ï ˜Óeאותם [=מחבק ¿«≈¿

מחבק המלאך אותם. ומנשק

התורה דיבורי את ומנשק

שקול כיון היהודי] של והתפילה

של והתפלה התורה ודיבור

יכולים אינם גשמי, הוא האדם

פעולתם לפעול למעלה לעלות

המלאכים עלֿידי כיֿאם בשמים,

ועל - אותם ומנשקים המחבקים

בה פועלים זה שיהיוידי ם

מעלים ובזה יותר, רוחניים

ÌÈÎ‡Ïn‰Lאותם] ,∆««¿»ƒ
‰LÁn‰ ˙‡ ÌÈÏÚÓ«¬ƒ∆««¬»»
Ô‰Â ,Ì„‡‰ ÏL ea„Â¿ƒ∆»»»¿≈
‰ÏÚÓÏÓ ‰ÎLÓ‰‰««¿»»ƒ¿«¿»
B‡‰ ˙ÎLÓ‰L ,‰hÓÏ¿«»∆«¿»«»
ÌÈÎ‡Ïn‰ È„È ÏÚ ‡È‰ƒ«¿≈««¿»ƒ
‰ÚtL‰‰ ÈÁeÏL Ì‰L∆≈¿≈««¿»»
עלֿידי הם אלו עניינים וב'

‰ÌÈÎ‡Ïn,המלאכים È„È ÏÚ È‡ ‰„BÚ‰L ‡e‰ '‰ ÔÙ‡Â ,¿…∆«∆»¬»≈»«¿≈««¿»ƒ
'ÈLÙpÓ ˜ÈÏÒc ÔÙ‡a Ì‡ Èk[מעצמו בגמרא18[=שעולה כמסופר ƒƒ¿…∆¿»ƒƒ«¿≈

הנביא: מאליהו החכמים אחד שביקש ב) פה, ÈÎ(ב"מ Ô ÈÏ ÈÂÁ‡
ÚÈ˜„ ‡˙È˙ÓÏ È˜ÏÒלישיבה עולים כאשר החכמים את לי [=הראה

חייא דר' מגוהרקא לבר בהו לאסתכולי מצית בכולהו לי: אמר מעלה]. של
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עין ּדהּיֹוצר ּבאפן היא ׁשההמׁשכה מלמעלה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹּבהמׁשכה
על אּלא העינים, ידי על אינּה ׁשההּבטה יּביט, ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהלא
ּבב' הם אּלּו עבֹודה אֹופּני ּוב' הראּיה. אֹור עצם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָידי
רּוח נפׁש ּבחינת לעיל), (ׁשּנתּבאר ׁשּבּנׁשמֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּבחינֹות
ּדׂשכל העבֹודה ענין והּוא יחידה, חּיה ּובחינת ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָנׁשמה
מּטעם ׁשּלמעלה ּדלּבא ּדרעּותא והעבֹודה ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּומּדֹות,
מה הּוא ּדלּבא ּדרעּותא ּבעבֹודה וענינֹו ְְְְֲִִִַַַָָָָָָודעת.
העליֹונים הּכרֹוזים וׁשֹומעת רֹואה עצמּה 19ׁשהּנׁשמה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָ

חזי ראּיה20ּומּזליּה מּבחינת ּגם למעלה ׁשהּוא , ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ
עצמּה ׁשהּנׁשמה מּמׁש, העצם ראּית אם ּכי ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּדחכמה,
פני ּבּקׁשּו ענין הּוא העבֹודה ּובכללּות ,21רֹואה. ְְְֲִִַַַָָָָָ

עצמּה, הּנפׁש מּצד היא ׁשהעבֹודה הינּו הּנפׁש, ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָּפנימּיּות
ּבעבֹודה ׁשּגם ּדאף והּׂשגה, ּדהבנה ההכנה מּצד ְְְֲֲֲִֶַַַַַַַָָָָָָָֹולא
היא ההתּבֹוננּות הרי הּׂשכל, התּבֹוננּות להיֹות צרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָזֹו
הּוא וכאׁשר ּומסּתירים, הּמעלימים הּדברים להסיר ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָרק
א הּמעלימים, הּדברים את ההתּבֹוננּות ידי על זימסיר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
ׁשּלמעלה הּנׁשמה, עצם ׁשּמּצד האהבה ּבנפׁשֹו ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָנתּגּלה
כן ּוכמֹו העצם. עם קׁשּור ׁשהעצם ּכמֹו ודעת, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּטעם
ׁשּבבחינה ׁשההׁשּגחה למּטה, ׁשּמּלמעלה ּבההׁשּגחה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּגם
את להסיר רק הם והּממּצעים העצם, מּצד היא ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻזֹו
העצם מּצד היא ההׁשּגחה ואז והסּתרים, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָההעלמֹות
ּבעצם מתקּׁשר (ּדאלקּות) ׁשהעצם מה והינּו ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמּמׁש,

ְִָ(ּדנׁשמֹות).

‰p‰Âעצם ּדהתקׁשרּות זֹו ּבבחינה העבֹודה אפן ידי על ¿ƒ≈ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּנתאּוה ההתהּוּות, ּכּונת ּתכלית נעׂשה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָּבעצם,

ּבתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו להיֹות ענין22הקּב"ה ּדהּנה, . ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ
ׁשעצם למּטה ּבאדם מׁשל ּדר על ּכמֹו הּוא ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּדירה

ּבהּדירה ּדר האדם ׁשּבּדירה23ּומהּות מּזה, ויתירה , ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
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לבר ונחתי, סלקי כי מלאכי אזלי בכולהו סימנייהו, מאי ביה. תסתכל דלא

חוץ להסתכל ביכולתך [=בכולם ונחית סליק דמנפשיה חייא דר' מגוהרקא

וסימנה: (רש"י)). אדם למרכבת מוכנת (ֿעגלה חייא ר' של מב'גוהרקא'

חייא רבי של המצוות שבמעשי בחסידות, ומבואר מעצמה]". ויורדת שעולה

המלאכים בעזרת צורך היה לא

למעלה ‰e‡להעלותם ÔÎÂ ,¿≈
,‰ÏÚÓÏÓ ‰ÎLÓ‰a««¿»»ƒ¿«¿»
ÔÙ‡a ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»ƒ¿…∆
,ÈaÈ ‡Ï‰ ÔÈÚ ˆB‰c¿«≈«ƒ¬…«ƒ
È„È ÏÚ dÈ‡ ‰a‰‰L∆««»»≈»«¿≈

ÌÈÈÚ‰המלאכים אלו - »≈«ƒ
קודם) בסעיף ‡l‡(כמבואר ,∆»

.‰‡‰ B‡ ÌˆÚ È„È ÏÚ«¿≈∆∆»¿ƒ»
el‡ ‰„BÚ ÈpÙB‡ e«≈¬»≈
˙BÈÁa‰ a Ì‰≈¿«¿ƒ
‡a˙pL ˙BÓLpaL∆«¿»∆ƒ¿»≈
Áe LÙ ˙ÈÁa ,ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ«∆∆«
‰Á ˙ÈÁe ‰ÓL¿»»¿ƒ««»
ÔÈÚ ‡e‰Â ,‰„ÈÁÈ¿ƒ»¿ƒ¿«
˙BcÓe ÏÎc ‰„BÚ‰»¬»¿≈∆ƒ
בגדולת בשכלו מתבונן [כאשר

לאהבתו מגיע זו ומהתבוננות ה'

eÚc˙‡ויראתו] ‰„BÚ‰Â ,¿»¬»ƒ¿»
‡aÏcהקיים עצמי [=רצון ¿ƒ»

יהודי] כל אצל הנשמה בפנימיות

˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL. ∆¿«¿»ƒ««»««
הנשמה של זו והתקשרות

- דליבא רעותא ע"י באלקות

המלאכים ע"י BÈÚÂאינה .¿ƒ¿»
‡aÏc ‡˙eÚc ‰„BÚa»¬»ƒ¿»¿ƒ»
dÓˆÚ ‰ÓLp‰L ‰Ó ‡e‰«∆«¿»»«¿»
ÌÈÊBk‰ ˙ÚÓBLÂ ‰‡B»¿«««»ƒ

ÌÈBÈÏÚ‰19dÈÏfÓe »∆¿ƒ«»≈
ÈÊÁ20(שלמעלה) [=מזלו ¬ƒ
הטעםרואה] בחסידות כמבואר

האדם לעורר היוצאים לכרוזים

יום "בכל ו): פרק (אבות (למשל

חורב מהר יוצאת בתֿקול ויום

עוסקין]), לה שאין [על תורה" של מעלבונה לבריות להם אוי ואומרת ומכרזת

נשמתו שעצם כיון אלא, שומעה? האדם אין אם זו הכרזה תועיל מה לכאורה,

מתעורר שפעמים הסיבה (וזו למטה האדם מזה מתעורר הכרוז ושומעת רואה

הכנה) כל ללא עסקיו באמצע פתאום תשובה בהרהור e‰L‡האדם ,∆

‰ÓÎÁc ‰‡ ˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏמוחשית בצורה שכלית [=ראיה ¿«¿»«ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»¿»
ממש] בעיניו ראה ÓLp‰L‰כאילו ,LnÓ ÌˆÚ‰ ˙‡ Ì‡ Èk ,ƒƒ¿ƒ«»∆∆«»∆«¿»»

ÈÙ eLa ÔÈÚ ‡e‰ ‰„BÚ‰ ˙eÏÏÎe .‰‡B dÓˆÚ21כנאמר) «¿»»ƒ¿»»¬»ƒ¿««¿»«
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העבודה שזו קודמים במאמרים

אלו) לגלות,בחודשים

eÈ‰ ,LÙp‰ ˙eÓÈ¿ƒƒ«∆∆«¿
„vÓ ‡È‰ ‰„BÚ‰L∆»¬»ƒƒ«
„vÓ ‡ÏÂ ,dÓˆÚ LÙp‰«∆∆«¿»¿…ƒ«
,‰‰Â ‰‰c ‰Î‰‰«¬»»«¬»»¿«»»
BÊ ‰„BÚa ÌbL ‡c¿«∆««¬»
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˙eBa˙‰‰ È‰ ,ÏÎ‰«≈∆¬≈«ƒ¿¿
ÌÈc‰ È‰Ï  ‡È‰ƒ«¿»ƒ«¿»ƒ
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È„È ÏÚ ÈÓ ‡e‰ L‡ÎÂ¿«¬∆≈ƒ«¿≈
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‰lb˙ ÈÊ‡ ,ÌÈÓÈÏÚn‰««¬ƒƒ¬«ƒ¿«»
„vnL ‰‰‡‰ BLÙa¿«¿»«¬»∆ƒ«
‰ÏÚÓlL ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»∆¿«¿»
BÓk ,˙Ú„Â ÌÚhÓƒ««»««¿

ÌˆÚ‰L(הנשמה (עצמות ∆»∆∆
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Ìbהבורא) ÔÎ BÓÎe .¿≈«
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ÌˆÚ‰L ‰Ó eÈ‰Â¿«¿«∆»∆∆
ÌˆÚa ˙Ó ˙eÏ‡c¿¡…ƒ¿«≈«∆∆
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ÌÈBÁ˙a22[התחתון הזה בעולם לשכון הקדושֿברוךֿהוא של .[=רצונו ¿«¿ƒ
‰hÓÏ Ì„‡a ÏLÓ c ÏÚ BÓk ‡e‰ ‰Èc‰ ÔÈÚ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿««ƒ»¿«∆∆»»»»»¿«»

‰Èc‰a c Ì„‡‰ ˙e‰Óe ÌˆÚL23‰ÈcaL ,‰fÓ ‰È˙ÈÂ , ∆∆∆«»»»»¿«ƒ»ƒ≈»ƒ∆∆«ƒ»
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יט    

עין ּדהּיֹוצר ּבאפן היא ׁשההמׁשכה מלמעלה, ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָֹּבהמׁשכה
על אּלא העינים, ידי על אינּה ׁשההּבטה יּביט, ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹהלא
ּבב' הם אּלּו עבֹודה אֹופּני ּוב' הראּיה. אֹור עצם ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַָָָידי
רּוח נפׁש ּבחינת לעיל), (ׁשּנתּבאר ׁשּבּנׁשמֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּבחינֹות
ּדׂשכל העבֹודה ענין והּוא יחידה, חּיה ּובחינת ְְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָנׁשמה
מּטעם ׁשּלמעלה ּדלּבא ּדרעּותא והעבֹודה ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָּומּדֹות,
מה הּוא ּדלּבא ּדרעּותא ּבעבֹודה וענינֹו ְְְְֲִִִַַַָָָָָָודעת.
העליֹונים הּכרֹוזים וׁשֹומעת רֹואה עצמּה 19ׁשהּנׁשמה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָָ

חזי ראּיה20ּומּזליּה מּבחינת ּגם למעלה ׁשהּוא , ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָ
עצמּה ׁשהּנׁשמה מּמׁש, העצם ראּית אם ּכי ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָּדחכמה,
פני ּבּקׁשּו ענין הּוא העבֹודה ּובכללּות ,21רֹואה. ְְְֲִִַַַָָָָָ

עצמּה, הּנפׁש מּצד היא ׁשהעבֹודה הינּו הּנפׁש, ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָּפנימּיּות
ּבעבֹודה ׁשּגם ּדאף והּׂשגה, ּדהבנה ההכנה מּצד ְְְֲֲֲִֶַַַַַַַָָָָָָָֹולא
היא ההתּבֹוננּות הרי הּׂשכל, התּבֹוננּות להיֹות צרי ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָזֹו
הּוא וכאׁשר ּומסּתירים, הּמעלימים הּדברים להסיר ְְְְֲֲִִִִִִֶַַַַַַָָרק
א הּמעלימים, הּדברים את ההתּבֹוננּות ידי על זימסיר ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָ
ׁשּלמעלה הּנׁשמה, עצם ׁשּמּצד האהבה ּבנפׁשֹו ְְְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָנתּגּלה
כן ּוכמֹו העצם. עם קׁשּור ׁשהעצם ּכמֹו ודעת, ְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָמּטעם
ׁשּבבחינה ׁשההׁשּגחה למּטה, ׁשּמּלמעלה ּבההׁשּגחה ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָָּגם
את להסיר רק הם והּממּצעים העצם, מּצד היא ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֻזֹו
העצם מּצד היא ההׁשּגחה ואז והסּתרים, ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָההעלמֹות
ּבעצם מתקּׁשר (ּדאלקּות) ׁשהעצם מה והינּו ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹמּמׁש,

ְִָ(ּדנׁשמֹות).

‰p‰Âעצם ּדהתקׁשרּות זֹו ּבבחינה העבֹודה אפן ידי על ¿ƒ≈ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹ
ׁשּנתאּוה ההתהּוּות, ּכּונת ּתכלית נעׂשה ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַַָָּבעצם,

ּבתחּתֹונים ּדירה יתּבר לֹו להיֹות ענין22הקּב"ה ּדהּנה, . ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָ
ׁשעצם למּטה ּבאדם מׁשל ּדר על ּכמֹו הּוא ְְִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָהּדירה

ּבהּדירה ּדר האדם ׁשּבּדירה23ּומהּות מּזה, ויתירה , ְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
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לבר ונחתי, סלקי כי מלאכי אזלי בכולהו סימנייהו, מאי ביה. תסתכל דלא
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חייא רבי של המצוות שבמעשי בחסידות, ומבואר מעצמה]". ויורדת שעולה

המלאכים בעזרת צורך היה לא

למעלה ‰e‡להעלותם ÔÎÂ ,¿≈
,‰ÏÚÓÏÓ ‰ÎLÓ‰a««¿»»ƒ¿«¿»
ÔÙ‡a ‡È‰ ‰ÎLÓ‰‰L∆««¿»»ƒ¿…∆
,ÈaÈ ‡Ï‰ ÔÈÚ ˆB‰c¿«≈«ƒ¬…«ƒ
È„È ÏÚ dÈ‡ ‰a‰‰L∆««»»≈»«¿≈

ÌÈÈÚ‰המלאכים אלו - »≈«ƒ
קודם) בסעיף ‡l‡(כמבואר ,∆»

.‰‡‰ B‡ ÌˆÚ È„È ÏÚ«¿≈∆∆»¿ƒ»
el‡ ‰„BÚ ÈpÙB‡ e«≈¬»≈
˙BÈÁa‰ a Ì‰≈¿«¿ƒ
‡a˙pL ˙BÓLpaL∆«¿»∆ƒ¿»≈
Áe LÙ ˙ÈÁa ,ÏÈÚÏ¿≈¿ƒ«∆∆«
‰Á ˙ÈÁe ‰ÓL¿»»¿ƒ««»
ÔÈÚ ‡e‰Â ,‰„ÈÁÈ¿ƒ»¿ƒ¿«
˙BcÓe ÏÎc ‰„BÚ‰»¬»¿≈∆ƒ
בגדולת בשכלו מתבונן [כאשר

לאהבתו מגיע זו ומהתבוננות ה'

eÚc˙‡ויראתו] ‰„BÚ‰Â ,¿»¬»ƒ¿»
‡aÏcהקיים עצמי [=רצון ¿ƒ»

יהודי] כל אצל הנשמה בפנימיות

˙Ú„Â ÌÚhÓ ‰ÏÚÓlL. ∆¿«¿»ƒ««»««
הנשמה של זו והתקשרות

- דליבא רעותא ע"י באלקות

המלאכים ע"י BÈÚÂאינה .¿ƒ¿»
‡aÏc ‡˙eÚc ‰„BÚa»¬»ƒ¿»¿ƒ»
dÓˆÚ ‰ÓLp‰L ‰Ó ‡e‰«∆«¿»»«¿»
ÌÈÊBk‰ ˙ÚÓBLÂ ‰‡B»¿«««»ƒ

ÌÈBÈÏÚ‰19dÈÏfÓe »∆¿ƒ«»≈
ÈÊÁ20(שלמעלה) [=מזלו ¬ƒ
הטעםרואה] בחסידות כמבואר

האדם לעורר היוצאים לכרוזים

יום "בכל ו): פרק (אבות (למשל

חורב מהר יוצאת בתֿקול ויום

עוסקין]), לה שאין [על תורה" של מעלבונה לבריות להם אוי ואומרת ומכרזת

נשמתו שעצם כיון אלא, שומעה? האדם אין אם זו הכרזה תועיל מה לכאורה,

מתעורר שפעמים הסיבה (וזו למטה האדם מזה מתעורר הכרוז ושומעת רואה

הכנה) כל ללא עסקיו באמצע פתאום תשובה בהרהור e‰L‡האדם ,∆

‰ÓÎÁc ‰‡ ˙ÈÁaÓ Ìb ‰ÏÚÓÏמוחשית בצורה שכלית [=ראיה ¿«¿»«ƒ¿ƒ«¿ƒ»¿»¿»
ממש] בעיניו ראה ÓLp‰L‰כאילו ,LnÓ ÌˆÚ‰ ˙‡ Ì‡ Èk ,ƒƒ¿ƒ«»∆∆«»∆«¿»»

ÈÙ eLa ÔÈÚ ‡e‰ ‰„BÚ‰ ˙eÏÏÎe .‰‡B dÓˆÚ21כנאמר) «¿»»ƒ¿»»¬»ƒ¿««¿»«
ונתבאר ותשרי, אלול בחודשי בתפילה שמוסיפים וישעי" אורי ה' "לדוד בפרק

העבודה שזו קודמים במאמרים

אלו) לגלות,בחודשים

eÈ‰ ,LÙp‰ ˙eÓÈ¿ƒƒ«∆∆«¿
„vÓ ‡È‰ ‰„BÚ‰L∆»¬»ƒƒ«
„vÓ ‡ÏÂ ,dÓˆÚ LÙp‰«∆∆«¿»¿…ƒ«
,‰‰Â ‰‰c ‰Î‰‰«¬»»«¬»»¿«»»
BÊ ‰„BÚa ÌbL ‡c¿«∆««¬»
˙eBa˙‰ ˙BÈ‰Ï È»̂ƒƒ¿ƒ¿¿
˙eBa˙‰‰ È‰ ,ÏÎ‰«≈∆¬≈«ƒ¿¿
ÌÈc‰ È‰Ï  ‡È‰ƒ«¿»ƒ«¿»ƒ
,ÌÈÈÓe ÌÈÓÈÏÚn‰««¬ƒƒ«¿ƒƒ
È„È ÏÚ ÈÓ ‡e‰ L‡ÎÂ¿«¬∆≈ƒ«¿≈
ÌÈc‰ ˙‡ ˙eBa˙‰‰«ƒ¿¿∆«¿»ƒ
‰lb˙ ÈÊ‡ ,ÌÈÓÈÏÚn‰««¬ƒƒ¬«ƒ¿«»
„vnL ‰‰‡‰ BLÙa¿«¿»«¬»∆ƒ«
‰ÏÚÓlL ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»∆¿«¿»
BÓk ,˙Ú„Â ÌÚhÓƒ««»««¿

ÌˆÚ‰L(הנשמה (עצמות ∆»∆∆
ÌˆÚ‰ ÌÚ eLעצמות) »ƒ»∆∆

Ìbהבורא) ÔÎ BÓÎe .¿≈«
‰ÏÚÓlnL ‰ÁbL‰‰a¿««¿»»∆ƒ¿«¿»
‰ÁbL‰‰L ,‰hÓÏ¿«»∆««¿»»
„vÓ ‡È‰ BÊ ‰ÈÁaL∆ƒ¿ƒ»ƒƒ«
Ì‰ ÌÈÚvÓn‰Â ,ÌˆÚ‰»∆∆¿«¿À»ƒ≈
˙BÓÏÚ‰‰ ˙‡ È‰Ï «¿»ƒ∆««¬»

ÌÈ‰Â‰ÁbL‰‰ Ê‡Â , ¿∆¿≈ƒ¿»««¿»»
,LnÓ ÌˆÚ‰ „vÓ ‡È‰ƒƒ«»∆∆«»
ÌˆÚ‰L ‰Ó eÈ‰Â¿«¿«∆»∆∆
ÌˆÚa ˙Ó ˙eÏ‡c¿¡…ƒ¿«≈«∆∆

.˙BÓLcƒ¿»
ÔÙ‡ È„È ÏÚ ‰p‰Â¿ƒ≈«¿≈…∆
BÊ ‰ÈÁa ‰„BÚ‰»¬»ƒ¿ƒ»
,ÌˆÚa ÌˆÚ ˙eL˙‰c¿ƒ¿«¿∆∆¿∆∆
˙ek ˙ÈÏÎ ‰Ú«¬∆«¿ƒ«»«
‰Èc a˙È BÏ ˙BÈ‰Ï ‰a‰ ‰e‡˙pL ,˙ee‰˙‰‰«ƒ¿«∆ƒ¿«»«»»ƒ¿ƒ¿»≈ƒ»

ÌÈBÁ˙a22[התחתון הזה בעולם לשכון הקדושֿברוךֿהוא של .[=רצונו ¿«¿ƒ
‰hÓÏ Ì„‡a ÏLÓ c ÏÚ BÓk ‡e‰ ‰Èc‰ ÔÈÚ ,‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿««ƒ»¿«∆∆»»»»»¿«»

‰Èc‰a c Ì„‡‰ ˙e‰Óe ÌˆÚL23‰ÈcaL ,‰fÓ ‰È˙ÈÂ , ∆∆∆«»»»»¿«ƒ»ƒ≈»ƒ∆∆«ƒ»
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כ      

רֹואין אין הּנה ּדבכלל ערֹום, ּכׁשהּוא ּגם האדם ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָָנמצא
זמּנים ּגם יׁשנם הרי ּבהּדירה אבל ערֹום, ּכׁשהּוא ְְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָָאֹותֹו
למעלה, הּדירה ּבענין יּובן זה ּדר ועל ערֹום, ְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָׁשהּוא
מּמׁש, ּומהּותֹו לעצמּותֹו הּדירה ׁשּתהיה היא ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָָׁשהּכונה
לעתיד ּיתּגּלה ׁשּזה ערֹום, ׁשהּוא ּכפי ּבהּבחינה ְְְְִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָּגם

ׁשּכתּוב ּכמֹו ׁשּלא24לבֹוא, הינּו ,מֹורי עֹוד יּכנף ולא ְְְִֵֶֶֶַָָָֹֹ
ּבתחּלת ּגם היה כן ּוכמֹו ּכלל. לבּוׁשים ׁשּום ְְְְְִִִִֵֶַַָָָיהיה

ׁשּכתּוב ּכמֹו החטא, קדם ׁשניהם25הּבריאה וּיהיּו ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָֹ
ּבבגדֹו הּוא ּכאׁשר ׁשהרי ּבתכלית, יחּוד ׁשהּוא ְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶֶַַערּוּמים,

הּכונה ּכפי זה אין ּבבגּדּה יהיה26והיא זה ענין ועּקר . ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָָָ
מּצד ּבגּלּוי זה להיֹות אפׁשר אי ּדעכׁשו לעתיד, ְְְְְְִִִִִִֶֶֶַַָָָּבגּלּוי

הּטמאה27התּגּברּות רּוח את ּכאׁשר לעתיד, אבל , ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָֻ
הארץ מן ועֹוד28אעביר ּבגּלּוי, זֹו ּבחינה ּתהיה אזי , ְְְְֲֲִִִִִֶֶַַָָָ

ּׁשּכתּוב מה ּדזהּו החטא, קדם ׁשהיה מּכמֹו ירּום29יֹותר ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
אדם אֹותּיֹות מאד מאד, וגבּה א'30ונּׂשא הּוא ּדאדם , ְְְְְִִַָָָָָָֹֹ

ּדּבּור הּוא ומ' ד' מחׁשבה, ּבחינת הּוא א' ְְֲִִַַָָָּדם,
יהיה31ּומעׂשה לעתיד אבל ּבהגּבלה, הּוא זה ׁשּכל , ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַָָָָָ

ׁשּתכלית וזהּו ּכלל, ּגבּול ּבלי ׁשהּוא מאד, ְְְְְְְִִִֶֶֶַַָֹּבחינת
יהיה ׁשאז לבא, לעתיד יהיה הּבריאה ּכּונת ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹׁשלמּות
והמׁשכה .מֹורי עֹוד יּכנף ּדלא ּבאפן ּבתחּתֹונים, ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹֹּדירה
סליק ׁשמּנפׁשיה הּנׁשמה, ּדעצם העבֹודה ידי על היא ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָזֹו
ּבאפן היא מלמעלה ההׁשּגחה כן ּוכמֹו ממּצעים, ְְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָֹֻּבלי
זה ידי ׁשעל ּבעצם, עצם קּׁשּור עינֹו, ּכאיׁשֹון ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַּדיצרנהּו

ּבתחּתֹונים. ּדירה ְְֲִִֶַַָנעׂשה

È„Îeׁשּיתרֹון לפי ּדוקא, למּטה הּנׁשמה ירידת להיֹות צרי זה ּגּלּוי ׁשּיהיה ƒ¿≈ְְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָ
ּדוקא החׁש מּתֹו הּוא ּכדמּותנּו,32האֹור ּבצלמנּו אדם נעׂשה וזהּו . ְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

העצם, עד להמׁשי ּביכלּתּה למּטה הּנׁשמה ׁשּדוקא למּטה, הּנׁשמה על ְְְְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָָָָָָּדקאי
החׁש מּתֹו הּוא האֹור ׁשּיתרֹון לפי והינּו עינֹו, ּכאיׁשֹון יּצרנהּו ענין .33ׁשהּוא ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָֹ
ּבּתניא רּבנּו ׁשּכתב ּכמֹו ּדוקא, הּזה עֹולם ּבבריאת היא הּכונה ּתכלית הּנה 34ולכן ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָָָָ
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ריש בלק אוה"ת ואילך). תרעט ע' ח"ב שה"ש אוה"ת – הגהות (ועם תפט ע' ח"א תקס"ה אדה"ז

ועוד. ג. ס"ע תרס"ו המשך תתקצז. כ.24)ע' ל, כה.25)ישעי' ב, שו"ע26)בראשית א. מח, כתובות

תרטז. ע' בהר אוה"ת גם וראה עו. סו"ס (המו"ל).27)אה"ע קצת ב.28)חסר יג, ישעי'29)זכרי'

יג. לאדמו"ר30)נב, ביאוה"ז ד. מו, תו"א קפ. אופן עמוקות מגלה ספ"א. הגלגולים ספר ראה

ועוד. ב. קה, א. קב, ג.31)האמצעי לא, בהעלותך יג.32)לקו"ת ב, קהלת המשך33)ע"פ ראה

שצו. שסג. ע' שם אדה"ז מאמרי א'תנה. ע' שם פל"ו.34)תער"ב

    
B˙B‡ ÔÈ‡B ÔÈ‡ ‰p‰ ÏÏÎc ,ÌBÚ ‡e‰Lk Ìb Ì„‡‰ ‡Óƒ¿»»»»«¿∆»¿ƒ¿»ƒ≈≈ƒ
‡e‰L ÌÈpÓÊ Ìb ÌLÈ È‰ ‰Èc‰a Ï‡ ,ÌBÚ ‡e‰Lk¿∆»¬»¿«ƒ»¬≈∆¿»«¿«ƒ∆
‡È‰ ‰Âk‰L ,‰ÏÚÓÏ ‰Èc‰ ÔÈÚa ÔeÈ ‰Ê Cc ÏÚÂ ,ÌBÚ»¿«∆∆∆»¿ƒ¿««ƒ»¿«¿»∆««»»ƒ
ÈÙk ‰ÈÁa‰a Ìb ,LÓ B˙e‰Óe B˙eÓÚÏ ‰Èc‰ ‰È‰zL∆ƒ¿∆«ƒ»¿«¿««»«¿«¿ƒ»¿ƒ

ÌBÚ ‡e‰Lעצמותו - ∆»
מכל שלמעלה יתברך ומהותו

אורו על המעלימים הצמצומים

lb˙i‰העצמי ‰fL ,∆∆ƒ¿«∆
BÓk ,‡BÏ „È˙ÚÏ∆»ƒ»¿

e˙kL24„BÚ kÈ ‡ÏÂ ∆»¿…ƒ»≈
ÈBÓבכנף עוד יתכסה [=לא ∆
È‰È‰ולבוש] ‡lL eÈ‰ ,«¿∆…ƒ¿∆

BÓÎe .ÏÏk ÌÈLeÏ ÌeL¿ƒ¿»¿
˙lÁ˙a Ìb ‰È‰ ÔÎ≈»»«ƒ¿ƒ«
,‡Á‰ Ì„˜ ‰‡Èa‰«¿ƒ»…∆«≈¿

e˙kL BÓkאדם אצל ¿∆»
25Ì‰ÈLהראשון eÈ‰iÂ «ƒ¿¿≈∆

„eÁÈ ‡e‰L ,ÌÈeÚ¬ƒ∆ƒ
L‡k È‰L ,˙ÈÏÎ˙a¿«¿ƒ∆¬≈«¬∆
dc‚a ‡È‰Â B„‚a ‡e‰¿ƒ¿¿ƒ¿ƒ¿»

‰Âk‰ ÈÙk ‰Ê ÔÈ‡26אלא ≈∆¿ƒ««»»
האלוקי אורו שיאיר הכוונה

צמצומים כל ללא בעצמו

Ê‰ולבושים ÔÈÚ ÚÂ .¿ƒ»ƒ¿»∆
,„È˙ÚÏ Èel‚a ‰È‰Èƒ¿∆¿ƒ∆»ƒ
˙BÈ‰Ï LÙ‡ È‡ ÂLÎÚc¿«¿»ƒ∆¿»ƒ¿
„vÓ Èel‚a ‰Ê∆¿ƒƒ«

˙eab˙‰27חשש יש כאשר - ƒ¿«¿
אפשר אי החיצונים" ל"יניקת

עצם (המשכת ה"יחוד" שיהיה

בגילוי האלוקי) ‡Ïהאור ,¬»
Áe ˙‡ L‡k ,„È˙ÚÏ∆»ƒ«¬∆∆«
ÔÓ ÈÚ‡ ‰‡Óh‰«À¿»«¬ƒƒ

‡‰28‰È‰z ÈÊ‡ , »»∆¬«ƒ¿∆
„BÚÂ ,Èel‚a BÊ ‰ÈÁa¿ƒ»¿ƒ¿
Ì„˜ ‰È‰L BÓkÓ ˙BÈ≈ƒ¿∆»»…∆
e˙k ‰Ó e‰Êc ,‡Á‰«≈¿¿∆«∆»

צדקנו למשיח «29ÌeÈביחס
„‡Ó ,„‡Ó d‚Â ‡Â¿ƒ»¿»«¿…¿…

Ì„‡ ˙Bi˙B‡30Ì„‡c , ƒ»»¿»»
‡e‰אותיות'‡ ,Ìc '‡»

'„ ,‰LÁÓ ˙ÈÁa ‡e‰¿ƒ««¬»»
‡e‰ 'Óece eaÓ‰NÚ31, ƒ«¬∆

,‰Ïa‚‰a ‡e‰ ‰Ê ÏkL∆»∆¿«¿»»
˙ÈÁa ‰È‰È „È˙ÚÏ Ï‡¬»∆»ƒƒ¿∆¿ƒ«
Ïeb ÈÏa ‡e‰L ,„‡Ó¿…∆¿ƒ¿

,‡Ï „È˙ÚÏ ‰È‰È ‰‡Èa‰ ˙ek ˙eÓÏL ˙ÈÏÎzL e‰ÊÂ ,ÏÏk¿»¿∆∆«¿ƒ¿≈«»««¿ƒ»ƒ¿∆∆»ƒ»…
.ÈBÓ „BÚ kÈ ‡Ïc ÔÙ‡a ,ÌÈBzÁ˙a ‰Èc ‰È‰È Ê‡L∆»ƒ¿∆ƒ»¿«¿ƒ¿…∆¿…ƒ»≈∆
‰ÈLÙpÓL ,‰ÓLp‰ ÌÚc ‰„BÚ‰ È„È ÏÚ ‡È‰ BÊ ‰ÎLÓ‰Â¿«¿»»ƒ«¿≈»¬»¿∆∆«¿»»∆ƒ«¿≈
ÔÙ‡a ‡È‰ ‰ÏÚÓÏÓ ‰ÁbL‰‰ ÔÎ BÓÎe ,ÌÈÚvÓÓ ÈÏa ˜ÈÏÒ»ƒ¿ƒ¿À»ƒ¿≈««¿»»ƒ¿«¿»ƒ¿…∆
,BÈÚ ÔBLÈ‡k e‰Èc¿ƒ¿∆¿¿ƒ≈
ÏÚL ,ÌÚa ÌÚ eƒ̃∆∆¿∆∆∆«
‰Èc ‰NÚ ‰Ê È„È¿≈∆«¬∆ƒ»

ÌÈBzÁ˙aעצמותו גילוי - ¿«¿ƒ
למטה .יתברך

‰Ê Èelb ‰È‰iL È„Îeƒ¿≈∆ƒ¿∆ƒ∆
˙„ÈÈ ˙BÈ‰Ï CÈ»ƒƒ¿¿ƒ«
,‡˜Âc ‰hÓÏ ‰ÓLp‰«¿»»¿«»«¿»
‡e‰ B‡‰ ÔB˙iL ÈÙÏ¿ƒ∆ƒ¿»
‡˜Âc CLÁ‰ CBzÓ32. ƒ«…∆«¿»

e‰ÊÂ:הפסוק NÚ‰ביאור ¿∆«¬∆
,e˙eÓ„k eÓÏa Ì„‡»»¿«¿≈ƒ¿≈
,‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ÏÚ È‡˜c¿»««¿»»¿«»
‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ‡˜ÂcL∆«¿»«¿»»¿«»
„Ú CÈLÓ‰Ï dzÏÎÈaƒ»¿»¿«¿ƒ«
ÔÈÚ ‡e‰L ,ÌÚ‰»∆∆∆ƒ¿«
ÈÚ ÔBLÈ‡k e‰vÈ,B ƒ¿∆¿¿ƒ≈
B‡‰ ÔB˙iL ÈÙÏ eÈ‰Â¿«¿¿ƒ∆ƒ¿»

CLÁ‰ CBzÓ ‡e‰33- ƒ«…∆
הנשמה עבודת מתוך דווקא

- האור ליתרון באים הזה בעולם

העצם ‰p‰המשכת ÔÎÏÂ .¿»≈ƒ≈
‡È‰ ‰Âk‰ ˙ÈÏÎz«¿ƒ««»»ƒ
‰f‰ ÌÏBÚ ˙‡Èaƒ¿ƒ«»«∆
ea ˙kL BÓk ,‡˜Âc«¿»¿∆»««≈
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ולהם הֹואיל העליֹונים, עֹולמֹות ּבׁשביל אינּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהּכונה
ׁשהּוא למּטה, היא הּכונה אּלא ,יתּבר ּפניו מאֹור ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָירידה
ּבענין אינֹו ּתחּתֹונים ּדפרּוׁש ּדוקא, ּבתחּתֹונים ּדירה ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָענין

ּומ מעלה ּכימקֹום, ּכלל, מקֹום ּבגדר אינֹו ׁשהרי ּטה, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּיהיה יתּבר ּברצֹונֹו עלה ׁשּכ ּבמדרגה, ּתחּתֹונים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאם
ּדוקא. החׁש מּתֹו האֹור ּביתרֹון יתּבר לפניו רּוח ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹנחת
הּׁשביעי. ּבאלף ועּקרֹו הּמׁשיח ּבימֹות ּיתּגּלה זה ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָותכלית
ׁשהּוא ׁשּבעין, הּׁשחֹור ׁשהּוא עינֹו, ּכאיׁשֹון יּצרנהּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָוזהּו
ידי ׁשעל הינּו ּדוקא, החׁש מּתֹו האֹור יתרֹון ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹענין

העצם. לראּית ּבאים ְִִִֶֶֶַַָָֹהחׁש

לעילe‡eד) נתּבאר ּדהּנה הּוא, ּדבענין35הענין ≈ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָ
עם, על מל ּבחינֹות, ב' יׁש ְְִֵֶֶַַַָהּמלּוכה
זֹו מלּוכה והמׁשכת ׁשהכּתרת ונפרדים, עֹוממֹות ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָמּלׁשֹון
מלכי מל ּובחינת נׁשמה, רּוח ּדנפׁש העבֹודה מּצד ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּוא
הּוא זֹו מלּוכה והמׁשכת ׁשהכּתרת אגּוסטּוס, ְְְְְְִֶַַַַַַָָָָהּמלכים,
אמנם, היא. טהֹורה ּבחינת יחידה, ּדחּיה העבֹודה ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָמּצד
ממׁשיכים יחידה ּדחּיה העבֹודה ידי ׁשעל זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבענין
ּכמֹו העבֹודה מסּפיק לא הּמלכים, מלכי מל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבחינת
צרי אּלא למעלה, ּבהיֹותּה הּנׁשמה עצם מּצד ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהיא
ּומּכל ּדוקא, למּטה הּנׁשמה ׁשּבירידת העבֹודה ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָלהיֹות
עצם ׁשּמּצד העבֹודה יׁשנּה למּטה ּגם הּנה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמקֹום,
הּמלכים. מלכי מל ּבחינת ממׁשיכים ואז ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּנׁשמה,

מׁשל ּפי על למדינה36ויּובן הּמל ׁשּׁשלחֹו מל מּבן ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
וכאׁשר סֹופֹו, ּיהיה מה לראֹות ּבכדי למרחּקים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַאחרת
,הּמל ּתענּוג ּגֹורם זה הרי ,הּמל אל ׁשב הּמל ֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָּבן
ּדר ועל ּכלל. ּכזה ּתענּוג יהיה לא ּבביתֹו ּבהיֹותֹו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹאׁשר
הּבחינה מסּפיק ׁשּלא למּטה, הּנׁשמה ּבירידת יּובן ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹזה
ּכׁשּמתלּבׁשת אם ּכי לעצמּה, ׁשהיא ּכמֹו היא ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָּדטהֹורה
נפׁש ּבבחינת ּובפרט ּדוקא, נׁשמה רּוח נפׁש ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּבבחינת
ּבחינת אּלא נּכר לא ׁשּבגּלּוי ההתלּבׁשּות, עּקר ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֹׁשהּוא

הּקדֹוׁש ׁשּבּזהר הּזֹונה ּכמׁשל נסיֹונֹות, וכּמה ּכּמה לּה ויׁש ׁשחֹורה, וכאׁשר37אׁש , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
זה הרי הּנׁשמה, עצם מּצד עבֹודתּה ועֹובדת ּבנּסיֹון עֹומדת למּטה ּבהיֹותּה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּגם
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וש"נ.35) ואילך). 9 ע' חי"ח (תו"מ פ"ה היום זה ועוד.36)ד"ה שפ. ס"ע תרס"ו המשך ראה

ספכ"ט.37) ספ"ט. בתניא הובא – א קסג, ח"ב

    
ÂÈ B‡Ó ‰„ÈÈ Ì‰ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ ÏÈLaƒ¿ƒ»»∆¿ƒƒ¿»∆¿ƒ»≈»»

Ca˙È,יתברך פניו אור לצמצם צורך היה העליונים עולמות להוות בשביל - ƒ¿»≈
וצמצום ירידה היא שהתכלית יתכן hÓÏ‰,ולא ‡È‰ ‰Âk‰ ‡l‡ ,∆»««»»ƒ¿«»

BÈ‡ ÌÈBzÁz LeÙc ,‡˜Âc ÌÈBzÁ˙a ‰Èc ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ»¿«¿ƒ«¿»¿≈«¿ƒ≈
‰ÏÚÓ ,ÌB˜Ó ÔÈÚa¿ƒ¿«»«¿»
„‚a BÈ‡ È‰L ,‰hÓe«»∆¬≈≈¿∆∆
Ì‡ Èk ,ÏÏk ÌB˜Ó»¿»ƒƒ
CkL ,‰‚„Óa ÌÈBzÁz«¿ƒ¿«¿≈»∆»
Ca˙È BBˆa ‰ÏÚ»»ƒ¿ƒ¿»«
ÂÈÙÏ Áe ˙Á ‰È‰iL∆ƒ¿∆«««¿»»
B‡‰ ÔB˙Èa Ca˙Èƒ¿»≈¿ƒ¿»
.‡˜Âc CLÁ‰ CBzÓƒ«…∆«¿»
˙BÓÈa ‰lb˙i ‰Ê ˙ÈÏÎ˙Â¿«¿ƒ∆ƒ¿«∆ƒ
Ï‡a BÚÂ ÁÈLn‰«»ƒ«¿ƒ»»∆∆
e‰vÈ e‰ÊÂ .ÈÚÈM‰«¿ƒƒ¿∆ƒ¿∆¿
‡e‰L ,BÈÚ ÔBLÈ‡k¿ƒ≈∆
‡e‰L ,ÔÈÚaL BÁM‰«»∆»«ƒ∆
CBzÓ B‡‰ ÔB˙È ÔÈÚƒ¿«ƒ¿»ƒ
ÏÚL eÈ‰ ,‡˜Âc CLÁ‰«…∆«¿»«¿∆«
˙i‡Ï ÌÈ‡a CLÁ‰ È„È¿≈«…∆»ƒƒ¿ƒ«

.ÌˆÚ‰שני זה, פרק לסיכום »∆∆
א. האדם: בעבודת אופנים

ב. ולב. במוח רגילה עבודה

עצם גילוי - דליבא' 'רעותא

כאשר דווקא המתגלה הנשמה,

גשמי. בגוף נמצאת הנשמה

,‡e‰ ÔÈÚ‰ e‡e „≈»ƒ¿»
ÏÈÚÏ ‡a˙ ‰p‰c¿ƒ≈ƒ¿»≈»≈
ראשֿהשנה) של 35(במאמר

 LÈ ‰ÎeÏn‰ ÔÈÚcƒ¿ƒ¿««¿»≈
,ÌÚ ÏÚ CÏÓ ,˙BÈÁa¿ƒ∆∆««
˙BÓÓBÚ ÔBLlÓƒ¿¿

ÌÈ„ÙÂ,חשוכות[= ¿ƒ¿»ƒ
˙ÎLÓ‰Â ˙zÎ‰L∆«¿»«¿«¿»«
„vÓ ‡e‰ BÊ ‰ÎeÏÓ¿»ƒ«
Áe LÙc ‰„BÚ‰»¬»¿∆∆«
CÏÓ ˙ÈÁe ,‰ÓL¿»»¿ƒ«∆∆
ÒeËÒe‚‡ ,ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ«¿≈«¿»ƒ«¿

מלכים] על zÎ‰L˙[=מלך ,∆«¿»«
‡e‰ BÊ ‰ÎeÏÓ ˙ÎLÓ‰Â¿«¿»«¿»

Ó‰iÁc ‰„BÚ‰ „vƒ«»¬»¿«»
‰B‰Ë ˙ÈÁa ,‰„ÈÁÈ¿ƒ»¿ƒ«¿»
‰Ê ÔÈÚa ,ÌÓ‡ .‡È‰ƒ»¿»¿ƒ¿»∆
‰iÁc ‰„BÚ‰ È„È ÏÚL∆«¿≈»¬»¿«»
˙ÈÁa ÌÈÎÈLÓÓ ‰„ÈÁÈ¿ƒ»«¿ƒƒ¿ƒ«
‡Ï ,ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ∆∆«¿≈«¿»ƒ…

d˙BÈ‰a ‰ÓLp‰ ÌˆÚ „vÓ ‡È‰L BÓk ‰„BÚ‰ ˜ÈÒÓ«¿ƒ»¬»¿∆ƒƒ«∆∆«¿»»ƒ¿»
‰hÓÏ ‰ÓLp‰ ˙„ÈÈaL ‰„BÚ‰ ˙BÈ‰Ï CÈˆ ‡l‡ ,‰ÏÚÓÏ¿«¿»∆»»ƒƒ¿»¬»∆ƒƒ««¿»»¿«»
„vnL ‰„BÚ‰ dLÈ ‰hÓÏ Ìb ‰p‰ ,ÌB˜Ó ÏkÓe ,‡˜Âc«¿»ƒ»»ƒ≈«¿«»∆¿»»¬»∆ƒ«
.ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ CÏÓ ˙ÈÁa ÌÈÎÈLÓÓ Ê‡Â ,‰ÓLp‰ ÌˆÚ∆∆«¿»»¿»«¿ƒƒ¿ƒ«∆∆«¿≈«¿»ƒ

ÏLÓ È ÏÚ ÔeÈÂ36ÔaÓ ¿»«ƒ»»ƒ∆
CÏn‰ BÁÏML CÏÓ∆∆∆¿»«∆∆
ÌÈÁÓÏ ˙Á‡ ‰È„ÓÏƒ¿ƒ»«∆∆¿∆¿«ƒ
‰È‰i ‰Ó ˙B‡Ï È„Îaƒ¿≈ƒ¿«ƒ¿∆

BÙBÒ[יתמודד ,[ֿכיצד
Ï‡ L CÏn‰ Ôa L‡ÎÂ¿«¬∆∆«∆∆»∆
ÌBb ‰Ê È‰ ,CÏn‰«∆∆¬≈∆≈
L‡ ,CÏn‰ ‚eÚz«¬«∆∆¬∆
‰È‰È ‡Ï B˙Èa B˙BÈ‰aƒ¿¿≈…ƒ¿∆
ÏÚÂ .ÏÏk ‰Êk ‚eÚz«¬»∆¿»¿«
˙„ÈÈa ÔeÈ ‰Ê Cc∆∆∆»ƒƒ«
‡lL ,‰hÓÏ ‰ÓLp‰«¿»»¿«»∆…
‰B‰Ëc ‰ÈÁa‰ ˜ÈÒÓ«¿ƒ«¿ƒ»ƒ¿»
,dÓˆÚÏ ‡È‰L BÓk ‡È‰ƒ¿∆ƒ¿«¿»
˙LaÏ˙nLk Ì‡ Èkƒƒ¿∆ƒ¿«∆∆
‰ÓL Áe LÙ ˙ÈÁaƒ¿ƒ«∆∆«¿»»
˙ÈÁa ËÙe ,‡˜Âc«¿»ƒ¿»ƒ¿ƒ«
Ú ‡e‰L LÙ∆∆∆ƒ«
‡Ï Èel‚aL ,˙eLaÏ˙‰‰«ƒ¿«¿∆¿ƒ…
L‡ ˙ÈÁa ‡l‡ kƒ»∆»¿ƒ«≈

‰BÁLשל במאמר (כמבואר ¿»
להתעסק מטרתה זו אש סוכות:

החשיכה) nk‰עם dÏ LÈÂ ,¿≈»«»
ÏLÓk ,˙BBÈÒ ‰nÎÂ¿«»ƒ¿ƒ¿«
LB„‰ ‰aL ‰B‰37 «»∆«…««»

שתנסה זונה ששכר למלך (משל

עבירה, לדבר בנו את לפתות

שבנו המלך, של הפנימית כוונתו

אביו, לציווי נאמנותו את יוכיח

ממנה) יתפתה L‡ÎÂולא ,¿«¬∆
hÓÏ‰הנשמה d˙BÈ‰a Ìb«ƒ¿»¿«»

˙„BÚÂ ÔBÈa ˙„ÓBÚ∆∆¿ƒ»¿∆∆
ÌˆÚ „vÓ d˙„BÚ¬»»ƒ«∆∆
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כי    

ולהם הֹואיל העליֹונים, עֹולמֹות ּבׁשביל אינּה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָׁשהּכונה
ׁשהּוא למּטה, היא הּכונה אּלא ,יתּבר ּפניו מאֹור ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָירידה
ּבענין אינֹו ּתחּתֹונים ּדפרּוׁש ּדוקא, ּבתחּתֹונים ּדירה ְְְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַָָענין

ּומ מעלה ּכימקֹום, ּכלל, מקֹום ּבגדר אינֹו ׁשהרי ּטה, ְְְֲִֵֵֶֶֶַַָָָָָ
ׁשּיהיה יתּבר ּברצֹונֹו עלה ׁשּכ ּבמדרגה, ּתחּתֹונים ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאם
ּדוקא. החׁש מּתֹו האֹור ּביתרֹון יתּבר לפניו רּוח ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָֹנחת
הּׁשביעי. ּבאלף ועּקרֹו הּמׁשיח ּבימֹות ּיתּגּלה זה ְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָותכלית
ׁשהּוא ׁשּבעין, הּׁשחֹור ׁשהּוא עינֹו, ּכאיׁשֹון יּצרנהּו ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָוזהּו
ידי ׁשעל הינּו ּדוקא, החׁש מּתֹו האֹור יתרֹון ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָֹענין

העצם. לראּית ּבאים ְִִִֶֶֶַַָָֹהחׁש

לעילe‡eד) נתּבאר ּדהּנה הּוא, ּדבענין35הענין ≈ְְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָ
עם, על מל ּבחינֹות, ב' יׁש ְְִֵֶֶַַַָהּמלּוכה
זֹו מלּוכה והמׁשכת ׁשהכּתרת ונפרדים, עֹוממֹות ְְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָמּלׁשֹון
מלכי מל ּובחינת נׁשמה, רּוח ּדנפׁש העבֹודה מּצד ְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָהּוא
הּוא זֹו מלּוכה והמׁשכת ׁשהכּתרת אגּוסטּוס, ְְְְְְִֶַַַַַַָָָָהּמלכים,
אמנם, היא. טהֹורה ּבחינת יחידה, ּדחּיה העבֹודה ְְְְְֲִִִִַַַָָָָָָָמּצד
ממׁשיכים יחידה ּדחּיה העבֹודה ידי ׁשעל זה ְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָּבענין
ּכמֹו העבֹודה מסּפיק לא הּמלכים, מלכי מל ְְְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹּבחינת
צרי אּלא למעלה, ּבהיֹותּה הּנׁשמה עצם מּצד ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשהיא
ּומּכל ּדוקא, למּטה הּנׁשמה ׁשּבירידת העבֹודה ְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָָלהיֹות
עצם ׁשּמּצד העבֹודה יׁשנּה למּטה ּגם הּנה ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָמקֹום,
הּמלכים. מלכי מל ּבחינת ממׁשיכים ואז ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָהּנׁשמה,

מׁשל ּפי על למדינה36ויּובן הּמל ׁשּׁשלחֹו מל מּבן ְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
וכאׁשר סֹופֹו, ּיהיה מה לראֹות ּבכדי למרחּקים ְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַאחרת
,הּמל ּתענּוג ּגֹורם זה הרי ,הּמל אל ׁשב הּמל ֲֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַַָּבן
ּדר ועל ּכלל. ּכזה ּתענּוג יהיה לא ּבביתֹו ּבהיֹותֹו ְְְְְֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹאׁשר
הּבחינה מסּפיק ׁשּלא למּטה, הּנׁשמה ּבירידת יּובן ְְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָָֹזה
ּכׁשּמתלּבׁשת אם ּכי לעצמּה, ׁשהיא ּכמֹו היא ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָּדטהֹורה
נפׁש ּבבחינת ּובפרט ּדוקא, נׁשמה רּוח נפׁש ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָּבבחינת
ּבחינת אּלא נּכר לא ׁשּבגּלּוי ההתלּבׁשּות, עּקר ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָֹׁשהּוא

הּקדֹוׁש ׁשּבּזהר הּזֹונה ּכמׁשל נסיֹונֹות, וכּמה ּכּמה לּה ויׁש ׁשחֹורה, וכאׁשר37אׁש , ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָֹ
זה הרי הּנׁשמה, עצם מּצד עבֹודתּה ועֹובדת ּבנּסיֹון עֹומדת למּטה ּבהיֹותּה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָּגם
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ÂÈ B‡Ó ‰„ÈÈ Ì‰ÏÂ ÏÈ‡B‰ ,ÌÈBÈÏÚ‰ ˙BÓÏBÚ ÏÈLaƒ¿ƒ»»∆¿ƒƒ¿»∆¿ƒ»≈»»

Ca˙È,יתברך פניו אור לצמצם צורך היה העליונים עולמות להוות בשביל - ƒ¿»≈
וצמצום ירידה היא שהתכלית יתכן hÓÏ‰,ולא ‡È‰ ‰Âk‰ ‡l‡ ,∆»««»»ƒ¿«»

BÈ‡ ÌÈBzÁz LeÙc ,‡˜Âc ÌÈBzÁ˙a ‰Èc ÔÈÚ ‡e‰L∆ƒ¿«ƒ»¿«¿ƒ«¿»¿≈«¿ƒ≈
‰ÏÚÓ ,ÌB˜Ó ÔÈÚa¿ƒ¿«»«¿»
„‚a BÈ‡ È‰L ,‰hÓe«»∆¬≈≈¿∆∆
Ì‡ Èk ,ÏÏk ÌB˜Ó»¿»ƒƒ
CkL ,‰‚„Óa ÌÈBzÁz«¿ƒ¿«¿≈»∆»
Ca˙È BBˆa ‰ÏÚ»»ƒ¿ƒ¿»«
ÂÈÙÏ Áe ˙Á ‰È‰iL∆ƒ¿∆«««¿»»
B‡‰ ÔB˙Èa Ca˙Èƒ¿»≈¿ƒ¿»
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˙BÓÈa ‰lb˙i ‰Ê ˙ÈÏÎ˙Â¿«¿ƒ∆ƒ¿«∆ƒ
Ï‡a BÚÂ ÁÈLn‰«»ƒ«¿ƒ»»∆∆
e‰vÈ e‰ÊÂ .ÈÚÈM‰«¿ƒƒ¿∆ƒ¿∆¿
‡e‰L ,BÈÚ ÔBLÈ‡k¿ƒ≈∆
‡e‰L ,ÔÈÚaL BÁM‰«»∆»«ƒ∆
CBzÓ B‡‰ ÔB˙È ÔÈÚƒ¿«ƒ¿»ƒ
ÏÚL eÈ‰ ,‡˜Âc CLÁ‰«…∆«¿»«¿∆«
˙i‡Ï ÌÈ‡a CLÁ‰ È„È¿≈«…∆»ƒƒ¿ƒ«

.ÌˆÚ‰שני זה, פרק לסיכום »∆∆
א. האדם: בעבודת אופנים

ב. ולב. במוח רגילה עבודה

עצם גילוי - דליבא' 'רעותא

כאשר דווקא המתגלה הנשמה,

גשמי. בגוף נמצאת הנשמה
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˙ÎLÓ‰Â ˙zÎ‰L∆«¿»«¿«¿»«
„vÓ ‡e‰ BÊ ‰ÎeÏÓ¿»ƒ«
Áe LÙc ‰„BÚ‰»¬»¿∆∆«
CÏÓ ˙ÈÁe ,‰ÓL¿»»¿ƒ«∆∆
ÒeËÒe‚‡ ,ÌÈÎÏn‰ ÈÎÏÓ«¿≈«¿»ƒ«¿

מלכים] על zÎ‰L˙[=מלך ,∆«¿»«
‡e‰ BÊ ‰ÎeÏÓ ˙ÎLÓ‰Â¿«¿»«¿»

Ó‰iÁc ‰„BÚ‰ „vƒ«»¬»¿«»
‰B‰Ë ˙ÈÁa ,‰„ÈÁÈ¿ƒ»¿ƒ«¿»
‰Ê ÔÈÚa ,ÌÓ‡ .‡È‰ƒ»¿»¿ƒ¿»∆
‰iÁc ‰„BÚ‰ È„È ÏÚL∆«¿≈»¬»¿«»
˙ÈÁa ÌÈÎÈLÓÓ ‰„ÈÁÈ¿ƒ»«¿ƒƒ¿ƒ«
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CÏn‰ BÁÏML CÏÓ∆∆∆¿»«∆∆
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כב      

ׁשעּקר הּמל ּבן ּבמׁשל ּוכמֹו ּביֹותר, ּגדֹול ּתענּוג ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָּגֹורם
מה ,הּמל אביו אל מּמרחּקים ׁשב ּכאׁשר הּוא ְֲֲִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּתענּוג
ּתענּוג אינֹו ּתמידי ׁשּתענּוג ּבביתֹו, ּבהיֹותֹו ּכן .38ּׁשאין ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַ

ׁשּירדה אּלא עצמית, היא ּבעצם ׁשהּנׁשמה ּבזה, ְְְְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָוהענין
ּבזה נמׁש ולכן ,הּמל ּבית אל וׁשבה ּבּׁשביה, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָלמּטה
ּׁשּנעׂשה מרחֹוק הּתענּוג ּכמֹו לא הינּו, עצמי, ְְְֲֲֲִֵֶַַַַַַָָֹּתענּוג
למרחּקים ׁשהל מּמׁש מהעצם הּתענּוג אם ּכי ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָקרֹוב,
הּוא הּתענּוג לכן מּמׁש, עצם ׁשהּוא ּדכיון חזרה, ְֲֲֵֵֶֶֶַַַָָָָָָּובא
ּדהּתֹורה הּתֹורה, על הּנׁשמֹות מעלת וזהּו עצמי. ְְְְֲֲִֶַַַַַַַַָָָּתענּוג

אמּון אצלֹו ואהיה ּבבחינת ׁשהיתה ּכמֹו ּגם אין39הּנה , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ
אדם ּבבחינת ׁשהיא ּכמֹו וגם מּמׁש, עצמי ּתענּוג ְְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָזה
קדמֹון ּדאדם הּקדּומה חכמה ּבחינת זה הרי ְְְְְְֲִֵֶַַַַָָָָָקדמֹון,

אּלא40(ּכנ"ל מּמׁש, ּבהעצמּות מׁשרׁשים הם והּנׁשמֹות ,( ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָֻ
ּבזה נמׁש אזי חזרה, ּבאים וכאׁשר למרחּקים, ְְְְְֲֲֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָּׁשהלכּו
הּׂשמחה נעׂשית זה ּומּצד מּמׁש, הּפׁשּוט עצמי ְְֲֲִִִֵֶַַַַַַַָָָּתענּוג
ּומלּכא יׂשראל ּתֹורה, וׂשמחת עצרת ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַָָָּדׁשמיני

ואּתה41ּבלחֹודֹוהי אני ּונגלּגל ּבֹואּו ,42. ְְְְֲִִִֵַַָ

נׁשמתe‰ÊÂה) על ּדקאי ּכדמּותנּו, ּבצלמנּו אדם נעׂשה ¿∆ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָ
הּנׁשמֹות ּכל ׁשּכֹוללת הראׁשֹון, הּנה43אדם , ְִִֵֶֶֶַָָָָָ

ּבצלמנּו ּבבחינת היא ׁשּיהיה, מי יהיה נׁשמה, ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָּכל
לבחינת עד ׁשּלמעלה, הּבחינֹות ּכל ּבּה ׁשּיׁש ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָּכדמּותנּו,
ּבכח, מהׁשערה למעלה נעלה, הּיֹותר ּבאפן היא ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹֹטהֹורה
מהאֹור ּגם ּולמעלה הרצֹון, עלּית מּבחינת ְְְְְֲִִִֵַַַַַָָָָָּולמעלה
ּכללית, המׁשכה ּבחינת ׁשהּוא הרצֹון עלֹות ְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָֹׁשּקדם
אם ּכי הּצמצּום, ׁשּלפני עּתיק מּבחינת ּגם יֹותר ְְְְְִִִִִִִֵֵֶַַַַַָּולמעלה
ּבעצמּותֹו, הּכלּול וׁשם ּבאֹור מׁשרׁשת ׁשהּנׁשמה ְְְְְְְֵֶֶֶַַַָָָֻּכמֹו
מּיׂשראל, אחד ּבכל יׁשנֹו זה וענין מּמׁש. ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָּובהעצמּות
להסיר רק היא נׁשמה רּוח נפׁש ּדבחינת ְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָוהעבֹודה
ּדׁשבעה הּממּצע ענין ּכן ּגם וזהּו וההסּתרים, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֻההעלמֹות
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כד.42)נא. פכ"א, ס"ז.43)במדב"ר אגה"ק תניא

    
‚eÚ‰ wÚL CÏn‰ Ôa ÏLÓa BÓÎe ,˙BÈa ÏB„ ‚eÚ«¬»¿≈¿ƒ¿«∆«∆∆∆ƒ«««¬

‡ Ï‡ ÌÈwÁnÓ L L‡k ‡e‰Ôk ÔÈ‡M ‰Ó ,CÏn‰ ÂÈ «¬∆»ƒ∆¿«ƒ∆»ƒ«∆∆«∆≈≈
‚eÚ BÈ‡ È„ÈÓ ‚eÚL ,B˙Èa B˙BÈ‰a38,‰Êa ÔÈÚ‰Â  ƒ¿¿≈∆«¬¿ƒƒ≈«¬¿»ƒ¿»»∆

,‰ÈMa ‰ÓÏ ‰„L ‡l‡ ,˙ÈÓˆÚ ‡È‰ ÌˆÚa ‰ÓLp‰L∆«¿»»¿∆∆ƒ«¿ƒ∆»∆»¿»¿«»«ƒ¿»
Âאחרֿכך˙Èa Ï‡ ‰L ¿»»∆≈

‰Êa CLÓ ÔÎÏÂ ,CÏn‰«∆∆¿»≈ƒ¿»»∆
‡Ï ,eÈ‰ ,ÈÓˆÚ ‚eÚ«¬«¿ƒ«¿…
˜BÁÓ ‚eÚ‰ BÓk¿««¬≈»
Ì‡ Èk ,B˜ ‰ÚpM∆«¬»»ƒƒ
LnÓ ÌˆÚ‰Ó ‚eÚ‰««¬≈»∆∆«»
‡e ÌÈwÁÓÏ CÏ‰L∆»«¿∆¿«ƒ»
ÌˆÚ ‡e‰L ÔÂÈÎc ,‰ÊÁ¬»»¿≈»∆∆∆
‡e‰ ‚eÚ‰ ÔÎÏ ,LnÓ«»»≈««¬
˙ÏÚÓ e‰ÊÂ ÈÓˆÚ ‚eÚ«¬«¿ƒ¿∆«¬«
,‰B‰ ÏÚ ˙BÓLp‰«¿»««»
BÓk Ì ‰p‰ ‰B‰c¿«»ƒ≈«¿

‰˙È‰Lהקדום בשורשה ∆»¿»
BÏˆ‡ ‰È‰‡Â ˙ÈÁaƒ¿ƒ«»∆¿∆∆¿

ÔeÓ‡39.אצלו גדילה [=הייתי »
ואהיה הפסוק: ובהמשך

רז"ל ופירשו יום. יום שעשועים

של שעשועיו היא התורה -

eÚ‚הקב"ה] ‰Ê ÔÈ‡ ,≈∆«¬
BÓk Ì‚Â ,LnÓ ÈÓˆÚ«¿ƒ«»¿«¿

‡È‰L- התורה -˙ÈÁa ∆ƒƒ¿ƒ«
=] ÔBÓ„˜ Ì„‡ראשית »»«¿

ÈÁa˙המחשבה] ‰Ê È‰ ,¬≈∆¿ƒ«
Ì„‡c ‰Óe„w‰ ‰ÓÎÁ»¿»«¿»¿»»

ÔBÓ„˜,בהעצמות ולא - «¿
מחכמה ),ÏÎ40שלמעלה

ÌÈLLÓ Ì‰ ˙BÓLp‰Â¿«¿»≈À¿»ƒ
‡l‡ ,LnÓ ˙eÓˆÚ‰a¿»«¿«»∆»
,ÌÈwÁÓÏ eÎÏ‰M∆»¿¿∆¿«ƒ
ÈÊ‡ ,‰ÊÁ ÌÈ‡a L‡ÎÂ¿«¬∆»ƒ¬»»¬«
ÈÓˆÚ ‚eÚ ‰Êa CLÓƒ¿»»∆«¬«¿ƒ
‰Ê „vÓe ,LnÓ ËeLt‰«»«»ƒ«∆
ÈÈÓLc ‰ÁÓ‰ ˙ÈÚ«¬≈«ƒ¿»ƒ¿ƒƒ
,‰B ˙ÁÓÂ ˙ˆÚ¬∆∆¿ƒ¿«»
‡kÏÓe Ï‡Èƒ¿»≈«¿»

È‰B„BÁÏa41[בלבדם - הקדושֿברוךֿהוא - והמלך e‡Ba[=ישראל , ƒ¿ƒ
‰‡Â È‡ ÏÏ‚e42:(פכ"א במדבר (רבה ÍÏÓÏבמדרש Ï˘Ó ¿«¿≈¬ƒ¿«»

ÈÓÈ Ê ‰È„Ó˘ Ì„‡È ÏÎ ÔÓÈÊÂ ÌÈÓÈ Ê ‰„ÂÚ ‰˘Ú˘
Î Â‰Â‡Ï Ó‡ ‰˙˘Ó‰ ÈÓÈ Ê ÂÚ˘ ÔÂÈÎ ‰˙˘Ó‰

ÂÈ„È Â‡ˆÈ[חובה ידי ‡È[=יצאנו Ï‚Ï‚ ‰È„Ó‰ È ÏÎÓ
˙‡ÂÏ‡˘ÈÏ ‡Â‰ÍÂ˘Â„˜‰ Ó‡ ÍÎ ,‡ˆÓ˙˘ ‰Ó ‰

È‰˙ ˙ˆÚ ÈÈÓ˘‰ ÌÂÈ
Ì˙‡˘ ‰Ó ÂÏ‚Ï‚ ÌÎÏ
‡ ÏÈ‡ ‡  ÌÈ‡ˆÂÓ.

ירידת ע"י זה: פרק סיכום

בבחינת ועבודתה למטה, הנשמה

הרי נסיונות, מתוך הנשמה עצם

ששב המלך בן כמשל זה

ועל המלך, אביו אל ממרחקים

ה"תענוג מתעורר זה ידי

עצם והתקשרות העצמי",

הקב"ה. של בעצמותו הנשמה

Ì„‡ ‰Ú e‰ÊÂ (‰¿∆«¬∆»»
È‡˜c ,e˙eÓ„k eÓÏˆa- ¿«¿≈ƒ¿≈¿»ƒ

נאמר: זה ÓL˙פסוק ÏÚ«ƒ¿«
˙ÏÏBkL ,ÔBL‡‰ Ì„‡»»»ƒ∆∆∆

˙BÓLp‰ Ïk43Ïk ‰p‰ , »«¿»ƒ≈»
,‰È‰L ÈÓ ‰È‰È ,‰ÓL¿»»ƒ¿∆ƒ∆ƒ¿∆
eÓÏˆa ˙ÈÁa ‡È‰ƒƒ¿ƒ«¿«¿≈
Ïk a LL ,e˙eÓ„kƒ¿≈∆≈»»
„Ú ,‰ÏÚÓlL ˙BÈÁa‰«¿ƒ∆¿«¿»«
‡È‰ ‰B‰Ë ˙ÈÁÏƒ¿ƒ«¿»ƒ
,‰ÏÚ ˙B‰ Ô‡a¿…∆«≈«¬∆
,ÁÎa ‰ÚL‰Ó ‰ÏÚÓÏ¿«¿»≈«¿»»¿…«
˙ÏÚ ˙ÈÁaÓ ‰ÏÚÓÏe¿«¿»ƒ¿ƒ«¬ƒ«
Ì ‰ÏÚÓÏe ,ÔBˆ‰»»¿«¿»«
˙BÏÚ Ì„wL B‡‰Ó≈»∆…∆¬
˙ÈÁa ‡e‰L ÔBˆ‰»»∆¿ƒ«
‰ÏÚÓÏe ,˙ÈÏÏk ‰ÎLÓ‰«¿»»¿»ƒ¿«¿»
˜ÈÚ ˙ÈÁaÓ Ì ˙BÈ≈«ƒ¿ƒ««ƒ
Ì‡ Èk ,ÌeˆÓv‰ ÈlL∆ƒ¿≈«ƒ¿ƒƒ
˙LLÓ ‰ÓLp‰L BÓk¿∆«¿»»À¿∆∆
ÏeÏk‰ ÌLÂ B‡a¿¿≈«»
˙eÓˆÚ‰e ,B˙eÓˆÚa¿«¿¿»«¿
ÏÎa BLÈ ‰Ê ÔÈÚÂ LnÓ«»¿ƒ¿»∆∆¿¿»
‰„BÚ‰Â ,Ï‡Ó „Á‡∆»ƒƒ¿»≈¿»¬»
˙BÓÏÚ‰‰ È‰Ï ˜ ‡È‰ ‰ÓL Áe L ˙ÈÁcƒ¿ƒ«∆∆«¿»»ƒ«¿»ƒ««¬»
Ì‰L ÌÈÈÚ ‰ÚLc ÚvÓn‰ ÔÈÚ Ôk Ì e‰ÊÂ ,ÌÈ‰‰Â¿«∆¿≈ƒ¿∆«≈ƒ¿««¿À»¿ƒ¿»≈«ƒ∆≈

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

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

   

ההעלמֹות להסיר רק ׁשּזהּו מּדֹות, הז' ׁשהם ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָעינים
אהבה הּנׁשמה, עצם מּצד היא העבֹודה אבל ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָוהסּתרים,
הּנה למּטה, מלמעלה ּגם כן ּוכמֹו ּבדבר. ּתלּויה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשאינּה
אבל והסּתרים, ההעלמֹות להסיר רק ענינם ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻהּממּצעים

לא ׁשאז לבא, לעתיד יהיה זה ענין ּוׁשלמּות מּמׁש. העצמּות מּצד היא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹההמׁשכה
הארץ, מן אעביר הּטמאה רּוח ׁשאת לפי ענין, ׁשּום (ּבאוארענען) לׁשלל ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻיצטרכּו
ערֹום, ׁשהּוא ּכמֹו ּגם ּומהּותֹו, עצמּותֹו ּבכל ׁשּיתּגּלה יתּבר לֹו ּדירה יעׂשּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָואז
מעלת (הּמגּלה אֹורייתא יׂשראל ּבלחֹודֹוהי, ויׂשראל מלּכא ויהיה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָּבהּדירה,

חד ּכּוּלא הּוא ּברי וקּודׁשא .44יׂשראל) ְְְְִִֵַָָָ
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אחד] הנשמה.הכל עצם על מוסב כדמותנו" בצלמנו אדם "נעשה לסיכום,

בשאר העבודה של ועניינה שלמעלה. הגבוהות הדרגות כל נמצאות שבה

להסיר הוא הנשמה כוחות

המעלימים וההסתרים המניעות

ושלימות העצמי, אורה גילוי על

לעתידֿלבוא. יהיה זה גילוי
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כג    

ההעלמֹות להסיר רק ׁשּזהּו מּדֹות, הז' ׁשהם ְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָעינים
אהבה הּנׁשמה, עצם מּצד היא העבֹודה אבל ְְְֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָוהסּתרים,
הּנה למּטה, מלמעלה ּגם כן ּוכמֹו ּבדבר. ּתלּויה ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשאינּה
אבל והסּתרים, ההעלמֹות להסיר רק ענינם ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָֻהּממּצעים

לא ׁשאז לבא, לעתיד יהיה זה ענין ּוׁשלמּות מּמׁש. העצמּות מּצד היא ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹֹההמׁשכה
הארץ, מן אעביר הּטמאה רּוח ׁשאת לפי ענין, ׁשּום (ּבאוארענען) לׁשלל ְְְְְְֲִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֻיצטרכּו
ערֹום, ׁשהּוא ּכמֹו ּגם ּומהּותֹו, עצמּותֹו ּבכל ׁשּיתּגּלה יתּבר לֹו ּדירה יעׂשּו ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָואז
מעלת (הּמגּלה אֹורייתא יׂשראל ּבלחֹודֹוהי, ויׂשראל מלּכא ויהיה ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָּבהּדירה,

חד ּכּוּלא הּוא ּברי וקּודׁשא .44יׂשראל) ְְְְִִֵַָָָ
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א.44) עג, זח"ג ראה

    
Ï‡ ,Ì‰ ˙BÓÏÚ‰‰ ‰Ï  e‰L ,˙BÓ ‰«ƒ∆∆«¿»ƒ««¬»¿∆¿≈ƒ¬»
‰eÏ ‡L ‰‰‡ ,‰ÓL‰ ÌˆÚ Ó ‡‰ ‰BÚ‰»¬»ƒƒ«∆∆«¿»»«¬»∆≈»¿»
ÌÚ ÌÚÓn‰ ‰‰ ,‰ÓÏ ‰ÏÚÓÏÓ Ìb Î BÓÎe .a¿»»¿≈«ƒ¿«¿»¿«»ƒ≈«¿À»ƒƒ¿»»
Ó ‡‰ ‰ÎLÓ‰‰ Ï‡ ,Ì‰ ˙BÓÏÚ‰‰ ‰Ï «¿»ƒ««¬»¿∆¿≈ƒ¬»««¿»»ƒƒ«

˙eÓÏLe .LnÓ ˙eÓˆÚ‰»«¿«»¿≈
˙ÚÏ ‰‰ ‰ Úƒ¿»∆ƒ¿∆∆»ƒ
eÎˆ ‡Ï ‡L ,‡Ï»…∆»…ƒ¿»¿
ÚÚ‡‡a ÏÏLÏƒ¿…«»∆∆

Ï[=להיזהר] ,Ú ÌeL ƒ¿»¿ƒ
‰‡Ó‰ e ˙‡L∆∆««À¿»
‡ ,‡‰ Ó Ú‡«¬ƒƒ»»∆¿»
a˙ BÏ ‰ eÚ«¬ƒ»ƒ¿»≈
B˙eÓˆÚ ÏÎa ‰lb˙iL∆ƒ¿«∆¿»«¿
‡e‰L BÓk Ìb ,B˙e‰Óe««¿∆
‰‰ ,‰‰a ,ÌBÚ»¿«ƒ»¿ƒ¿∆
Ï‡ ‡kÏÓ«¿»¿ƒ¿»≈

Ï‡ ˙ÏÚÓ ‰ln‰ ‡˙B‡ Ï‡ ,‰BBÏaƒ¿ƒƒ¿»≈«¿»«¿«»«¬«ƒ¿»≈
 ‡lek ‡e‰ a ‡Le44והקדושֿברוךֿהוא התורה [=ישראל ¿¿»¿ƒ»«

אחד] הנשמה.הכל עצם על מוסב כדמותנו" בצלמנו אדם "נעשה לסיכום,

בשאר העבודה של ועניינה שלמעלה. הגבוהות הדרגות כל נמצאות שבה

להסיר הוא הנשמה כוחות

המעלימים וההסתרים המניעות

ושלימות העצמי, אורה גילוי על

לעתידֿלבוא. יהיה זה גילוי
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שישי עמ' א

              

    
         

          
           
          

          
          

            
         

        
          

         
         

      





























המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום חמישי עמ' ב



כד

     
מוגה בלתי

קצר הוא שהזמן לומר ברצוני אין .1,
פעם שכן, באו2- אנ"ש, אצל וכרגיל ללוותו, אנ"ש באו בווינא, אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד כשהיה

שעדיין ואמר דייטש"), ("א אשכנז מיהודי אחד שם עמד מעשה בשעת הרכבת. של נסיעתה זמן קודם זמן ַמשך
חדא" וברגעא חדא "בשעתא שהרי רב, זמן הוא אחד רגע אכן, ואמר: הרבי נענה מינוטע". "איינע אפשר3יש

כזכיות" לו נעשים ש"זדונות ועד תשובה, -4לעשות .

הוא שהזמן אני אומר שמחה.5אלא בניגון - מלא בתוכן זה זמן למלא יש ולכן, .

מצאנז הקדוש הרב זה6. הרי ושאלוהו: המעתֿלעת. במשך אחדות שעות ביותר, מועט זמן לישון נהג ַ
- מהירה"? "תפיסה פירוש מה מהירה". "תפיסה בעל שהנני עלי אומרים וענה: הגוף? לבריאות הנוגע ענין
הנני - השינה בענין גם ובמילא, מועט. זמן המהירה התפיסה בעל אצל נמשך רב, זמן אחר אצל שנמשך שדבר

מהר ...7ישן
אלו מהר, יישנו לישון, החפצים אלו הרי הנה - יקר שהזמן כיון שליט"א:) אדמו"ר קדושת כבוד (וסיים

מהר! ניגון ינגנו ניגון, לנגן שרצונם ואלו מהר, "לחיים" יאמרו "לחיים", לומר שרצונם

***

דין פי על הרי שבת, קבלת לפני אנו שעומדים כיון מפה8. פורס היום עליו וקדש סעודתו באמצע העומד ,
היין. על ומקדש

כן לנהוג רצה לא אדמו"ר וחמי מורי קדושת ידועים9כבוד טעמים מצד לנהוג10, רוצים שאינם ישנם ולכן ,
חובתם. ידי כולם את ויוציא ויקדש, מפה אחד יפרוס - כולו להציבור בנוגע אבל כן.

חובת ידי שייצאו כוונתי, חובתם, ידי ייצאו שהכל שאמרתי מה -בורא" ברכת חובת ידי שיצאו ולא ,
כי היין, על הגפן" אחד11פרי כל יברך ולכן היין, לשתיית הברכה שמיעת בין הפסק יתכן גדול, שהציבור כיון ,

שבירכו אלו כי הקידוש, קודם הגפן" פרי "בורא בירכו שלא (אלו היין על הגפן" פרי "בורא בעצמו ואחד
הקודמת בברכתם כבר נפטרו מקום,12כבר, מכל הגפן", פרי "בורא בברכת חובתם ידי יוצאים שאינם ואף ,(

קידוש. חובת ידי לצאת יכולים

אף מוציא היה שלא ברכה", של "כוס בחלוקת אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד להנהגת מהטעמים וזהו
לשתיית הברכה שמיעת בין הפסק להיות עלול היה גדול, ציבור שהיה דכיון הברכה, חובת ידי מהשומעים אחד

לעצמו יברך אחד שכל יותר טוב ולכן כו'), חבירו עם ידבר שאחד זה ידי (על .13היין

"בורא ברכת מלבד נוספת ברכה מברכים אין ברכה" של שב"כוס שכיון באמרם, כך, על שערערו כאלו היו
בשלמא - בכלל? השתתפותם היא במה זו, בברכה חובתם ידי הציבור את מוציא אינו אם הרי הגפן", פרי
המזון, דברכת ברכה" של ב"כוס אבל הקידוש, ברכת גם ישנה הגפן" פרי "בורא ברכת על נוסף הרי בקידוש,

זו? בברכה חובתם ידי יוצאים אינם אם הציבור, השתתפות היא במה - זו ברכה אלא בה שאין
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כניסת1) אחר כשעה ונמשכה ערב, לפנות התחילה ההתוועדות
) ).השבת

וש"נ.2) .183 ע' ח"ב תו"מ גם ראה
סע"א.3) קכט, זח"א ראה
ב.4) פו, יומא
ע'5) ריש תש"ח (סה"ש בתחלתה תש"ח שמח"ת יום שיחת ראה
.(177
שמזכירים6) פולין מאדמו"רי שיש אמר, שליט"א אדמו"ר כ"ק

ווילט ("עס חידושים להנהיג ברצונו ואין מזכירים, שאין ויש אותם,
מדבר מצאנז שהרה"ק כיון אמנם, נייעסן"). קיין איינפירן ניט ַזיך
אותו. מזכיר לכן – נפלאים דברים אודותיו וכותב הצ"צ, אודות הרבה

שלז).7) (אות א נא, תער"ב) (בילגורייא חיים מקור ספר ראה
(ס"ט8) ס"ד סרע"א או"ח (ואדה"ז) טושו"ע סע"א. ק, פסחים

ואילך).
ס"ע9) תש"ד (סה"ש בתחלתה תש"ד תורה שמחת יום שיחת ראה

ואילך). 39
סוסי"א.10) שם אדה"ז שו"ע ראה
חי"ד11) (אג"ק זו שנה תשרי י"ט מכתב ראה – דלקמן בהענין

בעת בזה שנדבר "ומה מג: ס"ע שם גם וראה ואילך). כט ע'
כו'". ההתועדות

רסי"א.12) שם ראה
סוסק"צ.13) או"ח ואדה"ז טושו"ע גם ראה

    

ברכה". של "כוס חובת ידי הוציאם שהמברך העובדה בעצם היא הציבור השתתפות כי כן, אינה האמת אבל
חובתם ידי הוציאם שלא שאף והיינו, חובת ידי הוציאם מקום מכל ,   שנחשב ,

מה אחד הכוס.לכל על הזימון ברכת שבירך ם

מצינו מזו אף14וגדולה משנה, לחם חובת ידי המסובים את להוציא הבוצע שיכול משנה", ל"לחם בנוגע
שנטל קודם אפילו אלא לסעודה, ידיו נטל שכבר מי מיבעיא ולא המוציא. בברכת חובתם ידי מוציאם אינו אם
יוצא שאינו אף משנה, בלחם חובתו ידי לצאת יכול מקום, מכל כלל, החיוב עדיין עליו אין שאז לסעודה, ידיו

המוציא. בברכת חובתו ידי

שבא ברכה", של ל"כוס בנוגע ולאחרומכלֿשכן האכילה, הענינים ובכל המזון, בברכת
בברכת חובתו ידי יוצא שאינו אף ברכה", של "כוס חובת ידי לצאת שיכול ודאי הרי - המזון לברכת הנצרכים

הגפן". פרי "בורא

פרי "בורא לברכת שייך זה ואין קידוש, חובת ידי הציבור כל את יוציא המסובים אחד לעניננו: ובנוגע
כנ"ל. לעצמו, יברך ואחד אחד שכל יותר טוב שבזה הגפן",

***

נתינת אודות מזכירים דשמחתֿתורה שבהתוועדות הוא, האחרונות השנים במשך שהנהיגו הענינים אחד .
הקודמות בהשיחות וכמבואר השנה, ימי למספר המכוון במספר הכללית בקופה לצדקה .15מטבעות

הצדקה דנתינת הפועל שהרי מחר, או היום כך על ידברו אם נפקאֿמינה אין לפועל שבנוגע אף הרי ולכן,
הזריזות, מעלת מצד כן, פי על אף בשבוע, ראשון יום קודם להיות יכול אינו הכי בלאו

מעלת לערך גדול לנסיון כך כל נחשבה אינה עצמה "העקידה שהרי אבינו, אברהם של מעלתו כל שזוהי -
דאברהם ו"זריזותי' נפלאה", בזריזות זאת עשה השלום עליו אבינו שאברהם רק . . השלום עליו אבינו אברהם

עולם" עד ולבנינו לנו לעד העומדת היא השלום עליו -16אבינו כו' הגזירות כל ומבטלת ,

מעתה. כבר הענין יתחיל פנים כל על ודיבור שבמחשבה כדי עתה, זה ענין אודות אני מדבר

היום עבודת והתחלת יסוד היא הצדקה נתינת כי ויום, יום בכל להיות שצריך ענין היא הצדקה נתינת .
(כדלקמן).

ובהקדמה:

לימוד קודם להיות צריך התפלה ענין שהרי להתפלל, צריך לראש לכל הנה משנתו, קם שיהודי בשעה
הגמרא כמאמר בתורה17התורה, לעסוק ושלא מלאכה לעשות "שלא למטתי", סמוך . . שתהא תפלתי "על

יכול זה לאחרי ורק בתורה, שיעור ללמוד צריך כך ואחר ואתפלל", שמע קריאת שאקרא עד ממטתי כשעמדתי
התפלה. בענין להיות צריכה ההתחלה אבל לעסקיו. לילך הוא

התורה: בלימוד ולא דוקא, בתפלה להיות צריכה היום שהתחלת לכך הטעם וביאור

לי עשה ידי ועוצם ש"כחי יחשוב שלא כדי והדומה, עסק של בענינים היום את להתחיל שאיֿאפשר כשם
הזה" החיל להתחיל18את שאין גופא, ברוחניות גם הוא כן - רוחניים בענינים היום את להתחיל בהכרח ולכן ,

כי: התורה, בלימוד היום את

אנושי, בשכל ונתלבשה למטה ירדה שהתורה זה מצד מקום, מכל יתברך, ורצונו חכמתו היא שהתורה אף
לה" "לאפשא בתורה, ולחדש בשכלו להבין שצריך הוא הלימוד עם19וסדר קשור זה שענין ,עלול -

התורה. נותן אודות ולשכוח התורה, בלימוד הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כחי לחשוב הוא
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(הוע14) סרע"ד או"ח (בוטשאטש) אברהם אשל ג"כראה תק
שם). חיים בארחות

(15.(172 ע' חט"ו (תו"מ סמ"ד דאשתקד שמח"ת יום שיחת ראה
וש"נ.

א).16) (קלג, סכ"א אגה"ק תניא

ובפרש"י.17) ב ה, ברכות
יז.18) ח, עקב
ובכ"מ.19) ד. לט, ג. לח, מקץ בתו"א ונתבאר הובא ב. יב, זח"א

סוה"ד. ופ"א ה"ה. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' וראה



כה     

ברכה". של "כוס חובת ידי הוציאם שהמברך העובדה בעצם היא הציבור השתתפות כי כן, אינה האמת אבל
חובתם ידי הוציאם שלא שאף והיינו, חובת ידי הוציאם מקום מכל ,   שנחשב ,

מה אחד הכוס.לכל על הזימון ברכת שבירך ם

מצינו מזו אף14וגדולה משנה, לחם חובת ידי המסובים את להוציא הבוצע שיכול משנה", ל"לחם בנוגע
שנטל קודם אפילו אלא לסעודה, ידיו נטל שכבר מי מיבעיא ולא המוציא. בברכת חובתם ידי מוציאם אינו אם
יוצא שאינו אף משנה, בלחם חובתו ידי לצאת יכול מקום, מכל כלל, החיוב עדיין עליו אין שאז לסעודה, ידיו

המוציא. בברכת חובתו ידי

שבא ברכה", של ל"כוס בנוגע ולאחרומכלֿשכן האכילה, הענינים ובכל המזון, בברכת
בברכת חובתו ידי יוצא שאינו אף ברכה", של "כוס חובת ידי לצאת שיכול ודאי הרי - המזון לברכת הנצרכים

הגפן". פרי "בורא

פרי "בורא לברכת שייך זה ואין קידוש, חובת ידי הציבור כל את יוציא המסובים אחד לעניננו: ובנוגע
כנ"ל. לעצמו, יברך ואחד אחד שכל יותר טוב שבזה הגפן",

***

נתינת אודות מזכירים דשמחתֿתורה שבהתוועדות הוא, האחרונות השנים במשך שהנהיגו הענינים אחד .
הקודמות בהשיחות וכמבואר השנה, ימי למספר המכוון במספר הכללית בקופה לצדקה .15מטבעות

הצדקה דנתינת הפועל שהרי מחר, או היום כך על ידברו אם נפקאֿמינה אין לפועל שבנוגע אף הרי ולכן,
הזריזות, מעלת מצד כן, פי על אף בשבוע, ראשון יום קודם להיות יכול אינו הכי בלאו

מעלת לערך גדול לנסיון כך כל נחשבה אינה עצמה "העקידה שהרי אבינו, אברהם של מעלתו כל שזוהי -
דאברהם ו"זריזותי' נפלאה", בזריזות זאת עשה השלום עליו אבינו שאברהם רק . . השלום עליו אבינו אברהם

עולם" עד ולבנינו לנו לעד העומדת היא השלום עליו -16אבינו כו' הגזירות כל ומבטלת ,

מעתה. כבר הענין יתחיל פנים כל על ודיבור שבמחשבה כדי עתה, זה ענין אודות אני מדבר

היום עבודת והתחלת יסוד היא הצדקה נתינת כי ויום, יום בכל להיות שצריך ענין היא הצדקה נתינת .
(כדלקמן).

ובהקדמה:

לימוד קודם להיות צריך התפלה ענין שהרי להתפלל, צריך לראש לכל הנה משנתו, קם שיהודי בשעה
הגמרא כמאמר בתורה17התורה, לעסוק ושלא מלאכה לעשות "שלא למטתי", סמוך . . שתהא תפלתי "על

יכול זה לאחרי ורק בתורה, שיעור ללמוד צריך כך ואחר ואתפלל", שמע קריאת שאקרא עד ממטתי כשעמדתי
התפלה. בענין להיות צריכה ההתחלה אבל לעסקיו. לילך הוא

התורה: בלימוד ולא דוקא, בתפלה להיות צריכה היום שהתחלת לכך הטעם וביאור

לי עשה ידי ועוצם ש"כחי יחשוב שלא כדי והדומה, עסק של בענינים היום את להתחיל שאיֿאפשר כשם
הזה" החיל להתחיל18את שאין גופא, ברוחניות גם הוא כן - רוחניים בענינים היום את להתחיל בהכרח ולכן ,

כי: התורה, בלימוד היום את

אנושי, בשכל ונתלבשה למטה ירדה שהתורה זה מצד מקום, מכל יתברך, ורצונו חכמתו היא שהתורה אף
לה" "לאפשא בתורה, ולחדש בשכלו להבין שצריך הוא הלימוד עם19וסדר קשור זה שענין ,עלול -

התורה. נותן אודות ולשכוח התורה, בלימוד הזה" החיל את לי עשה ידי ועוצם ש"כחי לחשוב הוא
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(הוע14) סרע"ד או"ח (בוטשאטש) אברהם אשל ג"כראה תק
שם). חיים בארחות

(15.(172 ע' חט"ו (תו"מ סמ"ד דאשתקד שמח"ת יום שיחת ראה
וש"נ.

א).16) (קלג, סכ"א אגה"ק תניא

ובפרש"י.17) ב ה, ברכות
יז.18) ח, עקב
ובכ"מ.19) ד. לט, ג. לח, מקץ בתו"א ונתבאר הובא ב. יב, זח"א

סוה"ד. ופ"א ה"ה. פ"ב לאדה"ז ת"ת הל' וראה



כו    

כלל, לעצמו מציאות שאינו האדם מרגיש בתפלה כי - התפלה בעבודת להיות היום התחלת צריכה ולכן
הוא מבקש צרכיו כל כלל.שהרי דבר שום לו אין עצמו מצד הוא ואילו לו, שיתן

יהיו הם שגם התורה, לימוד שאחרי בהעסק וגם התפלה, שאחרי התורה בלימוד גם כח לו נותן זה וביטול
כח לך הנותן הוא "כי מהקב"ה, היא התורה, בלימוד והן בעסקיו הן הצלחתו, שכל שיידע דהיינו בביטול,

חיל" .20לעשות

בתור התורה:. לפנימיות דתורה גליא בין חילוק ישנו - גופא ה
הוא - הלומד של מציאותו נרגשת התורה שבלימוד לעיל נתלבשההאמור דתורה גליא כי, דתורה,

 שצריך דהיינו לה", ד"לאפשא באופן הוא לימודה וסדר ,כן שאין מה התורהבתורה;
של ענינים אודות הוא בה שהמדובר -21הלימוד ענין כל אלא לה", ד"לאפשא באופן אינו ולימודה ,

רק "הוא את .לחדש ולא ,"

פעם כך על אמר - מדיליה אישית סברא בה שמוסיף דהיינו - התורה בפנימיות מחדש כשאדם ואדרבה:
הזוהר בשם אדמו"ר וחמי מורי קדושת בסתר"22כבוד ושם גו' פסל יעשה ד"אשר ענין שזהו אסור23, ולכן, !

הרב" "דברי את ללמוד אם כי התורה, בפנימיות משלו סברות .24להכניס

את אז שאלתי "לענינגראד"), בשם עתה הנקראת בּפעטערבורג, (בהיותו זה ענין אודות דיבר כשהרבי -ַ
יעשה מה אבל הענין; לפירוש המאמר בעל אצל לשאול הוא יכול בעצמו, שמע שאדם מאמר בשלמא הרבי:
- המאמר? בעל את לשאול צריכים אז שגם ונמצא דין, בעלמא איננו כבר המאמר שבעל הישנים, בהמאמרים

- וואס")?... ("איז בכך ומה נו, בלוטיק"): ("קאלט רוח בקור הרבי לי ַָענה

ואדרבה: התפלה. קודם גם זאת ללמוד אפשר לכן מציאותו, מתערבת לא התורה פנימיות שבלימוד וכיון
גופא. לתפלה הכנה גם זה הרי - ביטול ענינו זה שלימוד כיון

התפ בענין להיות צריכה היום עבודת שהתחלת הטעם ביאור הוא לעיל האמור כל דוקא.. לה
כמאמר התפלה, קודם הצדקה נתינת ידי על היא לזה העצה הרי - כדבעי תהיה גופא שהתפלה כדי אמנם,

דכתיב25הגמרא אמר מצלי, והדר לעני פרוטה יהיב אלעזר פניך".26"רבי אחזה בצדק אני

מדה" כנגד "מדה משלם שהקב"ה כיון - לזה שפלים27והטעם רוח ומחיה לעני צדקה שנותן בשעה ולכן, ,28,
הם זה שלאחרי והעסק התורה לימוד גם ובמילא כדבעי, תהיה שתפלתו אותו, גם ומחיה הקב"ה לו משלם אזי

כדבעי.

הצדקה. נתינת הוא היום כל שיסוד ונמצא,

ואילך תורה שמשמחת הונהג לכן - כדבעי יהיה שהיום כדי ויום, יום בכל נדרשת הצדקה שנתינת וכיון .
ליום. מטבע השנה, ימי מספר כפי לצדקה מטבעות סכום יתנו

השנה שמראש הימים על גם הנתינה מועלת הכללית, בקופה כשנותנים כי, הכללית, לקופה היא זו ונתינה
לגבות" העתיד "על גם תורמים צדקה שגבאי הקודמות, בשנים וכמדובר תורה, שמחת .29עד

ומצד פנים, כל על בדיבור וגם במחשבה ההחלטה עתה כבר תהיה - הזריזות במעלת לעיל הנזכר פי ועל
השנה. כל על הנצרכים הענינים כל יומשכו זה

***

.צוה תורה המתחיל דיבור מאמר ואמר לנגן צוה .

***
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יח.20) שם, עקב
(21.201 ע' חי"ז תו"מ גם ראה
המלך22) עמק א. אות שם ובנצו"ז ואילך, סע"ב קכז, זח"ג ראה

סע"ג). (מ, סט ס"פ התוהו עולם שער
טו.23) כז, תבוא
(24.40 ע' חי"ג תו"מ גם ראה

א.25) יו"ד, ב"ב
טו.26) יז, תהלים
ואילך.27) ב ח, סוטה וראה סע"א. צ, סנהדרין
מגילה28) הל' ברמב"ם הובא טו. נז, ישעי' – הכתוב לשון ע"פ

ה"ז. פ"ב
וש"נ.29) א. קח, כתובות

    

בכלל בשמיניֿעצרת30. וקליטה עצרת בבחינת הם הכפורים ויום השנה דראש הענינים כל ,31,
השמחה בקו הם .32ובשמיניֿעצרת

הדורמיטא ענין ישנו השנה שבראש העולמות33ידוע, עליית היא השנה ראש ובליל השנה ראש בערב .,
שופר ותקיעת השנה ראש תפלות ידי על זה, והקליטה34ולאחרי ההמשכה שגמר עד וההמשכה, ההכתרה ישנה ,

עצרת. בשמיני הוא

השבוע ימי במשך בפרטיות גם הוא כן השנה, ימי במשך בכללות, הוא שהענין שבת35כשם ערב בכל :
ההמשכה היא ובשבת דורמיטא, ענין שהוא העולמות, עליית ישנה שבתא", "מעלי שבת, .36וליל

האדם" על תרדמה . . "ויפל היה הששי, ביום הראשון אדם בבריאת ולאחרי37וכן הנסירה, היתה זה ולאחרי ,
קודש בשבת וההמשכה היחוד, .38זה

סיפר עדן נשמתו (מוהרש"ב) אדמו"ר קדושת ערב,39כבוד לפנות הששי ביום נרדם היה הזקן שאדמו"ר ,
שבת בערב העולמות עליית ענין שזהו לומר ויש שינה. זמן הוא אז למעלה .40כי

דקיימא שנין אלפי ב"שית גם בכללות ישנו כך השנה, וימי השבוע בימי הדורמיטא ענין שישנו כשם .
חבלי41עלמא" נמשכים שמזה וסילוק, העליה ישנו דכללות, ערב לפנות הששי יום שנין", אלפי "שית שבסוף ,
המשיח42משיח בביאת ההמשכה היא זה ולאחרי לצלן, רחמנא הגזירות כל עם ,43.

לעניננו: בנוגע

ונמצאים שמיניֿעצרת; דשבת; ההתחלה ערב, לפנות הששי יום ביחד: הענינים ג' כל נצטרפו שהיום כיון
ושמחת עצרת משמיני שמיד דהמשכות, הסדר כבר להתחיל צריך - משיח קודם שנין", אלפי "שית בסיום כבר

"בעגלא אלא דידי'", "בעגלא לא ממש, בקרוב שתהיה והשלימה, האמיתית הגאולה לקראת נלך ,"44תורה
אמן. בימינו במהרה טפחים, מעשרה למטה

***

האחרונות בשנים אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד שהנהיג כפי תורה45. דשמחת בההתוועדות מנגנים ,
הזקן. לאדמו"ר בבות הד' ניגון

את שעורכים - האחרונות בשנים אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד שהנהיג נוספת הנהגה ישנה אמנם,
ההתוועדות, את מחר ימשיכו ולכן, טוב. יום ובמוצאי שבת במוצאי לבוא, יכולים הכל שבו בזמן ההתוועדות

הלילה. לתוך וימשיכו ערב, לפנות מחר ההתוועדות המשך את ויתחילו

מחר. זאת יעשו פעמים, ב' הזקן אדמו"ר ניגון לנגן ארט") קיין ניט עּפעס האט ("עס מקום שאין ָָומכיון
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(באידית),30) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוסי"א עד מכאן
ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא .651 ע' ח"ב בלקו"ש ונדפס

מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ,
ובכ"מ.31) א. צא, ד. פח, שמע"צ דרושי לקו"ת ראה
וש"נ.32) .(82 ע' (לעיל סי"ב שמח"ת ליל שיחת גם ראה
ועוד.33) ר"ה. שער פע"ח ר"ה. ענין הכוונות שער ראה
ואילך.34) סע"ג נד, ר"ה דרושי לקו"ת סי"ד. אגה"ק תניא ראה
ובכ"מ.
בימי35) משא"כ במהירות, נעשה הענין השבוע שבימי אלא

דימי שההמשכה כיון – הדבר וטעם יותר. רב זמן נמשך זה הרי השנה
יותר רב זמן דרוש כו', המקטרגים מצד ולכן, כללי, ענין היא השנה

מוגה). בלתי (מהנחה
ע"ח36) ספ"ב. ר"ה שער פע"ח ג. דרוש סוכות הכוונות שער ראה

ובהערה 13 ע' שלום תורת סה"ש גם וראה פ"בֿג. הירח מיעוט שער
שם. 10
כא.37) ב, בראשית
וש"נ.38) ואילך. 124 ס"ע ח"ב תשנ"ב התוועדויות גם ראה

שם.39) שלום תורת סה"ש
שינה40) זמן זהו שלמעלה מפורש לע"ע מצאתי לא זה, מלבד כי

מוגה). בלתי (מהנחה
וש"נ.41) א. לא, ר"ה ראה
וש"נ.42) .40 הערה שם התוועדויות ראה
אודות43) סס"ח), או"ח (נמוקי בספרים שמצינו ממה ולהעיר

עוד יהיו ולא השמדות בטלו שבזמנו האריז"ל, בשם המקובלים דברי
לאח"ז שגם ראינו שהרי עלי', חתים האריז"ל מרן לאו הנה – גזירות
.(183 ע' חל"ח לקו"ש קסט. ע' ח"י אג"ק גם (ראה גזירות ישנם עוד

שהרי כן, לומר שקשה אלא, בשם זה ענין מביא
ג)). (קמח, שם ובהנסמן ב ה, תשובה (שערי האריז"ל

ע"י – לפעול כדי זה ענין הביא האמצעי שאדמו"ר לומר, ואפשר
הגזירות בענין חלישות עכ"פ או ביטול – בתורה פס"ד ע"י או תפלה,

מוגה). בלתי (מהנחה
(44.61 הערה 23 ע' ח"ט לקו"ש ראה
יום45) .(13 ס"ע תש"ב (סה"ש תש"ב שמח"ת ליל שיחת ראה

.(286 ע' תש"ט (סה"ש בסופה תש"ט שמח"ת



כז     

בכלל בשמיניֿעצרת30. וקליטה עצרת בבחינת הם הכפורים ויום השנה דראש הענינים כל ,31,
השמחה בקו הם .32ובשמיניֿעצרת

הדורמיטא ענין ישנו השנה שבראש העולמות33ידוע, עליית היא השנה ראש ובליל השנה ראש בערב .,
שופר ותקיעת השנה ראש תפלות ידי על זה, והקליטה34ולאחרי ההמשכה שגמר עד וההמשכה, ההכתרה ישנה ,

עצרת. בשמיני הוא

השבוע ימי במשך בפרטיות גם הוא כן השנה, ימי במשך בכללות, הוא שהענין שבת35כשם ערב בכל :
ההמשכה היא ובשבת דורמיטא, ענין שהוא העולמות, עליית ישנה שבתא", "מעלי שבת, .36וליל

האדם" על תרדמה . . "ויפל היה הששי, ביום הראשון אדם בבריאת ולאחרי37וכן הנסירה, היתה זה ולאחרי ,
קודש בשבת וההמשכה היחוד, .38זה

סיפר עדן נשמתו (מוהרש"ב) אדמו"ר קדושת ערב,39כבוד לפנות הששי ביום נרדם היה הזקן שאדמו"ר ,
שבת בערב העולמות עליית ענין שזהו לומר ויש שינה. זמן הוא אז למעלה .40כי

דקיימא שנין אלפי ב"שית גם בכללות ישנו כך השנה, וימי השבוע בימי הדורמיטא ענין שישנו כשם .
חבלי41עלמא" נמשכים שמזה וסילוק, העליה ישנו דכללות, ערב לפנות הששי יום שנין", אלפי "שית שבסוף ,
המשיח42משיח בביאת ההמשכה היא זה ולאחרי לצלן, רחמנא הגזירות כל עם ,43.

לעניננו: בנוגע

ונמצאים שמיניֿעצרת; דשבת; ההתחלה ערב, לפנות הששי יום ביחד: הענינים ג' כל נצטרפו שהיום כיון
ושמחת עצרת משמיני שמיד דהמשכות, הסדר כבר להתחיל צריך - משיח קודם שנין", אלפי "שית בסיום כבר

"בעגלא אלא דידי'", "בעגלא לא ממש, בקרוב שתהיה והשלימה, האמיתית הגאולה לקראת נלך ,"44תורה
אמן. בימינו במהרה טפחים, מעשרה למטה

***

האחרונות בשנים אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד שהנהיג כפי תורה45. דשמחת בההתוועדות מנגנים ,
הזקן. לאדמו"ר בבות הד' ניגון

את שעורכים - האחרונות בשנים אדמו"ר וחמי מורי קדושת כבוד שהנהיג נוספת הנהגה ישנה אמנם,
ההתוועדות, את מחר ימשיכו ולכן, טוב. יום ובמוצאי שבת במוצאי לבוא, יכולים הכל שבו בזמן ההתוועדות

הלילה. לתוך וימשיכו ערב, לפנות מחר ההתוועדות המשך את ויתחילו

מחר. זאת יעשו פעמים, ב' הזקן אדמו"ר ניגון לנגן ארט") קיין ניט עּפעס האט ("עס מקום שאין ָָומכיון
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(באידית),30) שליט"א אדמו"ר כ"ק ע"י הוגה – סוסי"א עד מכאן
ציוני איזה עוד ניתוספו זו במהדורא .651 ע' ח"ב בלקו"ש ונדפס

מוגה. בלתי מהנחה פרטים וכמה מ"מ,
ובכ"מ.31) א. צא, ד. פח, שמע"צ דרושי לקו"ת ראה
וש"נ.32) .(82 ע' (לעיל סי"ב שמח"ת ליל שיחת גם ראה
ועוד.33) ר"ה. שער פע"ח ר"ה. ענין הכוונות שער ראה
ואילך.34) סע"ג נד, ר"ה דרושי לקו"ת סי"ד. אגה"ק תניא ראה
ובכ"מ.
בימי35) משא"כ במהירות, נעשה הענין השבוע שבימי אלא

דימי שההמשכה כיון – הדבר וטעם יותר. רב זמן נמשך זה הרי השנה
יותר רב זמן דרוש כו', המקטרגים מצד ולכן, כללי, ענין היא השנה

מוגה). בלתי (מהנחה
ע"ח36) ספ"ב. ר"ה שער פע"ח ג. דרוש סוכות הכוונות שער ראה

ובהערה 13 ע' שלום תורת סה"ש גם וראה פ"בֿג. הירח מיעוט שער
שם. 10
כא.37) ב, בראשית
וש"נ.38) ואילך. 124 ס"ע ח"ב תשנ"ב התוועדויות גם ראה

שם.39) שלום תורת סה"ש
שינה40) זמן זהו שלמעלה מפורש לע"ע מצאתי לא זה, מלבד כי

מוגה). בלתי (מהנחה
וש"נ.41) א. לא, ר"ה ראה
וש"נ.42) .40 הערה שם התוועדויות ראה
אודות43) סס"ח), או"ח (נמוקי בספרים שמצינו ממה ולהעיר

עוד יהיו ולא השמדות בטלו שבזמנו האריז"ל, בשם המקובלים דברי
לאח"ז שגם ראינו שהרי עלי', חתים האריז"ל מרן לאו הנה – גזירות
.(183 ע' חל"ח לקו"ש קסט. ע' ח"י אג"ק גם (ראה גזירות ישנם עוד

שהרי כן, לומר שקשה אלא, בשם זה ענין מביא
ג)). (קמח, שם ובהנסמן ב ה, תשובה (שערי האריז"ל

ע"י – לפעול כדי זה ענין הביא האמצעי שאדמו"ר לומר, ואפשר
הגזירות בענין חלישות עכ"פ או ביטול – בתורה פס"ד ע"י או תפלה,

מוגה). בלתי (מהנחה
(44.61 הערה 23 ע' ח"ט לקו"ש ראה
יום45) .(13 ס"ע תש"ב (סה"ש תש"ב שמח"ת ליל שיחת ראה

.(286 ע' תש"ט (סה"ש בסופה תש"ט שמח"ת



כח    

ענינים ב' אודות להכריז עתה הראוי מן .46:
קדושת (כבוד ביתֿהכנסת לגבאי שייך זה ענין - מברכים. שבת בכל כמו תהלים, לאמירת מחר שיבואו א)

זה). על להכריז גארדאן יוחנן ר' להגבאי ציוה שליט"א ָָאדמו"ר

רש"י. פירוש עם חומש פרשה יום בכל ללמוד - אדמו"ר וחמי מורי קדושת מכבוד נוספת תקנה ישנה ב)
שביעי עד בראשית פרשת היום ללמוד צריכים בשבוע, ששי יום הוא זה שיום .47וכיון
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2

3

4

5

(46.(203 ע' תרצ"ז (סה"ש סי"א תרצ"ז שמח"ת יום שיחת ראה
ע'47) ח"י (תו"מ ס"ב תשי"ד שמח"ת יום שיחת גם ראה

ואילך). 100

•
 מברקי כ"ק אדמו"ר שליט"א להקפות שניות באה"ק תובב"א:

א( בירושלים עיה"ק. ב( כפר חב"ד )נה"ח ועוד(. 
א

 ב"ה,  ערב חה"ס ה'תשד"מ

ברוקלין, נ.י. 

 כבוד המשתתפים בהקפות שמחת תורה

 בירושלים עיר קדשנו תוב"ב אמן 

 בתוככי כל עמנו בני ישראל השמחים 

בשמחת התורה בכל מקום שהם – שליט"א

בזמן שהשמחה כפולה שמחת ישראל בתורה ושמחת התורה בישראל, מקפת ומאחדת את כל עמנו 

הקרובים והרחוקים )לעת עתה( גם יחד, באיחוד אמתי ונצחי, 

תוקף ותוכן מיוחדים לשמחה זו במקדש מלך עיר מלוכה הנצחית דעמנו הנצחי, ירושלים השלימה 

עיר שחוברה לה יחדיו, 

בתוככי כל ארצנו הקדושה, פלטרין של מלך, בשלימותה, 

שניתנו בנחלת עולם לעמנו גוי קדוש עם עולם, מאלקי עולם ככתוב בתורתו הנצחית – 

שלימות הארץ ושלימות העם ושלימות תורתנו הקדושה. 

אשר  ישעי'  הגאולה  נביא  וכהבטחת  ותפקידה  ליעודה  ממש  בקרוב  ירושלים  שתשוב  רצון  ויהי 

ממנה תצא תורה ודבר השם

ובמהרה בימינו ממש תחזינה עינינו קיום ההבטחה )בלשון הכתובים(:

אל  ולתימן  תני  לצפון  אומר  אקבצך  וממערב  זרעך  אביא  ממזרח  הארץ,  שפטה  אלקים  קומה 

תכלאי – בגאולה האמתית והשלימה על ידי משיח צדקנו, 

המשתתף בשמחתכם – שמחתנו וחותם בכבוד רב ובתפלה לשנת תורה ושמחה ושלום אמתי. 

מנחם שניאורסאהן

וכהבטחת . . ישעי': ב, ג. 
קומה . . הארץ: תהלים פב, ח. 

ממזרח  . . אל תכלאי: ישעי' מג, ה-ו. 

               

       
         
          

        
        

       
           

           
         

         
         

          
          

       

         
        

       
       

          
        

         
     

         
           

        
       

          
  



























































כט
ב 

 ב"ה,  ערב חה"ס ה'תשד"מ 

ברוקלין, נ.י. 

כבוד המשתתפים בהקפות שמחת תורה 

בכפר חב"ד )נה"ח כו'( אשר באה"ק

תובב"א, על ידי משיח צדקנו, 

בתוככי כל אחינו בני ישראל השמחים 

בשמחת תורה בכל מקום שהם – שליט"א

בזמן שהשמחה הכפולה שמחת ישראל בהתורה ושמחת התורה בישראל, מקפת ומאחדת את כל 

עמנו הקרובים והרחוקים )לעת עתה( גם יחד, באיחוד אמתי ונצחי, 

תוקף ותוכן מיוחדים לשמחה זו בארצנו הקדושה בשלימותה, אשר תמיד עיני השם אלקיך בה 

מרשית השנה ועד אחרית שנה. 

ויהי רצון שתהי' הקדושה בגלוי, והשגחת השם עושה פלא בטוב הנראה והנגלה 

וראו כל עמי הארץ כי בישראל גדול שמו – בשלמות התורה שלמות העם ושלמות הארץ, 

ובמהרה בימינו ממש תחזינה עינינו קיום ההבטחה )בלשון הכתובים(:

אל  ולתימן  תני  לצפון  אומר  אקצבך  וממערב  זרעך  אביא  ממזרח  הארץ,  שפטה  אלקים  קומה 

תכלאי – בגאולה האמתית והשלימה על ידי משיח צדקנו. 

המשתתף בשמחתכם – שמחתנו וחותם בכבוד רב ובתפלה לשנת תורה ושמחה ושלום אמתי. 

מנחם שניאורסאהן 

תמיד . . הארץ: עקב יא, יב. 
קומה . . הארץ: תהלים פב, ח. 

ממזרח . . אל תכלאי: ישעי' מג, ה-ו. 

               

       
         
          

        
        

       
           

           
         

         
         

          
          

       

         
        

       
       

          
        

         
     

         
           

        
       

          
  

























































המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שבת קודש עמ' א



ל

    יד כרך

 
ברמב"ם וגמראאיתא ממשנה "משה(והוא :(

. . ענינו מועד בכל קוראין שיהו לישראל להם תיקן
כל של הקריאות ומונה (וממשיך . . קורין הן ומה
קורין הסוכות) חג (של אחרון טוב וביום המועדות)

הברכה". וזאת קורין ולמחר . . הבכור כל
טוב ביום הברכה" "וזאת לקריאת מהטעמים והנה

וויטרי במחזור איתא הסוכות, חג של "כדיהאחרון -
שכן החג לשמחת לסיימה שזכו התורה שמחת לסמוך
חחג ששמחת לפי עצרת בשמיני במקרא שמחה נכפלה

מרובה".

זו הלכה באה (ובגמרא) שברמב"ם מזה אבל
בהמשך הברכה", וזאת "קורין תורה שבשמחת

בכל קוראין שיהו לישראל להם תיקן ל"משה
דבריו בהתחלת ואילו - סדרענינו" מפרט כשהוא ,

בשבת "מתחילין השנה שבתות של התורה קריאת
אלה בשניה בראשית בסדר וקורין הסוכות חג שאחר
התורה את שגומרין עד ואומר) סותם (הוא . . תולדות

ב התורה את שגומרין לפרש מבלי הסוכות" בחג
שהשייכות משמע, - חג של האחרון טוב ביום

(לא היא חג של האחרון טוב ליום הברכה" ד"וזאת
שמחה לסמוך ומטעם התורה סיום שהיא מצד רק

המועד.לשמחה ענין זו בפרשה שיש לפי אלא) ,

בדרושי המובאת הקושיא ביאור בהקדים ויובן
ביוםחסידות תורה שמחת לשמוח השייכות "מהו :

תורה מתן זמן הוא בשבועות והלא עצרת ,השמיני
דהאי זו שמחה קביעת להיות צריך היה אז כן ואם
זה, על התירוץ שם ומבואר גרים". דקא יומא
השניות הלוחות על היא תורה דשמחת שהשמחה

מה הוא אלו לוחות ומצד הכיפורים, ביום שניתנו

("שהוא עצרת בשמיני ושמחה חדוה לעשות שנוהגין
הכיפורים" יום שאחר האחרון וכדלקמן).יום ,

דאורייתא", "נשמתא התורה דפנימיות ידוע והנה
דאורייתא" "גופא - דתורה חסונגלה תורות ב' אינן

אלו ושמות שלימה; היא אחת תורה אם כי ושלום,
(פנימיות) "נשמתא" שהן ומודיעים מוכיחים עצמם
ענין שכל מובן ומזה אחד. עצם של (נגלה) ו"גופא"
בנגלה שהוא לכמו בהתאם הוא התורה בפנימיות
מהי נגלה פי על - ביאור צריך זה פי ועל דתורה.
הרי - עצרת בשמיני תורה שמחת בקביעות הקושיא

ערוך בשולחן שמסיימיןמפורש "לפי זה על הטעם
בסיומה". לשמוח וראוי התורה בו

שבחסידות שהקושיא לומר יש בפשטות והנה
תורתנו מתן בזמן התורה שמחת הוקבעה לא (למה
תקנו מדוע מעיקרה; התקנה על היא השבועות) בחג
חג שלאחרי בשבת התורה קריאת להתחיל מעיקרא
הלא - עצרת בשמיני בשמחה, ולגומרה, הסוכות
ו)לסיימה (להתחילה יותר מתאים היה לכאורה

)?לישראל התורה ניתנה שבו השבועות בחג (
ניתנו הכיפורים שביום (בחסידות), התירוץ בא זה ועל
זה חתונתו "ביום נאמר זה שעל האחרונות, לוחות

תורה" לתושיה"מתן "כפלים שהם ,הלוחות לגבי
השמחה. עיקר הוא בהם דוקא ולכן הראשונות,

לפי גם תתכן שהקושיא לומר יש באמת אולם
בחג ולא תורה בשמחת התורה את שגומרין התקנה
שבחג לומר מסתבר כן פי על ואף השבועות.
להיות צריך היה תורתנו, מתן זמן בהיותו השבועות

תורה" של "גמרה מצד שמחה פיקביעות על והוא ;
רש"י שכתב שבעשרתמה הרס"ג אזהרות בשם

כלו מתןהדיברות בזמן כן ואם מצות, התרי"ג כל לות

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

ואילך.1) ה"ח פי"ג תפלה הל'
א.2) לא, מגילה
שפה.3) סי'
רפי"ג.4) שם
(שלמה)5) המלך ברכת לסמוך "כדי רק לא שהיא ועאכו"כ

"לפי או סוכות). תפלת סדר אבודרהם שם. (מחו"ו משה" לברכת
את שבירך רבינו משה בברכת חותמין המועדות כל סוף שהוא

העיר). בני פ' מגילה (ר"ן ישראל"
תרס"ז6) ביוהשמע"צ ד"ה ואילך. א'תשעט ע' שמע"צ אוה"ת

ועוד. (בתחלתו), תש"ו ובסופו), (בתחלתו
ל'7) לוחות בכ"מ לתושב"כ) ששייך במקום (או שבכתב בתורה

ב. קלז, חולין וראה וכו'. בש"ס משא"כ ועוד) א. לד, (תשא זכר
א). צד, (מנחות שתי מתוד"ה ג"כ ולהעיר

ואילך.8) א'תשפו ע' שם גם וראה א'תשעט. ס"ע שם אוה"ת
.51 הערה לקמן וראה פמ"ד. שם תש"ו המשך (בסופו). שם תרס"ז

א.9) קנב, זח"ג
תכ"א.10) ת"ז וראה שם. רמ"א תרס"ט, סי' או"ח טור
שם.11) ופרש"י תענית סוף משנה
רפמ"ו.12) שמו"ר
תצד13) (סי' אדמוה"ז שו"ע ראה - בחגה"ש שמחה שמצינו ואף

לאכול "וצריך דבעינן): ד"ה ב סח, פסחים מרש"י בו",סי"ח
" התורה דנתינת אלא תורה של לגמרה שמחה אי"ז הרי 

  .(עליו "עול" שאינו (היינו התורה" בו שנתנה
.104 ע' תש"ה סה"ש ואילך. 143 ס"ע תש"ג מסה"ש ולהעיר

יב.14) כד, משפטים

     

של "גמרה כבר ישנה הרי הדיברות) (ועשרת תורה
תורה של "גמרה" יום ולכאורה - ה)תורה" כל (נתינת
כלולה סיומה ועד מתחלתה שכולה היינו זה, באופן
זה אופן ואדרבא שמחה. יום לעשותו ראוי בנתינתה,
שעושין למדין שממנו להמאורע יותר ודומה קרוב

במדרש דאיתא זו. שלמהשמחה הקב"ה ליה "אמר :
כו' לך נתון והמדע החכמה חייך כו' לך שאלת חכמה
היה חלום יצחק רבי אמר חלום והנה שלמה ויקץ מיד
צפור נוהק מה יודע והוא נוהק חמור כנו על עומד
ירושלים ויבוא מיד מצוצי מה יודע והוא מצוצי
שלמים ויעש עולות ויעל ה' ברית ארון לפני ויעמוד
שעושין מכאן אלעזר א"ר עבדיו לכל משתה ויעש

תורה". של לגמרה סעודה
ו)המצוות (התורה כל של זו שהתכללות ואף
בהעלם, היא הראשונות) (בהלוחות הדיברות בעשרת
מקום מכל - הדיברות העשרת רק ניתנו ובגילוי
שבאופן (אם להם נתונה הרי ישראל לבני בנתינתן

והמצוה התורה כל גלוי) רז"לבלתי מאמר דרך ועל ,
בה דכולא בה והפך בה כלהפך של זו ונתינה ,

סיומה. ביום שמחה לעשות דייה - תורה במתן התורה
אחת מסכת אפילו בסיום ושמחה סעודה עושים והרי

.בלבד

וניעורים חוזרים וההמשכות הגילויים שכל ומכיון
וכו' בשנה שנה מדי חגונמשכים שבכל מובן הרי ,

הענין ומתחדש חוזר תורתנו, מתן זמן השבועות,
תורה ועשרתדמתן תורה מתן פרשת קורין והרי

היה אז - כן ואם ה)תורה. (נתינת של גמרה - הדיברות
תורה". של ל"גמרה שמחה להיות צריך

:בזה התירוץ וביאור
הלוחות עצרת: לשמיני השבועות חג שבין ההפרש
היו הראשונות, בהם) הרמוז וכל הדיברות (עשרת

של מלמעלהבאופן ישראל כןלבני שאין מה ;
שבני היינו התורה, את גומרים שבו עצרת בשמיני
שגומרים ועד השנה כל במשך אותה לומדים ישראל

ישראל בני ויגיעת עבודת - התורה יובןכל ובזה .
בשמיני דוקא היא תורה" של "גמרה על שהשמחה

השבועות: בחג ולא עצרת

אלא תתכן לא דבר איזה בקבלת שלימה שמחה
דכסופא" "נהמא זוכשאינו שמחה הרי דידן ובנדון ,

התורה את גומרין שבו עצרת בשמיני ,שייכת
זה [וגם ויגיעה עבודה ידי על הנקנית התורה היינו
לשמוח עליו שגם - קאמר מאי ידע לא בבחינת שהוא

שלא אף הנה - תורה "קאמר"בשמחת מקום מכל ,
מתבטאת ובזה פנים, כל ].על

הוא בו שגם פי על אף השבועות, בחג כן שאין מה
שהרי יותר, נעלה באופן (ולכאורה תורה" של "גמרה
לגילוי בערך אינו למטה האדם ידי על התורה לימוד
בא שזה מכיון זאת בכל תורה), במתן מלמעלה התורה
(ועל שלימה השמחה אין ויגיעה, עבודה בלי במתנה,

חבירו של קבים מט' שלו בקב רוצה אדם ).דרך

לאדם לו אפשר שאי בדבר כשהמדובר מזו: ויתירה
במתנה שיקבלו ידי על רק אם כי בעבודתו, להשיגו
לו תגרום קבלתו הרי שלמה), בחכמת הנ"ל דרך (ועל
ידי על שהשיגו כבדבר שלימה שאינה אף - שמחה
ידי על להשיגו שאפשר בדבר כן שאין מה עבודה;
בלי דכסופא", "נהמא של באופן מקבלו והוא עבודה,
אשר על בצעד מעורבת השמחה הרי ויגיעה, עבודה
דידן, שבנדון ובפרט זה. ידי על וקיבלה כו' יגע לא
שאחר בכוונה היתה השבועות בחג התורה נתינת הרי
מיוחדת שמחה קובעין אין ולכן אותה, ילמדו כך

זו. תורה" של ב"גמרה

ששמחת דמכיון - ואחד אחד לכל הענין ומובן
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סדר15) (הלכות האשכול בספר הובא (ט). א פ"א שהש"ר
ובית שכ) סי' (ח"ב זרוע אור ותענית), שבוי"ט לכל והפטרות פרשיות
בשמח"ת שמחה שעושין המנהג על כמקור - תרסט) (סו"ס יוסף

תורה. של לגמרה
שכל16) - תורה של "לגמרה שם במדרש מהרז"ו מפי' להעיר

בתורה". הכל נכלל ברוה"ק שלמה שידע החכמה
תרס"ו.17) הלבנה אור והי' ד"ה וראה ספ"ה. אבות
ע,18) סי' יאיר חוות שו"ת וראה רמו. סו"ס יו"ד בשו"ע רמ"א

היא (שבפנים) הנ"ל במדרש שהכוונה שכתבו שם) (למדרש קול יפה
מסכת. לסיום גם

וראה19) שובבי''ם. תקון בס' הרמ"ז בשם פכ"ט דוד לב ראה
ס"ה פתחים) מבוא (בסו"ס אירגס הר"י שו"ת דגיטין. ספ"ג משנה

תש"ד. אלקים, עלה סד"ה בארוכה.
טז.20) כו, תבא (פרש"י חדשים" בעיניך יהיו יום ש"בכל ואף

בברכת חותמים ובכ"י יג) יא, עקב א. יט, יתרו פרש"י גם וראה
ג. פא, סוכות (לקו"ת בכ"י לנו שנותן הוה) (ל' התורה נותן התורה
התחדשות רק היא בכ"י ההתחדשות הרי ב), סג, א. כב, ברכות וראה
הבריאה התחדשות וכמו כללית, התחדשות היא ובחגה"ש פרטית,
שהיא יום בכל הבריאה התחדשות לגבי כללית התחדשות שהיא בר"ה

פמ"ה). תש"ה חג"ש ועשית (ד"ה פרטית התחדשות

(21- ככלותו גו' ויתן יח) לא, (תשא עה"פ מדחז"ל ולהעיר
שם). תשא בפרש"י הובא ו. פמ"א, (שמו"ר במתנה

בפנים.22) כדלקמן שניות, לוחות הו"ע ועד"ז
(בוש)23) בהית חברי' מן דאכיל ה"ג): פ"א (ערלה ירושלמי ראה

בר להב"י ממ"מ ולהעיר רע"ד), ז, צו לקו"ת (וראה בי' אשיתמסתכל
לטבת. יד ליה"ש אור ד"ה מהדו"ק

ניסן24) י"א (ושיחות) כללי מכתב בכהנ"ל וראה א. לח, ב"מ
(קה"ת וביאורים מנהגים טעמים לקוטי עם בהגש"פ (נדפס תשל"ב

שם. ובהנסמן ואילך) שמג ע' תשל"ו)



לי      

של "גמרה כבר ישנה הרי הדיברות) (ועשרת תורה
תורה של "גמרה" יום ולכאורה - ה)תורה" כל (נתינת
כלולה סיומה ועד מתחלתה שכולה היינו זה, באופן
זה אופן ואדרבא שמחה. יום לעשותו ראוי בנתינתה,
שעושין למדין שממנו להמאורע יותר ודומה קרוב

במדרש דאיתא זו. שלמהשמחה הקב"ה ליה "אמר :
כו' לך נתון והמדע החכמה חייך כו' לך שאלת חכמה
היה חלום יצחק רבי אמר חלום והנה שלמה ויקץ מיד
צפור נוהק מה יודע והוא נוהק חמור כנו על עומד
ירושלים ויבוא מיד מצוצי מה יודע והוא מצוצי
שלמים ויעש עולות ויעל ה' ברית ארון לפני ויעמוד
שעושין מכאן אלעזר א"ר עבדיו לכל משתה ויעש

תורה". של לגמרה סעודה
ו)המצוות (התורה כל של זו שהתכללות ואף
בהעלם, היא הראשונות) (בהלוחות הדיברות בעשרת
מקום מכל - הדיברות העשרת רק ניתנו ובגילוי
שבאופן (אם להם נתונה הרי ישראל לבני בנתינתן

והמצוה התורה כל גלוי) רז"לבלתי מאמר דרך ועל ,
בה דכולא בה והפך בה כלהפך של זו ונתינה ,

סיומה. ביום שמחה לעשות דייה - תורה במתן התורה
אחת מסכת אפילו בסיום ושמחה סעודה עושים והרי

.בלבד

וניעורים חוזרים וההמשכות הגילויים שכל ומכיון
וכו' בשנה שנה מדי חגונמשכים שבכל מובן הרי ,

הענין ומתחדש חוזר תורתנו, מתן זמן השבועות,
תורה ועשרתדמתן תורה מתן פרשת קורין והרי

היה אז - כן ואם ה)תורה. (נתינת של גמרה - הדיברות
תורה". של ל"גמרה שמחה להיות צריך

:בזה התירוץ וביאור
הלוחות עצרת: לשמיני השבועות חג שבין ההפרש
היו הראשונות, בהם) הרמוז וכל הדיברות (עשרת

של מלמעלהבאופן ישראל כןלבני שאין מה ;
שבני היינו התורה, את גומרים שבו עצרת בשמיני
שגומרים ועד השנה כל במשך אותה לומדים ישראל

ישראל בני ויגיעת עבודת - התורה יובןכל ובזה .
בשמיני דוקא היא תורה" של "גמרה על שהשמחה

השבועות: בחג ולא עצרת

אלא תתכן לא דבר איזה בקבלת שלימה שמחה
דכסופא" "נהמא זוכשאינו שמחה הרי דידן ובנדון ,

התורה את גומרין שבו עצרת בשמיני ,שייכת
זה [וגם ויגיעה עבודה ידי על הנקנית התורה היינו
לשמוח עליו שגם - קאמר מאי ידע לא בבחינת שהוא

שלא אף הנה - תורה "קאמר"בשמחת מקום מכל ,
מתבטאת ובזה פנים, כל ].על

הוא בו שגם פי על אף השבועות, בחג כן שאין מה
שהרי יותר, נעלה באופן (ולכאורה תורה" של "גמרה
לגילוי בערך אינו למטה האדם ידי על התורה לימוד
בא שזה מכיון זאת בכל תורה), במתן מלמעלה התורה
(ועל שלימה השמחה אין ויגיעה, עבודה בלי במתנה,

חבירו של קבים מט' שלו בקב רוצה אדם ).דרך

לאדם לו אפשר שאי בדבר כשהמדובר מזו: ויתירה
במתנה שיקבלו ידי על רק אם כי בעבודתו, להשיגו
לו תגרום קבלתו הרי שלמה), בחכמת הנ"ל דרך (ועל
ידי על שהשיגו כבדבר שלימה שאינה אף - שמחה
ידי על להשיגו שאפשר בדבר כן שאין מה עבודה;
בלי דכסופא", "נהמא של באופן מקבלו והוא עבודה,
אשר על בצעד מעורבת השמחה הרי ויגיעה, עבודה
דידן, שבנדון ובפרט זה. ידי על וקיבלה כו' יגע לא
שאחר בכוונה היתה השבועות בחג התורה נתינת הרי
מיוחדת שמחה קובעין אין ולכן אותה, ילמדו כך

זו. תורה" של ב"גמרה

ששמחת דמכיון - ואחד אחד לכל הענין ומובן
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סדר15) (הלכות האשכול בספר הובא (ט). א פ"א שהש"ר
ובית שכ) סי' (ח"ב זרוע אור ותענית), שבוי"ט לכל והפטרות פרשיות
בשמח"ת שמחה שעושין המנהג על כמקור - תרסט) (סו"ס יוסף

תורה. של לגמרה
שכל16) - תורה של "לגמרה שם במדרש מהרז"ו מפי' להעיר

בתורה". הכל נכלל ברוה"ק שלמה שידע החכמה
תרס"ו.17) הלבנה אור והי' ד"ה וראה ספ"ה. אבות
ע,18) סי' יאיר חוות שו"ת וראה רמו. סו"ס יו"ד בשו"ע רמ"א

היא (שבפנים) הנ"ל במדרש שהכוונה שכתבו שם) (למדרש קול יפה
מסכת. לסיום גם

וראה19) שובבי''ם. תקון בס' הרמ"ז בשם פכ"ט דוד לב ראה
ס"ה פתחים) מבוא (בסו"ס אירגס הר"י שו"ת דגיטין. ספ"ג משנה

תש"ד. אלקים, עלה סד"ה בארוכה.
טז.20) כו, תבא (פרש"י חדשים" בעיניך יהיו יום ש"בכל ואף

בברכת חותמים ובכ"י יג) יא, עקב א. יט, יתרו פרש"י גם וראה
ג. פא, סוכות (לקו"ת בכ"י לנו שנותן הוה) (ל' התורה נותן התורה
התחדשות רק היא בכ"י ההתחדשות הרי ב), סג, א. כב, ברכות וראה
הבריאה התחדשות וכמו כללית, התחדשות היא ובחגה"ש פרטית,
שהיא יום בכל הבריאה התחדשות לגבי כללית התחדשות שהיא בר"ה

פמ"ה). תש"ה חג"ש ועשית (ד"ה פרטית התחדשות

(21- ככלותו גו' ויתן יח) לא, (תשא עה"פ מדחז"ל ולהעיר
שם). תשא בפרש"י הובא ו. פמ"א, (שמו"ר במתנה

בפנים.22) כדלקמן שניות, לוחות הו"ע ועד"ז
(בוש)23) בהית חברי' מן דאכיל ה"ג): פ"א (ערלה ירושלמי ראה

בר להב"י ממ"מ ולהעיר רע"ד), ז, צו לקו"ת (וראה בי' אשיתמסתכל
לטבת. יד ליה"ש אור ד"ה מהדו"ק

ניסן24) י"א (ושיחות) כללי מכתב בכהנ"ל וראה א. לח, ב"מ
(קה"ת וביאורים מנהגים טעמים לקוטי עם בהגש"פ (נדפס תשל"ב

שם. ובהנסמן ואילך) שמג ע' תשל"ו)



לב     

ואחד אחד לכל שייכת גםהתורה בה ומשתתפים ,
אחד לכל מושג להיות צריך טעמה גם לכן וטף. נשים

ביותר; לקטן גם - ואחד

מתעו אצלו גם קבעוכי לא למה הנ"ל: שאלה ררת
שאז יודע הוא שגם - השבועות? בחג תורה שמחת
ומסבירים לו משיבים זה ועל - תורתנו" מתן "זמן
כשעודנו התורה כשמקבל וביה: מיניה בדוגמא

משה לנו ציווה תורה ובהסברה: בקטנותו,
התורה יורש שבתור מובן, זאת בכל - יעקב קהלת
ולהשיגה, מלהבינה הוא קטן עדיין אמנם לו, נתונה
השמחה עם ביחד הרי טעם, ובטוב יבינה ולכשיגדל

מבינה שאינו מזה צער בו שמחתומתעורר ואין ,
בשלימות.

בכמה המבואר עם מתאים הנ"ל ביאור והנה
שמחת של הקביעות שטעם (מהנ"ל), חסידות דרושי
שנתנו האחרונות לוחות מפני הוא עצרת בשמיני תורה
של ש"גמרה שתקנו הטעם גם (שזהו הכיפורים ביום

ידי על התורה לימוד גמר (היינו כנ"ל)תורה" ,
עצרת בשמיני ):תהיה

ולוחות הראשונות לוחות בין ההפרש כללות
הוא הראשונותהאחרונות דלוחות עצמן, בהלוחות

אלקים" מכתב גו' אלקים "מעשה ולוחותהיו ,
עצמם הלוחות אבל אלקים", "מכתב רק היו האחרונות

משה ידי מעשה לההפרשהיו הסיבה גם וזוהי .
ובעולם: בישראל בפעולתם

רז"ל אמרו הראשונות לאבלוחות ש"אלמלי
מישראל תורה נשתכחה לא הראשונות לוחות נשתברו
בנתינתם אמנם בהן", שולטת ולשון אומה כל אין . .
בתורה. היגיעה ענין נתחדש האחרונות הלוחות של
את ישראל בני מקבלים הראשונות לוחות דמצד והיינו
ישר, אור בבחינת מלמעלה, נמשכת שהיא כמו התורה
נעלים הם הראשונות לוחות הרי מלמעלה ובהגילוי

האחרונות הלוחות ידי על אבל האחרונות: מלוחות
עצמו, בכח בתורה ויגיעה העבודה ענין נתחדש
ממדריגה ממשיך זה ידי על שדוקא חוזר, אור בבחינת
ולכן עצמה. מצד הנמשכת מדרגא בתורה יותר עליונה

בשמ שביוםדוקא תורה דמתן הסיום (שהוא תורה חת
התורה.הכיפורים על השמחה עיקר הוא ,(

הנ"ל בדרושים בטעםוהנה ביאור עוד מבואר
לוחות מצד - עצרת בשמיני תורה שמחת של הקביעות

שניות:
דבעת צדיקים, בחינת כנגד הם הראשונות לוחות
דכתיב צדיקים במדריגת ישראל בני עמדו נתינתם

נעשה והקדימו אחד", כאיש כו' ישראל שם "ויחן
זוהמתןלנשמע פסקה סיני בהר שעמדו ;ובעת

תשובה, בעלי בחינת כנגד הן האחרונות לוחות אבל
תשובה. בעלי בבחינת ישראל בני היו קבלתם בעת כי
שהיתה התורה נתינת על דוקא השמחה נקבעה ולכן
עיקר כי תשובה, בעלי לבחינת הכיפורים ביום
הריחוק. אחר הבא מקירוב דוקא הוא ויתרונה השמחה

לעיל, המבואר עם אחד בקנה עולה זה וגם
תורה" של "גמרה מצד דוקא הוא תורה דשמחת
מלמעלה מתנה ידי על ולא ויגיעה לימוד של באופן

תשובה לבעלי צדיק בין ההפרש ביאור ובהקדים -,
עצמו, ועם בעצמו האדם בעבודת א) בשתים: שהוא

בעולם: עבודתו בפעולת ב)

כמו היא, הצדיק עבודת עצמו: בעבודת א)
ישר האדם את עשה מצדשהאלקים היא זו ועבודה -

יכול אינו יהודי כי מאלקות,טבעו, נפרד להיות
היצר, ידי) על (וההעלם שליטת בו שאין וצדיק
שמלמעלה השבועה מצד [וגם טבעו מצד היא עבודתו

צדיק" ]:"תהי
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היו25) מעשה ואנשי "חסידים שרק ביה"ש* משמחת יותר ועוד
בשמח"ת משא"כ ולשמוע**, לראות באין העם כל אבל מרקדין",

שמחים. וטף נשים שגם ישראל*** מנהג הרי
ב'.26) שבסו"ס הקושי'
תרס"ו.27) לך ויתן ובד"ה פל"ד. שם בתש"ו כמבואר
טז.28) לב, תשא
וכתבתי.29) גו' לך פסל א) לד, (שם דכתיב
א.30) נד, עירובין

ומ"ד.31) פל"ד שם תש"ו המשך גם וראה שם. אוה"ת
שם.32) ופרש"י ב. יט, יתרו
א.33) פח, שבת ד). שם, פרש"י (וראה ז כד, משפטים
ב.34) קצג, ח"ב ב. נב, זח"א רע"א. קמו, שבת
(3584 ע' ח"י לקו"ש .66 ע' .63ֿ4 ע' ח"ט לקו"ש בזה ראה

שם. ובהנסמן ואילך,
כט.36) ז, קהלת
שנותנים37) היינו שבועה, מל' שביעה וגם סע"ב). (ל, דנדה ספ"ג

נו ס"ע לתניא והערות קיצורים (ראה צדיק שיהי' מלמעלה כחות לו
ואילך).

             
        

                       
    

     

את ועבר ופגם שחטא בעלֿתשובה כן שאין מה
הבעל ידי על הוא (תשובתו) שהשינוי כשם הרי הדרך,
היא ומצוות בתורה עבודתו כן כמו עצמו, תשובה

"בחילא - עצמו בכח ."בעיקר

כשם בעולם: עבודתם בפעולת זה דרך ועל ב)
את שמגלה בזה היא בעצמו הצדיק של שעבודתו
כן כמו הפועל, אל מהכח מלמעלה לו שניתנו הכחות
שהיא בתחתונים, יתברך לו שעושה בהדירה הוא
על (בכח השייכים הרשות דברי שמברר ידי על נעשית
בעבודתו ה"דירה" שעשיית ונמצא לקדושה, פנים) כל
רק אלא ממש, התחדשות בזה שיש באופן אינה

אל הכח) (מן ומביאה איןשמוציאה כן ואם :
שבפעולתו, דכסופא" ה"נהמא את לגמרי שולל זה

מלמעלה מתנה הוא עבודתו שיסוד (הכחותמאחד
זה דרך ועל - כו' אותו משביעים מלמעלה, לו שניתנו

בתחתונים). הדירה בגילוי

גם ומעלה מברר שהוא בעלֿתשובה, כן שאין מה
לזכיות שנהפכו עד גםהזדונות היא שפעולתו היינו ,

הטמאות) קליפות (ג' לאלקות המנגדים בדברים
אינה זו עבודה הרי לאלקות; כלים - "זכיות" לעשותם
התחדשות אלא הפועל, אל מהכח גילוי של באופן

מושללתממש הבעלֿתשובה עבודת שדוקא ונמצא .
עם עבודתו שהן בהיות דכסופא", מ"נהמא לגמרי
הרי יתברך", לו ה"דירה בעשיית עבודתו והן עצמו
ממש מרע שמהפך עד יתיר, בחילא עצמו, בכח הוא

וקדושה. לטוב

משותפת אחת נקודה הביאורים דב' יובן זה פי ועל
ויגיעתו, בכוחו האדם של עבודתו מעלת בשניהם:
שלימות שלכן - הא' בביאור הטעם נקודת שהיא
האחרון טוב ביום רק היא תורה" של ב"גמרה השמחה
היסוד נקודת היא והיא - תורה) (שמחת חג של
מצד היא תורה דשמחת שהשמחה הב' בביאור

תשובה. לבעלי שניתנו האחרונות הלוחות

"הברכה ד"זאת השייכות מובנת הנ"ל כל פי על
עצרת דשמיני המועד" .ל"ענין

הראשונות: בלוחות מדובר ברכה פרשת בתחלת
לנו צוה "תורה נאמר זה ועל גו'", בא מסיני "הוי'

ירושה לשון מורשה יעקב", קהלת מורשה ,משה
ידי על ולא ממילא בדרך בירושה, ובאה שניתנה היינו

ויגיעהעב (שהכלודה הברכה וזאת דפרשת והסיום .
החתום אחר שקאיהולך ישראל", כל "לעיני הוא (

הלוחות שבירת הלוחותעל לשבור לבו "שנשאו ,
שנאמר לדעתו הקב"ה דעת והסכימה אשרלעיניהם,

ששברת" כחך ישר שלשברת עילויים מרומז שבזה ,
אמר (שלכן הראשונות לוחות לגבי האחרונות הלוחות
לבו שנשאו ידי על דוקא כי ששברת), כחך ישר לו

לעיני הלוחות את ישראללשבור בכל פעל ,
עבודה - התשובה עבודת בעגל) חטאו שלא באלו (גם

עצמו. בכח

להם נתן אז במילואה, תשובתם נתקבלה וכאשר
כל לעין הראה שבזה השניות, הלוחות את הקב"ה
לישראל הקב"ה ונתרצה תשובתם קבל יתברך שהוא

שלם ובלב היינובשמחה שניות, לוחות להם ונתן
התורה לימוד - ויגיעה העבודה תהיה בתורה שגם

עצמו. בכח

הזמן הסוכות, ימי ז' לאחר לשמע"צ באים וכאשר
בפנימיות נקלטות ההמשכות בחינתשכל וגם ,

השמחה באה אז הרי השניות, בלוחות שנתנה התורה
בכח בתורה האדם בלימוד והשלימה האמיתית

.עצמו

ישראל", כל "לעיני התורה סיום לאחר ולכן
את אלקים ברא "בראשית תיכף לקרות מתחילין
בלימוד האדם עבודת ידי על כי הארץ", ואת השמים
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ב.38) קכט, זח"א
פי"ד.39) תניא ראה
א.40) קצא, מצותיך דרך בארוכה וראה ב. פו, יומא
זכיות41) הם אלו זכיות בחי' והנה א'תשפ): (ע' שם אוה"ת ראה

כלל. דצדיקים זכיות כענין שלא אחרים
ואילך.ראה42) 242 ע' ח"ט לקו"ש
שם.43) ובהנסמן ד. צד, פרשתנו לקו"ת ראה

משה44) לנו צוה תורה מלמדו אביו לדבר משיתחיל שקטן להעיר
רפ"א). לאדמוה"ז ת"ת הל' א. מב, (סוכה גו'

א.45) יב, ברכות
ברכה.46) ס"פ ורש"י ספרי
א.47) לד, תשא
כחך48) ש"יישר שי"ל שם לקו"ש וראה ברכה. ס"פ פרש"י

הלוחות על כשנצטווה אלא הלוחות, שבירת בעת לא נאמר ששברת"
ששברת) כחך (יישר זה (ומגלה) מביא ורש"י שברת". "אשר שניות
שבירת ע"י שבא העילוי נתגלה אז רק כי הברכה, וזאת בסיום רק

הלוחות.
יא.49) לג, תשא פרש"י
ובכ"מ.50) א'תשפט. ע' שם אוה"ת ד. פח, סוכות לקו"ת ראה
ברכה51) לקו"ת גם וראה ואילך. א'תשפו (ע' שם אוה"ת ראה

שאחר המשתה ימי ז' ענין (שהוא הסוכות ימי וז' שביוהכ"פ א) צו,
האחרונות שבלוחות התורה בחי' גילוי שביוהכ"פ) חתונתו" "ביום
יום "גמר הוא ובשמע"צ וחופה, קדושין - בלבד מקיף בבחי' הוא
ומתפשטת שנמשכת מהתורה השמחה שייך אז ולכן . . חתונתו

."
שלכן דוקא התשובה ע"י שזהו א'תשעג) (ע' שם אוה"ת וראה

הראש ע"יבלוחות "ואח"כ הקליטה, נתקיימה לא בשבועות ונות
ענין וזהו נתקיימו והם ביוהכ"פ אחרונות הלוחות נתנו התשובה

דשמע"צ". הקליטה



לג      

את ועבר ופגם שחטא בעלֿתשובה כן שאין מה
הבעל ידי על הוא (תשובתו) שהשינוי כשם הרי הדרך,
היא ומצוות בתורה עבודתו כן כמו עצמו, תשובה

"בחילא - עצמו בכח ."בעיקר

כשם בעולם: עבודתם בפעולת זה דרך ועל ב)
את שמגלה בזה היא בעצמו הצדיק של שעבודתו
כן כמו הפועל, אל מהכח מלמעלה לו שניתנו הכחות
שהיא בתחתונים, יתברך לו שעושה בהדירה הוא
על (בכח השייכים הרשות דברי שמברר ידי על נעשית
בעבודתו ה"דירה" שעשיית ונמצא לקדושה, פנים) כל
רק אלא ממש, התחדשות בזה שיש באופן אינה

אל הכח) (מן ומביאה איןשמוציאה כן ואם :
שבפעולתו, דכסופא" ה"נהמא את לגמרי שולל זה

מלמעלה מתנה הוא עבודתו שיסוד (הכחותמאחד
זה דרך ועל - כו' אותו משביעים מלמעלה, לו שניתנו

בתחתונים). הדירה בגילוי

גם ומעלה מברר שהוא בעלֿתשובה, כן שאין מה
לזכיות שנהפכו עד גםהזדונות היא שפעולתו היינו ,

הטמאות) קליפות (ג' לאלקות המנגדים בדברים
אינה זו עבודה הרי לאלקות; כלים - "זכיות" לעשותם
התחדשות אלא הפועל, אל מהכח גילוי של באופן

מושללתממש הבעלֿתשובה עבודת שדוקא ונמצא .
עם עבודתו שהן בהיות דכסופא", מ"נהמא לגמרי
הרי יתברך", לו ה"דירה בעשיית עבודתו והן עצמו
ממש מרע שמהפך עד יתיר, בחילא עצמו, בכח הוא

וקדושה. לטוב

משותפת אחת נקודה הביאורים דב' יובן זה פי ועל
ויגיעתו, בכוחו האדם של עבודתו מעלת בשניהם:
שלימות שלכן - הא' בביאור הטעם נקודת שהיא
האחרון טוב ביום רק היא תורה" של ב"גמרה השמחה
היסוד נקודת היא והיא - תורה) (שמחת חג של
מצד היא תורה דשמחת שהשמחה הב' בביאור

תשובה. לבעלי שניתנו האחרונות הלוחות

"הברכה ד"זאת השייכות מובנת הנ"ל כל פי על
עצרת דשמיני המועד" .ל"ענין

הראשונות: בלוחות מדובר ברכה פרשת בתחלת
לנו צוה "תורה נאמר זה ועל גו'", בא מסיני "הוי'

ירושה לשון מורשה יעקב", קהלת מורשה ,משה
ידי על ולא ממילא בדרך בירושה, ובאה שניתנה היינו

ויגיעהעב (שהכלודה הברכה וזאת דפרשת והסיום .
החתום אחר שקאיהולך ישראל", כל "לעיני הוא (

הלוחות שבירת הלוחותעל לשבור לבו "שנשאו ,
שנאמר לדעתו הקב"ה דעת והסכימה אשרלעיניהם,

ששברת" כחך ישר שלשברת עילויים מרומז שבזה ,
אמר (שלכן הראשונות לוחות לגבי האחרונות הלוחות
לבו שנשאו ידי על דוקא כי ששברת), כחך ישר לו

לעיני הלוחות את ישראללשבור בכל פעל ,
עבודה - התשובה עבודת בעגל) חטאו שלא באלו (גם

עצמו. בכח

להם נתן אז במילואה, תשובתם נתקבלה וכאשר
כל לעין הראה שבזה השניות, הלוחות את הקב"ה
לישראל הקב"ה ונתרצה תשובתם קבל יתברך שהוא

שלם ובלב היינובשמחה שניות, לוחות להם ונתן
התורה לימוד - ויגיעה העבודה תהיה בתורה שגם

עצמו. בכח

הזמן הסוכות, ימי ז' לאחר לשמע"צ באים וכאשר
בפנימיות נקלטות ההמשכות בחינתשכל וגם ,

השמחה באה אז הרי השניות, בלוחות שנתנה התורה
בכח בתורה האדם בלימוד והשלימה האמיתית

.עצמו

ישראל", כל "לעיני התורה סיום לאחר ולכן
את אלקים ברא "בראשית תיכף לקרות מתחילין
בלימוד האדם עבודת ידי על כי הארץ", ואת השמים
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ב.38) קכט, זח"א
פי"ד.39) תניא ראה
א.40) קצא, מצותיך דרך בארוכה וראה ב. פו, יומא
זכיות41) הם אלו זכיות בחי' והנה א'תשפ): (ע' שם אוה"ת ראה

כלל. דצדיקים זכיות כענין שלא אחרים
ואילך.ראה42) 242 ע' ח"ט לקו"ש
שם.43) ובהנסמן ד. צד, פרשתנו לקו"ת ראה

משה44) לנו צוה תורה מלמדו אביו לדבר משיתחיל שקטן להעיר
רפ"א). לאדמוה"ז ת"ת הל' א. מב, (סוכה גו'

א.45) יב, ברכות
ברכה.46) ס"פ ורש"י ספרי
א.47) לד, תשא
כחך48) ש"יישר שי"ל שם לקו"ש וראה ברכה. ס"פ פרש"י

הלוחות על כשנצטווה אלא הלוחות, שבירת בעת לא נאמר ששברת"
ששברת) כחך (יישר זה (ומגלה) מביא ורש"י שברת". "אשר שניות
שבירת ע"י שבא העילוי נתגלה אז רק כי הברכה, וזאת בסיום רק

הלוחות.
יא.49) לג, תשא פרש"י
ובכ"מ.50) א'תשפט. ע' שם אוה"ת ד. פח, סוכות לקו"ת ראה
ברכה51) לקו"ת גם וראה ואילך. א'תשפו (ע' שם אוה"ת ראה

שאחר המשתה ימי ז' ענין (שהוא הסוכות ימי וז' שביוהכ"פ א) צו,
האחרונות שבלוחות התורה בחי' גילוי שביוהכ"פ) חתונתו" "ביום
יום "גמר הוא ובשמע"צ וחופה, קדושין - בלבד מקיף בבחי' הוא
ומתפשטת שנמשכת מהתורה השמחה שייך אז ולכן . . חתונתו

."
שלכן דוקא התשובה ע"י שזהו א'תשעג) (ע' שם אוה"ת וראה

הראש ע"יבלוחות "ואח"כ הקליטה, נתקיימה לא בשבועות ונות
ענין וזהו נתקיימו והם ביוהכ"פ אחרונות הלוחות נתנו התשובה

דשמע"צ". הקליטה



לד     

הבעלי בעבודת - זה דרך (ועל עצמו בכח התורה
ממש) התחדשות ובבחינת עצמו בכח שהיא תשובה

בראשית במעשה להקב"ה שותף מוסיףנעשה שהוא
בראשית במעשה כביכול שותפותומשפיע כי -

ולכן לגמרי. שווים שותפים כששניהם היא בשלימותה
היא שעבודתו (הןהצדיק הפועל אל מהכח לגלות רק

אין בעולם) שעושה בהדירה והן שלו, הכחות
הקב"ה שהרי - בשלימותה ומהווהה"שותפות"

הבעלֿתשובה עצמו, בכח היא כשעבודתו אבל מאין;

ועד כנ"ל, בהבריאה, ממש התחדשות היא שעבודתו
"הניין דלא מעולם - הרצוי דבר הפכי מדבר שעושה

לי" ד"הניין עולם עושה (להקב"ה) זהלי" ידי על
להקב"ה, בשלימות שותף - לבורא דומה נעשה

ש"ה'ובורא בהם שנרגש "חדשים" וארץ שמים
משלה" בכל ומלכותו מלך ישראל ומסייעיןאלקי ,

בעולם. ועבודתו שליחותו למלאות להאדם
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רסח.52) ר"ס או"ח אדמוה"ז ושו"ע טור ב. קיט, א. י, שבת ראה
וכאשר53) נצחוני. בני נצחוני ב) נט, (ב"מ שארז"ל בתורה ועד"ז

באופן הוא הלימוד הרי שסיימה אחר עוה"פ התורה ללמוד מתחיל
וראה בתורה. ומשפיעין** מוסיפין* שישראל ועוד יותר, נעלה

שם. 46 ובהערה ס"ד שם לקו"ש

ז.54) פ"ג, ב"ר
אביכם55) אף עולמות בורא הקב"ה מה ג: פצ"ח, מב"ר להעיר

בנ"י. כל על דקאי - ב) (רנח, בראשית ובאוה''ת עולמות, בורא
דר"ה.56) התפלה נוסח
בעוזרי.57) לי ה' סד"ה לקו"ת ג"כ ראה
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שבת קודש עמ' ב



לה

נוסח התפלה ראש השנה
איזו לרעב ואיזו לשבע1

לרעב — לפני תקיעת שופר.
לשבע — אחרי תקיעת שופר.

שכתוב2  כמו  פת,  נמשך  שופר  תקיעת  ידי  על  כי 
תקעו בחדש שופר . . כי חוק לישראל הוא, חוק לישנא 

דמזוני.
)תורת לוי יצחק עמ' סז(

חלומותיו של פרעה על שבע שני השבע ושבע שני 
ביום  בו  היו בראש השנה. שהרי הפותר אותם  הרעב 
בבוקר היה יוסף, שיצא מבית האסורים בראש השנה3.
)הערות לזהר ב עמ' קלה(

תקעו בחדש שופר4

התשע  והוא  תת"ק.  גימטריא   — שופ"ר  בחד"ש 
מאות טרומיטין שיש במאה תקיעות, דמיושב ודמעומד 

יחד.
)תורת לוי יצחק עמ' מה(

נוסח התפלה יום הכיפורים - פסוקים

יחגר  בד  ובאבנט  בשרו  על  ילבש  קדש  בד  כתנת 
ובמצנפת בד יצנף5.

כי  וחסד,  רחמים  על  רומזים   — לבן  פשתן  בגדי 
מראה לבן רומז על חסד.

הוא  קין6,  של  קרבנו  שפשתן,  מה  תקשה  ואל 
גבורה,

ואותיות ב"ד רומזות על גבורה, שלכן אין מתחילין 
בב"ד7,

1( שם.
2( תהלים פא, ג.

3( ראש השנה י, ב.
4( תפלת מוסף של ראש השנה.

5( אחרי טז, ד.
6( בראשית ד, ג וברש"י.

7( זח"ג רפא, ב.

וב"ד מספרו שש, והיינו גבורה, המדה השישית, הן 
מלמעלה למטה )כתר חכמה בינה דעת חסד וגבורה(, 
תפארת  נצח  הוד  יסוד  )מלכות  למעלה  מלמטה  והן 

וגבורה(, והיינו מה שפשתן הוא שש -
כי ביום הכפורים זדונות נעשו כזכיות8, שגם הגבורה 

היותר תקיפה, פשתן, נמתקת.
והכהן גדול דוקא, בחינת ורב חסד9 )המדה השישית 
של י"ג מדות הרחמים, היינו שש(, יכול ללובשם, כי 
מנצפ"ך,  שהן  הגבורות,  את  ממתיקה  חסד  ורב  מדת 
כמספר ור"ב חס"ד. ועל דרך מה שכתוב10 אלקים ברב 

חסדך.
)ליקוטים ואגרות עמ' שפט(

ונתן אהרן על שני השעירים גורלות11.

ביונה,  מפטירין  וכן  גורלות,  היו  הכפורים  ביום 
גורלות  ויפילו  שכתוב12  כמו  גורלות,  שם  שהטילו 

ויפול הגורל על יונה.
כי עיקר העליה ביום הכפורים היא למלכות13, וגורל 

הוא במלכות14.
גורל — הוא גור ל'. 

גור - גבורה, שלכן לא נאמר גור אלא ביצחק, ולא 
בשאר אבות15. 

בשלשים  הנקנית  במלכות,  נמשכת  גבורה   – ל' 
מספרו  המלוכה,  ניתנה  שלו  יהוד"ה,  וכן  מעלות16, 

שלשים.
)הערות לתניא עמ' לט(

8( ראה יומא פו, ב.
9( תשא לד, ו.

10( תהלים סט, יד.
11( אחרי טז, ח.

12( יונה א, ז.
13( פרי עץ חיים שער יום הכפורים פ"ג.

14( עיין קהלת יעקב מערכת גורל.
15( תולדות כו, ג. לקוטי תורה להאריז"ל פרשת ויחי.

16( אבות פ"ו מ"ו.

ליקוטים מתורת לוי יצחק
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הה מת••••ואת למיתת(ספרי).לי לאסמ א ְְְְִִִֵֶַָָָָֹֹ

אימתי וכ.... ְֵַַָָ
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א מיי ה אמו••••(ש)מק ל בח חה תח ְְְִִִִֶַַַַָָָָֹ
 י  תח בבח ראלי ל רכיה תח  ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָואחר

ראללי זכת אהזרת ה דאי למר אה רי ר זה וכל ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָ
רכה ליה א....חל לקראת••••מיי להתיביא א ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

אמר ה י להקיל הא חת ההר יט)תחית (שמות ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
 א למד "האלהי למ...."לקראת ימ (ספרי)••••ו ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹ

ר ולא רהה את לק ו לבי ....לה••••הי....תח ְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹ
א מה••••ר ולא הלק ימאל לבי פתח  הל.... ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ

....(ש)ליראל••••ואתה מלאכי••••מת רבבת מקת ו ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַָָָָֹֹ
דקדב ל ראה וד ר דר ולא ר ולא  ולא ְְְְְְֶֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹֹֹֻֻ

תח י ותפאר ר....ת יו••••אלפ מאז תבה היתה ְְְְְְְְִֵֵֶַָָָָָָָָָֻ
הלב א י ל חרה אימי יד תב חת לה ת ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָ

הא מ לה ת מתר "ת א" אחר ....בר ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

   ©Ÿ¥´©¦½¨§−̈
    §¨¤®§¥Æª´§©§¤½¦−̈

 ¦©§Ÿ¤«

י  אחד••••א ל בטיה את חב יתרה חה  ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ
אמר להלד תיד היה לב ימי הרי  קרי ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָואחד

קבלי אה ר דלה)ה מ"(בראשית יהיה י קהל ...."י ְְְֲִִִֶֶַַַָָָֹ
י אמר••••ל־יו י א זת יקיה פת ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹ

כה) אלהי"(ש"א ה את יהח רר ררה אדי פ ...."והיתה ְְְְֱֲִִִֶֶֶֶַַָָָֹֹ
לל  ית••••והח לת מ  הרי לכ יירא וה ְְְְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻֻ

מרלתיההר לת התו ל ל  יסי לא....לרי ְְְְְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָֻ
תימ••••רת ל ליה א....תיב••••מקר  "ה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹֹ

דליסמ(ז אליו"(במדבר מר הל את מב)"ו (יחזקאל ְְְִִֵֵֶַַַַַָ
"רתימ" זה א אלי מתר מ "אלי מר את מוא"ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

ה ל"זמה פורפרליר"ש טיש לה לאמר להמיי מדר יית ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ
י ל יס הי ר ואקלס (ודררטאו יי)ְְְְְִִִֵֶַָ

חבב א" אחר בר מ ל מת   "וה בריְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹ
תחק י לה הראית האת ל תח ת א "יְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻ

יד יראל את מסר....י וטביה••••ל־יו יקיה ל ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
מר ואה מאחרי מ ולא  בק....לל  וה•••• ְְְְְְְְֲֵֵֶֶַַַָָָָֹֻ

 לתחת סימת ימתמ וה....תימ מקלי••••יא ְְְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַָֹ
בריה ואה מחה תיודת תיזר.... ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶָָ

  ¨¬¦¨−̈¤®
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ה••••קבי לקהת היא מרה המ ל ה אר ְֲֲִִִִֶֶַַָָָָָֹֹ
זבה ולא ....אחזה ְְְֲֶַַַָָֹ

        

  (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

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. ְֲַָָירּוׁשה
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א••••ויהיה ר דה....מל י••••תמלכ ל 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.... ְְְֲֵֵֵֶֶֶַַָֹֹ

   §¦¬§¥−§©¨®Ÿ¦¦¬
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א הה••••יי ל....א••••ואל־ימת אה לל ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָֹֹ
להה מה ל מ....יכר מתיו אחיו••••ויהי אר ימ ימ ְְְְְְְֲִִִִִִִִֵֵֶַַָָָָָָ

אמר י ז היא לה)מא והי(בראשית להה את "וב ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַַַָָָָֻ
יה מ יא א "ר י יקב ....י ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָָֹֹ

   §´Ÿ¦«¨»©Ÿ©¼§©³
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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

ּכלג לׁשבטּיא חּבבּנּון ְְִִֵַַַָָאף

יׂשראל בית ְִִִֵֵַָקּדיׁשֹוהי

מּמצריםּבגבּורא אּפקּנּון ְְִִִִִֵַָָ

עננ ּתחֹות מּדּברין ְְְֲִִִַָָואּנּון

:מימר על ְְִֵַָָנטלין

מׁשהד לנא יהב ְְֶַַָָָֹאֹוריתא

לכנׁשת ירּתא ְְְְִַַָָֻמסרּה

ֲַֹיעקב:

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)
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לי יא)••••ו 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 ....יהדה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

י ל '••••פטויה יה מי ואסא למה וד פת ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹֹ
סחריב מי וחזקה יה י....מי לו••••לל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

הלחמה) מ אחרי ספרי) הלחמה ל....מי  יריב••••ייו ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָ
קמת קמוי ריב....י יו 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 ....[מזמור ְְִִִִֶַַַָָָָָ
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 אמר••••ללוי לוי וי....ול י••••הכי לי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ
מדר ....הא י ••••ייה אר  תל ....א ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

ו י,'פס "מריבה מי ל ריבה" אחר בר מתר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ
לילה לבא לאמר מה כ)א הרי"(במדבר א מע" ְֲִִִִֶַַַָָָָֹֹ

 מה מרי אהר.... ְֲִֶַָָֹ

   ̈«Ÿ¥º§¨¦³§¦Æ´Ÿ
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יוי ל ל ליו ••••יואמר ל חטא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

לב) את(שמות להר יתיוצ לוי י ל אלי אספ "אלי לה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ"מי
וכ   את א מא אחיו את א ראלמ והא א ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָאבי
מ יו וכ מאביו ואחיו מ אביו לפר אפר ואי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָ

אמר מה אחד חטא לא לוי מבט ה ילו (ש)הרי ְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
לוי" י "....ל  ל••••י יהיה אחריאלא להי.... ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹ

י י••••ראלי ל דר לד תא מילה רית ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
אחרי ספרי) יה את מלי לימ הי וה יה את מל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹלא
הי וה יה את מל לא ראל רד לד תְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹא

(לימ.... ִ

        

          רש"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 ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהּטעם
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י י••••ייראלכ לה••••וכליל....אע.... ְְְְִִִֵֶָָָָ
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יו י ••••קמיו מח ְְְִַַַָָָָָ

ימת אמרמת י(סט תהלי)"דהמ מיד יהמת" ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
תידי ראה אחר בר  אמר ההה ל רריעה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻול
לפי ליה והתל כבי עבדי  חלה ביו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָחמאי
לכ תרבב ה ד ואלזר חמאי י י"ב טימ היְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

רצה" ידיו פל חיל ה ר" אמר....י ••••יו ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
קמה לה מהית מאיו קמיו מח.... ְְְְְִֶַַָָָָָ
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 יל••••ימי ול הרת בדת לוי רת לפי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
לזה זה סמכ חלק קה ית יבא אחריו סי וסמ ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

אמר חלק י היה ילה מ עח)הא אהל(ש "ומאס ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ימי יהק לכ ילהמ חביב למיע ית לפי "ו סְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶָָָָֹי

סליו....לי ••••ליו מ תא לעל••••ל....מכה ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
אחר מק כיה רתה לא לייר יו....מבחרה י ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

כ••••ארצ בהא "כ מ אא י קה ית היה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
חיטת דאיתא תלב וד ל  היה ו יט יְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמ

ידֹוהיּתתיבּנּה לׁשלם ְְִִִֵֵָָ

ּפרענּותא לּה ְְְֲֵַָָֻיעּבדן

מּבעלי וסעיד ְְֲִִִִֵַָָמּסנאֹוהי

לּה: הוי ְֲִֵֵָדבבֹוהי

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

דיייב רחימא אמר ְְְְֲִִִַַָָָלבנימן

יהי עלֹוהי לרחצן ְְְְֲִִִֵָָיׁשרי

יֹומא ּכל עלֹוהי ֲִֵָָָמגן

ׁשכנּתא: ּתׁשרי ְְְְְִִֵֵַָּובארעּה



לז                
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לי יא)••••ו 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 ....יהדה ְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹ

י ל '••••פטויה יה מי ואסא למה וד פת ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָֹֹ
סחריב מי וחזקה יה י....מי לו••••לל ְְְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

הלחמה) מ אחרי ספרי) הלחמה ל....מי  יריב••••ייו ְְְְֲִִִִִִִֵֵַַָָָָָָָָָ
קמת קמוי ריב....י יו 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 ....[מזמור ְְִִִִֶַַַָָָָָ
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 אמר••••ללוי לוי וי....ול י••••הכי לי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֻ
מדר ....הא י ••••ייה אר  תל ....א ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ

ו י,'פס "מריבה מי ל ריבה" אחר בר מתר ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַַָָָָ
לילה לבא לאמר מה כ)א הרי"(במדבר א מע" ְֲִִִִֶַַַָָָָֹֹ

 מה מרי אהר.... ְֲִֶַָָֹ

   ̈«Ÿ¥º§¨¦³§¦Æ´Ÿ
   §¦¦½§¤¤¨Æ´Ÿ¦¦½
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יוי ל ל ליו ••••יואמר ל חטא ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָֹֹ

לב) את(שמות להר יתיוצ לוי י ל אלי אספ "אלי לה ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹ"מי
וכ   את א מא אחיו את א ראלמ והא א ְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶֶֶָָאבי
מ יו וכ מאביו ואחיו מ אביו לפר אפר ואי ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָָָ

אמר מה אחד חטא לא לוי מבט ה ילו (ש)הרי ְֱֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹ
לוי" י "....ל  ל••••י יהיה אחריאלא להי.... ְְְְְֱֲִִִִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹ

י י••••ראלי ל דר לד תא מילה רית ְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹ
אחרי ספרי) יה את מלי לימ הי וה יה את מל ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹלא
הי וה יה את מל לא ראל רד לד תְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָֹא

(לימ.... ִ

        

          רש"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 ְְְְְֵֵֶֶַַַָָָָֹֹהּטעם

   ³¦§¨¤̧Æ§©«£½Ÿ
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י י••••ייראלכ לה••••וכליל....אע.... ְְְְִִִֵֶָָָָ
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יו י ••••קמיו מח ְְְִַַַָָָָָ

ימת אמרמת י(סט תהלי)"דהמ מיד יהמת" ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
תידי ראה אחר בר  אמר ההה ל רריעה ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֻול
לפי ליה והתל כבי עבדי  חלה ביו ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָחמאי
לכ תרבב ה ד ואלזר חמאי י י"ב טימ היְְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

רצה" ידיו פל חיל ה ר" אמר....י ••••יו ְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָֹ
קמה לה מהית מאיו קמיו מח.... ְְְְְִֶַַָָָָָ

   §¦§¨¦´¨©½§¦´§Ÿ̈½
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 יל••••ימי ול הרת בדת לוי רת לפי ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָ
לזה זה סמכ חלק קה ית יבא אחריו סי וסמ ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָ

אמר חלק י היה ילה מ עח)הא אהל(ש "ומאס ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹ
ימי יהק לכ ילהמ חביב למיע ית לפי "ו סְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶָָָָֹי

סליו....לי ••••ליו מ תא לעל••••ל....מכה ְְְֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹ
אחר מק כיה רתה לא לייר יו....מבחרה י ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָֹ

כ••••ארצ בהא "כ מ אא י קה ית היה ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
חיטת דאיתא תלב וד ל  היה ו יט יְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָמ

ידֹוהיּתתיבּנּה לׁשלם ְְִִִֵֵָָ

ּפרענּותא לּה ְְְֲֵַָָֻיעּבדן

מּבעלי וסעיד ְְֲִִִִֵַָָמּסנאֹוהי

לּה: הוי ְֲִֵֵָדבבֹוהי

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

דיייב רחימא אמר ְְְְֲִִִַַָָָלבנימן

יהי עלֹוהי לרחצן ְְְְֲִִִֵָָיׁשרי

יֹומא ּכל עלֹוהי ֲִֵָָָמגן

ׁשכנּתא: ּתׁשרי ְְְְְִִֵֵַָּובארעּה



לח               
"כ תיו בי" כתיב מ רת י נחתי מרי ידְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵַַָָָָָ

מתיו יתר ר נה ל י.... ְְִֵֵֵֶַָָ

        

 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 ְְְְִִַַַָָָּומקּדׁש
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אר  ר••••המל ר יבה נחלת היתה  ְְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹֹ
י ל ר ב מת....••••ל דני ל....•••• ְְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶַָָ

יבה כל מ ה הממ ת מלחלח לה ההְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
יב ל רכת ימ המ ל רכת.... ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֹֹ

          

   

B  Ï Ï  È Ï È L∆…»¿»¿«¬««¿»ƒ∆∆¿≈»»¿«¿
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 ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָּברּוח,
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 א ••••הלח תחה ר היתה ְְְְִֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
הרת ירחי....ממת ר••••ו למב הבנה רת י ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ

מגרת רה "ירחי ר" חר בר ידל י ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָה
מחד ....לחדמיה ְִֵֶֶָֹֹ
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ררי רא••••תרה ל מרית מברכת ְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַֹֹ
דמה מיד חר בר תיהר ל לבר ימימ ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָהרריה

תריהרי ....לר ••••לל רת הת בת ְְְְְִִִִֵָָָָָָָָ
מיה מר ת ינו.... ְְְִֵֵֶַָָֹ
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נ ני ר••••נמר מברכת ר תה נה כ מ ְְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַֹֹ
נה חה לי הגלה ה ר דה ל חר ••••ר....ונחת ְְְְְִִֶֶַַַַַַָָָָָ

ר ר ל וכ  רח לרר••••א....נחת ז כה ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ
אחיו....י מכירת••••נזיר מחיו רה.... ְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָ
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ר מר••••ר תמלכ דה ל ה כר י ְְְְְֱֵֶֶֶַַָֻ
( תהלי)וכ "נה כר ני "(ד כרי(שמות "ני ְְְְְִִִֵֵֶַָ

יה••••ר....ירל" וה מ ה מל....ר•••• ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָֻ
מלכי ה לכ ר ה ח.... ל••••ר נת ְְְִִֶֶַָָָָָָֹֹ

מר(כז ליו"(במדבר דמה רניו...."ונתה רא ••••ורני ְְְְְְֱֵֵֵֶֶַַַַָָָָָ
בל תנ רניו יו ה ח ויר נת רניו ר ְְְְְֲֵֵֵֶַַָָָָָָֹ

ר רני ויי ר ל ח ליה נת ה ח.... ְְְִִֵֵֶֶַַַָָֹֹֻ
אריל••••ארי רמ  ר מלכי וחד יל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֹֻ

ההיחו ריל ל נה  לו מל ל ל י  ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻ
מר הי לכ חבה לרי ר(ג "נחלת(ירמיה ְְְֱֲֲִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָֻ

בת ארי....י"בי ר ו••••ה חינה ת ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָֻ
רימ  יה הרג נ....הרבבת אי ו•••• ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֻ

מר מדי ד הרג ילה ח)ה יוזבח(שו" ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָ
וג רר למנו".... ְְְְְַַַָֻ

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:

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
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 ••••לזב האחר ר בטי חמה א ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻ
הי לי ירלהג לח תיהמ ל  ואר לי ד ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָד
אמר רעה לי י ליה ה ה בטיה ל יְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹח

מז) חי(בראשית ראי לי "יא חמה לח אחיו ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ"מה
מלחמ רי ל תא יי ....ולא    ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻ

••••לזב"י יי לח לזב" ת  וישר ְְְְְְִִִֶַָָָָָֹֹֻֻ
רשי ל יו לת תו מר ית לרמטיא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָויא
רשלי לזב יה יל רה יוע ביי ְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָוה

היתה לזב ידי ל ישר ל רת....  •••• ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
לחרה את לרה••••....הלח אהלי ייבת הלח ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ

אמר מ יחד ול י לר יב)ליב "מי(דה"א ְְְְְֱֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
הדראת ראי "מאתי יהרא יל יה ידי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָישר

ריהו יה בית י ול  יע הי.... ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָ
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••••ראלי בטי יא....••••ל הרה להר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
דזבחי רגלי חיז ו היא ריאה ידי ל איה ....ל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

  ••••רה ל אי לה ויהא לזב ....ישר ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
  ••••(מגילה)טרית לח טמי זיתי זוח ְְְְְִִִִֵֵֵָָֻ

היה לזב ישר ל בחל להח מ ה מ איה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָלבה
המג מת אמר מ(ה טישו)"תלמ  חר  לזב" ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

חל ל לזב מתר היה דה מרמי ל לי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמ
ו רמי דת ת אמר••••....לאחי מ י ל ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָֻ

ו) הית"(מ"א את ז)"ו ש)מותר "ארז מטלל"ו ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָֹ
"ראיהר י" אחר בר ארזא י) אחרי רי) ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָרי

אר אל אי בי עבדי רי לזב ל רמטיא ידי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָל
ל א ד רטו האיל מריא וה רה ל עמד ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָוהא
וה יה מה ז אה ל ראת מה וראה לייר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻד
לי אחד מאל ליוא אחד לאל בדיע יראל ל איְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹר
ל למא זה ל אלהת לא זה ל אלהת בי ְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹהעבדי
רימת ז רה אמה אי מריא וה זה ל למא לא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹזה

"דזבחי חיז " אמר ....   ••••לזב ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ע ממ לה ת ה ....וישר ְְִֵֶֶַַָָָָָ
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  ••••לוה מרחיב ד ל מח היה מלד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

מזרח ....לי ••••רל מ היה מללי יל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
רי להית ירי לר ימה ל תארי....  ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָ

••••המ רה  הרא יתח רי הי גיההר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ
....אחת ַַ
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  ••••גוע 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 ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָ

"וג 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 ראמה"ו אחר בר ה מ חו וז ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ל בט  תממ לי חלו אחד מ יא זה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
ר רביתמ ית טל חה תממ י חל טל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ל  לחמו בא לה  ולא תיהביבא היא ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
והא א מרת יא רה הרי מזרחית ית ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוהיא
י ה ולה רל מה בא ראלי אר ל מזרחְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
מ ראלי אר ל מדר טל דהיה מזרח הא לחְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָה

אמר והא יה ר ר(ש)מה  י בל "וא ְְְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻ

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

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
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 ••••לזב האחר ר בטי חמה א ְְְְֲֲֲִִִֵֵֶַַָָָָָֻֻ
הי לי ירלהג לח תיהמ ל  ואר לי ד ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָד
אמר רעה לי י ליה ה ה בטיה ל יְְְְֱִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹח

מז) חי(בראשית ראי לי "יא חמה לח אחיו ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָ"מה
מלחמ רי ל תא יי ....ולא    ְְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹֻ

••••לזב"י יי לח לזב" ת  וישר ְְְְְְִִִֶַָָָָָֹֹֻֻ
רשי ל יו לת תו מר ית לרמטיא ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָויא
רשלי לזב יה יל רה יוע ביי ְְְְְְְְִִִִִִֵַָָָָוה

היתה לזב ידי ל ישר ל רת....  •••• ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻ
לחרה את לרה••••....הלח אהלי ייבת הלח ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ

אמר מ יחד ול י לר יב)ליב "מי(דה"א ְְְְְֱֳִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹ
הדראת ראי "מאתי יהרא יל יה ידי ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָישר

ריהו יה בית י ול  יע הי.... ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָ
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••••ראלי בטי יא....••••ל הרה להר ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
דזבחי רגלי חיז ו היא ריאה ידי ל איה ....ל ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָ

  ••••רה ל אי לה ויהא לזב ....ישר ְְֲִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹ
  ••••(מגילה)טרית לח טמי זיתי זוח ְְְְְִִִִֵֵֵָָֻ

היה לזב ישר ל בחל להח מ ה מ איה ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָלבה
המג מת אמר מ(ה טישו)"תלמ  חר  לזב" ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָ

חל ל לזב מתר היה דה מרמי ל לי ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָמ
ו רמי דת ת אמר••••....לאחי מ י ל ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַָָָָָֻ

ו) הית"(מ"א את ז)"ו ש)מותר "ארז מטלל"ו ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָֹ
"ראיהר י" אחר בר ארזא י) אחרי רי) ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַַָָָָָרי

אר אל אי בי עבדי רי לזב ל רמטיא ידי ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָל
ל א ד רטו האיל מריא וה רה ל עמד ְְְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַָָוהא
וה יה מה ז אה ל ראת מה וראה לייר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֻד
לי אחד מאל ליוא אחד לאל בדיע יראל ל איְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָֹר
ל למא זה ל אלהת לא זה ל אלהת בי ְֱֱֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָֹֹֹהעבדי
רימת ז רה אמה אי מריא וה זה ל למא לא ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָֹזה

"דזבחי חיז " אמר ....   ••••לזב ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָ
ע ממ לה ת ה ....וישר ְְִֵֶֶַַָָָָָ
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  ••••לוה מרחיב ד ל מח היה מלד ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָ

מזרח ....לי ••••רל מ היה מללי יל ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ
רי להית ירי לר ימה ל תארי....  ְְְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָָָָ

••••המ רה  הרא יתח רי הי גיההר ְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֹֹ
....אחת ַַ
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  ••••גוע 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 ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָ

"וג 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 ראמה"ו אחר בר ה מ חו וז ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָ

ל בט  תממ לי חלו אחד מ יא זה ְְְְֱִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָ
ר רביתמ ית טל חה תממ י חל טל ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

ל  לחמו בא לה  ולא תיהביבא היא ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָֹ
והא א מרת יא רה הרי מזרחית ית ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָוהיא
י ה ולה רל מה בא ראלי אר ל מזרחְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָ
מ ראלי אר ל מדר טל דהיה מזרח הא לחְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָה

אמר והא יה ר ר(ש)מה  י בל "וא ְְְְְְֱֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻ

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

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



מ                 
הרח תא מ ב יא "ו   חמו  י ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָו

 ח התחי.... ְְִִִֶֹ

   §©§¨¦´¨©½©§¨¦Æ§©´
    ̈½¨¥−¦§©´§Ÿ̈®¨¬

 §¨−§¨«¨
 יביה••••ע ר  בה אר ....היתה ְְְְְְֵֶֶַַָָָָָָָ

ה ••••מדר חר חב מא טו ח פה רת י ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָֹ
ממרת חרמי פר....ה••••מ י (א ה(דברי" ְְְְְֲֲִִִֵַָָָֹ

מ ח יד יר מ יחמ "רי מה וה "ְְְְְְְְִֵֵֶַַַַַַַַַָָר
 המ ה יהיה ה"א  סיחהס היד המ ְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ

אפא ימ הדה במסרת י  "היר" א א חהְְְְְְְִִֶַַַָָָָָָָָָֹ
ימ מיהט י  ....יתא ְְְֲִִֵֵֵַָ

   §¨¥´¨©½¨¬¦¨¦−
    ̈¥®§¦³§Æ¤½̈§Ÿ¥¬

 ©¤−¤©§«
 נמ ••••בטיה   אי פרי ראיתי ְְְְִִִִִִֵֵֵַַָָָָָָ

יד די ואיי רא יב רת....  ה••••היה ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ
ייא מ אחיו תבאהמתרה  ימר וה תאפב ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָ

דברי אמר והא תא תיו הי "אחיו רי "יהי אחר ְְְְְְֱִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָבר
מיז)ה די(א יה את תיו הי "רזית אבי "הא ְְְְְֲֲִִִִִֶַָָָָֹ

זית מ חימה.... מ ••••(ספרי)אר היתה ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹ
מ מ דא אי טר מה ימ מ ְְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָמת

מסטס התחמ דאיתא ו ....(פ"ה)אחד ְְְְְִִִֶֶָָָָ

        

       ,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.
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מנ נ ••••ראי  ד מדר הא ו ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
י א תא יו הפר רי ביי ריה היְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹ
רז  בריחי ימ סרה היא א  יס יביְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָהא
הרי ה אר "מ חת רז" אחר בר תחְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹֹ

מ היתה אר  ואר תח רז מה ביח ְְְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹ
ראי אר.... מ••••ימי ה  ביט ה ימי ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָ

זבי אבי ה תז ימי יהי  רי ימי תחְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָָ
 ביט ה ימי "בא ימי" אחר בר טטימתמְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָ

ימי ימיהי מ  ר י א אר מיה  ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָ
הא ראי אר וזהב ס באת יהי הארת  באְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָ
 ממית הימה מתרסת הארת ו תפר ְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמברת
מזיבת ה מה ה וההב סה ט"ואש זהב סְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָ

אר תא.... ְְְֶַָ
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  ••••בדיה אהי  א אי רי   ְְְְְֱֵֵֵֵֵֵֶַָָָָֹֻֻ

ר ר וא בי....מ ••••זר א תא הא ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֹ
יח רב הא אותב.... ְְֲִֵַָָ

       

   §Ÿ¨Æ¡´Ÿ¥¤½¤¦©−©
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 ה ד••••מענה אהי יחה ה מד ְְְֱִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹֹ

 תמ מחת תמ ב יח  ברר היא ְְְְְְֱִִִִֵֵַַָָָָָֹ
י זר ע....י ע••••הי  מי ו סיח ְְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָֹֹ

חו ויז יחרד רח  פי   רתב ְְְְְְְֱִֶֶַָָָָָָָָֹ
והברה הח והא מה  בה אימת  יומ ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָָָָָָֹֹח

זר .... נמ ••••תא המד  ....ויאמר ְְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹ
ספ••••מענה ה"א  הטי תחתה מ"ד ריה בה .... ְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָֹ
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 ••••ויחיד יחיד "תא ותחת פ חת אי" ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָָָ
האיב מי יחד ויב התא ירי ואי רימפ.... •••• ְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֵַַַַָָֹֻ

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....••••יטיפ.... מ ••••א ְְֲִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָ

תר  ספת חי  תרבי (ז ש) וי" ְְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַָָָֹ
ו מיה מ היהא".... ְֱִִִַַַָָֹ

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:

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
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אל א••••לה אמר תרכה לה רט לאר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
כ הל בר לל לכ לפרט י ....מה אל א ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

••••אות ורב הא) (ואר ר מג הא אר ה ת.... ְְְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ל א חו••••אמר ניבעה ג(ט רקה(יהושע מאר" ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

"וג בדי א.... ל־ אמר••••ואה ניש) ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
האה"י) לכיה ארי ל רגליכ את ימ".... ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
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נ אל־ה א ••••המ פס הי מלת ה ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

את יראל••••א־ל־הא....פסיה אר ל את הראה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
לותל יקימ להית תידיה יקיוה....־••••הראה ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָָָ

אמר כבי בדת בדיע  י(ני שופטי)לה קימו" ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ילמ מ לאת תיד מ והראה "סלה את  ....ני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ
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לל־נ וא••••והראה נרו לות אר הראה ְְְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ
וילתיו סיסרא  מינל נפלי דמ ברק וא־א....ברה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

נה א••••יה והראה נרב לות אר הראה ְְְְְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻֻ
 וגדע מאפרי א נ מלכי  נלנל הנמ א ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ומלק מדי ....הה ל־א וא••••והראה נרב לות ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻ
נונ וד ית האח....מלכת ה ••••לות הרב אר ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

רהא ה אא "רהא ה" קרי אל רא בר נרבְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
ליראל ליארע תידי הארעת ל הא ר דה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהראה

תיה י ....ד ְִִֵֶַַ

 §¤©¤À¤§¤©¦º̈
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־הוא••••אמר להכה מרת רא בר רה אר ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

יג) בר"(במדבר ד ובא גבב לו"....־הלמה••••וא הראה ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ
אמר קה ית לי )יק א מלכי)קי רה "כר ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

האדמה" מבה לה.... ְֲֲֵֶֶַַָָָ
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אה אנה ל לא••••לאברה ותאמר ל די ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
קבלי קמליק אה ר דה לכ ע בה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹ

לא ה מפני היא רה אבל ל הראיתיה לכ לאמר הְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹו
ינט תא ראה ד ממק הייתי  אלי ברְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

לה ותיד ותל  יקב.... ְְְִִֵֵֶַָָ
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ה  טו)••••ו "ומת(ב"ב כתיב מת מה אפר ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
יה תב ואיל אמ המ תב א ד אא "המ ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

אמר והא ל סר הרה ספר אפר מרא מאיר (לעילרי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
אמרלא) הא ר דה אא "הה הרה ספר את לק" ֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

תב ה....דמעמה ל־••••יקהנ.... ְְִִִֵֶֶַַָֹ
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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 "מהא וְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
מ....  ראית••••ל ימי מת  כמ היה קבר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

ת רב ברא בריה מ אד וה רע מה ל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָלכר
המת י(פ"ה ....(אבות ְֵַָ
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נ מת••••לא־הה לחה....א ••••ולא־נס ללית ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ
ניו אר נה ולא בר  לט ....לא ְְִֶַַַָָָָֹֹֹ
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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 "ראלי ....ית ְְְִִֵֵֵָָ

ליתכט יׂשראל ְִֵֵָָטּוב

(מן) ּדפרקנּה עּמא ְְְִִֵַָָָָֻּדכות

ּבסעּד ּתּקיף יי ְְְֳִַַָָָקדם

נצחן קדמֹוהי ְְֳִִִָָּודמן

ל סנא ויכּדבּון ְְְִִַַָָָָָּגּברות

צּוארי ּפריקת על ְְְְִֵַַַַואּת

:ּתדר ְְִֵַֹמלכיהֹון

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

ּ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



מי                  
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אל א••••לה אמר תרכה לה רט לאר ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָ
כ הל בר לל לכ לפרט י ....מה אל א ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֹ

••••אות ורב הא) (ואר ר מג הא אר ה ת.... ְְְְֲֲֲֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָ
ל א חו••••אמר ניבעה ג(ט רקה(יהושע מאר" ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶֶַָָָָֹ

"וג בדי א.... ל־ אמר••••ואה ניש) ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
האה"י) לכיה ארי ל רגליכ את ימ".... ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ

   ©©̧©¤¹¥«©§³Ÿ¨Æ
    ¤©´§½Ÿ©¦§½̈£¤−
   ©§¥´§¥®©©§¥̧§Ÿ̈
 ¤¨¨¨²¤¤©¦§−̈

©¨«
נ אל־ה א ••••המ פס הי מלת ה ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֹ

את יראל••••א־ל־הא....פסיה אר ל את הראה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָָ
לותל יקימ להית תידיה יקיוה....־••••הראה ְְְְְְְֲִִִִִִִֶַַַָָָָָָ

אמר כבי בדת בדיע  י(ני שופטי)לה קימו" ְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ילמ מ לאת תיד מ והראה "סלה את  ....ני ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָ

  §¥Æ¨©§¨¦½§¤¤¬¤
   ¤§©−¦§©¤®§¥Æ¨¤´¤

   §½̈©−©¨¬¨©«£«

לל־נ וא••••והראה נרו לות אר הראה ְְְְְְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָָָֻ
וילתיו סיסרא  מינל נפלי דמ ברק וא־א....ברה ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָ

נה א••••יה והראה נרב לות אר הראה ְְְְְְְְְְְִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָָֻֻ
 וגדע מאפרי א נ מלכי  נלנל הנמ א ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָ

ומלק מדי ....הה ל־א וא••••והראה נרב לות ְְְְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֻ
נונ וד ית האח....מלכת ה ••••לות הרב אר ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָ

רהא ה אא "רהא ה" קרי אל רא בר נרבְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻ
ליראל ליארע תידי הארעת ל הא ר דה ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹהראה

תיה י ....ד ְִִֵֶַַ

 §¤©¤À¤§¤©¦º̈
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©«Ÿ©
־הוא••••אמר להכה מרת רא בר רה אר ְְְֱֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

יג) בר"(במדבר ד ובא גבב לו"....־הלמה••••וא הראה ְְְְֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֹ
אמר קה ית לי )יק א מלכי)קי רה "כר ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָ

האדמה" מבה לה.... ְֲֲֵֶֶַַָָָ
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אה אנה ל לא••••לאברה ותאמר ל די ְְְְְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹ
קבלי קמליק אה ר דה לכ ע בה ְְְְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָֹ

לא ה מפני היא רה אבל ל הראיתיה לכ לאמר הְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹֹו
ינט תא ראה ד ממק הייתי  אלי ברְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹ

לה ותיד ותל  יקב.... ְְְִִֵֵֶַָָ

   ©¨̧¨¹̈¤¤«¤§Ÿ̈²
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ה  טו)••••ו "ומת(ב"ב כתיב מת מה אפר ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹ
יה תב ואיל אמ המ תב א ד אא "המ ְִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹֻ

אמר והא ל סר הרה ספר אפר מרא מאיר (לעילרי ְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָ
אמרלא) הא ר דה אא "הה הרה ספר את לק" ֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָ

תב ה....דמעמה ל־••••יקהנ.... ְְִִִֵֶֶַַָֹ
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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 "מהא וְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹ
מ....  ראית••••ל ימי מת  כמ היה קבר ְְְְְִִִֵֵֵֵֶַָָָָָ

ת רב ברא בריה מ אד וה רע מה ל ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָלכר
המת י(פ"ה ....(אבות ְֵַָ

  ¤À¤¥¨§¤§¦²
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נ מת••••לא־הה לחה....א ••••ולא־נס ללית ְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹֹ
ניו אר נה ולא בר  לט ....לא ְְִֶַַַָָָָֹֹֹ

   ©¦§Á§¥̧¦§¨¥¤
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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 "ראלי ....ית ְְְִִֵֵֵָָ

ליתכט יׂשראל ְִֵֵָָטּוב

(מן) ּדפרקנּה עּמא ְְְִִֵַָָָָֻּדכות

ּבסעּד ּתּקיף יי ְְְֳִַַָָָקדם

נצחן קדמֹוהי ְְֳִִִָָּודמן

ל סנא ויכּדבּון ְְְִִַַָָָָָּגּברות

צּוארי ּפריקת על ְְְְִֵַַַַואּת

:ּתדר ְְִֵַֹמלכיהֹון

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

ּ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
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ׁ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 ְְֲֲִִֶַַַַַָֹהרּגיׁש
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    ••••ס ל מדרהיה  ְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָ

אמר: י רה, ת כל לב)אליו אל(שמות אלה "וה ְְְֱֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ט)ה'", לכ(במדבר ה' ה מה ואמה מד"".... ְְְְְִֶֶֶַַָָ
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מה ּפי על לתחּלתּה, סֹופּה הּתֹורה סמיכּות את לפרׁש ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָיׁש

רז"ל ב)ׁשהקׁשּו לט, הּׁשמׁש.(נדרים ּתחת חדׁש ּכל אין והּכתיב ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָָ

. עׂשה אׁשר . . והּמֹופתים האֹותֹות לכל הּכתּובים: המׁש ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָוזהּו

התנה ּתנאי ּכי אלקים, ּברא ּבראׁשית אם) ּכי חדׁש, זה (ואין .ְְְְֱִִִִִִֵֵֶַָָָָָֹ

לנּסים ּבנֹוגע הּבריאה ּבעת ּבראׁשית מעׂשה ּכל עם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵַַַַָָָָהקּב"ה

יום ותוספות להרמב"ם המשניות פירוש ב. קצח, זח"ב ה. ה, רבה (בראשית

ו) ה, אבות .טוב

סימן גאוא"ל פסוקים הברכהמ"א וזאת פרשת חסלת

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

ּדייא ּומֹופתּיא אתּיא ְְִַַָָָָלכל

ּבארעא למעּבד יי ְְְְְְֵֶַַָָָׁשלחּה

ּולכל לפרעה ְְְְְִִַָָֹדמצרים

ארעּה: ּולכל ְְְִֵַַָעבּדֹוהי

ּולכליב תּקפּתא ידא ְְְְֶַָָֹֹּולכל

מׁשה עבד ּדי רּבא ְֲִֵֶַַָָָֹחזונא

חזק יׂשראל: ּכל ְְִֵֵֵָָלעיני
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••••  לחיל י י ל חי י מ ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָֹ
 מ י ל  חמ לי   ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ

ח  ממ י(י לי)י ימ ח  ְֲִִִִִֵַַַַַַָָֹ

ללי ל  מי  י חל ל ל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֻל
ל ל ימ  י     יְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָל
י ל    י    ל ְְֲִֶֶֶַַָָָָָָָָָָ

ל  מ ל  ל   יי.... ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶָָָָָָָָָ
•••• מ   ימיח  מ י ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

  יל ל (ח (משלי י  ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָָ

יתא יי ּברא ְְְְִַַָָּבקדמין

ארעא: וית ְְְַַָָָׁשמּיא

      

ליחד הּתֹורה. ּפרּוׁש אבאר אֹורה. יֹוצר ְְֲֵֵֵֵֵֶַַָָָּבעזר
ויעצני מראׁשית. עׂשאני אׁשר הּנֹורא. ְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָָׁשמֹו
אתחיל ראׁשית. ּבנעם לעסק ראׁשית. ְְְֲִִִִֵֵַַַַָֹֹּוקראני

ּבראׁשית: ספר ְְִֵֵֵֶָלבאר
ּבֹורא אלהים מראֹות ואראה הּׁשמים ƒ¿¿ְְֱִִֵֶֶַַַָָֹ

ּׁשהרׁשיתי ּבּמה ואתּבֹונן הארץ ְְְִֵֶֶֶֶַָָָָֻקצֹות
והעירֹותי קדֹוׁש, ּדברי ּבפתח ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָלהתּבֹונן

ּתֹורה: ׁשל ְִִֶָָָמּמזרחּה
BÓB‡סמּוכה היא הּתבה ׁשּׁשעּור ּבראׁשית ¿ְְִִִֵֵֶַָָ

חסר וכאן ּדבר ראׁשית ׁשּתאמר ְְִֵֵֶַָָָָֹּכמֹו
מּמּנּו הלא ּדבר יֹודע ּכאלהינּו ּומי לּה, ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹֹהּנסמ

ּדבר: ָָָמֹוצא
(ורז"ל הּׁשמים, הּבריאה סדר ּבתחּלת ְְְְִִִִֵֶַַַַָָאֹומרֹו

מרּכבת ׁשהיא הּתבה ּפרׁשּו י"ב:) ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָֻ(חגיגה
ח"ו זה הרי ּומעּתה ּומים, אׁש ּדברים ְֲִִִֵֵֵֶַַָָמּב'
התחלת היא זֹו ּכי לֹומר לּפֹוׁשעים יד ְְִִִֵַַַַָָנֹותן
ח"ו ּבראם לא והאׁש הּמים אבל ְְְֲִִֵַַַָָָָָֹהּבריאה
ׁשּתחּלה עצמֹו הּכתּוב ׁשהׁשמיענּו אחר ְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָהּבֹורא,
היה נבראּו הּמים ואם ׁשמים, היא ְְְְִִִִִִַַַַָָָָהּבריאה
נׁשמרּו (רש"י) וחז"ל ּבריאתם, להקּדים ְְְְְְִִִַָָלֹו
על היא הּכתּוב ׁשּׁשעּור ּופרׁשּו הערֹות ְִִִֵֶֶַַָָמּב'
היתה וארץ ׁשמים ּבריאת ּבראׁשית הּדר ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָזה
היתה הּבריאה ׁשּתחּלת לא וגֹו' ּתהּו ְְְְִִֶֶַַָָָָָֹֹהארץ
להסיר הסּפיקּו לא ז"ל ּדבריהם וארץ, ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹׁשמים
הּכתּוב הֹודיע לא לּמה לדבריהם ּכי ְְִִִֵֶַַַָָָָֹהּטעּות,
והגם ורּוח, ועפר ואׁש מים ּבריאת ּכ ְְְְֲִִֵַַַַַַַָָָאחר
ותראה וגֹו' הּמים יּקוּו (ט') הּכתּוב ְְִִֵֶֶַַַַָָָָׁשאמר
צֹודק ויֹותר ׁשּנבראת ּבנׁשמע אינֹו ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָהּיּבׁשה,
עליה ׁשּגזר אּלא היתה ׁשּמצּויה ְְְֶֶֶֶַַַָָָָָָָָהּמׁשמעּות

הּמים: ּכׁשּיּקוּו ְְְִִִֶַַַָלהתּגּלֹות
ואת‚) הּׁשמים את אֹומרֹו ּבּכתּוב לדקּדק ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָיׁש

אּלּו: אתין ּבב' לרּבֹות ּבא מה ְְִֵֵֶַַָָָהארץ
ÔÎ‡וקדם הּדר זה על היא הּכתּוב ּכּונת »≈ְִֶֶֶֶַַַַַָָֹ

הּבֹורא מּגדּלת אצלנּו הּמּצג ׁשחר ְְִִֵֵֶַַַַַָָָֻֻאעירה
ּדּבר יּוכל ב"ה האדֹון ּכי מעׂשיו, ּגדלּו ְֲִֵַַַַָָָָמה
ז"ל ּכאמרם ּבּנבראים מּׂשג ּבלּתי ְְְְִִִִִַָָָָֻּדּבּור
א') כ' (ׁשמֹות הּכתּוב ּבפרּוׁש יתרֹו) ְְְְְִִֵַָָ(מכילתא
לׁשֹונם וזה וגֹו' הּדברים ּכל את אלהים ְְְְְֱִִֵֵֶַַַָָָֹוידּבר
ׁשאמר והּוא לדּבר יכֹול הּפה ׁשאין ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָּדברים
קדם ולא אחד ּבדּבּור הּדּברֹות עׂשרת ְְְֲִִֶֶֶַַָָָֹּכל

לחברֹו: ֲִֵַּדּבּור
‰יתעּלה האדֹון ּכי והּוא הּבאּור אל נבא »∆ְְִִֵֶֶַַָָָֹ

ׁשהם ּבעֹולם ּׁשּברא מה ּכל ְֵֶֶַָָָָָׁשמֹו
וׁשמים ּבּמציאּות יׁשנֹו אׁשר וכל ְְְְְֲִִֶֶַַַָָהּמקֹורֹות
אחד, ּבדּבּור ה' ּבראֹו לּכל ּכאׁשר הּכל ְְֲִֶֶֶַַַָָָָֹֹוארץ
את אלהים ּברא ּבראׁשית אֹומרֹו הּוא ְְְֱִִֵֵֶָָֹוזה

אתין ׁשני לֹומר ּדקּדק הארץ ואת ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָהּׁשמים
ׁשהּנבראים ולהיֹות ּבעֹולם הּנמצא ּכל ְְְְְִִִִֶַַַָָָָָלרּבֹות
הּנּכרים ּדברים העׂשרה מּלבד ּכי רּבים ְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָהם
(חגיגה חז"ל ׁשּמנאּום ּכמֹו ּכל לעין ְְְְְֲִִִֵֶָָֹונראים
ראׁשֹון ּביֹום נבראּו ּדברים עׂשרה וז"ל ְְְְְֲִִִָָָיב.)
מים וגֹו' ּובהּו ּתהּו חׁש אֹור וארץ ְִִֶֶַַָָָֹֹֹׁשמים
אחרים ּבריאֹות עֹוד יׁש אּלּו מּלבד ע"כ. ְְֲִִִֵֵֵַַרּוח
מהם יׁש היסֹודֹות, ּבכחֹות ונבלעים ְְְְֱִִִֵֵֶֶַָָֹנעלמים
ּבאמצעּות מהם יׁש ההּתכה, ּבאמצעּות ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָנּכרים
יׁש הּזמּנים, ּבהׁשּתּנּות מהם יׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָההרּכבה,
לזה אׁשר מּלסּפר, ורּבּו ההּיּולי ּבכח ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָֹֹמהם
ועצּומים ּגדֹולים ּפרטים ּבב' הּבֹורא ְְְְֲִִִֵַַָָָּכללם
ׁשרּבה רּבּויים הּב' הם והם ּובארץ, ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָּבּׁשמים
א' ּובמאמר הארץ ואת הּׁשמים את ְְְְֲִֶֶֶַַַָָָָּבאֹומרֹו
ז"ל ׁשאמרּו ותמצא ׁשמֹו. יתעּלה הּכל ְְְְְִִֶֶַַָָָָֹּברא
הׁשלימּו ּבֹו ּכי הּוא מאמר ּבראׁשית לב.) ְְֲִִִִֵַָ(ר"ה
הראׁשֹון העֹולם, נברא ׁשּבהם מאמרֹות ְֲֲִִֶֶַָָָָָָָָעׂשרה
מסּדר היה ׁשּלא אּלא הּכל נברא ּבֹו ְְְִֶֶֶַָָָָָָֹֹֻֻׁשּבכּלן
הּסדר חסרּו אבל ּבּנמצא הּבריאֹות ּכל ְְְְֲִִֵֶַַַָָָָָוהיּו
הראׁשֹון ּבּיֹום ּביֹומֹו. יֹום ּדבר הקב"ה ְְְְִִַַָָוסדרן
החׁש וקנה החׁש מן האֹור והבּדיל ְְְִִִִֵֶֶַַָָָֹֹהכין

וכּו': ב' ּוביֹום מקֹומֹו, והאֹור ְְְְְָמקֹומֹו
„Ú‰Âּׁש מה זה לפרּוׁשנּו הּכתּובהּנאמן אמר ¿»≈ְֱֵֵֶֶֶַַַַָָָ

אׁשר מלאכּתֹו מּכל ׁשבת בֹו ּכי ג') ְְֲִִֶַַָָ(ב'
לּכתּוב מׁשמעּות ׁשאין לעׂשֹות אלהים ְֱֲִֵֶַַַָָָָֹּברא
ׁשבת בֹו ּכי חמר ּכמין יבא ּׁשּפרׁשנּו ְְִִֵֶֶֶַַַָָֹֹּובּמה
לעׂשֹות הּבריאה ּביֹום ּברא אׁשר מלאכּתֹו ְְְְֲֲִִֶַַַָָָָמּכל
לא (תּׂשא ּכאֹומרֹו ימים ּבׁשׁשת לתּקן ְְְְִִֵֵֵֶַָָּפרּוׁש
ּתּקן, ּפרּוׁש וגֹו' ה' עׂשה ימים ׁשׁשת ּכי ְִִִֵֵֵֶָָָיז)
נבראת אחד ּבמאמר ראׁשֹון ּביֹום הּבריאה ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָּכי

ּתּקּון: חסר הּכל ׁשהיה ִֵֶֶַָָָָֹאּלא
‰ÓÏּפלטרין לבנֹות ׁשרצה למי ּדֹומה הּדבר ¿»ְְְִִִֵֶֶַַָָָָ

וצרכי ועפר ועצים אבנים מכין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶָָָָֹוקדם
הּבֹורא ּכן ּבית, יבנה ּכ ואחר ּבמׁשלם ְְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֻהּבנין
אחד ּבדּבּור העֹולם צרכי ּכל ּברא הּוא ְְִֵֶָָָָָָָָּברּו
ואחר ּבערּבּוביא ּגדּוׁש מּנח הּכל והיה ְְְְְְִִֵַַַָָָָָֹֻוהכינֹו
ועׂשה אפניו על ּדבּור ּדבר לסּדר התחיל ְְְְִִֵַַָָָָָָָָּכ

ׁשמֹו: יתעּלה ְְֳִֶַָּפעלֹו
‡ˆÓ˙Âּפסּוק) אמר הּׁשמים לברא ׁשּכׁשרצה ¿ƒ¿»ְְִִֶֶַַַָָָָָֹ

קבע ּפרּוׁש הּמים ּבתֹו רקיע יהי ְְִִִֵַַַָָָו')
ראׁשֹון, ּבמאמר נברא ּכבר הּוא אבל מקֹום ְְְֲֲִִַָָָָָלֹו

הּיּבׁשה: ותראה ט') (ּפסּוק הארץ ְְֵֵֶֶַַָָָָָָוכן
L‡‰Âהוי עּקר, ּכל ּתּקּונֹו ה' הזּכיר ׁשּלא ¿»≈ְֱִִִִֵֶָָֹ

ּכגּלּוי מקֹורּה ה' ּגּלה לא האׁש ּכי ְְִִִֵֵַָָָֹיֹודע
ויׁש חזק מקֹור להיֹותּה והּמים והארץ ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָהּׁשמים
ּכמים ּבּנמצא היה אם לעֹולם ּכּליֹון ְְִִִִִֶַַָָָָָָמּמּנּו

הּניחֹו לזה להתקּים, יכֹול העֹולם ואין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָוארץ
ּבמאמר ׁשּנברא ּבמקֹומֹו הּוא ּברּו ְְְֲִִֶַַָָָָהּקדֹוׁש
לֹו אדם ׁשהצר עד ּברעפים מבלע ְְְִִֶַַָָָָָֻֻראׁשֹון
ׁשעּור אׁש מהם והֹוציא ּברעפים ְְְִִִִִֵֵֶָָוהּקיׁש
ּכן ׁשעל י"א) (ב"ר ז"ל ּכאמרם לֹו ְְְִֵֶַַַָָהּמסּפיק
האׁש. מאֹורי ּבֹורא ׁשּבת ּבמֹוצאי מברכים ְְְְִֵֵֵֵַָָָָָאנּו
מערּבבין ׁשהיּו הערּבּוב אפן ה' ּגּלה ּבזה ְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֻּגם
קדם ּבריאתם ּבׁשעת והיסֹודֹות ְְְְְִִֶַַַָָֹהּמקֹורֹות
לא אם ּכי מׁשמרּתֹו, על אחד ּכל ה' ְְִִִִֵֶֶַַָָָֹׁשהכינם
אנֹוׁש ּדעת היתה לא ּבּמציאּות זה ּדבר ְְֱִֶַַַָָָָָָֹהיה
מקֹורֹות יחד מערבים יהיּו אי ידיעה ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹסֹובלת

ואׁש: עפר ּגם ֵַַָָָּומה
Ô‰Âּבּמאמר לכלל הּבֹורא יכֹול ׁשהיה אמת ¿≈ְֱֲִֵֶֶַַַָָָָֹ

הרּבה לסּבֹות אּלא הּסדר, את ּגם ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָהראׁשֹון
ּבאמרם רז"ל אֹותּה ּגּלּו מהם ואחד ּכן ְְְִֵֵֶֶָָָָָָעׂשה
יכֹול אחד ּבמאמר והלא פ"ה) ְֲֲֶַַָָָָֹ(אבֹות
טֹוב ׂשכר ולּתן וכּו'. לּפרע אּלא ְְְְִִִֵֶַָָָָָלהּבראֹות
ז"ל אמרם ּבעיני יקׁשה ואל וכּו' ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָלּצּדיקים
לׁשֹון העֹולם נברא מאמרֹות ּבעׂשרה ְְֲֲִַַָָָָָָָ(ׁשם)
חסר ׁשהיה זמן ּכל סֹוף ּכל סֹוף ּכי ְְִִֵֶַָָָָָָּבריאה,
אם הּמׁשל ּבריאה, ּכאן אין ּכאּלּו ְְִִִִֵַַָָָָהּתּקּון
לּנבראים מקֹום אין נגלית היתה לא ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָֹהארץ
ּכמֹו מערּבבים ׁשהיּו הּבריאֹות ׁשאר כן ְְְְְְִִֵֶַָָָֻּוכמֹו
לא ּכאּלּו נתקן ׁשּלא ּכל ּכן אם והחׁש ְְְִִִֵֶֶַַָָֹֹֹהאֹור

הּבריאה: להם ּכן ּגם יתיחס לזה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָנברא
Ï‡Âעּקר הּתֹורה ּכתבה לּמה ּבעיני יקׁשה ¿«ְְְִִֵֶֶַַָָָָָ

ּבפרּוׁש ּכתבה ולא זה ּבדר ְְְְְִֵֶֶֶַָָָֹהּבריאה
לא ׁשּבזה והרּוח והאׁש והעפר הּמים ה' ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּברא

יּלבב: נבּוב איׁש ְִִִֵֶָָיהיה
Úcוחפץ נסּתר ּכל ותׁשמיע ּתֹודיע הּתֹורה ּכי «ְְְְִִִִֵַַַַָָָָ

סדר והֹודיענּו לעּמֹו מעׂשיו ּכח להֹודיע ְְְֲִִֵֶַַַַָָֹה'
הּנאזר הּגּבֹור האל הּוא וכי ואפנּה ְְְְֱִִִֵֶַַַָָָָָהּבריאה
הֹווה וכל יׁש ּכל אחד ּבדּבּור ּברא ְְְִִֵֶֶָָָָָָּבגבּורה
ולא מעׂשיו ּכח לידידיו להֹודיע ה' ְְְֲִִִֵַַַָָָֹֹוחפץ

הּטֹועים: הּׁשֹוטים ּבׁשביל זה טֹוב ְְִִִִִֶַַַימנע
„BÚÂהאמּור ּכּסדר לדּבר ׁשּיחּיב אחר טעם יׁש ¿ְְֵֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָ

ּכסדר הּכתּוב אֹומר היה ׁשאם ְְִֵֵֶֶַָָָוהּוא
ּברא ּכי ׁשּיאמר והּוא הּסכלים ּבֹו ְְֲִִִֵֶַַַָָָֹהחפצים
ּבראם ּכי ּבנׁשמע היה וכּו' מים ּוברא ְְְְִִִֶֶַָָָָָָָארץ
הּוא, ּכן לא האמת ואחר עצמֹו ּבפני אחד ְְְֱִֵֵֶֶַַַָָָֹּכל
ׁשקרים ּבדֹובר ה' יחּפץ לא ּכי ידעּת ְְְְֲִִֵַַַָָָֹֹֹוהלא

לנגד יּכֹון ּדבריוולא ראׁש יתחיל ואי עיניו ְְְְְִִֵֵֶֶַָָָֹֹ
ּדּבר לזה הּוא, ּכן ׁשּלא ּבדברים וׁשלֹום ְְִִִֵֵֶֶַָָָֹחס
וצּדיקים ה' ּדרכי יׁשרים ּכי הּבריאה אפן ְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָָֹאמת
הּוא ּברּו לּבֹורא ּולגּדל להֹודֹות ּבם ְְְֵֵֵַַָָילכּו

:מעׂשי ּנֹורא מה לאלהים ְְֲִֵֶַַָֹֹויאמרּו

                
רא ראי ביב(ב א(ירמיה א האב ירא  ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָֹ

האר אר מי ריא ירא הר   רְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
הר א א רא יהי היא אמר   בה ה אהיה ְְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹֹֹֹֹֹ

 רה א א מ א מר ריאהה ר רהְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ירא  אי  מיה א רא ראה ב  ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהיה
ממ ירא מ ריא בה ב אי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָרא

מרא אה א א  ירא ממ ירא ייְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָיה
רא ירא מ  מיה א היא רא יראמה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ה ה ר  ר ה  ר  מר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
א רה אמר א  ה א ה אמר ה אְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹֹה

ברא ה א י א רא ה ירא ר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹ
א י מ א בה יממ  רי ראְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹמ

      
˜c˜„Âּכח ּבראׁשֹונה, אמר ולא ּבראׁשית לֹומר ¿ƒ¿≈ְְִִֵַַַָָָֹֹ

מה לפי ּכי והּוא לעּמֹו, הּגיד ְְְֲִִִִַַַָמעׂשיו
ׁשם ּדר אחד ּבדּבּור ּברא הּכל ּכי ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּׁשהקּדמנּו
אחד ּבדּבּור ּדברים ּכּמה ׁשּידּבר מי ּכי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָנׂשּכיל
לחברּתּה, אֹות להקּדים יצטר לא ּבּדּבּור ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹּגם
קדמה לא ׁשמים ּתבת ה' ּכׁשאמר ְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹּומעּתה
אחרֹונה למ"ם ראׁשֹונה מ"ם ולא למ"ם ְְְֲִִֵֵֵַָָֹׁשי"ן
התחלת קדמה לא ודבר דבר ּכל אֹותּיֹות ְְְְִַַַָָָָָָָָֹוגם
לּה אין ואֹות אֹות ּבכל וגם לסֹופּה ְְְֵֵַַָָָָָהּתבה

לסֹופּה: ּתחּלתּה ְְְִַָָָקדם
Âהם אּלה זאת ּכל את אֹותנּו אלהים הֹודיע ¿«¬≈ֱִִֵֵֶֶַָָֹֹ

ּבראׁשית ּבתבת ה' הֹודיענּו אׁשר ְְְֲִִִֵֵֶַַָָהּדברים
ּבּבריאה היתה לא ּכי ראׁשית הּוא הּכל ְְִִִֵֵַַָָָֹֹּפרּוׁש

והבן: ראׁשית הּוא הּכל אּלא מאחר ְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֻחלק
ÌÚËÂמּלבד זה ּבדר לברא ּבחר אׁשר האדֹון ¿««ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹ

חלק להֹודיע ׁשרצה ׁשאמרנּו ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָהּטעם
ּכׁשּידּבר ּכי ּתמצא עֹוד ,יתּבר ְְְְְִִִִֵֶַַָָָמּגבּורֹותיו
לׁשם הּמתיחסת ּבחינה ׁשהיא ּבּגבּורֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָיתּבר
נדּברים הּדברים להיֹות הּוא הּׁשם מן ְְְֱִִִִִִֵַַָָֹאלהים,
כד.) (מּכֹות ז"ל ׁשרמזּו ותמצא זה, ְְְְִֵֶֶֶַָָּכסדר
ל יהיה ולא אנכי לׁשֹונם וזה ּדבריהם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹּבנעם
לֹומר נתּכּונּו ּכאן, עד ׁשמענּום הּגבּורה ְְְְֲִִִַַַַַָָמּפי
זֹו מּבחינה הּנאמרים הּדברים לׁשֹונם ְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָּבמתק
ּתדּבר לּגבּורה הּמתיחסת אלהים ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשהּוא
ּדוקא ולאו יחד, ּדברים הרּבה האּלה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכּדברים
ּכל אּלא אחד ּבדּבּור אמר יהיה ולא ְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֹאנכי
ּבמקֹום ּבדבריהם ּכאמּור הּדברים ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָהעׂשרה

אצלנּו הּמּׂשג אּלא יתרֹו) (מכילתא הּואאחר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻ
(כ' יתרֹו ּבפרׁשת ּׁשּכתבנּו מה ועּין מהם, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָב'
ּבׁשם נברא ּבראׁשית מעׂשה ּבריאת והּנה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָא'),
לזה הרּבה לסּבֹות אלהים ּברא ּדכתיב ְְְֱֱִִִִִֵֶַָָָֹֹאלהים
ונֹוראים עצּומים ּדברים יתּבר ּכדרּכֹו ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָּדּבר

ׁשּכתבנּו: ְְֶַָּכמֹו
ּדר על ּבראׁשית ּתבת יתּבאר ּדרׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּובדר

ה' ּבדבר ל"ג) (ּתהּלים הּכתּוב ּׁשאמר ְְִִִֶַַַַָָמה
ל ויׁש צבאם, ּכל ּפיו ּוברּוח נעׂשּו ְְְְֲִִֵַַַָָָָׁשמים
הּמלאכים ּברא לא אלהינּו ׁשם יתעּלה ּכי ְְֱִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלדעת
היּו ּכי הּטֹועים יטעּו ׁשּלא ּכדי ב' יֹום ְְִִִֵֶַַָֹעד
ּולדבריהם ּבראׁשית, ּבמעׂשה אֹותֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַמסּיעים
לֹומר יּתכן אי להעיר לנּו יׁש א') (ב"ר ְִִֵֵֵַָָָז"ל
מה לפי הלא מאחרים נבראים ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹֻׁשהּמלאכים
צבא ּכי צבאם ּכל ּפיו ּוברּוח הּכתּוב ְְְִִֶַַַָָָָָָּׁשאמר
ּכביכֹול עליֹון מּפי ׁשּיצא מרּוח נבראּו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּׁשמים
יּבראּו הּמלאכים הּמרּגׁש לפי ּבהכרח ּכן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֻאם
קדם לצאת יקּדים הרּוח ּכי וארץ ׁשמים ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹקדם
נבראּו והארץ ׁשהּׁשמים וכיון הּדּבּור ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּיצא

יצאּו ׁשּמּמּנּו הרּוח קדם ּכבר הרי ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָמהּדּבּור
ּברא ּבראׁשית הּכתּוב אמר לזה ְְִִֵֶַַַַָָָָָָהּמלאכים,
הּדּבּור ׁשהּוא המאחר הקּדים ה' ּכי ּפרּוׁש ְְְִִִִֵֶַַָֻוגֹו'
ּוברא הּדּבּור ּבטבע אצלנּו הּידּוע הפ ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלרּוח
ּדּבּור ראׁשית ועׂשה הּסדר והפ ּתחּלה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשמים
והּוא (ׁשם) ז"ל ּבדבריהם האמּור לּטעם ְְְִֵֶַַַַָָָָלרּוח,
ּומֹותחים עֹוזרים הּמלאכים ׁשהיּו יאמרּו ְְְְִִִֶֶַַָָֹֹׁשּלא
האדֹון ּכי הּכתּוב ּומֹודיענּו וכּו', ׁשמים ְִִִִֵַַָָָָעּמֹו
מהּנבראים ׁשעּור אליו יּקח לא הּוא ְִִִֵֵַַָָָֹֻּברּו
הּמטּבע הּסדר להפ יכֹולין אינם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻׁשהּנבראים
ּברּו הּבֹורא ּכן ּׁשאין מה הּבריאה ּבעת ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבהם
ולזה יחּפץ, אׁשר ּבּדר לדּבר הּוא יכֹול ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָֹהּוא
ׁשמים ה' ּבדבר ּבאמרֹו הּכתּוב ׁשּדּיק ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּתמצא
ׁשּנבראּו הּׁשמים ּבריאת ׁשהקּדים ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָנעׂשּו
צבאם: ּכל ּפיו ּוברּוח אמר ּכ ואחר ְְְִִֵַַַַַָָָָָמהּדּבּור

‰zÚÓeּבראׁשית ּתבת ּפרּוׁש עלׁשעּור הּוא ≈«»ְִִֵֵֵַַ
ב' ּבּדּבּור ׁשּיׁש להיֹות ּכי הּדר ְִִִֵֶֶֶֶַַזה
ּברא אחד וכל עצמֹו והּדּבּור הרּוח ְְְְִִֶַַַָָָָָָּדברים
מי יֹודע אני ואין חדׁשה ּבריאה ה' ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָמּמּנּו
אמר לזה הּדּבּור אם הרּוח אם מׁשניהם ְִִִִֵֶֶַַַַָָָָקדם
ּומּמֹוצא וארץ, ׁשמים מעׂשה היה ראׁשית ֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכי
לרּוח ראׁשית היה הּדּבּור ּכי יֹודע אּתה ִִִֵֵַַַַָָָָָָּדבר

עליֹון: מּפי ְִִֶֶָָׁשּיצא
הּכתּובים, ב' ׁשּבין ׁשּנּוי להבין לנּו יׁש עֹוד ְְִִִֵֵֶַָָג)

ׁשם אּלא אמר לא זה וכתּובּבפסּוק אלהים ְְֱִֵֶֶַָָָָֹֹ
אלהים ה' עׂשֹות ּביֹום ד') (ב' אֹומר הּוא ְֱֲִֵֶָֹאחד
ּכאן ּכי ועֹוד ׁשמֹות. ב' ׁשהזּכיר וׁשמים ְְְִִִִֵֶֶֶָָָארץ
לׁשמים: ארץ הקּדים וׁשם לארץ ׁשמים ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָהקּדים

‰Âמתרצת אחת ּכל אּלּו קׁשיֹות ב' ּכי ¿ƒ¿∆ְְִֵֶֶַַָָֻ
ז"ל ּׁשּפרׁשּו מה ּדר על והּוא ְְְֲֵֶֶֶֶַַָחברּתּה,
ּבתׁשלּום הּכתּובים מקראֹות ּבב' לא) ְְְְְִִַַָָ(סֹוטה
כ') (ׁשמֹות אֹומר אחד ּכתּוב הּצּדיקים ְְִִֵֶַַַָָׂשכר
ז') (ּדברים אחד וכתּוב לאלפים חסד ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָועֹוׂשה
ּדֹור. לאלף מצותו ּולׁשמרי לאהביו ְְְְְֲִֵֵֶֶָָֹֹֹאֹומר
לאלפים הּכתּוב ּׁשאמר מה ּכי ז"ל ְְֲִִֶַַַַָָָָואמרּו
מצותיו לׁשֹומרי ּגם חֹוזר ואינֹו ּבלבד ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָֹלאֹוהביו
אחר ּבפסּוק אֹותם ּכי מּיראה העֹוׂשים ְְִִִִֵֵֶַָָָָׁשהם
לאהביו ׁשאמר ּפסּוק ּגם ּדֹור, אלף ׁשהם ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻהזּכר
אֹומרֹו חֹוזר אינֹו ּדֹור לאלף מצותו ְְְְְִֵֵֵֶֶָֹֹּולׁשמרי
לּה הּנסמכת מצותיו לׁשֹומרי אּלא ּדֹור ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹלאלף
הּנה אֹותם ּכי הּקֹודמת אֹוהביו לתבת ְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹולא
לאלפים: ׁשהּוא אחר ּבפסּוק אּתם ְְֲִִֵֶַַָָָָָׂשכרם

Ìbזה על הּללּו מקראֹות ב' נפרׁש אנחנּו «ְְְֲִֵֶַַַָָָ
הּׁשמים את אלהים ּברא ּבראׁשית ְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּדר
הּדין ׁשל זֹו מּדה ּפרּוׁש אלקים ׁשל זה ֱִִִֵֵֶֶֶַָֹׁשם
למ ּדוקא הּוא זה הרחמים ׁשם ׁשּתּוף הּבלא ְְְֲִִֵֶַַַָָֹ

הארץ ואת לאמרֹו חֹוזר ואינֹו להּׁשמים ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּׁשּנֹוגע
ועל הרחמים ׁשם ּבׁשּתּוף ּבראּה הארץ ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּכי
עׂשֹות ּביֹום אֹומרֹו והּוא ,סֹומ אחר ְְְֲֵֵַָּכתּוב
יכֹול אדם ּבני עֹולם אין ּכי ארץ אלהים ְֱִִֵֵֶֶַָָָֹה'
לצד רחמים ׁשּתּוף ּבלא ּגמּור ּבדין ְְְְְֲִִִִֵַַַָֹלהתקּים
אינּה וׁשמים ואֹומרֹו ּכּידּוע, מחמר ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשהם
הּׁשּתּוף, ׁשל זֹו ּבבחינה הארץ עם ְְִִִִִֶֶֶֶַָָָנמׁשכת
ּבפרׁשת ּכתּובים הם הלא מעׂשיה ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹֹואפן
ּכמין הּדקּדּוקים ב' נתיּׁשבּו ּובזה ְְְְְִִִִִֵֶַַָּבראׁשית,
למעלה ּכתבנּו הּנה קדם, מי ידיעת וענין ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹחמר.
,יתּבר ּבגבּורתֹו נבראת יחד הּבריאה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּכל
אלים לבני ה' יער ּמׁשּפט מה ל יקׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֹֹולא
אלהים ׁשם עליהם לֹומר ׁשּיצּדק ׁשמים ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֻיֹוׁשבי
ּבמעׂשה טו.) (חגיגה ז"ל ׁשאמרּו ּתמצא ְְְֲֲֲִִֵֶַָָָֹהלא
ׁשּתין ּומחיּוהּו אליׁשע לפני ׁשּדנּוהּו ְְֱִִִִֵֶַָָמט"ט
פה:) (ב"מ וכּו' אלּיהּו וגם ּדנּורא, ְְְְִִֵַָָֻּפלסי
להם ׁשאין והגם מעלה, לׂשרי מׁשּפטים ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוכּמה
לפעמים ּכי הּטעּות, ּבהם יּמצא זה ּכל עם ְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָיצר,
מּמעׂשה ּולמד וצא ויׁשּגּו, האמת אל יכּונּו ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָֹלא
מקרה יּקר וכן ׁשגגּו ּכי ואלּיהּו מט"ט ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָהּמלא
ׁשֹופט ּׁשאין מה הּׁשֹוגג על אפּלּו ה' ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַויעניׁשם
מה יתאּמת ּובזה ארץ, ליֹוׁשבי זה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבמׁשּפט

ונכֹון: ְְֵֶַָּׁשּפרׁשנּו
Ì‚‰Âׁשהרּגיׁשּו א') (ב"ר ז"ל לרּבֹותינּו מצינּו ּכי «¬«ְְִִִִֵֶַָ

טעם ּכי ותרצּו ׁשּבּכתּובים הּדקּדּוקים ְְְְְִִִִִֶַַַַּבב'
ארץ הקּדים ּובאחד ׁשמים הקּדים א' ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָׁשּבפסּוק
וטעם ּכאחד, יצאּו ׁשּׁשניהם לֹומר נתּכּון ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכי
ׁשּתף אחד ּובמקֹום אלהים אמר אחד ְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּבמקֹום
עלה מּתחּלה ּכי י"ב) (ב"ר אמרּו הרחמים ְְֲִִִִֵַָָָָָׁשם
העֹולם ׁשאין וראה אלהים ּבׁשם לברא ּדעּתֹו ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָָֹֹעל

וכּו': ׁשּתף להתקּים ְְְִִֵֵַָיכֹול
Úcמׁשמעּות לפרׁש נתּונה לנּו רׁשּות ּכי «ְְְְִֵַָָָָ

הּדעת ויּׁשּוב העּיּון ּבנתיבֹות ְְְִִִִִַַַַָהּכתּובים
ּכי אחר ּבאפן ויּׁשבּו ראׁשֹונים ׁשּקדמּונּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָֹהגם
לנטֹות ׁשּלא מזהרים אנּו ואין לּתֹורה ּפנים ְְְִִִֵֶַָָָָֹֻע'

ׁשּיׁשּתּנהמּדבר ּבפרּוׁשים אּלא הראׁשֹונים י ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָ
אין ׁשהאמֹוראים ּתמצא ולזה לפיהן, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָהּדין
אבל ה' ּבמׁשּפטי הּתּנאים על לחלק ּבהם ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹֹּכח
להם מצינּו ּובמׁשמעּותן הּכתּובים ְְְְִִִֶַַָָָָּביּׁשּוב

אחר: ּבאפן ׁשּיפרׁשּו מקֹומֹות ְְְְְֵֶֶַַָָֹּבכּמה
eּכי הּכתּובים העּיּון ּבׂשכלּיּות ְְְְִִִִִִֵַַָהצצּתי

עליהם קדמֹונינּו ּדברי ּגם ּדברינּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָיסּבלּו
ּבהאדֹון יצּדק אי לדעת נׂשּכיל וקדם ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֹֻהּׁשלֹום,
ׁשּבּתחּלה ּבמחׁשבּתֹו וסֹוף ראׁש הּוא ְְְְְִֶַַַָָֹּברּו
הּוא ּברּו האדֹון ּכי לׁשּתף, וחזר ּבדין, ְְְִִֵַַַָָָָָחׁשב
ּובפחֹות זמן ּבמעט מזּמה מּמּנּו יבצר ְְְְְִִִִֶַַָָָֹלא



מה                 
רא ראי ביב(ב א(ירמיה א האב ירא  ְְְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָֹ

האר אר מי ריא ירא הר   רְְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָ
הר א א רא יהי היא אמר   בה ה אהיה ְְְְְְֱִִִֶֶַַָָָָָֹֹֹֹֹֹ

 רה א א מ א מר ריאהה ר רהְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָ
ירא  אי  מיה א רא ראה ב  ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹהיה
ממ ירא מ ריא בה ב אי ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָרא

מרא אה א א  ירא ממ ירא ייְְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָָיה
רא ירא מ  מיה א היא רא יראמה ְְְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַָָָֹֹ

ה ה ר  ר ה  ר  מר ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָ
א רה אמר א  ה א ה אמר ה אְְְְִֵֵֶֶַַַַָֹֹה

ברא ה א י א רא ה ירא ר ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַָָָֹ
א י מ א בה יממ  רי ראְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָֹמ

      
˜c˜„Âּכח ּבראׁשֹונה, אמר ולא ּבראׁשית לֹומר ¿ƒ¿≈ְְִִֵַַַָָָֹֹ

מה לפי ּכי והּוא לעּמֹו, הּגיד ְְְֲִִִִַַַָמעׂשיו
ׁשם ּדר אחד ּבדּבּור ּברא הּכל ּכי ְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָֹּׁשהקּדמנּו
אחד ּבדּבּור ּדברים ּכּמה ׁשּידּבר מי ּכי ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָנׂשּכיל
לחברּתּה, אֹות להקּדים יצטר לא ּבּדּבּור ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹּגם
קדמה לא ׁשמים ּתבת ה' ּכׁשאמר ְְִֵֵֶַַַַָָָָָֹּומעּתה
אחרֹונה למ"ם ראׁשֹונה מ"ם ולא למ"ם ְְְֲִִֵֵֵַָָֹׁשי"ן
התחלת קדמה לא ודבר דבר ּכל אֹותּיֹות ְְְְִַַַָָָָָָָָֹוגם
לּה אין ואֹות אֹות ּבכל וגם לסֹופּה ְְְֵֵַַָָָָָהּתבה

לסֹופּה: ּתחּלתּה ְְְִַָָָקדם
Âהם אּלה זאת ּכל את אֹותנּו אלהים הֹודיע ¿«¬≈ֱִִֵֵֶֶַָָֹֹ

ּבראׁשית ּבתבת ה' הֹודיענּו אׁשר ְְְֲִִִֵֵֶַַָָהּדברים
ּבּבריאה היתה לא ּכי ראׁשית הּוא הּכל ְְִִִֵֵַַָָָֹֹּפרּוׁש

והבן: ראׁשית הּוא הּכל אּלא מאחר ְְִֵֵֵֶֶַָָָֹֻחלק
ÌÚËÂמּלבד זה ּבדר לברא ּבחר אׁשר האדֹון ¿««ְְְֲִִֶֶֶֶַַָָָֹ

חלק להֹודיע ׁשרצה ׁשאמרנּו ְְִֵֶֶֶַַַַַָָָהּטעם
ּכׁשּידּבר ּכי ּתמצא עֹוד ,יתּבר ְְְְְִִִִֵֶַַָָָמּגבּורֹותיו
לׁשם הּמתיחסת ּבחינה ׁשהיא ּבּגבּורֹות ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָיתּבר
נדּברים הּדברים להיֹות הּוא הּׁשם מן ְְְֱִִִִִִֵַַָָֹאלהים,
כד.) (מּכֹות ז"ל ׁשרמזּו ותמצא זה, ְְְְִֵֶֶֶַָָּכסדר
ל יהיה ולא אנכי לׁשֹונם וזה ּדבריהם ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹֹֹּבנעם
לֹומר נתּכּונּו ּכאן, עד ׁשמענּום הּגבּורה ְְְְֲִִִַַַַַָָמּפי
זֹו מּבחינה הּנאמרים הּדברים לׁשֹונם ְְְְֱִִִִֶֶֶַַָָָָּבמתק
ּתדּבר לּגבּורה הּמתיחסת אלהים ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשהּוא
ּדוקא ולאו יחד, ּדברים הרּבה האּלה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכּדברים
ּכל אּלא אחד ּבדּבּור אמר יהיה ולא ְְְִִִֶֶֶַָָָָָֹֹאנכי
ּבמקֹום ּבדבריהם ּכאמּור הּדברים ְְְְֲִִֵֶַָָָָָָָהעׂשרה

אצלנּו הּמּׂשג אּלא יתרֹו) (מכילתא הּואאחר ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָֻ
(כ' יתרֹו ּבפרׁשת ּׁשּכתבנּו מה ועּין מהם, ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָב'
ּבׁשם נברא ּבראׁשית מעׂשה ּבריאת והּנה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַָא'),
לזה הרּבה לסּבֹות אלהים ּברא ּדכתיב ְְְֱֱִִִִִֵֶַָָָֹֹאלהים
ונֹוראים עצּומים ּדברים יתּבר ּכדרּכֹו ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָּדּבר

ׁשּכתבנּו: ְְֶַָּכמֹו
ּדר על ּבראׁשית ּתבת יתּבאר ּדרׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּובדר

ה' ּבדבר ל"ג) (ּתהּלים הּכתּוב ּׁשאמר ְְִִִֶַַַַָָמה
ל ויׁש צבאם, ּכל ּפיו ּוברּוח נעׂשּו ְְְְֲִִֵַַַָָָָׁשמים
הּמלאכים ּברא לא אלהינּו ׁשם יתעּלה ּכי ְְֱִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹֹלדעת
היּו ּכי הּטֹועים יטעּו ׁשּלא ּכדי ב' יֹום ְְִִִֵֶַַָֹעד
ּולדבריהם ּבראׁשית, ּבמעׂשה אֹותֹו ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַמסּיעים
לֹומר יּתכן אי להעיר לנּו יׁש א') (ב"ר ְִִֵֵֵַָָָז"ל
מה לפי הלא מאחרים נבראים ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹֻׁשהּמלאכים
צבא ּכי צבאם ּכל ּפיו ּוברּוח הּכתּוב ְְְִִֶַַַָָָָָָּׁשאמר
ּכביכֹול עליֹון מּפי ׁשּיצא מרּוח נבראּו ְְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּׁשמים
יּבראּו הּמלאכים הּמרּגׁש לפי ּבהכרח ּכן ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֻאם
קדם לצאת יקּדים הרּוח ּכי וארץ ׁשמים ְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹקדם
נבראּו והארץ ׁשהּׁשמים וכיון הּדּבּור ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשּיצא

יצאּו ׁשּמּמּנּו הרּוח קדם ּכבר הרי ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָמהּדּבּור
ּברא ּבראׁשית הּכתּוב אמר לזה ְְִִֵֶַַַַָָָָָָהּמלאכים,
הּדּבּור ׁשהּוא המאחר הקּדים ה' ּכי ּפרּוׁש ְְְִִִִֵֶַַָֻוגֹו'
ּוברא הּדּבּור ּבטבע אצלנּו הּידּוע הפ ְְִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָלרּוח
ּדּבּור ראׁשית ועׂשה הּסדר והפ ּתחּלה ְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָׁשמים
והּוא (ׁשם) ז"ל ּבדבריהם האמּור לּטעם ְְְִֵֶַַַַָָָָלרּוח,
ּומֹותחים עֹוזרים הּמלאכים ׁשהיּו יאמרּו ְְְְִִִֶֶַַָָֹֹׁשּלא
האדֹון ּכי הּכתּוב ּומֹודיענּו וכּו', ׁשמים ְִִִִֵַַָָָָעּמֹו
מהּנבראים ׁשעּור אליו יּקח לא הּוא ְִִִֵֵַַָָָֹֻּברּו
הּמטּבע הּסדר להפ יכֹולין אינם ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֻׁשהּנבראים
ּברּו הּבֹורא ּכן ּׁשאין מה הּבריאה ּבעת ְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָּבהם
ולזה יחּפץ, אׁשר ּבּדר לדּבר הּוא יכֹול ְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָֹהּוא
ׁשמים ה' ּבדבר ּבאמרֹו הּכתּוב ׁשּדּיק ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּתמצא
ׁשּנבראּו הּׁשמים ּבריאת ׁשהקּדים ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַָנעׂשּו
צבאם: ּכל ּפיו ּוברּוח אמר ּכ ואחר ְְְִִֵַַַַַָָָָָמהּדּבּור

‰zÚÓeּבראׁשית ּתבת ּפרּוׁש עלׁשעּור הּוא ≈«»ְִִֵֵֵַַ
ב' ּבּדּבּור ׁשּיׁש להיֹות ּכי הּדר ְִִִֵֶֶֶֶַַזה
ּברא אחד וכל עצמֹו והּדּבּור הרּוח ְְְְִִֶַַַָָָָָָּדברים
מי יֹודע אני ואין חדׁשה ּבריאה ה' ְְֲֲִִִִֵֵֶַָָָמּמּנּו
אמר לזה הּדּבּור אם הרּוח אם מׁשניהם ְִִִִֵֶֶַַַַָָָָקדם
ּומּמֹוצא וארץ, ׁשמים מעׂשה היה ראׁשית ֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָּכי
לרּוח ראׁשית היה הּדּבּור ּכי יֹודע אּתה ִִִֵֵַַַַָָָָָָּדבר

עליֹון: מּפי ְִִֶֶָָׁשּיצא
הּכתּובים, ב' ׁשּבין ׁשּנּוי להבין לנּו יׁש עֹוד ְְִִִֵֵֶַָָג)

ׁשם אּלא אמר לא זה וכתּובּבפסּוק אלהים ְְֱִֵֶֶַָָָָֹֹ
אלהים ה' עׂשֹות ּביֹום ד') (ב' אֹומר הּוא ְֱֲִֵֶָֹאחד
ּכאן ּכי ועֹוד ׁשמֹות. ב' ׁשהזּכיר וׁשמים ְְְִִִִֵֶֶֶָָָארץ
לׁשמים: ארץ הקּדים וׁשם לארץ ׁשמים ְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַָָָהקּדים

‰Âמתרצת אחת ּכל אּלּו קׁשיֹות ב' ּכי ¿ƒ¿∆ְְִֵֶֶַַָָֻ
ז"ל ּׁשּפרׁשּו מה ּדר על והּוא ְְְֲֵֶֶֶֶַַָחברּתּה,
ּבתׁשלּום הּכתּובים מקראֹות ּבב' לא) ְְְְְִִַַָָ(סֹוטה
כ') (ׁשמֹות אֹומר אחד ּכתּוב הּצּדיקים ְְִִֵֶַַַָָׂשכר
ז') (ּדברים אחד וכתּוב לאלפים חסד ְְְֲִִֶֶֶֶַָָָָועֹוׂשה
ּדֹור. לאלף מצותו ּולׁשמרי לאהביו ְְְְְֲִֵֵֶֶָָֹֹֹאֹומר
לאלפים הּכתּוב ּׁשאמר מה ּכי ז"ל ְְֲִִֶַַַַָָָָואמרּו
מצותיו לׁשֹומרי ּגם חֹוזר ואינֹו ּבלבד ְְְְְְֲִִֵֵֵַַָָֹלאֹוהביו
אחר ּבפסּוק אֹותם ּכי מּיראה העֹוׂשים ְְִִִִֵֵֶַָָָָׁשהם
לאהביו ׁשאמר ּפסּוק ּגם ּדֹור, אלף ׁשהם ְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻהזּכר
אֹומרֹו חֹוזר אינֹו ּדֹור לאלף מצותו ְְְְְִֵֵֵֶֶָֹֹּולׁשמרי
לּה הּנסמכת מצותיו לׁשֹומרי אּלא ּדֹור ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָֹלאלף
הּנה אֹותם ּכי הּקֹודמת אֹוהביו לתבת ְְֲִִֵֵֶֶַַָָֹולא
לאלפים: ׁשהּוא אחר ּבפסּוק אּתם ְְֲִִֵֶַַָָָָָׂשכרם

Ìbזה על הּללּו מקראֹות ב' נפרׁש אנחנּו «ְְְֲִֵֶַַַָָָ
הּׁשמים את אלהים ּברא ּבראׁשית ְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָֹהּדר
הּדין ׁשל זֹו מּדה ּפרּוׁש אלקים ׁשל זה ֱִִִֵֵֶֶֶַָֹׁשם
למ ּדוקא הּוא זה הרחמים ׁשם ׁשּתּוף הּבלא ְְְֲִִֵֶַַַָָֹ

הארץ ואת לאמרֹו חֹוזר ואינֹו להּׁשמים ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָּׁשּנֹוגע
ועל הרחמים ׁשם ּבׁשּתּוף ּבראּה הארץ ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָּכי
עׂשֹות ּביֹום אֹומרֹו והּוא ,סֹומ אחר ְְְֲֵֵַָּכתּוב
יכֹול אדם ּבני עֹולם אין ּכי ארץ אלהים ְֱִִֵֵֶֶַָָָֹה'
לצד רחמים ׁשּתּוף ּבלא ּגמּור ּבדין ְְְְְֲִִִִֵַַַָֹלהתקּים
אינּה וׁשמים ואֹומרֹו ּכּידּוע, מחמר ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָֹׁשהם
הּׁשּתּוף, ׁשל זֹו ּבבחינה הארץ עם ְְִִִִִֶֶֶֶַָָָנמׁשכת
ּבפרׁשת ּכתּובים הם הלא מעׂשיה ְְְֲֲִֵֶֶַַָָָֹֹואפן
ּכמין הּדקּדּוקים ב' נתיּׁשבּו ּובזה ְְְְְִִִִִֵֶַַָּבראׁשית,
למעלה ּכתבנּו הּנה קדם, מי ידיעת וענין ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֹחמר.
,יתּבר ּבגבּורתֹו נבראת יחד הּבריאה ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּכל
אלים לבני ה' יער ּמׁשּפט מה ל יקׁשה ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָֹֹולא
אלהים ׁשם עליהם לֹומר ׁשּיצּדק ׁשמים ְְֱֲִִֵֵֵֶֶַַַָֹֻיֹוׁשבי
ּבמעׂשה טו.) (חגיגה ז"ל ׁשאמרּו ּתמצא ְְְֲֲֲִִֵֶַָָָֹהלא
ׁשּתין ּומחיּוהּו אליׁשע לפני ׁשּדנּוהּו ְְֱִִִִֵֶַָָמט"ט
פה:) (ב"מ וכּו' אלּיהּו וגם ּדנּורא, ְְְְִִֵַָָֻּפלסי
להם ׁשאין והגם מעלה, לׂשרי מׁשּפטים ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָוכּמה
לפעמים ּכי הּטעּות, ּבהם יּמצא זה ּכל עם ְִִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָיצר,
מּמעׂשה ּולמד וצא ויׁשּגּו, האמת אל יכּונּו ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶַַַָֹלא
מקרה יּקר וכן ׁשגגּו ּכי ואלּיהּו מט"ט ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָהּמלא
ׁשֹופט ּׁשאין מה הּׁשֹוגג על אפּלּו ה' ְֲֲִִֵֵֵֵֶַַַַויעניׁשם
מה יתאּמת ּובזה ארץ, ליֹוׁשבי זה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָּבמׁשּפט

ונכֹון: ְְֵֶַָּׁשּפרׁשנּו
Ì‚‰Âׁשהרּגיׁשּו א') (ב"ר ז"ל לרּבֹותינּו מצינּו ּכי «¬«ְְִִִִֵֶַָ

טעם ּכי ותרצּו ׁשּבּכתּובים הּדקּדּוקים ְְְְְִִִִִֶַַַַּבב'
ארץ הקּדים ּובאחד ׁשמים הקּדים א' ְְְְִִִִִֶֶֶֶַָָָׁשּבפסּוק
וטעם ּכאחד, יצאּו ׁשּׁשניהם לֹומר נתּכּון ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָּכי
ׁשּתף אחד ּובמקֹום אלהים אמר אחד ְְֱִִֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּבמקֹום
עלה מּתחּלה ּכי י"ב) (ב"ר אמרּו הרחמים ְְֲִִִִֵַָָָָָׁשם
העֹולם ׁשאין וראה אלהים ּבׁשם לברא ּדעּתֹו ְְְְֱִִֵֵֶַַָָָָֹֹעל

וכּו': ׁשּתף להתקּים ְְְִִֵֵַָיכֹול
Úcמׁשמעּות לפרׁש נתּונה לנּו רׁשּות ּכי «ְְְְִֵַָָָָ

הּדעת ויּׁשּוב העּיּון ּבנתיבֹות ְְְִִִִִַַַַָהּכתּובים
ּכי אחר ּבאפן ויּׁשבּו ראׁשֹונים ׁשּקדמּונּו ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָֹהגם
לנטֹות ׁשּלא מזהרים אנּו ואין לּתֹורה ּפנים ְְְִִִֵֶַָָָָֹֻע'

ׁשּיׁשּתּנהמּדבר ּבפרּוׁשים אּלא הראׁשֹונים י ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַָָ
אין ׁשהאמֹוראים ּתמצא ולזה לפיהן, ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָהּדין
אבל ה' ּבמׁשּפטי הּתּנאים על לחלק ּבהם ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָֹֹּכח
להם מצינּו ּובמׁשמעּותן הּכתּובים ְְְְִִִֶַַָָָָּביּׁשּוב

אחר: ּבאפן ׁשּיפרׁשּו מקֹומֹות ְְְְְֵֶֶַַָָֹּבכּמה
eּכי הּכתּובים העּיּון ּבׂשכלּיּות ְְְְִִִִִִֵַַָהצצּתי

עליהם קדמֹונינּו ּדברי ּגם ּדברינּו ְְְְְֲִִֵֵֵֵֶַַָיסּבלּו
ּבהאדֹון יצּדק אי לדעת נׂשּכיל וקדם ְְְְִֵֶַַַַַָָָָֹֻהּׁשלֹום,
ׁשּבּתחּלה ּבמחׁשבּתֹו וסֹוף ראׁש הּוא ְְְְְִֶַַַָָֹּברּו
הּוא ּברּו האדֹון ּכי לׁשּתף, וחזר ּבדין, ְְְִִֵַַַָָָָָחׁשב
ּובפחֹות זמן ּבמעט מזּמה מּמּנּו יבצר ְְְְְִִִִֶַַָָָֹלא



מו                
,"   "  ,ה    ,"  ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָֹ
   "  "  ,   ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹֹ
  "  "  ,  ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָֹֹ
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 ה , ה ,    ה " ְְְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָֹ
, ה ה  ,ה ה   ,"ְְְְְְֲִִִִִִִַַַַַַָָָָֹֻה

הה,  ה   ה  , ה ְְְְְִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָָָָ
 ה     ,   הְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֹ

 ה ה.... ••••  ,'ה ְְְְְֱִִִַַַָָָָָָָֹֹֻֻ
ה  ה ,ה   ה ה ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֹה
 ה ,ה     ה ,ְְְְְְְְְֲִִִִִִִִִִֵַַַַַַָ

  ה ה'  ""....  ְְֱֲִִֶֶָָֹ

      

ּבהׁשקפה האמת אל ויכּון הּכל ידע עין ְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמהרף
ׁשמֹו: ּוברּו הּוא ּברּו ּכביכֹול ְְִִָָָָראׁשֹונה

ÔÎ‡'ב ּתסּבל הרחמים ׁשּתּוף ּכּונת ּכי ּדע »≈ְֲִִִִַַַַָָֹ
למי לפעמים ירחם ה' ּכי הא' ְְְְִִִִִִֵַָָָענינים,
זֹו ּכי ּבמׁשּפט הביאֹו מּבלי לרחם ְְְְְִִִִִֵֶַַָָֹׁשּיחּפץ
אלקים וׁשם ולסלח, למחל הרחמים מּדת ְְְְֱֲִִִִִִֵַַַָֹֹֹהיא
ּבמׁשּפט יביאהּו למחל ירצה ׁשּלא למי ּכן ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָֹֹּגם
ודר ּבּמׁשּפט. יבא ׁשּלא אדם ל יׁש זה ְְְְִִֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּוכפי
אדם לׁשּום מוּתר ה' אין לעֹולם ּכי הּוא ְְְִֵֵַָָָב'
נמלט, אין למׁשּפט יעמדּו העֹולם וכל ְְְְְִִֵַַָָָָָָָּבעֹולם
לׁשֹונם וזה נ.) (ב"ק ז"ל אֹומרם לדעת ל ְְְְְֵֶַַָָָויׁש
ּבני יּותרּו ותרן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש האֹומר ְְְִֵֵַַָָָָָָּכל
אדם ואין ארץ יעמיד ּבמׁשּפט אּלא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָמעיו
ּדר לנּו ּבררנּו הּנה זה ּוכפי מהּדין, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָנמלט
ז"ל ּדבריהם לפי הּבריאה אפן ּומעּתה ְְְִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּב',
אלהים ּבמּדת ּברא ּבתחּלה הּדר זה על ְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָֹהּוא
ׁשעמד הּתכלית הּוא וכ הּמׁשּפט יחּוס ְְְִִִֶֶַַַַָָָׁשהּוא
יּוכל לא הּדין ׁשאֹותֹו ׁשראה אּלא ּבדין ְִִֶֶֶַַַָָָֹֹהּכל
הרחמים מּדת עּמֹו ׁשּתף ּבֹו עמֹוד ֲִִִִֵַַָָָָהעֹולם
חס ראׁשֹונה מּמחׁשבה ּבֹו ׁשחזר לא ְִִֵֶַַַָָָָֹּפרּוׁש
רחמים ּבדר הּמׁשּפט ׁשּיעׂשה אּלא ְְְֲֲִִֶֶֶֶֶַַַָָָוׁשלֹום
ּכאחת, ענׁשֹו מהאדם לּפרע ׁשּלא ׁשּתאמר ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹֹּכמֹו

מּמ לּפרע ׁשּלא הארכתּגם ּבלא ּומּיד תכף ּנּו ְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹ
אליו ּׁשּיּגיע מה אּלא לאדם אין ּולעֹולם ְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָזמן,
ׁשקלים (ירּוׁשלמי ז"ל אֹומרם והּוא ְְְְְְְִִִַָָָּבמׁשּפט,

ּדיליה: וגבי אּפיה מארי ְֲִִֵֵֵַַָפ"ה)
‡לא ּכי מּמחׁשבּתֹו ּבֹו חזר ׁשּלא אֹומר ƒ¿≈»ְְִִֵֶַַַָֹֹ

ׁשּלא ה' ּבמחׁשבת ׁשּקדם ְְִֶֶֶֶַַָָֹמצינּו
נפרע ׁשּיהיה זה ּבסדר ּבּמׁשּפט ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָלהתנהג
הּכתּוב ׁשּיאמר ּבהכרח זה ּולפי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָֹּברחמים.
ּברא ּבראׁשית אֹומר היה ׁשאם האמּור ְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּכּסדר
מׁשּפט יׁש ּכי נֹותנת הּסברא היתה אלהים ְְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֹה'
החליט לא ּכי הרחמים לצד ּכן ּגם מׁשּפט ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָֹואין
לבד אלקים ּברא ּומאֹומרֹו לבּדֹו, מׁשּפט ְְְְֱִִֵַַָָָֹה'
והגם מׁשּפט, ּבלא ּדבר אין ּכי החליט ְְְֲֲִִִֵֵֶַַָָָֹהרי
ּתתּפרׁש אלהים ה' ּכ אחר הּכתּוב ְֱִִֵֶַַַַָָָָֹׁשאמר
ּכל על ׁשהּמׁשּפט ׁשּפרׁשנּוה ּכמֹו אמּתתּה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָעל
רחמנּות. ּבדר הּפרעֹון ׁשּיהיה אּלא יהיה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּפנים
זה על לפרׁש ׁשּנכריח הּכתּוב עלינּו ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָוסמ
ידיעת ּכי ּבידינּו מחזק ידּוע ּדבר להיֹות ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹֻהאפן

ּכביכֹול: ּתתהּפ לא ְְִִֵַָֹה'
Á‡Âאחר ּגם ז"ל רּבֹותינּו ּכּונת ׁשּפרׁשנּו ¿««ְֵֵֶַַַַַַַָ

זֹו מּדה ּכי לדברינּו, מֹוׁשב יׁש ְְִִִִֵֵֵֶָָָּדבריהם
להארי ּתבל ליֹוׁשבי ה' ׁשהכין הּׁשּתּוף ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַׁשל
ּכן ה' יתנהג לא ּבנּכּוי מעט מעט ולגּבֹות ְְְְְְִִִֵֵַַָָֹאּפֹו
ׁשמים יֹוׁשבי העליֹונים עם ולא עּמנּו ְְְִִִִֵֶֶַָָָָֹאּלא

ּכאחת, חּיּובֹו לּמתחּיב יׁשּלם ּומּיד ּתכף ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָאּלא
והּתׁשּובה והּוּדּוי החרטה להם יֹועיל לא ְְְֲִִֶַַַַָָָָֹּגם
הּובא מּמעׂשה ּולמד וצא הּׁשגגה, טענת ְְְְֲֲִֵֵַַַַַָָָֹולא
לּפרּדס ׁשּנכנסּו ּבד' טו.) (חגיגה ְְְְֲִִֵֶַַַַָּבּׁש"ס
יתּבר הּמל ּברׁשּות הּיֹוׁשב הּמלא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשהעניׁשּו
אליׁשע מּפני עמד לא אׁשר על הּוא ּברּו ְְֱֲִִֵֶַַָָָֹׁשמֹו
ׁשגגה לּמלא וזאת ּבמחׁשבּתֹו יטעה ׁשּלא ְְְְְְְְִֵֶֶַַַַָָָֹֹּכדי
הּׁשֹופט יׁשּפט לא וכן עליה, הזהר לא ְְְִֵֵֶַַַָָֹֹֹֻּגם
ׁשּתתעּלה: ּתֹורתֹו מּמׁשּפטי ּכּידּוע יׂשראל ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָלעּמֹו

להראֹות„) לארץ ׁשמים ּבהקּדמת רמז ְְְְְִֶֶַַַַַָָָעֹוד
ּבׂשר מּדת הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכמּדת לא ְִִִַַַָָָָֹּכי

ואחר הּבית ּבֹונה ודם ּבׂשר מּדת ּכודם, ְִִֶַַַַַָָָָָָָ
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אבל ּגּביו, על ֲֲִַַַָָָָָָהעלּיה
ּכי להראֹות הּבית ּכ ואחר העלּיה ְְְְֲִִִִִַַַַַָָָהקּדים
:יתּבר ּבמאמרֹו הם ועֹומדים ּתלּויים ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָהּׁשמים

ּתבת‰) א') (ב"ר ּדרׁשּו רז"ל רמז ְְֵֶֶֶֶַָודר
ּבׁשביל לֹומר הּוא ּברּו ׁשּיכּון ְְְִִִֵֵֶַַָּבראׁשית
ׁשל ּבי"ת ּופרּוׁש ראׁשית ׁשּנקראת ְִִֵֵֵֵֶֶָּתֹורה
ׁשּזכה מי ּומעּתה הּסּבה, ּבי"ת היא ְִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבראׁשית
ּבּתֹורה זכה ׁשּלא ּומי העֹולם ּבכל זכה ְִֶַַָָָָָָָָָֹּבּתֹורה
רגל ּכף מדר עד העֹולם מן להנֹות לֹו ְִִֵֵֶֶַַַָָָאין
אמרּו וגם עמליה. הכׁשר יׁשּמׁש אם ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָזּולת
ראׁשית ׁשּנקראּו יׂשראל ּבׁשביל ל"ו) ְְְְִִִִִֵֵֶָ(ויק"ר
זה מאמרם ואין ּתבּואתּה, ראׁשית ְְְֲִִִֵֵֶַָָָֹּדכתיב

עצמֹו טעם ּכי הראׁשֹון ׁשּנקראּומכחיׁש ְְְְִִִִֶַַַַָ
ּובזה הּתֹורה קּבלתם לצד הּוא ראׁשית ְְִִֵֵֶַַַָָָָָָיׂשראל
אמרּו וגם מהעּמים, ולתהּלה לׁשם ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָנבּדלּו
יעקב ּובׁשביל אברהם ּבׁשביל י"ב) ְְְֲִִִִַַָָֹ(ב"ר
עקב הראׁשֹון לּטעם הֹול והּכל ל"ו) ְִֵֵֶַַַַָֹ(ויק"ר
לו:) (ׁשּבת אמרּו ּגם וגֹו'. אברהם ׁשמע ְְְֲֶַַַַָָָָָאׁשר
(ּתהּלים ּדכתיב ראׁשית ׁשּנקראת יראה ְְְְְִִִִִִִִִֵֵֶָּבׁשביל
ּגם זה הּוא ּכי ה', יראת חכמה ראׁשית ְְִִִֵֶַַָָקיא)
יראה אין חכמה אין אם ּכי הּתֹורה יסֹוד ְְְִִִֵֵֵַָָָָּכן
אֹוצר הּוא ּכי ּתֹורה אין ה' יראת אין ְְִִִֵֵַָָואם

לּתֹורה: ְֶַָָנחמד
(Âמׁשלי) אֹומרֹו ּדר על ּבראׁשית ּתתּפרׁש ְְְְִִִֵֵֵֶֶַָעֹוד

א') (ב"ר ז"ל ודרׁשּו אמֹון אצלֹו ואהיה ְְְְֶֶֶָָָח')
ׁשרמז עצמֹו והּוא אּמן, אּלא אמֹון ּתקרי ְְְִִֶֶַַַָָָָֻאל
עֹולם ּבריאת והֹודיע ה' ּדבר ּתחּלת ְְְְִִִַַַַַָָהּכתּוב
היא ּכי ּבראּה ּבּתֹורה ואמר ּבראּה ּבּמה ְְְִִִֶַַַַָָָָָָהֹודיע
הּתֹורה ּכי ראׁשֹון לפרּוׁש סֹותר זה (אין ְִִֵֵֵֶַָָָֻהאּמן.
ּגדלה זה ּולפי ּבמיׁשרים), להתהּל עֹולם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָהכינה

ּבעליה להםמעלת הּדין יהיה ולזה ּבּכל ׁשּזֹוכים ְְְֲִִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹ
קיד.) (ׁשּבת ז"ל אֹומרם והּוא ּבֹונים, ְְְִִֶַָָָׁשּיּקראּו
ּׁשּבפיהם מה ּכי ּבֹונים נקראים חכמים ְְְֲִִִִִִִֵֶֶַַָָּתלמידי
לג) (ירמי' אֹומרֹו והּוא הּבֹונה, הּוא ְְְְְִִֶַָָָּובלבבם

ׂשמּתי: לא וארץ ׁשמים חּקֹות וגֹו' בריתי לא ְְְִִִִִֶַָָָָֹֹֻאם
(Êּדר על ּבראׁשית ׁשל ּבי"ת ּתתּפרׁש ְְִִֵֵֵֶֶֶַָעֹוד

אפני ב' ּכי ה:) תקו"ז (הקּדמת ז"ל ְְְִֵַַָָָאֹומרם
והּב' הענׁש, יראת היא האחת הם ה' ְְְִִִֵֶַַַַַָָֹיראת
ּומעּלה ּפנימית יראה וזֹו הרֹוממּות, יראת ְְְְְִִִִִֵַָָָֻהיא
ּכי ראׁשית ּבי"ת ּבאֹות ׁשרמז והּוא ְִִֵֵֵֶַַַָָָמהאחת,
אפן ורמז העֹולם, לקּיּום ה' הכין יראֹות ְְְִִִֵֶַָָָֹב'
יראת היא ּכי אלהים ּבתבת רמזּה הא' ְְְְֱִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשניהם,
את ּבאֹומרֹו רמזּה והּב' לּמׁשּפט, ּבקּומֹו ְְְְְְִִֵַַַָָָהּדין
אֹומרֹו ּדר על והּוא הארץ, ואת ְְְִֵֶֶֶַַַָָָהּׁשמים
ז"ל ואמרּו וגֹו', ׁשמי אראה ּכי ח') ְְְְְִִִֶֶֶָָ(ּתהּלים
ּבלב ּתּכנס הרֹוממּות יראת ּכי א:) ח"א ְְְִִִֵֵַַָָֹ(זהר
ׁשמים ּבמעׂשה ּבהתּבֹוננּות ּבהּביטֹו ְְְְְְֲִִִִֵַַַַָמׂשּכיל
ויירא הּנפׁש ּתתלהב ה' מעׂשי ּגדלּו מה ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָוארץ

ׁשמֹו: יתּבר ְְְִִַָָֻמּגדּלתֹו
B‡,הּׁשמים ּבאֹומרֹו אחת הּיראה, אפני ב' ְְְְְִִִֵַַַַַָָָֹירמז

אֹומרֹו ּדר על הרֹוממּות יראת רמז ְְִֵֶֶַַַָָָּכאן
הארץ ואת ב' ויראה וגֹו', ׁשמי אראה ְְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָּכי
ּכי לׁשלל לארץ ויחסּה הענׁש יראת ְְְֲִִִִִֶֶֶַָָָָֹֹׁשהיא
מּילדי אימתֹו לצד אּלא הרֹוממּות לצד ְְְְִֵֵֵֶַַַָָָָאינּה
וארץ כ') (אּיֹוב אֹומרֹו ּדר על ְְִֶֶֶֶַָָהעֹולם

לֹו: ְִָָמתקֹוממה
(Áיׁשעיה) אֹומרֹו ּדר על ּבראׁשית ירמז ְְְְְִִֵֶֶַַָֹעֹוד

ּכי היא הּכּונה אֹוצרֹו, היא ה' יראת ְִִִִַַַָָָל"ג)
לתקות אֹוצר היא ה' יראת ּבֹו ׁשּיׁש ְְְִִִִֵֶַַָמי
ּבנפׁש יתּבר אֹורֹו ּדבקּות ׁשהּוא ְְְְִֵֶֶֶַַָָהּלבבֹות

ו הּדבקים ואּתם ד') (ּדברים ּכאֹומרֹו גֹו',אדם ְְְְְְִִֵֶַַָָָ
מׁשּכן הּוא ׁשמים יראת ּבֹו ׁשּיׁש מי ְְְִִִִֵֶַַַָָוכל
ׁשּכן אהל ע"ח) (ּתהּלים ּכאֹומרֹו ְְְְִִִִֵֶַָֹהּׁשכינה
זה על ּבראׁשית ּבתבת ׁשרמז והּוא ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָּבאדם.
היא אלהים מֹוׁשב ּבית ּפרּוׁש ּבי"ת ֱִִֵֵֵֶֶַַֹהּדר
ה' ּברא ּבראׁשית, ּבתבת הרמּוזה ְְְְִִֵֵַַָָָָָהּיראה

ּפעלֹו: ְֳִֵָוהכין
(Ëז"ל אֹומרם ּדר על ּבראׁשית ּתתּפרׁש ְְְִִֵֵֶֶַָָעֹוד

ּכרּוכים ירדּו והּסיף הּספר ל"ה) ְְְִִֵֶַַַָ(ויק"ר
ּפרּוׁש אלהים ּברא ּבראׁשית אֹומרֹו והּוא ְְְְֱִִֵֵָָֹוכּו',
ּפרּוׁש אלהים ּברא הּתֹורה ׁשהיא ראׁשית ֱִִִִֵֵֶַָָָֹעם

הּסיף: רמז ׁשהּוא ִִֶֶֶַַַהּדין
(Èהּכתּוב ׁשאמר מה ּדר על ּתתּפרׁש ְִֵֶֶֶַַַַָָָעֹוד

והּכּונה האלהים, הּוא ה' י"ח) א' ְְֱִִַַָָָָֹ(מלכים
הּדין אל יתיחס אלהים ׁשּׁשם ׁשהגם ְֱֲִִִִֵֵֶֶֶַַַֹהיא
ׁשל ׁשמֹותיו וכל הּוא, רחמים כן ּפי על ְְֲִִֵֶַַַָָאף
להטיב יחד יכּונּו לטֹובה הּוא ּברּו ְְְְִֵַַַַָָָהּקדֹוׁש
יצא האחרֹונים מעׂשה ּדלצד אּלא ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָּולהתחּסד
ּגם זה וזּולת ליּסר ׁשראּוי למי ליּסר ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָהּדין
אֹומרֹו והּוא להיטיב, מּדתֹו אלהים ְְְֱִִִֵֵָֹׁשם
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צדיאב הות ְְְֲַָָָָוארעא

אּפי על וחׁשֹוכא ְְֲֵֵַַַַָָוריקניא

יי קדם מן ורּוחא ְְְֳִָָָָתהֹומא

מּיא: אּפי על ְְֵַַַַָָמנּׁשבא

והוהג נהֹורא יהי יי ְְְֲֲִַַַָָָואמר

ְָנהֹורא:

      
היטיב אלהים ׁשם ּכי אלהים ּברא ְֱֱִִִִִֵֵֵָָֹֹּבראׁשית
לׁשֹוכני ּולהיטיב ּולרחם לחן עֹולם ְְְְִֵֵֵַָָָָֹּוברא
מּזה, ּגדֹולים רחמים ל ואין וארץ ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָׁשמים
ויּתן כ"ח) כ"ז (ּתֹולדֹות הּכתּוב ׁשאמר ְְְִֶֶַַָָוהּוא
יטיב זה אלהים ׁשם ׁשּגם הרי האלהים ְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַָֹֹל
ׁשעֹוׂשי אּלא חּנם מּתנת ּבתֹורת ְְִִֵֶֶַַַַָָלּטֹובים
מּוסר, אלהים להם לעׂשֹות יסֹובבּו ְְְֱֲִִֶַָָָֹרׁשעה
ּוׁשמֹו אחד ה' יהיה ּכן המקּוה לבא ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹֻּולעתיד

ֶָאחד:
(‡Èאֹומרם ּדר על ּבראׁשית ּתבת יתּפרׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָעֹוד

ּבריאת ּבׁשעת ּכי ב') זהר (הקּדמת ְְְִִִַַַַַָֹז"ל
נכנסה הּבֹורא לפני האֹותּיֹות נכנסּו ְְְְְִִִִֵֵַָָָָהעֹולם

ו לבראת' רצֹונ עֹולם ׁשל רּבֹונֹו לפניו אמרה ְְְְְְִִֶָָָָָֹ
חפץ אינֹו ּכי ה' הׁשיבם וכּלם וכּו' העֹולם ְְִִִֵֵֵָָָָָֻּבי
עד ואחת אחת לכל ּבדבריהם האמּור ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָלּטעם
ּדכתיב העֹולם ּבּה ּוברא וקּבלּה ּבי"ת ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָׁשּנכנסה
ּברּו הּקדֹוׁש לּה אמר ׁשתקה אל"ף ְְִֵֶַַָָָָָָָּבראׁשית,
לּה אמר וכּו' ׁשֹותקת אּת לּמה אל"ף ְְֶֶֶַַָָָָָהּוא
הּנה ע"כ. וכּו' האֹותּיֹות לכל ראׁש ּתהיה ְְְְִִִִֵַָָֹאּת
מאֹות מעלה לּה יׁש אל"ף ּכי יראה ה' ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמּדברי
לפניו עֹולֹות האֹותּיֹות היּו אם ּומעּתה ְִִֵֵַָָָָָּבי"ת
העֹולם, ּבּה לּבראֹות זֹוכה האל"ף היתה ְְְִֶֶָָָָָָָָָֹּביׁשר
עלתה לא ולּמה האֹומר יאמר ּכי ְְְְִִֵַָָָָָֹֹולהיֹות
ּכי ּדע לבּסֹוף, עד והּניחּה ראׁשֹונה ְְִִִִֶַַַָָָָהאלף
האֹותּיֹות ּכי זהר) ּתּקּוני (הקּדמת ז"ל ְְִִִֵַַַָָָֹאמרּו
ּבי"ת אל"ף הּדר זה על יׁשר ּבדר ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשהם
ּוכׁשהם רחמים, למּדת רֹומזים הם וכּו' ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַּגימ"ל
וכּו' רי"ׁש ׁשי"ן ּתי"ו הּדר זה על ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָלמפרע
חדׁש האֹות ל וזה הּדין, מּדת על מֹורים ְְִִִֵֶֶַַַָֹהם
רי"ׁש ׁשי"ן ּתי"ו למפרע ׁשהאֹותּיֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַָָּתׁשרי
רחמיו לצד ׁשהּׁשם אּלא הּגדֹול הּדין זמן ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָהּוא
יּו"ד והיא הרחמים מּׁשם אחת אֹות ְֲִִִִֵֵַַַָׁשּתף
הֹודיע ואחרי ט"ז) ת"ז (הקּדמת הּדין, ְְְֲִִֵֵַַַַַַָלרחם
הּדר זה על הּכתּוב נפרׁש זה את ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָאֹותנּו
לאל"ף, ּבי"ת לקדימת טעם ּתדע ראׁשית ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָּבי"ת
וכיון אלהים ּבמּדת היתה ׁשהּבריאה ְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָֹלהיֹות
ּובזה ּכּמׁשּפט למפרע האֹותּיֹות עלּו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּכן

מקֹומּה: וקנתה לאל"ף ּבי"ת ְְְְְֵֶָָָָָָקדמה
(Èּדר על ּבראׁשית ּבאֹומרֹו ירצה ְְְְִִֵֶֶֶַעֹוד

אלף ּכי זהר) (הקּדמת ז"ל ְְִֶֶַַַָָֹאֹומרם
ז"ל אֹותם וקֹורין ה' ּברא נעלמים ְֱִִֶָָָָָעֹולמֹות
והם ּדכּסּופין, עלמין ב') ּבראׁשית ְְְְִִִִֵֵָ(ז"ח
ל האלף ח') (שה"ש ּבּפסּוק ְְִֶֶַָָָהרמּוזים
ּכי ּבבי"ת הּכתּוב התחיל ּומעּתה ְְְִִִֵֵַַָָֹֹׁשלמה,

אלף ּברא ׁשּבּה מקֹומּה קנתה ּכבר ְְְֶֶֶֶָָָָָָָָָהאל"ף
ּבבי"ת והתחיל אל"ף, ׁשל ּכׁשמּה ְְְְִִִֵֶֶָָָעֹולמֹות
ּכן ּגם ׁשּיׁשנֹו להיֹות הּזה העֹולם ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹלבראת
ולזה וארץ, ׁשמים ב' ׁשהם הּבריאה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּבחׁשּבֹון

ּבראׁשֹו אמר לא ּכן הּואּגם ׁשּזה ׁשּתבין נה ִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
עֹולמֹות ּברא ׁשּכבר הּוא ּכן ולא ְְְְִֵֶָָָָֹּתחּלה
וארץ ׁשמים ׁשל זה ּבפרט אּלא ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהחמּדה

ראׁשיתֹו: ׁשאֹומר ִֵֵֶהּוא
(‚Èאֹומרם ּדר על ּבראׁשית ּבתבת ירמז ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹעֹוד

ּברא ה' ּכי פ"ו) אבֹות ׁשמּואל (מדרׁש ְְִִֵַָָָז"ל
ּבריאה אצילּות ׁשמֹות להם ויחסּו עֹולמֹות ְְֲֲִִִֵֶָָָד'
מ"ג) (יׁשעיה ּבּפסּוק ּורמזּום עׂשּיה, ְְְְֲִִַַָָָָָיצירה
אף יצרּתיו ּבראתיו ולכבֹודי ּבׁשמי הּנקרא ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָּכל
ּבראׁשית ּבאֹומרֹו ּכאן ׁשרמז והּוא ְְְְֲִִִֵֶַָָעׂשיתיו,
יּקרא והּוא האצילּות ׁשהּוא הּכבֹוד עֹולם ְֲִִֵֶַַָָָהּוא
אלהים הּבריאה, עֹולם הּוא ּברא לּכל, ְֱִִִֵַַַָָָֹֹראׁשית
את ּדינים, ׁשם יׁש ּכי הּיצירה לעֹולם ְְִִִִֵֵֶֶַַָָרמז
הּוא ּכי העׂשּיה עֹולם הּוא הארץ ואת ְֲִִִֵֶַַַָָָָָהּׁשמים
הּנעימים: ּבדבריהם ּכאמּור וארץ ׁשמים ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָזה

(„Èּפסחים) ז"ל אֹומרם ּדר על ירמז ְְְִִֶֶַָָֹעֹוד
קדם נבראּו וגיהּנם עדן ּגן ּכי ְְְִִִֵֵֶֶַֹֹנ"ד)
הּתֹורה על וענׁש ׂשכר ׁשהם העֹולם ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנברא
ראׁשית ב' באֹומרֹו ׁשרמז והּוא ְְְְְִִֵֶַַָוהּמצוֹות,
הּיראה ּבׁשביל מיחדים ה' ּברא ּדברים ב' ְְְְִִִִִִַָָָָָֻּכי
(חגיגה עדן וגן ּגיהּנם וענׁש ׂשכר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשהם
חברֹו וחלק חלקֹו נֹוטל מה' וירא זכה ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶָָָט"ו)
חברֹו וחלק חלקֹו נֹוטל זכה לא עדן ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָֹּבגן
יחד נֹוצרּו ׁשניהם ּכי רמז ּכי ואּולי ְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹּבגיהּנם
אחת קדמה אם ּכי ראׁשית יּקרא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָולׁשניהם
הא לאחד אּלא ראׁשית יתיחס לא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלחברּתּה

יחד: נבראּו אחד ּבדּבּור ּכי ְְְְִִִֶַַַָָָלמדּת
(ÂËעֹולמֹות ב' ׁשּיׁש להיֹות ּכי ירמז ְְִִִֵֶָֹעֹוד

ידי על והאדם הּבא ועֹולם הּזה ְְְֵֶַַַָָָָָָעֹולם
הּטֹוב יּׂשיג טֹובים ּובמעׂשים ּבתֹורה ְְְְֲִִִִַַַַָהתעּסקֹו
יׁשּלם לא ּכי הּכתּוב הֹודיענּו ּכאן ְְִִִֵַַַַָָָֹוהחּיים,

ּבעֹול והּמצֹות הּתֹורה ׂשכר הּזהלּצּדיקים ם ְְְִִִֶַַַַַַָָָ
העּקר ׁשהיא הּטֹוב אֹוצר להם יכין אׁשר ֲִִִֶֶֶַַָָָָָעד
מטיבין יֹותיר אם ּכ ואחר הּנׁשמה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָלחלק
להכין ּתחּלה ה' יבחר ּכי הּזה, ּבעֹולם ּגם ְְְִִִִֶַַַָָָָלֹו
והּוא הּנצחי, ׁשהּוא העליֹון עֹולם ּגמּול ְְְְִִֶֶַָָָָלאדם
את אלהים ּברא ּבראׁשית ּבאֹומרֹו ְְְֱִִֵֵֶַָָָֹׁשרמז
ואת ּכ ואחר הּנׁשמֹות עֹולם ׁשהם ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָהּׁשמים
ּבטּובֹו, העדיף אם הּׁשפל עֹולם ׁשהּוא ְֱִִֶֶֶַָָָָָהארץ
ּבעֹולם לּצּדיקים מטיבין ׁשאין למדּת ְְִִִִֵֶַַַָָָָָהא

ּבאֹור לאֹור ּבנחלתם ׁשּיזּכּו אחר עד ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָהּזה
ִַַהחּיים:

(ÊËר"ה) רז"ל ּׁשּנחלקּו מה ּפי על ירמז ְְְִִֶֶַַֹעֹוד
ואחד העֹולם נברא ּבתׁשרי אמר אחד ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָי:)
אּלּו ּכי לי ונראה העֹולם, נברא ּבניסן ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָאמר
לדעת ל יׁש ּכי חּיים, אלהים ּדברי ְְֱִִִִֵֵֵַַַָָֹואּלּו
ה' חׁשב ׁשּבּתחּלה פ"א) (ב"ר ז"ל ְְִֶֶַַָָָׁשאמרּו
מחׁשבּתֹו ה' הֹוציא ּכ ואחר העֹולם ְְְְִִַַַַָָָֹלבראת
חׁשב ּבניסן ּכי לֹומר נּוכל זה ּוכפי ְְְִִִֶַַַַָָֹלפעל,
יתיחס ולׁשניהם ,להפ אֹו לּפעל יצא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּובתׁשרי
יתּבר ּבמחׁשבּתֹו ּׁשעלה מה ּבין ּבריאה, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָלׁשֹון
יתקּימּו ּובזה לּפעל, ּכׁשּיצתה ּבין ּתּקרא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבריאה
ׁשל ּבּבי"ת ׁשרמז והּוא יחד, רּבֹותינּו ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָּדברי
למחׁשבה אחת היּו ראׁשית ב' ּכי ּבראׁשית ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָּתבת
אם יֹודעים אנּו ׁשאין אּלא למעׂשה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָואחת

:להפ אֹו ּפעל ּובתׁשרי חׁשב ְְְְִִֵֵֶַַָָָּבניסן
(ÊÈּברכֹות) ז"ל אֹומרם ּדר על ירצה ְְְִֶֶֶַָָעֹוד

ּדבריו ׁשמים יראת ּבֹו ׁשּיׁש מי ּכל ְְִִִֵֶַַָָָָו:)
מּתֹו ידּבר ה' ּדבר הּירא ּכי והּטעם ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָנׁשמעין,
הּׁשֹומעת נפׁש ּתּכיר ׁשּכן, וכיון נפׁשֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָקימת
יצאּו הּדברים ואם מּוסר, ּתֹוכחת ְְְְִִֵֵַַַַָָּותקּבל
ׁשרמזּו ּכמֹו לׁשמע, לּנפׁש ׁשּיכּות אין ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמהּגּוף
והיּו ו') (ּדברים הּכתּוב ּׁשאמר ּבּמה ְְִֶֶַַַָָָָז"ל
לבני וׁשּננּתם אז לבב על וגֹו' ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָהּדברים
ׁשהיא ּבראׁשית אֹומרֹו והּוא הּתלמידים, ְְְְִִִִֵֵֶַַהם

ז" ּכאֹומרם הּׁשמיםהּיראה את ה' ּברא ל ְְְִִֵַַַָָָָָ
קֹולֹו יּׁשמע אז ׁשמים ירא ׁשּיהיה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָּפרּוׁש
הארץ: ואת אֹומרֹו והּוא ּדעת, אדם ְְְְְִֵֶַַַָָָָוילמד

(ÁÈיראֹות הרּבה ה' ׁשּצּוה להיֹות ירצה ְְְְִִִִֵֶֶַָעֹוד
(וּיקרא ּדכתיב ואּמֹו מאביו יראה ְְְְִִִִִִֵַָָָָָּבעֹולם,
מהּמל ּגם ּתיראּו, ואביו אּמֹו איׁש ְִִִִֵֶֶַַָָיט)
יחׁשּדּוהּו, לבל מהּברּיֹות לירא ּגם ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָּומהחכמים
הּיראה מצות ׁשוה ׁשּתהיה האֹומר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹויאמר
ׁשּלפעמים מּזה ויצא ׁשּיׁשנּה מקֹומֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָּבכל
הּמל לכבֹוד ה' ּבמצות וׁשלֹום חס ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָיזלזל
ּכאן רמז לזה וכּדֹומה, אביו לכבֹוד ְְִִֶֶַַָָָָאֹו
יקּדים ּדבר ּכל קדם ּכי ה' ּדברי ְְְִִִִִֵֶַַָָָֹּבתחּלת
ׁשהם הארץ ואת ּכ ואחר הּׁשמים את ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלירא
ׁשאמר והּוא להם, לחּוׁש המחּיב ְְְִֶֶַַָָָָָֻּפרטים
מה' נקּים והייתם ל"ב) (ּבּמדּבר ְְְִִִִִֵֶַַָָהּכתּוב
מקֹום אין ּומעּתה ּומּיׂשראל, ּכ ואחר ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָּתחּלה
אם אּלא הּזּולת ׁשל מֹורא מצות ׁשּום ְְִִֵֶֶַַַַָָלקּים

ה': מּמצות מצוה ׁשּום על יעבר ְְֲִִִַַַָֹֹלא
(ËÈ'ה ּברא הּתֹורה ּבאמצעּות ּכי ירמז ְְְִִֶַָָָָֹעֹוד
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צדיאב הות ְְְֲַָָָָוארעא

אּפי על וחׁשֹוכא ְְֲֵֵַַַַָָוריקניא

יי קדם מן ורּוחא ְְְֳִָָָָתהֹומא

מּיא: אּפי על ְְֵַַַַָָמנּׁשבא

והוהג נהֹורא יהי יי ְְְֲֲִַַַָָָואמר

ְָנהֹורא:

      
היטיב אלהים ׁשם ּכי אלהים ּברא ְֱֱִִִִִֵֵֵָָֹֹּבראׁשית
לׁשֹוכני ּולהיטיב ּולרחם לחן עֹולם ְְְְִֵֵֵַָָָָֹּוברא
מּזה, ּגדֹולים רחמים ל ואין וארץ ְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָׁשמים
ויּתן כ"ח) כ"ז (ּתֹולדֹות הּכתּוב ׁשאמר ְְְִֶֶַַָָוהּוא
יטיב זה אלהים ׁשם ׁשּגם הרי האלהים ְֱֱֲִִִֵֵֵֶֶַָֹֹל
ׁשעֹוׂשי אּלא חּנם מּתנת ּבתֹורת ְְִִֵֶֶַַַַָָלּטֹובים
מּוסר, אלהים להם לעׂשֹות יסֹובבּו ְְְֱֲִִֶַָָָֹרׁשעה
ּוׁשמֹו אחד ה' יהיה ּכן המקּוה לבא ְְְִִֵֶֶֶֶַָָָֹֻּולעתיד

ֶָאחד:
(‡Èאֹומרם ּדר על ּבראׁשית ּתבת יתּפרׁש ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָעֹוד

ּבריאת ּבׁשעת ּכי ב') זהר (הקּדמת ְְְִִִַַַַַָֹז"ל
נכנסה הּבֹורא לפני האֹותּיֹות נכנסּו ְְְְְִִִִֵֵַָָָָהעֹולם

ו לבראת' רצֹונ עֹולם ׁשל רּבֹונֹו לפניו אמרה ְְְְְְִִֶָָָָָֹ
חפץ אינֹו ּכי ה' הׁשיבם וכּלם וכּו' העֹולם ְְִִִֵֵֵָָָָָֻּבי
עד ואחת אחת לכל ּבדבריהם האמּור ְְְְִֵֶַַַַַַַַָָָלּטעם
ּדכתיב העֹולם ּבּה ּוברא וקּבלּה ּבי"ת ְְְְְִִִִֵֶָָָָָָָׁשּנכנסה
ּברּו הּקדֹוׁש לּה אמר ׁשתקה אל"ף ְְִֵֶַַָָָָָָָּבראׁשית,
לּה אמר וכּו' ׁשֹותקת אּת לּמה אל"ף ְְֶֶֶַַָָָָָהּוא
הּנה ע"כ. וכּו' האֹותּיֹות לכל ראׁש ּתהיה ְְְְִִִִֵַָָֹאּת
מאֹות מעלה לּה יׁש אל"ף ּכי יראה ה' ְֲִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָמּדברי
לפניו עֹולֹות האֹותּיֹות היּו אם ּומעּתה ְִִֵֵַָָָָָּבי"ת
העֹולם, ּבּה לּבראֹות זֹוכה האל"ף היתה ְְְִֶֶָָָָָָָָָֹּביׁשר
עלתה לא ולּמה האֹומר יאמר ּכי ְְְְִִֵַָָָָָֹֹולהיֹות
ּכי ּדע לבּסֹוף, עד והּניחּה ראׁשֹונה ְְִִִִֶַַַָָָָהאלף
האֹותּיֹות ּכי זהר) ּתּקּוני (הקּדמת ז"ל ְְִִִֵַַַָָָֹאמרּו
ּבי"ת אל"ף הּדר זה על יׁשר ּבדר ְְֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּכׁשהם
ּוכׁשהם רחמים, למּדת רֹומזים הם וכּו' ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַּגימ"ל
וכּו' רי"ׁש ׁשי"ן ּתי"ו הּדר זה על ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָלמפרע
חדׁש האֹות ל וזה הּדין, מּדת על מֹורים ְְִִִֵֶֶַַַָֹהם
רי"ׁש ׁשי"ן ּתי"ו למפרע ׁשהאֹותּיֹות ְְְִִִֵֵֵֶַַָָּתׁשרי
רחמיו לצד ׁשהּׁשם אּלא הּגדֹול הּדין זמן ְְֲִֵֶֶַַַַַַָָָהּוא
יּו"ד והיא הרחמים מּׁשם אחת אֹות ְֲִִִִֵֵַַַָׁשּתף
הֹודיע ואחרי ט"ז) ת"ז (הקּדמת הּדין, ְְְֲִִֵֵַַַַַַָלרחם
הּדר זה על הּכתּוב נפרׁש זה את ְֵֶֶֶֶֶַַַָָָאֹותנּו
לאל"ף, ּבי"ת לקדימת טעם ּתדע ראׁשית ְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָּבי"ת
וכיון אלהים ּבמּדת היתה ׁשהּבריאה ְְְְְֱִִִִֵֶַַָָָָֹלהיֹות
ּובזה ּכּמׁשּפט למפרע האֹותּיֹות עלּו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּכן

מקֹומּה: וקנתה לאל"ף ּבי"ת ְְְְְֵֶָָָָָָקדמה
(Èּדר על ּבראׁשית ּבאֹומרֹו ירצה ְְְְִִֵֶֶֶַעֹוד

אלף ּכי זהר) (הקּדמת ז"ל ְְִֶֶַַַָָֹאֹומרם
ז"ל אֹותם וקֹורין ה' ּברא נעלמים ְֱִִֶָָָָָעֹולמֹות
והם ּדכּסּופין, עלמין ב') ּבראׁשית ְְְְִִִִֵֵָ(ז"ח
ל האלף ח') (שה"ש ּבּפסּוק ְְִֶֶַָָָהרמּוזים
ּכי ּבבי"ת הּכתּוב התחיל ּומעּתה ְְְִִִֵֵַַָָֹֹׁשלמה,

אלף ּברא ׁשּבּה מקֹומּה קנתה ּכבר ְְְֶֶֶֶָָָָָָָָָהאל"ף
ּבבי"ת והתחיל אל"ף, ׁשל ּכׁשמּה ְְְְִִִֵֶֶָָָעֹולמֹות
ּכן ּגם ׁשּיׁשנֹו להיֹות הּזה העֹולם ְְְִִֵֶֶֶַַָָֹלבראת
ולזה וארץ, ׁשמים ב' ׁשהם הּבריאה ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָּבחׁשּבֹון

ּבראׁשֹו אמר לא ּכן הּואּגם ׁשּזה ׁשּתבין נה ִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
עֹולמֹות ּברא ׁשּכבר הּוא ּכן ולא ְְְְִֵֶָָָָֹּתחּלה
וארץ ׁשמים ׁשל זה ּבפרט אּלא ְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָָהחמּדה

ראׁשיתֹו: ׁשאֹומר ִֵֵֶהּוא
(‚Èאֹומרם ּדר על ּבראׁשית ּבתבת ירמז ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹעֹוד

ּברא ה' ּכי פ"ו) אבֹות ׁשמּואל (מדרׁש ְְִִֵַָָָז"ל
ּבריאה אצילּות ׁשמֹות להם ויחסּו עֹולמֹות ְְֲֲִִִֵֶָָָד'
מ"ג) (יׁשעיה ּבּפסּוק ּורמזּום עׂשּיה, ְְְְֲִִַַָָָָָיצירה
אף יצרּתיו ּבראתיו ולכבֹודי ּבׁשמי הּנקרא ְְְְְְְִִִִִִִַַַָָָּכל
ּבראׁשית ּבאֹומרֹו ּכאן ׁשרמז והּוא ְְְְֲִִִֵֶַָָעׂשיתיו,
יּקרא והּוא האצילּות ׁשהּוא הּכבֹוד עֹולם ְֲִִֵֶַַָָָהּוא
אלהים הּבריאה, עֹולם הּוא ּברא לּכל, ְֱִִִֵַַַָָָֹֹראׁשית
את ּדינים, ׁשם יׁש ּכי הּיצירה לעֹולם ְְִִִִֵֵֶֶַַָָרמז
הּוא ּכי העׂשּיה עֹולם הּוא הארץ ואת ְֲִִִֵֶַַַָָָָָהּׁשמים
הּנעימים: ּבדבריהם ּכאמּור וארץ ׁשמים ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָזה

(„Èּפסחים) ז"ל אֹומרם ּדר על ירמז ְְְִִֶֶַָָֹעֹוד
קדם נבראּו וגיהּנם עדן ּגן ּכי ְְְִִִֵֵֶֶַֹֹנ"ד)
הּתֹורה על וענׁש ׂשכר ׁשהם העֹולם ְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּנברא
ראׁשית ב' באֹומרֹו ׁשרמז והּוא ְְְְְִִֵֶַַָוהּמצוֹות,
הּיראה ּבׁשביל מיחדים ה' ּברא ּדברים ב' ְְְְִִִִִִַָָָָָֻּכי
(חגיגה עדן וגן ּגיהּנם וענׁש ׂשכר ְֲִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹׁשהם
חברֹו וחלק חלקֹו נֹוטל מה' וירא זכה ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶָָָט"ו)
חברֹו וחלק חלקֹו נֹוטל זכה לא עדן ְְְֲֵֵֵֵֶֶֶַָָֹּבגן
יחד נֹוצרּו ׁשניהם ּכי רמז ּכי ואּולי ְְְְִִִֵֵֶַַַַָֹּבגיהּנם
אחת קדמה אם ּכי ראׁשית יּקרא ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָולׁשניהם
הא לאחד אּלא ראׁשית יתיחס לא ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹלחברּתּה

יחד: נבראּו אחד ּבדּבּור ּכי ְְְְִִִֶַַַָָָלמדּת
(ÂËעֹולמֹות ב' ׁשּיׁש להיֹות ּכי ירמז ְְִִִֵֶָֹעֹוד

ידי על והאדם הּבא ועֹולם הּזה ְְְֵֶַַַָָָָָָעֹולם
הּטֹוב יּׂשיג טֹובים ּובמעׂשים ּבתֹורה ְְְְֲִִִִַַַַָהתעּסקֹו
יׁשּלם לא ּכי הּכתּוב הֹודיענּו ּכאן ְְִִִֵַַַַָָָֹוהחּיים,

ּבעֹול והּמצֹות הּתֹורה ׂשכר הּזהלּצּדיקים ם ְְְִִִֶַַַַַַָָָ
העּקר ׁשהיא הּטֹוב אֹוצר להם יכין אׁשר ֲִִִֶֶֶַַָָָָָעד
מטיבין יֹותיר אם ּכ ואחר הּנׁשמה ְְְְִִִִֵֶַַַָָָלחלק
להכין ּתחּלה ה' יבחר ּכי הּזה, ּבעֹולם ּגם ְְְִִִִֶַַַָָָָלֹו
והּוא הּנצחי, ׁשהּוא העליֹון עֹולם ּגמּול ְְְְִִֶֶַָָָָלאדם
את אלהים ּברא ּבראׁשית ּבאֹומרֹו ְְְֱִִֵֵֶַָָָֹׁשרמז
ואת ּכ ואחר הּנׁשמֹות עֹולם ׁשהם ְְְִֵֵֶַַַַַַָָָהּׁשמים
ּבטּובֹו, העדיף אם הּׁשפל עֹולם ׁשהּוא ְֱִִֶֶֶַָָָָָהארץ
ּבעֹולם לּצּדיקים מטיבין ׁשאין למדּת ְְִִִִֵֶַַַָָָָָהא

ּבאֹור לאֹור ּבנחלתם ׁשּיזּכּו אחר עד ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָהּזה
ִַַהחּיים:

(ÊËר"ה) רז"ל ּׁשּנחלקּו מה ּפי על ירמז ְְְִִֶֶַַֹעֹוד
ואחד העֹולם נברא ּבתׁשרי אמר אחד ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָי:)
אּלּו ּכי לי ונראה העֹולם, נברא ּבניסן ְְְְִִִִִֵֶַָָָָָאמר
לדעת ל יׁש ּכי חּיים, אלהים ּדברי ְְֱִִִִֵֵֵַַַָָֹואּלּו
ה' חׁשב ׁשּבּתחּלה פ"א) (ב"ר ז"ל ְְִֶֶַַָָָׁשאמרּו
מחׁשבּתֹו ה' הֹוציא ּכ ואחר העֹולם ְְְְִִַַַַָָָֹלבראת
חׁשב ּבניסן ּכי לֹומר נּוכל זה ּוכפי ְְְִִִֶַַַַָָֹלפעל,
יתיחס ולׁשניהם ,להפ אֹו לּפעל יצא ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹּובתׁשרי
יתּבר ּבמחׁשבּתֹו ּׁשעלה מה ּבין ּבריאה, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָָלׁשֹון
יתקּימּו ּובזה לּפעל, ּכׁשּיצתה ּבין ּתּקרא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבריאה
ׁשל ּבּבי"ת ׁשרמז והּוא יחד, רּבֹותינּו ְְִֵֵֵֶֶַַַַַָּדברי
למחׁשבה אחת היּו ראׁשית ב' ּכי ּבראׁשית ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָּתבת
אם יֹודעים אנּו ׁשאין אּלא למעׂשה ְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָואחת

:להפ אֹו ּפעל ּובתׁשרי חׁשב ְְְְִִֵֵֶַַָָָּבניסן
(ÊÈּברכֹות) ז"ל אֹומרם ּדר על ירצה ְְְִֶֶֶַָָעֹוד

ּדבריו ׁשמים יראת ּבֹו ׁשּיׁש מי ּכל ְְִִִֵֶַַָָָָו:)
מּתֹו ידּבר ה' ּדבר הּירא ּכי והּטעם ְְְְִִִִֵֵַַַַַַָָנׁשמעין,
הּׁשֹומעת נפׁש ּתּכיר ׁשּכן, וכיון נפׁשֹו ְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַָקימת
יצאּו הּדברים ואם מּוסר, ּתֹוכחת ְְְְִִֵֵַַַַָָּותקּבל
ׁשרמזּו ּכמֹו לׁשמע, לּנפׁש ׁשּיכּות אין ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָֹמהּגּוף
והיּו ו') (ּדברים הּכתּוב ּׁשאמר ּבּמה ְְִֶֶַַַָָָָז"ל
לבני וׁשּננּתם אז לבב על וגֹו' ְְְְְְִִֶֶַַַָָָָָהּדברים
ׁשהיא ּבראׁשית אֹומרֹו והּוא הּתלמידים, ְְְְִִִִֵֵֶַַהם

ז" ּכאֹומרם הּׁשמיםהּיראה את ה' ּברא ל ְְְִִֵַַַָָָָָ
קֹולֹו יּׁשמע אז ׁשמים ירא ׁשּיהיה ְְִִִֵֵֶֶַַָָָּפרּוׁש
הארץ: ואת אֹומרֹו והּוא ּדעת, אדם ְְְְְִֵֶַַַָָָָוילמד

(ÁÈיראֹות הרּבה ה' ׁשּצּוה להיֹות ירצה ְְְְִִִִֵֶֶַָעֹוד
(וּיקרא ּדכתיב ואּמֹו מאביו יראה ְְְְִִִִִִֵַָָָָָּבעֹולם,
מהּמל ּגם ּתיראּו, ואביו אּמֹו איׁש ְִִִִֵֶֶַַָָיט)
יחׁשּדּוהּו, לבל מהּברּיֹות לירא ּגם ְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָּומהחכמים
הּיראה מצות ׁשוה ׁשּתהיה האֹומר ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹויאמר
ׁשּלפעמים מּזה ויצא ׁשּיׁשנּה מקֹומֹות ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶָָָּבכל
הּמל לכבֹוד ה' ּבמצות וׁשלֹום חס ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָיזלזל
ּכאן רמז לזה וכּדֹומה, אביו לכבֹוד ְְִִֶֶַַָָָָאֹו
יקּדים ּדבר ּכל קדם ּכי ה' ּדברי ְְְִִִִִֵֶַַָָָֹּבתחּלת
ׁשהם הארץ ואת ּכ ואחר הּׁשמים את ְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָלירא
ׁשאמר והּוא להם, לחּוׁש המחּיב ְְְִֶֶַַָָָָָֻּפרטים
מה' נקּים והייתם ל"ב) (ּבּמדּבר ְְְִִִִִֵֶַַָָהּכתּוב
מקֹום אין ּומעּתה ּומּיׂשראל, ּכ ואחר ְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָּתחּלה
אם אּלא הּזּולת ׁשל מֹורא מצות ׁשּום ְְִִֵֶֶַַַַָָלקּים

ה': מּמצות מצוה ׁשּום על יעבר ְְֲִִִַַַָֹֹלא
(ËÈ'ה ּברא הּתֹורה ּבאמצעּות ּכי ירמז ְְְִִֶַָָָָֹעֹוד
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אריד נהֹורא ית יי ְְֲֲֵַָָָָוחזא

נהֹורא ּבין יי ואפרׁש ְְְְֵֵַָָָטב

חׁשֹוכא: ֲֵָּובין

יממה לנהֹורא יי אּוקרא ְְְְִָָָָָ

ליליא קרא ְְְֲֵַָָָולחׁשֹוכא

      

לּׁשמים, ּבמדרגה יׁשוה אֹו ּבאדם. הּדרגֹות ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָב'
אמרּתי אני פ"ב) (ּתהּלים אֹומרֹו ּדר על ְְְְֲִִִִֶֶַַָוהּוא
מדרגתֹו ּתרד יקּימּה לא אם אֹו אּתם, ְְְֱִִֵֵֵֶַַַָָֹֹאלהים
ּפרּוׁש ּבראׁשית אֹומר והּוא לארץ, ְְְִֵֵֵֶַָָָלמּטה
את אּלּו הכנֹות ב' ה' ּברא ראׁשית ְְֲִֵֵֵֶָָָָּבאמצעּות

ְוכּו':
(Îהאדם ּבריאת על ּכּלּה הּפרׁשה ּתרמז ְְִִַַַָָָָָָָֹֻעֹוד

הּדר זה על הּבריאה, ּתכלית עּקר הּוא ְְִִִִֶֶֶַַַַַָּכי
מּמקֹור ּבראֹו האדם את ה' ּכׁשּברא ְְְְִִֵֶֶָָָָָָּבראׁשית
ּוממקֹור הּׁשמים ּבתבת הרמּוז ְְִִִֵַַַָָָָָהרּוחנּיּות
ׁשרמזּו ותמצא הארץ, ּבתבת הרמּוז ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָהּגׁשמּיּות

צ"א:) (סנהדרין הּכתּוברז"ל ּׁשאמר ּבּמה ְְִֶֶֶַַַַָָ
הארץ ואל הרּוח ׁשהּוא מעל הּׁשמים אל ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָיקרא
ּבזה יתּבר ּורצֹונֹו מהארץ, הּבנּוי הּגּוף ְְִֵֶֶַַַָָָָָהּוא
להפ יתעּצם האדם מעׂשה ידי ׁשעל ְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָֹהּוא
צּורה, נחׁשב ׁשּיהיה עד הּגּוף ׁשהּוא ְְִֶֶֶֶֶַַַָָֹהחמר
אינם ׁשהּצּדיקים קנב:) (ׁשּבת ּתמצא ְְִִִִֵֵֶַַַָָָוהּנה
ׁשּלהם החמר זּככּו ּכי להיֹות עפר. ְְְִִִִֶֶֶַָָָֹחֹוזרים
עראמה הר"י ׁשּכתב ּכמֹו רּוחני. ׁשּנעׂשה ְֲֲִֶֶַַַָָָָָעד
להפ הּׁשלמים והתעּצמּות לׁשֹונֹו וזה ְְְְְְֲִִֵֶַַַֹז"ל
(ּברכֹות ז"ל אמרּו ולזה עכ"ל. לצּורה ְְְְֶֶַָָָָֹהחמר
ּכי חּיים נקראים ּבמיתתן ׁשהּצּדיקים ְְִִִִִִִֶַַַָָָיח.)
החּיים, אל הּמתיחס רּוחני נעׂשה הּגׁשם ְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָחלק
ׁשּגם לצד מתים קרּויים ּבחּייהם ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָוהרׁשעים
הּמתיחס ארץ ונעׂשה נתּגּׁשם ׁשּבהם ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהרּוחנּיּות

מת: ׁשהּוא הּדֹומם ֵֵֶֶַאל
eהּׁשמים את ּבאֹומרֹו רמזם אּלּו ְְְִִֵֵַַָָָמּדֹות

הרי זכּו אם הּדר זה על הארץ ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָואת
אל הרמּוז ׁשּבהם הּגׁשם חלק מסמיכים ְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָהם
אחת חּומֹוניא ונעׂשה אֹותֹו מחּברים ְְְְֲִֶַַַַָָָָהארץ
מהּפכים הם הרי זכּו לא ואם הּׁשמים. ְְְֲִִִִֵֵַַַָָֹעם
ונעׂשה הארץ. לבחינת ׁשּבהם הרּוחנּיּות ְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָחלק
ואֹומרֹו הארץ. ואת אֹומרֹו והּוא חמר, ְְְְְֶֶֶַָָָֹהּצּורה
ּׁשהיה מה רמז ּכאן ובהּו תהּו היתה ְְֶֶַַָָָָָָָָָֹֹוהארץ
הארץ ׁשהיא החמר צד ׁשּנתּגּבר ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָֹּבעֹונֹות
צדיא ׁשּתרּגם ּכמֹו מהרּוחנּיּות ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָָונתרֹוקן
ּבדברי הּנקרא הרע יצר ׁשהּוא וחׁש ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹורקניא,
אנּפי ּדמחׁשי ס"ג.) ח"א (זהר ְְְְִֵַַַָָֹקדׁשם
ּתהֹום להּגּוף וקרא תהֹום ּפני על ְְְְְְְִֵֶַַָָָּדּבריתא,
ׁשהּוא הּיצר ּומּצד ּתמיד, ּבֹולע ּכתהֹום ְְִִִִֵֵֶֶַַַָלהיֹותֹו
על מרחפת ּבֹו הּנּתנת אלהים ורּוח ְְֱִִֶֶֶֶֶַַַַַֹֹהחׁש
לכף מנֹוח הרּוח מצאה לא ּכי הּמים ְְְִִֵַַַַָָָָָֹּפני
הּנחתּה מּמקֹום והּורמה ּגרׁשּה הּיצר ּכי ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָרגלּה
ונׁשארת הרע יצר ׁשהּוא החׁש ׁשם ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹויׁשּכן
הּזדֹונים מים הם הּמים ּפני על מרחפת ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַַהּנפׁש

ׁשל ּכחֹות הּטמאה:ׁשהם ְֵֶֶַָֹֻ

BB‡eאלהים וּיאמר ּכן הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ƒ¿ֱִֵֶַַָָֹֹ
נגד עזר האדם אל ׁשֹולח אֹור ְִֵֵֶֶֶֶַָָָיהי
עליו יֹופיע ׁשנה לי"ד ּבהּגיעֹו יהיה וזה ְְְְְִִִִֶֶַַָָָָיצרֹו
קדֹוׁשה נׁשמה קּדיׁשין אלהין רּוח קדׁשֹו ְְְְֱִִִִַַָָָָֹמּמעֹון
האֹור היא ּכי הּתֹורה אל ירמז אֹו ְְִִִֶַָָָֹּוטהֹורה,
ותֹורה ו') (מׁשלי ּדכתיב אֹור יּקרא ולּה ְְְְֱִִִִֵֵֶַָָָָהּנערב
הּנׁשמֹות ּבחינת ּכי אחד, והמכּון ְְְְִִֶַַַָָָֻאֹור,
נפׁש ּובעל הּתֹורה אֹור ּבחינת הם ְְִֵֶֶַַַַַָהּקדֹוׁשֹות
אלהים וּיאמר אֹומרֹו והּוא ּתֹורה, ּבעל ְְֱִֶַַַָֹֹהּוא
להיֹותּה רב ׁשאֹורּה הּנׁשמה ׁשהיא אֹור ְְְִִִֶֶַַָָָָיהי
אלּה חלק יתּבר ּכבֹודֹו ּכּסא מּתחת ְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָֹחצּובה
יטּבע לבל האדם אל להאיר ה' ׁשֹולחּה ְְְְִִִֶַַַַָָָָָמּמעל
ּׁשאמרנּו למה ּכן ּגם אֹו הרע, הּיצר ְְְִֵֵֶֶַַַַַָָּבטיט
ויהי ואז האדם לנפׁש הּמאירה הּתֹורה ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָׁשהיא
ּכי ּבאדם נתן אׁשר האֹור את ה' וּירא ְֲִֶֶַַַָָָָָאֹור,
הּטֹוב ּבדר האדם יל ׁשּבאמצעּותֹו ְְְֵֵֶֶֶֶַָָָָטֹוב

ְַָָוהּיׁשר:
‡ÏÂעל אֹו ּבאדם הּנׁשמה ּבהיֹות ּכי ּתחׁשב ¿…ְְְִִַַַָָָָָֹ

מּתחּבּלֹות ׁשקט הּוא ּבזה הּתֹורה עסק ְְִֵֵֵֶֶַַָָָֻידי
אין ּכן ׁשאם לֹו, והל ּופנה הּמחטיאֹו ְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּיצר
עדין ּכי אמר לזה ענׁש ולא ׂשכר לא ְֲִִֶֶַַָָָָָֹֹֹּכאן
מסּתּיע זה ידי ׁשעל אּלא ּבעֹולם, ְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹהחׁש
מעליו ּולהבּדילֹו עּמֹו מלחמה להערי ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָָָהאדם
עׂשֹות ּבחינת ויּכיר ּבמֹועצֹותיו הּפילֹו ְְְְֲִִִֵַַַַָלבל
אלהים וּיבּדל אֹומרֹו הּוא וזה הּוא, רע ּכי ְְְֱִִֵֶַַַַֹרע
ׁשהּוא החׁש ּובין הּנׁשמה ׁשהיא האֹור ְִֵֵֶֶֶַַָָָֹּבין
לב י') (קהלת הּכתּוב ׁשאמר וזה הרע, ְֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָֹהּיצר
הּנׁשמה, מקֹום האֹור מקֹום ׁשהּוא לימינֹו ְְְִִֶַָָָָָחכם
הרע, הּיצר מקֹום ׁשהּוא לׂשמאלֹו ּכסיל ְְְְִִֵֵֶֶַַָֹולב
ולזה לילה. קרא ולחׁש יֹום לאֹור ְְְְֶֶַָָָָָָָָֹוקרא
מּפחד ׁשּיּצילהּו צ"א) (ּבתהּלים ּדוד ְְִִִִִִִֵֵֶַַַַָהתּפּלל

ֵַּבּלילֹות:
BB‡Âׁשּיּכר אפׁשר אי ּכי אחד יֹום וגֹו' וּיהי ¿¿ְְְִִִֶֶֶַָָָֻ

ׁשל מחׁשּכֹו אּלא הּנׁשמה ׁשל ְְֵֶֶֶֶַָָָָאֹורּה
מּמלאכי יׁשּתּנּו לא ּכן לא ׁשאם הרע ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹהּיצר
ולזה ענׁש, ולא ׂשכר לא ּכאן ואין ְְְֵֵֶֶַָָָָָֹֹֹהּׁשרת

אחד: יֹום ֶַָָאמר
ÔeÎÈÂז"ל אֹומרם ּדר על אחד יֹום לֹומר עֹוד ƒ«≈ְֶֶֶַַָָ

ּכן על א') (שה"ש ּבּפסּוק ל"ה:) ֵַַָ(ע"ז
מלא אפּלּו ּפרּוׁש מֹות על אהבּו ְֲֲֲִֵֵַַַָעלמֹות
ויהי אמר ולזה אמן. ּכרחֹו ּבעל עֹונה ְְְְִֵֶֶַַַַָָָָרע
ערב מּדת ּפרּוׁש אחד יֹום ּבקר ויהי ְִִֵֶֶֶֶֶֶַַָֹערב
הּצּדיק: לטֹובת אחת ּבהסּכמה ּכּלם ּבקר ְְְִִֶַַַַַַַָָָֹֻּומּדת

B‡הערב יהיה הּנׁשמה סּיּוע ידי ׁשעל ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹירמז
העליֹון לעֹולם ללכת ׁשמׁשֹו ׁשּיעריב ְְֲִִֵֶֶֶֶַָָָָעת
הּנׁשמה ׁשּתחזר לעֹולם ּבֹואֹו עת ּבקר ְְֲֵֵֶֶַַָָָָֹֹּכעת

ז"ל אֹומרם ּדר על והּוא ּבֹואּה, ּכיֹום ְְְְִֶֶַָָָמאירה
אׁשר האלהים אל ּתׁשּוב והרּוח קנ"ב:) ְֱֲִֶֶַַָָָָֹ(ׁשּבת
,ל ׁשּנתנּה ּכמֹו לֹו ּתנה לׁשֹונם וזה ְְְְְְֶֶֶָָָָָָָנתנּה,
ּכאחד: לכּתֹו ּכיֹום ּבֹואֹו יֹום יׁשוה ְְְְִֶֶֶֶָָּובזה

(‡Îּבתחּלת ּכי להֹודיע הּכתּוב יכּון ְְְִִִִֵַַַַָעֹוד
ׁשוה ּפעּלתֹו ועׂשה ה' הכין ְְְִִֵַָָָָָָֻהּבריאה
העליֹונים הם ׁשהּׁשמים ׁשהגם וארץ ְֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָׁשמים
הּטהרה, ּבגדר היתה הארץ ּגם כן ּפי על ְְֳִֵֶֶֶַַַַָָָָָָאף
נברא מּמּנה ּכי ּוזכּותּה מעלתּה ּולמד ְְְְֲִִִֵֶַַָָָָָוצא
ה', ּכמלא ותארֹו האדמה מן עפר ְְְֲֳִַַָָָָָָָָאדם
הּנבראים עם ּבארץ לׁשּכן ּבחר ה' ּכי ְְְְִִִִִִֶַַָָָָָֹותמצא
הּוא ּפׁשּוט ודבר ּכביכֹול, למנּוחתֹו ּבית ְְְְִִִִֵַָָָָָוהכין
לֹו, יאמר וקדֹוׁש הּוא ׁשלם אלהים מֹוׁשב ְֱִִֵֵֵַָָָֹּכי
מצּוי ה' היה אדם ׁשחטא קדם ּכי ְְִִֶֶָָָָָָָָֹותמצא
ּבראׁשית אֹומרֹו והּוא ּכבעליֹונים, ְְְְְְִִִֵֶַַָּבּתחּתֹונים
ּבגדר הארץ ואת הּׁשמים את אלהים ְְֱִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹּברא
הּנביא מאמר והּוא וטהרה, ּבנקּיּות ְְְֲֳִִִֶַַַָָָָאחד

והא ּכסאי הּׁשמים ה' אמר ּכה סו) רץ(יׁשעיה ְְְְִִִֶַַַַָָָָָֹ
ׁשהּוא יד.) (חגיגה ז"ל ואמרּו רגלי, ְְְֲֲִֶַָָָֹהדם
מֹוׁשב ראּוית ּבגדר ׁשהיא למדּת הא ְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָׁשרפרף,
התחּתֹונים מעׂשה ידי ׁשעל אּלא ְְֱֲִִֵֵֶֶַַַַָֹאלהים,
והחׁש ונתּגּׁשמה ובהּו תהּו היתה ְְְְְְְִֶַַָָָָָָֹֹֻוהארץ
אלהים וּיאמר הרׁשעים, מעׂשה לצד ְְֱֲִִֵֶַַַָָָֹֹאֹורּה
הארץ חזרה אז הּתֹורה ׁשהיא אֹור ְְִִֶֶַָָָָָָיהי
עם ּבארץ ה' וׁשכן אֹורּה להאיר ְְְְִִֶַַָָָָָָלקדמּותּה

אֹור: ויהי אֹומרֹו והּוא ונחלתֹו, ְְְְֲִַַַָעּמֹו
(Îּדבר ּכי הּדר זה על הּכתּוב יתּבאר ְִִֵֶֶֶַַַָָָָעֹוד

ׁשּבחר הּוא ּברּו להּקדֹוׁש מצינּו ּכי ְִִֶַַַָָָָָידּוע
לֹו ועֹוד ּבתֹוכנּו. לׁשּכן וחּבב ּבערפל, ְְְְְֲִִִֵֵֶַָֹֹלׁשּכן
ׁשּלא ׁשּנׁשּבע ּכביכֹול ה.) (ּתענית ְְֲִִִִֶֶֶַַָָֹׁשּמצינּו
ׁשּיּכנס עד מעלה ׁשל לירּוׁשלים ְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָיּכנס
ׁשחביבה מּגיד זה הרי מּטה ׁשל ֲֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָלירּוׁשלים
ּכׁשּנׂשּכיל ּגם מעלה, מּׁשל יֹותר מּטה ׁשל ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָלֹו
הם העּקר ּכי נדע העֹולם ּכל ּבריאת ְְִִִֵֵַַַַָָָָָּבטעם

ונחלתֹו: עּמֹו ׁשהם ְְֲִֵֶַַַַָהּתחּתֹונים
ÈÙÏeלא הּבריאה סדר לֹומר הּכתּוב יכּון זה ¿ƒְְִֵֵֶֶַַַַָָֹ

אלהים ּברא ּבראׁשית חּבה, ּבדר זֹו אף ְְֱִִִֵֶֶַָָָֹזֹו
חביבה יֹותר ּבריאה ּברא ועֹוד הּׁשמים, ְְֲִִִֵֵַַָָָָָאת
ׁשהּׁשמים הארץ את והיא יֹותר ּומעּלה ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָֻאצלֹו
ּבני ּבאמצעּות זה וכל ּבּה ּתלּויים ְְְְְְִֵֶֶַַָָָָאדרּבה
העֹולמֹות קּיּום ּתלּוי ּבהם ּכי קדֹוׁשֹו עם ְְִִִֵֶַָָָָָיׂשראל
החכמה ּבחדרי לּבקיאים ּכּידּוע העליֹונים ְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָּגם

ֲִִָהאמּתית:
Ïeתהּו היתה והארץ אֹומרֹו יתּבאר זה ¿∆∆ְְְְִֵֶֶָָָָָֹ

ׁשהיא יׂשראל לגלּיֹות ּבעֹונֹות רמז ְְֲִִֵֶַָָָָָֻּכאן
האחד ּגלּות ּבארץ. יתּבר ּדירתֹו מניעת ְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָּסּבת
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י ••••ר  ל ל  ר ל ר ל ְְְִִִֵֶֶַָָָָָָֹ
  ל ר ל  מ ר  מְְְְִִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָ
ל ר  למ   ר   ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹל

ר ר רמ    .... ְְִִִֵֵַַָָָֹ
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י ••••יי מ ר  ל  ר  ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ

 ר  רמ  ר  ל  רְְֲֲִִִִִֵַַַַַַָָָָָ
מ    ר  מר ל ר ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָ

 ררמ מ מ  רמ מ ְְְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָ
ל ....י ••••מ  ר   מ ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָ

למ  ר ל ל ר  מ לר לְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָ
מל ל מרמ ל ....יי  ְְֲִֵֶֶֶֶַָ
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י  י ••••  מ ל  ְְְֱֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹ
מר  ....י ••••מר ל ר ל ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

מר ל מ מ ר ל  ל לר מל ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
      מל גמר   ל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

 מ  גמר  ר   ל ר לְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ר מל גמר ל  מל גמר לְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
  מל לגמר  מ     ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָל

מל לגמר ....יי  ְְִֶֶַַ

צפרוהוה והוה רמׁש ְְֲֲַַַַָָ

חד: ָָיֹומא

רקיעאו יהי יי ְְְֲִִַַָָואמר

ויהי מּיא ְִִִִַָּבמציעּות

למּיא: מּיא ּבין ְְִֵַַַָָמפריׁש

רקיעאז ית יי ְְֲִַַָָָועבד

ּדי מּיא ּבין ְְִֵֵַַָואפריׁש

מּיא ּובין לרקיעא ְְִִִֵַַָָמלרע

כן: והוה לרקיעא מעל ְֲִִִֵֵַַָָּדי

      
ּוׁשלׁשים ת' ּבֹו ּנׁשארּו אׁשר מצרים ּגלּות ְְְֲֲִִִִֶַָֹהּוא
י"ט חׁשּבֹונֹו ּובהּו עׂשר ואחד ת' תה"ו ְְְְִֶַַַָָֹּכמנין

ל ירמז ּכן ּגם ובהּו ּומׁשמעּות ת"ל, ּגלּותהרי ְְֲִֵֵַַַָָָֹֹ
ּבבל ּגלּות ונקרא ּבבל ּגלּות ׁשהּוא ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָׁשּלאחריו
ּבירמיה ּוכתיב ריקניא ּבהּו ּתרּגּום ּכי ְְְְְְִִִֵַַָָֹֹּבהּו
הממני אכלני ּבבל ּגלּות על נ"א ֲֲִִִֶַַַַָָָָסימן
ואֹומרֹו ריק, ּכלי הּציגני ּבבל מל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָנבּוכדראצר
הּמר הּגלּות על ירמז ּתהֹום ּפני על ְְְְִֵֶַַַַַָֹֹוחׁש
לֹו אין אׁשר ּבתהֹום ׁשקּועים ּבֹו אנּו ְְֲֲִִֵֶֶָאׁשר
אר ּדי ולא ׁשנה, ותרע"א אלף לנּו זה ְְֶֶֶֶַָָָֹֹסֹוף
הא' ּדברים, לב' ׁשּירמז חׁש אּלא ְְְִִֶֶֶַָָָָֹֹהּגלּות
חׁש ּכי עד הּמּסים על וכבד העּמים ְְְִִִִִֶַַַַָָֹֹלׁשעּבּוד
מי אׁשרי מרּדה וזה רֹודה זה ּתארם ְְְְֳִִֵֶֶֶֶַַָָמּׁשחֹור
הּוא והּב' ׁשּלנּו, ּבּמערב ּובפרט ראה ְְֲִֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא
העֹולם, החׁשי אׁשר הרע הּיצר ְֲִֵֶֶֶַַַָָָעל
והּוּתר יׂשראל עּמֹו ּפריצי רּבּו ְְְֲִִֵֵֵַַַַָּובעוֹונֹותינּו
הרע ולׁשֹון ׁשוא ּוׁשבּועת הּפה נבלּות ְְְְִֶֶַַַָָָָלהם
ׁשבּותם, לׁשּוב ּתׁשּובה מּלעׂשֹות ּומֹונעם ְְְְֲִֶֶַָָָָוגזל
יׂשראל ירידת ּכ ּכל ּבראֹותֹו אדם יאמר ְְְְִִִֵַַָָָָָֹֹולא
ּתקוה אבדה וׁשלֹום חס ּכי הּזמן אר ְְְְִִֶַַַָָָָָֹּכל
יהי אלהים וּיאמר אּלא הּוא ּכן לא ְֱִִִִֵֶֶַָָֹֹֹמּבנים,
הּמפלא, העתידה הּגאּולה אֹור הּוא ְְֲִַַָָָָֻאֹור
ּבתּקּוני אֹומרם ּדר על אֹור ויהי ְְְְְִִֵֶֶַַָואֹומרֹו
ּבגימטרּיא ׁשאֹור רז ויהי כ"א) (ּתּקּון ְְְִִִִֶַַַַָָֹהּזהר
זה ׁשאֹור ׁשמֹו יתעּלה ה' ׁשּגזר הּכּונה ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָרז,
ויהיה ּבעֹולם יתּגּלה לא הּמׁשיח מל ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשל
ּגּליתי ללּבי (ׁשם) ּכאֹומרם אצלֹו טמּון ְְְְִִִִִֶָָָסֹוד
אלהים וּירא ואֹומרֹו ּגלי, לא לפּומא ְְְְֱִִִֵַַָָָֹֹמּלּבא
עצמֹו מּצד האֹור על חֹוזר טֹוב ּכי האֹור ְִִֵֶַַַָָאת
על ּגם וחֹוזר ראתה, עין אׁשרי הּוא טֹוב ְְֲִִֵֵַַַַָָּכי
ׁשּכן טֹוב ּכי נסּתר ּבסֹוד ׁשּיעׂשהּו ּׁשרמז ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָמה
מּכּמה ט) (יֹומא ז"ל ּכאֹומרם להיֹות ְְְִִִַָָָָצרי
ּבּמדרׁש אמרּו וגֹו' אלהים רּוח ואֹומרֹו ְְְְְְֱִִִַַָָָֹטעמים,
על מרחפת מׁשיח, ׁשל רּוחֹו זה פ"ב) ְִֶֶֶֶַַַָ(ב"ר

אֹומרם ּדר על ּתֹורה אּלא מים אין הּמים ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּפני
יּגאלּו ׁשּלא י"ג) א' לחלק (ּבהׁשמטֹות ְְֲִֵֶֶַַַַָָֹֹּבּזהר
למים: ׁשּנמׁשלה הּתֹורה ּבזכּות אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָיׂשראל

‰p‰Âהרּבה הרּבים ּבעוֹונֹותינּו ּכי הּוא ידּוע ¿ƒ≈ְֲִִֵֵַַַַָָ
ּבתֹו הטּבעּו קדּׁשה ׁשל ְְְְִֶָֻֻניצֹוצֹות
ּבתֹו נׁשּתּקעּו רב ערב הרּבה וגם ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַהּקלּפֹות
הּקדֹוׁש הּזהר ּתּקּוני ּבספר ּכאֹומרם ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹֻהּקדּׁשה
ּברע וטֹוב ּבטֹוב רע ּומערבים ס"ו) ְְְְִִַַָֹ(ּתּקּון
והאֹור מהרע הּטֹוב להבּדיל ּכביכֹול צרי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָלזה
הּקלּפה ּכי ידּוע והּנה נתערבּו, אׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמהחׁש
זה וזּולת ּדוקא מהּקדּׁשה יניקתּה היא ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻחּיּותּה
האֹור את ה' ּבהבּדילֹו אז ולכן חּיּות, לּה ְְְִֵֵֶַַָָָָאין
לֹו ואין מבּדל הרע ונׁשאר הּקדּׁשה ְְְְְִִֵֶַַָָָָֻֻׁשהיא
וזה יּבטל, מּמילא מּמּנּו לינק חּיּות ְְִִִִֵֵֶֶַַָָמקֹום
הּטמאה רּוח ואת י"ג) (זכריה אֹומרֹו ְְְְְֶַַַָָֻהּוא
האילן לקציצת ידמה ּכי הארץ מן ְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָאעביר
ׁשּייבׁש מּמּנּו יֹונק אׁשר וׁשרׁשֹו יניקתֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָמּמקֹום
הּטֹוב, האֹור אם ּכי יׁשאר ולא עֹוד יצלח ְְְִִִִֵַַָָֹֹולא
ּפרּוׁש יֹום לאֹור אלהים וּיקרא ׁשאמר הּוא ְְֱִִֵֶֶַַָָָֹוזה
הּקדּׁשה מעלת אין ּכי ּוגדּלה, יקר לׁשֹון ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָֻֻוּיקרא
,חׁש הּנקראת הּקלּפה ּבהּפֹול אּלא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹנּכרת
לפניו הּידּוע ההּוא ּבּיֹום ּכי הּכתּוב ְְִִַַַַַַָָָָוהֹודיע
יהיה וזה ּוגדּלה, ּביקר לאֹור ה' יקרא ְְְְִִִֶֶַָָָָָֻּבּמרֹום
ואֹומרֹו אחד, ה' ּבֹו ׁשּיהיה לה' יּודע ְְְְִִֶֶֶַַָָּביֹום
ּבלּתי הּוא מקרה לׁשֹון לילה קרא ְְְְְִִִֶֶַַָָָֹולחׁש
וּיקרא ּתבת על הּכתּוב סמ לא ולזה ְְִֵֶַַַַַָָָָָֹטהֹור,
לחׁש עֹוד וכבֹוד יקר אין ּכי ּבּתחּלה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשאמר

ּדוק יהיה מקרהּו סֹודאּלא והּוא ּבּלילה א ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
ּכׁשּיעבר אבל לילה, מּקרה כ"ג) (ּתצא ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָֹאֹומרֹו
הּכתּוב ׁשאמר ּכמֹו הּגלּות זמן ׁשהּוא ְְְֶֶַַַַַַָָָָהּלילה
מה ׁשֹומר וגֹו' ּדּומה מּׂשא כ"א) ְְְֵַַַָָָ(יׁשעיה
ּבעלֹות ואז ללילה, ּדֹומה הּגלּות ּכי ְְְְֲִִַַַַָָָָָּמּלילה
ערב אּלא לילה ולא חׁש עֹוד אין ְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּׁשחר
הרע ּבחינת ּכי אחד יֹום בקר ויהי ערב ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹויהי

אֹור והיה יאיר ּכּיֹום ולילה ואינּה ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָנסּתּלקה
אחד, יֹום אֹומרֹו והּוא החּמה, ּכאֹור ְְְְֶַַַָָָָהּלבנה
ּבּיֹום י"ד) (זכריה ּבאֹומרֹו הּכתּוב ׁשרמז ְְְְְֶַַַַָָָוהּוא

אחד: ּוׁשמֹו אחד ה' יהיה ְְִֶֶֶַָָההּוא
'Âו)  ‰ ‰ Âהרקיע ּפרּוׁש «…∆¡…ƒ¿ƒ»ƒ«¿ִֵַָָ

ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו אחד ּביֹום ה' ְְְִֵֶֶֶַַָָָָׁשּברא
אּלא אחד ּבדּבּור יחד נברא ׁשהּכל ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבראׁשית
אפנּה, על ודבר ּדבר ּכל מלאכת נתקנה ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּלא
הּמים, ּבתֹו מקֹומֹו ׁשּיקנה אלהים אמר ְְְֱִִִֶֶַַַַָָֹעּתה
למים מים ּבין להבּדיל זה ּדבר מׁשּמׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָויהיה

זה: ׁשאחר ּבּפסּוק ְֵֶֶַַַַָועּין
‰ז)  ‰ Âהיה לא זה מקרא «««¡…ƒ∆»»ƒ«ְִֶָָָֹ

ׁשּלפני ּפסּוק אמר ׁשּכבר אחר לאֹומרֹו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָצרי
אֹומר לגמר לֹו היה ּבֹו וגֹו' אלהים וּיאמר ְְֱִִֵֶֶַָָֹֹֹזה
ויהי לֹומר יצּדק לא ּכי רֹואני ועֹוד כן. ְְְְִִִִֵַַַַַֹֻויהי
אמירת אחר אּלא אלהים וּיעׂש אֹומרֹו אחר ְֱֲִִֵֶַַַַַַַַָֹכן
וּתהי: אמר הּוא ּכי יׁשמיענּו אלהים ְֱִִִִֵֶֶַַַַָֹֹוּיאמר

‰Â.ּברקיע נעׂשּו מלאכֹות ׁשלׁשה ּכי לֹומר ¿ƒ¿∆ְְֲִִַַַָָָָֹ
ּבּמציאּות, ּגלמֹו הוית ּבריאת היא ְְְֲִִִַַַָָָהא'
ּבּמאמר הראׁשֹון ּבּיֹום ׁשּנברא הּוא ְְֲִִֶֶַַַָָָוזה

ִָהראׁשֹון:
'a‰Âּפרּוׁש רקיע ׁשּיעׂשה ה' אליו ׁשאמר ¿«ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשעּור לֹו ה' וׁשער וילֹון, ויעׂשה ְְִִִִֵֵֶֶַָָׁשּיּמתח
מים ּבין להבּדיל ׁשיסּפיק ּכדי הּוא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַהּמּתּוח
: זה ׁשּלפני ּבּפסּוק האמּור והּוא ְְְִִֵֶֶַַָָָלמים,

'b‰Â,ּומׁשּפעים הם ּכּדּורּיים ׁשהּׁשמים להיֹות ¿«ְְִִִִִֵֶַַַָָֻ
מּכל זֹו רקיע ׁשּמׁשּנית לֹומר לנּו אין ְִִִֵֵֶַַָָָֻּכי
אמר לא רקיע יהי ׁשאמר ּובּדּבּור ְִִִִֶַַַַַַָָָָֹהּׁשמים,
נמּתח יהיה אם ּתּקּונֹו סדר אבל ׁשּיּמתח ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאּלא
מּטה אֹו לקצֹותיו מׁשּפע אֹו ּבהּׁשואה ְְְְְִִֶַָָָָֻֻּכוילֹון
נׁשמ זה אין העֹולם רּוחֹות ד' מּצדדי עלאחד ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ

ואמר חזר לזה רקיע, יהי ׁשאמר ה' ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָּבמאמר
ּתּקּוני ּכסדר הערכתֹו סדר ּתּקן ּפרּוׁש ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָוּיעׂש
ואחֹוריה מּטה לצד הפּוכה ּכקערה ׁשהם ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשמים
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י  י ••••  מ ל  ְְְֱֲִִִִִֶַַַַַָָָָֹ
מר  ....י ••••מר ל ר ל ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָֹ

מר ל מ מ ר ל  ל לר מל ְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ
      מל גמר   ל ְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹ

 מ  גמר  ר   ל ר לְְְְְְֲִִִִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹ
ר מל גמר ל  מל גמר לְְְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
  מל לגמר  מ     ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָל

מל לגמר ....יי  ְְִֶֶַַ

צפרוהוה והוה רמׁש ְְֲֲַַַַָָ

חד: ָָיֹומא

רקיעאו יהי יי ְְְֲִִַַָָואמר

ויהי מּיא ְִִִִַָּבמציעּות

למּיא: מּיא ּבין ְְִֵַַַָָמפריׁש

רקיעאז ית יי ְְֲִַַָָָועבד

ּדי מּיא ּבין ְְִֵֵַַָואפריׁש

מּיא ּובין לרקיעא ְְִִִֵַַָָמלרע

כן: והוה לרקיעא מעל ְֲִִִֵֵַַָָּדי

      
ּוׁשלׁשים ת' ּבֹו ּנׁשארּו אׁשר מצרים ּגלּות ְְְֲֲִִִִֶַָֹהּוא
י"ט חׁשּבֹונֹו ּובהּו עׂשר ואחד ת' תה"ו ְְְְִֶַַַָָֹּכמנין

ל ירמז ּכן ּגם ובהּו ּומׁשמעּות ת"ל, ּגלּותהרי ְְֲִֵֵַַַָָָֹֹ
ּבבל ּגלּות ונקרא ּבבל ּגלּות ׁשהּוא ְְְֲִֶֶֶֶַָָָָָָׁשּלאחריו
ּבירמיה ּוכתיב ריקניא ּבהּו ּתרּגּום ּכי ְְְְְְִִִֵַַָָֹֹּבהּו
הממני אכלני ּבבל ּגלּות על נ"א ֲֲִִִֶַַַַָָָָסימן
ואֹומרֹו ריק, ּכלי הּציגני ּבבל מל ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַָנבּוכדראצר
הּמר הּגלּות על ירמז ּתהֹום ּפני על ְְְְִֵֶַַַַַָֹֹוחׁש
לֹו אין אׁשר ּבתהֹום ׁשקּועים ּבֹו אנּו ְְֲֲִִֵֶֶָאׁשר
אר ּדי ולא ׁשנה, ותרע"א אלף לנּו זה ְְֶֶֶֶַָָָֹֹסֹוף
הא' ּדברים, לב' ׁשּירמז חׁש אּלא ְְְִִֶֶֶַָָָָֹֹהּגלּות
חׁש ּכי עד הּמּסים על וכבד העּמים ְְְִִִִִֶַַַַָָֹֹלׁשעּבּוד
מי אׁשרי מרּדה וזה רֹודה זה ּתארם ְְְְֳִִֵֶֶֶֶַַָָמּׁשחֹור
הּוא והּב' ׁשּלנּו, ּבּמערב ּובפרט ראה ְְֲִֶֶַַַָָָָָֹׁשּלא
העֹולם, החׁשי אׁשר הרע הּיצר ְֲִֵֶֶֶַַַָָָעל
והּוּתר יׂשראל עּמֹו ּפריצי רּבּו ְְְֲִִֵֵֵַַַַָּובעוֹונֹותינּו
הרע ולׁשֹון ׁשוא ּוׁשבּועת הּפה נבלּות ְְְְִֶֶַַַָָָָלהם
ׁשבּותם, לׁשּוב ּתׁשּובה מּלעׂשֹות ּומֹונעם ְְְְֲִֶֶַָָָָוגזל
יׂשראל ירידת ּכ ּכל ּבראֹותֹו אדם יאמר ְְְְִִִֵַַָָָָָֹֹולא
ּתקוה אבדה וׁשלֹום חס ּכי הּזמן אר ְְְְִִֶַַַָָָָָֹּכל
יהי אלהים וּיאמר אּלא הּוא ּכן לא ְֱִִִִֵֶֶַָָֹֹֹמּבנים,
הּמפלא, העתידה הּגאּולה אֹור הּוא ְְֲִַַָָָָֻאֹור
ּבתּקּוני אֹומרם ּדר על אֹור ויהי ְְְְְִִֵֶֶַַָואֹומרֹו
ּבגימטרּיא ׁשאֹור רז ויהי כ"א) (ּתּקּון ְְְִִִִֶַַַַָָֹהּזהר
זה ׁשאֹור ׁשמֹו יתעּלה ה' ׁשּגזר הּכּונה ְְִֶֶֶֶַַַַָָָָרז,
ויהיה ּבעֹולם יתּגּלה לא הּמׁשיח מל ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹׁשל
ּגּליתי ללּבי (ׁשם) ּכאֹומרם אצלֹו טמּון ְְְְִִִִִֶָָָסֹוד
אלהים וּירא ואֹומרֹו ּגלי, לא לפּומא ְְְְֱִִִֵַַָָָֹֹמּלּבא
עצמֹו מּצד האֹור על חֹוזר טֹוב ּכי האֹור ְִִֵֶַַַָָאת
על ּגם וחֹוזר ראתה, עין אׁשרי הּוא טֹוב ְְֲִִֵֵַַַַָָּכי
ׁשּכן טֹוב ּכי נסּתר ּבסֹוד ׁשּיעׂשהּו ּׁשרמז ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָמה
מּכּמה ט) (יֹומא ז"ל ּכאֹומרם להיֹות ְְְִִִַָָָָצרי
ּבּמדרׁש אמרּו וגֹו' אלהים רּוח ואֹומרֹו ְְְְְְֱִִִַַָָָֹטעמים,
על מרחפת מׁשיח, ׁשל רּוחֹו זה פ"ב) ְִֶֶֶֶַַַָ(ב"ר

אֹומרם ּדר על ּתֹורה אּלא מים אין הּמים ְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָּפני
יּגאלּו ׁשּלא י"ג) א' לחלק (ּבהׁשמטֹות ְְֲִֵֶֶַַַַָָֹֹּבּזהר
למים: ׁשּנמׁשלה הּתֹורה ּבזכּות אּלא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָיׂשראל

‰p‰Âהרּבה הרּבים ּבעוֹונֹותינּו ּכי הּוא ידּוע ¿ƒ≈ְֲִִֵֵַַַַָָ
ּבתֹו הטּבעּו קדּׁשה ׁשל ְְְְִֶָֻֻניצֹוצֹות
ּבתֹו נׁשּתּקעּו רב ערב הרּבה וגם ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַהּקלּפֹות
הּקדֹוׁש הּזהר ּתּקּוני ּבספר ּכאֹומרם ְְְְִֵֵֶַַַַָָָֹֻהּקדּׁשה
ּברע וטֹוב ּבטֹוב רע ּומערבים ס"ו) ְְְְִִַַָֹ(ּתּקּון
והאֹור מהרע הּטֹוב להבּדיל ּכביכֹול צרי ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָלזה
הּקלּפה ּכי ידּוע והּנה נתערבּו, אׁשר ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹמהחׁש
זה וזּולת ּדוקא מהּקדּׁשה יניקתּה היא ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָֻחּיּותּה
האֹור את ה' ּבהבּדילֹו אז ולכן חּיּות, לּה ְְְִֵֵֶַַָָָָאין
לֹו ואין מבּדל הרע ונׁשאר הּקדּׁשה ְְְְְִִֵֶַַָָָָֻֻׁשהיא
וזה יּבטל, מּמילא מּמּנּו לינק חּיּות ְְִִִִֵֵֶֶַַָָמקֹום
הּטמאה רּוח ואת י"ג) (זכריה אֹומרֹו ְְְְְֶַַַָָֻהּוא
האילן לקציצת ידמה ּכי הארץ מן ְְֲִִִִִִִֶֶַַָָָָאעביר
ׁשּייבׁש מּמּנּו יֹונק אׁשר וׁשרׁשֹו יניקתֹו ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָמּמקֹום
הּטֹוב, האֹור אם ּכי יׁשאר ולא עֹוד יצלח ְְְִִִִֵַַָָֹֹולא
ּפרּוׁש יֹום לאֹור אלהים וּיקרא ׁשאמר הּוא ְְֱִִֵֶֶַַָָָֹוזה
הּקדּׁשה מעלת אין ּכי ּוגדּלה, יקר לׁשֹון ְְְְְֲִִֵַַַַָָָָֻֻוּיקרא
,חׁש הּנקראת הּקלּפה ּבהּפֹול אּלא ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָֹנּכרת
לפניו הּידּוע ההּוא ּבּיֹום ּכי הּכתּוב ְְִִַַַַַַָָָָוהֹודיע
יהיה וזה ּוגדּלה, ּביקר לאֹור ה' יקרא ְְְְִִִֶֶַָָָָָֻּבּמרֹום
ואֹומרֹו אחד, ה' ּבֹו ׁשּיהיה לה' יּודע ְְְְִִֶֶֶַַָָּביֹום
ּבלּתי הּוא מקרה לׁשֹון לילה קרא ְְְְְִִִֶֶַַָָָֹולחׁש
וּיקרא ּתבת על הּכתּוב סמ לא ולזה ְְִֵֶַַַַַָָָָָֹטהֹור,
לחׁש עֹוד וכבֹוד יקר אין ּכי ּבּתחּלה ְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹׁשאמר

ּדוק יהיה מקרהּו סֹודאּלא והּוא ּבּלילה א ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָ
ּכׁשּיעבר אבל לילה, מּקרה כ"ג) (ּתצא ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַָָֹאֹומרֹו
הּכתּוב ׁשאמר ּכמֹו הּגלּות זמן ׁשהּוא ְְְֶֶַַַַַַָָָָהּלילה
מה ׁשֹומר וגֹו' ּדּומה מּׂשא כ"א) ְְְֵַַַָָָ(יׁשעיה
ּבעלֹות ואז ללילה, ּדֹומה הּגלּות ּכי ְְְְֲִִַַַַָָָָָּמּלילה
ערב אּלא לילה ולא חׁש עֹוד אין ְְֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹהּׁשחר
הרע ּבחינת ּכי אחד יֹום בקר ויהי ערב ְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָֹויהי

אֹור והיה יאיר ּכּיֹום ולילה ואינּה ְְְְְְִִֵַַַָָָָָָנסּתּלקה
אחד, יֹום אֹומרֹו והּוא החּמה, ּכאֹור ְְְְֶַַַָָָָהּלבנה
ּבּיֹום י"ד) (זכריה ּבאֹומרֹו הּכתּוב ׁשרמז ְְְְְֶַַַַָָָוהּוא

אחד: ּוׁשמֹו אחד ה' יהיה ְְִֶֶֶַָָההּוא
'Âו)  ‰ ‰ Âהרקיע ּפרּוׁש «…∆¡…ƒ¿ƒ»ƒ«¿ִֵַָָ

ּבּפסּוק ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו אחד ּביֹום ה' ְְְִֵֶֶֶַַָָָָׁשּברא
אּלא אחד ּבדּבּור יחד נברא ׁשהּכל ְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבראׁשית
אפנּה, על ודבר ּדבר ּכל מלאכת נתקנה ְְְְְִֶֶֶַָָָָָָָָֹׁשּלא
הּמים, ּבתֹו מקֹומֹו ׁשּיקנה אלהים אמר ְְְֱִִִֶֶַַַַָָֹעּתה
למים מים ּבין להבּדיל זה ּדבר מׁשּמׁש ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָויהיה

זה: ׁשאחר ּבּפסּוק ְֵֶֶַַַַָועּין
‰ז)  ‰ Âהיה לא זה מקרא «««¡…ƒ∆»»ƒ«ְִֶָָָֹ

ׁשּלפני ּפסּוק אמר ׁשּכבר אחר לאֹומרֹו ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָצרי
אֹומר לגמר לֹו היה ּבֹו וגֹו' אלהים וּיאמר ְְֱִִֵֶֶַָָֹֹֹזה
ויהי לֹומר יצּדק לא ּכי רֹואני ועֹוד כן. ְְְְִִִִֵַַַַַֹֻויהי
אמירת אחר אּלא אלהים וּיעׂש אֹומרֹו אחר ְֱֲִִֵֶַַַַַַַַָֹכן
וּתהי: אמר הּוא ּכי יׁשמיענּו אלהים ְֱִִִִֵֶֶַַַַָֹֹוּיאמר

‰Â.ּברקיע נעׂשּו מלאכֹות ׁשלׁשה ּכי לֹומר ¿ƒ¿∆ְְֲִִַַַָָָָֹ
ּבּמציאּות, ּגלמֹו הוית ּבריאת היא ְְְֲִִִַַַָָָהא'
ּבּמאמר הראׁשֹון ּבּיֹום ׁשּנברא הּוא ְְֲִִֶֶַַַָָָוזה

ִָהראׁשֹון:
'a‰Âּפרּוׁש רקיע ׁשּיעׂשה ה' אליו ׁשאמר ¿«ֲִֵֵֶֶֶַַַָָָ

ׁשעּור לֹו ה' וׁשער וילֹון, ויעׂשה ְְִִִִֵֵֶֶַָָׁשּיּמתח
מים ּבין להבּדיל ׁשיסּפיק ּכדי הּוא ְְְְִִִִֵֵֶַַַַַהּמּתּוח
: זה ׁשּלפני ּבּפסּוק האמּור והּוא ְְְִִֵֶֶַַָָָלמים,

'b‰Â,ּומׁשּפעים הם ּכּדּורּיים ׁשהּׁשמים להיֹות ¿«ְְִִִִִֵֶַַַָָֻ
מּכל זֹו רקיע ׁשּמׁשּנית לֹומר לנּו אין ְִִִֵֵֶַַָָָֻּכי
אמר לא רקיע יהי ׁשאמר ּובּדּבּור ְִִִִֶַַַַַַָָָָֹהּׁשמים,
נמּתח יהיה אם ּתּקּונֹו סדר אבל ׁשּיּמתח ְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָאּלא
מּטה אֹו לקצֹותיו מׁשּפע אֹו ּבהּׁשואה ְְְְְִִֶַָָָָֻֻּכוילֹון
נׁשמ זה אין העֹולם רּוחֹות ד' מּצדדי עלאחד ְְְִִֵֵֶֶַָָָָ

ואמר חזר לזה רקיע, יהי ׁשאמר ה' ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָָָּבמאמר
ּתּקּוני ּכסדר הערכתֹו סדר ּתּקן ּפרּוׁש ְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָוּיעׂש
ואחֹוריה מּטה לצד הפּוכה ּכקערה ׁשהם ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשמים



נ                

  ©¦§¨¡Ÿ¦²¨«¨¦−©
   ̈¨®¦©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬

¥¦«
   ••••     ְֱִִִִִִִֵַַַַַָָָָָָָֹ

     )     ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ

   (....  ִֵֵַַָָ

   ©´Ÿ¤¡Ÿ¦À¦¨¸©©¹¦
  ¦©³©©¨©̧¦Æ¤¨´
   ¤½̈§¥«¨¤−©©¨®̈©«§¦

¥«
 ••••        ְְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָ

    ....  ְִֶַַַַָָָ

ׁשמּיאח לרקיעא יי ְְְְִִַָָָָּוקרא

יֹום צפר והוה רמׁש ְְֲֲַַַַָָוהוה

ְִָּתנין:

מּיאט יתּכּנׁשּון יי ְְְֲִַַַַָָואמר

חד לאתר ׁשמּיא ְְֲִַַַָָמּתחֹות

כן: והוה יּבׁשּתא ְְְֲֲִֵֵֶַַָָותתחזי

      
וחזר עֹולם, לבֹורא ידּועים לטעמים ְְְְְְִִִֵַַָָָָלמעלה
אׁשר הּמעׂשה סדר ּכי להיֹות וגֹו'. וּיבּדל ְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַלֹומר
הּסמּו לּמאמר הפּכּיּות הּוא הּבֹורא ְֲִִֵֵַַַַַָָהכינֹו
מֹונע זה ּבסדר ּכלי ׁשאין וכּו' ּבין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַׁשּיבּדיל
ׁשעׂשאֹו ׁשהגם אמר לזה אּלּו, מימֹות ב' ֲֵֵֵֶֶֶַַָָָָּבין

וגֹו': ּבין וּיבּדל כן ּפי על אף זה ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַּכסדר
ÏÚÂׁשּקבעֹו וּיעׂש הּכתּוב אמר אּלּו ּפרטים ב' ¿«ְְִֵֶַַַַַָָָָ

המצאה ּבֹו וׁשעׂשה ּבעיניו, ׁשּיׁשר ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּבּסדר
זה: ּבסדר ּגם ׂשאת ְְֵֵֶֶֶַַׁשּיּוכל

˜c˜„Âׁשהגם לֹומר וגֹו', מעל אׁשר לֹומר ¿ƒ¿≈ְֲֲֵֶֶַַַַ
מים ּבין הבּדיל זה ּכסדר עׂשּוי ְְִִִֵֵֶֶֶַָׁשהּוא
להיֹות יכֹולה זה מציאּות ּׁשאין מה ְְְִִֵֶֶֶַָָָׁשעליו
למה חֹוזר כן, ויהי אמר זה ּכל ואחר ְְְִֵֵֶַַַַָָָָָּבעֹולם,
להיֹות לֹו ּכׁשאמר ּכי ּוב', א' ּבפסּוק ְְְִִֶֶַָָָׁשּכתּוב
הגם מבּדיל להיֹות לֹו ּוכׁשאמר היה, ּכן ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָנרקע
זה ּבסדר להבּדיל הּטבע ּכפי הערכתֹו ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשאין
לֹומר ׁשעּכב ׁשטעם אפׁשר אֹו כן. ויהי ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָּכּנזּכר
לֹומר רצה ׁשּלא וּיעׂש, ּפסּוק אחר כן ְִֵֶַַַַַַַָָָֹויהי
ּתנאי ּבכל הּמעׂשה ׁשהׁשלים עד כן ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָויהי

ְִַָהּבריאה:
‡Âּדּבר מלא מקרא ּכי מצאתי זה ׁשּכתבּתי ¿««ְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָ

(יׁשעיה דכתיב ּפרּוׁשנּו, על מעיד ְְְִִִֵֵֵַַַָָהּכתּוב
ונֹוטיהם, הּׁשמים ּבֹורא וגֹו' אמר ּכה ְְִֵֵֶַַַָָֹמב)
והּנטּיה לבד הּבריאה ּדברים ב' ׁשּזכר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַָָָָהרי
ּביֹום ּכי ּוב', א' ּבמעׂשה ׁשּפרׁשּתי והּוא ְְְְְֲִִֵֵֶַַַלבד,
היתה ׁשני ּוביֹום הּבריאה, היתה ְְְְִִִֵַָָָָָראׁשֹון
ּדברים ב' הם ואפנּה הּנטּיה ּובכלל ְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָהּנטּיה,

ְֶַָׁשרמזנּו:
‡Âרּבה ּבבראׁשית ז"ל רּבֹותינּו מאמר ¿»ƒƒְֲִִֵֵַַַַָ

את אלהים וּיעׂש לׁשֹונם וזה ְְֱִֶֶַַַָֹ(פ"ד)
זֹומא ּבן ׁשהרעיׁש מהּמקראֹות אחד זה ְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָהרקיע
ׁשמים ה' ּבדבר אחד ּבמאמר והלא העֹולם ְְֲֲִִֶֶַַַַָָָָָֹאת
ׁשקטה והארץ ּדרּכנּו ּולפי ּכאן עד ְְְְֲִֵֶַַַָָָָָנעׂשּו
ּבן העֹולם ּׁשהרעיׁש מה ּכי ואּולי ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָמרעׁשּה,
אחר אבל הּמקראֹות ׁשּיּׁשב קדם היה ְֲִִֵֶֶַַַָָָָָֹזֹומא

הארץ: ׁשקטה נחה הּמקראֹות ְְִִֶַָָָָָָָיּׁשּוב
B‡ּׁשּפרׁשּתי מה לפי הּדר זה על ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָיאמר

ב' ּכי וגֹו' יּקוּו אלהים וּיאמר ְֱִִִֶַַָָֹֹּבּפסּוק
לצד זה לפי נקבה, וא' זכר א' הם ְְְְִֵֵֵֶַָָָמימֹות
האֹור ׁשהיה ּכדר מערבים ּכּלם הּמימֹות ְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹֻׁשהיּו
ּכאֹומרם ׁשם זעיר ׁשם זעיר מערבים ְְְְְְִֵֵֶַָָָָֹֹוהחׁש
וגֹו', האֹור ּבין ה' והבּדיל פ"ג) (ב"ר ְְְִִֵָז"ל
והם המעּלים ּפרּוׁש העליֹונים מים כן ְְְְִִִֵֵֵֶַַָֻּכמֹו
הּתחּתֹונים מים עם מערבים היּו ְְְִִִִִַַַַָָָֹהּזכרים

יבּדיל ׁשהרקיע ה' אמר עּתה והן ְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָּבּמדרגה,
מה ּכפי מּזה, זה ׁשּיברר הא' הבּדלֹות, ְְְִִֵֶֶֶַַָָָב'
זה ׁשּיברר ּבֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ְְִִֵֶֶֶַַָָָּׁשהטּביע
ּבאמצעּותֹו ּתמיד מבּדלים ׁשּיהיּו והּב' ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָֻמּזה,
יהי אֹומרֹו זה ּוכפי ׁשניהם, ּבין יפסיק ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַׁשהּוא
המברר הּברּור אל נתּכּון ּכאן הּמים ּבתֹו ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָרקיע
לפי הּמים ּבתֹו ׁשאמר והּוא הּמימֹות, ב' ְְְִִֵֵֶַַַָָּבין
עׂשה ּכ ואחר מערבים, הּמימֹות ּכל ְְִֵֶַַַָָָָָָֹׁשהיּו
ּבין להפסיק מּוכן ׁשּיהיה לרקיע הכנה ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָה'
ׁשניהם ועל ב', הבּדלה היא וזֹו ּתמיד ְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָׁשניהם

כן: ויהי הּכתּוב ְִֵַַַָָאמר
האמּוריםח) הם אּלּו ּכי הֹודיע ּכאן וגֹו'. ְְֲִִִִֵֵַַָָָוּיקרא

ּבפסּוק ּׁשּקראם ּומה וגֹו', ּבראׁשית ְְְְְִֵֶַָָָָּבפסּוק
ׁשעתיד אחת ּבריאה ּפרּוׁש ׁשמים ּבׁשם ְְִִִִֵֵֶַַַָָָראׁשֹון
ׁשם לֹו ה' קרא לא ּולעֹולם ׁשמים, ְְִִֵַָָָָָֹלקרֹותּה

ב': יֹום עד ֶַזה
„Ïׁשמים ּפרּוׁש פ"ד) (ׁשם ׁשאמרּו רּבֹותינּו ¿ƒ¿≈ְִֵֵֶַַָָָ

מ ׂשא הּדרהּוא זה על הּכתּוב יכּון ים, ְִֵֶֶֶַַַַַָָ
ׁשּיהיה ּכדי מים ׂשא לֹו ואמר לרקיע ה' ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָוּיקרא
הּנבראים ׁשּיהיּו ּכדי הּנבראים למקֹום ְְְְְֲִִִִִִִֵֶַַָָאויר
ליֹוׁשבי מקֹום אין זה וזּולת לארץ, ׁשמים ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָּבין
ׁשהיּו הּמים ׁשּיּׂשא לרקיע ׁשּקרא עד ִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָּתבל
ׁשּיּקוּו הּתחּתֹונים לּמים ואמר עליו, ְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻמּנחים
ּבזה הּיּבׁשה ונתראית ג' ּביֹום אחד ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָלמקֹום
לזה סתירה ואין ּתבל. ליֹוׁשבי מקֹום ְְְְִִֵֵֵֵֵֶָָָהּנה
ּבנס העליֹונים מים ׁשאמרּו רּבֹותינּו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָמּדברי
אֹותם, נֹוׂשאים הם ׁשהּׁשמים ׁשהגם ְְֲִִִֵֶֶַַַָָעֹומדים,
וסּדּורם הּׁשמים ּתכּונת לסדר זה ּכל ְְְִִִֵֶֶַַַָָָעם
ּבּפסּוק ׁשּכתבנּו ּכמֹו עֹומדים ּבנס ּכי ְְְְְִִִִֵֶַַָָהרּגיׁשּו

ַַַוּיעׂש:
Âט) Ï‡ ‡Âאם אּלּו מים לדעת צרי «…∆¡…ƒƒ»ִִִֵַַַָָ

אל הּמים יּקוּו ּובאֹומרֹו הּתהֹומּיים, מים ְְְִִִִִֵֶַַַַָהם
עֹוד, אחרים מימֹות נׁשארּו לא הּנה אחד ְֲִִִֵֵֵֶָָָֹמקֹום
ואׁשר כ') (יתרֹו הּכתּוב ּׁשאמר מה הפ ְְֲִֶֶֶֶֶַַַַָָוזה
לבד אחרים מים הם ואם לארץ, מּתחת ְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָּבּמים
מּמימי מבּדלים היּו ּבּמה לדעת צרי ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֻהּתהֹום,
ראינּו לא ּגם לבּדם. להם הּדּבּור ליחד ְְְִִֵֶַַַַַָָָֹהּתהֹום
סתם אּלא יּקוּו ּפלֹוני מים לֹומר הּדּבּור ְְִִִִִֵֶֶַַַָָָׁשּיחד
ּבעֹולם הּנמצאים מימֹות ּכל הּמים ְִִִִֵַַַָָָָָיּקוּו
ּבקויאת הּיּבׁשה ראּית ּתלה לּמה עֹוד ְְְְִִִַַַַַָָָָָָָּבמׁשמע.

ּתבת לדקּדק צרי עֹוד לֹוהּמים. ׁשהיה ותראה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָ
הּיּבׁשה: ותהיה ְְִֶַַַָָלֹומר

ׁשּבמאמר ּבראׁשית ּבפסּוק ּׁשּפרׁשּתי «∆ְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָ
מערּבב היה אּלא הּכל נברא ְְְִִֶַָָָָָֹֻראׁשֹון

ּביֹומֹו, יֹום ּדבר אחד ּכל סדר ה' ׁשהכין ְְִֵֵֶֶֶַַָָעד
יֹודעים אנּו זה ּבמאמר ה' מּדברי זה ְְְְֲִִִִֵֶֶַָָּוכפי
לרחב הּמים ּתֹו ׁשטּוחה היתה הּיּבׁשה ְְְִִַַַַַָָָָָֹּכי
ואֹותם לּה למּטה ּומים למעלה ּומים ְְְְִִַַַַָָָָָָהעֹולם
ונׂשא הרקיע חלקם לּיּבׁשה ׁשּלמעלה ְְְְִִִֶַַַַַַָָָָָָָָהּמים

יהי ּכאֹומרֹו ּבכנפיו, ּוסתםחצים ּבתֹו רקיע ְְְְְְְִִִֶַָָָָָ
מכּסה היה הּנׁשאר וחצי ּבמׁשמע, אמצע ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָּתֹו
מקֹום אל יּקוּו ה' אמר מים ּולאֹותם ְִִֶַַַַָָָָָָלּיּבׁשה,
ּבמקֹום הּיּבׁשה ותראה אּוקינּוס מי ׁשהּוא ְְְֵֵֶֶֶַַָָָָָָאחד
מקֹומה קנתה ׁשם ּכי ּבריאתּה ּבעת ּבֹו ְְְְְִִֵֶָָָָָָָָׁשהיתה
ואּולי ׁשּתראה. עליה וגזר מכּסה ׁשהיתה ְְְְֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָֻאּלא
היתה ׁשּלא לפי ּתראה ּבמׁשמעּות ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹׁשּיּכנס
הּמים ּכגון ּגונּה והיה הּיּבׁשֹות ּבמראה ְְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָּגלּויה
יּכנס וגם הּמים, לגבּול ּגבּולּה ּבין הּכר ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָואין
למה ראּויה ׁשּתהיה לפי ּתראה ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָּבמׁשמעּות
עֹוד העֹולם. לצרכי מהּיּבׁשֹות להיֹות ְְְִֵֵֶַַָָָָָּׁשראּוי
ׁשהּמים עֹוד ׁשּכל להיֹות ותראה ּבאֹומרֹו ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָירצה
ּבטבעּה מתקּימת הארץ אין לארץ ּומעלה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָמּטה
ּׁשּכתב מה ּולמד וצא טבעּה, יהפכּו הּמים ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָּכי
יסֹודי (הלכֹות ּדעֹות הלכֹות ּבריׁש ְְְְְִִֵֵֵַַָהרמּב"ם
העפר יסֹוד יהפכּו הּמים ּכי ה"ה) פ"ד ְְִִֶַַַַַָָָהּתֹורה
ּתראה ּובזה וגֹו' הּמים יּקוּו אמר לזה ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָלמים,
סּבת להפעיל ּביסֹודּה ּתעמד ּופרּוׁש ְְֲִִִֵַַַַַָָָֹהּיּבׁשה,
ּבמאמר ּבריאתּה קדמה ּכבר ּולעֹולם ְְְְְְֲִִַָָָָָָָָָּבריאתּה,
נמצינּו ּגם למעלה, ׁשּנתּבאר ּכמֹו אחד ּביֹום ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָא'
לים נקוּו העֹולם מימֹות ּכל לא ּכי ְְְִִִֵַָָָֹאֹומרים
ואפׁשר לארץ, למּטה ּתהֹומֹות ויׁש ְְְְְְֵֶֶַָָָָָָהאֹוקינֹוס
לּתהֹום ּביניהם הפרׁש אין ׁשּנקוּו ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַׁשהּמים
ארץ ּבֹו ׁשאין חלק אֹותֹו ועל לארץ ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּמּתחת
ּדי לארץ ה' ׁשאמר יב.) (חגיגה ז"ל ְֲִֶֶַַָָָָָאמרּו
הּמים ונׁשארּו לסֹוף מּסֹוף ּתתּפּׁשט ְְְְֲִִִִֵֶַַַֹׁשּלא

הּתחּתֹונים: לּמים ְְִִִַַַַָֻמחּברים
‡מּפרקי מדרׁש לידי ּבא הּכתּוב ּכל ׁשּכתבּתי ««ְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָ

ּבּׁשליׁשי לׁשֹונֹו וזה (פ"ה) אליעזר ְְְֱִִִִֶֶֶַַרּבי
על מכּסים והּמים ּכבקעה מיׁשֹור הארץ ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָהיתה
ּברּו הּקדֹוׁש מּפי הּדבר ּוכׁשּיצא הארץ ּכל ְְִִֵֶֶַַָָָָָָָָָּפני
על נתּפרדּו ּוגבעֹות הרים וגֹו' הּמים יּקוּו ְְְְִִִִַַַָָָָהּוא
ונתּגלּגלּו ארץ ׁשל ּתֹוכּה עלה הארץ ּכל ְְְְְִֵֶֶֶֶַָָָָָָּפני
הּקדֹוׁש ּדכׁשאמר הרי ע"כ. וכּו' הּמים ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָונקוּו
הארץ היתה ּכבר הּמים יּקוּו הּוא ְְִִֶַַָָָָָָָּברּו
הּמאמר ּדברי ׁשּלפי הגם ּדברינּו. והם ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַָָּבּמציאּות
ׁשּתהיה ּפרּוׁש הּיּבׁשה ותראה ׁשּמפרׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָנראה
לּיּבׁשה הּמים ּכׁשּיראה לּים, ּגבּול חֹול ְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָָָהּיּבׁשה
אׁשר ה') (ירמיה אֹומרֹו ּדר על מקֹומם. ְְְְְֲִִֶֶֶַָָיקנּו
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  ••••       ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹ

         ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
   ....  ְְִִִַַַָָָָֹֻ

ארעאי ליּבׁשּתא יי ְְְְְֶַַָָָָּוקרא

קרא מּיא ּכניׁשּות ְְְִֵַָָּולבית

טב: ארי יי וחזא ְְֲֲֵֵַַָָָיממי

ארעאיא ּתדאית יי ְְְֲֵַַַַָָואמר

זרעּה ּדבר עסּבא ְְְְִִֵַַָָּדיתאה

עבד ּפירין אילן ְְִִִֵֵַַָמזּדרע

זרעּה בר ּדי לזנּה ְְִִִֵֵֵַַּפירין

כן: והוה ארעא על ְֲֵֵַַַָָּבּה

ּדיתאהיב ארעא ְְְִֵַַַָָואּפקת

מזּדרע זרעּה ּדבר ְְְְְִִֵַַַָעסּבא

ּפירין עבד ואילן ְְִִִִֵֵַָלזנֹוהי

לזנֹוהי ּבּה זרעּה ְְְִִֵֵַַּדבר

טב: ארי יי ְֲֲֵַָָָוחזא

      

הּיּבׁשה ׁשל מֹוראֹו ועׂשה לּים, ּגבּול חֹול ְְְִֶַַַַָָָָָָׂשמּתי
והּוא יראה, מּלׁשֹון ותראה ּופרּוׁש הּים, ְְְְִִֵֵֶַַָָָעל
חֹול ׂשמּתי אׁשר וגֹו' תיראּו לא האֹותי ְְְֲִִִֶַַָֹאֹומרֹו
הּדרׁש, ּדר זה מּפרּוׁשנּו, מׁשּנה וזה לּים, ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻּגבּול

לּכל: יכּון והּכתּוב הּפׁשט ּדר ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָֹודרּכנּו
ׁשהיה הּיּבׁשה ותראה אֹומרֹו ּפרׁש ז"ל ¿«¿«ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּיּבדלּו ה' וגזר הּמים עם מערב ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹהעפר
הּיּבׁשה ותהיה העפר ּבחינת וּתּסמ מּזה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָזה
ּפׁשט אין ּגם ערב, צרי ז"ל ּופרּוׁשֹו ְִֵֵֵַָָָע"כ.

ּגם זה, מּגיד היההּכתּוב לא ז"ל ּדבריו לפי ְְִִֶַַַָָָָָֹ
אּלא אחד מקֹום אל הּמים להקואת ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָצרי
ּבדברי האמּור ּבּסדר ׁשּתראה לּיּבׁשה ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיאמר
למעלה ויצּוף הּמים מן העפר ׁשּיתּברר ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהרב
מׁשמע מהּכתּוב ועֹוד ּבמקֹומם, הּמים ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָויׁשארּו
ׁשהיּו לרקיע מּתחת הּנמצאים הּמים ְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָׁשּכל
כן ולא אחד למקֹום נקוּו לארץ ְְְְִִֵֶֶָָָָֹסמּוכים
ותראה לׁשֹון אין ועֹוד הרב, ּפרּוׁש לפי ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָמׁשמע
ּכמֹו הּוא ּבעיני והּנכֹון ז"ל. לדרּכֹו ְְְְְְְֵַַַָָֻמדקּדק
ׁשטּוחה הּמים ּתֹו היתה ׁשהארץ ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּפרׁשּתי
מים ועל מּמּנה למּטה ּומים למעלה ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָּומים
יתמּצע ׁשהרקיע הּגֹוזר ּגזר לארץ ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּלמעלה
והחלק העליֹונים מים ּבכנפיו ויּׂשא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּבתֹוכם
ּכל ּתחת יּׁשאר לא לרקיע מּתחת ְִִִִֵַַַַַַָָָָָֹהּנׁשאר
והּוא אחד, ּבמקֹום יּקוּו אּלא ּבהׁשואה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָהרקיע
מקֹום אל הּׁשמים מּתחת הּמים יּקוּו ְִִִִֶַַַַַַָָָאֹומרֹו

ּכפׁשטּה: הּיּבׁשה ּתראה ּובזה ְִֵֶֶֶַַָָָָָָָאחד
הארץ ׁשעל הּמים ּבחינֹות ּכל ּכי לֹומר ¿ƒ¿∆ְִִִֶֶַַַַָָָ

ׁשּנקוּו בין לרקיע מּמעל העליֹונים ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבין
ולזה זכרים, מים ּבבחינת הם אחד ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָלמקֹום
אֹוקינֹוס מּמימי ּתהיה הּזרעים ׁשהּולדת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּתמצא
ט:) (ּתענית ז"ל ּכאֹומרם הּנקוים, מים ְְְֲִִִִֵֶַַַָׁשהם
ׁשּימטיר ואחר הּגׁשמים הם אֹוקינֹוס ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּמּמימי
אֹומרם והּוא ּכנגּדם, מהּתהֹום עֹולים מהם ְְְְְִֵֵֶֶַָָה'
מּלמעלה יֹורדת טּפה אין כ"ה:) (ׁשם ְְִִֵֶֶַָָָז"ל

ואין מּלמּטה, ּכנגּדּה עֹולים טּפּים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָׁשאין
ולא הּנמטרים מן לא צֹומחים ְְְְִִִִִַַָָֹֹהּזרעים
לא לבד נקבה אֹו לבד זכר ּכי ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹמהּתהֹומּיים
(פדר"א ׁשאמרּו ז"ל ּדבריהם ל והא ְְְְְִֵֵֵֶֶָילדּו.
נקבה, ואחד זכר אחד הם מימֹות ׁשּב' ְְֵֵֵֶֶֶָָָָָפכ"ג)
הּמים ּכׁשּנתחּברּו מאד ּגברּו והּמים לׁשֹונם ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹוזה

ּביֹותר: ּגברּו נקבֹות מים עם ְְְְִִִֵֵַָָזכרים
י)   הּמזּכרת והיא «ƒ¿»¡…ƒ««»»∆∆ְְִֶֶַֻ

ּתבת ואֹומרֹו וגֹו', ּבראׁשית ראׁשֹון ְְְְְִִֵֵַָּבפסּוק
קריאת לׁשֹון אֹו אפנים ּבב' ּתתּפרׁש ְְְְְֳִִִִֵַַָָָוּיקרא
ּתתּפּׁשט לבל עליה צעק צעקה לׁשֹון אֹו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָׁשם
לעֹולמֹו ׁשאמר י"ב.) (חגיגה ז"ל ּכאֹומרם ְְְֲִֶַָָָָעֹוד
קראּה עֹוד נתּפּׁשטה ולא ׁשּׁשמעה וכיון ְְְְְְִֵֶַַָָָָָָֹּדי,
ׁשם ׁשעל פ"ה) (ב"ר ז"ל ּכאֹומרם ְְֵֶֶֶַָארץ
לא יּמים קרא ואֹומרֹו ארץ. נקראת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּנתרּצית
הּתהֹום ּכי ב' ּבפסּוק האמּור הּתהֹום הּוא ְְְִֶַַָָָזה
לארץ מּתחת ואׁשר מימֹות ּכללּות על ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָיאמר
ּתהֹום ּבבחינת אז היה הּנקוים מימֹות ְְְְִִִִֵַַַָָָוגם
עם ּבּתערבת ׁשוים היּו ּכי הארץ ׁשּנראית ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹקדם
ואֹומרֹו לארץ, ּתחת הּיֹום הן הם אׁשר ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָמימֹות
הּמים מקוה על ּגם חֹוזר טֹוב ּכי אלהים ְְֱִִִִֵֵַַַַַַֹוּירא
ּגׁשמים מּמּנּו ּכי העֹולם וקּיּום חּיּות יׁש ּבזה ְְִִִִִֵֶֶַָָָָּכי

ט:): (ּתענית ז"ל ּכאֹומרם ְְֲִַָָָּבעֹולם
יא)   חּלין) ז"ל רּבֹותינּו «…∆¡…ƒ«¿≈¿ִֵַֻ

למינֹו הּבֹורא אמר ׁשּלא ׁשהגם אמרּו ְְֲִֵֶֶַַַָָֹס.)
וקׁשה וכּו'. וחמר קל הּדׁשאים נׂשאּו לעץ ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
הּדׁשאים על ּדבריו ה' הקּדים הּכתּוב לסדר ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּכי
מּמׁש סמּו ּתכף מּלצאת נתעּכבּו לּמה ּכן ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָואם
ׁשּמּמּנּו עץ להֹוציא אמר ה' ׁשּגמר עד ה' ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹלמאמר
ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשנּו מה ּולפי וחמר. קל ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹנׂשאּו
ּבׁשם ּגבּורֹות ּדבר ׁשּיאמר מקֹום ּכל ּכי ְְְְִִֵֵֶַַָָֹּבראׁשית
ּכן אם הּמאמר ּכל אחד ּבדּבּור ידּבר ְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָֹאלהים

לעץ: קדם לּדׁשאים הקּדמה היתה ְְְִֵֶַַָָָָָָֹֹלא
יב)  ויהי הּכתּוב ׁשאמר אחר «≈»»∆¿ְִֶַַַַַָָ

אּלא זה, ּפסּוק ּכל לֹומר צרי היה לא ִֵֶֶַָָָָָָֹכן
מחּדׁשים ּדברים ב' להׁשמיענּו הּוא ְְְְִִִֵַַַַָָֻהּטעם
ּבּדׁשאים אחד ּבעץ, ואחד ּבּדׁשאים ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָאחד
לדעת וצרי למיניהם. ויצאּו וחמר קל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשעׂשּו
יצאּו ׁשּלא הּכתּוב הֹודיענּו ענין ְְְִִֵֶֶַָָָָֹלאיזה
ׁשאין ּבא להֹודיענּו ּכי ואּולי ְְְְְִִִֵֵֶַָָּבערּבּוביא
ּבמּסכת רבינא וכדּבעי ּבזה זה ּדׁשאים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלהרּכיב
זה ּדׁשאים הרּכיב לׁשֹונם וזה ס' ּדף ְְְְִִִִֶֶַָָֻחּלין
ּדלא ּכיון מהּו ּפּפא ּבר חנינא לר' זה ּגב ְְֲִֵֶַַַַַָָָֹעל
ּדהסּכים ּכיון ּדלמא אֹו וכּו' למינהּו ּבהּו ְְְְְְְִִִִִֵֵָָכתיב

אּידיהּו הּוא ּברּו ּבהןהּקדֹוׁש ּדכתיב ּכמאן ְְִִֵֶַַָָָָָ
ּבד"ה רש"י ּופרׁש ע"כ. ּתיקֹו ּדמיא ְְְִֵֵֵֵַָלמינהּו
יצאּו מּדעּתן ּדאמר לׁשֹונֹו וזה חנינא ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָלרּבי
מׁשמע ע"כ. ּכ על נצטּוּו ולא ְְְְִִֵֶַַַָָֹלמיניהם
על נצטּוּו הּסתם מן ּכי סֹובר ּדהּׁש"ס ְְְְִִִִֵַַַַַָָָמּדבריו
לּדׁשאים סמּו ּבפרּוׁש הזּכר ׁשּלא והגם ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֻּכ
על חֹוזר לבּסֹוף למינֹו הּכתּוב ּׁשאמר ְְִֵֶַַַַַָָמה
חנינא ר' ּדברי לפי והּנה הּדׁשא, ועל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָהעץ
לעץ אּלא למינהּו ה' אמר ּדלא ּפּפא ְְִֵֵֶַַַָָָָֹּבר
הּכתּוב הׁשמיענּו וחמר קל נׂשאּו ְְְְִִִֶַַַָָָָָֹוהּדׁשאים
ׁשהּדׁשאים הארץ וּתֹוצא לֹומר ּׁשחזר ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּמה

ּדסֹובר ּולמאי וחמר. הּקל אםנׂשאּו הּׁש"ס ְְְִֵֶַַַַַָָֹ
ׁשאֹומרֹו ּפּפא ּבר חנינא ר' ּדברי היּו ְְֲִִֵֶַַָָָֹלא
יׁשמיענּו ּכי נראה הּדׁשאים, על ּגם חֹוזר ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָלמינֹו
ׁשּמה ּברין על הּדברים הבינּו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻׁשהּדׁשאים
אֹומר, הּוא הּדׁשאים על ּגם למינֹו ְְִִֵֶַַַַָָּׁשאמר
והגם ראׁשֹון, מּפסּוק לנּו מּובן היה לא ְֲִִֶַַָָָָָֹוזה
כן ּפי על אף כן ויהי ראׁשֹון ּבפסּוק ְְִִִֵֵֶַַַַָָׁשאמר
האמּור לכל חֹוזר אם למינֹו אֹומרֹו מּובן ְְְִִֵֵָָָָאין
ׁשחֹוזר והכריע הּב' הּכתּוב ּובא ְְִִֵֶַַַַָָָּבּפסּוק,
ּומּכאן ּבּכתּוב, האמּור לכל למינהּו ְְְִִֵַָָָָָאֹומרֹו
ּכסדר ה' ׁשּיאמר מקֹום ׁשּבכל למד ְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹאּתה
ּדבריו ׁשּפרּוׁש זה ּבענין הּנאמרים ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּדברים

הּדׁשאים: ׁשּפעלּו ּכמֹו ְְֲִֵֶַָָהם
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זרעּה בר ּדי לזנּה ְְִִִֵֵֵַַּפירין

כן: והוה ארעא על ְֲֵֵַַַָָּבּה

ּדיתאהיב ארעא ְְְִֵַַַָָואּפקת

מזּדרע זרעּה ּדבר ְְְְְִִֵַַַָעסּבא

ּפירין עבד ואילן ְְִִִִֵֵַָלזנֹוהי

לזנֹוהי ּבּה זרעּה ְְְִִֵֵַַּדבר

טב: ארי יי ְֲֲֵַָָָוחזא

      

הּיּבׁשה ׁשל מֹוראֹו ועׂשה לּים, ּגבּול חֹול ְְְִֶַַַַָָָָָָׂשמּתי
והּוא יראה, מּלׁשֹון ותראה ּופרּוׁש הּים, ְְְְִִֵֵֶַַָָָעל
חֹול ׂשמּתי אׁשר וגֹו' תיראּו לא האֹותי ְְְֲִִִֶַַָֹאֹומרֹו
הּדרׁש, ּדר זה מּפרּוׁשנּו, מׁשּנה וזה לּים, ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻּגבּול

לּכל: יכּון והּכתּוב הּפׁשט ּדר ְְְְְֵֵֶֶַַַַַָָֹודרּכנּו
ׁשהיה הּיּבׁשה ותראה אֹומרֹו ּפרׁש ז"ל ¿«¿«ְְֵֵֵֶֶַַָָָָָ

ׁשּיּבדלּו ה' וגזר הּמים עם מערב ְְְִִִֶֶַַַָָָָָֹהעפר
הּיּבׁשה ותהיה העפר ּבחינת וּתּסמ מּזה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָזה
ּפׁשט אין ּגם ערב, צרי ז"ל ּופרּוׁשֹו ְִֵֵֵַָָָע"כ.

ּגם זה, מּגיד היההּכתּוב לא ז"ל ּדבריו לפי ְְִִֶַַַָָָָָֹ
אּלא אחד מקֹום אל הּמים להקואת ְְִִֶֶֶַַַַָָָָָצרי
ּבדברי האמּור ּבּסדר ׁשּתראה לּיּבׁשה ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשּיאמר
למעלה ויצּוף הּמים מן העפר ׁשּיתּברר ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהרב
מׁשמע מהּכתּוב ועֹוד ּבמקֹומם, הּמים ְְְְֲִִִֵַַַַָָָָויׁשארּו
ׁשהיּו לרקיע מּתחת הּנמצאים הּמים ְִִִִִֶֶַַַַַַָָָָָׁשּכל
כן ולא אחד למקֹום נקוּו לארץ ְְְְִִֵֶֶָָָָֹסמּוכים
ותראה לׁשֹון אין ועֹוד הרב, ּפרּוׁש לפי ְְְְְִֵֵֵֶַַָָָמׁשמע
ּכמֹו הּוא ּבעיני והּנכֹון ז"ל. לדרּכֹו ְְְְְְְֵַַַָָֻמדקּדק
ׁשטּוחה הּמים ּתֹו היתה ׁשהארץ ְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָׁשּפרׁשּתי
מים ועל מּמּנה למּטה ּומים למעלה ְְְְִִִִֶַַַַַַָָָּומים
יתמּצע ׁשהרקיע הּגֹוזר ּגזר לארץ ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָׁשּלמעלה
והחלק העליֹונים מים ּבכנפיו ויּׂשא ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָּבתֹוכם
ּכל ּתחת יּׁשאר לא לרקיע מּתחת ְִִִִֵַַַַַַָָָָָֹהּנׁשאר
והּוא אחד, ּבמקֹום יּקוּו אּלא ּבהׁשואה ְְְְִִֶֶַַָָָָָָָָהרקיע
מקֹום אל הּׁשמים מּתחת הּמים יּקוּו ְִִִִֶַַַַַַָָָאֹומרֹו

ּכפׁשטּה: הּיּבׁשה ּתראה ּובזה ְִֵֶֶֶַַָָָָָָָאחד
הארץ ׁשעל הּמים ּבחינֹות ּכל ּכי לֹומר ¿ƒ¿∆ְִִִֶֶַַַַָָָ

ׁשּנקוּו בין לרקיע מּמעל העליֹונים ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָּבין
ולזה זכרים, מים ּבבחינת הם אחד ְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָלמקֹום
אֹוקינֹוס מּמימי ּתהיה הּזרעים ׁשהּולדת ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָּתמצא
ט:) (ּתענית ז"ל ּכאֹומרם הּנקוים, מים ְְְֲִִִִֵֶַַַָׁשהם
ׁשּימטיר ואחר הּגׁשמים הם אֹוקינֹוס ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָׁשּמּמימי
אֹומרם והּוא ּכנגּדם, מהּתהֹום עֹולים מהם ְְְְְִֵֵֶֶַָָה'
מּלמעלה יֹורדת טּפה אין כ"ה:) (ׁשם ְְִִֵֶֶַָָָז"ל

ואין מּלמּטה, ּכנגּדּה עֹולים טּפּים ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָׁשאין
ולא הּנמטרים מן לא צֹומחים ְְְְִִִִִַַָָֹֹהּזרעים
לא לבד נקבה אֹו לבד זכר ּכי ְְְְִִִֵֵַַַָָָֹמהּתהֹומּיים
(פדר"א ׁשאמרּו ז"ל ּדבריהם ל והא ְְְְְִֵֵֵֶֶָילדּו.
נקבה, ואחד זכר אחד הם מימֹות ׁשּב' ְְֵֵֵֶֶֶָָָָָפכ"ג)
הּמים ּכׁשּנתחּברּו מאד ּגברּו והּמים לׁשֹונם ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָֹוזה

ּביֹותר: ּגברּו נקבֹות מים עם ְְְְִִִֵֵַָָזכרים
י)   הּמזּכרת והיא «ƒ¿»¡…ƒ««»»∆∆ְְִֶֶַֻ

ּתבת ואֹומרֹו וגֹו', ּבראׁשית ראׁשֹון ְְְְְִִֵֵַָּבפסּוק
קריאת לׁשֹון אֹו אפנים ּבב' ּתתּפרׁש ְְְְְֳִִִִֵַַָָָוּיקרא
ּתתּפּׁשט לבל עליה צעק צעקה לׁשֹון אֹו ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָׁשם
לעֹולמֹו ׁשאמר י"ב.) (חגיגה ז"ל ּכאֹומרם ְְְֲִֶַָָָָעֹוד
קראּה עֹוד נתּפּׁשטה ולא ׁשּׁשמעה וכיון ְְְְְְִֵֶַַָָָָָָֹּדי,
ׁשם ׁשעל פ"ה) (ב"ר ז"ל ּכאֹומרם ְְֵֶֶֶַָארץ
לא יּמים קרא ואֹומרֹו ארץ. נקראת ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹׁשּנתרּצית
הּתהֹום ּכי ב' ּבפסּוק האמּור הּתהֹום הּוא ְְְִֶַַָָָזה
לארץ מּתחת ואׁשר מימֹות ּכללּות על ְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָיאמר
ּתהֹום ּבבחינת אז היה הּנקוים מימֹות ְְְְִִִִֵַַַָָָוגם
עם ּבּתערבת ׁשוים היּו ּכי הארץ ׁשּנראית ְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹֹקדם
ואֹומרֹו לארץ, ּתחת הּיֹום הן הם אׁשר ְְֲֵֵֵֶֶַַַָָמימֹות
הּמים מקוה על ּגם חֹוזר טֹוב ּכי אלהים ְְֱִִִִֵֵַַַַַַֹוּירא
ּגׁשמים מּמּנּו ּכי העֹולם וקּיּום חּיּות יׁש ּבזה ְְִִִִִֵֶֶַָָָָּכי

ט:): (ּתענית ז"ל ּכאֹומרם ְְֲִַָָָּבעֹולם
יא)   חּלין) ז"ל רּבֹותינּו «…∆¡…ƒ«¿≈¿ִֵַֻ

למינֹו הּבֹורא אמר ׁשּלא ׁשהגם אמרּו ְְֲִֵֶֶַַַָָֹס.)
וקׁשה וכּו'. וחמר קל הּדׁשאים נׂשאּו לעץ ְְְְִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאּלא
הּדׁשאים על ּדבריו ה' הקּדים הּכתּוב לסדר ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָּכי
מּמׁש סמּו ּתכף מּלצאת נתעּכבּו לּמה ּכן ְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָואם
ׁשּמּמּנּו עץ להֹוציא אמר ה' ׁשּגמר עד ה' ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָֹלמאמר
ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשנּו מה ּולפי וחמר. קל ְְְִֵֶֶַַַַָָָֹנׂשאּו
ּבׁשם ּגבּורֹות ּדבר ׁשּיאמר מקֹום ּכל ּכי ְְְְִִֵֵֶַַָָֹּבראׁשית
ּכן אם הּמאמר ּכל אחד ּבדּבּור ידּבר ְְֱֲִִִֵֵֶַַַָָָֹאלהים

לעץ: קדם לּדׁשאים הקּדמה היתה ְְְִֵֶַַָָָָָָֹֹלא
יב)  ויהי הּכתּוב ׁשאמר אחר «≈»»∆¿ְִֶַַַַַָָ

אּלא זה, ּפסּוק ּכל לֹומר צרי היה לא ִֵֶֶַָָָָָָֹכן
מחּדׁשים ּדברים ב' להׁשמיענּו הּוא ְְְְִִִֵַַַַָָֻהּטעם
ּבּדׁשאים אחד ּבעץ, ואחד ּבּדׁשאים ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָאחד
לדעת וצרי למיניהם. ויצאּו וחמר קל ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשעׂשּו
יצאּו ׁשּלא הּכתּוב הֹודיענּו ענין ְְְִִֵֶֶַָָָָֹלאיזה
ׁשאין ּבא להֹודיענּו ּכי ואּולי ְְְְְִִִֵֵֶַָָּבערּבּוביא
ּבמּסכת רבינא וכדּבעי ּבזה זה ּדׁשאים ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָלהרּכיב
זה ּדׁשאים הרּכיב לׁשֹונם וזה ס' ּדף ְְְְִִִִֶֶַָָֻחּלין
ּדלא ּכיון מהּו ּפּפא ּבר חנינא לר' זה ּגב ְְֲִֵֶַַַַַָָָֹעל
ּדהסּכים ּכיון ּדלמא אֹו וכּו' למינהּו ּבהּו ְְְְְְְִִִִִֵֵָָכתיב

אּידיהּו הּוא ּברּו ּבהןהּקדֹוׁש ּדכתיב ּכמאן ְְִִֵֶַַָָָָָ
ּבד"ה רש"י ּופרׁש ע"כ. ּתיקֹו ּדמיא ְְְִֵֵֵֵַָלמינהּו
יצאּו מּדעּתן ּדאמר לׁשֹונֹו וזה חנינא ְְְְְְֲִִִֶַַַָָָָלרּבי
מׁשמע ע"כ. ּכ על נצטּוּו ולא ְְְְִִֵֶַַַָָֹלמיניהם
על נצטּוּו הּסתם מן ּכי סֹובר ּדהּׁש"ס ְְְְִִִִֵַַַַַָָָמּדבריו
לּדׁשאים סמּו ּבפרּוׁש הזּכר ׁשּלא והגם ְְְֲִֵֶַַַַָָָֹֻּכ
על חֹוזר לבּסֹוף למינֹו הּכתּוב ּׁשאמר ְְִֵֶַַַַַָָמה
חנינא ר' ּדברי לפי והּנה הּדׁשא, ועל ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָהעץ
לעץ אּלא למינהּו ה' אמר ּדלא ּפּפא ְְִֵֵֶַַַָָָָֹּבר
הּכתּוב הׁשמיענּו וחמר קל נׂשאּו ְְְְִִִֶַַַָָָָָֹוהּדׁשאים
ׁשהּדׁשאים הארץ וּתֹוצא לֹומר ּׁשחזר ְִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּבּמה

ּדסֹובר ּולמאי וחמר. הּקל אםנׂשאּו הּׁש"ס ְְְִֵֶַַַַַָָֹ
ׁשאֹומרֹו ּפּפא ּבר חנינא ר' ּדברי היּו ְְֲִִֵֶַַָָָֹלא
יׁשמיענּו ּכי נראה הּדׁשאים, על ּגם חֹוזר ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָלמינֹו
ׁשּמה ּברין על הּדברים הבינּו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָֻׁשהּדׁשאים
אֹומר, הּוא הּדׁשאים על ּגם למינֹו ְְִִֵֶַַַַָָּׁשאמר
והגם ראׁשֹון, מּפסּוק לנּו מּובן היה לא ְֲִִֶַַָָָָָֹוזה
כן ּפי על אף כן ויהי ראׁשֹון ּבפסּוק ְְִִִֵֵֶַַַַָָׁשאמר
האמּור לכל חֹוזר אם למינֹו אֹומרֹו מּובן ְְְִִֵֵָָָָאין
ׁשחֹוזר והכריע הּב' הּכתּוב ּובא ְְִִֵֶַַַַָָָּבּפסּוק,
ּומּכאן ּבּכתּוב, האמּור לכל למינהּו ְְְִִֵַָָָָָאֹומרֹו
ּכסדר ה' ׁשּיאמר מקֹום ׁשּבכל למד ְְֵֵֶֶֶַַָָָָֹאּתה
ּדבריו ׁשּפרּוׁש זה ּבענין הּנאמרים ְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָָָהּדברים

הּדׁשאים: ׁשּפעלּו ּכמֹו ְְֲִֵֶַָָהם
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 מארת ר••••יהי ר מיה ה ריי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶָָֹֹ
ר י ר ר מי    יר הְְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָָָ
  ה י ר     ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָ
יה ר רה  יה ר מיה.... ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָ

מארת ••••יהי רהמ י ה   י י ר ְְְְִִִֵֵֵֶַָָָֹֹֹ
רה  ימ הי ייר י ה י ְְְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָָָרה

י  ....היה י ה י יה••••מ ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָֹֹ
יר ימי   הר ההר הר   ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָֹ

יההרי י  י אתת....י הי••••רה ְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹ
מר  ה ר ימ י(י המי(ירמיה מ  ֱִִִֵֶֶַַַַָָָָֹ

ירי  י ה ר ה ר   ְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָ
רה מ ....ימ••••יי יה   ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַָָֹֻ

הה מ ימ ה ה  ה רי.... ְְְְְְְֲִִִִֵֵַַַַַָָָ
ימי••••י הרי י הה  י י הה  ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָָ

....י••••ימי ה )י יר רי רי(מרי  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵַָָָָ
ה הי  ירה מ י מה)רי רי ְְְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָָָָָ

י יר י ה ה( ה  יימ רי  ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַָ
הר מה ....ייה אר ְְֲִַַַַָָָ

  §¨³¦§ŸÆ¦§¦´©
  ©¨©½¦§¨¦−©¨¨®¤

©«§¦¥«
רתמא הי•••• יר י  ....ייה אר ְְְְִִֶַָָָָֹֹ

צפריג והוה רמׁש ְְֲֲַַַַָָוהוה

ּתליתאי: ְִֵָיֹום

נהֹוריןיד יהֹון יי ְְְֲִַַָואמר

לאפרׁשא דּׁשמּיא ְְְְִִִַַָָָָּברקיעא

ליליא ּובין יממא ְְֵֵֵָָָּבין

ּולזמנין לאתין ְְְִִִִָויהֹון

ּוׁשנין: יֹומין בהֹון ְְְְִִִֵּולממני

ּברקיעאטו לנהֹורין ְְִִִִִָויהֹון

על לאנהרא ְְְִַַַָָָדׁשמּיא

כן: והוה ְֲֵַַָָארעא

      

Ú„BÂהארץ ּכי העץ הֹוצאת ּבמפעל הּכתּוב ¿ƒ»ְְִִֵֶַַַָָָָָ
אמר ׁשהּוא הּבֹורא מאמר ּקּימה ְֲִֵֶַַַַָָֹלא
ּכטעם טעמֹו יהיה עצמֹו ׁשעץ ּפרי עץ ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָלּה
העץ ּכן ולא ּפרי עֹוׂשה עץ הֹוציאה והיא ְְְְִִִִֵֵֵֵָָֹּפרי

ְַעצמֹו:
Ï‡Â,הארץ ּברֹוקע הארץ ּתמרד אי אּביט זה ¿∆ְְִִֵֶֶֶַַָָָָֹ

הֹוכיחּו ׁשּלא הרע, יצר לּה אין ּכי ּגם ִִֵֵֶֶַַַָָֹּומה
ּכי הרע יצר לּה ׁשּיׁש ס"א) (ּברכֹות ְֲִִֵֵֶֶַָָָָחכמים
ּבמקֹומֹו ּופרׁשנּוהּו וכּו' מּדבעטה לבהמה ְְְְְֲִִִִֵֵַָָָאם
לחּוׁש צריכה ׁשהיא לצד ּכי ה') חפץ ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָ(ּבספר
יצר לּה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש עׂשה להּזקק ְִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּיצר
לּה ׁשּיׁש לּה מצינּו לא הארץ אבל ְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָֹהמחמם
ה': ּפי לעבר מרד למרד ׁשּיּסיתּה הרע ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹיצר

„BÚּבּבריאה מזּכר מצינּו לא ּכי זאת לחקר ְְְִִִֵַַָָָֹֹֹֻיׁש
סרק אילני הארץ ׁשּתֹוצא ה' ְִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשאמר
ּבחינת ׁשּגדלה רֹואים ואנּו עצים ְְְְְִִִִִֵֶַַָָלתׁשמיׁש
מאילני רּבּו קץ אין ּבעֹולם ׁשהם ִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָהעצים
הארץ קללת קדם ּכי לֹומר אפׁשר ולזה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹּפרֹות.
ּפרֹות עֹוׂשים האילנֹות ּכל היּו ה' אררּה ֲִִֵֵֶַָָָָָאׁשר
ולא ּכחּה נתמעט האדמה ׁשּקּלל אחר ְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹאּלא
קֹוצים אּלא ּפרֹות עֹוׂשים האילנֹות ּכל ִִִֵֶָָָָָהיּו

ְְִַָודרּדרים:
ÔÎ‡ּד הארץ ּכי הּוא ּדברים ׁשל קּדקּהּפרּוׁשן »≈ְְְִִִֵֶֶָָָָָ

(מׁשלי ּדכתיב ּבּה יסד אׁשר ה' ְְְְֲִִִֵֶַַָָָּבחכמת
לּה ה' מאמר ּדקדקה ארץ יסד ּבחכמה ְְְְֲִֶַַַָָָָָָג')
ּדרכים, ב' ׁשּסֹובל ּפרי עֹוׂשה ּפרי עץ ְְְִִִֵֵֵֶֶֶָׁשּתֹוצא
ׁשאז ּפריֹו ּכטעם טעמֹו העץ ׁשּיהיה ְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָהאחד
ּפרי. עֹוׂשה וגם ּפרי העץ ׁשּיהיה הּכּונה ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָּתהיה
ׁשהּכּונה אחר ּדר ּפרׁשה ּפרי עֹוׂשה ְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָּומאֹומרֹו
ּפרי ועֹוׂשה לבד ּפרי עץ הּדר זה על ְְְְִִֵֶֶֶֶַַַהּוא
מהראׁשֹון לבד ּפרי ׁשּיעׂשה עץ ּפרּוׁש ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָלבד
ּפרי ועֹוׂשה אמר ׁשּלא וטעם מינים. ב' ְְְְִִִֵֶֶַַַָֹוהם
ּפרי עצמֹו העץ ׁשּיהיה להבין ׁשּלא ְְְְְִִִֵֶֶֶַָָֹּבוא"ו
ּפרי עץ ּבמׁשמעּות ּגם ּפרי. ׁשּיעׂשה לֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַָועֹוד

ּפרי, עצמֹו ׁשהּוא עץ הא' ּדרכים, ב' ּבה ְְְִִֵֵֶַָָָיׁש
עֹוׂשה אינֹו והּוא ּפרי לעׂשֹות ראּוי ׁשהּוא ְְְֲִֵֶֶַַָוהּב'
מינים ג' והֹוציאה האדמה ונתחּכמה ְְְְְֲִִִִִַָָָָָּפרי,
הם הא' זריזּותּה, לרב ה' ּבדברי ְְְְְִִִִֵֵַָָָֹהּנׁשמעים
ּכטעם עצם טעם ואין ּפרֹות ׁשעֹוׂשים ְְִִֵֵֵֶַַַַָָאילנֹות
ּכטעם עצֹו וטעם ּפרֹות ׁשעֹוׂשים והּב' ְְְְִִֵֵֶַַַַַָּפרים,
ז"ל ׁשאמרּו ורע טֹוב הּדעת עץ והּוא ְְְְִֵֶַַַַָּפריֹו
ּפריֹו, ּכטעם עצֹו טעם ׁשהיה פט"ו) ְְִֵֶַַַַָָ(ב"ר
והם ּפרי לעץ ּדֹומה ׁשהּוא עץ הּוא ְְְְִֵֵֵֶֶַוהג'
ּכל לעׂשֹות נזּדרזה היא והרי סרק ְְְֲֲִִִֵֵַַָָָָָאילני
הארץ וּתֹוצא הּכתּוב ׁשאמר והּוא ְְִֵֶֶַַַַַָָָָהּנׁשמע,
ועץ לֹומר ּדקּדק ּפרי עֹוׂשה ועץ וגֹו' ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַּדׁשא
הּכתּוב ּדּבר ׁשּכן ּכמֹו צר ללא וא"ו, ְְְִֵֵֶֶֶֶַָָֹֹּבתֹוספת
ועץ לֹומר הצר ׁשּלא ה' ּבדברי ְְְְְִֵֵֶַַָֹֻּבסמּו
ׁשאר מּלבד לֹומר הּכתּוב נתּכּון ו' ְְְְִִֵֶֶַַַַָָּבתֹוספת
ּפרי עֹוׂשה עץ עֹוד הֹוציאה ׁשהֹוציאה ְִִִִֵֵֶֶָָעצים
הּדעת ׁשעץ ז"ל ׁשאמרּו ּפרי עץ רּבה ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָוכאן
ּגם ּדכלל ואפׁשר ּפריֹו. ּכטעם עצֹו טעם ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָהיה
ּבעֹולם ׁשּיׁשנם ּפרי עֹוׂשים ׁשאינם עצים ְְִִִֵֵֵֶֶֶָָָָּכן
וטעם האדמה קללת קדם ׁשהיּו ְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹלכׁשּנאמר
אׁשר על ּדאמר למאן האדמה. ה' ְְֲֲִֵֶֶַַָָָָָׁשּקּלל

ּדׁשמּיא: ּבסּיעּתא ּבמקֹומֹו אפרׁש ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָׁשּנתה
‡יד)  Ï‡ ‡Âאֹומרֹו יהיטעם «…∆¡…ƒ¿ƒ¿……ְְִַַ

מהם א' ּכי רמז ּבזה ב'. על יחיד ְִִֵֶֶַַָָָלׁשֹון
רּבים, לׁשֹון אמר ולזה ּבּיֹום הּמאיר ְְִִֵֶַַַַָָהּוא
ׁשהיה הּוא זה ּבדר ה' ׁשּדּבר ְְְִֵֶֶֶֶֶֶָָָּובאמצעּות
הּירח ׁשּנתמעטה הּדבר ּבתכלית ּׁשהיה ְְְֲִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָמה
אֹומר ה' היה אם ּכי ס:) (חּלין ז"ל ְְִִִֵָָָֻּכאֹומרם
הּדבר היה ּבהכרח מאֹורֹות יהיּו ּדבריו ְְְְְִֵֶֶַַַָָָָָָּפתח

יקּו אלהינּו ּדבר ּכי ּכן עֹודעֹומד לעֹולם. ם ְְֱִֵֵֵַָָֹ
הּיֹום ּבין להבּדיל אֹומרֹו עֹוד ּבהעיר ְְְְְִִִֵֶַַָנראה
ואחד הם ׁשוים הּמאֹורֹות אם הּלילה ְְְִִֵֵֶַַַָָָּובין
יּכר ּבּמה ּבּלילה יׁשּמׁש ואחד ּבּיֹום ְְְְֵֵֶֶַַַַַַַָָֻיׁשּמׁש

יאיר: ּכּיֹום ׁשּלילה ּכיון מּיֹום ְְִִֵֶַַַָָָָלילה

ÔÎ‡ראׁשֹון ּביֹום ׁשּקדם להיֹות הּכתּוב ירצה »≈ְְְִִִֶֶַַָָ
ּבפרׁשה ׁשאמר ותמצא האֹור ְְְִֶַָָָָָָָָּוברא
(ּתּקּונים ז"ל ורמזּו אֹור ּפעמים ה' ְְְִִִִָָָראׁשֹונה
לנחלתֹו ה' והבּדילם נבראּו אֹורֹות ה' ּכי ְְְְְֲִִִִַָָה')
רביעי ּביֹום עּתה והן לּצּדיקים, לבא ְְְִִִִִֵֶַַַָָָֹלעתיד
ּותלאֹו לעֹולם הּמסּפיק חלק מהאֹורֹות ְְֱִִֵֵֶֶַַָָָָהאציל
ּפרּוׁש מארת יהי אֹומרֹו והּוא הּׁשמים ְְְְְִִִִֵַַַָֹֹּברקיע
ראׁשֹון ּביֹום הּנבראים מאֹורֹות אחד חלק ְְְִִִִֵֵֶֶַָָיהי
ּכדי ׁשּיסֹובבּו אּלא קבּועים יהיּו ׁשּלא ְְְְְְְִִִֵֶֶֶָָֹוהתנה
עׂשה וזה ולילה, יֹום יּכר הּסּבּוב ְְְְְִֶֶֶַַַָָָָֻׁשּבאמצעּות
לאתת ּכאֹומרֹו המקּדׁשים הּימים הּכרת ְְְְְִִִַַַַַָָָֹֹֻלסימן
ב' נאצלּו הּמאֹור ּוכׁשּנאצל וגֹו', ְְְְֱֲִֶֶֶֶַַָּולמֹועדים
ולזה נבראּו. יֹום מּדת לׁשּמׁש ּוׁשניהם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָחלקים
אפׁשר אי הּירח ׁשּטענה ס:) (חּלין ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻּתמצא
ּבזמן ּפרּוׁש אחד ּבכתר להׁשּתּמׁש מלכים ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָלב'
ּגבּולֹו ׁשאם רּבֹותינּו, ּבדברי הּובא וכ ְְְְִִֵֵֶֶַָָָאחד
אין ּבּיֹום ׁשמׁש וׁשל ּבּלילה היה ירח ְְֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשל
ּבפני ּגבּולֹו אחד ּכל אּלא לׁשניהם אחד ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶָָָָּכתר
ּברקיע למאֹורֹות והיּו ׁשאמר ּתמצא וכן ְְְְְְִִִִֵֶַַַָָָעצמֹו.
זמן: קביעּות ּבלא הארץ על להאיר ְְְְִִִֶַַַָָָָָֹהּׁשמים

BÂטו) B‡Ï Âיּגיד הּכתּוב מׁשמעּות ¿»ƒ¿…¿ְִַַַָָ
ּבֹוקע הּמאֹורֹות אֹור ׁשּיהיה ה' צּוה ְְִִִֵֶֶַַָּכי
ׁשּיאירּו ּפרּוׁש ּבארץ ׁשּיאיר לֹו ועֹוד ְִִִֵֶֶֶַַָָָָָּבּׁשמים
אֹורם יּגיע וגם הּׁשמים הּקף ּבכל ְְְִִֵֶַַַַַַָָָהּמאֹורֹות
ה' הכינם ּכי ירצה עֹוד לארץ. למּטה ְְִִִֵֶֶַַָָָָעד
הּמתּפּׁשט ּומהאֹור ּברקיע אֹורן ּתקף ְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹׁשּיאירּו
לסּבל ּבארץ ּכח אין ּכי ארץ ּתאיר ְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹּברקיע
לֹומר ׁשּדקּדק והּוא הּמאֹורֹות אֹור ְְְִֵֶֶַַֹּתקף
יאירּו, ׁשם ּכי ּפרּוׁש הּׁשמים ּברקיע ְְִִִִִִֵַַַָָָֹלמאֹורת

הארץ על להאיר מאֹורואֹומרֹו ּכי ּפרּוׁש ְְְִִֵֵֶַָָָ
ז"ל ּולדבריהם ארץ. ּתאיר ּבּׁשחקים ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָהּבהיר
אין ׁשני ּברקיע הּמאֹורֹות ּכי יב:) ְֲִִִִֵֵַַָָָ(חגיגה
והּׁשמים ּבּׁשמים אּלא ּבֹוקע הּמאֹורֹות ְְְִִֵֶַַַַַַָָָמאֹור
(יֹומא ז"ל ּׁשאמרּו ּומה לארץ. מאירים הם ְְִִֵֶֶַָָָָב'
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נהֹורּיאטז ּתרין ית יי ְְְֲֵַַַָָָועבד

רּבא נהֹורא ית ְְְַַַָָָָרברבּיא

וית ּביממא ְְְִִַָָָלמׁשלט

למׁשלט זערא ְְְְִֵַָָנהֹורא

ּכֹוכבּיא: וית ְְְְֵַָָָּבליליא

ּברקיעאיז יי יתהֹון ְְְִִִַָָָויהב

על לאנהרא ְְְִַַַָָָדׁשמּיא

ְַָארעא:

ּביממאיח ְְִִַָָּולמׁשלט

ּבין ּולאפרׁשא ְְְְֵֵַָָָּובליליא

וחזא חׁשֹוכא ּובין ְֲֲֵַָָָנהֹורא

טב: ארי ְֲֵָָיי

צפריט והוה רמׁש ְְֲֲַַַַָָוהוה

רביעאי: ְִֵָיֹום

מּיאכ ירחׁשּון יי ְְֲֲִַַַָָואמר

ועֹופא חיתא נפׁשא ְְְְֵַַָָָרחׁש

אּפי על ארעא על ְְֵַַַַַָָיפרח

דׁשמּיא: ְְִִַָָרקיעא

ּתּנינּיאכא ית יי ְְִַַָָָָּוברא

נפׁשא ּכל וית ְְְְַַַָָָָרברבּיא

ארחיׁשּו ּדי ּדרחׁשא ְְְִִֵַַָָָחיתא

עֹופא ּכל וית לזניהֹון ְְִֵַָָָָמּיא

ארי יי וחזא לזנֹוהי ְְְֲֲִִֵַַָָָדפרח

ָטב:

      

מכחיׁש אינֹו ׁשמׁשא, ּכּוליה ּדעיבא יֹומא ְְְִִִֵֵַָָָכח:)
הגם הּׁשמׁש מקֹום ּפנים ּכל על ּכי ְְֲִִֵֶֶַַַָָָּדברינּו
ּבין הבּדל יׁש לצדדין הּׁשמׁש ּתקף ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּמתּפּׁשט
יֹותר ּתקף ּבֹו ׁשּיׁש הּׁשמׁש קביעּות ְְִֵֵֶֶֶַָֹמקֹום
ּומתּפּׁשט ׁשני ּפעם חֹוזר ּדעיבא ויֹומא ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָמּצדדיו
ׁשעּור הארץ ּכנגד מכּון הּנׁשאר הּׁשמׁש ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻּתקף
הּׁשמים ּבגבּה ּומתּפּׁשט חֹוזר לסּבל ְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹֹׁשּתּוכל

ׁשמׁשא: ּכּוליה והינּו העננים ְְְְְֲִִֵֶַָָָָּבאמצעּות
B‚Â'.טז) ÌÈ‰Ï‡ NÚiÂּבּמה הסּפיק ׁשּלא טעם «««¡…ƒ¿ְִִֶֶַַַֹ

ּכי האמּור. ּכל על כן ויהי ּכבר ְְִִֵֶַַַָָָָָׁשאמר
ׁשּנתמעטה ׁשאחר חדׁש מעׂשה הּוא זה ְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָמעׂשה
מעׂשה וקבע ה' ּתּקן ּבדבריהם ּכאמּור ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּירח
ּבּיֹום ּכי ּבּלילה לּירח ממׁשלה ׁשּקבע ְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָחדׁש
לּה ולּוה הּׁשמׁש אֹור לפני ממׁשלה לּה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָאין
ה' ּׁשאמר למה הפּכּיּות ּבזה ואין ְְְִִֵֶֶַַַַָָָהּכֹוכבים
ּדבר אחרית רמז ּכבר ּכי ּדבריו, ְְְֲִִִִַַַָָָָָָּבתחּלת
והגם יהי. ּבאֹומרֹו ׁשּדּיקּתי ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַמראׁשיתֹו
ב' היא סֹובלת אחר ּבאפן אֹותּה ְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשּפרׁשנּו

ִֵַהּפרּוׁשים:
‡˙Ì.יז) ÔziÂּכי כן. ויהי לֹומר הסּפיק לא «ƒ≈…»ְְִִִִֵַַֹ

מּתנת ּבתֹורת נתן ה' ּכי להֹודיענּו ְְְִִֵַַַַָָָרצה
ז"ל ּכאֹומרם לעֹולם להאיר זה ּדבר ְְְִִֶָָָָָָָחּנם
ּבזה והּכּונה ׁשם. יעּין פ"ו) (ב"ר ְְְִֶַַַָָָָָָֻּבּמדרׁש
לצד לעֹולם מאירים אינם ּכי ְְִִִִֵֶַָָָָׁשהֹודיעם
ׁשּיראּו זמן ּכל ּכן ּדאם לאֹור ְְְְְִִִֵֶֶַָׁשראּויים
ּדרּכם מׁשחיתים ּתבל יֹוׁשבי ּכי ְְְְִִִֵֵֵַַַָהּמאֹורֹות
יחּפצּו סּבה איזֹו ּבאמצעּות ּגם נגהם. ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָיאספּו
(ּפתיחתא ּבּמדרׁש ׁשאמרּו ּכמֹו נגהם ְְְְְְֱִִֶֶַָָָָָֹלאסף

הּׁשלֹום עליו רּבינּו מׁשה ׁשאמר רּבתי) ְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹלאיכה
אֹור חׁשכּת לא לּמה הּבית ּבחרּבן ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹֻלּׁשמׁש
אמר לזה וכּו', הּמקּדׁש לבית אֹויב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּכׁשּנכנס
ּומעּתה הארץ על להאיר נתּונים הם ּכי ְְִִִֵֵֶַַָָָָה'
ּבמעׂשיהם הם ּומכרחים עצמן ּברׁשּות ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֻאינם
עינינּו האירּו ּובזה מֹונעת. סּבה ואין ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָלהאיר

לֹומר הּכתּוב ב' ּפעם חזר ּבּיֹוםלּמה ולמׁשל ְְִַַַַַַָָָָֹ
הּיֹום לממׁשלת הּגדֹול הּמאֹור אמר ּכבר ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָֹהלא
ׁשהּכתּוב ּדרׁשּו פ"ו) (ב"ר ז"ל ורּבֹותינּו ְְְֵֶַַָָוגֹו'.
אבל ּדבריהם. ׁשם יעּין הּצּדיקים אל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֻרֹומז
ּולדרּכנּו ולֹומר, לחזר צר אין הּפׁשט ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָֹֹלפי
ּכי וּיּתן אֹומרֹו מּטעם ולֹומר לחזר ְְְֲִִִֵַַַַַַֹֻהצר
ּברׁשּות אינם הּנה מעּתה הּמה נתּונים ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָנתּונים
ואמר חזר לזה עליהם, אחרים וחּיּוב ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָעצמן
ּדוקא אּלא עֹומדת ּבמקֹומּה ממׁשלּתם ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָּכי
לׁשּנֹות ּבידם אין ּדוקא להאיר זֹו ְְְְְִִִֵַַָָָָָלבחינה
ּובּלילה ּבּיֹום ׁשּיׁשנם הּממׁשלֹות ּבׁשאר ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָאבל

הּמֹוׁשלים: הנה הן להם ְְִִֵֵֶַַָָָֻהמיחדים
ÌÚËÂלהם צּוה ּכאן ּולהבּדיל עֹוד לֹומר ׁשחזר ¿««ְְִִֶֶַַַָָָָ

אחד וכל זה ׁשל לגדר זה יּכנסּו ְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָֹׁשּלא
נּכר יהיה ׁשּבזה יעבר לבל ּגבּולֹו על ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֻמצּוה

מּלילה: ְִַָיֹום
‡iÂ.'B‚Âכ) È ÌÈ‰Ï‡ׁשּיתהּוּו ּפרּוׁש «…∆¡…ƒƒ¿¿¿ְִֵֶַ

אּלא ּבתמידּות אינֹו זה וּדבר ּברּיֹות ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמהּמים
ׁשּׁשרצּו הּברּיֹות ואֹותם הּבריאה מאמר ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָּבׁשעת
הֹוציאה אׁשר הּבהמי ּכּמין לעֹולם עמדּו ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָהּמים
הּמאמר ּבׁשעת אּלא הֹוציאה ׁשּלא ְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹהארץ
ויפרּו ׁשּיׁשרצּו להם ה' ּכמצות לעֹולם ְְְְְְְְְִִִֶֶַָָָועמדּו

ואֹומרֹו הּדגים.וירּבּו. הם חּיה נפׁש ׁשרץ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָ
הּמעֹופף ּובין ּבינֹו להפריׁש ׁשרץ לׁשֹון ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָואמר
לארץ, מּמׁש ּבסמּו אּלא ּכח לֹו אין זה ְִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכי
להּסמ צרי ואינֹו הארץ על יעֹופף ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָוהּמעֹופף
ּפני על ּכאֹומרֹו לּׁשמים עד ׁשּיגּביּה לֹו ְְְְְִִֵֶַַַַַַָועֹוד
מגּביהים העֹופֹות היּו לא זה מאמר וזּולת ְְְֲִִִֶַַַַָָָֹרקיע

לּׁשמים: ִַַַָעד
BB‡Â.ׁשמים הּנקרא רקיע ּפרּוׁש הּׁשמים רקיע ¿¿ְְִִִִִֵַַַַָָָָָָ

ׁשאמרּו ז"ל לדבריהם להקׁשֹות ְְְְְְִֵֵֶֶַָואין
ּברקיע ּולבנה חּמה היכן לׁשֹונם וזה פ"ו) ְְְִֵֶַַָָָָָָָ(ב"ר
הּׁשמים ּברקיע אלהים אתם וּיּתן ׁשּנאמר ְֱֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹב'
ּפרׁשּוה הּגדֹולה ּכנסת ואנׁשי הּוא מלא ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָמקרא
ּוׁשמי הּׁשמים את עׂשית אּתה ט) ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ(נחמיה
ב' ּברקיע צבאם הם היכן צבאם וכל ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָהּׁשמים
ועֹוף זה ּבפסּוק ּיענּו מה ז"ל לדבריהם ְְְְֲִֵֶֶַַָע"כ.

הּׁשמים: רקיע ּפני על ְְְִִֵֵַַַָָיעֹופף
‰‡Âזה ּכתּוב יׁשּתּנה הּנקּדֹות ּפי על ּכי ¿ƒ¿∆ְְִִִֶֶַַַָֻ

ּכתב ּכאן ּכי וגֹו' אתם ּדוּיּתן ְְְִִִֵַַָָָָֹמקרא
ׁשב"א ּכתב וׁשם רקיע ׁשל רי"ׁש ּתחת ְְִֵֶַַַַַָָָָָקמ"ץ
רקיע ּכׁשאמר והּנה רקיע ׁשל הרי"ׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּתחת
ׁשל רקיע ּפרּוׁש סמּו ׁשהּוא יּגיד ְְִִִֵֶֶַַָָּבׁשב"א
סמּו אינֹו ּבקמ"ץ רקיע ּוכׁשּיאמר ְְִִֵֶַַַַָָָָֹׁשמים
ׁשמים הּנקרא והּוא רקיע הּוא ּופרּוׁש ְְִִִִֵַַַַַָָָָלּׁשמים

והבן: קׁשה לא ְֵֶֶָָָֹּובזה
B‚Â'.כא) ÌÈ‰Ï‡ ‡iÂּכח ה' הֹוסיף ּפרּוׁש «ƒ¿»¡…ƒ¿ִֵַֹ

הּמים, מן ׁשּנבראּו הּבריאה ּפרטי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָּבב'
וגֹו' החּיה נפׁש ּכל ואת לֹומר ּׁשחזר ְְֵֶֶֶַַַַַָָָּומה
מצינּו ּׁשּלא מה להֹוציאם הּמים הסּפיקּו ְְְִִִִִֶַַַָָֹֹולא



נג                 

  ©©´©¡Ÿ¦½¤§¥¬
  ©§Ÿ−Ÿ©§Ÿ¦®¤©¨³
   ©¨ŸÆ§¤§¤´¤©½§¤
  ©¨³©¨ŸÆ§¤§¤´¤

  ©©½§¨§¥−©«¨¦«
  ••••     ְְְְְְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹֹֹ

        .... ְְְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָ
 ••••       ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

....  ְַָ

  ©¦¥¬Ÿ¨²¡Ÿ¦−
  ¦§¦´©©¨¨®¦§¨¦−

  ©¨¨«¤

  §¦§ŸÆ©´©©½§¨
    «£©§¦½¥¬¨−¥´©®¤

  ©©¬§¡Ÿ¦−¦«

  ©«§¦¤¬¤©«§¦−Ÿ¤¬
§¦¦«

  ©´Ÿ¤¡Ÿ¦½¦§§´
    ©©½¦¤−¤¤´¤©®̈§Æ
   §¥´©¨½̈¤©§¥−§¦¬©

©¨¨«¦
 ••••  ....••••     ְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

         ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָ
        ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹֹ

 ....  ְִַָָ

  ©¦§¨´¡Ÿ¦½¤
   ©©¦¦−©§Ÿ¦®§¥´¨¤´¤

   ©«©¨´¨«Ÿ¤¿¤£¤Á¨«§¸
   ©©¹¦§¦«¥¤À§¥̧¨³

     ¨¨Æ§¦¥½©©¬§¡Ÿ¦−¦
«

••••        ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָ
         ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָָָָ
         .... ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ

 ••••   ....  ִֵֶֶֶֶֶַַָָ

נהֹורּיאטז ּתרין ית יי ְְְֲֵַַַָָָועבד

רּבא נהֹורא ית ְְְַַַָָָָרברבּיא

וית ּביממא ְְְִִַָָָלמׁשלט

למׁשלט זערא ְְְְִֵַָָנהֹורא

ּכֹוכבּיא: וית ְְְְֵַָָָּבליליא

ּברקיעאיז יי יתהֹון ְְְִִִַָָָויהב

על לאנהרא ְְְִַַַָָָדׁשמּיא

ְַָארעא:

ּביממאיח ְְִִַָָּולמׁשלט

ּבין ּולאפרׁשא ְְְְֵֵַָָָּובליליא

וחזא חׁשֹוכא ּובין ְֲֲֵַָָָנהֹורא

טב: ארי ְֲֵָָיי

צפריט והוה רמׁש ְְֲֲַַַַָָוהוה

רביעאי: ְִֵָיֹום

מּיאכ ירחׁשּון יי ְְֲֲִַַַָָואמר

ועֹופא חיתא נפׁשא ְְְְֵַַָָָרחׁש

אּפי על ארעא על ְְֵַַַַַָָיפרח

דׁשמּיא: ְְִִַָָרקיעא

ּתּנינּיאכא ית יי ְְִַַָָָָּוברא

נפׁשא ּכל וית ְְְְַַַָָָָרברבּיא

ארחיׁשּו ּדי ּדרחׁשא ְְְִִֵַַָָָחיתא

עֹופא ּכל וית לזניהֹון ְְִֵַָָָָמּיא

ארי יי וחזא לזנֹוהי ְְְֲֲִִֵַַָָָדפרח

ָטב:

      

מכחיׁש אינֹו ׁשמׁשא, ּכּוליה ּדעיבא יֹומא ְְְִִִֵֵַָָָכח:)
הגם הּׁשמׁש מקֹום ּפנים ּכל על ּכי ְְֲִִֵֶֶַַַָָָּדברינּו
ּבין הבּדל יׁש לצדדין הּׁשמׁש ּתקף ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּמתּפּׁשט
יֹותר ּתקף ּבֹו ׁשּיׁש הּׁשמׁש קביעּות ְְִֵֵֶֶֶַָֹמקֹום
ּומתּפּׁשט ׁשני ּפעם חֹוזר ּדעיבא ויֹומא ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָמּצדדיו
ׁשעּור הארץ ּכנגד מכּון הּנׁשאר הּׁשמׁש ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹֻּתקף
הּׁשמים ּבגבּה ּומתּפּׁשט חֹוזר לסּבל ְְְִִִֵֵֶַַַַַָֹֹׁשּתּוכל

ׁשמׁשא: ּכּוליה והינּו העננים ְְְְְֲִִֵֶַָָָָּבאמצעּות
B‚Â'.טז) ÌÈ‰Ï‡ NÚiÂּבּמה הסּפיק ׁשּלא טעם «««¡…ƒ¿ְִִֶֶַַַֹ

ּכי האמּור. ּכל על כן ויהי ּכבר ְְִִֵֶַַַָָָָָׁשאמר
ׁשּנתמעטה ׁשאחר חדׁש מעׂשה הּוא זה ְֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַַָָָמעׂשה
מעׂשה וקבע ה' ּתּקן ּבדבריהם ּכאמּור ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָהּירח
ּבּיֹום ּכי ּבּלילה לּירח ממׁשלה ׁשּקבע ְְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָָחדׁש
לּה ולּוה הּׁשמׁש אֹור לפני ממׁשלה לּה ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָאין
ה' ּׁשאמר למה הפּכּיּות ּבזה ואין ְְְִִֵֶֶַַַַָָָהּכֹוכבים
ּדבר אחרית רמז ּכבר ּכי ּדבריו, ְְְֲִִִִַַַָָָָָָּבתחּלת
והגם יהי. ּבאֹומרֹו ׁשּדּיקּתי ּכמֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַמראׁשיתֹו
ב' היא סֹובלת אחר ּבאפן אֹותּה ְְִֵֵֶֶֶֶַַָֹׁשּפרׁשנּו

ִֵַהּפרּוׁשים:
‡˙Ì.יז) ÔziÂּכי כן. ויהי לֹומר הסּפיק לא «ƒ≈…»ְְִִִִֵַַֹ

מּתנת ּבתֹורת נתן ה' ּכי להֹודיענּו ְְְִִֵַַַַָָָרצה
ז"ל ּכאֹומרם לעֹולם להאיר זה ּדבר ְְְִִֶָָָָָָָחּנם
ּבזה והּכּונה ׁשם. יעּין פ"ו) (ב"ר ְְְִֶַַַָָָָָָֻּבּמדרׁש
לצד לעֹולם מאירים אינם ּכי ְְִִִִֵֶַָָָָׁשהֹודיעם
ׁשּיראּו זמן ּכל ּכן ּדאם לאֹור ְְְְְִִִֵֶֶַָׁשראּויים
ּדרּכם מׁשחיתים ּתבל יֹוׁשבי ּכי ְְְְִִִֵֵֵַַַָהּמאֹורֹות
יחּפצּו סּבה איזֹו ּבאמצעּות ּגם נגהם. ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָיאספּו
(ּפתיחתא ּבּמדרׁש ׁשאמרּו ּכמֹו נגהם ְְְְְְֱִִֶֶַָָָָָֹלאסף

הּׁשלֹום עליו רּבינּו מׁשה ׁשאמר רּבתי) ְִֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹלאיכה
אֹור חׁשכּת לא לּמה הּבית ּבחרּבן ְְְְִֵֶֶַַַַַָָָֹֻלּׁשמׁש
אמר לזה וכּו', הּמקּדׁש לבית אֹויב ְְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָּכׁשּנכנס
ּומעּתה הארץ על להאיר נתּונים הם ּכי ְְִִִֵֵֶַַָָָָה'
ּבמעׂשיהם הם ּומכרחים עצמן ּברׁשּות ְְְְֲִִֵֵֵֶַַָָָֻאינם
עינינּו האירּו ּובזה מֹונעת. סּבה ואין ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָלהאיר

לֹומר הּכתּוב ב' ּפעם חזר ּבּיֹוםלּמה ולמׁשל ְְִַַַַַַָָָָֹ
הּיֹום לממׁשלת הּגדֹול הּמאֹור אמר ּכבר ְְְֲֶֶֶַַַַָָָָֹהלא
ׁשהּכתּוב ּדרׁשּו פ"ו) (ב"ר ז"ל ורּבֹותינּו ְְְֵֶַַָָוגֹו'.
אבל ּדבריהם. ׁשם יעּין הּצּדיקים אל ְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָֻרֹומז
ּולדרּכנּו ולֹומר, לחזר צר אין הּפׁשט ְְְְְֲִֵֵֶַַַַָֹֹלפי
ּכי וּיּתן אֹומרֹו מּטעם ולֹומר לחזר ְְְֲִִִֵַַַַַַֹֻהצר
ּברׁשּות אינם הּנה מעּתה הּמה נתּונים ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָנתּונים
ואמר חזר לזה עליהם, אחרים וחּיּוב ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַָָָָעצמן
ּדוקא אּלא עֹומדת ּבמקֹומּה ממׁשלּתם ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָָּכי
לׁשּנֹות ּבידם אין ּדוקא להאיר זֹו ְְְְְִִִֵַַָָָָָלבחינה
ּובּלילה ּבּיֹום ׁשּיׁשנם הּממׁשלֹות ּבׁשאר ְְְְֲִֶֶֶַַַַָָָָָאבל

הּמֹוׁשלים: הנה הן להם ְְִִֵֵֶַַָָָֻהמיחדים
ÌÚËÂלהם צּוה ּכאן ּולהבּדיל עֹוד לֹומר ׁשחזר ¿««ְְִִֶֶַַַָָָָ

אחד וכל זה ׁשל לגדר זה יּכנסּו ְְְִֵֶֶֶֶֶָָָָֹׁשּלא
נּכר יהיה ׁשּבזה יעבר לבל ּגבּולֹו על ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַָָֹֻמצּוה

מּלילה: ְִַָיֹום
‡iÂ.'B‚Âכ) È ÌÈ‰Ï‡ׁשּיתהּוּו ּפרּוׁש «…∆¡…ƒƒ¿¿¿ְִֵֶַ

אּלא ּבתמידּות אינֹו זה וּדבר ּברּיֹות ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָמהּמים
ׁשּׁשרצּו הּברּיֹות ואֹותם הּבריאה מאמר ְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָּבׁשעת
הֹוציאה אׁשר הּבהמי ּכּמין לעֹולם עמדּו ְְֲֲִִִִֶַַַַַָָָהּמים
הּמאמר ּבׁשעת אּלא הֹוציאה ׁשּלא ְֲִִֶֶֶַַַָָָָָֹהארץ
ויפרּו ׁשּיׁשרצּו להם ה' ּכמצות לעֹולם ְְְְְְְְְִִִֶֶַָָָועמדּו

ואֹומרֹו הּדגים.וירּבּו. הם חּיה נפׁש ׁשרץ ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָ
הּמעֹופף ּובין ּבינֹו להפריׁש ׁשרץ לׁשֹון ְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָואמר
לארץ, מּמׁש ּבסמּו אּלא ּכח לֹו אין זה ְִֵֶֶֶַַָָָָָֹּכי
להּסמ צרי ואינֹו הארץ על יעֹופף ְְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָוהּמעֹופף
ּפני על ּכאֹומרֹו לּׁשמים עד ׁשּיגּביּה לֹו ְְְְְִִֵֶַַַַַַָועֹוד
מגּביהים העֹופֹות היּו לא זה מאמר וזּולת ְְְֲִִִֶַַַַָָָֹרקיע

לּׁשמים: ִַַַָעד
BB‡Â.ׁשמים הּנקרא רקיע ּפרּוׁש הּׁשמים רקיע ¿¿ְְִִִִִֵַַַַָָָָָָ

ׁשאמרּו ז"ל לדבריהם להקׁשֹות ְְְְְְִֵֵֶֶַָואין
ּברקיע ּולבנה חּמה היכן לׁשֹונם וזה פ"ו) ְְְִֵֶַַָָָָָָָ(ב"ר
הּׁשמים ּברקיע אלהים אתם וּיּתן ׁשּנאמר ְֱֱִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹב'
ּפרׁשּוה הּגדֹולה ּכנסת ואנׁשי הּוא מלא ְְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָמקרא
ּוׁשמי הּׁשמים את עׂשית אּתה ט) ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָ(נחמיה
ב' ּברקיע צבאם הם היכן צבאם וכל ְְְְִִֵֵַַַָָָָָָָָהּׁשמים
ועֹוף זה ּבפסּוק ּיענּו מה ז"ל לדבריהם ְְְְֲִֵֶֶַַָע"כ.

הּׁשמים: רקיע ּפני על ְְְִִֵֵַַַָָיעֹופף
‰‡Âזה ּכתּוב יׁשּתּנה הּנקּדֹות ּפי על ּכי ¿ƒ¿∆ְְִִִֶֶַַַָֻ

ּכתב ּכאן ּכי וגֹו' אתם ּדוּיּתן ְְְִִִֵַַָָָָֹמקרא
ׁשב"א ּכתב וׁשם רקיע ׁשל רי"ׁש ּתחת ְְִֵֶַַַַַָָָָָקמ"ץ
רקיע ּכׁשאמר והּנה רקיע ׁשל הרי"ׁש ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָּתחת
ׁשל רקיע ּפרּוׁש סמּו ׁשהּוא יּגיד ְְִִִֵֶֶַַָָּבׁשב"א
סמּו אינֹו ּבקמ"ץ רקיע ּוכׁשּיאמר ְְִִֵֶַַַַָָָָֹׁשמים
ׁשמים הּנקרא והּוא רקיע הּוא ּופרּוׁש ְְִִִִֵַַַַַָָָָלּׁשמים

והבן: קׁשה לא ְֵֶֶָָָֹּובזה
B‚Â'.כא) ÌÈ‰Ï‡ ‡iÂּכח ה' הֹוסיף ּפרּוׁש «ƒ¿»¡…ƒ¿ִֵַֹ

הּמים, מן ׁשּנבראּו הּבריאה ּפרטי ְְְְְִִִִֵֶַַַָָּבב'
וגֹו' החּיה נפׁש ּכל ואת לֹומר ּׁשחזר ְְֵֶֶֶַַַַַָָָּומה
מצינּו ּׁשּלא מה להֹוציאם הּמים הסּפיקּו ְְְִִִִִֶַַַָָֹֹולא
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 ••••ליוא מ יו א רי לי ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָֹ
 מני אא לבר ר  וא לבר ר ְְְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָָָָֻֻא

לל א יא א ר לא ל לקלל י....••••ל ְְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹֹ
ר  למר רי....••••א י "ר" אא אמר לא א ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָֹ

לימ א "רב" בא רי ולא א לימר....  ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָֹ
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 ••••רא מ נברא ל יר ולאא ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֹ

יאל אא ר.... ••••  ....•••• ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָֻ
ררינ א ונראי אר ל ימור ינמ  ירְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶַָָָָ
ננל רו רמ ל ל רנ  איְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶָָָ

....קונמוברי"ש 
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 ̈«Ÿ¥¬©¨¨«¤
 ••••אמ נלמ א ר  ל ננו ְְְֲִֶֶַַַַָָָָָָָ

 נמל יל  אקוי ילא מ א א ְְְְְְְְִִִִִִֶֶַַַַָָָָָָלי
מליא נמל א יל א  מינא   ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָ

בא ול א ל יב  א "ראיי מי ל אמר אבאְְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָָָ
ניול מאל ימי י וי "מאלמ מימינ ליו מ מיְְְְִִִִִִֵֵַַָָָָָָֹֹ
ר" ו בל מאילימ וא ל מימיני א ְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶַַַָָאא

מא ירימליא א א "אאל ייק במאמר ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָָ
מי אי א ימ נילי י ל אמר ר ְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָָָנל

ירא מ קנא י רי ני.... ••••א ְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַָָָ
י לאל לר יריקלא מק וי ירי  א ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָֹֹ

נמל ל א נו מ אר ר למ ב ְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָנמנ
י נלמ לא "א א" ב וא  מ ר ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹונל

ב מ  אא ינ י  "ובראמר  ב ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָ
בראו ב ולא "א א יאל....••••נ .... ְְְְְְֱִִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

••••ילל ביל....  ••••  י ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָ

למימרכב יי יתהֹון ְְְִֵָָָָּוברי

מּיא ית ּומלּו ּוסגּו ְְַָָּפּוׁשּו

יסּגי ועֹופא ְְְְִֵַַָָּביממּיא

ְְַָּבארעא:

צפרכג והוה רמׁש ְְֲֲַַַַָָוהוה

חמיׁשאי: ֲִֵָיֹום

ארעאכד ּתּפק יי ְְֲֵַַַַָָואמר

ּבעיר לזנּה חיתא ְְְְִִַַַָָנפׁשא

לזנּה ארעא וחות ְְְְִֵֵַַַָּורחׁש

כן: ֲֵַָוהוה

ארעאכה חות ית יי ְְֲֵַַַַָָָועבד

וית לזנּה ּבעירא וית ְְְְְִִִַַָָָלזנּה

לזנֹוהיּכל דארעא רחׁשא ְְְֲִִִַָָָ

טב: ארי יי ְֲֲֵַָָָוחזא

אינׁשאכו נעביד יי ְֲֲִֵַַַָָָואמר

ּכדמּותנא ְְְִַָָָָּבצלמנא

יּמא ּבנּוני ְְְְִֵַָויׁשלטּון

ּובבעירא דׁשמּיא ְְְִִִַָָָּובעֹופא

רחׁשא ּובכל ארעא ְְְֲִַָָָָּובכל

ארעא: על ְְֵַַָָּדרחׁש

      

והעׂשבים הּדׁשאים ּבהֹוצאת האדמה ְְְְֲֲִִֶַַָָָָָָָָָׁשעׂשתה
הּמצמיח אין ּכי ּדע לּה. ה' אמרת ְְְִִִִִֵֶַַַַַָָׁשהסּפיקה
ּתֹולדתֹו ּבכח ּׁשּיׁש מּמה יֹותר ּבֹורא הּבֹורא ְְְִֵֵֵֵֶַַַַֹֹולא
הּמים והּנה ּבֹו, ּׁשאין מה אדם יּתן אי ְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָּכי
להם ּומּנין החּיּונית רּוח מחּסרי הם ְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֻוהעפר
והּמים הארץ ּכי והגם ּבברּואיהם. לתת ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָרּוח
ׁשּיּתנּו הגם מאד, עד ּדק חּיּונּיּות ּבהם ְְֲִִִֵֶֶַַַָֹיׁש
לא וזה ּׁשּבהם מּמה יֹותר יּתנּו לא ְְִִִֵֶֶֶֶַָֹֹמּמּנּו
הסּפיק לא ּכן על אׁשר ולעֹופֹות, לּדגים ְְְֲִִִִֵֶַַַָָֹיסּפיק
והּוא החּיּונית רּוח להם לברא ה' והצר ְְְְִִִֶַַַָָֹֹֻּכחם

והגםאֹומרֹו וגֹו'. נפׁש ּכל ואת וגֹו' וּיברא ְְְְְֲִֵֶֶַַַָָ
חּיה, נפׁש ׁשרץ יׁשרצּו אמר לּמים ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַַָָׁשּבצּוֹותֹו
חּיה, נפׁש לקּבל הכנה ּבֹו ׁשּתהיה ׁשרץ ְְֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּפרּוׁש
והּוא הכנה ירצה החּיּוני ּכי לדעת ל יׁש ְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָּכי
הּמים ּבכח יׁשנֹו וזה החמר לבין ּבינֹו ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹאמצעי
רּוחני ּכח ּבכחם ׁשּיׁש ׁשאמרנּו, ּכמֹו ְְְֲִֵֶֶַַַָָָֹֹלעׂשֹותֹו
ּבבריאתם ׁשּנּוי ה' עׂשה הּגדֹולים ּובּתּנינים ְְִִִִִִַַַַָָָָּדק.
וּיברא ּכלל ּבדר אמר ולא ׁשאמרנּו, ְְְְְְִֶֶֶַַַָָָָֹּכמֹו
ּגּלה ּבזה וגֹו' נפׁש ּכל ואת הּתּנינם ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָנפׁש
ׁשּמלבד ּׁשּבּים מה מּכל הם מׁשּנים ּכי ְְִִִִֵֶֶַַַַָָָֻהּכתּוב
עצמּה ּבריאתם ּבכח ּגם נפׁש ּבהם ְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשהֹוליד
ּבּים ּכח אין אׁשר נֹוסף ּכח ּבהם ה' ֲֵֶֶַַַָָָָָֹֹּברא

המפלא הּדג הּוא וזה ׁשאמרנּו. ּכמֹו ְְְְֲֶֶַַַַָָָֻלעׂשֹותֹו
ז"ל ּבדבריהם מפרׁשים ּדבריו ּוכבר זה, ְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָָֹלויתן
ויהי זֹו ּבבריאה אמר ׁשּלא וטעם עד:) ְְְִִִֶַַַַָָֹ(ב"ב
ויהי לֹומר יצטר לא ּכי מקֹום לֹו אין ְְִִִֵֵֵַַָָֹכן,
לבד ה' אמרֹות אּלא יזּכר ּכׁשּלא אּלא ְְְְִֵֶֶֶַַָָֹֻכן
ּׁשאין מה וּתהי, אמר ּכי כן ויהי הּתֹורה ְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּתּגיד
יׁש אמירה ּבכללֹו יׁש וּיברא ּכׁשאֹומר ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָּכן

הויה: ְֲִָָָּבכללֹו
הּמיםכב) ׁשרץ לבר ה' ׁשהצר טעם ְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֻוּיבר

מן הּיֹוצאים ּבּנבראים ּכן עׂשה ּׁשּלא ְְִִִִֵֶַַַָָָֹמה
עצמםהארץ. הּמים ּבתֹולדֹות ׁשּגם לֹו ועֹוד ְְְְִֶֶַַַַָָָ

ּכי נראה העֹוף. ׁשרץ ּבר ׁשּלא קנאה ְְִִִִִֵֵֶֶֶֶָָֹהּטיל
מה לפי הכרחי מּטעם ּכן להיֹות צרי ְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּדבר
אינֹו ׁשּיׁשרצּו לּמים ה' ּׁשּצּוה מה ּכי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָּׁשּפרׁשנּו
הּמין ּולקּיּום ּכן לאחרי ולא ׁשעה לפי ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָֹאּלא
מינם הרי ּכן לא ׁשאם וירּבּו ׁשּיפרּו ה' ְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָֹצּוה
ּברא אׁשר הּנבראים טבע ׁשּכפי ולהיֹות ְְְְֲִִִִֶֶֶֶַַָָָָּכלה,
הּקר טבע ּכי האׁש יסֹוד היא הּמֹוליד ּכח ְִִִֵֶַַַַָֹֹה'
מחכמת ּולמד וצא ההֹולדה. ּכח יפסיד ְְְְְִֵֵַַַַַַַָָָָֹאדרּבה
ׁשאמר קנו.:) (ׁשּבת ז"ל מּדבריהם ּגם ְִִֵֶֶֶַַַַַָָהּטבע
ּדכתיב וכּו' צדק ּדקאי ּדעּתי מאי לאברהם ְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָה'
ׁשם יעּין לרגלֹו יקראהּו צדק מא) ְְְְְְִֵֶֶַַַָָָֻ(יׁשעיה

מציאּות להם אין הּדגים זה ּוכפי ְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָּדבריהם,
על אׁשר להֹוליד ּבּנבראים הּקבּוע טבע ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָּכפי
לאמר ּוברכם הּנכּבד ּבמאמרֹו ה' חזר ְְְֲִֵֵֵַַַָָָָֹּכן
ׁשּיּוכלּו לֹומר הּוא ׁשּברכם הּברכה ּכּונת ְְְֵֵֶֶַַַַָָָָּפרּוׁש
יצטרכּו ולא הּמים קרירּות ימנעם ולא ְְְְְְְִִִִִֵַַָָֹֹלהֹוליד
ּכדר ּבארץ להתחּמם לּמים חּוץ ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָלצאת
ּתֹו אּלא מארעא ּדספני ז) (ּביצה ְְְְְִֵֵֵֶַַַַָָָהּתרנגֹולים
הּמים את ּומלאּו אֹומרֹו והּוא ּפרי יעׂשּו ְְְְֲִִִִֶַַַַַהּמים
ולא ּבּיּמים לֹומר הצר לּמה וקׁשה ְְְִִֶַַַַַַָָָֹֻּבּיּמים
הּכּונה אּלא הּמים את ּומּלאּו ּבאֹומרֹו ְְְְִִִִֶֶַַַַָָָהסּפיק
ּברּכת היא וזֹו יׁשרצּו ׁשם הּיּמים ׁשּבתֹו ְְְְְִִִִִֶַַַָהיא
ירב והעֹוף אמר וגמר הּוא. ּברּו ְְְִֵֶֶַַָָָָֹהמבר
ונכֹון: הארץ ּכל ּכדר ירב הּוא ּכי ְְִִֶֶֶֶֶָָָָָָּבארץ

Â.כד) ÌÈ‰Ï‡ ‡iÂאּלא היה לא זה ּגם «…∆¡…ƒ¿ֶֶַָָָֹ
ׁשרץ ּבבריאת ׁשּפרׁשנּו ּכדר ׁשעה ְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַָָלפי
ׁשּיפרּו להם לֹומר הצר ׁשּלא וטעם ְְְִִֶֶֶַַַַַַָֹֻהּמים.
ילדּו מעצמם והם ההֹולדה ּבהם הטּביע ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהלא
ּבׁשאינֹו מין יתערבּו ׁשּלא להם ׁשּצּוה ְְְִִִֵֶֶֶֶֶָָָָֹאּלא

אֹומרֹו והּוא וגֹו':מינֹו למינּה ְְְְִִָ
‡ÌÈ‰Ï.כה) NÚiÂהחּיּונית נפׁש ּבריאת ּפרּוׁש «««¡…ƒְִִִֵֶֶַַ

ורּׁש"י הּמים. ּבׁשרץ ׁשּפרׁשנּו ּדר ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַַעל
חּיים: אלהים ּדברי ואּלּו ואּלּו אחר ּבאפן ְְְְֱִִִֵֵֵֵֵֵֶַַֹֹּפרׁש

                
רי  , א , ח ר , ירי  ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

  חו י יר.... ְְִֵֶֶֶַַָָ

        

   (כו א, (רש"י ƒ¿«¿»«¿»∆
א)ּבּגמרא מא, חבּורת(זבחים ּכניסת 'ּפמליא': ּתבת רׁש"י ּפרׁש ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ

ּכאן אבל אליהם. סתרֹו ּדברי אׁשר לדעּתֹו, ּומהּמסּכימים ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעצתֹו

ּבׂשפת ּתבה זֹו היתה ּדבזמנֹו ונראה, ּפרׁשּה. ולא זֹו ּתבה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּכתב

ּבּגמרא א לפרׁשּה; הצר לא ולכן ּביתֹו, ּבני ׁשּפרּוׁשּה ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻהּמדינה

כו'). עצתֹו חבּורת (ּכניסת ּפרטים להֹוסיף ׁשהצר מּׁשּום ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻּפרׁשּה

ּבירּוׁשלמי ספ"ה)- פמיליי(סוטה לבּטאּהאיתא: יׁש זה ּולפי א. ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ

ּדגּוׁשה, (פ"א ּפמליא ולא חרּוקה), מ"ם רפּויה, (פ"א ְְְְְֲִֵַַָָָָָֹפמיליא

ּפתּוחה). מ"ם  ְָ
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    •••• , י ס ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
אר ,יי רא וא אר רא יי ו"  ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

י"ו רי ,ר יי  י  ח  ,"ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
"ח חר " רא א ו ,"....  ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

 ••••רי י  ,   א  ר ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
....א   ••••אח "וח רא א  ְְִֵֵַַַַַָָָָָָָֹ

ריא יר י רא ,א ר "ו ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹיו
רא י א רא   ח  ואחר ,ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָרא
  ר ,ר י  ר וא י, יְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

....אחר  ֵַ
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••••,וי"ו אחסר  א  ר  ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֻ

ר ,אי  ו ,יאי רא   , ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ
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אדםכז ית יי ְְָָָָָּוברא

ּברא אלהין ּבצלם ְְְְֱִֵֵַַָָּבצלמּה

ּברא ונּוקבא ּדכר ְְְְֵַָָָיתּה

ְָיתהֹון:

ואמרכח יי יתהֹון ְְֲִַַָָָּוברי

ּומלּו ּוסגּו ּפּוׁשּו יי ְְְְָלהֹון

עלּה ּותקּופּו ארעא ְְֲַַָָית

יּמא ּבנּוני ְְֵַָּוׁשלּוטּו

ּובכל דׁשמּיא ְְְִַָָָּובעֹופא

ארעא: על ּדרחׁשא ְְְֵַַַָָָָחיתא

יהביתכט הא יי ְְֲִַַָָָואמר

ּדבר עסּבא ּכל ית ְְְִַָָָלכֹון

אּפי על ּדי מזּדרע ְְְִִֵֵַַַַזרעּה

אילנא ּכל וית ארעא ְְִַָָָָָָכל

ּדבר אילנא ּפירי בּה ְִִֵֵֵַָָּדי

יהא לכֹון מזּדרע ְְְְְִֵֵַָזרעּה

ְֵָלמיכל:

      

כו)    ּבזה הּכּונה «…∆¡…ƒ«¬∆»»¿ֶַַָָָ
ׁשרץ ּכבריאת האדם את ה' ּברא לא ְִִִֶֶֶַָָָָָֹּכי
והׁשריצּו לּמים אמר אׁשר הארץ וׁשרץ ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּמים
אמר הּבֹורא הּוא אּלא והֹוציאה לארץ ְְִֵֶֶַַַָָָָָָואמר

ואמר האדם. יעׂשה הּואׁשהּוא ּכי נעׂשה ְֲֲִֶֶֶַַַָָָָ
כן ּכי רּבים ּבלׁשֹון ּדּבר לזה הענוה ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָמקֹור
לטעּות, מקֹום לתת חׁש ולא הענו. יחיד ְְְִֵֵֶַָָָָָָָֹידּבר
ה' יחיד ׁשם אלהים וּיאמר לאמר הקּדים ְֱִִִִִֵֶַַָֹֹֹּכי
ּכביכֹול ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו הּוא האלהים ְְְְֱִִִַָָֹהּוא
ירצה עֹוד חּיים. רּוח ּבֹו והפיח עפרֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַָּגּבל
ׁשל מּדֹותיו ּכי רּבים ּבלׁשֹון נעׂשה ְְְֲִִִִֶֶַַָּבאֹומרֹו
רחמים מּדֹות י"ג הם רּבים הּוא ּברּו ֲִִִֵַַַָָהּקדֹוׁש
יחד הסּכימּו הּדין מּדת ׁשהּוא אלהים ְְֱִִִִִֵֶַַַַֹוׁשם
אפׁשר ּכדמּותנּו ּבצלמנּו ואֹומרֹו אדם, ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָֹלברא
הּדין וצד הרחמים צד ּבֹו ׁשּיהיה לֹומר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָׁשּיכּון
לאׁשר הרחמים ודרכי הּדין ּדרכי ּבהם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָלהפעיל
וּייצר ז') (ב' אֹומרֹו סֹוד והּוא והבן. ְְְִִֵֶַָיּכֹונּו
לפרּוׁשנּו יסּכים וירּדּו ואֹומרֹו וגֹו'. אלהים ְְְְְְְֱִִִֵֵַֹה'
לּבֹורא ּבהּדמּות היא ׁשהּבריאה ְְְִִִִֵֶַַָָלהיֹות
ׁשּיהיה הּוא ּבדין והּדין, הרחמים ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָּבבחינֹות
הרחמים ּבחינת ּבֹו יׁש ּכי ּבּנבראים ְְֲִִִִִֵֵַַַָָמֹוׁשל
ּבדין. לּמתחּיב ּולהמית אליו ולּצרי ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָלראּוי
ּבּמים ׁשליטה הזּכיר ׁשּלא והגם ּבּכל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָֹֹוהׁשליטֹו
הּים הזּכיר הרי הּים ּבדגת ּבאמר ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹרמּוז
לׁשֹון ּבאֹומרֹו רמז רמז ּובדר ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָּבּנׁשלטים.
(ספר ז"ל ּׁשהֹודיענּו מה ּדר על ְִִֵֶֶֶֶַַָָירידה

ירד האדם מעׂשה ּבאמצעּות ּכי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהּגלּגּולים)
אדם מּבחינת ולבחינתּבמדרגתֹו ּדגים לבחינת ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָ

ּכפי ׁשרצים ולבחינת ּבהמה ולבחינת ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָעֹופֹות
עד מעלתֹו מּבחינת אדם יׁשּפל החטא ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָער
ׁשרמז והּוא לצלן רחמנא מּטה מּטה ירד ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאׁשר
ההּדרגֹות ירידֹות חלקי הּבריאה ּבׁשעת ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָּכאן
יחזר ׁשּבאמצעּותם וגם ענׁשֹו יקּבל ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּבהם
אדם נפׁש ירידת לֹומר והקּדים ְְְְְִִִֶֶַַָָָלׁשרׁשֹו,
לּנפׁשֹות המיעדת ירידה ּכי הּדגים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻלמדרגת
להתּגלּגל נפׁשם ׁשּתרד היא יחטאּו ּכי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָהרמֹות
אסיפה ּבמקֹומם להם הּכתּוב יחס ולזה ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּבדגים
חרב ׁשחיטת ּבצער להצטער להם אין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָּכי
ואחר כז:). (חּלין אֹותם מּתרת אסיפתם ְֲִִֶֶֶַַַָָָָֻאּלא
ּגלּגּול והּוא מּמּנה הּפחּותה ירידה אמר ְְְְִִִֶַַָָָָָּכ
הּדגים על יתר צער יצטר וזה ּבעֹוף ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּנפׁש
ּכאֹותּה ׁשחיטה חצי ּבֹו הּוא ּברּו ה' ְְְֲִִִָָָָוצּוה
ירידה אמר ּכ ואחר ּבעֹוף א' רב ְְְִִֶַַַָָָָֹׁשּׁשנינּו
וצערֹו יֹותר ּגרּועה ּבחינה ׁשהיא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָּבּבהמה
ּבבהמה, ׁשנים רב (ׁשם) ׁשּׁשנינּו ּכאֹותּה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻמרּבה
וצֹומח ּבדֹומם ׁשהיא ירידה אמר ּכ ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָואחר
ּתּגיד הארץ ּתבת הארץ ּובכל אֹומרֹו ְְְִֵֶֶַַָָָָָוהּוא
וכל הּצֹומח ּבּה רמז ּבכל ותבת הּדֹומם ְְְֵֵֵַַַַַַָָָָעל
ּבתקות יׁשנם אׁשר הּנפׁשֹות ירידֹות הם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָאּלּו
יעלה מהּדֹומם ּכי לקדמּותם לׁשּוב ְְֲִִֵֵֶַַַַָָהּתּקּון
מדּבר ּבלּתי חי ּבבעל יּכנס ּומהּצֹומח ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָלּצֹומח
מדּבר, חי לבעל יעלה מדּבר ּבלּתי חי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַּומּבעל

ׁשאין ּכּליֹון והּוא ּפחּותה ּבירידה עֹוד ְְְְִִִֵֶֶָָָויׁשנֹו
ׁשקצים לבחינת ירידה והיא ּתקוה ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָאחריו
הרׁשעים ּבחינֹות והם ּתקותֹו אבדה זה ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָּורמׂשים
הפליאּו אׁשר יׂשראל ּפֹוׁשעי ּדתם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָהּממירין

ֲעׂשֹות:
כז)    ּפרּוׁש «ƒ¿»¡…ƒ∆»»»¿«¿ֵ

ּגלמֹו ׁשּברא והּכּונה ּבאדם, הּנּכר ְְְְִֶַַַַָָָָָָָָָּבצלמֹו
צלמֹו אמרוגם ּכ ּבזהואחר אלהים ּבצלם ְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָֹ

אלהים. צלם הּוא ּכי ׁשּבראֹו הּצלם ְֱִִִֶֶֶֶֶַָָֹהֹודיענּו
צלמים ּבׁשני האדם ּברא ּכי לֹומר ירצה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָעֹוד
ּבבני ואפּלּו אדם ּבכל הּנּכר צלם ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹון
יׂשראל מּבני לא אׁשר מהּקדּׁשה הרקים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻאדם
הּנברא, ׁשל ּפרּוׁש ּבצלמֹו אמר ועליהם ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמה
נחלת יׂשראל עם המאּׁשרים ּבחינת הם ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָֻוהּב'
אתֹו ּברא אלהים ּבצלם אמר אּלּו ּכנגד ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּדי
צלמים ב' ּבּנבראים יׁש ּכי ללּמדנּו ּבא זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָהרי
והבן: נעלם רּוחני אלהים וצלם הּנּכר ְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹצלם

כח) האנֹוׁשי מין יּכרת ׁשּלא ּפרּוׁש «¿»∆…»ֱִִִֵֵֶָָֹ
ולרּבֹות לפרֹות אליו צּוה וגֹו' ְְְְִִִֵֶַָָֹוּיאמר
קּים האנֹוׁשי מין ׁשּיהיה אֹותם ׁשּבר ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהגם
וראיתי ולרּבֹות מּלפרֹות יתרּׁשלּו זה מּפני ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָֹלא
ּדכׁשּיׁש עּמנּו מּבני ּבנבראים נפסדֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָּדעֹות
מׁשּתּדלים מהן ב' אֹו א' אחים ד' אֹו ְְִִִֵֶַַג'
הּמין. קּיּום זה הּוא ּכי ואֹומרים ּורבּיה ְְְְִִִִִִִֶַָָּבפרּיה
הּסברא לֹו ּתבא מינֹו ּכׁשּיקּים א' ּבאדם ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹּגם
אמר לזה ולרּבֹות. לפרֹות עֹוד יׁשּתּדל ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹׁשּלא



נה                 
רי  , א , ח ר , ירי  ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָֹ

  חו י יר.... ְְִֵֶֶֶַַָָ

        

   (כו א, (רש"י ƒ¿«¿»«¿»∆
א)ּבּגמרא מא, חבּורת(זבחים ּכניסת 'ּפמליא': ּתבת רׁש"י ּפרׁש ְְְְֲִִִֵֵֵַַַַַַַָָָָ

ּכאן אבל אליהם. סתרֹו ּדברי אׁשר לדעּתֹו, ּומהּמסּכימים ְְְְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָעצתֹו

ּבׂשפת ּתבה זֹו היתה ּדבזמנֹו ונראה, ּפרׁשּה. ולא זֹו ּתבה ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּכתב

ּבּגמרא א לפרׁשּה; הצר לא ולכן ּביתֹו, ּבני ׁשּפרּוׁשּה ְְְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָֹֻהּמדינה

כו'). עצתֹו חבּורת (ּכניסת ּפרטים להֹוסיף ׁשהצר מּׁשּום ְְְְְֲֲִִִִֵֶַַַָָָֻּפרׁשּה

ּבירּוׁשלמי ספ"ה)- פמיליי(סוטה לבּטאּהאיתא: יׁש זה ּולפי א. ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָ

ּדגּוׁשה, (פ"א ּפמליא ולא חרּוקה), מ"ם רפּויה, (פ"א ְְְְְֲִֵַַָָָָָֹפמיליא

ּפתּוחה). מ"ם  ְָ
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    •••• , י ס ְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹ
אר ,יי רא וא אר רא יי ו"  ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָ

י"ו רי ,ר יי  י  ח  ,"ְְְְְֲֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹ
"ח חר " רא א ו ,"....  ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָֹֹ

 ••••רי י  ,   א  ר ְְְְֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֻ
....א   ••••אח "וח רא א  ְְִֵֵַַַַַָָָָָָָֹ

ריא יר י רא ,א ר "ו ְְְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָֹיו
רא י א רא   ח  ואחר ,ְְְְְְֲִִִִִֶֶַַָָָָרא
  ר ,ר י  ר וא י, יְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָֹ

....אחר  ֵַ
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ר ,אי  ו ,יאי רא   , ְְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹֻ
א וא ר....  ְְִִָָָֹ
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אדםכז ית יי ְְָָָָָּוברא

ּברא אלהין ּבצלם ְְְְֱִֵֵַַָָּבצלמּה

ּברא ונּוקבא ּדכר ְְְְֵַָָָיתּה

ְָיתהֹון:

ואמרכח יי יתהֹון ְְֲִַַָָָּוברי

ּומלּו ּוסגּו ּפּוׁשּו יי ְְְְָלהֹון

עלּה ּותקּופּו ארעא ְְֲַַָָית

יּמא ּבנּוני ְְֵַָּוׁשלּוטּו

ּובכל דׁשמּיא ְְְִַָָָּובעֹופא

ארעא: על ּדרחׁשא ְְְֵַַַָָָָחיתא

יהביתכט הא יי ְְֲִַַָָָואמר

ּדבר עסּבא ּכל ית ְְְִַָָָלכֹון

אּפי על ּדי מזּדרע ְְְִִֵֵַַַַזרעּה

אילנא ּכל וית ארעא ְְִַָָָָָָכל

ּדבר אילנא ּפירי בּה ְִִֵֵֵַָָּדי

יהא לכֹון מזּדרע ְְְְְִֵֵַָזרעּה

ְֵָלמיכל:

      

כו)    ּבזה הּכּונה «…∆¡…ƒ«¬∆»»¿ֶַַָָָ
ׁשרץ ּכבריאת האדם את ה' ּברא לא ְִִִֶֶֶַָָָָָֹּכי
והׁשריצּו לּמים אמר אׁשר הארץ וׁשרץ ְְְֲִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָהּמים
אמר הּבֹורא הּוא אּלא והֹוציאה לארץ ְְִֵֶֶַַַָָָָָָואמר

ואמר האדם. יעׂשה הּואׁשהּוא ּכי נעׂשה ְֲֲִֶֶֶַַַָָָָ
כן ּכי רּבים ּבלׁשֹון ּדּבר לזה הענוה ְְֲִִִִֵֵֶַָָָָמקֹור
לטעּות, מקֹום לתת חׁש ולא הענו. יחיד ְְְִֵֵֶַָָָָָָָֹידּבר
ה' יחיד ׁשם אלהים וּיאמר לאמר הקּדים ְֱִִִִִֵֶַַָֹֹֹּכי
ּכביכֹול ּובעצמֹו ּבכבֹודֹו הּוא האלהים ְְְְֱִִִַָָֹהּוא
ירצה עֹוד חּיים. רּוח ּבֹו והפיח עפרֹו ְְֲִִִִֵֵֶַַַָּגּבל
ׁשל מּדֹותיו ּכי רּבים ּבלׁשֹון נעׂשה ְְְֲִִִִֶֶַַָּבאֹומרֹו
רחמים מּדֹות י"ג הם רּבים הּוא ּברּו ֲִִִֵַַַָָהּקדֹוׁש
יחד הסּכימּו הּדין מּדת ׁשהּוא אלהים ְְֱִִִִִֵֶַַַַֹוׁשם
אפׁשר ּכדמּותנּו ּבצלמנּו ואֹומרֹו אדם, ְְְְְְְִִֵֵֶַָָָֹלברא
הּדין וצד הרחמים צד ּבֹו ׁשּיהיה לֹומר ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָׁשּיכּון
לאׁשר הרחמים ודרכי הּדין ּדרכי ּבהם ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָלהפעיל
וּייצר ז') (ב' אֹומרֹו סֹוד והּוא והבן. ְְְִִֵֶַָיּכֹונּו
לפרּוׁשנּו יסּכים וירּדּו ואֹומרֹו וגֹו'. אלהים ְְְְְְְֱִִִֵֵַֹה'
לּבֹורא ּבהּדמּות היא ׁשהּבריאה ְְְִִִִֵֶַַָָלהיֹות
ׁשּיהיה הּוא ּבדין והּדין, הרחמים ְְְְֲִִִִִִֶֶַַָּבבחינֹות
הרחמים ּבחינת ּבֹו יׁש ּכי ּבּנבראים ְְֲִִִִִֵֵַַַָָמֹוׁשל
ּבדין. לּמתחּיב ּולהמית אליו ולּצרי ְְְְִִִִֵֵַַַָָָָָלראּוי
ּבּמים ׁשליטה הזּכיר ׁשּלא והגם ּבּכל ְְְְֲִִִִִִֶַַַַַָֹֹוהׁשליטֹו
הּים הזּכיר הרי הּים ּבדגת ּבאמר ְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹרמּוז
לׁשֹון ּבאֹומרֹו רמז רמז ּובדר ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָּבּנׁשלטים.
(ספר ז"ל ּׁשהֹודיענּו מה ּדר על ְִִֵֶֶֶֶַַָָירידה

ירד האדם מעׂשה ּבאמצעּות ּכי ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָהּגלּגּולים)
אדם מּבחינת ולבחינתּבמדרגתֹו ּדגים לבחינת ְְְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָָ

ּכפי ׁשרצים ולבחינת ּבהמה ולבחינת ְְְְְְְִִִִִִֵַַָָעֹופֹות
עד מעלתֹו מּבחינת אדם יׁשּפל החטא ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַָָָער
ׁשרמז והּוא לצלן רחמנא מּטה מּטה ירד ְְְֲִֵֵֶֶַַַַָָָָָָאׁשר
ההּדרגֹות ירידֹות חלקי הּבריאה ּבׁשעת ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָּכאן
יחזר ׁשּבאמצעּותם וגם ענׁשֹו יקּבל ְְְְְֲֵֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּבהם
אדם נפׁש ירידת לֹומר והקּדים ְְְְְִִִֶֶַַָָָלׁשרׁשֹו,
לּנפׁשֹות המיעדת ירידה ּכי הּדגים ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻלמדרגת
להתּגלּגל נפׁשם ׁשּתרד היא יחטאּו ּכי ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָהרמֹות
אסיפה ּבמקֹומם להם הּכתּוב יחס ולזה ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָּבדגים
חרב ׁשחיטת ּבצער להצטער להם אין ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָּכי
ואחר כז:). (חּלין אֹותם מּתרת אסיפתם ְֲִִֶֶֶַַַָָָָֻאּלא
ּגלּגּול והּוא מּמּנה הּפחּותה ירידה אמר ְְְְִִִֶַַָָָָָּכ
הּדגים על יתר צער יצטר וזה ּבעֹוף ְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהּנפׁש
ּכאֹותּה ׁשחיטה חצי ּבֹו הּוא ּברּו ה' ְְְֲִִִָָָָוצּוה
ירידה אמר ּכ ואחר ּבעֹוף א' רב ְְְִִֶַַַָָָָֹׁשּׁשנינּו
וצערֹו יֹותר ּגרּועה ּבחינה ׁשהיא ְְְְֲִִֵֵֶַַָָָּבּבהמה
ּבבהמה, ׁשנים רב (ׁשם) ׁשּׁשנינּו ּכאֹותּה ְְְְִִִֵֶֶַָָָָֹֻמרּבה
וצֹומח ּבדֹומם ׁשהיא ירידה אמר ּכ ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָואחר
ּתּגיד הארץ ּתבת הארץ ּובכל אֹומרֹו ְְְִֵֶֶַַָָָָָוהּוא
וכל הּצֹומח ּבּה רמז ּבכל ותבת הּדֹומם ְְְֵֵֵַַַַַַָָָָעל
ּבתקות יׁשנם אׁשר הּנפׁשֹות ירידֹות הם ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַָָאּלּו
יעלה מהּדֹומם ּכי לקדמּותם לׁשּוב ְְֲִִֵֵֶַַַַָָהּתּקּון
מדּבר ּבלּתי חי ּבבעל יּכנס ּומהּצֹומח ְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַָלּצֹומח
מדּבר, חי לבעל יעלה מדּבר ּבלּתי חי ְְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַַּומּבעל

ׁשאין ּכּליֹון והּוא ּפחּותה ּבירידה עֹוד ְְְְִִִֵֶֶָָָויׁשנֹו
ׁשקצים לבחינת ירידה והיא ּתקוה ְְְְְֲִִִִִִַַָָָָאחריו
הרׁשעים ּבחינֹות והם ּתקותֹו אבדה זה ְְְְְְִִִִֵֶָָָָָָּורמׂשים
הפליאּו אׁשר יׂשראל ּפֹוׁשעי ּדתם ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָהּממירין

ֲעׂשֹות:
כז)    ּפרּוׁש «ƒ¿»¡…ƒ∆»»»¿«¿ֵ

ּגלמֹו ׁשּברא והּכּונה ּבאדם, הּנּכר ְְְְִֶַַַַָָָָָָָָָּבצלמֹו
צלמֹו אמרוגם ּכ ּבזהואחר אלהים ּבצלם ְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָֹ

אלהים. צלם הּוא ּכי ׁשּבראֹו הּצלם ְֱִִִֶֶֶֶֶַָָֹהֹודיענּו
צלמים ּבׁשני האדם ּברא ּכי לֹומר ירצה ְְְִִִִֵֶַָָָָָָעֹוד
ּבבני ואפּלּו אדם ּבכל הּנּכר צלם ְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹון
יׂשראל מּבני לא אׁשר מהּקדּׁשה הרקים ְְְֲִִִֵֵֵֵֶַָָָָָֹֻאדם
הּנברא, ׁשל ּפרּוׁש ּבצלמֹו אמר ועליהם ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָהּמה
נחלת יׂשראל עם המאּׁשרים ּבחינת הם ְְְְֲִִִֵֵַַַַַַָָֻוהּב'
אתֹו ּברא אלהים ּבצלם אמר אּלּו ּכנגד ְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּדי
צלמים ב' ּבּנבראים יׁש ּכי ללּמדנּו ּבא זה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָהרי
והבן: נעלם רּוחני אלהים וצלם הּנּכר ְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹצלם

כח) האנֹוׁשי מין יּכרת ׁשּלא ּפרּוׁש «¿»∆…»ֱִִִֵֵֶָָֹ
ולרּבֹות לפרֹות אליו צּוה וגֹו' ְְְְִִִֵֶַָָֹוּיאמר
קּים האנֹוׁשי מין ׁשּיהיה אֹותם ׁשּבר ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשהגם
וראיתי ולרּבֹות מּלפרֹות יתרּׁשלּו זה מּפני ְְְְְְְִִִִִִִֵֶַָֹלא
ּדכׁשּיׁש עּמנּו מּבני ּבנבראים נפסדֹות ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָּדעֹות
מׁשּתּדלים מהן ב' אֹו א' אחים ד' אֹו ְְִִִֵֶַַג'
הּמין. קּיּום זה הּוא ּכי ואֹומרים ּורבּיה ְְְְִִִִִִִֶַָָּבפרּיה
הּסברא לֹו ּתבא מינֹו ּכׁשּיקּים א' ּבאדם ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹּגם
אמר לזה ולרּבֹות. לפרֹות עֹוד יׁשּתּדל ְְְְִִִֵֶֶַַָָֹׁשּלא



נו                
     ••••ה ה הה ְְְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָ

ה ה   הה     ְְְְְְְְְְֱֲִִִִֶַַָָָָָָָָֹֹ
 ה ה          ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹֻ
ה " " "  ה   " ְְְֱֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָ
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ּולכלל ארעא חות ְְְֵַַָָָּולכל

ּדרחׁש ּולכל דׁשמּיא ְְְִֵַָָָֹעֹופא

נפׁשא בּה ּדי ארעא ְְִֵַַַָָעל

עסּבא ירֹוק ּכל ית ְְְִַָָָָחיתא

כן: והוה ְֲֵֵַָָלמיכל

עבדלא ּדי ּכל ית יי ְֲֲִַַָָָָוחזא

והוהוהא לחדא תּקין ְֲֲִַַַָָָ

יֹום צפר והוה ְְֲַַַָרמׁש

ְִֵָׁשתיתאי:

ׁשמּיאא ְְְְִַַָָואׁשּתכללּו

חיליהֹון: וכל ְְְֵֵַָָוארעא

      

ּפרּו אמר ּברה ה' מצות ה' ּדבר ּתחּלת ְְְְִִַַַַָָָה'
ׁשּבר והגם לּמצוה ּגבּול עׂשה ולא ְְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹּורבּו
וגמר העֹולם. מן האדם מין יּכרת ׁשּלא ְִִִֵֶַָָָָָָָָֹאֹותם
סמּו וכבׁשה ואֹומרֹו הארץ. את ּומּלאּו ְְְְְִִֶֶֶָָָָֹֻאמר
הארץ ׁשּימלאּו ּבאמצעּות ּכי לֹומר ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָלּומלאּו
החרב מקֹום ּכי לפניהם נכּבׁשה ּתהיה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָּבזה
הּוא ׁשֹוממּותֹו לצד ּכי ּבֹו ׁשֹולט אדם ְְִֵֵַָָאין
ּבאֹומרֹו ירצה עֹוד לאדם. נגּדּיים ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָמתמּלא
ואחר הּמֹוליד ּכח ּבהם ׁשּיהיה אתם ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹוּיבר

הּדבר: על אֹותם צּוה ִַַָָָָָּכ
B‚Â'.כט) ÌÎ È˙ ‰‰ ÌÈ‰‡ Ó‡iÂׁשעּור «…∆¡…ƒƒ≈»«ƒ»∆¿ִ

ׁשּכבר להיֹות הּדר זה על הּוא ְְִֶֶֶֶַַַָָהּכתּוב
ּבזה וגֹו' ּורדּו וכבׁשה הארץ את ּומּלאּו ְְְְְִִֶֶֶַָָָָָֻאמר
הּבריאה ּבכל וׁשּליט אדֹון האדם את ְְְֲִִֶַַָָָָָָָעׂשה
לאכלה ׁשהּוא הּנתינה ּתֹועלת לֹומר ּבא ְְְְִֶֶֶַַַָָָָָועּתה
ּומּמֹוצא מהּצמחים, לאכל אֹותם הרׁשה ְְֱִִִֵֶֶַָָָָָֹּובזה
הּים ּדגת להם ּׁשּנתן מה ּכי יֹודע אּתה ְִֵֶֶַַַַַַָָָָָָּדבר
ּבהם למׁשל אּלא אינֹו והּבהמה הּׁשמים ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹועֹוף
מהּנמׁשלים אחד על ּפרט ּכי מהם לאכל ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹֹולא

ּכּלם: ולא לאכילה ְֲִֶַָָֹֻׁשהּוא
˙‡Â.עץ פרי ּבֹו אׁשר העץ עץּכל ׁשלל ּכאן ¿∆ְֲִֵֵֵֶַָָָָ

לבד ּפרי עֹוׂשה זה ּבגדר אינֹו ּכי ְְְִִֵֵֶֶַַַַָהּדעת
הּוא הּכתּוב וׁשעּור ּפרי, עצמֹו ׁשהּוא ְְְִִֶֶַַָָאּלא

הּדר זה ּבּכללעל העץ ּכל ולא העץ ּכל ואת ְְְֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ׁשהּוא אֹותֹו ולא עץ ּפרי ּבֹו אׁשר אֹותֹו ְְֲִֵֶֶֶָֹאּלא
עליו ׁשּנצטּוה הּדעת עץ ׁשהּוא ּפרי ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָעצמֹו
הּדעת עץ ּדאפּלּו יאמר אֹו ּבפרּוׁש. ּכ ְֲִֵֵַַַַַַַָֹאחר
אמרּו ּכבר עליו, ׁשּנצטּוה ׁשּמצינּו והגם ְְְְֲִִֶֶַַַַָָָָָָָּבּכלל
ערב עד ממּתין היה ׁשאם פכ"א) (ב"ר ְִִֶֶֶַַָָז"ל
ּומּתֹו ּכאן, עד הּיין על מקּדׁש היה ְִִֵַַַַַַָָָָׁשּבת
עֹולם: אּסּור נאסר לא ּכי למד אּתה ְֱִִִֵֵֶֶַַָָָֹּדבריהם

B‚Â'.ל) ‡‰ ˙i Îeחּית הּכתּוב סמ ¿»««»»∆¿ַַַַָָ
יהיה לכם ּבסמּו האמּורים עם ְְֲִִִֶֶֶָָָָָהארץ
אדם מאכל ׁשּנֹותן ׁשּנראה וגֹו' ּולכל ְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָלאכלה

אמר וגמר ּבהׁשואה, ּפעםלּבהמה לאכלה ְְְְְְֵֶַַַַַָָָָָָֹ
ּבהמה ׁשאכילת ׁשּנראה עׂשב לירק סמּו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָׁשנית
ּכי היא הּכּונה הּׂשדה. מעׂשב אּלא אינֹו ְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָועֹוף

ּדוקא אּלא ועֹוף חּיה לּבהמה ה' ּברא ְְְֵֶַַַָָָָָָֹלא
עׂשב ירק אין אם ּתאמר וׁשּמא עׂשב, ְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָֹירק
לאכלה לכם לֹומר ּתלמּוד מתה החּיה ְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָנמצאת
ּכי אֹומרים נמצינּו וגֹו'. הארץ חּית ְְְְִִִִֶַַָָָּולכל
והחּיה העץ, ּומּפרי הארץ מּפרֹות יחיה ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָהאדם
מחיה אין ואם והּירקֹות מהעׂשבים ְְְְְֲִִִֵֵַָָָָָוהעֹוף
לרמז ויׁש אדם. מּמאכל מחיתּה הרי ְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָָֹמאּלּו
ּבׂשד עׂשב ונתּתי יא) (עקב ּבאֹומרֹו ְְְְְִֵֵֶֶֶַָָזה
זה זּולת אבל וׂשבעּת ואכלּת ּובזה ְְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָָָָָָלבהמּת
ּכי והעֹוף החּיה ּתאכלּנּו ּכי הּׂשביעה ְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹּתחסר

מזֹונֹות י:מזֹונֹותם ְְֶָ
B‚Â'.לא) ÌÈ‰‡ ‡iÂּבריאת ּבאמצעּות ּפרּוׁש ««¿¡…ƒ¿ְְְִֵֶַָ

טֹוב ּכי ּבכללּותֹו מעׂשהּו נראה ְְֲִִִֵֶַָָָָהאדם
הּתּקּון ּבכל ּתֹועלת מה אדם אין אם ּכי ְִִִֵֶֶַַָָָהּוא,
הבחנת אין ּכי האדמה, וצמחי הּבריאה ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָָָָּובכל
אליו ּכי האדם ּבאמצעּות אּלא נּכרת ְְִִֵֶֶֶֶָָָָָָָטֹובה
ּתבת ואֹומרֹו לּמטיב. ויֹודה הּטֹוב ויבחן ְְְְְִֵֵֶַַַַַֻֻיּכר
ׁשאמר ּבּימים לֹומר ּדקּדק ּׁשּלא מה ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹוהּנה
ׁשּקלקל לֹו מצינּו האדם ּכי להיֹות טֹוב ּכי ְְִִִִִֵֶֶָָָָָּבהם
לֹומר ּדקּדק לזה הרע, מעׂשה ועׂשה ְְֲֲִֵֶֶַַַַָָָָָמעׂשיו
טֹוב ה' מעׂשה לצד אז ּׁשהיה מה ּכי ְְֲִִֵֵֶַַַָָָוהּנה
חׁשּבֹונֹות ּבּקׁש האדם הּוא ּכ ואחר מאד ְְְִֵֶַַָָָָָָֹהיה
אֹו להרע ּבידֹו הּבחירה היֹות לצד ְְְְֱִַַַַָָָרּבֹות
ּבחינת ּבמעׂשיו והּוה הּטֹוב וׁשלל ְְְְְֲִִִֵַַַַָָָלהיטיב
לּצד אּלא ּברא לא ה' מעׂשה לצד אבל ְֲֲֵֶַַַַַָָָָָֹהרע
וגֹו' אלהים וּירא ּבאֹומרֹו ירצה עֹוד ְְְְְֱִִֶַַַֹהּטֹוב.
ה' הּביט האדם ּבריאת ּבׁשעת ּכי רמז ְְִִִִִַַַָָָָָּכאן
וגֹו' וּירא אֹומרֹו והּוא ג') (ב"ר ְְְְִִַַַַּבּצּדיקים
ׁשהּביט והגם הּצּדיקים, ׁשהם טֹוב ְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַוהּנה
לבריאתם ּתּקּון ועׂשה הכין להם ּגם ְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָּברׁשעים
מאד פ"ט) (ב"ר ז"ל ואמרּו מאד אֹומרֹו ְְְְְְָֹֹוהּוא
הּנבראים נתקנים ׁשּבאמצעּותֹו הּמות מלא ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָזה
ּבחינת ּכנגד ולזה הּׂשכל. מּדר ְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָהּנֹוטים
הּנם הּנה ּפרּוׁש טֹוב והּנה אמר ְִִִִִֵֵֵַַַָָהּצּדיקים
ּבחינת ּוכנגד מות. צר מּבלי טֹוב ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָֹּבחינת
טֹוב ּבבחינת הם ּגם יׁשנם עקלקּלֹותם ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָהּמּטים

מאד: ְְְֶָֹּבאמצעּות

„BÚּכי ׁשּידענּו למה הּבריאה טעם ּכאן ְְְְִִִֶַַַַָָָָֹירמז
ּברא ואליו ּובׁשבילֹו האדם הּוא הּכל ְְִִִֵַַָָָָָָֹעּקר
לאדם הּׁשאלה ּתבא ּומעּתה ּברּואיו, ּכל ְְֵֵַַָָָָָָָָֹה'
ׁשהגם ּפרּוׁש מאד טֹוב והּנה אמר לזה ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָֹלּמה,
הּטֹוב, מּבחינת הּוא האדם נׁשמת ְְְִִִִֶַַַַָָָׁשּבחינת
הּטֹוב ּבמעלֹות לעלֹות ה' ּבראֹו זה ּכל ְְֲֲִֶַַַָָעם
ידי על מאד אֹומרֹו והּוא ׁשהּוא מּמה ְְְְִֵֵֶַָֹיֹותר
מּמדרגה נׁשמתֹו מתעּלית האדם ְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָָָמעׂשה

זאת: יעׂשה אנֹוׁש אׁשרי ְְְֱֲֵֵֶַַַָֹלמדרגה
B‚Â'.א) ÌÈÓM‰ elÎiÂמה ידענּו לא זה מקרא «¿À«»«ƒ¿ְְִֶַַָָֹ

ּדר על לֹומר יכּון ּכי ונראה ללּמדנּו, ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָּבא
הּוא ּברּו הּקדֹוׁש פס"ח) (ב"ר ז"ל ְַָָָאֹומרם
מלא הּוא ּכי מצינּו ּגם עֹולם. ׁשל ְִִֵֶַָָָמקֹומֹו
ּכבֹודֹו הארץ כל מלא ו) (יׁשעיה ּכאמּור ְְְְֶַָָָָָָָֹעֹולם
העֹולם ּבהּקף נמצא יתּבר אֹורֹו ְְְִִֵֵֶַַָָָָָּומעּתה
הּדבר טעם לדעת לב לתת וצרי ְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָּובפנימּיּותֹו.
ּתֹורה זקני מּפי ּומקּבלני ּככה. ה' עׂשה ְְְִִִִֵַָָָָָָָֻלּמה
ּכדי הּוא ּכּדּורי העֹולם ה' ׁשעׂשה טעם ְִִֵֶַַַָָָָּכי
ּופרּוׁשן חלקיו. ּכחי ּבהׁשואת ויתקּים ְְְְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשּיעמד
ּתׁשּוקה ׁשאין לדעת ל יׁש הּוא ּדברים ְְְִֵֵֶֶַַָָָׁשל
ונאהבת ונחמדת וחביבה ערבה ְְְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַָָָָּבעֹולם
לחלקי ּובפרט לּנבראים ּומקּוות ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָֻונתאבת
האלהּות אֹור ּבחינת ויֹודע הּמּכיר ְְֱִִִֵַַַַָָָֹהרּוחני
נפׁש ּכל יכספּו ואליו יתּבר ּבאֹורֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָּכהּדּבקּות
יתּבר אֹורֹו מּנעם קצת להּכיר הּמּגעת ְְְִִִִִַַַַַַַָָֹחּיּונית
ּכי לדעת ּול ה'. ּבנעם לחזֹות נפׁשם ְְְֲִֵֵַַַַַָָֹּתצא
ּבחינת ה' ּבֹו יצר ּבעֹולמֹו ה' ּברא אׁשר ְְֲִֶַַָָָָָּכל
חּיים ּבעלי ּבחינתֹו ּכפי וההבחנה ְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָההׂשּכלה
יׁש ודֹומם וצֹומח מדּברים ּובלּתי ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַמדּברים
ּכפי יֹוצרֹו להּכיר מההׂשּכלה ּכח אחד ְְְְְִִֵֶַַַַָָָָֹלכל

ּתׂשּכיל ּובזה העֹולםהּׂשגתֹו. העמדת לדעת ְֲִֶַַַַַַָָָָָָָ
התנֹועעּות מּבלי ועֹומד ּתלּוי הּוא ּדבר ְְְְֲִִִֵֵֶָָָּבאיזה
ההערֹות ּובאמצעּות יראיו אל סֹודֹו ּגּלה ה' ְְְִִֵֶֶֶַָָָָּכי
ּבאמצעּות ּכי והּוא המרּגׁש. הּׂשג ְְְְֱִִֶֶַַַָָָֻֻהּנאמרים
ּכּדּורּיּות יסֹובב אׁשר והמקּוה הּנערב ְְְֱֲִֵֶֶֶַַַָֻאֹורֹו
ׁשל מהּסֹובב וחלק חלק וכל ּבהׁשואה ְְְְֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָהעֹולם
הּבֹוערת הּתׁשּוקה אׁש ּבכח יתעּצם ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹהעֹולם
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ּבבין רק אינֹו הּקדׁש על מחל להֹוסיף החּיּוב הרי לׁשאל, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַֹֹֹיׁש

ׁשהּוא ּבׁשעה ּגם אּלא לילה, ספק יֹום ספק ׁשהּוא ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּׁשמׁשֹות,

עּתיו יֹודע אינֹו ׁשאדם מּפני הּוא ּגּופא זה ּכי ואם יֹום. ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוּדאי

ּכזה, חּיּוב יׁש סֹוף סֹוף הרי – ׁשּבת לחּלל עלּול והּוא ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָּורגעיו,

מביא זֹו ׁשאלה לתרץ ּכדי (ּכביכֹול). לקּיימֹו חּיב הקּב"ה ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָוגם

טעמא הּדֹורׁש ׁשמעֹון, רּבי – אֹומרֹו ּבׁשם הּמימרא את ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָרׁש"י

א)ּדקרא קטו, הקּב"ה,(ב"מ אצל ׁשּי לא החּיּוב ׁשּטעם ּומּכיון , ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

הּדין. ּגם אצלֹו אין  ְִֵֶַַ

ּביֹומאב יי ְְְֵֵָָוׁשיצי

עבד ּדי עבדּתּה ְְֲֲִִִֵָָָׁשביעאה

מּכל ׁשביעאה ּביֹומא ְְְִִַָָָָונח

עבד: ּדי ְֲֲִִֵָעבדּתּה

      

המקּוה, נצר ּכללּות לבחינת להתקרב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֻּבֹו
ּבֹו ּתׁשוה העֹולם סּבּוב ּבחינת ּכל ּכי ְְְְִִִִִֶַָָָולהיֹות
אין ּכי ּׁשּמּמּנּו מה מּצד ּבין הּתׁשּוקה ְִִִִֵֵֶֶַַַָׁשעּור
ׁשּבאמצעּות חברֹו על רּבה אחד חלק ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּתאות
ויחלׁש ההּוא החלק התעּצמּות יתרּבה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַזה
הּנעים האֹור הּוא ּׁשאליו מה מּצד ּבין ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּכנגּדֹו,
מחברֹו יֹותר מהּסֹובב לחלק קרֹוב אינֹו ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַָּכי
התעּצמּותֹו ּבכח מהעֹולם חלק יגּדל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּבזה
וכל ּבהׁשואה הּכל אּלא אחר מחלק ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיֹותר
העֹולם ׁשל הּסֹובב חלקי מּכל הּׂשערה ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָחּוט
אליו הּפֹונה לּצד ּומֹוׁש להתקרב ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָיתעּצם
סביבֹות מּכל הּנמׁש התעּצמּות ְְְְְְִִִִֶַַָָָּובאמצעּות
וכל וקּים עֹומד העֹולם נמצא העֹולם ְְְִִֵַַָָָָָָָּכּדּורּיּות
האמּור ּבאמצעּות חברֹו את מעמיד ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָחלק
חׁשק ּומסמרי ּביתדֹות ּתקּוע העֹולם ּכל ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָונמצא
ׁשּבֹו רּוחנּיּות ּונטֹות ּכלֹות לצד ְְְִֵֶַַָהּבֹורא
אּתה ּובזה ׁשמֹו. יתעּלה להּנערב ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָלהתקרב
והבן. ּכּדּורי העֹולם את ה' ׁשּברא טעם ְִִֵֶֶַַַַָָָָָמּׂשיג
נרקע העֹולם לּמה טעם מצינּו ּכן ּגם ְִִֵֶַַַַָָָָָָּובזה
ּתתהּוה ההתנֹועעּות ּכי התנֹועעּות ּבלי ְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַונתקע
הּמעמיד מחלקי חלק והחלׁשת הגּברת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָלצד
להתנֹועע אפׁשר אי זה ּבּמציאּות ּכן ּׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמה

אפן: ְֶֹּבׁשּום
L‡Âחגיגה) אמריהם ּבנעם ז"ל רמזּו לזה ּכי ¿∆¿»ְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ

על ידעּו ולא ּדקּימי לׁשֹונם וזה ְְְְְְֵֶַַָָֹיב:)
הּנבראים היּו אם ּכי הּכּונה ּכאן, עד קּימי ְְִִִִֵַַַַַָָָָָָמה
חּבת מעלת רם וידעּו זֹו הבחנה ְְְְֲִִִֵַַַַַָָֹמבחינים
ויראּו הּנערב לּנעלם הּנבראים ּותׁשּוקת ְְְְֱֱִִִֶֶֶַַַַַָָָֹהּקדׁש
זה ּדֹומם והתעּצמּות הּתקוה עצם הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹּכּמה
להנֹות להתקרב מתעּצם אׁשר העֹולם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהּוא
חלק ּבׁשּום רפיֹון נהג ולא המקּוה ְְְְִֵֵֶֶַַָֹֻמאֹור
צרי ּכּמה מּזה וחמר קל יּׂשאּו העֹולם ְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹמּסֹובב

נתר ּבֹו ּכי לעׂשֹות ההבחנההאדם ּבית ְְֲִִֵַַַַָָָָָ
ׁשּכל להיֹות ּכי לדעת ל יׁש ּגם ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָוההׂשּכלה.
החּיּוני רּוח אׁשר ּכל עֹולם ּבמלא ְְֲִִִִִֶַַַָָָֹהּנבראים
ּכל אין ּכי קנ) ּתהּלים (ילקּוט ז"ל אמרּו ְְְִִִֵַָָּבֹו
ׁשּיׁשנֹו לצד אם ּכי ּבמקֹומּה מתיּׁשבת ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָנפׁש
הּנפׁש ּתגעל לא הּזה עֹולם מלא ּומקּוה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻלּנכסף
מּכבֹודֹו עֹולמֹו ה' האיר זה ּולטעם הּבׂשר ְְִִֵֶֶַַַָָָאת
ּתֹו ּבתֹו העֹולם ונמצא עֹולם מלא ְְְְִֵָָָָָּוכבֹודֹו
וסֹובב העֹולם ּכל ּבתֹו הּבֹורא ואֹור ְְְְֵֵַָָָּבֹוראֹו

ּבאמצעּות העֹולם ונתקּים עמד ּובזה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָעֹולמֹו
הּׁשמים ויכּלּו אֹומרֹו והּוא לּמצּוי, ְְְְִַַַַַָָָֻהּתׁשּוקה
אֹומרֹו ּדר על וּיכּלּו ּפרּוׁש צבאם וכל ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָֻוהארץ
ּובאמצעּות ּכלתה וגם נכספה פ"ד) ְְְְְְְִִִֶַָָָָ(ּתהּלים
ׁשהֹוציא וטעם הּבריאה. ונתקּימה נׁשלמה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָזה
הּוא ּכי לרמז ויכּלּו זה ּבלׁשֹון הענין ְְְְִִִִֶַַָָָֹֻהּכתּוב
והּוא הּכל אל החלק ּכלֹות עד ּגדֹולה ְְְְֵֶֶַַַָָֹּתׁשּוקה
והּוא והּתׁשּוקה, החׁשק מּבחינת ּגדֹולה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָּבחינה
זה הרי ּכלתה וגם נכספה ּבאֹומרֹו ּדוד ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשרמז
ׁשּלפניה מּבחינה ּגדֹולה זה ּבחינה ּכי ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָמּגיד
קּים. העֹולם והתעּצמּותּה זֹו ּבחינה ְְְְְְִִֶַַָָָָָָּובאמצעּות
והּוא והבן העֹולמים חי קריאתֹו סֹוד הּוא ְְְְִִֵֶַָָָָוזה

חּיים: מל ּפני ּבאֹור ְְִֵֶֶַסֹוד
B‚Â'.ב) ÌÈ‰Ï‡ ÏÎÈÂׁשּבא הּוא הּכתּוב ּפׁשט «¿«¡…ƒ¿ְֶַָָָ

אחרת מלאכה ׁשעׂשה תחׁשב ׁשּלא ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹללּמדנּו
אמר לזה ּבּתֹורה הזּכרה ולא ּכ ויכלאחר ְְְְֶַַַַַַָָָָָֹֻ

יתּבר ּבדעּתֹו ּׁשעלה מה ּכּלה ּפרּוׁש ְְְֱִִִֵֶַַַָָָָֹאלהים
מלאכה עׂשה ׁשּלא ּכן ּגם ׁשלל וכאן ְְֲֵֶַַַָָָָָָֹלעׂשֹות.
אּלא והבן אחרים ימים ּבׁשּׁשה הּׁשּבת ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָאחר
היה ׁשּלא עׂשה אׁשר לאֹומרֹו לב לתת ְְֲֵֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשּיׁש
מלאכּתֹו. וגֹו' אלהים ויכל אּלא לֹומר ְְְְֱִִֶַַַַָָֹצרי
מׁשמע הּׁשביעי ּבּיֹום אֹומרֹו להעיר יׁש ְְְְִִִֵַַַָָעֹוד
אֹותּה וכּלה מלאכה עׂשה הּׁשביעי ּבּיֹום ְְְִִִִַַָָָָָָּכי
והגם ׁשּכּלה, הּוא הּׁשּׁשי ּבּיֹום ּכי כן ְֲִִִִֵֵֶַַַַָואינֹו
וזה ואמרּו זה לתּקן הרּגיׁשּו ז"ל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָׁשרּבֹותינּו
ּבׂשר אֹומר ׁשמעֹון רּבי פ"י) (ב"ר ְְִִֵַָָָלׁשֹונם
ּתבת זה ּכל עם ע"כ, וכּו' יֹודע אינֹו ְִֵֵֵֶַַָָָודם
הּוא ּפרּוׁש ּדבריהם ּולפי מדּיקת אינּה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָֻּבּיֹום
אמת ּדברי ּדבריהם ּכי ּובאמת ּבּיֹום. ְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַּכאּלּו
יפֹוצץ: ּוכפּטיׁש מּלין לאלּה יׁש עֹוד ְְֱִִִֵֵֵֶַַָֹאּלא

‰‡Âאֹומרם ּדר על לֹומר הּכתּוב ׁשּיכּון ¿ƒ¿∆ְְֵֶֶֶַַַַָָ
רֹופף היה העֹולם ּכי יב) (חגיגה ֲִִֵָָָָָז"ל
ונתיּסד. העֹולם ונתקּים ׁשּבת ׁשּבאה עד ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָורֹועד
נפׁש ה' ּברא ׁשּבת ּביֹום ּכי הּוא ְְִֶֶַַַָָָָָוהּכּונה
ׁשבת הּׁשביעי ּובּיֹום אֹומרֹו סֹוד והּוא ְְְִִַַַָָָהעֹולם
ּדרׁשּו טז) (ּביצה ז"ל ׁשחכמינּו הגם ְֲֲִֵֵֶַַַָָָָוּיּנפׁש.
ּדר אּלא זה אין נפׁש, וי ׁשּבת ׁשּיצא ֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּכיון
ונפׁש אמר ולא וּיּנפׁש מאֹומרֹו ׁשּדרׁשּו ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹּדרׁש
ׁשּבת ׁשּיצא ּכיון לרמז הּכתּוב נתּכּון ּכי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּדרׁשּו
הּכתּוב ּפׁשט מׁשמעּות אבל הּנפׁש ׁשאבדה ְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָָוי
ׁשּׁשבת ּכיון לֹומר ׁשּנתּכּון מּמּנה יֹוצא ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאינֹו

ׁשפע נׁשּפע ּפרּוׁש וּיּנפׁש ׁשּבת ּבא ְִִֵֵֶַַַַַָָָּפרּוׁש
היה לא הּׁשּבת קדם ּכי הּנבראים ּבכל ְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹֹהחּיּוני
ּבּספר לרז"ל מצאנּו וכן הּנבראים. לכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָנפׁש
טעם ׁשּנתנּו מד.) (ּתזריע הּתֹורה זהר ְְִֶַַַַַַַָָָֹהּקדֹוׁש
לקרב וׁשּלא הּׁשמיני ּבּיֹום למּול ה' ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹלמצות
עד הּוא הּטעם ּכי הח' יֹום עד לה' ְִַַַַַַַָָקרּבן
והּוא נפׁש. ּבעל ויהיה הּׁשּבת יֹום עליו ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָעבֹור
ׁשּכּלה ּפרּוׁש וגֹו', אלהים ויכל הּכתּוב ְְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשאמר
ּופרׁש וחזר מלאכּתֹו הּׁשביעי יֹום ּבאמצעּות ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָה'
ּדבר חסר ׁשהיה לא ׁשּכּלה מלאכּתֹו הּוא ְְִֵֶֶַַָָָָָָֹמה
הּכּונה אּלא ויכל אֹומר הּוא ועליו ְְֲֵֵֶַַַַָָָָָמעׂשֹותֹו
עׂשה ׁשּכבר הּמלאכה ּפרּוׁש עׂשה אׁשר ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָהיא
ּובאמצעּות הּמעמיד ּדבר חסרה היתה ְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָעדין
מה נתיּׁשב ּובזה הענין. נגמר ּבֹו הּׁשביעי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָיֹום
ּבּתֹורה למצא הרוחנּו ּבזה ּגם ְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹּׁשּדקּדקנּו.

ׁש ּכדר עצמֹו הּׁשביעי יֹום הֹודיעהּבריאת ְְְְִִִִֶֶֶַַַָ
ויהי ּדכתיב ּביֹומֹו יֹום ּבריאת הּתֹורה ְְְְִִִִַַַָָאֹותנּו
והוית הערב הוית מּגיד זה הרי וגֹו' ְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָערב
יֹום ּבריאת ׁשהֹודיע מצינּו לא וכאן ְְִִִֶֶַַַָָֹֹהּבקר
ּׁשּפרׁשּתי ּולמה אמּור. הּוא הרי ּולדרּכנּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָזה,
יכֹול וחׁשק ּתׁשּוקה לׁשֹון ׁשהּוא ויכּלּו ְְְְֵֶֶַַָָָֻּבּפסּוק
על וגֹו' אלהים ויכל אֹומרֹו ּכן ּגם ְְְְְֱִִֵֵַַַַָֹלהתּפרׁש
ּתכסף ידי למעׂשה יד) (אּיֹוב אֹומרֹו ְְְֲִֵֶֶֶַָֹּדר
האדֹון ּכי חׁשק ּבאבֹותי רק י) (ּדברים ְְֲִִִֶַַַָָָָּוכתיב
יֹום ּבאמצעּות היה וזה ּבעֹולמֹו וחפץ ְְְְְֵֶֶַָָָָָָחׁשק
חׁשק ׁשּפרׁשנּו ּכדר העֹולם ׁשּנתקּים ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשביעי
ּבדבריהם הּובא זה ודבר ּבברּיֹותיו ונתרּצה ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָה'

:ּבסמּו ועּין ז"ל ב') ְְֵַָ(שה"ש
˙aLiÂ.וגֹומר הּׁשביעי ּבאּבּיֹום זה מקרא «ƒ¿…ְְְִִִֵֶַַָָ

הּנאמרים עצמן הּדברים הם ּכי ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָללּמדנּו
אלהים: ויכל ְְֱִַַָֹּבסמּו

‰‡Âב"ר) ז"ל ּׁשאמרּו מה ּדר על לֹומר ¿ƒ¿∆ְֶֶֶַַַָ
עם ׁשּבת ערב נבראּו ּברּיֹות ּכי ְְְִִִִֶֶַָפ"ז)
עד ּגּופם ּבריאת לגמר הסּפיקּו ולא ְְְְֲִִִִֵַַָָֹֹחׁשכה
לנּו ויׁש ע"כ. הּמּזיקים הם והן הּיֹום ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָׁשּקּדׁש
הּבֹורא ּבער לאמר יצּדק אי זאת ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָֹֻלהׂשּכיל
הלא וכּו' לגמר הסּפיק ׁשּלא ׁשמֹו ְְְְְֲִִִִֶֶַֹֹֹיתעּלה
לברא יכֹול עין ּכהרף ּכי לּכל ידּוע ְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹּדבר
ּבתחּלת ּׁשּכתבנּו מה ּולמד וצא ּכּלם. ְְְְִִֵֶַַַַָָָֻעֹולמֹות
ׁשמֹו: יתעּלה ּגבּורֹותיו קצת ותראה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָהּפרׁשה

ÔÎ‡עצם להֹודיע ה' רצה ּכי היא הּכּונה »≈ְִִִֶַַַָָָָֹ
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‰‰  Ba Î . . ‰a‰ Ï‡(ב ב, (רש"י ¬»«»»ƒ¿«¿«¿»»
ּבבין רק אינֹו הּקדׁש על מחל להֹוסיף החּיּוב הרי לׁשאל, ְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַֹֹֹיׁש

ׁשהּוא ּבׁשעה ּגם אּלא לילה, ספק יֹום ספק ׁשהּוא ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהּׁשמׁשֹות,

עּתיו יֹודע אינֹו ׁשאדם מּפני הּוא ּגּופא זה ּכי ואם יֹום. ְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָוּדאי

ּכזה, חּיּוב יׁש סֹוף סֹוף הרי – ׁשּבת לחּלל עלּול והּוא ְְְֲִֵֵֵֶַַָָָָָּורגעיו,

מביא זֹו ׁשאלה לתרץ ּכדי (ּכביכֹול). לקּיימֹו חּיב הקּב"ה ְְְְְְְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָָוגם

טעמא הּדֹורׁש ׁשמעֹון, רּבי – אֹומרֹו ּבׁשם הּמימרא את ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָרׁש"י

א)ּדקרא קטו, הקּב"ה,(ב"מ אצל ׁשּי לא החּיּוב ׁשּטעם ּומּכיון , ְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹ

הּדין. ּגם אצלֹו אין  ְִֵֶַַ

ּביֹומאב יי ְְְֵֵָָוׁשיצי

עבד ּדי עבדּתּה ְְֲֲִִִֵָָָׁשביעאה

מּכל ׁשביעאה ּביֹומא ְְְִִַָָָָונח

עבד: ּדי ְֲֲִִֵָעבדּתּה

      

המקּוה, נצר ּכללּות לבחינת להתקרב ְְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֻּבֹו
ּבֹו ּתׁשוה העֹולם סּבּוב ּבחינת ּכל ּכי ְְְְִִִִִֶַָָָולהיֹות
אין ּכי ּׁשּמּמּנּו מה מּצד ּבין הּתׁשּוקה ְִִִִֵֵֶֶַַַָׁשעּור
ׁשּבאמצעּות חברֹו על רּבה אחד חלק ְְֲֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּתאות
ויחלׁש ההּוא החלק התעּצמּות יתרּבה ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַזה
הּנעים האֹור הּוא ּׁשאליו מה מּצד ּבין ְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּכנגּדֹו,
מחברֹו יֹותר מהּסֹובב לחלק קרֹוב אינֹו ְֲִֵֵֵֵֵֵֵֶַָּכי
התעּצמּותֹו ּבכח מהעֹולם חלק יגּדל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹׁשּבזה
וכל ּבהׁשואה הּכל אּלא אחר מחלק ְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹיֹותר
העֹולם ׁשל הּסֹובב חלקי מּכל הּׂשערה ְֲִֵֵֶֶַַַָָָָחּוט
אליו הּפֹונה לּצד ּומֹוׁש להתקרב ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָיתעּצם
סביבֹות מּכל הּנמׁש התעּצמּות ְְְְְְִִִִֶַַָָָּובאמצעּות
וכל וקּים עֹומד העֹולם נמצא העֹולם ְְְִִֵַַָָָָָָָּכּדּורּיּות
האמּור ּבאמצעּות חברֹו את מעמיד ְְֲֲִֵֵֶֶֶַָָָחלק
חׁשק ּומסמרי ּביתדֹות ּתקּוע העֹולם ּכל ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָונמצא
ׁשּבֹו רּוחנּיּות ּונטֹות ּכלֹות לצד ְְְִֵֶַַָהּבֹורא
אּתה ּובזה ׁשמֹו. יתעּלה להּנערב ְְְְְֱִִֵֶֶֶַַַָָָָלהתקרב
והבן. ּכּדּורי העֹולם את ה' ׁשּברא טעם ְִִֵֶֶַַַַָָָָָמּׂשיג
נרקע העֹולם לּמה טעם מצינּו ּכן ּגם ְִִֵֶַַַַָָָָָָּובזה
ּתתהּוה ההתנֹועעּות ּכי התנֹועעּות ּבלי ְְְְְְֲֲִִִִִִֶַַַונתקע
הּמעמיד מחלקי חלק והחלׁשת הגּברת ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָלצד
להתנֹועע אפׁשר אי זה ּבּמציאּות ּכן ּׁשאין ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָמה

אפן: ְֶֹּבׁשּום
L‡Âחגיגה) אמריהם ּבנעם ז"ל רמזּו לזה ּכי ¿∆¿»ְְְֲִִִֵֶֶַָָָֹ

על ידעּו ולא ּדקּימי לׁשֹונם וזה ְְְְְְֵֶַַָָֹיב:)
הּנבראים היּו אם ּכי הּכּונה ּכאן, עד קּימי ְְִִִִֵַַַַַָָָָָָמה
חּבת מעלת רם וידעּו זֹו הבחנה ְְְְֲִִִֵַַַַַָָֹמבחינים
ויראּו הּנערב לּנעלם הּנבראים ּותׁשּוקת ְְְְֱֱִִִֶֶֶַַַַַָָָֹהּקדׁש
זה ּדֹומם והתעּצמּות הּתקוה עצם הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַָָֹּכּמה
להנֹות להתקרב מתעּצם אׁשר העֹולם ְְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָׁשהּוא
חלק ּבׁשּום רפיֹון נהג ולא המקּוה ְְְְִֵֵֶֶַַָֹֻמאֹור
צרי ּכּמה מּזה וחמר קל יּׂשאּו העֹולם ְִִִִֵֶֶַַָָָָָֹמּסֹובב

נתר ּבֹו ּכי לעׂשֹות ההבחנההאדם ּבית ְְֲִִֵַַַַָָָָָ
ׁשּכל להיֹות ּכי לדעת ל יׁש ּגם ְְְְִִֵֶַַַַַָָָָוההׂשּכלה.
החּיּוני רּוח אׁשר ּכל עֹולם ּבמלא ְְֲִִִִִֶַַַָָָֹהּנבראים
ּכל אין ּכי קנ) ּתהּלים (ילקּוט ז"ל אמרּו ְְְִִִֵַָָּבֹו
ׁשּיׁשנֹו לצד אם ּכי ּבמקֹומּה מתיּׁשבת ְְְְִִִִֶֶֶֶֶֶַַָנפׁש
הּנפׁש ּתגעל לא הּזה עֹולם מלא ּומקּוה ְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָֹֹֻלּנכסף
מּכבֹודֹו עֹולמֹו ה' האיר זה ּולטעם הּבׂשר ְְִִֵֶֶַַַָָָאת
ּתֹו ּבתֹו העֹולם ונמצא עֹולם מלא ְְְְִֵָָָָָּוכבֹודֹו
וסֹובב העֹולם ּכל ּבתֹו הּבֹורא ואֹור ְְְְֵֵַָָָּבֹוראֹו

ּבאמצעּות העֹולם ונתקּים עמד ּובזה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָעֹולמֹו
הּׁשמים ויכּלּו אֹומרֹו והּוא לּמצּוי, ְְְְִַַַַַָָָֻהּתׁשּוקה
אֹומרֹו ּדר על וּיכּלּו ּפרּוׁש צבאם וכל ְְְְְֵֶֶֶַַָָָָָֻוהארץ
ּובאמצעּות ּכלתה וגם נכספה פ"ד) ְְְְְְְִִִֶַָָָָ(ּתהּלים
ׁשהֹוציא וטעם הּבריאה. ונתקּימה נׁשלמה ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָזה
הּוא ּכי לרמז ויכּלּו זה ּבלׁשֹון הענין ְְְְִִִִֶַַָָָֹֻהּכתּוב
והּוא הּכל אל החלק ּכלֹות עד ּגדֹולה ְְְְֵֶֶַַַָָֹּתׁשּוקה
והּוא והּתׁשּוקה, החׁשק מּבחינת ּגדֹולה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָּבחינה
זה הרי ּכלתה וגם נכספה ּבאֹומרֹו ּדוד ְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָׁשרמז
ׁשּלפניה מּבחינה ּגדֹולה זה ּבחינה ּכי ְְְְִִִִִֶֶֶַָָָָָמּגיד
קּים. העֹולם והתעּצמּותּה זֹו ּבחינה ְְְְְְִִֶַַָָָָָָּובאמצעּות
והּוא והבן העֹולמים חי קריאתֹו סֹוד הּוא ְְְְִִֵֶַָָָָוזה

חּיים: מל ּפני ּבאֹור ְְִֵֶֶַסֹוד
B‚Â'.ב) ÌÈ‰Ï‡ ÏÎÈÂׁשּבא הּוא הּכתּוב ּפׁשט «¿«¡…ƒ¿ְֶַָָָ

אחרת מלאכה ׁשעׂשה תחׁשב ׁשּלא ְְְְֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹללּמדנּו
אמר לזה ּבּתֹורה הזּכרה ולא ּכ ויכלאחר ְְְְֶַַַַַַָָָָָֹֻ

יתּבר ּבדעּתֹו ּׁשעלה מה ּכּלה ּפרּוׁש ְְְֱִִִֵֶַַַָָָָֹאלהים
מלאכה עׂשה ׁשּלא ּכן ּגם ׁשלל וכאן ְְֲֵֶַַַָָָָָָֹלעׂשֹות.
אּלא והבן אחרים ימים ּבׁשּׁשה הּׁשּבת ְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָאחר
היה ׁשּלא עׂשה אׁשר לאֹומרֹו לב לתת ְְֲֵֵֵֶֶֶָָָָָֹׁשּיׁש
מלאכּתֹו. וגֹו' אלהים ויכל אּלא לֹומר ְְְְֱִִֶַַַַָָֹצרי
מׁשמע הּׁשביעי ּבּיֹום אֹומרֹו להעיר יׁש ְְְְִִִֵַַַָָעֹוד
אֹותּה וכּלה מלאכה עׂשה הּׁשביעי ּבּיֹום ְְְִִִִַַָָָָָָּכי
והגם ׁשּכּלה, הּוא הּׁשּׁשי ּבּיֹום ּכי כן ְֲִִִִֵֵֶַַַַָואינֹו
וזה ואמרּו זה לתּקן הרּגיׁשּו ז"ל ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָׁשרּבֹותינּו
ּבׂשר אֹומר ׁשמעֹון רּבי פ"י) (ב"ר ְְִִֵַָָָלׁשֹונם
ּתבת זה ּכל עם ע"כ, וכּו' יֹודע אינֹו ְִֵֵֵֶַַָָָודם
הּוא ּפרּוׁש ּדבריהם ּולפי מדּיקת אינּה ְְְִִֵֵֵֶֶֶַָֻּבּיֹום
אמת ּדברי ּדבריהם ּכי ּובאמת ּבּיֹום. ְְְֱֱִִִִֵֵֶֶֶֶַּכאּלּו
יפֹוצץ: ּוכפּטיׁש מּלין לאלּה יׁש עֹוד ְְֱִִִֵֵֵֶַַָֹאּלא

‰‡Âאֹומרם ּדר על לֹומר הּכתּוב ׁשּיכּון ¿ƒ¿∆ְְֵֶֶֶַַַַָָ
רֹופף היה העֹולם ּכי יב) (חגיגה ֲִִֵָָָָָז"ל
ונתיּסד. העֹולם ונתקּים ׁשּבת ׁשּבאה עד ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָורֹועד
נפׁש ה' ּברא ׁשּבת ּביֹום ּכי הּוא ְְִֶֶַַַָָָָָוהּכּונה
ׁשבת הּׁשביעי ּובּיֹום אֹומרֹו סֹוד והּוא ְְְִִַַַָָָהעֹולם
ּדרׁשּו טז) (ּביצה ז"ל ׁשחכמינּו הגם ְֲֲִֵֵֶַַַָָָָוּיּנפׁש.
ּדר אּלא זה אין נפׁש, וי ׁשּבת ׁשּיצא ֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָּכיון
ונפׁש אמר ולא וּיּנפׁש מאֹומרֹו ׁשּדרׁשּו ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָֹּדרׁש
ׁשּבת ׁשּיצא ּכיון לרמז הּכתּוב נתּכּון ּכי ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹּדרׁשּו
הּכתּוב ּפׁשט מׁשמעּות אבל הּנפׁש ׁשאבדה ְְְֲֶֶֶַַַַַָָָָָוי
ׁשּׁשבת ּכיון לֹומר ׁשּנתּכּון מּמּנה יֹוצא ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָאינֹו

ׁשפע נׁשּפע ּפרּוׁש וּיּנפׁש ׁשּבת ּבא ְִִֵֵֶַַַַַָָָּפרּוׁש
היה לא הּׁשּבת קדם ּכי הּנבראים ּבכל ְְִִִִִֶַַַַָָָָָֹֹהחּיּוני
ּבּספר לרז"ל מצאנּו וכן הּנבראים. לכל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָנפׁש
טעם ׁשּנתנּו מד.) (ּתזריע הּתֹורה זהר ְְִֶַַַַַַַָָָֹהּקדֹוׁש
לקרב וׁשּלא הּׁשמיני ּבּיֹום למּול ה' ְְְְְִִִֵֶַַַָָֹלמצות
עד הּוא הּטעם ּכי הח' יֹום עד לה' ְִַַַַַַַָָקרּבן
והּוא נפׁש. ּבעל ויהיה הּׁשּבת יֹום עליו ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָעבֹור
ׁשּכּלה ּפרּוׁש וגֹו', אלהים ויכל הּכתּוב ְְֱִִֵֶֶַַַַָָָֹׁשאמר
ּופרׁש וחזר מלאכּתֹו הּׁשביעי יֹום ּבאמצעּות ְְְְְְִִֵֵֶַַַָָה'
ּדבר חסר ׁשהיה לא ׁשּכּלה מלאכּתֹו הּוא ְְִֵֶֶַַָָָָָָֹמה
הּכּונה אּלא ויכל אֹומר הּוא ועליו ְְֲֵֵֶַַַַָָָָָמעׂשֹותֹו
עׂשה ׁשּכבר הּמלאכה ּפרּוׁש עׂשה אׁשר ְְֲִֵֶֶַָָָָָָָהיא
ּובאמצעּות הּמעמיד ּדבר חסרה היתה ְְְֲֲֲִִֵֶַַַָָָָָָעדין
מה נתיּׁשב ּובזה הענין. נגמר ּבֹו הּׁשביעי ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָיֹום
ּבּתֹורה למצא הרוחנּו ּבזה ּגם ְְְְְִִִֶֶַַַַָָֹּׁשּדקּדקנּו.

ׁש ּכדר עצמֹו הּׁשביעי יֹום הֹודיעהּבריאת ְְְְִִִִֶֶֶַַַָ
ויהי ּדכתיב ּביֹומֹו יֹום ּבריאת הּתֹורה ְְְְִִִִַַַָָאֹותנּו
והוית הערב הוית מּגיד זה הרי וגֹו' ְֲֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָערב
יֹום ּבריאת ׁשהֹודיע מצינּו לא וכאן ְְִִִֶֶַַַָָֹֹהּבקר
ּׁשּפרׁשּתי ּולמה אמּור. הּוא הרי ּולדרּכנּו ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָזה,
יכֹול וחׁשק ּתׁשּוקה לׁשֹון ׁשהּוא ויכּלּו ְְְְֵֶֶַַָָָֻּבּפסּוק
על וגֹו' אלהים ויכל אֹומרֹו ּכן ּגם ְְְְְֱִִֵֵַַַַָֹלהתּפרׁש
ּתכסף ידי למעׂשה יד) (אּיֹוב אֹומרֹו ְְְֲִֵֶֶֶַָֹּדר
האדֹון ּכי חׁשק ּבאבֹותי רק י) (ּדברים ְְֲִִִֶַַַָָָָּוכתיב
יֹום ּבאמצעּות היה וזה ּבעֹולמֹו וחפץ ְְְְְֵֶֶַָָָָָָחׁשק
חׁשק ׁשּפרׁשנּו ּכדר העֹולם ׁשּנתקּים ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהּׁשביעי
ּבדבריהם הּובא זה ודבר ּבברּיֹותיו ונתרּצה ְְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָה'

:ּבסמּו ועּין ז"ל ב') ְְֵַָ(שה"ש
˙aLiÂ.וגֹומר הּׁשביעי ּבאּבּיֹום זה מקרא «ƒ¿…ְְְִִִֵֶַַָָ

הּנאמרים עצמן הּדברים הם ּכי ְְְְֱִִִֵֵֶַַַַָָָללּמדנּו
אלהים: ויכל ְְֱִַַָֹּבסמּו

‰‡Âב"ר) ז"ל ּׁשאמרּו מה ּדר על לֹומר ¿ƒ¿∆ְֶֶֶַַַָ
עם ׁשּבת ערב נבראּו ּברּיֹות ּכי ְְְִִִִֶֶַָפ"ז)
עד ּגּופם ּבריאת לגמר הסּפיקּו ולא ְְְְֲִִִִֵַַָָֹֹחׁשכה
לנּו ויׁש ע"כ. הּמּזיקים הם והן הּיֹום ְְִִִֵֵֵֵֶַַַָׁשּקּדׁש
הּבֹורא ּבער לאמר יצּדק אי זאת ְְְְִֵֵֵֵֵֶַַַָֹֻלהׂשּכיל
הלא וכּו' לגמר הסּפיק ׁשּלא ׁשמֹו ְְְְְֲִִִִֶֶַֹֹֹיתעּלה
לברא יכֹול עין ּכהרף ּכי לּכל ידּוע ְְִִִֶֶַַַָָָָֹֹּדבר
ּבתחּלת ּׁשּכתבנּו מה ּולמד וצא ּכּלם. ְְְְִִֵֶַַַַָָָֻעֹולמֹות
ׁשמֹו: יתעּלה ּגבּורֹותיו קצת ותראה ְְְְְְִִֶֶַַָָָָָהּפרׁשה

ÔÎ‡עצם להֹודיע ה' רצה ּכי היא הּכּונה »≈ְִִִֶַַַָָָָֹ
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 ....  ְִִֵַָ
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••••....    ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָָָָ
  ••••     ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָֻ

        ְְְְְְֱִִֵֶֶַָָָָָָ
         ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ

  )        ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ

          ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָ

      (    ְְְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
        ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָֹ

  ....  ֶֶֶֶָָ

יֹומאג ית יי ְִָָָָּוברי

ארי יתּה וקּדיׁש ְְֲִִֵֵַָָָׁשביעאה

ּדי עבדּתּה מּכל נח ְֲִִִֵֵַָבּה

למעּבד: יי ְְְְֶָָָברא

ׁשמּיאד ּתּולדת ְְִֵַַָאּלין

אתּבריאּווארעא ּכד ְְְְִִַַָ

אלהים יי עבד ּדי ְְֱֲִִַָָֹּביֹומא

ּוׁשמּיא: ְְַַָָארעא

      

ׁשּיׁשּתּנה ּתדע הלא ּכי המכּבד יֹום ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָֹֻמעלֹות
הפסד ּבּה ואין ּבּה ׁשהתחיל מלאכה ּבין ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהּדבר
לא אם ותּפסד ּבּה התחיל ׁשּכבר ְְְְִִִִִֵֶָָָָָֹלמלאכה
מּלבד ּכי הּכתּוב הֹודיענּו וכאן אֹותּה. ְְְִִִִַַָָָָֹיגמר
אפּלּו אּלא אחרת ּבמלאכה התחיל ְְֲִִִִֶֶֶֶַָָָֹׁשּלא
ּכן ּגם הּיֹום ּכׁשּקּדׁש ּבּה ׁשהתחיל ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָּבמלאכה
הּמלאכה ׁשּנפסדה הגם אֹותּה מּלגמר ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָֹׁשבת
אף ּתּקּון אחריו ׁשאין הפסד ּבּה ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָׁשהתחיל
ׁשרמז והּוא עֹוד. לעׂשֹות רצה לא כן ּפי ְֲִֵֶַַַָָָֹעל
מּלבד ּכי ויכל ׁשאמר אחר וּיׁשּבת ְְְְְִִִֶַַַַַַַָֹּבאֹומרֹו
אחרת ּבריאה עׂשֹות עֹוד הֹוסיף ולא ְְֲִִִֶֶֶַָָֹׁשּכּלה
ׁשבת להׁשלימֹו ּבידֹו ּׁשהיה מה אפּלּו ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָאּלא
אמר ולזה ּבידֹו, ׁשהיה הּדבר ּגמר ּבּטל ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָּפרּוׁש
ׁשּכבר מלאכה אפּלּו לֹומר מלאכּתֹו ְְְְֲִִֶַַָָָָמּכל
והתחיל עׂשה אׁשר אֹומרֹו והּוא ּבּה ְְְְְֲִִִִֶָָָהתחיל
מּלהׁשלימּה. ׁשבת הּׁשביעי יֹום ׁשּבא ּכיון ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָּבּה
מניעת לצד לא זה ּדבר להראֹות ּכן עׂשה ְְְְְִֵֶַַַָָָָֹוה'
עין ׁשּבהרף ּפׁשיטא ּכי וׁשלֹום חס ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָֹהיכלת
אני אֹומר ּגם רבבֹות, רּבי וכהּנה ּכהּנה ְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָָָּבֹורא
ּבסדר ׁשעׂשה הּמלאכֹות ה' סּדר זה לטעם ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָּכי
הּׁשּבת מעלת ׁשּיּכר ּכדי ּביֹומֹו יֹום ּדבר ְְְֲִֵֶַַַַַַַָָֻהּימים
הּמעׂשה ּכל לעׂשֹות ה' היה יכֹול זה זּולת ֲֲִֶֶַַַַָָָָּכי

מעט: ּובזמן אחד ְְִֶַָָֻּביֹום
B‚Â'.ג) È‰Ï‡ ÈÂהיא מה לדעת צרי «¿»∆¡…ƒ¿ִִַַַָָ

אמרּו פי"א) (ב"ר ז"ל ורּבֹותינּו ְְְֵַַָָָהּברכה,
רמז אּלא אינם ז"ל ודבריהם וכּו', ּבּמן ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַָָָּברכֹו
מהּזמּנים זמן על ידּבר לא הּפׁשט אבל ְְְְֲִֵֵַַַַַַַָָָֹּבּכתּוב
ּכי הּוא הּכתּוב ּכמׁשמעּות והּנכֹון ְְְֲִִִַַַָָָָהעתידין.
המקּים לׁשפע הּוא צרי הּזה ׁשהעֹולם ְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָלהיֹות
האדם וצרכי והּׁשתּיה האכילה ּבחינת ְְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָוהּוא
הּגׁשמית ויגיעה טרח ידי על מּׂשגים ְְְִִִִֵַַַַָָָֹֻֻוכּלן
הּׁשביעי יֹום לקּדׁש ּכׁשרצה וה' היא, ְְְְִִִִֵֶַַַָָֻוחּלין
ׁשאין הגם ּדבר ּבֹו יחסר ׁשּלא ּוברכֹו ְְֲֵֵֶֶֶַַַָָָֹקדם
מהּפריׁשּות מּׂשגת הּׁשפל העֹולם ְִֵֶֶַַַָָָָֻטֹובת
ּברכֹו כן ּפי על אף חל מעסק אּלא ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָֹֻוהּקדּׁשה
ׁשאר על יתר ׁשהּוא לֹו ועֹוד טּוב יחסר ְְְֵֶֶֶַַָָֹׁשּלא
ותענּוגים סעּדֹות ׁשלׁש מׁשנה לחם ְְְֲִִִֶֶֶַַָָֹֻהּימים
הּסדר. הפ ּדבר והּוא ּברכתֹו היא וזֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָיתרים
הּׁשּבת ּביֹום ּכי פ"ח) (יתרֹו ּבּזהר ּׁשּפרׁש ְְְִִֵֵֶַַַַַָֹּולמה

הּמעׂשה ימי ׁשׁשת ּכל ׁשל הּׁשפע ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָמׁשּתלׁשל
אֹומרֹויכ זה על אתּון ה' צּוה בֹו ּכי ויבר ְְְִִֵֶֶֶַַַָָ

העֹולמֹות: לחּיּות ְְַַָָָָהּברכה
Èk.'וגֹו ׁשבת הּכתּובבֹו ּכּונת לדעת צרי ƒְִַַַַַַָָָָָ

ּׁשּכתבנּו מה לפי לפרׁש ונראה זה: ְְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָּבמאמר
ׁשּבאתה עד הּקּיּום חסר היה העֹולם ּכי ְְִִֵֶַַַָָָָָָָָלמעלה
ׁשאֹותם ּבזה להעיר ויׁש העֹולם. ועמד ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָׁשּבת
העֹולם היה ּבּמה ׁשּבת ׁשּבאה קדם ִֶֶֶַַָָָָָָָָֹימים
ּבלא ימים ּבאֹותן לחיֹות ׁשהסּפיק ּוכׁשם ְְְְְִִִִֵֵֶָָֹעֹומד

:והֹול מתמיד היה הּׁשּבת ְְִֵֶֶַַַָָָנפׁש
ÔÎ‡הּדבר ּגּלה הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ּכי מצינּו »≈ִִִַַָָָָָָ

הּדּברֹות ּבעׂשרת כ) (ׁשמֹות ּׁשאמר ְְֲִֶֶֶֶַַַַָּבּמה
הרי וגֹו' הּׁשמים את ה' עׂשה ימים ׁשׁשת ְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָּכי
ּבעֹולם ּכח ה' ּברא לא הּבריאה ּבׁשעת ּכי ְְִִִִַַַָָָָָָֹֹּגּלה
ּגם לֹו הּנֹודע לּטעם ימים ׁשׁשת לעמד ֲִֵֶַַַַַַַַָֹזּולת
אחד יֹום ּוברא ה' ונתחּכם אמת. ליֹודעי ְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָידּוע
ּומׁשּפיע ה' חֹוזר ּבּיֹום ּובֹו לה' יּודע ְִִֵַַַַַָהּוא
ימים ׁשׁשת עֹוד המקּים ׁשעּור לעֹולם ְִִֵֵֶֶֶַַָָָנפׁש
העֹולם היה הּיֹום זה וזּולת הּדר זה על ְְֵֶֶֶֶַַַַָָָָוכן
ובהּו לתהּו וחֹוזר ימים ׁשׁשת ּבגמר ְְְִִֵֵֵֶַָָָֹֹחרב
ׁשּבת ּובאמצעּות ב' ּפעם להכינֹו ה' ְְְֲִִֶַַַַָָָוצרי
ּפרּוׁש בֹו ּכי אֹומרֹו והּוא עֹומד, ְְִֵֵָָהעֹולם
ּופרׁש מלאכּתֹו, מּכל ׁשבת זה יֹום ְְְְִֵֵֶֶַַָָָּבאמצעּות
לא ּכי עצמּה הּבריאה היא הּמלאכה הּוא ְְְִִִַַַַָָָָֹמה
ּגם אּלא ׁשבת לבד הּמעׂשה ׁשהּוא ְֲִֵֶֶֶַַַַַַָָמהּתּקּון
ׁשהּבריאה למעלה ּכתבּתי ּוכבר ְְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָמהּבריאה,
ראׁשֹון ּביֹום ּׁשּנברא מה והּוא מאין יׁש ְְְִִִִֵֵֶַַָהיא
ּתּקן אׁשר הּתּקּון הּוא והּמעׂשה אחד ְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָּבדּבּור
מׁשּפיע ׁשּבת יֹום ּובאמצעּות ּביֹומֹו יֹום ְְְְְִֶַַַַָָּדבר
ׁשׁשת עֹוד המקּימת רּוח העֹולמֹות ְְִֵֶֶֶַַַָָָּבכללּות
ּבמאמר רּוח נחת מצאנּו זה ּפרּוׁשנּו ּולפי ְְֲִִֵֵֶַַַַָָָָימים.
המקּדׁש ּכל קיט:) (ׁשּבת ז"ל ׁשאמרּו ְְֵֶֶַַַָָָָאחד
ׁשּתף נעׂשה ּכאּלּו וגֹו' ויכּלּו ואֹומר ְְְְְֲִֵַַָָֻֻוכּו'
ע"כ. ּבראׁשית ּבמעׂשה הּוא ּברּו ְְְֲִֵֵַַָָלהּקדֹוׁש
מי הּנראה לפי ּודחּוקים רחֹוקים ְְְְְְִִִִִִֵֶֶַודבריהם
ׁשּכבר ּבדבר ויׁשּתּתף אדם ׁשּיבא ּכזאת ְְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֹׁשמע
ּובּמה ּכלּום מעׂשה אחר אין מלאכּתֹו ְְְְְֲִֵֶֶַַַַַָנגמרה
הּגדֹולה הּפעּלה היא מה עֹוד ׁשּתף. ְְִֵֶַַַָָָָֻֻיעׂשה

זֹו: הּׂשגה יּׂשיג ׁשּבאמצעּותּה ְְִֶֶַַַָָָָֹהּזאת

„BÚÂמאד עד ּגדֹול זה מעׂשה ׁשּיהיה יהיה לּו ¿ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַָֹ
נעׂשה ׁשהּוא זה ּדבר לֹומר להם ֲִִֶֶֶַַַָָָָמּנין
להגּדיל להם היה הּׂשכר הגּדלת לצד ואם ְְְְְִִֶַַַַַָָָָָָָֻׁשּתף
ימים ואר נג) (יׁשעיה ּברּבים לֹו לחּלק ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֹׂשכרֹו
לׁשֹון להארי מצאּו ּומּנין וכּו' ועׁשר ְְְְְֲִִִֶַַָָָֹּוגבּורה
ּבראׁשית. ּבמעׂשה עּמֹו להׁשּתּתף עּלאה ְְְְְֲִִִִֵֵֵַַַָָלצד
ה' ּודבר חּכם יהּגה אמת ׁשּפרׁשּתי ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַָָּולמה
ׁשהּׁשּבת להיֹות ּכי צֹודק ּבטעם אמת ְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָּבפיהם
ואחר ימים ׁשׁשת ּכל העֹולם המקּים ְְִֵֵֶַַַַָָָָהּוא
ויחּיהּו אחרת ׁשּבת יבא ימים ׁשׁשת ֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָֹעבֹור
לדעת ּול אחרים, ימים ׁשׁשת עֹוד ְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָויקּימהּו
קּיּומֹו הּוא ּבעֹולם הּׁשּבת מציאּות ְִִִַַָָָּכי
אין ׁשּבת מקּימים אין אם ּכי אֹותֹו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָׁשּמקּימים
חּלל קנא:) (ׁשּבת ז"ל ׁשאמרּו ותמצא ְְְִֵֶַַַָָָָׁשּבת,
הרּבה ׁשּבתֹות ׁשּיׁשמר ּכדי אחד ׁשּבת ְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָֹעליו
ולזה עֹוׂשה. ּזאת מה ׁשּבת ׁשֹומר אין ְְִֵֵֶַַָָָֹואם
מקּים ּפרּוׁש וכּו' הּׁשּבת את המקּדׁש ְְְֵֵֵֵַַַַַָָּכל
לׁשּבת יׁשנֹו זה ּבאמצעּות קדּׁשתֹו, ְְְְְְֵֶֶֶַָָָֻוׁשֹומר
ּכי לדעת הראת העֹולם. מתקּים ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָּומאמצעּותּו
מּזה ּגדֹול ׁשּתף ל ואין העֹולם המקּים ְְְִֵֵֶַַָָָָֻהּוא
אלהים ּברא מּיֹום ּכי לדעת ּול וכהלכה. ְְֱֲִִִִַַַַָָָָָֹּכּדין
צּדיק הּמעמיד ּדבר העֹולם חסר לא ֲִִֵַַַָָָָָָָֹאדם
ׁשֹומר אדם ּכי ׁשּבת ׁשֹומר ׁשהּוא עֹולם ְִֵֵֶַָָָָיסֹוד
קם ואחריו כב) (ב"ר הּׁשלֹום עליו היה ְֲַַַָָָָָָָָׁשּבת
ּכּמה ואחריו ּגמּור צּדיק היה הּוא ּכי ּבנֹו ְְֲִִֵַַַָָָָָׁשת
ׁשֹומר הּׁשמׁש ּבא ּכבר נֹופל ּוכׁשּזה ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָצּדיקים
ּומּׁשם וכּו' אברהם ׁשם נח וכּו' מתּוׁשלח ְְְְִֵֶַַַַָָָָֹׁשּבת
ואפּלּו מּיׂשראל ׁשּבת ׁשמירת ּפסקה ְְְֲִִִִֵַַַָָָָֹלא
ז"ל ּכמאמרם ׁשּבתֹות ׁשֹומרי היּו ְְְְֲִִֵַַַָָָָּבמצרים
למעלה ׁשּכתבנּו והגם ונכֹון. פ"א) ְְְְֲֶַַַַָָָ(שמו"ר

ו ּפסּוק הּואּבפרּוׁש העֹולם העמדת ּכי יכּלּו ְְֲִֵַַַָָָָֻ
ּבּנעלמֹות והּיׁשר הּמּקיף אֹור הקּבלת ְְְֱִֵֶֶַַַַַַָָָָּבחׁשק
הּׁשּבת זּולת ּכי ּכאן לדברנּו מכחיׁש זה ְְִִִֵֵֶַַַַָָָאין
אל ולכלֹות לכסף להּכיר ּבעֹולם הּׂשגה ְְְְִִִֵֶַַָָָָֹאין

והבן: ְֵֵַָהּבֹורא
B‚Â'.ד) ˙B„ÏB˙ ‰l‡ב"ר) ּדרׁשּו רז"ל ּכבר ≈∆¿¿ְְָָ

לא מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו אבל הּכתּוב ְְֲִֶַָָָֹפ"א)
ָנֹודע:

‰‡Âאמר ּכי הּכתּוב והֹודיע ׁשּקדם להיֹות ּכי ¿ƒ¿∆ְְִִִִֶַַַַָָָ
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  ••••       ְְְִִֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
         ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַַֹֹ

        "  " ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַֹ
         ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹֹ

 ....  ••••     ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָֹ
          " "ְְְֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹ

....  •••• "      ְְְְִִִִִִִֶַַַַָָָָֹֹ
       "  ְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
        ְְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

 ••••      ְְְְֱֱִִִִֵֶַַָֹֹ
          ְְְְִֵֵֶֶַָָֹ
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••••       ְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָ

         ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹ
"....  ••••      ְֲֲֲִִִֵַַַָָָָָָָָָָָ

         ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָ
  "   "    ְְֱֲֲֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָָָ

    .... ••••   ְְְְֲֲִִִִֶַַַַַַַַָָָָֹ
         ְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַָָָָ
        ְְְְִִִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
     " "ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָ
     " " ְְְְְֲִִִִִִִִַַַַַַַֻ
        ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָ

      .... ••••   ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
         " " ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָֻ

 .... ְִֵָ

לאה עד חקלא אילני ְְִֵַַָָָֹוכל

עסּבא וכל בארעא ְְְְֲִַָָָהוּו

ארי צמח לא עד ְְְֲֵַַָָָדחקלא

אלהים יי מטרא אחית ְְֱִִִָָָָֹלא

לית ואּנׁש ארעא ְְִֶַַַַָעל

אדמתא: ית ְְְְִַַָָלמפלח

מןו סליק הוה ֲֲִִַָָָָועננא

אּפי ּכל ית ואׁשקי ְְְֵֵַַַָָָארעא

ְְַָאדמתא:

אדםז ית אלהים יי ְְֱִָָָָָֹּוברא

ּונפח אדמתא מן ְְְְִַַַָָעפרא

דחּיי נׁשמתא ְְְְְִִֵַַָּבאנּפֹוהי

לרּוח ּבאדם ְְֲַַַָָוהות

ְְַָממללא:

      

לּׁשמים ּתֹולדֹות, הם ּגם ׁשּיעׂשּו לּנבראים ְֲִִִֵֶַַַַַָָָה'
ּבדבריהם ּכאמּור ּפרטים והרּבה הּמים ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹלחלק
ּולהֹוציא חּיֹות להֹוציא ּכן ּגם אמר ְְְִִֵֶַַַָָָולארץ
הּמים יׁשרצּו אמר ולּמים ועׂשבים ּפרֹות ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָעצי
הארץ ּכי ויחׁשב האדם יטעה ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹוגֹו',
ותֹוליד הּפעּלה עׂשּו מעצמן ְְְְִִֵַַַַָָָָֻוהּׁשמים
ּבא לזה מׁשּבׁשֹות, ּתֹולדֹות הּלזֹו ְְֶַַַָָָָָָָֻהּמחׁשבה
ּפרּוׁש הּׁשמים תֹולדֹות אּלה ואמר ְְִֵֵֶַַַַָָָהּכתּוב
יֹום ּדבר והארץ הּׁשמים ׁשהֹוציאּו ְְְִִֶֶַַַָָָתֹולדֹות
הם ּכי ּתחׁשב לא הּימים ּבסדר ּכּכתּוּב ְְְִִֵֵֶַַַָָֹֹּביֹומֹו
יתעּלה הּבֹורא ּכדר מאין יׁש הּדברים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעׂשּו
אּלא הּוא כן לא מאין יׁש הּכל ׁשּברא ְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשמֹו
ׁשּברא אחד יֹום ׁשהּוא עׂשֹות ּביֹום ְְְֲִֶֶֶָָָָָּבהּבראם
ּברא ּבהם ה' ׁשּברא הּבריאה ּבכח אֹותם ְְִֶֶַַָָָָָָָֹה'
ׁשּברא ּכמֹו ּכ אחר עליהם ּׁשּגזר מה ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיֹוציאּו
ׁשהטּביע הּבריאה אפן ּבכח הּמֹוליד ּכח ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּבאדם
ואין הּבֹורא הּוא הּוא ּברּו הּיֹוצר הּוא ְֵֵֵַַָּבֹו
וטעם והארץ. הּׁשמים כן ּכמֹו ּדבר עֹוׂשה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָאדם
הזּכיר ולא וארץ ׁשמים אּלא הזּכיר ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
ּתבת וׁשעּור ּבּׁשמים. ּכלּול הּוא ּכי ְִִִִֵַַַַַָָהּמים,
ּפרּוׁש ּבראם ּבהם אמר ּכאּלּו ְְְְִִֵֶַָָָָָָּבהּבראם
ּתבת ּכׁשעּור ּתתּפרׁש אֹו הּנזּכרים. ְְְִִִִֵֵַַַָָָלּתֹולדֹות
פ"א) (שמו"ר ז"ל ואמרּו ב) (ׁשמֹות ְְְִִֵָהיליכי
ּבהּבראם אֹומרֹו הּכתּוב יכּון כן ּוכמֹו ׁשליכי ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָזה
ּולעֹולם ּבראם ּבסמּו האמּורים ּבאֹותן ְְְְֲִֵָָָָָָּפרּוׁש

הּבֹורא: הּוא הּיֹוצר ֵֵַַהּוא

B‚Â'.ה) ‰„O‰ ÁÈN ÏÎÂּׁשרמז מה להֹודיע ּבא ¿»ƒ««»∆¿ְִֶַַַָָ
על הּכל הּבֹורא הּוא ּכי ראׁשֹון ְִִֵַַַָֹּבפסּוק

הֹוציאהּדר לא הארץ ּכי ואמר ׁשּפרׁשּתי. ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
אֹומרֹו והּוא ה' הׁשקה אׁשר עד ּכיצמחּה ְְְְֲִִִֶַָָ

הּׂשדה חּית ּכי הֹודיע ּגם וגֹו'. המטיר ְְִִִִֶַַַַַָֹלא
חּית ּכל וגֹו' ה' וּייצר ּכאֹומרֹו יצירה ְְְְִִֶַַַָָהּוא
ׁשהכין ּכמֹו מהאדמה ּגלם ׁשהכין אּלא ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹהּׂשדה
ּכן ּגם רמזּה הּמים והׁשרצת אדם, ְְְִֵַַַַַַָָָָָצּורת
(חּלין ז"ל אמרּו ּוכבר הּׁשמים, ועֹוף ְְְְְִִַַָָָֻּבאֹומרֹו

נבראּו: מהרקק ּכי ְְִִֵָָָכז:)
„BÚעֹוד ּבּכתּוב ּבדקּדק לֹומר הּכתּוב ְְְֵֵַַַַַָָיכּון

ּבהֹודעה הּכּונה הּוא מה אין ואדם ְְְִַַַַָָָָָָאֹומרֹו
וגֹו' עפר וגֹו' וּייצר לֹומר חזר לּמה עֹוד ְְִֶַַַָָָָָזֹו.
ואם אדם אלהים ּברא ּביֹום הׁשמיענּו ְְְְְֱִִִִָָָָֹֹּוכבר
הצר לּמה ּבראֹו העפר מן ּכי להׁשמיענּו ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻּבא
ׁשם להֹוסיף לֹו והיה הּבריאה הֹודעת ְְְְִִִַַָָָָָֹלכּפל
האדמה: מן עפר ולֹומר הּבריאה ְְְֲִִַַַָָָָָָָּבהֹודעת

ÔÎ‡(פי"ד (ב"ר ז"ל ּׁשאמרּו מה ּפי על יתּבאר »≈ְְִִֵֶַַָָ
ּכאן, עד עֹולם ׁשל חּלתֹו הראׁשֹון אדם ִִֶַַָָָָָָּכי
ּבֹו. יׁש חּלה ּדין העֹולם ּכי מּדבריהם ְִִִִֵֵֶַָָָָמּובן
וזה חּלה מּמּסכת ב' ּבפרק רּבֹותינּו ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָוׁשנּו
חּלה אינּה וכּו' קמח חּלתֹו הּמפריׁש ְְְִֵֶַַַַַָָָָלׁשֹונם
מּמּנה האֹוכל וכּו' ּבחּטים ּגלּגל ג' ּבפרק ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָּותנן
לארץ מציאּות אין והּנה ּכאן עד מיתה ְְִִִֵֵֶַַָָָָָחּיב
הׁשקאת ידי על זּולת צמחים מּמּנה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָלהֹוציא
צמחי ּכל ּומעּתה ּבעּסה ּגלּגל הּוא וזה ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהארץ

חּלה מּמּנה ׁשהּורמה קדם אסּורים ְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָֹהאדמה
ּבחּלה נתחּיבה האדמה ּכי האדם יצירת ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָׁשהּוא
והּוא היא, טבל חּלתה הּורמה ׁשּלא זמן ְְְְִֶֶֶַַָָָָֹוכל
יהיה טרם הּׂשדה ׂשיח וכל ּכאן הּכתּוב ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשאמר
המטיר לא ּכי יצמח טרם וגֹו' עׂשב וכל ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָֹוגֹו'
הארץ אּלא להֹוציאם לארץ הּׁשליׁשי ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָּבּיֹום
יצאּו לא אבל יתּבר ּבמאמרֹו מהם ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹנתעּברה
החּלה ׁשהּוא אין ׁשאדם להיֹות הּוא ְְִִֶֶַַַַַַָָָוהּטעם
להֹוציא ה' ׁשעׂשה הּתּקּון ואמר הארץ, ְְִִֶֶֶַַָָָָָׁשל
ּכל את וגלּגל הארץ מן יעלה ואד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּצמחים
וּייצר וגֹו' ּכל את והׁשקה ּכאֹומרֹו העֹולם ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָעפר
הרמת היא זֹו וגֹו' עפר האדם את וגֹו' ְְֲִֶַָָָָָָה'
והרים ּבחּלה הארץ ּכל ׁשּנתחּיבה אחר ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהחּלה
ואם ּוצמחיה הארץ ּכל הּתרה זֹו חּלה ְְְִֶֶַָָָָָָָֻה'
היה לא מהארץ אחד חלק ּבמים מגלּגל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה

ׁשּנתּגלּגל: החלק אּלא טבל מּכלל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָיֹוצא
LÈÂהאדם נֹוצר ׁשּמּמּנּו עפר ּכי לדעת ל ¿≈ְִִֶֶַַַָָָָָָ

העֹולם ׁשל אּלא עדן ּגן ׁשל עפר ֵֶֶֶֶַָָָָָֹלא
האדמה את לעבד כ"ג) (ג' הּכתּוב ׁשּדּיק ְֲֲִֵֶֶַַָָָָֹּוכמֹו
הצר לא עדן ּגן אבל מּׁשם, לּקח ְֲֲִֵֶֶַַַָָֹֻֻאׁשר
מּמּנה יֹוציא ּכ ואחר חּלה מּמּנה ְְִִִִֶֶַַַָָָָָלהרים
וגֹו' ה' וּיּטע אמר ולזה קדׁש ּכּלה ּכי ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻנטעים
האדם ּבריאת קדם ּפרּוׁש מּקדם ּבעדן ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּגן
לאדם והכינּה נד.) (ּפסחים ז"ל ְְְְִִֵָָָָָָּכאֹומרם

ע ּוככהןׁשהיה מּקדׁש להנֹות קדׁש חּלה צמֹו ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
ּבתרּומה: ְִֵָָהאֹוכל
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לאה עד חקלא אילני ְְִֵַַָָָֹוכל

עסּבא וכל בארעא ְְְְֲִַָָָהוּו

ארי צמח לא עד ְְְֲֵַַָָָדחקלא

אלהים יי מטרא אחית ְְֱִִִָָָָֹלא

לית ואּנׁש ארעא ְְִֶַַַַָעל

אדמתא: ית ְְְְִַַָָלמפלח

מןו סליק הוה ֲֲִִַָָָָועננא

אּפי ּכל ית ואׁשקי ְְְֵֵַַַָָָארעא

ְְַָאדמתא:

אדםז ית אלהים יי ְְֱִָָָָָֹּוברא

ּונפח אדמתא מן ְְְְִַַַָָעפרא

דחּיי נׁשמתא ְְְְְִִֵַַָּבאנּפֹוהי

לרּוח ּבאדם ְְֲַַַָָוהות

ְְַָממללא:

      

לּׁשמים ּתֹולדֹות, הם ּגם ׁשּיעׂשּו לּנבראים ְֲִִִֵֶַַַַַָָָה'
ּבדבריהם ּכאמּור ּפרטים והרּבה הּמים ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָֹלחלק
ּולהֹוציא חּיֹות להֹוציא ּכן ּגם אמר ְְְִִֵֶַַַָָָולארץ
הּמים יׁשרצּו אמר ולּמים ועׂשבים ּפרֹות ְְְֲֲִִִִֵֵַַַַַַָָעצי
הארץ ּכי ויחׁשב האדם יטעה ׁשּלא ּכדי ְְְְְִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹוגֹו',
ותֹוליד הּפעּלה עׂשּו מעצמן ְְְְִִֵַַַַָָָָֻוהּׁשמים
ּבא לזה מׁשּבׁשֹות, ּתֹולדֹות הּלזֹו ְְֶַַַָָָָָָָֻהּמחׁשבה
ּפרּוׁש הּׁשמים תֹולדֹות אּלה ואמר ְְִֵֵֶַַַַָָָהּכתּוב
יֹום ּדבר והארץ הּׁשמים ׁשהֹוציאּו ְְְִִֶֶַַַָָָתֹולדֹות
הם ּכי ּתחׁשב לא הּימים ּבסדר ּכּכתּוּב ְְְִִֵֵֶַַַָָֹֹּביֹומֹו
יתעּלה הּבֹורא ּכדר מאין יׁש הּדברים ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָעׂשּו
אּלא הּוא כן לא מאין יׁש הּכל ׁשּברא ְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹׁשמֹו
ׁשּברא אחד יֹום ׁשהּוא עׂשֹות ּביֹום ְְְֲִֶֶֶָָָָָּבהּבראם
ּברא ּבהם ה' ׁשּברא הּבריאה ּבכח אֹותם ְְִֶֶַַָָָָָָָֹה'
ׁשּברא ּכמֹו ּכ אחר עליהם ּׁשּגזר מה ְֲִֵֶֶֶֶַַַַָָָָׁשּיֹוציאּו
ׁשהטּביע הּבריאה אפן ּבכח הּמֹוליד ּכח ְְְִִִִֶֶַַַַַָָָָֹֹֹּבאדם
ואין הּבֹורא הּוא הּוא ּברּו הּיֹוצר הּוא ְֵֵֵַַָּבֹו
וטעם והארץ. הּׁשמים כן ּכמֹו ּדבר עֹוׂשה ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָָָאדם
הזּכיר ולא וארץ ׁשמים אּלא הזּכיר ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָֹֹׁשּלא
ּתבת וׁשעּור ּבּׁשמים. ּכלּול הּוא ּכי ְִִִִֵַַַַַָָהּמים,
ּפרּוׁש ּבראם ּבהם אמר ּכאּלּו ְְְְִִֵֶַָָָָָָּבהּבראם
ּתבת ּכׁשעּור ּתתּפרׁש אֹו הּנזּכרים. ְְְִִִִֵֵַַַָָָלּתֹולדֹות
פ"א) (שמו"ר ז"ל ואמרּו ב) (ׁשמֹות ְְְִִֵָהיליכי
ּבהּבראם אֹומרֹו הּכתּוב יכּון כן ּוכמֹו ׁשליכי ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָזה
ּולעֹולם ּבראם ּבסמּו האמּורים ּבאֹותן ְְְְֲִֵָָָָָָּפרּוׁש

הּבֹורא: הּוא הּיֹוצר ֵֵַַהּוא

B‚Â'.ה) ‰„O‰ ÁÈN ÏÎÂּׁשרמז מה להֹודיע ּבא ¿»ƒ««»∆¿ְִֶַַַָָ
על הּכל הּבֹורא הּוא ּכי ראׁשֹון ְִִֵַַַָֹּבפסּוק

הֹוציאהּדר לא הארץ ּכי ואמר ׁשּפרׁשּתי. ְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
אֹומרֹו והּוא ה' הׁשקה אׁשר עד ּכיצמחּה ְְְְֲִִִֶַָָ

הּׂשדה חּית ּכי הֹודיע ּגם וגֹו'. המטיר ְְִִִִֶַַַַַָֹלא
חּית ּכל וגֹו' ה' וּייצר ּכאֹומרֹו יצירה ְְְְִִֶַַַָָהּוא
ׁשהכין ּכמֹו מהאדמה ּגלם ׁשהכין אּלא ְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָֹהּׂשדה
ּכן ּגם רמזּה הּמים והׁשרצת אדם, ְְְִֵַַַַַַָָָָָצּורת
(חּלין ז"ל אמרּו ּוכבר הּׁשמים, ועֹוף ְְְְְִִַַָָָֻּבאֹומרֹו

נבראּו: מהרקק ּכי ְְִִֵָָָכז:)
„BÚעֹוד ּבּכתּוב ּבדקּדק לֹומר הּכתּוב ְְְֵֵַַַַַָָיכּון

ּבהֹודעה הּכּונה הּוא מה אין ואדם ְְְִַַַַָָָָָָאֹומרֹו
וגֹו' עפר וגֹו' וּייצר לֹומר חזר לּמה עֹוד ְְִֶַַַָָָָָזֹו.
ואם אדם אלהים ּברא ּביֹום הׁשמיענּו ְְְְְֱִִִִָָָָֹֹּוכבר
הצר לּמה ּבראֹו העפר מן ּכי להׁשמיענּו ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻּבא
ׁשם להֹוסיף לֹו והיה הּבריאה הֹודעת ְְְְִִִַַָָָָָֹלכּפל
האדמה: מן עפר ולֹומר הּבריאה ְְְֲִִַַַָָָָָָָּבהֹודעת

ÔÎ‡(פי"ד (ב"ר ז"ל ּׁשאמרּו מה ּפי על יתּבאר »≈ְְִִֵֶַַָָ
ּכאן, עד עֹולם ׁשל חּלתֹו הראׁשֹון אדם ִִֶַַָָָָָָּכי
ּבֹו. יׁש חּלה ּדין העֹולם ּכי מּדבריהם ְִִִִֵֵֶַָָָָמּובן
וזה חּלה מּמּסכת ב' ּבפרק רּבֹותינּו ְְְִֵֶֶֶֶֶַַַָָוׁשנּו
חּלה אינּה וכּו' קמח חּלתֹו הּמפריׁש ְְְִֵֶַַַַַָָָָלׁשֹונם
מּמּנה האֹוכל וכּו' ּבחּטים ּגלּגל ג' ּבפרק ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַָָּותנן
לארץ מציאּות אין והּנה ּכאן עד מיתה ְְִִִֵֵֶַַָָָָָחּיב
הׁשקאת ידי על זּולת צמחים מּמּנה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָלהֹוציא
צמחי ּכל ּומעּתה ּבעּסה ּגלּגל הּוא וזה ְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָהארץ

חּלה מּמּנה ׁשהּורמה קדם אסּורים ְֲֲִִֶֶֶַָָָָָָֹהאדמה
ּבחּלה נתחּיבה האדמה ּכי האדם יצירת ְְְְֲִִִֶַַַָָָָָָָָׁשהּוא
והּוא היא, טבל חּלתה הּורמה ׁשּלא זמן ְְְְִֶֶֶַַָָָָֹוכל
יהיה טרם הּׂשדה ׂשיח וכל ּכאן הּכתּוב ְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָֹׁשאמר
המטיר לא ּכי יצמח טרם וגֹו' עׂשב וכל ְְְְְִִִִֵֶֶֶָָֹוגֹו'
הארץ אּלא להֹוציאם לארץ הּׁשליׁשי ְְִִִֶֶֶַַָָָָָָּבּיֹום
יצאּו לא אבל יתּבר ּבמאמרֹו מהם ְְְְְֲֲִִֵֶַַַָָָָָֹנתעּברה
החּלה ׁשהּוא אין ׁשאדם להיֹות הּוא ְְִִֶֶַַַַַַָָָוהּטעם
להֹוציא ה' ׁשעׂשה הּתּקּון ואמר הארץ, ְְִִֶֶֶַַָָָָָׁשל
ּכל את וגלּגל הארץ מן יעלה ואד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָהּצמחים
וּייצר וגֹו' ּכל את והׁשקה ּכאֹומרֹו העֹולם ְְְְְֲִִֶֶַַָָָָעפר
הרמת היא זֹו וגֹו' עפר האדם את וגֹו' ְְֲִֶַָָָָָָה'
והרים ּבחּלה הארץ ּכל ׁשּנתחּיבה אחר ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָהחּלה
ואם ּוצמחיה הארץ ּכל הּתרה זֹו חּלה ְְְִֶֶַָָָָָָָֻה'
היה לא מהארץ אחד חלק ּבמים מגלּגל ְְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹהיה

ׁשּנתּגלּגל: החלק אּלא טבל מּכלל ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָיֹוצא
LÈÂהאדם נֹוצר ׁשּמּמּנּו עפר ּכי לדעת ל ¿≈ְִִֶֶַַַָָָָָָ

העֹולם ׁשל אּלא עדן ּגן ׁשל עפר ֵֶֶֶֶַָָָָָֹלא
האדמה את לעבד כ"ג) (ג' הּכתּוב ׁשּדּיק ְֲֲִֵֶֶַַָָָָֹּוכמֹו
הצר לא עדן ּגן אבל מּׁשם, לּקח ְֲֲִֵֶֶַַַָָֹֻֻאׁשר
מּמּנה יֹוציא ּכ ואחר חּלה מּמּנה ְְִִִִֶֶַַַָָָָָלהרים
וגֹו' ה' וּיּטע אמר ולזה קדׁש ּכּלה ּכי ְְְִִִֶֶַַַָָָָֹֻנטעים
האדם ּבריאת קדם ּפרּוׁש מּקדם ּבעדן ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹּגן
לאדם והכינּה נד.) (ּפסחים ז"ל ְְְְִִֵָָָָָָּכאֹומרם

ע ּוככהןׁשהיה מּקדׁש להנֹות קדׁש חּלה צמֹו ְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹֹֹ
ּבתרּומה: ְִֵָָהאֹוכל
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ÔBÈ ‡˜ . . ÔÈÎ ÂÈÈ  ÏÚÂ(יא ב, (רש"י ¿«≈∆≈»ƒ¿»¿ƒƒ¿»ƒ
(והרי הּנהר ׁשם את לפרׁש רׁש"י את ּמכריח מה לׁשאל, ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַָָָֹיׁש

הּתֹורה ּדהּנה לֹומר, ויׁש החוילה"). "ארץ הּׁשם את ּפרׁש ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלא

וטֹוב למראה נחמד עץ "ּכל ה'ּגן': ׁשל ּומעלתֹו ּבׁשבחֹו ְְְְְְֲֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמאריכה

הּמקֹור הם אּלּו ׁשּנהרֹות (הינּו ראׁשים" לארּבעה "והיה ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָָָלמאכל",

לכן הׁשהם". ואבן . . הּזהב ׁשם "אׁשר ׁשּבעֹולם), הּנהרֹות ְְְֲֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹלכל

מימיו - וׁשבח מעלה על מֹורה הּנהר ׁשם ׁשּגם רׁש"י ְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָמפרׁש

הּנהרֹות: ּבׁשאר וכן והֹומה.ÔBÁÈbמתּברכין. הֹול –Ï˜cÁ– ְְְְְִִִֵַָָָƒְֵֶƒ∆∆
וקּלין. חּדין האדם.מימיו את ּומברין ורבים ּפרים מימיו – ְִִֵַַָ¿»ְְִִִֵֶַָָָָָָ
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ּגינתאח אלהים יי ְְְֱִִִָָֹּונציב

ואׁשוי מּלקדמין ְְְְְִִֵֵֶַַבעדן

ברא: ּדי אדם ית ְִַָָָָָתּמן

מןט אלהים יי ְְְֱִִַַָֹואצמח

ּדמרּגג אילן ּכל ְְִִַַַָָָארעא

ואילן למיכל וטב ְְְְֱִֵֵֶַַַלמחזי

ּגינתא ּבמציעּות ְְִִִַָָחּייא

ּפירֹוהי ּדאכלין ְְְִִִֵָָואילן

לביׁש: טב ּבין ְִִִֵַַחּכימין

מעדןי נפיק הוה ְֲֲִֵֵֶַָָָונהרא

ּגינתא ית ְְְִַָָָָלאׁשקאה

והוי יתּפרׁש ְֲִִֵַַַָָּומּתּמן

נהרין: ריׁשי ְְְֲִֵֵַַָלארּבעה

הּואיא ּפיׁשֹון חד ִָׁשּום

ּדחוילה ארע ּכל ית ֲֲִִִַַָָָמּקיף

ּדהבא: תּמן ֲִַַָָּדי

ההיאיב ּדארעא ְְְֲִַַַָָודהבא

ואבני ּבדלחא ּתּמן ְְְְֵַַָָָָטב

ְָבּורלא:

ּגיחֹוןיג תנינא נהרא ְְֲִִַָָָוׁשּום

ארעא ּכל ית מּקיף ְִַַָָָהּוא

ִדכּוׁש:

ּתליתאהיד נהרא ְְֲִַָָָוׁשּום

מהּל הּוא ְְִֵַַּדיגלת

ונהרא דאּתּור ְְְְֲִַַַָָלמּדנחא

פרת: הּוא ְְִָָָרביעאה

אדםטו ית אלהים יי ְְֱִַָָָָָֹודּבר

דעדן ּבגינתא ְְְְְִֵֵֶַָואׁשרּה

ּולמּטרּה: ְְְְְִִַַלמפלחּה

      

B‚Â'.ח) '‰ ÚhiÂטעם וגֹו'. וּיצמח וגֹו' וּיׂשם «ƒ«¿ְְְֶַַַַַַָ
נטעי הֹודעת ּבתֹו האדם ּבׂשימת ְְְְִִִִֵֶַַָָָָׁשהפסיק
ולכבֹודֹו. הּגן ה' ּברא ּבׁשבילֹו ּכי לֹומר ְְְִִִִַַַַַָָהּגן
ּפרּוׁש וּיׂשם וגֹו' וּיּטע הּכתּוב ׁשעּור הּוא ְְִִֵֶֶַַַַָָוזה
חזר ּכ ואחר האדם ׁשם לׂשּום זֹו ְְִַַַָָָָָָָָלסּבה
וחזר ותֹועלּיֹותיהם ּונהרֹותיו הּגן עניני ְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָלפרט
וגֹו' וּיּניחהּו וגֹו' ה' וּיּקח טו) (ּפסּוק ְְִִֵַַַַַָלֹומר
ׁשּלא וּיׂשם ּבאֹומרֹו ּׁשּפרׁשנּו מה על ְְְְֵֶֶֶַַַַַָֹלגּלֹות
לנטע סּבה היה ׁשהאדם אּלא ּבּה לֹומר ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָָֹנתּכּון
הרי ּבּגן אדם הּנחת הֹודעת על ׁשאם ֲִֵֶַַַַַַַַָָָָהּגן
וּיּניחהּו ּופסּוק וּיּניחהּו. וגֹו' וּיּקח אֹומר ְִִִֵֵֵַַַַַַָהּוא

האדם ׁשּבׁשביל זֹו להֹודעה יסּפיק לא ְְְְִִִֶַַָָָָָֹלבד
ּבראֹו ה' ּכי ׁשאפׁשר הּגן ה' ּברא לׁשמֹו ְְְִִֶֶַַָָָָלֹו
למׁשרתיו ּבעיניו יׁשר לאׁשר ּבֹו ְְְֲִֵֶַָָָָָָלׂשּום
נתרּצה זמן ּובאֹותֹו העליֹונים לרּוחֹות ְְְְְְִִֶַַַָָָָָלמלאכיו
ּפרּוׁש נקרא יֹומֹו ּובן האדם, ּגם ׁשם ְְִִֶֶֶַָָָָָָׁשּיהיה
לזה ּברּואיו. לׁשאר הּגן ונׁשאר וׁשלּוח ְְְְְְִִֶַַַַָָָָָוגרּוׁש
ועֹודּנּו ּבראֹו לאדם הּגן ּכי חסּדֹו ה' ְְְִִֶַַַַָָָָהֹודיע
נברא לׁשּום ואין לקֹונֹו הּידיד לאדם ְְְְִִֵֵַָָָָָעֹומד
ּדיֹוקנֹו ּפגם לא אׁשר אדם זּולת ּבּגן ְְֲֵֶֶַַַַָָָֹחלק

ְְַוצלמֹו:
B‚Â'.טו) ÁwiÂמׁשמעּות ּולׁשמרּה. לעבדּה «ƒ«¿ְְְְְַָָָָָ

וׁשֹומר עֹובד לּה צרי הּגן ּכי יּגיד ְִִִֵֵַַַַָָָהּכתּוב
לׁשמרּה צרי יהיה לּמה ּכי זה יכחיׁש ְְְְְֱִִִִֶֶֶַָָָָָָוהאמת
העבֹודה היא ּומה היא הבאי זה מהּגּנבים ֲֲִִִִֵֶַַַַָָָאם
ּכן אם עֹובד צריכה ואם הּגן צריכה ְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָׁשהיתה
ׁשנה מאֹות וחמׁש אלפים חמׁשת לּה ֲֲֲִֵֵֵֶֶַָָָָזה

עבדּה: מי ְֲִֵָָ(ּבקרּוב)
ÔÎ‡אּלא אינֹו הֹווה ּכל ּכי לדעת ל יׁש »≈ְִֵֵֶֶַַָָָ

צריכה ׁשהאדמה ּוכמֹו לרּוחנּיּות ְְְְֲִִֶָָָָָָֻּדגמא
אדם מזֹון להֹוציא והגׁשמה והזרעה ְְְְְְֲִַַָָָָָָָעבֹודה
והּמרעים הּמפסידים מּדברים ׁשמירה ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָּגם
אדמת הּיֹום היא אׁשר עדן ּגן כן ּכמֹו ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַַלּצֹומח
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‰ ˙B Èz eÓ‡È ‡(יח ב, (רׁש"י ∆……¿¿≈»À≈ִַ

לבד, להיֹות לאדם ּׁשּקׁשה ּכפׁשּוטֹו, מפרׁש אינֹו מּדּוע ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוקׁשה,

נאמר, לא לבּדֹו" היֹות לאדם טֹוב "לא ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְֱֱִֵֵֵֶַַַָָָֹֹּבֹודד.

היֹותֹו ׁשעצם אפֹוא, מּובן לבּדֹו". האדם היֹות טֹוב "לא ְֱֱֵֶֶֶֶַָָָָָֹאּלא

רׁש"י מפרׁש לכן לאדם. טֹוב לא ׁשּזה רק ולא טֹוב, אינֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלבּדֹו

זה ּומּטעם הן. רׁשּיֹות ב' יאמרּו ׁשּלא – ּבעצם טֹוב לא זה ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֻמּדּוע

הּתבֹות את הּמתחיל ּבדּבּור B‚Â'מעּתיק ˙BÈ‰ BË ‡,(לא (ותּו ְְְִִִֵֶַַַַ…¡¿ְֹ

לפרּוׁשֹו. וההכרח הּיסֹוד קּים אּלה ּבתבֹות ּכי  ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָ

עלטז אלהים יי ְֱִִַַָֹּופּקיד

אילן מּכל למימר ְִִֵַָָָֹאדם

ּתיכּול: מיכל ְִֵֵַָּגינתא

ּפירֹוהייז ּדאכלין ְְִִִֵֵָָּומאילן

לא לביׁש טב ּבין ְִִִֵַַָחּכימין

ּביֹומא ארי מּנּה ְֲִֵֵֵָתיכּול

ּתמּות: מימת מּנּה ְְִֵֵֵַּדתיכּול

לאיח אלהים יי ְֱֲִַַָָֹואמר

אדם למהוי ְֱִֵֶַָָתּקין

סמ לּה אעּביד ְְִִִֵֵֶָּבלחֹודֹוהי

ְְִֵלקבלּה:

      

היא ּגם נגׁשמּו הּגּופֹות ּכי לבד ְְְְִִִַַַַָהּנפׁשֹות
הגׁשמה רּוחנּיּותּה ּכפי ּוׁשמירה עבֹודה ְְְְֲִִִִַָָָָָָָצריכה
ׁשאמר ּכמֹו הּתֹורה עסק היא לּה ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֻהמיחדת
ּתּזל לקחי ּכּמטר יערף לב) (ּדברים ְְֲִִִִַַַַָָָָֹהּכתּוב
אׁשר עׂשה מצֹות הם והּזרעים אמרתי, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָּכּטל

ּכ האדם אֹותם (הֹוׁשעיעׂשה נביא ּבדברי רמּוז ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָ
ּבדברי נזּכר ׁשּלא והגם וגֹומר לכם זרעּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹי)
לבד הּצדקה ּפרט על לא הּצדקה אּלא ְְְְִֶַַַַַַָָָָָָֹהּנביא
הּוא הּצדקֹות ּפרטי ּכל על אּלא אֹומר ְְֵֵֶַַָָָָהּוא
ּתהּלים (מדרׁש ז"ל ּבדבריהם הּובא וכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָאֹומר
ּברּו הּקדֹוׁש האדם ׁשּיעׂשה מצֹות ׁשּכל ְֲִֶֶֶַַָָָָָָקיד)
התעּסקּות היא והעבֹודה וכּו', זֹורעּה ְְְְְֲִִַָָָהּוא
עּקר ׁשהּוא ּבּתֹורה נמרץ והסּתּכלּות ְְְְִִִֶַַַָָָּגדֹול
ּגדריה יפרץ לבל ּכן ּגם והּׁשמירה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹמצותּה,
לא מצות ׁשמירת והיא צמחיה יפסיד ְְְְְְִִִִֶַַַָָֹֹּולבל
עבֹור לבל לׁשמר האדם צרי אׁשר ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָֹתעׂשה
והּוא טֹוב ּדבר ּכל הּמפסידים הם ּכי ְְֲִִִֵֵֶַַָָָעליהם
מצוה מכּבה עברה כא.) (סֹוטה ז"ל ְְְֲִֵַָָָָָאֹומרם
אין ּתֹורה מכּבה עברה ואין ׁשאמרּו ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָוהגם
הּתֹורה יפסיד לא הרע ׁשּמעׂשה לֹומר ְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹּכּונתם
אחת ּבעברה ּכח ׁשאין לֹומר אּלא עּקר ֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּכל
להׁשחית ירּבה ּכי ּולעֹולם הּתֹורה ְְְְְִִֶַַַַָָלכּבֹות
על ׁשליתֹו ותהפ נרּה וידע ּתֹורתֹו ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָּתּׁשחת

לצלן: רחמנא ְְִַָָָָָּפניו
‰zÚÓe.ּולׁשמרּה לעבדּה עדן ּגן על לֹומר יצּדק ≈«»ְְְְְֵֶַַַַָָָָֻ

האדם ה' ּכׁשהּניח ההם ּבּימים ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָוהּנה
צּדיק ּבפעּלֹות וצֹופה מּביט היה עדן ְְְִִִֵֶֶַַַָָֻּבגן
א עדן ּבגן ּפֹועל ּׁשהיה מה ּבמעׂשיו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָלחּיים
ראּות מּמּנּו הׁשלל האדם נגרׁש אׁשר ְְְֲִִֶֶַַַַָָָֻאחר
ּכי לֹו עמלה עמל נפׁש הּמעׂשה אבל ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּדבר
והּפעּלה ההרחקה ימנעּנה לא ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹֻהרּוחנּיּות
לאכל הּזה ּבעֹולם ויּגיע המחּכה אׁשרי ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹנעׂשית
ׁשּוב עדן. ּבגן הּנׁשמה מזֹון ׁשהּוא ּדרּכֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָמּפרי
אּלּו לעבדּה וז"ל ז"ל חכמינּו מאמר לידי ְְְְֲֲִֵֵַַָָָָָּבא
ּתעׂשה לא מצֹות אּלּו ּולׁשמרּה עׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָֹמצֹות

ׁשּבארנּו: ּדר על ז"ל ְְֵֶֶֶַַַָָָוכּונתם
B‚Â'.טז) '‰ ÂˆÈÂאֹוּמרֹו אכלטעם וכפל לאמר «¿«¿ְְֵַַַָָֹֹ

ׁשּצּוהּו חּוה על יכּון וגֹו' מֹות וכפל ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹּתאכל

ּבת ּתאכל אּתה, אכל לחּוה, הּמצוה ְְִֵֵַַַַָָָָֹֹֹלאמר
ּתעבר, אם היא ּגם ּתמּות אּתה, מֹות ,ְֲִִַַַָָֹזּוג

ּבענׁש: ויׁשנּה ּבאזהרה ְְְְֶֶֶַָָָָָָֹיׁשנּה
È˙‡ˆÓeאמר וז"ל פכ"ח) (ש"ר ז"ל ׁשאמרּו »»ƒְְֶַָָ

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אמר ּתחליפא ֲִִַַַַָָָָרּבי
לאדם ׁשהקּדמּתי ּכמֹו לאנׁשים נקּדים ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָאם
וקלקלה ועמדה חּוה נצטּוית ּכ ואחר ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָהראׁשֹון
אמר ולא נצטּוית לֹומר ּדקּדק ּכאן עד ְְְְִִֵֵַַַַָָֹוכּו'
לאמר צּוה לאדם ּכי ּדברנּו לרמז לחּוה ְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָֹֹצּויתי

ָלּה:
„BÚלאמר ּתמּות מֹות ּתאכל אכל ּבּכפל ְִֵֵֶֶַָָֹֹֹֹירמז

מּמּנּו הּבאים ּולכל לֹו נתּונה הּמּתנה ְְִִִֶַַַָָָָָּכי
לאכל הּדֹורֹות ּכל סֹוף עד זרעֹו ּכל ְֱֵֶֶַַַָָֹׁשהם
הּוא מֹות ּפרּוׁש וגֹו' מֹות וגֹו' ואם ְְְִֵֵַַמהּגן
ׁשּנקנסה היה ׁשּכן ּכמֹו מּמּנּו הּבאים ּכל ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָוימּותּו
זהמה ּתאבד אׁשר עד הּנבראים ּכל על ְֲֲִִִֶַַַַָָָָֹֻמיתה

לנצח: הּמות ּובּלע אז ְְִִֶֶֶַַַָָָָׁשּנדּבקה
ÌÚËÂהסּפיק ולא אלהים ה' ויצו אֹומרֹו ¿««ְְְְֱִִִַַֹֹ

ּכאן אלהים. ויצו אֹו ה' ויצו ְְְְֱִַַַַָֹּבאֹומרֹו
ּברחמים יּקיפּוהּו ייטיב אם ודין רחמים ְֲֲִִִִִִֵַַַַָָרמז

למּולֹו: מׁשּפט לא ְְְִִָֹואם
B‚Â'.יח) BË ‡ 'B‚Â '‰ Ó‡Âּכבר הלא קׁשה «…∆¿…¿ְֲֶָָֹ

ּברא ּונקבה זכר אדם אלהם ּברא ְְְֱִֵָָָָָָָֹֹּביֹום
לֹו סמּו אֹומרֹו קׁשה עֹוד לֹואתם, אעׂשה ְֱֶֶֶָָָֹ

הּׂשדה חּית ּכל וגֹומר וּיצר וגֹומר ּכנגּדֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָעזר
ׁשרצה ּפלאׁשּנראה וזה הּׂשדה חּית לֹו לזּוג ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבהמה נקבת ׁשּיסיר ועֹוד ּובהמה אדם ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָלזּוג
עליֹונים האדם, עם ּולזּוגּה זּוגּה מּבן חּיה ְְְִִִֶֶַַָָָָָָאֹו
אֹומרֹו קׁשה עֹוד למעלה, ותחּתֹונים ְְְְְְִֶַַַָָָלמּטה
יכֹול ה' היה לא וכי וגֹו' ּתרּדמה ה' ְְְִֵֵַַַָָָָֹוּיּפל
מה מּלבד האדמה מן עפר זּוגֹו ּבת לֹו ְְֲִִִַַַָָָָָֹלברא
ּביֹום זּוגֹו ּבת לֹו ׁשּברא לֹו ׁשּמצינּו ְְִִִֶֶֶַָָָּׁשהקׁשינּו
זכר ּכן אחר הּכתּוב ׁשהעיד ּוכמֹו ְְִִֵֵֶַַַָָָָהּבראֹו
ז"ל ורּבֹותינּו הּבראם ּביֹום וגֹו' ּבראם ְְְְְְִֵֵַָָָָָּונקבה
ּפׁשט אבל ּפֹותר ּוצריכין רּבֹות ּדרׁשֹות ְְְְֲִִֵַָָָָאמרּו

מצאנּוהּו: לא ְַָָֹהּכתּוב
‰‡Âז"ל רּבֹותינּו מּדברי ּׁשּקדם מה לפי ¿ƒ¿∆ְְִִִֵֵֶַַַָ

ּפרצּופין ּדּו וחּוה אדם ּכי יח) ְְִִִֵַַָָָ(ערּובין

זנב, ּדאמר ּולמאן ּפרצּוף, ּדאמר למאן ְְְְְְְִַַַָָָָָָנבראּו
האּׁשה זאת זה ּוכפי ׁשּבת, ּבמּסכת ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹּכדאיתא
מּמׁש עּמֹו ּדבּוקה ּבראה מּתחּלה ּכי ּבנינּה ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָוזה
ּובסדר ּכסברתֹו ּדאמר ּולמן ּכסברתֹו ּדאמר ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָלמן
ּתמצא ּדהלא הּמֹוליד ּבהכנת ּכן ּגם יׁשנם ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹזה
קדם וגֹו' ּורבּו ּפרּו כח) (א' להם ה' ְְְֶֶֶַָָֹׁשאמר
ּגם להֹוליד ה' ׁשהכינם למדּת הא ְְְִִִֵֶַַַָָָָָהּנסירה
ה' נּסר אׁשר האּׁשה וזאת זה ּבסדר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹּבהיֹותם
ּביֹום ּבראם אׁשר ּדביקתּה מּמקֹום ְְְְְֲִִֶָָָָָָּולקחּה
מׂשּכיל ּכל ּכי הּוא ידּוע ּדבר ּגם ְְִִִַַַָָָָָָהּבראם,
ּתֹורת ה' נעם אמרי להּביט הּמתחיל ְְְְִִִֵַַַַַָָֹוחכם
מּדת הפלגת ּגדל ידע עיניו יאֹורֹו מעת ְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹה'
להכין להתחּכם הּגּדיל אׁשר יתּבר ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָטּובֹו
לחקר לנּו יׁש ּומעּתה והכנתם. הּטֹוב ְְֲֵֵַַַַַַָָָָָָֹהפלגת
לֹו ּׁשּנתּגלּגל ּומה האדם חטא סּבת ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹזאת
האּׁשה היא ּכי ּומצאנּוהּו הּנבראים ְְְִִִִִִַָָָָָּולכללּות
ׁשּׁשלט העֹולם וכליֹון הפסד לכל סּבה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָהיתה
האדם עּמּה היה ולא ּדעּתּה ונּצח הּנחׁש ְְְִִֵַַַָָָָָָָָָָֹּבּה
ּכי פי"ט) (ב"ר ז"ל ואמרּו מהּכתּוב ְְְִִֵַַָָָּכּנׁשמע

ע ׁשהיה ּדאמר למאן אֹו יׁשן האדם ֹוברהיה ְְֵֵֶַַָָָָָָָָָ
עצמּה ּבפני לחּוה נחׁש ּומצא וכּו' ְְְְִֵַַָָָָָָָָּבעֹולם
לּנבראים ולׁשֹון ּפה יהיה ּומעּתה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָוהסיתּה.
ולא ּׁשּנּסרּה ּבּמה זאת עׂשתה ה' יד ְְְִֶֶַַַָָָֹֹלֹומר
היה ולא הראׁשֹון ּכּסדר הּבריאה ּתכלית ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּניח
אׁשר עצמּה ּבפני האּׁשה להסית לּנחׁש ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָמקֹום
הּצלע לקיחת קדם וכתב ה' נתחּכם ּכן ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹעל
היתה ּבּדבר ה' ׁשּכּונת הּדבר טעם ְֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָמהאדם
ּכמּדת לטֹובה חׁשבּה אלהים להאדם ְְְְֱֲִִִֵַָָָָָָֹלהיטיב
הּכתּובים ּומׁשמעּות ׁשעּור הּוא וזה ְְְֱִִֵֶַַָֹאלהינּו
ּכי ו' יֹום ּבבריאת אֹותנּו הֹודיע אׁשר ְֲִִִִֶַַַַָאחר
זנב אֹו ּפרצּופין ּדּו ּונקבה זכר האדם ְְִֵַָָָָָָָָָָּברא
אחד ּבד האדם ׁשּיהיה נכֹון לא ּכי ה' ְִִֶֶֶַָָָָָָָֹראה
אחד כן ּפי על אף זּוג ּבת לֹו ׁשהיתה ְֲִֵֶֶַַַַַָָָוהגם
ירצה אם ּבזה הּמׁשל לבּדֹו, אּלא ואינֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָהיה
ּתל אם עּמֹו ּתל חפציו לעׂשֹות ללכת ֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָהּוא
ונמצא ּכן ּגם עּמּה יל ּבעלּה לׁשּמׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָהאּׁשה
עזר ּתהיה העזר ּכי ה' ונמל אחד ּבד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשהּוא
ּולהכנתֹו לׁשּמׁשֹו למּולֹו נפרד ּבנין ּפרּוׁש ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָּכנגּדֹו
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לבד, להיֹות לאדם ּׁשּקׁשה ּכפׁשּוטֹו, מפרׁש אינֹו מּדּוע ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָוקׁשה,

נאמר, לא לבּדֹו" היֹות לאדם טֹוב "לא ּדהּנה לֹומר, ויׁש ְְְֱֱִֵֵֵֶַַַָָָֹֹּבֹודד.

היֹותֹו ׁשעצם אפֹוא, מּובן לבּדֹו". האדם היֹות טֹוב "לא ְֱֱֵֶֶֶֶַָָָָָֹאּלא

רׁש"י מפרׁש לכן לאדם. טֹוב לא ׁשּזה רק ולא טֹוב, אינֹו ְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹלבּדֹו

זה ּומּטעם הן. רׁשּיֹות ב' יאמרּו ׁשּלא – ּבעצם טֹוב לא זה ְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֻמּדּוע

הּתבֹות את הּמתחיל ּבדּבּור B‚Â'מעּתיק ˙BÈ‰ BË ‡,(לא (ותּו ְְְִִִֵֶַַַַ…¡¿ְֹ

לפרּוׁשֹו. וההכרח הּיסֹוד קּים אּלה ּבתבֹות ּכי  ְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַָ

עלטז אלהים יי ְֱִִַַָֹּופּקיד

אילן מּכל למימר ְִִֵַָָָֹאדם

ּתיכּול: מיכל ְִֵֵַָּגינתא

ּפירֹוהייז ּדאכלין ְְִִִֵֵָָּומאילן

לא לביׁש טב ּבין ְִִִֵַַָחּכימין

ּביֹומא ארי מּנּה ְֲִֵֵֵָתיכּול

ּתמּות: מימת מּנּה ְְִֵֵֵַּדתיכּול

לאיח אלהים יי ְֱֲִַַָָֹואמר

אדם למהוי ְֱִֵֶַָָתּקין

סמ לּה אעּביד ְְִִִֵֵֶָּבלחֹודֹוהי

ְְִֵלקבלּה:

      

היא ּגם נגׁשמּו הּגּופֹות ּכי לבד ְְְְִִִַַַַָהּנפׁשֹות
הגׁשמה רּוחנּיּותּה ּכפי ּוׁשמירה עבֹודה ְְְְֲִִִִַָָָָָָָצריכה
ׁשאמר ּכמֹו הּתֹורה עסק היא לּה ְְִֵֶֶֶֶַַַָָָֻהמיחדת
ּתּזל לקחי ּכּמטר יערף לב) (ּדברים ְְֲִִִִַַַַָָָָֹהּכתּוב
אׁשר עׂשה מצֹות הם והּזרעים אמרתי, ְְְְֲֲִִִִֵֵֶַַַָָּכּטל

ּכ האדם אֹותם (הֹוׁשעיעׂשה נביא ּבדברי רמּוז ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָָ
ּבדברי נזּכר ׁשּלא והגם וגֹומר לכם זרעּו ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָֹי)
לבד הּצדקה ּפרט על לא הּצדקה אּלא ְְְְִֶַַַַַַָָָָָָֹהּנביא
הּוא הּצדקֹות ּפרטי ּכל על אּלא אֹומר ְְֵֵֶַַָָָָהּוא
ּתהּלים (מדרׁש ז"ל ּבדבריהם הּובא וכן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַָאֹומר
ּברּו הּקדֹוׁש האדם ׁשּיעׂשה מצֹות ׁשּכל ְֲִֶֶֶַַָָָָָָקיד)
התעּסקּות היא והעבֹודה וכּו', זֹורעּה ְְְְְֲִִַָָָהּוא
עּקר ׁשהּוא ּבּתֹורה נמרץ והסּתּכלּות ְְְְִִִֶַַַָָָּגדֹול
ּגדריה יפרץ לבל ּכן ּגם והּׁשמירה ְְְְְְִִִֵֶַַַָָָָָֹמצותּה,
לא מצות ׁשמירת והיא צמחיה יפסיד ְְְְְְִִִִֶַַַָָֹֹּולבל
עבֹור לבל לׁשמר האדם צרי אׁשר ְְֲֲֲִִֵֶַַָָָָֹתעׂשה
והּוא טֹוב ּדבר ּכל הּמפסידים הם ּכי ְְֲִִִֵֵֶַַָָָעליהם
מצוה מכּבה עברה כא.) (סֹוטה ז"ל ְְְֲִֵַָָָָָאֹומרם
אין ּתֹורה מכּבה עברה ואין ׁשאמרּו ְְְֲֲֵֵֵֶַַַָָָָוהגם
הּתֹורה יפסיד לא הרע ׁשּמעׂשה לֹומר ְֲִֶֶַַַַַַָָָָָֹּכּונתם
אחת ּבעברה ּכח ׁשאין לֹומר אּלא עּקר ֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹּכל
להׁשחית ירּבה ּכי ּולעֹולם הּתֹורה ְְְְְִִֶַַַַָָלכּבֹות
על ׁשליתֹו ותהפ נרּה וידע ּתֹורתֹו ְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָּתּׁשחת

לצלן: רחמנא ְְִַָָָָָּפניו
‰zÚÓe.ּולׁשמרּה לעבדּה עדן ּגן על לֹומר יצּדק ≈«»ְְְְְֵֶַַַַָָָָֻ

האדם ה' ּכׁשהּניח ההם ּבּימים ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָוהּנה
צּדיק ּבפעּלֹות וצֹופה מּביט היה עדן ְְְִִִֵֶֶַַַָָֻּבגן
א עדן ּבגן ּפֹועל ּׁשהיה מה ּבמעׂשיו ְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָלחּיים
ראּות מּמּנּו הׁשלל האדם נגרׁש אׁשר ְְְֲִִֶֶַַַַָָָֻאחר
ּכי לֹו עמלה עמל נפׁש הּמעׂשה אבל ְֲֲִֵֶֶֶַַַָָָָָָהּדבר
והּפעּלה ההרחקה ימנעּנה לא ְְְְְִִֶַַַָָָָָָֹֻהרּוחנּיּות
לאכל הּזה ּבעֹולם ויּגיע המחּכה אׁשרי ְְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָֹנעׂשית
ׁשּוב עדן. ּבגן הּנׁשמה מזֹון ׁשהּוא ּדרּכֹו ְְְְְִִֵֶֶַַַָָמּפרי
אּלּו לעבדּה וז"ל ז"ל חכמינּו מאמר לידי ְְְְֲֲִֵֵַַָָָָָּבא
ּתעׂשה לא מצֹות אּלּו ּולׁשמרּה עׂשה ְְְְֲֲִִֵֵֶַָָֹמצֹות

ׁשּבארנּו: ּדר על ז"ל ְְֵֶֶֶַַַָָָוכּונתם
B‚Â'.טז) '‰ ÂˆÈÂאֹוּמרֹו אכלטעם וכפל לאמר «¿«¿ְְֵַַַָָֹֹ

ׁשּצּוהּו חּוה על יכּון וגֹו' מֹות וכפל ְְְִֵֵֶַַַַָָָֹּתאכל

ּבת ּתאכל אּתה, אכל לחּוה, הּמצוה ְְִֵֵַַַַָָָָֹֹֹלאמר
ּתעבר, אם היא ּגם ּתמּות אּתה, מֹות ,ְֲִִַַַָָֹזּוג

ּבענׁש: ויׁשנּה ּבאזהרה ְְְְֶֶֶַָָָָָָֹיׁשנּה
È˙‡ˆÓeאמר וז"ל פכ"ח) (ש"ר ז"ל ׁשאמרּו »»ƒְְֶַָָ

הּוא ּברּו הּקדֹוׁש אמר ּתחליפא ֲִִַַַַָָָָרּבי
לאדם ׁשהקּדמּתי ּכמֹו לאנׁשים נקּדים ְְְְְֲִִִִִֶַַָָָָאם
וקלקלה ועמדה חּוה נצטּוית ּכ ואחר ְְְְְְְִִִֵַַַַָָָָָָהראׁשֹון
אמר ולא נצטּוית לֹומר ּדקּדק ּכאן עד ְְְְִִֵֵַַַַָָֹוכּו'
לאמר צּוה לאדם ּכי ּדברנּו לרמז לחּוה ְְְִִִִִִֵֵַָָָָָָֹֹצּויתי

ָלּה:
„BÚלאמר ּתמּות מֹות ּתאכל אכל ּבּכפל ְִֵֵֶֶַָָֹֹֹֹירמז

מּמּנּו הּבאים ּולכל לֹו נתּונה הּמּתנה ְְִִִֶַַַָָָָָּכי
לאכל הּדֹורֹות ּכל סֹוף עד זרעֹו ּכל ְֱֵֶֶַַַָָֹׁשהם
הּוא מֹות ּפרּוׁש וגֹו' מֹות וגֹו' ואם ְְְִֵֵַַמהּגן
ׁשּנקנסה היה ׁשּכן ּכמֹו מּמּנּו הּבאים ּכל ְְְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָוימּותּו
זהמה ּתאבד אׁשר עד הּנבראים ּכל על ְֲֲִִִֶַַַַָָָָֹֻמיתה

לנצח: הּמות ּובּלע אז ְְִִֶֶֶַַַָָָָׁשּנדּבקה
ÌÚËÂהסּפיק ולא אלהים ה' ויצו אֹומרֹו ¿««ְְְְֱִִִַַֹֹ

ּכאן אלהים. ויצו אֹו ה' ויצו ְְְְֱִַַַַָֹּבאֹומרֹו
ּברחמים יּקיפּוהּו ייטיב אם ודין רחמים ְֲֲִִִִִִֵַַַַָָרמז

למּולֹו: מׁשּפט לא ְְְִִָֹואם
B‚Â'.יח) BË ‡ 'B‚Â '‰ Ó‡Âּכבר הלא קׁשה «…∆¿…¿ְֲֶָָֹ

ּברא ּונקבה זכר אדם אלהם ּברא ְְְֱִֵָָָָָָָֹֹּביֹום
לֹו סמּו אֹומרֹו קׁשה עֹוד לֹואתם, אעׂשה ְֱֶֶֶָָָֹ

הּׂשדה חּית ּכל וגֹומר וּיצר וגֹומר ּכנגּדֹו ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָעזר
ׁשרצה ּפלאׁשּנראה וזה הּׂשדה חּית לֹו לזּוג ְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָ

ּבהמה נקבת ׁשּיסיר ועֹוד ּובהמה אדם ְְְְְִֵֵֵֵֶַַָָָָָלזּוג
עליֹונים האדם, עם ּולזּוגּה זּוגּה מּבן חּיה ְְְִִִֶֶַַָָָָָָאֹו
אֹומרֹו קׁשה עֹוד למעלה, ותחּתֹונים ְְְְְְִֶַַַָָָלמּטה
יכֹול ה' היה לא וכי וגֹו' ּתרּדמה ה' ְְְִֵֵַַַָָָָֹוּיּפל
מה מּלבד האדמה מן עפר זּוגֹו ּבת לֹו ְְֲִִִַַַָָָָָֹלברא
ּביֹום זּוגֹו ּבת לֹו ׁשּברא לֹו ׁשּמצינּו ְְִִִֶֶֶַָָָּׁשהקׁשינּו
זכר ּכן אחר הּכתּוב ׁשהעיד ּוכמֹו ְְִִֵֵֶַַַָָָָהּבראֹו
ז"ל ורּבֹותינּו הּבראם ּביֹום וגֹו' ּבראם ְְְְְְִֵֵַָָָָָּונקבה
ּפׁשט אבל ּפֹותר ּוצריכין רּבֹות ּדרׁשֹות ְְְְֲִִֵַָָָָאמרּו

מצאנּוהּו: לא ְַָָֹהּכתּוב
‰‡Âז"ל רּבֹותינּו מּדברי ּׁשּקדם מה לפי ¿ƒ¿∆ְְִִִֵֵֶַַַָ

ּפרצּופין ּדּו וחּוה אדם ּכי יח) ְְִִִֵַַָָָ(ערּובין

זנב, ּדאמר ּולמאן ּפרצּוף, ּדאמר למאן ְְְְְְְִַַַָָָָָָנבראּו
האּׁשה זאת זה ּוכפי ׁשּבת, ּבמּסכת ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָֹּכדאיתא
מּמׁש עּמֹו ּדבּוקה ּבראה מּתחּלה ּכי ּבנינּה ְְְְְִִִִִֶַָָָָָָָוזה
ּובסדר ּכסברתֹו ּדאמר ּולמן ּכסברתֹו ּדאמר ְְְְְְְִִֵֶַַָָָָָָָָלמן
ּתמצא ּדהלא הּמֹוליד ּבהכנת ּכן ּגם יׁשנם ְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָֹזה
קדם וגֹו' ּורבּו ּפרּו כח) (א' להם ה' ְְְֶֶֶַָָֹׁשאמר
ּגם להֹוליד ה' ׁשהכינם למדּת הא ְְְִִִֵֶַַַָָָָָהּנסירה
ה' נּסר אׁשר האּׁשה וזאת זה ּבסדר ְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָֹּבהיֹותם
ּביֹום ּבראם אׁשר ּדביקתּה מּמקֹום ְְְְְֲִִֶָָָָָָּולקחּה
מׂשּכיל ּכל ּכי הּוא ידּוע ּדבר ּגם ְְִִִַַַָָָָָָהּבראם,
ּתֹורת ה' נעם אמרי להּביט הּמתחיל ְְְְִִִֵַַַַַָָֹוחכם
מּדת הפלגת ּגדל ידע עיניו יאֹורֹו מעת ְִֵֵֵֵֵֶַַַַָָֹה'
להכין להתחּכם הּגּדיל אׁשר יתּבר ְְְְְֲִִִִִֵֶַַָָטּובֹו
לחקר לנּו יׁש ּומעּתה והכנתם. הּטֹוב ְְֲֵֵַַַַַַָָָָָָֹהפלגת
לֹו ּׁשּנתּגלּגל ּומה האדם חטא סּבת ְְְִִֵֵֶַַַָָָֹזאת
האּׁשה היא ּכי ּומצאנּוהּו הּנבראים ְְְִִִִִִַָָָָָּולכללּות
ׁשּׁשלט העֹולם וכליֹון הפסד לכל סּבה ְְְְְִִֵֶֶַָָָָָָָהיתה
האדם עּמּה היה ולא ּדעּתּה ונּצח הּנחׁש ְְְִִֵַַַָָָָָָָָָָֹּבּה
ּכי פי"ט) (ב"ר ז"ל ואמרּו מהּכתּוב ְְְִִֵַַָָָּכּנׁשמע

ע ׁשהיה ּדאמר למאן אֹו יׁשן האדם ֹוברהיה ְְֵֵֶַַָָָָָָָָָ
עצמּה ּבפני לחּוה נחׁש ּומצא וכּו' ְְְְִֵַַָָָָָָָָּבעֹולם
לּנבראים ולׁשֹון ּפה יהיה ּומעּתה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָוהסיתּה.
ולא ּׁשּנּסרּה ּבּמה זאת עׂשתה ה' יד ְְְִֶֶַַַָָָֹֹלֹומר
היה ולא הראׁשֹון ּכּסדר הּבריאה ּתכלית ְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָֹהּניח
אׁשר עצמּה ּבפני האּׁשה להסית לּנחׁש ְְְֲִִִֵֶַַָָָָָָָמקֹום
הּצלע לקיחת קדם וכתב ה' נתחּכם ּכן ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָֹעל
היתה ּבּדבר ה' ׁשּכּונת הּדבר טעם ְֵֶַַַַַַָָָָָָָָָָמהאדם
ּכמּדת לטֹובה חׁשבּה אלהים להאדם ְְְְֱֲִִִֵַָָָָָָֹלהיטיב
הּכתּובים ּומׁשמעּות ׁשעּור הּוא וזה ְְְֱִִֵֶַַָֹאלהינּו
ּכי ו' יֹום ּבבריאת אֹותנּו הֹודיע אׁשר ְֲִִִִֶַַַַָאחר
זנב אֹו ּפרצּופין ּדּו ּונקבה זכר האדם ְְִֵַָָָָָָָָָָּברא
אחד ּבד האדם ׁשּיהיה נכֹון לא ּכי ה' ְִִֶֶֶַָָָָָָָֹראה
אחד כן ּפי על אף זּוג ּבת לֹו ׁשהיתה ְֲִֵֶֶַַַַַָָָוהגם
ירצה אם ּבזה הּמׁשל לבּדֹו, אּלא ואינֹו ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָהיה
ּתל אם עּמֹו ּתל חפציו לעׂשֹות ללכת ֲֲִִֵֵֵֵֶֶַָָָהּוא
ונמצא ּכן ּגם עּמּה יל ּבעלּה לׁשּמׁש ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָהאּׁשה
עזר ּתהיה העזר ּכי ה' ונמל אחד ּבד ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָׁשהּוא
ּולהכנתֹו לׁשּמׁשֹו למּולֹו נפרד ּבנין ּפרּוׁש ְְְְְְְֲִִֵֶַַָָָָּכנגּדֹו
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מןיט אלהים יי ְְֱִִָָֹּוברא

וית ּברא חות ּכל ְְֵַַָָָָָארעא

ואיתּה ּדׁשמּיא עֹופא ְְְִֵַַָָָּכל

יקרי מה למחזי אדם ְְְֱִֵֵֶַַָָלות

לּה קרי הוה ּדי וכל ְֲִֵֵֵָָֹלּה

הּוא חיתא נפׁשא ְְַַָָָָאדם

ְֵׁשמּה:

לכלכ ׁשמהן אדם ְְְָָָָָָּוקרא

דׁשמּיא ּולעֹופא ְְְִִַָָָּבעירא

לא ּולאדם ּברא חות ְְֵַָָָָָֹּולכל

לקבלּה: סמ ְְְִֵֵַַָאׁשּכח

ׁשנתאכא אלהים יי ְְְֱִִָָָֹּורמא

חדא ונסיב ּודמ אדם ְְִֵַָָָָָעל

בׂשראמעלעֹוהי ּומלי ְְְִִִֵֵָ

ְַּתחֹותּה:

יתכב אלהים יי ְְֱִָָָֹּובנא

אדם מן ּדנסיב ְִִִִָָָָעלעא

אדם: לות ואיתּה ְְְְְִַַַָָָלאּתתא

זמנאכג הדא האדם ְֲֲִַַָָָָָואמר

ּובסרא מּגרמי ְְְִִַַַָָּגרמא

אּתתא יתקרי לדא ְְְְְִִִִִֵָָמּבסרי

דא: נסיבא מּבעלא ְְֲִִֵַָָָארי

      

ּבּסדר הטּבע ּכבר והּזּוּוג ההֹולדה לבחינת ְְְְִִִִֵֶַַַַַָָָֻּכי
ּורבּו ּפרּו להם ׁשּצּוה לֹו מצינּו ּכי ְְִִִִֶֶָָָָהראׁשֹון
סּבת היתה לזה אם ּומעּתה הּנסירה. ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָֹקדם
אחר מציאּות יׁשנֹו האדם מּצד הּנקבה, ְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָקיחת
לעזר לֹו ויהיה מהּנבראים אחד על ה' ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּיגזר
לזה יצירתּה. ּבמקֹום האּׁשה ותּׁשאר ְְְְִִִִִֵֶָָָָָָלהֹועיל
הּׂשדה חּית ּכל וגֹו' וּיצר (יט) הּכתּוב ְִֶֶַַַַַַָָָָאמר
ּכי לֹו ּיקרא מה לראֹות האדם אל וּיבא ְְְִִִֵֶַַָָָָָוגֹו'
הּמזג ּבחינת ּתּכר הּׁשם קריאת ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַֻּבבחינת
העזר מציאּות לברר יּוכל ההּכרה ְְְְִֵֵֶֶַַַָָָָָּובאמצעּות
והכרח עזר מצא לא ּכי הּכתּוב והֹודיע ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָֹֻהיׁשנּה.
והּכּונה ּכנגּדֹו ולעׂשֹותּה מּצּדֹו הּנקבה ְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַָָָָֹלקלע
מה יצא ּכ אחר ואם האדם לטֹובת ְְִִַַַָָָָָָָהיא
ּביחּוד האּׁשה להמצאת סּבה זה והיה ְְְְִִִֶֶַַָָָָָָָָּׁשּיצא
לֹומר מקֹום אין נחׁש והּכיׁשּה איׁשּה ְְֲִִִִֵֵַַָָָָָמּבלעדי
לטֹובה חׁשבּה אלקים ּכי ּככה ה' עׂשה ְֱֲִִָָָָָָָָָֹלּמה
וזה וגֹו'. בם ילכּו וצּדיקים ה' ּדרכי ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָויׁשרים
הּכתּוב ׁשרצה להיֹות הּכתּובים ׁשעּור ְְִִִֶַַָָָהּוא
לגזרת סּבה זה הּוא ּכי האדם חטא ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָלהֹודיע
הּכתּוב ּׁשאמר מה והּוא הּסֹובב והּוא ְְֵֶֶַַַַַָָָהּמות
הכנת להֹודיע קדם וגֹו' ׁשניהם וּיהיּו ְְְְֲִִֵֶַַַַָָ(כה)
מּגּוף מפרדת האּׁשה היֹות לצד ׁשהיא ְְֱִִִִֶֶֶַַָָָֻהּסּבה
ּפרּוׁש מּצלעֹותיו אחת וּיּקח אֹומרֹו והּוא ְְְִִֵַַַַַָָָאדם
לֹומר ׁשּתקׁשה ולהיֹות מהאדם. האּׁשה ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָנסירת

לה' לֹו היה ולא לחטא זֹו הכנה היתה ְְְְֲֵַַָָָָָָָָֹולּמה
היה לא ואז מקֹומה לּה וקנתה אֹותּה ְְְְְִָָָָָָָָֹֹלנסר
לצד היה ּכי לֹומר קדם לזה ּבעֹולם. ְְִֵֶַַַָָָָָָחטא
היֹות טֹוב לא וגֹו' וּיאמר אֹומרֹו והּוא ְְְְֱֵֶֶַַַֹֹההכרח
מהּנבראים העזר ׁשּבּקׁש והגם וגֹו' לבּדֹו ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָהאדם
עזר מצא לא וגֹו' האדם אל וּיבא ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָֹּדכתיב
ּדעת ונחה הּנקבה לנסר והכרח מהם ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֻלאדם
ּבזה ּכי מאחֹוריו טמּונה ולא ּכנגּדֹו ּבּה ְְְְֲִֵֶֶָָָָָָֹאדם
ואֹותּה ּבמקֹומֹו הּוא לנּוח סֹובלֹו על ְְְִִַָָָֹּתּׂשא

צרכיו: ולעׂשֹות להכין ְְְְֲִִַַָָָיׁשלח
ÈÙÏeלּמה אחת ּבחקירה נכֹון טעם יׁש ּדרּכנּו ¿ƒְֲִֵֵַַַַַַָָָָ

ׁשּברא ראׁשֹונה מּמחׁשבּתֹו נמל ְְְִִִֶַַַָָָה'
הּכּונה ּכי ּונסרּה. וחזר עּמֹו זּוגֹו ּובת ְְִִַַַַָָָָָָָָהאדם
לּכל הּוא טֹוב ה' מעׂשה ּכי להֹודיע ְֲִִִֵַַַֹהיא
ּונקבה זכר יחד ּוברא לטֹובה חׁשבּה ְְֲִֵֵַַָָָָָָָָֹואלהים
הפרידם הכנתֹו לסּדר האדם הנאת ּדלצד ְְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָָָאּלא
מציאּות ואין אליו נׁשּתוין אין הּנבראים ְְְְִִִִִֵֵֵֶַָָָָׁשּכל
טעמים יׁש ּכי להכנתֹו אחר אדם לֹו ְְֲִִִֵֵַַָָָָָֹלברא
אדם ב' ה' עׂשֹות לבלּתי ונכּבדים ְְְְֲִִִִִַָָָרּבים
נמצאת והבן. ל"ז) (סנהדרין ז"ל ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּכמאמרם
ּבבּקׁשת זֹו ּבפרׁשה האמּור סדר ּכל ּכי ְְִֵֵֶַַָָָָָָָאֹומר
עׂשֹות לצד אּלא אינֹו והמצאתֹו ּוׁשלילתֹו ְְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָהעזר
מהאחד הּׁשנים טֹוב' ּכי מהּזכר נפרדת ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָהּנקבה
ּבראֹו ּכבר ּורבּיה ּפריה הכנת זּוּוג לענין ְְְְְְֲֲִִִִַַָָָָָָאבל

מניעה אין ולרּבֹות לפרֹות ּובראם ו' ּביֹום ְְְְְְִִִֵָָָה'
ה' הכינם ּכי ּבפנים ּפנים ׁשאין לצד ְְִִִִֵֵֶֶַָָָָלזה
ואחֹור אחֹור ּבּה ׁשהיּו ּבּסדר ּגם ְְְֵֶֶַַַָָָָָָלהרּכבה
הּנֹוצר. ּבֹו אׁשר מקֹום ּדר הּזרע הּזכר ֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּיריק
ה' ּברא טעם לאיזה זאת לחקר לנּו ְְְֵֵֶַַַָָָֹֹויׁש
ּברּיה ּבראּה ולא מּמׁש האדם ּבגּוף ְְְְִִַָָָָָָָָָֹהאּׁשה

ונראהּבפני הּזכר. ׁשּברא ּכמֹו העפר מן עצמּה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָ
ּבין הפרׁש יׁש ּכי יתּבר ּדעתֹו ּגּלה ּבזה ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָּכי
זּוּוג ּכי הּבהמי מּזּוּוג האנֹוׁשי זּוּוג ְֱֲִִִִִִִֵַַָָהכנת
אׁשר נקבה ּבכל ההזרעה ּפעּלת ּפֹועל ְְְְְֲִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּבהמי
זה ּבסּוג הּכתּוב ׁשאמר והגם לפניו ְְְֲִֵֶֶַַַַַָָָָּתזּדּמן
להּכיר זכר ּכל ׁשּיתחּיב לא ּונקבה זכר ּכן ְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָֹּגם
לפניו יזּדּמן אׁשר ּכל היא ׁשּמּמינֹו ּכל ְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָָנקבתֹו
לנקבת ויחּוד רּׁשּום ואין רּׁשאי הּוא הרי ְְְֲִִִִִֵֵֵַַַמּמינֹו
וזֹו זה ׁשֹור ׁשל ּפרתֹו זֹו לֹומר ּבּבהמי ְְִֵֶֶַַָָָָזכר
מּלבד ׁשּלא האדם ּכן ּׁשאין מה וכּו' ְְִֵֵֶֶַַָָָָָֹּפרתֹו
ּבפרטי מבּדל ּגם אּלא הּמין ּבבחינת ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֻֻׁשּמבּדל
עצמֹו ּבפני זּוגֹו ּבת לֹו יׁש אחד ּכל ּכי ְְִִִֵֵֶַַַָָהּמין
האדם ׁשל זּוגֹו ּבת לבנֹות ה' נתחּכם ְְְִִֵֶֶַַָָָָולזה
ולזה מּבׂשרֹו. ּבׂשר זֹו ּכי לֹומר ְְֲִִֵֶַָָָָָָמעצמיו
אל העריֹות ּכּנּוי רׁשם העריֹות על ְְֲֲִִִֶֶַַָָָָָּכׁשהזהיר
ערות אבי ערות י"ח) (אחרי ּכאֹומרֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַַַָָהּזכרים
אּלא מצּוה ׁשאינֹו ׁשהגם הרי וגֹו' אבי ְְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָאחי
והבן: הּזכרים אל הּדבר מיחד הּנקבֹות ְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָעל
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ה.... ֵָ

        

B ‰˙‰ B˙l„‚ B˙Ú (א ג, (רש"י ¿ƒ»¿»¿À»»¿»««¿
ּכּכתּוב אדם, ּכמֹו מדּבר הּנחׁש היה מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָעל

וגם ערמה ּגם היתה ׁשּלּנחׁש רׁש"י ּכתב לכן האּׁשה. אל ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹוּיאמר

א הּדּבּור. ּכח - הערמה את לבּטא לֹו ׁשאפׁשרה נֹוספת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּתכּונה

לדּבּור הּכונה אין ּכאן ּכי ודּבּורֹו", "ערמתֹו ּבמפרׁש ּכתב ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָֹֹלא

מּפלּתֹו), היתה . . ערמתֹו (לפי מעלה ׁשהּוא ּכפי אּלא ְְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָּכׁשּלעצמֹו,

ׁשּלפי לֹומר יֹותר מתאים ּכן ׁשּבזהB˙l„bואם מּפלּתֹו, היתה ְְְִִִֵֵֶַַ¿À»ְְֶֶַַָָָ

מעלה. הּוא ׁשהּדּבּור מדּגׁש  ְֲִֶַַָָֻ

ּביתכד ּגבר יׁשּבֹוק ּכן ְְִֵֵַַעל

ואּמּה אבּוהי ְְְִִִֵֵָמׁשּכבי

ויהֹון ּבאּתתּה ְְְְִִִֵַוידּבק

חד: ְְִָָלבסרא

ערטילאיןכה תרויהֹון ְְֲִִֵַַַָוהֹוו

ולא ואּתתּה ְְְִֵָָָאדם

ְְִִַמתּכּלמין:

מּכלא חּכים הוה ְְֲִִִַָָֹוחויא

אלהים יי ּדעבד ּברא ְֱֲִִֵַַָָָחות

ּבקּוׁשטא לאּתתא ְְְְֲִַַָָואמר

תיכלּוןארי לא יי אמר ְְֲֲֵֵַָָ

ּגינתא: אילן ְִִִַָֹמּכל

      
'B‚Âכה) Ú ‰ ‰Âהּדבר טעם «ƒ¿¿≈∆¬ƒ¿ַַַָָ

הרע מּבחינת מׁשללים מּקדם ְְְִִִִִֶַַָָָֹֻלהיֹותם
ׁשּלמּטה ּפנים ּבהם ּדֹומֹות היּו קדׁש ְְִֶֶֶַָָָָָָֹּוכללּותם
ׁשּנדּבקה הרע ּבחינת ּכי מעלה ׁשל ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּכפנים
ּבאדם ׁשלמּטה ּבחלק ּתבּדיל אׁשר היא ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבאדם
אֹות האֹות ל וזה מקֹומֹו הרע קנה ׁשם ְְְִֶַָָָָָּכי
ּבערלה הּקלּפה ּתסֹובבהּו אׁשר קדׁש ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹּברית
ׁשם ּכי רֹואה הּנ אֹותה לכרֹות ה' ְְְִִִִֶָָָוצּוה
הרׁשעים ּתאות ּכל ּכי ותמצא ׁשידה. ְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָהרּגיעה
לכּסֹות ה' וגזר ההּוא ּבּמקֹום ּתבער ְְְֲִִַַַַַַָָהּנֹואפים
להניח יד.) (נּדה חז"ל ׁשאסרּו ותמצא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָהּתעּוב.
ּתּקצץ לאּמה יד קח:) (ׁשּבת ואמרּו וכּו' ְְְִֵַַַָָָָָָידֹו
וזה נּפח לא אׁש ּותאכלהּו זרה אׁש יבעיר ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֻּכי
מּמה הּדבר לבחן לנּו ויׁש לכן. קדם היה ְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹֹלא
ׁשאמר הּׁשלֹום עליו אבינּו ּבאברהם ְְִִֶֶַַַָָָָָָָָׁשראינּו
הּטעם וגֹו'. יד נא ׂשים לעבד כד) ְְְִִֵֶֶַַַָָָ(ּבראׁשית

ּכי (זהר) רז"ל עליואמרּו אבינּו אברהם ְְִִַַָָָָָָֹ
ּכל עם ּבהׁשואה ּכ ּכל היה לא ְְִַַָָָָָָָָֹהּׁשלֹום
והגם הּתעּוב הרחיק ּכי זֹו ּבבחינה ְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָהּנבראים
על אבל מֹוכחת והּמיתה ּבהחלט הרחק ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֻׁשּלא
קדׁש ּוברית ּכ ּכל הּתעּוב היה לא ּפנים ְִִֵֶַָָָָָָֹֹּכל
זה ּולדר היתה. נקּיה היתה ּתּמה ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּבבׂשרֹו

אֹומרֹו נכֹון על הּכתּוב יתּבׁשׁשּוידּיק ולא ְְְְִַַַָָָֹֹֻ
לֹומר ׁשּנתּכּון נתּבּיׁשּו, ולא לֹומר לֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹׁשהיה
הּתֹורה ּפרּוׁש יתּבׁשׁשּו לא ערּומים ׁשהיּו ְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹׁשהגם
מּמּנּו ׁשּיתּבּיׁשּו ּדבר להם ׁשאין עליהם ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָמּגדת
הערוה ּבחינת ּגרם מי הּכתּוב והּגיד ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוהבן.
והּנחׁש ואמר מּטה ׁשל חציֹו ּבאדם ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָלהבּדיל

וכּו': הּדברים נתּגלּגלּו ּומּזה ְְְְְְִִִֶַַָוגֹו'
'B‚Âא) Ú ‰‰ p‰Âלאיזה לדעת צרי ¿«»»»»»¿ְִֵֶַַָָ

ערּום: היה הּנחׁש ּכי הּכתּוב הֹודיענּו ִִִַַָָָָָָָָסּבה
„BÚהערים אׁשר הערמה לתּור לּבי ְֱֲִִִִֶֶַָָָָָנתּתי

רׁשעּות, ּדבר אּלא ראיתי ולא ְְְְִִִִֶַָָָָֹּבענין
מּמּנּו: נפלאה ְְְְִִֶָָָוחכמה

ÔÎ‡ּבאֹומרֹו ּדבריו ּכּונת ּבהבין הענין יתּבאר »≈ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ
ּכדברי ּדבריו ׁשּנראים וגֹו' אמר ּכי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָאף
ּכי להֹודיע הּכתּוב קדם ּכן על אׁשר ְֲִִֵֵֶַַַַָָהֹוללּות
ׁשּבהם ּבאמריו להתּבֹונן ּכדי ערּום היה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָהּנחׁש

ה': יראת אּׁשה ּולהּדיח להסית ְְְִִִִִִַַַָָהּׂשיג
‰p‰Âּובהם ענינים ג' לֹומר נתּכּון ּדבריו ּבסדר ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּכּונתֹו: ִִַָָהּׂשיג
ּכיון‡' ּכי אחת ידיעה אֹותּה להֹודיע ְְִִִֵַַַָָָָּבא

הּדבר יהיה הּדעת מעץ לאכל הּׂשיגה ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּלא
הּגן, עץ מּכל אֹוכלת אינּה ּכאּלּו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבעיניה
היּו ּכלא והיּו נגּדֹו ּכאין ּכּלן ּכי ּבזה ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֻהּכּונה
אף אֹומרֹו והּוא וכּו' וחׁשיבּותֹו מעלתֹו ְְְְֲֲִֶַַַָֹלגדל
נצטּוית ּכאּלּו ּבעיני יהיה ּפרּוׁש וגֹו' אמר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָּכי
ּבֹו חׁשקּה להגּדיל ּבזה נתּכּון הּכל, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹעל
היא וזֹו הּגן. עצי ּבכל ּתאוֹותיה ּכל ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָּולהבזֹות
עם הרע הּיצר ּבּה מתנהג אׁשר ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּמּדה
וימאסּנּו ההּתר ּתאות מהם ׁשּיסיר לֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּנׁשמעים
עד האּסּור ּתאות ּבעיניהם ויגּדיל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבעיניהם

ּכמֹוהּו. ֵָאין
'הֹוראה מֹורה ּכי והּוא אחר ּפּתּוי סדר ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָנתּכּון

(ּבראׁשית ז"ל אֹומרם ּדר על והּוא לּה ְְְִֵֶֶַָָהּוא
ּבּגן ּתחּלה ה' ׁשּנטע הּוא הּדעת עץ ּכי ְִִֵֶַַַַַַָָיח)
ּבא ולזה ׁשּבּגן האילנֹות ּכל ׁשתל ְִִֶֶֶַַַָָָָָָּומּמּנּו
עץ אּלא ה' אסר ׁשּלא ׁשהגם ואמר ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמסית
העצים ׁשאר ּכל ׁשאף לֹומר ּתתחּיב ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָהּדעת
ּבפרק ּותנן הברכה ּדין ּבהם ּדן ּכי אסר ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּבּגן

ׁשנה אחר ׁשנה הבריכה ערלה מּמּסכת ְְִִִֶֶַַַָָָָָָָא'
ּכי ּבזה והּכּונה ע"כ. ׁשּנפסק מּׁשנה לּה ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָמֹונה
אף ּבארץ מׁשרׁשֹות ׁשהם הגם ׁשּנפסק ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻקדם
ּכענפי והיּו מהאילן יניקתם עּקר כן ּפי ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָעל

והּואהא ור"ש, רמּב"ם ּפרׁשּו וכן הּזקן, ילן ְְְְְִֵֵֵַַַָָָ
ּפרּוׁש וגֹו' אמר ּכי אף ּבאֹומרֹו הּמסית ְְְִִֵֵֶַַַַָָׁשּטען
היא צריכה זה ּדבר לקּים עליה ּתקּבל אם ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכי
עֹודּנם הּגן עצי ׁשּכל לצד מהּכל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלהּבדל
הם מברכים ּכי ּבטֹוענֹו הּדעת מעץ ְְְֲִִֵֵֵַַַָֻיֹונקֹות
ׁשּנטע מּזמן היה מעט זמן ּכי נפסקּו לא ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹֻועדין

עליו: צּוֹותֹו לעת הּגן ְֵַַַָָה'
לא‚' חּוה ּכי להיֹות וגֹו' אף ּבאֹומרֹו ְְְְְִִִֵַַַָֹנתּכּון

ּוכמֹו אדם מּפי אּלא הּבֹורא מּפי ְְִִִִִֵֵֶַַָָָנצטּוית
לּה ואמר הּמסית ּבא לזה ּבמקֹומֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּפרׁשנּו
ׁשּלא היא עליה ה' מצות ּכי אחת ְִִִֶֶַַַָָָָֹהֹודעה
ׁשּכ ּבּדבר עד הּוא ּכי הּגן עץ מּכל ִִֵֵֶַַַָָָָָֹּתאכל
מחׁשבֹות ב' הּמסית וכּונת עליה. ה' ְְִִֵֶַַַַָָָָָצּוה
ותאסר ּדבריו ּתאמין הא' לרעה. זה ְְְְְֱֲִִֶֶַָָָָָָֹלענין
ויׁש האפׁשרּיּות מניעת ּבטענת יּכנס ואז ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּכל
ּכדי נתּכּון והּב' להסית. ּבֹו להּכנס מבֹוא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָלֹו
הּדעת עץ על לּה ׁשּצּוה אדם עדּות ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּתהיה
ׁשּמאי ּבית סברת והיא מכחׁשת עדּות ְְְְִֵֵֶֶַַַַָֻלבד
ּכּתי ב' ׁשהיּו מי עדּיֹות מּמּסכת ד' ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֻּבפרק
ב' ׁשּנדר מעידֹות אּלּו אֹותֹו מעידֹות ְְִִִֵֵֶַָעדים
אֹומרים ׁשּמאי ּבית ה' ׁשּנדר מעידֹות ְְְִִֵֵֶַַַָואּלּו
הּלל ּובית נזירּות ּכאן ואין העדּות ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָנחלקה
(דף ּובסנהדרין ע"כ ב' ה' ּבכלל יׁש ְְְְְִִִֵֶַַאֹומרים
הּלל ּובית ׁשּמאי ּבית מחלקת העמידּו ֱֲִִֵֵֵֶֶַַַֹל"א)
אמר ואחד ה' אמר מהּב' א' ּפרּוׁש אחת ְְֵֵֶַַַַַַָָָּבכת
היּו ׁשּלא ּכיון הּמסית חׁשב ּומעּתה וכּו'. ְִֵֵֵֶַַַָָָָֹב'
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ּכּכתּוב אדם, ּכמֹו מדּבר הּנחׁש היה מקרא ׁשל ּפׁשּוטֹו ּפי ְְְְִִֵֶַַַַָָָָָָָָעל

וגם ערמה ּגם היתה ׁשּלּנחׁש רׁש"י ּכתב לכן האּׁשה. אל ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָָֹוּיאמר

א הּדּבּור. ּכח - הערמה את לבּטא לֹו ׁשאפׁשרה נֹוספת ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹּתכּונה

לדּבּור הּכונה אין ּכאן ּכי ודּבּורֹו", "ערמתֹו ּבמפרׁש ּכתב ְְְְִִִִֵַַַָָָָָָָֹֹלא

מּפלּתֹו), היתה . . ערמתֹו (לפי מעלה ׁשהּוא ּכפי אּלא ְְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָָָּכׁשּלעצמֹו,

ׁשּלפי לֹומר יֹותר מתאים ּכן ׁשּבזהB˙l„bואם מּפלּתֹו, היתה ְְְִִִֵֵֶַַ¿À»ְְֶֶַַָָָ

מעלה. הּוא ׁשהּדּבּור מדּגׁש  ְֲִֶַַָָֻ

ּביתכד ּגבר יׁשּבֹוק ּכן ְְִֵֵַַעל

ואּמּה אבּוהי ְְְִִִֵֵָמׁשּכבי

ויהֹון ּבאּתתּה ְְְְִִִֵַוידּבק

חד: ְְִָָלבסרא

ערטילאיןכה תרויהֹון ְְֲִִֵַַַָוהֹוו

ולא ואּתתּה ְְְִֵָָָאדם

ְְִִַמתּכּלמין:

מּכלא חּכים הוה ְְֲִִִַָָֹוחויא

אלהים יי ּדעבד ּברא ְֱֲִִֵַַָָָחות

ּבקּוׁשטא לאּתתא ְְְְֲִַַָָואמר

תיכלּוןארי לא יי אמר ְְֲֲֵֵַָָ

ּגינתא: אילן ְִִִַָֹמּכל

      
'B‚Âכה) Ú ‰ ‰Âהּדבר טעם «ƒ¿¿≈∆¬ƒ¿ַַַָָ

הרע מּבחינת מׁשללים מּקדם ְְְִִִִִֶַַָָָֹֻלהיֹותם
ׁשּלמּטה ּפנים ּבהם ּדֹומֹות היּו קדׁש ְְִֶֶֶַָָָָָָֹּוכללּותם
ׁשּנדּבקה הרע ּבחינת ּכי מעלה ׁשל ְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָּכפנים
ּבאדם ׁשלמּטה ּבחלק ּתבּדיל אׁשר היא ְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָּבאדם
אֹות האֹות ל וזה מקֹומֹו הרע קנה ׁשם ְְְִֶַָָָָָּכי
ּבערלה הּקלּפה ּתסֹובבהּו אׁשר קדׁש ְְְְְֲִִֵֶֶַָָָָֹּברית
ׁשם ּכי רֹואה הּנ אֹותה לכרֹות ה' ְְְִִִִֶָָָוצּוה
הרׁשעים ּתאות ּכל ּכי ותמצא ׁשידה. ְְְְֲִִִִִִַַָָָָָָהרּגיעה
לכּסֹות ה' וגזר ההּוא ּבּמקֹום ּתבער ְְְֲִִַַַַַַָָהּנֹואפים
להניח יד.) (נּדה חז"ל ׁשאסרּו ותמצא ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָהּתעּוב.
ּתּקצץ לאּמה יד קח:) (ׁשּבת ואמרּו וכּו' ְְְִֵַַַָָָָָָידֹו
וזה נּפח לא אׁש ּותאכלהּו זרה אׁש יבעיר ְְְְִִֵֵֵֶַָָָָֹֻּכי
מּמה הּדבר לבחן לנּו ויׁש לכן. קדם היה ְְִִֵֵֶַָָָָָָָֹֹֹלא
ׁשאמר הּׁשלֹום עליו אבינּו ּבאברהם ְְִִֶֶַַַָָָָָָָָׁשראינּו
הּטעם וגֹו'. יד נא ׂשים לעבד כד) ְְְִִֵֶֶַַַָָָ(ּבראׁשית

ּכי (זהר) רז"ל עליואמרּו אבינּו אברהם ְְִִַַָָָָָָֹ
ּכל עם ּבהׁשואה ּכ ּכל היה לא ְְִַַָָָָָָָָֹהּׁשלֹום
והגם הּתעּוב הרחיק ּכי זֹו ּבבחינה ְְְֲִִִִִִִֵַַַַָָהּנבראים
על אבל מֹוכחת והּמיתה ּבהחלט הרחק ְְְְֲִֵֶֶַַַַַָָֹֻׁשּלא
קדׁש ּוברית ּכ ּכל הּתעּוב היה לא ּפנים ְִִֵֶַָָָָָָֹֹּכל
זה ּולדר היתה. נקּיה היתה ּתּמה ְְְְְִִֶֶֶֶַָָָָָָָׁשּבבׂשרֹו

אֹומרֹו נכֹון על הּכתּוב יתּבׁשׁשּוידּיק ולא ְְְְִַַַָָָֹֹֻ
לֹומר ׁשּנתּכּון נתּבּיׁשּו, ולא לֹומר לֹו ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹׁשהיה
הּתֹורה ּפרּוׁש יתּבׁשׁשּו לא ערּומים ׁשהיּו ְֲֲִִֵֶֶַַָָָֹֹׁשהגם
מּמּנּו ׁשּיתּבּיׁשּו ּדבר להם ׁשאין עליהם ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָמּגדת
הערוה ּבחינת ּגרם מי הּכתּוב והּגיד ְְְְִִִִֵֶַַַָָָָָוהבן.
והּנחׁש ואמר מּטה ׁשל חציֹו ּבאדם ְְְְְִֶֶַַַַָָָָָָָלהבּדיל

וכּו': הּדברים נתּגלּגלּו ּומּזה ְְְְְְִִִֶַַָוגֹו'
'B‚Âא) Ú ‰‰ p‰Âלאיזה לדעת צרי ¿«»»»»»¿ְִֵֶַַָָ

ערּום: היה הּנחׁש ּכי הּכתּוב הֹודיענּו ִִִַַָָָָָָָָסּבה
„BÚהערים אׁשר הערמה לתּור לּבי ְֱֲִִִִֶֶַָָָָָנתּתי

רׁשעּות, ּדבר אּלא ראיתי ולא ְְְְִִִִֶַָָָָֹּבענין
מּמּנּו: נפלאה ְְְְִִֶָָָוחכמה

ÔÎ‡ּבאֹומרֹו ּדבריו ּכּונת ּבהבין הענין יתּבאר »≈ְְְְְְִִִֵַַָָָָָָָ
ּכדברי ּדבריו ׁשּנראים וגֹו' אמר ּכי ְְְְְִִִִֵֶַַָָָאף
ּכי להֹודיע הּכתּוב קדם ּכן על אׁשר ְֲִִֵֵֶַַַַָָהֹוללּות
ׁשּבהם ּבאמריו להתּבֹונן ּכדי ערּום היה ְְְֲִֵֵֶֶַַָָָָָָָָהּנחׁש

ה': יראת אּׁשה ּולהּדיח להסית ְְְִִִִִִַַַָָהּׂשיג
‰p‰Âּובהם ענינים ג' לֹומר נתּכּון ּדבריו ּבסדר ¿ƒ≈ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָ

ּכּונתֹו: ִִַָָהּׂשיג
ּכיון‡' ּכי אחת ידיעה אֹותּה להֹודיע ְְִִִֵַַַָָָָּבא

הּדבר יהיה הּדעת מעץ לאכל הּׂשיגה ְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּלא
הּגן, עץ מּכל אֹוכלת אינּה ּכאּלּו ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבעיניה
היּו ּכלא והיּו נגּדֹו ּכאין ּכּלן ּכי ּבזה ְְְְִִֶֶַַַָָָָָָֹֻהּכּונה
אף אֹומרֹו והּוא וכּו' וחׁשיבּותֹו מעלתֹו ְְְְֲֲִֶַַַָֹלגדל
נצטּוית ּכאּלּו ּבעיני יהיה ּפרּוׁש וגֹו' אמר ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַָּכי
ּבֹו חׁשקּה להגּדיל ּבזה נתּכּון הּכל, ְְְְִִֵֶֶַַַַָָֹעל
היא וזֹו הּגן. עצי ּבכל ּתאוֹותיה ּכל ְְְְֲֲִֵֶַַַַָָָּולהבזֹות
עם הרע הּיצר ּבּה מתנהג אׁשר ְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָהּמּדה
וימאסּנּו ההּתר ּתאות מהם ׁשּיסיר לֹו ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָהּנׁשמעים
עד האּסּור ּתאות ּבעיניהם ויגּדיל ְְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָּבעיניהם

ּכמֹוהּו. ֵָאין
'הֹוראה מֹורה ּכי והּוא אחר ּפּתּוי סדר ְְִִִֵֵֵֵֶַַָָנתּכּון

(ּבראׁשית ז"ל אֹומרם ּדר על והּוא לּה ְְְִֵֶֶַָָהּוא
ּבּגן ּתחּלה ה' ׁשּנטע הּוא הּדעת עץ ּכי ְִִֵֶַַַַַַָָיח)
ּבא ולזה ׁשּבּגן האילנֹות ּכל ׁשתל ְִִֶֶֶַַַָָָָָָּומּמּנּו
עץ אּלא ה' אסר ׁשּלא ׁשהגם ואמר ְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹהּמסית
העצים ׁשאר ּכל ׁשאף לֹומר ּתתחּיב ְְִִֵֵֶַַַַַַָָָהּדעת
ּבפרק ּותנן הברכה ּדין ּבהם ּדן ּכי אסר ְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָׁשּבּגן

ׁשנה אחר ׁשנה הבריכה ערלה מּמּסכת ְְִִִֶֶַַַָָָָָָָא'
ּכי ּבזה והּכּונה ע"כ. ׁשּנפסק מּׁשנה לּה ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָמֹונה
אף ּבארץ מׁשרׁשֹות ׁשהם הגם ׁשּנפסק ְְֲִֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻקדם
ּכענפי והיּו מהאילן יניקתם עּקר כן ּפי ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָעל

והּואהא ור"ש, רמּב"ם ּפרׁשּו וכן הּזקן, ילן ְְְְְִֵֵֵַַַָָָ
ּפרּוׁש וגֹו' אמר ּכי אף ּבאֹומרֹו הּמסית ְְְִִֵֵֶַַַַָָׁשּטען
היא צריכה זה ּדבר לקּים עליה ּתקּבל אם ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָּכי
עֹודּנם הּגן עצי ׁשּכל לצד מהּכל ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹלהּבדל
הם מברכים ּכי ּבטֹוענֹו הּדעת מעץ ְְְֲִִֵֵֵַַַָֻיֹונקֹות
ׁשּנטע מּזמן היה מעט זמן ּכי נפסקּו לא ְְְְֲִִִִֶַַַַַָָָָֹֻועדין

עליו: צּוֹותֹו לעת הּגן ְֵַַַָָה'
לא‚' חּוה ּכי להיֹות וגֹו' אף ּבאֹומרֹו ְְְְְִִִֵַַַָֹנתּכּון

ּוכמֹו אדם מּפי אּלא הּבֹורא מּפי ְְִִִִִֵֵֶַַָָָנצטּוית
לּה ואמר הּמסית ּבא לזה ּבמקֹומֹו ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָׁשּפרׁשנּו
ׁשּלא היא עליה ה' מצות ּכי אחת ְִִִֶֶַַַָָָָֹהֹודעה
ׁשּכ ּבּדבר עד הּוא ּכי הּגן עץ מּכל ִִֵֵֶַַַָָָָָֹּתאכל
מחׁשבֹות ב' הּמסית וכּונת עליה. ה' ְְִִֵֶַַַַָָָָָצּוה
ותאסר ּדבריו ּתאמין הא' לרעה. זה ְְְְְֱֲִִֶֶַָָָָָָֹלענין
ויׁש האפׁשרּיּות מניעת ּבטענת יּכנס ואז ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהּכל
ּכדי נתּכּון והּב' להסית. ּבֹו להּכנס מבֹוא ְְְְְִִִֵֵֵַַָָָלֹו
הּדעת עץ על לּה ׁשּצּוה אדם עדּות ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָׁשּתהיה
ׁשּמאי ּבית סברת והיא מכחׁשת עדּות ְְְְִֵֵֶֶַַַַָֻלבד
ּכּתי ב' ׁשהיּו מי עדּיֹות מּמּסכת ד' ְִִִֵֵֶֶֶֶֶַָֻּבפרק
ב' ׁשּנדר מעידֹות אּלּו אֹותֹו מעידֹות ְְִִִֵֵֶַָעדים
אֹומרים ׁשּמאי ּבית ה' ׁשּנדר מעידֹות ְְְִִֵֵֶַַַָואּלּו
הּלל ּובית נזירּות ּכאן ואין העדּות ְְְְִִֵֵֵֵֶָָָנחלקה
(דף ּובסנהדרין ע"כ ב' ה' ּבכלל יׁש ְְְְְִִִֵֶַַאֹומרים
הּלל ּובית ׁשּמאי ּבית מחלקת העמידּו ֱֲִִֵֵֵֶֶַַַֹל"א)
אמר ואחד ה' אמר מהּב' א' ּפרּוׁש אחת ְְֵֵֶַַַַַַָָָּבכת
היּו ׁשּלא ּכיון הּמסית חׁשב ּומעּתה וכּו'. ְִֵֵֵֶַַַָָָָֹב'
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לחויאב אּתתא ְְְֲִִֶֶַָָואמרת

ניכּול: ּגינתא אילן ְִִִֵֵֵַָמּפירי

ּדיג אילנא ִִִֵֵָָּומּפירי

לא יי אמר ּגינתא ְְְֲִִִַָָָבמציעּות

תקרבּון ולא מּנּה ְְְְִֵֵַָתיכלּון

ּתמּותּון: ּדילמא ְְִֵָּבּה

לאד לאּתתא חויא ְְְֲִִַַָָָואמר

ּתמּותּון: ְמּות

      

הּדעת עץ אּלא אסר לא אמר אדם ב', ֵֶֶַַַַַָָָָָָֹאּלא
ואחר העדּות. נחלקה אסר הּכל אמר ְְְְִֵֵֶַַַַַַָָָָֹוהּמסית
הּזהר ּבתּקּוני א' מאמר מצאתי זה ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹׁשּכתבּתי
לׁשֹונם וזה ׁשּכתב לפרּוׁשנּו ׁשּמסּכים נ"ט ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָּתּקּון
ּברע תענה לא על הכא אעבר ּביׁשא ְְְֲֲֲִִֵֶַַַַָָָָֹוחויא
אמר ּכי אף ׁשאמר ׁשקרא ּדסהיד ׁשקר ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָעד
ּולהֹוליד לׁשּקר מּדתֹו היא וזֹו ע"כ. וגֹו' ְְְְֱִִִִֵַָֹאלהים
רחמנא ּכֹוזבֹות ודעֹות אמּונֹות אנֹוׁש ְְְֱֱֲִֵַַָָּבלבב
עברֹות ּולהגּדיל להפליג יתּכּון ולפעמים ְְְְְְְְֲִִִִִִֵֵַַַַָלצלן
מהּנמנע הּוא ּכי לֹו לֹומר ויׁשּוב אדם ְְְִִֵֶַַָָָָּבלב

ּכזה: ּבעֹולם ערּום ל ואין ְְֵֶַָָָָָֻּבּמּׂשג
ÌÚËÂמחׁשבת ׁשּכל להיֹות ּככה, ה' ׁשעׂשה ¿««ְְִֶֶֶֶַָָָָָ

והּוא הּמפלא טֹוב הּׂשגת לצד הּוא ְְְַַַַָָֻה'
ּבחינת הגּדיל לזה זֹו עבֹודה ּבבחינת ְְְֲִִִִִֶַַָָָתלּוי
אדם ׁשּיסּבל הּצער ּולפי ויכלּתֹו ְְְְִִִֶַַַָָָָָֹערמתֹו

ּבּמעלֹות: יעלה מּמּנּו להּנצל ְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָויתחּכם
Ó‡Â.'וגֹו האּׁשה אׁשראל ּבּצפצּוף ּפרּוׁש «…∆ְְֲִִֵֶֶַָָ

מדּברים ּבלּתי חּיים הּבעלי ּבֹו ְְְְְֲִִִִֵַַַַַידּברּו
היּו ׂשיחתואז ואפּלּו וכּו' צפצּופי ּכל מּכירים ְְְֲִִִִִֵַַַָָָ

ּכפי לֹו יׁש ה' ּׁשּברא מה ּכל ּכי ְִִֵֵֶַַָָָהּדֹומם
קֹונֹו את יׁשּבח אׁשר לּטעם ּדּבּור ְְֲִִֵֶֶַַַַַָבחינתֹו
וצא לּמענהּו ה' ּפעל ּכל טז) (מׁשלי ְְְְֲִֵֵֵַַַָֹּכאֹומרֹו
יׂשראל לגדֹולי ּומצאנּו ׁשירה, מּפרקי ְְְְִִִִִֵֵֵַָָָָּולמד
ּכאֹומרם וׂשיחה צפצּוף ּבכל מּכירים ְְְְְִִִִֶַָָָָׁשהיּו
ּבן יֹוחנן רּבן על עליו אמרּו כח.) (סּכה ְֶַַָָָָָָָֻז"ל
אדם ׁשּכן ּומּכל וכּו' הּׁשלֹום עליו ְִֵֶַַַָָָָָָזּכאי

:יתּבר ּכּפיו יציר ְְִִִַַָָָהראׁשֹון
BÂב) ‰‡‰ Ó‡zÂלכל להׁשיב נתחּכמה «…∆»ƒ»¿ְְְְִִַָָָ

ג' ּכי ּׁשּפרׁשנּו מה ּכפי מּדבריו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָהּנׁשמע
ּׁשּנׁשמע מה ּכנגד והׁשיבתֹו, לֹומר נתּכּון ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָטענֹות
עצי ׁשּכל לטענת אֹו אסּור, ׁשהּכל א' ְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָֹּבדבריו
ועֹודּנם מברכים ההּוא האילן ענפי הם ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָֻהּגן
העד ׁשהּוא לטענת אֹו הּדעת, מעץ ְְֲֵֵֵֶַַַַַָיֹונקֹות
כן לא אמרה הּבֹורא, אסר הּכל ּכי ְִֵֵֶַַַַָָָָֹֹׁשּׁשמע
עץ ׁשאסר ה' ּכי נאכל הּגן עץ מּכל ִִֵֵֵֶַַַָָֹהּוא
אם ּבכ ּומה אילנֹות ׁשאר הּתיר הּוא ְְִִִִַַַַָָָהּדעת
ה' היה לא אם ּבׁשלמא מּמּנּו מברכֹות ְְִִִֵֶָָָָָֹֻהם
לצּדד מקֹום יׁש אז הּגן עצי ּכל ּבפרּוׁש ְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָמּתיר
ּבפרּוׁש הּתיר ׁשה' אחר ּכן ׁשאין מה ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָּכדברי
ׁשהּתר ּדבר לאסר לנּו ּמקֹום מה הּגן עצי ֱֲֵֶֶַַַַָָָָָֹֻּכל
עדּותֹו ּכי לעדּותֹו לׁשמע אין ּגם הּבֹורא. ְְִִִִֵֵֵֵַַַֹמּפי
ותֹועיל ּבעלּה מּדברי אצלּה היא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַָָֻמכחׁשת
עדּות ּכי הּגן עצי ּתאסר לבל העדּיֹות ְְֱִֵֵֵֶַַַַַַָָֹֻהכחׁשת
ּכל להכחיׁש ּתֹועיל לא אבל היא ְְְֲִִִֶֶַָָֹֻמחלקת
הּנחׁש ׁשאֹומר ּכל ּבכלל ּכי הּכל להּתיר ְְִִִֵֵֶַַַַָָָָֹהעדּות

הּלל: ּבית ּוכדעת הּדעת לעץ ְְְִֵֵֵֶַַַַַיׁשנֹו
„eׁשבח ּבהפלגת מּדבריו ּׁשּנׁשמע מה ¿∆∆ְְְְִִֶֶַַַַַָָָ

ּפחיתּותֹו לצד אדרּבא אמרה ְְְְִִַַַָָָָָהאילן
יׁש ּכי ּתמתּון ּפן אֹומרֹו והּוא הּבֹורא ְְְֲִֵֵֶַָֻאסרֹו
תאכלּו לא לנּו אמר והאלהים מות ּבחינת ְְְֱִִֶַַָָָָֹֹֹּבֹו
ל יׁש ּבמכּון ּולהׂשּכיל תמתּון. ּפן ְְְְְְִֵֶַַָֻֻוגֹו'
ה' צּוה לא עּמֹו ה' יצּוה אׁשר ּכל ּכי ְֲִִֶֶַַַַָָָֹלדעת
לסּבת הּכל אּלא והּנקמה ההֹורמנא לצד ְְְְְְִֶַַַַַָָָָָָֹּדבר
רֹואה והּנ הּתֹועלת. והקרבת הּנזק ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַַַָָהרחקת
מפלאים ענינים וכּמה ה' נטע נטיעֹות ְְְְִִִִַַַָָָָָֻּכּמה
ּדברי והם ּכּפיו, ליציר נתנֹו והּכל ּבעֹולם ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָֹּברא
אם הּדעת מעץ ה' מנעּה לא ּכי ׁשּדנה ְִִֵֵֶַַַַָָָָָֹחּוה
אֹומרה והּוא ּדנה ויפה הּמּזיק, חלק ׁשהּוא ְְְִֵֶֶֶַַָָָָֹלא
ּכי מּגיד זה הרי ּפרּוׁש נאכל הּגן עץ ְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַֹ[מּפרי]

א ּומּזה הרצֹון לצד להטיב ה' למדחפץ ּתה ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
הּנזק. הרחקת לצד הּוא מּזה ּׁשּמנענּו מה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַָָָּכי
נאמר ׁשּלא הגם ּבֹו תּגעּו ולא לֹומר ְְְֱֲִִֶֶַַַָֹֹוהֹוסיפה
לצד היא ׁשהּמניעה ּכיון חׁשבה ה', ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּבדברי
להרחיק ּׁשּתֹוסיף מה ּכל מעּתה ּתסּתּכן ְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹׁשּלא

לעׂשֹות: ראּוי ּכן הּמּזיק ְֲִִִֵַַַַָמּבחינת
‡Âּבסדר העץ על לּה ּכׁשּצּוה האדם ּכי ¿∆¿»ְְִִֵֵֶֶַָָָָָָ

ּכׁשּתדע ההרחקה להגּדלת לּה אמר ְְְְֵֶֶַַַַַַָָָָָזה
ּבהרחקה. ּתפליג הּממית סם הּוא זה עץ ְְְִִִֵֵֶַַַַָָּכי
הּוא ּכן ׁשּכדבריו יהיה לּו לֹומר נתּכּונה ְְְְִִִֵֶֶַַָָָעֹוד
ּבכ מה ּכי הּגן עצי מּכל המׁשּבח הּוא ְְֲִִִֵַַַַָָָֻּכי
האלהים הרי מּכּלן הּוא מׁשּבח האילן ְֱֲִִִִֵָָָָָֹֻֻאם
לנּו ויׁש מות נתחּיב מּמּנּו נאכל אם ּכי ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹאמר
אפׁשר ּבֹו תּגעּו ולא ואֹומרה לעצמנּו. ְְְְְְְִֵֶַָָָֹלחּוׁש
הּגּוף יהנה ּובנגיעה הּפרֹות לׂשּומן ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָׁשחׁשׁשה
וכּו' ׁשהיא לסיכה מּנין פ"ו) (ׁשּבת ְְְְִִִִֶַַָָָּכאֹומרם
אכילה ּבכלל והיא מּמּנּו נהנית היא ְְֱֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָוהרי
ׁשּנאמר מקֹום ּכל כא:) (ּפסחים ּבּׁש"ס ְְְֱִֶֶַַָָָָָּכאֹומרם
ּומכּון וכּו'. אכילה אּסּור אחד וגֹו' תאכלּו ְְְְֲִִֶַָָֹֹֻלא
ּכדבריו רמה מעלה ּבֹו ׁשּיׁש הגם ּכי ְְֲֲִִִֵֶַַַָָָָָָהּדברים
ּבזה מות יֹורדֹות רגליו הלא לֹו ּדֹומה ְְְֲֵֶֶֶַָָָֹואין

הּגן: עצי מּכל נׁשּפל ְֲִִֵַַָָהּוא
‰zÚÓeאכל קּום עֹוד לטען מקֹום נׁשאר לא ≈«»ְְֱִִָָֹֹֹ

אֹותנּו ה' ׁשּמנע זֹו מניעה ּנפׁש ְְִִֶַַַָָָָמּמה
הרחקה לצד אֹו מחלּקה, ּתמנע לא זה ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָֹֻמעץ
ולׁשמע מל ּגזרת עלינּו לקּבל לצד אֹו ְְְְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָֹמהּנזק
הּטעמים ולׁשני הּמלּוכה מּנּמּוסי זה ּכי ְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָבקֹולֹו

להתרחק: ועלינּו ּבּדבר מות יראת ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָיׁש
BÂד) ‰ Ó‡Âלֹומר ּתמתּוןּכפל מֹות לא «…∆«»»¿ְַַָֹֻ

ּבדבריה היא ׁשרמזה מיתֹות ב' לׁשלל ְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָֹנתּכּון
הּוא עצמֹו ׁשהעץ לצד ויראהּבין הּממית ְְִִֵֵֵֵֶַַַָָ

יפּגעּנה ּפן הּיראה לצד ּבין הּמות סם ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹלאכל
מיתה לא תמתּון מֹות לא אמר ּבּדבר, ְִֶֶַַָָֹֹֻה'
חלה ּומעּתה ׁשפטּיית. מיתה לא ְְִִִִִִֵַָָָָֹטבעית
ּוכמֹו לאכל ׁשּלא ה' יצו לּמה ּכן אם ְְְֱִֵֶֶַַָָָֹֹֻהּקׁשיא
טעם ונתן ּבא לזה חּוה. ּבדברי ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָׁשּפרׁשּתי
הּוא ׁשּמנעם טעם ּכי ּפיו ּבּׁשמים וׁשת ְְִִִֶַַַַָָָָָָחדׁש
יהיּו וגֹו' אכלכם ּביֹום ּכי אליו יׁשוּו ְְְְְְֲִִִֵֶַָָלבל
לֹומר מקֹום מצא הרׁשע והּנה ְִִֵֵַָָָָָָֹּכאלהים.
לבריאת קדם ׁשהּוא להיֹות האּלה ְְְִִִִֵֶֶַַַָָָּכּדברים
ׁשּלא ּדבר ׁשּיֹודע לֹומר מקֹום מצא וחּוה ְֵֶֶַַַָָָָָָָָֹאדם
מּכניסת מׁשלל להיֹותֹו ּגם אחריו. הּבאים ְְְְֲִִִִַַַַָָָָֻידעּו
רׁשּות נּתן ׁשּלא לֹומר מקֹום מצא עדן ְִֵֶֶַַַָָָֹּגן
הּדבר סֹוד יֹודעים ׁשאינם להם אּלא לּגן ְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָלּכנס
יֹודע היֹותֹו לצד הּוא כן לא העץ להם ְְֱֵֵֵֶַַַָָָֹואסר
ּומעּתה ׁשם. לּכנס ה' נתנֹו לא הענין ְְִִֵֵַָָָָָָֹסֹוד
ּפחד אין ׁשּיאכלּו אחר ההם הּדברים ְְְִִֵֵֶַַַַַָָֹלפי
ּבהם יׁשלט ולא ּכמֹותֹו יהיּו ּכי ְְְְֱִִִִֶָֹֹֹאלהים
והלא זרה. עבֹודה צּפרן נעץ ּובזה ְֲֲִִֶֶַַָָָָָָָֹֹלהמיתם,
על ּגם ּבּה ּדנים זרה עבֹודה ּכי לדעת ְֲִִַַַַָָָָָָל

מ): (קּדּוׁשין ְִִַַָָהּמחׁשבה
„BÚּדבריהם לפי תמתּון מֹות לא ּבאֹומרֹו ְְְְְְִִִֵֶֶֹֻירצה

ׁשּלא והֹוכיח ׁשּדחפּה פי"ט) (ב"ר ְְִֶֶַָָֹז"ל
ּכׁשם לֹומר הרׁשע ּכפל לזה ּבנגיעה ְְִִֵֵֶַַָָָָָָָמתה
ּתמּות לא ּגם ׁשאמרה ּבנגיעה מתה ְְִִֵֶֶַָָָָָֹֹׁשּלא
מהּב' לא' יׁשנּה זֹו הֹוכחה והּנה ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָּבאכילה.
למעלה ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו האּׁשה ׁשאמרה ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָָָטעמים
יׁשנּה ממית עצמֹו מּצד ׁשהעץ הּוא ְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָׁשהמחּוׁש
הרי ּבנגיעה ממית העץ ׁשאם זֹו ְְְֲִִִִֵֵֵֶַָָָָלהבחנה
ּגם לֹומר ׁשּנתּכּונה למה אבל מתה ולא ְְְְְֲִֵֶַַַָָָָָָֹנגעה
ּפן אֹותּה המצּוה מאלהים היא יראה ּכי ְְִִִֵֵֵֶֶַַָָֹּכן
ּבנגיעה מתה ׁשּלא מּמה הֹוכחה אין ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָֹיפּגעּנה
וחֹוזרים עליה, ּגזר אׁשר ּבענׁש יׁשנּה עדין ְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹּכי

למעלה: ׁשּפרׁשנּו לּטעם ְְְֵֶַַַַַָָאנּו
Ì‡Â,לתּקלה ּכזֹו רעה ּברּיה ה' יברא לּמה ּתאמר ¿ƒְְְִִַַָָָָָָָָָֹ

ּבגדל ה' ּׁשהפליא מה ּכל זֹו ּברּיה ּכי ְְְִִִִֶֶַַָָֹּדע
ּבעֹולם הּנפׁש הּׂשגת ּבחינת ּגדל ּכן ְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבחינתּה

לנּצחֹוהעל לאדם הּצרי התעּצמּות לפי ּכי יֹון ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָ
לפּום פ"ה) (אבֹות ז"ל ּכמאמרם ׂשכרֹו יּטל ְְְֲִֵַָָָָֹּכן
הּמסית ּכח ׁשעּור מגּביל היה ואם אגרא ְְְֲִִִִֵַַַַַָָָָֹצערא
הּׂשגה להּׂשיג לרֹוצה מקֹום אין מעט ְְִִֵֶַַָָָָָֻּבׁשעּור
אמצעּות זּולת הּׂשגה אין ּכי להּׂשיגּה ְְְִִֵֶַַַָָָָָּגדֹולה
זהר ּבּספר מהאמּור ּולמד וצא הּמסית. ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹנצחֹון
אׁשר מל ּבן ּבמׁשל קסג.) (ּתרּומה ְְֲֶֶֶֶַָָָָהּקדֹוׁש
צּוה הּזֹונה ואת להּזֹונה קרב לבל אביו ְְְְִִִֶַַַָָָָָֹצּוהּו
ּומעּתה ׁשם. יעּין אב יכּבד ּבן לבחֹון ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָֻלהסיתֹו

                

    ¦Ÿ¥´©¡Ÿ¦½¦À§Æ
   £¨§¤´¦¤½§¦§§−¥«¥¤®
   ¦«§¦¤Æ¥«Ÿ¦½«Ÿ§¥−¬

̈¨«
 ••••את ברא א ה  תא י א א  ְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָָֹֻֻ

רבה)ה ....(בראשית ••••ת ....ירי ְְִִִֵֵֶָָָֹ

    ©¥´¤¨«¦¿̈¦´Á¨¥̧

  §©«£¹̈§¦©«£¨´
   ̈«¥©À¦§¤§¨³¨¥Æ§©§¦½
   ©¦©¬¦¦§−©Ÿ©®©¦¥

  ©§¦¨²¦−̈©Ÿ©«
 ••••ברי האיראתה  אה   ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָ

רבה) ....(בראשית  ••••היא ....הית  ְְֲִִִִֵֵַָָֹ
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ר ב יי  אר ....  ••••ת א ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹ
הא ייה רתהיאא הה••••....יא ....הרת  ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

אריה יי קדם ּגלי ְֲֲֳֵֵֵַָָארי

מּנּה ּדתיכלּון ְְְִֵֵָּביֹומא

ּותהֹון עיניכֹון ְְְְִֵֵַַויתּפּתחן

טב ּבין חּכימין ְְְִִִֵַַַכרברבין

ְִלביׁש:

טבו ארי אּתתא ְֲֲִֵַַַָוחזת

אּסיאילן וארי למיכל ְֲִֵֵֵַַָָ

אילנא ּומרּגג לעינין ְִִֵַַָָָהּוא

ּונסיבת בּה ְְְְִִֵַַָלאסּתּכלא

אף ויהבת ואכלת ֲִִֵֵַַַַָָמאּבּה

ואכל: עּמּה ְְֲִַַַַָלבעלּה

      
ּדבר להם להכין אהביו עם להתחּסד ה' ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹהפליא
חּיים ּבמעלֹות עלֹות יּׂשיגּו ְְְֲֲִִֶֶַַַָׁשּבאמצעּותֹו

לֹו: ׁשּככה העם אׁשרי ְְִִִֵֶַַָָָָהּנצחּיים
BÂו) B  ‰‡‰ ‡zÂיצּדק אי קׁשה «≈∆»ƒ»ƒ¿ְֵֶַָֻ

עֹוד ראּיה. ידי על הּמאכל הרּגׁשת ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָלהּכיר
להרּגׁשת הּפה הרּגׁשת הקּדים לּמה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָקׁשה
ׁשהבחין קדם ּבראּות ּתרּגיׁש העין הלא ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָֹֹהעין
קדם ׁשאכלה קדם ּכן ואם הּטֹועם ְְִֵֵֶֶַַָָָֹחּוׁש
לֹומר להקּדים ּומהראּוי לעינים ּתאוה ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָידיעת
ׁשּיׁשנֹו ידעה מּנין עֹוד לעינים. תאוה ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּכי
הּוא נחׁש ּדברי הצּדקת על ואם ְְְְְִִֵֵַַַַָָָּבהׂשּכל,
על האּׁשה וּתרא לֹומר לֹו היה לא ִֵֵֶַַַָָָָֹאֹומר
ב' לֹומר הארי לּמה עֹוד ראתה. ׁשּלא ֱֲִֶֶַָָָָָָֹּדבר

ּתבת נֹותרֹות ׁשנּיהּתבֹות העץ ותבת הּוא ְְִֵֵֵֵַַָָָ
ּבחלּקה העץ ּתבת אמר לּמה עֹוד ֲֵֵַַַַָָָָָָֻּבּכתּוב.

ב': ּבחלּקה ולא ְֲַָֹֻג'
ÔÎ‡ואי האּׁשה ׁשל מצּדתּה אפן יּגיד הּכתּוב »≈ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֻ

ּבסדר ּתמצא והּנה לּמסית. לׁשמע ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹנתרּצית
לֹומר ּדקּדקה הּנחׁש אל הראׁשֹונים ְְְִִִֶֶַַָָָָָָּדבריה
מּגדת זה הרי הּגן ּבתֹו אׁשר העץ ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָּומּפרי
הּפרי אּלא לּה נאסר לא ּכי וידיעתּה ְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָֹּדעּתּה
לא ועליו וענפיו האילן ׁשל העץ אבל ְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָֹעצמֹו
לּה ׁשּנֹולדה ּבּה לֹומר נּוכל זֹו ּוסברא ְְְֶֶֶַַָָָָָנאסרּו.
לּה צּוה ּבצּוֹותֹו ׁשהאדם אֹו ּדרכים. מּב' ְְִִִֵֶַָָָָָָמא'
הּדעת עץ סתם ׁשאמר ׁשהגם אֹו זה, ְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹּבנסח
על אּלא האל יצו לא ּכי ּבדעּתּה חׁשבה ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹוגֹו'
עליו ּתבא ולא מּמׁש ּבֹו אין העץ ּכי ְְִִֵֵַַָָָָָֹֹהּפרי
(ב"ר קדמֹונינּו מאמרי הקּדמנּו ּוכבר ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָהּמצוה.
ּבעץ טעם היה לא הּגן עצי ּכל ּכי ֲִֵֵַַַַָָָָֹפט"ו)
ּפריֹו וטעם עצֹו טעם ׁשהיה הּדעת עץ ְְִֵֵֶַַַַַַַַָָזּולת
הּמסית ּבדבר ּכי הּכתּוב מֹודיענּו וכאן ְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשוה.
מהעץ ואכלה ידּה וׁשלחה חּוה ּבחנה ְְְְְֲֵֵַַָָָָָָָָָָָלחּוה
לא' ּבּדבר אּסּור ׁשאין חֹוׁשבת ּכי מהּפרי ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלא
לנגיעה חׁשׁשה ולא ׁשּכתבנּו הּטעמים ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹמּב'
ולא עצמֹו ּבּפרי אּלא הּנגיעה נאסרה לא ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּכי
אּסּור ּבדעּתּה ׁשּׁשללה אפׁשר אֹו ְְְְִִֶֶַָָָָָָּבאילן.
ׁשאמרּו פי"ט) (ׁשם ז"ל ּדבריהם לפי ְְְְִִִֵֶֶַָָָהּנגיעה
אּסּור החליטה מתה ולא ונגעה ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָֹׁשּדחפּה
וּתרא ה'. ּבדברי ּבפרּוׁש ּבא ׁשּלא ּכיון ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּנגיעה
וענפיו האילן ּגּוף ּפרּוׁש העץ טֹוב ּכי ֲִִִֵֵַָָָָָָָהאּׁשה
זֹו הּׂשדה אילני מּכל מׁשּנה מּדה ּבהם ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻראתה

ּבעץ ׁשּנּוי ׁשּטעמה ולהיֹות ראׁשֹונה. ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָהבחנה
ּׁשּלא מה הּפרי ּבמראית להסּתּכל ּדעּתה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹנתנה
אכילתֹו ּבדעּתּה ּכׁשהחליטה מּקדם ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹהסּתּכלה
ּכי הּפרי וראתה ּדעּתּה נתנה הּׁשּנּוי ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָּכׁשראתה
הּכתּוב ׁשּדקּדק והּוא לעינים, הּוא ְְֲִִֵֵֶַַַָָָתאוה
לֹומר ּדקּדק לעינים הּוא תאוה וכי ְְְְֲִִִֵֵַַַָָּבאֹומרֹו
העץ אל חֹוזר ׁשאם הּפרי אל חֹוזר הּוא ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּתבת
תאוה וכי אּלא הּוא לֹומר צרי היה ְֲִִֶַַָָָָָֹלא
ׁשּדקּדקנּו ּכמֹו העץ אל ׁשחֹוזר ּומּובן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלעינים
אמר ההׂשּכלה הבחנת ּוכׁשהֹודיע ְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָלמעלה.
להיֹות העץ לֹומר ּדקּדק להׂשּכיל העץ ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָונחמד
הּסמּו מאמר ּכי הּסמּו מאמר ּבֹו היה לא ֲֲִִַַַַָָָָָָֹּכי
הּנּכרת הבחנה אּלא ּבֹו נאמר ולא ּבּפרי ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמדּבר
אינּה ההׂשּכלה ׁשל זֹו וחלּקה טעימה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֻּבלא
האכילה ּבאמצעּות אּלא הראּיה ּבחּוׁש ְְְְְֲִִִֶֶֶֶָָָָָָנבחנת
ּפרּוׁש העץ ונחמד לֹומר הּכתּוב ּדקּדק ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָלזה

לה ּובזהׁשאכלה ההׂשּכלה. ּבֹו ׁשהרּגיׁשה ׂשּכיל ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
טעם לּה ׁשאמר הּׂשטן ּדברי ּבעיניה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָנתאּמתּו
ׁשוים יהיּו לבל הּוא מאכילתֹו ה' ְְְֲִִִִִֵֶַָָָׁשהבּדילם
מּפריֹו לֹומר ּדקּדק וּתאכל מּפריֹו וּתּקח ְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָֹאליו
ּכל נתיּׁשבּו ּובזה קדם. אכלה ּכבר מעצֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹּכי
נכֹון, על ׁשּדקּדקנּו הּדקּדּוקים וכל ְְְְְִִִִֶַַַַָָהּכתּובים
ּפרי, ולפעמים עץ מזּכיר לפעמים טעם ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָּגם
ּכדי חּבתֹו לצד הּוא לבעלּה ׁשּנתנה ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָוטעם

וגֹו': לאלהים יהיה הּוא ְְִִֵֶֶַֹׁשּגם
‡Âאׁשמה ּכ ּכל אין ּכי טעם טּוב לתת ¿»ƒƒְִֵֵַַַָָָָ

ּברּיה ׁשּיׁש חׁשבה לא ּכי חּוה, ְְִִֵֶַַָָָָֹעל
ּברּואיו אהבת ּבּה להבחין ה' ׁשּבראּה ְְְְֲִֶַַַָָָָָָּבעֹולם
היתה ואם הּׂשטן ּבֹו ׁשּנתלּבׁש הּנחׁש ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשהּוא
נֹותנת היתה ולא לֹו חֹוׁשׁשת היתה זה ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָֹיֹודעת
הּיֹום הן עֹוׂשים ּכאׁשר ּדבריו לׁשמע ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹאזן
לפּתּוייו אזן מּטים ׁשאינם צּדיקים ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹאנׁשים
חׁשק והפלגת לׁשֹונֹו חלק ירּבה ּכי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָהגם
ׁשהּכירּו לצד הּוא וזה אּסּורֹו מטעּמי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַמעדּני
עֹולה ּומסטין יֹורד ּומרמה און הּוא ְְִִִֵֶֶַָָּכי
ּבדעּתּה עלה לא הענּיה האּׁשה והיא ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָֹּומקטרג,
ּכי ונֹוסף לנּסֹותּה ּבעֹולם זֹו לברּיה יׁשנּה ְְְְִִִִֶַָָָָָָּכי
לפי מּתר היֹותֹו לצד העץ ּבטעימת ְְְְֱִִִִִֵַַָָָֻהרּגיׁשה
לׁשבח הּוא מׁשּנה ּכי וראתה ְְְְֲִֶֶַָָָָָֻסברתּה
אם אבל מאדם ׁשּקּלה ּדעּתּה ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָּובהצטרפּות
לנּסֹות ׂשטן ה' ּברא ּכי ּכידיעתנּו יֹודעת ְְִִִֵַַַָָָָָָָהיתה

ּבאּסּור העץ טעימת לּה היה אם אֹו ְְְִִִִֵַָָָָָידידיו
ידּה ׁשֹולחת היתה לא טֹועמת היתה ְְְֶֶַַָָָָָָֹֹולא

ֱֶֹלאכל:
„BÚּפי לעבר ׁשּמהרה לחּוה טעם לתת ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹנראה

זֹו מצוה ׁשּקּבלת ׁשחׁשבה לצד ׁשהּוא ְְְִֶֶֶַַַָָָָה'
העץ היה ּכ ׁשּכל חׁשבה ׁשּלא ּבטעּות ְְֵֶֶָָָָָָָָָָֹהיה
ותמצא הּמצוה. עליה ּכׁשּקּבלה חׁשּוב ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָההּוא
על ה' ּכרת ּבריתֹות ּכּמה הּתֹורה ּבנתינת ְְִִִִַַַַַָָָּכי
ּדבר הּוא ּכי מּגיד זה הרי יׂשראל עם ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָהּתֹורה
ּבֹו. לחזר ׁשּיכֹול הּמצוה, ּתסּפיק ולא ְְְֲִִֶֶַַַָָֹֹֹצר
ׁשּקּימּו פח.) (ׁשּבת ז"ל ׁשאמרּו עֹוד ְְְְִִֶֶַָָָותמצא
ׁשהיתה לצד קּבלּו ּׁשּכבר מה מרּדכי ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּבימי
ההר עליהם ׁשּכפה ּבאנס הראׁשֹונה ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹהּׁשבּועה
ּומעּתה ּבּׁשבּועה. צר ּכי מּגיד זה הרי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכגּגית
והגם חֹובה. עליה אין נׁשּבעה ׁשּלא ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹחּוה
עם הּוא נדר ּבמקֹום לּגבֹוּה ואמירתּה ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּקּבלה
מה לפני והּנה ּבטעּות. קּבלה היא זה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָּכל
וזה (סו.) פ"ט נדרים ּבמּסכת ז"ל ְְְְִֶֶֶֶַָָּׁשאמרּו

לּמ רע ׁשהּיין טֹועם ׁשאיני יין קֹונם עיםלׁשֹונם ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
וכּו' הּתר לּמעים יפה המיּׁשן והלא לֹו ְְְֲִֵֶַַַַַָָָֹֻֻאמרּו
מציאּות עצמֹו והּוא ע"כ. וכּו' הּיין ְְְְְִִַַַָּבכל
ּכיון הּדבר עליה ׁשּקּבלה ׁשהגם ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּלפנינּו
הּקּבלה ּבעת ּבדעּתּה היה ּׁשּלא מה ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשראתה
וגֹו': העץ טֹוב ּכי האּׁשה וּתרא ְְְִִֵֵֶַָָָּכאֹומרֹו

‰zÚÓeמכׁשֹול סּבבּו סּבֹות ב' ּכי לנּו נגלה ≈«»ְְְִִִִִָָ
נאסר ׁשּלא ּבחֹוׁשבה הּוא הא' ְְֱִֶֶָָָָָֹהאּׁשה
ׁשלחה זה לצד אׁשר העץ ולא הּפרי אּלא ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלהם
הּנחׁש, ּדברי לּה ונתקּימּו העץ וטעמה ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָידּה
הּוא העץ ּכי הּצּוּוי ּבׁשעת ידעה ׁשּלא ְְְִִִֵֶַַַָָָֹוהּב'
ּבתחּלת יֹודעת היתה ׁשאם אֹוכליו ְְְְִִִִֶַַַַָָָמחּכים
לא לּה מצּוה הּבֹורא ּכן מנת ׁשעל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּמצוה
עליה ׁשּקּבלה אחר לּמסית מקֹום נׁשאר ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהיה

מעלתֹו: ׁשּידעה אחר לאכל ְֱֲֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא
‰p‰Âהּוא ּבחׁשֹוכא מה ידע צבאֹות ה' האדֹון ¿ƒ≈ְֲַַַָָָָָ

ּובכסף אּלּו, ּבטענֹות לבֹוא ׁשעתיד ְְִִֵֶֶֶַָָָָָהּנחׁש
ּבאֹומרֹו אּלּו ּדברים ב' ׁשלל צּדיק לׁשֹון ְְְְְִִִֵַַָָָנבחר
תאכל לא ורע טֹוב הּדעת ּומעץ י"ז) ֵֵַַַַָָֹֹ(ב'
אפּלּו לאסר ּומעץ לֹומר ׁשּדקּדק הרי ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹמּמּנּו
ּבֹו ויׁש מחּכים הּוא ּכי ּכן ּגם והֹודיע ְְְִִִֵֵֵַַַָהעץ
אמר ּגזר ּכן מנת ועל וכּו' טֹוב הבחנת ְְְְֵֶַַַַַַָָָֹּדעת
מקֹום אין ּובזה מהעץ אפּלּו יאכלּו ְְֲִֵֵֵֶַָָָֹלבל
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אריה יי קדם ּגלי ְֲֲֳֵֵֵַָָארי

מּנּה ּדתיכלּון ְְְִֵֵָּביֹומא

ּותהֹון עיניכֹון ְְְְִֵֵַַויתּפּתחן

טב ּבין חּכימין ְְְִִִֵַַַכרברבין

ְִלביׁש:

טבו ארי אּתתא ְֲֲִֵַַַָוחזת

אּסיאילן וארי למיכל ְֲִֵֵֵַַָָ

אילנא ּומרּגג לעינין ְִִֵַַָָָהּוא

ּונסיבת בּה ְְְְִִֵַַָלאסּתּכלא

אף ויהבת ואכלת ֲִִֵֵַַַַָָמאּבּה

ואכל: עּמּה ְְֲִַַַַָלבעלּה

      
ּדבר להם להכין אהביו עם להתחּסד ה' ְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָֹהפליא
חּיים ּבמעלֹות עלֹות יּׂשיגּו ְְְֲֲִִֶֶַַַָׁשּבאמצעּותֹו

לֹו: ׁשּככה העם אׁשרי ְְִִִֵֶַַָָָָהּנצחּיים
BÂו) B  ‰‡‰ ‡zÂיצּדק אי קׁשה «≈∆»ƒ»ƒ¿ְֵֶַָֻ

עֹוד ראּיה. ידי על הּמאכל הרּגׁשת ְְְְֲִִֵַַַַַַָָָלהּכיר
להרּגׁשת הּפה הרּגׁשת הקּדים לּמה ְְְְִִֶֶַַַַַָָָָָקׁשה
ׁשהבחין קדם ּבראּות ּתרּגיׁש העין הלא ְְְֲִִִִִִֶֶַַַָָֹֹהעין
קדם ׁשאכלה קדם ּכן ואם הּטֹועם ְְִֵֵֶֶַַָָָֹחּוׁש
לֹומר להקּדים ּומהראּוי לעינים ּתאוה ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָידיעת
ׁשּיׁשנֹו ידעה מּנין עֹוד לעינים. תאוה ְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָּכי
הּוא נחׁש ּדברי הצּדקת על ואם ְְְְְִִֵֵַַַַָָָּבהׂשּכל,
על האּׁשה וּתרא לֹומר לֹו היה לא ִֵֵֶַַַָָָָֹאֹומר
ב' לֹומר הארי לּמה עֹוד ראתה. ׁשּלא ֱֲִֶֶַָָָָָָֹּדבר

ּתבת נֹותרֹות ׁשנּיהּתבֹות העץ ותבת הּוא ְְִֵֵֵֵַַָָָ
ּבחלּקה העץ ּתבת אמר לּמה עֹוד ֲֵֵַַַַָָָָָָֻּבּכתּוב.

ב': ּבחלּקה ולא ְֲַָֹֻג'
ÔÎ‡ואי האּׁשה ׁשל מצּדתּה אפן יּגיד הּכתּוב »≈ְְִִֵֶֶַַָָָָָֹֻ

ּבסדר ּתמצא והּנה לּמסית. לׁשמע ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַָֹנתרּצית
לֹומר ּדקּדקה הּנחׁש אל הראׁשֹונים ְְְִִִֶֶַַָָָָָָּדבריה
מּגדת זה הרי הּגן ּבתֹו אׁשר העץ ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַָּומּפרי
הּפרי אּלא לּה נאסר לא ּכי וידיעתּה ְְֱִִִִֶֶַַַָָָָָֹּדעּתּה
לא ועליו וענפיו האילן ׁשל העץ אבל ְְֲֲִֵֶַַָָָָָָָָֹעצמֹו
לּה ׁשּנֹולדה ּבּה לֹומר נּוכל זֹו ּוסברא ְְְֶֶֶַַָָָָָנאסרּו.
לּה צּוה ּבצּוֹותֹו ׁשהאדם אֹו ּדרכים. מּב' ְְִִִֵֶַָָָָָָמא'
הּדעת עץ סתם ׁשאמר ׁשהגם אֹו זה, ְְֲֵֶֶֶַַַַַַָָֹּבנסח
על אּלא האל יצו לא ּכי ּבדעּתּה חׁשבה ְְְְְִֵֶַַַָָָָָֹוגֹו'
עליו ּתבא ולא מּמׁש ּבֹו אין העץ ּכי ְְִִֵֵַַָָָָָֹֹהּפרי
(ב"ר קדמֹונינּו מאמרי הקּדמנּו ּוכבר ְְְְְְִִֵֵַַַַַָָהּמצוה.
ּבעץ טעם היה לא הּגן עצי ּכל ּכי ֲִֵֵַַַַָָָָֹפט"ו)
ּפריֹו וטעם עצֹו טעם ׁשהיה הּדעת עץ ְְִֵֵֶַַַַַַַַָָזּולת
הּמסית ּבדבר ּכי הּכתּוב מֹודיענּו וכאן ְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשוה.
מהעץ ואכלה ידּה וׁשלחה חּוה ּבחנה ְְְְְֲֵֵַַָָָָָָָָָָָלחּוה
לא' ּבּדבר אּסּור ׁשאין חֹוׁשבת ּכי מהּפרי ְְִִִֵֵֶֶֶַַָָֹלא
לנגיעה חׁשׁשה ולא ׁשּכתבנּו הּטעמים ְְְְְִִִִֶַַָָָָָֹמּב'
ולא עצמֹו ּבּפרי אּלא הּנגיעה נאסרה לא ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָֹֹּכי
אּסּור ּבדעּתּה ׁשּׁשללה אפׁשר אֹו ְְְְִִֶֶַָָָָָָּבאילן.
ׁשאמרּו פי"ט) (ׁשם ז"ל ּדבריהם לפי ְְְְִִִֵֶֶַָָָהּנגיעה
אּסּור החליטה מתה ולא ונגעה ְְְְְִִֵֶֶָָָָָָֹׁשּדחפּה
וּתרא ה'. ּבדברי ּבפרּוׁש ּבא ׁשּלא ּכיון ְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַָָָֹהּנגיעה
וענפיו האילן ּגּוף ּפרּוׁש העץ טֹוב ּכי ֲִִִֵֵַָָָָָָָהאּׁשה
זֹו הּׂשדה אילני מּכל מׁשּנה מּדה ּבהם ְֲִִִֵֶֶַָָָָָָָָֻראתה

ּבעץ ׁשּנּוי ׁשּטעמה ולהיֹות ראׁשֹונה. ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָהבחנה
ּׁשּלא מה הּפרי ּבמראית להסּתּכל ּדעּתה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָֹנתנה
אכילתֹו ּבדעּתּה ּכׁשהחליטה מּקדם ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָָֹהסּתּכלה
ּכי הּפרי וראתה ּדעּתּה נתנה הּׁשּנּוי ְְְְְֲֲִִִֶַַַָָָָָָָּכׁשראתה
הּכתּוב ׁשּדקּדק והּוא לעינים, הּוא ְְֲִִֵֵֶַַַָָָתאוה
לֹומר ּדקּדק לעינים הּוא תאוה וכי ְְְְֲִִִֵֵַַַָָּבאֹומרֹו
העץ אל חֹוזר ׁשאם הּפרי אל חֹוזר הּוא ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָּתבת
תאוה וכי אּלא הּוא לֹומר צרי היה ְֲִִֶַַָָָָָֹלא
ׁשּדקּדקנּו ּכמֹו העץ אל ׁשחֹוזר ּומּובן ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָלעינים
אמר ההׂשּכלה הבחנת ּוכׁשהֹודיע ְְְְְִֶַַַַַַַָָָָָלמעלה.
להיֹות העץ לֹומר ּדקּדק להׂשּכיל העץ ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָונחמד
הּסמּו מאמר ּכי הּסמּו מאמר ּבֹו היה לא ֲֲִִַַַַָָָָָָֹּכי
הּנּכרת הבחנה אּלא ּבֹו נאמר ולא ּבּפרי ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹמדּבר
אינּה ההׂשּכלה ׁשל זֹו וחלּקה טעימה ְְְֲִֵֶַַַָָָָָֹֻּבלא
האכילה ּבאמצעּות אּלא הראּיה ּבחּוׁש ְְְְְֲִִִֶֶֶֶָָָָָָנבחנת
ּפרּוׁש העץ ונחמד לֹומר הּכתּוב ּדקּדק ְְְִֵֵֵֶֶַַָָָָלזה

לה ּובזהׁשאכלה ההׂשּכלה. ּבֹו ׁשהרּגיׁשה ׂשּכיל ְְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָ
טעם לּה ׁשאמר הּׂשטן ּדברי ּבעיניה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָנתאּמתּו
ׁשוים יהיּו לבל הּוא מאכילתֹו ה' ְְְֲִִִִִֵֶַָָָׁשהבּדילם
מּפריֹו לֹומר ּדקּדק וּתאכל מּפריֹו וּתּקח ְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָֹאליו
ּכל נתיּׁשבּו ּובזה קדם. אכלה ּכבר מעצֹו ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹּכי
נכֹון, על ׁשּדקּדקנּו הּדקּדּוקים וכל ְְְְְִִִִֶַַַַָָהּכתּובים
ּפרי, ולפעמים עץ מזּכיר לפעמים טעם ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָּגם
ּכדי חּבתֹו לצד הּוא לבעלּה ׁשּנתנה ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָוטעם

וגֹו': לאלהים יהיה הּוא ְְִִֵֶֶַֹׁשּגם
‡Âאׁשמה ּכ ּכל אין ּכי טעם טּוב לתת ¿»ƒƒְִֵֵַַַָָָָ

ּברּיה ׁשּיׁש חׁשבה לא ּכי חּוה, ְְִִֵֶַַָָָָֹעל
ּברּואיו אהבת ּבּה להבחין ה' ׁשּבראּה ְְְְֲִֶַַַָָָָָָּבעֹולם
היתה ואם הּׂשטן ּבֹו ׁשּנתלּבׁש הּנחׁש ְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָׁשהּוא
נֹותנת היתה ולא לֹו חֹוׁשׁשת היתה זה ְְְֶֶֶֶֶַַָָָָֹיֹודעת
הּיֹום הן עֹוׂשים ּכאׁשר ּדבריו לׁשמע ְְֲִִֵֶֶַַַָָֹֹאזן
לפּתּוייו אזן מּטים ׁשאינם צּדיקים ְֲִִִִִֵֶֶַַָָָֹאנׁשים
חׁשק והפלגת לׁשֹונֹו חלק ירּבה ּכי ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָהגם
ׁשהּכירּו לצד הּוא וזה אּסּורֹו מטעּמי ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַמעדּני
עֹולה ּומסטין יֹורד ּומרמה און הּוא ְְִִִֵֶֶַָָּכי
ּבדעּתּה עלה לא הענּיה האּׁשה והיא ְְְְְֲִִִֵַַָָָָָָָֹּומקטרג,
ּכי ונֹוסף לנּסֹותּה ּבעֹולם זֹו לברּיה יׁשנּה ְְְְִִִִֶַָָָָָָּכי
לפי מּתר היֹותֹו לצד העץ ּבטעימת ְְְְֱִִִִִֵַַָָָֻהרּגיׁשה
לׁשבח הּוא מׁשּנה ּכי וראתה ְְְְֲִֶֶַָָָָָֻסברתּה
אם אבל מאדם ׁשּקּלה ּדעּתּה ְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָּובהצטרפּות
לנּסֹות ׂשטן ה' ּברא ּכי ּכידיעתנּו יֹודעת ְְִִִֵַַַָָָָָָָהיתה

ּבאּסּור העץ טעימת לּה היה אם אֹו ְְְִִִִֵַָָָָָידידיו
ידּה ׁשֹולחת היתה לא טֹועמת היתה ְְְֶֶַַָָָָָָֹֹולא

ֱֶֹלאכל:
„BÚּפי לעבר ׁשּמהרה לחּוה טעם לתת ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָֹנראה

זֹו מצוה ׁשּקּבלת ׁשחׁשבה לצד ׁשהּוא ְְְִֶֶֶַַַָָָָה'
העץ היה ּכ ׁשּכל חׁשבה ׁשּלא ּבטעּות ְְֵֶֶָָָָָָָָָָֹהיה
ותמצא הּמצוה. עליה ּכׁשּקּבלה חׁשּוב ְְְְְִִִֶֶַַָָָָָָההּוא
על ה' ּכרת ּבריתֹות ּכּמה הּתֹורה ּבנתינת ְְִִִִַַַַַָָָּכי
ּדבר הּוא ּכי מּגיד זה הרי יׂשראל עם ְְֲִִִִֵֵֶַַַָָהּתֹורה
ּבֹו. לחזר ׁשּיכֹול הּמצוה, ּתסּפיק ולא ְְְֲִִֶֶַַַָָֹֹֹצר
ׁשּקּימּו פח.) (ׁשּבת ז"ל ׁשאמרּו עֹוד ְְְְִִֶֶַָָָותמצא
ׁשהיתה לצד קּבלּו ּׁשּכבר מה מרּדכי ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָּבימי
ההר עליהם ׁשּכפה ּבאנס הראׁשֹונה ְְֲִֵֶֶֶַָָָָָָָֹהּׁשבּועה
ּומעּתה ּבּׁשבּועה. צר ּכי מּגיד זה הרי ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹּכגּגית
והגם חֹובה. עליה אין נׁשּבעה ׁשּלא ְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹחּוה
עם הּוא נדר ּבמקֹום לּגבֹוּה ואמירתּה ְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָׁשּקּבלה
מה לפני והּנה ּבטעּות. קּבלה היא זה ְְְִִֵֶֶַַָָָָָּכל
וזה (סו.) פ"ט נדרים ּבמּסכת ז"ל ְְְְִֶֶֶֶַָָּׁשאמרּו

לּמ רע ׁשהּיין טֹועם ׁשאיני יין קֹונם עיםלׁשֹונם ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָ
וכּו' הּתר לּמעים יפה המיּׁשן והלא לֹו ְְְֲִֵֶַַַַַָָָֹֻֻאמרּו
מציאּות עצמֹו והּוא ע"כ. וכּו' הּיין ְְְְְִִַַַָּבכל
ּכיון הּדבר עליה ׁשּקּבלה ׁשהגם ְְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָָׁשּלפנינּו
הּקּבלה ּבעת ּבדעּתּה היה ּׁשּלא מה ְְְֲֵֶֶַַַַָָָָָָָֹׁשראתה
וגֹו': העץ טֹוב ּכי האּׁשה וּתרא ְְְִִֵֵֶַָָָּכאֹומרֹו

‰zÚÓeמכׁשֹול סּבבּו סּבֹות ב' ּכי לנּו נגלה ≈«»ְְְִִִִִָָ
נאסר ׁשּלא ּבחֹוׁשבה הּוא הא' ְְֱִֶֶָָָָָֹהאּׁשה
ׁשלחה זה לצד אׁשר העץ ולא הּפרי אּלא ְְְְֲִֵֶֶֶֶַַָָָָָֹלהם
הּנחׁש, ּדברי לּה ונתקּימּו העץ וטעמה ְְְְְֲִִֵֵַַָָָָָָָָידּה
הּוא העץ ּכי הּצּוּוי ּבׁשעת ידעה ׁשּלא ְְְִִִֵֶַַַָָָֹוהּב'
ּבתחּלת יֹודעת היתה ׁשאם אֹוכליו ְְְְִִִִֶַַַַָָָמחּכים
לא לּה מצּוה הּבֹורא ּכן מנת ׁשעל ְְְִֵֵֶֶַַַַָָָֹהּמצוה
עליה ׁשּקּבלה אחר לּמסית מקֹום נׁשאר ְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָָהיה

מעלתֹו: ׁשּידעה אחר לאכל ְֱֲֶֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא
‰p‰Âהּוא ּבחׁשֹוכא מה ידע צבאֹות ה' האדֹון ¿ƒ≈ְֲַַַָָָָָ

ּובכסף אּלּו, ּבטענֹות לבֹוא ׁשעתיד ְְִִֵֶֶֶַָָָָָהּנחׁש
ּבאֹומרֹו אּלּו ּדברים ב' ׁשלל צּדיק לׁשֹון ְְְְְִִִֵַַָָָנבחר
תאכל לא ורע טֹוב הּדעת ּומעץ י"ז) ֵֵַַַַָָֹֹ(ב'
אפּלּו לאסר ּומעץ לֹומר ׁשּדקּדק הרי ְֱֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַֹמּמּנּו
ּבֹו ויׁש מחּכים הּוא ּכי ּכן ּגם והֹודיע ְְְִִִֵֵֵַַַָהעץ
אמר ּגזר ּכן מנת ועל וכּו' טֹוב הבחנת ְְְְֵֶַַַַַַָָָֹּדעת
מקֹום אין ּובזה מהעץ אפּלּו יאכלּו ְְֲִֵֵֵֶַָָָֹלבל
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 ••••הרא ניל ולא התב ר החכמה ניל ְְְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָָָֹ

מכיח הרא ו מ....   ••••מאה א ְְְִִִִֵֵֵַַַַַַָָָֻ
אחת מוה ה יר י דעו מה אא ר הא דְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻי

הימה רטלונת יד רבה)היתה ....(בראשית ••••ה הא ְְְְְְְֲִֵֵֵֵֶַָָָָָָָ
ננת  ללת בר מ אכל(ע נהדרי)אר אבל  ְְְְְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָ

אי ה רנת לא מה מני ליה מל מנע יְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶַָָָָֹֹה
ויאמר היכלימ א הר להנת חפ הא ר דהה  ְְְְְִִֵֶֶַַָָָָֹֹ

יד ל להע תנחומא)ה רבי ....(מדרש ֶַָָָָָ

        

epnÓ eÏÎ‡L ıÚ‰ ‡e‰(ז ג, (רש"י »≈∆»¿ƒ∆
ּפי ועל ּתאנים, ּבאכילת נאסרּו וחּוה ׁשאדם נמצא, זה ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָלפי

זה הרי חז"ל) מדרׁשי ּפי על ּכן ּׁשאין (מה מקרא ׁשל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָּפׁשּוטֹו

עֹולם! אּסּור  ִָ
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••••ל תינר ר כבר יר אדה מדרי י ְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָָ

אא אתי לא ואני תמדר באר רה בראית נְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָֹמכ
ל בר בר הרא ברי המיבת לאדה ראמ ל טְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָלפ

הא••••....אפניו ר דה ל את מע מע מה ְְְְְִֶַַַָָָָָָ
 מתה ....היה ••••מ אה מה רח תלא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָ

פנת רביתמ היא ו (ר כ י וד ל אחרי פרי)ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶַָָָָ
וה רב חה לח)רב ירית(ש רח....  ְְֲֲִִֵֶֶַַַַָָָ
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••••אי דברי  נל אא אה היכ היה ד ְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ
תא הניי א להיב נבהל רבה)יהא אמר(בראשית י וכ  ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַַַָָָֹ

ד)ל בל(בראשית וכ אחי הבל כב)אי האני(במדבר מי ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָָ
דמר לחי הח וכ דברי ה נל  ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָָָהאה

לאד(לט ....(ישעיה  ְֲַָ
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  ••••מדע י ת מה לדת ל מאיר.... ְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָֹֹ
••••תמיהה....  ְֲִִִֵָָ

תרויהֹוןז עיני ְְְִֵֵֵַַָָואתּפּתחא

אינּון ערטילאין ארי ְֲִִִִֵַָָוידעּו

תאנין טרפי להֹון ְְְְִִֵֵַַוחּטיטּו

זרזין: להֹון ְְֲִַַָועבדּו

מימראח קל ית ְְֵַָָָּוׁשמעּו

ּבגינתא מהּל אלהים ְְְְֱִִֵַַָָֹדיי

אדם ואיטּמר יֹומא ְְִִַַַָָָלמנח

אלהים יי קדם מן ְְְֱֳִִִֵָָֹואּתתּה

גינתא: אילן ְְִִַָּבגֹו

לאדםט אלהים יי ְְְֱִָָָָֹּוקרא

אּת: אן לּה ְֲֵַַָָואמר

מימרי קל ית ְֲֵַַַָָואמר

ּודחילית ּבגינתא ְְְְִִִֵַָׁשמעית

אנא ערטילאי ְֲֲִֵַַָארי

ְִִַָואיטּמרית:

ארייא ל חּוי מן ֲֲִֵַַַָָואמר

אילנא המן אּת ְְֲִִִַַָָָערטילאי

ּדלא ּבדיל ְְְִִֶַָָּדפּקדּת

אכלּת: מּנּה ְְֲִֵֵַַָלמיכל

      
הּדברים אמר לא ׁשהאדם אּלא להסית ְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹלּמסית
ּכמֹו ּדבריה מּתֹו ּכּמּובן להאּׁשה ְְְְִִִֶַָָָָָָָּככתבן
הּוא ׁשהאּסּור לּנחׁש ׁשאמרה מּמה ְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָׁשּדקּדקנּו
מאֹומרֹו ּגם הּדעת עץ לֹומר ּדקּדקה ולא ְְְְְִִֵֵַַַַַַָֹּבּפרי
הרי להׂשּכיל העץ ונחמד וגֹו' האּׁשה ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָוּתרא
מּתחּלה. ידיעה לּה היתה לא ּכי מּגיד ְְְִִִִִֶַָָָָָֹזה
רצה לא לחּוה לּה אמר ׁשּלא האדם ְְֶַַַַָָָָָָָָֹֹוטעם
אֹוכליו ׁשּמחּכים זֹו מעלה ּבֹו יׁש ּכי ְְְֲִִִֵֶַַָָָלהֹודיעּה

ידע ולא ּתאותֹו ּבלּבּה להגּדיל ׁשּלא ּכיּכדי ְְְְְֲִִִֵֶַַַָָָֹֹ
אּסּור לּה לֹומר חׁש לא ּגם ּבחדר. ִֵֶֶַַַָָָֹהאֹויב
עליו. לצּוֹותּה ּבעץ טעם אין ּכי ּבחֹוׁשבֹו ְְְִֵֵֵַַַָָָָָהעץ
ׁשאין חׁשב הּדעת ּומעץ ה' לֹו ׁשאמר ֲֵֵֵֶֶַַַַַַַָָוהגם
ּׁשּבעץ מה על היא והּכּונה ּבדּיּוק זה ְְִִֵֶֶַַַַָָָָָּדבר
אילנֹות מּׁשאר הּׂשיג ּכבר העץ ּכי הּפרי ְְְִִִִִִֵֶַָָָָׁשהּוא
ּוׁשגגה הּצּואה. עליו ּתבא ולא טעם ּבֹו אין ְְִֵַַַַָָָָָָָֹֹּכי
עץ ׁשּנתה אׁשר האדמה מּׁשגגת נֹולדה ְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָזֹו
ּׁשּפרׁשנּו מה ועּין הּגן עצי מּׁשאר ְְְֲִֵֵֵֶַַַַַַַַָהּדעת
והאדם חּוה לקּו ולזה י"ב) (א' ְְְִֶַָָָָָָּבמקֹומֹו
מּכּלן: ּגדֹול חּוה וׁשל ׁשגּו ּכּלם ּכי ְְֲִִֶַָָָָָָָָֻֻוהאדמה

ז) Ú ‰ּבּפסּוק ּׁשּפרׁשנּו מה לפי «ƒ»«¿»≈≈¿ְְִֵֶַַַָ
יֹוליד ׁשהעֹון ערּמים ׁשניהם וּיהיּו כ"ה) ְְֲִִִֵֶֶֶַָֻ(ב'
הערם ּבׁשת יֹוליד מּצּדּה אׁשר הערוה ְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹהרּגׁשת

וכל וגֹו' וּתּפקחנה הּכתּוב ׁשאמר הּדבר ְְְִֶַַַַַָָָָָָָהּוא
ּבאֹומרֹו ירמז עֹוד מחברֹו. נתּבּיׁש ְְְְֲִִֵֵֵֶַָֹאחד
אין ג.) (סֹוטה ז"ל אֹומרם ּדר על ְְִֵֶֶַַַָָָָוּתּפקחנה
עיני נסּתּתמּו ּכן אם אּלא עברה עֹובר ְְֲִִֵֵֵֵֵֶַָָָָאדם
לרׁשעים הּסּמאֹון הּכתּוב ׁשּמיחס והּוא ְְְְִִִֵֶַַַָָָָׂשכלֹו
לראֹות, הּביטּו והעורים מב) (יׁשעי' ְְְְְְְִִִִַַַָּכאֹומרֹו
וּתּפקחנה ּבאֹומרֹו ּכאן הּכתּוב ׁשהֹודיע ְְְְִִֶַַַַָָָָוהּוא
הּמסית ועבר העברה ׁשעברּו ׁשאחר ְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָּפרּוׁש
ּתכף האדם עיני ׁשּמחׁשי חׁש ּבמּדת ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻהמכּנה
הם ערּמים ּכי והרּגיׁשּו עיניהם נפקחּו ְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶָֻּומּיד
יקרה וכן ּדקדּׁשה. מּזהרא ׁשּנפׁשטּו ְְְְְֳִִִִֵֵֶֶָָָֻּפרּוׁש
ּכי ירּגיׁש הרע מעׂשה ׁשּבגמר רׁשע ְְְֲִִִֶֶַַַָָָָָלכל
ׂשכלֹו. עיני ויאירּו ּבמעׂשיו ויּכלם ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָהתעיב
לׁשֹונם וזה ׁשאמרּו פי"ד) (פדר"א רז"ל ְְְְְִֵֶֶָָּולדברי
ּכבֹוד וענן צּפרן עֹור הראׁשֹון אדם ׁשל ְֲִִֶֶַַָָָָֹלבּוׁשֹו
אֹומרֹו נכֹון על הּכתּוב יתיּׁשב עליו, ְְְִֵֶַַַַָָָָמכּסה

עליהם: ׁשהיה מּמלּבּוׁש הם עירּמם ְֲִִִֵֵֵֶֶַָָֻּכי
‰ח) eÏ  eÚÓLהּכתּוב ׁשהֹודיע טעם «ƒ¿¿¿¿««ִֶַַַַָ

לבחן ידעּו ׁשּבזה לֹומר הּוא מהלכֹו ְְֲִֵֶֶֶַַָָָֹסדר
אֹומרֹו והּוא מּפניו נחּבאים ׁשּיהיּו ְְְְִִִֶֶָָָָמקֹום
הּגן מערב לצד ּפרּוׁש הּיֹום לרּוח ְְְֲִֵֵַַַַַַַַמתהּל

הּגן: ּבאמצע עמדּו ְְְְֵֶַַָָוהם

‡‰ט) Ï Ó‡מתחּבא אּתה לּמה ּפרּוׁש «…∆«∆»ְִֵֵַַָָָ
לעמד ירא ּכי והׁשיב לפני, מתראה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָֹואינ
לעמד ואסּור ערם עצמֹו ראֹות לצד ְְְְְֲַַַָָָָֹֹלפניו
האדֹון לפני ׁשּכן ּומּכל ערם ּתֹורה ספר ְְִִִֵֵֵֵֶֶָָָָָֹלפני
וגֹו' וּתּפקחנה ּבּפסּוק ּולפרּוׁשנּו .ְְְְִִֵֵַַַַָָָָיתּבר
נכלם ּכי ענה ּובפׁשעיהם ּבירידתם ְְְְִִִִִִִֵֶֶַָָָָׁשהרּגיׁשּו
לפי ּגם ּדקדּׁשה. מּזהרא ערם עצמֹו ְְְְֳִִִִַַָָָָֹֻּבראֹות
ׁשּלבׁשֹו מּמלּבּוׁש ׁשּנפׁשט (ׁשם) ז"ל ְְְֲִִֶֶַַַָָָָמאמרם
אֹומר הּוא מּמׁש ערם היֹותֹו על אם ּכי ֱִִֵֶֶַַַָָֹהּמל

תאנה: עלה ּתפר ְֲֲֵֵַָָֹהלא
יא) Ï ‰ Ó Ó‡ּנׁשּתּנה מה ּפרּוׁש «…∆ƒƒƒ¿¿ְִֵַַָ

ולא לפני עֹומד ׁשהיית מּׁשּלפניה זֹו ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹׁשעה
לא מעצמ זה ּדבר עּתה עד ּבעירם ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָֹֹהרּגׁשּת
והּוא מּגיד ידי על זּולת הידיעה ל ְְְְְִִִֵֵַַַַַָּתתחּדׁש

ּבידיעתאֹומרֹו ּנתחּדׁש ּבּמה ל הּגיד מי ְְְְִִִִִִֵֶַַָ
הכלמתֹו היתה ּכי ּׁשּפרׁשנּו מה ּולפי זה. ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָּדבר
ּומּכסּות מהּקדּׁשה לֹו הּמּׂשג מּגריעת אֹו ְְְִִִֵֵֶַַַָָָֻֻמהעֹון
אּלא ל הּגיד מי לֹומר יצּדק לא ּכבֹוד ְְֲִִִֶַַַָָֹֻענן
ּכל להבזֹותֹו רצה לא הּוא הּבֹורא ׁשל ְְֲֵֶַַַָָָֹטעמֹו
ּכׁשֹואל ,ל הּגיד מי זה ּבסדר אליו ודּבר ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶָָּכ
ּכי ׁשּפרׁשּתי למה זֹו לׁשאלה ויׁשנּה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָּדבר.
יׁש ּכי עירּמם הרּגיׁשּו זֹו אכילה ְְְֲִִִִֵֵֶָָָֻּבאמצעּות

                

   ©−Ÿ¤¨«¨®̈¨«¦¨Æ£¤´
   ̈©´¨¦¨¦½¦²¨«§¨¦¬

 ¦¨¥−¨«Ÿ¥«
  ••••(ה ה(ע"ז  א....  ֲִִֶַַַָָָָָָ

   ©¸Ÿ¤§Ÿ̈¡Ÿ¦²¨«¦−̈
  ©´Ÿ¨¦®©¸Ÿ¤Æ
   ̈«¦½̈©¨¨¬¦¦©−¦¨«Ÿ¥«

•••• ילו)הט ל(ישעיה ייא "אל ְְִִִִִִֶַַַַָ
הז"....  ְִִָ

   ©ŸÁ¤Á§Ÿ̈¸¡Ÿ¦¬¤
    ©¨¨»¦´¨¦´¨Ÿ¼¨³
   ©¨Æ¦¨©§¥½̈¦−Ÿ©©´

    ©¨¤®©§«Ÿ§´¥¥½§¨¨¬
   Ÿ©−¨§¥¬©¤«

  ••••סי ל ז יה אי א ְְְִִִִִִֵֵֶֶַָָָֹ
וי ה י ילה ל היה זא י לה אל אְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָָָָָָָֹ

י י י ילט)ה יהס)....    ְְְְִִִִִִֵֵַַַַַָָֹ
••••י יה  ל לא ה ל הה א ְְֱִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹ

  זה ( )ע  ל  י לל  ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
י.... ••••ל הי ליו....  ְְְְְְִִִֵֵַַַָָֹ

   §¥¨´¨¦À¥«§Æ¥´
    ̈«¦½̈¥¬©§£−¥´©§¨®
   §«§´½Ÿ§©−̈

 §¤¬¨¥«
 ••••לא א  אא  לא אה ְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹֹ

אא ה ה אל ל א ולא ה א וא ה ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָָֹהא
ליה א ל עוי לה   יה ְְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָלי

"יא "ואיה יל....••••(ט (סוטה ט)י י) ְְְְְְְִִֵֶַָָָ
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ה ל יהא ל י  וא  ו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ

אּתתאיב האדם ְֲִַַָָָָואמר

לי יהבת היא עּמי ְֲִִִִִַַַָּדיהבּת

ואכלית: אילנא ֲִִִַָָָמן

לאּתתאיג אלהים יי ְְְֱֲִִַַָָֹואמר

ואמרת עבדת ּדא ְֲֶֶַַַָָמה

אטעינית חויא ְְְִִִִַָָאּתתא

ֲִַָואכלית:

לחויאיד אלהים יי ְְְֱֲִִַַָָֹואמר

אּת ליט ּדא עבדּת ְְֲֲִֵַַָָארי

חות ּומּכל ּבעירא ְִִִֵַָָֹמּכל

ּתיזיל מע על ְִֵַָָָּברא

יֹומי ּכל תיכּול ְְֵֵַָָועפרא

:ַָחּיי

ּוביןטו ּבינ אׁשוי ְִֵֵֶַָָּודבבּו

ּובין ּבנ ּובין ְְִֵֵָָאּתתא

ל ּדכיר יהי הּוא ְְְִֵַָָּבנהּה

מּלקדמין לּה ּדעבדּת ְְְֲִִִֵַַַָמה

לסֹופא: לּה נטיר ּתהי ְְְְִֵֵַָָואּת

      
ה ּכל ּכי לדעת מפרׁשיםל ׁשאנּו ּפרּוׁש ְְְִִֵֶַַַָָָָ

צֹודקים: ּכּלם הּכתּובים ְְְְִִַַָָֻּבמׁשמעּות
ÔÓ‰.'וגֹו ּבחינתהעץ על ּגם ּכי רמזֹו ּכאן ¬ƒְְְִִֵַַַָָָ

ה': צּוהּו ִֵָָהעץ
'‚יב) ‰‡‰ ‡‰ Ó‡מה לדעת צרי «…∆»»»»ƒ»¿ִַַַָָ

אפּלּו וגֹו' האּׁשה ּבתׁשּובת ּבלׁשֹונֹו ְְְֲֲִִִִֶַַָָּמענה
ׁשּכן ּומּכל ּכזה ּתׁשּובה יׁשּוב לא ׁשּבּקּלים ְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹקל

אֹומרֹו ועֹוד ּגדֹול. היהלמל ׁשּלא העץ מן ְְְִֵֶֶֶָָָָֹ
ּומּובן ואכל לי נתנה היא אּלא לֹומר ְִִִֵֶַָָָָָָֹצרי
מצינּו וכן אֹומר הּוא הּמזּכר העץ ׁשעל ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻהּדבר
ואכל הּׁשיאני הּנחׁש ּבתׁשּובתּה חּוה ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹׁשאמרה

העץ: מן לֹומר הצרכה ְְְִֵַָָֹֻולא
‰‡ּכי ּדבר ידע ׁשּלא היא האדם ׁשּכּונת ¿ƒ¿∆ִִֶֶַַַָָָָָָָֹ

ואכל המזּמן לפניו הביאה האּׁשה ְְְִִִֵַַָָָָָָָֻאם
זה ּדבר לפניו המּגׁש על לׁשאל חּיב ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹֻואינֹו
מלאה היא לפניו הארץ ּכל הלא ּכי ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹמּנין
אׁשר לֹומר ודקּדק ה'. נטע אׁשר ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָמעדּנים
ּולדקּדק לחּפׂש לחּיבֹו ׁשּלא עּמדי ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹנתּתה
ׁשהאּׁשה ּכיון לפניו הּמּובא לדעת ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָאחריה
רע ואין ּולהֹועיל לעזר עּמֹו ה' נתנּה ְְְְִִֵֵֶַַָָָהּלז
מן ּכי אחריה לבּדק לֹו ואין מהּׁשמים ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹיֹורד
ז"ל ׁשאמרּו ותמצא נאים. מעׂשיה ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָהּסתם
ּולמעלה הּמזּבח מן ּבֹודקין אין עו.) ְְְְִִִִִֵֵַַַָ(קּדּוׁשין
קדֹוׁש ּבמקֹום ׁשהחזק ּדכל הרי ע"כ. ְְְְֲֵֶַָָָֻוכּו'
אּׁשה ׁשּכן ּומּכל עליו ׁשלמה ּכׁשרּות ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָחזקת
צרי אינֹו לעזר ה' לֹו ּברא אׁשר ּכזֹו ְְֲִֵֵֶֶָָָָָּגדֹולה
מן ואֹומרֹו לפניו. ּנֹותנת מה אחריה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָלחּפׁש
מלאה ּכּלה ּכי ּבּגן הּנטּוע העץ מן ּפרּוׁש ְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻהעץ
על לא ּכי העץ מן אֹומרֹו וידּיק ה' ְְִִִִֵֵַַָֹֻנטעי
על אּלא אֹומר הּוא ה' ּבדברי הּמזּכר ְְְִֵֵֵֶַַָָָֻהעץ

הּדעתע עץ ּדעל ּולכׁשּנאמר הּגן, מעצי ץ ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַֹ
ׁשּמּמּנּו ידע ׁשהּוא הּכּונה אין אֹומר ִֵֵֶֶֶַַַָָָהּוא
ּכי ידע ׁשאכל אחר אּלא ואכל לֹו ְִִֵֶֶַַַַַָָָָָהביאה
ּבהרּגׁשתֹו הּכרתֹו מאמצעּות אכל ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָמּמּנּו
ּדבר ידע לא מעׂשה ּבׁשעת ּולעֹולם ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹההׁשּתּנּות
עּמֹו ה' ׁשּנתן ּבאּׁשה ּבטחֹונֹו לצד ׁשאל ְְְִִִֶַַַָָָָֹולא
וגֹו'. עּמדי נתּתה אׁשר ּבאֹומרֹו ׁשּטען ְְְְֲִִֶֶַַָָָָוהּוא
לא ּכי טעה האדם ׁשּגם לֹומר אפׁשר ְִֶֶַַָָָָָָֹעֹוד
אֹומרֹו והּוא העץ ולא הּפרי אּלא ה' ְְְְִֵֶַַָָָֹאסר
טעמים מּכּמה נכֹון ּפרּוׁש זה ואין העץ, ְְִִִֵֵֵֶַָָָָמן

עּקר: ְִִָוראׁשֹון
‰zÚÓeואפׁשר ׁשֹוגג. אּלא עֹון אדם ּביד אין ≈«»ְְְֵֵֶֶַָָָָָ

מקֹום לֹו היה לא ּכי לֹו יׁש אנס ִִֵֶֶָָָֹֹׁשּדין
ולא ּתחטא לבל לב לתת ל היה לֹו, ְְְְֵֵֶַַָָָָֹלֹומר
ׁשּנּתנה ּכיון אּסּור ּדבר ׁשּתאכילהּו ּבאּׁשה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחׁשד
ה' קּלל ׁשּלא ּתמצא ולזה עליֹון מאל ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָֹלֹו
הּוא ׁשגיֹונֹו ּכי האמת להאדמה. אּלא ְְֱֲִִֶֶָָָָָָָָלאדם
אּלא לּה הזּכיר ולא לחּוה ּבדּברֹו נׁשמר ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא
נמׁש ׁשּמּזה לּנחׁש מּדבריה ּכּנׁשמע ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָהּפרי

למעלה: ׁשּפרׁשנּו ּוכמֹו לחּוה ְְְְְְֵֵֶַַַַָָהחטא
'‚יג) ‰‡ '‚ '‰ Ó‡זֹו ׁשאלה טעם «…∆¿»ƒ»¿ְֵַַָ

ּבזה ּכי ה' לפני עֹונּה על להתוּדֹות ְְְֲִִִִֵֶַַָָהיא
הּׁשיאני הּנחׁש אמרה ּכי למחלתּה ארּוכה ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָָָָהיתה
ּבּדבר ׁשֹוגגת ּכי טענה ּגם וּדּויּה. הּוא ְֲִִֶֶֶַַָָָָָוזה
ּכי למעלה ּכתבּתי ּוכבר הּנחׁש. ּפּתּוי ְְְְְִִִַַַַָָָָָלצד
יֹודעת היתה ׁשאם זה למסית ׁשּיׁשנֹו ידעה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלא

ואֹומרה לֹו. נׁשמעת היתה לא הּׁשיאניּבֹו ְְְְִִִִַַַָָָֹ
לּה אמר ּכי ראׁש נׂשיאּות לׁשֹון ְְְִִֶַָָָָֹׁשרמזה
ותתנּׂשא ּכאלהים ּתהיה זֹו אכילה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹׁשּבאמצעּות

קֹונּה: לפני ּבׁשגגתּה ְְְְִִֵֵָָָוהֹודית

'‚יד) ‰ ‡ '‚ '‰ Ó‡ּדברים ׁשלׁשה «…∆¿∆«»»¿ְְִָָֹ
ּבדּבּורֹו: ְִַָּגרם

חֹופף‡' ׁשהיה יתּבר ּכבֹודֹו אֹור סּלּוק ְְִִֵֶֶַַָָָָׁשּגרם
והּוא למעלה ׁשּכתבנּו ּכמֹו ואׁשּתֹו אדם ְְְְְְְִֶַַַָָָָעל

אֹור: ּכתנֹות ְָסֹוד
'ׁשּלא הּזה מעֹולם וחּוה אדם ׁשּנכרתּו ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּגרם

י"ז) (ב' ּבּכתּוב הרׁשּום ּכענׁש לעֹולם ְְִֶַָָָָָֹיחיּו
ּתמּות: מֹות מּמּנּו אכל ּביֹום ְְֲִִֶָָּכי

ּבעֹולם‚' חּיים הם אׁשר ּבּימים ׁשאפּלּו ֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּגרם
כד) (ּפסּוק ּכאמּור אלהים ּבעדן יתעּדנּו ְְְֱִִֵֶַָָָֹֹלא
ׁשלׁשה לקה ׁשלׁשּתן ּכנגד האדם. את ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹויגרׁש
ּברּו ּבחינת ׁשהּוא ּכבֹוד ענן הפׁשטת ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָּכנגד

אדםאמר הכרתת ּכנגד וגֹו'. ארּור אליו ה' ְְְֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשהם פ"כ) (ב"ר רגליו נכרתּו הּזה ְְְִֵֵֶֶַַָָָמהעֹולם
ׁשהּוא הּזה העֹולם העּדר ּבחינת אדם ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבער
לדעת ל יׁש ּכי העׂשּיה עֹולם ׁשל ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָרגלים
היה הּדעת מעץ אֹוכל אדם היה לא אם ִִֵֵֵַַַָָָָָָֹּכי
ּכאחת העליֹון ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם ְְֶֶַַַָָָָָָמצּוי
נגׁשם ּוכׁשחטא ּובעלּיה ּבּבית הּדר ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָּכאדם
בעֹולם אּלא יחד ּבׁשניהם לדּור יכֹול ְְִֵֵֶֶַַָָָָָואינֹו
לעלּיה לעלֹות ּוכׁשּירצה עצמֹו ּבפני ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָהּזה
אדם מיתת היא וזֹו הּגׁשם הׁשּתּנּות ְְִִִִֶֶַַַָָָצרי
לׁשלל ּׁשּגרם מה ּוכנגד נחׁש. רגלי נכרתּו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלזה
אליו אמר עדן ּגן התעּדנּות וחּוה ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָמאדם
ּכי עה.) (יֹומא ז"ל ואמרּו וגֹו' ּתאכל ְְְְִַָָָָֹועפר
עפר. טעם אּלא יטעם לא ּׁשּיאכל מה ְִֶֶַַַַָָָָֹֹֹּכל
ּברּו הּקדֹוׁש אֹומרֹו נכֹון על ידּיק זה ְְְִֶַַַָָָֻּולפי
זאת עׂשית ּכי ּדבריו ּבתחּלת לנחׁש ְְִִִִַַָָָָָָֹהּוא
מעׂשיו הם ה' ׁשּמקּללֹו הּקללֹות ּכי ְְְֲִֵֵֶַַַָָּפרּוׁש

והבן: עצמן ּדברינּו והם ְְְְֵֵֵֶַָָָָָׁשעׂשה
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ה ל יהא ל י  וא  ו ְְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָ

אּתתאיב האדם ְֲִַַָָָָואמר

לי יהבת היא עּמי ְֲִִִִִַַַָּדיהבּת

ואכלית: אילנא ֲִִִַָָָמן

לאּתתאיג אלהים יי ְְְֱֲִִַַָָֹואמר

ואמרת עבדת ּדא ְֲֶֶַַַָָמה

אטעינית חויא ְְְִִִִַָָאּתתא

ֲִַָואכלית:

לחויאיד אלהים יי ְְְֱֲִִַַָָֹואמר

אּת ליט ּדא עבדּת ְְֲֲִֵַַָָארי

חות ּומּכל ּבעירא ְִִִֵַָָֹמּכל

ּתיזיל מע על ְִֵַָָָּברא

יֹומי ּכל תיכּול ְְֵֵַָָועפרא

:ַָחּיי

ּוביןטו ּבינ אׁשוי ְִֵֵֶַָָּודבבּו

ּובין ּבנ ּובין ְְִֵֵָָאּתתא

ל ּדכיר יהי הּוא ְְְִֵַָָּבנהּה

מּלקדמין לּה ּדעבדּת ְְְֲִִִֵַַַָמה

לסֹופא: לּה נטיר ּתהי ְְְְִֵֵַָָואּת

      
ה ּכל ּכי לדעת מפרׁשיםל ׁשאנּו ּפרּוׁש ְְְִִֵֶַַַָָָָ

צֹודקים: ּכּלם הּכתּובים ְְְְִִַַָָֻּבמׁשמעּות
ÔÓ‰.'וגֹו ּבחינתהעץ על ּגם ּכי רמזֹו ּכאן ¬ƒְְְִִֵַַַָָָ

ה': צּוהּו ִֵָָהעץ
'‚יב) ‰‡‰ ‡‰ Ó‡מה לדעת צרי «…∆»»»»ƒ»¿ִַַַָָ

אפּלּו וגֹו' האּׁשה ּבתׁשּובת ּבלׁשֹונֹו ְְְֲֲִִִִֶַַָָּמענה
ׁשּכן ּומּכל ּכזה ּתׁשּובה יׁשּוב לא ׁשּבּקּלים ְִִֵֶֶֶַַַָָָָֹקל

אֹומרֹו ועֹוד ּגדֹול. היהלמל ׁשּלא העץ מן ְְְִֵֶֶֶָָָָֹ
ּומּובן ואכל לי נתנה היא אּלא לֹומר ְִִִֵֶַָָָָָָֹצרי
מצינּו וכן אֹומר הּוא הּמזּכר העץ ׁשעל ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָֻהּדבר
ואכל הּׁשיאני הּנחׁש ּבתׁשּובתּה חּוה ְְִִִִֵֶַַַָָָָָָָָֹׁשאמרה

העץ: מן לֹומר הצרכה ְְְִֵַָָֹֻולא
‰‡ּכי ּדבר ידע ׁשּלא היא האדם ׁשּכּונת ¿ƒ¿∆ִִֶֶַַַָָָָָָָֹ

ואכל המזּמן לפניו הביאה האּׁשה ְְְִִִֵַַָָָָָָָֻאם
זה ּדבר לפניו המּגׁש על לׁשאל חּיב ְְְִֵֶַַַָָָָָָֹֻואינֹו
מלאה היא לפניו הארץ ּכל הלא ּכי ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָֹמּנין
אׁשר לֹומר ודקּדק ה'. נטע אׁשר ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַָמעדּנים
ּולדקּדק לחּפׂש לחּיבֹו ׁשּלא עּמדי ְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹנתּתה
ׁשהאּׁשה ּכיון לפניו הּמּובא לדעת ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָָאחריה
רע ואין ּולהֹועיל לעזר עּמֹו ה' נתנּה ְְְְִִֵֵֶַַָָָהּלז
מן ּכי אחריה לבּדק לֹו ואין מהּׁשמים ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָֹיֹורד
ז"ל ׁשאמרּו ותמצא נאים. מעׂשיה ְְְְֲִִֶֶַַָָָָָהּסתם
ּולמעלה הּמזּבח מן ּבֹודקין אין עו.) ְְְְִִִִִֵֵַַַָ(קּדּוׁשין
קדֹוׁש ּבמקֹום ׁשהחזק ּדכל הרי ע"כ. ְְְְֲֵֶַָָָֻוכּו'
אּׁשה ׁשּכן ּומּכל עליו ׁשלמה ּכׁשרּות ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָחזקת
צרי אינֹו לעזר ה' לֹו ּברא אׁשר ּכזֹו ְְֲִֵֵֶֶָָָָָּגדֹולה
מן ואֹומרֹו לפניו. ּנֹותנת מה אחריה ְְְְֲִֵֶֶֶַַַָָָלחּפׁש
מלאה ּכּלה ּכי ּבּגן הּנטּוע העץ מן ּפרּוׁש ְִִֵֵֵֵַַַַָָָָָֻהעץ
על לא ּכי העץ מן אֹומרֹו וידּיק ה' ְְִִִִֵֵַַָֹֻנטעי
על אּלא אֹומר הּוא ה' ּבדברי הּמזּכר ְְְִֵֵֵֶַַָָָֻהעץ

הּדעתע עץ ּדעל ּולכׁשּנאמר הּגן, מעצי ץ ְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַַַֹ
ׁשּמּמּנּו ידע ׁשהּוא הּכּונה אין אֹומר ִֵֵֶֶֶַַַָָָהּוא
ּכי ידע ׁשאכל אחר אּלא ואכל לֹו ְִִֵֶֶַַַַַָָָָָהביאה
ּבהרּגׁשתֹו הּכרתֹו מאמצעּות אכל ְְְִֵֶֶַַַָָָָָָמּמּנּו
ּדבר ידע לא מעׂשה ּבׁשעת ּולעֹולם ְְְֲִִֶַַַַַָָָָֹההׁשּתּנּות
עּמֹו ה' ׁשּנתן ּבאּׁשה ּבטחֹונֹו לצד ׁשאל ְְְִִִֶַַַָָָָֹולא
וגֹו'. עּמדי נתּתה אׁשר ּבאֹומרֹו ׁשּטען ְְְְֲִִֶֶַַָָָָוהּוא
לא ּכי טעה האדם ׁשּגם לֹומר אפׁשר ְִֶֶַַָָָָָָֹעֹוד
אֹומרֹו והּוא העץ ולא הּפרי אּלא ה' ְְְְִֵֶַַָָָֹאסר
טעמים מּכּמה נכֹון ּפרּוׁש זה ואין העץ, ְְִִִֵֵֵֶַָָָָמן

עּקר: ְִִָוראׁשֹון
‰zÚÓeואפׁשר ׁשֹוגג. אּלא עֹון אדם ּביד אין ≈«»ְְְֵֵֶֶַָָָָָ

מקֹום לֹו היה לא ּכי לֹו יׁש אנס ִִֵֶֶָָָֹֹׁשּדין
ולא ּתחטא לבל לב לתת ל היה לֹו, ְְְְֵֵֶַַָָָָֹלֹומר
ׁשּנּתנה ּכיון אּסּור ּדבר ׁשּתאכילהּו ּבאּׁשה ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָחׁשד
ה' קּלל ׁשּלא ּתמצא ולזה עליֹון מאל ְְְִִֵֵֵֶֶֶָָֹלֹו
הּוא ׁשגיֹונֹו ּכי האמת להאדמה. אּלא ְְֱֲִִֶֶָָָָָָָָלאדם
אּלא לּה הזּכיר ולא לחּוה ּבדּברֹו נׁשמר ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹֹׁשּלא
נמׁש ׁשּמּזה לּנחׁש מּדבריה ּכּנׁשמע ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָהּפרי

למעלה: ׁשּפרׁשנּו ּוכמֹו לחּוה ְְְְְְֵֵֶַַַַָָהחטא
'‚יג) ‰‡ '‚ '‰ Ó‡זֹו ׁשאלה טעם «…∆¿»ƒ»¿ְֵַַָ

ּבזה ּכי ה' לפני עֹונּה על להתוּדֹות ְְְֲִִִִֵֶַַָָהיא
הּׁשיאני הּנחׁש אמרה ּכי למחלתּה ארּוכה ְְְֲֲִִִִַַַָָָָָָָָָהיתה
ּבּדבר ׁשֹוגגת ּכי טענה ּגם וּדּויּה. הּוא ְֲִִֶֶֶַַָָָָָוזה
ּכי למעלה ּכתבּתי ּוכבר הּנחׁש. ּפּתּוי ְְְְְִִִַַַַָָָָָלצד
יֹודעת היתה ׁשאם זה למסית ׁשּיׁשנֹו ידעה ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹלא

ואֹומרה לֹו. נׁשמעת היתה לא הּׁשיאניּבֹו ְְְְִִִִַַַָָָֹ
לּה אמר ּכי ראׁש נׂשיאּות לׁשֹון ְְְִִֶַָָָָֹׁשרמזה
ותתנּׂשא ּכאלהים ּתהיה זֹו אכילה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָֹׁשּבאמצעּות

קֹונּה: לפני ּבׁשגגתּה ְְְְִִֵֵָָָוהֹודית

'‚יד) ‰ ‡ '‚ '‰ Ó‡ּדברים ׁשלׁשה «…∆¿∆«»»¿ְְִָָֹ
ּבדּבּורֹו: ְִַָּגרם

חֹופף‡' ׁשהיה יתּבר ּכבֹודֹו אֹור סּלּוק ְְִִֵֶֶַַָָָָׁשּגרם
והּוא למעלה ׁשּכתבנּו ּכמֹו ואׁשּתֹו אדם ְְְְְְְִֶַַַָָָָעל

אֹור: ּכתנֹות ְָסֹוד
'ׁשּלא הּזה מעֹולם וחּוה אדם ׁשּנכרתּו ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָָֹּגרם

י"ז) (ב' ּבּכתּוב הרׁשּום ּכענׁש לעֹולם ְְִֶַָָָָָֹיחיּו
ּתמּות: מֹות מּמּנּו אכל ּביֹום ְְֲִִֶָָּכי

ּבעֹולם‚' חּיים הם אׁשר ּבּימים ׁשאפּלּו ֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּגרם
כד) (ּפסּוק ּכאמּור אלהים ּבעדן יתעּדנּו ְְְֱִִֵֶַָָָֹֹלא
ׁשלׁשה לקה ׁשלׁשּתן ּכנגד האדם. את ְְְְְֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹויגרׁש
ּברּו ּבחינת ׁשהּוא ּכבֹוד ענן הפׁשטת ְְְֲִֶֶֶַַַַָָָּכנגד

אדםאמר הכרתת ּכנגד וגֹו'. ארּור אליו ה' ְְְֵֶֶַַַָָָָָָ
ׁשהם פ"כ) (ב"ר רגליו נכרתּו הּזה ְְְִֵֵֶֶַַָָָמהעֹולם
ׁשהּוא הּזה העֹולם העּדר ּבחינת אדם ְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּבער
לדעת ל יׁש ּכי העׂשּיה עֹולם ׁשל ְְֲִִִֵֶַַַַַָָָרגלים
היה הּדעת מעץ אֹוכל אדם היה לא אם ִִֵֵֵַַַָָָָָָֹּכי
ּכאחת העליֹון ּובעֹולם הּזה ּבעֹולם ְְֶֶַַַָָָָָָמצּוי
נגׁשם ּוכׁשחטא ּובעלּיה ּבּבית הּדר ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָָָּכאדם
בעֹולם אּלא יחד ּבׁשניהם לדּור יכֹול ְְִֵֵֶֶַַָָָָָואינֹו
לעלּיה לעלֹות ּוכׁשּירצה עצמֹו ּבפני ְְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָהּזה
אדם מיתת היא וזֹו הּגׁשם הׁשּתּנּות ְְִִִִֶֶַַַָָָצרי
לׁשלל ּׁשּגרם מה ּוכנגד נחׁש. רגלי נכרתּו ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹלזה
אליו אמר עדן ּגן התעּדנּות וחּוה ְְְִֵֵֵֶַַַַָָָָָמאדם
ּכי עה.) (יֹומא ז"ל ואמרּו וגֹו' ּתאכל ְְְְִַָָָָֹועפר
עפר. טעם אּלא יטעם לא ּׁשּיאכל מה ְִֶֶַַַַָָָָֹֹֹּכל
ּברּו הּקדֹוׁש אֹומרֹו נכֹון על ידּיק זה ְְְִֶַַַָָָֻּולפי
זאת עׂשית ּכי ּדבריו ּבתחּלת לנחׁש ְְִִִִַַָָָָָָֹהּוא
מעׂשיו הם ה' ׁשּמקּללֹו הּקללֹות ּכי ְְְֲִֵֵֶַַַָָּפרּוׁש

והבן: עצמן ּדברינּו והם ְְְְֵֵֵֶַָָָָָׁשעׂשה
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ועּדּוייכי צעריכי ְְְְֲִִִֵַַַַאסּגי

ּוּלות בנין ּתלדי ְְְְִִִֵַַּבצער

ּתאּובּתי ּתהא ְְְִִֵֵַּבעל

:ּב יׁשלט ְְִֵָוהּוא

קּבילּתיז ארי אמר ְְֲֲִֵַַָָָּולאדם

מן ואכלּת אּתת ְְְֲִִֵַַַָָלמימר

למימר פּקידּת ּדי ְְִִִֵַַָָָאילנא

ליטא מּנּה תיכּול ִִֵֵָָלא

ּבעמלארעא ּבדיל ְְֲִַַַָָ

:חּיי יֹומי ּכל ְִִֵַַָָּתיכלינּה

ּתצמחיח ואטּדין ְְְְִִַַַוכּובין

עסּבא ית ותיכּול ְְִֵָָָל

ְְַָדחקלא:

ּתיכּוליט דאּפ ְְֲִֵַָָּבזעתא

      

Âטו) ‡Âּכי הּדם ּגֹואל ּדין הּדּין ּדן ¿≈»¿ִִֵַַַָָָ
מיתה לֹו ּגרם האּׁשה זרע ׁשּלכל ְְִִִֶֶַַָָָָָלהיֹות
אֹומרֹו והּוא הרֹוצח את והּכה הּדם ּגֹואל ְְְְִִֵֵֶַַָָָֹירּדף
ּבתחּלה לֹו ּׁשעׂשית מה ּפרּוׁש ראׁש יׁשּופ ְְְִִִֵֶַָָָֹהּוא
ׁשם על ראׁש יאמר אֹו ּברעה ּפתח הּוא ִֵַַַָָָָֹֹּכי
ׁשחיטת הּוא וׁשם החּיים ּתלּויים ׁשּׁשם ְְְִִִֶַַַָָֹראׁש
אׁשר על עקב ּתׁשּופּנּו ואּתה הּמות. ְְְֲֵֶֶֶַַַַַָָָמלא
הּקללֹות, ּכל עליו ׁשּבאּו מהם לבּסֹוף ל ְְְְִֵֶֶַַַָָָָָנמׁש
ּגחֹונֹו: על והֹול עקביו ׁשּנפסקּו עקב יאמר ְְְְֲִֵֵֵֶַַָָֹאֹו

Ì‡Âראׁש יׁשּופ הּוא אֹומרֹו ּבׁשלמא ּתאמר ¿ƒְְְְִַָָֹֹ
אׁשר על אנֹוׁש לבב יחם ּכי טעם ְֱֲִֵֵֶַַַַַיׁש
מה הּנחׁש אבל יהרגּנּו והרֹוג הּנחׁש ְְֲֶַַַַַָָָָָָָָעׂשה
ּכבר אׁשר על ענׁש הּוא מהּקללֹות ְְֲֵֶֶֶַַַָָָֹּׁשּנטל
הּוא הּטעם עקב. לׁשּוף ּמקֹום ּומה ֵַַַַָָָָָעׂשהּו
לּה היה ׁשּלא הּנחׁש ּבפי מענה יׁש ּכי ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֹלהיֹות
הּתלמיד ודברי הרב ּדברי ּכי לדבריו ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָֹלׁשמע
היה ולא כט.) (סנהדרין ׁשֹומעים מי ְְְְְִִִִֵֶַָָֹּדברי
ׁשהיא למדּת הא לּה ולא לֹו לא רע ְְְִִֶַַַָָָָֹֹנמׁש
איבה לֹו ּתהיה זֹו טענה ּבחינת ּולצד ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָהּסֹובבת
אחד ּכל ׁשל נּצחֹון הּׂשגת זמן ורמז ְְִִֶֶַַַַָָָָָָעּמּה.
ראׁש ׁשּיהיה ּבזמן יׁשּופ הּוא ואמר ְְְְְִִֵֶֶֶַַָֹמהם
הּתֹורה ּבבחינת ויתנּׂשא מעלתֹו ׁשּיגּדיל ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָּפרּוׁש
ּבירידה. עקב ּכׁשּיהיה ּתׁשּופּנּו ואּתה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָוהּמצֹות
ׁשל רצֹונֹו עֹוׂשים ׁשּיׂשראל זמן ּכל הּוא ְְְְִִֵֵֶֶַָָוכן
עֹוד מינן. ּבר ּולהפ ראׁשֹו ּכֹופף נחׁש ְִֵֵֶַָָָָֹמקֹום
(ּברכֹות ּדֹוסא ּבן חנינא רּבי ׁשל מעׂשה ְְֲֲִִִֶֶֶַַָָָֹירמז
זה ּוכפי הּנחׁש ּומת ּברגלֹו נחׁש ׁשּנׁשכֹו ְְְְִֵֶֶַַָָָָָלג.)

נחׁש: ׁשל מראׁשֹו ּברגלֹו אֹותֹו ְְֵֶַָָָֹׁשף
Âטז) ‡ ‡ ‡'ג לֹומר ה' נתּכּון ∆»ƒ»»«¿ְִֵַַ

ּכי ּבענין, האמּורים ּדברים ג' ּכנגד ְְְְֲִִִִֶֶָָָָָקללֹות
ּכנגד וגֹו' ונחמד וגֹו' תאוה וכי וגֹו' העץ ְְְְְְְֲִֵֶֶֶַָָָטֹוב
ּולהתעּנג להׁשּתעׁשע ׁשרצתה העץ טֹוב ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָּכי

ּבזמןהפ ואפּלּו עצבֹונּה הרּבה יתּבר רצֹונֹו ְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָ
תאוה וכי ּוכנגד ּבנים. ּתלדי ּבעצב ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַָָָׂשמחה
לֹו ׁשּתתאּוה ּתׁשּוקת איׁש ואל אמר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָוגֹו'
היא הא' קללה ּפרטי ב' ּבזה ויׁש ְְְִִֵֵֶָָָָָָּתמיד
אּלא מאוייה להׁשלים ּבידּה ואין ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּתתאּוה
והּוא אֹומרֹו ּבכלל נכלל זה ּופרט הּבעל ְְְְְְִִֶַַַַַַָּביד
מציאּות לּה יהיה ׁשּלא הּוא והּב' .ּב ְְְְִִִֶֶַָָָֹימׁשל
האּׁשה ׁשּתׁשּתּנה ותמצא ּתׁשּוקתּה ְְְְְְִִִִֶֶַַָָָָָלהׁשלים
ּבתׁשּוקתֹו יׂשּבע האיׁש ּכי זה ּבפרט ְְְִִִִִִֵֶַָָָמאיׁש
ּגדֹולה קללה וזֹו והבן. האּׁשה ּכן ּׁשאין ְְְְִֵֵֵֶַָָָָָָמה
ּתאוה מּדת ּכנגד וזה ּתׁשּוקתּה חסרה ְְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשּתמיד
ימׁשל והּוא אמר וגֹו' נחמד ּוכנגד ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָלעינים.
הּמֹוׁשל ּכח מעליה להסיר חׁשבה היא ְְְִִֵֵֶַַָָָָָֹוגֹו'
מֹוׁשל לּה הֹוסיף וגֹו' ּכאלהים ׁשּתהיה ְְִִִֵֵֶֶַָָֹהּגדֹול

ְְִַָלהכניעּה:
Âיז) ‡ Ì‡ענין לאיזה לדעת צרי ¿»»»«¿ְְִִֵֶַַָָָ

ׁשּלא אׁשּתֹו לקֹול ׁשמיעתֹו על ה' ְְְְִִִֶַַָֹמקּפיד
וגֹו'. העץ מן אכלּת ּכי אּלא לֹומר לֹו ְְִִֵֶַַָָָָָָהיה

לֹומר ּדקּדק לּמה צריעֹוד עֹוד ,אׁשּת לקֹול ְְְִִִֵֶַָָָ
ּׁשּפרׁשנּו מה לפי אכן לאמר. תבת אֹומרֹו ְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָֹלדעת
הּוא הּדעת עץ ּכי אכלֹו ּבעת ידע לא אדם ְְִִֵֵַַַַָָָָֹּכי
ּכי וגֹו' העץ מן אכלּת ּכי לֹו לֹומר יצּדק ְְְִִִֵַַַָָָֹֻלא
ּבׁשֹוגג אּלא ּבידיעה העץ מן אכל לא ְִִִֵֵֶַָָָָֹהּוא
ׁשּקּבל ּפרּוׁש וגֹו' ׁשמעּת ּכי ה' אליו אמר ְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָָלזה
מּזה לֹו ונמׁש אחריה ּבדק ולא אׁשּתֹו ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָֹּדברי
ׁשּלא לרמז לקֹול לֹומר ודקּדק העץ. מן ְְְְִִִֵֵֶֶַַָָֹֹׁשאכל

לֹו ׁשאמרה ּדבריה להברת אּלא ּבדבריה ְְְֲִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבחן
עץ מאיזה לׁשאל לֹו והיה אכל ואכל ְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹקח
צּויתי אׁשר העץ מן וּתאכל ואֹומרֹו ְְְֲִִִִֵֶַַָָָֹלקחה.
צּוה הּוא ּכי ּבֹו ׁשּׁשגג החטא רמז ּכאן ְִִֵֵֶַַַָָָָֹלאמר
והּוא העץ מן ּתאכל ׁשּלא לאּׁשה לאמר ְִִֵֵֶַָָָֹֹֹלֹו
לֹומר ּפרּוׁש לאמר צּויתי אׁשר העץ ְֲִִִֵֵֵֶַָֹאֹומרֹו
מהּפרי אּלא להאּׁשה אמר לא והּוא ְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֹלהאּׁשה
האדמה ארּורה ואֹומרֹו ּדבריה. ׁשּדּיקנּו ְְְְְֲֲִֶֶַָָָָָָּכמֹו
האמּור מּטעם לחּוה ׁשּקּלל ּכמֹו לאדם קּלל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹולא

ּכמֹו היאּבדבריו ּכי להאדמה וקּלל ׁשּכתבנּו ְְְְְֲִִִִֵֶַָָָָָָ
הּפרי על להאּׁשה צּוה ׁשהאדם הגם ּכי ְְֲִִִִִֶַַַָָָָָָָסּבה
ּבזה היה לא זה ּכל עם העץ על ולא ְְִֵֶֶַַָָָָָֹֹלבד
האדמה ׁשּׁשּנתה הּׁשּנּוי היה לא אם ְְֲִִִִֶַָָָָָָֹמכׁשֹול
היה לא הּגן עצי ּכׁשאר עצֹו והיה הּדעת ְְְֲִֵֵֵַַַַַָָָָָֹּבעץ
אם ּגם למעלה. ׁשּכתבנּו ּכמֹו להחטא ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָסּבה
ּכטעם העץ טעם הּגן עצי ּכל עֹוׂשה ְְֲֵֵַַַַַַַָָָָהיתה
נצטּוית ּכי לחּוה לֹומר נזהר האדם היה ְְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָהּפרי
ׁשֹולחת היתה לא היא ּגם והיא העץ על ְְִִֵַַַַַַָָֹּגם
ּבֹו מתּפּלאת היתה לא ּגם מּקדם. ּבעץ ְְִִֵֵֶַַָָָָֹֹיד
הּגן. עצי מּׁשאר עץ ׁשל טעמֹו את ְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָּבׁשּנֹותֹו
לּכל סּבה היתה היא ּכי להאדמה ה' קּלל ְְֲִִִִֵֶַָָָָָָָֹלזה
אּלא קּלל לא ולאדם קללה. מין ְְִִִֵֶֶָָָָָָֹׁשּתֹוציא
ּכנגד מּדה ה' לֹו ׁשּלם זֹו קללה ְְְְִִֵֶֶֶֶָָָָׁשּבאמצעּות
ּבתאות חפצֹו ועׂשה לאׁשּתֹו ׁשמע הּוא ְְְְְֲִִֶַַַָָָָמּדה
וגֹו' ּבעּצבֹון ּתמיד הּוא ּגם אּסּור ּדבר ְְְֲִִִִַַַָָאכילת
האכילה ערבּות ּוכנגד וגֹו'. קֹוצים לֹו ְְְְֲֲִִִֵֶֶַַָָותצמיח
ׁשּלא ּוכנגד הּׂשדה. עׂשב את ואכלּת לֹו ְְְֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹאמר
ּבזעת אמר האכל אליו הּובא מּנין לדעת ְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָֹטרח
טרח: ּבלא ּבמנּוחה אכל יּׂשיג ׁשּלא וגֹו' ְְְֱִִֶֶַַַָֹֹֹֹאּפי
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 ••••ה ק" :ה ל התב  ְְְְִִִִַַַַָָָָָָָָָָָָ
ה מת קת  ל לל  הק ל "תמְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹ
ל" :כל "  מ ל ל" תב מ ה ְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹל

מ " ה ה" תב:  ל "מהת ל  ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָ
ק ת ה  ת ה  לה ְְֲֲֲִִִִֶֶַָָָָָָָָֻה

בממה מבה הל ב ל תה מת....••••ל ְְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ
התל ת ה ה ל מל (כב ב "מה(קהלת : ְְְֲֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ

הה ל "ל ....הה  ְִֶָָָָָֹ
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  ••••  מ   ה ה ְְְֲֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָָ

בהמה   מה " ב "לת ת ה מה לְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָ
....ה   ••••בק ה ה לל מה ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָ

ה מ  ל ה  מל  הת ְְְְְְְֱֲִִֵֵַַַַַַַָָָלהת
 ל במ  ....בל  ְְֲִֵַָָֻ

לארעאלחמא ּדתיתּוב עד ְְְְִַַַָָ

ארי אתּבריתא ְְְֲִִֵֵַָּדמּנּה

ּתתּוב: ּולעפרא אּת ְְְְְַַַָָעפרא

אּתתּהכ ׁשם אדם ְְִֵֵָָָּוקרא

אּמא הות היא ארי ֲֲִִֵַַַָָחּוה

אנׁשא: ּבני ְְֱֵָָָדכל

לאדםכא אלהים יי ְְֱֲִַַָָָֹועבד

עלּולאּתתּה ּדיקר לבּוׁשין ְְְִִִֵַַ

ּבׂשריהֹון ְְִֵַמׁש

ְְִִַואלּביׁשּנּון:

האכב אלהים יי ְֱֲִַַָָֹואמר

ּבעלמא יחידי הוה ְְְֲִִַָָָָאדם

ּוביׁש טב למידע ְִִִֵַַמּנּה

ידּה יֹוׁשיט ּדילמא ְְְִִֵַָּוכען

חּייא מאילן אף ְִִֵַַַַָויּסב

לעלם: ויחי ְְִֵֵָָויכּול

      
BÂיט) e „Úטעמים ב' ׁשּנתן ּכיטעם «¿¿ְִִֶַַַָָ

ׁשּטעם להיֹות וגֹו'. עפר ּכי וגֹו' ְְְִִִֶֶַַָָָמּמּנה
אל לׁשּוב מסּפיק טעם אינֹו לּקחּת ְְִִֵֶֶַַַַָָָֻמּמּנה
היה ּכן ּגם ׁשחטא קדם הלא ּכי ֲֲִֵֶֶַָָָָָָָֹֹהאדמה
ׁשּמּמּנּו למקֹום לׁשּוב עליו נגזר ולא זֹו ְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹּבבחינה
אּתה עפר ּכי ּבאֹומרֹו ב' טעם נתן לזה ְְִֶַַַַַָָָָָֻלּקח
מהחטא נּצֹול היה אם ּכי ּבזה הּכּונה ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָוגֹו'.
צד ּבֹו מגּביר ה' היה ה' מצות קּיּום ְְְִִִִַַַַָָּבׂשכר
החמר ויתהּפ מזּדּכ ּגּופֹו ויהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהרּוחנּיּות
מה הרּוחני, חלק ּבהתּגּברּות צּורה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָויעׂשה
הפליג ּדברים ב' ּגרם ׁשחטא אחר ּכן ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּׁשאין
מּמּנּו והחלט והגׁשימֹו ׁשּבֹו החמר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַֹֻחלק
הרּוחני מאֹור החׁש ּגם לצּורה ְְְְִִַַַָָָָֻהתהּפכּותֹו
החמר לבחינת להאיר ּכח ּבֹו ואין ְְְִִִֵֶֶַַַָֹֹׁשּבֹו
טעם ּפרּוׁש ּכי אֹומרֹו והּוא צּורה, ְְֲִֵַַַָלעׂשֹותֹו
האדמה אל ׁשּתׁשּוב עּתה ל אֹומר ְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָׁשאני

לזה מּקדם ולא מּמּנה אּתהׁשּלּקחּת עפר ּכי ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻ
ׁשהגׁשמּת עפר ּבמּדת עצמ העמדּת ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָֻּפרּוׁש
ׁשּבאמצעּותּה הּמצוה ׁשמרּת ׁשּלא מעׂשי ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמּצד
למקֹורֹו יקו מקֹור ּכל ּכי ׁשּכן וכיון הּזּכּו ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָהיה
מן הּוא ּגלמֹו מקֹור והּוא אליו יׁשּוב ְְְְִֵָָָוׁשֹוב
ּתׁשּוב עפר ואל אֹומרֹו וטעם לּקח. ְְְֲֶַַַָָָָָָֻהאדמה
אל ׁשּיׁשּוב מּלבד לא ּכי לֹומר עֹוד ְְִִִֵֶֶַַַָֹנתּכּון
הּוא ויעׂשה ּגּופֹו נרקב ׁשּיהיה אּלא ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָהאדמה
ּבמּסכת הּפסּוק ּפרּוׁש העמידּו וכן עפר. ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָעצמֹו
ּדרב קּפּולאי ּדהנהּו ּבמעׂשה (קנב.) ְְְְֲֵֶַַַַַָָׁשּבת

ְַָנחמן:
BÂכ)  „‰ Âלא לּמה לב לתת יׁש «ƒ¿»»»»≈¿ֵֵֵָָָֹ

ּכל קדם ראׁשֹונה ּבׁשעה ׁשם לּה ְִֵֶָָָָָָָֹקרא
ּכבר האּׁשה זאת ּכי ּדע נעׂשה. אׁשר ְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָֹמעׂשה
עם יחד ׁשם ה' לּה וקרא לׁשבח ְְְִִֵֵֶַַַַָָָנתעּלית

ׁשם אדם ׁשמם את וּיקרא ּכאֹומרֹו ְְְְְִֵֶַַָָָָָּבעלּה
ׁשם הּוא אדם זה ׁשם ּכי ּולתפארת ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָלתהּלה
אדם לד) (יחזקאל הּנביא ּוכמאמר ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֻמעּלה
אדם קרּוים אּתם קיד:) (ב"מ ז"ל ואמרּו ְְְִֶֶַַָָָאּתם

ְוכּו':
‰zÚÓeמה לחּוה ׁשם לקרֹות לאדם מקֹום אין ≈«»ְְִֵֵַַָָָָָ

לדברי ׁשּׁשמעה מעׂשה אחר ּכן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָּׁשאין
מּבחינתּה ירדה הּדעת ּבעץ והזידה ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָמסית
ׁשּכל ּבעֹולם זֹו מּדה וכן המעּלה. ׁשם ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֻוחסרה
וׁשם י) (מׁשלי ּכאֹומרֹו ׁשמֹו יחסר אדם ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָׁשּיזיד
האדם ּבא לזה לצלן רחמנא ירקב ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָָרׁשעים
חי. ּכל אם ׁשהיתה מעׂשיה על ׁשם לּה ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָוקרא
למעלה ּכתבּתי ּכבר חטא, האדם ׁשּגם ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָָוהגם

ּבּדבר: היה ֵֶַָָָָׁשּׁשֹוגג
„BÚÂׁשּקרא ׁשעה. לפי ירידה הּכרה לֹו ּגם ¿ְְְִִֶַָָָָָָֻ

ּפעמים. ד' אֹו ג' האדם ּכאן הּכתּוב ְִַָָָָָָלֹו
ּפחּותה היא האדם ּבחינת ּכי לדעת ל ְְְְִִִֵַַַָָָָָויׁש

א ׁשם זרהמּבחינת עבֹודה ּבמּסכת ּכאמּור דם ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ
יעׂשה אׁשר (ר"מ) ר"י אמר לׁשֹונם וזה ְְֲֲֶֶֶַַָָ(ג)
וכּו' נאמר לא ּולוּים ּכהנים וגֹו' האדם ְְְֱֲִִִֶַָָָָֹֹאֹותם
רּׁש"י והקׁשּו וכּו' ּבּתֹורה העֹוסק ּגֹוי ְְְֲִִִֵַַָָאפּלּו
מאמר עם זה מאמר נט) (סנהדרין ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָותֹוספֹות
קרּוים אּתם ׁשאמר יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ְְִִִֶֶַַַַַָ(ג.)
ּומעלה הפרׁש ׁשּיׁש הּתֹוספֹות ותרצּו וכּו' ְְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָאדם
והמׁשּבח הּגדֹול הּוא אדם ּכי להאדם אדם ְְְִֵַַָָָָָָָָָֻּבין
הּתּנאים ׁשחֹולקים ּכתב ז"ל ׁשרּׁש"י והגם ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָוכּו'.
מצינּו ּכי עּקר הּתֹוספֹות ּדברי זה ּכל ְִִִִִֵֶַָָָָעם
ׁשּמחּלק יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ּבדברי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַּבפרּוׁש
אדם ּכי הּוא הּדבר וטעם הּתֹוספֹות. ְְְִִֵַַַַָָָָָּכדברי
ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּוׁשמֹו מ"ה ּבחׁשּבֹונֹו ְְְֶֶַָָהּוא
ּובתֹוספת ּכן יעלה אלפי"ן ּבמּלּוי הוי"ה ְְְֲִִֵֶֶֶַַהּוא

לֹו קרא ולזה הרמּוזה, הּכּונה ּתאבד ְְֵֶַַַַָָָָָָָֹהה"א
זֹו ּבירידה נׁשאר לא אבל ׁשחטא אחר ְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹהאדם
(ד' ּדכתיב אדם ּוקראֹו ה' ׁשחזר לֹו ְְִִִֶֶַָָָָָׁשּמצינּו
למעלתֹו וחזר אׁשּתֹו את עֹוד אדם וּידע ְְְֲִֵֶַַַַָָָָכ"ה)

הּוא: ׁשֹוגג חטאֹו ְִֵֶּכי
„BÚּכל אחר ׁשם קריאת טעם לֹומר ְִֵֵַַַַַַָיׁש

יתיחסּו לּמה להעיר יׁש וקדם ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹהּמעׂשה.
ּגם ּכי האדם אל יתיחסּו ולא החּיים ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאליה
לּטעם ּכי להעיר יׁש עֹוד חי. ּכל אב ְִִֵַַַַָָָהּוא
חּוה. ולא חּיה לקרֹותּה צרי היה ְְִִַַָָָָָָָָֹהאמּור
ב' ּבּה ׁשּנתחּדׁשּו להיֹות היא הּכּונה ְְְִִִֵֶַַַָָָָאכן
אֹותּה קרא הּמסית ּדברי ׁשּׁשמעה הא' ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָּדברים
ׁשהּוא חויא מּלׁשֹון חּוה אֹומרֹו והּוא ׁשמֹו ְְְְְִִֶַַָָעל
(ז"ח הּזהר ּבספר הּובא כן ּוכמֹו ְְֵֵֶַַַָָָֹהּנחׁש
ּבעצב לילד עליה ׁשּנגזר והּב' י"ט), ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבראׁשית
ּכי לרמז חויא קראּה ולא חּוה לּה קרא ְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹלזה
סֹובלת ׁשהיא ּכיון חי ּכל אם היתה ְִִֵֵֶֶֶָָָָָהיא
יאתה לּה לידה וׁשל הריֹון ׁשל ְֲִֵֵֶֶָָָָָָָהעּצבֹון
אמר ולא לאדם. ולא חי ּכל אם ְְְְִֵֵַַָָָָָָֹֹלהתיחס
מּוחׁש ּבלּתי ׁשהּוא טעם אּלא ְִִֶֶַַַָָָהּכתּוב
הּוא נּכר החויא רמז ּכי הּׁשם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבמׁשמעּות
יּגיד הּנחׁש למעׂשה הּדבר סמ ּגם ְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָּבּׁשם.

ַָָהּדבר:
BÂכב) „‰ ‰ BÂ ‰ ÓÂלהעיר יׁש «…∆¿≈»»»¿ְִֵָ

על להאדם לצּוֹות האל חׁש לא ְְֵַַָָָָָָָֹלּמה
לעֹולם וחי מּמּנּו ויאכל יקּדים לבל החּיים ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹעץ

הּדעת: מעץ ׁשּיאכל ֵֵֶֶַַַַֹֹקדם
„BÚ,הּוא לֹומר צרי ׁשהיה היה ּתבת ְִֵֶַַָָָָָָאמרֹו

האדם הן אּלא לֹומר צרי היה לא ִֵֶַָָָָָָָֹעֹוד
לאלהים לדּמֹותֹו יצּדק אי עֹוד מּמּנּו. ְְְִִֵֵֶַַַַֹֻּכאחד
לֹומר יצּדק אי עֹוד ורע. טֹוב ׁשּיֹודע ְְֵֵֶַַַַָָֻלצד
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ה מ  ל ה  מל  הת ְְְְְְְֱֲִִֵֵַַַַַַַָָָלהת
 ל במ  ....בל  ְְֲִֵַָָֻ

לארעאלחמא ּדתיתּוב עד ְְְְִַַַָָ

ארי אתּבריתא ְְְֲִִֵֵַָּדמּנּה

ּתתּוב: ּולעפרא אּת ְְְְְַַַָָעפרא

אּתתּהכ ׁשם אדם ְְִֵֵָָָּוקרא

אּמא הות היא ארי ֲֲִִֵַַַָָחּוה

אנׁשא: ּבני ְְֱֵָָָדכל

לאדםכא אלהים יי ְְֱֲִַַָָָֹועבד

עלּולאּתתּה ּדיקר לבּוׁשין ְְְִִִֵַַ

ּבׂשריהֹון ְְִֵַמׁש

ְְִִַואלּביׁשּנּון:

האכב אלהים יי ְֱֲִַַָָֹואמר

ּבעלמא יחידי הוה ְְְֲִִַָָָָאדם

ּוביׁש טב למידע ְִִִֵַַמּנּה

ידּה יֹוׁשיט ּדילמא ְְְִִֵַָּוכען

חּייא מאילן אף ְִִֵַַַַָויּסב

לעלם: ויחי ְְִֵֵָָויכּול

      
BÂיט) e „Úטעמים ב' ׁשּנתן ּכיטעם «¿¿ְִִֶַַַָָ

ׁשּטעם להיֹות וגֹו'. עפר ּכי וגֹו' ְְְִִִֶֶַַָָָמּמּנה
אל לׁשּוב מסּפיק טעם אינֹו לּקחּת ְְִִֵֶֶַַַַָָָֻמּמּנה
היה ּכן ּגם ׁשחטא קדם הלא ּכי ֲֲִֵֶֶַָָָָָָָֹֹהאדמה
ׁשּמּמּנּו למקֹום לׁשּוב עליו נגזר ולא זֹו ְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹּבבחינה
אּתה עפר ּכי ּבאֹומרֹו ב' טעם נתן לזה ְְִֶַַַַַָָָָָֻלּקח
מהחטא נּצֹול היה אם ּכי ּבזה הּכּונה ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָוגֹו'.
צד ּבֹו מגּביר ה' היה ה' מצות קּיּום ְְְִִִִַַַַָָּבׂשכר
החמר ויתהּפ מזּדּכ ּגּופֹו ויהיה ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהרּוחנּיּות
מה הרּוחני, חלק ּבהתּגּברּות צּורה ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָויעׂשה
הפליג ּדברים ב' ּגרם ׁשחטא אחר ּכן ְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָּׁשאין
מּמּנּו והחלט והגׁשימֹו ׁשּבֹו החמר ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַֹֻחלק
הרּוחני מאֹור החׁש ּגם לצּורה ְְְְִִַַַָָָָֻהתהּפכּותֹו
החמר לבחינת להאיר ּכח ּבֹו ואין ְְְִִִֵֶֶַַַָֹֹׁשּבֹו
טעם ּפרּוׁש ּכי אֹומרֹו והּוא צּורה, ְְֲִֵַַַָלעׂשֹותֹו
האדמה אל ׁשּתׁשּוב עּתה ל אֹומר ְֲֲִֵֶֶֶַָָָָָׁשאני

לזה מּקדם ולא מּמּנה אּתהׁשּלּקחּת עפר ּכי ְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹֻ
ׁשהגׁשמּת עפר ּבמּדת עצמ העמדּת ְְְְְְֱִֵֶֶַַַַָָָָֻּפרּוׁש
ׁשּבאמצעּותּה הּמצוה ׁשמרּת ׁשּלא מעׂשי ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַָָָָָֹמּצד
למקֹורֹו יקו מקֹור ּכל ּכי ׁשּכן וכיון הּזּכּו ְְְִִִֵֵֶַַָָָָָהיה
מן הּוא ּגלמֹו מקֹור והּוא אליו יׁשּוב ְְְְִֵָָָוׁשֹוב
ּתׁשּוב עפר ואל אֹומרֹו וטעם לּקח. ְְְֲֶַַַָָָָָָֻהאדמה
אל ׁשּיׁשּוב מּלבד לא ּכי לֹומר עֹוד ְְִִִֵֶֶַַַָֹנתּכּון
הּוא ויעׂשה ּגּופֹו נרקב ׁשּיהיה אּלא ְְְֲִִֵֶֶֶֶָָָָָָהאדמה
ּבמּסכת הּפסּוק ּפרּוׁש העמידּו וכן עפר. ְְְֱִֵֵֶֶֶַַַָָָעצמֹו
ּדרב קּפּולאי ּדהנהּו ּבמעׂשה (קנב.) ְְְְֲֵֶַַַַַָָׁשּבת

ְַָנחמן:
BÂכ)  „‰ Âלא לּמה לב לתת יׁש «ƒ¿»»»»≈¿ֵֵֵָָָֹ

ּכל קדם ראׁשֹונה ּבׁשעה ׁשם לּה ְִֵֶָָָָָָָֹקרא
ּכבר האּׁשה זאת ּכי ּדע נעׂשה. אׁשר ְֲֲֲִִֶֶַַַָָָָֹמעׂשה
עם יחד ׁשם ה' לּה וקרא לׁשבח ְְְִִֵֵֶַַַַָָָנתעּלית

ׁשם אדם ׁשמם את וּיקרא ּכאֹומרֹו ְְְְְִֵֶַַָָָָָּבעלּה
ׁשם הּוא אדם זה ׁשם ּכי ּולתפארת ְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָלתהּלה
אדם לד) (יחזקאל הּנביא ּוכמאמר ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָֻמעּלה
אדם קרּוים אּתם קיד:) (ב"מ ז"ל ואמרּו ְְְִֶֶַַָָָאּתם

ְוכּו':
‰zÚÓeמה לחּוה ׁשם לקרֹות לאדם מקֹום אין ≈«»ְְִֵֵַַָָָָָ

לדברי ׁשּׁשמעה מעׂשה אחר ּכן ְְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַָָּׁשאין
מּבחינתּה ירדה הּדעת ּבעץ והזידה ְְְְִִִִֵֵֵַַַָָָָָמסית
ׁשּכל ּבעֹולם זֹו מּדה וכן המעּלה. ׁשם ְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָֻוחסרה
וׁשם י) (מׁשלי ּכאֹומרֹו ׁשמֹו יחסר אדם ְְְְְְִִֵֵֶֶַָָָׁשּיזיד
האדם ּבא לזה לצלן רחמנא ירקב ְְְֲִִִֶַַָָָָָָָָָרׁשעים
חי. ּכל אם ׁשהיתה מעׂשיה על ׁשם לּה ְְֲֵֵֶֶַַַָָָָָָָוקרא
למעלה ּכתבּתי ּכבר חטא, האדם ׁשּגם ְְְְֲִֶַַַַַָָָָָָָָוהגם

ּבּדבר: היה ֵֶַָָָָׁשּׁשֹוגג
„BÚÂׁשּקרא ׁשעה. לפי ירידה הּכרה לֹו ּגם ¿ְְְִִֶַָָָָָָֻ

ּפעמים. ד' אֹו ג' האדם ּכאן הּכתּוב ְִַָָָָָָלֹו
ּפחּותה היא האדם ּבחינת ּכי לדעת ל ְְְְִִִֵַַַָָָָָויׁש

א ׁשם זרהמּבחינת עבֹודה ּבמּסכת ּכאמּור דם ְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָָ
יעׂשה אׁשר (ר"מ) ר"י אמר לׁשֹונם וזה ְְֲֲֶֶֶַַָָ(ג)
וכּו' נאמר לא ּולוּים ּכהנים וגֹו' האדם ְְְֱֲִִִֶַָָָָֹֹאֹותם
רּׁש"י והקׁשּו וכּו' ּבּתֹורה העֹוסק ּגֹוי ְְְֲִִִֵַַָָאפּלּו
מאמר עם זה מאמר נט) (סנהדרין ְְְֲֲִִֶֶַַַָָָותֹוספֹות
קרּוים אּתם ׁשאמר יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ְְִִִֶֶַַַַַָ(ג.)
ּומעלה הפרׁש ׁשּיׁש הּתֹוספֹות ותרצּו וכּו' ְְְְֲֵֵֵֶֶַַָָָָאדם
והמׁשּבח הּגדֹול הּוא אדם ּכי להאדם אדם ְְְִֵַַָָָָָָָָָֻּבין
הּתּנאים ׁשחֹולקים ּכתב ז"ל ׁשרּׁש"י והגם ְְֲִִִֶֶַַַַַַָָוכּו'.
מצינּו ּכי עּקר הּתֹוספֹות ּדברי זה ּכל ְִִִִִֵֶַָָָָעם
ׁשּמחּלק יֹוחאי ּבר ׁשמעֹון רּבי ּבדברי ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַּבפרּוׁש
אדם ּכי הּוא הּדבר וטעם הּתֹוספֹות. ְְְִִֵַַַַָָָָָּכדברי
ּברּו הּקדֹוׁש ׁשל ּוׁשמֹו מ"ה ּבחׁשּבֹונֹו ְְְֶֶַָָהּוא
ּובתֹוספת ּכן יעלה אלפי"ן ּבמּלּוי הוי"ה ְְְֲִִֵֶֶֶַַהּוא

לֹו קרא ולזה הרמּוזה, הּכּונה ּתאבד ְְֵֶַַַַָָָָָָָֹהה"א
זֹו ּבירידה נׁשאר לא אבל ׁשחטא אחר ְֲִִִֶַַַָָָָָָָֹהאדם
(ד' ּדכתיב אדם ּוקראֹו ה' ׁשחזר לֹו ְְִִִֶֶַָָָָָׁשּמצינּו
למעלתֹו וחזר אׁשּתֹו את עֹוד אדם וּידע ְְְֲִֵֶַַַַָָָָכ"ה)

הּוא: ׁשֹוגג חטאֹו ְִֵֶּכי
„BÚּכל אחר ׁשם קריאת טעם לֹומר ְִֵֵַַַַַַָיׁש

יתיחסּו לּמה להעיר יׁש וקדם ְְְֲֲִִֵֶֶַַַָָָֹהּמעׂשה.
ּגם ּכי האדם אל יתיחסּו ולא החּיים ְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָָֹאליה
לּטעם ּכי להעיר יׁש עֹוד חי. ּכל אב ְִִֵַַַַָָָהּוא
חּוה. ולא חּיה לקרֹותּה צרי היה ְְִִַַָָָָָָָָֹהאמּור
ב' ּבּה ׁשּנתחּדׁשּו להיֹות היא הּכּונה ְְְִִִֵֶַַַָָָָאכן
אֹותּה קרא הּמסית ּדברי ׁשּׁשמעה הא' ְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָּדברים
ׁשהּוא חויא מּלׁשֹון חּוה אֹומרֹו והּוא ׁשמֹו ְְְְְִִֶַַָָעל
(ז"ח הּזהר ּבספר הּובא כן ּוכמֹו ְְֵֵֶַַַָָָֹהּנחׁש
ּבעצב לילד עליה ׁשּנגזר והּב' י"ט), ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָּבראׁשית
ּכי לרמז חויא קראּה ולא חּוה לּה קרא ְְְְִִִֶַָָָָָָָָֹֹלזה
סֹובלת ׁשהיא ּכיון חי ּכל אם היתה ְִִֵֵֶֶֶָָָָָהיא
יאתה לּה לידה וׁשל הריֹון ׁשל ְֲִֵֵֶֶָָָָָָָהעּצבֹון
אמר ולא לאדם. ולא חי ּכל אם ְְְְִֵֵַַָָָָָָֹֹלהתיחס
מּוחׁש ּבלּתי ׁשהּוא טעם אּלא ְִִֶֶַַַָָָהּכתּוב
הּוא נּכר החויא רמז ּכי הּׁשם ְְְִִִֵֶֶַַַָָָּבמׁשמעּות
יּגיד הּנחׁש למעׂשה הּדבר סמ ּגם ְְֲִֵֶַַַַַַַָָָָּבּׁשם.

ַָָהּדבר:
BÂכב) „‰ ‰ BÂ ‰ ÓÂלהעיר יׁש «…∆¿≈»»»¿ְִֵָ

על להאדם לצּוֹות האל חׁש לא ְְֵַַָָָָָָָֹלּמה
לעֹולם וחי מּמּנּו ויאכל יקּדים לבל החּיים ְְְְְִִִֵֶַַַַַַָֹעץ

הּדעת: מעץ ׁשּיאכל ֵֵֶֶַַַַֹֹקדם
„BÚ,הּוא לֹומר צרי ׁשהיה היה ּתבת ְִֵֶַַָָָָָָאמרֹו

האדם הן אּלא לֹומר צרי היה לא ִֵֶַָָָָָָָֹעֹוד
לאלהים לדּמֹותֹו יצּדק אי עֹוד מּמּנּו. ְְְִִֵֵֶַַַַֹֻּכאחד
לֹומר יצּדק אי עֹוד ורע. טֹוב ׁשּיֹודע ְְֵֵֶַַַַָָֻלצד
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ה'" "את ּופרׁש הּמאחר את רׁש"י הקּדים מּדּוע לׁשאל, ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֻיׁש

אלהיםכג יי ְְְִֵֶַָֹוׁשּלחּה

למפלח דעדן ְְְְִִִֵֶַָמּגינתא

מּתּמן: ּדאיתּברי ְְְְְִִִַַָָּבארעא

ואׁשריכד אדם ית ְְְִֵַָָָָותרי

ית דעדן לגינתא ְְְְְִִִֵֶַָָמּלקדמין

חרּבא ׁשנן וית ְְְְַַַָָָּכרּובּיא

ית למיטר ְְְְִִַַָָּדמתהּפכא

חּייא: אילן ִַַַָאֹורח

אּתתּהא חּוה ית ידע ְְְִֵַַָָָָואדם

ית וילידת ְִִִַַַָועּדיאת

גבראקין קניתי ואמרת ְֲִִִֶֶַַַָָ

יי: קדם ְֳִָָ(מן)

      
למעלה ׁשּיׁש ׁשּמראה וׁשלֹום חס מּמּנּו ְְְְִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּתבת
אֹו מּכם ּכאחד לֹומר צרי והיה ְְְִִִֶַַַָָָּכדמּות

ִֵֹּכאלהים:
ÔÎ‡עץ על לאדם וצּוה ה' ׁשּקדם להיֹות »≈ְְִִֵֶַַָָָָָ

מעץ ׁשּיאכל להאדם ה' חׁש לא ְֵֵֶַַַַָָָָֹֹהּדעת
מּצּדֹו ּבין הּמסית, מּצד ּבין מּצּדֹו ּבין ִִִִִִִֵֵֵֵַַַַהחּיים
לבּקׁש והידיעה מההּכרה מׁשלל הּוא ְְְְִִֵֵַַַַָָָָֻּכי
ּבין ּגּופּיֹות. הצלחֹות ּברּמי לעלֹות ְְְֲִֵֵַַַָֻֻּתחּבּלֹות
יסית ׁשּלא מּטבעֹו הּמסית ּכי הּמסית ְְִִִִִִֵֵֶַַַָֹלצד
ּוזכּות הנאה ּבֹו לֹו ׁשּיׁש הּדבר על ְְֲֵֶַַָָָָָָָלהאדם
החּיים, מעץ לאכל יסיתהּו ׁשּלא ְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּופׁשיטא
עץ עם החּיים עץ על מצּוהּו ה' היה ְְִִִֵֵֵַַַַָָואם
מעץ לאכל ּבֹו מתּגרה הּמסית היה ְֱִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹהּדעת
ׁשהיה ואפׁשר הּמצוה ּבּטּול לצד ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָהחּיים
לזה עצמֹו, לאדם ּגם להסית מקֹום ְְִֵֶַַָָָָָָמֹוצא
לא ׁשּבזה זה על צּוֹותֹו לבל ה' ְְִֵֶֶֶַַַַָֹנתחּכם
הּדעת מעץ אכל וכאׁשר מסית, ּבֹו ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָיתּגרה
ּבגדר נכנס לֹו ׁשּיאֹות ּדבר ּבהּכרת ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָויׁשנֹו
לעֹולם. לחיֹות לאכל ידֹו יׁשלח ׁשּמא ְְְֱִִֵֶֶַָָָָֹספק
הּוא וזה חכמה ּדבר ה' ּדּבר זֹו ְְְְֲִֵֶַַָָָָולחׁשׁשא
ּפרּוׁש ּכאחד היה האדם הן ּדבריו ְְִֵֵַַָָָָָָָׁשעּור
הּמּכרת אחד ּכאחּדּות ּפרּוׁש ּכאחד ּבראֹו ְְְְֵֶֶֶֶַַַַָָֻׁשה'
נעׂשה ּכאֹומרֹו יתּבר אחּדּותֹו ׁשהּוא ְְְְֲִֶֶַַַָָָּבעֹולם
ּבּתחּתֹונים והׁשליטֹו ּכדמּותנּו ּבצלמנּו ְְְְְְִִִִֵֵַַַָָאדם
מּמּנּו זֹו ּפעּלה ויצתה וגֹו'. וירּדּו ְְְְְְְְִִֶָָָֻּכאֹומרֹו

מה צּויתיוּפרּוׁש אני ּכי ורע טֹוב לדעת אדם ֲִִִִִֵֵַַַָָָָָ
ׁשהּוא אּלא ורע טֹוב הּדעת מעץ יאכל ְֵֵֶֶַַַַַַָָֹלבל
הידיעה ׁשהּׂשיג וכיון הידיעה והּׂשיג ְְְְִִִִִִֵֶַַָָָָָחטא
לאכל יבחר הידיעה ׁשּבאמצעּות לחּוׁש ְְְְֱִִֵֶֶֶַַָָָֹיׁש
ראיה ּומצאתי לעֹולם. וחי החּיים ְְִִֵֵַַַָָָָָָמעץ
מּמּנּו ׁשּתרּגם אנקלּוס ּמּדברי מּמּנּו ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַֻלּפרּוׁש

ִֵמּניה:
„BÚּביֹום ה' ּכי הּדר זה על הענין ְְְִִִֵֶֶֶַַָָָיתּבאר

הא' ּדברים, ב' צּוה הּדעת עץ על ְִִֵַַַַַָָָצּוֹותֹו
יאכל אם והּב' הּדעת, מעץ אכֹול ּבלּתי ְְִִִֵֵַַַַַָֹהּוא
וגֹו' ּביֹום ּכי אֹומרֹו והּוא הּמות ּבתּקנת ְְְְְְִֶֶַַַָָיׁשנֹו

ּכלאו ליה והּוה הּדבר ּתּקּון הּוא זה ּכי ְְִִֵֵֶַַָָָָּתמּות
ּכתבנּו ּוכבר הּתּקּון. ׁשהּוא לעׂשה ְְֲִִֵֶַַַַָָָהּנּתק
מּׂשיג האדם היה החטא זּולת ּכי ְְְִִֵַַַַָָָָָָלמעלה
ׁשהּוא ּבדמּות הּנצחי ּבעֹולם ּולהתעּדן ְְְְֲִִִִֵֶַַַָָלעלֹות
מאלּיהּו ּולמד וצא ּובחצר. ּבעלּיה ּדר ְְְֲִִֵֵֵֵֶַָָָָָָָוהיה
נפסלה החטא ידי ועל לּטֹוב. זכּור ְְְְְִִֵֵַַַַָָָהּנביא
ּוכׁשּיהיה קדֹוׁש למקֹום עלֹות מהּׂשגת ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָּגוּיתֹו
הּוא הרי מהּגוּיה ההפרדה אפׁשרּיּות ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָֻמׁשלל
המקּוה, והערב הּנצחי התעּדנּות הּׂשגת ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֻחסר
ּבלּתי להאדם האל יצו ׁשּלא הגם זה ְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹּוכפי
מחׁשׁש יפרׁש מעצמֹו האדם החּיים מעץ ְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָָֹאכֹול
אין כן לא ׁשאם הּדעת מעץ אֹוכלֹו ְִֵֵֵֵֶַַַֹיֹום
אבל אבּוד, האדם ונמצא הּלאו לתּקן ְְְְֲִִֵַַָָָָָָָמציאּות
ׁשאכילתֹו ּבדעּתֹו היה אם אמת הן ׁשאכל ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָאחר
ׁשּלא ּפׁשיטא מיתה עליה ׁשּצרי אכילה ְֲִִִִִֶֶֶָָָָָָֹהיא
ׁשאכילתֹו אּלא החּיים מעץ ׁשּיאכל חׁש ה' ֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹהיה
ּומעּתה למעלה ׁשּכתבנּו ּוכמֹו ּבׁשֹוגג ְְְְְְֵֵֶַַַָָָָָהיתה
ּבלּתי עצמֹו לׁשמר העון על עֹוד לחּוׁש לֹו ְְְִִִֵֶַַָָֹֹאין
טעם עּקר ּכי לדעת ל יׁש ּכי לעץ. ְִִִֵֵַַַַַָָָקרֹוב
יּׂשג לבלּתי היא הּדעת עץ על הּמל ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַַֻמצות
ּדעּתֹו ותהיה הרע ּבחינת הּכרת אדם ְְְְְִִֶַַַַַַַָָָָּבדעת
ּבחינת הרּגׁשת מּבלי הּטֹוב ּבבחינת ְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָֻמחלטת
ז) (קהלת אֹומרֹו והּוא ּבעֹולם והויתֹו ְְֲֶֶַַָָָָָֹהרע
אחת ּבידיעה ּפרּוׁש יׁשר האדם את וגֹו' ְִִֵֶַַָָָָָָָָעׂשה
וכאׁשר ּבדעּתֹו מצּיר הרע ּדמיֹון ואין ְְְְְְֲִֵֶַַַָָָֻטֹובה
וּידעּו האֹות ל וזה ודעּתֹו ּבידיעתֹו הרע ְְְְְִִֵֶַַַָָָָֻהּכר
זֹו למצוה מקֹום אין וּיתּבׁשׁשּו עירמם ְְְִִִִֵֵַָָָֹֻּכי

ׁש האדם ויחׁשב מעצמּהּבעֹולם זֹו מצוה ּפקעה ְְְְְִֵֶַַָָָָָָָָָֹ
ה' ואמר וחי, ידֹו לׁשלח יחּוׁש לא ְְִֵַַַַָָָָָֹֹּומעּתה
על אפּלּו למּות הּוא וצרי ּבדעּתֹו טֹועה ְְְֲִִִֶַַָָּכי
ּכי למעלה ׁשּכתבנּו מּטעם ׁשגג אׁשר ְְְְֲִִִֶֶַַַַַָָָָׁשגגתֹו
עם יחד האלהים אל מעלֹות ּגּופֹו ְֱֲִִִֵֶַַָָֹנפסל

ְַָָהּנׁשמה:
ÈÙÏeב"ר) ּתמּוּה אחד מאמר נׂשּכיל זה ּדר ¿ƒְֲִֶֶֶֶַַַָָָ

ידֹו יׁשלח ּפן ועּתה לׁשֹונם וזה ְְְְִֶֶַַָָָפכ"א)
לֹו ׁשּפתח מלּמד ּכהנא ּבר אּבא ר' ְֲֵֶַַַַַַָָָָאמר

אין ועּתה ּדכתיב ּתׁשּובה ׁשל ּפתח ְְְִִֵֶֶַַָָהקב"ה
ועּתה י) (ּדברים ׁשּנאמר ּתׁשּובה אּלא ְְְְֱִֶֶֶַַַָָָָָועּתה
אּלא ּפן אין ּפן אמר והּוא וגֹו' מה ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָיׂשראל
אכל ואם ואכל ידֹו יׁשלח הקב"ה אמר ְְְִִַַַַָָָָָלאו
ּתמּוהים ז"ל ּדבריהם עכ"ל. לעלם ְְְִִֵֶַָָֹוחי
ׁשּיחזר לאדם ה' לֹומר יצּדק אי ְְְֵֵֶַַַָָָֹֻּביֹותר
לא. לֹומר ּכזה ּגדֹול מרד וימרד ְְְִִֶֶֶַָָָֹֹּבתׁשּובה
ּכׁשאמר אּלא ׁשּיאכל ה' חׁש לא לּמה ְֶֶֶַַָָָָָֹֹעֹוד
עֹוׂשה היה אם ּכי לֹומר נראה והיה ְְִִִֶֶַָָָָֹלא.
לעֹולם חּיּותֹו על מקּפיד ה' היה לא ְְְִַַַָָָָֹּתׁשּובה
אכלֹו ּביֹום מיתה נתחּיב ּכבר ּכי אינֹו ְְְְְִִִֵֵֶַָָָוזה

הּדעת: ֵֵַַַמעץ
ÈÙÏeז"ל רּבֹותינֹו ּדברי נכֹון על יבֹואּו ּדרּכנּו ¿ƒְְִֵֵֵַַַָָ

חטא ּכי להאדם להֹודיע רצה ה' ְְִִִַָָָָָָָּכי
מעצמֹו הּוא ּכן, הּכרתֹו ּובאמצעּות ְְְֲִֵֵֶַַַָָָָּבאכילתֹו
למעלה ׁשּכתבנּו ּכמֹו החּיים מעץ מּלאכל ְְְְֱִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹיּבדל
ׁשּיעׂשה לֹו אמר ולזה ּתּקּונֹו זה הּוא ְֲִִֶֶֶֶַַָָּכי
והאדם ּפׁשע ּכי יּגיד ּתׁשּובה ּומׁשמעּות ְְְְִִַַַָָָָָָָּתׁשּובה
לׁשּוב ׁשּיצטר חטא לא ּכי ּפרּוׁש לאו ְִִִֵֵֵֶָָָָָֹהׁשיב
ואינֹו ּבּה ידע לא ּכי הּנׁשמעת טענה ְְְֲִִֵֵַַַַַָָָֹוטֹוען
וכיון ּתׁשּובה לעׂשֹות צרי ואינֹו ׁשֹוגג ְְְֲִֵֵֵֶַָָָָאּלא
ואכל ידֹו יׁשלח מעּתה ה' אמר ּכן ְְִֵֵֶַַַַַָָָָָׁשּטען
ּכי ה' ׁשלחֹו לזה סברתֹו ּכפי מֹונע לֹו ְְְִִֵֵֶֶַָָָָׁשאין
מּטעם אכילתֹו על למות נחּתם ְְְֲִִִֶֶַַַַָָָמׁשּפטֹו
ק"ל ּגיחֹון ּבמי ונכנס ׁשב ּכ ואחר ְְְְְִִֵֶַַַַָָָׁשּכתבנּו.

עון: לכּפרת ְַַָָָָֹׁשנה
‰p‰Âמּמּנּו אכל ּביֹום אליו אמר ׁשה' הגם ¿ƒ≈ְְֲֲִֵֶֶַַָָָ

יׁש ּפנים ּבב' אמרם קדֹוׁש ּדברי ְְְֲִִֵֵָָָָוגֹו'
ּבמׁשמעּות ויׁש אדם, ׁשל יֹומֹו יֹום ְְְְְֵֶַַָָָָּבמׁשמעּות
(מדרׁש ׁשנה אלף ׁשהּוא הקב"ה ׁשל ְִֶֶֶֶָָָיֹומֹו
החטא ּבחינת ּכפי הּוא והּכּונה פי"ט) ְְְְִִֵַַַַַָָָרּבה
ה' ּפי לעבר ירׁשיע אם ּבּדבר, הרּגׁשתֹו ְְְֲִִִִַַַַַָָָָֹּוכפי
יׁשּגג ואם אדם, ׁשל יֹומֹו ּבֹו יקּים ְְְְִִֵֶַַָָֹּבעּזּות
ּבּדבר חפץ היה לא ּכי ּדעּתֹו ויגּלה ּכזֹו ְְִִֵֶַַַָָָָָָָָֹׁשגגה
ּכמֹו ׁשנה אלף הקב"ה ׁשל יֹומֹו הּכּונה ְְִֶֶֶֶַַָָָָּתהיה

היה: ֵֶָָׁשּכן

                
וּתלד לדרׁש הכרח אין ּדהּנה לֹומר, ויׁש קין". "את קין,‡˙לפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹ∆ִַ

יז). פסוק – חנֹו את וּתלד (ּכמֹו הּכתּוב לׁשֹון סגנֹון זהּו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָׁשהרי

ּובא מיּתר ׁשאחד "את", ּפעמים נאמר הּבא ׁשּבּפסּוק מאחר ְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻאבל

רּבּויים ׁשּבּפסּוק אתים הּׁשלׁשה ׁשּכל מכריח זה הרי – ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלרּבֹות

ּופרּוׁשֹו ה', את איׁש קניתי ׁשּנאמר ּומאחר ׁשּגםÌÚהם. מּובן ה', ֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָƒֶַָ

ּפרּוׁשם אתים הּׁשלׁשה נֹולדהÌÚׁשאר ּתאֹומה :ÌÚהבל ועם קין ְְִֵֶַָָָֹƒְְָָƒְִִֶֶַ

ׁשּתים. נֹולדּו  ְְִַ
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 ••••  האדה ה י ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

דב....  ֲֵָָ
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 ••••ה דהא וי ' א ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ב(היה'. וא ב א יד א איה י א ב(.... ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֻ

        

‰È‰ ÔL Ú(ג ד, (רׁש"י ∆«ƒ¿»»»ִַ

הביא קין א. ּתמיהֹות. ׁשּתי לתרץ ּכדי זֹו אּגדה מביא ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָרׁש"י

הּגרּוע. מן ּדוקא הביא זה ואי להקּב"ה, ּתֹודה להּביע ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָמנחה

ׁשהביא מפרׁש לכן התקּבלה. לא מנחתֹו ּכאׁשר לֹו חרה מּדּוע ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹב.

נקרא ּפיׁשֹון ׁשּנהר לעיל ׁשּלמדנּו ּוכפי ּפׁשּתן, ּביֹותר, חׁשּוב ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָמין

חׁשּוב ּדבר הּוא ׁשּפׁשּתן מּובן ׁשּמּזה ּפׁשּתן, ׁשּמגּדל ׁשם על ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכן

ׁשּתי ּומתרצֹות מעלֹותיו). ׁשם על נקרא הּנהר (ׁשהרי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹּביֹותר

- ּתתקּבל ׁשּמנחתֹו חׁשב ולכן מׁשּבח מין הביא קין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּתמיהֹות:

מן אּלא עצמֹו, זה ׁשּבמין הּמעּלה מן הביא ׁשּלא מּכיון ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻאבל

מנחתֹו. התקּבלה לא ְְְִִַַַָָָֹהּגרּוע,
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יתב למילד ְְִֵַַָואֹוסיפת

הבל ית הבלאחֹוהי והוה ֲִֶֶֶַַָָָ

ּפלח הוה וקין ענא ְֲִֵַַָָָָָרעי

ְְַָּבארעא:

ואיתיג יֹומין מּסֹוף ְְֲִִִַַָוהוה

דארעא מאּבא ְְִִֵַַָָקין

יי: קדם ְְְֳַָָָֻּתקרבּתא

הּואד אף איתי ְְִֶֶַַוהבל

ּומּׁשּמנהֹון ענּה ְִִִִֵֵַַָמּבּכירי

יי קדם מן רעוא ְְֲֳִַַַָָָוהות

ּולקּורּבנּה: ְְְֵֶֶָלהבל

הותה לא ּולקּורּבנּה ְְְֲִֵַַָָּולקין

לחדא לקין ּותקף ְְְֲִֵַַַָָרעוא

אּפֹוהי: ְְְִִִַואתּכביׁשּו

ּתקיףו למא לקין יי ְְְְֲִִַַָָָואמר

:אּפי אתּכביׁשּו ּולמא ְְְִִַָָָל

      

B‚Â'.א) ‡Â ÔÈ˜ ˙‡ ÏÂּדר על ּפרּוׁש «≈∆∆«ƒ«…∆¿ֵֶֶַ
הּוא קין ּכי נד) ח"א (זהר ז"ל ְִִַַָֹאֹומרם
נפׁשֹו והּוא הּטֹוב ּבחינת הּוא והבל הרע ְְְְְִִֶֶַַַַַָּבחינת
סט), (ּתּקּונים הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה ִִֵֶֶַַָָָֹׁשל
קין ׁשּפצע הּפצעים הפלגת ּבאמצעּות ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָוהּנה
לז:) (סנהדרין ז"ל ּכאֹומרם ׁשהרגֹו עד ְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָּבהבל
חלק הסיר ּובזה הּנפׁש מקֹום יֹודע היה ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
אֹומרֹו והּוא מחלט, הּטֹוב והּכר מּמּנּו ְְְְִֶַַַָָֻֻהרע
איׁש קניתי זה ּבאמצעּות ּפרּוׁש וגֹו' ְְְִִִִִֵֶֶָָָקניתי
זה מציאּות הּׂשיג ׁשּלא ה', את מׁשה ְִִִֶֶֶֶֶֹֹׁשהּוא
אּלא הּׁשלֹום עליו ּכמׁשה ה' עם ְְִִֶֶַָָָָֹלהיֹות

קין: לֹו ׁשעׂשה יּסּורין ְְִִִֶֶַָָָּבאמצעּות
‰Ï.ב) ˙‡ ÂÈ‡ ˙‡ 'B‚Â Âׁשהצר טעם «…∆¿∆»ƒ∆»∆ְֶַַַֻ

לֹומר הארי ּגם ,צר ללא אחיו את ְֱִִֶֶֶַַַָֹֹלֹומר
ּתבת ז"לּפעמים אֹומרם ּדר על יתּבאר את, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

והּפילֹו לקין הבל ׁשּנּצח אחר ּכי פכ"ב) ְְִִִִִֶֶֶַַַַ(ב"ר
קין קם ּכ ואחר מעליו וקם הבל עליו ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָרחם
אחיו את ּבאֹומרֹו ׁשרמז והּוא והרגֹו, ְְְְֲִֶֶַַָָָוגֹו'
האחוה ּבמּדת קין עם הּוא נהג ּכי ְְִִִִֵַַַַָָָּפרּוׁש
אּלא אחוה ּבלא עּמֹו נהג קין אבל ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹּכּנזּכר,
אחוה, ּבלא הבל את אֹומרֹו והּוא אחר, ְְְְְֵֶֶַַָָָָֹּכאדם
על אתין ּבב' רמז עֹוד ב'. ּבאת הפסיק ְְְְִִִֶֶֶַַָָולזה

ז אֹומרם נֹולדּוּדר ּתאֹומֹות ב' ּכי (ׁשם) "ל ְְְִֶֶָָ
ּפעם ּובקין את, ּפעמים ב' אמר לזה הבל ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָעם

אחת: אּלא נֹולדה לא ּכי את ְִֶֶַַַַָָֹאחת
B‚Â'.ד) ÔÈ˜ Ï‡Â 'B‚Â '‰ ÚLiÂהתחיל ׁשּלא טעם «ƒ«¿¿∆«ƒ¿ְִִֶַַֹ

אל ׁשעה ולא הּדר זה על הּמקּדם ְְְֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבהֹודעת
רחּוק הפלגת ללּמדנּו ּבא הבל, אל וּיׁשע ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָקין
ה' לפני רּוח נחת ׁשהיה אחר ׁשאפּלּו ְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָקין
ואל לקין ׁשעה לא הבל מנחת ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹּבאמצעּות
וגדֹול ּבּתׁשּורה ראׁשֹון היֹותֹו הגם ְְְֱֲִִַַָָָמנחתֹו
ׁשּכפל וטעם מּטה. מּטה ירד הּלדה ְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבסדר

וגֹו'לֹומר ואל קין ואל מנחתֹו ואל הבל אל ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָ
מנחת ואל הבל מנחת אל לֹומר הסּפיק ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַֹולא
ׁשל ּפנים מראה היה האדֹון ּכי רמז ּכאן ְִִִֶֶַַַָָָָָָָקין.
אל וּיׁשע אֹומרֹו והּוא ּתׁשּורה, למקרבי ְְְְְִִֵֶַַָָָרצֹון
הראה לא קין ואל ּתׁשּורתֹו, קּבל וגם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹהבל

לתׁשּורתֹו: ולא לֹו לא ְְִִָָֹֹּפנים
B‚Â'.ה) ÔÈ˜Ï iÂ,הּגבהּות יּגיד אף החרֹון הּנה «ƒ«¿«ƒ¿ְִִֵֶַַַַָ

אף החרֹון ההׁשּפלה, יּגיד אּפים ְְֲִִִַַַַַַַַָָּונפילת
ירד והּוא ּבמעלֹות ׁשעלה אחיו נגד ְְֲִֶֶֶַַָָָָהּוא
קרּבן ׁשהביא סּבה הּוא ּכי ּבחֹוׁשבֹו ְְְְִִִֵֶַָָָָלמּטה
הּכר ּובאמצעּותּו מּמּנּו יֹותר ּומעּלה ְְְְִֵֶֶֶַָָֻֻֻמׁשּבח
ּפחיתּותֹו ּבהּכרתֹו והּׁשפלּות מנחתֹו. ְְְְְְִִִֶַַָָָחסרֹון

הּדר זה על ירצה עֹוד ה'. לקיןּבעיני וּיחר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַ
יּגיד זה ּכי מנחתֹו ה' קּבל ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹּכׁשראה
ּבהם מׁשּגיח ואינֹו ּבברּואיו הּבֹורא ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּמאס
זרה עבֹודה ּבעֹובדי זֹו ּומּדה אף, חרה ְְֲִֵֶַָָָָָָָלזה
והתקּצף ירעב כי והיה ח) (יׁשעי' ּכאֹומרֹו ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָהיא
וכאׁשר ּבֹו. מׁשּגיח אינֹו אׁשר ּובאלהיו ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָֹוגֹו'
ּפניו נפלּו אז לֹו ולא להבל ה' ׁשעה ּכי ְְְִֶֶָָָָָָָָֹראה
הּנׁשּגח מּצד אּלא הּמׁשּגיח מּצד לא ּכי ְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָֹוידע

ב' יֹוכיח ואחיו הרצֹון מּמּנּו למנע סּבה ְְִִִִִֶַַָָָָֹהּוא
קין ּכי ויֹוכיח מׁשּגיח, ה' ּכי יֹוכיח ְְְִִִִִִִַַַַַָּדברים
אחת. ּופגל מנחֹות ב' הם ּכי מהרצֹון ְְִֵֵַַַָָָָָֻמׁשלל
קפב.) ח"ב (זהר ז"ל אֹומרם הּכתּוב ירמז ְְִַַָָֹֹעֹוד
ּובחינה מּמּנּו מסּתּלקת נׁשמתֹו הּכֹועס ּכל ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָּכי
אדם ּפני ׁשעל אלהים צלם אל מתיחסת ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹזֹו
ּפניו נפלּו ּובזה לקין וּיחר אֹומרֹו ְְְְִִֶַַַָָָָוהּוא
צלם מּמּנּו והּוסר הּנׁשמה מּמּנּו ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּנסּתּלקה
ׁשּלא הגם ה' ּבעיני הׁשּפלתֹו וטעם ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָֹהּפנים.
היה: ׁשרׁשע מעידֹות מעׂשיו חטאֹו ְְֲִֶֶַַָָָָָנֹודע

B‚Â'.ו) ÔÈ˜ Ï‡ '‰ ‡iÂאֹומרֹו לּמהקׁשה «…∆∆»ƒ¿ְֶָָָ
הפלגת על לֹו יחרה ההיטב וגֹו' ְְֱֵֵֶֶַַַַָָָחרה
ּובּמה ּפניו ויּפלּו הּקטן אחיו ּבער ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָהׁשּפלתֹו

ּבּוׁשתֹו זהמסיר ּתיטיב, אם הלא ּבאֹומרֹו ְְֲִִִֵֵֶָֹ
לדעת צרי עֹוד לׁשעבר. ולא להּבא ּתּקּון ְְְִִֶַַַַָָָָֹהּוא
מׁשמעּות לֹו אין רבץ חטאת לּפתח ְְֲֵֵֶַַַָָֹאֹומרֹו

ּפרּוׁש: צרי ּבענין האמּור ְְִִֵָָָָָָוכל
ÔÎ‡הֹודיעֹו ּדבריו ּתחּלת הּוא ה' ּדבר ּכּונת »≈ְְְִִַַַַָָָ

עברּוהּו אׁשר הרּגׁשֹות ּבב' ה' הׁשּגיח ְְְֲֲִִִֶַַָָּכי
הּפרּוׁשים לכל לּמה אֹומר הּוא אחת ּכל ְְִֵֵַַַַָָָָועל
לֹו ונתן ּפניו. ּונפילת אּפֹו ּבחרֹון ְְְֲִֵֶַַַַַָָָׁשּפרׁשנּו
וסֹודֹו, עליֹון ּדעת לדעת ויסֹודֹו הּדבר ְְִֶַַַַַַַָָָטעם
ּתהיה אם ּפרּוׁש ּתיטיב אם הלא אֹומרֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֹוהּוא
ּבחינת עליהם ׁשֹורה מעׂשי ּכל הּטֹוב ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָמּבחינת
אינּה הּקדּׁשה ּכי מתנּׂשאים הם ּומעצמן ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֻהּטֹוב
פה:) (ב"מ ּולמד וצא לאחרים. ְְְֲִִֵֵַַָצריכה



עי                 
וּתלד לדרׁש הכרח אין ּדהּנה לֹומר, ויׁש קין". "את קין,‡˙לפני ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַֹ∆ִַ

יז). פסוק – חנֹו את וּתלד (ּכמֹו הּכתּוב לׁשֹון סגנֹון זהּו ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶַַָׁשהרי

ּובא מיּתר ׁשאחד "את", ּפעמים נאמר הּבא ׁשּבּפסּוק מאחר ְֱֲֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֻאבל

רּבּויים ׁשּבּפסּוק אתים הּׁשלׁשה ׁשּכל מכריח זה הרי – ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹלרּבֹות

ּופרּוׁשֹו ה', את איׁש קניתי ׁשּנאמר ּומאחר ׁשּגםÌÚהם. מּובן ה', ֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַָƒֶַָ

ּפרּוׁשם אתים הּׁשלׁשה נֹולדהÌÚׁשאר ּתאֹומה :ÌÚהבל ועם קין ְְִֵֶַָָָֹƒְְָָƒְִִֶֶַ

ׁשּתים. נֹולדּו  ְְִַ
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 ••••  האדה ה י ְְְֲִִֵֵֶַַָָָָֹֹ

דב....  ֲֵָָ
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 ••••ה דהא וי ' א ְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
ב(היה'. וא ב א יד א איה י א ב(.... ְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹֻ

        

‰È‰ ÔL Ú(ג ד, (רׁש"י ∆«ƒ¿»»»ִַ

הביא קין א. ּתמיהֹות. ׁשּתי לתרץ ּכדי זֹו אּגדה מביא ְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַָָָרׁש"י

הּגרּוע. מן ּדוקא הביא זה ואי להקּב"ה, ּתֹודה להּביע ּכדי ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָמנחה

ׁשהביא מפרׁש לכן התקּבלה. לא מנחתֹו ּכאׁשר לֹו חרה מּדּוע ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֹב.

נקרא ּפיׁשֹון ׁשּנהר לעיל ׁשּלמדנּו ּוכפי ּפׁשּתן, ּביֹותר, חׁשּוב ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָמין

חׁשּוב ּדבר הּוא ׁשּפׁשּתן מּובן ׁשּמּזה ּפׁשּתן, ׁשּמגּדל ׁשם על ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָּכן

ׁשּתי ּומתרצֹות מעלֹותיו). ׁשם על נקרא הּנהר (ׁשהרי ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹּביֹותר

- ּתתקּבל ׁשּמנחתֹו חׁשב ולכן מׁשּבח מין הביא קין ְְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָֻהּתמיהֹות:

מן אּלא עצמֹו, זה ׁשּבמין הּמעּלה מן הביא ׁשּלא מּכיון ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻאבל

מנחתֹו. התקּבלה לא ְְְִִַַַָָָֹהּגרּוע,
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יתב למילד ְְִֵַַָואֹוסיפת

הבל ית הבלאחֹוהי והוה ֲִֶֶֶַַָָָ

ּפלח הוה וקין ענא ְֲִֵַַָָָָָרעי

ְְַָּבארעא:

ואיתיג יֹומין מּסֹוף ְְֲִִִַַָוהוה

דארעא מאּבא ְְִִֵַַָָקין

יי: קדם ְְְֳַָָָֻּתקרבּתא

הּואד אף איתי ְְִֶֶַַוהבל

ּומּׁשּמנהֹון ענּה ְִִִִֵֵַַָמּבּכירי

יי קדם מן רעוא ְְֲֳִַַַָָָוהות

ּולקּורּבנּה: ְְְֵֶֶָלהבל

הותה לא ּולקּורּבנּה ְְְֲִֵַַָָּולקין

לחדא לקין ּותקף ְְְֲִֵַַַָָרעוא

אּפֹוהי: ְְְִִִַואתּכביׁשּו

ּתקיףו למא לקין יי ְְְְֲִִַַָָָואמר

:אּפי אתּכביׁשּו ּולמא ְְְִִַָָָל

      

B‚Â'.א) ‡Â ÔÈ˜ ˙‡ ÏÂּדר על ּפרּוׁש «≈∆∆«ƒ«…∆¿ֵֶֶַ
הּוא קין ּכי נד) ח"א (זהר ז"ל ְִִַַָֹאֹומרם
נפׁשֹו והּוא הּטֹוב ּבחינת הּוא והבל הרע ְְְְְִִֶֶַַַַַָּבחינת
סט), (ּתּקּונים הּׁשלֹום עליו רּבנּו מׁשה ִִֵֶֶַַָָָֹׁשל
קין ׁשּפצע הּפצעים הפלגת ּבאמצעּות ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָוהּנה
לז:) (סנהדרין ז"ל ּכאֹומרם ׁשהרגֹו עד ְְְְְֲִֶֶֶֶַַָָּבהבל
חלק הסיר ּובזה הּנפׁש מקֹום יֹודע היה ְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹׁשּלא
אֹומרֹו והּוא מחלט, הּטֹוב והּכר מּמּנּו ְְְְִֶַַַָָֻֻהרע
איׁש קניתי זה ּבאמצעּות ּפרּוׁש וגֹו' ְְְִִִִִֵֶֶָָָקניתי
זה מציאּות הּׂשיג ׁשּלא ה', את מׁשה ְִִִֶֶֶֶֶֹֹׁשהּוא
אּלא הּׁשלֹום עליו ּכמׁשה ה' עם ְְִִֶֶַָָָָֹלהיֹות

קין: לֹו ׁשעׂשה יּסּורין ְְִִִֶֶַָָָּבאמצעּות
‰Ï.ב) ˙‡ ÂÈ‡ ˙‡ 'B‚Â Âׁשהצר טעם «…∆¿∆»ƒ∆»∆ְֶַַַֻ

לֹומר הארי ּגם ,צר ללא אחיו את ְֱִִֶֶֶַַַָֹֹלֹומר
ּתבת ז"לּפעמים אֹומרם ּדר על יתּבאר את, ְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָ

והּפילֹו לקין הבל ׁשּנּצח אחר ּכי פכ"ב) ְְִִִִִֶֶֶַַַַ(ב"ר
קין קם ּכ ואחר מעליו וקם הבל עליו ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָרחם
אחיו את ּבאֹומרֹו ׁשרמז והּוא והרגֹו, ְְְְֲִֶֶַַָָָוגֹו'
האחוה ּבמּדת קין עם הּוא נהג ּכי ְְִִִִֵַַַַָָָּפרּוׁש
אּלא אחוה ּבלא עּמֹו נהג קין אבל ְְְֲִִִֶַַַַָָָָָֹּכּנזּכר,
אחוה, ּבלא הבל את אֹומרֹו והּוא אחר, ְְְְְֵֶֶַַָָָָֹּכאדם
על אתין ּבב' רמז עֹוד ב'. ּבאת הפסיק ְְְְִִִֶֶֶַַָָולזה

ז אֹומרם נֹולדּוּדר ּתאֹומֹות ב' ּכי (ׁשם) "ל ְְְִֶֶָָ
ּפעם ּובקין את, ּפעמים ב' אמר לזה הבל ְְִִִֶֶֶֶַַַַָָָעם

אחת: אּלא נֹולדה לא ּכי את ְִֶֶַַַַָָֹאחת
B‚Â'.ד) ÔÈ˜ Ï‡Â 'B‚Â '‰ ÚLiÂהתחיל ׁשּלא טעם «ƒ«¿¿∆«ƒ¿ְִִֶַַֹ

אל ׁשעה ולא הּדר זה על הּמקּדם ְְְֶֶֶֶַַַַָָָָֹֻּבהֹודעת
רחּוק הפלגת ללּמדנּו ּבא הבל, אל וּיׁשע ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָקין
ה' לפני רּוח נחת ׁשהיה אחר ׁשאפּלּו ְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָקין
ואל לקין ׁשעה לא הבל מנחת ְְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹּבאמצעּות
וגדֹול ּבּתׁשּורה ראׁשֹון היֹותֹו הגם ְְְֱֲִִַַָָָמנחתֹו
ׁשּכפל וטעם מּטה. מּטה ירד הּלדה ְְֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָּבסדר

וגֹו'לֹומר ואל קין ואל מנחתֹו ואל הבל אל ְְְְְִִֶֶֶֶֶֶַַָ
מנחת ואל הבל מנחת אל לֹומר הסּפיק ְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַֹולא
ׁשל ּפנים מראה היה האדֹון ּכי רמז ּכאן ְִִִֶֶַַַָָָָָָָקין.
אל וּיׁשע אֹומרֹו והּוא ּתׁשּורה, למקרבי ְְְְְִִֵֶַַָָָרצֹון
הראה לא קין ואל ּתׁשּורתֹו, קּבל וגם ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹהבל

לתׁשּורתֹו: ולא לֹו לא ְְִִָָֹֹּפנים
B‚Â'.ה) ÔÈ˜Ï iÂ,הּגבהּות יּגיד אף החרֹון הּנה «ƒ«¿«ƒ¿ְִִֵֶַַַַָ

אף החרֹון ההׁשּפלה, יּגיד אּפים ְְֲִִִַַַַַַַַָָּונפילת
ירד והּוא ּבמעלֹות ׁשעלה אחיו נגד ְְֲִֶֶֶַַָָָָהּוא
קרּבן ׁשהביא סּבה הּוא ּכי ּבחֹוׁשבֹו ְְְְִִִֵֶַָָָָלמּטה
הּכר ּובאמצעּותּו מּמּנּו יֹותר ּומעּלה ְְְְִֵֶֶֶַָָֻֻֻמׁשּבח
ּפחיתּותֹו ּבהּכרתֹו והּׁשפלּות מנחתֹו. ְְְְְְִִִֶַַָָָחסרֹון

הּדר זה על ירצה עֹוד ה'. לקיןּבעיני וּיחר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַ
יּגיד זה ּכי מנחתֹו ה' קּבל ׁשּלא ְְִִִִֵֶֶֶַָָָֹּכׁשראה
ּבהם מׁשּגיח ואינֹו ּבברּואיו הּבֹורא ְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָׁשּמאס
זרה עבֹודה ּבעֹובדי זֹו ּומּדה אף, חרה ְְֲִֵֶַָָָָָָָלזה
והתקּצף ירעב כי והיה ח) (יׁשעי' ּכאֹומרֹו ְְְְְְְְִִִִַַַַָָָהיא
וכאׁשר ּבֹו. מׁשּגיח אינֹו אׁשר ּובאלהיו ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָֹוגֹו'
ּפניו נפלּו אז לֹו ולא להבל ה' ׁשעה ּכי ְְְִֶֶָָָָָָָָֹראה
הּנׁשּגח מּצד אּלא הּמׁשּגיח מּצד לא ּכי ְְְִִִִִֶַַַַַַַָָָֹוידע

ב' יֹוכיח ואחיו הרצֹון מּמּנּו למנע סּבה ְְִִִִִֶַַָָָָֹהּוא
קין ּכי ויֹוכיח מׁשּגיח, ה' ּכי יֹוכיח ְְְִִִִִִִַַַַַָּדברים
אחת. ּופגל מנחֹות ב' הם ּכי מהרצֹון ְְִֵֵַַַָָָָָֻמׁשלל
קפב.) ח"ב (זהר ז"ל אֹומרם הּכתּוב ירמז ְְִַַָָֹֹעֹוד
ּובחינה מּמּנּו מסּתּלקת נׁשמתֹו הּכֹועס ּכל ְְְִִִִִֵֶֶֶַַָָָּכי
אדם ּפני ׁשעל אלהים צלם אל מתיחסת ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹזֹו
ּפניו נפלּו ּובזה לקין וּיחר אֹומרֹו ְְְְִִֶַַַָָָָוהּוא
צלם מּמּנּו והּוסר הּנׁשמה מּמּנּו ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּנסּתּלקה
ׁשּלא הגם ה' ּבעיני הׁשּפלתֹו וטעם ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָֹהּפנים.
היה: ׁשרׁשע מעידֹות מעׂשיו חטאֹו ְְֲִֶֶַַָָָָָנֹודע

B‚Â'.ו) ÔÈ˜ Ï‡ '‰ ‡iÂאֹומרֹו לּמהקׁשה «…∆∆»ƒ¿ְֶָָָ
הפלגת על לֹו יחרה ההיטב וגֹו' ְְֱֵֵֶֶַַַַָָָחרה
ּובּמה ּפניו ויּפלּו הּקטן אחיו ּבער ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָהׁשּפלתֹו

ּבּוׁשתֹו זהמסיר ּתיטיב, אם הלא ּבאֹומרֹו ְְֲִִִֵֵֶָֹ
לדעת צרי עֹוד לׁשעבר. ולא להּבא ּתּקּון ְְְִִֶַַַַָָָָֹהּוא
מׁשמעּות לֹו אין רבץ חטאת לּפתח ְְֲֵֵֶַַַָָֹאֹומרֹו

ּפרּוׁש: צרי ּבענין האמּור ְְִִֵָָָָָָוכל
ÔÎ‡הֹודיעֹו ּדבריו ּתחּלת הּוא ה' ּדבר ּכּונת »≈ְְְִִַַַַָָָ

עברּוהּו אׁשר הרּגׁשֹות ּבב' ה' הׁשּגיח ְְְֲֲִִִֶַַָָּכי
הּפרּוׁשים לכל לּמה אֹומר הּוא אחת ּכל ְְִֵֵַַַַָָָָועל
לֹו ונתן ּפניו. ּונפילת אּפֹו ּבחרֹון ְְְֲִֵֶַַַַַָָָׁשּפרׁשנּו
וסֹודֹו, עליֹון ּדעת לדעת ויסֹודֹו הּדבר ְְִֶַַַַַַַָָָטעם
ּתהיה אם ּפרּוׁש ּתיטיב אם הלא אֹומרֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֹוהּוא
ּבחינת עליהם ׁשֹורה מעׂשי ּכל הּטֹוב ְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָמּבחינת
אינּה הּקדּׁשה ּכי מתנּׂשאים הם ּומעצמן ְְְְִִִֵֵֵַַַַָָָֻהּטֹוב
פה:) (ב"מ ּולמד וצא לאחרים. ְְְֲִִֵֵַַָצריכה
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עֹובדז ּתיטיב אם ֲִִֵָָָהלא

תיטיב לא ואם ל ְְְִִִֵֵָָיׁשּתבק

חטאת ּדינא ליֹום ְִַַָָָעֹובד

לאתּפרעא ודעתיד ְְְְְֲִִִִָָנטיר

ואם תתּוב לא אם ְְִִִָָמּנ

:ל יׁשּתבק ְְְִֵָּתתּוב

אחֹוהיח להבל קין ְֲִִֶֶַַַַואמר

ּבחקלא ּבמהויהֹון ְְְֱֲֵֶַַָָוהוה

אחֹוהי ּבהבל קין ְְִִֶֶַַָוקם

ְְֵַוקטלּה:

הבלט אן לקין יי ְְֲִֶֶַַַָָואמר

ידענא לא ואמר ְֲַַַָָָָאחּו

אנא: אחי ֲִֵָָָָהנטר

      
עֹולה ׁשהיה חייא רּבי ׁשל ּכסאֹו ְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָמּמעׂשה
ּפרּוׁש ׂשאת אֹומרֹו והּוא למעלה ְְְְְְֵֵֵַַָמעצמֹו
על ּגם הּמנחה על ׂשאת ותתּפרׁש ְְְְְִִֵֵֵַַַַַָָמעצמֹו,
הּנאֹות צלם ׁשהּוא ּפניו יּפלּו ׁשּלא עצמֹו ְְִִֶֶֶֶַַַָָָֹקין
הּטֹוב ּבחינת והיא נּׂשאה מעלתֹו ּתהיה ְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָאּלא
ב' ּכנגד והם והּגדּלה הרֹוממּות ּבחינת ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֻׁשהיא
הבל אל ה' וּיׁשע ּבענין האמּורים ְְֲִִִִֶֶֶַַָָָּבחינֹות
תיטיב לא ואם ּדברים, ב' ׁשהם מנחתֹו ְְְְִִִִֵֵֶֶָָֹואל
לּפתח הּטֹוב ּבחינת ּבדעּת ּכׁשּתׁשלל ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַֹּפרּוׁש
הרע ּבחינת הּנה רע חׁשּוב להתחלת ְְְְִִֵֵַַַַָָָָּפרּוׁש
ּכל על ּגם עלי רֹובצת חּטאת ְִֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּנקראת
ּומֹוׁשלת הּנׂשיאּות מּמ וׁשֹוללת ְְְֲִִֶֶֶֶֶַַמעׂשי
ּכיון אּפ לחרֹון ּמקֹום מה ּומעּתה .ְְֲֲֵֵֶַַַַַָָָּבמעׂשי
ּתׁשּוקתֹו ואלי ואֹומרֹו לּדבר. סּבה ְְְְִֵֶֶַַָָָָָׁשאּתה
ּבחינת ּבטבעֹו יׁש הרע יצר ּכי רמז ְְְִִִֵֵֶַַַָָָּכאן
ׁשּבאדם ּכטבע האדם להחטיא ְְְֲִֶֶַַַָָָָָָָהּתׁשּוקה
ואּתה ואֹומרֹו זהב. ולחׁשק ּתאוה ְְְְְְְֲִַַַַָָָָֹלהתאּוֹות
ּבסדר הּוא ּכי הגם ּכי הֹודיע ּכאן ּבֹו ְְֲִִִִֵֶַַָָּתמׁשל
יּפלּו לּמה ּומעּתה ּבֹו, למׁשל ּבידֹו יׁשנֹו ְְְְִִֵֶֶַָָָָָזה
ּולהרים ּבֹו למׁשל הּדבר ׁשּביד אחר ְְְְִִֶֶַַַָָָָָֹפני

החּטאת: ׁשהּוא ְִֶַַַָהּמכׁשֹול
„BÚ,תיטיב לא ואם הּדר זה על לֹומר ְְִִֵֵֶֶֶַַַַֹיכּון

הּמנחֹות קּבלת ׁשער ׁשהּוא ְֶֶַַַַַַַָָלּפתח
מקֹום יהיה לבל החּטאת רֹובץ ׁשם ְְְְִֵֶַַַַָָָוהּתׁשּורֹות
ּבּה ׁשאין לֹומר צרי ואין הּתׁשּורה ְְֲִֵֵֶַַַָָָלעלֹות
ׁשּליט האדֹון אּתה ּתאמר ואם להּנׂשאֹות. ְְְִִִַַַַָָָָֹֹּכח
לזה החּטאת, מֹונע יהיה ולא הּמנחה ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹּתקּבל
מקֹום יׁש ּתׁשּובה ּתעׂשה אם אמת הן ְֱֲִֵֵֶֶַַָָָאמר
ּבתׁשּובה חֹוׁשב ׁשאינ ּכיון אבל זֹו ְְְֲֲִֵֵֵֶַָָָָלטענה
וחֹוׁשק מתאּוה ׁשעֹוד תיטיב לא ּבתבת ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָֹּכרמּוז
ּתׁשּוקתֹו ואלי אֹומרֹו והּוא הרע ְְְְְִִֵֶַַָָלבחינת
ירּבץ לבל אֹותֹו ּולגרׁש ּבֹו למׁשל חפץ ְְְְְִִֵֵַַָָָָֹואּתה
מעלי להפרידֹו ירצה ה' ּכי והגם ,ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָלפתח
ּכל ּכי מּתׁשּוקת ּתרחיקהו ׁשאּתה צרי ְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָאבל
ממׁשילֹו הּוא הרע ּבבחינת חֹוׁשק ׁשאדם ְְִִִֵֶַַַָָָעֹוד
אל ב יהיה לא פא) (ּתהּלים ּכאֹומרֹו ְְְְְִִִֵֶָָֹעליו
היא זֹו ּובעצתֹו ּבדבריו מֹואס ּוכׁשהאדם ְְֲִִֵֶַָָָָָָָזר,
ּברּוחֹו ּומׁשל טז) (מׁשלי אֹומרֹו והּוא ְְְְְִֵֵַָָֹהׁשּפלתֹו,
ּבדר אליו ה' ידּבר זה ּוכפי עיר. ְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָֹמּלכד
וגֹו' לּמה אליו לדּבר ׁשהתחיל ּכדר ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָּתמיהא

מלּכֹו על ולא עצמֹו על ּתלּונתֹו ּכי וגֹו' ְְְְְְִַַַַָָָֹולּמה
ממׁשילֹו והּוא ּבֹו הּוא ׁשּימׁשל יחּפץ אי ְְְְִִִֵֶַַָֹּכי

והבן: עצמֹו ְְֵַַָעל
‡ÂÈח) ‰ ‡ ÔÈ ‡Âלֹו אמר ּפרּוׁש «…∆«ƒ∆∆∆»ƒֵַָ

הּׂשנאה סּבת אליו ׁשּקדם לצד אחוה ְְְְִִֵֶַַַַַַָָָָּדבר
הּדבר מאמצעּות הבל ירּגיׁש קנאה, ְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָמחמת
ּכן על אׁשר מּמּנּו להּׁשמר ויׂשּכיל ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָׁשּיׂשנאהּו
ׂשנאה ּבלּבֹו נֹולד לא ּכי האחוה אליו ְְְִִִֵַַַָָָָָֹאמר
להאמין ּכדי וטעמֹו קנאתֹו, לצד הּדבר ְְְְְֲֲֲִִֵֵַַַַַָָָמחמת
הּכתּוב ּבמכמרת להּפילֹו ּכּונתֹו לתכלית ְְְְְִִִֶַַַַָָָֹּבֹו
ׁשעׂשה ּפסּוקים מפסיק נתחּכם ולכן זה. ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָאחר
ּפסּוק עם זה ּבפסּוק ּפסקא ואינּה ְְְְִִִֵֶָָָָָּפסקא

ְֲֶַָׁשּלאחריו:
È‰ÈÂ.ּבּׂשדה עניןּבהיֹותם לאיזה לדעת צרי «¿ƒְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָ

אמרֹו ּגם ּבּׂשדה. היֹותם הּכתּוב ְֱִֶַַַַָָָָהֹודיע
הּכתּוב צרי היה ולא לּמה זֹו קימה ְִִַַָָָָָָָָָֹוּיקם
היה לא עֹוד להבל. קין וּיהרג אּלא ְֲִֶֶֶַַַַָָָֹֹלֹומר
אי אֹומרֹו לדעת צרי עֹוד אחיו. לֹומר ְִִִֵַַַָָָָצרי
מי עֹוד זֹו. ּבׁשאלה הּבֹורא ּכּונת מה ְִִֵֵֶֶַַַַָָהבל
ּומי ידעּתי לא ועד ליֹודע ׁשּיׁשיב ּכקין ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹּפתי

הראׁשֹונים: ּכּנבראים הׁשּגחתֹו ְְִִִִִַַַָָָָמּכיר
„BÚאֹומרֹו עֹוד הׁשמר. לֹומר לׁשֹון ּיארי ְֲֲִֵַַַָֹמה

האדמה מן אלי צעקים אחי ּדמי ְֲֲִִִֵֵַָָָָֹקֹול
הּצעקה. היא ּומה האדמה מן לֹומר יצר ְְֲִִַַַַָָָָָָָֻלּמה
עליו הרֹוצח הּוא אם האדמה קּלל לּמה ֲִִֵֵַָָָָָָָָעֹוד
האדמה ּמֹורדת ּומה ּמעלה ּומה קללה ְֲֲֶֶַַַָָָָָָָֹּתבא
ללקיקת יהיה ּדמֹו היא ּתקּבל לא אם ְְְְִִִִִִִֵֶַַָָֹּברציחתֹו
אין וכמעט ּדמֹו ּבכּסֹות נאים ּומעׂשיה ְְְֲִִֵֵֶַַַַָָָהּלֹוקק

ה': לדברי ְְְִֵַָמׁשמעּות
ÔÎ‡ּבהבל נתקּנא קין ּכי להיֹות היא הּכּונה »≈ְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָ

להׁשּפ סּבה הּוא ּכי ּכיּבחֹוׁשבֹו לתֹו ְְְְִִִַָָָ
יהיה ּכׁשּלא ּכי וחׁשב אפלֹו הּכר ְְְְְְִִֶֶֶַַָָָֹֻּבאמצעּותֹו
עֹוד אין ּכי ּבקין ה' יתרּצה ּבּמציאּות ְְְִִִִֵֶֶֶַַַהבל
ׁשּתעל וחׁש להרגֹו וחׁשב ּבֹו לבחר ְְְְְִֵֶַַַַָָָֹאחר
על נצטּוה ּכי ּבֹו ּבפגעֹו ּובאׁשֹו ְְְֲִִַַַַָָָָצחנתֹו
יד ׁשלח מּבלי להרגֹו עצֹות ונתיעץ ְְְְְְְִִִִֵֵַַָָָָֹהרציחה,
יֹודע היה אדמה איׁש האיׁש זה והּנה ְֲִִִֵֵֶַָָָָָּבֹו
ז"ל ואמרּו ּבחדריה ּובקי ּומֹובאיה ְְֲִֶֶֶַָָָָָָָָמֹוצאיה
איברים לּה יׁש הארץ ּכי פא) רּבה ִִֵֵֶֶֶַָָָָָֹ(קהלת
וכּו' ּפה רגלים ידים עינים אדם ְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָּכאיברי

הּיֹועץ מצא ּומעּתה הּמקֹומֹו ידע ּבּה ְְִֵֵֵַַַַַָָָָּולמּכיר
והּוא ּבֹו. ידֹו ׁשלח מּבלי ּבערמה להרגֹו ְְְְְְְִִַָָָָָָֹרעה
ּבאדמה מתהּלכים ּבּׂשדה בהיֹותם ויהי ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָָָאֹומרֹו
ּׁשּקדם מה ּובאמצעּות למֹועצֹותיו מקֹום ְְְֵֶֶַַָָָָָָמצא
הבל ּבֹו האמין האחוה ּבבחינת ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַָָָׁשהטעהּו
עמד ּפרּוׁש ׁשּקם זֹו ּובקימה עליו קם ְִֵֶֶַָָָָָָָּובזה
הֹורגת אינּה העמידה והּנה הרגֹו, ּבזה ְֲֲִִֵֵֶֶֶָָָָָָָעליו
ׁשּיהיה ּבּמקֹום עליו לעמד ׁשּנתחּכם ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹאּלא
היא והאדמה מיתתֹו היא וזֹו ּבאדמה ְְְֲֲִִִִַָָָָָָָנבלע
אפן הּכתּוב ּכאן ּפרׁש ׁשּלא והגם ֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹההֹורגת.
זה ׁשאחר ּבּפסּוק ּגּלה הּוא הּנה ֲִִִֵֶֶַַַַָָָההריגה
אי ׁשאלֹו לּבֹות ּבֹוחן וה' ּפצתה. אׁשר ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָׁשאמר
והׁשיב ּפׁשעֹו על היֹודה לראֹות אחי ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָהבל
עליו לב לתת ל היה ּתאמר ואם ידעּתי ְְְִִֵֵַַָָָָָָֹֹלא
עׂשיתני ׁשֹומר וכי וגֹו' אחי הׂשמר אמר ְְֲֲִִִִֵֵֶַַָָָלזה
ּכי ׁשחׁשב הרע מעׂשהּו על הֹודה ולא ְֲִֵֶַַַַָָָָָֹעליו
יׁשּגיח לא אֹו הּסּבה על יעניׁש לא ְֲִִִַַַַַָֹֹה'
מעׂשיו ּכי הֹודיעֹו עׂשית מה ה' ְֲִִִִֵֶַָָָָּבּה.והׁשיבֹו
והּוא הבל לבלע לאדמה סּבה הם ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָֹהרעים
האדמה מן אלי צעקים אחי ּדמי קֹול ְְֲֲִִִֵֵַָָָָֹאֹומרֹו
הרגתֹו האדמה ּכי ּבדעתֹו חֹוׁשב הבל ּכי ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָּפרּוׁש
ּכי אֹותֹו ה' קּלל ולזה מּמּנה, ה' לפני ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָוקבל
ּגם קּלל קללתֹו ּובהצטרפּות הּסּבה ְְְְִִִִֵַַָָָהּוא
מּידֹו הבל לקחת ּפיה ּפצתה אׁשר ְְֲֲִִֶֶֶַַָָָָָָָָלהאדמה
ז"ל אֹומרם והּוא ּפיה, עֹוד ּתפצה ְְְִִֶֶָָֹׁשּלא
ּומזּמרת ּפיה עֹוד ּפצתה ׁשּלא לז) ְְְְִִֶֶֶֶַַָָָֹ(סנהדרין

לאל וׁשיר זמר הּצריכההיא חּיּוב עליֹון ְְְְִִִִֵֶֶֶַָ
מּכנף כד) (יׁשעיה ּדכתיב ּבכנפיה ְְְְְֲִִִִֶַַַָָָלעׂשֹות
לּה ׁשאמר ּבעת ּופחדה ׁשמענּו, זמרת ְְְֲִֵֶֶַַָָָָָָָֹהארץ
לבלע ּפיה ּפתיחת מּפחד הּמצרים ׁשּתבלע ְְְְִִִִִִִֶַַַַַַָֹה'
ּדכתיב (מכילתא) ה' לּה ׁשּנׁשּבע עד ְְְְִִִִֶֶֶַַָָהבל
ּבלעה ואז לּה ונׁשּבע ימינ נטית טו) ְְְְְְְִִִַָָָָָ(ׁשמֹות
ז"ל מאמרם נתּכּון ׁשּלזה ואפׁשר ּבפיה. ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹאתם
הרגֹו ּבאבן אמרּו רּבנן לׁשֹונם וזה פכ"ב) ְְְְֲֶֶֶַָָָָָ(ב"ר
ּגּופֹו ּכל יעׂשה זֹו הריגה ּבמציאּות והּנה ְְֲִִִִֵֵֶָָָע"כ,
רּבים לׁשֹון ּדמי אֹומרֹו והּוא ּפצעים ְְְְְְִִִֵַָָּפצעים
הּנׁשחטים ּכדר א' מּמקֹום מיתתֹו היתה ְְְְִִִִֶֶַָָָָָֹולא
ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו רע ּדבק מּכל הבל הפׁשט ְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֻּובזה
רּבים מדרׁשים ויׁש ה' את איׁש קניתי ְְִִִִִִֵֶַַָָָּבּפסּוק

ַָּבּכתּוב:

                
י ה ויאמר••••י בי אלי נחת ברי  נלה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ל וחאתי הריו ידי....אני ••••נהליה ת נב ....נה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ
י ח••••ה" ח הקה ה"א ל ו אה מ ל.... ְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹ
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י י••••י  ה אחר בר תיוזר ו מ ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

האההרי נ מהי י היה לז)א רינה).... ְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
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הדה ••••ונ בר היא תקלה מה זיתר ו ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ

לחא ו....היה י י  יה ה •••• ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
"חת ת "לא לא קללה ל ימ אחרי(והנני רי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹֹֹ

א  האמה" "מ אח ר ....)הל ֲִִִֶַַָָָָָֹ

  ¦³©«£ŸÆ¤¨´£¨½̈
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ונד אח••••נע מק לר רת ל אי.... ְְְֵֶָָָָָָ
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 וני ד••••תמיההניותח נילי  אה ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹ
ל ל אר אי ....(ב"ר)ווני ְְְֲִִִֶַָֹֹ
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י ה ••••בריה ר הקראת מ אח זה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ורמז ל יה ה רה ל "קי הרל ל" ר ולא ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹֹֹ

נ ר ולא נ ו....י י••••קלה רה איני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻ
מ מ נקמתי קנ אני רת בה ל ו יְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמ
והא "י תיב" אמר הקרא ו הויהר ניו מני ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻלמ

הבל אנקמת היא רה ל הקרא חת נלמ ימ ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
 וא יקמ רה ה)הא ב מה(שמואל ל ו "ואמר  ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

רמז התב ר אבל ל ה מה ר ולא "ר וי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיבי
וריה ואת ו הר אל וקרב ר ו יבי מה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ"ל
אל יבא לא והח הר אמר אר ל הי תא ו "ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹו
בריו קר א רו רא א אני א את הה יתה ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

א מיה ו)בברי לר(יא לרא יהיה ר....י ה ו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
••••ממ את ל אחרי)מחחקק רי(אחר "לבר  ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ

ירא הי לא י א ני אבל תוהח ההמת "נייהר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹמאי
 אמר אא ההר ירא היה לא מה וא אביו רק ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמה
"ו ראמ" בת מ תהח ל ל חתי היה ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָו
ו" מ ניויהר החת מי יירא לא זה ו ביל וְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹו

הל ל ראמ החזיר "תא לקי ה....ייה ו ְֱִִֶַַַָֹ

    ©¥¬¥©−¦¦¦§¥´§Ÿ̈®©¥¬¤
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י ו••••הנה הלינהיא ת נד....נב •••• ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
 ינ ליה ל אר....ד ד••••ר אביו לה  ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

מירת את למר "ו  ל מ ו" אמר  ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹמ
מ רח ינמ  א היה ללמ  ה מבא רזרחית ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

אמר חיהר את מק ל )קלת ברי)המ יביל "אז ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
היתה הל מק ל "נ אר" אחר בר "מ מזרחה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָו
הר זה ליומ ר" מריא והרת יוח מזזת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהאר

אחיו ...."את ִֶָ
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יר••••ויהי "נה קיחנ נ לזר היר"  ....וקרא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
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די מק••••ויד וי ליה זר אמר הא מק י ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ

ּדםי קל עבדּתא מה ְֲֲֶַַַַָָואמר

מן למּפק ּדעתידין ְְֲִִִִִִַַזרעין

מן קדמי קּבילין ֳִִִַַָָאחּו

ְַָארעא:

ארעאיא מן אּת ליט ְְְִִַַָָּוכען

וקּבילת ּפּומּה ית ְְִִַַַַַָּדפתחת

:יד מן ּדאחּו ּדמּה ְְְִֵָָָית

לאיב ּבארעא תפלח ְְְֲִֵַַָָארי

ל חילּה למּתן ְִִֵַַָתֹוסיף

ּתהי וגלי ְְְִֵֵַַָמּטלטל

ְְַָבארעא:

סּגייג יי קדם קין ְֲֳִִַַַַָָָואמר

מּלמׁשּבק: ְְִִִָחֹובי

יֹומאיד יתי תריכּתא ְִִָָָָָהא

ּומן ארעא אּפי מעל ְִֵֵֵַַַָדין

אפׁשר לית ְֳֵֶָָָקדמ

מּטלטל ואהי ְְִִִֵַַַָָָלאּטּמרא

כל ויהי ּבארעא ְְְִֵֵַָָָוגלי

יקטלינני: ְְְְְִִִִִָָֻּדיׁשּכחּנני

ּכלטו לכן יי לּה ְְֲֵֵַַָָואמר

דרין לׁשבעא קין ְְִִִַַָָָקטיל

לקין יי וׁשּוי מּנּה ְְְְְִִִִֵַַַָיתּפרע

למקטל ּדלא ּבדיל ְְְְִִַָָָאתא

דיׁשּכחּנּה: ּכל ְְְִִֵֵָָיתּה

ייטז קדם מן קין ְְֳִִַַָָּונפק

ּומּטלטל ּגלי ּבארעא ְְְִִִֵַַַָָויתיב

עלֹוהי עבידא ֲֲֲִִִָָּדהוה

דעדן: ּדגינתא ְְְְְִִִֵֶַָמלקדמין

אּתתּהיז ית קין ְִִִֵַַָוידע

חנֹו ית וילידת ְֲִִִַַַָועּדיאת

ּוקרא קרּתא ּבני ְְֲֵַַָָָָוהוה

ּברּה ּכׁשּום דקרּתא ְְְְְֵַָָׁשמא

:ֲחנֹו

יתיח לחנֹו ְְְֲִִַָואתיליד

ית אֹוליד ועירד ְִִִָָָעירד

אֹוליד ּומחּייאל ְְִִֵֵָָמחּויאל

ּומתּוׁשאל מתּוׁשאל ְְֵֵָָָית

:למ ית ִֶָָאֹוליד

      

טו)  וידע ׁשהּכיר להיֹות לכן. טעם »≈»…≈ְְִִִֵֶַַַָָ
יהרגהּו, מֹוצאֹו ּכל יׁשמרּנּו לא ה' ְְְְִִֵֶֶַַָֹׁשאם
הרג ּכל ואמר עליו ה' רחם זֹו מצוה ְְְִִִִֵֵַָָָָָֹּבׁשביל

הּנהּוג ּכמׁשּפטֹו ּבפניו אֹות ה' ורׁשם ְְְְְִַַָָָָָוגֹו'.
אֹות לטֹובה ּבמצחֹו ׁשּנרׁשמת מצוה ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָּבעֹוׂשה

אֹומרֹו ּדרוהּוא על והּוא אֹות לקין ה' וּיׂשם ְְְְִֶֶֶַַַָ

והיה ּבּפסּוק פי"ז) (שמו"ר ז"ל ּׁשּדרׁשּו ְְֶַַָָָָמה
להם מצוה לאֹות ּפרּוׁש לאֹות לכם ְְְִֵֶֶַָָָָהּדם

ְִִָלׁשמירה:



עג                 
י ה ויאמר••••י בי אלי נחת ברי  נלה ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹ

ל וחאתי הריו ידי....אני ••••נהליה ת נב ....נה ְְְְְְֲֲֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָָֹ
י ח••••ה" ח הקה ה"א ל ו אה מ ל.... ְְְֲֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָֹ
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י י••••י  ה אחר בר תיוזר ו מ ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָָ

האההרי נ מהי י היה לז)א רינה).... ְְְֵֵֵֵֶַַַָָָָֹ
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הדה ••••ונ בר היא תקלה מה זיתר ו ְְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָָָָָָֹ

לחא ו....היה י י  יה ה •••• ְְְֲֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ
"חת ת "לא לא קללה ל ימ אחרי(והנני רי ְְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶָָָָָֹֹֹ

א  האמה" "מ אח ר ....)הל ֲִִִֶַַָָָָָֹ

  ¦³©«£ŸÆ¤¨´£¨½̈
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ונד אח••••נע מק לר רת ל אי.... ְְְֵֶָָָָָָ
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 וני ד••••תמיההניותח נילי  אה ְְְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָֹ
ל ל אר אי ....(ב"ר)ווני ְְְֲִִִֶַָֹֹ
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י ה ••••בריה ר הקראת מ אח זה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֹ

ורמז ל יה ה רה ל "קי הרל ל" ר ולא ְְְְְְִֵֵֵֵֶַָָָָָָָֹֹֹ

נ ר ולא נ ו....י י••••קלה רה איני ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֻ
מ מ נקמתי קנ אני רת בה ל ו יְְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַָָָֹמ
והא "י תיב" אמר הקרא ו הויהר ניו מני ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֻלמ

הבל אנקמת היא רה ל הקרא חת נלמ ימ ְְְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
 וא יקמ רה ה)הא ב מה(שמואל ל ו "ואמר  ְְְִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ

רמז התב ר אבל ל ה מה ר ולא "ר וי ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹיבי
וריה ואת ו הר אל וקרב ר ו יבי מה ְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָ"ל
אל יבא לא והח הר אמר אר ל הי תא ו "ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָֹֹו
בריו קר א רו רא א אני א את הה יתה ְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹ

א מיה ו)בברי לר(יא לרא יהיה ר....י ה ו ְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹ
••••ממ את ל אחרי)מחחקק רי(אחר "לבר  ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָ

ירא הי לא י א ני אבל תוהח ההמת "נייהר ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָֹמאי
 אמר אא ההר ירא היה לא מה וא אביו רק ְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹמה
"ו ראמ" בת מ תהח ל ל חתי היה ְְְְֲִֶֶַַַַַַָָָָָָו
ו" מ ניויהר החת מי יירא לא זה ו ביל וְְְְְְִִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָָָֹֹו

הל ל ראמ החזיר "תא לקי ה....ייה ו ְֱִִֶַַַָֹ

    ©¥¬¥©−¦¦¦§¥´§Ÿ̈®©¥¬¤
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י ו••••הנה הלינהיא ת נד....נב •••• ְְְְְִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָ
 ינ ליה ל אר....ד ד••••ר אביו לה  ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

מירת את למר "ו  ל מ ו" אמר  ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַֹמ
מ רח ינמ  א היה ללמ  ה מבא רזרחית ְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹ

אמר חיהר את מק ל )קלת ברי)המ יביל "אז ְְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַָָָָֹ
היתה הל מק ל "נ אר" אחר בר "מ מזרחה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָָָו
הר זה ליומ ר" מריא והרת יוח מזזת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָָהאר

אחיו ...."את ִֶָ
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יר••••ויהי "נה קיחנ נ לזר היר"  ....וקרא ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹ
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די מק••••ויד וי ליה זר אמר הא מק י ְְְִִֵֵֵֶַָָָָָָ

ּדםי קל עבדּתא מה ְֲֲֶַַַַָָואמר

מן למּפק ּדעתידין ְְֲִִִִִִַַזרעין

מן קדמי קּבילין ֳִִִַַָָאחּו

ְַָארעא:

ארעאיא מן אּת ליט ְְְִִַַָָּוכען

וקּבילת ּפּומּה ית ְְִִַַַַַָּדפתחת

:יד מן ּדאחּו ּדמּה ְְְִֵָָָית

לאיב ּבארעא תפלח ְְְֲִֵַַָָארי

ל חילּה למּתן ְִִֵַַָתֹוסיף

ּתהי וגלי ְְְִֵֵַַָמּטלטל

ְְַָבארעא:

סּגייג יי קדם קין ְֲֳִִַַַַָָָואמר

מּלמׁשּבק: ְְִִִָחֹובי

יֹומאיד יתי תריכּתא ְִִָָָָָהא

ּומן ארעא אּפי מעל ְִֵֵֵַַַָדין

אפׁשר לית ְֳֵֶָָָקדמ

מּטלטל ואהי ְְִִִֵַַַָָָלאּטּמרא

כל ויהי ּבארעא ְְְִֵֵַָָָוגלי

יקטלינני: ְְְְְִִִִִָָֻּדיׁשּכחּנני

ּכלטו לכן יי לּה ְְֲֵֵַַָָואמר

דרין לׁשבעא קין ְְִִִַַָָָקטיל

לקין יי וׁשּוי מּנּה ְְְְְִִִִֵַַַָיתּפרע

למקטל ּדלא ּבדיל ְְְְִִַָָָאתא

דיׁשּכחּנּה: ּכל ְְְִִֵֵָָיתּה

ייטז קדם מן קין ְְֳִִַַָָּונפק

ּומּטלטל ּגלי ּבארעא ְְְִִִֵַַַָָויתיב

עלֹוהי עבידא ֲֲֲִִִָָּדהוה

דעדן: ּדגינתא ְְְְְִִִֵֶַָמלקדמין

אּתתּהיז ית קין ְִִִֵַַָוידע

חנֹו ית וילידת ְֲִִִַַַָועּדיאת

ּוקרא קרּתא ּבני ְְֲֵַַָָָָוהוה

ּברּה ּכׁשּום דקרּתא ְְְְְֵַָָׁשמא

:ֲחנֹו

יתיח לחנֹו ְְְֲִִַָואתיליד

ית אֹוליד ועירד ְִִִָָָעירד

אֹוליד ּומחּייאל ְְִִֵֵָָמחּויאל

ּומתּוׁשאל מתּוׁשאל ְְֵֵָָָית

:למ ית ִֶָָאֹוליד

      

טו)  וידע ׁשהּכיר להיֹות לכן. טעם »≈»…≈ְְִִִֵֶַַַָָ
יהרגהּו, מֹוצאֹו ּכל יׁשמרּנּו לא ה' ְְְְִִֵֶֶַַָֹׁשאם
הרג ּכל ואמר עליו ה' רחם זֹו מצוה ְְְִִִִֵֵַָָָָָֹּבׁשביל

הּנהּוג ּכמׁשּפטֹו ּבפניו אֹות ה' ורׁשם ְְְְְִַַָָָָָוגֹו'.
אֹות לטֹובה ּבמצחֹו ׁשּנרׁשמת מצוה ְְְְְְִִִֶֶֶֶָָּבעֹוׂשה

אֹומרֹו ּדרוהּוא על והּוא אֹות לקין ה' וּיׂשם ְְְְִֶֶֶַַַָ

והיה ּבּפסּוק פי"ז) (שמו"ר ז"ל ּׁשּדרׁשּו ְְֶַַָָָָמה
להם מצוה לאֹות ּפרּוׁש לאֹות לכם ְְְִֵֶֶַָָָָהּדם

ְִִָלׁשמירה:



עד              
האה, לדת לנת: י מת הדה ,ילד אמר ְְְִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָהא
הא ל"ז. אינזינד"ר ,האי לדת זרית ל"ז, ְְְְְִִֶַַַַַָניטר"א
את הליד לני האה: לדת מדר היל, ל ,לידה ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַָָאמר
והא ,האי זרית מדר ,ילד אמר כהא ת, א  ,ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָא

אניידרי"ר ....ל"ז ְַַ
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    ¥³¨«©©Æ¨½̈§¥¬©¥¦−

¦¨«
  ••••,זה ל רל ל היה מלא למדנ אא ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֹ

י תיב" אמר: הבטחת הא ר דה  ניְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָָֻה
את והרג ביי ר וה ני הליד לאחר למ ומד ,"ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָקי

"וג לי הרגי אי "י אמר זה ,קי.... ••••(ב"ר) ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
,מילת ואחת רבה לרה אחת הל: ר ל ר היה ְְְְְְִִִִֶַַַַַַַַָָָָָָ

קרי ל ס קמ מיל היא ז)אינ אחרי רידי)ס , ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
כ מקטת ואבלהקר, נזה וחבר ,ידמ מאכיל ה ְְְְֲֲֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

אב ר וזה כא)אלמנה. ואלמנה(כד תלד, לא קרה "רה : ְְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹ
חלק אדת ר מ ייטיב", רה••••....לא ל היא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹ

למא מסרת ליו גה  ל מאכל)רבה, :אחרי ריס(. ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

סרה ל ר בת••••....דה  ל ,מי ל היא ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָ
רה בראית ה אדה ברי , ....מיד ְְְִִִִִֵֵֵַַָָָָ

   ©¥¬¤¨−̈¤¨¨®´
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   ••••תהמ לרי הרא היה הא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶָָָֹֹ
,אנ מרה ביל א וחד א חד ,אהלי ויב ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָֹֹֹֹדרת,
מדר אחר. מק אהל קות לה זה, מק הרה ְְְְְְֳִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָכלה

אמר א מה ,אלילי לבדת י נה ג)אדה: ח "סמל(יחזקאל : ְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָ
אלילי לבדת לזר וגב" ר " אחיו: וכ הקנה", ....הנאה ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָֹ

    §¥¬¨¦−®̈´¨½̈
   £¦¾¨Ÿ¥¬¦−§¨«

   §¦¨´©¦À¨«§¨Æ¤
   ́©©½¦Ÿ¥¾¨Ÿ¥¬
   §−¤©§¤®©«£¬«©©−¦

©«£¨«
 ••••ל ,בלי ל בל, ,קי ל תנא ל ְְִִִֵֵֶַַַַַָֻ

חילר זי לי לת ,קי ל תנא והתקי....  ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹֹֻ
 ••••מ ברזל, נחת אנת ט)מחד טז "ילט(איוב : ְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַַָֹֹֹֻ

ל ל אינ ,חר לי". ל)סג"ל(יניו ל ,)ירי(אא ְְְְִֵֵֵֵֵֵֶֶֶָָֹֹ

לי ל מחח מחד למר למה, מוט קט קמ נקד ְְְְְְְְֲֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהרי
ברזלנאנת ל••••....חת א רההיא בראית ....נח, ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֻ
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 ••••הרג לי ,מימ מ רת ניו הי ְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָ
,כמ קי ותבל סמא למ היה ,נ קי בל ואת קי ְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָאת
,והרג ת, למ לאביו ואמר חה, ל ונדמה קי את ְְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָֹוראה
יניה נ את וסק  אל  הה ,זקנ קי הא ד ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָוכיו

סמ והא מ רת ניו והי ,והרג.... ••••מלה ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָָָ
אני וכי נהרג, הא לי הרגי, אר אי וכי :מילת ְְְְְְְֱֲֲִִִִִִִִִֶֶַַַָלי
הרגי, אר וילד מי ל קרי ה הא מזיד, ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָיו
אני גג והלא תמיהה. חרתי, ידי ל למר נהרג ְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֻֻלחרתי

חרתי זה ולא י זה לא מזיד, א••••....ולא חרב, מת ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹֹֻ
ל"ז מקאדור"ה ,ח.... ְֵַַ

  ¦¬¦§¨©−¦ª©®̈¦
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   ••••הב ד ל נתלה מזיד, הרג ,קי ְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֻ
ההר בית לי ילה  ל לא גג, הרגי אני ....רת, ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָֹ

 ••••נח רי ר  ,ל אחז בית רי מא,ל ְְְְְְִִִִִִִַַַַָָָָָ
מ רת וניו ,ל למ הרג לא רה: ראית מדרְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹ
לאחר קי ל זר לכת זרה גזרה לי רבה, רה מְְְְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָמ
א הל למחר להלה. ילדת אנ מה :אמר רת, ְְְְִֶַַַָָָָָָָָָבה
וכי לי", הרגי אי "וכי :לה אמר והא .לה את טְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַָָֹו
זרי הא ,ני וילד קמה אי היה הבל את הרגי ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָָאני
א אני רת, בה ל נתלה הרג, י מה ו תא ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹלה
ל וחמר קל וזה ההר בית לי ל  ל לא ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹהרגי,
את מק בח את בה הא ר דה אי , א ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָטת.

בר.... ְָ
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  ••••ל וקבל הרא אד אל למ ל א ְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָ

מק ל זרת ל לדקק ליכ וכי :לה אמר אניו, ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ
חה, מ קט :ל אמר . את יה והא ,ותכמ ְְְְְְְֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָֹ

זה מא ר מיתהוהלא מקנסה נה, יל מאה ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹֹ
ל סה ללד, ד מה ,"וג אד דו" מד: ,יד ְְְְִִֵֵֶַַַַַָָָָָל

אותאוה רבה)ל ....(בראשית ֲֲַַַָָ

ּתרּתיןיט למ לּה ְְִֵֵֶֶַּונסיב

וׁשּום עדה חד ׁשּום ְְִָָָנׁשין

צּלה: ְִִָָָּתניתא

הּואכ יבל ית עדה ִִַָָָָָוילידת

ּדיתבי ּדכל רּבהֹון ְְְְֲֵַָָָהוה

בעיר: ּומרי ְְְִִֵַָמׁשּכנין

הּואכא יּובל אחֹוהי ְִַָוׁשּום

על ּדמנּגן ּדכל רּבהֹון ְְְֲִֵַַַָָהוה

זמר ידעי נבלא ְְְִֵַָָּפּום

ואּבּובא: ְִַָָּכּנֹורא

יתכב ילידת היא אף ְְִִִַַָָוצּלה

ידעי ּדכל רּבהֹון קין ְְְִֵַַַָָּתּובל

ּופרזלא נחׁשא ְְְִִַַָָָעיבידת

נעמה: קין ּדתּובל ְֲֲִֵַַַַָָואחתּה

עדהכג לנׁשֹוהי למ ְֲִִֶֶַַָָואמר

למ נׁשי קלי ׁשמען ְְְִִִֵֶֶַָָוצּלה

גברא לא לממרי ְְְִֵֶַָָָָאציתא

סביל אנא ּדבדילּה ְְֲִִִִֵֵָָקטלית

עֹולימא לא ואף ְִִַָָחֹובי

יׁשּתיצי ּדבדילּה ְְֲִִִִִֵֵֵחּבלית

ְִַזרעי:

דריןכד לׁשבעא ְְֲִֵַָָארי

ללמ הלא לקין ְְְֲִִִֶֶָָאיתלין

וׁשבעא: ׁשבעין ְְְְִֵַַָּברּה

יתכה עֹוד אדם ִַָָָוידע

ּוקרת ּבר וילידת ְְִִִֵַַַאּתתּה

אמר ארי ׁשת ׁשמּה ְֲֲֵֵֵַָית

חלף אחרן ּבר יי לי ְְֲֳִַַַָָָיהב

קין: ּדקטלּה ְִִֵֶֶַָהבל
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Ì„‡ ÌÓL ˙‡ ‡iÂ Ì˙B‡ iÂ(ב (ה, «¿»∆»«ƒ¿»∆¿»»»
ּתארים. ּבארּבעה נקרא הּׂשכל.‡„Ìהאדם מעלת –LÈ‡– ְְְְִִַָָָָָָָ»»ֲֵֶַַַƒ

הּמּדֹות. מעלתמעלת אֹו הּׂשכל מעלת להּׂשיג ההתּגּברּות – ֲִַַַ∆∆ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַַ

אֹו אדם למעלת להגּביהֹו האנֹוׁש, עם עֹוסק ׁשּגבר הינּו ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּמּדֹות,

ׁשמם את וּיקרא אֹותם ויבר זהּו איׁש. הּׁשם‡„Ìלמעלת – ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָ»»ֵַ

להעיר ויׁש האדם. ׁשלמּות ּתכלית על הּמֹורה ּביֹותר, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנעלה

חמד עו)מּׂשדי אות א מע' כללים ּדעלמא(א לאיניׁש ּכּנּוי הּוא אדם : ְְְְִִִִֵֶֶָָָָ

ּבארּכה. ׁשם עּין כו', חכם ּתלמיד ְֲִֵֵֶַַַָָָָֻׁשאינֹו
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אתילידכו הּוא אף ְְְִִֵַּולׁשת

אנֹוׁש ׁשמּה ית ּוקרא ְְֱֵַָָּבר

בני חלּו ּביֹומֹוהי ְְְִֵֵָּבכן

ְְְִִֵַַָָָָָָאנׁשאמּלצּלאהּבׁשמאדיי:

אדםא ּתּולדת ספר ְְֵַַָָּדין

אדם יי ּדברא ְְְִָָָָָּביֹומא

יתּה: עבד אלהים ְֱִִֵֵָָֹּבדמּות

ּבראנּוןב ונּוקבא ְְְְַָָּדכר

ית ּוקרא יתהֹון ְְִָָָָּוברי

ּביֹומא אדם ְְָָָָׁשמהֹון

ְְְִִדאתּבריאּו:

ּותלתיןג מאה אדם ְְֲִַָָָָָוחיא

ּבדמּותּה ואֹוליד ְְְִִִֵׁשנין

ׁשמּה ית ּוקרא לּה ְְְֵֵֵָָָּדדמי

ֵׁשת:

ּבתרד אדם יֹומי ֲֵַַָָָוהוֹו

מאה ּתמני ׁשת ית ְְְִֵֵַָָּדאֹוליד

ּובנן: ּבנין ואֹוליד ְְְְִִִָׁשנין

ּדחּיאה אדם יֹומי ּכל ֲִֵַַָָָָוהוֹו

ׁשנין ּותלתין מאה ְְְְִִַָָּתׁשע

ִּומית:

וחמׁשו מאה ׁשת ְֲֲֵֵַַָָוחיא

אנֹוׁש: ית ואֹוליד ְְֱִִָׁשנין

ּדאֹולידז ּבתר ׁשת ְֲִֵַַָָוחיא

      

B‚Â.א)  ‰זה אֹומרֹו ּכּונת לדעת צרי ∆≈∆¿ְִֶַַַַָָָ
אֹומרֹו עֹוד הּלז. הּסּפּור מה ּביֹוםספר ְְִֵֶַַַָ

היה ּברא ּביֹום ּכי ׁשּנראה ּבדמּות וגֹו' ְְְְְְִִִֶֶָָֹֹּברא
הֹודיע ׁשּכבר אחר עֹוד כן. אחרי ולא ְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹּבדמּות
על ב' ּפעם חזר לּמה הּבריאה ּביֹום זה ְְִֶַַַַַָָָָָָּדבר
עֹוד ב' ּפעם לֹומר הצר לּמה עֹוד ְַַַַַָָָָֻהּדבר.
ּפעם לֹומר חזר לּמה ועֹוד וגֹו' ּונקבה ְְְֵַַַַָָָָָָזכר
לׁשמר הּכתּובים ּכּונת אכן הּבראם. ּביֹום ְְְְִִִֵַַַָָָָֹב'
העֹולם, עד חּיים אֹורחֹותיו ּכל ּכי ה' ְִִֶֶַַָָָָּדר
נסּדרּו אׁשר עֹולם ׁשני לסּדר אלהים ּבבא ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַָֹֹוהּנה
והצר ונסּתרֹות נגלֹות סּבֹות לכּמה ְְְְְְִִִַַַָָֻּבּדֹורֹות
הקּדים חלציו ויֹוצאי אדם מיתת ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָלהזּכיר
ימאס אי יתּבר ּכנגּדֹו טֹוען טענת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָלהסיר
ּכליו יׁשּבר אׁשר יֹוצר יׁש ּכביכֹול ּכּפיו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָיגיע
טרחתֹו ּומפסיד טֹורח יׁש ּבניניו סֹותר ּבֹונה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָיׁש
ונפסד ההֹווה ער ּבהגּדיל הּתימה ּתגּדל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָויֹותר
הּוא הּבֹורא הּוא הּיֹוצר הּוא ּככה יעׂשה ְֲֵֵֶַַַָָָָולּמה
ּבפתע ויׁשּברּנּו האדם לצר עֹולמֹו ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹהּבֹונה
נֹוגע הפסד ואין מפסדת הּכל חמּדת ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻונמצא
הּכתּוב ׁשּיאמר קדם ּכן על אׁשר לבעליה. ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאּלא
הּדבר היה מה' לא ּכי ואמר קדם אדם ְִִֵַַַַַָָָָָָָָֹמיתת
הּסֹובב הּוא אּלא הּבריאה חמּדת ּדֹור ְְְִִֵֶֶַַַָָָלהמית
ּתֹולדת ספר זה אֹומרֹו והּוא למּות ְְְְְֵֶֶַָֹלעצמֹו
ּכי מעׂשיו ּבאמצעּות אדם הֹוליד אׁשר ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָּפרּוׁש
ּכדר הּמעׂשים ועל הּבנים על יאמר ְְֲִִֶֶַַַַַַָָֹּתֹולדֹות
ּתֹולדת אּלה ּבפרׁשת נח) (ּתנחּומא ז"ל ְְְְֵֶַַַָָָָֹֹאֹומרם

מצוֹות צּדיקים ׁשל ּתֹולדֹות עּקר ז"ל ודרׁשּו ְְְִִִִֶַַַָָֹנח
יעׂשה אׁשר על ׁשּיאמר הּנה טֹובים ֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַֹּומעׂשים
יּגיד ּכאן ּגם ּתֹולדת לׁשֹון ּבהנהגֹותיו ְְְְִַַַָָָָָָֹהאדם
הּדברים יצאּו מּמּנּו ּכי אדם ׁשל ְְְִִִֶֶַָָָָָּתֹולדֹותיו
להיֹות ׁשּבראם ּביֹום חפץ ה' ּכי ה' חפץ ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָהפ
אדם ּברא ּביֹום אֹומרֹו והּוא אלהים ְְְְְֱִִָָֹֹּבדמּות
לחיֹות ּתּקנֹו ּפרּוׁש אֹותֹו עׂשה אלהים ְְְֱִִִִֵָָֹּבדמּות
אמרּתי אני פב) (ּתהּלים אֹומרֹו ּדר על ְְְֲִִִִִֶֶַַָָּתמיד.
זה הרי ּתמּותּון ּכאדם אכן וגֹו' אּתם ְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָֹאלהים
העֹולם. עד חּיים אלהים ּבאֹומרֹו ּכי ְְֱִִִִַַַָָֹמּגיד

ּׁשאמרואֹומרֹו מה ּכי יּגיד ּבראם ּונקבה זכר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָ
ּבגדר הּנקבה ּגם היתה וגֹו' אלהים ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָֹּבדמּות
ּבדמּות ׁשּבראם ׁשהגם לֹומר נתּכּון ּגם ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָזה.
ּבראם כן ּפי על אף לעֹולם לחיֹות ְְְֱִִִֵַַָָָֹאלהים
ויבר עֹוד ואמר ולרּבֹות לפרֹות ּונקבה ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָזכר
ּכי המעּלה ׁשם ׁשהּוא אדם ׁשמם וּיקרא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻוגֹו'
הּמעלֹות. ּבחינת ּבכל עּמהם חסּדֹו ה' ְְְְֲִִִִֶַַַַָָהגּדיל
היּו הּמעלֹות ׁשּכל הּבראם ּביֹום אמר ְְְֲִֶֶַַַָָָָָֹוגמר
ּבין ּכן הּדבר עמד לא אבל הּבריאה ְְֲִֵֵַַַָָָָָֹּביֹום
ּכּמּובן האּׁשה ּבבחינת ּבין האדם ְְִִִִִֵַַַָָָָָָּבבחינת
יתּבר ּׁשּמּמּנּו מה ׁשהֹודיע ואחר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹמהּמארע.
לא ּכי מּובן והּדבר וּימת וגֹו' אדם ויחי ְְְִִַַַַָָָָָָָֹֹּכתב
ידיו מעׂשה חּבל ולא זאת היתה ה' ְְֲִֵֵֵֵַָָָָֹֹמאת

הּסֹובב: הּוא ֵֶַָאּלא
BÓÏˆk.ג) B˙eÓ„a „ÏBiÂׁשּקין להיֹות ּפרּוׁש «∆ƒ¿¿«¿ְִִֵֶַ

קרֹוב הרע ּבחינת ּבתגּברת נֹולדּו ְְְְְִִֶֶֶַַָָֹוהבל

הרע מּבחינת מרחק היה זה ּובן הרע ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻלּמעׂשה
אמר לזה הּזהּום נתרֹוקן ּכבר וגֹו'.ּכי ּבדמּותֹו ְְְְִִִִֵֶַַָָָ

ׁשניהם ּגם מתּו הראׁשֹונים ב' ּכי להיֹות ְְִִִִֵֵֶַָעֹוד
ּומּׁשת הּמּבּול ּדֹור ּבאבד קין ּומּיד ּתכף ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹהבל
אדם ּכצלמֹו ּבדמּותֹו אמר לזה העֹולם ְְְְִֶַַַָָָָָָֻהׁשּתת
הּוא לּבטן ג' הּוא ּגם העֹולם, ּבנין ְִִֶֶֶֶַַַָָׁשּמּמּנּו
יתרֹו): (ּתנחּומא מּלוי ּולמד וצא ְְְְִִִֵֵַַַָָהּקדֹוׁש

B‚Â'.ה) Ì„‡ ÈÓÈ Ïk eÈ‰iÂהּכתּוב ׁשהצר טעם «ƒ¿»¿≈»»¿ְֶַַַַָֻ
ללא הּׁשנים ּכל ׁשל ּוכלל ּפרט ְְְְִִֶַַָָָָֹלהֹודיע
ׁשּלקח ּכסדר לבד ּבפרט הסּפיק ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹצר
ּכל ׁשחּיי להיֹות הּוא נח. ּבפרׁשת ְְִֵֶַַַַָָָָֹהּכתּוב
הּלדה מּיֹום וחרּוצים קצּובים הם ְְֲִִִִִֵֵַַַָָהּנבראים
ואדם ימיו, חרּוצים אם יד) (אּיֹוב ְְֲִִִִִָָָָּדכתיב
לא אם ּתמיד לחיֹות ׁשּנֹוצר להיֹות ְְִִִִִֶַָָֹהראׁשֹון
היתה לא למעלה ׁשּכתבנּו ּוכמֹו חֹוטא ְְְְְֵֶַַָָָָָָֹהיה

ׁשאמר והּוא קצבה אדםלֹו ימי ּכל וּיהיּו ְְְְִִֵֶַַָָָָָ
היֹותֹו מּיֹום לֹו הּקצּובים לא הּכּונה חי ְֱֲִִֶַַַַָָֹאׁשר
ּבעֹולם היתה וקצבתֹו קצבה. לֹו היתה לא ְְְְְִִִָָָָָָָָֹּכי
אׁשר ולא חי אׁשר הּקצבה לֹו נעׂשה ְְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָֹהּזה

ועדנק מאדם ּוכלל ּפרט ּׁשּכתב ּומה לֹו. צבּו ְְְְְִֵֶַַַָָָָָ
קצבּו אׁשר ימיהם ׁשלמּו ּכּלם ּכי להֹודיע ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֻנח
ימי ּכל וּיהיּו ּבאֹומרֹו הּכתּוב ּכּונת ואין ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָלהם
ׁשּלא היֹותֹו מּיֹום לֹו הּקצּובים ימים הם ְְֱִִִֵֶַָֹוגֹו'
אׁשר אמר ולא העליֹון, מעֹולם יֹותר לֹו ְְְֲֵֵֶֶַָָָָֹקצבּו
ּכדר מֹונה הּוא ׁשחי מה ׁשחׁשּבֹון ׁשּתבין ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָחי

והבן: ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּבאדם ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּכתב



עה               

   §¥³©Æª©¥½
   ©¦§¨¬¤§−¡®¨´

   ©½¦§−Ÿ§¥¬§Ÿ̈«
 ••••     ר   ְְְְְִִֶֶַָָָָֹֻ

ר    ר    ְְְֱֲֲִִִִִֶַַַָָָָָ
.... ֱָ

   ¤´¥½¤«§−Ÿ¨¨®
   §À§³Ÿ¡Ÿ¦Æ¨½̈
   ¦§¬¡Ÿ¦−¨¨¬Ÿ«

   ••••ר   ר   ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֹ
ר  ....  ••••בר   ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָֹ

....  ִ

   ̈¨¬§¥−̈§¨¨®©§¨´¤
   ŸÀ̈©¦§¨³¤§¨Æ¨½̈

 §−¦¨«§¨«
        

Ì„‡ ÌÓL ˙‡ ‡iÂ Ì˙B‡ iÂ(ב (ה, «¿»∆»«ƒ¿»∆¿»»»
ּתארים. ּבארּבעה נקרא הּׂשכל.‡„Ìהאדם מעלת –LÈ‡– ְְְְִִַָָָָָָָ»»ֲֵֶַַַƒ

הּמּדֹות. מעלתמעלת אֹו הּׂשכל מעלת להּׂשיג ההתּגּברּות – ֲִַַַ∆∆ְְְֲֲִִֵֶַַַַַַַַ

אֹו אדם למעלת להגּביהֹו האנֹוׁש, עם עֹוסק ׁשּגבר הינּו ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָהּמּדֹות,

ׁשמם את וּיקרא אֹותם ויבר זהּו איׁש. הּׁשם‡„Ìלמעלת – ְְְְֲִִֶֶֶַַַַָָָָ»»ֵַ

להעיר ויׁש האדם. ׁשלמּות ּתכלית על הּמֹורה ּביֹותר, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּנעלה

חמד עו)מּׂשדי אות א מע' כללים ּדעלמא(א לאיניׁש ּכּנּוי הּוא אדם : ְְְְִִִִֵֶֶָָָָ

ּבארּכה. ׁשם עּין כו', חכם ּתלמיד ְֲִֵֵֶַַַָָָָֻׁשאינֹו
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אתילידכו הּוא אף ְְְִִֵַּולׁשת

אנֹוׁש ׁשמּה ית ּוקרא ְְֱֵַָָּבר

בני חלּו ּביֹומֹוהי ְְְִֵֵָּבכן

ְְְִִֵַַָָָָָָאנׁשאמּלצּלאהּבׁשמאדיי:

אדםא ּתּולדת ספר ְְֵַַָָּדין

אדם יי ּדברא ְְְִָָָָָּביֹומא

יתּה: עבד אלהים ְֱִִֵֵָָֹּבדמּות

ּבראנּוןב ונּוקבא ְְְְַָָּדכר

ית ּוקרא יתהֹון ְְִָָָָּוברי

ּביֹומא אדם ְְָָָָׁשמהֹון

ְְְִִדאתּבריאּו:

ּותלתיןג מאה אדם ְְֲִַָָָָָוחיא

ּבדמּותּה ואֹוליד ְְְִִִֵׁשנין

ׁשמּה ית ּוקרא לּה ְְְֵֵֵָָָּדדמי

ֵׁשת:

ּבתרד אדם יֹומי ֲֵַַָָָוהוֹו

מאה ּתמני ׁשת ית ְְְִֵֵַָָּדאֹוליד

ּובנן: ּבנין ואֹוליד ְְְְִִִָׁשנין

ּדחּיאה אדם יֹומי ּכל ֲִֵַַָָָָוהוֹו

ׁשנין ּותלתין מאה ְְְְִִַָָּתׁשע

ִּומית:

וחמׁשו מאה ׁשת ְֲֲֵֵַַָָוחיא

אנֹוׁש: ית ואֹוליד ְְֱִִָׁשנין

ּדאֹולידז ּבתר ׁשת ְֲִֵַַָָוחיא

      

B‚Â.א)  ‰זה אֹומרֹו ּכּונת לדעת צרי ∆≈∆¿ְִֶַַַַָָָ
אֹומרֹו עֹוד הּלז. הּסּפּור מה ּביֹוםספר ְְִֵֶַַַָ

היה ּברא ּביֹום ּכי ׁשּנראה ּבדמּות וגֹו' ְְְְְְִִִֶֶָָֹֹּברא
הֹודיע ׁשּכבר אחר עֹוד כן. אחרי ולא ְְְֲִִֵֵֶַַַַָֹּבדמּות
על ב' ּפעם חזר לּמה הּבריאה ּביֹום זה ְְִֶַַַַַָָָָָָּדבר
עֹוד ב' ּפעם לֹומר הצר לּמה עֹוד ְַַַַַָָָָֻהּדבר.
ּפעם לֹומר חזר לּמה ועֹוד וגֹו' ּונקבה ְְְֵַַַַָָָָָָזכר
לׁשמר הּכתּובים ּכּונת אכן הּבראם. ּביֹום ְְְְִִִֵַַַָָָָֹב'
העֹולם, עד חּיים אֹורחֹותיו ּכל ּכי ה' ְִִֶֶַַָָָָּדר
נסּדרּו אׁשר עֹולם ׁשני לסּדר אלהים ּבבא ְְְְְְֱֲִִִֵֵֵֶַָֹֹוהּנה
והצר ונסּתרֹות נגלֹות סּבֹות לכּמה ְְְְְְִִִַַַָָֻּבּדֹורֹות
הקּדים חלציו ויֹוצאי אדם מיתת ְְְְְֲִִִִֵַַָָָָלהזּכיר
ימאס אי יתּבר ּכנגּדֹו טֹוען טענת ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָלהסיר
ּכליו יׁשּבר אׁשר יֹוצר יׁש ּכביכֹול ּכּפיו ְְְֲִִֵֵֵֵֶַַַָָָיגיע
טרחתֹו ּומפסיד טֹורח יׁש ּבניניו סֹותר ּבֹונה ְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָיׁש
ונפסד ההֹווה ער ּבהגּדיל הּתימה ּתגּדל ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָויֹותר
הּוא הּבֹורא הּוא הּיֹוצר הּוא ּככה יעׂשה ְֲֵֵֶַַַָָָָולּמה
ּבפתע ויׁשּברּנּו האדם לצר עֹולמֹו ְְְְְִֶֶֶֶַַָָָָֹהּבֹונה
נֹוגע הפסד ואין מפסדת הּכל חמּדת ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֹֻונמצא
הּכתּוב ׁשּיאמר קדם ּכן על אׁשר לבעליה. ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֹֹאּלא
הּדבר היה מה' לא ּכי ואמר קדם אדם ְִִֵַַַַַָָָָָָָָֹמיתת
הּסֹובב הּוא אּלא הּבריאה חמּדת ּדֹור ְְְִִֵֶֶַַַָָָלהמית
ּתֹולדת ספר זה אֹומרֹו והּוא למּות ְְְְְֵֶֶַָֹלעצמֹו
ּכי מעׂשיו ּבאמצעּות אדם הֹוליד אׁשר ְְֲֲִִֵֶֶַָָָָּפרּוׁש
ּכדר הּמעׂשים ועל הּבנים על יאמר ְְֲִִֶֶַַַַַַָָֹּתֹולדֹות
ּתֹולדת אּלה ּבפרׁשת נח) (ּתנחּומא ז"ל ְְְְֵֶַַַָָָָֹֹאֹומרם

מצוֹות צּדיקים ׁשל ּתֹולדֹות עּקר ז"ל ודרׁשּו ְְְִִִִֶַַַָָֹנח
יעׂשה אׁשר על ׁשּיאמר הּנה טֹובים ֲֲֲִִִֵֶֶֶַַַַֹּומעׂשים
יּגיד ּכאן ּגם ּתֹולדת לׁשֹון ּבהנהגֹותיו ְְְְִַַַָָָָָָֹהאדם
הּדברים יצאּו מּמּנּו ּכי אדם ׁשל ְְְִִִֶֶַָָָָָּתֹולדֹותיו
להיֹות ׁשּבראם ּביֹום חפץ ה' ּכי ה' חפץ ְְְִִֵֵֶֶֶַָָָהפ
אדם ּברא ּביֹום אֹומרֹו והּוא אלהים ְְְְְֱִִָָֹֹּבדמּות
לחיֹות ּתּקנֹו ּפרּוׁש אֹותֹו עׂשה אלהים ְְְֱִִִִֵָָֹּבדמּות
אמרּתי אני פב) (ּתהּלים אֹומרֹו ּדר על ְְְֲִִִִִֶֶַַָָּתמיד.
זה הרי ּתמּותּון ּכאדם אכן וגֹו' אּתם ְְְֱֲִֵֵֶֶַָָָֹאלהים
העֹולם. עד חּיים אלהים ּבאֹומרֹו ּכי ְְֱִִִִַַַָָֹמּגיד

ּׁשאמרואֹומרֹו מה ּכי יּגיד ּבראם ּונקבה זכר ְְְְִִֵֶַַַָָָָָָ
ּבגדר הּנקבה ּגם היתה וגֹו' אלהים ְְְְְֱִִֵֶֶַַָָָֹּבדמּות
ּבדמּות ׁשּבראם ׁשהגם לֹומר נתּכּון ּגם ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָזה.
ּבראם כן ּפי על אף לעֹולם לחיֹות ְְְֱִִִֵַַָָָֹאלהים
ויבר עֹוד ואמר ולרּבֹות לפרֹות ּונקבה ְְְְְְִִֵֶַַָָָָָזכר
ּכי המעּלה ׁשם ׁשהּוא אדם ׁשמם וּיקרא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָֻוגֹו'
הּמעלֹות. ּבחינת ּבכל עּמהם חסּדֹו ה' ְְְְֲִִִִֶַַַַָָהגּדיל
היּו הּמעלֹות ׁשּכל הּבראם ּביֹום אמר ְְְֲִֶֶַַַָָָָָֹוגמר
ּבין ּכן הּדבר עמד לא אבל הּבריאה ְְֲִֵֵַַַָָָָָֹּביֹום
ּכּמּובן האּׁשה ּבבחינת ּבין האדם ְְִִִִִֵַַַָָָָָָּבבחינת
יתּבר ּׁשּמּמּנּו מה ׁשהֹודיע ואחר ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹמהּמארע.
לא ּכי מּובן והּדבר וּימת וגֹו' אדם ויחי ְְְִִַַַַָָָָָָָֹֹּכתב
ידיו מעׂשה חּבל ולא זאת היתה ה' ְְֲִֵֵֵֵַָָָָֹֹמאת

הּסֹובב: הּוא ֵֶַָאּלא
BÓÏˆk.ג) B˙eÓ„a „ÏBiÂׁשּקין להיֹות ּפרּוׁש «∆ƒ¿¿«¿ְִִֵֶַ

קרֹוב הרע ּבחינת ּבתגּברת נֹולדּו ְְְְְִִֶֶֶַַָָֹוהבל

הרע מּבחינת מרחק היה זה ּובן הרע ְְֲִִֵֶֶַַַַַָָָָָֻלּמעׂשה
אמר לזה הּזהּום נתרֹוקן ּכבר וגֹו'.ּכי ּבדמּותֹו ְְְְִִִִֵֶַַָָָ

ׁשניהם ּגם מתּו הראׁשֹונים ב' ּכי להיֹות ְְִִִִֵֵֶַָעֹוד
ּומּׁשת הּמּבּול ּדֹור ּבאבד קין ּומּיד ּתכף ֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹהבל
אדם ּכצלמֹו ּבדמּותֹו אמר לזה העֹולם ְְְְִֶַַַָָָָָָֻהׁשּתת
הּוא לּבטן ג' הּוא ּגם העֹולם, ּבנין ְִִֶֶֶֶַַַָָׁשּמּמּנּו
יתרֹו): (ּתנחּומא מּלוי ּולמד וצא ְְְְִִִֵֵַַַָָהּקדֹוׁש

B‚Â'.ה) Ì„‡ ÈÓÈ Ïk eÈ‰iÂהּכתּוב ׁשהצר טעם «ƒ¿»¿≈»»¿ְֶַַַַָֻ
ללא הּׁשנים ּכל ׁשל ּוכלל ּפרט ְְְְִִֶַַָָָָֹלהֹודיע
ׁשּלקח ּכסדר לבד ּבפרט הסּפיק ולא ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֹצר
ּכל ׁשחּיי להיֹות הּוא נח. ּבפרׁשת ְְִֵֶַַַַָָָָֹהּכתּוב
הּלדה מּיֹום וחרּוצים קצּובים הם ְְֲִִִִִֵֵַַַָָהּנבראים
ואדם ימיו, חרּוצים אם יד) (אּיֹוב ְְֲִִִִִָָָָּדכתיב
לא אם ּתמיד לחיֹות ׁשּנֹוצר להיֹות ְְִִִִִֶַָָֹהראׁשֹון
היתה לא למעלה ׁשּכתבנּו ּוכמֹו חֹוטא ְְְְְֵֶַַָָָָָָֹהיה

ׁשאמר והּוא קצבה אדםלֹו ימי ּכל וּיהיּו ְְְְִִֵֶַַָָָָָ
היֹותֹו מּיֹום לֹו הּקצּובים לא הּכּונה חי ְֱֲִִֶַַַַָָֹאׁשר
ּבעֹולם היתה וקצבתֹו קצבה. לֹו היתה לא ְְְְְִִִָָָָָָָָֹּכי
אׁשר ולא חי אׁשר הּקצבה לֹו נעׂשה ְְֲֲֲִֶֶֶַַַַָָֹהּזה

ועדנק מאדם ּוכלל ּפרט ּׁשּכתב ּומה לֹו. צבּו ְְְְְִֵֶַַַָָָָָ
קצבּו אׁשר ימיהם ׁשלמּו ּכּלם ּכי להֹודיע ְְְְֲִִֵֶֶַַָָָֹֻנח
ימי ּכל וּיהיּו ּבאֹומרֹו הּכתּוב ּכּונת ואין ְְְְְִֵֵֶַַַַָָָָלהם
ׁשּלא היֹותֹו מּיֹום לֹו הּקצּובים ימים הם ְְֱִִִֵֶַָֹוגֹו'
אׁשר אמר ולא העליֹון, מעֹולם יֹותר לֹו ְְְֲֵֵֶֶַָָָָֹקצבּו
ּכדר מֹונה הּוא ׁשחי מה ׁשחׁשּבֹון ׁשּתבין ְְִֶֶֶֶֶֶֶַַַָחי

והבן: ׁשּפרׁשּתי ּכמֹו ּבאדם ְְְִֵֵֶֶַַָָָָָׁשּכתב
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אנֹוׁש ּוׁשבעית מאה ּתמני ְְְֱֵַַָָ

ּובנן: ּבנין ואֹוליד ְְְְִִִָׁשנין

ּתׁשעח ׁשת יֹומי ּכל ְֲֵֵַַָוהוֹו

ׁשנין עׂשרי ותרּתא ְְְְְִֵַַָָמאה

ִּומית:

ׁשניןט ּתׁשעין אנֹוׁש ְְֱֲִִִַָוחיא

קינן: ית ְִֵָָואֹוליד

ּדאֹולידי ּבתר אנֹוׁש ְֱֲִַַָָוחיא

וחמׁש מאה ּתמני קינן ְְֲֵֵֵַַָָָית

ּבנין ואֹוליד ׁשנין ְְְְִִִֵַעׂשרי

ְָּובנן:

אנֹוׁשיא יֹומי ּכל ֱֲֵַָוהוֹו

ׁשנין וחמׁש מאה ְְְֲִֵַַָּתׁשע

ִּומית:

ׁשניןיב ׁשבעין קינן ְְֲִִֵַַָָוחיא

מהללאל: ית ְְֲִֵַַָואֹוליד

ּדאֹולידיג ּבתר קינן ְֲִֵַַָָָוחיא

מאה ּתמני מהללאל ְְְֲֵֵַַַָָית

ּבנין ואֹוליד ׁשנין ְְְְְְִִִִַוארּבעין

ְָּובנן:

ּתׁשעיד קינן יֹומי ּכל ְֲֵֵַַָָוהוֹו

ּומית: ׁשנין ועׂשר ְְֲִִַַָמאה

ׁשּתיןטו מהללאל ְֲֲִִֵַַַָוחיא

ית ואֹוליד ׁשנין ְְֲִִֵַָוחמׁש

ֶָירד:

ּבתרטז מהללאל ְֲֲֵַַַַָָוחיא

מאה ּתמני ירד ית ְְְִֵֶֶַָָּדאֹוליד

ּבנין ואֹוליד ׁשנין ְְְְִִִִָּותלתין

ְָּובנן:

מהללאליז יֹומי ּכל ְֲֲֵֵַַַָוהוֹו

וחמׁש ותׁשעין מאה ְְְְֲִִֵֵַַָּתמני

ּומית: ְִִׁשנין

וׁשּתיןיח מאה ירד ְְֲִִֶֶַָָוחיא

ית ואֹוליד ׁשנין ְְְְִִֵַָותרּתין

:ֲחנֹו

ּדאֹולידיט ּבתר ירד ְֲִֶֶַַָָוחיא

ׁשנין מאה ּתמני חנֹו ְְְֲִֵַָָית

ּובנן: ּבנין ְְְִִָואֹוליד

ּתׁשעכ ירד יֹומי ּכל ְֲֵֶֶַַָוהוֹו

ׁשנין ותרּתין וׁשּתין ְְְְְִִִֵַָמאה

ִּומית:

וחמׁשכא ׁשּתין חנֹו ֲֲֲִִֵַַָוחיא

מתּוׁשלח: ית ואֹוליד ְְְִִַָָׁשנין

ּבדחלּתאכב חנֹו ְְְֲִַַַָוהלי

ית ּדאֹוליד ּבתר ְְִַַָָָדיי

ׁשנין מאה ּתלת ְְְְִֶַַָמתּוׁשלח

ּובנן: ּבנין ְְְִִָואֹוליד

חנֹוכג יֹומי ּכל ֲֲֵַָָוהוה

וחמׁש וׁשּתין מאה ְְְֲִִֵַַָּתלת

ְִׁשנין:

ּבדחלּתאכד חנֹו ְְְֲִַַַָוהּלי

(לא) ארי וליתֹוהי ְְֲִֵֵַָָדיי

יי: יתּה ְֲֵֵָָאמית

מאהכה מתּוׁשלח ְְֲֶַַָָוחיא

ואֹוליד ׁשנין ּוׁשבע ְְְְִִַָָּותמנן

:למ ֶָָית

ּבתרכו מתּוׁשלח ְֲֶַַַָָוחיא

ׁשבע למ ית ְְִֶֶַָּדאֹוליד

ׁשניןמאה ותרּתין ּותמנן ְְְְְִֵַָָָ

ּובנן: ּבנין ְְְִִָואֹוליד

מתּוׁשלחכז יֹומי ּכל ְֲֵֶַַָוהוֹו

ּותׁשע וׁשּתין מאה ְְְְִִַַָּתׁשע

ּומית: ְִִׁשנין
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 ̈¬§¤¨«¤
   ••••תרה   מה די רי אמר ֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

א אה ר דה אמר תמא מ וזה ה  ידְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָה
 יאבד ה יזהר י ורע י)י  זרע ריא ריס ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

ת)זה יו ריא ה יי וא את ב ההר בת ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
דה תי יהא א די ה מאת מ ד היד וא יְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמ

י ראי יובה תיב(ב"ר)י (סב הר(ישעיה "י ְְְֳִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
רה מ י ו תיד ע ראי "תימ ה מאה .... ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

  ••••ה אא אה דה ית והא ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ר יאאה אברהו מה הא וד י הא את ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ו רבה)מ ....(בבראשית ְִֶ

   ©«§¦Æ¦«¥¥´¨«¨½̈¨−Ÿ
   ©§¥´¨«£¨¨®¨−ª§¬
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̈¨«
••••י רא בר יוה ריה י ְְְְְֱִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ

הי ה א מ  תי יהה ריה ה היְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהא
יי וזה תמר  רא היא  ה רבישמותמת) ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹ

אהי"ד)  היה י)"ואה ש)"היא ית ...."ראה ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָֹֹ
 ••••יבימי הי תיב בת די רי אתאמר ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

ה ב ס ד היה ה יס ....(ב"ר)מת ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֻֻ
 •••• עת המהאוה הר (ב"ר)א.... ְְְֲֵֶַַַַַַַָָָָָ
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̈¨«

  ••••בי י רי ויריב יתר א ְְְִִִִִִֵַַָָָָָָֹֹ
האד....••••יתה א רי ד רי הה ימי אר ְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָֹֹ

ר ואימי אר מר ע רי זה מד יהיה ....א ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
  ••••זאת  בי מר "ס  מ ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹ

א יהיה א מה י ע אי  י  וא ר הא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
 א ה בר ה)א ישו)מ "רהב מי "ד ְְְִֵֶַַַַָָָָ

מ "" א הא מ "י מדר "אה ו ימְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
....  ••••א וא יא ה אארי ה " ד ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹ

ה ד ית מד אמר וא מ יה אביא בְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹי
רה מאר מ אי ה מאה אא ו)אי יס)היתה בר  ְְְְֵֵֵֶַָָָָָָָָָָֻֻ

ימ ו תד  היד ד ה רי זרה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהזרה
הא זה אב "יד "א יר אדה מדרי וי ע ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹסדר

 ....  ְְִַ

   ©§¦¦º¨´¨»̈¤»©¨¦´

ּותמנןכח מאה למ ְְֲֶֶַָָָָוחיא

ּבר: ואֹוליד ׁשנין ְְְְִִֵַָותרּתין

ּנחכט ׁשמּה ית ְְֵַָָֹּוקרא

ינחמּננא ּדין ְְֲִֵֵַָָָלמימר

ידנא ּומּלאּות ְִֵֵָָָָָמעֹובדנא

יי: לטטּה ּדי ארעא ְְְִִַַַָָמן

ּדאֹולידל ּבתר למ ְֲִֶֶַַָָוחיא

ותׁשעין מאה חמׁש נח ְְְֲִִֵַָָֹית

ּבנין ואֹוליד ׁשנין ְְְֲִִִֵַוחמׁש

ְָּובנן:

ׁשבעלא למ יֹומי ּכל ְֲֵֶֶַַָוהוֹו

ׁשנין ּוׁשבע וׁשבעין ְְְְְִִַַָמאה

ִּומית:

מאהלב חמׁש ּבר נח ְֲֲֵַַַָָֹוהוה

ית ׁשם ית נח ואֹוליד ְְִִֵַָָֹׁשנין

יפת: וית ְֶָָָחם

בניא ׁשריאּו ּכד ְְֲִֵַַָוהוה

אּפי על למסּגי ְְֱִֵֵַַָָאנׁשא

אתילידּו ּובנתא ְְְְִִַָָָארעא

ְלהֹון:

ּבנתב ית רברבּיא בני ְְְְֲֵַַַַָָוחזֹו

אּנין ׁשּפירן ארי ֱֲִִִֵַָָָאנׁשא

ּדי מּכל נׁשין להֹון ְְְִִִִֹּונסיבּו

ְְִִאתרעיאּו:

ּדראג יתקּים לא יי ְְֲִַַַַָָָָואמר

לעלם קדמי הדין ְֳִֵַָָָָָביׁשא

ּבׂשרא ּדאּנּון ְְְִִִָּבדיל

ארכא ּביׁשּיא ְְִֵַַָָָועֹובדיהֹון

ועׂשרין מאה להֹון ְְְְְִִַַָיהיבת

יתּובּון: אם ְְִִׁשנין

בארעאד הוֹו ְְֲִַַָָָּגּברּיא

      

ג)     צרי זה מקרא «…∆…»ƒ¿ְִִֶָָ
פכ"ו) (ב"ר ּבֹו ּדרׁשּו ז"ל ורּבֹותינּו ְְִֵַַָמּגיד
נֹודע. לא הּכתּוב ּפׁשט אבל ּדרׁשֹות ְְְֲֵַַַַָָָֹהרּבה
מתנהג ה' ׁשהיה להיֹות לֹומר ׁשּיכּון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָונראה
ּבנגלה עּמהם ּולהתּדּין להֹוכיח ּברּואיו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָעם
אמר האּׁשה אל י"ד), (ג' הּנחׁש אל ה' ִֶֶֶַַַָָָָָֹוּיאמר
ה' וּיאמר וגֹו', אמר ּולאדם ט"ז). (ׁשם ְְְֶַַָָָָֹוגֹו'
אי וגֹו' ה' וּיאמר ו'), (ד' וגֹו' לּמה קין ְְִֵֶֶַָָָֹאל

להתעיב הגדילּו וכאׁשר ט') (ׁשם וגֹו' ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָהבל
ּפנים באדם רּוחי לעֹולם עֹוד ידֹון לא ה' ְִִַָָָָָָָֹאמר

ּופרּוׁש יחד, עּמֹו להּׁשפט הּואּבפנים רּוחי ְְִִִִֵֵַַָָ
האדם נחׁשב עֹוד יהיה ׁשּלא יתּבר ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹׁשכינתֹו
מרחיק מעׂשיו כפי ּכי ותמצא זֹו. ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָלהדרגה
מֹוכיח ה' היה ׁשּבּתחּלה מּטה, מּטה ְְִִֶַַַַַָָָָָָָהדרגתֹו
ּכּלם הּנבראים ונמצאים ּפניו על ְְְִִִִַַָָָָָָָָֻלאדם
ּפרּוׁש האדם החל ּכי ויהי נביאים. ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָּבמדרגת

נביא, מהדרגת הבּדל חּלין נעׂשה אֹו ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָֻֻנתחּלל
הם ּבארץ נראּו הּנּצנים הּזמן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּובהמׁש
ּומּׁשחרב ליׁשנּה, עטרה ׁשהחזירּו ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָהּצּדיקים
הּקדׁש, רּוח ּבחינת ונׁשארה חזֹון נסּתם ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹהּמעֹון
ריח מּׂשיג אּתנּו אין יׂשראל עיני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּוכׁשּנסּתּתמּו
היא וזֹו הּקדׁש, רּוח לֹומר צרי ואין ְְִִֵֶֶַַַַָֹֹהּקדׁש
הּצמאים מּמּנה למעלה ׁשאין יׂשראל ּבית ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָצרת
רּוחנּו. וּתחי ׁשּבּׁשמים אבינּו ריח ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָלהריח
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 •••• א א ד ידי ב את מ יי ְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹ

מיאה האר והיתה ה יה והא הרמ י ה היה ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָֹא
בימי הרא אד  תמ י יר ריודר יְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַָָָָָ

 הר א וא "מי" וזה ה  ה  אי ְְְְְֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹֹ
מ מ רת רי ואה ה .... ְְְְִִֵֵַַַַָָ
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 ̈¬§¤¨«¤
   ••••תרה   מה די רי אמר ֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָ

א אה ר דה אמר תמא מ וזה ה  ידְְֲִִֵֵֶַַַָָָָָה
 יאבד ה יזהר י ורע י)י  זרע ריא ריס ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָֹ

ת)זה יו ריא ה יי וא את ב ההר בת ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָ
דה תי יהא א די ה מאת מ ד היד וא יְְְְֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמ

י ראי יובה תיב(ב"ר)י (סב הר(ישעיה "י ְְְֳִִִִִֵֶַַַַַָָָָָ
רה מ י ו תיד ע ראי "תימ ה מאה .... ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָֹ

  ••••ה אא אה דה ית והא ְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹ
ר יאאה אברהו מה הא וד י הא את ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

ו רבה)מ ....(בבראשית ְִֶ
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̈¨«
••••י רא בר יוה ריה י ְְְְְֱִִִֵֵֵֵַַַָָָָֹ

הי ה א מ  תי יהה ריה ה היְְֱִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹהא
יי וזה תמר  רא היא  ה רבישמותמת) ְְְְְֱִִִִִֶֶֶַַָָָָָֹ

אהי"ד)  היה י)"ואה ש)"היא ית ...."ראה ְְְְֱִִִִִֵֵֶַַָֹֹ
 ••••יבימי הי תיב בת די רי אתאמר ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹֹ

ה ב ס ד היה ה יס ....(ב"ר)מת ְְְֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָָֹֻֻ
 •••• עת המהאוה הר (ב"ר)א.... ְְְֲֵֶַַַַַַַָָָָָ
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  ••••בי י רי ויריב יתר א ְְְִִִִִִֵַַָָָָָָֹֹ
האד....••••יתה א רי ד רי הה ימי אר ְְְְְְִִִִִִִֵֶַָָָָָָֹֹ

ר ואימי אר מר ע רי זה מד יהיה ....א ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ
  ••••זאת  בי מר "ס  מ ְְְְְְִִֶֶֶַַַַָָָֹ

א יהיה א מה י ע אי  י  וא ר הא ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
 א ה בר ה)א ישו)מ "רהב מי "ד ְְְִֵֶַַַַָָָָ

מ "" א הא מ "י מדר "אה ו ימְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָ
....  ••••א וא יא ה אארי ה " ד ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָֹ

ה ד ית מד אמר וא מ יה אביא בְֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָֹי
רה מאר מ אי ה מאה אא ו)אי יס)היתה בר  ְְְְֵֵֵֶַָָָָָָָָָָֻֻ

ימ ו תד  היד ד ה רי זרה ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹהזרה
הא זה אב "יד "א יר אדה מדרי וי ע ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹסדר

 ....  ְְִַ
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ּותמנןכח מאה למ ְְֲֶֶַָָָָוחיא

ּבר: ואֹוליד ׁשנין ְְְְִִֵַָותרּתין

ּנחכט ׁשמּה ית ְְֵַָָֹּוקרא

ינחמּננא ּדין ְְֲִֵֵַָָָלמימר

ידנא ּומּלאּות ְִֵֵָָָָָמעֹובדנא

יי: לטטּה ּדי ארעא ְְְִִַַַָָמן

ּדאֹולידל ּבתר למ ְֲִֶֶַַָָוחיא

ותׁשעין מאה חמׁש נח ְְְֲִִֵַָָֹית

ּבנין ואֹוליד ׁשנין ְְְֲִִִֵַוחמׁש

ְָּובנן:

ׁשבעלא למ יֹומי ּכל ְֲֵֶֶַַָוהוֹו

ׁשנין ּוׁשבע וׁשבעין ְְְְְִִַַָמאה

ִּומית:

מאהלב חמׁש ּבר נח ְֲֲֵַַַָָֹוהוה

ית ׁשם ית נח ואֹוליד ְְִִֵַָָֹׁשנין

יפת: וית ְֶָָָחם

בניא ׁשריאּו ּכד ְְֲִֵַַָוהוה

אּפי על למסּגי ְְֱִֵֵַַָָאנׁשא

אתילידּו ּובנתא ְְְְִִַָָָארעא

ְלהֹון:

ּבנתב ית רברבּיא בני ְְְְֲֵַַַַָָוחזֹו

אּנין ׁשּפירן ארי ֱֲִִִֵַָָָאנׁשא

ּדי מּכל נׁשין להֹון ְְְִִִִֹּונסיבּו

ְְִִאתרעיאּו:

ּדראג יתקּים לא יי ְְֲִַַַַָָָָואמר

לעלם קדמי הדין ְֳִֵַָָָָָביׁשא

ּבׂשרא ּדאּנּון ְְְִִִָּבדיל

ארכא ּביׁשּיא ְְִֵַַָָָועֹובדיהֹון

ועׂשרין מאה להֹון ְְְְְִִַַָיהיבת

יתּובּון: אם ְְִִׁשנין

בארעאד הוֹו ְְֲִַַָָָּגּברּיא

      

ג)     צרי זה מקרא «…∆…»ƒ¿ְִִֶָָ
פכ"ו) (ב"ר ּבֹו ּדרׁשּו ז"ל ורּבֹותינּו ְְִֵַַָמּגיד
נֹודע. לא הּכתּוב ּפׁשט אבל ּדרׁשֹות ְְְֲֵַַַַָָָֹהרּבה
מתנהג ה' ׁשהיה להיֹות לֹומר ׁשּיכּון ְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָונראה
ּבנגלה עּמהם ּולהתּדּין להֹוכיח ּברּואיו ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַָָעם
אמר האּׁשה אל י"ד), (ג' הּנחׁש אל ה' ִֶֶֶַַַָָָָָֹוּיאמר
ה' וּיאמר וגֹו', אמר ּולאדם ט"ז). (ׁשם ְְְֶַַָָָָֹוגֹו'
אי וגֹו' ה' וּיאמר ו'), (ד' וגֹו' לּמה קין ְְִֵֶֶַָָָֹאל

להתעיב הגדילּו וכאׁשר ט') (ׁשם וגֹו' ְְְְְֲִִִֶֶֶַַָהבל
ּפנים באדם רּוחי לעֹולם עֹוד ידֹון לא ה' ְִִַָָָָָָָֹאמר

ּופרּוׁש יחד, עּמֹו להּׁשפט הּואּבפנים רּוחי ְְִִִִֵֵַַָָ
האדם נחׁשב עֹוד יהיה ׁשּלא יתּבר ְְְְִִִֶֶֶַָָָָָָֹׁשכינתֹו
מרחיק מעׂשיו כפי ּכי ותמצא זֹו. ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָלהדרגה
מֹוכיח ה' היה ׁשּבּתחּלה מּטה, מּטה ְְִִֶַַַַַָָָָָָָהדרגתֹו
ּכּלם הּנבראים ונמצאים ּפניו על ְְְִִִִַַָָָָָָָָֻלאדם
ּפרּוׁש האדם החל ּכי ויהי נביאים. ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָּבמדרגת

נביא, מהדרגת הבּדל חּלין נעׂשה אֹו ְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָֻֻנתחּלל
הם ּבארץ נראּו הּנּצנים הּזמן ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָּובהמׁש
ּומּׁשחרב ליׁשנּה, עטרה ׁשהחזירּו ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָָָהּצּדיקים
הּקדׁש, רּוח ּבחינת ונׁשארה חזֹון נסּתם ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָֹהּמעֹון
ריח מּׂשיג אּתנּו אין יׂשראל עיני ְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַָָּוכׁשּנסּתּתמּו
היא וזֹו הּקדׁש, רּוח לֹומר צרי ואין ְְִִֵֶֶַַַַָֹֹהּקדׁש
הּצמאים מּמּנה למעלה ׁשאין יׂשראל ּבית ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָצרת
רּוחנּו. וּתחי ׁשּבּׁשמים אבינּו ריח ְְִִִִֵֵֶַַַַַָָָלהריח
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  •••• ר    ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָָ

ר בר ר     ....•••• ְְְְִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָ
....•••• ב   ב  ְְְֲֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָ

  ב  "" ר בר  ר ְְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָ

ּבתרּביֹומּיא ואף האּנּון ְְִַַַָָָ

רברבּיא ּבני עלין ּדי ְְְִִֵֵַַַָּכן

וילידן אנׁשא ּבנת ְְֱִִַַָָָלות

ּגּברּיא אּנּון ְִִַָָלהֹון

ּדׁשמא: אנׁשין ְְֱִִִֵָָָָּדמעלמא

סגיאתה ארי יי ְְֲֲִֵַַָָוחזא

וכל ּבארעא אנׁשא ְְְֱִַַָָָָּביׁשת

לחֹוד לּבּה מחׁשבת ְְְְִִֵַַָיצרא

יֹומא: ּכל ִָָּביׁש

עבדו ארי ּבמימרּה יי ְְְְֲֲֵֵֵַָָותב

ואמר ּבארעא אנׁשא ְְֱֲַַַָָָָית

ּתקּפהֹון למּתבר ְְְְְְִֵֵַָּבמימרּה

ְִֵּכרעּותּה:

      

ונתן הּמּבּול. מּדֹור התחילה זֹו קללה ְְְְִִִִַַַַָָָָּותחּלת
ּפרּוׁש בׂשר הּוא ּבׁשּגם זה לדבר טעם ְְֵֶַַַָָָָָה'
ּבעון מסרח ּבתעּוב להתעיב ׁשהֹוסיף ְְְְְֲִִִִֵֶַַָֹֻּבׁשביל
זימה ׂשֹונא וה' ּבענין ּכאמּור בׂשר הּוא ְְִִֵֵַָָָָָָָהּנאּוף

אליו: מּדּבר ִֵֵַַָָּומאס
„BÚ(ז"ל עראמה (הר"י אֹומרם ּדר על ְְֲִֶֶֶַָָָירצה

צּורה לעׂשֹותֹו החמר מהּפכים הּצּדיקים ְְֲִִִִֶַַַַַָֹּכי
הּוא וזה לחמר הּצּורה מהּפכים ְְְְְְִִֶֶַַָָָֹוהרׁשעים
רּוחי ידֹון לא אֹומרֹו והּוא לעֹוּלם. ְְִִָָָָֹאּבּודן
ּפרּוׁש לעֹולם מהם רצֹון לי יהיה לא ְְִִֵֵֵֶֶָָֹּפרּוׁש
והּטעם הּנצחי, עֹולם ואפּלּו עֹולם ועד ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָָמעּתה
רּוחנּיּות הּוא ׁשּגם ּבׁשביל ּפרּוׁש ּבׁשּגם ְְִִִֵֶַַָָהּוא
הּנפׁש, אּבּוד הּוא וזה ּבׂשר ועׂשאֹו הפכֹו ְֲֲִֶֶֶֶַַָָָָׁשּבֹו
הּמּבּול ּדֹור קז) (סנהדרין ז"ל אֹומרם ְְְְִֶַַַָוהּוא

הּבא: לעֹולם חלק להם ֵֵֶֶַָָָָאין
„BÚידֹון לא ה' וּיאמר הּדר זה על ְִֶֶֶֶֶַַַָֹֹירצה

רּוחי ּבתיבת הרמּוזה רחמים מּדת ְְֲִִִֵַַַָָעֹוד
מּגזרתֹו ּבֹו יחזר ׁשּלא היא הּכּונה ְְְִִֵֶַַַָָָָֹֹלעֹולם
ה' יּנחם אׁשר הּטֹוב ּכמנהגֹו לרעה ְְְֲֲִִֵֵֶֶַָָָָעליהם
והּוא קרצּו, מחמר הם ּכי ּבטענת הרעה ְְְֲִֵֵֶַַַָָָֹֹעל
והּוא הּמה, בׂשר ּכי וּיזּכר עח) (ּתהּלים ְְְְִִִִֵַָָָֹאֹומרֹו
הּוא היֹות עם ּפרּוׁש בׂשר הּוא ּבׁשּגם ְְֱִֵַָָָאֹומרֹו
להם ּתֹועיל לא זֹו וסּנגֹוריא זֹו טענה ְְֲִֵֶַַָָָָָֹּבׂשר

לרחמים: אֹותם לדּון ְֲֲִַַָָֹלחזר
„BÚהּכל והענׁש הּׂשכר קבע ׁשה' להיֹות ְְְִִֶֶֶַַַָָָָֹֹירצה

לׁשאֹולה, רׁשעים יׁשּובּו העליֹון ְְְִִֶָָָָָָלעֹולם
לעֹולם הרׁשעים ּדין ידֹון לא ּכי ד' אמר ְִִִַַָָָָָָָֹעּתה
ׁשּגם ּבׁשביל ּפרּוׁש בׂשר הּוא ּבׁשּגם ְְִִֵֶַַַַָָָהּבא,
ּבעֹולם יתיּסר והחמר חמר ׁשהּוא ּבׂשר ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹהּוא
ותלה הּׁשפל, הּזה עֹולם הּוא והּגס ְְֶֶַַַַָָָָָָהעכּור
זה ׁשּבמׁש ּגם יחזרּו, אּולי ׁשנה ק"ך ְְְֶֶֶֶֶַַַָָָלהם
ההּוא ּבּדֹור ׁשהיּו הּצּדיקים ׁשנֹותיהם ְְִִִֵֶֶַַַַַָיׁשלימּו
(זהר ז"ל ׁשּדרׁשּו ותמצא וכּדֹומה. ְְְְְִִֶֶֶַַַָָֹּכמתּוׁשלח
נׁשמת אׁשר ּכל כ"ב) ז' (נח ּבּפסּוק כו.) ְֲִֶַַָֹח"א
ׁשהם מתּו, ּבחרבה אׁשר מּכל וגֹו' ְֲִֵֵֶֶֶַָָָָרּוח
מתּו ּכּלם הּנׁשמה ּבחינת להם ׁשּיׁש ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֻהּצּדיקים

ע"כ: הּמּבּול ּביאת ִֶַַַֹקדם
„BÚרחמים ינהיג לא ּכי לֹומר ה' ׁשּנתּכּון ְְְֲִִִִִֵֶַַַַֹֹירמז

ה' וּיאמר אֹומרֹו והּוא לעֹולם ְְְְִֶַָֹּגמּורים

רצֹון ּפרּוׁש רּוחי ידֹון לא הרחמים ׁשם ְֲִִֵֵֶַָָֹׁשהּוא
לא וכּו' לרחם מרּצה ׁשהּוא הּזה המיחד ְְְְֵֵֶֶֶַַַָֹֻֻׁשם
ּכי ׁשּבעֹולם לּנבראים ּפרּוׁש לעֹולם ְְִִִֵֶַָָָָָידֹון
מפליאֹות הּנבראים הרחמים רּבּוי ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָּבאמצעּות
ּדר על נכרּיֹות ּתאוֹות ּולבּקׁש ְְְְֲִִֵֶֶַַַָָלהתּגאֹות
וסּלק וגֹו' לּה הרּביתי וכסף ב) (הֹוׁשע ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָאֹומרֹו
ׁשּגם ותמצא העליֹון. לעֹולם הרחמים ְְְֲִִֶֶַַָָָָָה'
הרצֹון הּׂשיג לא אבינּו ּכיעקב אפּלּו ְֲֲִִִִִִַַַָָָֹֹהּצּדיקים
רגזֹו עליו וקפץ הּזה ּבעֹולם ּבׁשלוה ְְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָָלהתיּׁשב
עצמֹו ּכׁשרֹואה וצּדיק צּדיק ּכל וכן יֹוסף, ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָׁשל
מפחד ּבׁשלוה טז:) (ערכין יֹום ל' עליו ְְְְְִֵַַַָָָָעברּו
והּטעם העליֹון לעֹולם מרּצה ׁשאינֹו עצמֹו ְְְְֵֶֶֶַַַַַָָָֻעל
רחמים ּבמּדת יתנהג ׁשּלא ה' ּגזר כן ּכי ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָֹהּוא
והּוא הּצּדיקים עם ואפּלּו הּזה ּבעֹולם ְְֲִִִִֶַַַַָָָּגמּורה
ׁשּיׁש מאֹותן ּפרּוׁש בׂשר הּוא ּבׁשּגם ְְֵֵֵֶַָָָָאֹומרֹו
הּדין מּדת ּתרּדפם ּפנים ּכל על ּבׂשר לב ְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָלהם
הּמֹורא יתרּבה ּובזה העברֹות ּדקּדּוקי ְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָלׁשּלם
ּבּצּדיקים ּדין ּכׁשּיעׂשה הּנבראים ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָּבלב
י"ש להנחילם הּצּדיקים וגם ְְְְִִִִַַַַָָוייראּוהּו,

ָעֹולמֹות:
‰'ה) Â .'B‚Â „‡‰ Ú ‰ Èk '‰ ‡Â««¿ƒ«»»«»»»¿«ƒ»∆

.'B‚Â ‰NÚ Èkאֹומרֹו לדעת האדםצרי רעת ƒ»»¿ְִַַַָָָָָָ
ׁשרעתם ׁשּנראה ּבארץ הרעה יחס לּמה ְִִֵֶֶֶֶֶָָָָָָָָָָָָּבארץ
הרׁשעים רׁשעת האמת ואחר הארץ ּבגּוף ְְְְְֱִִֶֶַַַָָָָָָָהיתה
וגזל, ּובחמס ּבּכתּוב ּומפרׁש ּבזנּות היתה ְְְְְִֵֶֶַָָָָָָָֹההם
הארץ ּגזל ּבחינת על ּבארץ לֹומר ׁשּיצּדק ְְְִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֻואף
לּמה עֹוד מהּפרט. ּפרט זה יהיה זה ּכל ְְְִִֵֶֶֶַָָָָָעם
האדם את עׂשה ּכי ה' וּיּנחם לֹומר ְִִִֵֶֶַַָָָָָָּדקּדק
ׁשאם ׁשּנראה ּבארץ ּתבת אמר לּמה ְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָּבארץ
ואין לעֹולם יּנחם לא אחר ּבמקֹום ְְְֲִֵֵֵַָָָָֹעׂשאֹו
וּיּנחם לֹומר יצּדק אי עֹוד לזה. ְְִֵֶֶַַַַָָָֻמׁשמעּות
וּיתעּצב אֹומרֹו עֹוד וגֹו'. אל איׁש לא ּכי ְְְִִִֵֵַַֹה'
נקמתֹו נֹוקם ׁשהּוא ׁשאחר לּמה זה ְִִֵֶֶֶַַָָָָעּצבֹון
על לֹומר אפׁשר ולזה מֹורד. ּכל ּומֹוחה ְְֵֵֶֶֶֶַַָָָמהם

הּבריאה: ְְִֵֶַָהפסד
ÔÎ‡האדם ּכי להיֹות הּוא הּכתּובים ּכּונת »≈ְְִִִַַַָָָָ

עפר מים, רּוח, אׁש, יסֹודֹות מּד' ְְִִֵַַָָָֻמרּכב
הּוא ׁשּבּד' הּפחּותה הּדרּגה ּבהּדרגֹות, ְְְְְֵֶַַַַַָָָוהם
מּמּנּו למעלה מּכּלם, וגס עכּור הּוא ּכי ְְְִִִֶֶַַָָָָָֻהעפר

למעלה האׁש, יסֹוד מּמּנּו למעלה הּמים, ְְְְְְִִֵֶַַַַָָָיסֹוד
ׁשּבכּלן, הרּוחני ׁשהּוא הרּוח, יסֹוד ְְִֵֵֶֶַָָָָָֻמהאׁש
ׁשּכּלן הגם ׁשּבעֹולם הּנבראים ּכל ּכי ְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֻותמצא
עּקר ּברּיה ּכל זה ּכל עם ּבראם יסֹודֹות ְְְִִִִֶַָָָָָמּד'
סניפים והּג' היסֹוד יסֹוד והּוא א' מיסֹוד ְְְְְְִִִִַַָָּבנינּה
ּכדגים הּמים הּוא יסֹודּה ׁשעּקר ּברּיה יׁש ְְְִִִִֵֶַַַָָָלֹו.
הרּוח מן יסֹודם ׁשעּקר ויׁש ּבּמים, ְְְִִִִֵֵֶַַַַַָָהּגדלים
זה ּכל עם נבראּו הרקק ׁשּמן והגם ְְְֲִִִֶֶַַָָָָּכעֹופֹות
ינּוחּו לא ולזה הרּוח יסֹוד ּבהם הגּביר ְְְִִֶֶַָָָָֹה'
ּברּיה ויׁש הרּוח. ּכבחינת הן עפֹות ְְְֳִִִִִֵֵַַַָָָהּצּפרים
יסֹוד האדם והן ּכסלמנּדרא. האׁש מן ְְְְְְִִִֵֵֶַָָָָָָָׁשעּקרּה
העפר יסֹוד הּוא היסֹודֹות ּבֹו נבנּו ְְְִֶֶַָָָָׁשעליו
עפר האדם את וגֹו' ה' וּייצר ז') (ב' ְְִִִֶֶַָָָָָּדכתיב
ׁשּבד' והעב הּגס יסֹוד ׁשהּוא האדמה ְְְֲִֶֶֶַַָָָָמן
ולא ּבאדמה ּומנּוחתֹו יׁשיבתֹו ולזה ְְְְְֲִֶַָָָָָֹיסֹודֹות
ועׂשה ּבאׁש ולא ּבאויר ולא ּבּמים ּדירה ְְְְֲִִִִֵַַָָָָָֹֹֹיסּבל
הּוא ּכי מהּנה ואחת הרּבה לסּבֹות ּכן ְְְִִֵֵֵֵַַַָה'
למעלה מּמּטה הּמדרגֹות עֹולֹות ּבֹו אׁשר ְְְֲִֵֶַַַַַָָָֻהּסּלם
וצרי העפר יסֹוד היא הּתחּתֹונה ְְְְְִִֵַַַַָָָָָָוהּמדרגה

ּבא הּג'להיֹות מן יסֹודֹו נבנה היה ואם רץ ְְְְִִִִֶַָָָָָ
היתה לא העפר ּבער הרּוחנּיֹות ְְֲִִֵֵֶֶָָָָָָָֹהאחרים
הּוא ּכי יבין והּמׂשּכיל ּבבריאתֹו ׁשלמה ְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָהּכּונה
ּכי ה' ראה ּכאׁשר ולזה והבן. הּברּור ְְֲִֵֵֶֶַַָָָָסֹוד
הּוא הּתעּוב רב ּכי הּכיר האדם רעת ִִִֵַַַָָָָָֹרּבה
מקֹום וגם הארץ מן ּבנּוי ׁשהּוא יסֹודֹו ְְְְִֶֶַַָָָלצד
ה' וּירא אֹומרֹו והּוא ּבארץ, וחּיּותֹו ְְְְֶַַַַָָָָהּנחתֹו
הּגס יסֹוד הּוא ּכי ּבארץ האדם רעת רּבה ְִִֶַַַַָָָָָָָּכי
עׂשה ּכי ה' נחם ולזה ּבתכלית לרּוחני ְְְְְִִִִִֶֶַַָָָָָונגּדי
מּׁשאר ּבנּוי עׂשאֹו ולא ּבארץ האדם ְְֲִֶֶָָָָָָָָֹאת
ּכל רע רק היה לא ׁשּבזה הּדּקים ְִֶֶַַַַַָָָָֹהיסֹודֹות
לא יסֹודֹות מּׁשאר ׁשּמעׂשהּו ולהיֹות ְְְְֲִִֵֶַַָֹהּיֹום.
לפעל ּבלּבֹו ה' ׁשחׁשב היצירה ּכּונת ְְְִִֵֵֶַַַַַָָָֹּתצא
ּבלּבֹו אמר ולא לּבֹו אל וּיתעּצב אֹומרֹו ְְְְְִִִֵֶַַַָֹוהּוא
ּבבריאת חׁשב אׁשר ּומחׁשבּתֹו רצֹונֹו אל ְְְְֲִִֵֶֶַַַַָּפרּוׁש
ׁשאם הּבריאה ה' הפ לא זה ּומּצד ְִִִֶֶַַַָָָָָֹהאדם
ּבהרּכבה חדׁש ּבנין ּובֹונה סֹותר ה' היה כן ְְְִֵֵֶַָָָָָָָֹלא
ואבד מּבּול ׁשהביא הגם ולזה יסֹודֹות ְְְֲִִֵֶֶַַַָָמּג'
ּכמּוס לּטעם ׁשהיתה ּכמֹות הּבריאה הּניח ְְְִִִֶַַַַַַָָָָֹהּכל
יצּדק לא יתּבר ׁשּבאדֹון והגם יתּבר ְְְְֲִִִֶַַַַַָָָָֹֻּבלּבֹו

              
אד ת מ ליו במ ל י למת מיר ְְְֲֲֲִִִִִַַַַַַַָָָָָָָָָמת
ת מ מל ל רא  ל ל וכ אר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

כג) וית"(במדבר אדב"(לב דברי)"ית בדיו (שמות"ול ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָ
ר"לב) ל  טו)"ו א (שמואל "ימלכ י "מי ְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָֻ

 ארת במ ל.... ••••אבד ל תאל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
מ ידיו יט)מ ב תבי(שמואל ו " ל ל "ב ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

אמר ר  י רי את אל אד ריא ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻלתבת
אמר לד את אר א ר ד דימ א אי ִֵֶֶֶֶַַַַָָָָל
לד ל אמר "לאל "ותב תיב וא ל אמר  ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָל
ל אמר ית מ ל אמר  ל אמר מימ כר  ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָל

 את וי למתמי  די יית ולא ל אמר ל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
אמר אבלא  אבלא ת דותא  דותא ת ל ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָאמר
 ליו לי י ל א א ר ד מ  ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָל

בראמ מ לא דלא ברא")לטא ייו)יי ביל ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָֹֹ
מ למד תידי.... ֲֲִִֵֶַָֹ
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   ••••מי ליו ואביא ר א ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
מי ל אמר לכ תא ואמ.... •••• א ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ר ית(ב"ר)א וכיו אד ביל ברא ל רא בר  ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
א ר מ ל....   ••••ת מ בי ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

יתי אר ....ל  ֲֲִִֶַ

    §¾Ÿ©¨¬¨¥−§¥¥¬§Ÿ̈«
        

 Ú   (ח (ו, ¿…«»»≈¿≈≈
הּזהר ּכמאמר לבֹוא, לעתיד ּתהיה החן מציאת ׁשלמּות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּגּלּוי

וכּמבאר ּדוקא, הּזה ּבעֹולם יהיה והּגּלּוי ּדאתי. לעלמא ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹנייחא

הּזה עֹולם אּלא העליֹונים העֹולמֹות אינּה הּכונה ׁשּתכלית ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּבּתניא,

ּׁשּכתּוב מה וזהּו ּדוקא. א)הּתחּתֹון לא, –(ירמיה ּבּמדּבר חן מצא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

וצּמאֹון ועקרב ׂשרף נחׁש מקֹום ּב'ּמדּבר', ּדוקא מתּגּלה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָה'חן'

מים. אין ֲִֵֶַאׁשר

סימן. יחזקיהו אמציה, פסוקים, קמ"ו פפפ

בראשית פרשת חסלת

אנׁשאז ית אמחי יי ְְֲֲֵֶַַָָָָואמר

ארעא אּפי מעל בראתי ְְִִֵֵֵַַַָּדי

עד ּבעירא עד ְֲִֵַַָָָמאנׁשא

דׁשמּיא עֹופא ועד ְְֲִִַַָָָרחׁשא

אריארי ּבמימרי תבית ְְֲֲִִֵֵֵָ

ְֲִַעבדּתּנּון:

קדםיי:ח ְְְֲֳִַַַַָָֹונחאׁשּכחרחמין

      

סֹוף עד ּומּביט צֹופה הּוא ּכי וּיּנחם ִִִֶֶַַַַָלֹומר
יתּבר האדֹון ּכי להיֹות ּכן אמר הּדֹורֹות, ְְִִִֵַַַָָָָָּכל
הּדין צד יתּבר ּבֹו ּגם הרחמים מּדֹות ְֲִִִִִַַַַַָָָמּדֹותיו
הּוא ה' יׁשר ּבדר הֹולכים ׁשהּנבראים ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָּובזמן
הרחמים למּדת הּדין מּדת מסּכמת ְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָֹהאלהים
ּתרחיק הרחמים מּדת מכעיסים ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָּוכׁשהרׁשעים
ּדין מעׂשֹות ההויה ּבׁשלילת ותחּפץ ְְְֲֲֲִִִִַַַַַָָָֹהרחמים
ּבחינת ּפרּוׁש ה' וּיּנחם אֹומרֹו והּוא ְְְִִֵֶֶַַָָּבהם,
ׁשּלא ּכדי הּבריאה ּתהיה ׁשּלא ּתחּפץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹהרחמים
הּבריאה: ּתׁשלל זה מּפני ולא הּמּדה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹֻלהפ

„BÚּפרק הרמּב"ם ּׁשּכתב מה לפי לֹומר ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָנראה
יתעּלה ּכי לׁשֹונֹו וזה ּתׁשּובה מהלכֹות ְְְְְִִִֵֶֶַָה'
אדם ׁשל ּדעתֹו ואין אחד ודעּתֹו הּוא ְְְְְֵֶֶַַָָָׁשמֹו
ּבנּו ואין וכּו' ּבריֹו על זה ּדבר להּׂשיג ְְְְְִֵֶַַָָָָֻיכֹולה
הּברּואים הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ידע היא לידע ְִֵֵֵַַַַַַָָֹּכח
ּביד האדם ׁשּמעׂשה וּדאי נדע אבל ְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּומעׂשיהם
וכּו' מֹוׁשכֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ואין ְְְֵַָָָָָהאדם
ּכבֹוד מעּוט נהג ּבעדֹו יכּפר ה' והראב"ד ְְֲֲִֵַַַַַָָָע"כ.
לֹומר טֹוב ּכי והעלה ּבזה ּדברֹו על ְְְְֱִֶֶַַַַָָָָּבהרמּב"ם
יעּין וכּו' אצטגנינין ּכראֹות יתּבר ְְְְְְְִִִִִֶַַַָֻׁשראּותֹו
אפן אין ּכי עּקר הרמּב"ם ודברי ּדבריו. ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשם
לקחת לה' ידמה ּומי אצלנּו מּׂשגת ה' ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֻידיעת
יכֹול ה' ּכי ואׂשּכיל אליו. מהּנדמה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָידיעה
ידעּנה, לבל ּבידיעתֹו המּׂשגת הידיעה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻלׁשלל
לעׂשֹות ּבאנֹוׁש ּכח ּׁשאין מה האדֹון ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹּכׁשּירצה
הּוא ידעּנה ולא הידיעה אליו ׁשּתּגיע ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹזאת
אדם ׁשל ּדעּתֹו ואין ּבאֹומרֹו רמּב"ם ְְְְְֵֶֶַַַַָָָׁשרמז
עדיו ׁשּתּגיע אפׁשר אי ּכי וכּו' להּׂשיג ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָיכֹולה
והּוא מעצמּה מׁשללת ותהיה מעצמּה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻהידיעה
און הּביט לא כג) (ּבּמדּבר הּכתּוב ְִִִֶֶַַַָָָָֹׁשאמר

ה' ּכׁשּירצה רֹואה הּנ עמל ראה ולא ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָֹֹּביעקב
ׁשהידיעה הגם הידיעה יׁשלל לדעת ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֻׁשּלא
ׁשהידיעה האדם ּבבחינת אינֹו ּכי מעצמּה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָיׁשנּה
ה' ּכי יּדעּנה ולא ימנע לֹומר מּמּנּו חּוץ ְְִִִֵֶֶַַָָֹהּוא
לדעת לב לתת צרי ואינֹו אחד ודעּתֹו ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָהּוא
כן, לא ידע, לא לב יּתן ּדכׁשּלא נאמר ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹֹׁשּבזה
ּדכתיב זֹו ּבבחינה יׁשנֹו ּכביכֹול כן ּפי על ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָואף
ּבעת ה' ּכי לֹומר נּוכל ּומעּתה וגֹו'. הּביט ְְִִִֵֵַַַָֹלא
לב' אדם ּפׁשעי מהידיעה ׁשלל האדם ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָֹּברא
יּביט ולא ה' טֹוב ּכי הּפׁשטי לּטעם א' ְְִִִִַַַַַָֹסּבֹות
ּכיון יסּפיק לא לבד זה וטעם הּתעּוב ְְְִֵֵֶֶַַַַַָֹאל
.והּנמׁש ּיעׂשה מה לדעת ּבידיעה צֹור ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
לעׂשֹות ׁשּנתחּכם והּוא ב' טעם עֹוד ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָאּלא
ׁשּיאמרּו הרׁשעים טענת ּתחּול לבל ּכן ְְְֲִֵֶַַַָָָֹה'
זה ּפלֹוני ּכי ידע ׁשה' ּכיון מכרחת ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָידיעתֹו
יתחּיב מעצמֹו הּדבר ּׁשעבר, מה על ְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָֹיעבר
ּומעּתה ּכן, להיֹות ּגזר לא ׁשה' הגם ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹלהיֹות
רׁשע יצא מרׁשעים לא ּכי לרׁשעים ענׁש ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹאין
ה' מנע לזה מעׁשק ויחּדל רׁשע ּיפחד ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּובּמה

ׁש זֹו מעׂשהידיעה אבל הרׁשעים. מעׂשה ל ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָ
ּולסּבה ׂשמח ּובֹו מהידיעה ׁשללֹו לא ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹהּצּדיקים
(לעיל הּכתּוב ׁשאמר והּוא הּבריאה, היתה ְְְְִֵֶַַַָָָָָזֹו
והּנה עׂשה אׁשר ּכל את אלהים וּירא לא) ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָֹא
ׁשל און הּביט לא אם ּתאמר ואם מאד. ְְִִִִֶֶַָֹֹֹטֹוב
וכי רׁשעה. לעֹוׂשי ענׁש קבע היא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹרׁשעים
צרי אין הּמרׁשיע לפלֹוני ענׁש לקּבע ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹֹצרי
ּובער ופׁשע. עון לעֹוׂשה אּלא ענׁש ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹלקּבע
מכרחת ידיעתֹו לטענת מקֹום אין ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָהּצּדיקים.
חפץ ה' והּנה הּתׁשלּום היא זֹו טענה ְְֲִִִֵֵַַַָָּכי
ּכן ּׁשאין מה עצמֹו נגד טֹוען ואין ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַלׁשּלם

יקּבלּו לבל ּבטענה ׁשּיבֹואּו הרׁשעים ְְְְְְֲִֶֶַַַָָָָֹּבענׁש
לטען ואין הּדבר. את ה' ׁשמר לזה ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹענׁש
היּו צּדיקים ׁשּיהיּו ּבהם ה' הּביט אּלּו ְְִִִִִִֶֶַַָָולֹומר
לפטרם טענה אינּה זֹו ׁשּטענה צדק. ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָעֹוׂשי
ּומאסּו ּברע ּובחרּו ּבידם ׁשּנתן הּבחירה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָמּפרט
אֹותנּו אלהים הֹודיע ואחרי ּברצֹונם. ְֱֲִִִֵַַַַָָֹּבּטֹוב
ּכי וגֹו' ה' וּיּנחם ּבאֹומרֹו ּתמיהה אין זה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָאת
מּמּנּו: זֹו ידיעה ׁשלל עצמֹו הּוא ּכי ְְְִִִִִֶַַַָָנחמּתי

Bז)   נחמּתי ּכי לֹומר הצר «…∆∆¿∆¿ְְִִִַַַֻ
לֹומר ּבא ,ּבסמּו ּבּמהּׁשאמר ולאהסּפיק ְְְְִִֶֶַַַָָָֹוגֹו'
עׂשּיתם על ׁשּנחם לצד הּוא אמחה ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּטעםׁשאמר
אם הפרׁש יׁש ּכי הרעים, מעׂשיהם לצד ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹלא
ׁשּלא ימצאּון הרעים מעׂשיהם לצד יהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּכּליֹון
לענׁשין הּגיעּו ׁשּלא אֹותם והם ּכליה ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹיתחּיבּו
וגדֹול קטן ה', נחם ּכי לצד הּכּליֹון יהיה ְְְְִִִִִֶַַַָָָָואם

אמר ולזה הּגזרה ּבכלל הּוא ּכיׁשם וגֹו' אמחה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ולזה נמלט, אין זה ּולטעם עׂשיתם ּכי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָנחמּתי
לא ּפרּוׁש ה', ּבעיני חן מצא ונח ּומּיד ּתכף ְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹאמר
ה' ׁשחזר החזרה ּבבחינת ּכי מעׂשיו ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָלצד
ולזה צּדיק היֹותֹו יּצילּנּו לא האדם ְְֱִִִִֶֶַַַָָָָֹמּבריאת
מּזההֹוכחה ואין ולאמחאֹו. ְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹֻהצרלֹומרמצאחן
לא צּדיק ׁשהיה הגם ּכי צּדיק היה לא ּכי ֲִִִִֶַַַַָָָָֹֹלֹומר
ׁשהּׂשיג החן ּבחינת אּלא צדקתֹו ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָּתּצילּנּו
יׁש ּכי לדעת ל יׁש ּכי הּמצֹות ּבחינת ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָמאמצעּות
אֹו האדם על חן להמׁשי היא ׁשּתֹועלּתּה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמצוה
הֹודיע לא וה' ידּועֹות, מצֹות ד' אֹו ג' ְְְִִִִַַַֹּבבחינת
(ּתנחּומא ז"ל ׁשאמרּו לּטעם הּמצֹות ְְְִִֶַַַַַָָָּתֹועלּיֹות
זכה נח וזה לּתֹועלּיֹות העֹולם ּכל ׁשּירּוצּו ְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעקב)

חן: נח ּכן יּגיד ׁשמֹו ּגם החן ְִֵֵֵַַַַָָֹּומצא
ּבראׁשית ּפרׁשת ְֲִֵַַָָָחסלת



עט               
אד ת מ ליו במ ל י למת מיר ְְְֲֲֲִִִִִַַַַַַַָָָָָָָָָמת
ת מ מל ל רא  ל ל וכ אר ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָָ

כג) וית"(במדבר אדב"(לב דברי)"ית בדיו (שמות"ול ְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָ
ר"לב) ל  טו)"ו א (שמואל "ימלכ י "מי ְְְִִִִִִֶַַַַָָָָָֻ

 ארת במ ל.... ••••אבד ל תאל ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָ
מ ידיו יט)מ ב תבי(שמואל ו " ל ל "ב ְְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָ

אמר ר  י רי את אל אד ריא ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָֻלתבת
אמר לד את אר א ר ד דימ א אי ִֵֶֶֶֶַַַַָָָָל
לד ל אמר "לאל "ותב תיב וא ל אמר  ְְְִִִֵֵֶַַַַַָָָל
ל אמר ית מ ל אמר  ל אמר מימ כר  ְִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָָל

 את וי למתמי  די יית ולא ל אמר ל ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
אמר אבלא  אבלא ת דותא  דותא ת ל ְְְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָאמר
 ליו לי י ל א א ר ד מ  ְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָָל

בראמ מ לא דלא ברא")לטא ייו)יי ביל ְְְְְְֲִִִִִִַַַַַָָָֹֹ
מ למד תידי.... ֲֲִִֵֶַָֹ
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   ••••מי ליו ואביא ר א ְְִִֶֶֶֶַַָָָָָָָָֹ
מי ל אמר לכ תא ואמ.... •••• א ְְְְְֱִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָ

ר ית(ב"ר)א וכיו אד ביל ברא ל רא בר  ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹ
א ר מ ל....   ••••ת מ בי ְְְֲֲִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָֹ

יתי אר ....ל  ֲֲִִֶַ
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הּזהר ּכמאמר לבֹוא, לעתיד ּתהיה החן מציאת ׁשלמּות ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹּגּלּוי

וכּמבאר ּדוקא, הּזה ּבעֹולם יהיה והּגּלּוי ּדאתי. לעלמא ְְְְְְְְְִִִֶֶַַַַַָָָָָָָָֹנייחא

הּזה עֹולם אּלא העליֹונים העֹולמֹות אינּה הּכונה ׁשּתכלית ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּבּתניא,

ּׁשּכתּוב מה וזהּו ּדוקא. א)הּתחּתֹון לא, –(ירמיה ּבּמדּבר חן מצא ְְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָ

וצּמאֹון ועקרב ׂשרף נחׁש מקֹום ּב'ּמדּבר', ּדוקא מתּגּלה ְְְְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָָָה'חן'

מים. אין ֲִֵֶַאׁשר

סימן. יחזקיהו אמציה, פסוקים, קמ"ו פפפ

בראשית פרשת חסלת

אנׁשאז ית אמחי יי ְְֲֲֵֶַַָָָָואמר

ארעא אּפי מעל בראתי ְְִִֵֵֵַַַָּדי

עד ּבעירא עד ְֲִֵַַָָָמאנׁשא

דׁשמּיא עֹופא ועד ְְֲִִַַָָָרחׁשא

אריארי ּבמימרי תבית ְְֲֲִִֵֵֵָ

ְֲִַעבדּתּנּון:

קדםיי:ח ְְְֲֳִַַַַָָֹונחאׁשּכחרחמין

      

סֹוף עד ּומּביט צֹופה הּוא ּכי וּיּנחם ִִִֶֶַַַַָלֹומר
יתּבר האדֹון ּכי להיֹות ּכן אמר הּדֹורֹות, ְְִִִֵַַַָָָָָּכל
הּדין צד יתּבר ּבֹו ּגם הרחמים מּדֹות ְֲִִִִִַַַַַָָָמּדֹותיו
הּוא ה' יׁשר ּבדר הֹולכים ׁשהּנבראים ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָּובזמן
הרחמים למּדת הּדין מּדת מסּכמת ְְֱֲִִִִִֶֶַַַַַָָֹהאלהים
ּתרחיק הרחמים מּדת מכעיסים ְְְְֲִִִִִִֶַַַַָָָּוכׁשהרׁשעים
ּדין מעׂשֹות ההויה ּבׁשלילת ותחּפץ ְְְֲֲֲִִִִַַַַַָָָֹהרחמים
ּבחינת ּפרּוׁש ה' וּיּנחם אֹומרֹו והּוא ְְְִִֵֶֶַַָָּבהם,
ׁשּלא ּכדי הּבריאה ּתהיה ׁשּלא ּתחּפץ ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַַָָֹֹֹהרחמים
הּבריאה: ּתׁשלל זה מּפני ולא הּמּדה ְְְְֲִִִֵֶַַַַָָֹֹֻלהפ

„BÚּפרק הרמּב"ם ּׁשּכתב מה לפי לֹומר ְְְִִֶֶֶֶַַַַָָָנראה
יתעּלה ּכי לׁשֹונֹו וזה ּתׁשּובה מהלכֹות ְְְְְִִִֵֶֶַָה'
אדם ׁשל ּדעתֹו ואין אחד ודעּתֹו הּוא ְְְְְֵֶֶַַָָָׁשמֹו
ּבנּו ואין וכּו' ּבריֹו על זה ּדבר להּׂשיג ְְְְְִֵֶַַָָָָֻיכֹולה
הּברּואים הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ידע היא לידע ְִֵֵֵַַַַַַָָֹּכח
ּביד האדם ׁשּמעׂשה וּדאי נדע אבל ְֲֲֲֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָּומעׂשיהם
וכּו' מֹוׁשכֹו הּוא ּברּו הּקדֹוׁש ואין ְְְֵַָָָָָהאדם
ּכבֹוד מעּוט נהג ּבעדֹו יכּפר ה' והראב"ד ְְֲֲִֵַַַַַָָָע"כ.
לֹומר טֹוב ּכי והעלה ּבזה ּדברֹו על ְְְְֱִֶֶַַַַָָָָּבהרמּב"ם
יעּין וכּו' אצטגנינין ּכראֹות יתּבר ְְְְְְְִִִִִֶַַַָֻׁשראּותֹו
אפן אין ּכי עּקר הרמּב"ם ודברי ּדבריו. ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָֹׁשם
לקחת לה' ידמה ּומי אצלנּו מּׂשגת ה' ְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָֻידיעת
יכֹול ה' ּכי ואׂשּכיל אליו. מהּנדמה ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָידיעה
ידעּנה, לבל ּבידיעתֹו המּׂשגת הידיעה ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹֻלׁשלל
לעׂשֹות ּבאנֹוׁש ּכח ּׁשאין מה האדֹון ְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַָָֹּכׁשּירצה
הּוא ידעּנה ולא הידיעה אליו ׁשּתּגיע ְְִִֵֵֶֶַַַָָָָֹֹזאת
אדם ׁשל ּדעּתֹו ואין ּבאֹומרֹו רמּב"ם ְְְְְֵֶֶַַַַָָָׁשרמז
עדיו ׁשּתּגיע אפׁשר אי ּכי וכּו' להּׂשיג ְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָיכֹולה
והּוא מעצמּה מׁשללת ותהיה מעצמּה ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻהידיעה
און הּביט לא כג) (ּבּמדּבר הּכתּוב ְִִִֶֶַַַָָָָֹׁשאמר

ה' ּכׁשּירצה רֹואה הּנ עמל ראה ולא ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָֹֹּביעקב
ׁשהידיעה הגם הידיעה יׁשלל לדעת ְְְֲִִֶֶַַַַַַָָָֹֻׁשּלא
ׁשהידיעה האדם ּבבחינת אינֹו ּכי מעצמּה ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָיׁשנּה
ה' ּכי יּדעּנה ולא ימנע לֹומר מּמּנּו חּוץ ְְִִִֵֶֶַַָָֹהּוא
לדעת לב לתת צרי ואינֹו אחד ודעּתֹו ְְְִֵֵֵֶַַַָָָָהּוא
כן, לא ידע, לא לב יּתן ּדכׁשּלא נאמר ְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹֹֹֹׁשּבזה
ּדכתיב זֹו ּבבחינה יׁשנֹו ּכביכֹול כן ּפי על ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָואף
ּבעת ה' ּכי לֹומר נּוכל ּומעּתה וגֹו'. הּביט ְְִִִֵֵַַַָֹלא
לב' אדם ּפׁשעי מהידיעה ׁשלל האדם ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָֹּברא
יּביט ולא ה' טֹוב ּכי הּפׁשטי לּטעם א' ְְִִִִַַַַַָֹסּבֹות
ּכיון יסּפיק לא לבד זה וטעם הּתעּוב ְְְִֵֵֶֶַַַַַָֹאל
.והּנמׁש ּיעׂשה מה לדעת ּבידיעה צֹור ְְֲִִִֵֶֶַַַַַָָָׁשהּוא
לעׂשֹות ׁשּנתחּכם והּוא ב' טעם עֹוד ׁשּיׁש ְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָאּלא
ׁשּיאמרּו הרׁשעים טענת ּתחּול לבל ּכן ְְְֲִֵֶַַַָָָֹה'
זה ּפלֹוני ּכי ידע ׁשה' ּכיון מכרחת ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָידיעתֹו
יתחּיב מעצמֹו הּדבר ּׁשעבר, מה על ְְֲִֵֵֶַַַַַַַָָָֹיעבר
ּומעּתה ּכן, להיֹות ּגזר לא ׁשה' הגם ְְֲִִֵֵֶַַַָָֹלהיֹות
רׁשע יצא מרׁשעים לא ּכי לרׁשעים ענׁש ְְִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹאין
ה' מנע לזה מעׁשק ויחּדל רׁשע ּיפחד ְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָֹּובּמה

ׁש זֹו מעׂשהידיעה אבל הרׁשעים. מעׂשה ל ְְֲֲֲִִֵֵֶַַָָָָ
ּולסּבה ׂשמח ּובֹו מהידיעה ׁשללֹו לא ְְְִִִִֵַַַַָָָָֹהּצּדיקים
(לעיל הּכתּוב ׁשאמר והּוא הּבריאה, היתה ְְְְִֵֶַַַָָָָָזֹו
והּנה עׂשה אׁשר ּכל את אלהים וּירא לא) ְְֱֲִִֵֶֶַַָָָֹא
ׁשל און הּביט לא אם ּתאמר ואם מאד. ְְִִִִֶֶַָֹֹֹטֹוב
וכי רׁשעה. לעֹוׂשי ענׁש קבע היא ְְְְִִִֵֵֶַַָָָֹרׁשעים
צרי אין הּמרׁשיע לפלֹוני ענׁש לקּבע ְְְִִִִִִֵֶַַַַָָֹֹצרי
ּובער ופׁשע. עון לעֹוׂשה אּלא ענׁש ְְְִֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹלקּבע
מכרחת ידיעתֹו לטענת מקֹום אין ְְְֲִִִֵַַַַַַַָָהּצּדיקים.
חפץ ה' והּנה הּתׁשלּום היא זֹו טענה ְְֲִִִֵֵַַַָָּכי
ּכן ּׁשאין מה עצמֹו נגד טֹוען ואין ְְְֵֵֵֵֵֶֶֶַַַלׁשּלם

יקּבלּו לבל ּבטענה ׁשּיבֹואּו הרׁשעים ְְְְְְֲִֶֶַַַָָָָֹּבענׁש
לטען ואין הּדבר. את ה' ׁשמר לזה ְְִֵֶֶֶַַָָָָֹֹענׁש
היּו צּדיקים ׁשּיהיּו ּבהם ה' הּביט אּלּו ְְִִִִִִֶֶַַָָולֹומר
לפטרם טענה אינּה זֹו ׁשּטענה צדק. ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָעֹוׂשי
ּומאסּו ּברע ּובחרּו ּבידם ׁשּנתן הּבחירה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָָָָמּפרט
אֹותנּו אלהים הֹודיע ואחרי ּברצֹונם. ְֱֲִִִֵַַַַָָֹּבּטֹוב
ּכי וגֹו' ה' וּיּנחם ּבאֹומרֹו ּתמיהה אין זה ְְְְִִִֵֶֶֶַָָאת
מּמּנּו: זֹו ידיעה ׁשלל עצמֹו הּוא ּכי ְְְִִִִִֶַַַָָנחמּתי

Bז)   נחמּתי ּכי לֹומר הצר «…∆∆¿∆¿ְְִִִַַַֻ
לֹומר ּבא ,ּבסמּו ּבּמהּׁשאמר ולאהסּפיק ְְְְִִֶֶַַַָָָֹוגֹו'
עׂשּיתם על ׁשּנחם לצד הּוא אמחה ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָׁשּטעםׁשאמר
אם הפרׁש יׁש ּכי הרעים, מעׂשיהם לצד ְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָָֹלא
ׁשּלא ימצאּון הרעים מעׂשיהם לצד יהיה ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹהּכּליֹון
לענׁשין הּגיעּו ׁשּלא אֹותם והם ּכליה ְְְְְְִִִִֵֶַָָָָֹיתחּיבּו
וגדֹול קטן ה', נחם ּכי לצד הּכּליֹון יהיה ְְְְִִִִִֶַַַָָָָואם

אמר ולזה הּגזרה ּבכלל הּוא ּכיׁשם וגֹו' אמחה ְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָ
ולזה נמלט, אין זה ּולטעם עׂשיתם ּכי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָנחמּתי
לא ּפרּוׁש ה', ּבעיני חן מצא ונח ּומּיד ּתכף ְְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹֹאמר
ה' ׁשחזר החזרה ּבבחינת ּכי מעׂשיו ְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָלצד
ולזה צּדיק היֹותֹו יּצילּנּו לא האדם ְְֱִִִִֶֶַַַָָָָֹמּבריאת
מּזההֹוכחה ואין ולאמחאֹו. ְְְְִֵֵֶַַָָָָָֹֻהצרלֹומרמצאחן
לא צּדיק ׁשהיה הגם ּכי צּדיק היה לא ּכי ֲִִִִֶַַַַָָָָֹֹלֹומר
ׁשהּׂשיג החן ּבחינת אּלא צדקתֹו ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָּתּצילּנּו
יׁש ּכי לדעת ל יׁש ּכי הּמצֹות ּבחינת ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָמאמצעּות
אֹו האדם על חן להמׁשי היא ׁשּתֹועלּתּה ְְְְִִִֵֶַַַָָָָָמצוה
הֹודיע לא וה' ידּועֹות, מצֹות ד' אֹו ג' ְְְִִִִַַַֹּבבחינת
(ּתנחּומא ז"ל ׁשאמרּו לּטעם הּמצֹות ְְְִִֶַַַַַָָָּתֹועלּיֹות
זכה נח וזה לּתֹועלּיֹות העֹולם ּכל ׁשּירּוצּו ְִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹעקב)

חן: נח ּכן יּגיד ׁשמֹו ּגם החן ְִֵֵֵַַַַָָֹּומצא
ּבראׁשית ּפרׁשת ְֲִֵַַָָָחסלת



פ

לשבוע פרשת בראשית תהלים  שיעורי 

יום ראשון - י"ח תשרי
מפרק פח

עד סוף פרק פט  

יום רביעי - כ"א תשרי
מפרק קד

עד סוף פרק קה 

יום שני - י"ט תשרי
מפרק צ

עד סוף פרק צו

יום חמישי - כ"ב תשרי
מפרק קו

עד סוף פרק קז

יום שלישי - כ' תשרי
מפרק צז

עד סוף פרק קג

יום שישי - כ"ג תשרי
מפרק קח

עד סוף פרק קיב

שבת קודש - כ"ד תשרי
מפרק קיג עד סוף פרק קיח

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 ...

             

תשרי י"ח ראשון יום
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.23:‡"ËÈÏ˘ "‡ " ."כההמשך רבים ל' טרדותי צ"ל דלכאורה - בדפוסים ˘ËÈÏ"‡:24."לברר "‡ " תהלים "ע"ד
שלאח"ז]". כאן ל' כמה [וכן - הסדר) (בהיפך יח ˘ËÈÏ"‡:25.פח, "‡ " "התיקון ב"לוח אבל משא, אוכל לא שלפנינו: "בתניא
ב. מו, ישעי' הכתוב לשון ע"ד והוא כבפנים. א.26.תיקן ב, ג.27.תענית - ס"ב סק"א ט.28.אדה"ז לב, ‡29".תשא " 

:‡"ËÈÏ˘."למעליותא שזהו מובן ה"ו.30."דמזה פ"ב ט.31.מכות פי"א, דב"ר
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תשרי י"ח ראשון יום
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.23:‡"ËÈÏ˘ "‡ " ."כההמשך רבים ל' טרדותי צ"ל דלכאורה - בדפוסים ˘ËÈÏ"‡:24."לברר "‡ " תהלים "ע"ד
שלאח"ז]". כאן ל' כמה [וכן - הסדר) (בהיפך יח ˘ËÈÏ"‡:25.פח, "‡ " "התיקון ב"לוח אבל משא, אוכל לא שלפנינו: "בתניא
ב. מו, ישעי' הכתוב לשון ע"ד והוא כבפנים. א.26.תיקן ב, ג.27.תענית - ס"ב סק"א ט.28.אדה"ז לב, ‡29".תשא " 

:‡"ËÈÏ˘."למעליותא שזהו מובן ה"ו.30."דמזה פ"ב ט.31.מכות פי"א, דב"ר
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תשרי י"ט שני יום
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כט.32. ז, קהלת - הכתוב מ"ו.33.ל' פ"ד בשינויים,34.אבות זה מארז"ל כן גם מובא פ"ל ‰Èבתניא ÈÓ Î Ïבנוגע מדובר "בפ"ל :
לפועלÓלעבודה שתביא התבוננות נוגע בזה - וכו' בסומוע"ט היצר במלחמת ,ÓÓולכןÈ Ïהקל דפ' דוקא ובהנהגה

להתנהג יכריחו ששכלו ובלבד - לאמונה שייך זה ואין וכו' (Óממנו שיצטרף בנוגע מדובר באגה"ק כאישÏÎÏכו'; כולנו - ישראל איש
˘ÓÓ ש‡' באווארענען שצריך אלא ,Ì‡או בפ' חסרון לו כדלקמן)נדמה וכו' ע"ז יחשוב (אל שיהי'ÔÈÓ‡Èאנשים צ"ל)ÓÓ˘(ובכדי
ופ'".˘ÓÈÏ‰באמונה פ' הנהגת בפרטי יתבונן לא ואדרבא -.35.51 ע' תש"ה יא.36.סה"ש כ, יט.37.שופטים יא, עקב ג,38.ספרי צפני'

יז.39.ט. ח, ˘40‡ÈÏ.זכרי' Ó‡ Î ‰."(א מ, (קדושין נענשין ע"ז מח' על דרק מחז"ל ע"פ בזה הדיוק י"ל "אולי

             

תשרי כ' שלישי יום
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ב.41. טו, 42.ערכין   ."(קרח (ס"פ בלקו"ת - "למוטב" ז.43."פי' ג, קהלת יד.1.ע"פ ד, 2.דניאל 
 ."א לג, 3."פסחים   ."עיי"ש שם, ו'.4."רש"י משנה פ"ג א.5.אבות לט, ב.6.סנהדרין ו,

יג.7. יב, לד.8.קהלת לה, ב.9.שלח כא, לב.10.ברכות כב, כא.11.אמור טז, 12.29.קרח ע' תש"ד השיחות ספר



פג              

תשרי כ' שלישי יום
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ב.41. טו, 42.ערכין   ."(קרח (ס"פ בלקו"ת - "למוטב" ז.43."פי' ג, קהלת יד.1.ע"פ ד, 2.דניאל 
 ."א לג, 3."פסחים   ."עיי"ש שם, ו'.4."רש"י משנה פ"ג א.5.אבות לט, ב.6.סנהדרין ו,

יג.7. יב, לד.8.קהלת לה, ב.9.שלח כא, לב.10.ברכות כב, כא.11.אמור טז, 12.29.קרח ע' תש"ד השיחות ספר



פד             

תשרי כ"א רביעי יום
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ו.13. יב, ב'.14.ישעי' משנה ג' ח.15.פרק ג, ˘16‡ÈÏ.איכה ÂÓ‡  ‰(מ"ב) שם דבאבות בזה, הקושיא שיושבין˘ÌÈ"ידועה
ÔÈ‡Âשכינה ד"ת זו.˘ÈÂ'ביניהם באגה"ק אחרת גירסא (1 ח"ו סוף אבות במגן א. ו, ברכות תקמב. ע' עקב באוה"ת משנ"ת ע"פ וי"ל ביניהם.

הבי' ע"פ (2Ì˘.48 שורה 13 הערה רסא ע' מהדו"ק תניא גם ראה הנ"ל". לתרץ יש - מהצ"צ) לקוח ב.17.(כנראה קד, 18.תהלים ‰
‡ÈÏ˘ ÂÓ‡"תורתו "אור אור, תורה ע"י ה'" ש"מאיר ראי' להביא הכוונה כאן אבל - אור ותורה מצוה נר כי הכתוב ע"ז מובא "בכ"מ

שהוא מפני - מצ"ע אור תורה לגבי עילוי שזהו - אור נק' [ולכן בה. דהמלובש ענינים כמה מתגלים "שלמה" שע"י יתגלה˘ÓÏ‰כמו ].‰'שע"י
אור". עוטה עה"פ הצ"צ ועיין
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.19:‡"ËÈÏ˘ "‡ " ."'כו ממקור שזהו טו סו"ס אגה"ק ב.20."ראה לט, יז.21.קידושין צ, ‡22".תהלים " 
:‡"ËÈÏ˘."'התומ"צ 'עסק שזהו ידינו" ב"מעשה הפי' יג.23."צ"ע סב, ˘ËÈÏ"‡:24.תהלים "‡ " כמעשהו"דלכא זהו באם ורה

לקבלו". שיכול שזהו אלא - החסד מהו ב.25.- ק, ˘ËÈÏ"‡:26.סנהדרין "‡ " ."הכח להם ניתן ‡27"."שלא " 
:‡"ËÈÏ˘."דצבור גם התפלות מעלים מלאכים שהרי ˘ËÈÏ"‡:28."צ"ע "‡ " ."?הכוונה - "צ"ע
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לקבלו". שיכול שזהו אלא - החסד מהו ב.25.- ק, ˘ËÈÏ"‡:26.סנהדרין "‡ " ."הכח להם ניתן ‡27"."שלא " 
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.29   בחרדה צ"ל (דאז מזלייהו אפילו חזי דלא משום עכצ"ל כו' בפחד ואינם כו' בטלים אינם דהעשרה "והא
סיוע - שריא דשכינתא והתועלת דניאל. חברי ממצב כמובן הבחירה בטלה - לאו דאם כן להיות ומוכרח א]), ג, [מגילה דניאל בחברי וכמרז"ל

להעבודה". 30.97ֿ98.(בהעלם) 31.101.ע' 32.ע'   ברוסיה לימודו נפוץ הי' לא (1 טה"ד: אינו אם "צע"ג
בדורות -אפילו לראשונה נדפס (3 בפ"ע. הל' - סעיף כל רוב ע"פ (2 .ומחוץ הצ"צ נדפסימי אדה"ז שו"ע (4 .

ולהחליף?!". לשנות יגרום ומה פסוקות. הל' לימוד וה"ז מאז. בו שיעורים נקבעו ובטח אדהאמ"צ, 33.נשיאות   
יז". ב, קהלת - הכתוב 34."ל'   ."תקנום קרבנות במקום ותפלות כב. יט, יתרו פרש"י 35."ראה 

 ."עה"פ פרש"י פמ"ט. ב'.36."ב"ר משנה ג' פרק א.37.אבות לא, 38.קידושין   ע"ח "ראה
ואילך". תקעג ע' אור יהל פ"ז. השמות א.39.ש' ה, סוטה
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לה.12. ג, א.13.משלי לג, 14‡ÈÏ.ברכות Â‡  ."'נתקנו' הצ"ל הדפוסים בשאר ב.15."לברר קלא, סמ"ק16.ח"א עיין
יא. סימן 17‡ÈÏ.סוף Â‡  )ו ערבית שחרית הסדר: לתרץ בדא"פ שבאה‡ÂÏÈÙ"נ"ל מנחה בתפלת אפילו היינו, מנחה, (

למנחה גם ששייכת דשחרית ק"ש בין בפשטות שמפסיק (ואף שיחה הפסק חמורה כך כל ג"כ עוה"פ), ק"ש אצ"ל (שלכן שחרית לתפלת בהמשך
למנחה)". י.18.- ז, תהלים - הכתוב ד.19.ל' קכה, תהלים - הכתוב ל'



צי היום יום . . . 

ה'תש"דיח תשרי, ב דחוהמ"ס ]בחו"ל[יום ראשון

חומש: ברכה, פרשה ראשונה עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: פח־פט.

תניא: וההפרש . . . קלו עמלה בה.

ֹראׁש ְוֵהן  ְעָנא" ֵהן ּבָ ַבת "הֹוׁשַ ַעם ַאַחת. אֹוְמִרים ּתֵ א ּפַ יִפים ֶאּלָ יַע", ֲאָבל ֵאין ַמּקִ אֹוְמִרים "אֹום ֲאִני חֹוָמה" ְוַגם "ָאדֹון ַהּמֹוׁשִ
ַעם ַאַחת. ָאר - אֹוְמִרים ַרק ּפַ ַהּשְׁ קֹול ָרם. ּבְ ִליַח ִצּבּור ּבְ אֹוְמָרם ַהּשְׁ אֹוָתם ָהאֹוִתּיֹות ׁשֶ ּסֹוף - ּבְ ּבַ

קֹול ָרם ֵמאֹות "ס" אֹו "ע". ִמְנָהֵגנּו ְלַהְתִחיל ּבְ
אֹות "ת". ִליִמים ּבָ ֵלם, ּוַמׁשְ ף ׁשָ ִקים ַלֲעׂשֹות ֶהּקֵ ְמַדּיְ

ה'תש"דיט תשרי, ג דחוהמ"ס ]בחו"ל[יום שני

חומש: ברכה, שני עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צ־צו.

תניא: אבל ההשראה . . . 272 לגמרי.

ן  בּוָאָתּה ְלטֹוָבה", ָצִריְך ְלַכּוֵ ל ִמיֵני ּתְ ֵרה "ְוֵאת ּכָ מֹוֶנה־ֶעׂשְ ׁשְ ָאְמרֹו ּבִ ָנה ּבְ ל ַהּשָׁ ּכָ ְסָפִרים[, ׁשֶ ִאיָתא ]מּוָבא ּבַ
בּוָאה  ל ַהּתְ ְהֶיה ּכָ ֵמיָלא ּתִ ם ַיִין ְלִקּדּוׁש – ְוָאז ּבְ "ל ּגַ ַבד ַהּנַ ר ִמּלְ ָמקֹום ֶאָחד ִנְזּכָ ה ְוֶאְתרֹוג – ּבְ ים ְלַמּצָ ְלִחּטִ

ְלטֹוָבה.

ה'תש"דכ תשרי, ד דחוהמ"ס ]בחו"ל[יום שלישי

חומש: ברכה, שלישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: צז־קג.

תניא: וע"כ . . . כמ"ש בזה"ק.

ְמנּו". ֲאִמיַרת "ָאׁשַ ים ּבַ ּכִ ּמַ יַע ַעד ֶהָחֶזה, ָמקֹום ׁשֶ ְענּוִעים ָצִריְך ְלַהּגִ ֵעת ַהּנִ ּבְ

ַעל ְיֵדי ַהּכֶֹבד ֹראׁש  מֹו ָהִעְנָין ׁשֶ הּו ּכְ ּזֶ ׁש לֹוַמר ׁשֶ ּיֵ ַאַחת ַהִהְתַוֲעדּויֹות, ׁשֶ "ּב[ ּבְ י ]ָהַרׁשַ ָאַמר ֲאֹדִני ָאִבי מֹוִרי ְוַרּבִ
ה. ִפּלָ ּתְ ּדֹות ּבַ ֲעלּות ַהּמִ ְך ִהְתּפַ ְוָקא ָיכֹול ִלְהיֹות ַאַחר ּכָ ַנְפׁשֹו, ַעל ְיֵדי ֶזה ּדַ ְתַמְרֵמר ּבְ ּמִ ה, ׁשֶ ִפּלָ ּקֶֹדם ַהּתְ ׁשֶ

ה'תש"דכא תשרי, הושענא רבהיום רביעי

חומש: ברכה, רביעי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קד־קה.

תניא: ע"כ אהוביי . . . בפירש"י ז"ל שם.

ֲאדֹוִני ָאִבי  ַעם ַאַחת ִמְקָרא - ָהיּו ְיִחיִדים ׁשֶ ָרָכה" אֹוְמִרים ַרק ּפַ ה "ּבְ ָרׁשָ ם ּפָ ה ּגַ ְעָנא ַרּבָ ִתּקּון ֵליל הֹוׁשַ ּבְ
ְמַחת ּתֹוָרה  ים. ּוְבֶעֶרב ׂשִ "י, ְוֵאיָנּה הֹוָרָאה ָלַרּבִ רּוׁש ַרׁשִ ה ִעם ּפֵ ְעָנא ַרּבָ הֹוׁשַ ם ְלָאְמָרּה ּבְ "ּב[ ִצּוָ י ]ָהַרׁשַ מֹוִרי ְוַרּבִ

ְרּגּום. ַנִים ִמְקָרא ְוֶאָחד ּתַ אֹוְמִרים אֹוָתּה ׁשְ
ֵערּוב  ַיַחד.  יִנים  ַהּמִ ג'  ִדים  ַאּגְ ַהּמְ ַהג'  ַרק  ָאִרים  ְוִנׁשְ ַהּלּוָלב,  ַעל  ׁשֶ ִריכֹות  ַהּכְ י  ּתֵ ׁשְ ְמִסיִרים  ל  ַהּלֵ ֹקֶדם 

ְמַחת ּתֹוָרה. ִמיִני ֲעֶצֶרת ְוׂשִ ׁשְ ְדַבׁש, ֲאָבל ֹלא ּבִ רּוַסת ַהּמֹוִציא ּבִ ה טֹוְבִלים ּפְ ְעָנא ַרּבָ הֹוׁשַ יִלין. ּבְ ְבׁשִ ּתַ



היום יום . . . צב

ה'תש"דכב תשרי, שמיני עצרת ]בארץ ישראל - שמע"צ ושמח"ת[יום חמישי

חומש: ברכה, חמישי עם פירש"י.שיעורים.
תהלים: קו־קז.

תניא: ובשבת קדש . . . יהי רצון.

ָרֵאל  ּוְלִיׂשְ ַכּלֹות -  ּכְ ַוְיִהי  ַהְפטֹוָרה:  ֲעֶצֶרת.  ִמיִני  ׁשְ ֵליל  ּבְ ַהָקפֹות  ּיֹום.  ּבַ ין  ּבֵ ְיָלה  ּלַ ּבַ ין  ּבֵ ה  ּכָ ּסֻ ּבַ ְוׁשֹוִתים  ְואֹוְכִלים  ים  ׁשִ ְמַקּדְ
ַעּמֹו.

ה. ּכָ ִציָאה ִמן ַהּסֻ ּיְ ִהי ָרצֹון" ּבַ ֵאין אֹוְמִרים ַה"ּיְ
ִעְנַין  ָנה ֵהם ּבְ ֹראׁש ַהּשָׁ ּבְ א ׁשֶ נֹות ְוִיחּוִדים ֶעְליֹוִנים, ֶאּלָ ּוָ ה ִעְנְיֵני ּכַ ַכּמָ ים ּבְ ּוִ ּתַ ָנה ִמׁשְ ִמיִני ֲעֶצֶרת ְוֹראׁש ַהּשָׁ ׁשְ
ּוִבְמִרירּות ֲעצּוָמה,  ַהְכָנָעה  ּבְ ַתֲחנּוִנים  ּבְ ָנה ָהֲעבֹוָדה  ַהּשָׁ ֹראׁש  ּבְ ָכה.  ִעְנַין ַהַהְמׁשָ ּבְ ִמיִני ֲעֶצֶרת ֵהם  ּוִבׁשְ ה  ָהֲעִלּיָ

ְמָחה. ַקו ַהּשִׂ ִמיִני ֲעֶצֶרת ִהיא ּבְ ּוִבׁשְ

ה'תש"דכג תשרי, שמחת תורה ]בחו"ל[יום ששי
י ָהעֹוִלים ַלֲחַתן ּתֹוָרה אֹו ַלֲחַתן  ית ַעל ָראׁשֵ ֲחִרית. ֵאין נֹוֲהִגים ִלְפרֹוׂש ַטּלִ ׁשַ ִים ּבְ ּפַ ִאים ּכַ ְיָלה. נֹוׂשְ ּלַ ּתֹוָרה ּבַ ֵאין קֹוְרִאים ּבַ

ק.  ם ָהעֹוֶלה ַלּתֹוָרה אֹוֵמר ֲחַזק ֲחַזק ְוִנְתַחּזֵ ית. ּגַ ֵראׁשִ ּבְ
חומש: ברכה, ששי ושביעי עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קח־קיב.
תניא: כד. אהוביי . . . קלח לעין כל.

ָגה ַהּלֹוְמִדים ּתֹוָרה.  ֲעֵלי ַהּשָׂ ּה" – ֵאּלּו ּבַ ֲחִזיִקים ּבָ ים ִהיא ַלּמַ ֵקן: "ֵעץ ַחּיִ נּו ַהּזָ ְמַחת ּתֹוָרה תק"מ ָאַמר ַרּבֵ ׂשִ ּבְ
ּזַֹהר )ֵחֶלק ג' נג. ב(, ַאל  ְדִאיָתא ּבַ ר" – ּכִ ּתֹוָרה. "ְמֻאּשָׁ ֲעֵלי ֲעבֹוָדה ָהעֹוְסִקים ּבַ ר" – ֵאּלּו ּבַ "ְותֹוְמֶכיָה ְמֻאּשָׁ
רּוְך הּוא,  ּבָ ִניִמּיּות ָהֵאין סֹוף  ִמּפְ ַהְינּו  יִכים ֵמֹראׁשֹו,  ַמְמׁשִ ְיֵדי ֲעבֹוָדָתם  ַעל  ּדְ 'ֵמֹראׁשֹו',  א  ֶאּלָ ר'  'ְמֻאּשָׁ ְקִרי  ּתִ

ְוָקא. ם ֶאת ָהֹראׁש ּדַ ּוְכַמֲעַלת ָהֶרֶגל ַהְמַקּיֵ

ה'תש"דכד תשרי, אסרו חג ]בחו"ל[שבת
ָמה. יֹום ִהְתַוֲעדּות.  ּכָ ַהׁשְ ים ּבְ ִהּלִ ל ַהּתְ ָון. ֲאִמיַרת ּכָ ְמָבְרִכים ֹראׁש ֹחֶדׁש ַמרֶחׁשְ

יר. ַהְפטֹוָרה: ּכֹה ָאַמר - ְוַיְאּדִ
חומש: בראשית, כל הסדרה עם פירש"י.שיעורים.

תהלים: קיג־קיח.
תניא: וע"כ קבעו . . . בלבותם.

ַדְרֵכי  ְפָרט, ִהיא ַאַחת ַהְיסֹודֹות ּבְ ת ּבִ ּבָ מֹוָצֵאי ׁשַ ת אֹו ּבְ ּבָ ְכָלל, ּוְבׁשַ ים ּבִ ַרּבִ ֵרייְנגֶען – ּבָ ַהִהְתַוֲעדּות – פַאְרּבְ
ָרֵאל. ַאֲהַבת ִיׂשְ ְצָוה ַהְיסֹוִדית ּדְ ַהֲחִסיִדים ְוַהֲחִסידּות, ּוֶפַתח ּוָמבֹוא ַלּמִ

ִטיבּו  ּיֵ ׁשֶ ים  ַהְמֻסּבִ ֵמֵאת  ּתֹוְבִעים  ִרים  ַהְמַדּבְ י  ָראׁשֵ ֲהֵרי  ִהְתַוֲעדּות  ָכל  ּבְ ה  ִהּנֵ ַהִמְקִרים[,  ]ּברֹוב  א  ֻרּבָ ּדְ א  ֻרּבָ
ר  ִביעּות, ַוֲאׁשֶ ְמרּו ַהּקְ ׁשְ ּיִ ים ִלְלֹמד דַא"ח ]=ֲחִסידּות, ִדְבֵרי ֱאלֹוִקים ַחִיים[ ְוׁשֶ עּו ִעּתִ ְקּבְ ּיִ ַהְנָהגֹוֵתיֶהם ְוַדְרֵכיֶהם, ׁשֶ
ְתִחיל "ְוִאם  ִדּבּור ַהּמַ ָללּות ִעְנַין ְוֹאֶפן ַהּתֹוָכָחה ְמֹבָאר ֵהיֵטב ּבְ ה ּכְ ם. – ְוִהּנֵ ּמּוד ִיְהֶיה ַעל ְמָנת ִלְלֹמד ּוְלַקּיֵ ַהּלִ
יּה ]=ִעם ַעְצמֹו[  ַנְפׁשֵ א ּדְ ְעּתָ ר ָראּוי ְלָכל ֶאָחד ְוֶאָחד ֵמַאַנ"ׁש ְלָלְמדֹו ֵהיֵטב ַאּדַ ל" )ֻקְנְטֵרס למ"ד(, ֲאׁשֶ רּוַח ַהּמֹוׁשֵ
ִנים ְוֹלא ְכלּום,  ַנת ּפָ ּום ַהְלּבָ ֶהם ִמּשׁ ֵאין ּבָ ָבִרים ְוִעְנָיִנים ׁשֶ ֵעת ַהִהְתַוֲעדּות ִהיא ַרק ַעל ּדְ – ָאְמָנם הֹוָכָחה זֹו ּבְ

דֹוָלה. ה ּגְ ַאֲהָבה ּוְבִחּבָ ר ִאיׁש ֶאת ֵרֵעהּו הֹוִכיחֹו ּבְ ֶדם, ֲאׁשֶ ָהָיה ֵמָאז ּוִמּקֶ מֹו ׁשֶ ּכְ

            

ה'תשע"א תשרי י"ח ראשון יום     

        
           

      
שנולד התברר זמן ולאחר בכורים, שפדה בכהן מעשה
אותם האם מטשעבין הגאון ונשאל חלל. והוא כהונה מפסולי
'כהן' אותו והאם נוספת, פעם עצמם לפדות חייבים בכורים

שקיבל? הפדיון דמי את להחזיר חייב
חלל ונמצא המקדש בבית שעבד שכהן כשם האם כלומר,

תוקף? ברי הם זה כהן שעשה הפדיונות כך כשרה, עבודתו
בגמרא ב)והנה, סו, -(קדושין אחת לדעה הדין. במקור נחלקו

ה' "ברך שאפילומהפסוק לומדים תרצה" ידיו ופעל
אל "ובאת מהפסוק - שניה ולדעה ורצויה. ברוכה חלל עבודת
העבודה בעת שאם לומדים ההם", בימים יהיה אשר הכהן

כשרה. עבודתו כשרות, בחזקת היה ההם") ("בימים
ידיו ופועל חילו ה' "ברך מהפסוק הוא הלימוד אם ובכן,
כפירוש במקדש, עבודה לענין רק כהן נחשב החלל הרי תרצה"

א)רש"י יב, אבל(מכות כשרות ש"עבודותיו   
יהיה אשר הכהן אל "ובאת מהפסוק הוא הלימוד אם אך ,"

נעשה ככהן, מוחזק בהיותו שעשה מה כל הרי ההם", בימים
כדין.

וגו'", חילו ה' "ברך הפסוק את הביא שהרמב"ם ומאחר
בדיעבד החלל נחשב המקדש עבודת לענין רק שלדעתו מוכח

דברים. לשאר ולא לכהן
ביכורים בהלכות מדבריו גם לזה הי"ב)וראיה "כהן(פי"א

לפדות חייב הבן יום, שלושים בתוך האב מת חלל, בן לו שנולד
מדוע ככהן, נחשב החלל בכור פדיון לענין גם ואם עצמו". את
הן ככהן, נחשב החלל שאין מכאן אלא עצמו? לפדות חייב

אצלו. אחרים פדיון לענין והן הוא פדיונו לענין
אין כי הפדיון, דמי את להחזיר הכהן את נחייב לא אם וגם

מספק ממון ה')להוציא ס"ק ש"ה סי' יור"ד תשובה פתחי ברור(ראה ,
עצמם. את ולפדות לחזור חייבים אצלו שנפדו שהבכורים

    

ה'תשע"א תשרי י"ט שני יום     

        
          

  
בגמרא האמור על מבוססים הרמב"ם ב)דברי כד, (יומא

נחשבת איננה ההדלקה אך עבודה, נחשבת הנרות שהטבת
בזר. כשרה היא ולכן עבודה

אלא ההדלקה במעשה אינה המצוה לומר: יש הדבר ובטעם
גורם מהווה ההדלקה פעולת כן ואם דולקים, שהנרות בכך
נחשבת ההטבה ואמנם עצמה. המצוה אינה אך המצוה לקיום
אך פסולה, ההדלקה שבלעדיו תנאי מהווה היא כי לעבודה
המצוה לקיום מציאותי גורם אלא תנאי אינה ההדלקה פעולת

הלוי) הגר"ח .(חדושי
מצות את לקיים אפשר האם נוספת: השלכה לכך ויש
במדרש הדולקים? לנרות שמן תוספת באמצעות ההדלקה
מראש אותה מדליקים משהיו במנורה: היה נסים "מעשה נאמר:

מצות זה ולפי אחרת". שנה עד מתכבה היתה לא השנה
הדולקים. לנרות שמן הוסיפו יום שמידי בכך התקיימה ההדלקה
שבעת נפסק חנוכה נר בהדלקת כך: על קשה ולכאורה
ההדלקה לזמן המספיקה בכמות שמן להיות צריך ההדלקה
יוסיף יכבה, שמן מספיק בנר היה לא כאשר הדליק ואם הנדרש,

ו מחדש. וידליק השמןשמן את להוסיף אפשרות שאין מכך
כהדלקה! נחשבת אינה השמן שהוספת מוכח דולק הנר בעוד
במעשה היא המצוה חנוכה בנרות לחלק: יש האמור, ולפי
פעולה כי הדולק, לנר שמן הוספת מועילה לא ולכך ההדלקה,
הקודמת, ההדלקה המשך את מאפשרת רק אלא הדלקה אינה זו
כך ולשם דולקים, הנרות שיהיו היא המצוה המקדש בנרות אך
מתקיימת המצוה אלא דווקא הדלקה בפעולת צורך אין

לדלוק לנרות הגורמת פעולה כל חבאמצעות סי' חנוכה קודש (מקראי

.קודש)בהררי

ה'תשע"א תשרי כ' שלישי יום   

       
      

להם שהשתחוה ממיֿמעיין המזבח גבי על לנסך האיסור
שאינו למעיין המשתחוה אבל בארצו", הנובע ב"מעיין רק הוא
שאינו דבר לאסור יכול אדם אין שהרי מימיו את פסל לא שלו,

ה"א)שלו פ"ח ע"ז .(הל'
הקודמת בהלכה בין(ה"ו)ומדוע ש"הנעבד... הרמב"ם פסק

מיוחד דין יש מזבח באיסורי כי אסור"? זה הרי חבירו... של
דבר אוסר אדם אין (כי להדיוט נאסר לא שהדבר למרות אשר
"מאיסותא", משום למזבח נאסר הדבר - כנ"ל) שלו, שאינו

לפחתך". נא "הקריבהו ומשום
המשתחוה מדוע - גיסא לאידך לתמוה יש כן שאם אלא
יש בזה גם והרי המעיין, מי את פוסל אין שלו שאינו למעיין

"מאיסותא"?
לומר א)ויש ל, מהדו"ת צפע"נ גם :(ראה

עמו מחוברים שמימיו הוא מעיין של רפ"ה)עניינו מקוואות .(ראה
"מים", של מציאות (לא הם אליו, מחוברים המעיין מי וכאשר

עצמו. המעיין מציאות אלא)
שייכת להם שהשתחווה המעיין שבמי שה"מאיסותא" מכאן
המים את לוקחים כאשר אבל 'מעיין', של כמציאות למים



צג             

ה'תשע"א תשרי י"ח ראשון יום     

        
           

      
שנולד התברר זמן ולאחר בכורים, שפדה בכהן מעשה
אותם האם מטשעבין הגאון ונשאל חלל. והוא כהונה מפסולי
'כהן' אותו והאם נוספת, פעם עצמם לפדות חייבים בכורים

שקיבל? הפדיון דמי את להחזיר חייב
חלל ונמצא המקדש בבית שעבד שכהן כשם האם כלומר,

תוקף? ברי הם זה כהן שעשה הפדיונות כך כשרה, עבודתו
בגמרא ב)והנה, סו, -(קדושין אחת לדעה הדין. במקור נחלקו

ה' "ברך שאפילומהפסוק לומדים תרצה" ידיו ופעל
אל "ובאת מהפסוק - שניה ולדעה ורצויה. ברוכה חלל עבודת
העבודה בעת שאם לומדים ההם", בימים יהיה אשר הכהן

כשרה. עבודתו כשרות, בחזקת היה ההם") ("בימים
ידיו ופועל חילו ה' "ברך מהפסוק הוא הלימוד אם ובכן,
כפירוש במקדש, עבודה לענין רק כהן נחשב החלל הרי תרצה"

א)רש"י יב, אבל(מכות כשרות ש"עבודותיו   
יהיה אשר הכהן אל "ובאת מהפסוק הוא הלימוד אם אך ,"

נעשה ככהן, מוחזק בהיותו שעשה מה כל הרי ההם", בימים
כדין.

וגו'", חילו ה' "ברך הפסוק את הביא שהרמב"ם ומאחר
בדיעבד החלל נחשב המקדש עבודת לענין רק שלדעתו מוכח

דברים. לשאר ולא לכהן
ביכורים בהלכות מדבריו גם לזה הי"ב)וראיה "כהן(פי"א

לפדות חייב הבן יום, שלושים בתוך האב מת חלל, בן לו שנולד
מדוע ככהן, נחשב החלל בכור פדיון לענין גם ואם עצמו". את
הן ככהן, נחשב החלל שאין מכאן אלא עצמו? לפדות חייב

אצלו. אחרים פדיון לענין והן הוא פדיונו לענין
אין כי הפדיון, דמי את להחזיר הכהן את נחייב לא אם וגם

מספק ממון ה')להוציא ס"ק ש"ה סי' יור"ד תשובה פתחי ברור(ראה ,
עצמם. את ולפדות לחזור חייבים אצלו שנפדו שהבכורים

    

ה'תשע"א תשרי י"ט שני יום     

        
          

  
בגמרא האמור על מבוססים הרמב"ם ב)דברי כד, (יומא

נחשבת איננה ההדלקה אך עבודה, נחשבת הנרות שהטבת
בזר. כשרה היא ולכן עבודה

אלא ההדלקה במעשה אינה המצוה לומר: יש הדבר ובטעם
גורם מהווה ההדלקה פעולת כן ואם דולקים, שהנרות בכך
נחשבת ההטבה ואמנם עצמה. המצוה אינה אך המצוה לקיום
אך פסולה, ההדלקה שבלעדיו תנאי מהווה היא כי לעבודה
המצוה לקיום מציאותי גורם אלא תנאי אינה ההדלקה פעולת

הלוי) הגר"ח .(חדושי
מצות את לקיים אפשר האם נוספת: השלכה לכך ויש
במדרש הדולקים? לנרות שמן תוספת באמצעות ההדלקה
מראש אותה מדליקים משהיו במנורה: היה נסים "מעשה נאמר:

מצות זה ולפי אחרת". שנה עד מתכבה היתה לא השנה
הדולקים. לנרות שמן הוסיפו יום שמידי בכך התקיימה ההדלקה
שבעת נפסק חנוכה נר בהדלקת כך: על קשה ולכאורה
ההדלקה לזמן המספיקה בכמות שמן להיות צריך ההדלקה
יוסיף יכבה, שמן מספיק בנר היה לא כאשר הדליק ואם הנדרש,

ו מחדש. וידליק השמןשמן את להוסיף אפשרות שאין מכך
כהדלקה! נחשבת אינה השמן שהוספת מוכח דולק הנר בעוד
במעשה היא המצוה חנוכה בנרות לחלק: יש האמור, ולפי
פעולה כי הדולק, לנר שמן הוספת מועילה לא ולכך ההדלקה,
הקודמת, ההדלקה המשך את מאפשרת רק אלא הדלקה אינה זו
כך ולשם דולקים, הנרות שיהיו היא המצוה המקדש בנרות אך
מתקיימת המצוה אלא דווקא הדלקה בפעולת צורך אין

לדלוק לנרות הגורמת פעולה כל חבאמצעות סי' חנוכה קודש (מקראי

.קודש)בהררי

ה'תשע"א תשרי כ' שלישי יום   

       
      

להם שהשתחוה ממיֿמעיין המזבח גבי על לנסך האיסור
שאינו למעיין המשתחוה אבל בארצו", הנובע ב"מעיין רק הוא
שאינו דבר לאסור יכול אדם אין שהרי מימיו את פסל לא שלו,

ה"א)שלו פ"ח ע"ז .(הל'
הקודמת בהלכה בין(ה"ו)ומדוע ש"הנעבד... הרמב"ם פסק

מיוחד דין יש מזבח באיסורי כי אסור"? זה הרי חבירו... של
דבר אוסר אדם אין (כי להדיוט נאסר לא שהדבר למרות אשר
"מאיסותא", משום למזבח נאסר הדבר - כנ"ל) שלו, שאינו

לפחתך". נא "הקריבהו ומשום
המשתחוה מדוע - גיסא לאידך לתמוה יש כן שאם אלא
יש בזה גם והרי המעיין, מי את פוסל אין שלו שאינו למעיין

"מאיסותא"?
לומר א)ויש ל, מהדו"ת צפע"נ גם :(ראה

עמו מחוברים שמימיו הוא מעיין של רפ"ה)עניינו מקוואות .(ראה
"מים", של מציאות (לא הם אליו, מחוברים המעיין מי וכאשר

עצמו. המעיין מציאות אלא)
שייכת להם שהשתחווה המעיין שבמי שה"מאיסותא" מכאן
המים את לוקחים כאשר אבל 'מעיין', של כמציאות למים



צד            

חדשה, מציאות ונעשו מהמעיין המים נפרדו המזבח, בשביל
מים. של מציאות

למעיין "המשתחוה אבל שלו; שאינו במעיין הוא זה וכל
אלא) "מאיסותא", מצד רק (לא אותו אוסר בארצו" הנובע

אסורין, ממנו שבאים המים גם ולכן להדיוט, אף גמור, באיסור
מהאיסור. שבאו לפי

      

ה'תשע"א תשרי כ"א רביעי יום   

        
   

הוא, טוב כיום באב ט"ו לקביעת המובאים הטעמים אחד
ואילך באב עשר מחמשה כי למערכה, עצים מלכרות פסקו שבו

יבשים אינם והעצים חמה של כוחה בסופה)תשש וכתב(תענית .
ב)הרשב"ם קכא, לפי(ב"ב שמחים, היו - שפסקו יום "אותו :

כזאת". גדולה מצוה משלימין היו יום שבאותו
למערכה, עצים כריתת מצוות של ייחודה מה לעיין: ויש
העצים כריתת שלכאורה גם מה גדול? יו"ט עשו שבהשלמתה

בלבד! מצוה' 'הכשר היא למערכה
הרבי: ומבאר

כותב הבחירה)הרמב"ם בית הל' בית(ריש לבנות עשה "מצות :

אינה זו שמצוה היינו קרבנות", בו מקריבים להיות מוכן לה'
אלא הבית, לעבודת הדרושים החלקים והכנת הבית בניית רק

קרבנות. להקרבת תמיד מוכן יהיה זה שבית היא המצוה
אי הבאה, בשנה ניסן לחודש עד באב, ט"ו שאחר ומכיוון
קודם עצים לכרות חייבים ולכן למערכה עצים לכרות אפשר
עצים יהיו לא באב ט"ו לפני עצים יכרתו לא אם כי לכן,

יהיה לא ואזי נמצא,למערכה, קרבנות. בו להקריב המוכן בית
לי 'ועשו מצוות של ההשלמה היא למערכה העצים שכריתת
למערכה העצים כריתת את השלימו כאשר רק כי - מקדש'
וזו הבאים, בחדשים קרבנות" בו להקריב "מוכן הבית נעשה

טוב. יום לקביעת הסיבה
    

ה'תשע"א תשרי כ"ב חמישי יום   

       
     

אופי את להגדיר ניתן כללי שבאופן עולה המפרשים מדברי
דרכים: משתי באחת בתורה) (המפורשים הציבור קרבנות

ובהתאמה חלקו, את תורם אחד כל רגיל שבקרבן כשם א.
תורם אחד כל הציבור בקרבן כך מהקרבן, מסויים בחלק זוכה

בקרבן. אישי בחלק וזוכה השקל מחצית את
יחיד כל שנותן בכסף נרכשים אמנם הציבור קרבנות ב.
את תורם היחיד כי לתורמים ישירה זיקה להם אין אולם ויחיד,

ציבוריתֿכללית. לקופה כספו
שאינם אלה של חלקם מה - הדרכים שתי בין מינה' ו'נפקא
הכהנים למשל, הציבור, בקרבן השקל מחצית את תורמים

מ"ד)שטענו פ"א לחלק(שקלים יזכו השקל מחצית את יתרמו אם כי
שתי בפסח, שקרב העומר זה ובכלל הציבור, בקרבנות אישי
בכל השולחן על שנערך הפנים ולחם בשבועות שבאים הלחם

ולא כליל שעולים כהנים לקרבנות יהפכו אלה וכל שבוע,
נאכלים.

במחצית חייבים כן הכהנים זכאי בן יוחנן רבן לדעת ואולם
הנ"ל: הדרכים משתי באחת לפרש ניתן דבריו ואת השקל,

בערכין רש"י א)א. אינם(ד, התורמים שרוב מאחר כי מפרש
"כליל". בו שכתוב כהן כקרבן נחשבים הקרבנות אין כהנים,
מחצית את תורמים הכהנים רק שבו מצב נוצר היה אם זה, ולפי
שלדעת נמצא הכהנים. קרבן של דין לקרבן היה אכן השקל,
מחצית מתורמי אחד כל של האישי חלקו הוא הקובע רש"י,
לישות שייך הציבור קרבן יוחנן ר' לדעת ב. בקרבן. השקל
פלוני כהן אם גם ולכן מהיחידים, ואחד אחד לכל ולא הכללית
הכהנים רק אם ואף הציבור, קרבן נותר הקרבן חלקו, את נתן
קרבן ולא הציבור קרבן יהיה הקרבן השקל, מחצית יתנו

הכהנים.
           

ה'תשע"א תשרי כ"ג שישי יום    

       
         
        

   
בברכות המשנה בדברי הרמב"ם של א)מקורו "וכל(ב, :

למה כן אם השחר, עמוד שיעלה עד מצותן אחד ליום הנאכלים
לדעת העבירה". מן אדם להרחיק כדי חצות? עד חכמים אמרו
אך ואיברים, חלבים הקטרת על אף מוסבת זו פיסקה הרמב"ם
קדשים באכילת אלא גזרו לא שחכמים פירש שם רש"י

חלבים. בהקטרת ולא שמע ובקריאת

האחרונים שחידשו הכלל לפי רש"י, של סו"סוטעמו או"ח (ט"ז

ולכןתקפ"ח) להיתר, בתורה המפורש דבר אוסרים חכמים שאין
ארבע התינוק את יעביר שמא מחשש בשבת למול אסרו לא
בשבת, שופר תקיעת זה מטעם שאסרו אף הרבים ברשות אמות
השמיני" "וביום מהכתוב בפירוש התרבה בשבת מילה דין שכן
"כל בכתוב, מפורש ואיברים חלבים הקטר וכן בשבת. אפילו -

חכמים. בו גזרו לא ולכן הבקר", עד הלילה
שני יש ואיברים חלבים בהקטר כי לומר, יש הרמב"ם ולדעת
נותר. לידי מלבוא הבשר מניעת ב) ההקטרה. מצות א) עניינים:
המקדש, עבודות כשאר ביום, רק מתקיים הראשון הפרט ואמנם

            

לגב רק מדבר הבקר" עד הלילה "כל הכתוב השני.ואילו הפרט י
נאמר להיתר בתורה המפורש דבר אוסרים חז"ל שאין והכלל
התירה רק התורה כאן אך כנ"ל, מילה, כגון מצוה, לגבי רק

בכך, דווקא מתקיימת אינה ההקטרה מצות אך בלילה להקטיר
חצות. עד אלא להקטיר שלא חכמים גזרו בזה ולכן

    

ה'תשע"א תשרי כ"ד קודש שבת      

       
        
        

    
ישבר בו תבושל אשר חרש "וכלי בתורה: נאמר חטאת בדיני

במים" ושוטף ומורק בושלה נחושת בכלי כא)ואם ו, .(ויקרא
והראב"ד: הרמב"ם בדבר ונחלקו

גזירת הוא ישבר" חרש "וכלי של זה דין הרמב"ם, לדעת
אמורה ושטיפה" "מריקה ואילו בחטאת דווקא שנאמרה הכתוב
ושל חרס כלי (של הדינים שני הראב"ד לדעת אך הקדשים, בכל

הקדשים. בכל אמורים נחושת) כלי
פלא: דבר מצינו התורה על רש"י בפירוש והנה

לכל הדין "והוא רש"י: אומר להישבר שדינם חרס בכלי
שטיפה. שדינם אומר רש"י אין נחושת, בכלי ואילו הקדשים",
אחד, בהמשך באים שהדינים מפני היא לכך הסיבה בפשטות,
כלי לגבי הדברים את ולפרט לשוב נזקק אינו רש"י וממילא

נחושת.
על ומצביעה מכוונת רש"י של שהתעלמותו מסביר הרבי אך
שהוא חרס, כלי שבירת דין רש"י לדעת בנושא: הייחודית דרכו
ושטיפה מריקה דין ואילו הקדשים, בכל אמור אכן נותר, משום
בשאר אמור ואינו בחטאת מיוחד חומר הוא נחושת בכלי

קדשים.
      



צה             

לגב רק מדבר הבקר" עד הלילה "כל הכתוב השני.ואילו הפרט י
נאמר להיתר בתורה המפורש דבר אוסרים חז"ל שאין והכלל
התירה רק התורה כאן אך כנ"ל, מילה, כגון מצוה, לגבי רק

בכך, דווקא מתקיימת אינה ההקטרה מצות אך בלילה להקטיר
חצות. עד אלא להקטיר שלא חכמים גזרו בזה ולכן

    

ה'תשע"א תשרי כ"ד קודש שבת      

       
        
        

    
ישבר בו תבושל אשר חרש "וכלי בתורה: נאמר חטאת בדיני

במים" ושוטף ומורק בושלה נחושת בכלי כא)ואם ו, .(ויקרא
והראב"ד: הרמב"ם בדבר ונחלקו

גזירת הוא ישבר" חרש "וכלי של זה דין הרמב"ם, לדעת
אמורה ושטיפה" "מריקה ואילו בחטאת דווקא שנאמרה הכתוב
ושל חרס כלי (של הדינים שני הראב"ד לדעת אך הקדשים, בכל

הקדשים. בכל אמורים נחושת) כלי
פלא: דבר מצינו התורה על רש"י בפירוש והנה

לכל הדין "והוא רש"י: אומר להישבר שדינם חרס בכלי
שטיפה. שדינם אומר רש"י אין נחושת, בכלי ואילו הקדשים",
אחד, בהמשך באים שהדינים מפני היא לכך הסיבה בפשטות,
כלי לגבי הדברים את ולפרט לשוב נזקק אינו רש"י וממילא

נחושת.
על ומצביעה מכוונת רש"י של שהתעלמותו מסביר הרבי אך
שהוא חרס, כלי שבירת דין רש"י לדעת בנושא: הייחודית דרכו
ושטיפה מריקה דין ואילו הקדשים, בכל אמור אכן נותר, משום
בשאר אמור ואינו בחטאת מיוחד חומר הוא נחושת בכלי

קדשים.
      

              

        
         

       
         

          
        
          
         


         

          
       

           
          

          
         

      
        

         
         
            
        

         
          

        
         

       
         

          
           

         
        

         
         

        
          









































































המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום שישי עמ' ב

              

        
         

          
     

         
       

    
         

      
          

       
         
          

         
           
        

 
          

          
         

    
          
          
          

        
 





















































המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום רביעי עמ' ב



צו             
  

       

ה'תשע"א תשרי י"ח ראשון יום

  
 

העֹובד ּכהן לקּדׁש עּׂשה ורגליו1מצות ּכ2ידיו ואחר ְְְְְֲִֵֵֵֵַַַַַָָָָָֹ
ואת ידיהם את מּמּנּו ּובניו אהרן ורחצּו ׁשּנאמר: ְְְֱֲֲֲִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹיעבד;

ׁשחרית ורגליו ידיו קּדׁש ולא ׁשעבד וכהן חּיב3רגליהם. - ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹ
ימתּו.4מיתה ולא מים ירחצּו ׁשּנאמר: ׁשמים; ּבידי ְְֱֲִִִִִֵֶֶַַַָָָֹֻ

הדיֹוט ּכהן ּבין ּגדֹול ּכהן ּבין ּפסּולה. .5ועבֹודתֹו ְְֲֵֵֵֵֶַָָָֹֹ
חּקת ׁשּנאמר: ּפסּולה? ׁשעבֹודתֹו לֹו6ּומּנין עֹולם ְֱֲִִֶֶֶַַַָָָֻ

ּמחּסר מה עֹולם; חּקת אֹומר: הּוא ּכהּנה ּובבגדי ְְְְְְִֵֵַַַַָָֻֻֻּולזרעֹו,
ידיו רחץ ׁשּלא מי אף ׁשּבארנּו, ּכמֹו עבֹודה, מחּלל ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבגדים

עבֹודה. מחּלל ְְְֲֵַַָָורגליו
ּפעם אּלא ועבֹודה, עבֹודה ּכל ּבין לקּדׁש צרי הּכהן ְֲֲִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָֹאין

הּלילה וכל ּכּלֹו הּיֹום ּכל והֹול ועֹובד ּבּבקר מקּדׁש .7אחת ְְְְְֵֵֵֶַַַַַַַָָָֹֻ
הּמקּדׁש מן יצא ׁשּלא ולא8והּוא מים, יטיל ולא ייׁשן, ולא , ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָֹֹֹֹ

ּדעּתֹו לחזר9יּסיח צרי - מארּבעּתן אחד עּׂשה ואם . ְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָֹ
.10ּולקּדׁש ְֵַ

הּסיח לא אם קּדׁש, ולא ועבד וחזר הּמקּדׁש מן ְְְְִִִִִִֵַַַַָָָָָֹֹיצא
ּכׁשרה עבֹודתֹו - ּבּמקּדׁש11ּדעּתֹו היה הּכלל וזה אין12. : ְְְְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָ

לעבֹודה לעזרה נכנס עד13אדם טהֹור, ׁשהּוא ּפי על אף , ְֲֲִִֶַַַָָָָָָָָָ
טֹובל .14ׁשהּוא ֵֶ

15רגליו את הּמסי וכל טבילה16. טעּון הּמטיל17- וכל ; ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָ
ורגלים ידים קּדּוׁש טעּון - יצא18מים לחֹומת19. חּוץ ְְְִִִִַַַַַָָָָ

טבילה,20העזרה טעּון [ּכׁשחֹוזר - יצא ּבחּוץ לׁשהֹות אם : ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָָ
יצא מּיד לחזר ורגלים21ואם ידים קּדּוׁש טעּון ּכׁשחֹוזר - [ ְְְְֲִִִִִֵֶַַַַָָָָָֹ

קּדׁש ולא טבל לא ואם הּסיח22ּבלבד. ולא הֹואיל ועבד, ְְְְְִִִִִִֵַַַַָָֹֹֹ
ּכׁשרה עבֹודתֹו - מים הטיל ולא רגליו הסי ולא .23ּדעּתֹו ְְְְְֲִִִֵֵֵַַַָָָֹֹ

ּולקּדׁש. לחזר צרי אינֹו - העזרה לחֹומת חּוץ ידיו ְְֲֲִִֵֵַַַָָָָָָֹהֹוציא
ידיו מטּבילן24נטמאּו לחזר25- צרי ואינֹו טהֹורֹות, והן ְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָָֹ

מׁשקין ׁשתּית אֹו טמאין אכלין ּבאכילת גּופֹו נטמא ְְְְְֲֳִִִִִִֵֵַַַַַָָּולקּדׁש.
צ26טמאין ׁשאינֹו ּפי על אף ׁשמׁשוטבל, הערב חֹוזר27רי - ְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָ

טבילה אחר טֹובל28ּומקּדׁש ׁשּכל ורגליו29; ידיו מקּדׁש ְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.ורגלים ידים קידוש צריכה אינה בזר, שכשירה ששחיטה לנו להורות העובד, כהן וכתב רבינו הכיור.דקדק ובאמן
לבגד בגד בין קידש לא שאם ז, הלכה להלן ראה לבגדים, בגדים שבין הכיפורים ביום גדול כהן של ורגלים ידים קידושי למעט

כשירה. עבודתו -.כאן אין שמלקות ג, הלכה סנהדרין מהלכות י"ט בפרק להםראה "והייתה כא) ל, (שמות שנאמר
לדורותם". ולזרעו לו עולם חק.חק להיות: ולקדש.צריך לחזור צריך למחר העזרה.אבל מן גופו כל יציאת היינו

דעתו. הסיח הקדש מן שיצא זה ידי על שמא נפשטה, שלא בעיא רבינווהיא למד ומזה הנ"ל, בגמרא מבואר הדעת היסח דין
ידים קידוש טעון נתנמנם טבילה טעון "ישן ב: הלכה ג פרק יומא ובירושלמי משנה). (כסף דעתו מסיח ישן שסתם לשינה גם

אםורגלים". ולפיכך מספק. אלא ולקדש לחזור צריך שאינו מהמקדש מהיוצא חוץ פסולה. עבודתו ועבד קידש לא ואם
כשרה. עבודתו - עבודתועבד שבדיעבד רבינו פסק ולפיכך נפשטה, ולא שם בזבחים היא שבעיא ג. הלכה למעלה ראה
משנה). (כסף מיםכשרה המטיל וכל טבילה טעון רגליו את המיסך כל במקדש, היה הכלל "זה במשנה: ל. - כח. [ביומא

ונראה שיטבול". עד טהור אפילו לעבודה לעזרה נכנס אדם שם) במשניות נוסחאות בשינויי הוא (כן ואין ורגלים ידים קידוש טעון
מהמלים אינה ה הלכה שהתחלת נראה זה ולפי במקדש. שהיה הכלל מאותו הוא וכו' לעזרה נכנס אדם ואין שגם רבינו מדברי

חוץ"]. "יצא מהמלים להלן אלא המסיך", וכן"וכל בגמרא. שם מוכח וכן דווקא. לאו שלעבודה כתבו שם ותוספות רש"י
לעבודה". שלא אפילו אלא לעבודה דבר סוף "לא ג הלכה ג פרק יומא בירושלמי סרךהוא אומר יהודה "ר' שם: בגמרא

ג. הלכה הכיפורים יום עבודת מהלכות ב בפרק רבינו כתב וכן ויפרוש". שבידו ישנה טומאה שיזכור כדי זו היא [סימןטבילה
למעלה]. ראה חוץ, יצא המלים לפני להלן להיות צריך המיסךההלכה אילן כמו מיסך ולשון גדולים, נקבים הם כח. יומא

כד, (שמואלֿא נאמר בשאול וכן רגליו, ואת גופו את ומכסה ברכיו על כורע גדולים, לנקבים שהצריך לפי נד:), (נזיר הארץ על
שם). (רש"י רגליו את להסך שאול ויבוא שאםג) רגליו, על רגלים מי של ניצוצות שם שאין קבוע, כסא בבית [המדובר
ורגלים]. ידים קידוש גם צריך ניצוצות, ומשוםישנם רגליו, לקדש צריך - רגליו גבי על שנפלו רגלים מי ניצוצות משום

ידיו. לקדש צריך רגליו, בהן ששפשף ידיו שעל ה].ניצוצות הלכה מתחילה ישראל.[כאן המוקףעזרת כל
משנה. הכסף פי על העזרה.הוגה לחומת חוץ שיצא איןזה ולפיכך נפשטה, ולא היא שבעיא למעלה כתבנו כבר

משנה. בכסף ראה מספק, הגוף.לפסול את ולא הידים את אלא מטמאה שאינה דרבנן כ:בטומאה בחגיגה ראה
להטביל. החמירו שמש,שבקודש הערב שצריך כיוון ליה תיפוק ורגלים, ידים לקידוש שתועיל מהו "טומאה שם: בזבחים

טמאין, באוכלין גופו שנטמא רבינו כתב לכן שכיח, שאינו דבר שהוא ומפני החמה". לשקיעת סמוך שנטמא כגון דעתו, מסיח
מהלכות ה (פרק מיל רבעי שלושת הוא השמשות בין ששיעור סובר רבינו הרי כן: על ויתר משנה). (כסף שמש הערב צריך שאינו
שאינו באופן רבינו כתב ולכן הדעת, היסח כאן יש כן אם רבינו), בדעת רסא סימן חיים אורח יוסף הבית כתב וכן ד, הלכה שבת

כלל. שמש הערב מדרבנן.צריך - אלו טומאות שעיקר לעבודה.מפני ראוי אינו שעכשיו מאחר דעתו, הסיח שמא
שהמסיך ונראה כ: בזבחים הגמרא בלשון ראה ורגלים, ידים קידוש צריך וודאי שבזה שמש הערב הצריכה טבילה [כלומר,

דֿה) הלכה למעלה (ראה רגליו גבי על ניצוצות של חשש היה לא אם - הקודמת) בהלכה (למעלה טבילה שצריך פי על אף רגליו
טומאה]. מחמת אינה זו שטבילה כיוון ורגלים, ידים קידוש צריך אינו

             
  

- ּדעּתֹו הּסיח ולא הֹואיל קּדׁש, לא ואם עֹובד. ּכ ְְְְִִִִִֵֵַַַַָֹֹואחר
חּלל .30לא ִֵֹ

ּבגדים ּבין ורגליו ידיו קּדׁש ולא טבל ׁשּלא ּגדֹול ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹּכהן
לעבֹודה31לבגדים עבֹודה -32ּוּבין ועבד הּכּפּורים ּביֹום ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָ

ּכׁשרה אינן33עבֹודתֹו והּקּדּוׁשין הּטבילֹות ואֹותן הֹואיל . ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ
ּדבר - מּמּנּו ּובניו אהרן ורחצּו ונאמר: ּובניו, ּבאהרן ְְְֱֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֹׁשוים

ראׁשֹון. קּדּוׁש ׁשהּוא מעּכב, הּכהנים ּבכל ְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹהּׁשוה
ּפי על אף למחר, ּולקּדׁש לחזר צרי - הּיֹום ידיו ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹקּדׁש

ּבּלילה קּדׁש ּבלינה. נפסלֹות ׁשהּידים הּלילה; ּכל יׁשן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשּלא
ּולקּדש לחזר צרי - הּלילה ּכל החלבים ּבּיֹום34והקטיר ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָֹ

הּיֹום. ֲַַַלעבֹודת
ׁשהּוא ּפי על אף הּדׁשן, לתרּומת ורגליו ידיו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָקּדׁש

אחר ּולקּדׁש לחזר צרי אינֹו - הּׁשמׁש ׁשּתעלה קדם ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹמקּדׁש
הּיֹום קּדׁש35ׁשהאיר עבֹודה בתחּלת ׁשהרי ;36. ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָ

הּׁשרת מּכלי מאחד קּדׁש ואם הּכּיֹור. מּמי לקּדׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָמצוה
ּכׁשר זה הרי מקּדׁשין37- אינם החל ּכלי אבל ּבכלי38. קּדׁש . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ּבחּוץ ּפסּולה.39ׁשרת עבֹודתֹו - ועבד ּבפנים חל ּבכלי אֹו ְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹ

מהן; אּלא הּׁשרת, ּכלי ּבתֹו אֹו הּכּיֹור ּבתֹו מקּדׁשין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָואין
ּבתֹוכֹו ולא - מּמּנּו ּובניו אהרן ורחצּו קּדׁש40ׁשּנאמר: ואם . ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

חּלל. לא - ועבד ְְִֵַָֹּבתֹוכֹו
ּבמעין אפּלּו מקוה, ּבמי ורגליו ידיו זה41הטּביל אין - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

מקּדׁשין הּקדׁש ּכלי ּובכל ּבכלי. ׁשּירחץ עד ּכלל, ,42קּדּוׁש ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
רביעית. ּבהן ׁשאין ּבין רביעית ּבהן ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָּבין

מי ּבין חּיים מים ּבין לקּדּוׁש, ּכׁשרים הּמימֹות ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָּכל
ּכּמים יהיּו אּלא מראיהן, יׁשּתּנה ׁשּלא ּובלבד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמקוה;

הּנרֹוק טיט לטבילה. וׁשֹותה43הּכׁשרים ׁשֹוחה ׁשהּפרה ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ
למי44מּמּנּו הּמׁשלים ּכל הּכלל: זה ּכּיֹור. למי מׁשלים - ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ּכּיֹור. למי מׁשלים - ְְְִִִֵֶַמקוה
לקּדׁש מּכדי ּפחֹות אין ּבּכּיֹור? להיֹות צריכין מים ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָּכּמה

אלעזר והיּו ּובניו. אהרן ׁשּנאמר: ּכהנים. ארּבעה ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹמּמּנּו
ארּבעה הרי - עּמהם ּופינחס .45ואיתמר, ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָ

היּו וכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלינה, נפסלין ּכּיֹור ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמי
מעלין ּולמחר ּבמעין אֹו מקוה ּבמי אֹותֹו מׁשּקעים ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָעֹוּׂשין?

ּבּבקר. יֹום ּבכל אֹותֹו ממּלאין אֹו ְְְִֶַַָֹאֹותֹו,
היה ּכמקוה - ׁשלמה ׁשעּׂשה ׁשל46הּים ׁשאּמה מּפני , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

מימיו היּו לא לפיכ עיטם, מעין ּבתֹוכֹו עֹוברת היתה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמים
הּכּיֹור. ממלאין היּו ּומּמּנּו הּכּיֹור, ּכמי ּבלינה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָנפסלין

רגלֹו ּגּבי על הימנית ידֹו מּניח קּדּוׁש? מצות ְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָּכיצד
וׁשֹוחה הּׂשמאלית, רגלֹו ּגּבי על הּׂשמאלית וידֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָהימנית,

ידים ּבקּדּוׁש חֹוצץ - ּבטבילה החֹוצץ וכל ואינֹו47ּומקּדׁש. . ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָ
ּכעבֹודה ׁשהּוא מפני יֹוׁשב, ּכׁשהּוא עבֹודה48מקּדׁש ואין , ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָ

לׁשרת. לעמד ׁשּנאמר: מעמד, ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹאּלא
יֹוׁשב והּוא העֹובד ואינֹו49וכל ּפסּולה. ועבֹודתֹו חּלל, - ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָ

העֹוסק ּכל וכן היא. עּׂשה מּכלל ׁשּלֹו ׁשאזהרה מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָלֹוקה,
על עֹומד ׁשּיהיה צרי - הּמקּדׁש מעבֹודת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבעבֹודה

חֹוצץ50הרצּפה דבר היה ואם ּכגֹון51. הּקרקע, ּובין ּבינֹו ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הערב (שצריך טובל כל על גם מוסב שזה [ונראה משנה). (כסף עבודתו פוסלין אין ומספק שם, בזבחים היא נפשטה ולא בעיא
מעבודה]. אז שנפסל כיוון דעת היסח של דין אלא ממש, הדעת היסח כאן שאין לפי ורגלים, ידים קידוש הצריך [הםשמש)

זהב]. ובגדי לבן בגדי כשפושט שמקדש הקידושים לעבודותחמשת הזהב בגדי בלבישת שמקדש הקידושים חמשת [הם
פנים]. לעבודות הלבן ובגדי בעשה.חוץ, עבר וכו'אבל ורגליו ידיו "קידש שם: בזבחים ברייתות בשתי רבי כדעת

ורגלים". ידים קידוש טעון לאורה הלילה, כל מזבח גבי על ומקריב עומד היה ביום. לקדש צריך הנץבלילה אחר כלומר,
היההחמה. הנ"ל הסברא שלולא ומכאן יוחנן. ר' של הנ"ל המימרא על רבא דברי שם זבחים היא. היום עבודת תחילת שזו

הייתה הדשן שתרומת הנ"ל מהסוגיא שהוכחנו יב, הלכה ומוספין תמידין מהלכת ב פרק להלן [וראה בלינה. פוסל החמה הנץ
השחר]. עלות המזבחאחרי אל "ובקרבתם לב) מ, (שמות בתורה נאמר כלומר, שרת. כלי לרבות ירחצו אמרו: כב. בזבחים

המזבח" אל ובקרבתם מועד אהל אל "בבואם לו וסמוך ממנו", "ורחצו לא) (שם, למעלה נאמר כבר שהרי הוא ומיותר ירחצו",
שם). חול".(רש"י כלי למעוטי ממנו, הכיור"[ורחצו] את "וישם שנאמר מקום, לו הוקבע שהרי בפנים, לקדש שצריך

לרחצה". מים שמה ויתן המזבח ובין מועד אהל בתוכו,בין ולא רחמנא אמר "ממנו נפשטה שלא בעיא היא כא. בזבחים
עבודה מחלל אינו מספק ועבד בתוכו קידש ואם ממנו, אלא לכתחילה יקדש לא נפשטה, שלא ומכיוון מתוכו". אפילו דילמא או

ה). הלכה למעלה וראה משנה (כסף אלאמספק חיים, למים הדין והוא לטבילה כשרים (שהן מערה במי "טבל כ: בזבחים
פסולה". עבודתו ועבד רש"י) - מכונסים במים טבילות, רביעיתשרוב בהם שיש בין מקדשים הכלים "בכל כא: שם הוא כן

ארבעה ממנו לקדש כדי בו שיש הכיור מן שנוטל היינו מתוכו, בקודח שהמדובר שם בגמרא וביארו רביעית" בהם שאין בין
עצמו. מהכיור עדיף אחר שרת כלי יהא שלא ממנו, מקדשים אין כן, לא שאם גדול, מכלי שבא כיוון ומקדש שהואכהנים,

כלי. אל מכלי להוריקו שראוי למקוה.דק להשלים וכשר ממנו שותה והפרה עב. הפסוקשאינו הביאו שם בגמרא
ולפיכך ובניו, אהרן אלא בו נאמר שלא יט, ל, בשמות אחר פסוק הביא ורבינו לב, מ, שבשמות ובניו" ואהרן משה ממנו "ורחצו
נדב היו עדיין שם) (בשמות זו פרשה שנאמרה בזמן שהרי קשה, הדבר אבל ארבעה. שיהיו כדי עמהם פינחס את לכלול הוצרך

כהנים? ששה או חמשה לקדש כדי מים יצטרכו לא למה כן ואם בחיים, "והיםואביהו ח: הלכה ג פרק יומא בירושלמי
מעיטם". לו מושכת המים אמת הוא? כלי ולא ו) ד, הימיםֿב (דברי בו לכהנים בטבילהלרחצה שחוצץ "דבר קו: בחולין

במקדש". ורגלים ידים ובקידוש ידים בנטילת חוצץ לשרת,בגוף המזבח אל בגשתם (או לשרת" קרא "אמר שם: בזבחים
רש"י). - לשירות קידוש הוקש לישיבה".הרי ולא בחרתי לעמידה - לשרת לעמוד קרא "אמר אמרו: כג: שצריךשם

הרצפה. לבין רגליו בין חציצה, שום תהיה שלא הרצפה על וגם שרתלעמוד, וכלי מקדשת ורצפה "הואיל אמרו: כד. שם
כלי שמקדשין כמו בתוכה הנכנס תקדש "העזרה כי חוצץ". דבר יהא לא רצפה אף כו' חוצץ דבר יהא לא שרת כלי מה מקדשין,

בהן". הנכנס הדבר שרת
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- ּדעּתֹו הּסיח ולא הֹואיל קּדׁש, לא ואם עֹובד. ּכ ְְְְִִִִִֵֵַַַַָֹֹואחר
חּלל .30לא ִֵֹ

ּבגדים ּבין ורגליו ידיו קּדׁש ולא טבל ׁשּלא ּגדֹול ְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָֹֹֹּכהן
לעבֹודה31לבגדים עבֹודה -32ּוּבין ועבד הּכּפּורים ּביֹום ְְְֲֲִִִִֵַַַָָָָ

ּכׁשרה אינן33עבֹודתֹו והּקּדּוׁשין הּטבילֹות ואֹותן הֹואיל . ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ
ּדבר - מּמּנּו ּובניו אהרן ורחצּו ונאמר: ּובניו, ּבאהרן ְְְֱֲֲֲִִֶֶַַַָָָָָָָָֹֹׁשוים

ראׁשֹון. קּדּוׁש ׁשהּוא מעּכב, הּכהנים ּבכל ְְֲִִִֵֶֶַַַָָֹהּׁשוה
ּפי על אף למחר, ּולקּדׁש לחזר צרי - הּיֹום ידיו ְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָָֹקּדׁש

ּבּלילה קּדׁש ּבלינה. נפסלֹות ׁשהּידים הּלילה; ּכל יׁשן ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹׁשּלא
ּולקּדש לחזר צרי - הּלילה ּכל החלבים ּבּיֹום34והקטיר ְְְְֲֲִִִִֵַַַַַַָָָָֹ

הּיֹום. ֲַַַלעבֹודת
ׁשהּוא ּפי על אף הּדׁשן, לתרּומת ורגליו ידיו ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַָָָקּדׁש

אחר ּולקּדׁש לחזר צרי אינֹו - הּׁשמׁש ׁשּתעלה קדם ְְֲֲִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָֹֹמקּדׁש
הּיֹום קּדׁש35ׁשהאיר עבֹודה בתחּלת ׁשהרי ;36. ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַָ

הּׁשרת מּכלי מאחד קּדׁש ואם הּכּיֹור. מּמי לקּדׁש ְְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָמצוה
ּכׁשר זה הרי מקּדׁשין37- אינם החל ּכלי אבל ּבכלי38. קּדׁש . ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָֹ
ּבחּוץ ּפסּולה.39ׁשרת עבֹודתֹו - ועבד ּבפנים חל ּבכלי אֹו ְְְְֲִִִִֵַַָָָָֹ

מהן; אּלא הּׁשרת, ּכלי ּבתֹו אֹו הּכּיֹור ּבתֹו מקּדׁשין ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָואין
ּבתֹוכֹו ולא - מּמּנּו ּובניו אהרן ורחצּו קּדׁש40ׁשּנאמר: ואם . ְְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹ

חּלל. לא - ועבד ְְִֵַָֹּבתֹוכֹו
ּבמעין אפּלּו מקוה, ּבמי ורגליו ידיו זה41הטּביל אין - ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַָָָָ

מקּדׁשין הּקדׁש ּכלי ּובכל ּבכלי. ׁשּירחץ עד ּכלל, ,42קּדּוׁש ְְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָֹ
רביעית. ּבהן ׁשאין ּבין רביעית ּבהן ׁשּיׁש ְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶָָּבין

מי ּבין חּיים מים ּבין לקּדּוׁש, ּכׁשרים הּמימֹות ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַָּכל
ּכּמים יהיּו אּלא מראיהן, יׁשּתּנה ׁשּלא ּובלבד ְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָֹמקוה;

הּנרֹוק טיט לטבילה. וׁשֹותה43הּכׁשרים ׁשֹוחה ׁשהּפרה ְְְִִִִֵֶַַַָָָָָָ
למי44מּמּנּו הּמׁשלים ּכל הּכלל: זה ּכּיֹור. למי מׁשלים - ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָ

ּכּיֹור. למי מׁשלים - ְְְִִִֵֶַמקוה
לקּדׁש מּכדי ּפחֹות אין ּבּכּיֹור? להיֹות צריכין מים ְְְְִִִִִִֵֵֵַַַַָָּכּמה

אלעזר והיּו ּובניו. אהרן ׁשּנאמר: ּכהנים. ארּבעה ְְְֱֲֲִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹמּמּנּו
ארּבעה הרי - עּמהם ּופינחס .45ואיתמר, ְְְֲִִִֵֶַָָָָָָ

היּו וכיצד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלינה, נפסלין ּכּיֹור ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָמי
מעלין ּולמחר ּבמעין אֹו מקוה ּבמי אֹותֹו מׁשּקעים ְְְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָעֹוּׂשין?

ּבּבקר. יֹום ּבכל אֹותֹו ממּלאין אֹו ְְְִֶַַָֹאֹותֹו,
היה ּכמקוה - ׁשלמה ׁשעּׂשה ׁשל46הּים ׁשאּמה מּפני , ְְְְִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֹ

מימיו היּו לא לפיכ עיטם, מעין ּבתֹוכֹו עֹוברת היתה ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָֹמים
הּכּיֹור. ממלאין היּו ּומּמּנּו הּכּיֹור, ּכמי ּבלינה ְְְְְִִִִִִִֵֶַַַָָָנפסלין

רגלֹו ּגּבי על הימנית ידֹו מּניח קּדּוׁש? מצות ְְְִִִִֵֵַַַַַַַַָָּכיצד
וׁשֹוחה הּׂשמאלית, רגלֹו ּגּבי על הּׂשמאלית וידֹו ְְְְְְִִִֵֶַַַַַַָָָָהימנית,

ידים ּבקּדּוׁש חֹוצץ - ּבטבילה החֹוצץ וכל ואינֹו47ּומקּדׁש. . ְְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָ
ּכעבֹודה ׁשהּוא מפני יֹוׁשב, ּכׁשהּוא עבֹודה48מקּדׁש ואין , ְְְְֲֲִֵֵֵֵֶֶַַָָ

לׁשרת. לעמד ׁשּנאמר: מעמד, ְֱֲֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹאּלא
יֹוׁשב והּוא העֹובד ואינֹו49וכל ּפסּולה. ועבֹודתֹו חּלל, - ְְְְֲִֵֵֵֵַָָָָ

העֹוסק ּכל וכן היא. עּׂשה מּכלל ׁשּלֹו ׁשאזהרה מּפני ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָָלֹוקה,
על עֹומד ׁשּיהיה צרי - הּמקּדׁש מעבֹודת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָּבעבֹודה

חֹוצץ50הרצּפה דבר היה ואם ּכגֹון51. הּקרקע, ּובין ּבינֹו ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

הערב (שצריך טובל כל על גם מוסב שזה [ונראה משנה). (כסף עבודתו פוסלין אין ומספק שם, בזבחים היא נפשטה ולא בעיא
מעבודה]. אז שנפסל כיוון דעת היסח של דין אלא ממש, הדעת היסח כאן שאין לפי ורגלים, ידים קידוש הצריך [הםשמש)

זהב]. ובגדי לבן בגדי כשפושט שמקדש הקידושים לעבודותחמשת הזהב בגדי בלבישת שמקדש הקידושים חמשת [הם
פנים]. לעבודות הלבן ובגדי בעשה.חוץ, עבר וכו'אבל ורגליו ידיו "קידש שם: בזבחים ברייתות בשתי רבי כדעת

ורגלים". ידים קידוש טעון לאורה הלילה, כל מזבח גבי על ומקריב עומד היה ביום. לקדש צריך הנץבלילה אחר כלומר,
היההחמה. הנ"ל הסברא שלולא ומכאן יוחנן. ר' של הנ"ל המימרא על רבא דברי שם זבחים היא. היום עבודת תחילת שזו

הייתה הדשן שתרומת הנ"ל מהסוגיא שהוכחנו יב, הלכה ומוספין תמידין מהלכת ב פרק להלן [וראה בלינה. פוסל החמה הנץ
השחר]. עלות המזבחאחרי אל "ובקרבתם לב) מ, (שמות בתורה נאמר כלומר, שרת. כלי לרבות ירחצו אמרו: כב. בזבחים

המזבח" אל ובקרבתם מועד אהל אל "בבואם לו וסמוך ממנו", "ורחצו לא) (שם, למעלה נאמר כבר שהרי הוא ומיותר ירחצו",
שם). חול".(רש"י כלי למעוטי ממנו, הכיור"[ורחצו] את "וישם שנאמר מקום, לו הוקבע שהרי בפנים, לקדש שצריך

לרחצה". מים שמה ויתן המזבח ובין מועד אהל בתוכו,בין ולא רחמנא אמר "ממנו נפשטה שלא בעיא היא כא. בזבחים
עבודה מחלל אינו מספק ועבד בתוכו קידש ואם ממנו, אלא לכתחילה יקדש לא נפשטה, שלא ומכיוון מתוכו". אפילו דילמא או

ה). הלכה למעלה וראה משנה (כסף אלאמספק חיים, למים הדין והוא לטבילה כשרים (שהן מערה במי "טבל כ: בזבחים
פסולה". עבודתו ועבד רש"י) - מכונסים במים טבילות, רביעיתשרוב בהם שיש בין מקדשים הכלים "בכל כא: שם הוא כן

ארבעה ממנו לקדש כדי בו שיש הכיור מן שנוטל היינו מתוכו, בקודח שהמדובר שם בגמרא וביארו רביעית" בהם שאין בין
עצמו. מהכיור עדיף אחר שרת כלי יהא שלא ממנו, מקדשים אין כן, לא שאם גדול, מכלי שבא כיוון ומקדש שהואכהנים,

כלי. אל מכלי להוריקו שראוי למקוה.דק להשלים וכשר ממנו שותה והפרה עב. הפסוקשאינו הביאו שם בגמרא
ולפיכך ובניו, אהרן אלא בו נאמר שלא יט, ל, בשמות אחר פסוק הביא ורבינו לב, מ, שבשמות ובניו" ואהרן משה ממנו "ורחצו
נדב היו עדיין שם) (בשמות זו פרשה שנאמרה בזמן שהרי קשה, הדבר אבל ארבעה. שיהיו כדי עמהם פינחס את לכלול הוצרך

כהנים? ששה או חמשה לקדש כדי מים יצטרכו לא למה כן ואם בחיים, "והיםואביהו ח: הלכה ג פרק יומא בירושלמי
מעיטם". לו מושכת המים אמת הוא? כלי ולא ו) ד, הימיםֿב (דברי בו לכהנים בטבילהלרחצה שחוצץ "דבר קו: בחולין

במקדש". ורגלים ידים ובקידוש ידים בנטילת חוצץ לשרת,בגוף המזבח אל בגשתם (או לשרת" קרא "אמר שם: בזבחים
רש"י). - לשירות קידוש הוקש לישיבה".הרי ולא בחרתי לעמידה - לשרת לעמוד קרא "אמר אמרו: כג: שצריךשם

הרצפה. לבין רגליו בין חציצה, שום תהיה שלא הרצפה על וגם שרתלעמוד, וכלי מקדשת ורצפה "הואיל אמרו: כד. שם
כלי שמקדשין כמו בתוכה הנכנס תקדש "העזרה כי חוצץ". דבר יהא לא רצפה אף כו' חוצץ דבר יהא לא שרת כלי מה מקדשין,

בהן". הנכנס הדבר שרת



צח             
  

חברֹו רגלי על אֹו ּבהמה אֹו ּכלים ּגּבי על -52ׁשעמד ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָ
הּכלי ּובין ידֹו ּבין חֹוצץ דבר היה אם וכן ׁשעֹובד53ּפסּולה. ְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָָָָ

ּפסל. - ַָּבֹו
ּבימין אּלא עבֹודה ּפסּולה,54ואין - ּבּׂשמאל עבד ואם . ְְְְְֲִִִֵֶַָָָָָֹ

לֹוקה הרצּפה,55ואינֹו על אחת ורגלֹו הּכלי על אחת רגלֹו . ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָ
הרצּפה על אחת ורגלֹו האבן על אחת ּכל56רגלֹו רֹואין: - ְְְְִִֶֶַַַַַַַַָָָֹ

- אחת רגלֹו על לעמד יכֹול האבן אֹו הּכלי יּנטל ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשאּלּו
ּכׁשרה ּבימין57עבֹודתֹו קּבל ּפסּולה. עבֹודתֹו - לאו ואם , ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָָָ

מׁשּגיחין אין ׁשהמסּיע ּכׁשרה, עבֹודתֹו - מסּיעּתֹו ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָֹּוּׂשמאל
ָָעליו.

העזרה מאבני אבן ּבׁשעת58נתנּדדה עליה יעמד לא - ְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹֹ
ּכׁשרה, עבֹודתֹו - עבד ואם ּבארץ. ׁשּתחּבר עד ְְְֲֲִֵֶֶַַַָָָָָָֻעבֹודה

עֹומדת. ּובמקֹומּה ְִִֶֶָהֹואיל

 
,עֹובר מּום ּבין קבּוע מּום ּבין מּום, ּבֹו ׁשּיׁש ּכהן ֵֵֵֵֵֶַָָֹּכל

הּפרכת אל ׁשּנאמר: ולפנים; הּמזּבח מן לּמקּדׁש יּכנס ְְְְֱִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָֹֹלא
אף לֹוקה, - ונכנס עבר ואם יּגׁש. לא הּמזּבח ואל יבא ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָֹֹֹלא
עבֹודה, וחּלל ּפסל - ּבּמקּדׁש עבד ואם עבד. ׁשּלא ּפי ְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹעל
לא מּום בֹו יהיה אׁשר ׁשּנאמר: העבֹודה. על אף ְְֱֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָֹולֹוקה
לעבֹודה. יקרב ׁשּלא זֹו ׁשאזהרה למדּו, הּׁשמּועה מּפי ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָָָֹיקרב.

ּכל ׁשּנאמר: ולֹוקה. ּפסל, - ׁשעבד עֹובר מּום ּבעל ְְֱֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָוכן
ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי יקרב. לא מּום ּבֹו אׁשר ְְְֲִִִִֶֶַָָָֹאיׁש

ל ּבמיתה,אזהרה ׁשעבדּו מּומין ּבעלי ואין עֹובר. מּום בעל ְְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַָָָָ
ּבלבד. ּבמלקּות ְְְִֶַַָאּלא

ואחד ּברּיתֹו מּתחּלת ּבֹו ׁשהיּו אחד ּכּלן, הּמּומין ְְְִִִִֶֶֶַַָָָָָָֻּכל
זה הרי - עֹוברין ׁשאינן ּבין עֹוברין ּבין ּכן, אחר ּבֹו ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָׁשּנֹולדּו

ׁשּיעברּו. עד ֲֶַַָֹּפסּול
- עֹובר ּומּום יד; ׁשבר אֹו רגל ׁשבר ּכגֹון - קבּוע ְֵֶֶֶֶֶֶַָָמּום

הּכתּובין הּמּומין ולא החזזית. והיא יּלפת, אֹו ּגרב ְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָֹּכגֹון
הּנראין הּמּומין ּכל אּלא ּבּכהנים, ׁשּפֹוסלין הן ּבלבד ְְְֲִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָֹּבּתֹורה
ואּלּו מקֹום. מּכל - מּום ּבֹו אׁשר ּכל ׁשּנאמר: ְֱֲִֵֶֶֶַַָָֹּבּגּוף;

הן. ּדגמא ּבּתֹורה ְְִֵַַָָֻהּכתּובים
הּכהן ּפֹוסלין ׁשהן מּומין יׁש הם: מּומין מיני ְְִִִִֵֵֵֵֵֶַָֹׁשלׁשה

ּבלבד ּבאדם ׁשּפֹוסלין מּומין [ויׁש מּלקרב. והּבהמה ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמּלעבד
העין מראית מּפני אבל ּפֹוסלין, ׁשאין מּומין ויׁש ְְְְֲֲִִִִִִֵֵֵֶַַַָָֹמּלעבד.]

עֹובד. אינֹו - מהן אחד ּבֹו ׁשּיׁש ּכהן ׁשּכל ְֵֵֵֵֵֶֶֶֶָָָֹאמרּו:

ּבין ועבד, ּובבהמה ּבאדם ׁשּפֹוסל מּום ּבֹו ׁשּיׁש מי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָּכל
לֹוקה. - מזיד היה ואם ּפסּולה. עבֹודתֹו - ּבמזיד ּבין ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶָָָָּבׁשֹוגג
אף ועבד, לאדם המיחדין הּמּומין מן מּום ּבֹו ׁשּיׁש מי ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָֻוכל
דבר ּבֹו היה ואם עבֹודתֹו. חּלל לא - לֹוקה ׁשהּוא ּפי ְֲִִִֵֶֶַָָָָָֹעל
ועבֹודתֹו לֹוקה, אינֹו - העין מראית מּפני ׁשהם ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָמּדברים

ְֵָּכׁשרה.
מּומין אבל ׁשּבּגלּוי; מּומין אּלא ּבאדם ּפֹוסל ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָאין

ׁשּלֹו טחֹול אֹו אדם ׁשל ּכליתֹו ׁשּנּטל ּכגֹון הּגּוף, ְְְֲִֶֶֶֶַַַַָָָֻׁשּבחלל
ּכׁשרה. עבֹודתֹו - טרפה ׁשּנעּׂשה ּפי על אף מעיו, ׁשּנּקבּו ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאֹו
ּכל אף ּבּגלּוי, אּלּו מה - יד ׁשבר אֹו רגל ׁשבר ֱֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹׁשּנאמר:

ַָּבּגלּוי.
לב ערל נכר ּבן ּכל ׁשּנאמר: נכר, ּכבן הּוא הרי - ְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָהערל

ּכזר ולֹוקה, עבֹודתֹו חּלל - ׁשעבד ערל ,לפיכ ּבּׂשר. ְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָָוערל
מיתה. חּיב אינֹו אבל ֲִֵֶַַָָָָׁשעבד;

עד עֹובד, אינֹו - ּבעברה נׁשים נֹוּׂשא ׁשהיה ֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָֹּכהן
הפרה, לֹו יהיה ׁשּלא ּכדי רּבים, ּדעת על ּדין ּבית ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּיּדירּוהּו
מּטּמא היה אם וכן ּומגרׁש. ויֹורד ועֹובד לחטא; יֹוסיף ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָֹֹׁשּלא
ואם יּטּמא. ׁשּלא ּדין ּבבית עליו ׁשּיקּבל עד ּפסּול, - ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹלמתים
נּׂשּוי ׁשהּוא ּפי על אף ׁשּיקּבל, אֹו ׁשּיּדיר קדם ועבד ְְִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹעבר

עבֹודה. חּלל לא - ֲֲִֵֵַָָֹּבעברה
,לׁשעבר ּכׁשרה עבֹודתֹו - חלל ונמצא ונבּדק ׁשעבד ְְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָָֹּכהן

יי ּבר ׁשּנאמר: חּלל; לא - עבד ואם להּבא. עֹובד ְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָֹואינֹו
ּתרצה. ׁשּבֹו חּלין אף - ּתרצה ידיו ּופעל ְְִִִֵֶֶֶַַָָֹֻחילֹו

ועּקר הּגזית, ּבלׁשּכת יֹוׁשבין היּו הּגדֹול ּדין ְְְְִִִִִֵַַַַָָָּבית
ּובֹודקין הּכהּנה, את ודנין יֹוׁשבין ׁשהיּו - הּתדיר ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֻמעּׂשיהם
- ּביחּוסֹו ּפסּול ׁשּנמצא ּכהן ּכל ּובמּומין. ּביֹוחסין ְְְְֲֲִִִִִֵֶַָָָֹֹהּכהנים
מי וכל העזרה; מן ויֹוצא ׁשחֹורים ּומתעּטף ׁשחֹורים ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַָָָָלֹובׁש
אחיו עם ּומׁשּמׁש ונכנס לבנים לֹובׁש - וכׁשר ׁשלם ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָׁשּנמצא

ֲִַֹהּכהנים.
ּבלׁשּכת יֹוׁשב - מּום ּבֹו ונמצא ּביחּוסֹו ּכׁשר ׁשּנמצא ְְְְְְִִִִִֵֵֶַָָָמי

ּבּקד וחֹולק לּמערכה. עצים ּומתּלע אנׁשיהעצים עם ׁשים ְְְֲֳִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָָ
הּקדׁשים מּקדׁש אלהיו לחם ׁשּנאמר: ואֹוכל, ׁשּלֹו אב ְֱֱֳִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹֹּבית

יאכל. הּקדׁשים ֳִִֵַָֹּומן

 
וזהּו חמּׁשים. - ּובבהמה ּבאדם הּפֹוסלים הּמּומין ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָָָּכל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.חוצץ במינו מין גם בכך, דרכו שאין חבירו, רגל גבי על בעמידה - חוצץ אינו במינו שמין פי על שרתואף "כלי שם
כהן. של בעצמו לקיחה שתהא - הכהן" "ולקח ה) ד, (ויקרא שנאמר שרת", כלי לבין הכהן) (=בין בינו חוצץ דבר יהא לא

ונת באצבעו החטאת מדם הכהן "ולקח כה) (שם, שנאמר ממה כן למדו בימין,שם. אלא אינו אצבע שנאמר מקום וכל ן",
דווקא. בימין נתינה וכל לקיחה שכל מכאן כד:), (שם הימנית" אצבעו את הכהן "וטבל טז) יד, (שם שאיןשנאמר כיוון

בתורה. מפורשת אזהרה הרצפה,בזה עם במינו מין הוא שהאבן פי על ואף שם. בברייתא הוא וכן משנה. הכסף פי על נוסף
חוצץ. הוא הרי בה, שנתקל משום מבטלו שאינו ממש.כיוון בו אין האבןשמסייע נדלדלה אמי רבי "בעי שם בזבחים

לחברה דדעתו כיוון מאי, לחברה, דדעתו לך תיבעי כי חייצא, דוודאי לך תיבעי לא לחברה דעתו דאין היכא מהו, עליה ועמד
זו אין לחברה, דעתו אין אם שאפילו נראה רבינו דברי ומסתימת תלישא"? הא מיהא השתא דילמא או דמייא, דמחברה כמה
בנדלדלה כי מזה ונראה האבן, בנעקרה אלא האבן, בנדלדלה אמי רבי הסתפק לא (שם) זוטי רבה דעת שלפי משום בדיעבד, חציצה
יעמוד, לא שלכתחילה פסק ולכן הללו, הלשונות שתי בין רבינו הכריע ולא לחברה, דעתו שאין פי על אף חציצה. אינה לעולם

הספיקות. בכל כדרכו כשר, עמד ואם

             
  

ּכדי אזנֹו סחּוס ׁשּנפּגם מי הן: ואּלּו ּבאזן, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹחמּׁשה
אין - האזן לסחּוס הּמּקף העֹור אבל ּבּפגם. הּצּפרן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֻׁשּתחּגר

נסּדק. ּבין נּקב ּבין מּום, ְִִֵֵַַּבֹו
.חסר ׁשּלא ּפי על אף ׁשהּוא, ּבכל אזנֹו סחּוס ׁשּנסּדק ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹמי

,אר נקב ּבין עגל נקב ּבין ּככרׁשינה. אזנֹו סחּוס ׁשּנּקב ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹמי
ּכדי אזנֹו ׁשּיבׁשה מי מּום. זה הרי - לכרׁשינה מצטרף ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאם
לׁשּתים. ּכפּולה אזנֹו ׁשהיתה מי דם. ּתֹוציא ולא ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשּתּנקב
ּובלבד ּוכפּולֹות. נֹוטֹות להיֹותן אזניו ׁשּדר הּגדי, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָאפּלּו
אחד סחּוס אּלא לּה אין אם אבל סחּוסין; ׁשני לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָׁשּיהיּו

ּכׁשר. - ׁשּנכּפל אחד ּכגּוף הּוא ְְֲִֵֵֶֶַַָָוהרי
מריסי ריס ׁשּנּקב מי הן: ואּלּו עין, ׁשל ּבריס ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשלׁשה

ׁשהּוא. ּבכל עיניו מריסי ריס ׁשּנסּדק מי ׁשהּוא. ּבכל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָעיניו
ׁשהּוא.] ּבכל עיניו מריסי ריס ׁשּנפּגם מּומין[מי ּוׁשלׁשה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּבּתֹורה. האמּור חרּוץ ּבכלל ְִֵַַָָָָאּלּו
ּבין מעיניו ּבאחת ּבין העּור, הן: ואּלּו ּבעין, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָׁשמֹונה

אף מהן, ּבאחת אֹו עיניו ּבׁשּתי רֹואה ׁשאינֹו מי ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָמּׁשתיהן.
מים ׁשּירדּו מחמת ּכלל, ׁשּנּוי ּבהן נראה ׁשאין ּפי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָעל
מהן ּבאחת אֹו ּבעיניו רֹואה ׁשאינֹו מי ראֹותיו. ּכנגד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָקבּועים
ׁשּבעינֹו מי קבּועים. סנורים ּבּה ׁשהיה מחמת ּברּורה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָראּיה
ּבעינֹו יתר ּבּׂשר ׁשּיצא מי רֹואה. ׁשהּוא ּפי על אף ענב, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכמֹו
ׁשל הּלבן ׁשּנמׁש מי עין. ׁשל הּׁשחֹור מן מעט ׁשחּפה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹעד
מערב הּׁשחֹור ׁשּנמצא עד ּבּׁשחֹור, מעט מּמּנּו ונכנס ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹעין
הּׁשחֹור מן יצא אם אבל ּבּתֹורה. האמּור ּתבּלּול והּוא ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹּבּלבן.
ׁשהיתה מי ּבּלבן. מּומין ׁשאין מּום; אינֹו - הּלבן ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָלתֹו
והּוא ּבּתֹורה. האמּור דק וזהּו הּׁשחֹור. ּבתֹו לבנה ְְְְְְֶַַַָָָָָָֻנקּדה
אֹו צפה היתה לא אם אבל הּׁשחֹור; ּגּבי על צפה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּתהיה
נקּדה היתה אם וכן מּום. אינֹו - ּבּׁשחֹור מׁשּקעת ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֻֻׁשהיתה
מּומים ׁשאין מּום; אינֹו - צפה אפּלּו הּלבן, ּבתֹו ְְֲִִֵֵֶַָָָָָׁשחֹורה
זה אף - הּׁשחֹור ּבתֹו ׁשֹוקעת ׁשחֹורה נקּדה היתה ְְְְְֶַַַַַָָָָָָֻּבּלבן.
ּבּׁשחֹור ׁשחֹורה והיא הֹואיל צפה, היתה אם אבל דק. ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָנקרא

מּום. אינֹו -ֵ
מּצד אפּלּו חטמֹו, ׁשּנּקב מי הן: ואּלּו ּבחטם, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשלׁשה

חטמֹו. ׁשּנפּגם מי חטמֹו. ׁשּנסּדק מי ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָאחד.
.מהן אחת אפּלּו ּׂשפתֹו, ׁשּנּקבה מי הן: ואּלּו ּבּפה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּׁשה

מּזר ׁשּתּסדק והּוא ּׂשפתֹו. ׁשּנסּדקה מי ּׂשפתֹו. ׁשּנפּגמה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָמי
הּתחּתֹון לחיֹו ׁשעצם מי ראׁשים. לׁשני ׁשּתחלק עד ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּלּה
ּגּופֹו מחמת נבלם ׁשּפיו מי ׁשהּוא. ּכל העליֹון על ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָעֹודף
ׁשּנּטל מי מּום. אינֹו - הרּוח מחמת נבלם אם אבל ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָּוברּיתֹו.

לׁשֹונֹו. ׁשל המדּבר ְְֵֶַַֹרב
הּגיד ׁשּנמע מי הן: ואּלּו הּזרע, ּבאיברי עּׂשר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשנים
ׁשּלֹוׁש הּביצים ׁשּנמעכּו מי נכרת. אֹו נּתק, אֹו נכּתת, אֹו ּלֹו, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַ

אחת אֹו נּתקּו אֹו מהן, אחת אֹו נכּתתּו אֹו מהן, אחת ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַאֹו
אחת, ּביצה אּלא לֹו ׁשאין מי מהן. אחת אֹו נכרתּו אֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמהן,
אחד. ּבכיס ּביציו ׁשּׁשתי מי ּכיסין. ׁשני לֹו ׁשּיׁש ּפי על ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאף

האנּדרֹוגינֹוס. ְְְִַַָֻהּטמטּום.

ׁשּנׁשמטה ּומי הּפּסח. הן: ואּלּו ּוברגלים, ּבּידים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשּׁשה
ּגבֹוהה מּירכֹותיו ׁשאחת מי ּבּתֹורה. האמּור ּׂשרּוע הּוא ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָירכֹו.
מי נּכר. ׁשּיהיה והּוא ידֹו. עצם ׁשּנׁשּבר מי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָמחברּתּה.
נּכר ׁשאינֹו ּפי על אף נּכר. ׁשּיהיה והּוא רגלֹו. עצם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּנׁשּבר
ׁשרגליו מי מּום. זה הרי - ּכׁשּיהּל נּכר אם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכׁשעֹומד,
מחמת מבּלמֹות היּו אם אבל ּוברּיתן. עצמן מחמת ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָֻֻמבּלמֹות

מּום. אינֹו - ֵַָהרּוח
ּבֹו ׁשּיׁש מי הן: ואּלּו הּגּוף, ּבכל להיֹות ראּויין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָארּבעה

ּבֹו ׁשּיׁש מי ּבּתֹורה. האמּור הּגרב וזהּו ׁשהּוא. ּכל יבׁש ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּגרב
מי ּבּתֹורה. האמּורה יּבלת הּוא וזה עצם. ּבּה ׁשּיׁש ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָיּבלת
ּוכעּורה. קׁשה חזזית והיא ׁשהיא, ּכל מצרית חזזית ּבֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶָָָָָָׁשּיׁש

ּבּתֹורה. האמּורה יּלפת היא ְֲִֶֶַַָָָוזֹו
והּוא מּום, זה הרי - חריץ ּבֹו ׁשּנחרץ ׁשּבּגלּוי עצם ְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכל

עצמֹות ּבכלל הּצלעֹות ואין ּבּתֹורה. האמּור חרּוץ ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבכלל
ֶַָׁשּבּגלּוי.

הּזקן הן: ואּלּו אחרים, מּומין ׁשלׁשה ׁשם יׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָועֹוד
ּכׁשהּוא החֹולה עֹומד. ּכׁשהּוא ורֹועד רֹותת להיֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַׁשהּגיע
ּבאדם ּכׁשר - הּטרפה אבל ּכחֹו. וכׁשלֹון חליֹו מּפני ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָֹרֹועד
ּבבהמה. ּופסּול ּבאדם ּכׁשר - דפן יֹוצא וכן ּבבהמה. ְְְְִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָֹּופסּול

ּגּופֹו ּכל וׁשף רֹוחץ - ּבזעתֹו מזהם ׁשהּוא וכהן ְְְְְֵֵֵֶַָָָָָֹֹֹהמזהם.
זנּגביל אֹו ּפלּפל ּבפיו נֹותן - רע ּפיו ריח היה ועֹובד. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּבבּׂשם
- ּפיו ּבזהּום אֹו זעתֹו ּבזהּום עבד ואם ועֹובד. ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָוכּיֹוצא

ּכּלם. מּומין הּבעלי אּלּו ּכׁשאר עבֹודתֹו, חּלל ְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָֻהרי

ה'תשע"א תשרי י"ט שני יום

 
:ּפרטן וזהּו ּתׁשעים. - ּבאדם המיחדין הּמּומין ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֻּכל

למּטה ׁשֹוקע קדקדֹו ׁשאמצע מי הן: ואּלּו ּבראׁש, ְְְְְֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשמֹונה
ּכמֹו למעלה עֹולה קדקדֹו ׁשאמצע מי ּבידֹו. ׁשּדחקֹו ְְְְְְְְֳִֶֶֶֶַַָָָָּכמֹו
מי מּקבת. ּכמֹו ּפניו ּכנגד יֹוצא ראׁשֹו ׁשּפאת מי ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּביצה.
ויֹוצא רחב ׁשראׁשֹו מי ערּפֹו. ּכנגד מאחֹוריו יֹוצא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹׁשראׁשֹו
הּלפת ראׁש ּכמֹו צּוארֹו על ראׁשֹו ׁשּתמצא עד ּומּכאן, ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹמּכאן
ואם עּקר. ּכל ּׂשער ראׁשֹו ּבכל ׁשאין הּקרח ׁשּלֹו. העלין ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעל
ּכׁשר. - לאזן מאזן מאחֹוריו מּקפת ּׂשער ׁשל ׁשיטה ּבֹו ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹֻיׁש
ּוׁשאר ּבלבד, מּלפניו לאזן מאזן מּקיף הּׂשער ׁשהיה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמי
ׁשּלֹו הּׂשער ׁשהיה מי ּפסּול. הּוא הרי - הּוא קרח ֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהראׁש
ּׂשער ׁשם ואין ּומאחריו מּלפניו סביב הראׁש ּכל את ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹמּקיף

ּופסּול. קרח זה ּגם - ְֵֵֶֶַַַָָּבאמצע
עד הרּבה ׁשֹוקע ׁשּצּוארֹו מי הם: ואּלּו ּבּצּואר, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָׁשנים

אר ׁשּצּוארֹו מי ּכתפיו. על מּנח הּוא ּכאּלּו ראׁשֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻׁשּנמצא
ּכתפיו. מּבין ּכׁשמּוט ׁשּנראה עד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָהרּבה

.הרּבה קטּנֹות אזניו ׁשּׁשתי מי הן: ואּלּו ּבאזן, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹארּבעה
ׁשאזניו מי לספֹוג. ּדֹומֹות נפּוחֹות, אזניו ׁשּׁשתי מדלּדלֹותמי ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻ

ּבמראה מחברּתּה מׁשּנה מאזניו ׁשאחת מי .1למּטה. ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ

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

קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וכשיהיה וזולתן העיניים וגבות והאזניים העיניים כגון לזה זה שדומים אברים בגוף שיש "וידוע לשונו: וזה שם המשנה ובפירוש
בשני שינוי בעל עניינו זגדס ויקרא זוגדס מום בעל הוא האיש הרי וכו', כגון שינוי אותו שיהא דבר באיזה שינוי לחבירו אחד בין



צט              
  

ּכדי אזנֹו סחּוס ׁשּנפּגם מי הן: ואּלּו ּבאזן, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַָָָֹחמּׁשה
אין - האזן לסחּוס הּמּקף העֹור אבל ּבּפגם. הּצּפרן ְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹֹֻׁשּתחּגר

נסּדק. ּבין נּקב ּבין מּום, ְִִֵֵַַּבֹו
.חסר ׁשּלא ּפי על אף ׁשהּוא, ּבכל אזנֹו סחּוס ׁשּנסּדק ְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָֹמי

,אר נקב ּבין עגל נקב ּבין ּככרׁשינה. אזנֹו סחּוס ׁשּנּקב ְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָֹֹמי
ּכדי אזנֹו ׁשּיבׁשה מי מּום. זה הרי - לכרׁשינה מצטרף ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָאם
לׁשּתים. ּכפּולה אזנֹו ׁשהיתה מי דם. ּתֹוציא ולא ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשּתּנקב
ּובלבד ּוכפּולֹות. נֹוטֹות להיֹותן אזניו ׁשּדר הּגדי, ְְְְְֲִִִִֶֶֶַַָָָאפּלּו
אחד סחּוס אּלא לּה אין אם אבל סחּוסין; ׁשני לֹו ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶָָָָׁשּיהיּו

ּכׁשר. - ׁשּנכּפל אחד ּכגּוף הּוא ְְֲִֵֵֶֶַַָָוהרי
מריסי ריס ׁשּנּקב מי הן: ואּלּו עין, ׁשל ּבריס ְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָׁשלׁשה

ׁשהּוא. ּבכל עיניו מריסי ריס ׁשּנסּדק מי ׁשהּוא. ּבכל ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָעיניו
ׁשהּוא.] ּבכל עיניו מריסי ריס ׁשּנפּגם מּומין[מי ּוׁשלׁשה ְְְִִִִִֵֵֵֶֶַָָָ

ּבּתֹורה. האמּור חרּוץ ּבכלל ְִֵַַָָָָאּלּו
ּבין מעיניו ּבאחת ּבין העּור, הן: ואּלּו ּבעין, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵַַַָָָָׁשמֹונה

אף מהן, ּבאחת אֹו עיניו ּבׁשּתי רֹואה ׁשאינֹו מי ְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָמּׁשתיהן.
מים ׁשּירדּו מחמת ּכלל, ׁשּנּוי ּבהן נראה ׁשאין ּפי ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָעל
מהן ּבאחת אֹו ּבעיניו רֹואה ׁשאינֹו מי ראֹותיו. ּכנגד ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָקבּועים
ׁשּבעינֹו מי קבּועים. סנורים ּבּה ׁשהיה מחמת ּברּורה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָראּיה
ּבעינֹו יתר ּבּׂשר ׁשּיצא מי רֹואה. ׁשהּוא ּפי על אף ענב, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָּכמֹו
ׁשל הּלבן ׁשּנמׁש מי עין. ׁשל הּׁשחֹור מן מעט ׁשחּפה ְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹעד
מערב הּׁשחֹור ׁשּנמצא עד ּבּׁשחֹור, מעט מּמּנּו ונכנס ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָֹעין
הּׁשחֹור מן יצא אם אבל ּבּתֹורה. האמּור ּתבּלּול והּוא ְְְֲִִֶַַַַָָָָָָֹּבּלבן.
ׁשהיתה מי ּבּלבן. מּומין ׁשאין מּום; אינֹו - הּלבן ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָלתֹו
והּוא ּבּתֹורה. האמּור דק וזהּו הּׁשחֹור. ּבתֹו לבנה ְְְְְְֶַַַָָָָָָֻנקּדה
אֹו צפה היתה לא אם אבל הּׁשחֹור; ּגּבי על צפה ְְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָָֹׁשּתהיה
נקּדה היתה אם וכן מּום. אינֹו - ּבּׁשחֹור מׁשּקעת ְְְְְְִֵֵֶַַַָָָָָֻֻׁשהיתה
מּומים ׁשאין מּום; אינֹו - צפה אפּלּו הּלבן, ּבתֹו ְְֲִִֵֵֶַָָָָָׁשחֹורה
זה אף - הּׁשחֹור ּבתֹו ׁשֹוקעת ׁשחֹורה נקּדה היתה ְְְְְֶַַַַַָָָָָָֻּבּלבן.
ּבּׁשחֹור ׁשחֹורה והיא הֹואיל צפה, היתה אם אבל דק. ְְְְְֲִִִִַַָָָָָָָנקרא

מּום. אינֹו -ֵ
מּצד אפּלּו חטמֹו, ׁשּנּקב מי הן: ואּלּו ּבחטם, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָֹׁשלׁשה

חטמֹו. ׁשּנפּגם מי חטמֹו. ׁשּנסּדק מי ְְְְִִִִֶֶֶַַָָָאחד.
.מהן אחת אפּלּו ּׂשפתֹו, ׁשּנּקבה מי הן: ואּלּו ּבּפה, ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּׁשה

מּזר ׁשּתּסדק והּוא ּׂשפתֹו. ׁשּנסּדקה מי ּׂשפתֹו. ׁשּנפּגמה ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶָָָָָמי
הּתחּתֹון לחיֹו ׁשעצם מי ראׁשים. לׁשני ׁשּתחלק עד ְְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָׁשּלּה
ּגּופֹו מחמת נבלם ׁשּפיו מי ׁשהּוא. ּכל העליֹון על ְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָעֹודף
ׁשּנּטל מי מּום. אינֹו - הרּוח מחמת נבלם אם אבל ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָּוברּיתֹו.

לׁשֹונֹו. ׁשל המדּבר ְְֵֶַַֹרב
הּגיד ׁשּנמע מי הן: ואּלּו הּזרע, ּבאיברי עּׂשר ְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָׁשנים
ׁשּלֹוׁש הּביצים ׁשּנמעכּו מי נכרת. אֹו נּתק, אֹו נכּתת, אֹו ּלֹו, ְְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַַַ

אחת אֹו נּתקּו אֹו מהן, אחת אֹו נכּתתּו אֹו מהן, אחת ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַאֹו
אחת, ּביצה אּלא לֹו ׁשאין מי מהן. אחת אֹו נכרתּו אֹו ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָמהן,
אחד. ּבכיס ּביציו ׁשּׁשתי מי ּכיסין. ׁשני לֹו ׁשּיׁש ּפי על ְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָאף

האנּדרֹוגינֹוס. ְְְִַַָֻהּטמטּום.

ׁשּנׁשמטה ּומי הּפּסח. הן: ואּלּו ּוברגלים, ּבּידים ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָׁשּׁשה
ּגבֹוהה מּירכֹותיו ׁשאחת מי ּבּתֹורה. האמּור ּׂשרּוע הּוא ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָירכֹו.
מי נּכר. ׁשּיהיה והּוא ידֹו. עצם ׁשּנׁשּבר מי ְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַָָָמחברּתּה.
נּכר ׁשאינֹו ּפי על אף נּכר. ׁשּיהיה והּוא רגלֹו. עצם ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָׁשּנׁשּבר
ׁשרגליו מי מּום. זה הרי - ּכׁשּיהּל נּכר אם ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָּכׁשעֹומד,
מחמת מבּלמֹות היּו אם אבל ּוברּיתן. עצמן מחמת ְְְְֲֲֲִִֵֵַַַָָָָָָָֻֻמבּלמֹות

מּום. אינֹו - ֵַָהרּוח
ּבֹו ׁשּיׁש מי הן: ואּלּו הּגּוף, ּבכל להיֹות ראּויין ְְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָארּבעה

ּבֹו ׁשּיׁש מי ּבּתֹורה. האמּור הּגרב וזהּו ׁשהּוא. ּכל יבׁש ְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָָּגרב
מי ּבּתֹורה. האמּורה יּבלת הּוא וזה עצם. ּבּה ׁשּיׁש ְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָיּבלת
ּוכעּורה. קׁשה חזזית והיא ׁשהיא, ּכל מצרית חזזית ּבֹו ְְְֲֲִִִִִִֵֶֶָָָָָָׁשּיׁש

ּבּתֹורה. האמּורה יּלפת היא ְֲִֶֶַַָָָוזֹו
והּוא מּום, זה הרי - חריץ ּבֹו ׁשּנחרץ ׁשּבּגלּוי עצם ְֱֲִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּכל

עצמֹות ּבכלל הּצלעֹות ואין ּבּתֹורה. האמּור חרּוץ ְְְְֲִִֵַַַַָָָָָָּבכלל
ֶַָׁשּבּגלּוי.

הּזקן הן: ואּלּו אחרים, מּומין ׁשלׁשה ׁשם יׁש ְְְֲִִֵֵֵֵֵַָָָועֹוד
ּכׁשהּוא החֹולה עֹומד. ּכׁשהּוא ורֹועד רֹותת להיֹות ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַׁשהּגיע
ּבאדם ּכׁשר - הּטרפה אבל ּכחֹו. וכׁשלֹון חליֹו מּפני ְְְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָָֹרֹועד
ּבבהמה. ּופסּול ּבאדם ּכׁשר - דפן יֹוצא וכן ּבבהמה. ְְְְִִֵֵֵֵֵֶָָָָָָָֹּופסּול

ּגּופֹו ּכל וׁשף רֹוחץ - ּבזעתֹו מזהם ׁשהּוא וכהן ְְְְְֵֵֵֶַָָָָָֹֹֹהמזהם.
זנּגביל אֹו ּפלּפל ּבפיו נֹותן - רע ּפיו ריח היה ועֹובד. ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹּבבּׂשם
- ּפיו ּבזהּום אֹו זעתֹו ּבזהּום עבד ואם ועֹובד. ּבהן ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָוכּיֹוצא

ּכּלם. מּומין הּבעלי אּלּו ּכׁשאר עבֹודתֹו, חּלל ְֲֲֲִִִֵֵֵֵַַָָָֻהרי

ה'תשע"א תשרי י"ט שני יום

 
:ּפרטן וזהּו ּתׁשעים. - ּבאדם המיחדין הּמּומין ְְְְְִִִִֶַַָָָָָָֻּכל

למּטה ׁשֹוקע קדקדֹו ׁשאמצע מי הן: ואּלּו ּבראׁש, ְְְְְֳִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹׁשמֹונה
ּכמֹו למעלה עֹולה קדקדֹו ׁשאמצע מי ּבידֹו. ׁשּדחקֹו ְְְְְְְְֳִֶֶֶֶַַָָָָּכמֹו
מי מּקבת. ּכמֹו ּפניו ּכנגד יֹוצא ראׁשֹו ׁשּפאת מי ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹּביצה.
ויֹוצא רחב ׁשראׁשֹו מי ערּפֹו. ּכנגד מאחֹוריו יֹוצא ְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶָָָָֹֹׁשראׁשֹו
הּלפת ראׁש ּכמֹו צּוארֹו על ראׁשֹו ׁשּתמצא עד ּומּכאן, ְְִִִֶֶֶַַַַָָָָֹֹמּכאן
ואם עּקר. ּכל ּׂשער ראׁשֹו ּבכל ׁשאין הּקרח ׁשּלֹו. העלין ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹעל
ּכׁשר. - לאזן מאזן מאחֹוריו מּקפת ּׂשער ׁשל ׁשיטה ּבֹו ְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֹֻיׁש
ּוׁשאר ּבלבד, מּלפניו לאזן מאזן מּקיף הּׂשער ׁשהיה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹֹמי
ׁשּלֹו הּׂשער ׁשהיה מי ּפסּול. הּוא הרי - הּוא קרח ֲִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹהראׁש
ּׂשער ׁשם ואין ּומאחריו מּלפניו סביב הראׁש ּכל את ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֹמּקיף

ּופסּול. קרח זה ּגם - ְֵֵֶֶַַַָָּבאמצע
עד הרּבה ׁשֹוקע ׁשּצּוארֹו מי הם: ואּלּו ּבּצּואר, ְְְִִֵֵֵֵֶַַַַַַַָָׁשנים

אר ׁשּצּוארֹו מי ּכתפיו. על מּנח הּוא ּכאּלּו ראׁשֹו ְְְִִִֵֶֶַַָָָָָֹֹֻׁשּנמצא
ּכתפיו. מּבין ּכׁשמּוט ׁשּנראה עד ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָהרּבה

.הרּבה קטּנֹות אזניו ׁשּׁשתי מי הן: ואּלּו ּבאזן, ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָֹארּבעה
ׁשאזניו מי לספֹוג. ּדֹומֹות נפּוחֹות, אזניו ׁשּׁשתי מדלּדלֹותמי ְְְְְְְִִִֵֶֶָָָָָֻ

ּבמראה מחברּתּה מׁשּנה מאזניו ׁשאחת מי .1למּטה. ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

וכשיהיה וזולתן העיניים וגבות והאזניים העיניים כגון לזה זה שדומים אברים בגוף שיש "וידוע לשונו: וזה שם המשנה ובפירוש
בשני שינוי בעל עניינו זגדס ויקרא זוגדס מום בעל הוא האיש הרי וכו', כגון שינוי אותו שיהא דבר באיזה שינוי לחבירו אחד בין



ק             
  

ּבּגבינים ּבגביניו.2חמּׁשה ּׂשער לֹו ׁשאין מי הן: ואּלּו , ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֶַָָָ
לֹו ׁשאין מי ׁשֹוכבין. ׁשּגביניו מי ּבּתֹורה. האמּור גּבן ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָוהּוא

אחד גבין ׁשאחד3אּלא מי ׁשנים. על יתר גבינין לֹו ׁשּיׁש מי . ְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָ
ׁשל ּוּׂשערֹו אר זה ׁשל ׁשּׂשערֹו ּבין מחברֹו. מׁשּנה ְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶָָָָֹֻמּגביניו
לבן הּׁשני ׁשל ּוּׂשערֹו ׁשחֹור אחד ׁשל ׁשּׂשערֹו ּבין קצר, ְְִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָזה
ּפסּול זה הרי - זה ׁשּנּוי ּביניהם ויׁש הֹואיל אדם, .4אֹו ְֲִִֵֵֵֵֶֶֶָָֹ

ּכלל ּׂשער לֹו ׁשאין מי הן: ואּלּו העין, ּבריס ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַָָָָָארּבעה
עיניו מעּבה5ּבריסי מרּבה עיניו ריסי ׁשּׂשער מי מי6. הרּבה. ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָֻֻ

ּכגֹון אחר. ריס מּׂשער מׁשּנה עיניו מריסי אחד ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָֻׁשּׂשער
נֹוׁשר ׁשאחד אֹו לבן, ואחד ׁשחֹור מי7ׁשאחד מעּבה. והּׁשני ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָָָֻ

ּכל ּכׁשאר הרּבה נפּתחֹות ואינן מעט סגּורֹות ְְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָָָׁשעפעּפיו
ָָָהאדם.

למעלה עיניו ׁשּתי ׁשהיּו מי הן: ואּלּו ּבעינים, עּׂשר ְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָאחד
ׁשּתי ׁשהיּו מי מּפּדחּתֹו. קרֹובֹות להם, הראּוי הּמקֹום ְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָמן
עגּלֹות עיניו ׁשּתי ׁשהיּו מי להם. הראּוי מּמקֹום למּטה ְְֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָָָָֻעיניו
ׁשעיניו מי העינים. ּכׁשאר מעט ּבאר נמׁשכֹות ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹואינם
ּבעת מסּתּכל ׁשהּוא ּוכמי הּנמר ּכעיני יֹוצאֹות והן ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָמּוזרֹות
מי עגל. ּכׁשל הרּבה ּגדֹולֹות ׁשעיניו מי הרּבה. ּכעס ְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָׁשּכֹועס
מי ּתמיד. זֹולפֹות ׁשּדמעיו מי אּוז. ּכׁשל קטּנֹות ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָׁשעיניו
עינֹו מּזנב אֹו החטם, מּכנגד עינֹו מראׁש נמׁשכת ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַֹֹׁשּלחלּוחית
ּבׁשעה מעט ועֹוצמן עיניו ריסי ׁשּמקּבץ מי צדעיו. ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמּצד
מי ּבראּיה. לדקּדק רֹוצה ׁשהּוא ּבׁשעה אֹו אֹור ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָָָׁשרֹואה
העלּיה ואת החדר את ׁשרֹואה עד מערּבבת עינֹו ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֻׁשראּית
ּכאּלּו ונראה חברֹו עם ׁשּידּבר ּבעת זה ּדבר ויּודע ְְְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכאחת.
מחברּתּה, מׁשּנה מעיניו ׁשאחת מי אחר. ּבאיׁש מסּתּכל ְְְְֲִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָֻהּוא
ואחת ׁשחֹורה אחת ׁשהיתה ּכגֹון ּבמראה. ּבין ּבמקֹומּה ְְְְְְְִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבין
ׁשּתיהן ּבין ויׁש הֹואיל ּגדֹולה, ואחת קטּנה אחת אֹו ְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָָּפתּוכה,

ּפסּול. - מקֹום מּכל ִִָָָׁשּנּוי
על אף ׁשֹוקע, חטמֹו ׁשעּקר מי הן: ואּלּו ּבחטם, ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹׁשּׁשה

ּבּתֹורה. האמּור חרּום וזה ּכאחת. עיניו ׁשּתי ּכֹוחל ׁשאינֹו ְְְִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָּפי
נֹוטף חטמֹו ׁשעקץ מי למעלה. ּבֹולט חטמֹו ׁשאמצע ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹמי
גדֹול ׁשחטמֹו מי אחד. לצד עקם ׁשחטמֹו מי ְְְְִִֶֶֶַַָָָָָָֹלמּטה.
אֹותֹו? מׁשערין וכיצד מאיבריו. קטן ׁשחטמֹו מי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָמאיבריו.
קטן אֹו מּמּנה גדֹול חטמֹו היה אם ידֹו. ׁשעל קטּנה ְְְְִִֶֶֶַַַָָָָָָָָָּבאצּבע

מּום. זה הרי - ֲִֵֶֶָמּמּנה

עֹודפת העליֹונה ׁשּׂשפתֹו מי הן: ואּלּו ּבּׂשפתים, ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשלׁשה
העליֹונה. על עֹודפת הּתחּתֹונה ׁשּׂשפתֹו מי הּתחּתֹונה. ְְְְִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָעל

מּפיו. יֹורד ורירֹו רפּוי ׁשּפיו ְִִִִִֵֶָמי
ׁשּטּבּורֹו מי צבה. ׁשּכרסֹו מי הן: ואּלּו ּבּבטן, ְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָׁשלׁשה

על ׁשֹוכבין ׁשּדּדיו מי אדם. ּבני ּכׁשאר ׁשֹוקע ואינֹו ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָיֹוצא
אּׁשה. ּכדּדי ְְִִֵַָּבטנֹו

ׁשּיצאתה מי עקּמה. ׁשּׁשדרתֹו מי הן: ואּלּו ּבּגב, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָֻׁשלׁשה
אֹו לּפנים נכנסה אֹו לחּוץ ׁשּבלטה ּבין מּׁשדרתֹו. ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָֻחליא
ּבגּבֹו ּבּׂשר ׁשּתפח מי חטֹוטרת. ּבעל וזהּו לּצדדין. ְְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַָָָָָָנטתה
- מּמקֹומּה חליא זזה ׁשּלא ּפי על אף ּכחטֹוטרת, ְְְֲֲִִֶֶֶַַַַָָָָָֹֻונעּׂשה

מּום. זה ֲֵֶהרי
יתרה אצּבע ּבידֹו ׁשּיׁש מי הן: ואּלּו ּבּידים, ְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָׁשּׁשה

היתרה את חת ואם וׁשׁש. ׁשׁש היּו אפּלּו ידיו, ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָּבאצּבעֹות
ׁשחסר מי ּפסּול. - חתכּה אפּלּו עצם, ּבּה היה ואם ּכׁשר. -ְֲֲִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָ
מן למּטה עד קלּוטֹות ידיו אצּבעֹות ׁשּׁשתי מי מּידֹו. ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָאצּבע
ּפרק זה ּבאי ּכׁשר. - הּפרק עד והפריׁשן חתכן ואם ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָהּפרק.
ׁשאצּבעֹותיו מי הּיד. לכף הּסמּו ראׁשֹון ּבפרק ְְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָאמרּו?
ׁשהּוא מי מּגּודלֹו. יֹוצאת ׁשּפּקה מי זֹו. ּגּבי על זֹו ְִִִִֵֵֶֶַַָָָֻמרּכבֹות

ימינֹו יד ּכׁשר8אּטר - ידיו ּבׁשּתי ׁשֹולט היה ואם .9. ְְְִִִִֵֵֵֵַָָָָָ
ּגדֹול הּביצים ׁשּכיס מי הן: ואּלּו הּזרע, ּבאיברי ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָארּבעה

עד אר ׁשּלֹו ׁשהּגיד מי לארכּבֹותיו. ׁשּמּגיע עד ְְְִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹֹֻואר
ׁשל הּכיס והם אׁשכיו, ׁשּנמרחּו מי לארכּבֹותיו. ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָָֻׁשּמּגיע
האמּור אׁש מרֹוח והּוא ּבאׁשכיו. ׁשהרּוח מי ְְֲִִֵֶֶַַַָָָָָָּביצים.

ַָּבּתֹורה.
ׁשּׁשֹוקיו מי הן: ואּלּו ּוברגלים, ּבּׁשֹוקים עּׂשר ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָחמּׁשה

ארכּבֹותיו ואין לרגל רגל ׁשּמחּבר עד זֹו10עקּמֹות, נֹוגעֹות ְְְְְֲֵֵֶֶֶֶֶַַַָֻֻ
ׁשּלמעלה העגל העצם היא והּפּקה יֹוצאת. ׁשּפּקתֹו מי ְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹּבזֹו.
הּנׁשים. ּבּה ׁשּטוֹות לּפּקה דֹומה והּוא ּפנים, מּצד העקב ְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָֹמן
הּוא ּכאּלּו הּׁשֹוק ׁשּנמצא עד לאחֹוריו, יֹוצא ׁשעקבֹו ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַָָמי
על אף אּוז, ּכׁשל רחבֹות ׁשּפרסֹותיו מי עֹומד. רגלֹו ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַַָָָּבאמצע
מי מּגּודלֹו. יֹוצאה ׁשּפּקה מי אּוז. ּכׁשל קלּוטֹות ׁשאינן ְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָּפי
- חתכּה ואם וׁשׁש. ׁשׁש אפּלּו יתרה, אצּבע ּברגלֹו ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָׁשּיׁש
מאצּבעֹות אחת ׁשחסר מי עצם. בּה יהיה ׁשּלא והּוא ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּכׁשר.
ׁשהיּו מי זֹו. ּגּבי על זֹו מרּכבֹות ׁשאצּבעֹותיו מי ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָֻרגליו.
עד היּו ואם הּפרק. מן למּטה עד קלּוטֹות רגליו ְְְְְְִִֶֶֶַַַַַָָָאצּבעֹות
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

עניינים. בשני - הזוג כלומר, שניים, דוס: שניים, זוג: ו"פירוש שינוי" בהן שיהא ראויין שאין העיניים.הדברים בגבות
.אחד כגבין ונראים לחוטם ממעל יחד מתחברים הגבינים שני אינםכלומר, שהרי מדרבנן, אלא אינו זה פסול כי ייתכן

אהרן. של בזרעו שווה שאינו מטעם אלא מום, מטעם ואינם בתורה, והואמפורשים השרשים, אפילו נשתיירו לא כלומר,
פסול עיניו ריסי "ושנשרו במשנה: מג: שם ראה עין, מראית משום אלא זה אין השרשים נשתיירו אם אבל שבברייתא, "תמיר"

עין". מראית מעובה.מפני או כמהכלומר, נשרו כאילו ונראה "סמיך", השער אין כלומר, ל"דליל", שהכוונה כנראה
דכתיבשערות. פסול ביד "איטר שם: רש"י וכתב פסול". ברגל בין ביד בין "איטר מה: שם ברייתא ימינו. רגל איטר כן וכמו

עבד אם רק וזהו עבודתו, חילל עבד אם דבריו, ולפי כד.)". (זבחים ימין אלא אינו וכהן אצבע שנאמר מקום כל אצבעו, וטבל
ידֿימינו זוהי שהרי "שמאל", משום פסול שאינו נראה מיומנת), (שהיא שמאלו ביד עבד אם אבל שמאלית). (שהיא ימינו ביד
עבד אם שאף נראה, רבינו מדברי אבל עבודתו. מחלל אינו אהרן, של בזרעו שווה שאינו ומכיוון מום, משום לוקה אלא שלו,
לאדם, המיוחד מום בעל הוא הרי אלא ימין, ביד עבד סוף סוף שהרי "שמאל", מטעם פסול אינו שמאלית), (שהיא ימינו ביד

חילל. לא עבד אתחלאשאם כחישותא (=רבי) סבר מר ... מכשירין", וחכמים פוסל רבי ידיו בשתי "השולט במשנה: מה. שם
ופסק שמאל)", ביד וחוזק הבראה (התחילה בשמאל אתחלא בריותא (=חכמים) סבר ומר ימין) ביד חולשה (=התחילה בימין

ברכיו.כחכמים.

             
  

ׁשוה, כּלּה ׁשרגלֹו מי ּכׁשר. - והפריׁשן ׁשחתכן אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻהּפרק,
חתיכה היא ּוכאּלּו עקבֹו ּכרחב אצּבעֹותיו ּפס רחב ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּנמצא
ׁשּיׁש רגלֹו ּפס ׁשּנמצא למּגל, ּדֹומה עקּמה, ׁשרגלֹו מי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשוה.
מי הּקׁשת. ראׁשי ׁשני הם ּכאּלּו עקבֹו עם האצּבעֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹו
הארץ, מעל ּגבֹוּה אמצעּה ׁשּיהיה והּוא חלּולה. ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשרגלֹו
רגליו. אצּבעֹות ועל עקבֹו על עֹומד - ּכׁשעֹומד ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָונמצא
ּבארכּבֹותיו ׁשּמּקיׁש מי .ׁשּמהּל ּבעת ּבקרסּליו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻהּמּקיׁש

ימינֹו ּברגל אּטר ׁשהּוא מי .ׁשּמהּל .11ּבעת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַ
ּגדֹול ׁשּגּופֹו מי הן: ואּלּו הּגּוף, ּבכל ְְְִֵֵֶַַָָָָארּבעה

הּנּנס,12מאיבריו ּביֹותר. האר מאיבריו. קטן ׁשּגּופֹו מי . ְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹ
העם. מּׁשאר מפלגין ׁשּיהיּו עד ּביֹותר. הּקצר ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻוהּוא

ּביֹותר הּלבן הּכּוׁשי. הן: ואּלּו הּבּׂשר, ּבעֹור ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָׁשמֹונה
ׁשּנׁשּתּנה טהֹורים. נגעים ּבעלי ּכּׁשני. האדם גבינה. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּכמֹו
ּדבר מחמת העֹור ׁשּנׁשּתּנה הּבהק; ּכמֹו עצמֹו, מחמת ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהעֹור
מי טהֹורין. נגעים ּבכלל וזה הּמכוה. צרבת ּכגֹון ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָאחר,
ׁשאינּה ּפי על אף ּׂשער, ּבּה ׁשּיׁש ׁשּומא ּפניו ּבעֹור ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהיתה

ּפניו ּבעֹור ׁשהיתה מי ׁשהּוא. ּכל אּלא ּכאיסרּכאיסר ׁשּומא ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָָ
אֹו והּבּׂשר, העֹור ׁשּיּדלּדל והּוא הּדלּדּולין. ּבעלי יֹותר. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָאֹו
מּכל ׁשּיהיה מקֹום זה ּבאי ׁשּנּדלּדל ּבעֹור ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּלחלּוחית

מּום. זה הרי - ֲֵֶַהּגּוף
:הן ואּלּו אחרים, מּומין ארּבעה ּבאדם ׁשם יׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָועֹוד

רעה ׁשרּוח מי רּבים. לימים אפּלּו והּנכּפה, הּׁשֹוטה. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהחרׁש.
ידּועים. ּבעּתים אֹו ּתמיד ְְְֲִִִִַַָמבעתּתּו

.וארּבעים מאה ּבּכהנים הּפֹוסלים הּמּומין ּכל ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹנמצאּו
ּבאזנים. ותׁשעה ּבּצּואר. ּוׁשנים ּבראׁש. ׁשמֹונה ּכללם: ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֹוזהּו
ּבעינים. עּׂשר ותׁשעה העין. ּבריס וׁשבעה ּבּגבינים. ְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָוחמּׁשה
ּבּגב. ּוׁשלׁשה ּבּבטן. ּוׁשלׁשה ּבּפה. ותׁשעה ּבחטם. ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹותׁשעה
ּברגלים. ועּׂשרים הּזרע. ּבאיברי עּׂשר וׁשּׁשה ּבּידים. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָוׁשבעה
ּבכח וׁשבעה הּבּׂשר. ּבעֹור ּוׁשמֹונה הּגּוף. ּבכל ְְְְְְְִַַַָָָָָָֹּוׁשמֹונה
מּפני ּפסלּו ואּלּו אחד. אחד ּכּלן נפרטּו ּוכבר וריחֹו. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻהּגּוף
ׁשּנׁשאר ּפי על אף עיניו, ריסי ׁשּנׁשרּו מי העין: ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמראית

ׁשּניו. ׁשּנּטלּו ּומי ּבעּקרן. ְְִִִִֵֶַָָָָהּׂשער

 
ּבידי מיתה וחּיב ּפסּולה, עבֹודתֹו - ּבּמקּדׁש ׁשעבד ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָזר

למדּו, הּׁשמּועה מּפי יּומת. הּקרב והּזר ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשמים.
וזר עליו: הזהיר והיכן לעבֹודה. לּקרב אּלא זה חּיּוב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשאין
הּזכרים. אהרן מּזרע ׁשאינֹו ּכל זר? זהּו אי אליכם. יקרב ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹלא
- אהרן ּבני אהרן; ּבני והקטירּו אהרן, ּבני וערכּו ְְְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹׁשּנאמר:

אהרן. ּבנֹות ְְֲַֹֹולא
ּבעבֹודה יתעּסקּו ׁשּלא מזהרין ׁשהּזרים ּפי על ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹֻאף

עבֹודה על אּלא מיתה חּיבין אין - הּקרּבנֹות ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָמעבֹודֹות
חּיב הּזר ואין עבֹודה. אחריה ׁשּיׁש עבֹודה על לא ְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּתּמה,

ועל הּזריקה, על ּבלבד: עבֹודֹות ארּבע על אּלא ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָמיתה
ּתמיד. הּיין נּסּו ועל ּבחג, הּמים נּסּו ועל ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָָההקטרה,

,ּבחּוץ ׁשּזרק ּבין ּבפנים, ׁשּזרק ּבין הּזריקה? על ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד
הּזאה ׁשהּזה ּבין הּדם, הּזיֹות מּכל אחת הּזאה ׁשהּזה ִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּבין
מיתה. חּיב זה הרי - הּמצרע קרּבנֹות הּזיֹות מּכל ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹאחת

לבֹונה אֹו קמץ אֹו איברים הקטיר הקטרה? על ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּכיצד
ּׂשרפתן וקרב נתעּכלּו ׁשּלא ּבאיברים הפ אפּלּו הּמזּבח, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹעל
קטרת הקטיר אם וכן ּכּזית. ׁשהקטיר והּוא מיתה. חּיב -ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָֹ
קטרת הּמקטיר אבל חּיב. ּכזית מּׁשּיקטיר - הּזהב מזּבח ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָֹעל
עד עליה מיתה חּיב אינֹו - הּקדׁשים ּבקדׁש הּכּפּורים ְְֳִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּביֹום

ּבּתֹורה. המפרׁש ׁשעּור חפניו, מלא ְְְְִִֶַַַָָָָֹֹׁשּיקטיר
הּוא הרי - הּמערכה על עצים גזרי ׁשני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָוהמסּדר

אבל הּוא. קרּבן ׁשהעצים מיתה; וחּיב איברים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכמקטיר
ּומסּדר והּמּגיׁש, והּמניף והּמֹולח, והּפֹותת והּבֹולל, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַהּיֹוצק
את והּמטיב הּׁשלחן, על הּבזיכין את אֹו הּפנים לחם ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻאת
אף ּדמים, והמקּבל והּקֹומץ ּבּמזּבח, אׁש והּמּצית ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָהּנרֹות,
אינֹו - ולֹוקה אּלּו ּכל על מזהר הּוא והרי ׁשּנפסלּו ּפי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻעל
עבֹודה, ׁשאחריה עבֹודה מהן אחת ׁשּכל מּפני מיתה; ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחּיב

עבֹודה. ּגמר ְְֲֵַָָואינּה
הּקד ּביןׁשחיטת קדׁשים, קדׁשי אפּלּו ּבזרים, ּכׁשרה ׁשים ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵַַָָָָָָ

הּבקר ּבן את וׁשחט ׁשּנאמר: צּבּור; קדׁשי ּבין יחיד ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָקדׁשי
ּכהּנה. מצות ואיל מּקּבלה - אהרן ּבני והקריבּו יי, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻלפני
ּבזרים. ּכׁשרה - לּמזּבח עצים והֹולכת והּנּתּוח ההפׁשט ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָוכן
זֹו - הּמזּבחה הּכל את הּכהן והקטיר ּבאיברים: ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר
ּכהּנה, ׁשּצריכה היא איברים הֹולכת לּכבׁש; איברים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהֹולכת

עצים. הֹולכת ְִֵַָֹולא
הּכהן הטיב אם ,לפיכ ּבזרים. ּכׁשרה הּנרֹות הדלקת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹוכן

להדליקן. לזר מּתר - לחּוץ והֹוציאן הּנרֹות ְְְְִִֵֶַַַָָָָֻאת
בד מּדֹו הּכהן ולבׁש ׁשּנאמר: ּכהן, צריכה הּדׁשן ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהרמת

על אף מיתה, חּיב ואינֹו לֹוקה, - יּׂשראל הרים ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוגֹומר.
עבֹודת מּתנה. עבדת ׁשּנאמר: עבֹודה. אחריה ׁשאין ֱֲֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּפי
חּיב - הּזר לּה קרב ואם לבּדֹו, ּבכהן ׁשּתהיה הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמּתנה
אם [וכן מיתה. עליה חּיבין אין - סּלּוק עבֹודת אבל ְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָמיתה;

מיתה.] חּיב אינֹו - והּמנֹורה הּפנימי מזּבח ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָּדּׁשן
מּפני וסֹודרּה, הּכהן וחֹוזר ּפֹורקּה, - הּמערכה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֹסּדר

ּפסּול. ִֶָָׁשּסּדּורּה
ׁשּׁשּמׁש ורגלים ידים רחּוץ וׁשּלא מּום ּובעל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּטמא

עליהן חּיב ׁשהּזר עבֹודֹות על אּלא חּיבין אינן - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּבאזהרה. - העבֹודֹות ׁשאר ועל ְְְְֲִַַָָָָָמיתה,

מחּסר הּוא והרי ׁשּנטמא, ּכּפּורים ּומחּסר יֹום טבּול ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֻֻּכהן
אחד ּכל על חּיב - ועבד ורגלים, ידים רחּוץ וׁשּלא ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבגדים
זרּות. מּׁשּום אחת, אּלא לֹוקה אינֹו - זר היה ואם ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָואחד.

וכן זרּות. ּומּׁשּום ׁשּבת מּׁשּום חּיב - ּבׁשּבת ׁשּׁשּמׁש ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָזר
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קצתם". אל קצתם גופו, לשיעור הראוי כשיעור משוערים גופו



קי              
  

ׁשוה, כּלּה ׁשרגלֹו מי ּכׁשר. - והפריׁשן ׁשחתכן אֹו ְְְֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֻהּפרק,
חתיכה היא ּוכאּלּו עקבֹו ּכרחב אצּבעֹותיו ּפס רחב ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָֹֹׁשּנמצא
ׁשּיׁש רגלֹו ּפס ׁשּנמצא למּגל, ּדֹומה עקּמה, ׁשרגלֹו מי ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָֻׁשוה.
מי הּקׁשת. ראׁשי ׁשני הם ּכאּלּו עקבֹו עם האצּבעֹות ְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָּבֹו
הארץ, מעל ּגבֹוּה אמצעּה ׁשּיהיה והּוא חלּולה. ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשרגלֹו
רגליו. אצּבעֹות ועל עקבֹו על עֹומד - ּכׁשעֹומד ְְְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָָונמצא
ּבארכּבֹותיו ׁשּמּקיׁש מי .ׁשּמהּל ּבעת ּבקרסּליו ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֻֻהּמּקיׁש

ימינֹו ּברגל אּטר ׁשהּוא מי .ׁשּמהּל .11ּבעת ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַ
ּגדֹול ׁשּגּופֹו מי הן: ואּלּו הּגּוף, ּבכל ְְְִֵֵֶַַָָָָארּבעה

הּנּנס,12מאיבריו ּביֹותר. האר מאיבריו. קטן ׁשּגּופֹו מי . ְִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָָָָָֹ
העם. מּׁשאר מפלגין ׁשּיהיּו עד ּביֹותר. הּקצר ְְְְְִִִֵֶַַָָָָָָֻוהּוא

ּביֹותר הּלבן הּכּוׁשי. הן: ואּלּו הּבּׂשר, ּבעֹור ְְְְִֵֵֵַַַָָָָָׁשמֹונה
ׁשּנׁשּתּנה טהֹורים. נגעים ּבעלי ּכּׁשני. האדם גבינה. ְְְְְֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָֹּכמֹו
ּדבר מחמת העֹור ׁשּנׁשּתּנה הּבהק; ּכמֹו עצמֹו, מחמת ְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַָָָָָֹהעֹור
מי טהֹורין. נגעים ּבכלל וזה הּמכוה. צרבת ּכגֹון ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָאחר,
ׁשאינּה ּפי על אף ּׂשער, ּבּה ׁשּיׁש ׁשּומא ּפניו ּבעֹור ְְִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהיתה

ּפניו ּבעֹור ׁשהיתה מי ׁשהּוא. ּכל אּלא ּכאיסרּכאיסר ׁשּומא ְְְְִִִֶֶֶָָָָָָָָָ
אֹו והּבּׂשר, העֹור ׁשּיּדלּדל והּוא הּדלּדּולין. ּבעלי יֹותר. ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָָאֹו
מּכל ׁשּיהיה מקֹום זה ּבאי ׁשּנּדלּדל ּבעֹור ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָהּלחלּוחית

מּום. זה הרי - ֲֵֶַהּגּוף
:הן ואּלּו אחרים, מּומין ארּבעה ּבאדם ׁשם יׁש ְְְְֲִִֵֵֵֵַָָָָָועֹוד

רעה ׁשרּוח מי רּבים. לימים אפּלּו והּנכּפה, הּׁשֹוטה. ְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהחרׁש.
ידּועים. ּבעּתים אֹו ּתמיד ְְְֲִִִִַַָמבעתּתּו

.וארּבעים מאה ּבּכהנים הּפֹוסלים הּמּומין ּכל ְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָֹנמצאּו
ּבאזנים. ותׁשעה ּבּצּואר. ּוׁשנים ּבראׁש. ׁשמֹונה ּכללם: ְְְְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָֹוזהּו
ּבעינים. עּׂשר ותׁשעה העין. ּבריס וׁשבעה ּבּגבינים. ְְְְְְֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָָָָוחמּׁשה
ּבּגב. ּוׁשלׁשה ּבּבטן. ּוׁשלׁשה ּבּפה. ותׁשעה ּבחטם. ְְְְְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָָֹותׁשעה
ּברגלים. ועּׂשרים הּזרע. ּבאיברי עּׂשר וׁשּׁשה ּבּידים. ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָוׁשבעה
ּבכח וׁשבעה הּבּׂשר. ּבעֹור ּוׁשמֹונה הּגּוף. ּבכל ְְְְְְְִַַַָָָָָָֹּוׁשמֹונה
מּפני ּפסלּו ואּלּו אחד. אחד ּכּלן נפרטּו ּוכבר וריחֹו. ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַָָָָָֻהּגּוף
ׁשּנׁשאר ּפי על אף עיניו, ריסי ׁשּנׁשרּו מי העין: ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָמראית

ׁשּניו. ׁשּנּטלּו ּומי ּבעּקרן. ְְִִִִֵֶַָָָָהּׂשער

 
ּבידי מיתה וחּיב ּפסּולה, עבֹודתֹו - ּבּמקּדׁש ׁשעבד ְְְֲִִִֵֶַַַָָָָָָָזר

למדּו, הּׁשמּועה מּפי יּומת. הּקרב והּזר ׁשּנאמר: ְְְֱִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָׁשמים.
וזר עליו: הזהיר והיכן לעבֹודה. לּקרב אּלא זה חּיּוב ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָָָָָׁשאין
הּזכרים. אהרן מּזרע ׁשאינֹו ּכל זר? זהּו אי אליכם. יקרב ְְֲֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָֹֹֹלא
- אהרן ּבני אהרן; ּבני והקטירּו אהרן, ּבני וערכּו ְְְְְְְֱֲֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָֹֹֹׁשּנאמר:

אהרן. ּבנֹות ְְֲַֹֹולא
ּבעבֹודה יתעּסקּו ׁשּלא מזהרין ׁשהּזרים ּפי על ְְְֲִִִִֶֶַַַַַָָָֹֻאף

עבֹודה על אּלא מיתה חּיבין אין - הּקרּבנֹות ְֲֲִִֵֵֶַַַָָָָָָמעבֹודֹות
חּיב הּזר ואין עבֹודה. אחריה ׁשּיׁש עבֹודה על לא ְֲֲֲֵֵֶֶַַַַַָָָָָָֹּתּמה,

ועל הּזריקה, על ּבלבד: עבֹודֹות ארּבע על אּלא ְְְְֲִִִֶַַַַַַַָָָמיתה
ּתמיד. הּיין נּסּו ועל ּבחג, הּמים נּסּו ועל ְְְִִִִִֶַַַַַַַַָָָָההקטרה,

,ּבחּוץ ׁשּזרק ּבין ּבפנים, ׁשּזרק ּבין הּזריקה? על ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכיצד
הּזאה ׁשהּזה ּבין הּדם, הּזיֹות מּכל אחת הּזאה ׁשהּזה ִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָָָּבין
מיתה. חּיב זה הרי - הּמצרע קרּבנֹות הּזיֹות מּכל ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָָָֹאחת

לבֹונה אֹו קמץ אֹו איברים הקטיר הקטרה? על ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָֹּכיצד
ּׂשרפתן וקרב נתעּכלּו ׁשּלא ּבאיברים הפ אפּלּו הּמזּבח, ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָָֹעל
קטרת הקטיר אם וכן ּכּזית. ׁשהקטיר והּוא מיתה. חּיב -ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָֹ
קטרת הּמקטיר אבל חּיב. ּכזית מּׁשּיקטיר - הּזהב מזּבח ְְְְֲִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָָֹעל
עד עליה מיתה חּיב אינֹו - הּקדׁשים ּבקדׁש הּכּפּורים ְְֳִִִִֵֶֶַַַַָָָָָֹּביֹום

ּבּתֹורה. המפרׁש ׁשעּור חפניו, מלא ְְְְִִֶַַַָָָָֹֹׁשּיקטיר
הּוא הרי - הּמערכה על עצים גזרי ׁשני ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵַַַַַָָוהמסּדר

אבל הּוא. קרּבן ׁשהעצים מיתה; וחּיב איברים ְְְְֲִִִִֵֵֶַַָָָָָָָּכמקטיר
ּומסּדר והּמּגיׁש, והּמניף והּמֹולח, והּפֹותת והּבֹולל, ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַַַהּיֹוצק
את והּמטיב הּׁשלחן, על הּבזיכין את אֹו הּפנים לחם ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻאת
אף ּדמים, והמקּבל והּקֹומץ ּבּמזּבח, אׁש והּמּצית ְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַַַָהּנרֹות,
אינֹו - ולֹוקה אּלּו ּכל על מזהר הּוא והרי ׁשּנפסלּו ּפי ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָֻעל
עבֹודה, ׁשאחריה עבֹודה מהן אחת ׁשּכל מּפני מיתה; ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָחּיב

עבֹודה. ּגמר ְְֲֵַָָואינּה
הּקד ּביןׁשחיטת קדׁשים, קדׁשי אפּלּו ּבזרים, ּכׁשרה ׁשים ְְְְֲֳִִִִִֵֵֵַַָָָָָָ

הּבקר ּבן את וׁשחט ׁשּנאמר: צּבּור; קדׁשי ּבין יחיד ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָקדׁשי
ּכהּנה. מצות ואיל מּקּבלה - אהרן ּבני והקריבּו יי, ְְְְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַַָָָָֹֻלפני
ּבזרים. ּכׁשרה - לּמזּבח עצים והֹולכת והּנּתּוח ההפׁשט ְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָָוכן
זֹו - הּמזּבחה הּכל את הּכהן והקטיר ּבאיברים: ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹׁשּנאמר
ּכהּנה, ׁשּצריכה היא איברים הֹולכת לּכבׁש; איברים ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהֹולכת

עצים. הֹולכת ְִֵַָֹולא
הּכהן הטיב אם ,לפיכ ּבזרים. ּכׁשרה הּנרֹות הדלקת ְְְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָָֹוכן

להדליקן. לזר מּתר - לחּוץ והֹוציאן הּנרֹות ְְְְִִֵֶַַַָָָָֻאת
בד מּדֹו הּכהן ולבׁש ׁשּנאמר: ּכהן, צריכה הּדׁשן ְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹהרמת

על אף מיתה, חּיב ואינֹו לֹוקה, - יּׂשראל הרים ואם ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָוגֹומר.
עבֹודת מּתנה. עבדת ׁשּנאמר: עבֹודה. אחריה ׁשאין ֱֲֲֲֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹּפי
חּיב - הּזר לּה קרב ואם לבּדֹו, ּבכהן ׁשּתהיה הּוא ְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹמּתנה
אם [וכן מיתה. עליה חּיבין אין - סּלּוק עבֹודת אבל ְֲֲִִִִִֵֵֶַַָָָָָָמיתה;

מיתה.] חּיב אינֹו - והּמנֹורה הּפנימי מזּבח ְְְְִִִִִֵֵֵַַַַָָָּדּׁשן
מּפני וסֹודרּה, הּכהן וחֹוזר ּפֹורקּה, - הּמערכה ְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַָָָָֹסּדר

ּפסּול. ִֶָָׁשּסּדּורּה
ׁשּׁשּמׁש ורגלים ידים רחּוץ וׁשּלא מּום ּובעל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹהּטמא

עליהן חּיב ׁשהּזר עבֹודֹות על אּלא חּיבין אינן - ְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּבּמקּדׁש
ּבאזהרה. - העבֹודֹות ׁשאר ועל ְְְְֲִַַָָָָָמיתה,

מחּסר הּוא והרי ׁשּנטמא, ּכּפּורים ּומחּסר יֹום טבּול ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָֹֻֻּכהן
אחד ּכל על חּיב - ועבד ורגלים, ידים רחּוץ וׁשּלא ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבגדים
זרּות. מּׁשּום אחת, אּלא לֹוקה אינֹו - זר היה ואם ְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָואחד.

וכן זרּות. ּומּׁשּום ׁשּבת מּׁשּום חּיב - ּבׁשּבת ׁשּׁשּמׁש ְְִִִֵֵֶַַַָָָָָזר
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.בימין שעיקרה עמידה שאר כדרך כתיב, ולשרת לעמוד כו' ברגל ואיטר שם: רש"י ופירש פסול" ברגל בין ביד בין "איטר
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קב             
  

ּבעל ּומּׁשּום טמאה מּׁשּום חּיב - ּבטמאה ׁשּׁשּמׁש מּום ְְְִִִֵֶַַַַַָָָֻֻּבעל
מּום.

אף ּבׁשֹוגג, ּבין ּבמזיד ּבין זרה, עבֹודה ׁשעבד ּכהן ְְֲִֵֵֵֵֵֶַַָָָָָֹּכל
ּבּמקּדׁש יׁשּמׁש לא זה הרי - גמּורה ּבתׁשּובה ׁשחזר ּפי ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹעל
אֹותּה העֹובד אחד לי. לכהן אלי יּגׁשּו ולא ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹלעֹולם;
לּה, הּמׁשּתחוה אֹו זרה, לעבֹודה ּכמר ׁשּנעּׂשה ּכגֹון ְְְֲֲֲִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבׁשרּות,
לעֹולם. ּפסּול זה הרי - ּבאלֹוּה עליו וקּבלּה ּבּה הּמֹודה ְְְֱֲִֵֶֶֶַַָָָָָָאֹו
ׁשֹוגג ׁשהיה ּפי על אף ניחֹוח, ריח קרּבנֹו אין - והקריב ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָעבר
הּׁשֹוחט אבל ׁשהֹודה. אֹו ׁשהׁשּתחוה אֹו ׁשּׁשרת ְְֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָּבעת
ניחֹוח ריח קרּבנֹו - והקריב עבר אם ּבׁשֹוגג, זרה ְְְְֲִִִִֵֵַַַַָָָָָָלעבֹודה
ּבלבד, ׁשחט אּלא כמר, נעּׂשה ולא ׁשרת לא ׁשהרי ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹֹֹונתקּבל;

יעבד. לא לכּתחּלה כן ּפי על ואף ׁשֹוגג. ְְְְֲִִֵֵַַַַָֹֹוהּוא
קרּבנֹות ּבֹו להקריב לּמקּדׁש חּוץ ּבית ועּׂשה ׁשעבר ְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָמי

ׁשּׁשּמׁש ּכהן ּכל כן, ּפי על ואף זרה; עבֹודה ּכבית אינֹו - ְְֲִִֵֵֵֵֵֵֶַַַָָָָֹלּׁשם
ׁשּנׁשּתּמׁשּו ּכלים וכן לעֹולם. ּבּמקּדׁש יׁשּמׁש לא - ּכזה ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹּבבית
יּגנזּו. אּלא לעֹולם, ּבּמקּדׁש ּבהן יׁשּתּמׁשּו לא - ׁשם ְְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָֹּבהן
ּפסל. לא - ּבּמקּדׁש ׁשם ׁשּׁשּמׁש ּכהן עבד ׁשאם לי, ְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹֹויראה

:הן ואּלּו עּׂשר, ׁשמֹונה לעבֹודה הּפסּולין ּכל ְְְְְֲִִֵֵַָָָָָָנמצאּו
טבּול הּטמא. הערל. מּום. ּבעל הּזר. זרה. עבֹודה ְֲֵֵֵֶַַַַָָָָָָָהעֹובד

מחּסר יתריֹום. ּבגדים. מחּסר הּׁשּכֹור. האֹונן. ּכּפּורים. ְְְִִִִֵֵַַַָָָֻֻ
ורגלים. ידים רחץ ׁשּלא ראׁש. ּפרּוע ּבגדים. ּפרּום ְְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָֹֹּבגדים.
ּבין ׁשּיׁש מי חֹוצץ. ּדבר הּכלי ּובין ידֹו ּבין ׁשּיׁש מי ְִִִֵֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָהּיֹוׁשב.

ּבּׂשמאלֹו. ׁשעבד מי חֹוצץ. ּדבר הארץ ּובין ְְִִֵֵֶֶַַָָָָָֹרגלֹו
מּפרּוע חּוץ חּללּו; - עבדּו ואם לעבֹודה, ּפסּולין אּלּו ְְְְְֲִִִִֵַָָָָּכל
ׁשאם ּבׁשֹוגג, זרה לעבֹודה והּׁשֹוחט ּבגדים ּוקרּוע ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹראׁש

ּכׁשרה. עבֹודתן - ְְֲֵָָָָעבדּו
הּמקּדׁש ּביאת הלכֹות להֹו ְְְְִִִִַַָסלקּו

  
ועּׂשר עּׂשה, מצֹות ארּבע מצֹות. עּׂשרה ארּבע ּבכללן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָיׁש
הּקרּבנֹות ּכל להקריב א) פרטן: וזהּו תעּׂשה, לא ְְְְְְֲִִֶֶַַַָָָָָֹמצֹות
ׁשּלא ג) [לּמזּבח]. מּום ּבעל להקּדיׁש ׁשּלא ב) ְְְְִִִִֵֶֶַַַַַֹֹּתמימים.
יקטיר ׁשּלא ה) ּדמֹו. יזרק ׁשּלא ד) מּום]. [ּבעל ְְְִִִֶֶַַַָֹֹֹיׁשחֹוט
ּבעל יקריב ׁשּלא ז) עֹובר. מּום ּבעל יקריב ׁשּלא ו) ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַֹֹחלּבֹו.
מּום יּטיל ׁשּלא ח) ּכֹוכבים. העֹובדי ּבקרּבנֹות אפּלּו ְְְְֲִִִֵֶַָָָֹמּום
מּיֹום להקריב י) הּמקּדׁשין. ּפסּולי לפּדֹות ט) ְְְְְֳִִִִִֵַַַָָֻבקדׁשים.
ואין זמן מחּסר נקרא הּוא זה זמן וקדם והלאה, ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָֹֻהּׁשמיני
ׁשּלא יב) ּומחיר. אתנן להקריב ׁשּלא יא) אֹותֹו. ְְְְְִִִִֶֶֶַַָֹֹמקריבין
ׁשּלא יד) הּקרּבנֹות. ּכל למלח יג) ּודבׁש. ּׂשאֹור ְְְְְְִִֶַַַַָָָֹֹלהקטיר

הּקרּבנֹות. מעל מלח להׁשּבית


ְְְִֵֶַַַַָָ
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
.ּומבחרין ּתמימין הּקרּבנֹות ּכל להיֹות עּׂשה ְְְְְֲִִִִִֵַַָָָָֻמצות

עּׂשה. מצות זֹו - לרצֹון יהיה ּתמים ְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָׁשּנאמר:
עֹובר - הּמזּבח לגּבי מּום ּבּה ׁשּיׁש ּבהמה הּמקּדיׁש ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָָוכל

מּום ּבֹו אׁשר ּכל ׁשּנאמר: הקּדׁשֹו. על ולֹוקה תעּׂשה, ְְְֱֲֲִֶֶֶֶֶֶַַַֹֹּבלא
למקּדיׁש אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי תקריבּו. ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָֹלא

ׁשּבזיֹון לֹוקה, - [נסכים] לדמי הקּדיׁשֹו אפּלּו מּומין. ְְְְֲֲִִִִִִִֵֵֶֶַָּבעלי
הּוא. ִָָקדׁשים

ואמר 'עֹולה' 'עֹולה', ואמר 'ׁשלמים' לֹומר ְְְְִִֵַַַַַָָָָָהּמתּכּון
ׁשוים. ולּבֹו ּפיו ׁשּיהיה עד ּכלּום, אמר לא - ְְְְִִִִִֶֶַַָָָֹ'ׁשלמים'
והקּדיׁשֹו 'עֹולה' מּום ּבעל על לֹומר הּמתּכּון ,ְְְְִִִִֵַַַַַַָָלפיכ
ׁשּנתּכּון ּפי על אף 'עֹולה', ואמר 'ׁשלמים' אֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָׁשלמים,
מּום ּבעל להקּדיׁש ׁשּמּתר ׁשּדּמה מי לֹוקה. אינֹו - ְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָֻלאּסּור

לֹוקה. ואינֹו קדֹוׁש, זה הרי - והקּדיׁש ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָלּמזּבח
נאמר ׁשהרי לֹוקה. - קרּבן לׁשם מּום ּבעל ְְֱֲֵֵֵֶֶֶַַַַָָהּׁשֹוחט

למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי לה'; אּלה תקריבּו לא מּומין: ְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹּבבעלי
הּמזּבח על מּומין ּבעלי ּדם הּזֹורק וכן לּׁשֹוחט. אזהרה ְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָׁשּזֹו
מּפי לה'; (אּלה) תקריבּו לא ּבהן: נאמר ׁשהרי לֹוקה. -ְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָֹ
אמּורי הּמקטיר וכן לּזֹורק. אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָהּׁשמּועה
תּתנּו לא ואּׁשה ׁשּנאמר: לֹוקה; - הּמזּבח על מּומין ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַֹּבעלי
הקּדיׁש ׁשאם למד, נמצאת החלבים. אּלּו - הּמזּבח על ְְְֲִִִִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָמהם
ארּבע לֹוקה - אמּוריו והקטיר ּדמֹו וזרק ּוׁשחטֹו מּום ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָּבעל

ְַֻמלקּיֹות.
א עֹובר, מּום ּבעל אֹו קבּוע מּום ּבעל -אחד הקריבֹו ם ְִִִֵֶַַַַַָָ

וּׂשה ׁשֹור אלהי לה' תזּבח לא ׁשּנאמר: אּלּו. ּבכל ְְֱֱִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹֹעֹובר
לבעל אזהרה ׁשּזֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי מּום; בֹו יהיה ְְְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָאׁשר
אם חזזית, אֹו לח גרב ּבּבהמה ׁשהיה ּכגֹון עֹובר. ְְֲִִֵֵֶַַָָָָָָמּום

לֹוקה. - ְִִֶָהקריבּה
עֹובדי קרּבנֹות אף אּלא ּבלבד, יּׂשראל קרּבנֹות ְְְְְְְְִִֵֵֶַַָָָָֹולא

ׁשּנאמר: לֹוקה; - מּומין ּבעלי והן הקריבן אם ְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָּכֹוכבים,
אּלה. מּכל אלהיכם לחם את תקריבּו לא נכר ּבן ְֱִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹֹּומּיד

- ידֹו קּטע אֹו עינֹו ׁשּסּמא ּכגֹון ּבקדׁשים, מּום ְְִִִִֵֵֶַַַָָָהּמּטיל
מּפי ּבֹו; יהיה לא מּום ּכל ּבקרּבן: נאמר ׁשהרי ְְְֱֲִִִֵֶֶֶֶַָָָֹלֹוקה.
לֹוקה ואינֹו מּום. ּבֹו יּתן ׁשּלא אזהרה ׁשּזֹו למדּו, ְְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָֹהּׁשמּועה
לקרּבן ראּוי היה ׁשהרי קּים, הּמקּדׁש ׁשּבית בזמן ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָאּלא
- תעּׂשה ּבלא ׁשעבר ּפי על אף הּזה, ּבּזמן אבל ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַָָָֹּופסלֹו;

לֹוקה. ֵֶאינֹו
- אחר מּום ּבּה והּטיל אחר ּובא ּבקדׁשים מּום ְְִִִִִֵֵַַָָָָהּטיל

לֹוקה. אינֹו ִֵֵֶַהּׁשני
מן חּוץ ּבתמּורתן. אֹו עצמן ּבּקדׁשים מּום הּמּטיל ְְֳִִִִֶַַַַָָָָָאחד

לֹוקה, אינֹו - ּבתמּורתן מּום ׁשהּמּטיל הּמעּׂשר, ּומן ְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּבכֹור
וכן ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו לקרּבן, ראּויין ׁשאינן ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶָָָָלפי
לֹוקה. אינֹו - עּׂשירי טעּות ׁשל ּבתׁשיעי מּום ְֲִִִִִִֵֶֶַַָהּמּטיל

הרי - ׁשּלֹוקה ּפי על אף לּמזּבח, מּום ּבעלת ְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַַהּמקּדיׁש
ּבדמיה ויביא לחּלין, ותצא הּכהן ּבער ותּפדה נתקּדׁשה, ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֻזֹו
עּׂשה ּומצות מּום. ּבּה ׁשּנפל קדׁשים ּבבהמת הּדין וכן ְְְְֱֲִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָקרּבן.
ויאכלּו. לחּלין ויצאּו מּום ּבהן ׁשּנֹולד קדׁשים לפּדֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָֻהּוא
מּפי בּׂשר; ואכלּת ּתזּבח נפׁש אּות ּבכל רק ְְְְְְֱִִִֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּנאמר:
ׁשּיּפדּו. הּמקּדׁשין ּבפסּולי מדּבר ׁשהּכתּוב למדּו, ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּׁשמּועה
טמאה ּבהמה ּכל ואם ׁשּנאמר: ׁשּזה ּבערכין, ּבארנּו ְְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָּוכבר
מּומין ּבבעלי מדּבר ׁשהּוא ליי, קרּבן מּמּנה יקריבּו לא ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹאׁשר

ְִֶׁשּנפּדּו.
ׁשּבעלת עֹובר? מּום לבעלת קבּוע מּום ּבעלת ּבין ְֲֲֲֵֵֶַַַַַַַַָמה

לחּלין, ויצא הּולד יּפדה - קדׁש והיא ילדה אם קבּוע, ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֻמּום
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מן חמּור טפל יהיה ׁשּלא ּכדי ּתמים, ׁשהּוא ּפי על ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאף
הּולד - ּפדיֹון אחר וילדה ׁשּתּפדה קדם נתעּברה ואם ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהעּקר.
ׁשהרי ׁשּתמּות; אחר נפּדית - ׁשּתּפדה קדם מתה ואם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻחּלין.
מּפני ּדמיה, על אּלא ּגּופּה, על גמּורה קדּׁשה חלה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻלא
עֹובר, מּום ּבעלת הּמקּדיׁש אבל קבּוע. מּום ּבעלת ְְֲֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָׁשהיתה
מתה אם קבּוע, מּום לּה נֹולד ׁשהקּדיׁשּה ואחר תמימה ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאֹו
מּפני הּתמימים, הּקדׁשים ּכׁשאר ּתּקבר - ׁשּתּפדה ְְְֳִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹקדם
ואם ּבערכין. ׁשּבארנּו ּכמֹו והערכה, העמדה צריכה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהיא
ׁשהיא זמן ּכל נפּדית זֹו הרי - ׁשּתּפדה קדם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹנׁשחטה
נתעּברה ולדּה. יקרב - ילדה ואם ּתאכל. ּכ ואחר ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָמפרּכסת
נפּדה. ואינֹו אסּור, הּולד - ׁשּנפּדת אחר וילדה ׁשּתּפדה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹקדם
לׁשם הּולד זה מתּפיס אּמֹו לפדיֹון סמּו יעּׂשה? ּכיצד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא
מּפני אּמֹו], [מּכח להקריבֹו יכֹול ׁשאינֹו לפי הּזבח. ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹאֹותֹו

דחּויה. קדּׁשה מּכח ְְִֶַָָָֹֻׁשּבא
ׁשל ּבּׁשּוק לׁשחטן מּתר ּכׁשּיּפדּו הּמקּדׁשין ּפסּולי ְְְְֳִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻּכל

החּלין; ּכׁשאר ּבליטרא, ּבּׂשרם ולׁשקל ׁשם, ּולמכרן ְְְְְְְְִִִִִַַָָָָָָָָֹֻטּבחים,
מֹוסיף ּבּׁשּוק ׁשּמכירתם מּפני הּמעּׂשר, ּומן הּבכֹור מן ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָחּוץ

ׁשהריּבדמיהן להקּדׁש, חֹוזרין ׁשּדמיהן הּקדׁשים, ׁשאר . ְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ּכחּלין; ּבּׁשּוק אֹותן מֹוכרין - אחרת ּבהמה ּבדמיהם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻמביא
נאכלין אּלא להקּדׁש, ּדמיהם ׁשאין והּמעּׂשר, הּבכֹור ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאבל
ׁשל ּבּׁשּוק אֹותם ׁשֹוחטין אין - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָּבמּומן,
לבדק ּבכֹור התּפיס אפּלּו ׁשם. אֹותם מֹוכרין ואין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָטּבחים,
יכֹול ׁשאינֹו ּבּׁשּוק; יּמכר ולא ּבליטרא, נׁשקל אינֹו - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּבית

ּגמּור. קנין לֹו הּקנּוי דבר אּלא ְְְִִֶַַָָָָָָלהתּפיס

ה'תשע"א תשרי כ' שלישי יום

 
ּובבהמה ּבאדם הּפֹוסלין הּמּומין ּוכבר1ּכל חמּׁשים. - ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָ

ְִנמנּו.

להיֹות ראּויין ואינן ּבבהמה מיחדין אחרים מּומין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵָָָֻויׁש
היה אם הן: ואּלּו הם, ּוׁשלׁשה ועּׂשרים ּוׁשלׁשה ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָּבאדם,

אדם ּכׁשל עגל עינּה עגל2גלּגל ּכׁשל ּגדֹולה אחת עינּה . ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
אּוז ּכׁשל קטּנה ואזן3והּׁשנּיה ּגדֹולה אזן היתה אם אבל . ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

עינּה ּבלבן יׁש אם ּכׁשר. - ּכפֹול עד קטּנה אפּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹקטּנה,
חֹוטמיה ׁשני ׁשּבין העֹור נּקב אם ּׂשער. ּבּה ׁשּיׁש ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָיּבלת

ּפרּוס חזיר, לׁשל דֹומה ּפיה הּנראה. ּפי4ּבמקֹום על אף ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָ
ּכׁשּפּוד. מחּדד ְְֵֶַָֻׁשאינֹו

ׁשּנׁשאר ּפי על אף ׁשּנפּגמּו, אֹו ׁשּנּקבּו החיצֹונֹות ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָחּטיה
נע אם ׁשּנגממּו. אֹו ּבעתמקצתן, ׁשהרי הּפנימּיֹות, חּטיה קרּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

חסרין. נראין הן וצֹווחת ּפיה ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָׁשּפֹותחת
.ּכלּום מהן נׁשאר ולא עּמהן וזכרּותן קרניה נּטלּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאם

ּכׁשרה - קרנים לּה ׁשּיׁש נקבה העֹור5אבל נפּגם אם . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
אם נקבה. ׁשל הערוה נפּגמה אם הּבהמה. ּגיד את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשחֹופה

הּפרק מן לא אבל העצם, מן הּזנב ראׁש6נפּגם היתה אם . ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
לחליא חליא ּבין היה אם עצמים. ּבׁשני לׁשנים מפּצל ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָָֻֻֻהּזנב
ּבגדי: ּכּמה? ועד קצר. הּזנב היה אם ּבּׂשר. אצּבע ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָֹמלא
חליֹות ׁשּתי אר ּובטלה: ּכׁשר. - ׁשּתים מּום, - אחת ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֻֻחליא
ּומדלּדל ר ׁשהיה הּגדי זנב ּכׁשר. - ׁשלׁש היתה מּום, -ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻ
נׁשּבר אם אבל הּזנב. מן עצם נׁשּבר אם חזיר. לׁשל ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָּדֹומה

ּבּגלּוי ׁשאינֹו מּפני ּכׁשר, - מּצלעֹותיו .7עצם ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
רגלים ׁשלׁש אּלא לּה אין אֹו רגלים, חמׁש אם8ּבעלת . ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

על אף חמֹור, ּכׁשל עגּלה ּפרסתּה וידיו מרגליו אחת ְְְְְֲֲֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻהיתה
קלּוטה רגלֹו אֹו ידֹו היתה אם ּופרּוסה. סדּוקה ׁשהיא ְְְְְִִִֶַָָָָָָּפי
טלפיה נגממּו אם ּבּתֹורה. האמּור קלּוט וזהּו חמֹור. ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָּכׁשל
קרֹוב מעט מּזכרּותן ׁשּנׁשאר ּפי על אף עּמהן, ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָוזכרּותן

.9לּבּׂשר ַָָ
ּבבהמה הּמנּויין מּום וׁשבעים מּׁשלׁשה מּום ּפֹוסלין10ּכל ְְְְְְִִִִִִֵַָָָ

קדׁש ׁשהיא ּבתמימה מהם אחד נפל ואם הּקרּבן. מן ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאֹותּה
לחּלין ותצא ּתּפדה מּזקן11- חּוץ ׁשאף14ּומזהם13וחֹולה12. , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.בהמה אצל וגם אדם אצל גם להיות שראויים כאלו מומים ונדהכלומר, מ. (בכורות יוחנן ר' בשם חנה בר בר רבה לדעת
הדרך כן כי מום, זה אין שבעין, בשחור הדמיון היה אם אבל כן, הדרך שאין שבעין בלובן הדמיון היה אם אלא זה אין כג.)
היה אם אפילו אלא לחלק, הכרח אין שלדבריהם יוחנן, ר' אמר אבא בר חייא ור' שמואל אמר יהודה כרב פסק ורבינו להיות.

מום. זה הרי שבעין, בשחור לאדם בבהמההדמיון כשר קטנות שתיהן או גדולות שתיהן אבל קטנה, ואחת גדולה אחת ודווקא
כמפורש מום, זה הרי קטנות, שתיהן או גדולות שתיהן אם גם שבאדם לפי בהמה, מומי בין זה מום רבינו כתב ולפיכך ג:). (שם

ו. הלכה מקדש ביאת מהלכות ה התחתונות.בפרק על עודפות העליונות והלחיים כלל.שהשפה מום זה שאין למזבח,
מקום שהוא הפרק קצת נחתך אם אבל מום, זה הרי העצם, במקצת נחתך ואם חוליות, וכמה מכמה המורכב עצם יש בזנב

ומתרפא. חוזר הוא לגמרי, נחתך שלא זמן שכל משום מום זה אין השנייה, עם אחת חוליה של "יכולהחיבור שם: ספרא
מומן שאין צלע שבר יצא חוזרים, ואין בגלוי שמומן מיוחדין אילו מה רגל, שבר או יד שבר לומר תלמוד צלע, שבר מרבה שאני
יח) כא, שם אדם, (במומי שנאמר מום, אינו מבפנים מום בו שהיה או צלעותיו רוב "נשתברו ד פרק בכורות ובתוספתא בגלוי"

וכו'". שבגלוי מום המיוחדים ופסח עור מה פסח, או והחיסרוןעור שהיתרון המדובר כי הונא רב שם ומפרש מ. בכורות משנה
רגלים שתי לה שהיו היינו, רגלים" שלש אלא לה "אין רגלים, ושתי ידים שלש לה שהיו היא רגלים" חמש "בעלת בידים, היו
שהרי להקריבן, אין זה בלא ברגלים, היו והיתרון החיסרון אם אבל מום, מטעם אלא אסורה אינה הנ"ל האופנים שבשני אחת, ויד

טרפה. למום.היא נחשב זה זאת ובכל לגמרי, נעקרו ועשריםולא מקדש, ביאת מהלכות ז בפרק שנמנו חמישים והם
כאן. שנמנו ויצאוושלושה לפדותן מצוה כלומר, עליהן". נפדין המוקדשים ופסולי וכו' מומין אלו "על מא. בכורות משנה

ועבודה. בגיזה אסורים אבל באכילה, להתירם עומד.לחולין כשהוא ורועד רותת להיות מפני"שהגיע רועד "כשהוא
כוחו". וכשלון רע".חליו שריחו "הוא



קג              
  

מן חמּור טפל יהיה ׁשּלא ּכדי ּתמים, ׁשהּוא ּפי על ְְִִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹאף
הּולד - ּפדיֹון אחר וילדה ׁשּתּפדה קדם נתעּברה ואם ְְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַָָָָָָָָֹהעּקר.
ׁשהרי ׁשּתמּות; אחר נפּדית - ׁשּתּפדה קדם מתה ואם ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֻחּלין.
מּפני ּדמיה, על אּלא ּגּופּה, על גמּורה קדּׁשה חלה ְְְִֵֶֶַַָָָָָָָָֹֻלא
עֹובר, מּום ּבעלת הּמקּדיׁש אבל קבּוע. מּום ּבעלת ְְֲֲֲִֵֶַַַַַַַָָָָׁשהיתה
מתה אם קבּוע, מּום לּה נֹולד ׁשהקּדיׁשּה ואחר תמימה ְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָאֹו
מּפני הּתמימים, הּקדׁשים ּכׁשאר ּתּקבר - ׁשּתּפדה ְְְֳִִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָֹקדם
ואם ּבערכין. ׁשּבארנּו ּכמֹו והערכה, העמדה צריכה ְְְְְֲֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָָָׁשהיא
ׁשהיא זמן ּכל נפּדית זֹו הרי - ׁשּתּפדה קדם ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹנׁשחטה
נתעּברה ולדּה. יקרב - ילדה ואם ּתאכל. ּכ ואחר ְְְְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָָָמפרּכסת
נפּדה. ואינֹו אסּור, הּולד - ׁשּנפּדת אחר וילדה ׁשּתּפדה ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹקדם
לׁשם הּולד זה מתּפיס אּמֹו לפדיֹון סמּו יעּׂשה? ּכיצד ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָאּלא
מּפני אּמֹו], [מּכח להקריבֹו יכֹול ׁשאינֹו לפי הּזבח. ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָֹאֹותֹו

דחּויה. קדּׁשה מּכח ְְִֶַָָָֹֻׁשּבא
ׁשל ּבּׁשּוק לׁשחטן מּתר ּכׁשּיּפדּו הּמקּדׁשין ּפסּולי ְְְְֳִִֵֶֶַַָָָָָָֻֻּכל

החּלין; ּכׁשאר ּבליטרא, ּבּׂשרם ולׁשקל ׁשם, ּולמכרן ְְְְְְְְִִִִִַַָָָָָָָָֹֻטּבחים,
מֹוסיף ּבּׁשּוק ׁשּמכירתם מּפני הּמעּׂשר, ּומן הּבכֹור מן ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַָָחּוץ

ׁשהריּבדמיהן להקּדׁש, חֹוזרין ׁשּדמיהן הּקדׁשים, ׁשאר . ְְְְְְֲֳִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָ
ּכחּלין; ּבּׁשּוק אֹותן מֹוכרין - אחרת ּבהמה ּבדמיהם ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָֻמביא
נאכלין אּלא להקּדׁש, ּדמיהם ׁשאין והּמעּׂשר, הּבכֹור ְְְְְֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָאבל
ׁשל ּבּׁשּוק אֹותם ׁשֹוחטין אין - ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְֲִִֵֵֶֶַָָָּבמּומן,
לבדק ּבכֹור התּפיס אפּלּו ׁשם. אֹותם מֹוכרין ואין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָטּבחים,
יכֹול ׁשאינֹו ּבּׁשּוק; יּמכר ולא ּבליטרא, נׁשקל אינֹו - ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּבית

ּגמּור. קנין לֹו הּקנּוי דבר אּלא ְְְִִֶַַָָָָָָלהתּפיס

ה'תשע"א תשרי כ' שלישי יום

 
ּובבהמה ּבאדם הּפֹוסלין הּמּומין ּוכבר1ּכל חמּׁשים. - ְְְְֲִִִִִֵַַָָָָָ

ְִנמנּו.

להיֹות ראּויין ואינן ּבבהמה מיחדין אחרים מּומין ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֵָָָֻויׁש
היה אם הן: ואּלּו הם, ּוׁשלׁשה ועּׂשרים ּוׁשלׁשה ְְְְְְִִֵֵֵֶָָָָָָּבאדם,

אדם ּכׁשל עגל עינּה עגל2גלּגל ּכׁשל ּגדֹולה אחת עינּה . ְְְְֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָֹ
אּוז ּכׁשל קטּנה ואזן3והּׁשנּיה ּגדֹולה אזן היתה אם אבל . ְְְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹ

עינּה ּבלבן יׁש אם ּכׁשר. - ּכפֹול עד קטּנה אפּלּו ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַָָָָֹקטּנה,
חֹוטמיה ׁשני ׁשּבין העֹור נּקב אם ּׂשער. ּבּה ׁשּיׁש ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָיּבלת

ּפרּוס חזיר, לׁשל דֹומה ּפיה הּנראה. ּפי4ּבמקֹום על אף ְְְֲִִִִֶֶֶַַַָָָ
ּכׁשּפּוד. מחּדד ְְֵֶַָֻׁשאינֹו

ׁשּנׁשאר ּפי על אף ׁשּנפּגמּו, אֹו ׁשּנּקבּו החיצֹונֹות ְְְְִִִִִִֶֶֶֶַַַַָחּטיה
נע אם ׁשּנגממּו. אֹו ּבעתמקצתן, ׁשהרי הּפנימּיֹות, חּטיה קרּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָ

חסרין. נראין הן וצֹווחת ּפיה ְְֲִִִִֵֵֶַַַַָׁשּפֹותחת
.ּכלּום מהן נׁשאר ולא עּמהן וזכרּותן קרניה נּטלּו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹאם

ּכׁשרה - קרנים לּה ׁשּיׁש נקבה העֹור5אבל נפּגם אם . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ
אם נקבה. ׁשל הערוה נפּגמה אם הּבהמה. ּגיד את ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָׁשחֹופה

הּפרק מן לא אבל העצם, מן הּזנב ראׁש6נפּגם היתה אם . ְְֲִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹ
לחליא חליא ּבין היה אם עצמים. ּבׁשני לׁשנים מפּצל ְְְְְְֲִִִִִֵֵַַָָָָָָָָֻֻֻהּזנב
ּבגדי: ּכּמה? ועד קצר. הּזנב היה אם ּבּׂשר. אצּבע ְְְְִִִֶַַַַָָָָָָָָָֹמלא
חליֹות ׁשּתי אר ּובטלה: ּכׁשר. - ׁשּתים מּום, - אחת ְְְְְִֵֵֶֶַַַָָָֹֻֻחליא
ּומדלּדל ר ׁשהיה הּגדי זנב ּכׁשר. - ׁשלׁש היתה מּום, -ְְְְְִֵֶַַַָָָָָָָֻ
נׁשּבר אם אבל הּזנב. מן עצם נׁשּבר אם חזיר. לׁשל ְְְֲֲִִִִִִֶֶֶֶַַַָָָּדֹומה

ּבּגלּוי ׁשאינֹו מּפני ּכׁשר, - מּצלעֹותיו .7עצם ְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָ
רגלים ׁשלׁש אּלא לּה אין אֹו רגלים, חמׁש אם8ּבעלת . ְְֲִִִֵֵֶַַַַַַָָָָ

על אף חמֹור, ּכׁשל עגּלה ּפרסתּה וידיו מרגליו אחת ְְְְְֲֲֵֶַַַַַַָָָָָָָָֻהיתה
קלּוטה רגלֹו אֹו ידֹו היתה אם ּופרּוסה. סדּוקה ׁשהיא ְְְְְִִִֶַָָָָָָּפי
טלפיה נגממּו אם ּבּתֹורה. האמּור קלּוט וזהּו חמֹור. ְְְְְֲִִֶֶֶַָָָָָָּכׁשל
קרֹוב מעט מּזכרּותן ׁשּנׁשאר ּפי על אף עּמהן, ְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָוזכרּותן

.9לּבּׂשר ַָָ
ּבבהמה הּמנּויין מּום וׁשבעים מּׁשלׁשה מּום ּפֹוסלין10ּכל ְְְְְְִִִִִִֵַָָָ

קדׁש ׁשהיא ּבתמימה מהם אחד נפל ואם הּקרּבן. מן ְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹאֹותּה
לחּלין ותצא ּתּפדה מּזקן11- חּוץ ׁשאף14ּומזהם13וחֹולה12. , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹֻ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.בהמה אצל וגם אדם אצל גם להיות שראויים כאלו מומים ונדהכלומר, מ. (בכורות יוחנן ר' בשם חנה בר בר רבה לדעת
הדרך כן כי מום, זה אין שבעין, בשחור הדמיון היה אם אבל כן, הדרך שאין שבעין בלובן הדמיון היה אם אלא זה אין כג.)
היה אם אפילו אלא לחלק, הכרח אין שלדבריהם יוחנן, ר' אמר אבא בר חייא ור' שמואל אמר יהודה כרב פסק ורבינו להיות.

מום. זה הרי שבעין, בשחור לאדם בבהמההדמיון כשר קטנות שתיהן או גדולות שתיהן אבל קטנה, ואחת גדולה אחת ודווקא
כמפורש מום, זה הרי קטנות, שתיהן או גדולות שתיהן אם גם שבאדם לפי בהמה, מומי בין זה מום רבינו כתב ולפיכך ג:). (שם

ו. הלכה מקדש ביאת מהלכות ה התחתונות.בפרק על עודפות העליונות והלחיים כלל.שהשפה מום זה שאין למזבח,
מקום שהוא הפרק קצת נחתך אם אבל מום, זה הרי העצם, במקצת נחתך ואם חוליות, וכמה מכמה המורכב עצם יש בזנב

ומתרפא. חוזר הוא לגמרי, נחתך שלא זמן שכל משום מום זה אין השנייה, עם אחת חוליה של "יכולהחיבור שם: ספרא
מומן שאין צלע שבר יצא חוזרים, ואין בגלוי שמומן מיוחדין אילו מה רגל, שבר או יד שבר לומר תלמוד צלע, שבר מרבה שאני
יח) כא, שם אדם, (במומי שנאמר מום, אינו מבפנים מום בו שהיה או צלעותיו רוב "נשתברו ד פרק בכורות ובתוספתא בגלוי"

וכו'". שבגלוי מום המיוחדים ופסח עור מה פסח, או והחיסרוןעור שהיתרון המדובר כי הונא רב שם ומפרש מ. בכורות משנה
רגלים שתי לה שהיו היינו, רגלים" שלש אלא לה "אין רגלים, ושתי ידים שלש לה שהיו היא רגלים" חמש "בעלת בידים, היו
שהרי להקריבן, אין זה בלא ברגלים, היו והיתרון החיסרון אם אבל מום, מטעם אלא אסורה אינה הנ"ל האופנים שבשני אחת, ויד

טרפה. למום.היא נחשב זה זאת ובכל לגמרי, נעקרו ועשריםולא מקדש, ביאת מהלכות ז בפרק שנמנו חמישים והם
כאן. שנמנו ויצאוושלושה לפדותן מצוה כלומר, עליהן". נפדין המוקדשים ופסולי וכו' מומין אלו "על מא. בכורות משנה

ועבודה. בגיזה אסורים אבל באכילה, להתירם עומד.לחולין כשהוא ורועד רותת להיות מפני"שהגיע רועד "כשהוא
כוחו". וכשלון רע".חליו שריחו "הוא
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לקרּבן ּכׁשר ׁשאינֹו ּפי נפּדה15על אינֹו קּים16- יהי אּלא , ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָ
קבּוע אחר מּום ּבֹו ׁשּיּולד עד הּמּומין17ורֹועה מּׁשאר ְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָ

אינּה - עֹובר מּום ּבּה ׁשּנֹולד קדׁשים ּבהמת וכן ְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָויּפדה.
נפּדית ולא .18קרבה ְְְִֵֵָֹ

עֹוברים מּומין הן:19ארּבעה ואּלּו ּובבהמה, ּבאדם יׁש ְְְְְִִִֵֵֵֵַָָָָָ
לח חזזית20ּגרב מצרית21. ּבעין22ׁשאינּה ׁשּיֹורדין מים .23 ְְֲִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָ

קבּועין קבּועין24ואינן ׁשאינן סנורין .25. ְְְְִִִֵֵֵֶַָָ
ׁשם אחרים26יׁש חליים מהם27ארּבעה אחד נמצא אם , ְְֲֳִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָ

אֹותּה מקריבין אין - הּמבחר,28ּבבהמה מן ׁשאינּה לפי , ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָֻ
נדרי מבחר אֹומר: עינֹו29והּכתּוב ׁשּבלבן מי הן: ואּלּו . ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַָָֹ

ּׂשער ּבֹו ׁשאין ׁשּנׁשאר30יּבלת ּפי על אף קרניו נגממּו אם . ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ
לּבּׂשר סמּו מעט הּפנימּיֹות31מּזכרּותן חּטיו נפּגמּו אם .32. ְְְְְִִִִִִַַַַָָָָָ

נפּדין ולא קרבין לא - ּבּקדׁשים מאּלּו אחד היה אּלא33אם , ְְְֳִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹֹ
מּום ּבהן ׁשּיּפל עד לי34ירעּו יראה - הקריבן ואם . ְְְִִִִִִֵֶֶֶַָָָֹ

.35ׁשהרצּו ְֶֻ
עברה ּבּה ׁשּנעבדה קדׁשים ּבהמת ׁשהמיתה36וכן אֹו ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָ

הּבעלים ּפי על אֹו אחד ּבעד האדם ולא37את קרבה לא - ְְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָֹֹ
קבּוע. מּום לּה ׁשּיּולד עד ְִִֵֵֶַַָָָנפּדית

הּטרפּיֹות מן אחת ּבּה ׁשּנֹולד אֹותּה38ּבהמה האֹוסרֹות ְְְִִֵֵֶַַַַָָָָ
הקריבהּו אֹומר: הּוא הרי הּמזּבח. לגּבי אסּורה - ְְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵַַַַַָָּבאכילה

ראּויה ׁשאינּה ּפי על ואף .פני היּׂשא אֹו הירצ לפחת ְְְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָנא
הּקדׁשים את ּפֹודין ׁשאין אֹותּה, ּפֹודין אין - ְְֳִִִֵֵֶֶַָָָָלקרּבן

לּכלבים ויּקברּו.39להאכילן ׁשּימּותּו עד ירעּו אּלא , ְְְְְֲִִִִֶֶַַַָָָָָ
טרפה ונמצאת הּׂשרפה.40נׁשחטה לבית ּתצא זֹו הרי - ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֵַָָָ

ּפי על אף חסר, הּפנימּיין מאיבריה אחד נמצא אם ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָוכן
אחת ּבכליא ׁשּנמצאת ּכגֹון טרפה, ׁשּנּטל41ׁשאינּה אֹו ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֻ

ותּׂשרף42הּטחֹול לּמזּבח אסּורה זֹו הרי ׁשהיא43- מּפני לא . ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָֹ
ׁשּבפנים חּסרֹון ׁשאין מּום, ׁשאיןּבעלת מּפני אּלא מּום, ְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָ

הּיתר וכל לכם. יהיּו ּתמימם ׁשּנאמר: ּכלל, חסר ְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָמקריבין
ּכחסר ׁשני44- אֹו ּכליֹות ׁשלׁש ׁשם נמצא אם ,לפיכ . ְְְְְִִִֵֵָָָָָֻ

ּפסּולה. - ְְִָטחֹולים
ולא יֹום ׁשמֹונים ׁשּׁשהה ּכל קבּועים? סנורין היא זֹו ְְְְִִִִֵֵֶַָָֹֹאי

ּפעמים ׁשלׁש אֹותֹו ּובֹודקין ועּׂשרים45ראה. ׁשבעה ּביֹום : ְְְְְְִִִִֶָָָָָ
ׁשמֹונים. ּוביֹום וחמּׁשים, ארּבעה ּוביֹום ּבֹו, ׁשהרּגיׁשּו ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָמעת

ראה הראּיה.46אם ׁשּפסקה מעת ׁשמֹונים לֹו מֹונים - ְְְִִִִֵֵֶָָָָָָ
ּכׁשאכלה קבּועים? ׁשהּמים יּודע עּׂשבים47ּובּמה ְְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָ

עּׂשבים48לחים כן אחרי ואכלה ניסן, חצי עד אדר מראׁש ְְֲֲֲֲִִִִֵֵֵַַַָָָָָֹ
מים50אלּול49יבׁשים אּלּו הרי - נתרּפאה ולא ּתׁשרי, וחצי ְְְְְֱֲֲִִִִִֵֵֵֵַַַָֹ

.51קבּועים ְִ
והיבׁשים הּלח ּבזמן הּלחים אּלּו מעּׂשבים ּתאכל ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַַַַָָֹוכּמה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

ומזוהם חולה לזקן פרט העזים, מן או הכשבים מן - הצאן "מן י) א, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו שם בגמרא הדברים ומקור
כולם). וכן הצאן כל ולא הצאן מן ולא(דרשו המזבח") מן ("שנפסל במקדש לא עליהן שוחטין שאין "ואלו במשנה: שם

גמורים. מומים שאינם לפי וקבוע.במדינה" גמור מום עובר,כלומר, מום על יפדו "יכול לג. ותמורה לז: בכורות
היום קריבה שאינה זו יצתה (=נפדית) עיקר כל קריבה שאינה מי לה', קרבן ממנה יקריבו לא אשר יא) כז, (ויקרא לומר תלמוד

נפדית). (=שאינה למחר" קבועים.אלא בפניםאינם יבש היה אם אבל מבחוץ, ובין מבפנים בין לח שהוא שחין מין
קבועים. מומים הם הרי מחוץ, ולח מבפנים יבש או (=שחין).ובחוץ ילפת מינים:מין שני יש ילפת בכלל כלומר,

והיא שם בויקרא בתורה האמורה ילפת היא וזו וכעורה קשה חזזית והיא מצרים על שבאה שחין מכת שהיא מצרית" "חזזית א)
לחה והיא במצרים) שחין במכת הייתה (=שלא מצרית שאינה חזזית ב) קבוע, מום וזהו שם), (בכורות בחוץ ולחה בפנים יבשה
שם). (בכורות חזזית" ובעל וכו' שוחטין שאין "ואלו במשנה בבכורות שם הנזכר עובר מום והוא בפנים, ובין בחוץ בין

.בראיה לקות לו גמור.הגורמים מום הוא הקבועים אבל יעמדו, ולא ויתפזרו המים יסורו שלפעמים מא. שם משנה
עולה קבועים" ("שאינם קבועים" שאינם והמים חוורור במדינה ולא במקדש לא עליהן שוחטין שאין "ואלו מא. שם משנה

שיש הוא חולי "חוורור שם: וברש"י האלו". מהעצבים הראות שיטרד שיעור הוא "חוורור "חוורור"), על וגם "המים" על גם
בעין". לבנות רבינו.טפין בפי שגורה "שם" מומין.מלת גמורים.ואינם מומים אינם כי להיות:אף צריך
נדריכם". גמור."מבחר מום הוא שיער בו יש אם זאתאבל ובכל כלום, נשאר ולא נעקר אם אלא למום נחשב שאין

מובחר. זה שאין הנ"ל, מטעם אותה, מקריבין חיטיואין נעקרו אם אלא גמור מום נחשב שאינו ג, הלכה למעלה ראה
גמור. מום זה אין לגמרי, נעקרו ולא נגממו, או נפגמו אם אבל לגמרי, ולאהפנימיות במקדש לא עליהן שוחטין "אין

הוויפדנו.במדינה". שכתוב, [נדריכם] נדריך לפסול"."דמבחר ולא למצוה והנעבדא והנרבע הרובע כגון
זרה. לעבודה והמוקצה זרה נסקלת.לעבודה הבהמה - עדים שני פי על היה מום.שאם בכלל כןשאינן למדו

לכלביך. ולא "ואכלת" טו) יב, (דברים שנאמר הפנימיים.ממה שבאברים הטרפיות מן אחת אחת,כלומר, כלייה בעלת
באכילה. מותרת שהיא כה, הלכה שחיטה מהלכות ח בפרק באכילה.ראה ומותרת טריפה, שפסולושאינה ש"כל משום

בשריפה". דמי".בקדש כנטול יתר "כל נח: בחולין אמרראה לט.) (שם ובגמרא שם, במשנה אנטיגנוס בן חנינא כר'
(שבודק שם התוספות כשיטת ולא ופ, נד כז, בימים שבודקים שם רש"י וכפירוש משולשים", שיהיו "ובלבד יצחק בר נחמן רב

מ). יום שהוא שמונים ובאמצע שמונים ובסוף שמונים ראייתו.בתחילת פסקה ושוב השמונים להלןבאמצע ראה
אלו. מעשבים לאכול צריכה היא כמה יד החורף.הלכה חדשי במשך שגדלו וחציר הקיץ.תבן חדשי במשך שגדלו

קבועים. מים זה אין כי ויתכן בכך, מתרפאת אינה לח, כך ואחר יבש קודם אכל אלול.אבל חודש מוםכל והוא
גשמים) במי רק שמסתפקת בעל (=שדה גשמים של ויבש לח אכל הקבועים מים הן "ואלו לח: בכורות ובגמרא במשנה קבוע,
אינו בהשקייה) וגם גשמים במי גם שמסתפקת (=שדה השלחין בית מרפאה), הזאת האכילה הייתה כן, לא (שאם מום זה הרי
נמי ודגשמים קבועים). מים שזה משום ולא לעוורונה שגרמה אחרת, סיבה יש כי וייתכן מרפאים, אינם האלו העשבים (כי מום
ויש יבש". תשרי וחצי אלול לח, ניסן וחצי אדר וכו' חדשים ג' וישנו הלח אחר יבש שיאכל עד מום אינו לח, כך ואחר יבש אכל

             
  

ּכגרֹוגרת הּיבׁש? יֹותר52ּבזמן ראׁשֹונה53אֹו סעּדה 54קדם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
אֹותן ׁשּתאכל וצרי אּלּו. חדׁשים ּבׁשלׁשה ימים ּכל ְְֳִִִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשל

ׁשתּיה אחר יֹום מּתרת55ּבכל ותהיה ּבעת57ּבּׂשדה56, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
לצֹות אחרת ּובהמה היא אּלא לבּדּה, ּתהיה ולא 58אכילה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
קבּועין אּלּו הרי - נתרּפאת ולא אּלּו ּכל לּה נעּׂשה אם ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹעּמּה.

ספק זה הרי - אּלּו מּכל אחד חסר ואם ואינּה59וּדאי; , ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
נפּדית60קרבה .61ולא ְְְִֵֵָֹ

,ניסן וחצי ּכּלֹו ּבאדר ּכמׁשּפטֹו הּלח אכלה ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֻּכיצד?
ׁשּנמצא ואּיר, ניסן ּבחצי ּכמׁשּפטֹו הּיבׁש אחריו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָואכלה

הּסדר על חדׁשים ּבׁשלׁשה ּכגרֹוגרת62ׁשאכלה ׁשאכלה אֹו , ְְְְֳִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשהיתה אֹו קׁשּורה, ׁשהיתה אֹו ׁשתּיה, קדם אֹו אכילה ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹאחר
- נתרּפאת ולא לעיר, הּסמּוכה ּבגינה ׁשהיתה אֹו ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹלבּדּה,

עֹוברים אֹו קבּועין ספק אּלּו ּבּה63מּכל הּטיל אם ,לפיכ . ְְְִִִִִִִֵֵָָָָ
לֹוקה אינֹו - אחר האכילה64מּום ּבזמּני ּכמׁשּפטּה אכלה . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

קבּוע. מּום ּבעלת היא הרי - נתרּפאה ְְְֲֲִִֵַַַַָָֹולא
ספק ּבּדבר קבּוע65יׁש מּום ּבעלת היא למפרע אם , ְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

מרפּואתּה. ׁשּנתיאׁשּו מעת אֹו הּמּומים לּה ׁשּבאּו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָמעת
ונהנה מרפּואתּה ׁשּנתיאׁשּו קדם אֹותּה הּפֹודה ,ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלפיכ

מרפּואתּה ׁשּנתיאׁשּו אחר הּפדיֹון ספק66ּבאֹותֹו זה הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו מעילה, קרּבן מביא ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָמֹועל,

 
הּנקבה ואחד הּזכר אחד וכן ּבעֹוף. ּפֹוסלין הּמּומין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאין

ּבּמה ּבלבד. ּבבהמה אּלא זכר' 'ּתמים נאמר ׁשּלא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבעֹוף.
אֹו ּגּפֹו ׁשּיבׁש עֹוף אבל קטּנים; ּבמּומין אמּורים? ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָּדברים
ׁשאין הּמזּבח, לגּבי אסּור - רגלֹו נקטעה אֹו עינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָנסמית
הּטרפֹות מן אחת ּבֹו נֹולד אם וכן ּכלל. חסר ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָמקריבין

לקרּבן. נפסל זה הרי - ּבאכילה אֹותּה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָׁשאֹוסרין
;ּפסּולין - גדֹולים יֹונה ּובני ּפסּולין, - קטּנים ְְְְְִִִִִֵַָּתֹורים

ּבזה הּצהּוב ּתחּלת הּיֹונה. ּבני מן אֹו הּתרים מן ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:
זמן ּכל ּכׁשרים? יֹונה בני יהיּו מתי ועד ּפסּול. - ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּובזה

ּכׁשרים והּתֹורים ּדם. עּקרֹו מקֹום ּומתמּלא ּכנף ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשעֹוקר
ְִִֶָמּׁשּיזהבּו.

ּגדֹול מּום ל ׁשאין ּפי על אף והאנּדרֹוגינֹוס, ְְְְְִִֵֶַַַַָָֻהּטמטּום
ספק ׁשהן לפי אחרת: מּדר לּמזּבח ּפסּולין הן הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַמהן
זכר נאמר: ּובּקרּבנֹות אחר. ּכמין הן הרי - נקבה ספק ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָזכר
נקבה אֹו וּדאי זכר ׁשּיהיה עד - תמימה ּונקבה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתמים
ּפסּול אנּדרֹוגינֹוס אֹו טמטּום ׁשהּוא העֹוף אף לפיכ ְְְְִִִֶַַַָָָָֻוּדאית.

ְִֵַַלּמזּבח.
ּפי על אף ּפסּולים, זמן ּומחּסר דפן ויֹוצא הּכלאים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַֹֻוכן

ׁשּיהיה עד - עז אֹו כּׂשב אֹו ׁשֹור ׁשּנאמר: מּום. ּבהם ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָׁשאין
ּכי ועז. מּכבּׂש מערב ׁשּיהיה לא עצמֹו, ּבפני ומין מין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּכל
למחּסר ּפרט - ימים ׁשבעת והיה דפן. ליֹוצא ּפרט - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻיּולד
אּמֹו. ׁשּנׁשחטה אחר ׁשּנֹולד ליתֹום, ּפרט - אּמֹו ּתחת ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָזמן.

ּפסּול הּוא הרי - ּכלאים ׁשאינֹו ּפי על אף ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָהּנדמה,
ּכמין ׁשּילדה ועז עז, ּכמין ׁשּילדה רחל ּכיצד? ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלּמזּבח.
דֹומה והּוא הֹואיל סימנין, מקצת ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָּכבּׂש,
קבּוע מּום ל ׁשאין קבּוע; מּום ּכבעל ּפסּול - אחר ְְְִֵֵֶַַַַַָָָלמין

הּׁשּנּוי. מן ִִַָּגדֹול
אף והּנעבד, זרה לעבֹודה והּמקצה והּנרּבע הרֹובע ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻוכן

הּמזּבח. לגּבי ּפסּולין הן הרי - ּבאכילה מּתרין ׁשהן ּפי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֻעל

ּפסּול. הׁשחתה ּבֹו ׁשּיׁש ּכל - ּבהם מׁשחתם ּכי ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּנאמר:
זרה ּובעבֹודה ּבּׂשר. ּכל הׁשחית ּכי אֹומר: הּוא ְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָּובעברה
- האדם את ׁשהרגּו ועֹוף ּבהמה וכן .עּמ ׁשחת ּכי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּכתיב:

לּמזּבח. ּופסּולין נרּבע אֹו ּכרֹובע הן ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָהרי
ראּויין האּלּו הּפסּולין ּכל ׁשאין ּפי על ׁשאף לי, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָויראה

הּתֹורה, מן לֹוקה אינֹו - והקריבן עבר אם לקרּבן, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלּמזּבח
ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן אבל אזהרתן. נתּפרׁשה ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלפי
ּכאחד ׁשניהן אֹו מהן אחד והּמקריב הּמזּבח, לגּבי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאסּורין
ּכלב. ּומחיר זֹונה אתנן תביא לא ׁשּנאמר: אחת; לֹוקה -ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
אחד. ּבלאו ׁשּנאמרּו מּפני ׁשניהן? על אחת לֹוקה מה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּומּפני

,והלאה הּׁשמיני מּיֹום הּקרּבנֹות ּכל להקריב עּׂשה ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָמצות
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שלחין? של ויבש לח ולא רפואה, היא (=בעל) גשמים של ויבש לח רק כי כאן רבינו הזכיר לא למה יבשה.להבין כתאנה
כגרוגרת "אפילו גרשום רבינו ובפירוש כגרוגרת" ערובא בן פינחס רבי משום יוחנן רבי אמר אותו? מאכילין "וכמה בגמרא שם

לבדיקה". דיו לומרוכו' תמצי אם וסעודה, סעודה בכל דלמא או ראשונה בסעודה כגרוגרת במערבא "בעי שם: בגמרא
בכל שפוסק ורבינו מאי". אכילה לאחר כסמא, ליה מעלי וודאי אכילה קודם אכילה, לאחר או אכילה קודם ראשונה, בסעודה
כדברי אכילה, קודם שצריך ופוסק משנה) לחם (ראה ראשונה בסעודה רק שמספיק כאן פסק שבגמרא לומר" תמצי כ"אם מקום

שם. האיבעיא נפשט לא כי הוא, ספק אכילה לאחר אבל מרפא, בוודאי יש שבזה לאחרהגמרא או שתייה "קודם לט. שם
מאי". שתייה לאחר כשערי לי' מעלי' וודאי שתייה קודם קשורה.שתייה, בשדה,לא אלא מועלת זו רפואה שאין

בספק. הדבר לעיר הסמוכה בגינה ורק וכלל. כלל זו רפואה מועילה לא בעיר הייתה אם זהאבל וגם עמה, בצוותא כלומר,
מאי". לבדו ליה, מעלי וודאי חברו "עם לעוורושם והסיבה קבועים, מים זה אין נתרפאהשמא שלא ומה אחרת היא נה

הנכון. הטיפול את לה עשו שלא בעלתמשום בהמה מקריבים ואין עובר מום הוא אופן בכל קבועים אינם המים אם אף כי
עובר. נפדית.מום אינה עובר ובמום קבועים, המים שאין ייתכן שאמרנוכי כמו ולא רצופים. חדשים שלושה כלומר,

תשרי. חצי עד ומאלול ניסן, חצי עד מאדר לא,למעלה: או מרפאין הם אם האלו הדברים בכל נסתפקו שם בגמרא שהרי
לזה. רפואה אינם אלו ודברים לעוורונה. אחרת סיבה כאן שיש שייתכן עוברים, או קבועים ספק הוא כך משום הספק. נפשט ולא

.לוקה אינו אחר מום בה והמטיל קבוע מום בעלת היא משמואל,שמא שמואל דמר אחוה פינחס מיניה "בעי לט. שם
ואי מעיל מומא הוא למפרע אמרת אי בפדיונו למימעל מינה נפקא מומא, הוי ולהבא מכאן או מומא הוי למפרע איתסי, ולא אכל

הבעיא. נפשטה ולא מעיל", לא מומא הוי ולהבא כיווןמכאן ספק, זה הרי מרפואתה, שנתייאשו אחר נהנה אפילו כלומר,
שם). רש"ש ראה מעל, וודאי בדיקתן שלאחר שם רש"י מדברי שנראה כמו (ולא מרפואתה שנתייאשו לפני שנפדה



קה              
  

ּכגרֹוגרת הּיבׁש? יֹותר52ּבזמן ראׁשֹונה53אֹו סעּדה 54קדם ְְְִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻ
אֹותן ׁשּתאכל וצרי אּלּו. חדׁשים ּבׁשלׁשה ימים ּכל ְְֳִִִִֵֶֶַָָָָָָֹׁשל

ׁשתּיה אחר יֹום מּתרת55ּבכל ותהיה ּבעת57ּבּׂשדה56, ְְְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָֻ
לצֹות אחרת ּובהמה היא אּלא לבּדּה, ּתהיה ולא 58אכילה, ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹ
קבּועין אּלּו הרי - נתרּפאת ולא אּלּו ּכל לּה נעּׂשה אם ְְְֲֲִִִִֵֵֵַַָָָָָֹעּמּה.

ספק זה הרי - אּלּו מּכל אחד חסר ואם ואינּה59וּדאי; , ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָָָָ
נפּדית60קרבה .61ולא ְְְִֵֵָֹ

,ניסן וחצי ּכּלֹו ּבאדר ּכמׁשּפטֹו הּלח אכלה ְְְֲֲִִִֵַַַַַָָָָָֻּכיצד?
ׁשּנמצא ואּיר, ניסן ּבחצי ּכמׁשּפטֹו הּיבׁש אחריו ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶַַַָָָָָָָָואכלה

הּסדר על חדׁשים ּבׁשלׁשה ּכגרֹוגרת62ׁשאכלה ׁשאכלה אֹו , ְְְְֳִִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָ
ׁשהיתה אֹו קׁשּורה, ׁשהיתה אֹו ׁשתּיה, קדם אֹו אכילה ְְְְֲִִֶֶֶַַָָָָָָָֹאחר
- נתרּפאת ולא לעיר, הּסמּוכה ּבגינה ׁשהיתה אֹו ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָֹלבּדּה,

עֹוברים אֹו קבּועין ספק אּלּו ּבּה63מּכל הּטיל אם ,לפיכ . ְְְִִִִִִִֵֵָָָָ
לֹוקה אינֹו - אחר האכילה64מּום ּבזמּני ּכמׁשּפטּה אכלה . ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָָ

קבּוע. מּום ּבעלת היא הרי - נתרּפאה ְְְֲֲִִֵַַַַָָֹולא
ספק ּבּדבר קבּוע65יׁש מּום ּבעלת היא למפרע אם , ְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָָ

מרפּואתּה. ׁשּנתיאׁשּו מעת אֹו הּמּומים לּה ׁשּבאּו ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶַָָָָָמעת
ונהנה מרפּואתּה ׁשּנתיאׁשּו קדם אֹותּה הּפֹודה ,ְְְְֱֲִִֵֶֶֶֶַָָָָָָֹלפיכ

מרפּואתּה ׁשּנתיאׁשּו אחר הּפדיֹון ספק66ּבאֹותֹו זה הרי - ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּבמקֹומֹו. ׁשּיתּבאר ּכמֹו מעילה, קרּבן מביא ואינֹו ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָָמֹועל,

 
הּנקבה ואחד הּזכר אחד וכן ּבעֹוף. ּפֹוסלין הּמּומין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאין

ּבּמה ּבלבד. ּבבהמה אּלא זכר' 'ּתמים נאמר ׁשּלא ְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֹּבעֹוף.
אֹו ּגּפֹו ׁשּיבׁש עֹוף אבל קטּנים; ּבמּומין אמּורים? ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָּדברים
ׁשאין הּמזּבח, לגּבי אסּור - רגלֹו נקטעה אֹו עינֹו ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָנסמית
הּטרפֹות מן אחת ּבֹו נֹולד אם וכן ּכלל. חסר ְְְְִִִִֵֵֵַַַַַָָמקריבין

לקרּבן. נפסל זה הרי - ּבאכילה אֹותּה ְְְְֲֲִִִֵֶֶַָָָָָׁשאֹוסרין
;ּפסּולין - גדֹולים יֹונה ּובני ּפסּולין, - קטּנים ְְְְְִִִִִֵַָּתֹורים

ּבזה הּצהּוב ּתחּלת הּיֹונה. ּבני מן אֹו הּתרים מן ְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:
זמן ּכל ּכׁשרים? יֹונה בני יהיּו מתי ועד ּפסּול. - ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָּובזה

ּכׁשרים והּתֹורים ּדם. עּקרֹו מקֹום ּומתמּלא ּכנף ְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשעֹוקר
ְִִֶָמּׁשּיזהבּו.

ּגדֹול מּום ל ׁשאין ּפי על אף והאנּדרֹוגינֹוס, ְְְְְִִֵֶַַַַָָֻהּטמטּום
ספק ׁשהן לפי אחרת: מּדר לּמזּבח ּפסּולין הן הרי - ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַמהן
זכר נאמר: ּובּקרּבנֹות אחר. ּכמין הן הרי - נקבה ספק ְְְְֱֲִֵֵֵֵֵֶַַַָָָָָָָזכר
נקבה אֹו וּדאי זכר ׁשּיהיה עד - תמימה ּונקבה ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָּתמים
ּפסּול אנּדרֹוגינֹוס אֹו טמטּום ׁשהּוא העֹוף אף לפיכ ְְְְִִִֶַַַָָָָֻוּדאית.

ְִֵַַלּמזּבח.
ּפי על אף ּפסּולים, זמן ּומחּסר דפן ויֹוצא הּכלאים ְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַַַֹֻוכן

ׁשּיהיה עד - עז אֹו כּׂשב אֹו ׁשֹור ׁשּנאמר: מּום. ּבהם ְֱִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָׁשאין
ּכי ועז. מּכבּׂש מערב ׁשּיהיה לא עצמֹו, ּבפני ומין מין ְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּכל
למחּסר ּפרט - ימים ׁשבעת והיה דפן. ליֹוצא ּפרט - ְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻיּולד
אּמֹו. ׁשּנׁשחטה אחר ׁשּנֹולד ליתֹום, ּפרט - אּמֹו ּתחת ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַָָָזמן.

ּפסּול הּוא הרי - ּכלאים ׁשאינֹו ּפי על אף ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָהּנדמה,
ּכמין ׁשּילדה ועז עז, ּכמין ׁשּילדה רחל ּכיצד? ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָלּמזּבח.
דֹומה והּוא הֹואיל סימנין, מקצת ּבֹו ׁשּיׁש ּפי על אף ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַָָּכבּׂש,
קבּוע מּום ל ׁשאין קבּוע; מּום ּכבעל ּפסּול - אחר ְְְִֵֵֶַַַַַָָָלמין

הּׁשּנּוי. מן ִִַָּגדֹול
אף והּנעבד, זרה לעבֹודה והּמקצה והּנרּבע הרֹובע ְְְְְְֱֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֻוכן

הּמזּבח. לגּבי ּפסּולין הן הרי - ּבאכילה מּתרין ׁשהן ּפי ְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַָָֻעל

ּפסּול. הׁשחתה ּבֹו ׁשּיׁש ּכל - ּבהם מׁשחתם ּכי ְְֱִֵֶֶֶֶַַָָָָָָָֹׁשּנאמר:
זרה ּובעבֹודה ּבּׂשר. ּכל הׁשחית ּכי אֹומר: הּוא ְֲֲִִִֵֵַַָָָָָָָּובעברה
- האדם את ׁשהרגּו ועֹוף ּבהמה וכן .עּמ ׁשחת ּכי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָּכתיב:

לּמזּבח. ּופסּולין נרּבע אֹו ּכרֹובע הן ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָהרי
ראּויין האּלּו הּפסּולין ּכל ׁשאין ּפי על ׁשאף לי, ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָויראה

הּתֹורה, מן לֹוקה אינֹו - והקריבן עבר אם לקרּבן, ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָלּמזּבח
ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן אבל אזהרתן. נתּפרׁשה ׁשּלא ְְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָָָֹלפי
ּכאחד ׁשניהן אֹו מהן אחד והּמקריב הּמזּבח, לגּבי ְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָאסּורין
ּכלב. ּומחיר זֹונה אתנן תביא לא ׁשּנאמר: אחת; לֹוקה -ְְֱִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָֹ
אחד. ּבלאו ׁשּנאמרּו מּפני ׁשניהן? על אחת לֹוקה מה ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָּומּפני

,והלאה הּׁשמיני מּיֹום הּקרּבנֹות ּכל להקריב עּׂשה ְְְְְְֲִִִִִֵַַַַָָָָָָמצות
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שלחין? של ויבש לח ולא רפואה, היא (=בעל) גשמים של ויבש לח רק כי כאן רבינו הזכיר לא למה יבשה.להבין כתאנה
כגרוגרת "אפילו גרשום רבינו ובפירוש כגרוגרת" ערובא בן פינחס רבי משום יוחנן רבי אמר אותו? מאכילין "וכמה בגמרא שם

לבדיקה". דיו לומרוכו' תמצי אם וסעודה, סעודה בכל דלמא או ראשונה בסעודה כגרוגרת במערבא "בעי שם: בגמרא
בכל שפוסק ורבינו מאי". אכילה לאחר כסמא, ליה מעלי וודאי אכילה קודם אכילה, לאחר או אכילה קודם ראשונה, בסעודה
כדברי אכילה, קודם שצריך ופוסק משנה) לחם (ראה ראשונה בסעודה רק שמספיק כאן פסק שבגמרא לומר" תמצי כ"אם מקום

שם. האיבעיא נפשט לא כי הוא, ספק אכילה לאחר אבל מרפא, בוודאי יש שבזה לאחרהגמרא או שתייה "קודם לט. שם
מאי". שתייה לאחר כשערי לי' מעלי' וודאי שתייה קודם קשורה.שתייה, בשדה,לא אלא מועלת זו רפואה שאין

בספק. הדבר לעיר הסמוכה בגינה ורק וכלל. כלל זו רפואה מועילה לא בעיר הייתה אם זהאבל וגם עמה, בצוותא כלומר,
מאי". לבדו ליה, מעלי וודאי חברו "עם לעוורושם והסיבה קבועים, מים זה אין נתרפאהשמא שלא ומה אחרת היא נה

הנכון. הטיפול את לה עשו שלא בעלתמשום בהמה מקריבים ואין עובר מום הוא אופן בכל קבועים אינם המים אם אף כי
עובר. נפדית.מום אינה עובר ובמום קבועים, המים שאין ייתכן שאמרנוכי כמו ולא רצופים. חדשים שלושה כלומר,

תשרי. חצי עד ומאלול ניסן, חצי עד מאדר לא,למעלה: או מרפאין הם אם האלו הדברים בכל נסתפקו שם בגמרא שהרי
לזה. רפואה אינם אלו ודברים לעוורונה. אחרת סיבה כאן שיש שייתכן עוברים, או קבועים ספק הוא כך משום הספק. נפשט ולא

.לוקה אינו אחר מום בה והמטיל קבוע מום בעלת היא משמואל,שמא שמואל דמר אחוה פינחס מיניה "בעי לט. שם
ואי מעיל מומא הוא למפרע אמרת אי בפדיונו למימעל מינה נפקא מומא, הוי ולהבא מכאן או מומא הוי למפרע איתסי, ולא אכל

הבעיא. נפשטה ולא מעיל", לא מומא הוי ולהבא כיווןמכאן ספק, זה הרי מרפואתה, שנתייאשו אחר נהנה אפילו כלומר,
שם). רש"ש ראה מעל, וודאי בדיקתן שלאחר שם רש"י מדברי שנראה כמו (ולא מרפואתה שנתייאשו לפני שנפדה



קו             
  

והלאה הּׁשמיני ּומּיֹום אּמֹו ּתחת ימים ׁשבעת והיה ְְְְֱִִִִִִֶֶַַַַַָָָָָָׁשּנאמר:
ּפי על ואף זמן. מחּסר נקרא הּימים ׁשבעת וכל ְְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֻירצה.
מּפני לֹוקה, אינֹו - והקריבֹו עבר אם ּפסּול, זמן ְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַָָֻׁשּמחּסר

הּקרּבן. נרצה ולא עּׂשה, מּכלל הּבא לאו ְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָֹׁשהּוא
ּובני ּבּבהמה, זמן ּכמחּסר ׁשהן זמּנן, הּגיע ׁשּלא ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹֻּתֹורים

לֹוקה, אינֹו - והּמקריבן מּום; ּכבעל הּכל - זמּנן ׁשעבר ְְְְִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹיֹונה
נרצה. ולא ּפסּול ׁשהּקרּבן ּפי על ְְְִִֶַַַָָָָֹאף

דפן ויֹוצא וכלאים ּוטרפה ואנּדרֹוגינֹוס טמטּום ְְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָֹֻהּמקּדיׁש
קדּׁשה ׁשאין לפי ואבנים, עצים ּכמקּדיׁש זה הרי - ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָֻלּמזּבח
ויביא ויּמכרּו ּדבר, לכל חּלין הן והרי ּגּופן, על ְְְְֲִִִֵֵַַָָָָָָָָֻחלה
יׁש מּום ׁשּבעל מּום, ּכבעל ואינן ׁשּירצה. קרּבן ּכל ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבדמיהם
ונעבד ּומקצה ונרּבע רֹובע הּמקּדיׁש אבל קרּבן. ְְְְְְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָָֻּבמינֹו
עד וירעּו עֹובר, מּום ּבעל ּכמקּדיׁש זה הרי - ּומחיר ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָואתנן
זמן מחּסר הּמקּדיׁש וכן עליו. ויּפדּו קבּוע מּום ּבהן ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָָָֹֻׁשּיּפל
ּכמֹו לֹוקה, ואינֹו עֹובר, מּום ּבעל ּכמקּדיׁש זה הרי -ְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַ

ְֵֶַׁשּבארנּו.
ואּלּו עּׂשר, ארּבעה הן הרי לּמזּבח האסּורין ּכל ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָנמצאּו

מּבפנים. אבר ּומחּסר הּמבחר. מן וׁשאינֹו מּום. ּבעל ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָֻֻהן:

האדם. וׁשהמית ונרּבע. ורבע. דפן. ויֹוצא וכלאים. ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָֹֹּוטרפה.
זמן. מחּסר הּמחיר. האתנן. הּמקצה. ְְְְְֱִֶֶֶַַַַַָָָֻֻהּנעבד.

אפּלּו ׁשהן. ּבכל אֹוסרין הּמזּבח לגּבי האסּורין ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָּכל
וכּלן לּמזּבח. ונפסל הּכל נפסד - ּברּבֹוא אחד ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻנתערב
ּומקצית ונעבדת נרּבעת מּולד חּוץ לּמזּבח; מּתרין ְְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֻֻולדֹותיהן
ּכמֹותן. לּמזּבח אסּורין ׁשּולדן האדם, את ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָוׁשהמיתה

ׁשהמיתה אֹו עברה ּבּה ּכׁשּנעבדה אמּורים? ּדברים ְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָּבּמה
ׁשּנפסלה ּבעת עּמּה מצּוי הּולד ׁשהרי מעּברת, ְְְְְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻּכׁשהיתה
ּבּה ׁשּנעבדה אחר נתעּברה אם אבל מאיבריה; ּכאבר ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָוהיה
אפּלּו לּמזּבח. ּכׁשר ולדּה הרי - ׁשהמיתה אחר אֹו ְְֲֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָעברה
לֹומר, צרי ואין נתעּברה. ּכ ואחר מקּדׁשת ּכׁשהיא ְְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֻנרּבעה
ׁשּולדּה ונתעּברה, הקּדיׁשּה ּכ ואחר חּלין והיא נרּבעה ְְְְְְְְְִִִִִִִֶַַַָָָָָָֻאם

לּמזּבח. מּתר טרפה ּביצת אפרֹוח וכן ְְְְִֵֵֵֵֶַַַַָָָֻֻמּתר.
ׁשהרי למנחֹות, מּתרין חּטיה - לקמה ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָֻהּמׁשּתחוה

וכן מּתרין. ׁשהן מזּבח אּסּורי ׁשל לולדֹות ונדמּו ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֻנׁשּתּנּו,
ׁשהרי לּמזּבח, מּתרת - זרה עבֹודה ּבכרׁשיני ׁשּפטמּה ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻּבהמה

ְִַנׁשּתּנּו.
חֹוׁשׁשין ואין ּכֹוכבים, העֹובדי מן הּקרּבנֹות ּכל ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָלֹוקחין

עד ונעבד, מקצה מּׁשּום ולא ונרּבע רֹובע מּׁשּום לא ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַָָָֹֹֻלהם
הביאּום מעמלקי אֹומר: הּוא הרי נפסל. ׁשּזה ּבוּדאי ְְֱֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָׁשּיּודע
ליי זבח למען והּבקר הּצאן מיטב על העם חמל ְְְֲֵֶַַַַַַַַַָָָָָָֹֹאׁשר

.ֱֶֹאלהי

 
האדם את ׁשהמית אֹו ׁשּנרּבע העֹוף ואחד הּבהמה ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָָָָָָאחד

הּמזּבח. לגּבי ּפסּול הּכל - נעבד אֹו הקצה ְְְֱִֵֵֶַַַַַָָֹֻאֹו
ׁשני ׁשם היּו אם האדם, את וׁשהמית והּנרּבע ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָהרֹובע

ּבהנאה, אסּור ּובּׂשרן נסקלין העֹוף אֹו הּבהמה הרי - ְְְֲֲִִִֵֵֵַַָָָָָָָָעדים
ׁשהן אמרּו ּובּמה לּגבֹוּה. אסּורין ׁשהן ּבאּלּו לֹומר צרי ְְְֲִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָואין
עד ׁשם ׁשהיה ּכגֹון להדיֹוט. מּתרין ּכׁשהיּו לּמזּבח? ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻאסּורין

על אף הּבעלים ּפי על אֹו ׁשֹותקין, והּבעלים ּבלבד ְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָאחד
עד ׁשאין מכחיׁשיןּפי והּבעלים אחד עד ׁשם היה ּכלל. ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָ

לּמזּבח. אף מּתרין אּלּו הרי - ְֲִִֵֵֵַַַָֻאֹותֹו
- האדם את ׁשהמיתה עד והּגיחּוה ּבּה ׁשּׂשחקּו ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָּבהמה

הּבהמה אין ּכאנּוסה. ׁשהיא מּפני לּמזּבח, ּכׁשרה זֹו ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָהרי
ּבן ׁשרבעּה האדם ׁשּיהיה עד נרּבע אֹו רֹובע מּׁשּום ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָנפסלת
[ּבין] ּכֹוכבים עֹובד ּבין יּׂשראל ּבין אחד. ויֹום ׁשנים ְְִִִֵֵֵֵֵֵֶַָָָָּתׁשע
ׁשּנרּבע הּוא האדם ואם נפסלה. אדם ּורבעּה הֹואיל ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָָָָעבד,
ּבת הּנרּבעת האּׁשה ׁשּתהיה עד נפסלת אינּה - הּבהמה ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָמן
ׁשנים ּתׁשע ּבן הּנרּבע האיׁש יהא אֹו אחד, ויֹום ׁשנים ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָׁשלׁש

אחד. ְֶָויֹום
?מקצה מּׁשּום העֹוף אֹו הּבהמה ּתּפסל ְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָֻמאימתי

יעבדּו אֹו אֹותּה ׁשּיגזזּו ּכגֹון מעּׂשה, הּכמרים ּבהן ְְְְְֲֲִִִֶֶֶֶַַַַַָָָמּׁשּיעּׂשּו
מקצה, נעּׂשה אינֹו ּבדברים אבל זרה. עבֹודה לׁשם ְְְֲֲֲִִֵֵֶֶַָָָָָָֻּבּה

זרה. לעבֹודה הקּדׁש ְֲֵֵֶֶַָָָׁשאין
ׁשהיתה ּבין ׁשּלֹו הּבהמה ׁשהיתה ּבין והּנרּבע, ְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָהרֹובע

ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ּברצֹון, ּבין ּבאנס ּבין חברֹו, ְְְְֲִֵֵֵֵֵֵֶֶָָָָֹׁשל
לּמזּבח. אסּורה זֹו הרי - הקּדׁשּה לאחר ּבין הקּדׁשּה ְְְְְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַַָָָלפני
נפסל; - ׁשּיקּדיׁש קדם והקצה ׁשּלֹו היה אם הּמקצה, ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹֻֻאבל
זה הרי - ׁשהקּדיׁשֹו אחר ׁשּלֹו ׁשהקצה אֹו חברֹו ׁשל ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָהקצה

ׁשּלֹו. ׁשאינֹו דבר מקצה אדם ׁשאין ְֵֵֶֶֶֶַָָָָָֻמּתר;
ּבין ּבאנס ּבין חברֹו, ׁשל ּבין ׁשּלֹו ׁשעבד ּבין ְֱֲֵֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹהּנעבד,

לאחר ּבין הקּדׁש לפני ּבין ּבׁשגגה, ּבין ּבזדֹון ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַָָָָּברצֹון,
קבּוע מּום ּבֹו ׁשּיּפל עד וירעה אסּור; זה הרי - ְְְֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָֹהקּדׁש
ּׁשעליו מה וכל הּוא - והּנעבד ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבֹו, ְְְְְֱִֵֶֶֶֶַַַָָָָֹויּפדה
אבל ּבהנאה. אסּורין נעבד צּפּוי ׁשּכל לּמזּבח; ְֱֲֲֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָאסּורין

לּמזּבח. מּתר ּׁשעליו ּומה אסּור, הּוא - ְְִֵֶֶַַַַָָָָֻֻהּמקצה
הרי - ּבהנאה מּתר ׁשהּוא ּפי על אף להר, ְְֲֲֲִִֵֶֶַַַַַַָָָֻהּמׁשּתחוה

ּבארצֹו הּנֹובע למעין הּמׁשּתחוה וכן לּמזּבח. אסּורין ְְְְְְְֲֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָָָאבניו
מביאין אין - ׁשּבטלה אׁשרה .לנּס ּפסּולין מימיו הרי -ְְְְֲֲִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ
ּכׁשם - לבהמה הּמׁשּתחוה וכן לּמערכה. גזרים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָמּמּנה
וקרניה ּכהּנה, לבגדי ּפסּול ׁשּלּה צמר ּכ לּמזּבח, ְְְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֻׁשּנפסלה
לנימין, מעיה ּובני לחלילין, וׁשֹוקיה לחצֹוצרֹות, ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַָָּפסּולין

ּפסּול. ַָֹהּכל
למלאכת יעּׂשה לא - זרה לעבֹודה ׁשם ּבֹו ׁשּיׁש ְֲִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָֹֹּכל

האֹומר אתנן? זהּו אי ּבהנאה. מּתר ׁשהּוא ּפי על אף ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹֻהּקדׁש,
ׁשפחה אֹו ּכּותית זֹונה אחד .ּבּׂשכר זה ּדבר לי הא ְְְִִִִֵֵֶֶָָָָָָָלזֹונה:
אבל לאוין. מחּיבי אֹו עליו ערוה ׁשהיא יּׂשראלית ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָָאֹו
- נּדה אׁשּתֹו וכן מּתר. אתנּנּה - ּכהן היה אפּלּו ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹֻהּפנּויה,

ערוה. ׁשהיא ּפי על אף מּתר, ְְִִֶֶֶַַַָָָֻאתנּנּה
ּבעילה מחמת לּה ׁשּיּתן ּכל - לאוין מחּיבי אחת ְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָֹנּׂשא

האּׁשה נתנה אסּור. אתנּנֹו - והּזכּור ואסּור. אתנן זה ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַָָָָָָָהרי
אתנן. מּׁשּום מּתר זה הרי - לּבֹועל ְְֲִֵֵֶֶֶַָָָֻאתנן

עבּדי אצל ׁשפחת ותלין זה דבר ל הא לחברֹו: ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָָהאֹומר
אבל ּובנים; אּׁשה לֹו ׁשאין והּוא אתנן. זה הרי - ְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶָָָָָהעברי
ּכמֹו ּכנענית, ּבׁשפחה מּתר זה הרי - ּובנים אּׁשה לֹו יׁש ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻאם

ּבא הּדין והּוא והּבעליׁשּיתּבאר. זה ּדבר לי הא לזֹונה: ֹומר ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָָ
אתנן. זה הרי - הּיּׂשראלי ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָלפלֹוני
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,הרּבה לּה ונתן אחד טלה לּה לּתן הּזֹונה עם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּפסק
אתנּנּה לּה נתן לּמזּבח. ואסּורין אתנן ּכּלן - אלף נתן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻאפּלּו
עלי ׁשאבֹוא עד אצל יהי לּה: אמר אּלא עליה, ּבא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹולא
עליה ׁשּיבֹוא קדם והקריבּתּו קדמה יאסר. עליה ּכׁשּיבֹוא -ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹ
והּוא חֹובתּה.] ידי יצאה - קרּבן חּיבת היתה [ואם ּכׁשר. -ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ
אֹותֹו קני לי ׁשּתרצי אימתי ׁשּנתן: ּבעת לּה ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיאמר
להקריב יכֹולה אינּה - ּכן לּה אמר לא אם אבל ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָֹמעכׁשיו;

ׁשּלּה. ׁשאינֹו ֵֶֶָָָּדבר
עליה ּבא ּכ ואחר עליה ׁשּיבֹוא קדם והקּדיׁשּתּו ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹקדמה

קדם עליה ּובא הֹואיל אתנן, הּוא אם ספק זה הרי -ְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ
ּביאה. קדם הקּדיׁשּתּו ׁשהרי אתנן, אינֹו אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּתקריבּנּו,

נרצה. - קרב ואם יקרב, לא ְְְְִִִִַַָָָֹלפיכ
אחר אפּלּו לּה, נתן זמן ּולאחר לּה, נתן ולא עליה ְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָָֹּבא

ּבכּותית אמּורים? ּדברים ּבּמה אתנן. זה הרי - ׁשנים ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכּמה
אֹו מׁשיכה, צריכה ׁשאינּה זה, ּבטלה לי הּבעלי לּה: ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשאמר
ל אּתן לא אם לּה: ואמר ּבחצרּה הּטלה ׁשהיה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּביּׂשראלית
לּה אמר אם אבל ;ׁשּל הּוא הרי - ּפלֹוני ּביֹום ְְֲֲִִֵֶַָָָָָמעֹות
לּה ׁשלח זמן ּולאחר עליה, ּובא סתם, ּבטלה' לי ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ'הּבעלי

אתנן. מּׁשּום מּתר זה הרי - ְֲִֵֶֶֶָָָֻטלה
אינֹו לפיכ גּופן, אּלא ּומחיר אתנן מּׁשּום אסּור ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָאין

ּבהמה ּכגֹון הּמזּבח, ּגּבי על לקרב הראּוי ּדבר על אּלא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָחל
מעֹות לּה נתן וסלת. וׁשמן ויין יֹונה ּובני ותֹורין ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹטהֹורה

ּכׁשר. זה הרי - קרּבן ּבהן ְְְֲֵֵֶֶָָָָָָולקחה
,ׁשמן ועּׂשאתן זיתים סלת, ועּׂשאתן חּטים לּה ֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹנתן

נתן נׁשּתּנּו. ׁשּכבר ּכׁשרים, אּלּו הרי - יין ועּׂשאתן ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָענבים
מּנה ואפּלּו לּמזּבח. נאסרה לא - ּבאתנּנּה קדׁשים ּבהמת ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלּה
הּמקּדׁשין, נפסלּו לא - ּבאתנּנּה חגיגתֹו ועל ּפסחֹו על ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹֻאֹותּה
לּה נתן אם וכן ׁשהקּדיׁשן. מּׁשעה ּגבֹוּה ּבהן זכה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָׁשּכבר
ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר אדם ׁשאין ּפסלֹו, לא - ׁשּלֹו ׁשאינֹו ְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹּדבר
עֹופֹות, לּה נתן אם אבל הּבעלים. נתיאׁשּו ּכן אם אּלא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּלֹו,

ואסּורים. עליהם חל אתנן - מקּדׁשין ׁשהן ּפי על ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻאף
זה. דבר הּוא קּבלה ְִִֵֶַָָָָּומּדברי

טלה ל הא לחברֹו: האֹומר זה ּכלב? מחיר הּוא זה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָאי
אֹו ּבהמֹות ּבכּמה ּכלב החליף אם וכן זה. ּכלב ּתחת ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָזה

לּמזּבח. אסּורֹות ּכּלן - ּבהן וכּיֹוצא ְְֲִֵֵֶַַַָָֻעֹופֹות
לקח וזה טלאים עּׂשרה לקח זה ׁשחלקּו, ׁשּתפין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשני

העּׂשרה אבל מּתרין; הּכלב ׁשעם - אחד וכלב ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻּתׁשעה
על יתר אֹו הּכלב ּכדמי ּדמֹו מהם אחד יׁש אם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּכנגּדֹו:
מחירֹו, ויהיה הּכלב ּכנגד העּׂשרה מן מֹוציאֹו - הּכלב ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּדמי
מּדמי ּפחּותין ּדמיו מהן ואחד אחד ּכל ואם מּתרים; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻּוׁשארן

אסּורים. ּכּלן העּׂשרה הרי - ֲֲֲִֵֶֶַָָָָֻהּכלב
סלת ונעּׂשּו ּבחּטים ּכלב ׁשהחליף ּכגֹון הּמחיר, ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹנׁשּתּנה

זֹונה אתנן מּתרין. - זֹונה ּומחיר ּכלב אתנן מּתר. זה הרי -ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻ
אבלּו מׁשּתּנין. הן ׁשהרי הּבית, לבדק מּתרין - ּכלב ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻמחיר

נדר לכל ׁשּנאמר: לּבית; רּקּועין יעּׂשה לא אתנן ׁשל ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּגּופן
הרּקּועים. את להביא -ְִִִֶָָ

ה'תשע"א תשרי כ"א רביעי יום

 
הּמזּבח2ּודבׁש1ּׂשאֹור לגּבי ׁשהן3אסּורין ּבכל ואּסּורן ,4; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

ואינֹו וגֹומר. תקטירּו לא ּדבׁש וכל ּׂשאר כל ּכי ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
קרּבן לׁשם אֹו הּקרּבן עם הקטירן אם אּלא ואחד5חּיב . ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

ּכל על לֹוקה - ׁשּלהן ּתערבת הּמקטיר אֹו עצמן ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּמקטיר
עצמֹו ּבפני מהן אינֹו6אחד - ּכאחד ׁשניהן הקטיר ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ

אחד ּבלאו נאמרּו ׁשּׁשניהם לפי אחת, אּלא .7לֹוקה ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
נפסלה - ּבּקטרת ׁשהּוא ּכל מהם הקטיר8נפל ואם . ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּבהיכל לֹוקה9מּמּנה מּכזית.10- ּפחּותה הקטרה ואין . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
עצמן ּבפני דבׁש אֹו ּׂשאֹור עצים11העלה לׁשם לּמזּבח ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

לריח - ניחח לריח יעלּו לא הּמזּבח ואל ׁשּנאמר: ּפטּור; -ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.(אחרים ידי על (=שנחמץ לחמץ הדין והוא אחרים. המחמיץ לדבשדבר כולל שם ו"הוא דבש" קרוייה פרי מתיקת "כל
כן, לפרש והוכרח המתוקים". הפירות מן היוצא מוהל וכן תורה, של הדבש סתם שהוא תמרים דבש וכן דבורים), (=דבש הידוע
הוא הנאמר הדבש ואם לה'". אותם תקריבו (=ביכורים) ראשית קרבן וגו', תקטירו לא דבש וכל שאור "כל התורה שאמרה מפני
דבורים. דבש ולא המינים שבעת מפירות אלא אינם ביכורים והלא אותם", תקריבו ראשית "קרבן שנאמר זה מהו דבורים דבש

.הפנימי במזבח אלא חייב אינו המרובה,בקטורת אלא לי "אין ד): הלכה יב פרשה דנדבה (דבורא ויקרא פרשת בספרא
שהקטירו כגון בכזית, הייתה כשההקטרה והמדובר נח. במנחות הוא וכן דבש". וכל וכו' שאור כל לומר תלמוד מניין? המועט
פחותה הקטרה שאין ב, הלכה להלן רבינו פסק שהרי מג: בפסחים וכזעירי להקטרה, המותר דבר גם הזה הכלֿשהוא עם ביחד

תערובת. היינו כן לא שאם עצמם, בפני ואחד אחד כל ניכרים וההיתר שהאיסור וכגון הקרבןמכזית עם שהקטירן או כלומר,
משנה ובכסף ג הלכה להלן ראה עצים. לשם ולא הקרבן לשם שיתכווין ובלבד עצמן בפני שהקטירן או עצים, לשם נתכווין ואפילו

בנפרד.שם. הקטירן אם עצמו, בפני שאור ועל עצמו בפני דבש על שאורכלומר, המעלה "אתמר שם: במנחות כרבא
דאמרי איכא שבכללות, לאו על לוקין אין אמר רבא וכו', דבש משום ולוקה שאור משום לוקה אביי אמר המזבח גבי על ודבש

רבינו. על השיג והראב"ד הראשון. דאמרי כאיכא ופוסק וכו'", לקי לא נמי חדא דאמרי ואיכא לקי מיהא ו.חדא בכריתות
משום הוא שהטעם "ומשמע ח. הלכה המקדש כלי מהלכות ד פרק יומא בירושלמי אבל פסלה", דבש בה נתן "ואם בברייתא:
בירושלמי שאמרו כמו לקטורת. יפה שהוא מפני אלא דבש תנא נקט ולא לדבש, שאור בין חילוק אין כן ואם תקטירו לא שנאמר

משנה). (כסף בריחה" לעמוד יכול כולו העולם כל היה לא דבש מעט לתוכה נותן היה אילו שבהיכל,שם הפנימי המזבח על
יום. בכל הקטורת מקטירין החיצון),שעליו מזבח על אפילו (שהוא שאור או דבש שהקטיר על לוקה שהוא מה מלבד כלומר,

זר קטורת עליו תעלו "לא ט) ל, (שמות שנאמר זרה, קטורת הזהב מזבח על שהקטיר על גם לוקה ומנחה".הוא ועולה אבלה
חייב. עצים, לשם אפילו הקרבן, עם דבש או שאור העלה
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,הרּבה לּה ונתן אחד טלה לּה לּתן הּזֹונה עם ְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָּפסק
אתנּנּה לּה נתן לּמזּבח. ואסּורין אתנן ּכּלן - אלף נתן ְְְֲֲִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻאפּלּו
עלי ׁשאבֹוא עד אצל יהי לּה: אמר אּלא עליה, ּבא ְְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָָֹולא
עליה ׁשּיבֹוא קדם והקריבּתּו קדמה יאסר. עליה ּכׁשּיבֹוא -ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָָָָָָֹ
והּוא חֹובתּה.] ידי יצאה - קרּבן חּיבת היתה [ואם ּכׁשר. -ְְְְְְִֵֵֶֶַָָָָָָָָָ
אֹותֹו קני לי ׁשּתרצי אימתי ׁשּנתן: ּבעת לּה ְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָֹׁשּיאמר
להקריב יכֹולה אינּה - ּכן לּה אמר לא אם אבל ְְְְֲִִֵֵֵַַַָָָָָָֹמעכׁשיו;

ׁשּלּה. ׁשאינֹו ֵֶֶָָָּדבר
עליה ּבא ּכ ואחר עליה ׁשּיבֹוא קדם והקּדיׁשּתּו ְְְְִִֶֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹקדמה

קדם עליה ּובא הֹואיל אתנן, הּוא אם ספק זה הרי -ְֲִִֵֵֶֶֶֶָָָָָֹ
ּביאה. קדם הקּדיׁשּתּו ׁשהרי אתנן, אינֹו אֹו ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹׁשּתקריבּנּו,

נרצה. - קרב ואם יקרב, לא ְְְְִִִִַַָָָֹלפיכ
אחר אפּלּו לּה, נתן זמן ּולאחר לּה, נתן ולא עליה ְְְֲִֶַַַַַַַָָָָָָָֹּבא

ּבכּותית אמּורים? ּדברים ּבּמה אתנן. זה הרי - ׁשנים ְְְֲֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָּכּמה
אֹו מׁשיכה, צריכה ׁשאינּה זה, ּבטלה לי הּבעלי לּה: ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָׁשאמר
ל אּתן לא אם לּה: ואמר ּבחצרּה הּטלה ׁשהיה ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָֹּביּׂשראלית
לּה אמר אם אבל ;ׁשּל הּוא הרי - ּפלֹוני ּביֹום ְְֲֲִִֵֶַָָָָָמעֹות
לּה ׁשלח זמן ּולאחר עליה, ּובא סתם, ּבטלה' לי ְְְְֲִִִֶֶַַַַָָָָָָָָ'הּבעלי

אתנן. מּׁשּום מּתר זה הרי - ְֲִֵֶֶֶָָָֻטלה
אינֹו לפיכ גּופן, אּלא ּומחיר אתנן מּׁשּום אסּור ְְְִִִֵֵֶֶָָָָָאין

ּבהמה ּכגֹון הּמזּבח, ּגּבי על לקרב הראּוי ּדבר על אּלא ְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָָָָחל
מעֹות לּה נתן וסלת. וׁשמן ויין יֹונה ּובני ותֹורין ְְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹטהֹורה

ּכׁשר. זה הרי - קרּבן ּבהן ְְְֲֵֵֶֶָָָָָָולקחה
,ׁשמן ועּׂשאתן זיתים סלת, ועּׂשאתן חּטים לּה ֲֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹנתן

נתן נׁשּתּנּו. ׁשּכבר ּכׁשרים, אּלּו הרי - יין ועּׂשאתן ְְְֲֲֲִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָָענבים
מּנה ואפּלּו לּמזּבח. נאסרה לא - ּבאתנּנּה קדׁשים ּבהמת ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלּה
הּמקּדׁשין, נפסלּו לא - ּבאתנּנּה חגיגתֹו ועל ּפסחֹו על ְְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָֹֻאֹותּה
לּה נתן אם וכן ׁשהקּדיׁשן. מּׁשעה ּגבֹוּה ּבהן זכה ְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָׁשּכבר
ׁשאינֹו ּדבר אֹוסר אדם ׁשאין ּפסלֹו, לא - ׁשּלֹו ׁשאינֹו ְֵֵֵֵֶֶֶֶָָָָָָָֹּדבר
עֹופֹות, לּה נתן אם אבל הּבעלים. נתיאׁשּו ּכן אם אּלא ְְֲֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָׁשּלֹו,

ואסּורים. עליהם חל אתנן - מקּדׁשין ׁשהן ּפי על ְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַַָָָֻאף
זה. דבר הּוא קּבלה ְִִֵֶַָָָָּומּדברי

טלה ל הא לחברֹו: האֹומר זה ּכלב? מחיר הּוא זה ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַָָאי
אֹו ּבהמֹות ּבכּמה ּכלב החליף אם וכן זה. ּכלב ּתחת ְְְֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָזה

לּמזּבח. אסּורֹות ּכּלן - ּבהן וכּיֹוצא ְְֲִֵֵֶַַַָָֻעֹופֹות
לקח וזה טלאים עּׂשרה לקח זה ׁשחלקּו, ׁשּתפין ְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֻׁשני

העּׂשרה אבל מּתרין; הּכלב ׁשעם - אחד וכלב ְְֲֲִִִֶֶֶֶֶֶַָָָָָָָֻּתׁשעה
על יתר אֹו הּכלב ּכדמי ּדמֹו מהם אחד יׁש אם ְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּכנגּדֹו:
מחירֹו, ויהיה הּכלב ּכנגד העּׂשרה מן מֹוציאֹו - הּכלב ְְְְְֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָּדמי
מּדמי ּפחּותין ּדמיו מהן ואחד אחד ּכל ואם מּתרים; ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶָָָָָָָָֻּוׁשארן

אסּורים. ּכּלן העּׂשרה הרי - ֲֲֲִֵֶֶַָָָָֻהּכלב
סלת ונעּׂשּו ּבחּטים ּכלב ׁשהחליף ּכגֹון הּמחיר, ְְְְְֱֲִִִִִֶֶֶֶֶַַַָֹנׁשּתּנה

זֹונה אתנן מּתרין. - זֹונה ּומחיר ּכלב אתנן מּתר. זה הרי -ְְְֲִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָֻֻ
אבלּו מׁשּתּנין. הן ׁשהרי הּבית, לבדק מּתרין - ּכלב ְְְֲֲִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֻמחיר

נדר לכל ׁשּנאמר: לּבית; רּקּועין יעּׂשה לא אתנן ׁשל ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֹּגּופן
הרּקּועים. את להביא -ְִִִֶָָ

ה'תשע"א תשרי כ"א רביעי יום

 
הּמזּבח2ּודבׁש1ּׂשאֹור לגּבי ׁשהן3אסּורין ּבכל ואּסּורן ,4; ְְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָָ

ואינֹו וגֹומר. תקטירּו לא ּדבׁש וכל ּׂשאר כל ּכי ְְְְְְֱִִֵֵֶֶַַַָָֹֹׁשּנאמר:
קרּבן לׁשם אֹו הּקרּבן עם הקטירן אם אּלא ואחד5חּיב . ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָ

ּכל על לֹוקה - ׁשּלהן ּתערבת הּמקטיר אֹו עצמן ְְְֲִִֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּמקטיר
עצמֹו ּבפני מהן אינֹו6אחד - ּכאחד ׁשניהן הקטיר ואם . ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָ

אחד ּבלאו נאמרּו ׁשּׁשניהם לפי אחת, אּלא .7לֹוקה ְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָ
נפסלה - ּבּקטרת ׁשהּוא ּכל מהם הקטיר8נפל ואם . ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָֹ

ּבהיכל לֹוקה9מּמּנה מּכזית.10- ּפחּותה הקטרה ואין . ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָָ
עצמן ּבפני דבׁש אֹו ּׂשאֹור עצים11העלה לׁשם לּמזּבח ְְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶַַַַָָ

לריח - ניחח לריח יעלּו לא הּמזּבח ואל ׁשּנאמר: ּפטּור; -ְְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָֹֹ
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.(אחרים ידי על (=שנחמץ לחמץ הדין והוא אחרים. המחמיץ לדבשדבר כולל שם ו"הוא דבש" קרוייה פרי מתיקת "כל
כן, לפרש והוכרח המתוקים". הפירות מן היוצא מוהל וכן תורה, של הדבש סתם שהוא תמרים דבש וכן דבורים), (=דבש הידוע
הוא הנאמר הדבש ואם לה'". אותם תקריבו (=ביכורים) ראשית קרבן וגו', תקטירו לא דבש וכל שאור "כל התורה שאמרה מפני
דבורים. דבש ולא המינים שבעת מפירות אלא אינם ביכורים והלא אותם", תקריבו ראשית "קרבן שנאמר זה מהו דבורים דבש

.הפנימי במזבח אלא חייב אינו המרובה,בקטורת אלא לי "אין ד): הלכה יב פרשה דנדבה (דבורא ויקרא פרשת בספרא
שהקטירו כגון בכזית, הייתה כשההקטרה והמדובר נח. במנחות הוא וכן דבש". וכל וכו' שאור כל לומר תלמוד מניין? המועט
פחותה הקטרה שאין ב, הלכה להלן רבינו פסק שהרי מג: בפסחים וכזעירי להקטרה, המותר דבר גם הזה הכלֿשהוא עם ביחד

תערובת. היינו כן לא שאם עצמם, בפני ואחד אחד כל ניכרים וההיתר שהאיסור וכגון הקרבןמכזית עם שהקטירן או כלומר,
משנה ובכסף ג הלכה להלן ראה עצים. לשם ולא הקרבן לשם שיתכווין ובלבד עצמן בפני שהקטירן או עצים, לשם נתכווין ואפילו

בנפרד.שם. הקטירן אם עצמו, בפני שאור ועל עצמו בפני דבש על שאורכלומר, המעלה "אתמר שם: במנחות כרבא
דאמרי איכא שבכללות, לאו על לוקין אין אמר רבא וכו', דבש משום ולוקה שאור משום לוקה אביי אמר המזבח גבי על ודבש

רבינו. על השיג והראב"ד הראשון. דאמרי כאיכא ופוסק וכו'", לקי לא נמי חדא דאמרי ואיכא לקי מיהא ו.חדא בכריתות
משום הוא שהטעם "ומשמע ח. הלכה המקדש כלי מהלכות ד פרק יומא בירושלמי אבל פסלה", דבש בה נתן "ואם בברייתא:
בירושלמי שאמרו כמו לקטורת. יפה שהוא מפני אלא דבש תנא נקט ולא לדבש, שאור בין חילוק אין כן ואם תקטירו לא שנאמר

משנה). (כסף בריחה" לעמוד יכול כולו העולם כל היה לא דבש מעט לתוכה נותן היה אילו שבהיכל,שם הפנימי המזבח על
יום. בכל הקטורת מקטירין החיצון),שעליו מזבח על אפילו (שהוא שאור או דבש שהקטיר על לוקה שהוא מה מלבד כלומר,

זר קטורת עליו תעלו "לא ט) ל, (שמות שנאמר זרה, קטורת הזהב מזבח על שהקטיר על גם לוקה ומנחה".הוא ועולה אבלה
חייב. עצים, לשם אפילו הקרבן, עם דבש או שאור העלה



קח             
  

אפּלּו עצים. לׁשם מעלה אּתה אבל מעלה, אּתה אי ְֲֲֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָניחֹוח
להקטרה ראּוי ׁשאינֹו ּדבר ּבּׂשאֹור,12הקטיר אֹו ּבדבׁש ְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָ

לֹוקה - הּקרּבן מן והּוא .13הֹואיל ְְִִֶַָָ
ואׁשם חּטאת מּבּׂשר הּמעלה קדׁשים14ּכיצד? מּבּׂשר אֹו ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָָ

הּמנחֹות15קּלים מּׁשירי העמר16אֹו מּמֹותר מחּטאת17אֹו אֹו ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָֹ
הּפנים18העֹוף מּלחם הּלחם19אֹו ׁשל20ּוׁשּתי ׁשמן מּלג אֹו ְִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹ
ּבין21מצרע ּבדבׁש, אֹו ּבחמץ מאּלּו מאחת ּכזית הּמעלה , ְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָֹ

לּכבׁש ּבין ראּויין22לּמזּבח אּלּו ּכל ׁשאין ּפי על אף לֹוקה. - ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָ
עליהן חּיב - קרּבן קרּויין והן הֹואיל ׁשּנאמר:23להקטרה, ; ְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָ
וגֹומר ליי אתם ּתקריבּו ראׁשית .24קרּבן ְְְִִֵֵַַַָָָֹ

אסּור הּמזּבח25וכן על אּלּו26להקטיר ּדברים מּכל ּדבר ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָ
ּוׁשירי ואׁשמֹות חּטאֹות ּבּׂשר ּכגֹון להקטרה, ראּויין ְְְְְְֲִֵֵֶַַַַָָָָָָׁשאינן

ּדבר ׁשּכל למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּבהן. וכּיֹוצא ְְְְִִֵֶֶַַָָָָָָָמנחֹות
ּתקטירּו ּבבל ׁשאריתֹו הרי - לאּׁשים .27ׁשּמקצתֹו ְְְְֲִִִִִֵֵֶַַָָ

טמאה ּבהמה איברי לֹוקה.28הּמקטיר - הּמזּבח ּגּבי על ְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַַַָָ
מן נאמר: ׁשהרי עּׂשה, מּכלל הקרבתּה ׁשאּסּור ּפי על ְְְֱֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָואף

אכל הקרב29הּטהֹורה הּטהֹורה ּתאכל30ּומן לא טמאה הא , ְְְְֱִֵֵַַַַָָָָֹֹֹ
מּכלל הּבא הּטמאה אכילת על ׁשּלֹוקה ּכׁשם - ּתקריב ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָֹולא

הקרבתּה על לֹוקה ּכ ּבמקֹומֹו, ׁשּבארנּו ּכמֹו אבל31עּׂשה, . ְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַָָָָָ
לֹוקה ואינֹו ּבעּׂשה, עֹובר - טהֹורה חּיה איברי .32הּמקריב ְְְְֲִֵֵֵֵֵֶַַַַָָ

ּומן הּבקר מן הּבהמה מן ׁשּנאמר: ּבעּׂשה? ׁשהּוא ְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָּומּנין
ּתקריבּו לא החּיה מן הא קרּבנכם, את ּתקריבּו ;33הּצאן ְְְְִִִֶֶַַַַַַָָָֹֹ

עּׂשה. - עּׂשה מּכלל הּבא ְְֲֲִֵֵַַַָולאו
ּפסּול - הּקרּבן והקריב הּגֹוזל אֹו ּברּו34הּגֹונב והּקדֹוׁש , ְְְְִִֵֵַַַַָָָָָ
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ביחד עצים, לשם הדבש כשהבעיר המדובר וכאן קרבן, לשם או הקרבן עם הקטירן אם אלא חייב שאינו א הלכה למעלה ראה
חטאת. בשר וכו'עם חטאת מבשר המעלה "ומנין ו): הלכה יב פרשה דנדבה (דבורא ויקרא פרשת בספרא רבינו דברי מקור

וכו'. דבש וכל שאור כל כי לומר תלמוד בלאֿתעשה, עובר הדבש ומן השאור מן לכהנים.והקטירם נאכלין שלמישהם
לכהנים. הנאכל ובכור לבעלים, שנאכלים ופסח, בהמה מעשר תודה, נקמצותיחיד, המזבח לגבי הקריבות המנחות "כל כי

לכהנים". נאכל והשאר המזבח על כולו הקומץ המנחות.ומקטיר כל כשיירי לכהנים ומקורהנאכל לכהנים. הנאכלת
רחמנא אמר לאישים שממנו כל מהו, מזבח גבי על העוף חטאת מבשר המעלה חסדא, מרב חמא בר רמי "בעי נח. במנחות זה דבר
ר' כתנאי, קרבן, שמו נמי והאי קרבן ששמו כל דלמא או לכהנים), וכולה דמה, אלא למזבח אין (שהרי לאישים ממנו אין והאי
כי רבינו וסובר בינייהו". איכא העוף חטאת בשר - בינייהו מאי קרבן, ששמו כל אומר עקיבא רבי לאישים, שממנו אומר אליעזר

עקיבא. כרבי ופסק כנ"ל. דבש, או שאור עם העוף חטאת בשר כשמעלה כאן לכהניםהמדובר כולו נאכל הפנים לחם כי
המזבח. לגבי קרב לכהנים.ואינו נאכלות הן בגמראכי זה דבר ומקור כהונה. לזכרי נאכלים השמן לוג שיירי כי

לרבות קרבנם" "כל לוי דתני בינייהו, איכא מצורע של שמן לוג אמר רב בינייהו, איכא העוף חטאת בשר וכו' "כתנאי הנ"ל מנחות
כנ"ל. עקיבא, כרבי רבינו ופסק מצורע". של שמן ואחדלוג מזבח אחד - יעלו" לא המזבח "ואל שנאמר ממה כן ולמדו

הואכבש. הרי לאישים ממנו שיש כל לה'", אשה ממנו תקטירו "לא יא) (שם, שנאמר ממה זאת למדו שם בספרא כי אף
חייב". - לאישים ממנו אין ואפילו קרבן, ששמו "כל נח.) (מנחות עקיבא לרבי אבל אליעזר לרבי אלא זה אין - תקטירו בבל

.ממנו תקטירו לא קרבן ששמו כל לה'", אשה ממנו תקטירו "לא יא) (שם, נאמר זה (למעלהולפני משנה הכסף לדעת
ודבש. שאור במעלה הוא הכתוב שעיקר לפי כאן, אין מלקות אבל בלבד, איסור אלא כאן אין ג) המזבחהלכה על דווקא

הכבש גבי על מכולם "המעלה נז: במנחות שאמרו ומה אחר. לדבר ולא כמזבח, כבש נתרבה ודבש לשאור רק כי הכבש, על ולא
יוחנן, כרבי ופסק עצים. לשם ודבש שאור עם אותם במעלה שהמדובר רבינו מפרש פטור", אומר אלעזר ר' חייב אמר יוחנן ר'

כמזבח. כבש אין כי מודים הכל ודבש, שאור בלא לחוד אלו דברים במעלה רבינואבל פסק ודבש שאור שלעניין פי על אף
כן. הדבר אין לחוד, חטאת בבשר - עליהן" חייב קרבן שהוא ש"כל עקיבא כרבי ד) הלכה וכו'.(למעלה וגמל סוס חמור,

."תאכלו אותה בבהמה גרה מעלת פרסות שתי שסע ושוסעת פרסה מפרסת בהמה "וכל ו) יד, (דברים שנאמרשנאמר
קרבנכם". את תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה המזבח,"מן גבי על טמאה בהמה אברי המעלה "אתמר אמרו: שם בזבחים

עליו,רי לוקין עשה מכלל הבא ולאו לא, טמאה אין טהורה לוקה, אמר לקיש ריש לוקה. אינו אמר יוחנן רבי לוקה, אמר לקיש ש
ולאו טמאה, בהמה ולא תאכלו אותה ירמיה, רבי מותיב עליו. לוקין אין עשה מכלל הבא לאו עליו, לוקין אין אמר יוחנן ורבי
כי פליגי, לא עלמא דכולי טמאה בהמה באברי לך אסברא תחליפא, בר ירמיה לרבי יעקב רבי ליה אמר עשה, עשה מכלל הבא
עשה: עשה מכלל הבא ולאו המתחיל בדיבור לשונו וזו לקיש, ריש על היא ירמיה ר' שקושיית רש"י ומפרש וכו'". בחיה פליגי
לאו אחריה, תעשה לא מדאיצטריך אלמא תאכלו לא זה את אך לומר תלמוד מנלן, תעשה בלא ומסקינן וכו' שנוייה היא "כך
על היא ירמיה ר' קושיית רבינו לדעת אבל לא", ותו דאיכא הוא "דעשה פליגי: לא עלמא דכולי המתחיל ובדיבור היא", אזהרה
שהאכילה כיוון ממילא כן אם לגבוה, אסור להדיוט שאסר שכל תקריבו, אתה נמי משמע תאכלו, אותה שנאמר שכיוון יוחנן, ר'
מאכילה. הקרבה שלמדים בלאו, שהוא פליגי לא עלמא כולי טמאה בהמה באברי ומתרץ: להקרבה, הדין הוא - תעשה בלא

אמר יוחנן ר' כלום, בלא עובר אינו אמר לקיש ריש בעשה, עובר אמר יוחנן רבי אתמר והכי בחיה, פליגי "כי שם: בזבחים
למצוה ההוא וכו' אמר לקיש ריש לא, חיה אין, קרבנכם") את תקריבו הצאן ומן הבקר מן הבהמה (=מן בהמה בעשה, עובר

יוחנן. כרבי רבינו ופסק בהמה,בעלמא". קרוייה שהיא החיה אף יכול "בהמה ו): הלכה ב פרשה דנדבה (דבורא ויקרא ספרא
וצאן בקר לומר תלמוד וכו', כשר הביא ואם יביא לא יכול וצאן, בקר אלא בבהמה לך אין וצאן בקר לומר תלמוד וכו' שנאמר
זה הוסיף אם הא חטים, אלא לי תביא אל רבו לו שאמר למי דומה זה למה הא בלבד, וצאן בקר אלא בבהמה לך ואין תקריבו,

דבריו". על עובר זה הרי החטים, הגזול".על ולא "קרבנו - סז) סו: קמא (בבא מזה ולמדו קרבנו" עולה "אם שנאמר

             
  

לֹומר צרי ואין ּבעֹולה. גזל ּׂשנא ׁשּנאמר: ּׂשֹונאֹו; ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָהּוא
ּכׁשר הּקרּבן - הּבעלים נתיאׁשּו ואם מתקּבל. .35ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּבּׂשרּה את אֹוכלין ׁשהּכהנים חּטאת, היה ּומּפני36ואפּלּו . ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
- לרּבים נֹודעה אם הּגזּולה, ׁשהחּטאת אמרּו: מזּבח ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָּתּקנת
ׁשּלא ּכדי הּבעלים, ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף מכּפרת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאינּה

העֹולה וכן ּגזלֹות. אֹוכל מזּבח .37יאמרּו: ְְְְִֵֵֵֵַָָֹ
סתם והקריבּה חברֹו עֹולת ּבּה38הּגֹונב נתּכּפרּו - ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ

הראׁשֹונים. ְִִִַָָהּבעלים
ּונסכים מנחֹות מביאין הּטבל39אין מן מן40לא ולא ְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹ

לעמר קדם המדּמע41החדׁש מן לֹומר42ולא צרי ואין , ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֻ
ּבעברה הּבאה מצוה ׁשהיא מּפני הּכרם; וכלאי ,43מערלה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

נתקּדׁשּו לא - הביא ואם ּׂשֹונאּה. הּוא ּברּו ְְְְִִִֵֶַַָָָֹׁשהּקדֹוׁש
ּכקדׁשים ויהיּו להּפסל, נתקּדׁשּו אבל לקרּבן, ראּויין ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָלהיֹותן

.44ׁשּנפסלּו ְְִֶ
הּלחם ׁשּתי קדם החדׁש מן אֹותן מביאין אין הּמנחֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכל

ּבהן נאמר ׁשהרי ליי45לכּתחּלה, ּבּכּורים :46- הביא ואם ; ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּמקצה47ּכׁשר מן נסכים ּומביאים טֹוב48. .49ּביֹום ְְְְִִִִֵֶַָָֻ

,לּמזּבח ׁשּיעלּו קדם הּקרּבנֹות ּכל למלח עּׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמצות
ׁשּקרב דבר ל ואין מלח. ּתקריב קרּבנ ּכל על ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנאמר:

הּנסכים מּיין חּוץ מלח, ּבלא והעצים50לּמזּבח .51והּדם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
קּבלה זה למלח52ודבר ּומצוה עליו. לסמ מקרא לֹו ואין , ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹ

ּכמֹו יפה, יפה האברהּבּׂשר את ׁשּמהּפ לצלי ּבּׂשר לח ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
אחד מלח ּבגרּגיר אפּלּו ׁשהּוא, ּכל מלח ואם -53ּומֹולח. ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

.54ּכׁשר ֵָ
לֹוקה - ּכלל מלח ּבלא תׁשּבית55הקריב ולא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֹֹ

ּכׁשר הּקרּבן - ׁשּלֹוקה ּפי על ואף .אלהי ּברית ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמלח
ּבּקמיצה56והרצה מעּכב ׁשהּמלח הּמנחה, מן חּוץ .57; ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ

מנחת מעל אלהי ּברית מלח תׁשּבית ולא .58ׁשּנאמר: ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ּכמֹו צּבּור, מּׁשל - הּקרּבנֹות ּכל ּבֹו ׁשּמֹולחין ְְְִִִֶֶֶַַַָָָהּמלח

לקרּבנֹו עצים אֹו מלח מביא הּיחיד ואין מּביתֹו.59העצים; ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
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כאן - בגזילה קניין אינו שיאוש א) הלכה ואבידה גזילה מהלכות ב (פרק רבינו שדעת פי על ואף נה. בגיטין יהודה רב כדעת
להקדש. מחולין השם שינוי גם כאן שיש ועוד משנה). (כסף נה: שם רבא שאמר כמו ברשותיה, רבנן לאאוקמוה כלומר,

לכהנים. אכילה גם בה שיש בחטאת, אפילו אלא הכשירו, המזבח, על לריצוי אלא שאינה בעולה, שכןרק וכל להיות צריך
דכליל עולה מיבעיא לא קאמר מיבעיא לא נמי, עולה אפילו חטאת איריא "מאי שם: בגיטין הוא וכן למזבח, כולה שהיא העולה,
אוכל מזבח יאמרו שלא גזור הכי אפילו לה, אוכלים כהנים ואידך מזבח, לגבי דסליק היא ודם דחלב נמי חטאת אפילו אלא היא,

אחר.גזלות". לשם להקריבה נתכווין לא א)כלומר, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ב בפרק (ראה הסולת [היינו
חדש]. מטעם העומר לפני אמרוהאסורה מכאן לישראל, המותר מן טו) מה, (יחזקאל ישראל "ממשקה מח. פסחים גם ראה

הטבל". מן נסכים מביאין העומר.אין שהקריבו לפני חדשה שהםתבואה פי על ואף התרומה. עם שנתערבו חולין
לישראל. המותר מן ישראל ממשקה שנאמר ישראל, לכל מותרים שאינם מכיוון ונסכים, מנחות מהם מביאין אין - לכהנים מותרים

מן ישראל, ממשקה זה אין הלא בעבירה, הבאה מצוה שהוא משום הטעם לומר לרבינו לו למה העיר צט סימן אריה השאגת
לישראל? הביאהמותר ואם הכרם, וכלאי מערלה לומר צריך ואין המדומע מן וכו' ונסכים מנחות מביאין "אין פח. זבחים

הכלי". שקדשם וישרפו לחול נפקי "דלא רש"י ומפרש ליפסל". קדש אבל ליקרב, קדש לא אסי רב ואיתימא רב אמר קדש, לא
.הלחם דאיקרובשתי "משום אחד נוסח לפי ה: שם בגמרא אמרו יביא", לא הלחם לשתי "קודם סח: מנחות במשנה

בדיעבדביכורים". כשר כך משום העומר הקרבת לאחר להדיוט שהותר כיוון נחמיה בר יהודה אמר שם ובגמרא במשנה. שם
הלחם. שתי קודם הביא לגיזתהאם רחל יו: בשבת (ראה בחנות למכירה אלא לשתייה עומדות שאינן יין של חביות היינו

לא). או מוקצה איסור יש אם שמעון ור' יהודה דר' פלוגתא - דעיסקא ותמרי דרידיא ותורי לביצתה "יוםתרנגולת נקט
המוקצה מן נסכים מביאים אסור, שמוקצה פי על ואף יז). הלכה טוב יום מהלכות א (פרק מוקצה איסור אין שבשבת לפי טוב"

מח.). (פסחים בזמן התלוי איסור אלא בעצם, איסור ואינו מדרבנן, אלא אינו איסורו שכל הבאמשום ביין אלא אינו זה וכל
שאינו מפני הוא מלח, צריך היין שאין דבר של שטעמו פי על [ואף מלח. עליו נותן עצמו בפני יין נדב אם אבל הנסכים, עם
מעשה (הלכות לאשים עולה אינו הוא גם שהרי מלח, יצטרך לא עצמו בפני הבא יין גם כן ואם כא.), (מנחות לאשים עולה
בפני הבא יין לבין לאישים, אינו הדין שמעיקר הנסכים, עם הבא יין בין יסודי הבדל יש - משנה) בלחם שם ועיין שם. הקרבנות

האישים]. גבי על יבוא שלא לו גרם המזבח על האש כיבוי שאיסור אלא לאישים, לבוא לו היה שמעיקרו איתמעטעצמו, דם
דמך. מעל ולא - מנחתך" "מעל יג) ב, (ויקרא שנאמר ממה כ. הואבמנחות מלח בלא קרבים שהעצים זה דבר כלומר,

לשרפה המזבח גבי על שנקרב כל "וכן לשונו: וזה יח. למנחות המשנה בפרוש רבינו כתב וכן כאן, משנה לחם ראה קבלה, מדברי
עצים. לעניין רק היא שהקבלה הרי דמך", מעל ולא מנחתך מעל אמר הדם וכן קבלה, וזה בלבד, העצים אלא מלח בלא אפשר אי

לקיים בכדי שהוא, כל מליחה צריך שדם לטעות מקום היה (כלומר, בעלמא" למצוה משהו בה מישדא דתימא "מהו שם
שהוא. כל מספיק שלמצוה הרי מליחה). גםמצוות כשר הקרבן אבל מליחה, מצוות ידי שיצא כשרה, המליחה לומר רוצה

כלום. מלח לא ההקרבהאם שעצם - עליו לוקין שאין מעשה, בו שאין לאו זה ואין צט. תעשה לא המצוות בספר גם הוא כן
הלא משנה: בלחם והקשה שם. המצוות בספר מפורש וכן לוקה, - קרבן שבכל מכאן ונראה איסור. של מעשה הוא מלח בלא
כן ואם וגו', מלח תשבית ולא שנאמר המנחה בקמיצת אלא קרבן, בשום מעכב אינו שהמלח כדלהלן, במנחה, אלא אינו זה פסוק

קרבן? בכל מלקות לחייב לו לעכב".מנין ולא למצוה מלח, תקריב קרבנך כל על הכתוב מפשט משמע נקט"כן
בלבד. הקומץ את אלא מולח שאינו משום כלקמיצה רב "אמר יט. שם ובמנחות משנה). (כסף לעכב" וודאי "שמשמע

וכו' מלח ולא פתת ולא בלל לא יצק "לא יח, שם במשנה שאמרו ומה לעכב", אלא אינו המנחה בתורת הכתוב שהחזיר מקום
כ. שם ובגמרא שם המשנה פירוש ראה הזר, מלחה אבל הכהן, מלח שלא אלא כלל, מלח שלא הכוונה אין דקדקכשרה",

עצים. מביא היחיד אשר יש אבל בו, שנתחייב קרבן היינו לקרבנו, לכתוב
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לֹומר צרי ואין ּבעֹולה. גזל ּׂשנא ׁשּנאמר: ּׂשֹונאֹו; ְְְֱִֵֵֵֶֶַַָָָהּוא
ּכׁשר הּקרּבן - הּבעלים נתיאׁשּו ואם מתקּבל. .35ׁשאינֹו ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָ

ּבּׂשרּה את אֹוכלין ׁשהּכהנים חּטאת, היה ּומּפני36ואפּלּו . ְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹ
- לרּבים נֹודעה אם הּגזּולה, ׁשהחּטאת אמרּו: מזּבח ְְְְִִִֵֶַַַַַַַָָָָָָּתּקנת
ׁשּלא ּכדי הּבעלים, ׁשּנתיאׁשּו ּפי על אף מכּפרת ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאינּה

העֹולה וכן ּגזלֹות. אֹוכל מזּבח .37יאמרּו: ְְְְִֵֵֵֵַָָֹ
סתם והקריבּה חברֹו עֹולת ּבּה38הּגֹונב נתּכּפרּו - ְְְְְֲִִִֵֵַַַָָָ

הראׁשֹונים. ְִִִַָָהּבעלים
ּונסכים מנחֹות מביאין הּטבל39אין מן מן40לא ולא ְְְְִִִִִֵֶֶַָָֹֹ

לעמר קדם המדּמע41החדׁש מן לֹומר42ולא צרי ואין , ְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָֹֹֹֻ
ּבעברה הּבאה מצוה ׁשהיא מּפני הּכרם; וכלאי ,43מערלה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָָ

נתקּדׁשּו לא - הביא ואם ּׂשֹונאּה. הּוא ּברּו ְְְְִִִֵֶַַָָָֹׁשהּקדֹוׁש
ּכקדׁשים ויהיּו להּפסל, נתקּדׁשּו אבל לקרּבן, ראּויין ְְְְְְְְְְֲִִִִִִֵַָָָָָָָלהיֹותן

.44ׁשּנפסלּו ְְִֶ
הּלחם ׁשּתי קדם החדׁש מן אֹותן מביאין אין הּמנחֹות ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכל

ּבהן נאמר ׁשהרי ליי45לכּתחּלה, ּבּכּורים :46- הביא ואם ; ְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָ
הּמקצה47ּכׁשר מן נסכים ּומביאים טֹוב48. .49ּביֹום ְְְְִִִִֵֶַָָֻ

,לּמזּבח ׁשּיעלּו קדם הּקרּבנֹות ּכל למלח עּׂשה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹֹמצות
ׁשּקרב דבר ל ואין מלח. ּתקריב קרּבנ ּכל על ְְְְְֱִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָׁשּנאמר:

הּנסכים מּיין חּוץ מלח, ּבלא והעצים50לּמזּבח .51והּדם ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֹ
קּבלה זה למלח52ודבר ּומצוה עליו. לסמ מקרא לֹו ואין , ְְְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָָָֹֹ

ּכמֹו יפה, יפה האברהּבּׂשר את ׁשּמהּפ לצלי ּבּׂשר לח ְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָ
אחד מלח ּבגרּגיר אפּלּו ׁשהּוא, ּכל מלח ואם -53ּומֹולח. ְְְֲִִִֵֶֶֶַַַַָָָ

.54ּכׁשר ֵָ
לֹוקה - ּכלל מלח ּבלא תׁשּבית55הקריב ולא ׁשּנאמר: , ְְְְְֱִִִֶֶֶֶַַַָֹֹ

ּכׁשר הּקרּבן - ׁשּלֹוקה ּפי על ואף .אלהי ּברית ְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹמלח
ּבּקמיצה56והרצה מעּכב ׁשהּמלח הּמנחה, מן חּוץ .57; ְְְְְִִִֵֶֶַַַַַָָָֻ

מנחת מעל אלהי ּברית מלח תׁשּבית ולא .58ׁשּנאמר: ְְְְֱֱִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָֹֹ
ּכמֹו צּבּור, מּׁשל - הּקרּבנֹות ּכל ּבֹו ׁשּמֹולחין ְְְִִִֶֶֶַַַָָָהּמלח

לקרּבנֹו עצים אֹו מלח מביא הּיחיד ואין מּביתֹו.59העצים; ְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

כאן - בגזילה קניין אינו שיאוש א) הלכה ואבידה גזילה מהלכות ב (פרק רבינו שדעת פי על ואף נה. בגיטין יהודה רב כדעת
להקדש. מחולין השם שינוי גם כאן שיש ועוד משנה). (כסף נה: שם רבא שאמר כמו ברשותיה, רבנן לאאוקמוה כלומר,

לכהנים. אכילה גם בה שיש בחטאת, אפילו אלא הכשירו, המזבח, על לריצוי אלא שאינה בעולה, שכןרק וכל להיות צריך
דכליל עולה מיבעיא לא קאמר מיבעיא לא נמי, עולה אפילו חטאת איריא "מאי שם: בגיטין הוא וכן למזבח, כולה שהיא העולה,
אוכל מזבח יאמרו שלא גזור הכי אפילו לה, אוכלים כהנים ואידך מזבח, לגבי דסליק היא ודם דחלב נמי חטאת אפילו אלא היא,

אחר.גזלות". לשם להקריבה נתכווין לא א)כלומר, הלכה הקרבנות מעשה מהלכות ב בפרק (ראה הסולת [היינו
חדש]. מטעם העומר לפני אמרוהאסורה מכאן לישראל, המותר מן טו) מה, (יחזקאל ישראל "ממשקה מח. פסחים גם ראה

הטבל". מן נסכים מביאין העומר.אין שהקריבו לפני חדשה שהםתבואה פי על ואף התרומה. עם שנתערבו חולין
לישראל. המותר מן ישראל ממשקה שנאמר ישראל, לכל מותרים שאינם מכיוון ונסכים, מנחות מהם מביאין אין - לכהנים מותרים

מן ישראל, ממשקה זה אין הלא בעבירה, הבאה מצוה שהוא משום הטעם לומר לרבינו לו למה העיר צט סימן אריה השאגת
לישראל? הביאהמותר ואם הכרם, וכלאי מערלה לומר צריך ואין המדומע מן וכו' ונסכים מנחות מביאין "אין פח. זבחים

הכלי". שקדשם וישרפו לחול נפקי "דלא רש"י ומפרש ליפסל". קדש אבל ליקרב, קדש לא אסי רב ואיתימא רב אמר קדש, לא
.הלחם דאיקרובשתי "משום אחד נוסח לפי ה: שם בגמרא אמרו יביא", לא הלחם לשתי "קודם סח: מנחות במשנה

בדיעבדביכורים". כשר כך משום העומר הקרבת לאחר להדיוט שהותר כיוון נחמיה בר יהודה אמר שם ובגמרא במשנה. שם
הלחם. שתי קודם הביא לגיזתהאם רחל יו: בשבת (ראה בחנות למכירה אלא לשתייה עומדות שאינן יין של חביות היינו

לא). או מוקצה איסור יש אם שמעון ור' יהודה דר' פלוגתא - דעיסקא ותמרי דרידיא ותורי לביצתה "יוםתרנגולת נקט
המוקצה מן נסכים מביאים אסור, שמוקצה פי על ואף יז). הלכה טוב יום מהלכות א (פרק מוקצה איסור אין שבשבת לפי טוב"

מח.). (פסחים בזמן התלוי איסור אלא בעצם, איסור ואינו מדרבנן, אלא אינו איסורו שכל הבאמשום ביין אלא אינו זה וכל
שאינו מפני הוא מלח, צריך היין שאין דבר של שטעמו פי על [ואף מלח. עליו נותן עצמו בפני יין נדב אם אבל הנסכים, עם
מעשה (הלכות לאשים עולה אינו הוא גם שהרי מלח, יצטרך לא עצמו בפני הבא יין גם כן ואם כא.), (מנחות לאשים עולה
בפני הבא יין לבין לאישים, אינו הדין שמעיקר הנסכים, עם הבא יין בין יסודי הבדל יש - משנה) בלחם שם ועיין שם. הקרבנות

האישים]. גבי על יבוא שלא לו גרם המזבח על האש כיבוי שאיסור אלא לאישים, לבוא לו היה שמעיקרו איתמעטעצמו, דם
דמך. מעל ולא - מנחתך" "מעל יג) ב, (ויקרא שנאמר ממה כ. הואבמנחות מלח בלא קרבים שהעצים זה דבר כלומר,

לשרפה המזבח גבי על שנקרב כל "וכן לשונו: וזה יח. למנחות המשנה בפרוש רבינו כתב וכן כאן, משנה לחם ראה קבלה, מדברי
עצים. לעניין רק היא שהקבלה הרי דמך", מעל ולא מנחתך מעל אמר הדם וכן קבלה, וזה בלבד, העצים אלא מלח בלא אפשר אי

לקיים בכדי שהוא, כל מליחה צריך שדם לטעות מקום היה (כלומר, בעלמא" למצוה משהו בה מישדא דתימא "מהו שם
שהוא. כל מספיק שלמצוה הרי מליחה). גםמצוות כשר הקרבן אבל מליחה, מצוות ידי שיצא כשרה, המליחה לומר רוצה

כלום. מלח לא ההקרבהאם שעצם - עליו לוקין שאין מעשה, בו שאין לאו זה ואין צט. תעשה לא המצוות בספר גם הוא כן
הלא משנה: בלחם והקשה שם. המצוות בספר מפורש וכן לוקה, - קרבן שבכל מכאן ונראה איסור. של מעשה הוא מלח בלא
כן ואם וגו', מלח תשבית ולא שנאמר המנחה בקמיצת אלא קרבן, בשום מעכב אינו שהמלח כדלהלן, במנחה, אלא אינו זה פסוק

קרבן? בכל מלקות לחייב לו לעכב".מנין ולא למצוה מלח, תקריב קרבנך כל על הכתוב מפשט משמע נקט"כן
בלבד. הקומץ את אלא מולח שאינו משום כלקמיצה רב "אמר יט. שם ובמנחות משנה). (כסף לעכב" וודאי "שמשמע

וכו' מלח ולא פתת ולא בלל לא יצק "לא יח, שם במשנה שאמרו ומה לעכב", אלא אינו המנחה בתורת הכתוב שהחזיר מקום
כ. שם ובגמרא שם המשנה פירוש ראה הזר, מלחה אבל הכהן, מלח שלא אלא כלל, מלח שלא הכוונה אין דקדקכשרה",

עצים. מביא היחיד אשר יש אבל בו, שנתחייב קרבן היינו לקרבנו, לכתוב



קי             
  

הּמלח ּבלׁשּכת הּמלח: נֹותנין היּו מקֹומֹות ועל60ּובׁשלׁשה , ְְְְְְִִִֶֶַַַַַַָָ
הּכבׁש מֹולחין61ּגּבי היּו הּמלח ּבלׁשּכת מזּבח. ׁשל ּובראׁשֹו , ְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹ

הּקדׁשים האיברים.62עֹורֹות מֹולחין הּכבׁש ּגּבי ועל . ְְֳִִִֵֵֶֶַַַַָָָ
ּומנחֹות והּלבֹונה הּקמץ מֹולחין מזּבח ׁשל ְְְְְְִִֵֶֶַַַָָֹֹּובראׁשֹו

העֹוף. ועֹולת ְְִַַָָהּנּׂשרפֹות

 
הּנסכין ּכ ונבחר, ּתמים קרּבן ּכל להיֹות ׁשּמצוה ְְְְְְְִִִִִֵֶַָָָָָָָָּכׁשם

ונסּכיהם לכם יהיּו ּתמימם ׁשּנאמר: ונבחרים; ּתמימים ְְְְְְְְֱִִִִִִִִִֵֶֶֶֶַָָיהיּו
מעּׁשן, מּיין לא נסכים יביא ׁשּלא ּתמימים. הּנסכים ׁשּיהיּו -ְְְְְִִִִִִִִֶֶַַָָָָֹֹֻ
רע. טעמֹו אֹו ׁשריחֹו ּבׁשמן יבלל ולא ׁשהתליעה, סלת ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָֹֹֹֹולא

ּבהם יהיה ולא נבחרים, אּלא יהיּו לא הּמערכה עצי ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹֹוכן
לּמזּבח. ּפסּול - לח ּכׁשהּוא ׁשהתליע עץ וכל ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָָּתֹולעת.
סתירה ועצי ׁשהתליע. הּמקֹום את ּגֹורר - יבׁש ְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהתליע

חדׁשים. אּלא יביאּו לא לעֹולם, ְְֲִִִֶָָָָֹּפסּולין
עצים אֹו ּפסּול ׁשמן אֹו סלת אֹו ּפסּול יין ְִִִֵֶֶֶַַַָָֹהּמקּדיׁש

מּום לבעל ּדֹומים אם ספק, הּדבר הרי - לּמזּבח ְְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָּפסּולים
לֹוקה, אינֹו לפיכ מּום. ּכבעל אינן אֹו ולֹוקה, ְְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָּכבהמה

מרּדּות. מּכת אֹותֹו ְִַַַַּומּכין
ּוכלי והעצים והעֹופֹות והּלבֹונה והּׁשמן והּיין ְְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹהּסלת

ׁשּנאמר: אֹותן; ּפֹודין אין - ׁשּנטמאּו אֹו ׁשּנפסלּו ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַָָׁשרת
אינן ואּלּו ,נער ּבהעמדה ׁשּיׁשנֹו ּכל - והערי ְְְְְֱֱֱֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָָֹוהעמיד

לעֹולם. נפּדין אין לפיכ העמדה, ְְְְֲִִִִֵַַָָָָּבכלל
אחר ׁשּנטמאּו אֹו ּבׁשּנפסלּו אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲִִִִֶֶֶַַַָּבּמה

אם ּבכלי, ׁשּיתקּדׁשּו קדם אבל ׁשרת; ּבכלי ְְְְְְֲִִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹׁשּנתקּדׁשּו
ּפי על אף טהֹורין, אבל אֹותן. ּפֹודין - נפסלּו אֹו ְְְְְֲִִִִִַַָָנטמאּו
מּמנחת חּוץ אֹותן. ּפֹודין אין - ּבכלי קדׁשּו לא ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָֹׁשעדין
ׁשּמביא לֹומר, - חּטאתֹו על מחּטאתֹו, ּבּה: ׁשּנאמר ֱִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָחֹוטא,
- ׁשרת ּבכלי ׁשּתתקּדׁש קדם ,לפיכ חּטאתֹו. מּדמי ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹחּטאתֹו
ׁשהיא ּפי על אף אֹותּה ּופֹודין ּדמים, ּכקדּׁשת היא ְֲִִִִִִֵֶַַַָָֻהרי
ּבפני מערכה להם עֹוּׂשה - ׁשּנטמאּו הּנסכים וכל ְְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָטהֹורה.

ּבּמזּבח. וּׂשֹורפן ְְְְִֵַַַָָעצמן
ׁשּיתּבאר [ּכמֹו וטהרן והּׁשיקן ׁשּנטמאּו החג ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶָָָָמי

מתנּסכין; אּלּו הרי - הקּדיׁשן ּכ ואחר טהרן אם ְְְְְֲֲִִִִִִִֵֵַַַָָָָּבטהרֹות]:
יּדחּו. ונדחּו הֹואיל - נטמאּו ּכ ואחר הקּדיׁשן ְְְְְְְִִִִִִִַַָָָואם

והּמׁשקין מּכביצה, ּפחֹות ּדֹורכן - ׁשּנטמאּו וענבים ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָזיתים
ּבאכל, הּוא מפקד ׁשהּמׁשקה לנסכים; ּכׁשרים מהן ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֻהּיֹוצאין

מּגּופֹו. אינֹו ְִִֵּוכאּלּו
,ׁשּנטמאּו ׁשּזרעים ּבקדׁשים: חכמים עּׂשּו יתרה ְְְְְֲֲִִִִֵֶֶַָָָָָָָמעלה

זריעה ׁשאין לנסכים; ּפסּולין מהן הּיֹוצא - זרען ְְְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַָָָָאפּלּו
ׁשאינן ּפי על אף והּלבֹונה, העצים וכן ּבקדׁשים. ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָמֹועלת
ויּפסלּו הּקרּבנֹות, לענין ּכאכל מתטּמאין הן הרי - ְְְְְְְְֲֳִִִִִֵֵֶַַַָָָָֹאכלין
אֹותן. מקריבין ואין לּמזּבח זֹו ּבטמאה והּלבֹונה ְְְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָֻהעצים

,הּמתֹוק הּמזּבח: לגּבי הּפסּולין הּיינֹות הן ְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַָואּלּו
טעמֹו ׁשּנׁשּתּנה אֹו ּבּׁשמׁש אֹו ּבאׁש והמבּׁשל ְְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָֻֻוהמעּׁשן,
טעם ּבֹו נתנה ולא ּבּׁשמׁש אֹותֹו ׁשּמחּממין יין אבל ְְְְֲִִִֶֶֶַַַַַַָָָֹּבּבּׁשּול.
יֹום, ארּבעים ׁשהה ׁשּלא מּגּתֹו ויין צּמּוקין, יין וכן ְְְִִִִִִִֵֵֶַַָָָֹּבּׁשּול,
ּבבית אֹו הּׁשלחין ּבבית הּנטּוע ּכרם ויין הּדלּיֹות, ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָויין
ׁשּלא ּכרם יין אֹו ּביניהן, זרע ׁשּנזרע ּגפנים יין אֹו ְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹהּזבלים,
ּכׁשר. - הביא ואם לכּתחּלה, יביא לא הּיינֹות אּלּו ּכל - ְְְֱִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֹנעבד

תאנה ּגּבי על גפן הדלה הּמזּבח. לגּבי ּפסּול - ׁשּנתּגּלה ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָיין
אֹומר: הּוא הרי ריחֹו. ׁשּנׁשּתּנה מּפני לנסכים, ּפסּול יינּה -ְְְֲִִִִֵֵֵֵֵֶַָָָָ
נׁשּתּנּו. ׁשּלא נסכים אף נׁשּתּנה, ׁשּלא ּזבח מה - ּונסכים ְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָֹֹזבח

ׁשּנעּׂשית החּטים רב התליעּו אֹו רּבּה ׁשהתליעה ְְֲִִִִִִֵֶֶֶַַָָֹֹֻסלת
וכל ספק. זה הרי - אחת חּטה רב התליע ּפסּולה. - ְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹמהן

ּפסּולה. - קמח ּבּה ׁשּנׁשאר ְְִֶֶֶַַָָֹסלת
עלה אם הּסלת, לתֹו ידֹו הּגזּבר מכניס ּבֹודקים? ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָֹּכיצד

חּטים סלת אבל אֹותּה. וינּפה ׁשּיחזר עד ּפסּולה - אבק ְֲֲִִִֶֶֶַַַָָָָָָֹֹּבּה
אֹו האילן ּבבית אֹו הּזבלים ּבבית אֹו הּׁשלחין ּבבית ְְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַָָָָׁשּנזרעּו
הביא ואם לכּתחּלה, יביא לא - עּבדּה ולא נרּה ׁשּלא ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹֹּבארץ

ּכׁשרה. -ְֵָ
אם ספק, אּלּו הרי - ּוזרעם הּבקר מּגללי ׁשּלּקטן ְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָחּטים

יביא לא לפיכ מאּוסין. הן עדין אֹו ּבּזריעה מאּוסן ְְְְֲִִִִִִֵַַָָָָָָֹעברה
ּכׁשר. - הביא ואם מנחֹות, ְְִִֵֵֵֶָָמהן

ׁשּנּׁשרּו ּגרּגרים ׁשל ׁשמן הּפסּולין: הּׁשמנים הן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָואּלּו
ׁשל ׁשמן אֹו ׁשלּוקים, אֹו ּכבּוׁשין זיתים ׁשל אֹו ְְְִִִִֵֶֶֶֶַּבמים,
ׁשמן אבל ּפסּולין. אּלּו ּכל - רע ׁשריחֹו ׁשמן אֹו ְְֲִִֵֵֶֶֶֶֶַָָָׁשמרים,
זרע ׁשּנזרע אֹו הּׁשלחין ּבבית אֹו הּזבלים ּבבית ׁשּנטעֹו ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָזית
עדין אּלא ּבׁשלּו, ׁשּלא מּזיתים ׁשהֹוציאֹו ׁשמן אֹו ְֲִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָֹּביניהן,

ּכׁשר. - הביא ואם יביא, לא אּלּו ּכל - ּפּגין ְִִִִֵֵֵֵַָָָֹהם
מן לארץ, ּומחּוצה מהארץ ּכׁשרים והּנסכים הּמנחֹות ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָָָּכל

העמר מן חּוץ הּמבחר; מן ׁשּיביאּו ּובלבד הּיׁשן, ּומן ְְִִִִִֶֶֶַַַָָָָָָָֹֻהחדׁש
יּׂשראל. ּומארץ החדׁש מן אּלא ּבאין ׁשאינן הּלחם, ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָָּוׁשּתי

 
?ּכיצד לכּתחּלה. אֹותֹו מביא ּפסּול ׁשאינֹו ּדבר ּכל ְְִִֵֵֵֶַַָָָָָֹלא

הרי ויאמר: וכעּור ּכחּוׁש ּׂשה יביא לא - עֹולה חּיב ְְֲִֵֶַַָָָָָָָֹֹהיה
ּכל אּלא וגֹומר. נֹוכל וארּור נאמר: זה ועל מּום. ּבֹו ְְְֱֵֵֵֶֶֶַַָָֹאין

הּמבחר. מן יביא - לקרּבן ְְְִִִֶַָָָָָֻׁשּיביא
,מּמֹואב אילים מביאין הּמקּדׁש: ּבזמן עֹוּׂשין היּו ְְְְִִִִִִִֵַַָָָָוכ

עגלים ּומביאין מחברֹון, רחבים ׁשּגּביהן ּכבּׂשים ְְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַָָָּומביאין
מּקרחין יין ּומביאין ,הּמל מהר וגֹוזלֹות הּׁשרֹון, ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָמן
מּתקֹוע. ׁשמן ּומביאין ויֹוחנה, מּמכמׁש וסלת ְְְְְֲֲִִִִִִֶֶֶַַַָָֹוהלּוטין,

מביאין היּו ולא לּמערכה. ּכׁשרים החדׁשים העצים ְְְֲֲִִִִִֵֵַַַָָָָָָֹּכל
ּובאּלּו יּׂשראל. ארץ יּׁשּוב מּׁשּום ּגפן, מּׁשל ולא זית ְְְִִִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַָֹמּׁשל
ּביּׁשּוב, ׁשאינן חרׁשים ׁשל ּתאנה ׁשל ּבמרּבּיֹות רגילין: ְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶָָָָֻהיּו
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

."המלח "לשכת מהן ואחת ישראל בעזרת היו לשכות שמונה לעלותכי כדי מזבח, של לדרומו בנוי היה "כבש" כי
למזבח. היהעליו לא העורות, מליחת מקום אבל הקדשים, עורות מולחים שבהם המלח, מונח היה המלח בלשכת כלומר,

הפרוה. בלשכת אלא המלח, בלשכת

             
  

אּמה - מׁשה ׁשעּׂשה והּגזרין ׁשמן. עץ ּובׁשל אגֹוז ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּובׁשל
ּוכמֹותן סאה. ׁשל ּגדיׁש ּכמחק ועבין רחּבן, ואּמה ְְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָָארּכן

לדֹורֹות. ְִעֹוּׂשין
נר והּנסכים? הּמנחֹות חּטי ּבזריעת עֹוּׂשין היּו ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָוכיצד

נר ׁשנּיה ּובׁשנה חציּה, וזרע ראׁשֹונה ּבׁשנה הּׂשדה ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָָחצי
ׁשבעים לּפסח קדם האחר החצי וזרע ּבראׁשֹונה ׁשּזרע ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהחצי
ּכ ואחר וׁשֹונה חֹורׁש - עבּודה הּׂשדה היתה לא ואם ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹיֹום.
החּטים את ׁשף ּכ ואחר יפה, יפה החּטים ּובֹורר ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָזֹורע.

ׁשּיתקּלפּו. עד הרּבה ּבהן ְְְִֵֵֶֶַַַָּובֹועט
וחמׁש ׁשיפה מאֹות ׁשלׁש טעּונֹות מנחֹות ׁשל החּטים ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָּכל

ּובֹועט ׁשּתים ׁשף ׁשּתים, ּובֹועט אחת ׁשף ּבעיטה. ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָמאֹות
חלילה, וחֹוזר ּבעיטֹות. וחמׁש ׁשיפֹות ׁשלׁש נמצאּו ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָׁשלׁש.
ּכדי ּבעיטה, מאֹות וחמׁש ׁשיפה מאֹות ׁשלׁש ׁשּיגמר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹעד
אחת ּבׁשיפה וההֹולכה ההֹובאה וחֹוׁשב הרּבה. ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשּיתקּלפּו

יפה. יפה ּומרּקד טֹוחן ּכ ואחר ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָלהחמיר.
העבּודים הּכרמים מן הרגלּיֹות, מן ענבים מביא - ְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָהּיין

ואין קטּנֹות. ּבחבּיֹות אֹותֹו וכֹונסין .ודֹור ּבׁשנה, ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָּפעמים
ׁשלׁש. ׁשלׁש אּלא ׁשּתים, ׁשּתים ולא אחת אחת אֹותן ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָֹמּניחין
נֹודף. ריחֹו ׁשּיהיה ּכדי ּפיה, עד החבית את ממּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָואינֹו
ּפני על העֹולה הקמחין מּפני החבית, מּפי לא מביא ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹואינֹו
מּׁשליׁשּה אּלא הּׁשמרים; מּפני מּׁשּוליה, ולא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּיין;

אמצעית. ׁשל ְְִֵֶֶֶָָָּומאמצעּה
,החבית ׁשּבצד הּנקב מן יֹוצא והּיין יֹוׁשב הּגזּבר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהיה

ואינֹו ּפֹוסק - לצאת מתחיל הּׁשמרים ׁשּנּוי ׁשּיראה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיון
עד לדריכתֹו יֹום ארּבעים מאחר מביא? ּומאימתי ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָלֹוקח.
- ׁשנים מּכּמה יׁשן יין הביא ואם מעט. יתר אֹו ׁשנים ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָׁשּתי

טעמֹו. יּפסד ׁשּלא והּוא ּכׁשר. זה ְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹהרי
זית ּכיצד? מעּׂשיו. ׁשּנּוי מּפני ּבׁשמן מינין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּתׁשעה

- לּסל ּונתנֹו ּוכתׁשֹו אחת אחת ּובררֹו הּזית ּבראׁש ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָֹׁשּגרּגרֹו
ּבקֹורה ּוטענֹו ּכ אחר חזר הראׁשֹון. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשמן
ׁשּטענֹו אחר חזר ואם הּׁשני. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן -ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
הּׁשליׁשי. הּוא מּמּנּו ׁשיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ּוטענֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּוטחנֹו
ּגרּגר ּוברר וחזר לּגג, והעלן ּבערּבּוביא ּכּלן ׁשּמסקן ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻזיתים

ה - לּסל ּונתנן ּוכתׁשן הרביעי.ּגרּגר הּוא מּמּנּו ׁשּיצא ּׁשמן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
החמיׁשי. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ּכ אחר ּבקֹורה טענֹו ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָואם
הּׁשּׁשי. הּוא ׁשיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ּפעם וטען וטחן ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָחזר
ונּגבן, והעלן ׁשּילקּו עד הּבית ּבתֹו ּוטענן ׁשּמסקן ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָזיתים
חזר הּׁשביעי. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - לּסל ונתן ּכתׁש ּכ ְְְִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָואחר
וטען וטחן חזר הּׁשמיני. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ּבקֹורה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוטען

הּתׁשיעי. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ְְִִִֶֶֶַַַַָָָּפעם
למעלה אין הראׁשֹון למנחֹות, ּכׁשרין ׁשּכּלן ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻאף

ואחריהם ׁשוין. ּוׁשניהן והרביעי, הּׁשני ואחריו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּמּנּו.
ואחריהם ׁשוין. ּוׁשלׁשּתן והּׁשביעי, והחמיׁשי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָהּׁשליׁשי
מּמּנּו. למּטה אין והּתׁשיעי ׁשוין. ּוׁשניהם והּׁשמיני, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּׁשּׁשי

;ּבלבד ּוׁשביעי ּורביעי ראׁשֹון אּלא לּמנֹורה ּכׁשר ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָאין
מן הּיֹוצא אּלא לּמנֹורה ּכׁשר אין - לּמאֹור ּכתית ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:

ּכׁשרין. ּכּלן למנחֹות אבל ּבלבד. ְְְֲִִִֵַַָָָָֻהּכתּוׁש
לידע ּכדי נמנּו? לּמה למנחֹות, ּכׁשרין ׁשּכּלן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּומאחר

לזּכֹות ׁשהרֹוצה והּפחּות. והּׁשוה, מּמּנּו, למעלה ׁשאין ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָיפה
הּיפה, מן קרּבנֹו ויביא ידֹו וירחיב הרע יצרֹו יכף - ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָֹעצמֹו
נאמר הרי מּמּנּו. ׁשּיביא הּמין ׁשּבאֹותֹו ּביֹותר ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻהמׁשּבח
וּיׁשע ּומחלבהן, צאנֹו מּבכרֹות הּוא גם הביא והבל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּבּתֹורה:
לׁשם ׁשהּוא ּדבר ּבכל הּדין והּוא מנחתֹו. ואל הבל אל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָיי
- ּתפּלה ּבית ּבנה אם והּטֹוב. הּנאה מן ׁשּיהיה הּטֹוב, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהאל
הּטֹוב מן יאכיל - רעב האכיל יׁשיבתֹו. מּבית נאה ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָיהיה
ׁשּבכסּותֹו. הּיפה מן יכּסה - ערם ּכּסה ׁשּבׁשלחנֹו. ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻוהּמתֹוק

יק - ּדבר אֹומר:הקּדיׁש הּוא וכן ׁשּבנכסיו. הּיפה מן ּדיׁש ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
וגֹומר. ליי חלב ְֵֵֶַָָּכל

הּמזּבח אּסּורי הלכֹות להֹו ְְְְִִִִֵֵַַסלקּו

ה'תשע"א תשרי כ"ב חמישי יום

  
ּוׁשלׁש עּׂשה, מצֹות עּׂשר מצֹות. ועּׂשרים ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָיׁש
העֹולה לעּׂשֹות א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא מצֹות ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹעּׂשרה
עֹולה. ּבּׂשר לאכל ׁשּלא ב) הּסדר. על הּכתּובים ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּכמעּׂשיה
ה) הּפנימית. חּטאת מּבּׂשר לאכל ׁשּלא ד) חּטאת. סדר ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹג)
ׁשּיאכלּו ז) האׁשם. סדר ו) העֹוף. ּבחּטאת יבּדיל ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
חּוץ יאכלּום ׁשּלא ח) ּבּמקּדׁש. קדׁשים קדׁשי ּבּׂשר ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹהּכהנים
סדר י) קדׁשים. מּקדׁשי זר יאכל ׁשּלא ט) ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹלעזרה.
זריקת קדם קּלים קדׁשים ּבּׂשר לאכל ׁשּלא יא) ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּׁשלמים.
הּכתּובים מעּׂשיה ּכסדר מנחה ּכל לעּׂשֹות יב) ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּדמים.
ׁשּלא יד) חֹוטא. מנחת על ׁשמן יּׂשים ׁשּלא יג) ְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבּתֹורה.
ׁשּלא טז) ּכהן. מנחת ּתאכל ׁשּלא טו) לבֹונה. עליה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹיּתן
יח) מנחֹות. ׁשירי הּכהנים ׁשּיאכלּו יז) חמץ. מנחת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּתאפה
ראׁשֹון. ּבֹו ׁשּפגע ּברגל ונדבֹותיו נדריו ּכל אדם ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשּיביא
ּבהן. חּיב ׁשהּוא ּדברים ּוׁשאר ונדבתֹו נדרֹו יאחר ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹיט)
קדׁשי להביא כא) הּבחירה. ּבבית הּקרּבנֹות ּכל להקריב ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָכ)
חּוץ קרּבנֹות לׁשחט ׁשּלא כב) הּבחירה. לבית לארץ ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹחּוצה

לעזרה. חּוץ קרּבן להקריב ׁשּלא כג) ְְְֲֲִֶַָָָָָָָָֹלעזרה.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
מינין מחמּׁשה ּבאין חּיה נפׁש מיני ׁשל הּקרּבנֹות ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

הּתֹורים1ּבלבד ּומן העּזים, ּומן הּכבּׂשים, ּומן הּבקר, מן :2, ְְִִִִִִִִִַַַַָָָָ
הּיֹונה ּבני .3ּומן ְִֵַָ

הּקרּבנֹות ארּבעה4וכל יחיד, ׁשל ּבין צּבּור ׁשל ּבין , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּוׁשלמים5מינין ואׁשם, וחּטאת, עֹולה, :6. ְְְִִִַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

למש בהקדמה כתב וכן התורה. בפסוקי ומבוארים פשוטים דברים קדשים.הם סדר כשריםניות ואינם היונים. ממיני מין
ב). הלכה המזבח איסורי מהלכות ג (פרק גדולים הם אם קטנים.אלא בהיותם אלא כשרים שאינם לפי היונה", "בני נקראו

.חיה ארבעהמנפש הרי השלמים". ולזבח ולמילואים ולאשם ולחטאת למנחה לעולה התורה "זאת לז) ז, (ויקרא שנאמר



קיי              
  

אּמה - מׁשה ׁשעּׂשה והּגזרין ׁשמן. עץ ּובׁשל אגֹוז ְְְְֱִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָּובׁשל
ּוכמֹותן סאה. ׁשל ּגדיׁש ּכמחק ועבין רחּבן, ואּמה ְְְְְְְְִֶַַַָָָָָָָָָָארּכן

לדֹורֹות. ְִעֹוּׂשין
נר והּנסכים? הּמנחֹות חּטי ּבזריעת עֹוּׂשין היּו ְְְְְִִִִִֵֵַַַַָָָָוכיצד

נר ׁשנּיה ּובׁשנה חציּה, וזרע ראׁשֹונה ּבׁשנה הּׂשדה ְְְְְֲִִִֶֶַַָָָָָָָָָָחצי
ׁשבעים לּפסח קדם האחר החצי וזרע ּבראׁשֹונה ׁשּזרע ְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהחצי
ּכ ואחר וׁשֹונה חֹורׁש - עבּודה הּׂשדה היתה לא ואם ְְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹיֹום.
החּטים את ׁשף ּכ ואחר יפה, יפה החּטים ּובֹורר ְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָזֹורע.

ׁשּיתקּלפּו. עד הרּבה ּבהן ְְְִֵֵֶֶַַַָּובֹועט
וחמׁש ׁשיפה מאֹות ׁשלׁש טעּונֹות מנחֹות ׁשל החּטים ְְְֲִִִֵֵֶַַָָָּכל

ּובֹועט ׁשּתים ׁשף ׁשּתים, ּובֹועט אחת ׁשף ּבעיטה. ְְְִִִֵֵֵַַַַָָָמאֹות
חלילה, וחֹוזר ּבעיטֹות. וחמׁש ׁשיפֹות ׁשלׁש נמצאּו ְְְְְֲִִִִֵֵָָָָׁשלׁש.
ּכדי ּבעיטה, מאֹות וחמׁש ׁשיפה מאֹות ׁשלׁש ׁשּיגמר ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַָָֹעד
אחת ּבׁשיפה וההֹולכה ההֹובאה וחֹוׁשב הרּבה. ְְְְְְִִֵֵֶַַַַַַָָָָָׁשּיתקּלפּו

יפה. יפה ּומרּקד טֹוחן ּכ ואחר ְְְְִֵֵֶֶַַַַָָָלהחמיר.
העבּודים הּכרמים מן הרגלּיֹות, מן ענבים מביא - ְְֲֲִִִִִִִִֵַַַַָָָָהּיין

ואין קטּנֹות. ּבחבּיֹות אֹותֹו וכֹונסין .ודֹור ּבׁשנה, ְְְְְְְֲִִִֵֵַַָָָּפעמים
ׁשלׁש. ׁשלׁש אּלא ׁשּתים, ׁשּתים ולא אחת אחת אֹותן ְְְִִִִֶַַַַַַַָָָָֹמּניחין
נֹודף. ריחֹו ׁשּיהיה ּכדי ּפיה, עד החבית את ממּלא ְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָואינֹו
ּפני על העֹולה הקמחין מּפני החבית, מּפי לא מביא ְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹואינֹו
מּׁשליׁשּה אּלא הּׁשמרים; מּפני מּׁשּוליה, ולא ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָֹהּיין;

אמצעית. ׁשל ְְִֵֶֶֶָָָּומאמצעּה
,החבית ׁשּבצד הּנקב מן יֹוצא והּיין יֹוׁשב הּגזּבר ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהיה

ואינֹו ּפֹוסק - לצאת מתחיל הּׁשמרים ׁשּנּוי ׁשּיראה ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכיון
עד לדריכתֹו יֹום ארּבעים מאחר מביא? ּומאימתי ְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָָלֹוקח.
- ׁשנים מּכּמה יׁשן יין הביא ואם מעט. יתר אֹו ׁשנים ְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָָָׁשּתי

טעמֹו. יּפסד ׁשּלא והּוא ּכׁשר. זה ְְֲִֵֵֵֶֶַָָֹהרי
זית ּכיצד? מעּׂשיו. ׁשּנּוי מּפני ּבׁשמן מינין ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַָָּתׁשעה

- לּסל ּונתנֹו ּוכתׁשֹו אחת אחת ּובררֹו הּזית ּבראׁש ְְְְְְִִֵֶַַַַַַַַָָֹׁשּגרּגרֹו
ּבקֹורה ּוטענֹו ּכ אחר חזר הראׁשֹון. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא ְְִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהּׁשמן
ׁשּטענֹו אחר חזר ואם הּׁשני. הּוא מּמּנּו ׁשּיצא הּׁשמן -ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָ
הּׁשליׁשי. הּוא מּמּנּו ׁשיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ּוטענֹו ְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָּוטחנֹו
ּגרּגר ּוברר וחזר לּגג, והעלן ּבערּבּוביא ּכּלן ׁשּמסקן ְְְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻזיתים

ה - לּסל ּונתנן ּוכתׁשן הרביעי.ּגרּגר הּוא מּמּנּו ׁשּיצא ּׁשמן ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָ
החמיׁשי. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ּכ אחר ּבקֹורה טענֹו ְְְֲִִִֶֶֶַַַַָָָָָואם
הּׁשּׁשי. הּוא ׁשיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ּפעם וטען וטחן ְְְִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָחזר
ונּגבן, והעלן ׁשּילקּו עד הּבית ּבתֹו ּוטענן ׁשּמסקן ְְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָזיתים
חזר הּׁשביעי. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - לּסל ונתן ּכתׁש ּכ ְְְִִֶֶֶַַַַַַַַַָָָָָָואחר
וטען וטחן חזר הּׁשמיני. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ּבקֹורה ְְְְְִִֶֶֶַַַַַַָָָָָָָוטען

הּתׁשיעי. הּוא ׁשּיצא הּׁשמן - ׁשנּיה ְְִִִֶֶֶַַַַָָָּפעם
למעלה אין הראׁשֹון למנחֹות, ּכׁשרין ׁשּכּלן ּפי על ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֻאף

ואחריהם ׁשוין. ּוׁשניהן והרביעי, הּׁשני ואחריו ְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָמּמּנּו.
ואחריהם ׁשוין. ּוׁשלׁשּתן והּׁשביעי, והחמיׁשי ְְְְְְְֲֲִִִִִִִֵֶַַַַָָָהּׁשליׁשי
מּמּנּו. למּטה אין והּתׁשיעי ׁשוין. ּוׁשניהם והּׁשמיני, ְְְְְְִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָהּׁשּׁשי

;ּבלבד ּוׁשביעי ּורביעי ראׁשֹון אּלא לּמנֹורה ּכׁשר ְְְְִִִִִִֵֵֶַַָָָאין
מן הּיֹוצא אּלא לּמנֹורה ּכׁשר אין - לּמאֹור ּכתית ְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָׁשּנאמר:

ּכׁשרין. ּכּלן למנחֹות אבל ּבלבד. ְְְֲִִִֵַַָָָָֻהּכתּוׁש
לידע ּכדי נמנּו? לּמה למנחֹות, ּכׁשרין ׁשּכּלן ְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָֻּומאחר

לזּכֹות ׁשהרֹוצה והּפחּות. והּׁשוה, מּמּנּו, למעלה ׁשאין ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָיפה
הּיפה, מן קרּבנֹו ויביא ידֹו וירחיב הרע יצרֹו יכף - ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָָָָֹעצמֹו
נאמר הרי מּמּנּו. ׁשּיביא הּמין ׁשּבאֹותֹו ּביֹותר ְְְֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֻהמׁשּבח
וּיׁשע ּומחלבהן, צאנֹו מּבכרֹות הּוא גם הביא והבל ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָֹֹּבּתֹורה:
לׁשם ׁשהּוא ּדבר ּבכל הּדין והּוא מנחתֹו. ואל הבל אל ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָיי
- ּתפּלה ּבית ּבנה אם והּטֹוב. הּנאה מן ׁשּיהיה הּטֹוב, ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָהאל
הּטֹוב מן יאכיל - רעב האכיל יׁשיבתֹו. מּבית נאה ְְֱֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָיהיה
ׁשּבכסּותֹו. הּיפה מן יכּסה - ערם ּכּסה ׁשּבׁשלחנֹו. ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֹֻוהּמתֹוק

יק - ּדבר אֹומר:הקּדיׁש הּוא וכן ׁשּבנכסיו. הּיפה מן ּדיׁש ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
וגֹומר. ליי חלב ְֵֵֶַָָּכל

הּמזּבח אּסּורי הלכֹות להֹו ְְְְִִִִֵֵַַסלקּו

ה'תשע"א תשרי כ"ב חמישי יום

  
ּוׁשלׁש עּׂשה, מצֹות עּׂשר מצֹות. ועּׂשרים ׁשלׁש ּבכללן ְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶָָָיׁש
העֹולה לעּׂשֹות א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא מצֹות ְְְְֲֲִֵֶֶֶַַָָָָֹעּׂשרה
עֹולה. ּבּׂשר לאכל ׁשּלא ב) הּסדר. על הּכתּובים ְְְֱֲִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹּכמעּׂשיה
ה) הּפנימית. חּטאת מּבּׂשר לאכל ׁשּלא ד) חּטאת. סדר ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹג)
ׁשּיאכלּו ז) האׁשם. סדר ו) העֹוף. ּבחּטאת יבּדיל ְְְִֵֶֶֶַַַָָָָֹֹׁשּלא
חּוץ יאכלּום ׁשּלא ח) ּבּמקּדׁש. קדׁשים קדׁשי ּבּׂשר ְְְְֲִִִֵֶַַַָָָָֹֹֹהּכהנים
סדר י) קדׁשים. מּקדׁשי זר יאכל ׁשּלא ט) ְֲִִֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹלעזרה.
זריקת קדם קּלים קדׁשים ּבּׂשר לאכל ׁשּלא יא) ְְְֱִִִִֶֶֶַַַַָָָֹֹֹהּׁשלמים.
הּכתּובים מעּׂשיה ּכסדר מנחה ּכל לעּׂשֹות יב) ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָּדמים.
ׁשּלא יד) חֹוטא. מנחת על ׁשמן יּׂשים ׁשּלא יג) ְִִֵֶֶֶֶַַַָָֹֹּבּתֹורה.
ׁשּלא טז) ּכהן. מנחת ּתאכל ׁשּלא טו) לבֹונה. עליה ְְִִֵֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹֹיּתן
יח) מנחֹות. ׁשירי הּכהנים ׁשּיאכלּו יז) חמץ. מנחת ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹּתאפה
ראׁשֹון. ּבֹו ׁשּפגע ּברגל ונדבֹותיו נדריו ּכל אדם ְְְִִִֶֶֶֶַָָָָָָָָָׁשּיביא
ּבהן. חּיב ׁשהּוא ּדברים ּוׁשאר ונדבתֹו נדרֹו יאחר ׁשּלא ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹיט)
קדׁשי להביא כא) הּבחירה. ּבבית הּקרּבנֹות ּכל להקריב ְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָכ)
חּוץ קרּבנֹות לׁשחט ׁשּלא כב) הּבחירה. לבית לארץ ְְְְִִֵֶֶַָָָָָָֹֹחּוצה

לעזרה. חּוץ קרּבן להקריב ׁשּלא כג) ְְְֲֲִֶַָָָָָָָָֹלעזרה.
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
מינין מחמּׁשה ּבאין חּיה נפׁש מיני ׁשל הּקרּבנֹות ְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָּכל

הּתֹורים1ּבלבד ּומן העּזים, ּומן הּכבּׂשים, ּומן הּבקר, מן :2, ְְִִִִִִִִִַַַַָָָָ
הּיֹונה ּבני .3ּומן ְִֵַָ

הּקרּבנֹות ארּבעה4וכל יחיד, ׁשל ּבין צּבּור ׁשל ּבין , ְְְִִֵֵֶֶַַָָָָָָ
ּוׁשלמים5מינין ואׁשם, וחּטאת, עֹולה, :6. ְְְִִִַָָָָָ
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למש בהקדמה כתב וכן התורה. בפסוקי ומבוארים פשוטים דברים קדשים.הם סדר כשריםניות ואינם היונים. ממיני מין
ב). הלכה המזבח איסורי מהלכות ג (פרק גדולים הם אם קטנים.אלא בהיותם אלא כשרים שאינם לפי היונה", "בני נקראו

.חיה ארבעהמנפש הרי השלמים". ולזבח ולמילואים ולאשם ולחטאת למנחה לעולה התורה "זאת לז) ז, (ויקרא שנאמר



קיב             
  

,הּפסח והם: יחיד, קרּבן מיני ׁשלׁשה ׁשם יׁש ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָועֹוד
והּמעּׂשר .7והּבכֹור, ְְְֲֵַַַ

ּבקרּבנֹות ואין חּטאת. אֹו עֹולה הן הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְְְִֵֵַַָָָָָּכל
הּתנּופה לחם עם הּבאים ּכבּׂשים מּׁשני חּוץ ׁשלמים, ְְְְִִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּצּבּור

צּבּור8ּבעצרת ׁשלמי זבחי הּנקראים והם הּצּבּור9, ואין . ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָ
לעֹולם אׁשם עֹוף10מקריבין .11ולא ְְְִִַָָָֹ

ּתמידין ׁשני הם: הּצּבּור ּומּוספי12קרּבנֹות יֹום, ּכל ׁשל ְְְְְִִִֵֵֵֶַָָ
והּמֹועדֹות חדׁשים וראׁשי יֹום13ׁשּבתֹות ׁשל חּטאת ּוּׂשעיר , ְְְֲֳִִֵֶַַַָָָָ

ּדין14הּכּפּורים ּבית ׁשגגּו אם וכן .15- זרה ּבעבֹודה והֹורּו ְְְֲִִִִֵֵַַָָָָ
והּׂשעיר עֹולה, הּפר וּׂשעיר. ּפר וׁשבט ׁשבט ּכל ְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָמביא
זרה. עבֹודה ּׂשעירי הּנקראים הם הּׂשעירים ואּלּו ְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָָָחּטאת.
והּוא לחּטאת, ּפר מביאין - הּמצֹות ּבׁשאר והֹורּו ׁשגגּו ְְְְְְְְִִִִִַַַָָָואם

צּבּור. ׁשל ּדבר העלם ּפר ְְִִֵֶֶַַָָָהּנקרא

והּמעּׂשר הּבכֹור הם: הּיחיד והחגיגה,16קרּבנֹות והּפסח. ְְְְְְֲֲִִֵֵֶַַַַַַַָָָ
הּגר וקרּבן עֹולֹות. והיא והראּיה, ׁשלמים. והּוא17והיא . ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָ

ּוׁשניהן ּתֹורים, ׁשּתי אֹו יֹונה ּבני ׁשני אֹו הּבהמה; מן ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶַָָָעֹולה
ׁשלמים18עֹולה ואחת עֹולה אחת ּבהמֹות, ׁשּתי אֹו ;19. ְְְְִֵֵַַַַָָָ
הּמתנּדב20והּנֹודר הּבאין21אֹו ּוׁשלמים ׁשלמים. אֹו עֹולה ְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָ

ּתֹודה הּנקראים הם הּלחם, הּנזיר22עם קרּבנֹות וכן והן23. , ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָ
ּוׁשלמים וחּטאת מצרע24עֹולה וקרּבנֹות חּטאת25. והן , ְְְְְְְִֵַַָָָָָָֹ

ועֹולה זבים26ואׁשם וקרּבנֹות חּטאת28ויֹולדֹות27. והן , ְְְְְְְְִֵַָָָָָָ
ּכרת,29ועֹולה ּבּה ׁשּיׁש תעּׂשה לא ּבמצות הּׁשֹוגג וקרּבן . ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ

חּטאת אֹותֹו30והּוא עּׂשה לא אֹו עּׂשה אם לֹו נסּתּפק ואם . ְְְִִִֵַַָָָָָֹ
אׁשם מביא - ּתלּוי31החטא אׁשם הּנקרא והּוא ויׁש32, . ְְְְִִֵֵֵַַָָָָָָ

אׁשם עליהן ׁשּמביא וּדאי33עברֹות אׁשם הּנקרא והּוא ,34. ְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָ
הע איל ּביֹוםוכן מּׁשּלֹו ּגדֹול ּכהן ׁשּמקריב החּטאת ּופר ֹולה ְְְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹ
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ה פרק לזבחים המשנה (פירוש לשעה אלא היו שלא ומלואים סולת שהיא למנחה פרט לדורות, שהם חיה נפש של קרבנות מיני
ח). ובפירושמשנה לשלמים", הדומה או והשלמים והעולה והאשם "החטאת לשונו: וזו רבינו כתב שם קדשים לסדר בהקדמה

אלא כוונתינו הייתה לא להם, הדומים או שלמים הזאת במסכת דברינו בתחילת שאמרנו "מה לשונו: וזו דבריו ביאר שם המשנה
ומעשר שבכור לומר אפשר אי וכאן וכו', לשלמים דומין שהן לפי והפסח והמעשר הבכור, לומר רצונו קרבנות השלושה אלה על

שלמים. שנקראת לתודה הכוונה אלא לחוד, להלן אותם מנה שהרי שלמים, בכלל הם בהמה.ופסח כלומר,מעשר
והקרבתם וגו' שתיים תנופה לחם תביאו "ממושבותיכם יזֿיט) כג, (ויקרא שנאמר כמו השבועות, בחג הקריבה הלחם, שתי מנחת
לחם על אותם הכהן "והניף כ) (שם, שנאמר משום תנופה" "לחם ונקראו שלמים", לזבח שנה בני כבשים ושני וגו' הלחם על

וגו'". ה' לפני תנופה ואשמות".הבכורים צבור שלמי "זבחי במשנה נד: נאמרובזבחים בתורה הכתובים האשמות שכל
ליתיה". בצבור איתיה, ביחיד "אשם יד. בתמורה מפורש וכן יחיד, ומקוראצל מקריבים. הצבור אין עוף קרבן אף כלומר,

(א, בויקרא שנאמר ממה זאת למדו ו הלכה ו פרשה דנדבה דבורא ויקרא ובספרא ה. ומנחות ד. בזבחים שם, בתמורה הדברים
עוף". מביא הציבור ואין עוף מביא היחיד יחיד), (=בלשון "קרבנו - קרבנו" העוף מן "ואם שליד) התמיד לעולת כבש

הערביים. בין של התמיד לעולת וכבש הכיפורים.שחרית ויום השנה ראש עצרת, שמיני סוכות, [=שבועות], עצרת פסח,
כן וכמו המועדות, מוספי בכלל הוא הנאכל, החיצוני השעיר אבל המשתלח. שעיר של זוגו בן הנשרף, הפנימי שעיר והוא

המוסף. בכלל הוא הכיפורים, ביום שבא העם הגדול.איל דין בהמה.בית איסורימעשר מהלכות י"ג בפרק ראה
והרצאת טבילה מילה, צריך תורה, עול עלי ויקבל השכינה כנפי תחת ולהסתופף לברית להיכנס הגוי ירצה שאם דֿה, הלכה ביאה
במילה אלא לברית נכנסו לא אבותיכם "מה - ה'" לפני יהיה כגר "ככם טו) טו, (במדבר שנאמר ממה ט.) (כריתות כן ולמדו קרבן,
גר אף - פרים" לה' שלמים זבחים ויזבחו עולות ויעלו ישראל בני נערי את "וישלח ה) כד, (שמות (שנאמר דם והרצאת וטבילה

כישראל). - קרבן גם צריך וטבילה ממילה (שחוץ ובישראלכן לישראל, גר שהושווה פי על שאף אמרו ח: כריתות בברייתא
בו שנאמר לפי עולות, רק שמביא אלא הקרבנות, לכל ולא במקצת, אם כי הושווה לא - שלמים, וגם עולה גם שהביאו נאמר
הכהנים בהמה, בעולת שהרי העוף", עולת אומר הווי לה' שכולו דבר "איזהו - לה'" ניחוח ריח אשה "ועשה יד) שם, (במדבר
עולות, שתיהן (בגר) כאן עולה, ואחד חטאת אחד שבתורה הקינין "כל בגמרא שם ואמרינן בעוף, כן שאין מה מהעור, נהנים

יצא". - אחת) (עולה הבהמה מן חובתו ושלמיםהביא עולה יצא, הבהמה מן חובתו "הביא שם: מנחהבכריתות יצא,
ושלמים מנחה למיתני דבעי משום אלא לבד) בעולה יוצא (שהרי דווקא לאו ושלמים "עולה שם: רש"י וכתב יצא", לא ושלמים
מנחה שדווקא העוף, בעולת מיירי ושלמים דעולה לפרש שיש כתב, יט אות שם מקובצת משיטה וחידושין ובהשמטות יצא". לא
אינו ושלמים עולה שהפריש שכיוון אומרים, ויש בהמות". "שתי מפורש כתב הרי רבינו אבל זבח. מין שאינו יצא, לא ושלמים

שתיהן. שיקריב עד עלי".יוצא "הרי האומר: זו".הוא "הרי האומר: זבחהוא תורת "וזאת יג - יא ז, ויקרא
שלמיו". תודת זבח על וגו' התודה זבח על והקריב יקריבנו תודה על אם וגו' נזרו.השלמים ימי מלאת ביום שמביא

אחד ואיל לחטאת תמימה שנתה בת אחת וכבשה לעולה אחד תמים שנתו בן כבש לה' קרבנו את והקריב יד) (שם, שנאמר
לשלמים". לטהרתו.תמים השמיני ביום תמימיםשמביא כבשים שני יקח השמיני "וביום יט): - י (שם, שנאמר כמו

העולה". את ישחט ואחר וגו' החטאת את הכהן ועשה וגו' לאשם וגו' האחד הכבש את וגו' תמימה שנתה בת אחת וכבשה
.לטהרתם השמיני ביום שמביאין וזבה לנקבה.זב ואחד השמונים וביום לזכר ואחד הארבעים ביום זבשמביאה

או יונה ובן לעולה אחד כבש מביאה ויולדת לחטאת, ואחד לעולה אחד יונה בני שני או תורים שתי מהן: אחד כל מביאים וזבה
לחטאת. ואחת לעולה אחד יונה בני שני או תורים שתי מביאה משגת ידה אין ואם לחטאת, "ואםתור שנאמר חטאת, קרבן
חטא". אשר חטאתו על נקבה תמימה עזים שעירת קרבנו והביא וגו' בשגגה תחטא אחת תחטאנפש כי נפש "ואם שנאמר

לאשם". בערכך הצאן מן תמים איל והביא וגו' עוונו ונשא ואשם ידע ולא עדוגו' לו ותולה הספק על מכפר שהוא "מפני
חטאתו". ויקריב בשגגה שחטא בוודאי לו ועלשיודע נזיר טומאת ועל המעילה ועל הגזל ועל חרופה שפחה על הן: ואלו

ממנה". כשיטהר ספק".הצרעת משום בא אינו "שהרי

             
  

ּפר35הּכּפּורים הּנקרא הּוא זה ּופר יחיד. קרּבן הן הרי - ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
וכל ּבּתֹורה, הן מפרׁשין הּקרּבנֹות אּלּו וכל הּכּפּורים. ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹיֹום

ּבמקֹומֹו. דיניו יתּבארּו מהן ְְֲִִִֵֶֶָָָאחד
הּיחיד קרּבנֹות נסּכיהן,36ּכל ּובאחריּות ּבאחריּותן חּיב ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָ

הּנדבה מן הּצּבּור37חּוץ קרּבנֹות וכל חּיבין38. אינן ְְְְִִִֵַַַָָָָָָ
נסּכיהן ּבאחריּות ולא קרב39ּבאחריּותן ואם .40- הּזבח ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

יחיד וקרּבן נסּכיהם. ּבאחריּות הרי41חּיבין - זמן לֹו ׁשּקבּוע ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּבאחריּותֹו חּיב ואינֹו צּבּור, ּכקרּבן .42הּוא ְְְְֲִֵַַַָָָ

ּבלבד הּזכרים מן אּלא ּבאה אינּה ּבהמה עֹולת .43ּכל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
העּזים ּומן הּכבּׂשים מן ּבאה הּבקר44והיא ּבין45ּומן , ְְִִִִִִִֵַַָָָָָָ

קטּנים ּבין יֹונה46ּגדֹולים ּובני הּתֹורים ּומן ּבהן47. ואחד , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
והּנקבה .48הּזכר ְְֵַַָָָ

הּמינים מחמׁשת ּבאה ּומן49החּטאת הּזכרים מן האּלּו, ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
הּקטּנים50הּנקבֹות ּומן הּגדֹולים מן ,51. ְְְִִִִֵַַַַ

ּבלבד ּכבּׂשים מּזכרי אּלא ּבא אינֹו אׁשם52האׁשם יׁש . ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ
זה מין מּגדֹולי הּקטּנים53ּבא מן ּבא אׁשם ויׁש ,54. ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

הּכבּׂשים מן ּבאים העּזים55הּׁשלמים ּומן56ּומן ְְִִִִִִִִַַָָָָ
ּומּנקבֹות57הּבקר מּזכרים הּקטּנים58, ּומן הּגדֹולים מן ,59. ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָ

ׁשלמים ּבא העֹוף הּקטּנים60ואין ימים61. ׁשמנת מּבן 62הם ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ׁשנה ליֹום63עד מּיֹום נתעּברה64ּתמימה - ׁשנה נתעּברה אם . ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָ

ליֹום,65לֹו מּיֹום ׁשלמֹות ׁשנים ׁשלׁש עד - ּבּבקר והּגדֹולים: .ְְְְִִִֵַַַָָָָ
- זה על יֹותר ליֹום. מּיֹום ׁשלמֹות ׁשנים ׁשּתי עד - ְְְִִֵֵֵֶַַַָֹּובּצאן

אֹותֹו מקריבין ואין זקן, הּוא .66הרי ְְֲִִֵֵֵַָ
והלא הּׁשמיני מּיֹום ּכׁשרין הּקרּבנֹות ׁשּכל ּפי על האף ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

."לעולה ואיל לחטאת בקר בן בפר הקדש אל אהרן יבא "בזאת זמן.שנאמר להם קבוע אושלא עולה זו הרי
זמן.שלמים. להם שקבוע הקרבנות קרבנו".והם בטל - זמנו הנסכיםש"עבר שזמן לפי שם. בתמורה גמרא

זמן. לאחר נסכיו אדם ומביא עובר, הכיפורים.אינו יום של ואיל פר או פסח קרבן זמן.כגון להם קבוע שהרי
."יקריבנו תמים "זכר י) א, (שם נאמר וכן יקריבנו". תמים זכר וגו' קרבנו עולה "אם ג) א, (ויקרא (שם)שנאמר שנאמר

וגו'". לעולה העזים מן או הכבשים מן קרבנו הצאן מן וגו'"."ואם קרבנו עולה "אם ג) (שם, (שםשנאמר שנאמר
לה'". אשה לקרבן יירצה והלאה השמיני וביום אמו תחת ימים שבעת והיה ייוולד כי עז או כשב או "שור כז) שנאמרכב,

מזבח איסורי מהלכות ג בפרק וראה קרבנו". את היונה בני מן או התורים מן והקריב לה' קרבנו עולה העוף מן "ואם יד) א, (שם
פסולין. - גדולים יונה ובני קטנים תורים כי ב, לעולההלכה לה' יקריבו אשר וגו' איש "איש יחֿיט) כב, (שם שנאמר

ל. יד. (תמורה למדו ומזה ובעזים" בכבשים בבקר זכר "תמים התורה ציינה הרי ובעזים", בכשבים בבקר זכר תמים לרצונכם
בעופות". וזכרות תמות ואין בבהמה, וזכרות "תמות יש כי כד:) קדושין כה. ו. העזים,מנחות מן הכבשים, מן הבקר, מן

"אם ג): ד, (שם פר נאמר משיח בכהן וכו'. זה ממין הקריבה ויש זה, ממין הקריבה חטאת יש כלומר, היונה. בני ומן התורים מן
דבר "ונעלם יגֿיד) (שם, צבור של דבר בהעלם נאמר כן וכמו לחטאת", וגו' בקר בן פר וגו' והקריב וגו' יחטא המשיח הכהן
וגו' בשגגה וגו' יחטא נשיא "אשר כבֿכג): (שם, עזים שעיר נאמר ובנשיא לחטאת", בקר בן פר הקהל והקריבו וגו' הקהל מעיני
תמימה נקבה לחטאת קרבנו יביא כבש "ואם לב) (שם, שנאמר כבשה, - הדיוט ובשגגת תמים". זכר עזים שעיר קרבנו את והביא

לעולה". ואחד לחטאת אחד לה' יונה בני שני או תורים "שתי ז) ה, (שם נאמר ויורד עולה ובקרבן נאמריביאנה", בנשיא
הדיוט ובשגגת בקר", בן "פר נאמר יד) שם, (שם צבור של דבר והעלם ג) (שם, משיח בכהן תמים", זכר עזים "שעיר כג) ד, (שם

תמימה". "נקיבה לב) (שם, שנה.נאמר בת קטנה, היא וכבשה שתיים, בני גדולים, הם ושעיר ה,פר שם נאמר כן
לאשם". שנתו בן כבש "והביא יב) ו, (במדבר בנזיר נאמר וכן תמים", "איל כה הםטוֿיח, (שם) ויקרא שבספר האשמות

שנתיים. בני שנתו.אילים, בן כבש הוא (שם) במדבר שבספר נזיר של הצאןאשם מן "ואם וֿז) ג, (ויקרא שנאמר
קרבנו". את מקריב הוא כשב אם וגו' שלמים לזבח קרבנו".קרבנו עז "ואם יב) (שם, "ואםשנאמר א) (שם, שנאמר

מקריב". הוא הבקר מן אם קרבנו, שלמים וגו',זבח נקבה אם זכר אם וגו' קרבנו שלמים זבח "ואם אֿו) ג, (שם שנאמר
נקבה". או זכר וגו' קרבנו הצאן מן אמו,ואם תחת ימים שבעת והיה ייוולד כי עז או כשב או "שור כז) כב, (שם שנאמר

שם (הנאמר הבקר" ו"מן שם) (להלן שנה בן הוא ז) ג, שם (הנאמר "כשב" וגם לה'". אשה לקרבן יירצה והלאה השמיני ומיום
הגדולים. מן הוא א) ב)ג, הלכה ו פרשה דנדבה דבורא (שם בספרא ודרשו עולה", העוף מן "ואם יד) א, (שם שנאמר

שלמים". העוף ואין עולה, שבבקר."העוף ועגל שבצאן, וכבשה כבש והם הקרבנות, כז)שבכל כב, (שם שנאמר
יירצה". והלאה השמיני משנה."ומיום יותר ולא שנה", בני "כבשים ג: משנה א פרק שנהפרה כלומר, במשנה. שם

מנין של שנה ולא שלו "שנתו מז:) (נדה ודרשו שנתו" בן "כבש ו) יב, (שם שנאמר בתשרי, הנגמרת עולם של שנה ולא שלו
בניהעולם". ש"כבשים חכמים בדעת א פרק פרה בתוספתא הדברים ומקור חודש. עשר שלושה עליו שיעברו עד וכשר

ונתעב באב, לתשעה באב מתשעה בניסן לאחד בניסן מאחד - בתורה האמורים לו".שנה נתעברה שנה משנהרה שם בפרה
בקר בן שתיים) בן מתפרש: והוא מיותר, זה ("שני" שני ופר ח) ח, (במדבר שנאמר שתיים, בני פרים אומר הגלילי יוסי "ר' ב:
מפני זקנים מביאין שאין אלא כשרים, חמש ובני ארבע בני אף אומר מאיר רבי שלוש, בני אף אומרים וחכמים לחטאת, תקח
מאמר הוא הנה הקרבנות בכל מתועבים הבהמות מן הזקנים והיות כחכמים "הלכה שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב הכבוד",
לפרש אלא חכמים, דברי על לחלוק מאיר ר' בא שלא רבינו וסובר כח". ותש הזוקן לומר רצונו ממום קרוב עניינו וכאילו אמיתי
שכתב ומה הכבוד, מפני אותו מביאין שאין אלא פסולים, משלוש שיותר הכוונה אין שלוש", בני "אף שאמרו שמה דבריהם,
למלך (משנה פסול זה וזקן כחו, שתשש בזקן היינו לעבודה, כשר אינו שהזקן ו, הלכה מזבח איסורי מהלכות ב בפרק רבינו

א). הלכה אדומה פרה מהלכות א ובפרק שם מזבח איסורי בהלכות



קיג              
  

ּפר35הּכּפּורים הּנקרא הּוא זה ּופר יחיד. קרּבן הן הרי - ְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָ
וכל ּבּתֹורה, הן מפרׁשין הּקרּבנֹות אּלּו וכל הּכּפּורים. ְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָֹיֹום

ּבמקֹומֹו. דיניו יתּבארּו מהן ְְֲִִִֵֶֶָָָאחד
הּיחיד קרּבנֹות נסּכיהן,36ּכל ּובאחריּות ּבאחריּותן חּיב ְְְְְֲֲִִֵֶַַַַָָָָָָָ

הּנדבה מן הּצּבּור37חּוץ קרּבנֹות וכל חּיבין38. אינן ְְְְִִִֵַַַָָָָָָ
נסּכיהן ּבאחריּות ולא קרב39ּבאחריּותן ואם .40- הּזבח ְְְְְֲֲִִֵֶֶַַַַַָָָָֹ

יחיד וקרּבן נסּכיהם. ּבאחריּות הרי41חּיבין - זמן לֹו ׁשּקבּוע ְְְְְֲֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
ּבאחריּותֹו חּיב ואינֹו צּבּור, ּכקרּבן .42הּוא ְְְְֲִֵַַַָָָ

ּבלבד הּזכרים מן אּלא ּבאה אינּה ּבהמה עֹולת .43ּכל ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָָ
העּזים ּומן הּכבּׂשים מן ּבאה הּבקר44והיא ּבין45ּומן , ְְִִִִִִִֵַַָָָָָָ

קטּנים ּבין יֹונה46ּגדֹולים ּובני הּתֹורים ּומן ּבהן47. ואחד , ְְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָ
והּנקבה .48הּזכר ְְֵַַָָָ

הּמינים מחמׁשת ּבאה ּומן49החּטאת הּזכרים מן האּלּו, ְֲִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
הּקטּנים50הּנקבֹות ּומן הּגדֹולים מן ,51. ְְְִִִִֵַַַַ

ּבלבד ּכבּׂשים מּזכרי אּלא ּבא אינֹו אׁשם52האׁשם יׁש . ְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָָָָ
זה מין מּגדֹולי הּקטּנים53ּבא מן ּבא אׁשם ויׁש ,54. ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָ

הּכבּׂשים מן ּבאים העּזים55הּׁשלמים ּומן56ּומן ְְִִִִִִִִַַָָָָ
ּומּנקבֹות57הּבקר מּזכרים הּקטּנים58, ּומן הּגדֹולים מן ,59. ְְְְִִִִִִִֵַַַַָָָ

ׁשלמים ּבא העֹוף הּקטּנים60ואין ימים61. ׁשמנת מּבן 62הם ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָֹ
ׁשנה ליֹום63עד מּיֹום נתעּברה64ּתמימה - ׁשנה נתעּברה אם . ְְְְְְִִִִִַַַָָָָָָָ

ליֹום,65לֹו מּיֹום ׁשלמֹות ׁשנים ׁשלׁש עד - ּבּבקר והּגדֹולים: .ְְְְִִִֵַַַָָָָ
- זה על יֹותר ליֹום. מּיֹום ׁשלמֹות ׁשנים ׁשּתי עד - ְְְִִֵֵֵֶַַַָֹּובּצאן

אֹותֹו מקריבין ואין זקן, הּוא .66הרי ְְֲִִֵֵֵַָ
והלא הּׁשמיני מּיֹום ּכׁשרין הּקרּבנֹות ׁשּכל ּפי על האף ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָָָ
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."לעולה ואיל לחטאת בקר בן בפר הקדש אל אהרן יבא "בזאת זמן.שנאמר להם קבוע אושלא עולה זו הרי
זמן.שלמים. להם שקבוע הקרבנות קרבנו".והם בטל - זמנו הנסכיםש"עבר שזמן לפי שם. בתמורה גמרא

זמן. לאחר נסכיו אדם ומביא עובר, הכיפורים.אינו יום של ואיל פר או פסח קרבן זמן.כגון להם קבוע שהרי
."יקריבנו תמים "זכר י) א, (שם נאמר וכן יקריבנו". תמים זכר וגו' קרבנו עולה "אם ג) א, (ויקרא (שם)שנאמר שנאמר

וגו'". לעולה העזים מן או הכבשים מן קרבנו הצאן מן וגו'"."ואם קרבנו עולה "אם ג) (שם, (שםשנאמר שנאמר
לה'". אשה לקרבן יירצה והלאה השמיני וביום אמו תחת ימים שבעת והיה ייוולד כי עז או כשב או "שור כז) שנאמרכב,

מזבח איסורי מהלכות ג בפרק וראה קרבנו". את היונה בני מן או התורים מן והקריב לה' קרבנו עולה העוף מן "ואם יד) א, (שם
פסולין. - גדולים יונה ובני קטנים תורים כי ב, לעולההלכה לה' יקריבו אשר וגו' איש "איש יחֿיט) כב, (שם שנאמר

ל. יד. (תמורה למדו ומזה ובעזים" בכבשים בבקר זכר "תמים התורה ציינה הרי ובעזים", בכשבים בבקר זכר תמים לרצונכם
בעופות". וזכרות תמות ואין בבהמה, וזכרות "תמות יש כי כד:) קדושין כה. ו. העזים,מנחות מן הכבשים, מן הבקר, מן

"אם ג): ד, (שם פר נאמר משיח בכהן וכו'. זה ממין הקריבה ויש זה, ממין הקריבה חטאת יש כלומר, היונה. בני ומן התורים מן
דבר "ונעלם יגֿיד) (שם, צבור של דבר בהעלם נאמר כן וכמו לחטאת", וגו' בקר בן פר וגו' והקריב וגו' יחטא המשיח הכהן
וגו' בשגגה וגו' יחטא נשיא "אשר כבֿכג): (שם, עזים שעיר נאמר ובנשיא לחטאת", בקר בן פר הקהל והקריבו וגו' הקהל מעיני
תמימה נקבה לחטאת קרבנו יביא כבש "ואם לב) (שם, שנאמר כבשה, - הדיוט ובשגגת תמים". זכר עזים שעיר קרבנו את והביא

לעולה". ואחד לחטאת אחד לה' יונה בני שני או תורים "שתי ז) ה, (שם נאמר ויורד עולה ובקרבן נאמריביאנה", בנשיא
הדיוט ובשגגת בקר", בן "פר נאמר יד) שם, (שם צבור של דבר והעלם ג) (שם, משיח בכהן תמים", זכר עזים "שעיר כג) ד, (שם

תמימה". "נקיבה לב) (שם, שנה.נאמר בת קטנה, היא וכבשה שתיים, בני גדולים, הם ושעיר ה,פר שם נאמר כן
לאשם". שנתו בן כבש "והביא יב) ו, (במדבר בנזיר נאמר וכן תמים", "איל כה הםטוֿיח, (שם) ויקרא שבספר האשמות

שנתיים. בני שנתו.אילים, בן כבש הוא (שם) במדבר שבספר נזיר של הצאןאשם מן "ואם וֿז) ג, (ויקרא שנאמר
קרבנו". את מקריב הוא כשב אם וגו' שלמים לזבח קרבנו".קרבנו עז "ואם יב) (שם, "ואםשנאמר א) (שם, שנאמר

מקריב". הוא הבקר מן אם קרבנו, שלמים וגו',זבח נקבה אם זכר אם וגו' קרבנו שלמים זבח "ואם אֿו) ג, (שם שנאמר
נקבה". או זכר וגו' קרבנו הצאן מן אמו,ואם תחת ימים שבעת והיה ייוולד כי עז או כשב או "שור כז) כב, (שם שנאמר

שם (הנאמר הבקר" ו"מן שם) (להלן שנה בן הוא ז) ג, שם (הנאמר "כשב" וגם לה'". אשה לקרבן יירצה והלאה השמיני ומיום
הגדולים. מן הוא א) ב)ג, הלכה ו פרשה דנדבה דבורא (שם בספרא ודרשו עולה", העוף מן "ואם יד) א, (שם שנאמר

שלמים". העוף ואין עולה, שבבקר."העוף ועגל שבצאן, וכבשה כבש והם הקרבנות, כז)שבכל כב, (שם שנאמר
יירצה". והלאה השמיני משנה."ומיום יותר ולא שנה", בני "כבשים ג: משנה א פרק שנהפרה כלומר, במשנה. שם

מנין של שנה ולא שלו "שנתו מז:) (נדה ודרשו שנתו" בן "כבש ו) יב, (שם שנאמר בתשרי, הנגמרת עולם של שנה ולא שלו
בניהעולם". ש"כבשים חכמים בדעת א פרק פרה בתוספתא הדברים ומקור חודש. עשר שלושה עליו שיעברו עד וכשר

ונתעב באב, לתשעה באב מתשעה בניסן לאחד בניסן מאחד - בתורה האמורים לו".שנה נתעברה שנה משנהרה שם בפרה
בקר בן שתיים) בן מתפרש: והוא מיותר, זה ("שני" שני ופר ח) ח, (במדבר שנאמר שתיים, בני פרים אומר הגלילי יוסי "ר' ב:
מפני זקנים מביאין שאין אלא כשרים, חמש ובני ארבע בני אף אומר מאיר רבי שלוש, בני אף אומרים וחכמים לחטאת, תקח
מאמר הוא הנה הקרבנות בכל מתועבים הבהמות מן הזקנים והיות כחכמים "הלכה שם: המשנה בפירוש רבינו וכתב הכבוד",
לפרש אלא חכמים, דברי על לחלוק מאיר ר' בא שלא רבינו וסובר כח". ותש הזוקן לומר רצונו ממום קרוב עניינו וכאילו אמיתי
שכתב ומה הכבוד, מפני אותו מביאין שאין אלא פסולים, משלוש שיותר הכוונה אין שלוש", בני "אף שאמרו שמה דבריהם,
למלך (משנה פסול זה וזקן כחו, שתשש בזקן היינו לעבודה, כשר אינו שהזקן ו, הלכה מזבח איסורי מהלכות ב בפרק רבינו

א). הלכה אדומה פרה מהלכות א ובפרק שם מזבח איסורי בהלכות
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והלאה ׁשלׁשים מּיֹום אּלא לכּתחּלה מקריבין אין חּוץ67- . ְְְְְִִִִִֵֶַַָָָָָ
הּבכֹור הּמעּׂשר68מן ּומן הּפסח להקריבן69ּומן רצה ׁשאם , ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָ

מקריב. - לכּתחּלה ְְְְִִִִַַַָּבּׁשמיני
אחת ׁשעה הֹוסיפּו ואם לקדׁשים, מֹונין אֹו70ׁשעֹות ְְִִִִַַָָָָָ

ׁשעה ּבן71ּפחתּו להיֹות ׁשּמצותֹו קרּבן ּכיצד? ּפסּולין. - ְְְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָ
היה72ׁשנה אפּלּו נפסל. - אחת ׁשעה הּׁשנה על הֹוסיף אם , ְֲִִִִַַַַָָָָָָָָָ

- זריקה ּבׁשעת הּׁשנה על והֹוסיף ׁשחיטה ּבׁשעת ׁשנה ְְְְְִִִִִֶַַַַָָָָָָּבן
ּבכל73נפסל וכן זריקה. ׁשעת עד ׁשנה ּבן ׁשּיהיה עד , ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָ

ְִַָהּזבחים.
- ּכבּׂשים אֹו ּכבּׂשה אֹו ּכבּׂש ּבּתֹורה ׁשּנאמר מקֹום ְְֱִִֶֶֶֶַַָָָָָּכל

ׁשנה ּבני אּלּו אילים74הרי אֹו איל ׁשּנאמר מקֹום וכל .75- ְְֱֲִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָ
ׁשנתים ּבני הּזכרים מּׁשּיּכנס76הם איל? יּקרא ּומאימתי . ְְְִִִִִִֵֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָָ

יֹום ּוׁשלׁשים אחד ׁשנּיה אינֹו77ּבׁשנה ׁשלׁשים ּביֹום אבל . ְְְְְֲִִִֵֶָָָָָ
לכבּׂש לא ּפלּגס78ּכׁשר הּנקרא והּוא לאיל, וכל79ולא . ְְְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָֹֹ

ׁשנה ּבן זה הרי - עגל ּבֹו ׁשּנאמר ּפר80מקֹום ׁשּתים. ּבן -81. ְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָ
ׁשנּיה ׁשנה ּכל ׁשּתים. ּבן - ּׂשעיר] ׁשנה. [ּבן - עּזים ְְְִִִִִִֶֶַָָָָָָָּׂשעיר

ּׂשעיר. נקרא ְִִָָהּוא
- צּבּור ׁשל חּטאֹות וכל זכרים. - הּצּבּור קרּבנֹות ְְְְִִִֶַַָָָָָּכל

העז הּבקר82מן מן עֹולֹות83אֹו וכל הּכבּׂשים. מן ּבהן ואין , ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָ
העז.84הּצּבּור מן עֹולה להן ואין הּבקר, ּומן הּכבּׂשים מן - ְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָָָ

נקבה - יחיד חּטאת לּכהנים85ּכל ותאכל מן86, ּבאה ואינּה , ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָֹ
חּטאֹות87הּבקר מּׁשלׁש חּוץ עז88. ׁשהיא נּׂשיא, חּטאת :89, ִִִֵֶַַַַָָָָָ
ּפר90ונאכלת ׁשהּוא מׁשיח, ּכהן וחּטאת ונּׂשרפת91. והּוא92, . ְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹ

ּגדֹול ּכהן ׁשּמביא ּפר - והּׁשליׁשי הּמצֹות. ּכל על הּבא ְְְִִִִֵֵֶַַַַַַָָָֹּפר
ונּׂשרף חּטאת, והּוא הּכּפּורים, .93ּביֹום ְְְְִִִַַָָ

נאכלֹות צּבּור ׁשל חּטאֹות יֹום94ּכל ׁשל מּׂשעיר חּוץ , ֱִִִֶֶֶַָָָָ
מׁשּתּלח ׁשחברֹו זרה95הּכּפּורים עבֹודה ּׂשעירי וכן ּופר96, ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָ

הּמצֹות97העלם ּכל על הּבא ּופר ּפרים98. נקראים העלם ּופר ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

:שם המשנה בפירוש רבינו וכתב כשרים". שמיני ביום הקריבם ואם ל' ביום ואף והלאה, ל' מיום "כשרין ד: משנה שם בפרה
כט) כב, (שמות בבכור ואמר יירצה" והלאה השמיני "ומיום כז) כב, (ויקרא התורה לשון זה יצא השמיני ביום הקריבם אם "ואמר
כשר כאן האמור אמו אף עצמו לשמיני כשר בבכור האמור אמו מה שווה, לגזירה אמו אמו ואמרו: לי", תתנו השמיני "ביום

יירצה". "והלאה כאמרו: שלושים, מיום אלא תקרב לא לכתחילה אבל בדיעבד, הקרבתו שהתיר וזה עצמו, שםלשמיני
השמיני. ביום לכתחילה שמותר להורות לי", תתנו השמיני "ביום אלא "והלאה", בו נאמר שלא לבכורבמשנה. "שנשתוו

למה עיון, וצריך השמיני, ביום לכתחילה שמקריבם ונדבות נדרים גם נזכרו שם ובמשנה מזבחים". בחמישי דמים מתן לעניין
רבינו. פסול.השמיטם הוא ואילך ומכאן זו, שעה עד כשר הוא התשיעית, בשעה בניסן עשר בארבעה שנולד כגוןכגון

שנה בן כשיהיה אלא כשר אינו התשיעית, בשנה נולד אם יום, ואחד ושלושים שנה היינו שנתיים, בני להיות שצריכים באילים
התשיעית. ובשעה יום ואחד יותר.ושלושים ובןולא תמים "שיהא שנה", בן זכר תמים "שה ה) יב, (שמות שנאמר

שם). (זבחים שנה" ובן תם אלא יהיו לא הוויותיו כל "יהיה" לומר תלמוד מנין? בזריקה בהולכה בקבלה שחיטה, בשעת שנה
.משנה יותר ולא השנה, בתוך כלומר, שנה", בני "כבשים ג: משנה שם לשוןפרה שאיל שתיים", בני "ואילים שם: פרה

שנים. שתי בן - קשה כאן אף כא.), ביבמות ראה יג. יז, (יחזקאל הארץ אילי את כמו פחות.קשה, שםולא פרה
איל". זה הרי אחד ויום חודש עשר שלושה "בן שלושיםבמשנה: בתוך ואפילו שנה, לו שמלאה לאחר כשר, אינו לכבש

הגיעיום. ולא מה, מגדר שיצא - הגדר, העדר לומר רצה גס, פלג מורכבת, מלה "פלגס פלגס", קורהו טרפון "רבי שם:
הגדרים". בין נשאר אבל שאחריו, בןלגדר - סתם בתורה עגל שנאמר מקום כל אומר מאיר רבי "שהיה י. השנה ראש

שנה". בני וכבש ועגל ג) ט, (ויקרא "שכתוב משנה, יותר ולא שתיים,שנה", מבן יותר אבל שתים, מבן פחות לא כלומר,
אומרים וחכמים וכו' שתיים בני פרים אומר הגלילי יוסי "ר' ב: משנה שם בפרה הדברים ומקור כשר. - שלימות שנים שלוש עד

פסולים. כולם לדברי - שנים משתי בפחות אבל שנים, משתי ביותר אלא נחלקו לא כי רבינו וסובר שלוש". בני היינואף
ח ראשי שעירי והמועדות.כל זרה).דשים מעבודה (חוץ המצוות בשאר צבור של דבר העלם בפסוקיפר מפורש זה כל

אשרהתורה. חטאתו על נקבה תמימה עזים שעירת קרבנו והביא וגו' תחטא אחת נפש "ואם לב) כח, כז, ד, (ויקרא שנאמר
הצאן מן נקבה וגו' "והביא ו) ה, (שם ויורד עולה אצל כן וכמו יביאנה", תמימה נקבה לחטאת, קרבנו יביא כבש ואם וגו', חטא

לחטאת". עזים שעירת או זכרכשבה "כל כב) ו, (שם שנאמר כהונה", לזכרי הקלעים מן לפנים "ונאכלין נג. זבחים משנה
להלן הראב"ד שהביא נסים רבינו כדעת ודלא זה, בכלל כז) טו, (במדבר יחיד של זרה עבודה שעירת ואף אותה". יאכל בכהנים

טז. כנ"ל.הלכה לחטאת", עזים שעירת או "כשבה אלא נאמר היחיד.שלא חטאות לשאר דומות כלומר,שאינן
שעיר קרבנו את "והביא כג) ד, (ויקרא שנאמר נקבה, ולא זכר ובא חטאות, כשאר הכבשים מן ולא העזים, מן אלא באה אינה

תמים". זכר החיצוניות.עזים החטאות והקריבככל וגו' יחטא המשיח הכהן "אם ג) (שם, שנאמר חטאות, כשאר ולא
לחטאת". לה' תמים בקר בן פר חטא אשר חטאתו מחוץעל הפר כל את "והוציא יב) (שם, שנאמר הפנימיות, חטאות כדין

וגו'. אותו ושרף וגו' בןלמחנה בפר הקדש אל אהרן יבוא "בזאת ג) טז, (שם שנאמר החטאות, כשאר אינן זה גם כלומר,
שעיר ואת החטאת פר "ואת כז) (שם, שנאמר הפנימיות, כחטאות נשרף אלא חטאות, כשאר נאכל אינו כן וכמו לחטאת". בקר

וגו'". באש ושרפו למחנה מחוץ אל יוציא וגו' ונאכליןהחטאת וכו' והיחיד הצבור חטאות במשנה: נג. נב: בזבחים הוא כן
כהונה". לזכרי וגו'".כו' באש ושרפו למחנה מחוץ אל יוציא וגו' החטאת שעיר "ואת (שם) שנאמר נשרף, שאםשהוא

ושבט שבט כל חייבין חטאתן נודע כך ואחר וכו' העם ועשו בהוראתן העם ושגגו זרה עבודה להתיר בשגגה הגדול ביתֿהדין הורו
דבורא (ויקרא בספרא זאת למדו בשריפה, שדינם שם מפורש שלא פי על ואף כד). טו, (במדבר לעולה ופר לחטאת שעיר להביא
לט: ובזבחים שישרפו". הקהל חטאות לכל אב בניין - הוא" הקהל "חטאת כא) ד, (ויקרא שנאמר ממה י) הלכה ו פרק דחובה

בפנים. הזאות צריכים זרה עבודה ששעירי החטאת", לפר עשה "כאשר הפסוק מן שגגולמדו שאם צבור, של דבר העלם פר
וגו' ונעלם ישגו ישראל עדת כל "ואם יגֿכא) (שם, שנאמר נשרף, והוא לחטאת, פר ושבט שבט כל מביא כריתות, בשאר ביתֿדין

אותו". ושרף למחנה מחוץ אל הפר את טו.והוציא הלכה למעלה ראה משיח, כהן פר הוא

             
  

ע ּוּׂשעירי הּנּׂשרפים.הּנּׂשרפין, ּׂשעירים נקראים זרה בֹודה ְְְְְֲִִִִִִִִִֵַַָָָָָָ
ליחיד ׁשּתים הּנּׂשרפֹות, הם חּטאֹות ׁשחמׁש למדּת, 99הא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

לצּבּור .100וׁשלׁש ְְִָ
העֹולֹות וכל זבחים. נקראים האּלּו הּקרּבנֹות ְְְְִִִֵַָָָָָָָָּכל

נקראים עצרת ׁשל ׁשלמים ּכבּׂשי ּוׁשני והאׁשמֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוהחּטאֹות
והּמעּׂשר והּבכֹור יחיד ׁשל ׁשלמים אבל קדׁשים. ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָקדׁשי

קּלים קדׁשים נקראים .101והּפסח ְְִִִִֶַַַָָָ
החּטאֹות מן הּמזּבח ּגּבי על אֹותן ׁשּׂשֹורפין ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהאיברים

הּנקראין הם הּׁשלמים ּומן האׁשמֹות ּומן ְְֱֲִִִִִֵֶַַַָָָָָהּנאכלֹות
החלב102אמּורין עז: ׁשל אֹו ׁשֹור ׁשל האמּורין הן ואּלּו . ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָ

הּקרב על הּקבה103אׁשר ּגּבי ׁשעל חלב ּובכללֹו ּוׁשּתי104, , ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשעליהן וחלב הּכסלים105הּכליֹות על אׁשר החלב ,106עם ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

הּכבד הּיֹותרת107ויֹותרת עם מעט הּכבד מן ונֹוטל ואם108, . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
האליה אּלּו על מֹוסיף - הּכבּׂשים מּמין הּקרּבן ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָהיה

הּׁשדרה109ּתמימה מן החליֹות הּכליֹות;110עם מקֹום עד ְְְְְִִִִַַַַָָָֻ
יסירּנה העצה לעּמת על111ׁשּנאמר: נּׂשרפין האמּורין וכל . ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

החיצֹון .112מזּבח ְִִֵַַ
ׁשל חדׁשיו ׁשּכלּו ּפי על אף מעּברת, הּבהמה ְְְֳִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהיתה

חי נמצא ואפּלּו אּמֹו,113עּבר, חלב עם חלּבֹו מעלה אינֹו - ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ
ּבלבד אּמֹו חלב מאיבריה.114אּלא ּכאחד העּבר והרי , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

 
,נסכים הּנקראין הם הּקרּבן עם ׁשּמביאין והּסלת ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּיין

אינּה נסכים ּומנחת נסכים. מנחת נקראת לבּדּה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוהּסלת

מלח. טעּונה אבל לבֹונה, ולא הּגׁשה ולא ּתנּופה לא ְְְְְְֲֶַַָָָָָָָֹֹֹטעּונה

הּמזּבח. על הּיין ויתנּס החיצֹון. מזּבח על נּׂשרפת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָֻוכּלּה
היסֹוד על ויֹוצק ידֹו מגּביּה אּלא האׁש, על אֹותֹו נֹותנין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָואין

לּׁשיתין. יֹורד ְִִֵַוהּוא
ּבין ּבלבד, ּוׁשלמים ּבהמה עֹולת אּלא נסכים טעּון ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָאין

ׁשל ואילֹו יֹולדת ּכבּׂש אֹו יחיד. קרּבן אֹו צּבּור קרּבן ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהיּו
העֹוף אבל נסכים. טעּונים עֹולֹות והן הֹואיל ּגדֹול, ְְְֲִִִֵֵָָָָֹּכהן
חּוץ נסכים; עּמהם מביאין אין - והחּטאֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָוהאׁשמֹות

ּבּתֹורה. נסּכיהם ׁשּנתּפרׁשּו ואׁשמֹו, מצרע ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמחּטאת
?והאׁשם החּטאת עם נסכים מביאין ׁשאין ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּומּנין

יצאּו ּונדבה; ּבנדר הּבא ּדבר - נדבה אֹו נדר לפּלא ְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנאמר:
ּבנדר ּבאין ואינן הֹואיל ּופסח, ּומעּׂשר ּובכֹור ואׁשם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָחּטאת
חגיגה ׁשלמי להביא ּומּנין נסכים. טעּונין אין - ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָּונדבה

ּבמעדיכם. אֹו ׁשּנאמר: לנסכים? ראּיה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָֹועֹולת
עּׂשרֹון - ּכבּׂשה אֹו ּכבּׂש נסּכי נסכים? ׁשעּור הּוא ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָּכּמה

וכן ההין. רביעית לנס ויין ׁשמן, ההין ּברביעית ּבלּול ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹסלת
נסּכי אֹו נקבה, ּבין זכר ּבין ּגדֹול, ּבין קטן ּבין העז, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָנסּכי
ׁשני הן איל נסּכי אבל גדֹולה. ׁשהיא ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָרחל,
לנס ויין ׁשמן, ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול סלת ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹעּׂשרֹונים
נקבֹות ּבין זכרים ּבין העגל, אֹו הּפר ונסּכי ההין. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשליׁשית
לנס ויין ׁשמן, ההין ּבחצי ּבלּול סלת עּׂשרֹונים ׁשלׁשה -ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ההין. ֲִִַחצי
הּזה ּכּׁשעּור לׁשלמים. ּבין לעֹולה ּבין הּנסכים הן ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאּלּו

ּתעּׂשּו ּככה ּתעּׂשּו, אׁשר ּכּמסּפר ׁשּנאמר: ואחד; אחד ְְְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלכל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.הכיפורים ביום גדול כהן ופר משיח, כהן המשתלח)פר שעיר של (חברו הפנימי הכיפורים יום שעיר זרה, עבודה שעירי
צבור. של דבר העלם העיר.ופר בכל ונאכלין בעזרה מקום בכל (שאמר)ושחיטתן שציווה הדברים לומר "רצונו

האברים. כל על ואדונים מורים שהם שם על כן שנקראו פירש, מר) (ערך והערוך קדשים). לסדר בהקדמה (רבינו לשרפן" ה'
און". פועל כל יתאמרו - האמרת ה' "את מלשון שזהו כתב, כאן למלך אתובמשנה המכסה החלב את וכו' "והקריב שם,

ואלוהק ואליה, הכבד ויותרת כליות שתי אמורין הן "ואלו אמרו: ט פרק סוף חולין הקרב".[ובתוספתא על אשר החלב כל ואת רב
אליהו רבינו בפירוש וראה ואימורין". חלבים "הקטר א: פרק זבחים בתוספתא לפרש צריך וכן באכילה. האסורים החלבים הן

הך]. היינו וחלבים שאמורים רבינו כדברי כתב הוא שגם ג משנה א פרק ברכות ויקראמלונדריש ובספרא שם בתוספתא
עקיבא רבי הקבה, שעל החלב את להביא אומר ישמעאל רבי הקרב על אשר החלב כל "את ו): הלכה יד פרשה דנדבה (דבורא
וראה עקיבא? כרבי רבינו פסק לא למה תמה, כאן משנה והכסף ישמעאל. כר' רבינו ופסק הדקים" שעל החלב את להביא אומר
בזה. שתירץ מה ה, הלכה שגגות מהלכות י"ג פרק למלך ובמשנה ו הלכה אסורות מאכלות מהלכות ז פרק משנה בלחם

."עליהן אשר החלב ואת הכליות שתי "ואת שם: ומפרשויקרא הכסלים" על אשר עליהן אשר החלב "ואת שם:
למעלה הנראה וכו' המתניים שתחת החלב וזהו מלמטה, והם הכסלים בגובה הוא חיה כשהבהמה הכליות שעל "החלב שם: רש"י

חופהו". הבשר ובתחתיתו הכסלים היוצאבגובה התחתון הקצה "והוא יסירנה", הכליות על הכבד על היותרת "ואת שם:
ג. משנה ד פרק בתמיד שנזכר הכבד אצבע והיינו היד", מן הבהן כמו שקולממנו "הדבר ז): הלכה שם (ויקרא בספרא

ויהיה יסירנה והשאר הכבד על מהיותרת מעט שיניח (=אם הכבד על היותרת (ו)מן [או] היותרת על הכבד מן שיטול (=ספק)
כשהוא הקדש) דרך - יסירנה, הכבד מעט עם היותרת את או ויקטירנה, יסירנה מהכבד חוץ הנשאר היותרת ואת הכתוב פירוש
אומר: הוא י) ט, (ויקרא אחר ובמקום היותרת". על הכבד מן שיטול המזבחה, והקטיר החטאת ומן הכבד על היותרת ואת אומר

הכבד". מן היותרת תמימה"."ואת האליה חלבו לה' אשה וגו' והקריב וגו' מקריב הוא כשב "אם זֿט): (ג, שם
."שדרתא הטבחים אותם שקורין הירכיים בין אשר החוליות והן לה, הסמוכות החוליות "עם (שםכלומר, בספרא

תלמוד העצה, מן לפנים ייכנס לא יכול העצה לעומת אי העצה, לעומת לומר תלמוד השדרה עם יטלנה "יכול ג): הלכה יט פרק
השדרה כל את ייטול שלא אלא מיעט ולא השדרה, חוליות עמו שיטול דהיינו לרבינו ומשמע העצה". מן לפנים ייכנס יסירה, לומר

משנה). הפנימי(כסף המזבח שהרי החיצון, מזבח וזהו העולה", על המזבחה אהרן בני אותו "והקטירו ה) (שם, שנאמר
משנה). (כסף ט ל, בשמות כמפורש קטורת אלא עליו להעלות כרת.אסור חייב והאוכלו הבהמה כחלב שחלבו

,(האשם הוא זכר (שהרי השליל מכלל מוציא באשם כליות ושתי חלב נאמר "למה ה): הלכה יד פרשה (שם ויקרא בספרא
הבהמה). במעי שנמצא (=עובר השליל" מכלל מוציא (בשלמים) כאן [ה]אמורין כליות ושתי חלב אף



קטו              
  

ע ּוּׂשעירי הּנּׂשרפים.הּנּׂשרפין, ּׂשעירים נקראים זרה בֹודה ְְְְְֲִִִִִִִִִֵַַָָָָָָ
ליחיד ׁשּתים הּנּׂשרפֹות, הם חּטאֹות ׁשחמׁש למדּת, 99הא ְְְְִִִֵֵֶַַַַָָָָָָָ

לצּבּור .100וׁשלׁש ְְִָ
העֹולֹות וכל זבחים. נקראים האּלּו הּקרּבנֹות ְְְְִִִֵַָָָָָָָָּכל

נקראים עצרת ׁשל ׁשלמים ּכבּׂשי ּוׁשני והאׁשמֹות ְְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָוהחּטאֹות
והּמעּׂשר והּבכֹור יחיד ׁשל ׁשלמים אבל קדׁשים. ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָקדׁשי

קּלים קדׁשים נקראים .101והּפסח ְְִִִִֶַַַָָָ
החּטאֹות מן הּמזּבח ּגּבי על אֹותן ׁשּׂשֹורפין ְְִִִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָהאיברים

הּנקראין הם הּׁשלמים ּומן האׁשמֹות ּומן ְְֱֲִִִִִֵֶַַַָָָָָהּנאכלֹות
החלב102אמּורין עז: ׁשל אֹו ׁשֹור ׁשל האמּורין הן ואּלּו . ְִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַָ

הּקרב על הּקבה103אׁשר ּגּבי ׁשעל חלב ּובכללֹו ּוׁשּתי104, , ְְֲִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָ
ׁשעליהן וחלב הּכסלים105הּכליֹות על אׁשר החלב ,106עם ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָ

הּכבד הּיֹותרת107ויֹותרת עם מעט הּכבד מן ונֹוטל ואם108, . ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָ
האליה אּלּו על מֹוסיף - הּכבּׂשים מּמין הּקרּבן ְְְִִִִֵַַַַָָָָָָָהיה

הּׁשדרה109ּתמימה מן החליֹות הּכליֹות;110עם מקֹום עד ְְְְְִִִִַַַַָָָֻ
יסירּנה העצה לעּמת על111ׁשּנאמר: נּׂשרפין האמּורין וכל . ְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָֻ

החיצֹון .112מזּבח ְִִֵַַ
ׁשל חדׁשיו ׁשּכלּו ּפי על אף מעּברת, הּבהמה ְְְֳִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָֻהיתה

חי נמצא ואפּלּו אּמֹו,113עּבר, חלב עם חלּבֹו מעלה אינֹו - ְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַַָָֻ
ּבלבד אּמֹו חלב מאיבריה.114אּלא ּכאחד העּבר והרי , ְְֲִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָֻ

 
,נסכים הּנקראין הם הּקרּבן עם ׁשּמביאין והּסלת ְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹהּיין

אינּה נסכים ּומנחת נסכים. מנחת נקראת לבּדּה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָָֹוהּסלת

מלח. טעּונה אבל לבֹונה, ולא הּגׁשה ולא ּתנּופה לא ְְְְְְֲֶַַָָָָָָָֹֹֹטעּונה

הּמזּבח. על הּיין ויתנּס החיצֹון. מזּבח על נּׂשרפת ְְְְְְִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַָֻוכּלּה
היסֹוד על ויֹוצק ידֹו מגּביּה אּלא האׁש, על אֹותֹו נֹותנין ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַָָָואין

לּׁשיתין. יֹורד ְִִֵַוהּוא
ּבין ּבלבד, ּוׁשלמים ּבהמה עֹולת אּלא נסכים טעּון ְְְְִִִֵֵֵֶַַָָָָָאין

ׁשל ואילֹו יֹולדת ּכבּׂש אֹו יחיד. קרּבן אֹו צּבּור קרּבן ְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהיּו
העֹוף אבל נסכים. טעּונים עֹולֹות והן הֹואיל ּגדֹול, ְְְֲִִִֵֵָָָָֹּכהן
חּוץ נסכים; עּמהם מביאין אין - והחּטאֹות ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָוהאׁשמֹות

ּבּתֹורה. נסּכיהם ׁשּנתּפרׁשּו ואׁשמֹו, מצרע ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹמחּטאת
?והאׁשם החּטאת עם נסכים מביאין ׁשאין ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּומּנין

יצאּו ּונדבה; ּבנדר הּבא ּדבר - נדבה אֹו נדר לפּלא ְְְְְֱֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָׁשּנאמר:
ּבנדר ּבאין ואינן הֹואיל ּופסח, ּומעּׂשר ּובכֹור ואׁשם ְְְְֲִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָחּטאת
חגיגה ׁשלמי להביא ּומּנין נסכים. טעּונין אין - ְְְְְֲִִִִִִֵֵַַָָָָָּונדבה

ּבמעדיכם. אֹו ׁשּנאמר: לנסכים? ראּיה ְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַָָֹועֹולת
עּׂשרֹון - ּכבּׂשה אֹו ּכבּׂש נסּכי נסכים? ׁשעּור הּוא ְְְִִִִִֵֶֶַָָָָּכּמה

וכן ההין. רביעית לנס ויין ׁשמן, ההין ּברביעית ּבלּול ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹסלת
נסּכי אֹו נקבה, ּבין זכר ּבין ּגדֹול, ּבין קטן ּבין העז, ְְְִִֵֵֵֵֵֵֵֵָָָָָָָנסּכי
ׁשני הן איל נסּכי אבל גדֹולה. ׁשהיא ּפי על אף ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָרחל,
לנס ויין ׁשמן, ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול סלת ְְְְִִִִִִֶֶֶֶֶֶַַָֹעּׂשרֹונים
נקבֹות ּבין זכרים ּבין העגל, אֹו הּפר ונסּכי ההין. ְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵֶַַָָָׁשליׁשית
לנס ויין ׁשמן, ההין ּבחצי ּבלּול סלת עּׂשרֹונים ׁשלׁשה -ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָֹ

ההין. ֲִִַחצי
הּזה ּכּׁשעּור לׁשלמים. ּבין לעֹולה ּבין הּנסכים הן ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָאּלּו

ּתעּׂשּו ּככה ּתעּׂשּו, אׁשר ּכּמסּפר ׁשּנאמר: ואחד; אחד ְְְֱֲֲֲִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָלכל
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.הכיפורים ביום גדול כהן ופר משיח, כהן המשתלח)פר שעיר של (חברו הפנימי הכיפורים יום שעיר זרה, עבודה שעירי
צבור. של דבר העלם העיר.ופר בכל ונאכלין בעזרה מקום בכל (שאמר)ושחיטתן שציווה הדברים לומר "רצונו

האברים. כל על ואדונים מורים שהם שם על כן שנקראו פירש, מר) (ערך והערוך קדשים). לסדר בהקדמה (רבינו לשרפן" ה'
און". פועל כל יתאמרו - האמרת ה' "את מלשון שזהו כתב, כאן למלך אתובמשנה המכסה החלב את וכו' "והקריב שם,

ואלוהק ואליה, הכבד ויותרת כליות שתי אמורין הן "ואלו אמרו: ט פרק סוף חולין הקרב".[ובתוספתא על אשר החלב כל ואת רב
אליהו רבינו בפירוש וראה ואימורין". חלבים "הקטר א: פרק זבחים בתוספתא לפרש צריך וכן באכילה. האסורים החלבים הן

הך]. היינו וחלבים שאמורים רבינו כדברי כתב הוא שגם ג משנה א פרק ברכות ויקראמלונדריש ובספרא שם בתוספתא
עקיבא רבי הקבה, שעל החלב את להביא אומר ישמעאל רבי הקרב על אשר החלב כל "את ו): הלכה יד פרשה דנדבה (דבורא
וראה עקיבא? כרבי רבינו פסק לא למה תמה, כאן משנה והכסף ישמעאל. כר' רבינו ופסק הדקים" שעל החלב את להביא אומר
בזה. שתירץ מה ה, הלכה שגגות מהלכות י"ג פרק למלך ובמשנה ו הלכה אסורות מאכלות מהלכות ז פרק משנה בלחם

."עליהן אשר החלב ואת הכליות שתי "ואת שם: ומפרשויקרא הכסלים" על אשר עליהן אשר החלב "ואת שם:
למעלה הנראה וכו' המתניים שתחת החלב וזהו מלמטה, והם הכסלים בגובה הוא חיה כשהבהמה הכליות שעל "החלב שם: רש"י

חופהו". הבשר ובתחתיתו הכסלים היוצאבגובה התחתון הקצה "והוא יסירנה", הכליות על הכבד על היותרת "ואת שם:
ג. משנה ד פרק בתמיד שנזכר הכבד אצבע והיינו היד", מן הבהן כמו שקולממנו "הדבר ז): הלכה שם (ויקרא בספרא

ויהיה יסירנה והשאר הכבד על מהיותרת מעט שיניח (=אם הכבד על היותרת (ו)מן [או] היותרת על הכבד מן שיטול (=ספק)
כשהוא הקדש) דרך - יסירנה, הכבד מעט עם היותרת את או ויקטירנה, יסירנה מהכבד חוץ הנשאר היותרת ואת הכתוב פירוש
אומר: הוא י) ט, (ויקרא אחר ובמקום היותרת". על הכבד מן שיטול המזבחה, והקטיר החטאת ומן הכבד על היותרת ואת אומר

הכבד". מן היותרת תמימה"."ואת האליה חלבו לה' אשה וגו' והקריב וגו' מקריב הוא כשב "אם זֿט): (ג, שם
."שדרתא הטבחים אותם שקורין הירכיים בין אשר החוליות והן לה, הסמוכות החוליות "עם (שםכלומר, בספרא

תלמוד העצה, מן לפנים ייכנס לא יכול העצה לעומת אי העצה, לעומת לומר תלמוד השדרה עם יטלנה "יכול ג): הלכה יט פרק
השדרה כל את ייטול שלא אלא מיעט ולא השדרה, חוליות עמו שיטול דהיינו לרבינו ומשמע העצה". מן לפנים ייכנס יסירה, לומר

משנה). הפנימי(כסף המזבח שהרי החיצון, מזבח וזהו העולה", על המזבחה אהרן בני אותו "והקטירו ה) (שם, שנאמר
משנה). (כסף ט ל, בשמות כמפורש קטורת אלא עליו להעלות כרת.אסור חייב והאוכלו הבהמה כחלב שחלבו

,(האשם הוא זכר (שהרי השליל מכלל מוציא באשם כליות ושתי חלב נאמר "למה ה): הלכה יד פרשה (שם ויקרא בספרא
הבהמה). במעי שנמצא (=עובר השליל" מכלל מוציא (בשלמים) כאן [ה]אמורין כליות ושתי חלב אף



קטז             
  

ואין האּלּו הּׁשעּורין על מֹוסיפין אין ּכמסּפרם. ְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָָָלאחד
חּוץ ּפסּול. - ׁשהּוא ּכל הֹוסיף אֹו ּגרע ואם מהן. ְְִִִֵֶֶַָָָּגֹורעין
ׁשּלֹו ׁשהּנסכים העמר, הנפת ּביֹום ׁשּמקריבין העֹולה ְְְֲִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹמּכבּׂש
ּפי על אף ׁשמן. ההין ּבׁשליׁשית ּבלּול עּׂשרֹונים ְְְִִִִִִֵֶֶֶַַַָׁשני
לנס יין אּלא [וׁשמנֹו], יינֹו נכּפלּו לא סלּתֹו, ְְְְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָֹׁשּנכּפלה

ההין. ְִִִַרביעית
חּטאת ׁשהן ׁשּלֹו, ּכבּׂשים ׁשלׁשה עם מביא ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָֹהּמצרע

ׁשהן למדּו, הּׁשמּועה ּומּפי עּׂשרֹונים. ׁשלׁשה ועֹולה, ְְְְְְִִִֵֶֶַָָָָָָואׁשם
ּבלּול ּכבּׂש ּכל עם עּׂשרֹון ׁשּלֹו. הּזבחים ּבכלל ְְִִִִִֶֶֶַַָָָָָּבאין
מּׁשלׁשּתן, עּׂשרֹון ּכל עם יין ּורביעית ׁשמן, ההין ְְְְִִִִִִִִִִֶֶַַָָָָּברביעית
עּמֹו מביא - הּפלּגס את והּמקריב הּכבּׂשים. נסּכי ְְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָּכׁשאר

זבחֹו. לֹו עֹולה ולא איל ְְְִִִֵֶַֹנסּכי
עם הּלג ׁשעּור הֹודענּו ּוכבר לג. עּׂשר ׁשנים הּוא ְְְִִִֵַַַָָָֹֹההין

ׁשהּוא העמר, הּוא והעּׂשרֹון ערּובין. ּבהלכֹות אחרֹות ְְְֲִִִִֵֵֶֶָָָֹמּדֹות
חּלה. ּבענין ׁשעּורֹו ּבארנּו ּוכבר חּלה. ְְְְִִִֵַַַַָָָׁשעּור

ּבין יחיד מנחת ּבין הּמנחֹות, אֹו הּנסכים ְְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָּכׁשּמֹודדין
עּׂשרֹונים ׁשלׁשה ׁשל ּבמּדה אֹותֹו מֹודדין אין - צּבּור ְְְְְִִִִִֵֶֶַָָמנחת
אחד ּבעּׂשרֹון הּכל מֹודד אּלא לאיל, ׁשנים ׁשל אֹו ְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹלּפר
ּבמּדתֹו אֹותֹו מֹודדין נסכים ׁשל הּׁשמן וכן ּבּמקּדׁש. ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָׁשהיה
ּכמנין ׁשּבּמקּדׁש. ּבּלג - הּיחיד מנחֹות ׁשל וׁשמן ְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָֹׁשּבּמקּדׁש.

הּלּגין. מנין ּכ ְְִִֶַַָָֻהעּׂשרֹונֹות
.קדׁש העּׂשרֹון ּגב ׁשאין חל, - סלת ׁשל הּמּדֹות ִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָֹֹֹּברּוצי

הּכלי, ּגב על יֹורד ׁשהּוא לפי קדׁש, - והּׁשמן הּיין ְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַֹּוברּוצי
הּברּוצין יתקּדׁשּו ולּמה ּומּבחּוץ. מּבפנים נמׁשחּו הּלח ְְְְְְְִִִִִִִֵֵַַַַַָָּוכלי
ּכדי ּבלבד? ּׁשּבּכלי למה אּלא הּמֹודד ּכּונת ׁשאין ּפי על ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָאף

לחל. ׁשרת מּכלי מֹוציאין יאמרּו: ְְְִִִִֵֶָֹֹֹׁשּלא
יקריבּו - אחר זבח ׁשם יׁש אם ּבּברּוצין? עֹוּׂשין היּו ְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָמה

ּבהן מקּיצין - לאו ואם ּבלינה; יּפסלּו - לנּו ואם ְְְְְְִִִִִִֶַַָָָָעּמֹו,
ְִֵַַהּמזּבח.

והעֹורֹות לּׁשם הּבּׂשר עֹולֹות, ּבהם לֹוקחין ְְִֵֵֶַַַָָָָּכיצד?
ֲִַֹלּכהנים.

ולא הּיין, את מעּכבין אינן נסכים ׁשל הּׁשמן עם ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹֹהּסלת
מביא אּלא הּזבח, את מעּכבין הּנסכים ולא מעּכבן. ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָָָֹהּיין
ואחד יחיד אחד ימים. עּׂשרה אחר ּונסכיו הּיֹום קרּבנֹו ְְְֲִִֶֶַַַָָָָָָָָָָָָאדם
נתנן אם אבל ׁשרת; ּבכלי הּנסכים קדׁשּו ׁשּלא והּוא ְְְְְֲִִִִִֵֶַָָָָָָֹצּבּור.

ּבלינה. יּפסלּו - לנּו אם ׁשרת, ְְְִִִִִֵָָָָלכלי
מן לא יביאם לא החּלין. מן אּלא נסכים מביאין ְְְִִִִִִִֵֵֶַָָֹֹֻאין

ּתֹודה, ואפּלּו הּבּכּורים. מן ולא ׁשני מּמעּׂשר ולא ְְְֲֲִִִִִִֵֵַַַַָָֹֹהּתרּומה
החּלין. מן אּלא נסכים יביאּו לא הּמעּׂשר, מן לחמּה ְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָֹֻׁשּמביא

אֹותן ּומנין יחזקאל ּבספר האמּורין הּנסכים ׁשעּורי ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָּכל
הן, מּלּואים ּכּלן - ׁשם הּכתּובים העבֹודה וסדרי ְְְְֲִִִִֵֵַַָָָָָָֻהּקרּבנֹות
יהיּו ּכיצד ּופרׁש צּוה הּנביא אּלא לדֹורֹות, נֹוהגין ְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַָָָואין
הּמׁשיח הּמל ּבימי הּמזּבח חנּכת עם הּמּלּואין ְְֲִִִִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָֻמקריבין

ׁשליׁשי. ּבית ְְִִִִֶֶַָּכׁשּיּבנה
ׁשאין ּדברים הּמזּבח ּבחנּכת הּנּׂשיאים ׁשהקריבּו ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָֻּוכׁשם

חנּכתֹו מקריב הּנּׂשיא ּכ ּבׁשּבת, והקריבּו לדֹורֹות ְְְְְְֲִִִִַַַָָָָָֻּכמֹותן
ׁשהקריבּו קרּבנֹות וכן ׁשם. מפרׁש ּכאׁשר לעתיד ְְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹּבׁשּבת
נֹוהגין ואינן היּו מּלּואים - מהּׁשבי הּבאים עזרא ְְְֲִִִִִִֵֵֵֶַַָָָָּבימי

ּתֹורה ּדברי הם לדֹורֹות הּנֹוהגים ּדברים אבל ְְְְֲֲִִִֵֵַָָָלדֹורֹות.
להֹוסיף אין רּבנּו, מׁשה מּפי ׁשהעּתיקּום ּכמֹו ְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַׁשּפרׁשנּו

לגרע. ואין ְְֲִֵֵֶַֹעליהם

 
- ּבׁשּתפּות עֹולה אֹו ׁשלמים להביא ׁשרצּו ְְְְִִִֶַָָָָָֻׁשנים

ּבׁשּתפּות. יבֹוא עֹוף ואפּלּו ּבנדבה. ּבין ּבנדר ּבין ְְְְֲִִִִֵֵֶֶַָָָָֻמביאין,
ּכל מביאין עבדים אֹו נׁשים ואחד אנׁשים ְְְֲֲִִִִִֶֶָָָָָָואחד

אּלא מהן מקּבלין אין ּכֹוכבים העֹובדי אבל ְְְְֲִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָהּקרּבנֹות.
לחם את תקריבּו לא נכר ּבן ּומּיד ׁשּנאמר: ּבלבד, ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֹעֹולֹות
ּפי על אף הּנכרי, מן מקּבלין העֹוף עֹולת אפּלּו ְְְֱֲִִִִִֵֶַַַַַָָֹאלהיכם.
ולא ׁשלמים מהן מקּבלין אין אבל זרה. עבֹודה עֹובד ְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַָָָָָֹׁשהּוא
ּבנדר ּבאֹות ׁשאינן עֹולֹות וכן ואׁשמֹות. חּטאֹות ולא ְְְְֲֵֵֶֶֶַַָָָָָֹמנחֹות
יֹולדת עֹולת ּכגֹון הּנכרי, מן אֹותן מקּבלין אין ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָּונדבה
מּׁשּום ולא נדר מּׁשּום ּבאֹות ׁשאינן מעֹולֹות ּבּה ְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹוכּיֹוצא

ְָָנדבה.
ׁשהעֹובד עֹולֹות; אֹותן מקריבין - ׁשלמים ׁשהביא ְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָנכרי

מנת על ליּׂשראל ּונתנם ׁשלמים נדר לּׁשמים. לּבֹו ְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָָָּכֹוכבים
ּכׁשלמי הּיּׂשראלים אֹותן אֹוכלין - ליּׂשראל ּבהן ְְְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָׁשּיתּכּפר

אֹוכלן. ּכהן - לכהן נתנן אם וכן ְְְְְִִֵֵֵֵָָָָֹֹיּׂשראל.
ׁשּבת מחּלל אֹו זרה לעבֹודה מּומר ׁשהּוא ְְֲִֵֵֶַַַָָָָָָיּׂשראל

העֹולה, אפּלּו ּכלל. קרּבן מּמּנּו מקּבלין אין - ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָּבפרהסיא
הּמּומר מן אֹותּה מקּבלין אין הּנכרים, מן אֹותּה ְְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָׁשּמקּבלין
למדּו: הׁשמּועה מּפי מּכם. יקריב ּכי אדם ׁשּנאמר: ְְְֱִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָהּזה.
היה אם אבל הּמּומר. את להֹוציא ּכּלכם, ולא - ְְְֲִִִֶֶֶַָָָָֹֻ'מּכם'
ּכדי הּקרּבנֹות, ּכל מּמּנּו מקּבלין - עברֹות לׁשאר ְְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָמּומר
וידּוע מפרסם והּוא לעברה מּומר היה ּבתׁשּובה. ְְְְְֲֲִֵֶַַַָָָָָָָֹֻׁשּיחזר
מקּבלין אין - לתאבֹון ּבין להכעיס ּבין ּבּה, והרּגל ְְְְְְְֲִִֵֵֵֵַַַַָָָֻלעּׂשֹותּה
לאכל רגיל ׁשהיה ּכגֹון ּכיצד? עברה. לאֹותּה קרּבן ְְְֱֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹמּמּנּו
והביא חלב ואכל וׁשגג לתאבֹון, ּבין להכעיס ּבין ְְְְְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָחלב,

מּמּנּו. אֹותּה מקּבלין אין - ְְִִֵֶַַָָחּטאת
,נסכים עּמהן מביאין אין ּכֹוכבים העֹובדי ְְְִִִִִֵֵֶָָָָעֹולֹות

מּׁשל קרבין נסּכיהם אבל ּככה; יעּׂשה האזרח ּכל ְְְֱֲֲִִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָָׁשּנאמר:
טעּונֹות ואינן ּכמסּפרם. לאחד ּתעּׂשּו ּככה ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָצּבּור,
ּבנׁשים. ולא ּבאנׁשים ּביּׂשראל, אּלא סמיכה ׁשאין ְְְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹסמיכה;

,נדבה ּבין חֹובה ּבין הּיחיד, ׁשּיקריב ּבהמה קרּבנֹות ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָָָּכל
והּפסח. והּמעּׂשר הּבכֹור מן חּוץ חּיין; ּכׁשהן עליהן ְְְְֲֲִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַסֹומ
למדּו, הּׁשמּועה מּפי קרּבנֹו. ראׁש על ידֹו וסמ ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָָֹׁשּנאמר:

ּומעּׂשר. ּובכֹור מּפסח חּוץ ּבּמׁשמע, קרּבן ְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָׁשּכל
ׁשּיפלּו ׁשּדינן הּמעֹות ּכל וכן סמיכה. טעּון אינֹו ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָהעֹוף

ׁשּכּלן ׁשקלים ּבהלכֹות ּבארנּו ׁשּכבר נדבה, ׁשל ְְְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֻלּתבֹות
אֹותּה על סֹומ הּמעֹות אֹותן ּבעל אין - עֹולֹות ֵֵַַַַָָָָיבֹואּו
צּבּור. מּׁשל נסכיה אּלא נסכים, עליה מביא ואינֹו ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָָהעֹולה,
מׁשמר. אנׁשי ׁשל ועֹורּה עבֹודתּה - ּכהן ׁשהיה ּפי על ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַָָָָָָֹואף

ואּׁשה ועבד וקטן ׁשֹוטה מחרׁש חּוץ סֹומכין, ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַָָָֹהּכל
אּלא סמיכה ׁשאין ;סֹומ הּׁשליח ואין ונכרי. ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָוסּומא
עבּדֹו יד ולא אׁשּתֹו יד לא - ידֹו וסמ ׁשּנאמר: ְְְְְֱִִֶֶַַַַַַָָָֹֹּבּבעלים,

ׁשלּוחֹו. ְְֹולא
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אחר זה עליו סֹומכין ּכּלן - אחד זבח ׁשהביאּו ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻחמּׁשה
עֹולה קרּבנֹו והּניח ׁשּמת מי אחת. ּבבת ּכּלן ׁשּיסמכּו לא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻזה,
נסכיו. ּומביא עליו וסֹומ מביאֹו יֹורׁשֹו הרי - ׁשלמים ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָאֹו

על סמיכֹות: מּׁשתי חּוץ הּצּבּור, ּבקרּבנֹות סמיכה ְְְְְְִִִִֵֵַַָָאין
הּסנהדרין מן ּוׁשלׁשה ּדבר. העלם ּפר ועל הּמׁשּתּלח ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּׂשעיר
ּבּצּבּור ׁשאין רּבנּו, מׁשה מּפי הלכה זה ודבר עליו. ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָסֹומכין

סמיכֹות. ׁשּתי ְְִֵֶָאּלא
חֹוזר - לעזרה חּוץ סמ ּבעזרה. אּלא סֹומכין ְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָאין

והכניס ּבחּוץ עֹומד הּקרּבן ּבעל היה ואם מּבפנים. ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָוסֹומ
ּכחֹו. ּבכל ׁשּיסמ והּוא ּכׁשרה. סמיכתֹו - וסמ לפנים ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹידֹו

.סמ - הּטמא סמ ואם טהֹור. אּלא סֹומ ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָואין
ואם ׁשחיטה. לסמיכה ותכף ׁשֹוחטין. ׁשּסֹומכין ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָּובּמקֹום

והּסמיכה ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשהה אֹו אחר ּבמקֹום ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָׁשחט
מעּכבת. ואינּה ּכּפר, - סמ לא אם ,לפיכ היא. מצוה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשירי

ּכּפר. לא ּכאּלּו עליו מעלין כן ּפי על ְְֲִִִִֵֵַַַָָֹואף
ראׁש על ידיו ּבׁשּתי ּכחֹו ּבכל לסמ הּסֹומ ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹֹוצרי

על ולא הּצּואר על לא - העלה ראׁש על ׁשּנאמר: ְְֱֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֹהּבהמה,
הּבהמה. ּובין ידיו ּבין חֹוצץ דבר יהיה ולא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּצדדין.

מעמידֹו - קדׁשים קדׁש הּקרּבן היה אם ?סֹומ ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹוכיצד
למערב, ּופניו ּבמזרח עֹומד והּסֹומ למערב, ּופניו ְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָּבצפֹון
עֹון חּטאת על ּומתוּדה קרניו, ׁשּתי ּבין ידיו ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּומּניח
עּׂשה עֹון מתוּדה העלה ועל אׁשם, עֹון אׁשם ועל ְְְֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָֹחּטאת,

לעּׂשה. ׁשּנּתק תעּׂשה לא ֲֲֲִֵֶֶַַַַֹועֹון
ועּׂשיתי ּפׁשעּתי עויתי חטאתי אֹומר: מתוּדה? ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכיצד

הּקרּבן היה ּכּפרתי. וזֹו לפני ּבתׁשּובה וחזרּתי ,וכ ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָָָָּכ
ּבמקֹום העזרה מן ׁשּירצה מקֹום ּבכל סֹומ - ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָׁשלמים
אֹומר אבל הּׁשלמים, על מתוּדה ׁשאינֹו לי, ויראה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשחיטה.

ׁשבח. ְִֵֶַּדברי

ה'תשע"א תשרי כ"ג שישי יום

 
אֹותן מקריבין אין הּקרּבנֹות ׁשּנאמר:1ּכל ּבּיֹום, אּלא ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבּיֹום - קרּבניהם את להקריב יּׂשראל ּבני את צּותֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּביֹום
ּבּיֹום אּלא זבחים ׁשֹוחטין אין לפיכ ּבּלילה. ואין2ולא , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

הּׁשחיטה ּביֹום אּלא ּדמים הקריבֹו3זֹורקין ּביֹום ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָ
ׁשּׁשקעה וכיון ההקרבה. ּתהיה הּזביחה ּביֹום - זבחֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאת

הּדם. נפסל ְִַַַַָָהחּמה
מּתיריו ׁשּקרבּו אֹותֹו4ּכל מעלין - ּכל5ּבּיֹום הּמזּבח על ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

מקטירין6הּלילה - ּבּיֹום ּדמם ׁשּנזרק זבחים ּכיצד? . ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
איברי וכן הּׁשחר. עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבּלילה ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָאמּוריהן
הּׁשחר עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבּלילה אֹותן מקטירין .7העֹולֹות ְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָ

הּפׁשיעה מן להרחיק מקטירין8ּוכדי ׁשאין חכמים, אמרּו , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
הּלילה9האמּורין חצֹות עד אּלא העֹולה .10ואיברי ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ

אין - ּבּלילה ואיברים אמּורין להקטיר ׁשּמּתר ּפי על ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻאף
ּבּיֹום. הּכל להקטיר מׁשּתּדלין אּלא לדעת, אֹותן ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹמאחרין
אף ואיברים, אמּורין הקטר ׁשהרי ּבׁשעתּה. מצוה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָחביבה
ואין ּבזמּנן, הּׁשּבת את ּדֹוחין ּבּלילה, ׁשּכׁשרים ּפי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָעל

ׁשּבת. למֹוצאי אֹותן ְְֲִֵַַָָָמאחרין
ּבּיֹום אּלא קרב ׁשאינֹו ּדבר הּקמץ11ּכל ּכגֹון והּלבֹונה12, ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הּנּׂשרפֹות13והּקטרת מבֹוא14ּומנחֹות עם להקריבן מּתר - ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֻ
ּכאיברי15הּׁשמׁש הּלילה ּכל והֹולכין מתאּכלין והם , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

.16עֹולה ָ
הּזבח עם הּבאים ּבּיֹום;17הּנסכים אּלא קרבין אין - ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

מה לׁשלמים: נסכים מּקיׁש - ּולׁשלמיכם ּולנסּכיכם ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:
ּבפני הּבאים הּנסכים אבל ּבּיֹום. נסכים אף ּבּיֹום, ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָּׁשלמים

מתקּדׁשין18עצמן ּבּלילה19- ּוקרבין לפיכ20ּבּלילה אם21. , ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

.במשנה כ: לקמיצהמגילה המתחיל דיבור שם ובתוספות זבחכם", "ביום ו) יט, (ויקרא שנאמר ממה זאת למדו שם במגילה
כשרה היא שהרי עבודה, אינה ושחיטה הקרבנות בעבודת מדבר זה פסוק כי צוותו", "ביום מהפסוק שחיטה ללמוד אין כי כתבו,

הזביחה.בזר. ביום רק אלא המחרת ביום הדם.ולא אבריו.זריקת או אימוריו קרבכלומר, שלא כל אבל
אחר שוחטין שאין פי על ו"אף שם). (תוספתא הלילה כל אותו מעלין אין הנשרפות) והמנחות הלבונה (=הקומץ, ביום מתיריו

וכו'". מורין והאי העולות איברי מקטירין וכו' הערביים בין של עלתמיד העולה היא העולה, תורת "זאת ב) ו, (שם שנאמר
בו". תוקד המזבח ואש הבקר עד הלילה כל המזבח על אחרמוקדה דבר מהם עושה ונמצא השעה את עליו תדחק "שלא

השחר". ואברים".עלות חלבים "הקטר שם: שיעלהבמשנה עד מצוותן חצות עד חכמים שאמרו מה "כל שם: משנה
אם השחר, עמוד שיעלה עד מצוותן ואברים חלבים הקטר השחר, עמוד שיעלה עד מצוותן אחד ליום הנאכלין וכל השחר, עמוד
חלבים הקטר גם כי שם) המשניות בפירוש וכן (כאן רבינו ודעת העבירה", מן אדם להרחיק כדי חצות עד חכמים אמרו למה כן
לפי חצות, עד חכמים אמרו לא ואברים חלבים הקטר על כי כתב שם רש"י אבל חצות, עד חכמים שאמרו מה בכלל הם ואברים

במקדש. שבות ואין הם, זריזים ביום.שכהנים מתיריו קרבו מהמנחותשלא גדול חלק כי הקומץ, הקטרת כלומר,
לכהנים. נאכל והשאר המזבח, גבי על כולו הקומץ ומקטיר נקמצות, המזבח, גבי על עלהקריבות הקטורת הקטרת כלומר,

הפנימי. מנחתהמזבח או חוטא מנחת שהביא וכהן וחביתין חינוך (=מנחת כהנים זכרי מנחות כי שם י"ב פרק להלן ראה
נקמצות. ואינן המזבח, גבי על כליל נשרפות לפנינדבה) ברובו האש שתצית שהות אין כי "אף השקיעה קודם מועט זמן

המזבח". גבי על נקלטים והם שמקריבןהשקיעה, אלו את ריבה העולה", תורת "זאת א) ו, (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו
כי ג, הלכה סוף ומוספין תמידין מהלכות א פרק להלן למלך במשנה וראה העולה. אברי כמו הלילה כל ונשארים השקיעה קודם
אין הנשרפות במנחות כן וכמו התמיד, לאחר הקומץ את להקטיר אפשר הערביים, בין של תמיד לפני הייתה הקמיצה אם רק
אסור התמיד, לפני בכלי נתקדשו או נקמצו לא אם אבל התמיד, לפני בכלי נתקדשו אם אלא התמיד, לאחר המזבח על לשורפם

התמיד. אחר הזבח.לעשותם עם לאחרשהביאם ונסכיו היום קרבנו להביא אדם יכול שהרי הזבח, עם הקדישם שלא
ימים. שרת.עשרה בכלי נתינתם ידי נסכיםעל שדווקא בלילה, להקריב יכול הזבח, בשחיטת קדשו דלא שכיוון
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אחר זה עליו סֹומכין ּכּלן - אחד זבח ׁשהביאּו ְֲִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻחמּׁשה
עֹולה קרּבנֹו והּניח ׁשּמת מי אחת. ּבבת ּכּלן ׁשּיסמכּו לא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹֻזה,
נסכיו. ּומביא עליו וסֹומ מביאֹו יֹורׁשֹו הרי - ׁשלמים ְְְְְֲִִִֵֵֵָָָָָאֹו

על סמיכֹות: מּׁשתי חּוץ הּצּבּור, ּבקרּבנֹות סמיכה ְְְְְְִִִִֵֵַַָָאין
הּסנהדרין מן ּוׁשלׁשה ּדבר. העלם ּפר ועל הּמׁשּתּלח ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָּׂשעיר
ּבּצּבּור ׁשאין רּבנּו, מׁשה מּפי הלכה זה ודבר עליו. ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָסֹומכין

סמיכֹות. ׁשּתי ְְִֵֶָאּלא
חֹוזר - לעזרה חּוץ סמ ּבעזרה. אּלא סֹומכין ְֲֲִֵֵֶַָָָָָָָָאין

והכניס ּבחּוץ עֹומד הּקרּבן ּבעל היה ואם מּבפנים. ְְְְְְִִִִִִֵֵַַַַָָָָוסֹומ
ּכחֹו. ּבכל ׁשּיסמ והּוא ּכׁשרה. סמיכתֹו - וסמ לפנים ְְְְְְְִִִִֵֶַָָָָָֹֹידֹו

.סמ - הּטמא סמ ואם טהֹור. אּלא סֹומ ְְִֵֵֵֶַַַָָָָָואין
ואם ׁשחיטה. לסמיכה ותכף ׁשֹוחטין. ׁשּסֹומכין ְְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָּובּמקֹום

והּסמיכה ּכׁשרה. ׁשחיטתֹו - ׁשּׁשהה אֹו אחר ּבמקֹום ְְְְְִִֵֵֶַַַָָָָָָָׁשחט
מעּכבת. ואינּה ּכּפר, - סמ לא אם ,לפיכ היא. מצוה ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָֹׁשירי

ּכּפר. לא ּכאּלּו עליו מעלין כן ּפי על ְְֲִִִִֵֵַַַָָֹואף
ראׁש על ידיו ּבׁשּתי ּכחֹו ּבכל לסמ הּסֹומ ְְְְִִִֵֵַַָָָָֹֹֹוצרי

על ולא הּצּואר על לא - העלה ראׁש על ׁשּנאמר: ְְֱֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹֹֹהּבהמה,
הּבהמה. ּובין ידיו ּבין חֹוצץ דבר יהיה ולא ְְְְִִֵֵֵֵֶַַָָָָָָֹהּצדדין.

מעמידֹו - קדׁשים קדׁש הּקרּבן היה אם ?סֹומ ְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹוכיצד
למערב, ּופניו ּבמזרח עֹומד והּסֹומ למערב, ּופניו ְְְְְְֲֲִֵֵַַַָָָָָָָָּבצפֹון
עֹון חּטאת על ּומתוּדה קרניו, ׁשּתי ּבין ידיו ׁשּתי ְְְְֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּומּניח
עּׂשה עֹון מתוּדה העלה ועל אׁשם, עֹון אׁשם ועל ְְְֲֲֲִֵֶַַַַָָָָָָָֹחּטאת,

לעּׂשה. ׁשּנּתק תעּׂשה לא ֲֲֲִֵֶֶַַַַֹועֹון
ועּׂשיתי ּפׁשעּתי עויתי חטאתי אֹומר: מתוּדה? ְְְִִִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכיצד

הּקרּבן היה ּכּפרתי. וזֹו לפני ּבתׁשּובה וחזרּתי ,וכ ְְְְְְִִִֶַַַָָָָָָָָָָָָּכ
ּבמקֹום העזרה מן ׁשּירצה מקֹום ּבכל סֹומ - ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָָָָׁשלמים
אֹומר אבל הּׁשלמים, על מתוּדה ׁשאינֹו לי, ויראה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָׁשחיטה.

ׁשבח. ְִֵֶַּדברי

ה'תשע"א תשרי כ"ג שישי יום

 
אֹותן מקריבין אין הּקרּבנֹות ׁשּנאמר:1ּכל ּבּיֹום, אּלא ְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

ּבּיֹום - קרּבניהם את להקריב יּׂשראל ּבני את צּותֹו ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹּביֹום
ּבּיֹום אּלא זבחים ׁשֹוחטין אין לפיכ ּבּלילה. ואין2ולא , ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָֹ

הּׁשחיטה ּביֹום אּלא ּדמים הקריבֹו3זֹורקין ּביֹום ׁשּנאמר: ; ְְְְְֱִִִִֶֶֶַַַָָָ
ׁשּׁשקעה וכיון ההקרבה. ּתהיה הּזביחה ּביֹום - זבחֹו ְְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָָָָאת

הּדם. נפסל ְִַַַַָָהחּמה
מּתיריו ׁשּקרבּו אֹותֹו4ּכל מעלין - ּכל5ּבּיֹום הּמזּבח על ְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָֹ

מקטירין6הּלילה - ּבּיֹום ּדמם ׁשּנזרק זבחים ּכיצד? . ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָ
איברי וכן הּׁשחר. עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבּלילה ְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַַָאמּוריהן
הּׁשחר עּמּוד ׁשּיעלה עד ּבּלילה אֹותן מקטירין .7העֹולֹות ְְֲִִֶֶַַַַַַַַַָָָ

הּפׁשיעה מן להרחיק מקטירין8ּוכדי ׁשאין חכמים, אמרּו , ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַָָָ
הּלילה9האמּורין חצֹות עד אּלא העֹולה .10ואיברי ְְְֲִֵֵֵֶַַַָָָָָ

אין - ּבּלילה ואיברים אמּורין להקטיר ׁשּמּתר ּפי על ְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָֻאף
ּבּיֹום. הּכל להקטיר מׁשּתּדלין אּלא לדעת, אֹותן ְְְְְְֲִִִִֶַַַַַַַָָֹמאחרין
אף ואיברים, אמּורין הקטר ׁשהרי ּבׁשעתּה. מצוה ְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָחביבה
ואין ּבזמּנן, הּׁשּבת את ּדֹוחין ּבּלילה, ׁשּכׁשרים ּפי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָעל

ׁשּבת. למֹוצאי אֹותן ְְֲִֵַַָָָמאחרין
ּבּיֹום אּלא קרב ׁשאינֹו ּדבר הּקמץ11ּכל ּכגֹון והּלבֹונה12, ְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֹ

הּנּׂשרפֹות13והּקטרת מבֹוא14ּומנחֹות עם להקריבן מּתר - ְְְְְְְִִִֶַַַָָָָֹֻ
ּכאיברי15הּׁשמׁש הּלילה ּכל והֹולכין מתאּכלין והם , ְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָ

.16עֹולה ָ
הּזבח עם הּבאים ּבּיֹום;17הּנסכים אּלא קרבין אין - ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָ

מה לׁשלמים: נסכים מּקיׁש - ּולׁשלמיכם ּולנסּכיכם ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָׁשּנאמר:
ּבפני הּבאים הּנסכים אבל ּבּיֹום. נסכים אף ּבּיֹום, ְְְְֲִִִִִֵַַַַַָָָָָּׁשלמים

מתקּדׁשין18עצמן ּבּלילה19- ּוקרבין לפיכ20ּבּלילה אם21. , ְְְְְְְִִִִִֵַַַַַַָָָָ
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.במשנה כ: לקמיצהמגילה המתחיל דיבור שם ובתוספות זבחכם", "ביום ו) יט, (ויקרא שנאמר ממה זאת למדו שם במגילה
כשרה היא שהרי עבודה, אינה ושחיטה הקרבנות בעבודת מדבר זה פסוק כי צוותו", "ביום מהפסוק שחיטה ללמוד אין כי כתבו,

הזביחה.בזר. ביום רק אלא המחרת ביום הדם.ולא אבריו.זריקת או אימוריו קרבכלומר, שלא כל אבל
אחר שוחטין שאין פי על ו"אף שם). (תוספתא הלילה כל אותו מעלין אין הנשרפות) והמנחות הלבונה (=הקומץ, ביום מתיריו

וכו'". מורין והאי העולות איברי מקטירין וכו' הערביים בין של עלתמיד העולה היא העולה, תורת "זאת ב) ו, (שם שנאמר
בו". תוקד המזבח ואש הבקר עד הלילה כל המזבח על אחרמוקדה דבר מהם עושה ונמצא השעה את עליו תדחק "שלא

השחר". ואברים".עלות חלבים "הקטר שם: שיעלהבמשנה עד מצוותן חצות עד חכמים שאמרו מה "כל שם: משנה
אם השחר, עמוד שיעלה עד מצוותן ואברים חלבים הקטר השחר, עמוד שיעלה עד מצוותן אחד ליום הנאכלין וכל השחר, עמוד
חלבים הקטר גם כי שם) המשניות בפירוש וכן (כאן רבינו ודעת העבירה", מן אדם להרחיק כדי חצות עד חכמים אמרו למה כן
לפי חצות, עד חכמים אמרו לא ואברים חלבים הקטר על כי כתב שם רש"י אבל חצות, עד חכמים שאמרו מה בכלל הם ואברים

במקדש. שבות ואין הם, זריזים ביום.שכהנים מתיריו קרבו מהמנחותשלא גדול חלק כי הקומץ, הקטרת כלומר,
לכהנים. נאכל והשאר המזבח, גבי על כולו הקומץ ומקטיר נקמצות, המזבח, גבי על עלהקריבות הקטורת הקטרת כלומר,

הפנימי. מנחתהמזבח או חוטא מנחת שהביא וכהן וחביתין חינוך (=מנחת כהנים זכרי מנחות כי שם י"ב פרק להלן ראה
נקמצות. ואינן המזבח, גבי על כליל נשרפות לפנינדבה) ברובו האש שתצית שהות אין כי "אף השקיעה קודם מועט זמן

המזבח". גבי על נקלטים והם שמקריבןהשקיעה, אלו את ריבה העולה", תורת "זאת א) ו, (ויקרא שנאמר ממה זאת ולמדו
כי ג, הלכה סוף ומוספין תמידין מהלכות א פרק להלן למלך במשנה וראה העולה. אברי כמו הלילה כל ונשארים השקיעה קודם
אין הנשרפות במנחות כן וכמו התמיד, לאחר הקומץ את להקטיר אפשר הערביים, בין של תמיד לפני הייתה הקמיצה אם רק
אסור התמיד, לפני בכלי נתקדשו או נקמצו לא אם אבל התמיד, לפני בכלי נתקדשו אם אלא התמיד, לאחר המזבח על לשורפם

התמיד. אחר הזבח.לעשותם עם לאחרשהביאם ונסכיו היום קרבנו להביא אדם יכול שהרי הזבח, עם הקדישם שלא
ימים. שרת.עשרה בכלי נתינתם ידי נסכיםעל שדווקא בלילה, להקריב יכול הזבח, בשחיטת קדשו דלא שכיוון



קיח             
  

ּומקריבן מקּדיׁשן - עצמן ּבפני הּבאין נסכים לֹו ְְְְְְְִִִִִִֵַַַַַָָָָָנזּדּמנּו
העֹולֹות22ּבּלילה ּכאיברי ּבהן, ּפֹוסלת הּׁשחר ועלֹות .23. ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַָָָ

ולׁשחיטה לסמיכה ּכׁשר הּיֹום להקטר25ולמליקה24ּכל ,26 ְְְְְְְִִִִִִֵֵֶַָָָָָ
ולתנּופה28ּולהּזיה27להּגׁשה ּולקרּבן30ולקמיצה29, ְְְְְְְְִִִַַַָָָָָָָ
ואיברים31הּמּוספין אמּורין להקטיר ּכׁשר הּלילה וכל זה32. . ְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ

ׁשּמצותֹו ודבר הּיֹום, ּכל ּכׁשר - ּבּיֹום ׁשּמצותֹו ּדבר ְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָָָָָהּכלל:
מקּדימין זריזין כן, ּפי על ואף הּלילה. ּכל ּכׁשר - ְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַַָָָָּבּלילה

ְְִלמצֹות.
מּכלי ּבסּכין אּלא לכּתחּלה אֹותן ׁשֹוחטין אין הּזבחים ְְְְְֲִִִִִֵֵֶַַַָָָָָּכל

אפּלּו33ׁשרת החּלין, ּבֹו ׁשּׁשֹוחטין ּדבר ּבכל ׁשחט ואם ; ְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָָֻ
קנה ׁשל ּכׁשרין34ּבקרּומית -35. ְְִִִֵֶֶָ

הּזיה מּכדי ּפחֹות מּדמם ׁשּקּבל הּזבחים לא36וכל - ְְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָֹ
הּדם ּכל לקּבל להתּכּון וצרי הּדם. הּוא37נתקּדׁש ּכיצד . ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָָ

הּסימנים אֹוחז לתֹו38עֹוּׂשה? הּורידין עם ּומֹוציאן ּבידֹו ְְְִִִִִִֵֶַַָָָ
ּכּלֹו39הּמזרק הּדם ׁשּיתקּבל ּכדי ׁשנים, רב אֹו ׁשנים וׁשֹוחט , ְְְְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָֹֻ

מעליה הּדם ירד ׁשּלא ּכדי למעלה, הּסּכין ּומגּביּה ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָֹּבּכלי.
הּצּואר מן הּמזרק40אּלא ּבּׂשפת מקּנחֹו - ׁשּבסּכין ודם .41. ְְְְְְִִִִֶֶַַַַַַָָָָ

ּכּכלי הּוא הרי הּכלי הּדם42אויר מקּבל היה ונפחתּו43. ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵַַַַָָָ
הּמזרק לאויר הּדם ׁשּיּגיע קדם הּמזרק לא44ׁשּולי - הּנפחת ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָֹֹ

ּכמּנח אינֹו - לנּוח סֹופֹו ׁשאין ׁשהאויר הּדם; .45נתקּדׁש ְְֲִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֻ
הּזבח לׁשם מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה העֹובד צרי הּזבחים 46ּכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָ

ּבעליו ּובׁשעת47ּולׁשם הּדם, קּבלת ּובׁשעת זביחה, ּבׁשעת ְְְְְְִִִִֵַַַַַַָָָָָ
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

בתמורה אמרו שכן בלילה, גם מתקדשין בלילה, שקריבין ומכיוון ולשלמיכם", "לנסכיהם שכתוב ממה נתרבו הזבח עם הבאים
בפני הבאים (=נסכים בלילה הקרב וכל ביום, אלא קדוש אינו זה) בכלל הזבח עם הבאים (=נסכים ביום הקרב כל הכלל "זה יד.

בלילה. בין ביום בין קדוש בלילה.עצמם) וקריבים בלילה מתקדשים עצמם בפני הבאים שנסכים כיוון כלומר,כלומר,
ומקור להחמיצנה. אין המצוה, לו שנזדמנה שמיד מצוה, זריזות משום והכל משנה) (כסף מיד ומקריבן בלילה לכתחילה מקדישן
מקדישן בלילה נסכים נזדמנו בלילה, אפילו קריבין עצמן בפני הבאים נסכים דאמרת השתא פפא רב "אמר שם: בתמורה הדברים

ומקריבן". הקריבן.בלילה ולא שהקדישן כאברין" בהן פוסלת השחר ועלות אהבה בר אדא רב "אמר שם: בתמורה
,"ושחט "וסמך יג) ג, (שם ונאמר לילה, לאפוקי זבחכם", "ביום ו) יט, (ויקרא בשחיטה שנאמר ממה זאת למדו שם בגמרא

ביום. סמיכה אף ביום שחיטה "ביוםמה לח) ז, (שם שנאמר ממה שם בגמרא כן נלמדו טו), א, ויקרא (ראה העוף מליקת
לילה. לאפוקי - ישראל" בני את צוותו".צוותו "ביום (שם) שכתוב ממה שם נלמד זה וגם הקומץ, "כלהקטרת כי

שהוקשה ממה שם בגמרא ונלמד מערבית", דרומית קרן של חודה כנגד במערב הגשה טעונות המזבח לגבי הקריבות המנחות
אף ביום תנופה מה והקריב", והניף (=הגשה) הקנאות מנחת את האשה מיד הכהן ולקח כה) ה, (במדבר שנאמר לתנופה הגשה

ביום. (ויקראהגשה שכתוב ממה שם בגמרא נלמד זה וגם הפנימיות. וחטאות הנשרפים פרים דם והזיית הקרבנות דם זריקת
צוותו". "ביום ונלמדשם) לכהן. שנותנה לפני השלמים של החזה את כן וכמו הסוטה, ומנחת התנופה עומר את שמניף

לילה. לאפוקי העומר", את הניפכם "ביום יב) כג, (שם שכתוב ממה שם ממהבגמרא שם נלמד זה וגם המנחה, קמיצת
צוותו". "ביום לילה.שכתוב לאפוקי ביומו", יום "דבר לז) (שם, שנאמר ממה שם "זאתנלמד ב) ו, (שם שנאמר

כא.). (שם בו" תוקד המזבח ואש הבקר עד הלילה כל המזבח על מוקדה על העולה היא העולה אמרותורת יד: בסוטה
מקדשת "סכין עו: במנחות אמרו וכן שרת. כלי שסכין הרי בהמה", בצוואר סכין דקדישתיה גב על אף דם אדם, דהווה "מידי
רבינו הוציא מזה עץ, של שרת כלי עושים אין והרי קנה, של בקרומית קדשים לשחוט הכשירו ג. בחולין ואילו שרת". בכלי

צריך. אינו ובדיעבד שרת כלי צריך שמשתיירשלכתחילה מה "פירש קרם ערך ובערוך טו:), חולין (רש"י קנה" של "צלע
אותה". כשמתקנין המחצלת בשחיטה,מן כן שאין מה שרת, וכלי כהן טעון שהקמיצה בקמיצה "חומר שם: מנחות תוספתא

קנה". של בקרומית אפילו ושחיטה בכלי אםקמיצה אבל ביחד, וערבן שני בכלי אחת הזייה מכדי ופחות אחד, בכלי אחת,
אבל כדינו. וקרבן קרבן בכל הזיות וכמה כמה הקרבנות על להזות צריך כי אף הדם, קידש בלבד אחת הזייה כדי אפילו בו קיבל
הזיותיו. לכל שצריך מה וקרבן קרבן בכל דם שיקבל צריך כי שם, ורש"י ואם המתחיל דיבור שם מנחות התוספות לדעת

.הדם כל לקבל להתכוון צריך לכתחילה אבל בדיעבד, אלא זה אין קידש, - אחת הזייה כדי רק דם קיבל אם כי אף כלומר,
ישפך" הפר דם כל "ואת ז) ד, (שם שנאמר פר, של דמו כל את שיקבל צריך השוחט רב אמר יהודה רב "אמר כה. בזבחים והוא

לקבלה". עניין תניהו וכו' לשיריים עניין אינו אם והוושט.וכו', "אמרהקנה שם: בזבחים המזרק. אוויר על כלומר,
אפשר, לא דהא דווקא לאו תוך האי רש"י ומפרש הכלי", לתוך וורידין שיתן צריך השוחט אבא: בר ירמיה רב אמר חסדא רב
הדם שיהא צריך שחיטה שמתחילת "ודעתו ככלי", הוא הרי הכלי "אוויר ההלכה בסוף להלן וראה כלי, תוך של אווירו על אלא
זבחים שחיטה, היתר המתחיל דיבור ה. (מעילה התוספות בעלי רבותינו דעת וכן השחיטה, גמר לא שעדיין אף הכלי, לתוך נוזל

העומד). כל המתחיל דיבור עו: קמא ובבא ואי המתחיל דיבור השוחטקי. שמואל: אמר יהודה רב "אמר כה. בזבחים
(=סכין). אחר ודבר הפר מדם ולא הפר", מדם וכו' "ולקח ה) (שם, שנאמר למעלה, סכין שיגביה בשפתצריך "פירוש

מזרק בשפת אביי אמר ליה, מקנח במאי סכין "ודם שם: בזבחים והוא משנה). (כסף במזרק" דם ייכנס שלא מאחוריו המזרק
קינוח. שם על זהב כפורי בשם נקראים שמזרקין כלומר, זהב", "כפורי י) א, (עזרא אתכדכתיב שיכניס צורך אין כלומר,

התוך נגד הכלי, מן למעלה הוורידין מחזיק הוא אלא אפשרי), בלתי זה דבר (כי הדם מקבל שהוא בעת ממש הכלי לתוך הוורידין
ואם הכלי. ונפשטהשל איבעיא זה ודבר הכלי, מן למעלה באוויר כשהם עוד הדם נתקדש שוליו) נפחתו (=כשלא לנוח סופו
כה: הכלי).בזבחים תוך נגד הכלי, מן (=למעלה הכלי אםבאוויר אבל המזרק, דופני בתוך שהוא לאוויר כלומר,

הדם. נתקדש - המזרק לתחתית הדם הגיע שלא אף שוליו, נפחתו כן אחרי ורק הדפנות, אוויר לתוך הדם בזבחיםהגיע
כמונח לנוח סופו שאין אוויר מהו? לאוויר דם הגיע שלא עד וזרק שוליו ונפחתו מקבל היה יוחנן מרבי אסי רבי מיניה "בעי שם:
וידועה מאי"? לנוח שסופו אוויר דמי, כמונח לאו לנוח סופו שאין אוויר לומר תמצי "אם שם: ואמרינן דמי", כמונח לא או דמי

משנה. לחם ראה לומר" תמצי כ"אם מקום בכל שפוסק רבינו וכו'.דעת שלמים לשם שלמים עולה, לשם קרבןעולה

             
  

ּובּׂשר ׁשּנאמר: הּמזּבח; על זריקתֹו ּובׁשעת הּדם, ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָהֹולכת
ארּבע ׁשאר עם זביחה ׁשּתהיה - ׁשלמיו ּתֹודת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָזבח

ׁשלמיו48העבֹודֹות הּקרּבנֹות49לׁשם ׁשאר וכן ׁשחט50. ואם . ְְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָָ
עבֹודֹות ׁשאר ּכלל51ועבד חׁשב ולא ּבעֹולה52סתם ְְְְְְֲַַָָָָָָֹ

לּבעלים ועלּו ּכׁשרים, הן הרי - .53ּובׁשלמים ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָ
מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה ׁשחיטת54וצרי 56העֹולה55ּבׁשעת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ

וׁשהּזבח הּזֹובח, ּולׁשם הּזבח, לׁשם דברים: ׁשּׁשה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלׁשם
לאּׁשים וׁשּיקטירֹו הּוא, ּברּו לריח57להּׁשם וׁשהקטרתֹו , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

וׁש58ּבלבד הּׁשם, לפני רּוח נחת זה סתם59ריח ׁשחט ואם . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
ּכׁשר ׁשּתהיה60- צרי ואׁשם חּטאת והּׁשֹוחט ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

עליו. ׁשּבא החטא אֹותֹו לׁשם ְְְֲֵֵֶַַַָָָמחׁשבּתֹו

 
ּומּקּבלת ּבזרים, ּכׁשרה הּקדׁשים ׁשּׁשחיטת ּבארנּו ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכבר

ּבכלי ּדמן קּבּול - הּזבחים וכל ּכהּנה. מצות ואיל ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֻהּדם
אינֹו ּדמן קּבּול ּומקֹום ׁשחיטתן מקֹום אבל ּכהן; ּביד ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָֹׁשרת

ּבכּלן. ְֶָָֻׁשוה
מקּבלין ואין אֹותן ׁשֹוחטין אין - קדׁשים קדׁשי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָּכיצד?

גבּולֹותיו ׁשּבארנּו הּמקֹום ּבכל הּמזּבח, ּבצפֹון אּלא ּדמן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאת
ּבכל ּדמן וקּבּול ׁשחיטתן - קּלים וקדׁשים זה. ספר ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבתחּלת

העזרה. מן ֲִָָָָמקֹום
ׁשהרי ּבּצפֹון? אּלא קדׁשים קדׁשי ׁשֹוחטין ׁשאין ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומּנין

ּובחּטאת צפנה, הּמזּבח יר על אתֹו וׁשחט ּבעֹולה: ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹנאמר

החּטאת; ּתּׁשחט העלה ּתּׁשחט אׁשר ּבמקֹום אֹומר: ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּוא
נקראת העֹולה ּכ קדׁשים, קדׁש נקראת ׁשהחּטאת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּוכׁשם
את יׁשחטּו אׁשר ּבמקֹום אֹומר: הּוא ּובאׁשם קדׁשים. ְְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָֹקדׁש
לחּטאת, הּקׁשּו צּבּור וׁשלמי האׁשם. את יׁשחטּו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֻהעלה
ּבני כבּׂשים ּוׁשני לחּטאת אחד עּזים ּׂשעיר ועּׂשיתם ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
ּכחּטאת, קדׁשים קדׁשי הן לפיכ ׁשלמים; לזבח ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשנה
מקֹום הּוא ׁשחיטה ּומקֹום ׁשחיטתּה. ּבמקֹום ְְְְְְְִִִִִָָָָונׁשחטין

ַַָָהּקּבלה.
אחֹורי אפּלּו העזרה, ּבכל קּלים קדׁשים ׁשּׁשֹוחטים ְֲֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָּומּנין

- מֹועד אהל ּפתח ּוׁשחטֹו ּבׁשלמים: נאמר ׁשהרי ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹההיכל?
הּדין והּוא רּוח. להם יחד לא ׁשהרי הרּוחֹות, ּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלהכׁשיר
אבל ּכׁשרים. - ּבהיכל ׁשחטם ואם קּלים. הּקדׁשים ְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַָָָָָָלׁשאר
ראּויֹות הּגּגֹות ׁשאין ּפסּולין; - היכל ׁשל ּבגּגֹו ׁשחטן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָאם

העזרה. ּבקרקע אּלא ּכלל, ְְְְֲִִֶַַָָָָָָלׁשחיטה
;ּפסּולין - ההיכל דלתֹות ׁשּיּפתחּו קדם ׁשּׁשחטן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשלמים

היּו אפּלּו ׁשּפתּוח. ּבזמן - מֹועד אהל ּפתח ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
אינּה ׁשעליו הּפרכת אבל ּכנעּול. זה הרי - מּוגפֹות ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹדלתֹותיו

ֶֶּפֹוסלת.
,צּבּור ׁשל ּבין יחיד ׁשל ּבין והּׁשלמים, והאׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹולה

הּוא וכיצד לעֹולם. ׁשוה הּמזּבח ּגּבי על ׁשלׁשּתן ּדם ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָזריקת
ּבּמזרק מּמּנּו וזֹורק ּבּמזרק, הּדם הּכהן ּכׁשּלֹוקח ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹעֹוּׂשה?
הּמזּבח מחצי ּבאלכסֹון הּמזּבח זוּיֹות ׁשּתי על זריקֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָׁשּתי
ּדרֹומית. מערבית קרן ועל צפֹונית מזרחית קרן על ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּולמּטה:
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שלא אלא כשרים לשמן שלא שנזבחו הזבחים "כל במשנה: ב, בזבחים וכו'. שמעון לשם שמעון של קרבן ראובן, לשם ראובן של
בשינוי בין קדש בשינוי בין היינו לשמן", דש"שלא ב: (שם בגמרא ומשמע והחטאת". הפסח מן חוץ חובה לשם לבעלים עלו

משנה). (כסף עבודות.בעלים ארבע ביחד שהן הדם, וזריקת הדם הולכת הדם, קבלת העבודות: ג' שאר עם השחיטה כלומר,
לשם זביחה שתהא קרבנו", שלמים זבח "ואם א) ד, (ויקרא שנאמר ממה הזבח לשם שחיטה שצריך למדו ד.) (שם בגמרא

לשם השחיטה שתהא שצריך בעלים, לשינוי עניין" "תנהו עניין" אינו ב"אם למדו שלמיו" תודת זבח "ובשר שנאמר וממה שלמים
קבלת שתהא השלמים" דם את "המקריב לג) ז, (שם שנאמר ממה (שם) למדו שלמים לשם שתהא שצריך הדם וקבלת בעלים.
שלמים, לשם עשייתו שתהא למדו שלמים" זבח יעשה האיל "ואת יז) ו, (במדבר הנזיר באיל שנאמר וממה שלמים, לשם הדם
הדם והולכת בעלים. לשם שתהיינה הדם והולכת הדם קבלת (שם:) למדו בעלים לשינוי עניין תנהו קדש לשינוי עניין אינו ואם
לשם שתהא שצריך הולכה זו המזבחה" [וגו'] הכל את [וגו'] "והקריב יג) א, (ויקרא שנאמר ממה (שם.) למדו הזבח לשם שתהא
שלמים, לשם זריקה שתהא השלמים" דם את "הזורק יד) ז, (שם שנאמר ממה שם למדו הזבח לשם שתהא שצריך וזריקה זבח.

חברו. על ולא עליו עליו" לכפר לו "ונרצה ד) (שם, שנאמר ממה (שם:) למדו בעלים לשם "אמרוזריקה ד:) (שם בגמרא
בין שלמים מה לשלמים, הכתוב הקישן השלמים, ולזבח ולמילואים ולאשם ולחטאת ולמנחה לעולה התורה זאת לז) ז, (שם קרא

לשמה". בעינן בעלים שינוי בין קדש שינוי בין כל אף לשמה, בעינן בעלים שינוי בין קדש הולכתושינוי הדם, קבלת
לשמן.וזריקתו. שלא ולא לשמן לבעליםלא עלו שלא אלא כשרים לשמן שלא שנזבחו הזבחים "כל במשנה: ב. שם

הרי חובה". לשם לבעלים נמי עלו סתמא הא לשמן דשלא "טעמא אמרו (שם:) ובגמרא והחטאת", הפסח מן חוץ חובה לשם
שאפילו לומר רבינו כוונת כי ויתכן ושלמים. בעולה רק זאת כותב ורבינו בסתם, כשעבד חובה, לשם לבעלים עלו הזבחים שבכל
ועלו כשר, סתם עשה אם זאת ובכל ועולה, בשלמים נאמר זבח לשם שצריך הדבר שעיקר אף הדברים ופירוש ושלמים. בעולה

משנה). (לחם קרבנות לשאר וחומר וקל חובה. לשם העובד.לבעלים ההקטרה.של בשעת ולא שחיטה בשעת דווקא
אין בשלמים ואילו דווקא. שעולה נראה רבינו מדברי אבל לשלמים. הדין הוא עולה) המתחיל דיבור שם (זבחים רש"י לדעת

המדברים בפסוקים בשלמים נאמרו לא ולניחוח לריח אבל לאישים. ושיקטירו להשם, זובח, לשם זבח, לשם דברים: ארבעה אלא
גֿט. ג, ויקרא ראה לשם, שיקטירובהקרבה שיחשוב לאכילה.כלומר, צלי לעשותו ולא האש, על יצלהאותו ושלא

ריח. בהם אין שוב אז כי המערכה, על אותן יעלה כך ואחר למערכה מחוץ לשםאברים ניחוח, לשונו: וזה בגמרא שם
העולם. והיה שאמר מי לשם לה', רוח שחטהנחת אם כן ואם שלמעלה, מה כל על מוסב זה כי נראה הדברים מפשטות

המוקדשין פסולי מהלכות י"ב בפרק הרי כי ייתכן, לא וזה כשרה. שחיטתו אין - הנ"ל הדברים מששת אחד בכל הפכית בכוונה
שום אין הדברים ארבעת יתר שבכל הרי זובח, לשם ושלא זבח לשם שלא שחט אם אלא מחשבה בפסול רבינו מנה לא א) (הלכה

משנה. לחם ועיין להיפך, חשב אם פגם



קיט              
  

ּובּׂשר ׁשּנאמר: הּמזּבח; על זריקתֹו ּובׁשעת הּדם, ְְְְֱִִִֵֶֶַַַַַַַַָָָהֹולכת
ארּבע ׁשאר עם זביחה ׁשּתהיה - ׁשלמיו ּתֹודת ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָזבח

ׁשלמיו48העבֹודֹות הּקרּבנֹות49לׁשם ׁשאר וכן ׁשחט50. ואם . ְְְְְְֲִֵֵַַָָָָָָָ
עבֹודֹות ׁשאר ּכלל51ועבד חׁשב ולא ּבעֹולה52סתם ְְְְְְֲַַָָָָָָֹ

לּבעלים ועלּו ּכׁשרים, הן הרי - .53ּובׁשלמים ְְְְֲִִִִֵֵֵַָָָ
מחׁשבּתֹו ׁשּתהיה ׁשחיטת54וצרי 56העֹולה55ּבׁשעת ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָ

וׁשהּזבח הּזֹובח, ּולׁשם הּזבח, לׁשם דברים: ׁשּׁשה ְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָלׁשם
לאּׁשים וׁשּיקטירֹו הּוא, ּברּו לריח57להּׁשם וׁשהקטרתֹו , ְְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָָָ

וׁש58ּבלבד הּׁשם, לפני רּוח נחת זה סתם59ריח ׁשחט ואם . ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָ
ּכׁשר ׁשּתהיה60- צרי ואׁשם חּטאת והּׁשֹוחט ׁשּבארנּו. ּכמֹו , ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָ

עליו. ׁשּבא החטא אֹותֹו לׁשם ְְְֲֵֵֶַַַָָָמחׁשבּתֹו

 
ּומּקּבלת ּבזרים, ּכׁשרה הּקדׁשים ׁשּׁשחיטת ּבארנּו ְְְְְֳִִִִֵֵֶַַַַַָָָָָּכבר

ּבכלי ּדמן קּבּול - הּזבחים וכל ּכהּנה. מצות ואיל ְְְְְְִִִִִֵַַַַָָָָָָֻהּדם
אינֹו ּדמן קּבּול ּומקֹום ׁשחיטתן מקֹום אבל ּכהן; ּביד ְְְְֲִִֵֵֵַָָָָָָֹׁשרת

ּבכּלן. ְֶָָֻׁשוה
מקּבלין ואין אֹותן ׁשֹוחטין אין - קדׁשים קדׁשי ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַָָָָּכיצד?

גבּולֹותיו ׁשּבארנּו הּמקֹום ּבכל הּמזּבח, ּבצפֹון אּלא ּדמן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָאת
ּבכל ּדמן וקּבּול ׁשחיטתן - קּלים וקדׁשים זה. ספר ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָּבתחּלת

העזרה. מן ֲִָָָָמקֹום
ׁשהרי ּבּצפֹון? אּלא קדׁשים קדׁשי ׁשֹוחטין ׁשאין ְֲֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָּומּנין

ּובחּטאת צפנה, הּמזּבח יר על אתֹו וׁשחט ּבעֹולה: ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָֹֹנאמר

החּטאת; ּתּׁשחט העלה ּתּׁשחט אׁשר ּבמקֹום אֹומר: ְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָָֹהּוא
נקראת העֹולה ּכ קדׁשים, קדׁש נקראת ׁשהחּטאת ְְְִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָֹּוכׁשם
את יׁשחטּו אׁשר ּבמקֹום אֹומר: הּוא ּובאׁשם קדׁשים. ְְְֲֲִִִֵֶֶֶָָָָֹקדׁש
לחּטאת, הּקׁשּו צּבּור וׁשלמי האׁשם. את יׁשחטּו ְְְְְֲִִֵֶַַָָָָָָֹֻהעלה
ּבני כבּׂשים ּוׁשני לחּטאת אחד עּזים ּׂשעיר ועּׂשיתם ְְְְְֱֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָׁשּנאמר:
ּכחּטאת, קדׁשים קדׁשי הן לפיכ ׁשלמים; לזבח ְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָָָָָׁשנה
מקֹום הּוא ׁשחיטה ּומקֹום ׁשחיטתּה. ּבמקֹום ְְְְְְְִִִִִָָָָונׁשחטין

ַַָָהּקּבלה.
אחֹורי אפּלּו העזרה, ּבכל קּלים קדׁשים ׁשּׁשֹוחטים ְֲֲֲֲִִִִִִֵֶַַָָָָָָּומּנין

- מֹועד אהל ּפתח ּוׁשחטֹו ּבׁשלמים: נאמר ׁשהרי ְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹההיכל?
הּדין והּוא רּוח. להם יחד לא ׁשהרי הרּוחֹות, ּכל ְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָֹלהכׁשיר
אבל ּכׁשרים. - ּבהיכל ׁשחטם ואם קּלים. הּקדׁשים ְְְְֲֳִִִִִֵֵַַַָָָָָָלׁשאר
ראּויֹות הּגּגֹות ׁשאין ּפסּולין; - היכל ׁשל ּבגּגֹו ׁשחטן ְְְְִִֵֵֶֶַַַָָָאם

העזרה. ּבקרקע אּלא ּכלל, ְְְְֲִִֶַַָָָָָָלׁשחיטה
;ּפסּולין - ההיכל דלתֹות ׁשּיּפתחּו קדם ׁשּׁשחטן ְְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָָֹׁשלמים

היּו אפּלּו ׁשּפתּוח. ּבזמן - מֹועד אהל ּפתח ְֱֲִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹׁשּנאמר:
אינּה ׁשעליו הּפרכת אבל ּכנעּול. זה הרי - מּוגפֹות ְְֲֲֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹדלתֹותיו

ֶֶּפֹוסלת.
,צּבּור ׁשל ּבין יחיד ׁשל ּבין והּׁשלמים, והאׁשם ְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָָהעֹולה

הּוא וכיצד לעֹולם. ׁשוה הּמזּבח ּגּבי על ׁשלׁשּתן ּדם ְְְְְְִִֵֵֵַַַַַַַָָָָָזריקת
ּבּמזרק מּמּנּו וזֹורק ּבּמזרק, הּדם הּכהן ּכׁשּלֹוקח ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָֹעֹוּׂשה?
הּמזּבח מחצי ּבאלכסֹון הּמזּבח זוּיֹות ׁשּתי על זריקֹות ְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָׁשּתי
ּדרֹומית. מערבית קרן ועל צפֹונית מזרחית קרן על ְְְְְֲִִִִִֶֶֶֶַַַַָָָּולמּטה:
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

שלא אלא כשרים לשמן שלא שנזבחו הזבחים "כל במשנה: ב, בזבחים וכו'. שמעון לשם שמעון של קרבן ראובן, לשם ראובן של
בשינוי בין קדש בשינוי בין היינו לשמן", דש"שלא ב: (שם בגמרא ומשמע והחטאת". הפסח מן חוץ חובה לשם לבעלים עלו

משנה). (כסף עבודות.בעלים ארבע ביחד שהן הדם, וזריקת הדם הולכת הדם, קבלת העבודות: ג' שאר עם השחיטה כלומר,
לשם זביחה שתהא קרבנו", שלמים זבח "ואם א) ד, (ויקרא שנאמר ממה הזבח לשם שחיטה שצריך למדו ד.) (שם בגמרא

לשם השחיטה שתהא שצריך בעלים, לשינוי עניין" "תנהו עניין" אינו ב"אם למדו שלמיו" תודת זבח "ובשר שנאמר וממה שלמים
קבלת שתהא השלמים" דם את "המקריב לג) ז, (שם שנאמר ממה (שם) למדו שלמים לשם שתהא שצריך הדם וקבלת בעלים.
שלמים, לשם עשייתו שתהא למדו שלמים" זבח יעשה האיל "ואת יז) ו, (במדבר הנזיר באיל שנאמר וממה שלמים, לשם הדם
הדם והולכת בעלים. לשם שתהיינה הדם והולכת הדם קבלת (שם:) למדו בעלים לשינוי עניין תנהו קדש לשינוי עניין אינו ואם
לשם שתהא שצריך הולכה זו המזבחה" [וגו'] הכל את [וגו'] "והקריב יג) א, (ויקרא שנאמר ממה (שם.) למדו הזבח לשם שתהא
שלמים, לשם זריקה שתהא השלמים" דם את "הזורק יד) ז, (שם שנאמר ממה שם למדו הזבח לשם שתהא שצריך וזריקה זבח.

חברו. על ולא עליו עליו" לכפר לו "ונרצה ד) (שם, שנאמר ממה (שם:) למדו בעלים לשם "אמרוזריקה ד:) (שם בגמרא
בין שלמים מה לשלמים, הכתוב הקישן השלמים, ולזבח ולמילואים ולאשם ולחטאת ולמנחה לעולה התורה זאת לז) ז, (שם קרא

לשמה". בעינן בעלים שינוי בין קדש שינוי בין כל אף לשמה, בעינן בעלים שינוי בין קדש הולכתושינוי הדם, קבלת
לשמן.וזריקתו. שלא ולא לשמן לבעליםלא עלו שלא אלא כשרים לשמן שלא שנזבחו הזבחים "כל במשנה: ב. שם

הרי חובה". לשם לבעלים נמי עלו סתמא הא לשמן דשלא "טעמא אמרו (שם:) ובגמרא והחטאת", הפסח מן חוץ חובה לשם
שאפילו לומר רבינו כוונת כי ויתכן ושלמים. בעולה רק זאת כותב ורבינו בסתם, כשעבד חובה, לשם לבעלים עלו הזבחים שבכל
ועלו כשר, סתם עשה אם זאת ובכל ועולה, בשלמים נאמר זבח לשם שצריך הדבר שעיקר אף הדברים ופירוש ושלמים. בעולה

משנה). (לחם קרבנות לשאר וחומר וקל חובה. לשם העובד.לבעלים ההקטרה.של בשעת ולא שחיטה בשעת דווקא
אין בשלמים ואילו דווקא. שעולה נראה רבינו מדברי אבל לשלמים. הדין הוא עולה) המתחיל דיבור שם (זבחים רש"י לדעת

המדברים בפסוקים בשלמים נאמרו לא ולניחוח לריח אבל לאישים. ושיקטירו להשם, זובח, לשם זבח, לשם דברים: ארבעה אלא
גֿט. ג, ויקרא ראה לשם, שיקטירובהקרבה שיחשוב לאכילה.כלומר, צלי לעשותו ולא האש, על יצלהאותו ושלא

ריח. בהם אין שוב אז כי המערכה, על אותן יעלה כך ואחר למערכה מחוץ לשםאברים ניחוח, לשונו: וזה בגמרא שם
העולם. והיה שאמר מי לשם לה', רוח שחטהנחת אם כן ואם שלמעלה, מה כל על מוסב זה כי נראה הדברים מפשטות

המוקדשין פסולי מהלכות י"ב בפרק הרי כי ייתכן, לא וזה כשרה. שחיטתו אין - הנ"ל הדברים מששת אחד בכל הפכית בכוונה
שום אין הדברים ארבעת יתר שבכל הרי זובח, לשם ושלא זבח לשם שלא שחט אם אלא מחשבה בפסול רבינו מנה לא א) (הלכה

משנה. לחם ועיין להיפך, חשב אם פגם
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על מּקיף הּדם ׁשּיהיה הּקרן על הּדם ּכׁשּיזרק ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹּומתּכּון
על מּתנֹות ׁשּתי ׁשל הּדם ׁשּיּמצא ּכדי ּג"ם, ּכמין ְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּזוּיֹות
'סביב'. ּובׁשלמים ּבעֹולה ׁשּנאמר לפי הּמזּבח. ּכתלי ְְְְְְֱִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָארּבעה
הּדרֹומי. היסֹוד על נׁשּפכין הּדם ּוׁשירי לאׁשם. הּדין ְְְְְְִִִִֵַַַַַָָָָָוהּוא

ארּבע על מּתנֹות ארּבע טעּון ּדמן - הּנאכלֹות ְְֱֶַַַַַַַַַָָָָָָהחּטאֹות
ׁשּנאמר לפי ּולמעלה, מזּבח מחצי החיצֹון הּמזּבח ְְְְְְֱֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָקרנֹות
הּכהן ּכׁשּלֹוקח עֹוּׂשה? הּוא וכיצד הּמזּבח. קרנת על ְְְְִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָֹֹּבּה:
הימנית אצּבעֹו וטֹובל הּמזּבח, אצל מֹוליכֹו ּבּמזרק, ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָהּדם
ּובּגּודל מּכאן הּגדֹולה ּבאצּבעֹו וסֹומ ּבּדם, לּגּודל ְְְְְִֵֶַַַַַָָָָָָָהּסמּוכה

וי ּומחּטא הּדםמּכאן ּכל ׁשּיכלה עד קרן ׁשל חּדּה ּכנגד ֹורד ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָֻ
סמּו נתן ואם וקרן. קרן ּבכל עֹוּׂשה הּוא וכן ְְְְְִֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָָׁשּבאצּבעֹו.

ּכּפר. - מּכאן אֹו מּכאן אחת ּכאּמה ְִִִֵֶֶַַַַָָָלּקרן
הּנתינה ּוכׁשּגֹומר וקרן. קרן ּכל על אצּבעֹו לטּבל ְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָָָֹוצרי

טֹובל ּכ ואחר הּמזרק, ּבּׂשפת אצּבעֹו מקּנח - הּקרן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָעל
על מהן לּתן ּפסּולין ׁשּבאצּבעֹו הּדם ׁשּׁשירי ׁשנּיה; ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּפעם

אחרת. ֶֶֶֶַקרן
אּלא ּבאצּבעֹו ּדם הּזית ׁשּטעּון קרּבן הּקרּבנֹות ּבכל ְְְְְֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָָאין

ׁשּיהיה וצרי ּבּדם. אצּבעֹו וטבל ּבּה: ׁשּנאמר ּבלבד, ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָחּטאת
מּדם. אצּבעֹו ׁשּיסּפג לא טבילה, ּכדי ּדם ְְְְִִֵֵֶֶַָָָָָֹׁשם

ּומהּל לימינֹו ּופֹונה ּבּכבׁש עֹולה מתחיל? הּוא ְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַּומּנין
ּכ ואחר ּתחּלה, מזרחית ּדרֹומית ּבקרן ונֹותן הּסֹובב ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָעל
ּכ ואחר צפֹונית, מזרחית ׁשהיא לּה, הּסמּוכה הּׁשנּיה ְְְְְִִִִִֶֶֶַַַַַָָָָָּבּקרן
ואחר מערבית, צפֹונית ׁשהיא לּה, הּסמּוכה ׁשליׁשית ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַַָָָּבקרן
ועל ּדרֹומית. מערבית ׁשהיא לּה, הּסמּוכה רביעית ּבקרן ְְְְְֲִִִִִֶֶֶַַַָָָָּכ
ׁשירי ׁשֹופ הּוא הּמּתנֹות ּבּה ׁשהׁשלים הּקרן אֹותּה ְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָיסֹוד
- העלה מזּבח יסֹוד אל יׁשּפ הּדם ּכל ואת ׁשּנאמר: ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֹֹהּדם;

ּדרֹומי. יסֹוד ְְִֶזה
ּומּזין להיכל לפנים נכנס ּדמם - הּנּׂשרפֹות החּטאֹות ְְְִִִִִֵַַַַַָָָָָָָּכל

יסֹוד על ׁשֹופכן הּדם ּוׁשירי ּבּתֹורה. מפרׁש ּכאׁשר ׁשם ְְְְֲִֵֶֶַַַַָָָָָָֹמּמּנּו
ּבצאתֹו ּתחּלה ּבֹו ּפֹוגע ׁשהּוא החיצֹון, מזּבח ׁשל ְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָהּמערבי

ההיכל. ִֵַָמן
יֹום ׁשל וּׂשעיר ּפר מהם? מּזה וכּמה מּדמן? מּזין ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָוהיכן

ּבין על הּזיֹות ׁשמֹונה טעּון מהן אחד ּכל ּדם - ְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָהּכּפּורים
ּומּזה והּׂשעיר, הּפר ּדם ּומערב הּפרכת. על ּוׁשמֹונה ְְְִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָָֹהּבּדים
הּזהב מזּבח קרנֹות ארּבע על הּזאֹות ארּבע ְְְְְִִֵֶַַַַַַַַַָָָמּׁשניהם
ּכמֹו זה, מזּבח ׁשל אמצעֹו על הּזיֹות וׁשבע ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָׁשּבהיכל,
ּבהּזיֹות ּכּון לא ואם הּכּפּורים. יֹום עבֹודת ּבהלכֹות ְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַַַָָֹׁשּיתּבאר

ּכׁשרֹות. - ְְִִֵֶׁשּבפנים
אחד מּכל ּדם זֹורק - הּנּׂשרפין ּוּׂשעירים הּנּׂשרפין ְְְִִִִִִִִֵֶַַָָָָָָּפרים

קדׁש ּובין הּקדׁש ּבין הּמבּדלת הּפרכת על הּזיֹות ׁשבע ְֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָֹֹֹמהם
הּזהב. מזּבח קרנֹות ארּבע על הּזיֹות וארּבע ְְְְְֳִִַַַַַַַַַַָָָָהּקדׁשים,

- נכנס ּכׁשהּוא הּזהב, מזּבח על הּנּתנין הּדמים ְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָוכל
קרנֹות על ונֹותן לפניו, והּמזּבח לּמנֹורה הּמזּבח ּבין ְְְְְְְִִֵֵֵֵֵַַַַַַַָָָעֹומד
לצפֹונית צפֹונית, מזרחית מּקרן מתחיל מּבחּוץ. ְְְְְִִִִִִִִִֵֶֶַַַַָהּמזּבח

מזרחית. לדרֹומית ּדרֹומית, למערבית ְְְְֲֲִִִִִִִַַָָָמערבית,
הּמׁשיח ּכהן - הּמצֹות ּכל על הּבא מׁשיח ּכהן ְִִִֵֵַַַַַַַָָָָֹֹּפר

ּכהן והּזה קּבל ואם מּבפנים. מּמּנּו ּומּזה ּדמֹו מקּבל ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָֹעצמֹו
ּכׁשר. - ְֵֶָהדיֹוט

נתּפרׁש לא הּנּׂשרפין, ּׂשעירין והן זרה, עבֹודה ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵַָָָָָֹּׂשעירי
ׁשהן לפי אּלא נֹותן. הּוא ּולהיכן ּדמן נֹותן ּכיצד ּבּתֹורה ְְִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָּבהן
הּקהל, חּטאת ׁשהּוא העלם, ּפר ּכדין ּדינן - הּקהל ְְִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָחּטאת
הּׂשֹורף. את ּולטּמא ולּׂשרפה, ּדמים, למּתן ּבֹו: האמּור ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַָָָָָלכל

מּתנה טעּון מהן אחד ּכל ּדם - והּפסח והּמעּׂשר ְְְֲֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָהּבכֹור
מּׁשלׁש ׁשּירצה רּוח זֹו ּבאי היסֹוד, ּכנגד ּבׁשפיכה ְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָאחת,
יסֹוד, לּה היה לא ּדרֹומית מזרחית קרן ׁשהרי הּמזּבח. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָֹזוּיֹות
ׁשהרי אחת? מּתנה אּלא טעּונין ׁשאינן ּומּנין ׁשּבארנּו. ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָּכמֹו
הּׁשמּועה מּפי הּמזּבח. על ּתזרק ּדמם ואת ּבּבכֹור: ְְְְְֱִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹנאמר
אחת מּתנה ּדמן ׁשּנֹותן ּובפסח ּבמעּׂשר הּדין ׁשהּוא ְְְֲִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָָלמדּו,

ְַּכּבכֹור.
אחר הּמזּבח ּגּבי על אמּוריהן מקטירין הּזבחים ְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָּכל

ּכ ואחר אֹותן מפׁשיטין הּזבחים וכל ּתחּלה. הּדם ְְְְְְִִִִִֶַַַַַָָָָָָׁשּזֹורקין
הּדם. ׁשּיּזרק עד אֹותן מפׁשיטין ואין אמּוריהן, את ְְִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָמֹוציאין
ּכלל; אֹותם מפׁשיטין ׁשאין הּנּׂשרפֹות, מחּטאֹות ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָחּוץ
ּתחּלה זֹורק אֹומר: נמצאת ּבּׂשרם. ואת עֹורם את ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָָָׁשּנאמר:
ּומקטיר. האמּורין ּומֹוציא וקֹורע מפׁשיט, ּכ ְְְְִִִִֵֵַַַַַָָואחר

ּבקרּבנֹות ּבין לּכהנים, - הּקדׁשים קדׁשי עֹורֹות ְְְְֲֳִִֵֵַַָָָָֹּכל
הקריב. אׁשר העלה עֹור ׁשּנאמר: יחיד; ּבקרּבנֹות ּבין ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַָָָָֹצּבּור
זכה ׁשּלא עֹולה וכל לּבעלים. - קּלים קדׁשים עֹורֹות ְְֲִִִֶַַָָָָָָָָֹאבל
עלת ׁשּנאמר: ּבעֹורּה; הּכהנים זכּו לא - ּבבּׂשרּה ְְְֱֲִִִֵֶֶַַַַַָָָָֹֹֹהּמזּבח

לאיׁש. ׁשעלתה עֹולה - ְִִֶָָָָאיׁש
אין - הפׁשטן קדם ּפסּול ּבהן ׁשארע הּקדׁשים קדׁשי ְְְֳִֵֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכל

וכל לּכהנים. עֹורן - הפׁשטן לאחר לּכהנים; ְְְֲֲִִֵֵֶֶַַַַָָָֹֹעֹורֹותיהן
ׁשּבת מערב ּביניהן מׁשמר אנׁשי אֹותן מחּלקין ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהעֹורֹות

ׁשּבת. ְֶֶַָלערב
והיּו נכסיו הּמקּדיׁש וכן הּבית, לבדק עֹולתֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָָָהּמתּפיס

לּכהנים; עֹורֹותיהן אין - עֹולֹות ׁשּיקרבּו ׁשּדינן זכרים, ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבהן
יּמכרּו אּלא הקּדׁש. לעֹולת ּפרט - איׁש עלת ְְְְֱִִֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּנאמר:
אֹו אּׁשה אֹו איׁש עֹולת אחד הּבית. לבדק ויּפלּו ְְְִִִִֶֶֶַַַָָָהעֹורֹות
'איׁש' נאמר לא לּכהנים, עֹורֹותיהן עבד אֹו ּכֹוכבים ֱֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָֹֹעֹובד

ההקּדׁש. להֹוציא ְְִֵֶֶַָאּלא

 
.ּבּתֹורה הּכתּובה ּכמׁשּפטּה העֹולה לעּׂשֹות עּׂשה ְְְְֲֲִִֵַַַַָָָָָָמצות

ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט העֹולה? מעּׂשה ְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָוכיצד
הּמזּבח; ּגּבי על הּנתחים ּכל ּומקטיר ּומנּתח ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַַַַַַָָּומפׁשיט

הּמזּבחה. הּכל את הּכהן והקטיר ְְְֱִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹׁשּנאמר:
והעצמֹות הּתיׁשים, ׁשּבזקן וּׂשער ּכבּׂשים ׁשּבראׁשי ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָָצמר

מקטירין - מחּברין ׁשהן ּבזמן והּטלפים: והּקרנים ְְְְְְְְִִִִִִִִֵֶַַַַַַַַָָֻוהּגידים
הּבּׂשר עלתי ׁשּנאמר: יעלּו; לא - ּפרׁשּו ואם הּכל, ְְֱֲִֶֶֶֶַַַַָָָֹֹֹֹאת
ּגחלת וכן יחזיר. לא - הּמזּבח מעל ׁשּפקעּו וכּלן ְְְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָָֹֻוהּדם.

יחזיר. לא - הּמזּבח מעל ְְֲִִֵֵֶַַַַָָֹׁשּפקעה
אפּלּו מּמׁש, ּבהן יׁש אם הּמזּבח: מעל ׁשּפקעּו ְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָאיברים

על מֹוקדה על ׁשּנאמר: יחזיר, - הּלילה חצֹות אחר ְְְֱֲֲִֶֶַַַַַַַַָָָּפקעּו
קדם ּפקעּו אפּלּו מּמׁש, ּבהם אין ואם הּלילה; ּכל ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹהּמזּבח
ּופקעּו: ּכעץ עליהן ויבׁש הּבּׂשר נתחר יחזיר. לא - ְְְְֲֲֲִִֵֵֵֶַַַָָָָָֹחצֹות

יחזיר. לא - חצֹות אחר יחזיר, - חצֹות ֲֲֲֲִִֶַַַַֹֹקדם
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לּכבׁש הּנתחים ּכל את מֹוליכין העֹולה, איברי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּמנּתח
לראׁש האיברים ּכל מעלין ּכ ואחר ׁשם. אֹותם ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹּומֹולחין

ּומ הּמזּבח ּבראׁש הּנׁשה ּגיד ּומסיר ּגּביהּמזּבח. על ׁשליכֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֹ
האׁש, על האיברים ּכל וזֹורק הּמזּבח. ׁשּבאמצע ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּדׁשן
הּבּׂשר ּכל ּכ ּבזריקה, ׁשהּדם ּכׁשם - והּדם הּבּׂשר ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: האׁש, על אֹותן ועֹור חֹוזר ׁשּזֹורקן ואחר ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבזריקה.
לּמזּבח העלן ּכ ואחר ׁשּצלאן ואיברים אתם. הּכהן ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹוער

ניחֹוח. ריח מּׁשּום ּבהם אין -ִִֵֵֶַַָ
,הרגל את ׁשֹובר היה לא העֹולה? את מנּתחין ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכיצד

מפׁשיטֹו - ׁשֹור היה ואם ּומפׁשיט. ּבֹו ותֹולה נֹוקבֹו ְְְְְִִִֶֶַַָָָאּלא
לחזה, הּגיע לחזה. מּגיע ׁשהּוא עד ּומפׁשיט ּתלּיה. ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבלי
ונֹותנן הּכרעים את וחֹות לכהן. ונֹותנֹו הראׁש את ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹחֹות
את ּומֹוציא הּלב את וקֹורע ההפׁשט. את ּומׁשלים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַלאחר,
- ימיני לרגל עלה לאחר. ונֹותנן הּידים את וחֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדמֹו.
ואחר עּמּה. ּביצים ּוׁשּתי בראׁש, ׁשּזכה למי ונֹותנֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹחֹותכֹו
הּפדר את ונֹוטל הּמעים, ׁשּיּגלּו עד הּבהמה את קֹורע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּכ
את ונֹוטל הּׁשחיטה, ּבית על מלמעלה הראׁש על ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹונֹותנֹו

לאחר. ונֹותנן ְְְְִֵַַַָָהּקרבים
ירחץ והּכרעים והּקרב ׁשּנאמר: ּבמים, ּומדיחן ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָהֹול

וכל מׁשקין. ּבׁשאר ולא ּבמזג, ולא ּביין, לא - ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹּבּמים
ּבבית אֹותּה מדיחין הּכרס מדיחן? ּכּמה ּכׁשרין. ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָהּמימֹות
ּפעמים. מּׁשלׁש ּפֹוחתין אין הּקרבים צרּכּה; ּכל ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָ[הּמדיחין]
העּמּודים. ׁשּבין ׁשיׁש ׁשל ׁשלחנֹות על אֹותן ְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻּומדיחין

ואצּבע הּכבד, מן הראה את ּומפריׁש הּסּכין את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָנטל
החזה את ונֹוקב מּמקֹומֹו, הּכבד מזיז ואינֹו הּכבד, מן ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּכבד
הּׁשדרה, עד ויֹורד וחֹות הימנית לּדפן ועֹולה לאחר. ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹונֹותנֹו
רּכֹות, צלעֹות לׁשּתי מּגיע ׁשהּוא עד ּבּׁשדרה, יּגע ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹולא

ּבּה. ּתלּויה והּכבד לאחר, ונֹותנּה ְְְְְְֵֵַַָָָָָחֹותכּה
צלעֹות ּוׁשּתי מּכאן צלעֹות ׁשּתי ּבּה מּניח לּגרה, לֹו ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָּבא

ּתלּויין והראה והּלב והּקנה לאחר, ונֹותנּה חֹותכּה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמּכאן,
רּכֹות צלעֹות ׁשּתי ּבּה ּומּניח הּׂשמאלית לּדפן לֹו ּבא ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹּבּה.
מּניח היה וכ מּלמּטה, רּכֹות צלעֹות ּוׁשּתי ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָמלמעלה
ּבזֹו צלעֹות ארּבע הּדפנֹות ּבׁשּתי מּניח נמצא ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָּבחברּתּה.
עּמּה, והּׁשדרה לאחר, ונֹותנּה חֹותכּה ּבזֹו. צלעֹות ְְְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָוארּבע

ּבּה. ּתלּוי ְְַָָוהּטחֹול
ואצּבע והאליה לאחר, ונֹותנֹו חֹותכֹו לעקץ, לֹו ְְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָֹּבא

ונֹותנּה הּׂשמאלית הרגל את נֹוטל עּמּה. ּכליֹות ּוׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּכבד
הן ואּלּו ּבהמה, עֹולת ּומנּתחין מפׁשיטין זה ּוכסדר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָלאחר.

לנתחיה. אתּה ונּתח ּבּתֹורה: האמּורין ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָֹהּנתחין
היא הּצאן מן אם לּכבׁש? האיברים את מֹוליכין ְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבכּמה

ׁשּׁשה. אֹותּה מֹוליכין - ִִִָָָָהעֹולה
ּכלּפי וחטמֹו ּבימינֹו, הראׁש ּוברגל. ּבראׁש - ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹהראׁשֹון

והּפדר למעלה, ׁשחיטה ּובית אצּבעֹותיו, ּבין וקרניו ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָזרֹועֹו,
לחּוץ. עֹורּה ּובית ּבּׂשמאלֹו, ימין ׁשל והרגל ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹעליה.

ּׂשמאל וׁשל ּבימינֹו, ימין ׁשל הּידים. ּבׁשּתי - ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשני
לחּוץ. עֹורן ּובית ְִֵַָֹּבּׂשמאלֹו.

והאליההּׁשליׁש ּבימינֹו, העקץ ּוברגל. ּבעקץ - י ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

עּמֹו. הּכליֹות ּוׁשּתי הּכבד ואצּבע אצּבעֹותיו, ּבין ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמדלדלת
לחּוץ. עֹורן ּובית ּבּׂשמאלֹו. ּׂשמאל ׁשל ְְְִֵֶֶֶַָָֹֹוהרגל

,ּבּׂשמאלֹו והּגרה ּבימינֹו, החזה ּובּגרה. ּבחזה - ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהרביעי
אצּבעֹותיו. ּבין ְְְְֵֶֶַָָוצלעֹותיה

ּׂשמאל וׁשל ּבימינֹו, ימין ׁשל דפנֹות. ּבׁשּתי - ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֹהחמיׁשי
לחּוץ. עֹורן ּובית ְִֵַָֹּבּׂשמאלֹו.

ּגּביהן על ּוכרעים ,ּבבז נתּונין ּבקרבים, - ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּׁשּׁשי
איל היתה אם אבל עז. אֹו ּכבּׂש העֹולה היתה אם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמלמעלה.
אחד, ּביד נסכיה ׁשל הּסלת וכן ׁשנים. הּקרבים מֹוליכין -ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבׁשנים. והּיין ּבׁשנים, הּסלת - איל היה ואם אחד. ּביד ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָֹוהּיין

ׁשמֹונה אֹותֹו מֹוליכין העז אֹו ׁשהּכבּׂש למד, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָנמצאת
עּׂשר. אחד אֹותֹו מֹוליכין והאיל ְְִִִִֵַַַַַָָָלּמזּבח,

מֹולי הראׁשֹון ועּׂשרים. ארּבעה אֹותֹו מֹוליכין ְְְִִִִִֶַַָָָהּׁשֹור
והרביעי ימין. ׁשל הרגל מֹוליכין והּׁשליׁשי והּׁשני הראׁש. ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹאת
את מֹוליכין והּׁשביעי והּׁשּׁשי העקץ. את מֹוליכין ְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶֶַַַָֹוהחמיׁשי
מֹוליכין והּגרה החזה. את מֹולי והּׁשמיני ּׂשמאל. ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהרגל
ׁשּתי ּומֹוליכין עּׂשר. ואחד ועּׂשירי ּתׁשיעי ׁשלׁשה, ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָאֹותּה
והּיין והּסלת והּקרבים ּבׁשנים, הּדפנֹות ּוׁשּתי ּבׁשנים, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָֹהּידים

ועּׂשרים. ארּבעה הרי ׁשלׁשה. ְְְְְֲִִֵֶַָָָָּבׁשלׁשה
?לחלקים ׁשֹור ׁשל הּגדֹול האבר יחּלקּו לא ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹולּמה

ּבּמה לנתחים. נתחיה ולא - לנתחיה אתּה ונּתח ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:
אם הּיחיד, עֹולֹות אבל הּצּבּור; ּבעֹולֹות אמּורים? ְְֲֲִִִִִַַָָָּדברים
מֹוליכין. - ּביֹותר אֹו מאּלּו ּבפחֹות נתחיה להֹולי ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָרצּו

ּופֹונה לּכבׁש עֹולה נעּׂשית? היתה ּכיצד העֹוף ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעֹולת
את ׁשם מֹולק והיה מזרחית, ּדרֹומית לקרן לֹו ּובא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלּסֹובב
ּפסּולה. - הבּדיל לא ואם ּומבּדיל. ערּפּה מּמּול ְְְְְִִִִִַָָָָֹֹראׁשּה
מן למעלה הּמזּבח קיר על הּגּוף ודם הראׁש ּדם ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָֹּוממּצה
דם מּצה ולא הראׁש דם מּצה ואם הּמזּבח. ׁשּבאמצע ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהחּוט
- הראׁש דם מּצה ולא הּגּוף דם מּצה ּפסּולה. - ְְִִַַַַָָָָֹֹהּגּוף

ְֵָּכׁשרה.
וסֹופגֹו לּמזּבח מליקתֹו ּבית ּומּקיף הראׁש את ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹונֹוטל

את והסיר לּגּוף לֹו ּובא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּבמלח
מעים ּבני ואת הּנֹוצה עם ּבידֹו ׁשעליה והעֹור ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהּמראה

הּדׁשן. לבית ּומׁשליכן עּמּה ְְְִִִֵֶֶַַַָָהּיֹוצאין
צרי ואינֹו סּכין. ּבלא ּבידֹו - בכנפיו אתֹו ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹוׁשּסע

וסֹופגֹו ּכׁשר. - הבּדיל ואם יבּדיל. לא ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָֹלהבּדיל,
ולא הּמראה את הסיר לא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻּבמלח
ׁשּׁשּנה ּכל - ּבמלח ספגּה ולא מעים ּבני את ולא הּנֹוצה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאת

ּכׁשרה. הּדם ּתמצית מאחר ְְִֵֵַַַַָָָּבּה
רצה אם ערף. מּמּול ּבּצּפרן ויֹורד קֹוצץ מֹולקין? ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּכיצד

ּדֹורס להיֹות רצה ואם ּומביא, מֹולי - ּולהביא ְְְְִִִִִִֵֵָָָלהֹולי
ּדֹור - ּבּצּפרן חֹוׁשׁש.ויֹורד אינֹו - הּסימנים נעקרּו ואם ס. ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ּבּׂשר רב חת ׁשאם ּבּׂשר; רב ּבלא ּומפרקת ׁשדרה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹוחֹות
ׁשני לחּת וצרי לּסימנין. ׁשּיּגיע קדם ּכמתה זֹו הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
הּצדדין מן אֹו ּבסּכין והּמֹולק יֹורד. ּכׁשהּוא ּבעֹולה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּסימנים
ּכׁשר הערף וכל נחר. אֹו ׁשחנק ּכמי אּלא מליקה, אינּה -ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

ְִִָלמליקה.
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קכי              
  

לּכבׁש הּנתחים ּכל את מֹוליכין העֹולה, איברי ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּכׁשּמנּתח
לראׁש האיברים ּכל מעלין ּכ ואחר ׁשם. אֹותם ְְְֲִִִֵַַַָָָָָָֹּומֹולחין

ּומ הּמזּבח ּבראׁש הּנׁשה ּגיד ּומסיר ּגּביהּמזּבח. על ׁשליכֹו ְְְְִִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָֹ
האׁש, על האיברים ּכל וזֹורק הּמזּבח. ׁשּבאמצע ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּדׁשן
הּבּׂשר ּכל ּכ ּבזריקה, ׁשהּדם ּכׁשם - והּדם הּבּׂשר ְְְֱִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָׁשּנאמר:
ׁשּנאמר: האׁש, על אֹותן ועֹור חֹוזר ׁשּזֹורקן ואחר ְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָּבזריקה.
לּמזּבח העלן ּכ ואחר ׁשּצלאן ואיברים אתם. הּכהן ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָָֹֹוער

ניחֹוח. ריח מּׁשּום ּבהם אין -ִִֵֵֶַַָ
,הרגל את ׁשֹובר היה לא העֹולה? את מנּתחין ְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹּכיצד

מפׁשיטֹו - ׁשֹור היה ואם ּומפׁשיט. ּבֹו ותֹולה נֹוקבֹו ְְְְְִִִֶֶַַָָָאּלא
לחזה, הּגיע לחזה. מּגיע ׁשהּוא עד ּומפׁשיט ּתלּיה. ְְְִִִִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָּבלי
ונֹותנן הּכרעים את וחֹות לכהן. ונֹותנֹו הראׁש את ְְְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָֹֹחֹות
את ּומֹוציא הּלב את וקֹורע ההפׁשט. את ּומׁשלים ְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַלאחר,
- ימיני לרגל עלה לאחר. ונֹותנן הּידים את וחֹות ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָּדמֹו.
ואחר עּמּה. ּביצים ּוׁשּתי בראׁש, ׁשּזכה למי ונֹותנֹו ְְְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹחֹותכֹו
הּפדר את ונֹוטל הּמעים, ׁשּיּגלּו עד הּבהמה את קֹורע ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָּכ
את ונֹוטל הּׁשחיטה, ּבית על מלמעלה הראׁש על ְְְְְְִִֵֵֶַַַַָָָֹונֹותנֹו

לאחר. ונֹותנן ְְְְִֵַַַָָהּקרבים
ירחץ והּכרעים והּקרב ׁשּנאמר: ּבמים, ּומדיחן ְְְְְְֱִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָהֹול

וכל מׁשקין. ּבׁשאר ולא ּבמזג, ולא ּביין, לא - ְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹֹּבּמים
ּבבית אֹותּה מדיחין הּכרס מדיחן? ּכּמה ּכׁשרין. ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַָָָָהּמימֹות
ּפעמים. מּׁשלׁש ּפֹוחתין אין הּקרבים צרּכּה; ּכל ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָָָ[הּמדיחין]
העּמּודים. ׁשּבין ׁשיׁש ׁשל ׁשלחנֹות על אֹותן ְְִִִִֵֶֶַַַָָָֻּומדיחין

ואצּבע הּכבד, מן הראה את ּומפריׁש הּסּכין את ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָָָנטל
החזה את ונֹוקב מּמקֹומֹו, הּכבד מזיז ואינֹו הּכבד, מן ְְְִִִֵֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָהּכבד
הּׁשדרה, עד ויֹורד וחֹות הימנית לּדפן ועֹולה לאחר. ְְְְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָֹונֹותנֹו
רּכֹות, צלעֹות לׁשּתי מּגיע ׁשהּוא עד ּבּׁשדרה, יּגע ְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָֹולא

ּבּה. ּתלּויה והּכבד לאחר, ונֹותנּה ְְְְְְֵֵַַָָָָָחֹותכּה
צלעֹות ּוׁשּתי מּכאן צלעֹות ׁשּתי ּבּה מּניח לּגרה, לֹו ְְְְִִֵֵֵַַַָָָָָָּבא

ּתלּויין והראה והּלב והּקנה לאחר, ונֹותנּה חֹותכּה ְְְְְְְְִִֵֵֵֶַַַָָָָָָמּכאן,
רּכֹות צלעֹות ׁשּתי ּבּה ּומּניח הּׂשמאלית לּדפן לֹו ּבא ְְְִִֵֶַַַַַָָָָָֹּבּה.
מּניח היה וכ מּלמּטה, רּכֹות צלעֹות ּוׁשּתי ְְְְְְִִִֵַַַַַָָָָָָמלמעלה
ּבזֹו צלעֹות ארּבע הּדפנֹות ּבׁשּתי מּניח נמצא ְְְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָּבחברּתּה.
עּמּה, והּׁשדרה לאחר, ונֹותנּה חֹותכּה ּבזֹו. צלעֹות ְְְְְְְְְְִִֵַַַַָָָָָוארּבע

ּבּה. ּתלּוי ְְַָָוהּטחֹול
ואצּבע והאליה לאחר, ונֹותנֹו חֹותכֹו לעקץ, לֹו ְְְְְְְְֵֶֶַַַָָָָֹּבא

ונֹותנּה הּׂשמאלית הרגל את נֹוטל עּמּה. ּכליֹות ּוׁשּתי ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָהּכבד
הן ואּלּו ּבהמה, עֹולת ּומנּתחין מפׁשיטין זה ּוכסדר ְְְְְְְִִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַָלאחר.

לנתחיה. אתּה ונּתח ּבּתֹורה: האמּורין ְְְֲִִִִֶַַַָָָָָָֹהּנתחין
היא הּצאן מן אם לּכבׁש? האיברים את מֹוליכין ְִִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּבכּמה

ׁשּׁשה. אֹותּה מֹוליכין - ִִִָָָָהעֹולה
ּכלּפי וחטמֹו ּבימינֹו, הראׁש ּוברגל. ּבראׁש - ְְְִִִֵֶֶַָָָָָֹֹהראׁשֹון

והּפדר למעלה, ׁשחיטה ּובית אצּבעֹותיו, ּבין וקרניו ְְְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָזרֹועֹו,
לחּוץ. עֹורּה ּובית ּבּׂשמאלֹו, ימין ׁשל והרגל ְְִִֵֶֶֶֶַָָָָָֹעליה.

ּׂשמאל וׁשל ּבימינֹו, ימין ׁשל הּידים. ּבׁשּתי - ְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָֹהּׁשני
לחּוץ. עֹורן ּובית ְִֵַָֹּבּׂשמאלֹו.

והאליההּׁשליׁש ּבימינֹו, העקץ ּוברגל. ּבעקץ - י ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

עּמֹו. הּכליֹות ּוׁשּתי הּכבד ואצּבע אצּבעֹותיו, ּבין ְְְְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָֻמדלדלת
לחּוץ. עֹורן ּובית ּבּׂשמאלֹו. ּׂשמאל ׁשל ְְְִֵֶֶֶַָָֹֹוהרגל

,ּבּׂשמאלֹו והּגרה ּבימינֹו, החזה ּובּגרה. ּבחזה - ְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָָֹהרביעי
אצּבעֹותיו. ּבין ְְְְֵֶֶַָָוצלעֹותיה

ּׂשמאל וׁשל ּבימינֹו, ימין ׁשל דפנֹות. ּבׁשּתי - ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָֹהחמיׁשי
לחּוץ. עֹורן ּובית ְִֵַָֹּבּׂשמאלֹו.

ּגּביהן על ּוכרעים ,ּבבז נתּונין ּבקרבים, - ְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַָָָהּׁשּׁשי
איל היתה אם אבל עז. אֹו ּכבּׂש העֹולה היתה אם ְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָָָָמלמעלה.
אחד, ּביד נסכיה ׁשל הּסלת וכן ׁשנים. הּקרבים מֹוליכין -ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹ
ּבׁשנים. והּיין ּבׁשנים, הּסלת - איל היה ואם אחד. ּביד ְְְְְְִִִִִִִִֶֶַַַַַַַַַָָָֹוהּיין

ׁשמֹונה אֹותֹו מֹוליכין העז אֹו ׁשהּכבּׂש למד, ְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָנמצאת
עּׂשר. אחד אֹותֹו מֹוליכין והאיל ְְִִִִֵַַַַַָָָלּמזּבח,

מֹולי הראׁשֹון ועּׂשרים. ארּבעה אֹותֹו מֹוליכין ְְְִִִִִֶַַָָָהּׁשֹור
והרביעי ימין. ׁשל הרגל מֹוליכין והּׁשליׁשי והּׁשני הראׁש. ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָֹאת
את מֹוליכין והּׁשביעי והּׁשּׁשי העקץ. את מֹוליכין ְְְְֲִִִִִִִִִִֶֶֶַַַָֹוהחמיׁשי
מֹוליכין והּגרה החזה. את מֹולי והּׁשמיני ּׂשמאל. ׁשל ְְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַָָָֹהרגל
ׁשּתי ּומֹוליכין עּׂשר. ואחד ועּׂשירי ּתׁשיעי ׁשלׁשה, ְְְְֲִִִִִִֵַַַָָָָאֹותּה
והּיין והּסלת והּקרבים ּבׁשנים, הּדפנֹות ּוׁשּתי ּבׁשנים, ְְְְְְְְִִִִִִִֵֶַַַַַַַַַַָָָֹהּידים

ועּׂשרים. ארּבעה הרי ׁשלׁשה. ְְְְְֲִִֵֶַָָָָּבׁשלׁשה
?לחלקים ׁשֹור ׁשל הּגדֹול האבר יחּלקּו לא ְְְֲִֵֶֶַַַָָָָָֹולּמה

ּבּמה לנתחים. נתחיה ולא - לנתחיה אתּה ונּתח ְְְְְֱִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָֹֹׁשּנאמר:
אם הּיחיד, עֹולֹות אבל הּצּבּור; ּבעֹולֹות אמּורים? ְְֲֲִִִִִַַָָָּדברים
מֹוליכין. - ּביֹותר אֹו מאּלּו ּבפחֹות נתחיה להֹולי ְְְְִִִֵֵֵֶָָָָרצּו

ּופֹונה לּכבׁש עֹולה נעּׂשית? היתה ּכיצד העֹוף ְֲֵֵֶֶֶֶַַַַָָָעֹולת
את ׁשם מֹולק והיה מזרחית, ּדרֹומית לקרן לֹו ּובא ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָָלּסֹובב
ּפסּולה. - הבּדיל לא ואם ּומבּדיל. ערּפּה מּמּול ְְְְְִִִִִַָָָָֹֹראׁשּה
מן למעלה הּמזּבח קיר על הּגּוף ודם הראׁש ּדם ְְְְְִִִֵֶַַַַַַַַָָֹּוממּצה
דם מּצה ולא הראׁש דם מּצה ואם הּמזּבח. ׁשּבאמצע ְְְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָֹֹהחּוט
- הראׁש דם מּצה ולא הּגּוף דם מּצה ּפסּולה. - ְְִִַַַַָָָָֹֹהּגּוף

ְֵָּכׁשרה.
וסֹופגֹו לּמזּבח מליקתֹו ּבית ּומּקיף הראׁש את ְְְְְִִִֵֵֵֶַַַָָֹונֹוטל

את והסיר לּגּוף לֹו ּובא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקֹו ְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָּבמלח
מעים ּבני ואת הּנֹוצה עם ּבידֹו ׁשעליה והעֹור ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָֻהּמראה

הּדׁשן. לבית ּומׁשליכן עּמּה ְְְִִִֵֶֶַַַָָהּיֹוצאין
צרי ואינֹו סּכין. ּבלא ּבידֹו - בכנפיו אתֹו ְְְְְִִִִֵַַָָָָֹֹוׁשּסע

וסֹופגֹו ּכׁשר. - הבּדיל ואם יבּדיל. לא ׁשּנאמר: ְְְְְְְֱִִִִִֵֶֶַַַָֹלהבּדיל,
ולא הּמראה את הסיר לא האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקֹו ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַָָֹֹֻּבמלח
ׁשּׁשּנה ּכל - ּבמלח ספגּה ולא מעים ּבני את ולא הּנֹוצה ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹֹֹאת

ּכׁשרה. הּדם ּתמצית מאחר ְְִֵֵַַַַָָָּבּה
רצה אם ערף. מּמּול ּבּצּפרן ויֹורד קֹוצץ מֹולקין? ְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָֹֹּכיצד

ּדֹורס להיֹות רצה ואם ּומביא, מֹולי - ּולהביא ְְְְִִִִִִֵֵָָָלהֹולי
ּדֹור - ּבּצּפרן חֹוׁשׁש.ויֹורד אינֹו - הּסימנים נעקרּו ואם ס. ְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַָֹ

ּבּׂשר רב חת ׁשאם ּבּׂשר; רב ּבלא ּומפרקת ׁשדרה ְְְְִִֵֶֶֶַַָָָָָָֹֹֹוחֹות
ׁשני לחּת וצרי לּסימנין. ׁשּיּגיע קדם ּכמתה זֹו הרי -ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָֹֹ
הּצדדין מן אֹו ּבסּכין והּמֹולק יֹורד. ּכׁשהּוא ּבעֹולה ְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהּסימנים
ּכׁשר הערף וכל נחר. אֹו ׁשחנק ּכמי אּלא מליקה, אינּה -ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָֹ

ְִִָלמליקה.
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קכב             
  

ה'תשע"א תשרי כ"ד קודש שבת

 
ּבּתֹורה האמּורה ּכמצותן החּטאֹות לעּׂשֹות עּׂשה .1מצות ְְְֲֲֲִִֵַַַַַָָָָָָ

הּנאכלת חּטאת מעּׂשה ּכמֹו2וכיצד הּדם ונֹותן ׁשֹוחט ? ְְְֱֲֵֵֵֵֶֶֶַַַַַָָ
ּומפׁשיטּה3ׁשּבארנּו האמּורים4, ּומֹולחן5ּומפריׁש 7וזֹורקן6, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָ

האּׁשים ּגּבי ּכׁשּמֹוליכן8על ּבכלי האמּורין את לּתן רצה ואם . ְְְִִִִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָ
נֹותן - ּבעזרה9לּמזּבח ּכהּנה לזכרי נאכל ּבּׂשרּה ּוׁשאר .10. ְְְְְְֱֲִִֵֵֵֶַַָָָָָָָָֻ

וזֹורק ׁשֹוחט הּנּׂשרפֹות? חּטאֹות מעּׂשה ּדמם11וכיצד ְְְֲִֵֵֵֵַַַַָָָָ
ׁשּבארנּו קֹורעם12ּכמֹו ּכ ואחר האמּורים13, 14ּומֹוציא ְְְְִִֵֵֶַַַָָָ
ּבכלי ּומֹולחן15ונֹותנן ּומֹוציא16, האּׁשים. ּגּבי על וזֹורקן ְְְְְְִִִִִֵַַָָָָ

לעיר17ׁשאריתן העֹולה18חּוץ ּכנתחי ׁשם אֹותן ּומנּתחין , ְְְְְִִִִֵֵַָָָָָָ
הּדׁשן19ּבעֹורן ּבבית ׁשם אֹותן וּׂשֹורפין ,20. ְְְְִֵֶֶַָָָ

לּׂשרפה מקֹומֹות העזרה21ׁשלׁשה ּבתֹו - אחד ּובֹו22: . ְְְְֲִֵֶָָָָָָ

הּמקּדׁשין ּפסּולי ׁשּנפסלּו23ּׂשֹורפין קּלים קדׁשים ואמּורי ,24, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַָָָֻ
ּפסּול ּבהם ארע אם הּנּׂשרפֹות חּטאֹות ׁשל ּוּׂשעירים ְְְִִִִִֵֶֶַַַָָָָּופרים

זריקה לאחר ּבין זריקה לפני ׁשּיצאּו25ּבין אֹו ׁשּנטמאּו ּכגֹון , ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָ
לצאת זמּנן הּגיע ׁשּלא עד לעזרה אֹו26חּוץ הּבּׂשר ׁשּלן אֹו , ְֲִִֵֶֶַַַַָָָָָָָָֹ
ׁשּלהן האמּורין .27לנּו ִֵֶֶָָָ

ּׂשֹורפין ּובֹו ּבירה. ּוׁשמֹו הּבית, ּבהר - הּׁשני ְְְְִִִִֵַַַַַָָוהּמקֹום
מן צאתן אחר ּפסּול ּבהן ארע אם הּנּׂשרפֹות ְְִִִֵֵֶַַַַַָָָָחּטאֹות

הּנקרא28העזרה והּוא לירּוׁשלים, חּוץ - הּׁשליׁשי והּמקֹום . ְְְְֲִִִִִַַַַָָָָָָ
הּדׁשן ׁשהן29ּבית ּבזמן הּנּׂשרפֹות חּטאֹות ּׂשֹורפין וׁשם . ְְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָ

ּכמצותן. ְְְִִָָָנּׂשרפֹות
הּנּׂשרפין וכל ּובּלילה. ּבזר ּכׁשרה הּנּׂשרפין ּכל ְְְְְְְִִִִֵֵַַַַַָָָָָָָּוּׂשרפת

לע ּבקׁש30זרהחּוץ אפּלּו לּׂשרפתן, ּכׁשרין העצים ּכל - ְְְֲֲִִִִֵֵֵַָָָָָָָ
ולּמה31ּובגבבא מקֹום. מּכל אׁש - ּבאׁש עצים על ׁשּנאמר: ; ְְֱִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָָָ

הרמץ ואת הּסיד את להֹוציא עצים? .32נאמר ְְֱִִִֵֶֶֶֶֶַַָ
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.יאכל ומה נקטר ממנה ומה יקרב איך אֿלה) ד, (שם ומבואר וגו'", החטאת תורת "זאת יח) ו, (ויקרא למעלהשנאמר ראה
נשרפת. ואיזו נאכלת חטאת איזו טוֿטז הלכה א זריקתפרק לעניין ז ובהלכה שחיטה, לעניין אֿב, הלכה ה פרק למעלה

כךמעורה.הדם. ואחר אותן מפשיטין וכו' הזבחים "כל יח: הלכה שם למעלה ראה האימורים, את מוציא כלומר,
כלל". אותם מפשיטין שאין הנשרפות מחטאות חוץ אימוריהם, את במלחמוציאין מנחתך קרבן "וכל הפסוק על כ. במנחות

תלמוד וכו', אשם ואימורי חטאת אימורי וכו', הלבונה את לרבות מנין (מנחה), קומץ אלא לי "ואין אמרו: יג) ב, (שם תמלח"
מלח". תקריב קרבנך כל "על (שם) "ועשיתלומר הפסוק מן ולמדה עולה בקרבן רבינו כן כתב ד הלכה ו פרק [למעלה

בחטאת?]. כן למדו מהיכן עיון וצריך והדם", הבשר וגו'עולותיך הכליות שתי וגו' חלב כל "ואת חֿי) ד, (שם שנאמר
העולה". מזבח על הכהן ביןוהקטירם בכלי בין ביד בין האישים גבי על ונתנן וכו' חלבים "הקטר א: פרק זבחים בתוספתא

ואימורים, חלבים הולכת לעניין יא.) זבחים (עיין ימין יד טעון חטאת מעשה שכל פי על ואף כשירין". אלו הרי בימינו בין בשמאלו
בכלי. גם מותר כשר, בשמאל החטאתשגם על בתורה "שנאמר כהונה". לזכרי הקלעים מן לפנים "ונאכלין נג. בזבחים משנה

במשכן. הקלעים מן לפנים כנגד במקדש והעזרה הקלעים. מן לפנים עניין והוא מועד, אהל בחצר תיאכל קדוש במקום יט) ו, (שם
.(ט הלכה ה פרק (למעלה הדם.באצבע זריקת לעניין יאֿיב ובהלכות שחיטה, לעניין אֿב הלכות ה בפרק למעלה
.עורן עם נשרפות הנשרפות החטאות שהרי אותן, מפשיטין אימוריהן".ואין את והוציא "קרען פז: יומא כלימשנה

הרמה, לשון בהו דכתיב משום זבחים, משאר טפי הנשרפות בחטאות כלי דבעינן דהא "נראה במגיס", "נתן במשנה שם שרת.
בכלי". והווי והרים, ג) ו, (שם מלח".כדכתיב תקריב קרבנך כל "על יג) ב, (שם כרעיו,שנאמר ראשו, בשרו, עורו,

יא). ד, (שם ופרשו מחוץקרבו "אל ואמרו: למחנה", מחוץ אל הפר כל את "והוציא יב) (שם, שנאמר לירושלים, חוץ
אל כא) (שם, העדה בפר אומר כשהוא אחת, מחנה אלא אינו או מחנות לשלוש חוץ אומר אתה מחנות, לשלוש חוץ למחנה,

א כשהוא שנייה, מחנה לו ליתן הראשון, הפר את שרף כאשר (שם) נאמר כבר שהרי לומר, צריך שאין למחנה מחוץמחוץ ומר
הדשן שפך על יב) ד, (שם נאמר כבר שהרי לומר, צריך שאין למחנה"), מחוץ אל הדשן את "והוציא ד, ו, (שם בדשן למחנה
שלישית. מחנה שהיא ישראל, מחנה וירושלים לווייה מחנה הבית, והר שכינה מחנה היא והעזרה שלישית". מחנה לו ליתן - ישרף

עור "ואת יאֿיב) (שם, שנאמר לפי העור הפשט בלא אבל העולה, כנתחי מנתחן ושם שלמות, כשהן העיר מן מוציאן כלומר,
שמוציאו "מלמד ב) הלכה שם, וספרא שם יומא נ. (זבחים ואמרו והוציא". ופרשו וקרבו כרעיו ועל ראשו על בשרו כל ואת הפר
ידי על עולה אצל להלן מה וכרעיו, ראשו חֿט) א, שם (בעולה להלן ונאמר וכרעיו ראשו כאן נאמר שלם, ישרפנו יכול שלם,
העולה) את "והפשיט שם נאמר (שהרי בהפשט להלן מה אי ניתוח, ידי על כאן אף לנתחיה") אותה "ונתח ו א, שם (שנאמר ניתוח

בעורו". בשרו כך בקרבו שפרשו כשם - ופרשו וקרבו לומר תלמוד הפשט, נמי כאן הדשןאף שפך "על יב) ד, (שם שנאמר
לשריפה,יישרף". מקומות שלושה היינו הן" הדשנין בית "שלושה לוי תני וכן אבוה בר רבה אמר נחמן רב אמר קד: בזבחים

ששם שריפה) מקום (ולא הדשן להרמת מקום בעזרה היה הנ"ל משלושה חוץ שהרי יותר, היו הדשן, שם להניח הדשנים בית אבל
כבש. של במזרחו והיה הדשן, בית ונקרא והמנורה, הפנימי מזבח ודישון העוף מוראת נותנין במזרחוהיו והיה שם. זבחים

מזבח. אלשל מדמה יובא אשר חטאת "וכל כג) ו, (שם שנאמר ממה ועוד) כד. (פסחים זאת ולמדו קדשים קדשי פסולי
קדשים ואימורי קדשים קדשי לפסולי למדו ומכאן תשרף", באש "בקדש ודרשו תישרף" באש תאכל לא בקדש לכפר מועד אהל
קדשים פסולי אבל בעזרה. נשרפים בעזרה, שאכילתם קדשים, קדשי פסולי שרק רש"י ופירש בעזרה, = בקדש שנשרפים קלים

העיר. בכל שריפתם אף העיר, בכל שנאכלים אףקלים, בעזרה, הכשירין והקטרת הואיל קלים, קדשים של "אפילו כלומר,
בעזרה". פסוליהם בעזרה.שריפת נשרפין - יצאו לא ועדיין הואיל לצאת, הזמן שהגיע אף זריקה, אחר אפילו כי שם. זבחים

.זריקה קודם וודאיכלומר, נפסלו שוודאי שיצאו לאימורים הדין והוא פוסלת. שלינה ספק כל אין הנקטר, שבדבר
לצאת. סופם אין שהרי בעזרה, ושעיריםנשרפים פרים שורפין ששם הבית בהר היה הדשן ובית וכו' לוי "תני שם: בגמרא

שיצאו". לאחר "ביציאתן, רש"י: ומפרש ביציאתן", פסול בהן שאירע ושעיריםהנשרפים הנשרפים "פרים שם: במשנה
מחוץ אל הפר כל את "והוציא יב) ד, (ויקרא שנאמר ממה כן ולמדו הדשן". בבית נשרפים כמצוותן נשרפין שהן בזמן הנשרפין

למערכה.למחנה". הכשרים בעצים רק נשרפין בפנים, הנשרפים השדות".אבל שארית"זבל בו שיש חם "אפר

             
  

ּבקרן אֹותּה מֹולק נעּׂשית? היתה ּכיצד העֹוף ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָחּטאת
ּבצּפרנֹו ויֹורד ׁשּבארנּו, ּכמֹו מערבית ׁשּיחּת33ּדרֹומית עד ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

הּגּוף34הּסימנין מן הראׁש מבּדיל ואינֹו מהן, אחד רב .35אֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
ולֹוקה ּפסל, - הבּדיל מּמּול36ואם ראׁשֹו את ּומלק ׁשּנאמר: ; ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

הּמזּבח קיר על מּדמּה ּומּזה יבּדיל. ולא למּטה37ערּפֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ
היסֹוד38מאמצעֹו על מתמּצים הּדם ּוׁשירי ׁשּנאמר:39, . ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

על ׁשהּנתינה מּכלל הּמזּבח; יסֹוד על יּמצה ּבּדם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָוהּנׁשאר
הּתחּתֹון. קיר וזהּו יסֹוד, אל מתמּצין ׁשּלֹו ׁשהּׁשירין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָקיר

אּלא ּבּה לּמזּבח ואין מעּכב. העֹוף חּטאת ּדם ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּומּצּוי
ּכהּנה40דמּה לזכרי נאכל והּׁשאר הּבהמה.41, חּטאת ּכבּׂשר ְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ
ׁשּתי אֹוחז מליקה? ּבׁשעת העֹוף חּטאת אֹוחז ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָּכיצד

אצּבעֹותיו ׁשּתי ּבין ׁשּתי42רגליה ּבין אגּפיה ּוׁשּתי , ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אצּבעֹותיו43אצּבעֹותיו ׁשּתי רחב אל צּוארּה ּומֹותח , ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּבּמקּדׁש44ּומֹולק קׁשֹות מעבֹודֹות וזֹו ואחז45. ׁשּנה ואם . ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

ּכׁשרה. - מקֹום ְְֵָָָּבכל
דמּה ׁשּיּזה ּובלבד למליקתּה, ּכׁשר הּמזּבח מן מקֹום ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָוכל

הּמזּבח מאמצע ּכׁשרה.46למּטה - מקֹום ּבכל הּזה ואם . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
הּנפׁש. מּדם מעט למּטה ׁשּיּתן ְְְִִֵֶֶֶַַַַָוהּוא

מׁשּמׁשת מערבית ּדרֹומית קרן היתה דברים ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשלׁשה
למּטה47למעלה ּוׁשלׁשה והּגׁשת48, העֹוף, חּטאת מּלמּטה: . ְְְְְְִַַַַַַַָָָָָָ

עֹולֹות49הּמנחֹות ׁשל הּדם ּוׁשירי הּנאכלֹות50, 51וחּטאֹות ְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָ
ּוׁשלמים מעלה:52ואׁשמֹות ׁשל והּׁשלׁשה עליה. ׁשּׁשֹופכין ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבחג ׁשּמנּסכין הּמים נסכים53נּסּו ׁשל הּיין ונּסּו ועֹולת54, , ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָ
רּבה55העֹוף ׁשהיא מזרחית56ּבזמן ּדרֹומית קרן אין ואם , ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

אֹותּה ועֹוּׂשין מערבית ּדרֹומית לקרן נפנין - אֹותּה ְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָמכילה
.57ׁשם ָ

ימין ּדר עֹולין - לּמזּבח העֹולין ויֹורדין58ּכל ּומּקיפין , ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּׂשמאל העֹולה59ּדר מן חּוץ דברים60; מּׁשלׁשה לאחד ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָֹ

זֹו62ׁשּלמעלה61אּלּו הּׂשמאל63ּבקרן על ונפנין עֹולין ׁשהן , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
לעקב וחֹוזרין מלאכּתן ועֹוּׂשין נפנין64לּקרן, מה ּומּפני . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשאם ּתחּלה; ּדרֹומית מערבית ּבקרן ׁשּיפּגעּו ּכדי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹלּׂשמאל?
לקרן ׁשּיּגיעּו עד הּמזּבח ּכל את ּומּקיפין ימין על ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָנפנין

והּיין הּמים יתעּׁשן ׁשּמא מערבית, ימּות65ּדרֹומית ׁשּמא אֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
הּמזּבח ּבעׁשן .66העֹוף ְֲִֵַַַַָ

הּמזּבח את מּקיף ּכׁשהּוא יין, אֹו מים המנּס ,ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָלפיכ
ּכלּום ּבידֹו יהיה ּדרֹומית67לא מּקרן ּומּקיף ּומתחיל . ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָֹ

למערבית מערבית, לצפֹונית צפֹונית, למזרחית ְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַָָָָמזרחית
ּדרֹומית למערבית ּוכׁשּמּגיע ּכלּום. ּבידֹו יהיה ולא ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֹּדרֹומית,
עֹולה - הּקיף לא ואם .ּומנּס ּבידֹו הּיין אֹו הּמים ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָֹנֹותנין

ויֹורד. מלאכּתֹו ועֹוּׂשה ּׂשמאלֹו, על ְְְְְֵֶֶַַֹּופֹונה
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האש". כהן".מן של בעצמו אלא מליקה תהיה שלא מלמד טו) א, (ויקרא וכו' ומלק" "הכהן וכו' בסכין ימלקנו "יכול
.והוושט שלאהקנה והיינו, מבדיל", ואינו ערפה ממול ראשה את מולק היה וכו' העוף "חטאת במשנה: סד: בזבחים

מהגוף. הראש מעשה.יבדיל בו שיש לאו כל עלכדין החטאת מדם "והיזה ט) ה, (ויקרא שנאמר שם. זבחים משנה
המזבח. קיר על ומזה בכלי) ולא באצבע (ולא ובגוף בראש שאוחז זו, והזאה המזבח". הסקרא.קיר מחוט למטה כלומר,

."ליסוד ויורד מתמצה והדם בקיר ודוחקו למזבח מליקתו בית ומקרב "שמקיף שם רש"י ומפרש במשנה, משנהשם
בלבד. הדם ומיצוי הזאה אלא בה נאמרו שלא משום חטאתםשם, ולכל מנחתם לכל קרבנם "כל שנאמר ממה כן ולמדו

חטאת לרבות חטאתם, "ולכל - לך" יהיה קדש אותו יאכל זכר כל תאכלנו, הקדשים בקדש ולבניך, הוא לך קדשים קדש וגו'
כהונה). לזכרי (שנאכלת קטנההעוף" אצבע בין רגליה שני "מכניס כלומר, מולק. ימין ביד שהרי השמאלית", יד "של
שם). (רש"י לקמיצה" "בין(=זרת) דהיינו שמאלית, יד אותה של האחרות האצבעות בשתי מכניס הכנפיים שתי כלומר,

לאצבע". אצבעותאמה שתי רוחב כשיעור הבהן על צווארו ומושך הכף על בפנים שיהיה לא ידו גב על "העוף כלומר,
העורף". ממול במקדש.ומולק קשות עבודות הן וחפינה קמיצה אלאגם כשרה הייתה מקום "ובכל סג. שם במשנה

מקומה". היה מזבח.זה של שבאמצעו הסקרא הסקרא.מחוט הגשהמחוט והיינו "וההגשות", במשנה: שם
המזבח. שלאל למזבח יסוד "תן - העולה" מזבח יסוד "אל כה) ד, (שם נשיא בשעיר שנאמר ממה כן למדו נא. בזבחים

ליסוד. שיריים שפיכת טעונים העולה מזבח על הקרבים שכל היינו היסודעולה" על דמן שופך הנשרפות חטאות אבל
היסודהמערבי. על היא שלהן השיריים ששפיכת שכשם הנשרפות, מהחטאות נלמדו החיצון, המזבח על הנקרבים אלו, וכל

פוגע הוא שבו היסוד על נשפכים החיצון המזבח על הנקרבים כן כמו ההיכל, מן בצאתו תחילה פוגע הוא שבו מפני המערבי,
- בלבד אחת אמה אלא תפס לא שבדרום שהיסוד ולפי בדרום, שהוא הכבש מן בירידתו בו הפוגע הדרומי היסוד והוא תחילה,

דרומית. מערבית קרן זה המזבח".הרי גבי על המים את מנסכין החג ימי שבעת ש"כל הסוכות, חגחג של הם אף
הנקראים והם דקין חוטמין שני כמין נקבים שני היו דרומית מערבית "בקרן כי למטה קרבו השנה, כל של נסכים אבל [=הסוכות],

מזרחית.שיתין". דרומית בקרן הוא מליקתן מקום בעולות.שעיקר העסוקין קרן, באותה כהנים הרבה שיש
.הקרנות שתי מיתר ונוצה) מוראה זורק (ששם הדשן לבית קרוב יותר זה שקרן פוניםמשום ומשם לכבש עולין כלומר,

למזבח". ימין דרך אלא יהו לא פונה שאתה פנות "כל סב: שם וראה כבש, של ימין בצד דרומית, מזרחית כבש.לקרן של
.למזבחואינו למזבח עולה אינו הסקרא, מחוט למטה שמקומם הדברים בשלושה אבל הדם. ושיירי והיין המים ניסוך

הרצפה. על עומד אלא הסקרא.מקיף, מערבית.מחוט לימין.דרומית פנייתם ונמצאת שעלו, מהצד כלומר,
."ונסכיהם לכם יהיו תמימים צריכים ואנו ריחו ויפסיד סובבו בשעת המזבח בעשן יתעשנו שמא נסכים יוחנן רבי "אמר סד. שם

פסולים. שהם מעושנים למים הדין שהוא ומיכן למזבח פסול מעושן שמאויין העוף "ועולת יוחנן רבי דברי המשך שם
ממש. המזבח לראש לעלות והוצרכו הסובב אל בו לרדת קטן כבש היה לא הגדול הכבש של במערבו [שהרי בעשן". תמות

,מערבית צפונית צפונית, מזרחית מזרחית, דרומית מקרן מתחיל הוא מהיכן המזבח את להקיף לו "בא לג: בתמיד משנה
כהן אבל גדול, בכהן דווקא זו משנה כי סד. בזבחים רש"י פירש וכן שם הרא"ש ומפרש לנסך", יין לו נתנו דרומית, מערבית



קכג              
  

ּבקרן אֹותּה מֹולק נעּׂשית? היתה ּכיצד העֹוף ְְֲֵֵֵֶֶַַַַָָָָחּטאת
ּבצּפרנֹו ויֹורד ׁשּבארנּו, ּכמֹו מערבית ׁשּיחּת33ּדרֹומית עד ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַָָֹ

הּגּוף34הּסימנין מן הראׁש מבּדיל ואינֹו מהן, אחד רב .35אֹו ְְִִִִֵֵֶֶַַַָָָֹֹ
ולֹוקה ּפסל, - הבּדיל מּמּול36ואם ראׁשֹו את ּומלק ׁשּנאמר: ; ְְְֱִִִִֶֶֶֶַַַָָֹ

הּמזּבח קיר על מּדמּה ּומּזה יבּדיל. ולא למּטה37ערּפֹו ְְְְְִִִִֵֶַַַַַַָָָָֹ
היסֹוד38מאמצעֹו על מתמּצים הּדם ּוׁשירי ׁשּנאמר:39, . ְְְְֱִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

על ׁשהּנתינה מּכלל הּמזּבח; יסֹוד על יּמצה ּבּדם ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַַָָָָָוהּנׁשאר
הּתחּתֹון. קיר וזהּו יסֹוד, אל מתמּצין ׁשּלֹו ׁשהּׁשירין ְְְְְִִִִִֶֶֶֶַַַַָקיר

אּלא ּבּה לּמזּבח ואין מעּכב. העֹוף חּטאת ּדם ְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָּומּצּוי
ּכהּנה40דמּה לזכרי נאכל והּׁשאר הּבהמה.41, חּטאת ּכבּׂשר ְְְְְְְֱִִֵֵֶַַַַַָָָָָָֻ
ׁשּתי אֹוחז מליקה? ּבׁשעת העֹוף חּטאת אֹוחז ְְְִִֵֵֵֵַַַַָָּכיצד

אצּבעֹותיו ׁשּתי ּבין ׁשּתי42רגליה ּבין אגּפיה ּוׁשּתי , ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָ
אצּבעֹותיו43אצּבעֹותיו ׁשּתי רחב אל צּוארּה ּומֹותח , ְְְְְֵֵֶֶֶַַַָָָָֹ
ׁשּבּמקּדׁש44ּומֹולק קׁשֹות מעבֹודֹות וזֹו ואחז45. ׁשּנה ואם . ְְְְֲִִִֵֵֶַַָָָָ

ּכׁשרה. - מקֹום ְְֵָָָּבכל
דמּה ׁשּיּזה ּובלבד למליקתּה, ּכׁשר הּמזּבח מן מקֹום ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָוכל

הּמזּבח מאמצע ּכׁשרה.46למּטה - מקֹום ּבכל הּזה ואם . ְְְְְְִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָ
הּנפׁש. מּדם מעט למּטה ׁשּיּתן ְְְִִֵֶֶֶַַַַָוהּוא

מׁשּמׁשת מערבית ּדרֹומית קרן היתה דברים ְְְְְֲִִִֶֶֶֶַַָָָָָׁשלׁשה
למּטה47למעלה ּוׁשלׁשה והּגׁשת48, העֹוף, חּטאת מּלמּטה: . ְְְְְְִַַַַַַַָָָָָָ

עֹולֹות49הּמנחֹות ׁשל הּדם ּוׁשירי הּנאכלֹות50, 51וחּטאֹות ְְְֱֵֶֶַַַַָָָָָ
ּוׁשלמים מעלה:52ואׁשמֹות ׁשל והּׁשלׁשה עליה. ׁשּׁשֹופכין ְְְְְֲִִֶֶֶַַַָָָָָָ

ּבחג ׁשּמנּסכין הּמים נסכים53נּסּו ׁשל הּיין ונּסּו ועֹולת54, , ְְְְְִִִִִִֶֶֶַַַַַַָָ
רּבה55העֹוף ׁשהיא מזרחית56ּבזמן ּדרֹומית קרן אין ואם , ְְְְִִִִִִֵֶֶֶַַָָָ

אֹותּה ועֹוּׂשין מערבית ּדרֹומית לקרן נפנין - אֹותּה ְְְְְֲִִִִִִֶֶַָָָָמכילה
.57ׁשם ָ

ימין ּדר עֹולין - לּמזּבח העֹולין ויֹורדין58ּכל ּומּקיפין , ְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָ
ּׂשמאל העֹולה59ּדר מן חּוץ דברים60; מּׁשלׁשה לאחד ְְְְִִִֶֶֶֶָָָָֹ

זֹו62ׁשּלמעלה61אּלּו הּׂשמאל63ּבקרן על ונפנין עֹולין ׁשהן , ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַָֹ
לעקב וחֹוזרין מלאכּתן ועֹוּׂשין נפנין64לּקרן, מה ּומּפני . ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָ

ׁשאם ּתחּלה; ּדרֹומית מערבית ּבקרן ׁשּיפּגעּו ּכדי ְְְְְְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶַָָֹלּׂשמאל?
לקרן ׁשּיּגיעּו עד הּמזּבח ּכל את ּומּקיפין ימין על ְְְִִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָנפנין

והּיין הּמים יתעּׁשן ׁשּמא מערבית, ימּות65ּדרֹומית ׁשּמא אֹו ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָ
הּמזּבח ּבעׁשן .66העֹוף ְֲִֵַַַַָ

הּמזּבח את מּקיף ּכׁשהּוא יין, אֹו מים המנּס ,ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַַָלפיכ
ּכלּום ּבידֹו יהיה ּדרֹומית67לא מּקרן ּומּקיף ּומתחיל . ְְְְְִִִִִֶֶֶַַָֹ

למערבית מערבית, לצפֹונית צפֹונית, למזרחית ְְְְְְֲֲִִִִִִִִַַָָָָמזרחית
ּדרֹומית למערבית ּוכׁשּמּגיע ּכלּום. ּבידֹו יהיה ולא ְְְְְְְְֲִִִִִֶֶַַַָָֹּדרֹומית,
עֹולה - הּקיף לא ואם .ּומנּס ּבידֹו הּיין אֹו הּמים ְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָֹנֹותנין

ויֹורד. מלאכּתֹו ועֹוּׂשה ּׂשמאלֹו, על ְְְְְֵֶֶַַֹּופֹונה
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

האש". כהן".מן של בעצמו אלא מליקה תהיה שלא מלמד טו) א, (ויקרא וכו' ומלק" "הכהן וכו' בסכין ימלקנו "יכול
.והוושט שלאהקנה והיינו, מבדיל", ואינו ערפה ממול ראשה את מולק היה וכו' העוף "חטאת במשנה: סד: בזבחים

מהגוף. הראש מעשה.יבדיל בו שיש לאו כל עלכדין החטאת מדם "והיזה ט) ה, (ויקרא שנאמר שם. זבחים משנה
המזבח. קיר על ומזה בכלי) ולא באצבע (ולא ובגוף בראש שאוחז זו, והזאה המזבח". הסקרא.קיר מחוט למטה כלומר,

."ליסוד ויורד מתמצה והדם בקיר ודוחקו למזבח מליקתו בית ומקרב "שמקיף שם רש"י ומפרש במשנה, משנהשם
בלבד. הדם ומיצוי הזאה אלא בה נאמרו שלא משום חטאתםשם, ולכל מנחתם לכל קרבנם "כל שנאמר ממה כן ולמדו

חטאת לרבות חטאתם, "ולכל - לך" יהיה קדש אותו יאכל זכר כל תאכלנו, הקדשים בקדש ולבניך, הוא לך קדשים קדש וגו'
כהונה). לזכרי (שנאכלת קטנההעוף" אצבע בין רגליה שני "מכניס כלומר, מולק. ימין ביד שהרי השמאלית", יד "של
שם). (רש"י לקמיצה" "בין(=זרת) דהיינו שמאלית, יד אותה של האחרות האצבעות בשתי מכניס הכנפיים שתי כלומר,

לאצבע". אצבעותאמה שתי רוחב כשיעור הבהן על צווארו ומושך הכף על בפנים שיהיה לא ידו גב על "העוף כלומר,
העורף". ממול במקדש.ומולק קשות עבודות הן וחפינה קמיצה אלאגם כשרה הייתה מקום "ובכל סג. שם במשנה

מקומה". היה מזבח.זה של שבאמצעו הסקרא הסקרא.מחוט הגשהמחוט והיינו "וההגשות", במשנה: שם
המזבח. שלאל למזבח יסוד "תן - העולה" מזבח יסוד "אל כה) ד, (שם נשיא בשעיר שנאמר ממה כן למדו נא. בזבחים

ליסוד. שיריים שפיכת טעונים העולה מזבח על הקרבים שכל היינו היסודעולה" על דמן שופך הנשרפות חטאות אבל
היסודהמערבי. על היא שלהן השיריים ששפיכת שכשם הנשרפות, מהחטאות נלמדו החיצון, המזבח על הנקרבים אלו, וכל

פוגע הוא שבו היסוד על נשפכים החיצון המזבח על הנקרבים כן כמו ההיכל, מן בצאתו תחילה פוגע הוא שבו מפני המערבי,
- בלבד אחת אמה אלא תפס לא שבדרום שהיסוד ולפי בדרום, שהוא הכבש מן בירידתו בו הפוגע הדרומי היסוד והוא תחילה,

דרומית. מערבית קרן זה המזבח".הרי גבי על המים את מנסכין החג ימי שבעת ש"כל הסוכות, חגחג של הם אף
הנקראים והם דקין חוטמין שני כמין נקבים שני היו דרומית מערבית "בקרן כי למטה קרבו השנה, כל של נסכים אבל [=הסוכות],

מזרחית.שיתין". דרומית בקרן הוא מליקתן מקום בעולות.שעיקר העסוקין קרן, באותה כהנים הרבה שיש
.הקרנות שתי מיתר ונוצה) מוראה זורק (ששם הדשן לבית קרוב יותר זה שקרן פוניםמשום ומשם לכבש עולין כלומר,

למזבח". ימין דרך אלא יהו לא פונה שאתה פנות "כל סב: שם וראה כבש, של ימין בצד דרומית, מזרחית כבש.לקרן של
.למזבחואינו למזבח עולה אינו הסקרא, מחוט למטה שמקומם הדברים בשלושה אבל הדם. ושיירי והיין המים ניסוך

הרצפה. על עומד אלא הסקרא.מקיף, מערבית.מחוט לימין.דרומית פנייתם ונמצאת שעלו, מהצד כלומר,
."ונסכיהם לכם יהיו תמימים צריכים ואנו ריחו ויפסיד סובבו בשעת המזבח בעשן יתעשנו שמא נסכים יוחנן רבי "אמר סד. שם

פסולים. שהם מעושנים למים הדין שהוא ומיכן למזבח פסול מעושן שמאויין העוף "ועולת יוחנן רבי דברי המשך שם
ממש. המזבח לראש לעלות והוצרכו הסובב אל בו לרדת קטן כבש היה לא הגדול הכבש של במערבו [שהרי בעשן". תמות

,מערבית צפונית צפונית, מזרחית מזרחית, דרומית מקרן מתחיל הוא מהיכן המזבח את להקיף לו "בא לג: בתמיד משנה
כהן אבל גדול, בכהן דווקא זו משנה כי סד. בזבחים רש"י פירש וכן שם הרא"ש ומפרש לנסך", יין לו נתנו דרומית, מערבית



קכד             
  

 
חּטאת ׁשּדם קדׁשים, קדׁשי מּׁשאר הּבהמה ּבחּטאת ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָָֹחמר

הּבגד על הּזיה קדם הּדם ּבֹו ׁשּקּבל הּכלי מן ׁשּנּתז ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָֹהּבהמה
על מּדמּה יּזה ואׁשר ׁשּנאמר: ּבעזרה; ּבמים ּכּבּוס טעּון -ְֱֲֲִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָָָ

קדׁש. ּבמקֹום ּתכּבס עליה יּזה אׁשר ְְֲִֵֶֶֶֶֶַַָָָָהּבגד
.ּכּבּוס טעּונין הּׂשק ואחד הר העֹור ואחד הּבגד ְְְִִֶֶֶֶֶַַַַָָָָָאחד

ואחד מעליו. הּדם וגֹורד ּכעץ, הּוא הרי - הּקׁשה העֹור ְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַָָָָָָָָאבל
דם לא אבל הּנּׂשרפת, חּטאת דם אֹו הּנאכלת חּטאת ְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָֹּדם
הּכתּוב ּבנׁשחטת - החּטאת ּתּׁשחט ׁשּנאמר: העֹוף; ְְֱִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָחּטאת

ּבנמלקת. לא ְְְִֵֶֶַֹמדּבר,
לּה ׁשהיתה ּבין ּכּבּוס, טעּון ּדמּה אין - ׁשּנפסלה ְְְִִֵֵֶֶַָָָָָָָָחּטאת

היא זֹו אי הּכׁשר. ׁשעת לּה היתה ׁשּלא ּבין הּכׁשר ְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשעת
חּוץ וׁשּיצאת וׁשּנטמאת, ׁשּלנה, הּכׁשר? ׁשעת לּה ְְְְְִֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָׁשהיתה
ׁשּנפסלה הּכׁשר? ׁשעת לּה היתה ׁשּלא היא זֹו ואי ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָָָָָֹלעזרה.

הּדם. ּבזריקת אֹו ְְִִִִַַָָּבׁשחיטה
על ׁשּיהיה והּוא ּבלבד. הּדם מקֹום אּלא ּכּבּוס טעּון ְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָאין

על נּתז אם אבל לכּבּוס; וראּוי טמאה לקּבל ׁשראּוי ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָָֻּכלי
ראּויין ׁשאינן לפי ּכּבּוס, טעּון אינֹו - מּתכת ּכלי אֹו עץ ְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַָָּכלי

ּבלבד. גֹורדן אּלא ְְְִִֶַָָלכּבּוס,
ראּוי ׁשאינֹו לפי ּכּבּוס, טעּון אינֹו - הּדג עֹור על ְִִִֵֵֶַַַָָָנּתז

ׁשּלא עד הּבהמה: עֹור על נּתז אם אבל טמאה. ְְְֲִִֵֵֶַַַַַָָָֹֻלקּבל
ּכּבּוס; טעּון - ׁשהפׁשט אחר ּכּבּוס, טעּון אינֹו - ְְִִֵֶַַַַָָֻֻהפׁשט
לקּבל ראּוי הּוא הרי עּתה, טמאה מקּבל ׁשאינֹו ּפי על ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻׁשאף

ׁשּיתעּבד. לאחר ְְְִֵֶַַַָֻטמאה
ׁשּנׁשּפ אֹו הּמזּבח, קרן מעל אֹו הּבגד על הּצּואר מן ְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַַַַָנּתז

הרצּפה על טעּוןהּדם אינֹו - הּבגד על מּמּנּו ונּתז ואספֹו ְְֲִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָָָ
ּבדם אּלא אמרּתי לא - מּדמּה יּזה ואׁשר ׁשּנאמר: ְְֱֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹּכּבּוס;
הּזיה. ּכדי ּבֹו ויׁש להּזיה, וראּוי ׁשרת, ּבכלי ְְְְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָָׁשּנתקּבל

הּבגד על הּכֹוס מן נּתז ּכ ואחר הּמּתנֹות ארּבע ְְִִֶֶַַַַַַַַַַַָָָנתן
זרק לא ׁשעדין ּפי על אף ּכּבּוס, טעּון אינֹו - הּדם ְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָָָֹמּׁשירי

הּנּׂשרפֹות. ּבחּטאֹות וכן היסֹוד. על ְְְְְִִֵַַַַַָָָהּׁשירים
טעּון אינֹו - מּידֹו הּזיה ׁשּיצאת אחר מאצּבעֹו ְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָָנּתז

להּזיה. ּפסּולין ׁשּבאצּבע הּדם ׁשּׁשירי ְְְְִִֵֶֶֶַַַָָָָָּכּבּוס;
.ּכּבּוס טעּון הּׁשני הּבגד אין - ׁשני לבגד הּבגד מן ְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָנּתז

על החּטאת ּדם נּתז ּכּבּוס. טעּון אינֹו - טמא ּבגד על ִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָנּתז
אבל ּכּבּוס. טעּון - חּלין ּדם החּטאת ּדם על ונּתז ְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָֻהּבגד,
עליו ונּתז עֹולה), דם אפּלּו (אֹו ּתחּלה, החּלין ּדם נּתז ְְֲִִִִִִַַַַַָָָָֻאם
ּבֹו. נבלע לא ׁשהרי ּכּבּוס, טעּון אינֹו - החּטאת ְֲִִֵֵֶַַַַָָֹּדם

יפה ּבמים אֹותֹו מכּבסין - הּדם מקֹום את ְְְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָּכׁשּמכּבסין
הּסממנים ׁשבעת וכל רׁשם. לֹו יּׁשאר ׁשּלא עד ְְְִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹיפה
מּמי חּוץ חּטאת, ּדם על מעבירין הּכתם על ֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָׁשּמעבירין

לּמקּדׁש. רגלים מי מכניסין ׁשאין ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַַַָרגלים,
ׁשבירה טעּון הּנאכלת החּטאת ּבֹו ׁשּנתּבּׁשלה חרּׂש ְְְְֱִִִֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָּכלי

ּוׁשטיפה מריקה טעּון ּבֹו ׁשּנתּבּׁשלה מּתכֹות ּוכלי ְְְְְֲִִִִֶַַָָָָָָָָּבעזרה.
יּׁשבר. ּבֹו ּתבּׁשל אׁשר חרּׂש ּוכלי ׁשּנאמר: ּבעזרה. ְְְֱֲֲִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּבמים
ּכדין ּדינן הרי - קדֹוׁש ּבמקֹום ּכאן נאמר ׁשּלא ּפי על ְְֱֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹאף
חרס ּכלי ׁשבירת אף ּבּקדׁש, הּבגד ּכּבּוס מה ְְִִִִֶֶֶֶֶַַַַַַֹהּכּבּוס:
ּבֹו ׁשּבּׁשל ּכלי ואחד ּבּקדׁש. ּומריקתֹו מּתכֹות ּכלי ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹּוׁשטיפת

רֹותח. לתֹוכֹו ׁשהערה ּכלי ְְֱִֵֶֶַָאֹו
,ּביין לא - 'ּבּמים' ּבצֹונן. - ּוׁשטיפה ּבחּמין, - ְְְְְִִִִִֵַַַָָָֹמריקה

- והּׁשטיפה והּמריקה מׁשקין. ּבׁשאר ולא ּבמזג, ְְְְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָֹֹולא
ּבמים מגעילן - והאסּכלה והּׁשּפּוד ּוׁשטיפתֹו. הּכֹוס ְְְְְְְְִִִִִַַַַַַַָָָָּכמריקת

מדיחן. ּכ ואחר האׁש ּגּבי על ְְִִֵֵַַַַַָָָחּמים
ּדמּה ׁשּנזרק אחר ּבהן ׁשּבּׁשל אמּורים? ּדברים ְְֲִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבּמה

ּבּׂשר ּבּה ׁשּבּׁשל אֹו זריקה, קדם ּבּׁשל אם אבל ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָֹּכהלכתֹו;
ּבמקצת ּבּׁשל ּוׁשטיפה. מריקה טעּון אינֹו - הּנּׂשרפת ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָָָחּטאת

ּוׁשטיפה. מריקה טעּון ּכּלֹו - ְְְִִִַָָָֻהּכלי
אם ספק ּבּדבר יׁש - חרס ׁשל ּתּנּור ּבאויר הּבּׂשר ֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָצלה

נגעה ולא הֹואיל יּׁשבר, לא אֹו בֹו, ונתּבּׁשלה הֹואיל ְְְְְִִִִִֵֵַָָָָָֹֹיּׁשבר,
ּבהן ׁשּמׁשּתּמׁשין הּכלים ּכל אּלא ּבלבד, ּבחּטאת ולא ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָֹּבֹו.
קּלים, קדׁשים ּבין קדׁשים קדׁשי ּבין חּמין, ידי על ְְְִִִִִֵֵֵֵַַַָָָָָָָּבקדׁשים
והאסּכלה הּׁשּפּוד וכן אכילה. עקב ּוׁשטיפה מריקה ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַָָָָָָטעּונין
ׁשנּיה, אכילה זמן עד מּניחן ואינֹו אכילה. עקב מגעילן -ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָָָ
וימרק והאסּכלה, הּׁשּפּוד יגעיל - לאכל ּכׁשּיׁשלים ְְְְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹאּלא
מן חּוץ חרס; ּכלי ּבין מּתכֹות ּכלי ּבין הּכלי, ְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָֹויׁשטף
מּיד, ּומׁשּלׁש וׁשֹונה ּומבּׁשל חרס. ּכלי ּבּה ׁשּׁשֹובר ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָהחּטאת
סֹוף עד וׁשֹוטף ּוממרק חרס, ּבכלי ּבין מּתכֹות ּבכלי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָּבין

ֲִָאכילה.
ּוכל אבנים ּוכלי גללים טעּוניןּכלי אינן - אדמה י ְְְְְֲֲִִִֵֵֵֵָָָָָ

נאמר ּבלבד. הדחה אּלא ּבחּטאת, אפּלּו ּוׁשטיפה, ְְְְֱֲֲִִִִֶֶַַַָָָָָָמריקה
אם ּכמֹוה. להיֹות - יקּדׁש ּבבּׂשרּה יּגע אׁשר ּכל ְְְְֲִִִִִֶַַָָָָָָֹּבחּטאת:
ּבּה הּנֹוגע - ּכׁשרה ואם ּפסּול, ּבּה הּנֹוגע - היא ְְְִִֵֵֵַַַַָָָָָּפסּולה

ּובקדּׁשתּה. ּכמֹוה ְִֵֵָָָָָֻיאכל
ּבלא נגיעה אבל ּבֹו; ּכׁשּנבלעה אמּורים? ּדברים ְְְְְְֲֲִִִִֶֶַָָָָֹּבּמה

קדׁשים, ׁשאר ואחד החּטאת ואחד מקּדׁשת. אינּה ְְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָָהבלעה
לעלה הּתֹורה זאת ׁשּנאמר: חמּורים; ּבין קּלים קדׁשים ֱֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹֹּבין

ְִַָלּמנחה.
,ּכּלֹו נתקּדׁש לא - ּבמקצתֹו ונבלע ּברקיק ּבּׂשרּה ְְְְְְְִִִִֵַַַָָָָָֹֻנגע

הּבלע. מקֹום חֹות ְֵֶֶַַָאּלא
וקדׁשים קדׁשים קדׁשי אֹו וחּלין קדׁשים ּבֹו ׁשּבּׁשל ְְְְִִִִִִֵֵֶָָָָָָָֻּכלי

ּכחמּור נאכל הּכל הרי - טעם ּבנֹותן ּבהן יׁש אם ְֱֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹקּלים:
ׁשּבהן ּכחמּור והּכל ּוׁשטיפה, מריקה הּכלי וטעּון ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַָָָָָָֹׁשּבהן,
נאכלין הּקּלין אין - ּבזה זה טעם נתן לא ואם ּדבר; ְְֱִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹלכל
מריקה טעּון הּכלי אבל ּדבר, לכל ּכמֹותן ואינן ְְְְְֲֲִִִֵַַָָָָָָָָּכחמּורים,

ְִָּוׁשטיפה.
מחזירֹו - לעזרה חּוץ ויצא החּטאת ּדם עליו ׁשּנּתז ְֲֲִִֶֶֶַַַַַָָָָָָָָּבגד
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קוק הרב מוסד הוצאת – לעם רמב"ם מתוך

גדול, לכהן מיוחדת אינה זו "הקפה המשנה: בפירוש כתב רבינו אבל למעלה. כמבואר מערבית, דרומית לקרן לשמאל פונה הדיוט
הנסכים עם לעלות רצה הכהן: של ברצונו תלוי שהכל באופן שם. המאירי כתב וכן מקיף", הוא כך המזבח את המקיף כל אלא

הנסכים. בידו נותנים דרומית מערבית לקרן וכשבא לימין עולה הנסכים בלי לעלות רצה שמאל, דרך עולה בידו,

             
  

יעּׂשה? ּכיצד - לעזרה חּוץ נטמא ׁשם. ּומכּבסֹו ְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָלעזרה
להּניח וצרי ּבפנים. ּומכּבסֹו ּומכניסֹו ׁשּיטהר, ּכדי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָקֹורעֹו
ּבגד. לכּבס צרי 'ּבגד', ׁשּנאמר לפי מעפרת. ּכדי ׁשלם ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבֹו
הּמעפרת ּכדי מּפני מּדבריהם טמא ׁשהּוא ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹואף
ּומּתר הּתֹורה מן טהֹור רּבֹו ׁשּנקרע ּכיון ּבֹו, ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻֻׁשּנׁשארה

הּדם. לכּבס לּמקּדׁש ְְְְִִֵַַַַָָלהכניסֹו
ּכיצד - לחּוץ ונטמא ויצא חּטאת ּדם עליו ׁשּנּתז ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָמעיל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לֹוקה, - אֹותֹו הּקֹורע והרי עֹוּׂשה? ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַהּוא
ואחר ּבפנים, ּומכּבסֹו אצּבעֹות מּׁשלׁש ּפחֹות ּפחֹות ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָמכניסֹו

ּבחּוץ. אֹותֹו מטּבילין מעט מעט הּדם ּכל ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָׁשּיתּכּבס
וׁשֹוברֹו מכניסֹו - ויצא החּטאת ּבֹו ׁשּבּׁשל חרס ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּכלי

ׁשּיטהר, ּכדי קטן ׁשרׁש ּבכדי נֹוקבֹו - ּבחּוץ נטמא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבפנים.
אינֹו - מּזה ּגדֹול נקב נקבֹו ואם ּבפנים. וׁשֹוברֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָּומכניסֹו
אּלא ּבפנים ׁשֹוברין ואין ּכלי, אינֹו ׁשהרי ּבפנים; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָׁשֹוברֹו
מכניסֹו - לעזרה חּוץ ויצא ּבֹו ׁשּבּׁשל מּתכֹות ּכלי וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּכלים.
ׁשּיטהר עד ּפֹוחתֹו - ּכׁשּיצא נטמא ּבפנים. וׁשֹוטפֹו ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָּומֹורקֹו
ויחזר הּפחת ׁשּיּסתם עד ּומרּדדֹו וחֹוזר ּבפנים, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּומכניסֹו
ׁשּנאמר: ּבעזרה; וׁשֹוטפֹו מֹורקֹו ּכ ואחר הּכלים, ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָּכתבנית
ּכלים. אּלא ּבפנים מֹורקין אין - וגֹומר נחׁשת ּבכלי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָואם

 
האמּורה ּכמצותן האׁשמֹות ּכל לעּׂשֹות עּׂשה ְְְֲֲֲֲִִֵַַָָָָָָָמצות

אׁשם ּבין וּדאי אׁשם ּבין האׁשמֹות? מעּׂשה וכיצד ְֲֲֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָּבּתֹורה.
ּומֹוציא ּומפׁשיט ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט - ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָּתלּוי
להֹוליכן רצה ואם האׁשים. ּגב על וזֹורקן ּומֹולחן ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָהאמּורין
ּבעזרה ּכהּנה לזכרי נאכל ּבּׂשרם ּוׁשאר .מֹולי - ְְְְְְֱֲִִִִֵֶָָָָָָָָֻּבכלי

ְַָּכחּטאת.
ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשּנּוי, ּדמֹו ּבקּבלת יׁש מצרע ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹאׁשם

ּוזריקת מעּׂשיו ׁשאר כן, ּפי על ואף ּכּפרה. מחּסרי ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻּבהלכֹות
ּדבר. לכל האׁשמֹות ּכׁשאר - ואכילתֹו הּמזּבח על ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָּדמֹו

ארּבעה והן עּׂשה. מצות - ּכמצותן ׁשלמים ּכל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָעּׂשּית
יחיד. ׁשלמי והּׁשלׁשה צּבּור, ׁשלמי האחד ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמינין:

ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט צּבּור? ׁשלמי מעּׂשה ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָוכיצד
ּומקטירן, ּומֹולחן האמּורים ּומֹוציא ּומפׁשיט ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּבארנּו,
מּפני וכאׁשם, ּכחּטאת ּבעזרה ּכהּנה לזכרי נאכל ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֻוהּׁשאר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו קדׁשים קדׁשי ְְְִֵֵֵֶֶַָָָׁשהן
ּבלא ׁשלמים הּבא הּוא האחד מינין: ׁשלׁשה יחיד ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשלמי

ׁשלמים. הּנקרא וזהּו וּׂשמחה. חגיגה ׁשלמי ּכגֹון ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָלחם,
וזהּו נדבה. אֹו ּבנדר הּלחם עם הּבאים ׁשלמים - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהּׁשני
והּמין ּתֹודה. לחם נקרא הּלחם ואֹותֹו ּתֹודה. ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּנקרא
והם נזרֹו, מלאת ּביֹום הּנזיר ׁשּמקריב ׁשלמים - ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹהּׁשליׁשי

נזיר. איל הּנקרא וזהּו לחם. עם ְְִִִִֵֶֶֶַָָָּבאים
,ׁשּבארנּו ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט ׁשלׁשּתן? מעּׂשה ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָוכיצד

הּבּׂשר את מנּתח ּכ ואחר האמּורין, ּומֹוציא ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּומפׁשיט
החזה עם האמּורין ונֹותן הּימין, וׁשֹוק החזה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּומפריׁש
הּבעלים ידי ּתחת ידֹו מּניח וכהן הּבעלים, ידי על ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹוהּׁשֹוק
ּבּמזרח - ּתנּופה הּטעּון ּכל וכן ּבּמזרח. ה' לפני הּכל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּומניף

אֹותֹו. ְִִמניפין

היה ואם ּומֹוריד. מעלה ּומביא, מֹולי מניף? הּוא ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָוכיצד
מעּׂשרה אחד עּמּה הּבא הּלחם מן לֹוקח - ּתֹודה ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּקרּבן
ידי על הּכל ּומניף והאמּורים, והּׁשֹוק החזה עם ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּומּניחֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַַָהּבעלים
ידי על החלבים את נֹותן הּבעלים? ידי על מּניחן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָוכיצד

הּכבד ויֹותרת הּכליֹות ּוׁשּתי למעלה, וׁשֹוק וחזה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּבעלים,
הּכל. ּומניף למעלה, מּניחֹו - לחם יׁש ואם מהם, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלמעלה

חזה ּומפריׁש האמּורין מֹוציא - נזיר איל הּקרּבן ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהיה
הּכהן ולֹוקח הּנׁשים, ּבעזרת האיל ׁשאר ּומבּׁשל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹוׁשֹוק,
הּבא הּלחם מן מעּׂשרה אחד עם האיל מן ּבׁשלה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּזרֹוע
הּנזיר, ידי על הּכל ּומּניח והאמּורין והּׁשֹוק החזה עם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעּמֹו
ּכמֹו הּכל ּומניף הּבעלים ידי ּתחת ידיו מּניח ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹֹוהּכהן

ְֵֶַׁשּבארנּו.
,הּצּואר עד למעלה הּקרקע, את הרֹואה ּכל חזה? זהּו ְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאי

ואי .ואיל איל צלעֹות ׁשּתי עּמּה וחֹות הּכרס. עד ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָלמּטה
ׁשני ׁשהם יד, ׁשל ּכף עד ארכּבה ׁשל הּפרק מן זרֹוע? ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻזהּו
ימין. ׁשל זרֹוע היא האמּורה והּזרֹוע ּבזה. זה מערין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאיברים

מקֹום. ּבכל האמּור הּׁשֹוק הּוא ּברגל ְְְְֶֶֶֶַָָָָָָוׁשּכנגּדּה
.הּמזּבח ּגּבי על ּומקטירן האמּורין מֹולח ׁשּמניפן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָואחר

חזה את ּכי ׁשּנאמר: לּכהנים, נאכל והּׁשֹוק החזה ְֱֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאבל
נאכלים הּׁשלמים ּוׁשאר הּתרּומה. ׁשֹוק ואת ְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָהּתנּופה
הקטר לאחר אּלא וׁשֹוק ּבחזה זֹוכין הּכהנים ואין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלּבעלים.

ִֵָהאמּורין.
הּבׁשלה והּזרֹוע נזיר ּובאיל ּבתֹודה ׁשּמניף הּלחם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוכן

נאכל הּבּׂשר ׁשאר עם הּלחם ּוׁשאר לּכהנים, ְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹנאכלין
ׁשּמנ והּלחם הּנקראיןלּבעלים. הם - והּׁשֹוק החזה עם יף ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הּלחם עם והּׁשֹוק החזה עם ּבׁשלה והּזרֹוע מּתֹודה; ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּורם
נזיר. מאיל מּורם הּנקראין הם - ְִִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשּמניף

אין לפיכ הּוא. ּתרּומה ספק הּתֹודה מן הּמּורם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהּלחם
ּכתרּומה. מדּמע ואינֹו ּכתרּומה, וחמׁש מיתה עליו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹחּיבין

לּבעלים נאכל הּלחם ׁשאר הרי - ּכהן הּתֹודה ּבעל ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהיה
איל עם אֹו הּתֹודה עם הּבא הּלחם ׁשאין יּׂשראל; ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכתֹודת

מנחה. קרּוי ְִִָָָנזיר
ּברׁשּות מניף האחד - ּבׁשּתפּות ׁשלמים ׁשהביאּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשנים

ּׁשאין מה ּכּלן. ידי על מניף אחד - מאה הם אפּלּו ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻחברֹו.
ּבסמיכה. ְִִֵָּכן

הּכהן אבל מניפה, אינּה - הּקרּבן ּבעלת אּׁשה ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹהיתה
ּולעֹולם לתנּופה. ּפסּולה והיא ּתנּופה, טעּון ׁשּקרּבנּה ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָמניף;
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, והּנזירה הּסֹוטה אּלא מניפה, אּׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

מקֹום. ּבכל להּגׁשה קֹודמת ְְְֶֶַָָָָָּותנּופה
עּׂשרים לֹוקח הּתֹודה? עם ׁשּמביא הּלחם הּוא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּכיצד

ועּׂשרה חמץ עּׂשרֹונים עּׂשרה מהם ועֹוּׂשה סלת ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹעּׂשרֹון
חּלֹות. עּׂשר אֹותם עֹוּׂשה חמץ ׁשל העּׂשרה ֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּצה.

לתֹו ונֹותנֹו חּמּוצן ּכדי ּׂשאֹור מביא מחּמצן? ְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָוכיצד
חסרה להיֹות ׁשּסֹופּה ּפי על אף הּמּדה. את ּוממּלא ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמּדה
ּופעמים וקׁשה עבה יהיה ׁשּפעמים הּׂשאֹור, מּפני יתרה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאֹו
מֹודד הּוא והרי עּתה, מּדתּה על אּלא מׁשּגיחין אין - ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָר
עֹוּׂשה מּצה ׁשל עּׂשרֹונים והעּׂשרה ׁשלמים. עּׂשרֹון ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָעּׂשרֹון
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קכה              
  

יעּׂשה? ּכיצד - לעזרה חּוץ נטמא ׁשם. ּומכּבסֹו ְְְֲֲֲִֵֶַַַָָָָָָָָלעזרה
להּניח וצרי ּבפנים. ּומכּבסֹו ּומכניסֹו ׁשּיטהר, ּכדי ְְְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַַַָקֹורעֹו
ּבגד. לכּבס צרי 'ּבגד', ׁשּנאמר לפי מעפרת. ּכדי ׁשלם ְְְֱֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּבֹו
הּמעפרת ּכדי מּפני מּדבריהם טמא ׁשהּוא ּפי על ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָֹואף
ּומּתר הּתֹורה מן טהֹור רּבֹו ׁשּנקרע ּכיון ּבֹו, ְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָֻֻׁשּנׁשארה

הּדם. לכּבס לּמקּדׁש ְְְְִִֵַַַַָָלהכניסֹו
ּכיצד - לחּוץ ונטמא ויצא חּטאת ּדם עליו ׁשּנּתז ְְְְִִִֵֶַַַַַָָָָָָמעיל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו לֹוקה, - אֹותֹו הּקֹורע והרי עֹוּׂשה? ְְֲֵֵֵֶֶֶַַַַהּוא
ואחר ּבפנים, ּומכּבסֹו אצּבעֹות מּׁשלׁש ּפחֹות ּפחֹות ְְְְְְִִִִֶַַַַָָָָמכניסֹו

ּבחּוץ. אֹותֹו מטּבילין מעט מעט הּדם ּכל ְְְְִִִֵֶַַַַַַָָׁשּיתּכּבס
וׁשֹוברֹו מכניסֹו - ויצא החּטאת ּבֹו ׁשּבּׁשל חרס ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַָָָּכלי

ׁשּיטהר, ּכדי קטן ׁשרׁש ּבכדי נֹוקבֹו - ּבחּוץ נטמא ְְְְְְִִִִִֵֵֶֶַַָָָֹּבפנים.
אינֹו - מּזה ּגדֹול נקב נקבֹו ואם ּבפנים. וׁשֹוברֹו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶַָָּומכניסֹו
אּלא ּבפנים ׁשֹוברין ואין ּכלי, אינֹו ׁשהרי ּבפנים; ְְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶָׁשֹוברֹו
מכניסֹו - לעזרה חּוץ ויצא ּבֹו ׁשּבּׁשל מּתכֹות ּכלי וכן ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַָָָָָָּכלים.
ׁשּיטהר עד ּפֹוחתֹו - ּכׁשּיצא נטמא ּבפנים. וׁשֹוטפֹו ְְְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָּומֹורקֹו
ויחזר הּפחת ׁשּיּסתם עד ּומרּדדֹו וחֹוזר ּבפנים, ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּומכניסֹו
ׁשּנאמר: ּבעזרה; וׁשֹוטפֹו מֹורקֹו ּכ ואחר הּכלים, ְְְְְְֱֲִִֵֶֶַַַַַָָָָּכתבנית
ּכלים. אּלא ּבפנים מֹורקין אין - וגֹומר נחׁשת ּבכלי ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶָואם

 
האמּורה ּכמצותן האׁשמֹות ּכל לעּׂשֹות עּׂשה ְְְֲֲֲֲִִֵַַָָָָָָָמצות

אׁשם ּבין וּדאי אׁשם ּבין האׁשמֹות? מעּׂשה וכיצד ְֲֲֵֵֵֵַַַַַָָָָָָָּבּתֹורה.
ּומֹוציא ּומפׁשיט ׁשּבארנּו, ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט - ְְְְִִֵֵֵֶַַַָָּתלּוי
להֹוליכן רצה ואם האׁשים. ּגב על וזֹורקן ּומֹולחן ְְְְְִִִִִֵַַָָָָָָָהאמּורין
ּבעזרה ּכהּנה לזכרי נאכל ּבּׂשרם ּוׁשאר .מֹולי - ְְְְְְֱֲִִִִֵֶָָָָָָָָֻּבכלי

ְַָּכחּטאת.
ׁשּיתּבאר ּכמֹו ׁשּנּוי, ּדמֹו ּבקּבלת יׁש מצרע ְְְְֲִִֵֵֶַַַָָָָֹאׁשם

ּוזריקת מעּׂשיו ׁשאר כן, ּפי על ואף ּכּפרה. מחּסרי ְְְְְְְֲִִִֵֵַַַַַָָָָֻּבהלכֹות
ּדבר. לכל האׁשמֹות ּכׁשאר - ואכילתֹו הּמזּבח על ְְְֲֲִִִֵַַַַָָָָָָָָּדמֹו

ארּבעה והן עּׂשה. מצות - ּכמצותן ׁשלמים ּכל ְְְְְְֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָעּׂשּית
יחיד. ׁשלמי והּׁשלׁשה צּבּור, ׁשלמי האחד ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָמינין:

ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט צּבּור? ׁשלמי מעּׂשה ְְְְֲִֵֵֵֵֵַַַַָוכיצד
ּומקטירן, ּומֹולחן האמּורים ּומֹוציא ּומפׁשיט ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָׁשּבארנּו,
מּפני וכאׁשם, ּכחּטאת ּבעזרה ּכהּנה לזכרי נאכל ְְְְְְְֱֲִִֵֵֶַַַָָָָָָָָָָֻוהּׁשאר

ׁשּבארנּו. ּכמֹו קדׁשים קדׁשי ְְְִֵֵֵֶֶַָָָׁשהן
ּבלא ׁשלמים הּבא הּוא האחד מינין: ׁשלׁשה יחיד ְְְְִִִִֵֶַַָָָָָָֹׁשלמי

ׁשלמים. הּנקרא וזהּו וּׂשמחה. חגיגה ׁשלמי ּכגֹון ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָלחם,
וזהּו נדבה. אֹו ּבנדר הּלחם עם הּבאים ׁשלמים - ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָוהּׁשני
והּמין ּתֹודה. לחם נקרא הּלחם ואֹותֹו ּתֹודה. ְְְְִִִֶֶֶֶַַַָָָָהּנקרא
והם נזרֹו, מלאת ּביֹום הּנזיר ׁשּמקריב ׁשלמים - ְְְְְְְִִִִִִֵֶַַַָָֹהּׁשליׁשי

נזיר. איל הּנקרא וזהּו לחם. עם ְְִִִִֵֶֶֶַָָָּבאים
,ׁשּבארנּו ּכמֹו הּדם וזֹורק ׁשֹוחט ׁשלׁשּתן? מעּׂשה ְְְְְְֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָוכיצד

הּבּׂשר את מנּתח ּכ ואחר האמּורין, ּומֹוציא ְְְִִִֵֵֶַַַַַַָָָָּומפׁשיט
החזה עם האמּורין ונֹותן הּימין, וׁשֹוק החזה ְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָָּומפריׁש
הּבעלים ידי ּתחת ידֹו מּניח וכהן הּבעלים, ידי על ְְְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַַָָָֹוהּׁשֹוק
ּבּמזרח - ּתנּופה הּטעּון ּכל וכן ּבּמזרח. ה' לפני הּכל ְְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָָָָֹּומניף

אֹותֹו. ְִִמניפין

היה ואם ּומֹוריד. מעלה ּומביא, מֹולי מניף? הּוא ְְֲִִִִִֵֵֵֶַַָָוכיצד
מעּׂשרה אחד עּמּה הּבא הּלחם מן לֹוקח - ּתֹודה ְֲִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָָָהּקרּבן
ידי על הּכל ּומניף והאמּורים, והּׁשֹוק החזה עם ְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹּומּניחֹו

ׁשּבארנּו. ּכמֹו ְְְִֵֶַַָהּבעלים
ידי על החלבים את נֹותן הּבעלים? ידי על מּניחן ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָוכיצד

הּכבד ויֹותרת הּכליֹות ּוׁשּתי למעלה, וׁשֹוק וחזה ְְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָָהּבעלים,
הּכל. ּומניף למעלה, מּניחֹו - לחם יׁש ואם מהם, ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹלמעלה

חזה ּומפריׁש האמּורין מֹוציא - נזיר איל הּקרּבן ְְִִִִֵֵֶַַָָָָָָָהיה
הּכהן ולֹוקח הּנׁשים, ּבעזרת האיל ׁשאר ּומבּׁשל ְְְְְִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָֹוׁשֹוק,
הּבא הּלחם מן מעּׂשרה אחד עם האיל מן ּבׁשלה ְְֲִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָהּזרֹוע
הּנזיר, ידי על הּכל ּומּניח והאמּורין והּׁשֹוק החזה עם ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָָֹעּמֹו
ּכמֹו הּכל ּומניף הּבעלים ידי ּתחת ידיו מּניח ְְְְִִִֵֵֵַַַַַַַָָָֹֹוהּכהן

ְֵֶַׁשּבארנּו.
,הּצּואר עד למעלה הּקרקע, את הרֹואה ּכל חזה? זהּו ְְְֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָאי

ואי .ואיל איל צלעֹות ׁשּתי עּמּה וחֹות הּכרס. עד ְְְְְְִֵֵֵֵֵֵַַַַַָָָָלמּטה
ׁשני ׁשהם יד, ׁשל ּכף עד ארכּבה ׁשל הּפרק מן זרֹוע? ְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָֻזהּו
ימין. ׁשל זרֹוע היא האמּורה והּזרֹוע ּבזה. זה מערין ְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַָָָָָֹאיברים

מקֹום. ּבכל האמּור הּׁשֹוק הּוא ּברגל ְְְְֶֶֶֶַָָָָָָוׁשּכנגּדּה
.הּמזּבח ּגּבי על ּומקטירן האמּורין מֹולח ׁשּמניפן ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַַַָָָואחר

חזה את ּכי ׁשּנאמר: לּכהנים, נאכל והּׁשֹוק החזה ְֱֱֲֲֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָֹאבל
נאכלים הּׁשלמים ּוׁשאר הּתרּומה. ׁשֹוק ואת ְְְְְֱִִֵֶַַַָָָָָהּתנּופה
הקטר לאחר אּלא וׁשֹוק ּבחזה זֹוכין הּכהנים ואין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹלּבעלים.

ִֵָהאמּורין.
הּבׁשלה והּזרֹוע נזיר ּובאיל ּבתֹודה ׁשּמניף הּלחם ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָוכן

נאכל הּבּׂשר ׁשאר עם הּלחם ּוׁשאר לּכהנים, ְְֱֱֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָָָֹנאכלין
ׁשּמנ והּלחם הּנקראיןלּבעלים. הם - והּׁשֹוק החזה עם יף ְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָָ

הּלחם עם והּׁשֹוק החזה עם ּבׁשלה והּזרֹוע מּתֹודה; ְְְְִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָמּורם
נזיר. מאיל מּורם הּנקראין הם - ְִִִִֵֵֵֵֶַָָָׁשּמניף

אין לפיכ הּוא. ּתרּומה ספק הּתֹודה מן הּמּורם ְְְִִֵֵֶֶַַַָָָָהּלחם
ּכתרּומה. מדּמע ואינֹו ּכתרּומה, וחמׁש מיתה עליו ְְְְִִִִֵֵֶַַַָָָָָָָֹחּיבין

לּבעלים נאכל הּלחם ׁשאר הרי - ּכהן הּתֹודה ּבעל ְְֱֲִֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהיה
איל עם אֹו הּתֹודה עם הּבא הּלחם ׁשאין יּׂשראל; ְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכתֹודת

מנחה. קרּוי ְִִָָָנזיר
ּברׁשּות מניף האחד - ּבׁשּתפּות ׁשלמים ׁשהביאּו ְְְְִִִִִֵֵֶֶַָָָָֻׁשנים

ּׁשאין מה ּכּלן. ידי על מניף אחד - מאה הם אפּלּו ְֲֲִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַָָָֻחברֹו.
ּבסמיכה. ְִִֵָּכן

הּכהן אבל מניפה, אינּה - הּקרּבן ּבעלת אּׁשה ְְְֲֲִִֵֵַַַַָָָָָָָָֹהיתה
ּולעֹולם לתנּופה. ּפסּולה והיא ּתנּופה, טעּון ׁשּקרּבנּה ְְְְְְִִִֵֶָָָָָָָָמניף;
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּבלבד, והּנזירה הּסֹוטה אּלא מניפה, אּׁשה ְְְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָאין

מקֹום. ּבכל להּגׁשה קֹודמת ְְְֶֶַָָָָָּותנּופה
עּׂשרים לֹוקח הּתֹודה? עם ׁשּמביא הּלחם הּוא ְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָּכיצד

ועּׂשרה חמץ עּׂשרֹונים עּׂשרה מהם ועֹוּׂשה סלת ְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָָֹעּׂשרֹון
חּלֹות. עּׂשר אֹותם עֹוּׂשה חמץ ׁשל העּׂשרה ֲֵֶֶֶֶַַָָָָָָמּצה.

לתֹו ונֹותנֹו חּמּוצן ּכדי ּׂשאֹור מביא מחּמצן? ְְְְְְְְִִֵֵֵַַָָוכיצד
חסרה להיֹות ׁשּסֹופּה ּפי על אף הּמּדה. את ּוממּלא ְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהּמּדה
ּופעמים וקׁשה עבה יהיה ׁשּפעמים הּׂשאֹור, מּפני יתרה ְְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאֹו
מֹודד הּוא והרי עּתה, מּדתּה על אּלא מׁשּגיחין אין - ְֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָר
עֹוּׂשה מּצה ׁשל עּׂשרֹונים והעּׂשרה ׁשלמים. עּׂשרֹון ְְְֲִִִִֵֶֶֶַָָָָָָעּׂשרֹון

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

93

94

95



קכו             
  

חּלֹות עּׂשר מין: מּכל חּלֹות עּׂשר ׁשוֹות, חּלֹות ׁשלׁשים ְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָמהן
מרּבכת. חּלֹות ועּׂשר רקיקים, חּלֹות ועּׂשר ּתּנּור, ְְְְֲִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַֻמאפה

אֹותּה ואֹופה ּברֹותחין חֹולטּה הּמרּבכת? היא ְְְְְְִִֵֶֶֶַַָָֻוכיצד
ּבֹו וכּיֹוצא האלּפס על ּבׁשמן אֹותּה קֹולה ּכ ואחר ְְְְְִֵֶֶֶַַַַַָָָָמעט,
האמּור הרּבּו וזהּו ּבׁשמנּה. ּומרּבין הּספּגנין, ׁשּקֹולין ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַָָָָָֻּכדר

מקֹום. ְָָּבכל
.ׁשמן לג ּבחצי חּלֹות? הּׁשלׁשים עֹוּׂשה הּוא ׁשמן ְְֲִִֶֶֶֶֶַַַַָֹּובכּמה

לרבּוכה, מּמּנּו רביעית מּסיני. למׁשה הלכה זה ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַָָָָוׁשעּור
לרקיקין. ּוׁשמינית לחּלֹות, ְְְִִִִִִַַָּוׁשמינית

ואחר ׁשמן, ׁשל ּבׁשמינית ׁשּלהן הּסלת לֹותת - ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָֹהחּלֹות
ׁשּלהן ּבׁשמינית מֹוׁשחן - והרקיקין אֹותן. ואֹופה לׁש ְְְְְִִִִִֶֶֶָָָָָָּכ
מּכל אחת חּלֹות, ארּבע הּכל מן לֹוקח והּכהן אפּיתן. ְְֲִִִֵֵַַַַַַַַַַָָָֹֹאחר

קרּבן. מּכל אחד ׁשּנאמר: ומין; ְֱִִִֶֶֶַָָָָָמין
לא יצא. - חּלֹות ארּבע אֹותן ׁשאפה ּתֹודה ְְְֵֶַַַַָָָָָָֹולחמי

ׁשּלהן החּלה ׁשּיפריׁש והּוא למצוה. אּלא ארּבעים ְְְְְֱִִִֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָנאמר

ּפרּוסה; מפריׁשין ׁשאין ּבצק, ּכׁשהן קרּבן מּכל ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָָאחת
ּפרּוס. יּטל ׁשּלא - קרּבן מּכל אחד ְֱִִֶֶֶֶַָָָָָֹֹׁשּנאמר:

ׁשּׁשה לֹוקח נזיר? איל עם הּבא הּלחם הּוא ְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָוכיצד
חּלֹות עּׂשרים מהן ועֹוּׂשה עּׂשרֹון ׁשליׁשי ּוׁשני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָעּׂשרֹונֹות

מּצה והּכל ועּׂשרׁשוֹות, ּבּׁשמן, מׁשּוחין רקיקין עּׂשרה . ְְְְֲִִִֶֶֶֶַַַָָָָֹ
וׁשמן תּנּור. מאפה והּכל ּבּׁשמן, ׁשּלהן הּסלת לֹותת ְְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹחּלֹות
לֹוקח והּכהן מּסיני. למׁשה הלכה זה וׁשעּור רביעית. ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹׁשּלהן

מין. מּכל אחת חּלֹות, ׁשּתי ְִִֵֵֶַַַָמהן
ׁשּבתֹודה לחם מיני וארּבעה ׁשּבנזיר לחם מיני ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָָׁשני

לעזרה. חּוץ ׁשניהן ׁשל הּלחם ּומעּׂשה זה. את זה ְְְֲֲִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָמעּכבין
ׁשּזֹורק אחר והּפסח? והּמעּׂשר הּבכֹור מעּׂשה ְְְֲֲֵֵֵֵֶֶַַַַַַַַַּכיצד

ּומֹולחן האמּורים ּומֹוציא מפׁשיט ׁשּבארנּו ּכמֹו ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָּדמן
ּבּׂשר ּוׁשאר לּכהנים. נאכל הּבכֹור ּבּׂשר ּוׁשאר ְְְְְְֱֲִִֶַַַַַָָָָֹּומקטירן.
למנּוייו נאכל הּפסח ּוׁשאר לּבעלים. נאכל ְְְֱֱֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָהּמעּׂשר

הּפסח. ּבהלכֹות ׁשּיתּבאר ּכמֹו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָּכהלכֹותיו,
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עּׂשה, מצֹות עּׂשרה ׁשמֹונה מצֹות. עּׂשרה ּתׁשע ּבכללן ְְְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַָָיׁש
ׁשני להקריב א) פרטן: הּוא וזה תעּׂשה, לא מצות ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַַַַָָֹואחת
ּבכל הּמזּבח על אׁש להדליק ב) עֹולֹות. יֹום ּבכל ְְְְְְִִִֵֵַַַַָָָּכבּׂשים

ׁשּל ג) ה)יֹום. יֹום. ּבכל הּדׁשן את להרים ד) לכּבֹותּה. א ְְְִֶֶֶֶַַָָָֹ
ז) יֹום. ּבכל נרֹות להדליק ו) יֹום. ּבכל קטרת ְְְְְְְִִֵֶַַָָֹלהקטיר
חבּתין. הּנקראת והיא יֹום, ּבכל מנחה ּגדֹול ּכהן ְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָָֹׁשּיקריב
לחם לעּׂשֹות ט) ּבׁשּבת. עֹולֹות ּכבּׂשים ׁשני להֹוסיף ְְְְֲִִֵֶֶַַָָח)
יב) הּפסח. מּוסף יא) חדׁשים. ראׁשי מּוסף י) ֳִִֵֶַַַַַָָָהּפנים.
ׁשּתי להביא יד) עצרת. מּוסף יג) הּתנּופה. עמר ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָֹלהקריב
טו) עצרת. ּביֹום הּלחם ּבגלל הּבאֹות הּקרּבנֹות עם ְְְֲִִֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּלחם
יח) החג. מּוסף יז) צֹום. יֹום מּוסף טז) הּׁשנה. ראׁש ֶַַַַָָָֹמּוסף
ׁשבעה ואיׁש איׁש ּכל לסּפר יט) עצרת. ׁשמיני ְְְֲִִִִִִֶֶַָָָֹמּוסף

העמר. הקרבת מּיֹום ְִֶַַָָָֹׁשבּועֹות
אּלּו: ּבפרקים אּלּו מצֹות ְְִִִֵֵֵָּובאּור

 
והם יֹום, ּבכל עֹולֹות ּכבּׂשים ׁשני להקריב עּׂשה ְְְְְְְֲִִִֵֵֵַַָָמצות

ׁשּנאמר: הערּבים; ּבין ואחד ּבּבקר אחד ּתמידין, ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָֹהּנקראים
וגֹומר. תמיד עלה לּיֹום ְְִִֵַַָָֹׁשנים

קדם אֹותֹו ׁשֹוחטין ּבקר ׁשל ׁשחיטתן? זמן ְְְֲִִֵֶֶֶַַָָָֹֹואימתי
ּדחקה אחת ּופעם מזרח. ּכל ּפני מּׁשּיאֹור החּמה, ְְֲֲִִֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָָׁשּתעלה
ׁשחר ׁשל ּתמיד והקריבּו ׁשני, ּבבית הּצּבּור את ְְְִִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהּׁשעה

ּבּיֹום. ׁשעֹות ְְַַַָּבארּבע

הּצל מּׁשּיארי אֹותֹו ׁשֹוחטין הערּבים ּבין ׁשל ְֲֲִִִִִֵֵֶֶַַַַָָּתמיד
סֹוף עד ומעלה, ּומחצה מּׁשׁש והּוא ,ׁשהארי לּכל ְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶַַַָָָָֹויראה
ׁשעֹות ּבׁשמֹונה אּלא יֹום ּבכל אֹותֹו ׁשֹוחטין היּו ולא ְְְֲִִֶֶַָָָָֹהּיֹום.
ׁשּתי אֹותֹו מאחרין ולּמה ּומחצה. ּבתׁשע וקרב ְְְְְֱֱֲִֵֵֵֶֶַַָָָָָּומחצה,
יחידים ׁשל הּקרּבנֹות מּפני ׁשחיטתֹו? זמן ּתחּלת אחר ְְְְְְִִִִִֵֶַַַַַָָָָׁשעֹות
ּתמיד קדם ּכלל קרּבן להקריב ׁשאסּור לפי צּבּור. ׁשל ְְְְְִִִִֶֶֶַָָָָָֹאֹו
הערּבים; ּבין ׁשל ּתמיד אחר קרּבן ׁשֹוחטין ולא ׁשחר, ְְְֲִִִֵֶֶַַַַַַָָָָֹׁשל
יּׂשראל ּכל ׁשּיקריבּו אפׁשר ׁשאי לבּדֹו, ּפסח מּקרּבן ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָָָחּוץ

ׁשעֹות. ּבׁשּתי ְְִִֵֵֶָּפסחיהן
ּבין ׁשל ּתמיד אחר אּלא הּפסח את ׁשֹוחטין ֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָאין

ׁשל ּתמיד אחר ּכּפרתן מקריבין ּכּפּורים מחּסרי וכן ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָֻהערּבים.
לאכל טהֹורין ׁשּיהיּו ּכדי עּׂשר, ארּבעה ּביֹום הערּבים ְְְְְְֱִִִֵֵֶֶַַַָָָָָֹּבין

לערב. ְִֵֶֶֶָּפסחיהן
נׁשחט הּתמיד היה ּבׁשּבת, ּבין ּבחל ּבין ּפסחים, ְְְְְִִִֵֵֵַַַָָָָָָֹערבי

להם ׁשּיהיה ּכדי ּומחצה, ּבׁשמֹונה וקרב ּומחצה ְְְְְֱֱִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶַָָָָּבׁשבע
ׁשּבת ערב להיֹות ּפסח ערב חל ואם ּפסחיהם. לׁשחט ְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹּפנאי
וקרב זמּנֹו, ּבתחּלת ּומחצה, ּבׁשׁש אֹותֹו ׁשֹוחטין היּו -ְְְְֱֲִִִֵֵֶַַָָָ
ׁשּיּכנס קדם לצלֹות רוח להם ׁשּיהיה ּכדי ּומחצה, ְְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָָֹּבׁשבע

ַָׁשּבת.
,הערּבים ּבין ׁשל ּתמיד אחר ׁשֹוחטין ׁשאין ּפי על ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַָָאף

איברי ּומקטירין הּיֹום. ּכל להקטרה הראּוי ּדבר ּכל ְְְְְִִִִֵֵַַַַָָָָָָָָמקטירין
ּבמעּׂשה ׁשּבארנּו ּכמֹו הּלילה, חצי עד והאמּורין ְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַָָעֹולֹות
הּתמיד מן ּבין נתאּכלּו, ׁשּלא ואמּורין ואיברין ְְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹהּקרּבנֹות.
הּבקר; עד הּלילה ּכל ּבהן מהּפכין - הּקרּבנֹות מּׁשאר ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבין

הּבקר. עד הּלילה ּכל ְֱֶֶֶַַַַַָָֹׁשּנאמר:
את ּדֹוחין ואין הּטמאה, את ּדֹוחין ּתמיד ׁשל ְְִִִִֵֵֶֶֶַָָָֻאיברים
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ׁשל ּתמיד איברי מקטירין ּבלבד ׁשּבת ּבערב אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשּבת.
אינֹו וסֹופֹו ׁשּבת, ּדֹוחה ּתחּלתֹו - ׁשהּתמיד ׁשּבת. ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָערב
טֹוב יֹום חל אם טֹוב, יֹום ּבלילי קרבין ׁשּבת חלבי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָדֹוחה.
הּכּפּורים; יֹום ּבלילי קרבין אין אבל ׁשּבת, ּבמֹוצאי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָלהיֹות
ּבׁשּבת זֹו ׁשּבת עֹולת ולא - ּבׁשּבּתֹו ׁשּבת עלת ְְְֱֶֶַַַַַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

טֹוב. ּביֹום חל עֹולת ולא ְְֶֶַַֹֹאחרת,
חלבי מקטירין - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל עּׂשר ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָארּבעה

ׁשּבת. ּכחלבי ׁשהם מּפני טֹוב, יֹום ּבלילי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהּפסחים
הּטלאים ּבלׁשּכת המבּקרין טלאים מּׁשּׁשה ּפֹוחתין ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָֻאין

מּו ויהיּו ימים.ׁשּבּמקּדׁש. ּבארּבעה הקרבה יֹום קדם כנים ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ
ׁשֹוחטין היּו לא מּתחּלה, אֹותֹו מבּקרין ׁשהיּו ּפי על ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹואף
לאֹור ׁשחיטה קדם ׁשנּיה אֹותֹו ׁשּמבּקרין עד הּתמיד ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹאת
ׁשּיהיה ּכדי זהב, ׁשל ּבכֹוס מים אֹותֹו ּומׁשקין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָהאבּוקֹות.

להפׁשט. ְְֵֶַנֹוח
ּבין ׁשל ּתמיד מעּׂשה ּכ ׁשחר, ׁשל ּתמיד ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכמעּׂשה

הּקרּבנֹות. ּבמעּׂשה ׁשּכתבנּו העֹולה ּכמעּׂשה והּכל ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹהערּבים.
אּלא הּמינין, את יחּקּו ׁשּלא הּטלה, את ּכֹופתין היּו ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹולא
ראׁשֹו עקידתֹו: היתה וכ ּבידיהן. ורגליו ידיו ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָֹאֹוחזין

למערב. ּופניו ְְֲַָָָָלדרֹום
מערבית צפֹונית קרן על נׁשחט היה ׁשחר ׁשל ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּתמיד

- הערּבים ּבין וׁשל ׁשנּיה; טּבעת על הּמטּבחים ּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשל
ׁשּיהיה ּכדי ׁשנּיה, טּבעת על מּמּנה מזרחית צפֹונית קרן ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעל
הּׁשמׁש. ּכנגד נׁשחטין ׁשּיהיּו הן, קּבלה ּדברי הּׁשמׁש. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּכנגד

ׁשחר ׁשל ּתמיד הקריבּו ולא הזידּו, אפּלּו ׁשגגּו, אֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹטעּו
אמּורים? ּדברים ּבּמה הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד יקריבּו -ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
קרב לא ׁשעדין חדׁש מזּבח היה אבל הּמזּבח; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבׁשּנתחּנ
ׁשאין הערּבים; ּבין ּתחּלה עליו יקריבּו לא - ּכלּום ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹעליו

ׁשחר. ׁשל ּבתמיד אּלא העֹולה מזּבח ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָמחּנכין

ה'תשע"א תשרי י"ט שני יום

 
,ּתמיד הּמזּבח על יקּודה אׁש להיֹות עּׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָמצות

ׁשהאׁש ּפי על אף הּמזּבח. על ּתּוקד ּתמיד אׁש ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּנאמר:
מ ׁשּנאמר:ירדה ההדיֹוט, מן אׁש להביא מצוה הּׁשמים, ן ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

הּמזּבח. על אׁש הּכהנים אהרן ּבני ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָֹֹונתנּו
מערכה הּמזּבח ּבראׁש ועֹורכין עצים, עֹורכין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹּבּבקר

ּבּבקר עצים הּכהן עליה ּובער ׁשּנאמר: אׁש, ׁשל ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹגדֹולה
ׁשל ּתמיד עם עץ ׁשל גזרים ׁשני להעלֹות מצוה וכן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבּבקר.
הּכהן עליה ּובער ׁשּנאמר: הּמערכה, עצי על יֹותר ֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשחר
ּבין ׁשל ּתמיד עם גזרים ׁשני מֹוסיפין וכן ּבּבקר. ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹעצים
הּׁשמּועה מּפי האׁש; על עצים וערכּו ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהערּבים,

מדּבר. הּכתּוב הערּבים ּבין ׁשל ׁשּבתמיד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָלמדּו,
ּכל ּכהנים, ׁשני אֹותן מעלין הערּבים ּבין ׁשל גזרים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשני

ּכאן הרי - וערכּו ׁשּנאמר: ּבידֹו; יחידי ּבעץ ואחד ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאחד
אחד. ּבכהן - ׁשחר ׁשל אבל ְְֲִֵֶֶַַַָָֹׁשנים.

.יֹום ּבכל הּמזּבח ּבראׁש עֹוּׂשין אׁש ׁשל מערכֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹׁשלׁש
ׁשאר עם הּתמיד מקריבין ׁשעליה גדֹולה, מערכה - ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָראׁשֹונה

אׁש לֹוקחין ׁשּמּמּנה קטּנה, ּבצּדּה, - ׁשנּיה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּקרּבנֹות.
עליה אין - ׁשליׁשית יֹום. ּבכל קטרת להקטיר ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּבמחּתה
ּתּוקד. ּתמיד אׁש ׁשּנאמר: האׁש, מצות לקּים אּלא ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכלּום,

על מֹוקדה על ׁשּנאמר: ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָמּפי
זֹו - ּבֹו ּתּוקד הּמזּבח ואׁש גדֹולה; מערכה זֹו - ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָהּמזּבח
זֹו - ּבֹו ּתּוקד הּמזּבח על והאׁש קטרת; ׁשל ׁשנּיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמערכה
ׁשּלא ּופדרים איברים אבל האׁש. קּיּום ׁשל ׁשליׁשית ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹמערכה
גדֹולה. מערכה ּבצּדי אֹותן נֹותנין - מּבערב ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָנתאּכלּו

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

הּמזּבח. אׁש ּבהן קֹורא אני ואין אחרת, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלמצוה
,הּמזּבח ּבמזרח מסּדרּה - גדֹולה מערכה עצי ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּכׁשּמסּדר

ּבין היה ורוח הּמזרח. מן לסּדר ׁשהתחיל מראה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָויהיה
ּבּדׁשן נֹוגעין היּו הּפנימּיים הּגזרים וראׁשי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּגזרים.

ּתּפּוח. הּנקרא והּוא הּמזּבח, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָׁשּבאמצע
ּתאנה עצי ּובֹורר חֹוזר גדֹולה מערכה ׁשּמסּדר ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָואחר

מערבית קרן מּכנגד קטרת ׁשל ׁשנּיה מערכה ּומסּדר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹיפים
ּכמֹו ּובּה אּמֹות, ארּבע צפֹון ּכלּפי הּקרן מן מׁשּוכה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּדרֹומית,
סאין ׁשמֹונה ּכמֹו ּבּה עֹוּׂשין ּובׁשּבת ּגחלים. סאין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָחמׁש
לבֹונה ּבזיכי ׁשני ׁשּבת ּבכל מקטירין ׁשעליה מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּגחלים,

הּפנים. לחם ִֶֶֶַָׁשל
מקֹום ּבכל אֹותּה עֹוּׂשה האׁש קּיּום ׁשל ׁשליׁשית ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָמערכה

האׁש יּצית ולא האׁש. את ּבּה ּומּצית הּמזּבח, מן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּירצה
מּציתין; עצמֹו ּבּמזּבח אּלא לּמזּבח, אֹותּה ויעלה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָלמּטה
ּתהיה ׁשּלא להּצתה מּכאן ּבֹו, ּתּוקד הּמזּבח ואׁש ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּנאמר:

מזּבח. ׁשל ּבראׁשֹו ְְִֵֶֶַָֹאּלא
,עּׂשה מצות - יֹום ּבכל הּמזּבח מעל הּדׁשן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהרמת

ּכהּנה.ׁשּנא מעבֹודֹות עבֹודה והיא הּדׁשן. את והרים מר: ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻ
הּבגדים מן ּפחּותין יהיּו הּדׁשן ּבהן ׁשּתֹורם ּכהּנה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּובגדי
ּבגדיו את ּופׁשט ׁשּנאמר: עבֹודֹות; ּבׁשאר ּבהם ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמׁשּמׁש
'אחרים' אֹומר אינֹו הּדׁשן. את והרים אחרים ּבגדים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָולבׁש
לפי הראׁשֹונים. מן ּפחּותין ׁשּיהיּו אּלא חל, ּבגדי ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָֹׁשּיהיּו
ּבהם ׁשּבּׁשל ּבּבגדים לרּבֹו ּכֹוס ׁשּימזג ארץ דר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשאינֹו

לרּבֹו. ְְֵַָקדרה
עּמּוד מּׁשּיעלה - יֹום ּבכל הּדׁשן? ּתֹורמין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָאימתי

ּוביֹום לילה; ׁשל אמצעי ׁשליׁש מּתחּלת - ּוברגלים ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָהּׁשחר;
הּלילה. מחצֹות - ְֲִִֵַַַָהּכּפּורים

ּבגדי ולֹובׁש טֹובל - לתרם ׁשּזכה מי ּתֹורמין? ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּכיצד
ּתּגע ׁשּמא הּזהר לֹו: ואֹומרים ורגליו. ידיו ּומקּדׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהרמה,
הּמחּתה, לֹוקח ּכ ואחר .ורגלי ידי ׁשּתקּדׁש עד ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָּבּכלי
ּכבׁש ּבין ּבּמקצֹוע, נתּונה היתה והיא היתה. ּכסף ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָוׁשל
לראׁש ועֹולה הּמחּתה את ונֹוטל ּכבׁש. ׁשל ּבמערבֹו ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹלּמזּבח,
מן וחֹותה ,ואיל איל הּגחלים את ּומפּנה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּמזּבח,
והֹופ לארץ. למּטה ויֹורד האׁש, ּבלב ׁשּנתאּכלּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּגחלים
אּמֹות עּׂשר ּכמֹו הּכבׁש למזרח ּבארץ ּומהּל לצפֹון, ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּפניו
הרצּפה ּגּבי על ׁשחתה הּגחלים את וצֹובר הּצפֹון, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכלּפי
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קכז              
  

ׁשל ּתמיד איברי מקטירין ּבלבד ׁשּבת ּבערב אּלא ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָהּׁשּבת.
אינֹו וסֹופֹו ׁשּבת, ּדֹוחה ּתחּלתֹו - ׁשהּתמיד ׁשּבת. ְְִִֵֶֶֶֶַַַָָָָערב
טֹוב יֹום חל אם טֹוב, יֹום ּבלילי קרבין ׁשּבת חלבי ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָדֹוחה.
הּכּפּורים; יֹום ּבלילי קרבין אין אבל ׁשּבת, ּבמֹוצאי ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֵַַָָָלהיֹות
ּבׁשּבת זֹו ׁשּבת עֹולת ולא - ּבׁשּבּתֹו ׁשּבת עלת ְְְֱֶֶַַַַַַַַָָָֹֹׁשּנאמר:

טֹוב. ּביֹום חל עֹולת ולא ְְֶֶַַֹֹאחרת,
חלבי מקטירין - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל עּׂשר ְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָָָארּבעה

ׁשּבת. ּכחלבי ׁשהם מּפני טֹוב, יֹום ּבלילי ְְְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַָָהּפסחים
הּטלאים ּבלׁשּכת המבּקרין טלאים מּׁשּׁשה ּפֹוחתין ְְְְְֲִִִִִִִֵַַַָָָָֻאין

מּו ויהיּו ימים.ׁשּבּמקּדׁש. ּבארּבעה הקרבה יֹום קדם כנים ְְְְְְִִִִֶֶַַַָָָָָָָֹ
ׁשֹוחטין היּו לא מּתחּלה, אֹותֹו מבּקרין ׁשהיּו ּפי על ְְְְֲִִִִִֶַַַָָָֹואף
לאֹור ׁשחיטה קדם ׁשנּיה אֹותֹו ׁשּמבּקרין עד הּתמיד ְְְְְִִִִֶֶֶַַַָָָֹאת
ׁשּיהיה ּכדי זהב, ׁשל ּבכֹוס מים אֹותֹו ּומׁשקין ְְְְֲִִִֵֶֶֶַַָָָהאבּוקֹות.

להפׁשט. ְְֵֶַנֹוח
ּבין ׁשל ּתמיד מעּׂשה ּכ ׁשחר, ׁשל ּתמיד ְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָָּכמעּׂשה

הּקרּבנֹות. ּבמעּׂשה ׁשּכתבנּו העֹולה ּכמעּׂשה והּכל ְְְְְְֲֲִֵֵֶַַַַַַַָָָָָָֹהערּבים.
אּלא הּמינין, את יחּקּו ׁשּלא הּטלה, את ּכֹופתין היּו ְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹולא
ראׁשֹו עקידתֹו: היתה וכ ּבידיהן. ורגליו ידיו ְְְְֲֲִִִֵֶַָָָָָָָֹאֹוחזין

למערב. ּופניו ְְֲַָָָָלדרֹום
מערבית צפֹונית קרן על נׁשחט היה ׁשחר ׁשל ְְֲִִִִֶֶֶַַַַָָָָָּתמיד

- הערּבים ּבין וׁשל ׁשנּיה; טּבעת על הּמטּבחים ּבית ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָׁשל
ׁשּיהיה ּכדי ׁשנּיה, טּבעת על מּמּנה מזרחית צפֹונית קרן ְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָעל
הּׁשמׁש. ּכנגד נׁשחטין ׁשּיהיּו הן, קּבלה ּדברי הּׁשמׁש. ְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָּכנגד

ׁשחר ׁשל ּתמיד הקריבּו ולא הזידּו, אפּלּו ׁשגגּו, אֹו ְְְֲִִִִִֵֶַַָָָֹטעּו
אמּורים? ּדברים ּבּמה הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד יקריבּו -ְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַָָָ
קרב לא ׁשעדין חדׁש מזּבח היה אבל הּמזּבח; ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָָֹּבׁשּנתחּנ
ׁשאין הערּבים; ּבין ּתחּלה עליו יקריבּו לא - ּכלּום ְְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹעליו

ׁשחר. ׁשל ּבתמיד אּלא העֹולה מזּבח ְְְְִִִֶֶַַַַָָָָמחּנכין

ה'תשע"א תשרי י"ט שני יום

 
,ּתמיד הּמזּבח על יקּודה אׁש להיֹות עּׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵַַַַָָמצות

ׁשהאׁש ּפי על אף הּמזּבח. על ּתּוקד ּתמיד אׁש ְֱִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָׁשּנאמר:
מ ׁשּנאמר:ירדה ההדיֹוט, מן אׁש להביא מצוה הּׁשמים, ן ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָ

הּמזּבח. על אׁש הּכהנים אהרן ּבני ְְְְֲֲִִֵֵֵַַַַַָֹֹונתנּו
מערכה הּמזּבח ּבראׁש ועֹורכין עצים, עֹורכין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָֹֹּבּבקר

ּבּבקר עצים הּכהן עליה ּובער ׁשּנאמר: אׁש, ׁשל ְֱִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹֹגדֹולה
ׁשל ּתמיד עם עץ ׁשל גזרים ׁשני להעלֹות מצוה וכן ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָֹּבּבקר.
הּכהן עליה ּובער ׁשּנאמר: הּמערכה, עצי על יֹותר ֱֲֲִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַַָָָָֹׁשחר
ּבין ׁשל ּתמיד עם גזרים ׁשני מֹוסיפין וכן ּבּבקר. ְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַָָֹעצים
הּׁשמּועה מּפי האׁש; על עצים וערכּו ׁשּנאמר: ְְְְֱִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָהערּבים,

מדּבר. הּכתּוב הערּבים ּבין ׁשל ׁשּבתמיד ְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָלמדּו,
ּכל ּכהנים, ׁשני אֹותן מעלין הערּבים ּבין ׁשל גזרים ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָָֹׁשני

ּכאן הרי - וערכּו ׁשּנאמר: ּבידֹו; יחידי ּבעץ ואחד ְְְְְְֱֲִִֵֵֶֶֶֶַָָָָָאחד
אחד. ּבכהן - ׁשחר ׁשל אבל ְְֲִֵֶֶַַַָָֹׁשנים.

.יֹום ּבכל הּמזּבח ּבראׁש עֹוּׂשין אׁש ׁשל מערכֹות ְְְֲִִֵֵֶַַַָָָֹׁשלׁש
ׁשאר עם הּתמיד מקריבין ׁשעליה גדֹולה, מערכה - ְְְֲִִִִִֶֶַַַָָָָָָָָראׁשֹונה

אׁש לֹוקחין ׁשּמּמּנה קטּנה, ּבצּדּה, - ׁשנּיה ְְְְְִִִִֵֶֶַַָָָָָָהּקרּבנֹות.
עליה אין - ׁשליׁשית יֹום. ּבכל קטרת להקטיר ְְְְְְְִִִֵֶֶַַָָָָֹּבמחּתה
ּתּוקד. ּתמיד אׁש ׁשּנאמר: האׁש, מצות לקּים אּלא ְְְֱִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָּכלּום,

על מֹוקדה על ׁשּנאמר: ׁשּזה למדּו, הּׁשמּועה ְְְֱִִֶֶֶֶַַַַָָָמּפי
זֹו - ּבֹו ּתּוקד הּמזּבח ואׁש גדֹולה; מערכה זֹו - ְְְְֲִִֵֵֵַַַַַַָָָהּמזּבח
זֹו - ּבֹו ּתּוקד הּמזּבח על והאׁש קטרת; ׁשל ׁשנּיה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַָָָָֹמערכה
ׁשּלא ּופדרים איברים אבל האׁש. קּיּום ׁשל ׁשליׁשית ְְֲֲִִִִִֵֵֶֶַָָָָָָֹמערכה
גדֹולה. מערכה ּבצּדי אֹותן נֹותנין - מּבערב ְְְְְֲִִִִֵֶֶַַָָָָָנתאּכלּו

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

הּמזּבח. אׁש ּבהן קֹורא אני ואין אחרת, ְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָלמצוה
,הּמזּבח ּבמזרח מסּדרּה - גדֹולה מערכה עצי ְְְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶַַַַַַָָָָּכׁשּמסּדר

ּבין היה ורוח הּמזרח. מן לסּדר ׁשהתחיל מראה ְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָויהיה
ּבּדׁשן נֹוגעין היּו הּפנימּיים הּגזרים וראׁשי ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָהּגזרים.

ּתּפּוח. הּנקרא והּוא הּמזּבח, ְְְְְִִֵֶֶַַַַַַָׁשּבאמצע
ּתאנה עצי ּובֹורר חֹוזר גדֹולה מערכה ׁשּמסּדר ְְְְֲֲֵֵֵֵֵֶַַַַָָָָואחר

מערבית קרן מּכנגד קטרת ׁשל ׁשנּיה מערכה ּומסּדר ְְְְֲֲִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָֹיפים
ּכמֹו ּובּה אּמֹות, ארּבע צפֹון ּכלּפי הּקרן מן מׁשּוכה ְְְְְִִֵֶֶַַַַַָָָּדרֹומית,
סאין ׁשמֹונה ּכמֹו ּבּה עֹוּׂשין ּובׁשּבת ּגחלים. סאין ְְְְְִִִִֵֶֶַָָָָחמׁש
לבֹונה ּבזיכי ׁשני ׁשּבת ּבכל מקטירין ׁשעליה מּפני ְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָָּגחלים,

הּפנים. לחם ִֶֶֶַָׁשל
מקֹום ּבכל אֹותּה עֹוּׂשה האׁש קּיּום ׁשל ׁשליׁשית ְְֲִִִֵֶֶַָָָָָָמערכה

האׁש יּצית ולא האׁש. את ּבּה ּומּצית הּמזּבח, מן ְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשּירצה
מּציתין; עצמֹו ּבּמזּבח אּלא לּמזּבח, אֹותּה ויעלה ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָלמּטה
ּתהיה ׁשּלא להּצתה מּכאן ּבֹו, ּתּוקד הּמזּבח ואׁש ְְְֱִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָֹׁשּנאמר:

מזּבח. ׁשל ּבראׁשֹו ְְִֵֶֶַָֹאּלא
,עּׂשה מצות - יֹום ּבכל הּמזּבח מעל הּדׁשן ְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָהרמת

ּכהּנה.ׁשּנא מעבֹודֹות עבֹודה והיא הּדׁשן. את והרים מר: ְְְֱֲֲִִֵֵֶֶֶֶֶַַָָֻ
הּבגדים מן ּפחּותין יהיּו הּדׁשן ּבהן ׁשּתֹורם ּכהּנה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶֶַַָָָֻּובגדי
ּבגדיו את ּופׁשט ׁשּנאמר: עבֹודֹות; ּבׁשאר ּבהם ְְְֱֲִֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָׁשּמׁשּמׁש
'אחרים' אֹומר אינֹו הּדׁשן. את והרים אחרים ּבגדים ְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָולבׁש
לפי הראׁשֹונים. מן ּפחּותין ׁשּיהיּו אּלא חל, ּבגדי ְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶָָֹׁשּיהיּו
ּבהם ׁשּבּׁשל ּבּבגדים לרּבֹו ּכֹוס ׁשּימזג ארץ דר ְְְִִִֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַָָֹׁשאינֹו

לרּבֹו. ְְֵַָקדרה
עּמּוד מּׁשּיעלה - יֹום ּבכל הּדׁשן? ּתֹורמין ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָאימתי

ּוביֹום לילה; ׁשל אמצעי ׁשליׁש מּתחּלת - ּוברגלים ְְְְְְִִִִִֶֶַַַַַָָָָהּׁשחר;
הּלילה. מחצֹות - ְֲִִֵַַַָהּכּפּורים

ּבגדי ולֹובׁש טֹובל - לתרם ׁשּזכה מי ּתֹורמין? ְְְְִִִִֵֵֵֵֶַָָֹּכיצד
ּתּגע ׁשּמא הּזהר לֹו: ואֹומרים ורגליו. ידיו ּומקּדׁש ְְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָָהרמה,
הּמחּתה, לֹוקח ּכ ואחר .ורגלי ידי ׁשּתקּדׁש עד ְְְְְְִֵֵֶֶֶַַַַַַַַַָָָּבּכלי
ּכבׁש ּבין ּבּמקצֹוע, נתּונה היתה והיא היתה. ּכסף ְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַָָָָָוׁשל
לראׁש ועֹולה הּמחּתה את ונֹוטל ּכבׁש. ׁשל ּבמערבֹו ְְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָֹלּמזּבח,
מן וחֹותה ,ואיל איל הּגחלים את ּומפּנה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָהּמזּבח,
והֹופ לארץ. למּטה ויֹורד האׁש, ּבלב ׁשּנתאּכלּו ְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶַַַָָָָָהּגחלים
אּמֹות עּׂשר ּכמֹו הּכבׁש למזרח ּבארץ ּומהּל לצפֹון, ְְְְְִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָּפניו
הרצּפה ּגּבי על ׁשחתה הּגחלים את וצֹובר הּצפֹון, ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכלּפי
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קכח             
  

מראת ׁשּנֹותנים ּבּמקֹום טפחים, ׁשלׁשה הּכבׁש מן ְְְְִִִֶֶֶַַַָָָָֻרחֹוק
ׁשחֹותה זֹו וחתּיה והּמנֹורה. הּפנימי הּמזּבח ודּׁשּון ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַַַָָָהעֹוף
ּכל ׁשל הּמצוה היא הּמזּבח אצל לרצּפה ּומֹוריד ְְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּבּמחּתה

יֹום.
ּומקּדׁשין הּכהנים אחיו רצים ׁשּתרם זה ׁשּירד ְְֲִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָֹאחר

ואת הּמגרפֹות את ונֹוטלין ּבמהרה, ורגליהם ְְְְְְְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַָידיהם
ואמ העֹולֹות איברי וכל הּמזּבח, לראׁש ועֹולין ּוריהּצּנֹורֹות ְְְְְְִִִֵֵֵֵֵַַַָָֹ

לצדדי אֹותם מחזירין הּלילה ּכל נתאּכלּו ׁשּלא ְְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּקרּבנֹות
ּבּכבׁש אֹותם סֹודרים - מחזיקין הּצדדין אין אם ְְְֲִִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָהּמזּבח.
מּכל ּבּמגרפֹות הּדׁשן את ּגֹורפין ּכ ואחר הּסֹובב. ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּכנגד
וגֹורפין הּתּפּוח. ּגּבי על ערמה אֹותֹו ּומעלין הּמזּבח, ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַַַַַָצדדי
,לת ׁשּמחזיק גדֹול ּכלי והּוא ּבפסכּתר, הערמה ְְְְֲֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָָאֹותּה
אּלא אֹותֹו, מֹורידין היּו לא ּוברגלים למּטה. אֹותֹו ְְִִִִִֶַָָָָָֹּומֹורידין
נֹוי ׁשהּוא מּפני הּמזּבח, ּבאמצע גבֹוהה הערמה ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָמּניחין

ְִֵַַלּמזּבח.
ׁשהֹורידּו הּדׁשן מן ממּלא הּכהנים מן ׁשּירצה מי ְְֲִִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹּכל

הּדׁשן להֹוצאת ואין הּדׁשן. לׁשפ לעיר חּוץ ּומֹוציא ְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָלמּטה
ּכהן נתעּצל לא ּומעֹולם הרֹוצה. ּכל אּלא ּפּיּוס, ְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֹֹלחּוץ

הּדׁשן. את ְִִֶֶֶַמּלהֹוציא
ּבעלי אין עבֹודה, לחּוץ הֹוצאתֹו ׁשאין ּפי על ְֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָואף

- לעיר לחּוץ אֹותֹו ּוכׁשּמֹוציאין אֹותֹו. מֹוציאין ְְִִִִִִֶָמּומין
ולא ּבחזקה, ּבֹו מנּׁשבֹות הרּוחֹות ׁשאין ּבמקֹום אֹותֹו ְְְְְְִִֵֶַַָָָָֹמּניחין
- וּׂשמֹו ׁשּנאמר: ׁשם, יפּזרּנּו ולא אֹותֹו. ּגֹורפים ְְְְְֱֲִִִֶֶֶַַָָֹחזירים

ּבֹו. להנֹות ואסּור ּבנחת. ְְִֵֶֶַַַָָׁשּיּניחּנּו

ה'תשע"א תשרי כ' שלישי יום

 
ׁשּבהיכל הּזהב מזּבח על הּקטרת להקטיר עּׂשה ְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָֹמצות

והקטיר ׁשּנאמר: הערּבים, ּובין ּבּבקר יֹום: ּבכל ְְְְֱֲִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹּפעמים
ּבין יקטירּנּו - ּבּבקר הקטירֹו לא סּמים. קטרת אהרן ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַָָֹֹֹֹעליו
אּלא הּזהב מזּבח מחּנכין ואין מזידין. היּו אפּלּו ְְְְְְֲִִִִִִֵֶַַַַַָָָָָהערּבים,

הערּבים. ּבין ׁשל ְְִֵֶֶַַַָֹּבּקטרת
.דינרין מאה מׁשקל יֹום? ּבכל מּמּנה מקטירין ְְְִִִִִִֵֶַַַָָָָָּכּמה

- ׁשּנעקר מזּבח הערּבים. ּבין וחמּׁשים ּבּבקר ְְֱֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹחמּׁשים
הּמזּבח, מעל ׁשּפקעה ּוקטרת ּבמקֹומֹו. הּקטרת ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָֹֹמקטירין

אֹותן. מחזירין אין - ׁשּבּה קרטין ֲֲִִִִֵֶַָָָָאפּלּו
ּכל ּפֹורׁשין יֹום ּבכל ּבהיכל הּקטרת ׁשּמקטירין ְְְְִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹּבעת

אדם ׁשם יהיה לא ולּמזּבח, האּולם ּומּבין ההיכל מן ְְְִִִִֵֵֵֶַַַָָָָָָָָֹהעם
ּבדם ׁשּיּכנס ּבׁשעה וכן הּקטרת. ׁשהקטיר זה ׁשּיצא ְְְְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָֹעד
ולּמזּבח האּולם מּבין הּכל ּפֹורׁשים ּבפנים הּנעּׂשֹות ְְְְֲִִִִִֵֵַַַַַַָָָֹחּטאֹות
ּבבאֹו מֹועד ּבאהל יהיה לא אדם וכל ׁשּנאמר: ׁשּיצא. ְְְְֱִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָָֹֹֹעד
יהא ׁשּלא ׁשּבּקדׁש ּכּפרה לכל אב ּבנין - וגֹומר ּבּקדׁש ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹֹלכּפר

אדם. ָָָׁשם
ּבדּׁשּון ׁשּזכה מי יֹום? ּבכל הּקטרת הקטרת סדר ְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָֹּכיצד

זהב וׁשל ׁשמֹו, היה ּוטני קדׁש, ּבכלי נכנס הּפנימי ְְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹהּמזּבח
וחֹופן לפניו, ּבארץ הּטני מּניח וחצי. קּבים ּומחזיק ְְְֲִִִִִֵֵֶַַַַַַָָָָָָָהיה,
הּטני, לתֹו ונֹותן הּמזּבח ׁשּבתֹו והּפחם האפר ְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָּבידיו

ּבהיכל ׁשם ּומּניחֹו לתֹוכֹו, הּׁשאר את מכּבד ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָָּובאחרֹונה
וכּסּוי ּגדּוׁש. קטרת מלא ּכלי נֹוטל ּבּקטרת ׁשּזכה ּומי ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַָָָָֹֹויֹוצא.
וכף אחר, ּכלי ּבתֹו הּבז ונֹותן ׁשמֹו. היה ּובז לֹו, ְְְְְִֵֵֵֵַַַָָָָָָהיה
ּבידֹו, הּכף ואֹוחז קטן, ּבבגד הּכף את ּומכּסה ׁשמֹו. ְְְְְֵֶֶֶֶַַַַַָָָָָהיה

ּבידֹו. אׁש ׁשל ּבמחּתה אחד עּמֹו ְְְְְִִֵֶֶַָָָָונכנס
ּכסף ׁשל מחּתה לֹוקח ּבּמחּתה ׁשּזכה זה חֹותה? ְְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָָוכיצד

,ואיל איל הּגחלים את ּומפּנה הּמזּבח, לראׁש ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָֹועֹולה
ּומערן ויֹורד ׁשנּיה, ּבמערכה ׁשּנתאּכלּו הּגחלים מן ְְְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָָונֹוטל
אֹו קב ּכמֹו הּגחלים מן נתּפּזרּו אם זהב. ׁשל מחּתה ְְְְְִִִִֶֶַַַַָָָָלתֹו
ואם הּפסכּתר. עליהן ּכֹופה ּובׁשּבת לאּמה. מכּבדן - ְְְְְְֲִֵֵֶֶַַַַַָָָָָּפחֹות

וחֹותה. חֹוזר - קב על יתר ְְִֵֵֵֶַַַָנתּפּזר
על אֹותֹו ּכֹופין מׁשּמׁש: הּפסכּתר היה דברים ְְְְְִִֵֵַַַַָָָָׁשלׁשה

מעל הּדׁשן את ּבֹו ּומֹורידין ּבׁשּבת, הּׁשרץ ועל ְְִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָהּגחלים
ְִֵַַהּמזּבח.

הּטני ונֹוטל הּפנימי הּמזּבח ׁשּדּׁשן זה לפניהם ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַּומקּדים
הּמחּתה ׁשּבידֹו וזה ויֹוצא. ּומׁשּתחוה הּמזּבח דּׁשּון ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָׁשּבֹו
ּבׁשּולי ּומרּדדן הּפנימי, הּמזּבח ּגּבי על הּגחלים את ְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַַַַָָצֹובר
הּבז את נֹוטל הּכף ׁשּבידֹו וזה ויֹוצא. ּומׁשּתחוה ְְְְְֲִֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָהּמחּתה,
מן נתּפּזר אם ורֹואה, לקרֹובֹו. אֹו לאֹוהבֹו ונֹותנֹו הּכף ְְְְְְֲִִִִִֵֶַַַמּתֹו
חפניו לתֹו לֹו נֹותן קרֹובֹו אֹו אֹוהבֹו - ּבּכף מעט ְְְְְֲֵֶַַַַָָֹהּקטרת

ויֹוצא. ּומׁשּתחוה ,ׁשּבּבז הּקטרת עם ׁשּנתּפּזר ְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹזה
,מּלפני ּתתחיל ׁשּלא הּזהר הּמקטיר: לזה ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָֹואֹומרין

ּכמי ּבנחת האׁש על הּקטרת ּומׁשלי ּומתחיל ּתּכוה. ְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָֹֹׁשּלא
האׁש. ּכל על ׁשּתתרּדד עד סלת ְְִֵֵֵֶֶֶַַַַָָֹׁשּמרּקד

ואם הקטר. לֹו אֹומר ׁשהממּנה עד מקטיר הּמקטיר ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַַֻואין
הקטר. ּגדֹול, ּכהן איׁשי הממּנה: לֹו אֹומר - הּוא ּגדֹול ְְִִֵֵֵֵֶַַָָֹֹֻּכהן
ויׁשּתחוה הּמקטיר ויקטיר העם, ּכל יפרׁשּו ׁשאֹומר ְְְְְְְְֲִִִִֵֶֶַַַַַַָָָואחר

ְֵֵויצא.
מצות - הערּבים ּובין ּבּבקר הּנרֹות והטבת הּמנֹורה ְְְֲִִִֵֵֶַַַַַַַַָָָֹּדּׁשּון

ּדֹוחה הּנרֹות והדלקת ּובניו. אהרן אתֹו יער ׁשּנאמר: ְְֱֲֲֲֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֹֹעּׂשה,
ׁשּנאמר:את זמן, להן ׁשּקבּוע ּכקרּבנֹות הּטמאה ואת הּׁשּבת ְְְְְֱֶֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֻ

ּתמיד. נר ְֲִֵַָֹלהעלת
:ׁשּנאמר ׁשמן. לג חצי נר? לכל נֹותן הּוא ׁשמן ְְֱֲִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָֹוכּמה

ּבקר. עד מערב דֹולק ׁשּיהיה ּכּמּדה לֹו ּתן - ּבקר עד ְִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶֶַַַָֹֹמערב
ּבין נרֹותיה ׁשבעה ּבהדלקת אּלא הּמנֹורה את מחּנכין ְְְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָואין

ְִַַָהערּבים.
וכל הּפתילה מסיר - ׁשּכבה נר ּכל הּמנֹורה? דּׁשּון ְְְִִִֵֵֶַַַָָָָָָמהּו

אחר וׁשמן אחרת ּפתילה ּבֹו ונֹותן ּומקּנחֹו, ׁשּבּנר ְְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַָהּׁשמן
הּדׁשן ּבמקֹום מׁשליכֹו ׁשהסיר וזה לג. חצי והּוא ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָֹּבמּדה,
נר ּומדליק והחיצֹון, הּפנימי הּמזּבח ּדּׁשּון עם הּמזּבח ְְְְְִִִִִִִֵֵֵֵֵֶַַַַַַַאצל
ּכבה ׁשּלא ׁשּמצאֹו ונר הטבתם. היא הּנרֹות והדלקת ְְְְֲִֵֵֶֶֶַַַָָָָָָָָָֹׁשּכבה.

מתּקנֹו. -ְְַ
אּלא ּדּׁשּונֹו אחר אֹותֹו מדליקין אין - ׁשּכבה מערבי ְֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָנר

- מהן ׁשּכבה נר ּכל הּנרֹות, ׁשאר אבל החיצֹון; ְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַָָָָָמּמזּבח
חברֹו. מּנר ְֲִִֵֵַמדליקֹו

ׁשּמדליקּה עד הּפתילה מֹוׁש מדליקֹו? ְְְְִִִֵֵֶַַַַַָָוכיצד
להדליק יכֹול ואינֹו ּבּמנֹורה, קבּועים ׁשהּנרֹות לפי ְְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָּומחזירּה.

ּבּזיֹון. מּׁשּום אחר ְִִֵֵַָּבנר
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אסּור - ּבׁשּבת ּבהן להדליק ׁשאסּור הּפתילֹות ְְְְִִֶֶַַַָָָָָּכל
- ּתמיד נר להעלת ׁשּנאמר: ּבּמנֹורה; ּבּמקּדׁש ּבהן ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלהדליק

מאליה. עֹולה ׁשלהבת ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּתהא
מטיב אּלא אחת, ּבפעם הּנרֹות ּכל מטיב היה ְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלא

נכנס ּכ ואחר אחרת, עבֹודה ועֹוּׂשין ּומפסיק, נרֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָחמּׁשה
העזרה. ּכל את להרּגיׁש ּכדי הּׁשנים, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּומטיב

ּכמֹו מהן, אחר מּנר אֹותֹו מדליקין - ׁשּכבה נר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכל
הּמנֹורה ּבדּׁשּון ׁשּזכה זה ההטבה? סדר וכיצד ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבארנּו.
לקיתֹון ּדֹומה היה, זהב וׁשל ׁשמֹו, וכּוז ּבידֹו, ּוכלי ְְְְְְְִִִֶֶָָָָָָנכנס
ּבּנר, הּנׁשאר הּׁשמן ואת ׁשּכבּו הּפתילֹות את ּבֹו מדּׁשן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּגדֹול.
על הּמנֹורה לפני ׁשם הּכּוז ּומּניח נרֹות, חמּׁשה ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָּומטיב
נכנס ּכ ואחר ויֹוצא. ׁשּלפניה, מעלֹות מּׁשלׁש ׁשנּיה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָמעלה
ויֹוצא. ּומׁשּתחוה ּבידֹו הּכּוז ונֹוטל הּנרֹות, ׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָּומטיב

מחצה יֹום ּבכל להקריבן עּׂשה מצות - ּגדֹול ּכהן ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹחבּתי
ּתמיד עם הערּבים ּבין ּומחצה ׁשחר ׁשל ּתמיד עם ְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבּבקר
ואת הּׁשּבת את ּדֹוחין ואפּיתן וליׁשתן הערּבים. ּבין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשל
- ּתפיני ׁשּנאמר: זמן; לֹו ׁשּקבּוע קרּבן ּככל ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻהּטמאה,
- מּבערב ּתאפה אם ועֹוד, מּבערב. ּתאפה ולא נאה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשּתהא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו היא, הּקדׁש מּכלי ׁשהּמרחׁשת ּבלינה; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּתּפסל

.הּׁשּבת את ּדֹוחין ואינן ּבחּוץ, - והרקדן סלּתן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָטחינת
נֹולד אֹו נטמא אֹו ּומת ּבׁשחרית, מחצה ׁשהקריב ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹּכהן

מּביתֹו עּׂשרֹון חצי יביא לא - ּתחּתיו אחר ּכהן ּומּנּו מּום, ְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹֹלֹו
ׁשלם עּׂשרֹון מביא אּלא ראׁשֹון; ׁשל עּׂשרֹון חצי ְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֹולא

אבד. ּומחצה מחצה ּומקריב ְְֱֱִֵֵֶֶַָָָוחֹוצהּו,
ואּלּו אֹובדין. חצאין ּוׁשני קרבין, חצאים ׁשני ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵָָנמצאּו

צּורתן, ׁשּתעּבר עד אֹותן מּניחין - האֹובדים החצאין ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻׁשני
ּבין ׁשל החצי נטמא אֹו אבד אם וכן הּׂשרפה. לבית ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָויֹוצאין

ּבעזרה. אֹותן? ּׂשֹורפין והיכן ְְְֲִִֵַַָָָָָָהערּבים.
העּׂשרֹון חצי ׁשהקריב אחר ּבׁשחרית ּגדֹול ּכהן ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹמת

עבּור ׁשלם עּׂשרֹון הּיֹורׁשין מביאין - אחר ּכהן מּנּו ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָֹֹולא
ּכהן מת קרבה. היתה ּוׁשלמה חבּתין, אֹותֹו ועֹוּׂשין ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹּכּפרתֹו
מקריבין - אחר ּכהן מּנּו ולא ּבּבקר ׁשּיקריבֹו קדם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹּגדֹול
ואין הערּבים. ּבין ׁשלם ועּׂשרֹון ּבּבקר ׁשלם עּׂשרֹון ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹאֹותֹו
אּלא הּסלת; ׁשּנכּפלה ּפי על אף ּולבֹונתּה, ׁשמנּה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּכֹופלין
ּומחצה לג לבֹונה, וקמץ ׁשמן לּגי ׁשלׁשה להם ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֻמפריׁשין
ׁשמן ּומחצה ולג ּבקר, ׁשל לעּׂשרֹון - לבֹונה קמץ וחצי ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹׁשמן

הערּבים. ּבין ׁשל לעּׂשרֹון - לבֹונה קמץ ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹוחצי

ה'תשע"א תשרי כ"א רביעי יום

 
עֹוּׂשין היּו ּבפיס - יֹום ּבכל ׁשעֹוּׂשין האּלּו העבֹודֹות ְְֲִִִֵֶַָָָָָּכל

נכנסין יֹום ׁשל אבֹות ּבּתי ּכהני ּכל עֹוּׂשין? היּו וכיצד ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹאֹותן.
ּבבגדי הן ּומלּבׁשין הּׁשחר, עּמּוד ׁשּיעלה אחר הּגזית ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֻללׁשּכת
ּבהּקפה, עֹומדין והן עּמהן, הּפיסֹות ׁשעל והממּנה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻּכהּנה,
ּומחזירּה, מהן אחד ׁשל ראׁשֹו מעל מצנפת נֹוטל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻוהממּנה
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּומפיסין מּמּנּו למנֹות ׁשּמתחילין האיׁש ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָוהּוא

הּכהנים ּוׁשאר ּבֹו. ׁשעֹובדין אנׁשים לעבֹודה ְְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָֹויֹוצאין

ולא הּקדׁש, ּבגדי את אֹותן ּומפׁשיטין לחּזנין, אֹותן ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹמֹוסרין
ּבגדי ׁשּלֹובׁשין עד ּבלבד, הּמכנסים אּלא עליהן מּניחין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהיּו
ּומחזירים קדׁש, ׁשל הּמכנסים את ּופֹוׁשטין וחֹוזרין ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָֹֹחל,

לחּלֹונֹות. הּכלים את ִִֵֶַַַַַָהחּזנים
- מנין על ּומסּכימין ּבהּקף, עֹומדין מפיסין? ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַּכיצד

והממּנה עליו. ׁשּיסּכימּו מנין ּכל אֹו אלף, אֹו מאה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשמֹונים,
אֹו אחת אצּבעֹותיהן מֹוציאין והן הצּביעּו, להם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאֹומר
מֹוציאין ואין ׁשלׁש. לֹו מֹונין - ׁשלׁש הֹוציא ואם ְְְִִִִִִֵַָָׁשּתים.
להֹוציאֹו ונֹוח קצר ׁשהּגּודל הרּמאים; מּפני ּבּמקּדׁש, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָּגּודל
ּומתחיל לֹו. אֹותֹו מֹונין אין - גּודל והּמֹוציא ְְְְִִִִֵַַָולכּפֹותֹו.
ּתחּלה, מצנפּתֹו ׁשהסיר הּידּוע האיׁש מן למנֹות ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻהממּנה
הּמנין ׁשּיׁשלים עד חלילה, וחֹוזר אצּבעֹותיהן, על ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּומֹונה
הּוא אצּבעֹו אצל הּמנין ׁשּׁשלם והאיׁש עליו. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהסּכימּו

לעבֹודה. ראׁשֹון ּבּפיס ֲִִֶַַָָָָׁשּיצא
האצּבעֹות על עליו ׁשהסּכימּו הּמנין מֹונה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָולּמה

ׁשאסּור לפי עצמן? האנׁשים על מֹונה היה ולא ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהֹוציאּו,
וּיפקדם ׁשּנאמר: אחר, דבר ידי על אּלא יּׂשראל ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלמנֹות

ְִַָּבּטלאים.
הּפיס ּבׁשחרית. יֹום ּבכל מפיסין היּו ּפיסֹות ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָארּבעה

ׁשּזכה מי וזכה הפיסּו הּמזּבח. את ּתֹורם מי - ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹון
גזרי ׁשני מעלה והּוא הּמערכה, את מסּדר והּוא ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלתרם,
הּמזּבח מן אׁש מלאה מחּתה מכניס והּוא לּמזּבח, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָעצים

קטרת. עליה להקטיר הּזהב למזּבח ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹהחיצֹון
.עמידתן סדר על עּׂשר ׁשלׁשה ּבֹו זֹוכין הּׁשני ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּפיס

ׁשּבארנּו. ּכדר ּומֹונה הצּביעּו, להם אֹומר הממּנה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻּכיצד?
ּבּפ ׁשּיצא והּׁשניוזה ׁשחר. ׁשל ּתמיד ׁשֹוחט הּוא ראׁשֹון יס ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

זֹורקֹו. והּוא הּתמיד ּדם את מקּבל הּוא ּבצּדֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָׁשעֹומד
מזּבח ׁשהּוא הּפנימי, הּמזּבח מדּׁשן לּׁשני הּסמּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָוהּׁשליׁשי
את ּומיטיב הּמנֹורה את מדּׁשן ׁשּבצּדֹו והרביעי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּקטרת.
והּׁשּׁשי לּכבׁש. ורגלֹו הּתמיד ראׁש מעלה והחמיׁשי ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹהּנרֹות.
והּׁשמיני והרגל. העקץ מעלה והּׁשביעי הּידים. ׁשּתי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמעלה
הּדפנֹות. ׁשּתי מעלה והּתׁשיעי והּגרה. החזה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמעלה
הּנסכים. סלת מעלה עּׂשר והאחד הּקרבים. מעלה ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹוהעּׂשירי
הּיין מעלה עּׂשר והּׁשלׁשה החבּתין. מעלה עּׂשר ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָוהּׁשנים

נסכים. ְִֶָׁשל
אב ּבית אנׁשי לכל הממּנה להן אֹומר - הּׁשליׁשי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּפיס

ויפיס. יבֹוא מּימיו קטרת הקטיר ׁשּלא מי הּיֹום: אֹותֹו ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָֹֹׁשל
ראׁשֹון זה ּבפיס ׁשּיצא ּומי ויפיסּו, הממּנה אצל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻויתקּבצּו

קטרת. להקטיר ׁשּיזּכה ְְְְִִֶֶֶַֹהּוא
מעלה מי לידע ּומפיסין ּכּלן מתקּבצין - הרביעי ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָֻהּפיס

ׁשל ּתמיד ׁשּזכה. מי וזכה הפיסּו לּמזּבח. הּכבׁש מן ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאיברים
ׁשּזכה ּכהן ּכל אּלא אחר, ּפיס לֹו מפיסין אין הערּבים ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבין
מן חּוץ הערּבים; ּבין יזּכה ׁשחרית העבֹודֹות מן ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָּבעבֹודה
ּכל ויבֹוא הערּבים, ּבין אחר ּפיס לּה מפיסין ׁשהן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּקטרת,
ויפיסּו אב ּבית אֹותֹו מאנׁשי מעֹולם קטרת הקטיר ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹמי
ּכּלן להן מפיסין - מימיהן כּלן הקטירּו ּכבר ואם ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָָֻֻעליה.
ּבין מקטירּה ׁשחרית בּה ׁשּזכה וזה ׁשליׁשי, ּבפיס ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבׁשחרית

ְִַַָהערּבים.
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קכט              
  

אסּור - ּבׁשּבת ּבהן להדליק ׁשאסּור הּפתילֹות ְְְְִִֶֶַַַָָָָָּכל
- ּתמיד נר להעלת ׁשּנאמר: ּבּמנֹורה; ּבּמקּדׁש ּבהן ְְְְְֱֲִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹלהדליק

מאליה. עֹולה ׁשלהבת ְְֵֵֵֶֶֶֶַָָׁשּתהא
מטיב אּלא אחת, ּבפעם הּנרֹות ּכל מטיב היה ְִִֵֵֵֶַַַַַָָָָֹלא

נכנס ּכ ואחר אחרת, עבֹודה ועֹוּׂשין ּומפסיק, נרֹות ְְְְֲֲִִִִֵֶֶַַַַָָָָחמּׁשה
העזרה. ּכל את להרּגיׁש ּכדי הּׁשנים, ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָּומטיב

ּכמֹו מהן, אחר מּנר אֹותֹו מדליקין - ׁשּכבה נר ְְִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָּכל
הּמנֹורה ּבדּׁשּון ׁשּזכה זה ההטבה? סדר וכיצד ְְְְֲִֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָׁשּבארנּו.
לקיתֹון ּדֹומה היה, זהב וׁשל ׁשמֹו, וכּוז ּבידֹו, ּוכלי ְְְְְְְִִִֶֶָָָָָָנכנס
ּבּנר, הּנׁשאר הּׁשמן ואת ׁשּכבּו הּפתילֹות את ּבֹו מדּׁשן ְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָּגדֹול.
על הּמנֹורה לפני ׁשם הּכּוז ּומּניח נרֹות, חמּׁשה ְְֲִִִִֵֵֵַַַַַָָָּומטיב
נכנס ּכ ואחר ויֹוצא. ׁשּלפניה, מעלֹות מּׁשלׁש ׁשנּיה ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַָָָָָָָמעלה
ויֹוצא. ּומׁשּתחוה ּבידֹו הּכּוז ונֹוטל הּנרֹות, ׁשני ְְְְְֲִִֵֵֵֵֵֶַַַָּומטיב

מחצה יֹום ּבכל להקריבן עּׂשה מצות - ּגדֹול ּכהן ְְְְֱֲֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹחבּתי
ּתמיד עם הערּבים ּבין ּומחצה ׁשחר ׁשל ּתמיד עם ְֱִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָֹּבּבקר
ואת הּׁשּבת את ּדֹוחין ואפּיתן וליׁשתן הערּבים. ּבין ְְְֲִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָׁשל
- ּתפיני ׁשּנאמר: זמן; לֹו ׁשּקבּוע קרּבן ּככל ְְְְֱִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻהּטמאה,
- מּבערב ּתאפה אם ועֹוד, מּבערב. ּתאפה ולא נאה ְְִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶָָָָָָָֹׁשּתהא
ׁשּבארנּו. ּכמֹו היא, הּקדׁש מּכלי ׁשהּמרחׁשת ּבלינה; ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹּתּפסל

.הּׁשּבת את ּדֹוחין ואינן ּבחּוץ, - והרקדן סלּתן ְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָטחינת
נֹולד אֹו נטמא אֹו ּומת ּבׁשחרית, מחצה ׁשהקריב ְְְֱֲִִִִֵֵֶֶַַָָֹּכהן

מּביתֹו עּׂשרֹון חצי יביא לא - ּתחּתיו אחר ּכהן ּומּנּו מּום, ְֲִִִִִֵֵֵַַָָָֹֹלֹו
ׁשלם עּׂשרֹון מביא אּלא ראׁשֹון; ׁשל עּׂשרֹון חצי ְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֹולא

אבד. ּומחצה מחצה ּומקריב ְְֱֱִֵֵֶֶַָָָוחֹוצהּו,
ואּלּו אֹובדין. חצאין ּוׁשני קרבין, חצאים ׁשני ְְְְְְְֲֲִִִִִֵֵֵֵָָנמצאּו

צּורתן, ׁשּתעּבר עד אֹותן מּניחין - האֹובדים החצאין ְְְֲִִִִֵֶַַַַָָָָָֻׁשני
ּבין ׁשל החצי נטמא אֹו אבד אם וכן הּׂשרפה. לבית ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶַַַָָָויֹוצאין

ּבעזרה. אֹותן? ּׂשֹורפין והיכן ְְְֲִִֵַַָָָָָָהערּבים.
העּׂשרֹון חצי ׁשהקריב אחר ּבׁשחרית ּגדֹול ּכהן ְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַָָָֹמת

עבּור ׁשלם עּׂשרֹון הּיֹורׁשין מביאין - אחר ּכהן מּנּו ְְְֲִִִִִֵֵֵַַָָֹֹולא
ּכהן מת קרבה. היתה ּוׁשלמה חבּתין, אֹותֹו ועֹוּׂשין ְְְְֲִִִֵֵֵֵַָָָָָָֹּכּפרתֹו
מקריבין - אחר ּכהן מּנּו ולא ּבּבקר ׁשּיקריבֹו קדם ְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַָֹֹֹֹּגדֹול
ואין הערּבים. ּבין ׁשלם ועּׂשרֹון ּבּבקר ׁשלם עּׂשרֹון ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַָָָָָֹאֹותֹו
אּלא הּסלת; ׁשּנכּפלה ּפי על אף ּולבֹונתּה, ׁשמנּה ְְְְְִִִֶֶֶַַַַָָָָָֹּכֹופלין
ּומחצה לג לבֹונה, וקמץ ׁשמן לּגי ׁשלׁשה להם ְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֻמפריׁשין
ׁשמן ּומחצה ולג ּבקר, ׁשל לעּׂשרֹון - לבֹונה קמץ וחצי ְְֱֲִִֶֶֶֶֶֶֶֶַָָָָֹֹֹׁשמן

הערּבים. ּבין ׁשל לעּׂשרֹון - לבֹונה קמץ ְְֲִִִֵֶֶַַַָָָָֹוחצי

ה'תשע"א תשרי כ"א רביעי יום

 
עֹוּׂשין היּו ּבפיס - יֹום ּבכל ׁשעֹוּׂשין האּלּו העבֹודֹות ְְֲִִִֵֶַָָָָָּכל

נכנסין יֹום ׁשל אבֹות ּבּתי ּכהני ּכל עֹוּׂשין? היּו וכיצד ְְֲִִִֵֵֵֶַָָָָָָֹאֹותן.
ּבבגדי הן ּומלּבׁשין הּׁשחר, עּמּוד ׁשּיעלה אחר הּגזית ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַַַַַַַָָֻללׁשּכת
ּבהּקפה, עֹומדין והן עּמהן, הּפיסֹות ׁשעל והממּנה ְְְְְְְִִֵֶֶֶַַַַָָָָָֻֻּכהּנה,
ּומחזירּה, מהן אחד ׁשל ראׁשֹו מעל מצנפת נֹוטל ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָֹֻוהממּנה
ׁשּיתּבאר. ּכמֹו ּומפיסין מּמּנּו למנֹות ׁשּמתחילין האיׁש ְְְְְְִִִִִִִִֵֶֶֶַָָוהּוא

הּכהנים ּוׁשאר ּבֹו. ׁשעֹובדין אנׁשים לעבֹודה ְְְְֲֲֲִִִִֶַָָָָֹויֹוצאין

ולא הּקדׁש, ּבגדי את אֹותן ּומפׁשיטין לחּזנין, אֹותן ְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָָָֹֹמֹוסרין
ּבגדי ׁשּלֹובׁשין עד ּבלבד, הּמכנסים אּלא עליהן מּניחין ְְְְֲִִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָהיּו
ּומחזירים קדׁש, ׁשל הּמכנסים את ּופֹוׁשטין וחֹוזרין ְְְְֲִִִִִִֶֶֶַַַָֹֹחל,

לחּלֹונֹות. הּכלים את ִִֵֶַַַַַָהחּזנים
- מנין על ּומסּכימין ּבהּקף, עֹומדין מפיסין? ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַּכיצד

והממּנה עליו. ׁשּיסּכימּו מנין ּכל אֹו אלף, אֹו מאה, ְְְְְִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָֻׁשמֹונים,
אֹו אחת אצּבעֹותיהן מֹוציאין והן הצּביעּו, להם ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָאֹומר
מֹוציאין ואין ׁשלׁש. לֹו מֹונין - ׁשלׁש הֹוציא ואם ְְְִִִִִִֵַָָׁשּתים.
להֹוציאֹו ונֹוח קצר ׁשהּגּודל הרּמאים; מּפני ּבּמקּדׁש, ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָָָּגּודל
ּומתחיל לֹו. אֹותֹו מֹונין אין - גּודל והּמֹוציא ְְְְִִִִֵַַָולכּפֹותֹו.
ּתחּלה, מצנפּתֹו ׁשהסיר הּידּוע האיׁש מן למנֹות ְְְְְִִִִִִֵֶֶַַַַָָָֻהממּנה
הּמנין ׁשּיׁשלים עד חלילה, וחֹוזר אצּבעֹותיהן, על ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָּומֹונה
הּוא אצּבעֹו אצל הּמנין ׁשּׁשלם והאיׁש עליו. ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָָָׁשהסּכימּו

לעבֹודה. ראׁשֹון ּבּפיס ֲִִֶַַָָָָׁשּיצא
האצּבעֹות על עליו ׁשהסּכימּו הּמנין מֹונה ְְְְִִִֶֶֶַַָָָָָָָולּמה

ׁשאסּור לפי עצמן? האנׁשים על מֹונה היה ולא ְְְֲִִִֶֶֶַַָָָָָָֹׁשהֹוציאּו,
וּיפקדם ׁשּנאמר: אחר, דבר ידי על אּלא יּׂשראל ְְְְְֱִִִֵֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָלמנֹות

ְִַָּבּטלאים.
הּפיס ּבׁשחרית. יֹום ּבכל מפיסין היּו ּפיסֹות ְְְְְֲִִִִַַַַָָָָָארּבעה

ׁשּזכה מי וזכה הפיסּו הּמזּבח. את ּתֹורם מי - ְְִִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהראׁשֹון
גזרי ׁשני מעלה והּוא הּמערכה, את מסּדר והּוא ְְְְְְֲֲִִֵֵֵֶֶַַַַָָֹלתרם,
הּמזּבח מן אׁש מלאה מחּתה מכניס והּוא לּמזּבח, ְְְְְְִִִִִֵֵֵֵֵַַַַַַָָעצים

קטרת. עליה להקטיר הּזהב למזּבח ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֹהחיצֹון
.עמידתן סדר על עּׂשר ׁשלׁשה ּבֹו זֹוכין הּׁשני ְֲִִִִֵֵֶַַַַָָָָָהּפיס

ׁשּבארנּו. ּכדר ּומֹונה הצּביעּו, להם אֹומר הממּנה ְְְְִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָֻּכיצד?
ּבּפ ׁשּיצא והּׁשניוזה ׁשחר. ׁשל ּתמיד ׁשֹוחט הּוא ראׁשֹון יס ְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָָָ

זֹורקֹו. והּוא הּתמיד ּדם את מקּבל הּוא ּבצּדֹו ְְְְִִֵֵֶֶַַַָׁשעֹומד
מזּבח ׁשהּוא הּפנימי, הּמזּבח מדּׁשן לּׁשני הּסמּו ְְְְְְִִִִִִִֵֵֵֶַַַַַַַַָוהּׁשליׁשי
את ּומיטיב הּמנֹורה את מדּׁשן ׁשּבצּדֹו והרביעי ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַָָֹהּקטרת.
והּׁשּׁשי לּכבׁש. ורגלֹו הּתמיד ראׁש מעלה והחמיׁשי ְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַַָֹהּנרֹות.
והּׁשמיני והרגל. העקץ מעלה והּׁשביעי הּידים. ׁשּתי ְְְְְְֲֲִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָָֹמעלה
הּדפנֹות. ׁשּתי מעלה והּתׁשיעי והּגרה. החזה ְְְְְֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָמעלה
הּנסכים. סלת מעלה עּׂשר והאחד הּקרבים. מעלה ְְְְֲֲֲִִִִֶֶֶַַַַַַַָָָָָָֹוהעּׂשירי
הּיין מעלה עּׂשר והּׁשלׁשה החבּתין. מעלה עּׂשר ְְְְֲֲֲִִִֵֶֶַַַַַַַָָָָָוהּׁשנים

נסכים. ְִֶָׁשל
אב ּבית אנׁשי לכל הממּנה להן אֹומר - הּׁשליׁשי ְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָֻהּפיס

ויפיס. יבֹוא מּימיו קטרת הקטיר ׁשּלא מי הּיֹום: אֹותֹו ְְְִִִִִֶֶֶַָָָָֹֹׁשל
ראׁשֹון זה ּבפיס ׁשּיצא ּומי ויפיסּו, הממּנה אצל ְְְְְְִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָֻויתקּבצּו

קטרת. להקטיר ׁשּיזּכה ְְְְִִֶֶֶַֹהּוא
מעלה מי לידע ּומפיסין ּכּלן מתקּבצין - הרביעי ְְְְֲִִִִִִִִֵֶַַַַַָָֻהּפיס

ׁשל ּתמיד ׁשּזכה. מי וזכה הפיסּו לּמזּבח. הּכבׁש מן ְְִִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָָָאיברים
ׁשּזכה ּכהן ּכל אּלא אחר, ּפיס לֹו מפיסין אין הערּבים ְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹּבין
מן חּוץ הערּבים; ּבין יזּכה ׁשחרית העבֹודֹות מן ְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַָָָּבעבֹודה
ּכל ויבֹוא הערּבים, ּבין אחר ּפיס לּה מפיסין ׁשהן ְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָֹהּקטרת,
ויפיסּו אב ּבית אֹותֹו מאנׁשי מעֹולם קטרת הקטיר ׁשּלא ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַָָָֹֹמי
ּכּלן להן מפיסין - מימיהן כּלן הקטירּו ּכבר ואם ְְְְִִִִִִֵֶֶֶָָָָָָֻֻעליה.
ּבין מקטירּה ׁשחרית בּה ׁשּזכה וזה ׁשליׁשי, ּבפיס ְְְְְֲֲִִִִִִֵֶֶַַַַָָָָּבׁשחרית

ְִַַָהערּבים.
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קל             
  

- לבֹונה ּבזיכי ּוׁשני ּומּוספין ּתמידין ׁשם ׁשּיׁש ְְְְִִִִֵֵֵֶַָָָָָּבׁשּבת,
ׁשל אב ּבית אֹותֹו אנׁשי ּבּׁשחר מפיסין עֹובדין? הם ְְְִִִֵֵֵֵֶַַַַַָּכיצד
עֹולה ּכבּׂשי ּוׁשני ׁשחר ׁשל ּתמיד ּומקריבין הּיֹוצא, ְְְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָמׁשמר
ׁשחר ׁשל הּתמיד מעבֹודת ּבעבֹודה ׁשּזכה וכל מּוספין. ְֲִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָֹׁשל
ׁשּנכנס האחר והּמׁשמר מּוסף. ּכבּׂשי ּבׁשני ּבּה זֹוכה ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶַַָָָָָהּוא
ואּלּו הערּבים. ּבין ׁשל לּתמיד אחרֹות ּפיסֹות מפיסין ְְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָּבׁשּבת

הּפנים. ּבלחם חֹולקין ְְִִֵֶֶַָָואּלּו
לבֹונה ּבזיכי ׁשני ׁשּיקטירּו עד הּלחם את אֹוכלין ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָואין

הּקרּבנֹות. ּכׁשאר מלח טעּונה והּלבֹונה האׁש. ְְְְְִֵֶַַַַָָָָָָעל
ּוׁשני הּבזיכין. ׁשני מקטירין הּמּוספין קרּבן ְְְְְְִִִִִֵֵַַַַַַָָואחר

הּבזיכין. ׁשני את מקריבין ְְְֲִִִִִֵֶַַֹּכהנים
מׁשמר הּׁשנה? ׁשּבתֹות ּבכל הּפנים לחם חֹולקין ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּכיצד

הּנכנסין ׁשׁש. נֹוטל הּיֹוצא ּומׁשמר חּלֹות, ׁשׁש נֹוטל ְְְִִִִֵֵֵֵֵַַַַָָָהּנכנס
והּיֹוצאין לעבֹודה, מּוכנים הן ׁשהרי ּבּצפֹון, ּביניהם ְְְֲֲִִִֵֵֵֵֶֶַַָָָָחֹולקין
מּׁשלׁש אחד ׁשל טֹוב יֹום ׁשּיהיה ּובזמן ּבּדרֹום. ְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָחֹולקין
ּכל חֹולקין - החג ׁשּבתֹו ּבּׁשּבת וכן ּבׁשּבת, ְְְְְִִֵֶֶַַַָָָָָרגלים
טֹוב יֹום חל אם וכן הּפנים. ּבלחם ּבׁשוה ְְְְִִִֵֶֶֶַַָָָָהּמׁשמרֹות
הּמׁשמרֹות ּכל חֹולקין - ּבׁשּבת ּבאחד חג ׁשל ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָהראׁשֹון
מּפני הּפנים, ּבלחם ׁשּבת ׁשהּוא טֹוב יֹום מערב ְְְִִֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָּבׁשוה
להיֹות האחרֹון טֹוב יֹום חל אם וכן לעבֹודה. ְְְֲֲִִִִֵֶַָָָָׁשהקּדימּו
הּפנים ּבלחם ּבׁשוה הּמׁשמרֹות ּכל חֹולקין - ׁשּבת ְְְְְִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָָּבערב
ּכדי ּתּקנה, זה ודבר החג. מֹוצאי ׁשהיא ׁשּבת ְְְִֵֵֶֶֶַַָָָָָָָָּבאֹותּה
נתאחר ואם הּפנים; לחם חּלּוק ּבׁשביל הּכהנים ְְְְֲֲִִִִִִִִֵֶֶֶַַַַָֹׁשּיתאחרּו

אחר. יּמצא - ּבא ולא מׁשמר מּבעלי ְְֲִִִֵֵֵֶַַָָָָֹאחד
יֹום ּכגֹוןחל טֹוב, יֹום ּובין הּׁשּבת ּבין להפסיק אחד ְְְִֵֵֶַַַָָָ

האחרֹון טֹוב יֹום אֹו ּבּׁשני, חג ׁשל הראׁשֹון טֹוב יֹום ֲִִֵֶֶַַַָָָָׁשהיה
ּבחמיׁשי אֹו ּבּׁשני להיֹות ׁשחל עצרת ׁשל יֹום אֹו ְֲֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָּבחמיׁשי,
וזה חּלֹות, עּׂשר נֹוטל ׁשּבת ּבאֹותּה קבּוע ׁשּזמּנֹו מׁשמר -ְְְְִֵֶֶֶֶַַַַָָָָ
לבּדם הם לעבֹודה להם נׁשאר לא ׁשהרי ׁשּתים. נֹוטל ְְְְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹהּנכנס
ּומתעּצלין ּבׁשּבת, אחד אֹו ׁשּבת ערב ׁשהּוא אחד, יֹום ְְְִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָאּלא

מעט. אּלא מהן ּבאין ְְִֵֵֶֶַָָואין
ׁשּזכה החּלֹות חצי מׁשמר מּכל נֹוטל לעֹולם ּגדֹול ְְֲִִִֵֵֶַַָָָָָָֹּכהן

ּומחצה לאהרן מחצה - ּולבניו לאהרן והיתה ׁשּנאמר: ְְְְְֱֱֱֲֲֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹֹּבהן;
ּכבֹודֹו. זה ׁשאין ּפרס, נֹוטל ּגדֹול ּכהן ואין ְְְְֵֵֵֵֶֶָָָָֹלבניו.

ה'תשע"א תשרי כ"ב חמישי יום

 
הּׁשלחן על ׁשּבת יֹום ּבכל הּפנים לחם לסּדר עּׂשה ְְְְֲִִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֻמצות

יערכּנּו הּׁשּבת ּביֹום הּׁשּבת ּביֹום ׁשּנאמר: ּבהיכל, ה' ְְְְֱִֵֵֶֶֶַַַַַַַַָָָלפני
וגֹומר. ְֵֵַֹהּכהן

חּלה ּכל חּלֹות, עּׂשרה ׁשּתים ׁשהּוא ּבּתֹורה ּברּור ְְְֵֵֶֶַַַָָָָָָודבר
ּבכל חּלֹות ׁשׁש סדרים, ׁשני אֹותֹו ועֹורכין עּׂשרֹונים. ְְְְְְְִִִֵֵֵֶַָָׁשני
קנים ׁשלׁשה חּלֹות ׁשּתי ּכל ּובין חּלה, ּגּבי על חּלה ְְִֵֵֵֵֶַַַַַָָָָָסדר,
מערכה ּכל וסֹומ ּבֹו. מנּׁשבת הרּוח ׁשּתהיה ּכדי זהב, ְְְְֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָָָָָׁשל
קמץ ּבֹו ׁשּיׁש ּכלי מערכה ּכל ּבצד ונֹותנין קּׂשוֹות. ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָֹּבׁשּתי
הּוא זה ּוכלי זּכה. לבנה הּמערכת על ונתּת ׁשּנאמר: ְְְְֱֲִֶֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֹלבֹונה,

הּבז ּבׁשני לבֹונה קמצי ׁשני נמצאּו .ּבז וׁשּוליםהּנקרא יכין. ְְְְְְְְְִִִִִִֵֵֵַַַָָָָֻ
הּׁשלחן. על ׁשּיּניחּום ּכדי לּבזיכין, ְְְִִִֵֶַַַַָָֻהיּו

מעּכבין הּבזיכין ּוׁשני זה, את זה מעּכבין הּסדרים ְְְְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַָׁשני
ואין זה. את זה מעּכבין והּבזיכין והּסדרין זה, את ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַָזה
הּׁשּבת מּיֹום ּבׁשּבת. הּפנים ּבלחם אּלא הּׁשלחן את ְְְְְִִִֶֶֶֶַַַַַַָָָָָֻמחּנכין
הּׁשלחן על ׁשם ׁשהּוא הּלחם את מֹוציאין הּׁשּבת ְְִִֶֶֶֶַַַַַָָָֻליֹום
הּוא ׁשּמֹוציאין וזה אחר. לחם ּומסּדרין ׁשעברה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַָָָמּׁשּבת
ּגדֹול, ּכהן עם והּיֹוצאת, הּנכנסת הּמׁשמרֹות, ׁשּתי ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹׁשחֹולקין

אֹותֹו. ְְִואֹוכלין
ׁשנים נכנסים, ּכהנים ארּבעה הּלחם? את מסּדרין ְְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַָָָֹוכיצד

מקּדימין וארּבעה בזיכין. ׁשני ּבידם ּוׁשנים סדרין ׁשני ְְְְְְְְְְִִִִִִֵֵַַַָָָָָָָּבידן
בזיכין ׁשני לּטל ּוׁשנים סדרים ׁשני לּטל ׁשנים ְְְְְְְִִִִִִִִֵֵֵֶַַָֹֹלפניהם,
ּופניהם ּבּצפֹון עֹומדין הּנכנסין הּׁשלחן. על ׁשם ְְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָֻׁשהיּו
אּלּו לּצפֹון. ּופניהם ּבּדרֹום עֹומדים והּיֹוצאין ְְְְִִֵֵֶַַַַָָָלדרֹום,
זה; ׁשל טפחֹו ּבתֹו זה ׁשל וטפחֹו מּניחין, ואּלּו ְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַמֹוׁשכין

ּתמיד. לפני ְֱִֶֶַַָָׁשּנאמר:
אחר זהב ׁשלחן על ׁשהֹוציאּו הּלחם את ונתנּו ְְְְִֵֶֶֶֶַַַָָָָָֻיצאּו

החּלֹות. מחּלקין ּכ ואחר הּבזיכין, והקטירּו ּבאּולם, ְְְְְְִִִִִֶַַַַַַָָָָָׁשהיה
מתחּלקֹות החּלֹות - ּבׁשּבת להיֹות הּכּפּורים יֹום חל ְְְְְִִִִִַַַַַָָואם

ֶֶָלערב.
סאים ועּׂשרים ארּבע מביא הּפנים? לחם מעּׂשה ְְְְֲִִִִֵֵֵֶֶֶַַַַַָּכיצד

ּכׁשאר ּבהן ּובֹועטין אֹותם וׁשפין למנחֹות, הראּויין ְְְְֲִִִִִִִֶָָָָָָחּטים
נפה עּׂשרה ּבאחת מהן ּומנּפין אֹותן, וטֹוחנין מנחֹות, ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַָָָָחּטי
עּׂשרה ׁשּתים מהם ועֹוּׂשין סלת, עּׂשרֹון ועּׂשרים ְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹארּבעה
ׁשּלא אֹו נפה, עּׂשרה ּבאחת אֹותם נּפה לא מּצֹות. ְְִֵֶֶַַַַָָָָֹֹחּלֹות
מּכל סלת ונעּׂשּו הֹואיל סאים, וארּבע מעּׂשרים ְְְְְֲִִִִִֵֶֶַַַָָֹהֹוציאן
למצוה. אּלא האּלּו הּׁשעּורין נאמרּו לא ּכׁשרֹות; - ְְְְִִִֵֵֶֶֶַָָָָֹמקֹום

ּכׁשאר ּבעזרה, ּבפנים - ואפּיתן ּבחּוץ, - ועריכתן ְְֲֲֲִִִִִִַַַָָָָָָָָָָליׁשתן
ׁשּתים. ׁשּתים אֹותן ואֹופין אחת, אחת אֹותן ולׁשין ְְְְְִִִִַַַַַַַָָָָהּמנחֹות.

ּבֹו ׁשּנֹותנין אחד להם: היּו זהב ׁשל דפּוסין ְְְִִֶֶֶֶָָָָָָּוׁשלׁשה
והּׁשליׁשי ּבֹו; אֹותּה ׁשאֹופין והּׁשני ּבצק; והיא ְְְְִִִִִֵֵֶַַַַָָָהחּלה
ׁשּלא ּכדי הּתּנּור, מן אֹותּה ּכׁשרֹודה ּבֹו אֹותּה ְְְִִֵֶֶֶֶַַָָֹׁשּנֹותנין

ְְִֵַּתתקלקל.
לֹו ׁשּיהיּו - הּפנים לחם ׁשּנאמר: מרּבעת, מהן חּלה ְְֱִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַַָָָֻּכל

ורחּבּה טפחים, עּׂשרה מהן חּלה ּכל אר רּבים. ְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָָָָָֹּפנים
ׁשנים ארּכֹו והּׁשלחן אצּבעֹות. ׁשבע ורּומּה טפחים, ְְְְְְְֲִִֵֶֶַַָָָָָָֻחמּׁשה
רחב על החּלה אר נֹותן טפחים. ׁשּׁשה ורחּבֹו טפח, ְְְִִֵֶֶַַַַַָָָָָָֹֹעּׂשר
ּוׁשני מּכאן טפחים ׁשני יֹוצאת החּלה נמצאת ְְְְְִִִֵֵֵֵַַַָָָָֻהּׁשלחן,
ּבין ויּׁשאר ּומּכאן, מּכאן הּיֹוצא את וכֹופל מּכאן. ְְְִִִִִֵֵֵֵֶַָָָָָטפחים
עד חּלה, ּגּבי על חּלה מּניח וכן ּבאמצע. רוח הּקצוֹות ְְְְִֵֵֵֶֶַַַַַַַַַַָָָָׁשני
ׁשׁש ׁשנּיה הּמערכה ּבצד עֹוּׂשה וכן חּלֹות. ׁשׁש ְְְֲִֵֵֵֵֶֶַַַַָָָׁשעֹור

ַחּלֹות.
יֹום את ולא הּׁשּבת את ּדֹוחה הּפנים לחם אפּית ְֲִִֵֶֶֶֶַַַַָָָֹאין

למחר. אֹותן ועֹורכין אֹותן, אֹופין ׁשּבת ּבערב אּלא ְְְְִִֶֶֶַָָָָָָטֹוב;
ּבחמיׁשי להיֹות הּׁשנה ראׁש ׁשל טֹובים ימים ׁשני חלּו ְְְֲִִִִִִֵֶַַָָָָֹואם

רביעי. מּיֹום אֹותן אֹופין - ׁשּבת ְְִִִִֶֶַָָּובערב
אּלא הּׁשּבת; את ּדֹוחה נטילתן ולא הּקנים סּדּור ְְִִִֶֶֶַַַָָָָָֹֹלא
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ּובאחד הּׁשלחן, לאר ונֹותנן וׁשֹומטן נכנס ׁשּבת ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמערב
החּלֹות. ּבין הּקנים את ּומכניס נכנס ְְְִִִֵֶַַַַַָָָּבׁשּבת

לבֹונה ּבזיכי עּמֹו הּניח ולא ּכמצותֹו, ּבׁשּבת הּלחם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹסּדר
הּלחם נפסל - הּבזיכין הקטיר הּבאה ולּׁשּבת למחר, ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָעד
ּבׁשּבת ּבאחד והּבזיכין הּלחם סּדר אם וכן קדֹוׁש. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואינֹו
קדֹוׁש אינֹו הּלחם - הּבאה ׁשּבת לאחר הּבזיכין ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָוהקטיר
הּלחם. נפסל [לא] - ּבׁשּבת הּבזיכין הקטיר אם אבל ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹונפסל.

יּניחם הּׁשּבת? לאחר ׁשּסּדרן ּובזיכין ּבלחם יעּׂשה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּכיצד
מסּדרין, והן הּׁשּבת יֹום עליהן ׁשּיעבר עד הּׁשלחן על ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻֻׁשם
ׁשעברה הּׁשּבת אחר הּבאה לּׁשּבת הּבזיכין יקטיר ּכ ְְְִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָואחר
על הּבזיכין עם הּלחם נׁשאר ׁשאפּלּו מסּדרין. והן ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻעליהן

ּכלּום. ּבכ אין - ׁשּבתֹות ּכּמה ְְְֵַַַָָָָֻהּׁשלחן
והקטיר ּכמצותן, ּבׁשּבת הּבזיכין ואת הּלחם את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָסּדר

לאחר ּבין זֹו ׁשּבת לאחר ּבין הּׁשּבת, לאחר הּבזיכין ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָאת
ּכקדׁשים הּוא והרי הּלחם. נפסל - הּבאה אחרת ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבת
ּכמֹו וטמא, ונֹותר ּפּגּול מּׁשּום עליהן ׁשחּיבין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּנפסלּו,

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
הּלחם הסיר ׁשּלא עד אם הּלחם: מן אחת חּלה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹנפרסה

את עליו מקטיר ואינֹו ּפסּול, הּלחם - נפרסה הּׁשלחן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻמעל
ּפסּול, הּלחם - נפרסה הּלחם ׁשהסיר אחר ואם ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּבזיכין;

הּבזיכין. את עליו ְִִִֶַַָָָּומקטיר
ואם ׁשהסירֹו, ּכמי זה הרי - להסירֹו הּלחם זמן ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַהּגיע

פרק ׁשּלא ּפי על ואף הּבזיכין מקטיר - הּלחם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹנפרס
נטמ ּביןהּמערכה. הקטרה לפני ּבין הּסדרין, מן אחד א ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

הּטמא - הּבזיכין מן אחד ׁשּנטמא אֹו הקטרה, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלאחר
ּבטהרתֹו. והּטהֹור ְְְְֳַָָָָֻּבטמאתֹו

ה'תשע"א תשרי כ"ג שישי יום

 
לעלֹות סמּו הּוא: ּכ יֹום ּבכל הּתמידֹות עבֹודֹות ְְֲֲִֵֶַַָָָסדר

העזרה על ויּקיׁש הּפיסֹות ׁשעל הממּנה יבֹוא ְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָֻהּׁשחר
עֹוּׂשי ּומעמידין העזרה. ּכל את ּומבּלׁשין לֹו. ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָּופֹותחין
קדם טבלּו ּכבר ׁשּׁשם הּכהנים וכל החבּתין. לעּׂשֹות ְְְֲֲֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹחבּתין
ּבלׁשּכת ויעמדּו ויבֹואּו ּכהּנה, ּבגדי ולבׁשּו הממּנה ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻׁשּיבֹוא
ּבמלאכּתֹו, אחד ּכל ויזּכה וׁשני ראׁשֹון ּפיס ויפיסּו ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּגזית
על ותֹורם הּדׁשן ּבתרּומת ׁשּזכה זה ּומתחיל ׁשּבארנּו. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּכמֹו
ּכ ואחר גדֹולה, מערכה מסּדר ּכ ואחר ׁשאמרנּו, ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּסדר
ּומּניחן עצים גזרי ׁשני מעלה ּכ ואחר ׁשנּיה, מערכה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָמסּדר
ללׁשּכת נכנסין ּכ ואחר האׁש. להרּבֹות גדֹולה מערכה ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָעל
הּיֹום. ּכל להן הּצריכין הּׁשרת ּכלי ּכל ּומֹוציאין ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּכלים
לבית מֹוׁשכֹו ּבׁשחיטתֹו ׁשּזכה וזה מים, הּתמיד את ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּומׁשקין
האיברים, להעלֹות ׁשּזכּו הּכהנים אחריו והֹולכין ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּמטּבחים,
ּובׁשעת הּגדֹול, ההיכל ׁשער ׁשּפֹותחין עד ׁשם ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָוׁשֹוהין
להיכל נכנסין ּכ ואחר הּתמיד. את ׁשֹוחטין הּׁשער ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָּפתיחת
והּׁשני הּפנימי, הּמזּבח ּבּדּׁשּון ׁשּזכה האחד ּכהנים: ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשני

הּמנֹורה. ּבדּׁשּון ְְִֶַָָָׁשּזכה

את ׁשֹוחט ׁשהּׁשֹוחט ּבׁשעה מדּׁשנֹו הּמזּבח את ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָוהמדּׁשן
ּכ ואחר ׁשּקּבלֹו.הּתמיד. זה הּדם זֹורק  ְְִִֵֶֶַַַַָָָ

,נרֹות חמׁש ׁשּבהיכל זה מטיב הּדם את ׁשּזֹורקין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָואחר
מפׁשיטין הּמטּבחים ׁשּבבית ואּלּו ההיכל. מן ׁשניהן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָויֹוצאין
לּכבׁש. ּבֹו ׁשּזכה אבר מעלה ואחד אחד וכל ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּומנּתחין,
מּוספין וׁשל ּבמערבֹו. ּולמּטה ּכבׁש מחצי האיברים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָונֹותנין
ראׁשי וׁשל ּבמזרחֹו. ּולמּטה ּכבׁש מחצי אֹותן נֹותנין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהיּו
ּבמקֹום לקרן קרן ּבין מלמעלה הּמזּבח על נֹותנין ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָחדׁשים
חדׁש. ראׁש ׁשהּוא לפרסמֹו ּכדי הּכהנים, רגלי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַֹֹֹהּלּו
הּכבׁש, ּגּבי על מלח וזֹורקין האיברים. את ׁשם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּומֹולחין
ּבעת ׁשם הּכהנים ויּפלּו יחליק ׁשּלא ּכדי ּבׁשּבת, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹאפּלּו
ּבין חֹוצץ ׁשהּמלח ּפי על ואף לּמערכה. ּבעצים ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהליכתן
- עבֹודה הּזאת ההֹולכה ואין הֹואיל הּכבׁש, ּובין ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹרגליהם

חֹוׁשׁשין. ְִֵָאינן
ללׁשּכת ּכּלן מתּכּנסין לּכבׁש האיברים ׁשּמעלין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻואחר

ּפֹותחין והן אחת. ּברכה ּברכּו להם: אֹומר והממּנה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּגזית,
אם והיה ּוׁשמע, הּדּברֹות, ועּׂשרת עֹולם, אהבת ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָוקֹורין
ּובׁשּבת ׁשלֹום. וּׂשים ּורצה, ויּציב, ואמת וּיאמר, ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשמֹוע,
הּיֹוצא מׁשמר אנׁשי ׁשּיאמרּו והיא אחת, ּברכה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמֹוסיפין
יׁשּכין הּזה ּבּבית ׁשמֹו את ׁשּׁשּכן מי הּנכנס: מׁשמר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלאנׁשי
ּפיס מפיסין ּכ ואחר ורעּות. ׁשלֹום אחוה אהבה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּביניכם
ּומקטיר. ונכנס ׁשּזֹוכה, מי ּבּקטרת וזֹוכה ּורביעי, ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹׁשליׁשי
הּנרֹות. ׁשּתי ּומטיב הּמנֹורה ּבדּׁשּון ׁשּזכה זה נכנס ּכ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָואחר
מעלֹות על ועֹומד הּמנֹורה, מדּׁשן עם ׁשהקטיר זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָויֹוצא

הּכהנים. ואחיו הּוא ְֲִֶַָָָֹהאּולם
ּוזרקּה הּמגרפה אחד נטל ולּמזּבח, האּולם ּבין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָּכׁשּיּגיע

דברים ּוׁשלׁשה ּגדֹול. קֹול לּה והיה לּמזּבח, האּולם ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָּבין
ׁשאחיו יֹודע היה קֹולּה את הּׁשֹומע ּבהן: מׁשּמׁשת ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהיתה

ל נכנסין הּׁשֹומעהּכהנים לוי ּובן ּובא. רץ והּוא הׁשּתחוֹות ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
והּוא ּבׁשיר לדּבר נכנסין הלוּים ׁשאחיו יֹודע היה קֹולּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאת
היה קֹולּה, את ׁשֹומע ּכׁשהיה הּמעמד, וראׁש ּובא. ְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָָֹרץ
ׁשּידעּו החׁשד, מּפני הּמזרח, ׁשער על הּטמאים את ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָמעמיד
ׁשּזכה זה מעלה ּכ ואחר כּפרתן. הביאּו לא ׁשעדין ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹהּכל
ׁשּמעלין ואחר לּמזּבח. הּכבׁש מן האיברים את ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבאיברים
ּומברכין האּולם מעלֹות ׁשעל אּלּו מתחילין האיברים, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאת
ׁשּבארנּו ּכמֹו המפרׁש, ּבּׁשם אחת ּברכה ּכהנים ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּברּכת
הּסלת ואחר הּנסכים. סלת מעלין ּכ ואחר ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹּבמקֹומּה.
.לנּסּו הּיין את מעלין החבּתין ואחר החבּתין. ְְְֲֲֲִִִִִִִִֶַַַַַַַַמקטיר
ּבמיני המׁשֹוררין ּומּכין הּׁשיר, הלוּים אֹומרין הּנּסּו ְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַַּובׁשעת
הּׁשיר. ּפרקי על ּתקיעֹות ּתׁשע ותֹוקעין ׁשּבּמקּדׁש, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָנּגּון

על עֹומדין ּכהנים ׁשני היּו ,למנּס הּיין נֹותנין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּכׁשהיּו
קרן על עֹומד והּסגן ּבידן, חצֹוצרֹות ּוׁשּתי החלבים ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשלחן
ועמדּו ּובאּו ותקעּו. והריעּו ותקעּו ּבידֹו, והּסּודרין ְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָהּמזּבח
מּׂשמאלֹו. ואחד מימינֹו אחד הּצלצל, על הממּנה זה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻאצל

זה הּקיׁש ּבּסּודרין, הּסגן מניף ,לנּס המנּס ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהה
הּגיעּו ּבּׁשיר. הלוּים ודּברּו ּבחצֹוצרֹות, אּלּו ותקעּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָּבּצלצל,
ּפרק ּכל על ׁשּבעזרה. העם ּכל והׁשּתחוּו ּתקעּו, - ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָלּפרק
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קלי              
  

ּובאחד הּׁשלחן, לאר ונֹותנן וׁשֹומטן נכנס ׁשּבת ְְְְְְְְִֵֶֶֶֶַַָָָָָָֹֻמערב
החּלֹות. ּבין הּקנים את ּומכניס נכנס ְְְִִִֵֶַַַַַָָָּבׁשּבת

לבֹונה ּבזיכי עּמֹו הּניח ולא ּכמצותֹו, ּבׁשּבת הּלחם ְְְְְִִִִִִֵֵֶֶַַַָָָָֹסּדר
הּלחם נפסל - הּבזיכין הקטיר הּבאה ולּׁשּבת למחר, ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַַָָָָָָעד
ּבׁשּבת ּבאחד והּבזיכין הּלחם סּדר אם וכן קדֹוׁש. ְְְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָואינֹו
קדֹוׁש אינֹו הּלחם - הּבאה ׁשּבת לאחר הּבזיכין ְְְִִִִֵֶֶַַַַַַָָָָָוהקטיר
הּלחם. נפסל [לא] - ּבׁשּבת הּבזיכין הקטיר אם אבל ְְְְְֲִִִִִִִֶֶַַַַָָָָֹונפסל.

יּניחם הּׁשּבת? לאחר ׁשּסּדרן ּובזיכין ּבלחם יעּׂשה ְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַַַָָָּכיצד
מסּדרין, והן הּׁשּבת יֹום עליהן ׁשּיעבר עד הּׁשלחן על ְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַַַָָָָֹֻֻׁשם
ׁשעברה הּׁשּבת אחר הּבאה לּׁשּבת הּבזיכין יקטיר ּכ ְְְִִִֶַַַַַַַַַַַָָָָָָָָואחר
על הּבזיכין עם הּלחם נׁשאר ׁשאפּלּו מסּדרין. והן ְְְֲֲִִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָֻעליהן

ּכלּום. ּבכ אין - ׁשּבתֹות ּכּמה ְְְֵַַַָָָָֻהּׁשלחן
והקטיר ּכמצותן, ּבׁשּבת הּבזיכין ואת הּלחם את ְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַַָָָָסּדר

לאחר ּבין זֹו ׁשּבת לאחר ּבין הּׁשּבת, לאחר הּבזיכין ְְְִִֵֵֶַַַַַַַַַַָָָאת
ּכקדׁשים הּוא והרי הּלחם. נפסל - הּבאה אחרת ְְֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָׁשּבת
ּכמֹו וטמא, ונֹותר ּפּגּול מּׁשּום עליהן ׁשחּיבין ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָׁשּנפסלּו,

ְִֵֶָׁשּיתּבאר.
הּלחם הסיר ׁשּלא עד אם הּלחם: מן אחת חּלה ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַַָָֹנפרסה

את עליו מקטיר ואינֹו ּפסּול, הּלחם - נפרסה הּׁשלחן ְְְְְִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֻמעל
ּפסּול, הּלחם - נפרסה הּלחם ׁשהסיר אחר ואם ְְְִִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָהּבזיכין;

הּבזיכין. את עליו ְִִִֶַַָָָּומקטיר
ואם ׁשהסירֹו, ּכמי זה הרי - להסירֹו הּלחם זמן ְְְֱֲֲִִִִִִֵֶֶֶֶַַַַהּגיע

פרק ׁשּלא ּפי על ואף הּבזיכין מקטיר - הּלחם ְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָֹנפרס
נטמ ּביןהּמערכה. הקטרה לפני ּבין הּסדרין, מן אחד א ְְְְֲִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָָָָ

הּטמא - הּבזיכין מן אחד ׁשּנטמא אֹו הקטרה, ְְְִִִִֵֶֶַַַַַָָָָָָלאחר
ּבטהרתֹו. והּטהֹור ְְְְֳַָָָָֻּבטמאתֹו

ה'תשע"א תשרי כ"ג שישי יום

 
לעלֹות סמּו הּוא: ּכ יֹום ּבכל הּתמידֹות עבֹודֹות ְְֲֲִֵֶַַָָָסדר

העזרה על ויּקיׁש הּפיסֹות ׁשעל הממּנה יבֹוא ְְְֲִֶֶַַַַַַַַָָָָָֻהּׁשחר
עֹוּׂשי ּומעמידין העזרה. ּכל את ּומבּלׁשין לֹו. ְְְֲֲִִִִֵֶַַָָָָּופֹותחין
קדם טבלּו ּכבר ׁשּׁשם הּכהנים וכל החבּתין. לעּׂשֹות ְְְֲֲֲֲִִִִִֶֶַַַָָָָֹֹחבּתין
ּבלׁשּכת ויעמדּו ויבֹואּו ּכהּנה, ּבגדי ולבׁשּו הממּנה ְְְְְְְְְְִִֵֶֶַַַַָָָָֻֻׁשּיבֹוא
ּבמלאכּתֹו, אחד ּכל ויזּכה וׁשני ראׁשֹון ּפיס ויפיסּו ְְְְְְִִִִִִִֵֶֶַַַָָָָהּגזית
על ותֹורם הּדׁשן ּבתרּומת ׁשּזכה זה ּומתחיל ׁשּבארנּו. ְְְְְִִֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָּכמֹו
ּכ ואחר גדֹולה, מערכה מסּדר ּכ ואחר ׁשאמרנּו, ְְְְְֲֵֵֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּסדר
ּומּניחן עצים גזרי ׁשני מעלה ּכ ואחר ׁשנּיה, מערכה ְְְְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶַַַַַַָָָָָמסּדר
ללׁשּכת נכנסין ּכ ואחר האׁש. להרּבֹות גדֹולה מערכה ְְְְְְְֲִִִֵַַַַַַָָָָָָעל
הּיֹום. ּכל להן הּצריכין הּׁשרת ּכלי ּכל ּומֹוציאין ְְִִִִִֵֵֵֶַַַַָָָָהּכלים
לבית מֹוׁשכֹו ּבׁשחיטתֹו ׁשּזכה וזה מים, הּתמיד את ְְְְְִִִִִֵֶֶֶַַַָָָָּומׁשקין
האיברים, להעלֹות ׁשּזכּו הּכהנים אחריו והֹולכין ְְְְֲֲֲִִִִִֵֶַַַַַָָָָָֹהּמטּבחים,
ּובׁשעת הּגדֹול, ההיכל ׁשער ׁשּפֹותחין עד ׁשם ְְְִִִֵֶַַַַַַָָָוׁשֹוהין
להיכל נכנסין ּכ ואחר הּתמיד. את ׁשֹוחטין הּׁשער ְְְֲִִִִִֵֶַַַַַַַַָָָָּפתיחת
והּׁשני הּפנימי, הּמזּבח ּבּדּׁשּון ׁשּזכה האחד ּכהנים: ְְְְְֲִִִִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָֹׁשני

הּמנֹורה. ּבדּׁשּון ְְִֶַָָָׁשּזכה

את ׁשֹוחט ׁשהּׁשֹוחט ּבׁשעה מדּׁשנֹו הּמזּבח את ְְְְְְִֵֵֵֵֶֶֶַַַַַַָָוהמדּׁשן
ּכ ואחר ׁשּקּבלֹו.הּתמיד. זה הּדם זֹורק  ְְִִֵֶֶַַַַָָָ

,נרֹות חמׁש ׁשּבהיכל זה מטיב הּדם את ׁשּזֹורקין ְְִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַָָָואחר
מפׁשיטין הּמטּבחים ׁשּבבית ואּלּו ההיכל. מן ׁשניהן ְְְְְְְִִִִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָויֹוצאין
לּכבׁש. ּבֹו ׁשּזכה אבר מעלה ואחד אחד וכל ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַָָָָָּומנּתחין,
מּוספין וׁשל ּבמערבֹו. ּולמּטה ּכבׁש מחצי האיברים ְְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָונֹותנין
ראׁשי וׁשל ּבמזרחֹו. ּולמּטה ּכבׁש מחצי אֹותן נֹותנין ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַָָָָָהיּו
ּבמקֹום לקרן קרן ּבין מלמעלה הּמזּבח על נֹותנין ְְְְְְֳִִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָחדׁשים
חדׁש. ראׁש ׁשהּוא לפרסמֹו ּכדי הּכהנים, רגלי ְְְְְֲִִֵֵֶֶַַַֹֹֹהּלּו
הּכבׁש, ּגּבי על מלח וזֹורקין האיברים. את ׁשם ְְְִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָּומֹולחין
ּבעת ׁשם הּכהנים ויּפלּו יחליק ׁשּלא ּכדי ּבׁשּבת, ְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶַַַָָֹֹאפּלּו
ּבין חֹוצץ ׁשהּמלח ּפי על ואף לּמערכה. ּבעצים ְֲֲִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָָָהליכתן
- עבֹודה הּזאת ההֹולכה ואין הֹואיל הּכבׁש, ּובין ְְֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָֹרגליהם

חֹוׁשׁשין. ְִֵָאינן
ללׁשּכת ּכּלן מתּכּנסין לּכבׁש האיברים ׁשּמעלין ְְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַַַַַָָָֻואחר

ּפֹותחין והן אחת. ּברכה ּברכּו להם: אֹומר והממּנה ְְְְְְִִֵֵֶֶַַַַָָָָָֻהּגזית,
אם והיה ּוׁשמע, הּדּברֹות, ועּׂשרת עֹולם, אהבת ְְְְֲֲִִִֶֶַַַַַָָָוקֹורין
ּובׁשּבת ׁשלֹום. וּׂשים ּורצה, ויּציב, ואמת וּיאמר, ְְְְֱִִֵֶֶֶַַַַָָָֹׁשמֹוע,
הּיֹוצא מׁשמר אנׁשי ׁשּיאמרּו והיא אחת, ּברכה ְְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָֹמֹוסיפין
יׁשּכין הּזה ּבּבית ׁשמֹו את ׁשּׁשּכן מי הּנכנס: מׁשמר ְְְְְְִִִִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָָלאנׁשי
ּפיס מפיסין ּכ ואחר ורעּות. ׁשלֹום אחוה אהבה ְְְֲֲִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָּביניכם
ּומקטיר. ונכנס ׁשּזֹוכה, מי ּבּקטרת וזֹוכה ּורביעי, ְְְְְְְִִִִִִִֶֶֶֶַַָֹׁשליׁשי
הּנרֹות. ׁשּתי ּומטיב הּמנֹורה ּבדּׁשּון ׁשּזכה זה נכנס ּכ ְְְְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָואחר
מעלֹות על ועֹומד הּמנֹורה, מדּׁשן עם ׁשהקטיר זה ְְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָויֹוצא

הּכהנים. ואחיו הּוא ְֲִֶַָָָֹהאּולם
ּוזרקּה הּמגרפה אחד נטל ולּמזּבח, האּולם ּבין ְְְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָָָּכׁשּיּגיע

דברים ּוׁשלׁשה ּגדֹול. קֹול לּה והיה לּמזּבח, האּולם ְְְְִִֵֵַַָָָָָָָָּבין
ׁשאחיו יֹודע היה קֹולּה את הּׁשֹומע ּבהן: מׁשּמׁשת ְְֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָהיתה

ל נכנסין הּׁשֹומעהּכהנים לוי ּובן ּובא. רץ והּוא הׁשּתחוֹות ְְְְֲֲִִִִִֵֵֶַַַַָָָֹ
והּוא ּבׁשיר לדּבר נכנסין הלוּים ׁשאחיו יֹודע היה קֹולּה ְְְְְִִִִִֵֵֶֶֶַַַָָָָָאת
היה קֹולּה, את ׁשֹומע ּכׁשהיה הּמעמד, וראׁש ּובא. ְְֲֵֶֶַַַָָָָָָָָֹרץ
ׁשּידעּו החׁשד, מּפני הּמזרח, ׁשער על הּטמאים את ְְְְֲֲִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַַָָמעמיד
ׁשּזכה זה מעלה ּכ ואחר כּפרתן. הביאּו לא ׁשעדין ְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָֹֹהּכל
ׁשּמעלין ואחר לּמזּבח. הּכבׁש מן האיברים את ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַַָָָָּבאיברים
ּומברכין האּולם מעלֹות ׁשעל אּלּו מתחילין האיברים, ְְְֲִִִִֵֵֶֶַַַָָָָָאת
ׁשּבארנּו ּכמֹו המפרׁש, ּבּׁשם אחת ּברכה ּכהנים ְְְְְֲִִֵֵֶַַַַַַָָָֹֹּברּכת
הּסלת ואחר הּנסכים. סלת מעלין ּכ ואחר ְְְְֲִִִֶֶַַַַַַַָָָֹֹּבמקֹומּה.
.לנּסּו הּיין את מעלין החבּתין ואחר החבּתין. ְְְֲֲֲִִִִִִִִֶַַַַַַַַמקטיר
ּבמיני המׁשֹוררין ּומּכין הּׁשיר, הלוּים אֹומרין הּנּסּו ְְְְְְִִִִִִִִִֵַַַַַַּובׁשעת
הּׁשיר. ּפרקי על ּתקיעֹות ּתׁשע ותֹוקעין ׁשּבּמקּדׁש, ְְְְְִִִִִִֵֵֶַַַַָנּגּון

על עֹומדין ּכהנים ׁשני היּו ,למנּס הּיין נֹותנין ְְְְְֲִִִִֵֵֶַַַַַָָֹּכׁשהיּו
קרן על עֹומד והּסגן ּבידן, חצֹוצרֹות ּוׁשּתי החלבים ְְְְְְֲֲִֵֵֶֶַַַַָָָָֻׁשלחן
ועמדּו ּובאּו ותקעּו. והריעּו ותקעּו ּבידֹו, והּסּודרין ְְְְְְְְְְִִִֵֵַַַָָָָָָהּמזּבח
מּׂשמאלֹו. ואחד מימינֹו אחד הּצלצל, על הממּנה זה ְְְְִִִִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹֻאצל

זה הּקיׁש ּבּסּודרין, הּסגן מניף ,לנּס המנּס ְְְִִִִֵֵֵֶַַַַַָָָָׁשהה
הּגיעּו ּבּׁשיר. הלוּים ודּברּו ּבחצֹוצרֹות, אּלּו ותקעּו ְְְְְְְֲִִִִִִִֵֵַַַַָּבּצלצל,
ּפרק ּכל על ׁשּבעזרה. העם ּכל והׁשּתחוּו ּתקעּו, - ְְְֲֲִֶֶֶֶֶַַַָָָָָָָָלּפרק
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קלב             
  

ׁשעל הּתקיעֹות וכל הׁשּתחויה. ּתקיעה ּכל ועל ְְְְְְֲִִִִֶַַַַָָָָָָּתקיעה,
ׁשּבארנּו. ּכמֹו ּתׁשע, ְְִֵֵֶַַַָהּתמיד

וזבחי הּצּבּור עֹולֹות על אּלא ׁשירה אֹומרין ְְְִִִִֵֵֶַַָָאין
ׁשּמקריבין נדבה עֹולֹות אבל ּבּתֹורה; האמּורין ְְְֲֲִִִֵֶֶַַַָָָָָׁשלמיהם
אין - צּבּור ׁשל ׁשהן ּפי על אף הּלׁשּכה, ּתרּומת ְְִִִִֵֵֶֶַַַַַָמּמֹותר
אין - עצמן ּבפני הּבאין נסכים וכן עליהן. ׁשירה ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶַַָָָָאֹומרין

ׁשירה. עליהן ְֲִִֵֶָאֹומרין
:אֹומרין היּו הראׁשֹון ּבּיֹום אֹומרין: הלוּים ׁשהיּו ְְְִִִִִִֶַַַָָָהּׁשיר

מאד ּומהּלל ה' ּגדֹול אֹומרין: היּו ּבּׁשני ּומלֹואּה. הארץ ְְְְִִֵֶַַָָָָָָֹֻלה'
אלהים אֹומרין: היּו ּבּׁשליׁשי וגֹומר. קדׁשֹו הר אלהינּו ְְְְְֱֱִִִִִֵֵַַָָֹֹּבעיר
אֹומרין: היּו ּברביעי יׁשּפט. אלהים ּבקרב אל, ּבעדת ְְְְֱֲִִִִִִֵֶֶַַָָָֹֹנּצב
אֹומרין: היּו ּבחמיׁשי הֹופיע. נקמֹות אל ה', נקמֹות ְְְֲִִִִֵֵַַָָָאל
היּו ּבּׁשּׁשי יעקב. לאלהי הריעּו עּוּזנּו, לאלהים ְֲִִִִִֵֵֵֵַַַָָֹֹֹהרנינּו
וגֹומר. התאּזר עז ה', לבׁש לבׁש, ּגאּות מל ה' ְְְִִֵֵֵֵַָָָָָֹאֹומרין:
ׁשּבת ּבמּוספי הּׁשּבת. ליֹום ׁשיר מזמֹור אֹומרין: היּו ְְְְְְִִִֵַַַַָָָָּבׁשּבת
הּזי"ו ּפרקים, לׁשּׁשה אֹותּה וחֹולקין האזינּו. ׁשירת ְְְְְֲִִִִִִִַַַָָָאֹומרים
ואֹומרין הּכנסת, ּבבית ׁשּׁשה אֹותּה ׁשּקֹוראין ּכדר ,"ְְְְְְִִִֵֶֶֶֶֶַָָָל
חֹוזרין - ׁשּבתֹות ּבׁשּׁשה הּׁשירה ּגמרּו ׁשּבת. ּבכל ְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָּפרק
כמכה ּומי מׁשה יׁשיר אז אֹומר ׁשּבת ׁשל ּבמנחה ְְִִִֵֶֶַָָָָָָָֹֹלראׁש.
לאלהים הרנינּו אֹומרין: היּו הּׁשנה ראׁש ׁשל ּבמּוסף ְְְְִִִֵֵֶַַָָָָֹֹוגֹומר.
מּסבל הסירֹותי אֹומר: - ּבחמיׁשי להיֹות חל ואם ְְֲֲִִִִִִִֵֵֵֶַָעּוּזנּו.
ה' קֹול אֹומרים: היּו הּׁשנה ראׁש ׁשל ּבמנחה וגֹומר. ְְְְְִִִֵֶַָָָָֹׁשכמֹו

וגֹומר. מדּבר ְְִִֵָָיחיל
חדׁש ראׁש ׁשל ׁשירה - ּבׁשּבת להיֹות ׁשחל חדׁש ְְִִֶֶֶֶַָָָֹֹֹֹראׁש

חדׁש. ראׁש ׁשהּיֹום לפרסם ּכדי ׁשּבת, ׁשל ׁשירה את ְְְִֵֵֶֶֶֶַַַָָָֹֹּדֹוחה
,הּמּוספין עם לבֹונה ּבזיכי ׁשני את מקטירין ְְְְִִִִִֵֵֶַַַָָָָּבׁשּבת

ּבּבקר, יֹום ּבכל ׁשעֹוּׂשין וכּסדר מּוספין. ׁשל הּיין נּסּו ְְִִִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָֹֹקדם
החיצֹון מּמזּבח הּדׁשן מהרמת חּוץ הערּבים; ּבין עֹוּׂשין ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶַַַַַַָָָּכ

והּפ הּמערכֹות אּלאוסּדּור אּלּו ּדברים עֹוּׂשין ׁשאין יסֹות, ְְְְֲִִִֵֵֶֶַַַָָָָ
ׁשּבארנּו. ּכמֹו לבד, ּבּׁשחר יֹום ְְְְֵֶַַַַַָּבכל

ה'תשע"א תשרי כ"ד קודש שבת

 
ּתמיד אחר חדׁש ראׁש מּוסף מקריבין חדׁשים ְְֳִִִִֵֶַַַַָָָֹֹּבראׁשי

ואיל ׁשנים ּפרים חדׁש? ראׁש מּוסף הּוא וכּמה ׁשחר. ְְְִִִֶֶַַַַַַָָֹֹׁשל
חּטאת. עּזים ּוּׂשעיר עֹולֹות, הּכל ּכבׁשים, וׁשבעה ְְְְִִִִִֶַַָָָָֹאחד

ּומעּׂשה הּתמיד, ּכמעּׂשה הּוא אחד העֹולֹות ּכל ְֲֲֲִֵֵֵֶַַַַָָָָמעּׂשה
החּטאת ּכמעּׂשה - מֹועדֹות וׁשל חדׁשים ראׁשי ׁשל ְְֲֲֳִֵֵֶֶַַַַַָָָָהחּטאֹות

ׁשּבארנּו. ְֱֵֶֶֶֶַַהּנאכלת
עד הראׁשֹון מּיֹום יֹום, ּבכל מּוסף קרּבן מקריבין ְְְְִִִִֶַַַַָָָָּבפסח

אחד ואיל ׁשנים ּפרים חדׁשים: ראׁשי ּכמּוסף הּׁשביעי, ְְְְֳִִִִִִֵֶַַַַָָָָיֹום
ּביֹום הּנאכלת. חּטאת ּוּׂשעיר עֹולֹות, הּכל ּכבּׂשים, ְְְְְֱִִִֶֶֶַַַָָָֹוׁשבעה
יתר מקריבין ּבניסן, עּׂשר ׁשּׁשה יֹום ׁשהּוא ּפסח, ׁשל ְְִִִִִֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשני
והיא הּתנּופה. עמר עם לעֹולה ּכבּׂש יֹום ּכל ׁשל מּוסף ְְְִִֶֶֶֶַַָָָָֹעל

ׁשּבארנּו. ּכמֹו צּבּור, ׁשל ְְְִִֵֶֶַָמנחה
.הּטמאה ואת הּׁשּבת את ּדֹוחה ּולפיכ קבּוע, ְְְְִֶֶֶַַַַַָָָָֻּוזמּנֹו
:ׁשּנאמר יּׂשראל, מארץ אּלא זֹו מנחה מביאין ְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַָָָאין

לבֹוא מצותֹו הּכהן. אל קצירכם ראׁשית עמר את ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַָָֹֹוהבאתם
מקֹום מּכל אֹותּה מביאין - הּקרֹוב מן ּבא לא הּקרֹוב. ְִִִִִַַָָָָָָֹמן

יּׂשראל .מארץ ְִֵֵֶֶָ
ּבין ּבחל ּבין עּׂשר, ׁשּׁשה ּבליל ּבּלילה, להּקצר ְְְְְִִִֵֵֵֵַַָָָָָָֹמצותֹו

ְַָּבׁשּבת.
- ּבּיֹום קצרּוהּו ואם העמר. לקצירת ּכׁשר הּלילה ְְְְְִִִֵֶַַַַָָָָָֹוכל

ֵָּכׁשר.
.העמרים מן יביאּו - מצאּו לא הּקמה. מן לבֹוא ְְֳִִִִִַָָָָָָָָֹמצותֹו
.הּיבׁש מן יביאּו - מצאּו לא הּלח. מן לבֹוא ְְִִִִֵַַַָָָָָֹמצותֹו
הּׂשדה חצי נר היה ׁשּבּדרֹום. מּׂשדֹות להביא היה ְְֲִִִֶֶַַַָָָָָָָָָָּדרּכן

ׁשּזרע הּׂשדה חצי נר אחרת ּובׁשנה זֹו, ּבׁשנה חציּה ְְְְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָָָָָוזֹורע
מּמּנּו. ּומביא ׁשּנר החצי ְֲִִִֵֵֶֶַַָוזֹורע

מּמׁשה הלכה זה ודבר ּבא. היה הּׂשעֹורים מן זה ְְֲִִִֶֶֶֶַָָָָָָָֹעמר
ּבית ׁשלּוחי יֹוצאין טֹוב יֹום מערב נעּׂשה? היה וכיצד ְְְֲִֵֵֵֵֵֶֶֶַַַָָרּבנּו.
נֹוח ׁשּיהיה ּכדי לּקרקע, ּבמחּבר ּכריכֹות אֹותֹו ועֹוּׂשין ְְְְְְִִִִִֵֶֶַַַַָֻּדין
ׁשּיהיה ּכדי מתּכּנסֹות, לׁשם הּסמּוכֹות העירֹות ּכל ְְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָֹלקצר.
ּבׁשלׁשה ּׂשעֹורין סאין ׁשלׁש וקֹוצרין ּגדֹול. ּבעסק ְְְְְְְִִִִִֵֶָָָָנקצר
ׁשחׁשכה, ּכיון מּגלֹות. ּובׁשלׁשה קּפֹות, ּובׁשלׁש ְְְֲִִֵֶַָָָָָָָֻאנׁשים,
אֹומרין הּׁשמׁש? ּבא ׁשם: העֹומדים לכל הּקֹוצר להם ְְְִִֵֵֶֶֶַַָָָָָאֹומר
אֹומרין הּׁשמׁש? ּבא הן! לֹו: אֹומרין הּׁשמׁש? ּבא הן! ְְִִֵֵֶֶֶֶַַָָלֹו:
לֹו: אֹומרין זה? מּגל הן! לֹו: אֹומרין זה? מּגל הן! ְְִִֵֵֶֶַַָָלֹו:
הן! לֹו: אֹומרין זֹו? קּפה הן! לֹו: אֹומרין זה? מּגל ְְִִֵֵֵֶַָָֻהן!
ואם הן! לֹו: אֹומרין זֹו? קּפה הן! לֹו: אֹומרין זֹו? ְְְִִִֵֵָָֻֻקּפה
ׁשּבת הן! לֹו: אֹומרין הּיֹום? ׁשּבת להן: אֹומר - ׁשּבת ְִֵֵֶַַַַָָָָָָהיה
ואחר הן! לֹו: אֹומרין הּיֹום? ׁשּבת הן! לֹו: אֹומרין ְְְִִֵֵַַַַַָהּיֹום?
והם אקצר? קצר! לֹו: אֹומרין והן אקצר? להן: אֹומר ְְְְְְִֵֵֵֶֶֶָָֹֹֹּכ

אקצר קצר! לֹו: ׁשלׁשאֹומרים קצר! לֹו: אֹומרים והם ? ְְְְְְִִֵֶָֹֹֹ
הּטֹועים אּלּו מּפני לּמה? ּכ וכל ודבר. ּדבר ּכל על ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָָָָָּפעמים
ׁשּנאמר ׁשּזה אֹומרין, ׁשהן ׁשני. ּבבית יּׂשראל מּכלל ְְְְְֱִִִִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַָָׁשּיצאּו
הּׁשמּועה ּומּפי ּבראׁשית; ׁשּבת הּוא הּׁשּבת' 'מּמחרת ְְֳִִִִֵַַַַַַַָָָָּבּתֹורה
הּנביאים ּתמיד ראּו וכן טֹוב. יֹום אּלא ׁשּבת, ׁשאינּה ְְְִִִֵֵֶֶַַָָָָָָלמדּו
ּבׁשּׁשה העמר את מניפין ׁשהיּו ודֹור, ּדֹור ּבכל ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹוהּסנהדרין
ולחם ּבּתֹורה: נאמר והרי ּבׁשּבת. ּבין ּבחל ּבין ּבניסן, ְְְְֱֲִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹעּׂשר
וּיאכלּו ונאמר: הּזה; הּיֹום עצם עד תאכלּו לא וכרמל ְְְְְְֱִֶֶֶֶֶַַַַַַָֹֹֹוקלי
ּתאמר, ואם וקלּוי. מּצֹות הּפסח מּמחרת הארץ ְְֲֳִִֵֶֶַַַַַָָָָֹמעבּור
היא - הּטּפׁשים ׁשּדּמּו ּכמֹו ארע, ּבׁשּבת הּפסח ְְְִִִֵֵֶֶֶַַַַַַָׁשאֹותֹו
ולא העּקר ׁשאינֹו ּבדבר לחדׁש אכילתם הּתר הּכתּוב ְְֲִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָָָָָֹּתלה
ּבמחרת הּדבר ׁשּתלה מאחר אּלא נקרה? נקרה אּלא ְְְֳִִִֵֶֶֶַַַַַָָָָָָָָָֹהּסּבה
את הּמּתרת העּלה היא הּפסח ׁשּמחרת ּברּור הּדבר ֳִִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַַָָָָָָהּפסח,
הּׁשבּוע. מימי הּוא יֹום זה אי על מׁשּגיחין ואין ְְִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָהחדׁש,

,וחבטּוהּו לעזרה והביאּוהּו ּבּקּפֹות, ּונתנּוהּו ְְֱֲֲִֶַַָָָָָָֻקצרּוהּו
ּבאּור אֹותֹו ּומהבהבין הּׂשעֹורין את ולֹוקחין ּובֹוררין. ְְְְְְְֲִִִִִֶַַָוזֹורין
אביב ׁשּנאמר: ּבכּלן. ׁשֹולט האׁש ׁשּיהיה ּכדי מנּקב, ְְְְְֱִִֵֵֵֶֶֶֶַַָָָָֻֻּבאּבּוב
מדּבר ׁשאינֹו למדּו, הּׁשמּועה מּפי ּכרמל; ּגרּׂש ּבאׁש ְְְְִִֵֵֵֶֶֶֶַַַָָָָקלּוי
ׁשֹוטחין אֹותֹו ׁשּקֹולין ואחר ּבלבד. העמר ּבמנחת ְְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָֹאּלא
ׁשל לריחים אֹותֹו ונֹותנין ּבֹו. מנּׁשבת והרּוח ּבעזרה ְְְְְֲִִֵֶֶֶַַַָָָָאֹותֹו
עּׂשרֹון הּכל מן ּומֹוציאין סאין, הּׁשלׁש את וטֹוחנין ְְֲִִִִִִֶַַָָָֹּגרֹוסֹות,
לכל ונאכל נפּדה והּׁשאר נפה. עּׂשרה ּבׁשלׁש מנּפה ְְְְְְְְֱִִֵֶֶֶֶֶַָָָָָֻׁשהּוא
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ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמעּׂשרֹות, מן ּופטּור ּבחּלה וחּיב ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָאדם,
ּבלג אֹותֹו ּובֹוללין הּׂשעֹורים, סלת ׁשל העּׂשרֹון זה ְְְְְִִִִֶֶֶַָָֹֹולֹוקחין
ּכׁשאר לבנה קמץ עליו ונֹותנין ּבניסן, עּׂשר ּבׁשּׁשה ְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָָֹֹׁשמן
ּומֹוריד, מעלה ּומביא מֹולי ּבמזרח, ּומניפֹו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָהּמנחֹות.
הּמנחֹות. ּכׁשאר ּדרֹומית מערבית קרן ׁשל חּדּה ּכנגד ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּומּגיׁשֹו
הּמנחֹות. ּכל ּכׁשירי לּכהנים נאכל והּׁשאר ּומקטיר, ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹוקֹומץ
וכבּׂש הּיֹום מּוסף ׁשּמקריבין לאחר אֹותֹו? קֹומצין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָואימתי

הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד קדם ְִִֵֶֶַַָָָָֹהעֹולה,
ּתבּואה מיני מחמׁשת מין יּׂשראל ּבארץ לקצר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹאסּור

ׁשּיהיה - קצירכם ראׁשית ׁשּנאמר: העמר, לקצירת ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹקדם
ׁשראּוי ּבקציר אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנקצרים. לכל ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָּתחּלה
הֹואיל ׁשּבעמקים, הּׁשלחין ּבית אבל עמר; מּמּנּו ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹלהביא
אבל העמר, מּלפני אֹותֹו קֹוצרין - מּמּנּו להביא ראּוי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֹואינֹו

יגּדׁש. ְִֹלא
לאו ואם מּתירּה; העמר - העמר קדם ׁשהׁשריׁשה ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹּתבּואה

הּבא. העמר ׁשּיבֹוא עד לאכלּה ׁשאסּור ּכדר לקצרּה אסּור -ְְְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
מּמּנה לקצר מּתר - ׁשליׁש הביאה ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶָָָָֹֹֻּתבּואה

יּפסדּו. ׁשּלא הּנטיעֹות מּפני וקֹוצרין לבהמה. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹלהאכיל
הּמדרׁש; לבית אֹו האבל לבית מקֹום לפּנֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָוקֹוצרין

מצוה. קציר ולא - קצירכם ְְְְְֱִִִֶֶֶַָֹׁשּנאמר:
ּכריכֹות אֹותן יעּׂשה לא - לקצר ׁשּמּתר ּפי על ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹֻואף

צבתים. צבתים יּניחם אּלא הּקֹוצרין, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכדר
ולא נסכים מנחת ולא מנחֹות מביאין ׁשאין ּבארנּו, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹּכבר

ּפסּול. - הביא ואם העמר, הבאת קדם החדׁש מן ְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּבּכּורים

ּכׁשר. - הביא ואם הּלחם, ׁשּתי להבאת קדם יביא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹולא
.ׁשהחינּו מבר - ּתחּלה החדׁש מן מנחה הּמקריב ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָוכל
ׁשּקרב אחר ּוקצרּה העמר ׁשּקרב אחר ׁשּזרעּה ְְְֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּתבּואה

מּמּנה מביאין אם ספק זֹו הרי - הּבאה ׁשנה ׁשל ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהעמר
זֹו ּותבּואה הֹואיל הּלחם, ׁשּתי הבאת טרם לכּתחּלה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמנחֹות
מביאין אין אֹו העמר, ּוקצירת הּלחם ׁשּתי הבאת עליה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעבר
אחת. ׁשנה ׁשל העמר הבאת אחר הּלחם ׁשּתי ׁשּיביאּו ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹעד

עלים הנצּו אֹו עליה וחנטּו ּבּקרקע ׁשהיתה ּתבּואה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָוכן
העלין הנצת אם ספק, זה הרי - הּלחם ׁשּתי ּכׁשהביאּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּלּה
אֹו מנחֹות, מּמּנה להביא והּתרה הׁשרׁשה ּכמֹו חנטתן ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָָָֻאֹו
הרצה. - הביא ואם יביא, לא לפיכ הׁשרׁשה. חׁשּובה ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָֹֻאינּה

.ּכׁשר והּקציר לֹוקה, אינֹו - העמר קצירת קדם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹוהּקֹוצר
הבאת מּיֹום ּתמימֹות ׁשּבתֹות ׁשבע לסּפר עּׂשה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹמצות

ׁשּבתֹות. ׁשבע הּׁשּבת מּמחרת לכם ּוספרּתם ׁשּנאמר: ְְֱֳִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהעמר,
ּתסּפרּו ׁשּנאמר: הּׁשבּועֹות, עם הּימים למנֹות ְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָּומצוה
מּליל ּבּלילה מֹונה לפיכ מֹונין, הּיֹום ּומּתחּלת יֹום. ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָחמּׁשים

ּבניסן. עּׂשר ְִִָָָָׁשּׁשה
אּלא מֹונין ואין ּבּיֹום. מֹונה - ּבּלילה מנה ולא ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשכח

יצא. - מּיׁשב מנה ואם ְִִֵֶֶָָָָֹמעמד,
.זמן ּובכל מקֹום ּובכל מּיּׂשראל, איׁש ּכל על זֹו ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָמצוה

מּמּנה. ּפטּורין ועבדים ְְֲִִִִֶַָָָונׁשים
מל אלהינּו יי אּתה ּברּו לילה: ּבכל לבר ְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹוצרי

- העמר ספירת על וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹהעֹולם,
.ּומבר חֹוזר ואינֹו יצא, - ּבר ולא מנה ׁשּיסּפר. ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֹֹקדם



      

ה'תשע"א תשרי י"ח ראשון יום

    
        

― הע"ה טמאהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻ
יתעּלה אמרֹו והּוא טמא, ּכׁשהּוא ְְְְֲִִֵֶֶַַָָמּלעבֹוד,
יחּללּו ולא בניֿיׂשראל מּקדׁשי "ויּנזרּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹֹלּכהנים:

קדׁשי" אתֿׁשם  מּסנהדרין ט' ּובפרק ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָ
?ּבמיתה ׁשהּוא ׁשּׁשּמׁש לטמא "מּנין ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָאמרּו:

ולא וגֹו' ויּנזרּו ואלּֿבניו אלֿאהרן ּדּבר ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹּדכתיב:
יחּללהּו" ּכי בֹו "ּומתּו אחר: ּבמקֹום ואמר ְְְְְְִֵֵַַַַָָֻיחּללּו".

 ּכ ׁשמים, ּבידי מיתה החּלּול ׁשאֹותֹו ְִִִִֵֵֶַַָָָּכׁשם
חּללּו אם קדׁשי" אתֿׁשם יחּללּו "ולא אמרֹו: ְְְְְְִִִֵֶַָָָֹּכאן
ׁשמים. ּבידי מיתה חּיבין ― ּבטמאה ְְְְִִִִֵַָָָָָָֻועבדּו

― הע"ו יֹוםהּמצוה טבּול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻ
      

ׁשּיעריב עד טהר, ׁשּכבר אףֿעלּֿפי ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָמּלעבֹוד,
"ולא הּכהנים: על יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִֶַַַָֹֹׁשמׁשֹו,

אלהיהם" ׁשם יחּללּו  לאו על והעֹובר ְְְֱֵֵֵֶַַָָֹ
טבּול ּכלֹומר: ― ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― ְְִִִֵֶַַַָָָזה
מפרׁש ּפסּוק ּבֹו נאמר לא וזה ׁשּׁשּמׁש: ְְֱִֵֶֶֶַָָֹֹיֹום
ט' ּובפרק מקּבל. ּפרּוׁש הּוא אּלא ְְֵֶֶֶַָָָֻּבּתֹורה,

יתעּלה:מּסנהדרין אמרֹו ּבפרּוׁש אמרּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָ
אלהיהם" ׁשם יחּללּו ולא לאלהיהם יהיּו ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַֹֹֹֹ"קדׁשים

ׁשּכבר לפי ― לטמא ענין אינֹו "אם אמרּו: ,ְְְְְִִִֵֵֶָָָָ
ויליף ׁשּׁשּמׁש. יֹום לטבּול ענין ּתנהּו ― ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָנתּבאר

  חּלּול חּלּול   ִִ
  .מיתה מחּיבי מכלל ׁשם ּומנּוהּו ."ְְְִִֵַָָָֻ

― הכ"ד ּבלבדהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
להּכנס ׁשּיצטרכּו ּכלּֿפעם ורגליהם ידיהם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלרחץ
קּדּוׁש מצות היא וזֹו ― לעבֹודה לקרב אֹו ְְְֲִִִִֵַַָָָֹלהיכל
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קלג          
  

ׁשּבארנּו. ּכמֹו הּמעּׂשרֹות, מן ּופטּור ּבחּלה וחּיב ְְְְְִֵֶַַַַַַָָָָָאדם,
ּבלג אֹותֹו ּובֹוללין הּׂשעֹורים, סלת ׁשל העּׂשרֹון זה ְְְְְִִִִֶֶֶַָָֹֹולֹוקחין
ּכׁשאר לבנה קמץ עליו ונֹותנין ּבניסן, עּׂשר ּבׁשּׁשה ְְְְְְִִִִֶֶֶָָָָָָָָֹֹׁשמן
ּומֹוריד, מעלה ּומביא מֹולי ּבמזרח, ּומניפֹו ְְְְֲִִִִִֵֶַַָָהּמנחֹות.
הּמנחֹות. ּכׁשאר ּדרֹומית מערבית קרן ׁשל חּדּה ּכנגד ְְְְֲִִִִֶֶֶֶֶַַַָָָָֻּומּגיׁשֹו
הּמנחֹות. ּכל ּכׁשירי לּכהנים נאכל והּׁשאר ּומקטיר, ְְְְְְֱֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָֹוקֹומץ
וכבּׂש הּיֹום מּוסף ׁשּמקריבין לאחר אֹותֹו? קֹומצין ְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָואימתי

הערּבים. ּבין ׁשל ּתמיד קדם ְִִֵֶֶַַָָָָֹהעֹולה,
ּתבּואה מיני מחמׁשת מין יּׂשראל ּבארץ לקצר ְְְְֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶָָָֹאסּור

ׁשּיהיה - קצירכם ראׁשית ׁשּנאמר: העמר, לקצירת ְְְְֱִִִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַָֹֹקדם
ׁשראּוי ּבקציר אמּורים? ּדברים ּבּמה הּנקצרים. לכל ְְְְְֲִִִִִִֶֶַַָָָָָָּתחּלה
הֹואיל ׁשּבעמקים, הּׁשלחין ּבית אבל עמר; מּמּנּו ְְֲֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹלהביא
אבל העמר, מּלפני אֹותֹו קֹוצרין - מּמּנּו להביא ראּוי ְְְְֲִִִִִֵֵֶֶָָָָֹואינֹו

יגּדׁש. ְִֹלא
לאו ואם מּתירּה; העמר - העמר קדם ׁשהׁשריׁשה ְְְִִִִֶֶֶֶַָָָָָָֹֹֹּתבּואה

הּבא. העמר ׁשּיבֹוא עד לאכלּה ׁשאסּור ּכדר לקצרּה אסּור -ְְְְְֶֶֶֶֶַַָָָָָָָָָֹ
מּמּנה לקצר מּתר - ׁשליׁש הביאה ׁשּלא ְְְִִִִֵֶֶָָָָֹֹֻּתבּואה

יּפסדּו. ׁשּלא הּנטיעֹות מּפני וקֹוצרין לבהמה. ְְְְְְְֲִִִִִִֵֵֶַַָָֹלהאכיל
הּמדרׁש; לבית אֹו האבל לבית מקֹום לפּנֹות ְְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָוקֹוצרין

מצוה. קציר ולא - קצירכם ְְְְְֱִִִֶֶֶַָֹׁשּנאמר:
ּכריכֹות אֹותן יעּׂשה לא - לקצר ׁשּמּתר ּפי על ְְְֲִִִֶֶַַַָָֹֹֻואף

צבתים. צבתים יּניחם אּלא הּקֹוצרין, ְְְְִִִִֵֶֶֶַַָָָּכדר
ולא נסכים מנחת ולא מנחֹות מביאין ׁשאין ּבארנּו, ְְְְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָֹֹּכבר

ּפסּול. - הביא ואם העמר, הבאת קדם החדׁש מן ְֲִִִִִֵֶֶֶַָָָָָֹֹּבּכּורים

ּכׁשר. - הביא ואם הּלחם, ׁשּתי להבאת קדם יביא ְְְֲִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹולא
.ׁשהחינּו מבר - ּתחּלה החדׁש מן מנחה הּמקריב ְְְְְֱִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָוכל
ׁשּקרב אחר ּוקצרּה העמר ׁשּקרב אחר ׁשּזרעּה ְְְֶֶֶֶַַַַַַָָָָָָָָֹּתבּואה

מּמּנה מביאין אם ספק זֹו הרי - הּבאה ׁשנה ׁשל ְֲִִִִֵֵֶֶֶַָָָָָָָֹהעמר
זֹו ּותבּואה הֹואיל הּלחם, ׁשּתי הבאת טרם לכּתחּלה ְְְְְֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָמנחֹות
מביאין אין אֹו העמר, ּוקצירת הּלחם ׁשּתי הבאת עליה ְְְֲִִִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָָָֹעבר
אחת. ׁשנה ׁשל העמר הבאת אחר הּלחם ׁשּתי ׁשּיביאּו ְֲִֵֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹעד

עלים הנצּו אֹו עליה וחנטּו ּבּקרקע ׁשהיתה ּתבּואה ְְְְְְִֵֵֵֶֶַַַָָָָָָָוכן
העלין הנצת אם ספק, זה הרי - הּלחם ׁשּתי ּכׁשהביאּו ְְֲֲִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַָָָׁשּלּה
אֹו מנחֹות, מּמּנה להביא והּתרה הׁשרׁשה ּכמֹו חנטתן ְְְְְְֲִִֶַָָָָָָָָָֻאֹו
הרצה. - הביא ואם יביא, לא לפיכ הׁשרׁשה. חׁשּובה ְְְְֲִִִִֵֵַָָָָָָָֹֻאינּה

.ּכׁשר והּקציר לֹוקה, אינֹו - העמר קצירת קדם ְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹֹוהּקֹוצר
הבאת מּיֹום ּתמימֹות ׁשּבתֹות ׁשבע לסּפר עּׂשה ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַָָֹמצות

ׁשּבתֹות. ׁשבע הּׁשּבת מּמחרת לכם ּוספרּתם ׁשּנאמר: ְְֱֳִֶֶֶֶֶֶַַַַַַַָָָָָֹהעמר,
ּתסּפרּו ׁשּנאמר: הּׁשבּועֹות, עם הּימים למנֹות ְְְְֱִִִִִֶֶַַַָָָּומצוה
מּליל ּבּלילה מֹונה לפיכ מֹונין, הּיֹום ּומּתחּלת יֹום. ְְְֲִִִִִִִֵֶַַַַָָחמּׁשים

ּבניסן. עּׂשר ְִִָָָָׁשּׁשה
אּלא מֹונין ואין ּבּיֹום. מֹונה - ּבּלילה מנה ולא ְְְִֵֶֶַַַַָָָָָֹׁשכח

יצא. - מּיׁשב מנה ואם ְִִֵֶֶָָָָֹמעמד,
.זמן ּובכל מקֹום ּובכל מּיּׂשראל, איׁש ּכל על זֹו ְְְְְִִִִֵַָָָָָָָמצוה

מּמּנה. ּפטּורין ועבדים ְְֲִִִִֶַָָָונׁשים
מל אלהינּו יי אּתה ּברּו לילה: ּבכל לבר ְְְְְֱִֵֵֶֶַַָָָָָָָֹוצרי

- העמר ספירת על וצּונּו ּבמצֹותיו קּדׁשנּו אׁשר ְְְְְֲִִִִֶֶַַָָָָָָֹהעֹולם,
.ּומבר חֹוזר ואינֹו יצא, - ּבר ולא מנה ׁשּיסּפר. ְְְְִֵֵֵֵֵֶֶָָָָָֹֹֹקדם



      

ה'תשע"א תשרי י"ח ראשון יום

    
        

― הע"ה טמאהּמצוה ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֵֶַַַָָָָָָֹֻ
יתעּלה אמרֹו והּוא טמא, ּכׁשהּוא ְְְְֲִִֵֶֶַַָָמּלעבֹוד,
יחּללּו ולא בניֿיׂשראל מּקדׁשי "ויּנזרּו ְְְְְְְְֲִִִִֵֵֵַַָָָֹֹלּכהנים:

קדׁשי" אתֿׁשם  מּסנהדרין ט' ּובפרק ְְְְִִִֵֶֶֶֶַָ
?ּבמיתה ׁשהּוא ׁשּׁשּמׁש לטמא "מּנין ְְְִִִִֵֵֶֶַָָָאמרּו:

ולא וגֹו' ויּנזרּו ואלּֿבניו אלֿאהרן ּדּבר ְְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָֹֹּדכתיב:
יחּללהּו" ּכי בֹו "ּומתּו אחר: ּבמקֹום ואמר ְְְְְְִֵֵַַַַָָֻיחּללּו".

 ּכ ׁשמים, ּבידי מיתה החּלּול ׁשאֹותֹו ְִִִִֵֵֶַַָָָּכׁשם
חּללּו אם קדׁשי" אתֿׁשם יחּללּו "ולא אמרֹו: ְְְְְְִִִֵֶַָָָֹּכאן
ׁשמים. ּבידי מיתה חּיבין ― ּבטמאה ְְְְִִִִֵַָָָָָָֻועבדּו

― הע"ו יֹוםהּמצוה טבּול ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְְִֵֶַַַָָָָָֹֻ
      

ׁשּיעריב עד טהר, ׁשּכבר אףֿעלּֿפי ְֲֲִִִֵֶֶַַַַַָָמּלעבֹוד,
"ולא הּכהנים: על יתעּלה אמרֹו והּוא ְְְְְֲִִִֶַַַָֹֹׁשמׁשֹו,

אלהיהם" ׁשם יחּללּו  לאו על והעֹובר ְְְֱֵֵֵֶַַָָֹ
טבּול ּכלֹומר: ― ׁשמים ּבידי מיתה חּיב ― ְְִִִֵֶַַַָָָזה
מפרׁש ּפסּוק ּבֹו נאמר לא וזה ׁשּׁשּמׁש: ְְֱִֵֶֶֶַָָֹֹיֹום
ט' ּובפרק מקּבל. ּפרּוׁש הּוא אּלא ְְֵֶֶֶַָָָֻּבּתֹורה,

יתעּלה:מּסנהדרין אמרֹו ּבפרּוׁש אמרּו ְְְְְְִִִֵֶֶַַָָ
אלהיהם" ׁשם יחּללּו ולא לאלהיהם יהיּו ְְְְְֱִִֵֵֵֵֶֶַֹֹֹֹ"קדׁשים

ׁשּכבר לפי ― לטמא ענין אינֹו "אם אמרּו: ,ְְְְְִִִֵֵֶָָָָ
ויליף ׁשּׁשּמׁש. יֹום לטבּול ענין ּתנהּו ― ְְְְְִִִִִֵֵֵֶָָָנתּבאר

  חּלּול חּלּול   ִִ
  .מיתה מחּיבי מכלל ׁשם ּומנּוהּו ."ְְְִִֵַָָָֻ

― הכ"ד ּבלבדהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְְֲִִִִִֶַַַַַַָֹ
להּכנס ׁשּיצטרכּו ּכלּֿפעם ורגליהם ידיהם ְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָֹלרחץ
קּדּוׁש מצות היא וזֹו ― לעבֹודה לקרב אֹו ְְְֲִִִִֵַַָָָֹלהיכל
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קלד         
  

אהרן "ורחצּו יתעּלה: אמרֹו והּוא ורגלים, ְְְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָֹידים
אלֿ ּבבאם ואתֿרגליהם אתֿידיהם מּמּנּו ְְְְִֵֵֶֶֶֶֶֶַָָָֹּובניו

מֹועד" אהל  זֹו עׂשה ּומצות . ְֲִֵֵֶַֹ
ּכלֹומר: ׁשמים, ּבידי מיתה חּיב עליה ְִִִֵֵֶַַַָָָָָָהעֹובר
ורגלים ידים רחץ לא אם ּבּמקּדׁש ׁשּׁשּמׁש ְְְִִִִִֵֵֶֶַַַַַָָָֹֹׁשּכהן
יתעּלה: אמרֹו והּוא ׁשמים; ּבידי מיתה חּיב ―ְְְִִִִֵֶַַַָָָָ

ימתּו" ולא מים ּדיני"ירחצּו נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲֲִִִִֵַָָָֹֻ
מּזבחים ב' ּבפרק ּבׁשלמּות זֹו מצוה . ְְְְִִִִֵֶֶָָ

― הס"ט מּוםהּמצוה ּבעל ּכהן ׁשהזהר האזהרה ְְְִֵֶַַַַַַָָָָֹֻ
ּובין הּמזּבח, ּכלֹומר: ּבכללּותֹו, להיכל ְְְְִִִִֵֵֵֵַַַַָָָמּלהּכנס
אמרֹו והּוא וההיכל, והאּולם ולּמזּבח, ְְְְְְִֵֵַַַָָָָָָהאּולם
לא ואלֿהּמזּבח יבא לא אלֿהּפרכת א" ְְְִִֵֶֶֶֶַַַַַָָֹֹֹֹיתעּלה:

וגֹו'" יּגׁש  ּבריׁש נתּבאר ּוכבר , ְְְְִִֵֵַָָ
טהרֹות    האּולם ׁשּמּבין ְִֵֶָָָ

ּופרּועי מּומין לבעלי אסּור ּכלֿההיכל עם ְְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַָָָולּמזּבח
ּבספרא ּגם ונתּבאר לׁשם. להּכנס ראׁש ְְְְְְִִִֵֵַָָָָֹ

 אלֿהּפרכת" והם: אּלּו, לאוין ְְִֵֵֵֶֶֶַָָֹׁשּׁשני
אחד יסּפיק לא יּגׁש", לא ואלֿהּמזּבח יבא ְְְִִִֵֶֶַַַַָָֹֹֹֹלא
להׁשלמת צריכים ּוׁשניהם האחר מּבלעדי ְְְְְֲִִִֵֵֵֵֶֶַַַַָָמהן
ׁשאסּור הּמקֹום הגּבלת והּוא אחד, ּבענין ְְְְִִֶֶַַַַָָָָָהּדין
מןֿהּמזּבח ונכנס ׁשהּזיד ּומי אליו. להּכנס ְְְְִִִִִִִֵֵֵֶֶַַַָָָלהם
לֹוקה. ― עבֹודה לׁשם ׁשּלא אפּלּו ְְְֲֲִִִֵֶֶָֹולפנים,

― ׁשבעים הּמׁשלימה ׁשהזהרהּמצוה האזהרה ְְְְְִִִִֶַַַַַָָָָָֻ
מּום "אׁשרּבעל אמרֹו: והּוא מּלעבֹוד, ְְֲֲִֶַַַָ

יקרב" לא מּום בֹו יהיה הּכּונה לא, ּבזה: ְְִִֶֶַַַָָָֹֹ
וכ לֹוקה. ― מּום ּבעל ּוכׁשעֹובד לעבֹודה; ְְְֲִֵֶֶַַַָָָיקרב

ּבספרא אמרּו מּום ּבעל "אין : ְְְִֵַַָָ
ּבאזהרה". אּלא ְְְִֶַָָָָּבמיתה

― הע"א מּוםהּמצוה ּבעל ׁשהזהר האזהרה ְְְִֶַַַַַָָָָָֻ
הּמּום אֹותֹו ּבֹו ׁשּיׁש ּכלֿזמן מּלעבֹוד עֹובר ְֲִֵֵֶַַַָ

     ,
לא מּום אׁשרּֿבֹו "ּכלֿאיׁש יתעּלה: אמרֹו ְְְֲִִֶֶַָָֹוהּוא

יקרב" ספרא ּולׁשֹון ,יהיה "אׁשר : ְְְְֲִִִֶֶָָ
מּנין? עֹובר מּום קבּוע, מּום אּלא לי אין מּום", ִִִֵֵֶַַָָבֹו
לא מּום אׁשרּֿבֹו "ּכלֿאיׁש לֹומר: ּתלמּוד ―ְֲִֶַַָֹ
― עֹובר ּבמּום ועבד עבר אם הּוא וגם ְְְְִִֵַַַָָָיקרב".
עֹוברין מּומין זֹו, מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר ְְְְֲִִִִִֵֶָָָלֹוקה.

מּבכֹורֹות ז' ּבפרק קבּועין, ּומּומין אדם .ׁשל ְְְִִִֶֶֶָָ

ה'תשע"א תשרי י"ט שני יום

      
     

― הע"ד מּלעבֹוד.הּמצוה הּזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֲִִֶַַַַַָָָָָָֻ
אהרן, מּזרע ׁשאינֹו לכלֿמי "זר" ּבאמרי ְְְֲִִִִֵֶֶַַַָָָָָֹּכּונתי
אליכם" לאֿיקרב "וזר יתעּלה: אמרֹו ְְְְְֲִִֵֶֶַַָָֹוהּוא

  זה לאו על ׁשהעֹובר הּכתּוב ּופרׁש .ֵֵֵֶֶַַָָָ
הּקרב "והּזר אמרֹו: והּוא ׁשמים. ּבידי מיתה ְְְִִִֵֵַַַַָָָָָָחּיב

יּומת" ספרי ּולׁשֹון ,  : ְְִֵָ
ׁשמענּו, ענׁש לעבֹודה. ― יּומת" הּקרב ְְֲֵֶַַַָָָָָָֹ"והּזר

לֹומ ּתלמּוד ׁשמענּו? לא יקרבאזהרה לא "וזר ר: ְְְְְִַַַַַָָָָֹֹ
זה, ּבענין והענׁש האזהרה נכּפלה ּוכבר ְְְְְְְֲִִֵֶֶֶַָָָָָָָֹאליכם".
אלֿאהל יׂשראל ּבני עֹוד "ולאֿיקרבּו אמרֹו: ְְְְְְְִִֵֵֶֶָָֹֹוהּוא

למּות" חטא לׂשאת מֹועד נתּבאר ּוכבר ְְְִֵֵֵֵָָָָ
יֹומא מיתהּבגמרא הּזר חּיב עבֹודֹות אּלּו ְֲִִֵַַָָָָָָ

עליהן חּיב זר עבֹודֹות "ארּבע ואמרּו: ְְְֲֲֲֵֵֶֶַַַָָָעליהן
הּיין, ונּסּו והקטרה, זריקה, הן: ואּלּו ְְְְְִִִִֵֵַַַָָָָמיתה

וׁשם הּמים". ונּסּו האחרֹון ּובפרק ְְְֲִִֶֶַַַָָ
זבחים זֹו.מּמּסכת מצוה ּדיני התּבארּו ְְְֲִִִִִֵֶֶַָָָ

― הס"א ּכלֿהּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָָ
מןֿהּמּומים ּתמים ּבמינֹו, ׁשלם ׁשּנקריב ְְְִִִִִֵֶַַָָָָקרּבן
מּומים. ׁשהם ּובּמסרת ּבּכתּוב נאמר ֱֲִֵֵֶֶֶֶֶַַַָָֹׁשעליהם

לרצֹון" יהיה "ּתמים יתעּלה: אמרֹו והּוא ְְְְְִִִֶֶַָָָ
 ספרא ּולׁשֹון יהיה "ּתמים : ְְְִִִֶָָ

ׁשּיינֹות ראיה, הביאּו ּוכבר עׂשה" מצות ― ְְְְֲִִֵֵֵֶַָָָָלרצֹון
הּטּוב ּבתכלית יהיּו וסלּתם וׁשמנם ְְְְְְְְִִִַַַַָָָָהּנסכים
"ּתמימם יתעּלה: מאמרֹו מּכלֿקלקּול, ְְְְְְִִִִִֵֵֶַַָָוהּׁשלמּות

ונסּכיהם" יהיּוֿלכם  ּוכבר ְְְְִִֵֶֶָָ
מּמנחֹות ח' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני .נתּבארּו ְְְְֲִִִִֵֶֶָָָ

― הצ"א מּלהקּדיׁשהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
"ּכל יתעּלה: אמרֹו והּוא מזּבח, לגּבי מּומין ְְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַָֹּבעלי

תקריבּו" לא מּום אׁשרּֿבֹו  ּולׁשֹון , ְְֲִֶַֹ
ספרא  לא מּום אׁשרּֿבֹו "ּכל : ְֲִֶָֹֹ

ּתקּדיׁש. ּבל מּׁשּום ― ְְִִִַַַתקריבּו"

― הצ"ב מּלׁשחֹוטהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַָָָָֻ
יתעּלה אמרֹו והּוא קרּבן, לׁשם מּומין ְְְְְֲִִֵֵֶַַָָָּבעלי

לה'" אּלה "לאֿתקריבּו מּומין: ּבבעלי , ְְֲִִֵֵֶַַַֹ
מּׁשּום ― לה'" אּלה "לאֿתקריבּו ספרא: ְְְִִִֵֶַַָֹּולׁשֹון

ּתׁשחֹוט. ְִַּבל
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― הצ"ג ּדםהּמצוה מּלזרֹוק ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
הּמז ּגּבי על מּומין יתעּלהּבעלי אמרֹו והּוא ּבח, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָ

לה'" "לאֿתקריבּו ּגם: מּומין ּבבעלי , ְְֲִִֵַַַַֹ
ּבעלי ּדם זריקת על מזהיר זה ׁשּלאו ּבּקּבלה ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּובא
ורּבי הלכה. וכן קּמא, ּתּנא ּדעת וזהּו ― ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָמּומין
מזהיר אינֹו זה ׁשּלאו אֹומר, יהּודה ּברּבי ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָיֹוסי

ּבספרא אמרם והּוא ּדם. קּבלת על אּלא ְְְְִֶַַַָָָָָָ
ּתקּבל ּבל מּׁשּום ― לה'" "לאֿתקריבּו :ְְִִֵַַַַֹ

ּתמּורה ּובגמרא קּמאאתֿהּדם. לתּנא אמרּו: ְְְְִֶַַַָָָָָָָ
ליּה מּבעי לי? למה לה'", "לאֿתקריבּו האי ְְְִִִֵֵַַַָֹ

   והא ― ּדמים ְְִִִַָָלזריקת
ליּה נפקא    מ"על ְֵֵַָָ

לאֿ "ואּׁשה עֹוד: מּמהּֿׁשאמר ּכלֹומר: ְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹהּמזּבח"?
לה'" עלֿהּמזּבח מהם תּתנּו ׁשּמׁשמע , ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַ

מהם? יהיה לא הּמזּבח ּגּבי על ּׁשּיּנתן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּכלֿמה
מׁשּתעי הכי ּדקרא ארחיּה והׁשיב:   ְְְְִִִֵֵֵֵָָָֹ

ֿלא "ואּׁשה ׁשהּוא זה ׁשּלאו ּכלֹומר: ,ְְִֶֶֶֶַָֹ
ּבהקטר אּלא ּבא לא עלֿהּמזּבח" מהם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹתּתנּו

ּתלמד ואל אּסּורין,  ּבאמרֹו ְְְְִִִַַָ
ּכי ,ּבכ אּלא הּלׁשֹון יסּתּדר ׁשּלא לפי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ"הּמזּבח",
― ּבלבד תּתנּו" לא "ואּׁשה לֹומר: לֹו היה ְְְִִִֵֶַַַָָֹהיא
מּכלֿמה נתּבאר הּנה הּדּבּור! יׁשלם לא ּבזה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻהרי
על אזהרה ― לה' לאֿתקריבּו ׁשאמרֹו: ְְְִֶֶַַַַַָָָָֹּׁשּקדם

הּדם. ְִַַָזריקת

ה'תשע"א תשרי כ' שלישי יום

    
    

― הצ"ד מּלהקטירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
"ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא מּומין, ּבעלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָאמּורי

עלֿהּמזּבח" מהם לאֿתּתנּו  ּולׁשֹון ְְְִִֵֵֶַַַֹ
ספרא ― מהם" לאֿתּתנּו "ואּׁשה : ְְְִִִֵֶֶָֹ

מּנין ּכּלם, אּלא לי אין "לאֿתּתנּו", החלבים; ְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹֻאּלּו
אף "מהם", לֹומר: ּתלמּוד ― מקצתם ְְִֵֶַַַַָָאף
― מּום ּבעל ׁשהּמקריב ל נתּבאר הּנה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָמקצתם.
אם אמּורים? ּדברים ּבּמה לאוין, ארּבעה על ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָעֹובר
נעׂשה אם אבל אחד: לאו אמּורין הקטר ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָנעׂשה
ּכאן המדּבר זה ּתּנא ׁשעֹוׂשה ּכמֹו לאוין ׁשני ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹותם
ׁשהּוא לפי לאוין, ּבחמּׁשה עֹובר יהיה הרי ―ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָ

ענין האמּורין מקצת עֹוׂשה וכּלם ְְְִִִֵֶָָָָֻ
אףֿעלּֿפי מקצתן, אף "מהם" ׁשאמר ּכמֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָענין,

על לֹוקין סֹובר הּזה ׁשהּתּנא הרי אחד. לאו ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא
ּבספרא אמר לפיכ ׁשּבכללּות :לאו ְְְְִִִֶַָָָָָ

מּׁשּום עֹובר ― לּמזּבח מּום ּבעל ְְִִִֵֵַַַַַַ"הּמקּדיׁש
ּבל ּתׁשחֹוט, ּבל ּתקּדיׁש, ּבל מּׁשּום ּדברים: ְְְֲִִִִִַַַַָָחמּׁשה
ּתקטיר ּבל אתֿהחלב, ּתקטיר ּבל אתֿהּדם, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּתזרֹוק

ּתמּורה ּובגמרא "הּמעלהמקצתֹו". אמרּו: ְְְְֲִִֶַַָָָָָ
אּבּיי: אמר ― הּמזּבח לגּבי מּומין ּבעלי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָאיברי
ּתקטיר ּבל ּומּׁשּום ּכּלֹו, ּתקטיר ּבל מּׁשּום ְְִִִִֶַַַַֻלֹוקה
ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין אין אמר: רבא .מקצתֹו; ְְִִִֵֶַַָָָָָָ

מתיבי    הּמקּדיׁש" : ְִִֵֵַַ
חמּׁשה מּׁשּום עֹובר ― הּמזּבח לגּבי מּומין ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָּבעלי

אלמא ׁשמֹות". לאו על לֹוקין ְִֵַַַָ
ׁשּזה ל נתּבאר הּנה ּדרבא". ּתיּובּתא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָׁשּבכללּות?
חמּׁשה, נעׂשּו ׁשהם ― ּבחמּׁשה עֹובר ֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָהאֹומר:
ּולפיכ ׁשּבכללּות, לאו על ׁשּלֹוקין סברתֹו ְְְְִִִִֶֶַָָָָָלפי
וזהּו ׁשמֹות, ּבׁשני ּומקצתן ּכּלן הּכֹולל הּלאו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻמֹונה
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבכלֿמקֹום אּבּיי ּבדעת ְְְְְְֵֵֶַַַַַַָָָֻהמפרסם
זה. למאמר ׁשּקדמּו מןֿהּכללים הּתׁשיעי ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָּבּכלל
ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין אין ׁשאֹומר: לרבא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָאבל
ּכמֹו ההקטר על אחת מלקּות אּלא חּיב אינֹו ―ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָ
אין הּנכֹון: ׁשהּכלל אצלנּו נתּברר ּוכבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנזּכר.
ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשּבכללּות. לאו על ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָלֹוקין

הּתׁשיעי,סנהדרין ּבּכלל ׁשהדּגמנּו ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָ
ׁשּבאר ּכמֹו ּבלבד לאוין ארּבעה יהיּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּולפיכ
מּום ּבעל והקריב ׁשהקּדיׁש ׁשּמי נמצא ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָהּכתּוב,
אּלּו, לאוין ארּבעה על מלקּיֹות ארּבע לֹוקה ―ְְְִִֵֶַַַַַָָָ
ּבבעל אמּורים הּללּו וכלֿהּלאוין ׁשּבארנּו. ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָּכמֹו
וקלּוט, "ׂשרּוע, ואמר: ׁשהדּגים ּכמֹו קבּוע, ְְְְִִֶַַַָָָָמּום

וכרּות" ונתּוק, וכתּות, ,ּומעּו ֿׁשּכל . ְְְֶָָָָָ
ּכלֿמּומי נתּבארּו ּוכבר קבּועין. מּומין ְְְֲִִִֵֵָָָאּלּו
וכן מּבכֹורֹות. ו' ּבפרק והעֹובר, הּקבּוע ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָּבהמה,
המיחדֹות אּלּו לאוין ארּבעת הלכֹות ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֻנתּבארּו
ּבמּסכת מפּזרים ּבמקֹומֹות מּום, ּבעל ְְְְְִִֶֶַַַַַָָֻּבהקרבת

ּתמּורה. ּומּסכת ְְִֶֶַָָזבחים

― הצ"ה מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
תֹורה: ּבמׁשנה אמרֹו והּוא עֹובר, מּום ְְְְִֵֵַַָָּבעל
בֹו יהיה אׁשר וׂשה ׁשֹור אלהי לה' ְְֱֲִִֶֶֶֶַַָֹֹ"לאֿתזּבח

וגֹו'" מּום  ׁשּבבעלי ּבספרי ונתּבאר , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָ
אם לֹוקה, זה על וגם מדּבר. הּכתּוב עֹוברין ְְְִִִֵֶֶַַַַָמּומין

והקריבֹו. ְְִִַָעבר
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― הצ"ג ּדםהּמצוה מּלזרֹוק ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
הּמז ּגּבי על מּומין יתעּלהּבעלי אמרֹו והּוא ּבח, ְְְְֲִִִֵֵֵֶַַַַַַָ

לה'" "לאֿתקריבּו ּגם: מּומין ּבבעלי , ְְֲִִֵַַַַֹ
ּבעלי ּדם זריקת על מזהיר זה ׁשּלאו ּבּקּבלה ְְֲִִֵֶֶַַַַַַַָָָָּובא
ורּבי הלכה. וכן קּמא, ּתּנא ּדעת וזהּו ― ְְְֲִִֵֶַַַַַָָָָמּומין
מזהיר אינֹו זה ׁשּלאו אֹומר, יהּודה ּברּבי ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָיֹוסי

ּבספרא אמרם והּוא ּדם. קּבלת על אּלא ְְְְִֶַַַָָָָָָ
ּתקּבל ּבל מּׁשּום ― לה'" "לאֿתקריבּו :ְְִִֵַַַַֹ

ּתמּורה ּובגמרא קּמאאתֿהּדם. לתּנא אמרּו: ְְְְִֶַַַָָָָָָָ
ליּה מּבעי לי? למה לה'", "לאֿתקריבּו האי ְְְִִִֵֵַַַָֹ

   והא ― ּדמים ְְִִִַָָלזריקת
ליּה נפקא    מ"על ְֵֵַָָ

לאֿ "ואּׁשה עֹוד: מּמהּֿׁשאמר ּכלֹומר: ְְְִִִֵֶֶַַַַַָֹהּמזּבח"?
לה'" עלֿהּמזּבח מהם תּתנּו ׁשּמׁשמע , ְְְִִֵֵֶֶַַַַַַ

מהם? יהיה לא הּמזּבח ּגּבי על ּׁשּיּנתן ְְִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָֹׁשּכלֿמה
מׁשּתעי הכי ּדקרא ארחיּה והׁשיב:   ְְְְִִִֵֵֵֵָָָֹ

ֿלא "ואּׁשה ׁשהּוא זה ׁשּלאו ּכלֹומר: ,ְְִֶֶֶֶַָֹ
ּבהקטר אּלא ּבא לא עלֿהּמזּבח" מהם ְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַַָָֹתּתנּו

ּתלמד ואל אּסּורין,  ּבאמרֹו ְְְְִִִַַָ
ּכי ,ּבכ אּלא הּלׁשֹון יסּתּדר ׁשּלא לפי ְְְְִִִִֵֵֶֶַַַַָָָֹ"הּמזּבח",
― ּבלבד תּתנּו" לא "ואּׁשה לֹומר: לֹו היה ְְְִִִֵֶַַַָָֹהיא
מּכלֿמה נתּבאר הּנה הּדּבּור! יׁשלם לא ּבזה ְְֲִִִִֵֵֵֶַַַָָָֹֻהרי
על אזהרה ― לה' לאֿתקריבּו ׁשאמרֹו: ְְְִֶֶַַַַַָָָָֹּׁשּקדם

הּדם. ְִַַָזריקת

ה'תשע"א תשרי כ' שלישי יום

    
    

― הצ"ד מּלהקטירהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
"ואּׁשה יתעּלה: אמרֹו והּוא מּומין, ּבעלי ְְְְֲִִִֵֵֵֶֶַַָאמּורי

עלֿהּמזּבח" מהם לאֿתּתנּו  ּולׁשֹון ְְְִִֵֵֶַַַֹ
ספרא ― מהם" לאֿתּתנּו "ואּׁשה : ְְְִִִֵֶֶָֹ

מּנין ּכּלם, אּלא לי אין "לאֿתּתנּו", החלבים; ְֲִִִִִֵֵֶַַָָָֹֻאּלּו
אף "מהם", לֹומר: ּתלמּוד ― מקצתם ְְִֵֶַַַַָָאף
― מּום ּבעל ׁשהּמקריב ל נתּבאר הּנה ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָָָמקצתם.
אם אמּורים? ּדברים ּבּמה לאוין, ארּבעה על ְְֲִִִִֵֶַַַָָָָעֹובר
נעׂשה אם אבל אחד: לאו אמּורין הקטר ְֲֲֲִִֵֵֶֶֶֶַַָָָנעׂשה
ּכאן המדּבר זה ּתּנא ׁשעֹוׂשה ּכמֹו לאוין ׁשני ְְְִֵֵֶֶֶַַַָָָָאֹותם
ׁשהּוא לפי לאוין, ּבחמּׁשה עֹובר יהיה הרי ―ְְֲֲִִִִֵֵֶֶַָָ

ענין האמּורין מקצת עֹוׂשה וכּלם ְְְִִִֵֶָָָָֻ
אףֿעלּֿפי מקצתן, אף "מהם" ׁשאמר ּכמֹו ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָענין,

על לֹוקין סֹובר הּזה ׁשהּתּנא הרי אחד. לאו ֲִֵֵֶֶֶֶַַַַָָָׁשהּוא
ּבספרא אמר לפיכ ׁשּבכללּות :לאו ְְְְִִִֶַָָָָָ

מּׁשּום עֹובר ― לּמזּבח מּום ּבעל ְְִִִֵֵַַַַַַ"הּמקּדיׁש
ּבל ּתׁשחֹוט, ּבל ּתקּדיׁש, ּבל מּׁשּום ּדברים: ְְְֲִִִִִַַַַָָחמּׁשה
ּתקטיר ּבל אתֿהחלב, ּתקטיר ּבל אתֿהּדם, ְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַָּתזרֹוק

ּתמּורה ּובגמרא "הּמעלהמקצתֹו". אמרּו: ְְְְֲִִֶַַָָָָָ
אּבּיי: אמר ― הּמזּבח לגּבי מּומין ּבעלי ְְְֲִִֵֵֵֵֵֵַַַַַַַָאיברי
ּתקטיר ּבל ּומּׁשּום ּכּלֹו, ּתקטיר ּבל מּׁשּום ְְִִִִֶַַַַֻלֹוקה
ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין אין אמר: רבא .מקצתֹו; ְְִִִֵֶַַָָָָָָ

מתיבי    הּמקּדיׁש" : ְִִֵֵַַ
חמּׁשה מּׁשּום עֹובר ― הּמזּבח לגּבי מּומין ְְֲֲִִִִֵֵֵֵַַַַָּבעלי

אלמא ׁשמֹות". לאו על לֹוקין ְִֵַַַָ
ׁשּזה ל נתּבאר הּנה ּדרבא". ּתיּובּתא ְְְְְְִִִֵֵֶֶֶָָָָָׁשּבכללּות?
חמּׁשה, נעׂשּו ׁשהם ― ּבחמּׁשה עֹובר ֲֲֲִִֵֵֵֶַַָָָהאֹומר:
ּולפיכ ׁשּבכללּות, לאו על ׁשּלֹוקין סברתֹו ְְְְִִִִֶֶַָָָָָלפי
וזהּו ׁשמֹות, ּבׁשני ּומקצתן ּכּלן הּכֹולל הּלאו ְְְִִֵֵֵֶֶַַָָָָֻמֹונה
ׁשּבארנּו ּכמֹו ּבכלֿמקֹום אּבּיי ּבדעת ְְְְְְֵֵֶַַַַַַָָָֻהמפרסם
זה. למאמר ׁשּקדמּו מןֿהּכללים הּתׁשיעי ְְְְְֲִִִִֶֶַַַַָָָָּבּכלל
ׁשּבכללּות לאו על לֹוקין אין ׁשאֹומר: לרבא ְְֲִִֵֵֶֶַָָָָָאבל
ּכמֹו ההקטר על אחת מלקּות אּלא חּיב אינֹו ―ְְְֵֵֶֶַַַַַַָָ
אין הּנכֹון: ׁשהּכלל אצלנּו נתּברר ּוכבר ְְְְְִִֵֵֵֶֶֶַַָָָָָׁשּנזּכר.
ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ׁשּבכללּות. לאו על ְְְְִִִִֵֶֶַָָָָָלֹוקין

הּתׁשיעי,סנהדרין ּבּכלל ׁשהדּגמנּו ּכמֹו , ְְְְְְְִִִִֶֶַַַַָ
ׁשּבאר ּכמֹו ּבלבד לאוין ארּבעה יהיּו ְְְְְִִִִֵֵֶַַָָָָּולפיכ
מּום ּבעל והקריב ׁשהקּדיׁש ׁשּמי נמצא ְְְְִִִִִִֶֶַַַָָהּכתּוב,
אּלּו, לאוין ארּבעה על מלקּיֹות ארּבע לֹוקה ―ְְְִִֵֶַַַַַָָָ
ּבבעל אמּורים הּללּו וכלֿהּלאוין ׁשּבארנּו. ְְְְֲִִֵֶַַַַַָָָּכמֹו
וקלּוט, "ׂשרּוע, ואמר: ׁשהדּגים ּכמֹו קבּוע, ְְְְִִֶַַַָָָָמּום

וכרּות" ונתּוק, וכתּות, ,ּומעּו ֿׁשּכל . ְְְֶָָָָָ
ּכלֿמּומי נתּבארּו ּוכבר קבּועין. מּומין ְְְֲִִִֵֵָָָאּלּו
וכן מּבכֹורֹות. ו' ּבפרק והעֹובר, הּקבּוע ְְְְְִֵֵֵֶֶַַָָָּבהמה,
המיחדֹות אּלּו לאוין ארּבעת הלכֹות ְְְְֲִִִֵַַַַָָָֻנתּבארּו
ּבמּסכת מפּזרים ּבמקֹומֹות מּום, ּבעל ְְְְְִִֶֶַַַַַָָֻּבהקרבת

ּתמּורה. ּומּסכת ְְִֶֶַָָזבחים

― הצ"ה מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
תֹורה: ּבמׁשנה אמרֹו והּוא עֹובר, מּום ְְְְִֵֵַַָָּבעל
בֹו יהיה אׁשר וׂשה ׁשֹור אלהי לה' ְְֱֲִִֶֶֶֶַַָֹֹ"לאֿתזּבח

וגֹו'" מּום  ׁשּבבעלי ּבספרי ונתּבאר , ְְְְְְֲִִֵֵֵֶַָ
אם לֹוקה, זה על וגם מדּבר. הּכתּוב עֹוברין ְְְִִִֵֶֶַַַַָמּומין
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הצ" ―הּמצוה מּלהקריבו ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
נאמר ולא מּומין, ּבעלי הם אם הּגֹוים ְְְֲִִִֵֵַַַָֹֹקרּבנֹות
אמרֹו והּוא מּום, ּבעל ּבעדֹו יקרב ּגֹוי ׁשהּוא ְְְֲֵֶַַַַָָֻּכיון
אתֿלחם תקריבּו לא ּבןֿנכר "ּומּיד ְְִִִֵֶֶֶֶֶַַַָֹיתעּלה:

מּכלֿאּלה" אלהיכם  ׁשעבר ּומי . ֱִִֵֵֶֶֶַָָֹ
ּכן. ּגם לֹוקה ― ְְִִֵֶַוהקריבֹו

― הצ"ז מּוםהּמצוה מּלּתן ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְִִִֵֶַַַַָָָָֻ
ּבּקדׁשים. מּום מּטיל הּנקרא: וזהּו ְְֳֳִִִִֶַַַַָָָּבּקדׁשים,
ּובתנאי לֹוקה, ― ּבּקדׁשים מּום ְְֳִִִֶַַַַָָוכלֿהּמּטיל

ּדחזי קּים הּמקּדׁש ׁשּבית ּבזמן זה ׁשּיהא ְְְֲִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָ
  ּבגמרא ׁשּנתּבאר ּכמֹו ְְְְְִִֵֶָָָָָלקרּבן,

זרה ּבּקרּבן:עבֹודה ּבאמרֹו ּכ על הּלאו ּובא . ְְְֲַַַָָָָָָָָָ
יהיהּֿבֹו" לא "ּכלֿמּום :ספרא ּולׁשֹון , ְְְִִֶָָֹ

מּום. ּבֹו ּתּתן אל ― יהיהּֿבֹו" לא ְִִֵֶַָֹ"ּכלֿמּום

― הפ"ו מןֿהּמצוה לפּדֹות ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִִִֶַַַַָ
ּומּתר לחּלין ויצא מּום ּבֹו ּׁשּנֹולד מה ְְֳִִֵֵֶַַַָָֻֻהּקדׁשים
ּבכלֿ "רק יתעּלה: אמרֹו והּוא ּולאכלֹו, ְְְְְְְֲִֶַַָָָָלׁשחטֹו
"אלהי ה' ּכברּכת בׂשר ואכלּת ּתזּבח נפׁש ְְְְְְְֱִִֶַַַַַַָָָָֹאּות

  ספרי ּולׁשֹון רק" : ְְִֵַ
אּלא מדּבר אינֹו ― ּתזּבח נפׁש ְְְְְִֵֵֶַַַַַָָּבכלֿאּות
ּדיני נתּבארּו ּוכבר ׁשּיּפדּו". הּמקּדׁשין ְְְְֲִִִִִֵֵֶַָָָָֻּבפסּולי
ּבכֹורֹות ּבמּסכת הּקדׁשים, ּפדיֹון ּכלֹומר: זֹו, ְְְְְֳִִִֶֶַַַָָמצוה

ּותמּורהמחּלין מקֹומֹות ּובכּמה ְְְִֵַָָֻ
.ּומעילהוערכים ְֲִִַָָ

ה'תשע"א תשרי כ"א רביעי יום

       
     

― הס' ּכלֿקרּבןהּמצוה ׁשּיהא ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִֵֶֶַַַַָָָָ
ולא ּולמעלה ימים ּבןֿׁשמנה מןֿהּבהמה ְְְְְְִִִֵֶֶַַַָָָָֹֹׁשּנקריב

ּבגּופֹו זמן מחּסר מצות היא וזֹו מּזה, ּפחֹות ְְְְְִִִֶַַַָֻ
      

ימים ׁשבעת "והיה יתעּלה: אמרֹו והּוא .ְְְְְִִִֶַַָָָָ
לקרּבן" ירצה והלאה הּׁשמיני ּומּיֹום אּמֹו ְְְְִִִִֵֶַַַַָָָָָּתחת

  ,אחר ּבלׁשֹון זה צּוּוי נכּפל ּוכבר .ְְְִִֵֶַַָָ
עםֿאּמֹו" יהיה ימים "ׁשבעת אמרֹו: והּוא ְְְְִִִִִֶַָָ

 קרּבן ּכלֿהּקרּבנֹות, את ּכֹוללת זֹו ּומצוה .ְְְִֶֶֶַַָָָָָ
ּומּמהֿ הּׁשֹונים. סּוגיהם על צּבּור, וקרּבן ְְִִִִֵֶַַַַָָיחיד
מׁשמע ― ירצה" והלאה הּׁשמיני "ּומּיֹום ְְְִִִֵֶֶַַַַָָָָָּׁשאמר:
האזהרה נתּבררה הּנה ירצה. לא לכן ְְְִִֵֵֵֵֶֶַָָָָָָָֹֹׁשּקדם

מּכלל הּבא לאו ׁשהּוא אּלא זמן; מחּסר ְְְְְִִִֶֶַַַַָָָָֻמּלהקריב
ׁשהקריב מי ׁשּכן עליו, לֹוקין אין ּולפיכ ְְֲִִִִִֵֵֵֶֶָָָעׂשה,
'אֹותֹו ּבפרק ׁשּנתּבאר ּכמֹו לֹוקה, אינֹו זמן ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָֻמחּסר

ואתּֿבנֹו' זמן למחּסר "הּנח נאמר: וׁשם , ְְְְְֱִֶֶַַַַַָֻ
נּתקֹו ׁשהּכתּוב ּוכבר לעׂשה". ְְֲִֵֶַַָָ

ּבספרא זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּובסֹוף ְְְְְֲִִִִֵָָָ
.זבחים ְִָ

― מאה הּמׁשלימה ׁשהזהרנּוהּמצוה האזהרה ְְְְְִִֵֶַַַַַָָָָָָֻ
הּמזּבח, לגּבי ּכלב ּומחיר זֹונה אתנן ְְְְְְִִִִֵֵֶֶֶַַַַַָמּלהקריב
ּומחיר זֹונה אתנן "לאֿתביא יתעּלה: אמרֹו ְְְְְִִִֶֶַַָָָֹוהּוא

ּכלב"  זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְֲִִִֵֶֶָָָ
מּׁשהּו ׁשּמקריב ּומי ּתמּורה. מּמּסכת ו' ְְְִִִֶֶֶֶֶֶַַַָּבפרק
לֹוקה, זה הרי ― ּפסּול ׁשהּקרּבן אףֿעלּֿפי ְֲִֵֵֶֶֶֶַַַָָָמהם

מּום. ּבעל ְִַַּכדין

― הצ"ח מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
ּודבׁש ׂשאר       ְְַֹ

כלֿׂשאר "ּכי יתעּלה: אמרֹו והּוא הּמזּבח, ְְְְְְִִִֵֵֶַַַַָָֹלגּבי
לה'" אּׁשה מּמּנּו לאֿתקטירּו וכלּֿדבׁש  ְְְִִִֶֶַַַָֹ

אחר ּבלׁשֹון זה ּבענין הּלאו נכּפל ּוכבר .ְְְְְִִֵֶַַַָָָָ
תעׂשה לא לה' ּתקריבּו אׁשר "ּכלֿהּמנחה ְְְֲִִֵֶֶַַַַָָָָֹואמר:

הּתׁשיעיחמץ" ּבּכלל ּבארנּו ּוכבר . ְְְְִִֵֵַַַָָָ
ואינֹו אחת לֹוקה ― ּודבׁש ׂשאֹור ְְְְִֵֶֶַַַַַׁשהּמקריב
ּכמֹו ׁשּבכללּות לאו ׁשהּוא מּפני ׁשּתים, ְְְְִִִֵֶֶֶַָָלֹוקה
ׁשּלאו לנּו נתּברר ׁשּכבר לפי ׁשם, ְְְְִִֵֵֶֶֶַָָָָָׁשּבארנּו
ּבזה הּמׁשל אחת, עליו לֹוקין ְִִֶֶַַַָָָָָָׁשּבכללּות
ּדבׁש, הּמקריב וכן אחת, לֹוקה חמץ ְְְְִִֵֵֶֶַַַַַַַָׁשהּמקריב

ּכאחת. ּודבׁש חמץ הּמקריב ְְְְִֵֵֶַַַָָוכן

― הס"ב מלחהּמצוה להקריב ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְְִִִִִֶֶַַַַַַָ
ּכלֿקרּבנ "על יתעּלה: אמרֹו והּוא ּכלֿקרּבן, ְְְְְְִִֶַַָָָָָָָעם

מלח" ּתקריב מצוה ּדיני נתּבארּו ּוכבר . ְְְְֲִִִִֵֶַַָָָ
ּבספרא זֹו ּבמנחֹות מקֹומֹות ּובכּמה ְְְְְִִַָָָ

.

― הצ"ט מּלהקריבהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
תׁשּבית "ולא יתעּלה: אמרֹו והּוא מלח, ּבלי ְְְְְְְִִִֶֶַַַָָָֹקרּבן

"אלהי ּברית מּלהׁשּביתמלח מּׁשהזהיר ּכי , ְְְְֱִִִִִִִֶֶֶַַֹ
ּתפל להקריב ׁשאסּור מׁשמע הּמלח  ְְְִֵֶֶַַַַַָָ

קרּבן ּכלֹומר ― ּתפל ּדבר איזה והּמקריב ,ְְְְִֵֵֶַַַָָָָָ
ּדיני נתּבארּו ּוכבר מלקּות. חּיב ― מנחה ְְְְֲִִִֵַַָָָָאֹו

מּזבחים ז' ּבפרק זֹו .מצוה ְְְִִִֶֶָָ
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ה'תשע"א תשרי כ"ב חמישי יום

  
      

― הס"ג ׁשּנהּמצוה קרּבןהּצּוּוי ּבמעׂשה צטּוינּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ
ׁשּיהיה ּבין ׁשּקרב, עֹולה ׁשּכלֿקרּבן והּוא ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָהעֹולה,
וכזה. ּכזה ּבאפן יהיה צּבּור, קרּבן אֹו יחיד ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹקרּבן
לה' קרּבן מּכם יקריב ּכי "אדם ּבוּיקרא: אמרֹו ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָוהּוא

וגֹו'" מןֿהּבקר קרּבנֹו אםֿעלה וגֹו'  . ְְְִִַָָָָָֹ

― הקמ"ו מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
"לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו והּוא העֹולה, ְְְְִִֶַַַָָָֹמּבׂשר

ּתּדר" אׁשר וכלֿנדרי וגֹו' ּבׁשערי לאכל ְְְְֱֲִִֶֶֶֶָָָֹֹ
 אׁשר נדרי לאכל ּתּוכל לא אמר: ּכאּלּו ,ְְֱֲִֶֶֶַַָָֹֹ

הּפרּוׁש ּובא ּתּדר.  "ּונדרי" : ְִֵֶַָָֹ
לאֹוכל ללּמד אּלא הּכתּוב ּבא לא עֹולה. זֹו ―ְְְֵֶֶַַָָָָֹ
זריקת לאחר ּבין ּדמים זריקת לפני ּבין ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָעֹולה,
לּקלעים חּוץ ּבין מןֿהּקלעים לפנים ּבין ְְְִִִִִִֵֵַַָָָּדמים,
האזהרה הּוא זה ולאו ּבלאֿתעׂשה. עֹובר ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא
האֹוכל ּכלֹומר: זה, לאו על והעֹובר ְְְֵֵֵֶַַָָָָלכלֿמֹועל.
ׁשחּיבין הּקדׁשים מּׁשאר הּנהנה אֹו עֹולה ְְֱֳִִִִֶֶֶַַַַָָָָמּבׂשר
אם מעילה: ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו מעילה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָעליהם
מקריב ― ׁשֹוגג הּוא ואם לֹוקה; ― מזיד ְְִִִֵֵֶַהּוא
חמׁש, ּומֹוסיף ּׁשּנהנה מה ּומחזיר מעילה, ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָֹקרּבן
ט' ּובפרק מעילה. ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָּכמֹו

יהּודהמּסנהדרין רּבי ּבמעילה, "הזיד אמרּו: ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ
ּבאזהרה", אֹומרים: וחכמים ּבמיתה; ְְְְֲִִִֵַַָָָָאֹומר:
יחּללהּו" ּכי בֹו "ּומתּו מאמרֹו ראיתם ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָֻוהביאּו

  .ּבּמעילה ולא ― "ּבֹו" ְְְִַָָֹאמרּו:

― הס"ד ׁשּיהאהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִֵֶֶַַַַָ
חּטאת איזֹו הּנזּכר, ּבאפן חּטאת קרּבן ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹמעׂשה

ׁשּתהיה      אמרֹו והּוא . ְְְִֶֶָ
וגֹו'" החּטאת ּתֹורת "זאת יתעּלה:  וגם . ְְְִֶַַַַַָֹ

ּומהּֿמּמּנה נׁשחטת היא אי ּבוּיקרא ׁשם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבאר
ּומהּֿנאכל. ְֱִֶַָָנקטר

ה'תשע"א תשרי כ"ג שישי יום

    
  

― הקל"ט הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
ּבפנים הּנעׂשֹות חּטאֹות ּבׂשר מּלאכֹול  ְְֱֲִִִֶַַַַָ

 וכלֿחּטאת" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִֶַַָָָ

לא ּבּקדׁש לכּפר מֹועד אלֿאהל מּדמּה יּובא ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹאׁשר
ּתּׂשרף" ּבאׁש תאכל  מּמּנה והאֹוכל . ְִִֵֵֵֵֵֶָָָָָ

ספרא ּולׁשֹון לֹוקה. ― תאכל "לא : ְְִֵֵֶָָֹ
לּתן ׂשרפה, טעּון ׁשהּוא ּכל ― ּתּׂשרף" ְִִֵֵֵֵֶָָָָֹּבאׁש

אכילתֹו. על ּבלאֿתעׂשה ְֲֲִֶַַָָָֹעליו

― הקי"ב מּלהבּדילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
הּמליקה ּבׁשעת העֹוף חּטאת ְְִִַַַַָָֹראׁש

    אמרֹו והּוא ,ְְָ
ולא ערּפֹו מּמּול אתֿראׁשֹו "ּומלק ְְְִִֶֶַַָָֹֹיתעּלה:

יבּדיל"  ּוכבר ּפסל. ― הבּדיל ואם ; ְְְְִִִִַַָָ
מּזבחים. ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו
יוםחמישיֿשבתקודשכ"בֿכ"דתשריה'תשע"א

ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

― הס"ה ׁשּיהאהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָ
ּבאמרֹו ּבוּיקרא הּנזּכר ּבאפן אׁשם קרּבן ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹמעׂשה

האׁשם" ּתֹורת "וזאת יתעּלה:  ּובאר . ְְִֵֵֶַַָָָֹ
ּומהּֿנאכל. נקטר ּומהּֿמּמּנּו קרב אי ְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָהּכתּוב

ה'תשע"א תשרי כ"ד קודש שבת

  
    *

 

― הפ"ט לאכֹולהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְֱֲִִִִֶֶַַַַַָֹ
ׁשה והאׁשם החּטאת ּכלֹומר: הּקדׁשים, םּבׂשר ְְְֳִֵֶַַַַַָָָָָ
אתם "ואכלּו יתעּלה: אמרֹו והּוא קדׁשים, ְְְְְִִֶֶַָָָָָֹֹקדׁש

ּבהם" ּכּפר אׁשר  ספרא ּולׁשֹון . ְְֲִֶֶַָָֻ
 על ּכּפרה קדׁשים ׁשאכילת "מּנין :ֲִִִִֶַַַַָָָָ

לכם נתן "ואתּה לֹומר: ּתלמּוד ְְְִֵֶַַַָָָָָֹּכלֿיׂשראל?
ה'" לפני עליהם לכּפר העדה אתֿעון ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹלׂשאת

  ויׂשראל אֹוכלין הּכהנים ּכיצד? הא ,ְְְֲִִִֵֵַַָָֹ
ׁשהיא זֹו ׁשאכילה זֹו מצוה ּומּתנאי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָמתּכּפרין".

אינּה ― מצוה עד ולילה ליֹום אּלא ְְְִֵֶַַָָָָָ
אֹו החּטאת אֹותּה אכילת ּתאסר ואחריֿכן ְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָחצֹות.
הּקבּוע. ּבּזמן אּלא מצוה אכילתּה ואין ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָהאׁשם,
ואינה הּכהנים, לזכרי מיחדת זֹו מצוה ׁשּגם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּוברּור
ׁשּבהם ― קדׁשים ׁשּקדׁשי לפי לּנׁשים, ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָחֹובה
אבל לּנׁשים; נאכלים אינם ― זה ּפסּוק ֱֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָנאמר
נאכלים קּלים, קדׁשים ּכלֹומר: הּקדׁשים, ְְֱֳִִִִֶַַַָָָָָׁשאר
נזיר ואיל מּתֹודה חּוץ אחד, ולילה ימים ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָלׁשני
ׁשהם אףֿעלּֿפי חצֹות עד ולילה ליֹום ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָׁשהם
קּלים קדׁשים אֹוכלֹות הּנׁשים וגם קּלים; ְְִִִִִַַַַָָָָָקדׁשים

אכילתם וגם אּלּו.    ְֲִֵַָָ
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קלז           
  

ה'תשע"א תשרי כ"ב חמישי יום

  
      

― הס"ג ׁשּנהּמצוה קרּבןהּצּוּוי ּבמעׂשה צטּוינּו ְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָ
ׁשּיהיה ּבין ׁשּקרב, עֹולה ׁשּכלֿקרּבן והּוא ְְְִֵֵֶֶֶֶָָָָָָָהעֹולה,
וכזה. ּכזה ּבאפן יהיה צּבּור, קרּבן אֹו יחיד ְְְְְִִִֶֶֶֶַַָָָָָֹקרּבן
לה' קרּבן מּכם יקריב ּכי "אדם ּבוּיקרא: אמרֹו ְְְְְְִִִִֶַַַָָָָָָוהּוא

וגֹו'" מןֿהּבקר קרּבנֹו אםֿעלה וגֹו'  . ְְְִִַָָָָָֹ

― הקמ"ו מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ
"לאֿתּוכל יתעּלה: אמרֹו והּוא העֹולה, ְְְְִִֶַַַָָָֹמּבׂשר

ּתּדר" אׁשר וכלֿנדרי וגֹו' ּבׁשערי לאכל ְְְְֱֲִִֶֶֶֶָָָֹֹ
 אׁשר נדרי לאכל ּתּוכל לא אמר: ּכאּלּו ,ְְֱֲִֶֶֶַַָָֹֹ

הּפרּוׁש ּובא ּתּדר.  "ּונדרי" : ְִֵֶַָָֹ
לאֹוכל ללּמד אּלא הּכתּוב ּבא לא עֹולה. זֹו ―ְְְֵֶֶַַָָָָֹ
זריקת לאחר ּבין ּדמים זריקת לפני ּבין ְְְְִִִִֵֵֵַַַַָָעֹולה,
לּקלעים חּוץ ּבין מןֿהּקלעים לפנים ּבין ְְְִִִִִִֵֵַַָָָּדמים,
האזהרה הּוא זה ולאו ּבלאֿתעׂשה. עֹובר ְְְֲֵֶֶֶַַָָָָֹׁשהּוא
האֹוכל ּכלֹומר: זה, לאו על והעֹובר ְְְֵֵֵֶַַָָָָלכלֿמֹועל.
ׁשחּיבין הּקדׁשים מּׁשאר הּנהנה אֹו עֹולה ְְֱֳִִִִֶֶֶַַַַָָָָמּבׂשר
אם מעילה: ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ּכמֹו מעילה, ְְְְְֲִִִִֵֵֶֶֶֶַָָָעליהם
מקריב ― ׁשֹוגג הּוא ואם לֹוקה; ― מזיד ְְִִִֵֵֶַהּוא
חמׁש, ּומֹוסיף ּׁשּנהנה מה ּומחזיר מעילה, ְְֱֲִִִֶֶֶַַַָָָֹקרּבן
ט' ּובפרק מעילה. ּבמּסכת ׁשּנתּבאר ְְְְְִִֵֶֶֶֶֶַָָּכמֹו

יהּודהמּסנהדרין רּבי ּבמעילה, "הזיד אמרּו: ְְְְְִִִִִִֵֶַַָָָ
ּבאזהרה", אֹומרים: וחכמים ּבמיתה; ְְְְֲִִִֵַַָָָָאֹומר:
יחּללהּו" ּכי בֹו "ּומתּו מאמרֹו ראיתם ְְְְֲִִֵֵֵַַָָָֻוהביאּו

  .ּבּמעילה ולא ― "ּבֹו" ְְְִַָָֹאמרּו:

― הס"ד ׁשּיהאהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי הּוא ְְְִִִִֵֶֶַַַַָ
חּטאת איזֹו הּנזּכר, ּבאפן חּטאת קרּבן ְְְֲִֵֵֶַַַַַָָָָֹמעׂשה

ׁשּתהיה      אמרֹו והּוא . ְְְִֶֶָ
וגֹו'" החּטאת ּתֹורת "זאת יתעּלה:  וגם . ְְְִֶַַַַַָֹ

ּומהּֿמּמּנה נׁשחטת היא אי ּבוּיקרא ׁשם ְְְִִִִֵֵֵֶֶֶַַָָָּבאר
ּומהּֿנאכל. ְֱִֶַָָנקטר

ה'תשע"א תשרי כ"ג שישי יום

    
  

― הקל"ט הּכהניםהּמצוה ׁשהזהרּו האזהרה ְְְֲֲִִֶַַַַָָָָֹֻ
ּבפנים הּנעׂשֹות חּטאֹות ּבׂשר מּלאכֹול  ְְֱֲִִִֶַַַַָ

 וכלֿחּטאת" יתעּלה: אמרֹו והּוא ,ְְְְִֶַַָָָ

לא ּבּקדׁש לכּפר מֹועד אלֿאהל מּדמּה יּובא ְֲִֵֵֶֶֶֶַַָָָֹֹֹאׁשר
ּתּׂשרף" ּבאׁש תאכל  מּמּנה והאֹוכל . ְִִֵֵֵֵֵֶָָָָָ

ספרא ּולׁשֹון לֹוקה. ― תאכל "לא : ְְִֵֵֶָָֹ
לּתן ׂשרפה, טעּון ׁשהּוא ּכל ― ּתּׂשרף" ְִִֵֵֵֵֶָָָָֹּבאׁש

אכילתֹו. על ּבלאֿתעׂשה ְֲֲִֶַַָָָֹעליו

― הקי"ב מּלהבּדילהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְְְִִִֶַַַַַָָָָֻ
הּמליקה ּבׁשעת העֹוף חּטאת ְְִִַַַַָָֹראׁש

    אמרֹו והּוא ,ְְָ
ולא ערּפֹו מּמּול אתֿראׁשֹו "ּומלק ְְְִִֶֶַַָָֹֹיתעּלה:

יבּדיל"  ּוכבר ּפסל. ― הבּדיל ואם ; ְְְְִִִִַַָָ
מּזבחים. ו' ּבפרק זֹו מצוה ּדיני נתּבארּו
יוםחמישיֿשבתקודשכ"בֿכ"דתשריה'תשע"א

ְְְְֲִִִִִֵֶֶָָָ

― הס"ה ׁשּיהאהּמצוה ׁשּנצטּוינּו הּצּוּוי ְְְִִִִֵֶֶַַַַָ
ּבאמרֹו ּבוּיקרא הּנזּכר ּבאפן אׁשם קרּבן ְְְְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָֹמעׂשה

האׁשם" ּתֹורת "וזאת יתעּלה:  ּובאר . ְְִֵֵֶַַָָָֹ
ּומהּֿנאכל. נקטר ּומהּֿמּמּנּו קרב אי ְֱִִֵֵֶֶַַַָָָָהּכתּוב

ה'תשע"א תשרי כ"ד קודש שבת

  
    *

 

― הפ"ט לאכֹולהּמצוה הּכהנים ׁשּנצטּוּו הּצּוּוי ְְֱֲִִִִֶֶַַַַַָֹ
ׁשה והאׁשם החּטאת ּכלֹומר: הּקדׁשים, םּבׂשר ְְְֳִֵֶַַַַַָָָָָ
אתם "ואכלּו יתעּלה: אמרֹו והּוא קדׁשים, ְְְְְִִֶֶַָָָָָֹֹקדׁש

ּבהם" ּכּפר אׁשר  ספרא ּולׁשֹון . ְְֲִֶֶַָָֻ
 על ּכּפרה קדׁשים ׁשאכילת "מּנין :ֲִִִִֶַַַַָָָָ

לכם נתן "ואתּה לֹומר: ּתלמּוד ְְְִֵֶַַַָָָָָֹּכלֿיׂשראל?
ה'" לפני עליהם לכּפר העדה אתֿעון ְְֲֲִֵֵֵֵֵֶֶַָָָֹלׂשאת

  ויׂשראל אֹוכלין הּכהנים ּכיצד? הא ,ְְְֲִִִֵֵַַָָֹ
ׁשהיא זֹו ׁשאכילה זֹו מצוה ּומּתנאי ְְְְֲִִִִִִֵֶֶַָָָמתּכּפרין".

אינּה ― מצוה עד ולילה ליֹום אּלא ְְְִֵֶַַָָָָָ
אֹו החּטאת אֹותּה אכילת ּתאסר ואחריֿכן ְֲֲֲִֵֵֵֵַַַַָָָחצֹות.
הּקבּוע. ּבּזמן אּלא מצוה אכילתּה ואין ְְְֲִִֵֶַַַַָָָָָָָָהאׁשם,
ואינה הּכהנים, לזכרי מיחדת זֹו מצוה ׁשּגם ְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַָָָֹֻּוברּור
ׁשּבהם ― קדׁשים ׁשּקדׁשי לפי לּנׁשים, ְְִִִֵֶֶֶַָָָָָָחֹובה
אבל לּנׁשים; נאכלים אינם ― זה ּפסּוק ֱֱֲִִֵֶֶֶַַָָָָָנאמר
נאכלים קּלים, קדׁשים ּכלֹומר: הּקדׁשים, ְְֱֳִִִִֶַַַָָָָָׁשאר
נזיר ואיל מּתֹודה חּוץ אחד, ולילה ימים ְְְְִִִִֵֵֶַָָָָָלׁשני
ׁשהם אףֿעלּֿפי חצֹות עד ולילה ליֹום ְְֲִֵֵֶֶַַַַָָׁשהם
קּלים קדׁשים אֹוכלֹות הּנׁשים וגם קּלים; ְְִִִִִַַַַָָָָָקדׁשים

אכילתם וגם אּלּו.    ְֲִֵַָָ
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קלח         
  

אכילתּה הּתרּומה ּגם וכן למצוה. ְְְְְֲִִִֵֶֶַַָָָָנגררת
קּלים קדׁשים אכילת ׁשאין אּלא למצוה, ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָנגררת
ׁשאכילת לפי ואׁשם. חּטאת ּבׂשר ּכאכילת ְְְְֲֲִִִֶַַַַַָָָָּותרּומה
הּמתּכּפר ּכּפרת ּבּה נׁשלמת ואׁשם חּטאת ְְְְִִֵֶֶַַַַַַָָָָָּבׂשר
― האכילה על הּצּוּוי נאמר ּובהן ׁשּבארנּו, ְְֱֲִִֵֶֶֶַַַַָָָּכמֹו
ּבתרּומה ולא קּלים ּבקדׁשים לא נאמר ְְְֱִִִֶֶַַַָָָֹֹֹמהּֿׁשּלא
עׂשה והאֹוכלם אּלּו אחר נגררים הם ּולפיכ ―ְְְְִִִֵֵַַָָָָָָ

ספרי ּולׁשֹון מצוה. מּתנה "עבדת : ְְְֲִִֵַַָָָֹ
אתּֿכהּנתכם" אּתן  לעׂשֹות" ― ְְֲֵֶֶֶַַֻ

ּבּגבּולין קדׁשים אכילת ּכעבֹודת ְֲֲִִִַַַַָָ
מקּדׁש ּבּמקּדׁש מקּדׁש עבֹודת מה ּבּמקּדׁש: ְְְְְֲִִִִֵַַַַָָָָָמקּדׁש

קדׁשים אכילת אף עֹובד, ואחרּֿכ ְֲִִֵַַַַָָָָָידיו
ּוכבר אֹוכל". ואחרּֿכ ידיו מקּדׁש ְְְְִֵֵַַַַָָָָּבּגבּולין
ּבּזבחים. מקֹומֹות ּבכּמה זֹו מצוה ּדיני ְְְְְֲִִִִִֵַָָָָנתּבארּו

― הקמ"ה מּלאכֹולהּמצוה ׁשהזהרנּו האזהרה ְְְְֱִִֶֶַַַַָָָָֻ

והּוא הּכהנים, ואפּלּו לעזרה חּוץ ואׁשם ְְֲֲֲִִַַַָָָָָָֹחּטאת
"וצאנ ּבקר" זה: ּבפסּוק ּכאן אמרֹו  ְְְְְֶֶָָָָֹ

מעׂשר ּבׁשערי לאכל לאֿתּוכל אמר: ְְְֱִִֶֶַַַַָָֹֹּכאּלּו
הּפרּוׁש ּובא ,וצאנ ּבקר ּדגנ  ְְְְְֵֶַָָָֹ

אּלא הּכתּוב ּבא לא ― "וצאנ ּבקר" :ְְְֶֶַָָָָֹֹ
לּקלעים חּוץ ואׁשם חּטאת לאֹוכל  ְְְִֵַַָָָָ

אֹוכל ּגם וכן לֹוקה. וזה ּבלאֿתעׁשה, עֹובר ְְְֲֵֵֵֶֶֶֶַַֹׁשהּוא
ׁשּנתּבאר ּכמֹו לֹוקה, לחֹומה חּוץ קּלים ְְִִִֵֶֶַַָָָָקדׁשים

מּכֹות חּוץּבגמרא ּכלּֿדבר ׁשאֹוכל לפי , ְְִִֵֶַָָָָָ
"ּבׁשערי לאכֹול תּוכל "לא אכילתֹו ְְֱֲִִִֶֶַָָֹלמקֹום

זאת. ּוזכֹור ּביּה. ְֵֵָָֹקרינא

― הקמ"ח מּלאכֹולהּמצוה הּזר ׁשהזהר האזהרה ְְְֱִִֶֶַַַַָָָָָֻ
קדׁשים קדׁשי וזר" אמרֹו: והּוא , ְְְְִֵָָָָָ

הם" ּכיֿקדׁש לאֿיאכל  חּיב ואינֹו . ְִֵֵֶַַָֹֹֹ
ּדמים. זריקת אחר ּבעזרה ׁשּיאכל עד מלקּות
שבתקודשכ"דתשריה'תשע"א

ְְֲִִֶַַַַַַָָָָֹ
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המשך ביאור למס' עבודה זרה ליום חמישי עמ' א
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(„Ï).Â„‰ ˙‡Â È‡‰ ‡Âואף אריא ואתא (תרגום:)
‰„Â.(ÂÏ)דובא: ‚ È‡‰ ˙‡ ‚,רבוין אלו הרי

ילדיו: ושני ודוב גוריו, ושני ‰ÈÏÈ(ÊÏ)ארי ˘‡ ‰
.È‡‰ „ÈÓ,ההוא הדבר לי נזדמן לחנם שלא אני יודע

ישראל, לתשועת בה כיוצא לידי בא אני שלעתיד אלא
להם שנתן צדיקים משני אחד וזה ואצא. עליה ואסמוך

שנאמר ומרדכי, דוד לדבר, להשכיל וחשו ברמז, (אסתר

אמר:יא) וגו', חצר לפני מתהלך מרדכי ויום יום ובכל :
הזה, הערל במשכב שנתפסה זו בצדקת עלתה לחנם לא
צרה: ביום לישראל לעמוד היא שעתידה אלא

(ÁÏ).ÂÈ„Ó „Â„ דוד‡˙ כמדת להיות נהפכו

שהיה שאול של שהיו אף המשחה, בשמן משנמשח
ומעלה משכמו העם מכל ב)גבוה ט שראה(לעיל וכיון ,

בדבר: דוד והרגיש הרע, עין בו הכניס כן, שאול
(ËÏ).˙ÎÏÏ Ï‡ÂÈÂיש למיזל. אבה ולא יונתן: תרגם

כמו וחילופו, לשון משמשות לג)תיבות י מסעף(ישעיהו :
ז)פארה; נב חיים:(תהלים מארץ ושרשך :.‰ ‡Ï ÈÎ
אליף:(תרגום:) לא È˙È.ארי ‡Ï ÈÎ(:תרגום)לית ארי

ויואל אחר: לשון בכך. נס של שבחו אין ניסא, בהון
כבדים שהיו ראה וכאשר ולנסות, ללכת רצה ללכת,

הסירם: ‡È.(Ó)עליו, È˜ÂÏÁדקות אבנים
ובתרמיליה:ËÂ˜ÏÈÂ.וחלקות:

 
(Ï).‰Ê‰ „Î:'וכו לאיש יעשה „Â„.(Ï‡)מה „ ˘‡

הוא והרי וכו', הפלשתי מי באמרו הפלשתי גבורת לבזות
בו: ילחם שהוא ÏÂÙÈ.(Ï)כאומר Ï‡אדם לב יחרד לא

הפלשתי: ‡˙‰.(Ï‚)בעבור Ú ÈÎטכסיסי יודע אינך ועדיין
מנעוריו: במלחמה רגיל והוא ‰„Â.(Ï„)מלחמה, ˙‡Âועם

יחד: שניהם ‰„Â.(ÂÏ)הדוב, ‚:הארי עם È‰Â‰הבא
.È˙˘ÏÙ‰,מהם כאחד הפלשתי סוף שיהיה בה' אבטח כאומר

וכו': חרף אשר ÈÏÈÈ.(ÊÏ)על ‡Â‰להמית אוכל לא אם
ÎÏÏ˙.(ËÏ)אותו: Ï‡ÂÈÂ:מלחמה בכלי ללכת Ï‡רצה ÈÎ
.‰:'וכו אוכל לא אמר ולזה מלחמה, בכלי ללכת מעולם בחן לא לומר: רצה נסה, שלא ÂÏ˜Ó.(Ó)אלא Á˜ÈÂלהטעות

הקלע: מן נשמר יהיה ולא המקל, עם להכותו אליו שיגש לחשוב הפלשתי, ÂÏ.את ÁÈÂ:לקלעותם והנאותים הטובים
˜ÏÈÂ.ËÂ:בהאבנים ירגיש לא למען בהילקוט, שם ÂÎÂ.(Ó)הכלי Ú ‰È‰ ÈÎמעט לפי במלחמה, נסה לא אשר המורה

ומהתענג: ‡ÈÎ.(Ó‚)השנים ÏÎ‰:אנכי כלב וכדומה:ÂÈ‰Ï‡.וכי יהרגך, פלשתים אלהי באמרו

 
(„Ï).Â„‰ ˙‡Â:הדוב ואחזתי:È˙˜ÊÁ‰Â.(Ï‰)ועם
(ÁÏ).ÂÈ„Óכמו יב)מלבושיו, ד קרועים:(לעיל ומדיו :
(ËÏ).Ï‡ÈÂכמו כא)ורצה, ב משה:(שמות ויואל :.‰ ‡Ï ÈÎ

ובחינה: נסיון מלשון והוא נסה, לא ‡È.(Ó)אלא È˜ÂÏÁ
ולזרקם: לקלעותם הניח חלקים, כעיןËÂ˜ÏÈÂ.אבנים הוא

בדרך שלוקט ומה חפציו הרועה בו ישים מעור, עשוי שק
ילקוט: יקרא ולזה בוÂÚÏ˜Â.מהלכו, יזרוק אשר הדבר הוא

Ó‡‰.(Ó)האבן: ‰ÙÈ Ú:מראה ויפה כמו
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(Ï).‰Ê‰ „Î:'וכו לאיש יעשה „Â„.(Ï‡)מה „ ˘‡

הוא והרי וכו', הפלשתי מי באמרו הפלשתי גבורת לבזות
בו: ילחם שהוא ÏÂÙÈ.(Ï)כאומר Ï‡אדם לב יחרד לא

הפלשתי: ‡˙‰.(Ï‚)בעבור Ú ÈÎטכסיסי יודע אינך ועדיין
מנעוריו: במלחמה רגיל והוא ‰„Â.(Ï„)מלחמה, ˙‡Âועם

יחד: שניהם ‰„Â.(ÂÏ)הדוב, ‚:הארי עם È‰Â‰הבא
.È˙˘ÏÙ‰,מהם כאחד הפלשתי סוף שיהיה בה' אבטח כאומר

וכו': חרף אשר ÈÏÈÈ.(ÊÏ)על ‡Â‰להמית אוכל לא אם
ÎÏÏ˙.(ËÏ)אותו: Ï‡ÂÈÂ:מלחמה בכלי ללכת Ï‡רצה ÈÎ
.‰:'וכו אוכל לא אמר ולזה מלחמה, בכלי ללכת מעולם בחן לא לומר: רצה נסה, שלא ÂÏ˜Ó.(Ó)אלא Á˜ÈÂלהטעות

הקלע: מן נשמר יהיה ולא המקל, עם להכותו אליו שיגש לחשוב הפלשתי, ÂÏ.את ÁÈÂ:לקלעותם והנאותים הטובים
˜ÏÈÂ.ËÂ:בהאבנים ירגיש לא למען בהילקוט, שם ÂÎÂ.(Ó)הכלי Ú ‰È‰ ÈÎמעט לפי במלחמה, נסה לא אשר המורה

ומהתענג: ‡ÈÎ.(Ó‚)השנים ÏÎ‰:אנכי כלב וכדומה:ÂÈ‰Ï‡.וכי יהרגך, פלשתים אלהי באמרו

 
(„Ï).Â„‰ ˙‡Â:הדוב ואחזתי:È˙˜ÊÁ‰Â.(Ï‰)ועם
(ÁÏ).ÂÈ„Óכמו יב)מלבושיו, ד קרועים:(לעיל ומדיו :
(ËÏ).Ï‡ÈÂכמו כא)ורצה, ב משה:(שמות ויואל :.‰ ‡Ï ÈÎ

ובחינה: נסיון מלשון והוא נסה, לא ‡È.(Ó)אלא È˜ÂÏÁ
ולזרקם: לקלעותם הניח חלקים, כעיןËÂ˜ÏÈÂ.אבנים הוא

בדרך שלוקט ומה חפציו הרועה בו ישים מעור, עשוי שק
ילקוט: יקרא ולזה בוÂÚÏ˜Â.מהלכו, יזרוק אשר הדבר הוא

Ó‡‰.(Ó)האבן: ‰ÙÈ Ú:מראה ויפה כמו
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(„).ÌÈ˜ÈÂ‰È ÂÓ˘ ˙‡ ÈÂוהשרים המלכים דרך כך

דוגמא רוצים שהם שם למשרתיהם (בראשיתשמכנים

וכןמ"א) וגומר יוסף שם פרעה ויקרא(במדבר)ויקרא
וכן יהושע נון בן להושע א)משה שר(דניאל וישם

בו מושל שהוא להודיע כדי והכל וגו' שמות הסריסים
כרצונו: שם לו ÌÈ˜ÈÂ‰È.לכנות ÂÓ˘ ˙‡ ÈÂלמה

פרעה שהרג לאחר כי מפורש למעלה יהויקים שמו קרא
עובד: למס והעניש' מלך המליך ÏÚ‰(Â)יאשיהו ÂÈÏÚ

.ˆ‡„ÎÂכמו מארצו לצאת פרעה יכול לא כי
כד)שכתוב ב' לצאת(במלכים מצרים מלך עוד הוסיף ולא

כל פרת נהר עד מצרים מנחל בבל מלך לקח כי מארצו
של בכרכמיש הרביעית בשנה שנצח מצרים למלך אשר

כמפורש פרת מה)נהר Ï‰.:(בירמיה ÂÎÈÏÂ‰Ïולא
ניבא וכן נבלתו והשליך מת בדרך אלא לאשור הוליכו

כ"ב) מהלאה(ירמיה והשלך סחוב יקבר חמור קבורת
וכן הכלב במעי חמור קבורת והיכן ירושלים לשערי

כד)מוכיח כתב(במ"ב ולא אבותיו עם יהויקים וישכב
‰'.(Ê)ויקברהו: ˙È ÈÏÎÓÂועל ה', בית כלי ומקצת

ירמיה נתנבא ישראל(כו)זה אלהי צבאות ה' אמר כה כי
שלש בשנת עולם בסדר ומקשה וגו' הנותרים הכלים על
מוכיח וכאן בידו ה' ויתן יהודה מלך יהויקים למלכות
למרדו שלש בשנת ת"ל ומה למלכות בי"א שהיה

כד)שנאמר שנים(במ"ב שלשה עבד יהויקים לו ויהי
עלה למרדו שלשה ובשנת שנים שלשה בו וימרוד וישב
שנה מר דאמ' לנבוכדנאצר שמונה שנת והוא עליו
שנים ושלש' יהויקי' כבש שניה נינוה כבש ראשונה
שנ' ליהויקים ארבע בשנ' אם כי מלך לא והוא בו מרד

כ"ה) מלך(ירמיה יאשיהו בן ליהויקים הרביעית בשנת
לנבוכדנצר: הראשונה השנה היא יהודה

(Á).ÂÈ˙ÂÚÂ˙Â:אמו על ÂÈÏÚ.שבא ‡ˆÓ‰Âכתובת
‰˘‰.(È)קעקע: ˙Â˘˙ÏÂ:יהויקים ÈÏÎשהגלה ÌÚ

.'‰ ˙È ˙„ÓÁוהשאר לקח אותם החמודים דברים
במ"ב עמו הכל לקח אז צדקיהו גלות עד (כד)הניח

וגו': בבל מלך על יהודה מלך יהויכין שיצא מפורש
.ÂÈÁ‡ Â‰È˜„ˆ ˙‡ ÍÏÓÈÂוכן יהויקים של (במלכיםאחיו

אתשם) ויסב תחתיו דודו מתניה את בבל מלך וימלך
יהויכין: של דודו צדקיהו ‰Ú.(È)שמו ˘ÚÈÂמהו

כמפורש ה' מפי הנביא ירמיהו לפני נכנע שלא הרע
ל"ח) אלהי(בירמיה ה' אמר כה צדקיהו אל ירמיה ויאמר

אני דואג עד וגומר תצא יצא אם ישראל אלהי צבאות
בזה אלא חטא לא זה מחטא וחוץ וגומר היהודים את
שבועת על ושעבר ה' מפי נביא לדבר שמע שלא
יהויקים על עליו והנמצא בתועבותיו אבל נבוכדנאצר
זצ"ל: משלם ב"ר אליעזר ר' מפי לעשות, הרע לא

 
(Â).Â‰‡ÈÂ:בירמיה כמ"ש בדרך ומת בבל אל להוליכו נחושת של בשלשלאות בבבל:ÂÏÎÈ‰.(Ê)קשרו לו שהיה בארמונו
(Á).ÂÈÏÚ ‡ˆÓ‰Â:זמן לאחר נתגלה אשר שבסתר תועבותיו ˘ÌÈ.(Ë)ר"ל ‰ÂÓ˘ שנה עשרה שמנה בן נאמר ובמ"ב

לאחר פן וחשש ממנו הקטן אחיו את לפניו המליכו הארץ עם אשר ראה כי על שנים עשר בחייו המליכו אביו יהויקים ואלו
אביו: מות לאחר מלכו עת ב' ובמלכים אביו בחיי מלכו עת כאן ואמר בחייו המליכו לזה הגדול לפני הקטן ימליכו מותו

.'ÂÎÂ ÌÈ˘„Á ‰˘Ï˘Â:ימים עשרה עוד לכתוב חש לא ובמ"ב אביו מיתת לאחר משמלך ‰˘‰.(È)ר"ל ˙Â˘˙ÏÂלעת ר"ל
בנו יהויכין על שלח אז יהויקים על גדודיו שלח כאשר עומדת שהית' בעצמה ההיא הנקודה אל השמש יהויקיםשבא כבוש (אולם

אחת) בשנה הכל היה צדקיה והמלכת וכבושו יהויכין Ï‰.:והמלכת Â‰‡ÈÈÂ:בידו להמסר מעצמו אליו שיצא נאמר ÓÁ„˙.במ"ב ÈÏÎ
ה': בית של החמודים ‡ÂÈÁ.כלים Â‰È˜„ˆאת והמליך שחזר כאן אמר בנו יהויכין מלך יהויקים שאחר למעלה שנאמר לפי

יהויקים: של אחיו ‰'.(È)צדקיה ÈÙÓ:'ה מפי לו ניבא אשר
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(272. ר ל מ(2733648 :   ְְְְִִִִֵֵֶַַַַָ
ר.  רת ל  248 לע לראת ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָ

(274ראל לאר לר א רת ל ר ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ר לע ראל  רר  לעת אל מְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָו
    ר ל   לא ל  א ֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹרת
.עמ וללמ  אל רתל  ע לא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

.מ ר ראל.275)אל מ(276ל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
.ר ו תמא  לאר  מאר277)ארת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

.מא  ע(278.(279ע ממ ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ
ת. רא.(280לת מ ת. על(281ר ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָ

:מ אל ל ר (282ל א ל ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ
ל  או ע ממ ר ל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָמע
תל ת לת  ר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָֻמת

ר.283)   ממ(284ממע   למר: ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
 את לע ר  ל מע תממ לְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֻ
ל א א   מ לל מ רְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
מרא: אלת .ע ראת  על ל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹרת

(285 לא ת  מ ל ע עלְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָ
מ ל ל ואר רמ  א אמר:286)א ְְְְֱֲִֵֵֶֶָָָָָֹֹ

(287.מ תא(288(289.ו (290ל   ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָ
מער(291.(292ל. א   מלאל ל  ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

. תמל ר(293.294)את ת ר  ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֻ
.(295 את וע ל(296.מ את297)מ ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

:ל (298 את תל ר ע ְְִִִֶַַַַַָָָ
או: ו עלו את299(.אמר מ ר מ(300ו ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָָ

(301. (302.את .303)ללא מ אלו .מ ְְְְֲִֵֶַַַָָָֹֹֻ
(304.א(305רא א את לת ע על על ְְְְְְֲִֵֶֶֶַַַַַַַָ

 ע מ ר ללא  ער ר לר ְְְְְִִִִִִֵַַָָָֹֹא
ת(306ללא ר ר א א  ר ת ְִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָֹ

ר. א  מ א  ו(307ראת ְְְִִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
:לתמ מ(308מרל אר  ע על על ְְְְְֲֲִִִֵֶֶַַַַַַָֹ

 רתע לל מותו ל   עְְְְֲִִִִִֵֶֶֶַַָָָָ
מרא:309) א310)אמרת ר רא א א אמר: ְְֱִֶֶֶֶַַָָָָָֹֹ

אר. א (311.א אר ל ְִִִֵֶֶַַָָָ
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ר.  רת ל  248 לע לראת ְְְְִִִִִִֵַַַָָָָָָ

(274ראל לאר לר א רת ל ר ְְְְְְֱִִֵֵֵֶֶַַַָָָָֹ
ר לע ראל  רר  לעת אל מְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָָָו
    ר ל   לא ל  א ֲִִֵֵֵֶֶֶָָָָָָֹֹֹרת
.עמ וללמ  אל רתל  ע לא ְְְְְֲִִִִִֵֵֵֵֶֶַַָָֹֹ

.מ ר ראל.275)אל מ(276ל ְְְְְְֲִִִֵֵֶֶַַָָָָָ
.ר ו תמא  לאר  מאר277)ארת ְְְְְִֵֵֶֶֶֶַַָָָָ

.מא  ע(278.(279ע ממ ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָָָ
ת. רא.(280לת מ ת. על(281ר ְְְְְִִִִֶַַַַַַָָָ

:מ אל ל ר (282ל א ל ְְֲֲֲִִִִֵֵַַַָָָָָָ
ל  או ע ממ ר ל ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַַָָָמע
תל ת לת  ר ְְְְְֲִִִֵֶַַַַַַָֻמת

ר.283)   ממ(284ממע   למר: ְְְְְִִֵֵֵֶַַָָָָָ
 את לע ר  ל מע תממ לְְְִִֵֵֵֵֵֶֶַַַַַָֹֻ
ל א א   מ לל מ רְְְִִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָ
מרא: אלת .ע ראת  על ל ְְְְִִֵֵֶֶֶַַָָֹרת

(285 לא ת  מ ל ע עלְְְְְֲֲֲִִִִֵֵֶֶֶַַָ
מ ל ל ואר רמ  א אמר:286)א ְְְְֱֲִֵֵֶֶָָָָָֹֹ

(287.מ תא(288(289.ו (290ל   ְְְְֵֵֵֵֶֶַַַָָ
מער(291.(292ל. א   מלאל ל  ְְֲִִֵֵֵֵֵֶֶֶַַָָָָָָ

. תמל ר(293.294)את ת ר  ְְְֲִֵֵֵֶֶַַַָֹֻ
.(295 את וע ל(296.מ את297)מ ְִִִִֵֵֶֶֶֶַַַַַָָ

:ל (298 את תל ר ע ְְִִִֶַַַַַָָָ
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Ï   ˙˙L Ï  ÏL   Ï   ÎÏ  L  Î   
L ÏÏ ˙      L      LÎL ˙ÎÏÏ 

L Ï  ˙LÏ  ˙L Î   ˙LÏ  ˙L    ˙L
Î     ˙   ˙  L  Ï      Î 

 L   L  Ï  Ï  ˙   L Ï L L 
Ï ˙ÎÏÏ Ï   L Ï Ï    Ï   Ï L    ˙ÎÏÏ Ï

Ï L  ÎÏ  L L Ï   ˙        
 Ï L Î   L   L  Ï L ÎÏ Ï  L

 ÎÏÏ  L    Ï L ÎÏ   Ï  L 

ג סעיף תחילת בדרך לו שהחשיך מי דין רסו, סימן ב חלק

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 
  בבהמה גם כן להזהר צריך אם צ"ע -
טפחים י' .גבוהה

   כאילו נחשבת בבהמה ורגל יד עקירת -
ורגליה ידיה שני .עקרה

 
צריך6) אין התוספות לדעת והנה א: סוס"ק שמז סי' קו"א

מהלכת כשהיא בהמתו גבי על כיסו להניח שהחשיך מי ליזהר
לדינא. וצ"ע עשרה גבוה היא אם כו'

כאלו7) ורגל יד שעקרה וכל א: עה, בתרא בבא רשב"א ראה
קאי. דלמעקר רגליה ושתי ידיה שתי עקרה

חפץ8) כשעוקר אלא חייב אינו התורה מן ס"א: שמז סי'
העומד אבל להפך או הרבים ברשות ומניחו היחיד מרשות

בידו וחפץ השנייה לרשות ידו ופשט אלו רשויות משתי באחת
הניח וזה זו מרשות עקר שזה שם העומד חבירו ממנו ונטלו
בעשותה הארץ מעם שנאמר פטורים שניהם השנייה ברשות
אותה ועשה יחיד מקצתה את העושה ולא כולה את העושה
מדברי כן לעשות אסורים אבל פטורין אותה ועשו שנים חייב
מלאכה לעשות מהם ואחד אחד כל יבאו שמא גזרה סופרים

בשבת. שלימה

•
    

Âפורס שהיה מי ויש בטליתו מתעטף שהיה מי יש עיטוף
ירא כל מקום ומכל עיטוף לנו אין ואנו ראשו על סודרו
מדקדקין ויש ראשו על הכובע ישים רק במצנפת יברך לא שמים
הקבלה פי על אומרים ויש העליון בבגד להתעטף ג"כ נוהגין

השכינה: כבוד מפני ישראל בארץ אלא עיטוף שאין

Êלקבלו חושק שהוא הכוס חביבות להראות ידיו בשתי מקבלו
ידיו בב' ולא לבדו בימינו נוטלו לברך וכשיתחיל כחו בכל
יותר חשובה היא והימין עליו כמשאוי נראה יהא שלא כדי
ימינו בה לסמוך אפילו בשמאל כלל יסייע ולא הכוס לכבוד
הימין לתמוך מתירים ויש כלל בכוס נוגעת השמאל שאין

גדול. שהכוס כגון לצורך לא אם להחמיר ויש בשמאל

אדם כל שמאל שהוא שלו בימין הכוס אוחז איטר המברך ואם
אצלו. חשובה שהיא

קודם. יסירם רק ידים בבתי הכוס ליטול ואין

הכף על הכוס להעמיד יש הקבלה פי שעל שאומר מי ויש
באצבעותיו לאחוז ולא הכוס סביב זקופות תהיינה והאצבעות

ממש: האצבעות על להעמיד אומרים ויש

Áואם קרקע גבי על יושב הוא אם טפח הקרקע מן מגביהו
שיהא כדי טפח השולחן מעל מגביהו בשולחן מיסב הוא

בו: ויסתכלו המסובין לכל נראה

Ëמי יש כן ועל ממנו דעתו יסיח שלא כדי בו עיניו ונותן
עליו לברך גלא"ז) קלו"ג (שקורין צר שפיו כוס שפוסל
שלא נכון זה ואין שבתוכו ביין עיניו ליתן יכול שאינו מפני
ומכל ממנו דעתו יסיח שלא בכוס אלא ביין עיניו ליתן הצריכו
לשתות שיוכל (כדי אחר כוס על לברך יש לכתחלה מקום
בקל כן לעשות אפשר שאי מה ק"צ בסי' כמ"ש כאחת רביעית
זה על יברך בקלות אחר כוס שם אין אם אבל צר) שפיו בכוס

כלל: פסול חשש בו ואין

Èקלה שיחה אפי' המברך ישיח לא לברך בידו הכוס משיאחז
המסובין שגם אומרים ויש הדעת היסח משום תיבות וג' ב'
לחוש וטוב לברך בידו הכוס המברך משנטל להסיח להם אין

לכתחלה. לדבריהם

המסובין גם ישיחו לא לברך המברך משהתחיל הכל ולדברי
מה ולהבין לשמוע צריכים שהם מברך שהוא בשעה אצ"ל
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להשיח להם אין לברכה ברכה בין אפילו אלא המברך שאומר
ואם בעצמו כמברך שהשומע להשיח רשאי המברך שאין כמו
יצאו מעט שותק שהמברך בשעה לברכה ברכה בין ושחו עברו
שהוא בשעה שחו אם אבל יצא בעצמו המברך שח אם ואפילו

יצאו. לא מברך

מברך בזימון שהמברך שבשעה ההמון בין מצויה זו ושערוריה
של עשה על ועוברים אחרים דברים ומדברים לו שומעין אין
שאז בזימון כלל לברך שלא היה מאד וטוב נפש בשאט תורה
לומר שטועים עכשיו משא"כ לעצמו מברך אחד כל היה
וגם אומר הוא מה שומעין אינם והם המברך בברכת שיוצאים
ברכה כל המברך עם במלה מלה בלחש שיאמר נכון אדם לכל
לשמוע לכוין יכול אדם כל שאין לפי החתימות ואפילו וברכה
ישמע ולא לבבו יפנה באמצע ואם המברך מפי ותיבה תיבה כל
לסיים ימהר ובחתימות חובתו ידי יצא לא המעכבת תיבה איזו
כמו אחריו אמן לענות שיוכל כדי המברך שיסיים קודם

ונ"ט. נ"א בסי' שנתבאר

המזון ברכת כולם לברך כשמצטרפין אלא מזמנין שאין ואע"פ
מברך אחד כשכל ולא לכולם מברך שאחד דהיינו אחת בבת
כיון מקום מכל קצ"ג בסי' כמ"ש כלל זימון כאן שאין לעצמו
במלה מלה יחד כולם אומרים החתימה עד המזון ברכת שכל
הם החתימות וגם אחת כאמירה ה"ז המזון ברכת המברך עם
כשאחד כמו אחריו אמן ועונים המברך מפי ושומעים חוזרים
מפי לשמוע צריכים הזימון שברכת ואע"פ ממש לכולם מברך
מחמת המזון בברכת מקום מכל שם שיתבאר כמו דוקא המברך

כן. לנהוג יש כוונה חסרון

מברך אחד א"כ אלא מזמנים שאין ואומרים זה על חולקין ויש
עד ולשמוע לשתוק צריכים הפחות ולכל שומעים והם לכולם
לנהוג יש ואילך הזן ברכת ומסיום עיקר וכן הזן ברכת סיום

ברכת סיום עד אבל כוונה חסרון דוחק מחמת הראשונה כסברא
בעניית כלל זימון ידי יוצאים שאין הזימון מעכבת השמיעה הזן

קצ"ג: בסי' כמ"ש לבד שאכלנו ברוך

‡Èהיראה מפני המזון בברכת לשאול שלענין שאומר מי יש
מפני אלא בה מפסיקין שאין כתפלה דינה הכבוד מפני או
מפני בהן שהקלו וברכותיה שמע כקריאת ולא סכנה חשש
ודרשו בם ודברת נאמר שמע שבקריאת (לפי והכבוד היראה
לקרותה וא"צ אחר דבר בם לדבר רשות לך שיש מכאן חכמים
אמרו והם סופרים מדברי אלא התורה מן אחת בתכיפה כולה
קריאת בברכת להחמיר ראו ולא והכבוד היראה מפני להקל
אבל עצמה שמע מבקריאת יותר סופרים מדברי שעיקרן שמע
שכ התורה מן אחת בתכיפה לכתחלה להיות צריך המזון ןברכת
הטובה הארץ על אלהיך ה' את וברכת הפסוק משמעות הוא
בלא אחת בברכה וירושלים והמזון הארץ על לברך לך נתן אשר
נאמר ולא הואיל בדיעבד מעכב זה אין אלא בינתיים הפסק
לענין שמע בקריאת שנאמר כמו יהיו בהויתן יהיו המזון בברכת

ס"ד): בסימן כמ"ש למפרע קראה

Èבביתו מהלך היה אם בין שמברך בשעה לישב צריך
צריך לברך כשמגיע (מיסב) או מעומד שאכלו בין כשאכל
גאוה דרך שהוא מיסב יהא ולא יותר לכוין שיוכל כדי לישב
ישבו לא המסובין כל אלא בלבד המברך ולא באימה ישב אלא
מהלך בירך אפילו כן עשו לא אם אך באימה אלא ראש בקלות

יצא. בדיעבד

לישב א"צ הילוכו דרך ואוכל בדרך המהלך אבל בביתו זה וכל
שיקשה מפני ישב אם עליו מיושבת דעתו שאין לפי ולברך

יפה: לכוין יוכל ולא דרכו איחור בעיניו

המזון ברכת של בכוס יתנהג האיך המברך קפג, סימן א חלק

יב וֿ סעיפים

•

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

 

הפרקהפרקהפרקהפרק:::: ושייכותותוכןתוכןתוכןתוכן עצרת שמיני של הפנימי התוכן

הסוכות לחג

בו אשר עצרת, שמיני של ענינו יבאר זה [בפרק

" הננקלטות הבחינות ביאורל"כל תוספות ובהקדם - "

להקב הביטול כענין"בענין (שהוא העמידה תפילת בעת ה

הסוכות):] דחג המים דניסוך העבודה

       
      
        

 

       
   

      
     

       
    

מכל גשמיים, בענינים עוסקת שהתורה אע"פ
בהלכות הרי חד, כולא וקוב"ה דאורייתא היות מקום,
באופן ובעצמו בכבודו ב"ה סוף אין אור מלובש אלו

אלקהגלוי חלק היותה דעם האדם, לנשמת [בניגוד
גשמי, בגוף מלובשת שהיא מאחר מקום, מכל ממעל,
גשמיים, בענינים עסוק כשאדם התפילה לאחרי הרי
בעת הביטול ובמילא בנפשו מאיר אלקי אור אין שוב

לו]. והולך חולף התפילה

בענינים מלובשת כשהיא (גם שהתורה ומאחר
לכן, ב"ה, סוף האין עם היחוד בתכלית היא גשמיים)
יחוד שאין נפלא "יחוד נעשה התורה עסק ידי על
המלובש ב"ה סוף ואין האדם שכל בין כמוהו"

ותורתו. בחכמתו
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קעי    

להשיח להם אין לברכה ברכה בין אפילו אלא המברך שאומר
ואם בעצמו כמברך שהשומע להשיח רשאי המברך שאין כמו
יצאו מעט שותק שהמברך בשעה לברכה ברכה בין ושחו עברו
שהוא בשעה שחו אם אבל יצא בעצמו המברך שח אם ואפילו

יצאו. לא מברך

מברך בזימון שהמברך שבשעה ההמון בין מצויה זו ושערוריה
של עשה על ועוברים אחרים דברים ומדברים לו שומעין אין
שאז בזימון כלל לברך שלא היה מאד וטוב נפש בשאט תורה
לומר שטועים עכשיו משא"כ לעצמו מברך אחד כל היה
וגם אומר הוא מה שומעין אינם והם המברך בברכת שיוצאים
ברכה כל המברך עם במלה מלה בלחש שיאמר נכון אדם לכל
לשמוע לכוין יכול אדם כל שאין לפי החתימות ואפילו וברכה
ישמע ולא לבבו יפנה באמצע ואם המברך מפי ותיבה תיבה כל
לסיים ימהר ובחתימות חובתו ידי יצא לא המעכבת תיבה איזו
כמו אחריו אמן לענות שיוכל כדי המברך שיסיים קודם

ונ"ט. נ"א בסי' שנתבאר

המזון ברכת כולם לברך כשמצטרפין אלא מזמנין שאין ואע"פ
מברך אחד כשכל ולא לכולם מברך שאחד דהיינו אחת בבת
כיון מקום מכל קצ"ג בסי' כמ"ש כלל זימון כאן שאין לעצמו
במלה מלה יחד כולם אומרים החתימה עד המזון ברכת שכל
הם החתימות וגם אחת כאמירה ה"ז המזון ברכת המברך עם
כשאחד כמו אחריו אמן ועונים המברך מפי ושומעים חוזרים
מפי לשמוע צריכים הזימון שברכת ואע"פ ממש לכולם מברך
מחמת המזון בברכת מקום מכל שם שיתבאר כמו דוקא המברך

כן. לנהוג יש כוונה חסרון

מברך אחד א"כ אלא מזמנים שאין ואומרים זה על חולקין ויש
עד ולשמוע לשתוק צריכים הפחות ולכל שומעים והם לכולם
לנהוג יש ואילך הזן ברכת ומסיום עיקר וכן הזן ברכת סיום

ברכת סיום עד אבל כוונה חסרון דוחק מחמת הראשונה כסברא
בעניית כלל זימון ידי יוצאים שאין הזימון מעכבת השמיעה הזן

קצ"ג: בסי' כמ"ש לבד שאכלנו ברוך

‡Èהיראה מפני המזון בברכת לשאול שלענין שאומר מי יש
מפני אלא בה מפסיקין שאין כתפלה דינה הכבוד מפני או
מפני בהן שהקלו וברכותיה שמע כקריאת ולא סכנה חשש
ודרשו בם ודברת נאמר שמע שבקריאת (לפי והכבוד היראה
לקרותה וא"צ אחר דבר בם לדבר רשות לך שיש מכאן חכמים
אמרו והם סופרים מדברי אלא התורה מן אחת בתכיפה כולה
קריאת בברכת להחמיר ראו ולא והכבוד היראה מפני להקל
אבל עצמה שמע מבקריאת יותר סופרים מדברי שעיקרן שמע
שכ התורה מן אחת בתכיפה לכתחלה להיות צריך המזון ןברכת
הטובה הארץ על אלהיך ה' את וברכת הפסוק משמעות הוא
בלא אחת בברכה וירושלים והמזון הארץ על לברך לך נתן אשר
נאמר ולא הואיל בדיעבד מעכב זה אין אלא בינתיים הפסק
לענין שמע בקריאת שנאמר כמו יהיו בהויתן יהיו המזון בברכת

ס"ד): בסימן כמ"ש למפרע קראה

Èבביתו מהלך היה אם בין שמברך בשעה לישב צריך
צריך לברך כשמגיע (מיסב) או מעומד שאכלו בין כשאכל
גאוה דרך שהוא מיסב יהא ולא יותר לכוין שיוכל כדי לישב
ישבו לא המסובין כל אלא בלבד המברך ולא באימה ישב אלא
מהלך בירך אפילו כן עשו לא אם אך באימה אלא ראש בקלות

יצא. בדיעבד

לישב א"צ הילוכו דרך ואוכל בדרך המהלך אבל בביתו זה וכל
שיקשה מפני ישב אם עליו מיושבת דעתו שאין לפי ולברך

יפה: לכוין יוכל ולא דרכו איחור בעיניו

המזון ברכת של בכוס יתנהג האיך המברך קפג, סימן א חלק
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הפרקהפרקהפרקהפרק:::: ושייכותותוכןתוכןתוכןתוכן עצרת שמיני של הפנימי התוכן

הסוכות לחג

בו אשר עצרת, שמיני של ענינו יבאר זה [בפרק

" הננקלטות הבחינות ביאורל"כל תוספות ובהקדם - "

להקב הביטול כענין"בענין (שהוא העמידה תפילת בעת ה

הסוכות):] דחג המים דניסוך העבודה

       
      
        

 

       
   

      
     

       
    

מכל גשמיים, בענינים עוסקת שהתורה אע"פ
בהלכות הרי חד, כולא וקוב"ה דאורייתא היות מקום,
באופן ובעצמו בכבודו ב"ה סוף אין אור מלובש אלו

אלקהגלוי חלק היותה דעם האדם, לנשמת [בניגוד
גשמי, בגוף מלובשת שהיא מאחר מקום, מכל ממעל,
גשמיים, בענינים עסוק כשאדם התפילה לאחרי הרי
בעת הביטול ובמילא בנפשו מאיר אלקי אור אין שוב

לו]. והולך חולף התפילה

בענינים מלובשת כשהיא (גם שהתורה ומאחר
לכן, ב"ה, סוף האין עם היחוד בתכלית היא גשמיים)
יחוד שאין נפלא "יחוד נעשה התורה עסק ידי על
המלובש ב"ה סוף ואין האדם שכל בין כמוהו"

ותורתו. בחכמתו
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קעב   

הביטול אותו התורה, עסק ידי שעל ונמצא,
נקבע העמידה, תפילת בעת מרגיש שהאדם להקב"ה

כולו. היום כל למשך בנפשו

       
       
      

 
לקבוע פעולתו יפעול התורה שעסק כדי אמנם,
(מצד בתפילה שהרגיש לה' הביטול את האדם בלב
והדביקות היחוד תכלית שהם והלכותי', התורה מעלת
די לא - הקב"ה) של ורצונו חכמתו להיותן ית', בו
מכון להיות צריך גם האדם אלא הלימוד, בעצם
מכל עצמו את ויפקיר שיבטל עי"ז ית', ליחודו
ותאוות הבהמית נפשו מרצונות רק לא היינו רצונותיו,
שכוונתו היינו דקדושה, מרצונות אפילו אלא גופניות,

בשביל תהי' לא יתברך עצמובעבודתו רקתועלת אלא
לחוד. להקב"ה רוח נחת לתת כדי

שאינו יתברך, אליו במציאות הביטול ענין וזהו
"מכון אלא אינה מציאותו וכל כלל, עצמו את מרגיש

יתברך". ליחודו

הפירוש בביאור אחר במקום מבואר זה [ענין
"ארץ היא ישראל שארץ המרגלים בטענת הפנימי

יושבי'"]. אוכלת

  'ית בו ונכלל מתבטל האדם כאשר
       
      
      

     
האדם, השגת - ענינו התורה שלימוד אע"פ

נרגשת צ"ל בזה (חכמתומציאותשלכאורה האדם
אם מקום, מכל התורה), חכמת וקולטת התופסת ובינתו
כדי רק אלא עצמו הנאת לשם אינו בתורה עיסוקו כל
שלו התורה עסק אזי בלבד, להקב"ה רוח נחת לתת
הרגש בענין התפילה לעבודת ממש בשווה הוא
ענין התורה שע"י אלא עוד, ולא ית', אליו הביטול
כולו. היום כל למשך בנפשו ונטוע קבוע נעשה הביטול

       
      
       

    

ה"קליטה" היא שבו עצרת, דשמיני החג תוכן זהו
דניסוך העבודה ידי על אליו שמגיעים הביטול של
(בחינת הביטול את "יפלוט" שלא הסוכות, בחג המים
תפילת של הביטול את לשמור שצריכים כמו - מים)

התפילה. אחרי יתבטל שלא העמידה,

       
       

 
"ביום בחינת ע"י נעשית הביטול לענין הקליטה
כי הבינה, ספירת על קאי "שמיני" פירוש: השמיני",
הספירות עשרת את כשסופרים השמינית ספירה היא
חשבון [לפי ממלכות מתחיל למעלה, מלמטה
- הבינה וע"י הספירות], בכלל הדעת שאין הספירות
לכם", תהי' עצרת - השמינית] [בחינת השמיני "ביום
וכנ"ל בתוככם, קליטה בבחינת תהי' המים שבחינת
יהי' בינה) בחינת והשגה, (הבנה התורה עסק שע"י

באדם. ונטוע קבוע הביטול בחינת רושם

הביטול לנטוע הבינה כח של שבכוחו והטעם
נקודת בעומק ה"מים") היאהלב(ענין בינה והרי ,

כח שמסגולת היינו ליבא", ש"בינה לפי הוא - במוח
עצמה הבינה כאילו שזהו עד הלב, על לפעול הבינה

בלב. נמצאת

      


לנטוע הכח לבינה שיש - גופא זה על והטעם
נגע שהדבר (המורה הלב" נקודת ב"עומק הביטול
בבינה". הוא עתיק ש"התגלות לפי הוא - נפשו) בעומק

פירוש:

הכתר, שבספירת העליונה המדריגה היא "עתיק"
בבינה היא התענוג והתגלות התענוג", "עולם ונקרא
שבנפש התענוג שכח הנפש, בכוחות הוא וכן דוקא.
בעומק המושרש שבאדם, עליון היותר הכח שהוא -
בבינה מתגלה - הכוחות כל משאר למעלה הנפש
איזה לו כשנופל למטה באדם עד"מ "כמו דוקא,
תענוג, מתמלא הוא עמקות באיזו חדש ושכל השגה
הוא בשלימות התענוג והתפשטות התגלות עיקר אמנם
שכלו בהרחבת הזאת העמקות כשמשיג אח"כ דוקא

דוקא". בינתו ורוחב
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להיות נמשך ליבא) (בינה הבינה ע"י ולפיכך,
כי - הביטול) (ענין מים לבחינת וקליטה "עצרת"
היא המים) (בחינת לה' הביטול שענין לעיל, נתבאר
הבן (כאהבת בתענוגים אהבה בבחינת לה' האהבה
אהבה וגילוי ממש). אביו אצל כשנמצא לאביו
וכנ"ל, "בינה", ידי על הוא האדם בלב לה' בתענוגים

(עולם עתיק בבינה".התענוגד"התגלות הוא (

ד הענין שנתבאר תהי'"[לאחרי עצרת השמיני ביום

ניסוך"לכם (ענין לה' הביטול דבחינת הקליטה הוא שאז ,

מ לבאר ישוב - הסוכות) דחג ""המים מיםש ושאבתם

הישועה ממעיני הסוכות"בששון בחג ששואבים שהמים ,

מעומק הנובעים מים היינו מעין, מי להיות צריכים

" - גופא [ובזה לעפר, מתחת רבים,מעינותהאדמה לשון "

מעיינות]. תרי

ד - הענין עניןמעיין"ונקודת על יותר עוד מורה "

כנהביטול המים, דניסוך העבודה תוכן ל):]"(שזהו

      
      

      
"מקור נקרא והקב"ה חיים", "מים הם מעיין מי
המים לניסוך ששואבים המים זה, ומטעם חיים", מים
מי להיות צריכים כנ"ל), לה', הביטול - (שענינם
("מקור להקב"ה הביטול ענין מודגש שבזה מעיין,

חיים"). מים

ד הקשר מעיין"[וביאור הביטול:]מי לענין "

       
       

    
שמקור בכך מתבטא מעיין שבמי הביטול ענין
כי אליו להגיע אפשר ואי האדמה בעומק הוא המעיין

חפירה. ע"י אם

      
       
      

  
- ממקורם מעיין מי ששאיבת האדם, בעבודת וכך
היא - חיים") מים ("מקור הקב"ה אל דביטול העבודה
ד"ונפשי העבודה היינו לעפר, מתחת החפירה ע"י

והכנעה. ביטול תהי'", לכל כעפר

ד שהביטול לעיל, הוסבר בנפשמים"[והנה נקבע "

נאמר זה על וגם - התורה עסק ידי על רק האדם

הישועה" ממעייני גו' ממקורו"ושאבתם (שנובע דמעיין ,

ושאיבת למטה, התורה ירידת על מורה לאדמה) שמתחת

" הישועההמים התורהממעייני בהלכות העסק על קאי "

האדם). בנפש הביטול נקלט ידו (שעל

ומבאר:] שהולך וכפי

      
     

    
התורה. בהלכות העסק על מורה מעיין דמי הענין

"מי בחינת והיא למים, נמשלה התורה לפימעייןכי ,"
עילאה", "חכמה בחינת יתברך, חכמתו היא שהתורה
(שהרי כולן המדריגות כל ראשית היא שחכמה ולפי
הקדושות), ספירות מעשר הראשונה הספירה היא
הוא עילאה) (חכמה התורה של שמקורה נמצא,

חיים". מים "מקור עצמו, בהקב"ה

      
      

לעפר מתחת עמוק עמוק נמצא שהמעיין כשם
שנתלבשה עד למטה מעיין) (מי התורה ירדה כך כנ"ל,
כנ"ל), ומועד זרעים עניני (כמו גשמיים בענינים
גשמי היותר היסוד (שהוא "עפר" בשם הנקראים

עפר). מים רוח אש היסודות מד' וחומרי

     
שנתלבשו כפי התורה בהלכות העסק ע"י דוקא אך
עם האדם ומתחבר מתאחד ("עפר"), גשמיים בענינים
ענין שזהו חיים), מים (מקור ובעצמו בכבודו הקב"ה

הישועה". "מעייני

       
      

 
מעיינות, שתי רבים, לשון (הישועה)" "מעייני
העפר בעניין המרומזים הנ"ל הענינים שני על מורה
(ונפשי דביטול העבודה (א) - המעיין) נמצא (שבו
(שבהם גשמיים תחתונים דברים (ב) תהי'), לכל כעפר

התורה). נתלבשה

 (הארץ לעפר מתחת נובעים (שהמים
  אשר המים כי דוקא, מעיין מי (שהם

חיים) מים נקראים אינם הארץ פני על
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קעג    

     
להיות נמשך ליבא) (בינה הבינה ע"י ולפיכך,
כי - הביטול) (ענין מים לבחינת וקליטה "עצרת"
היא המים) (בחינת לה' הביטול שענין לעיל, נתבאר
הבן (כאהבת בתענוגים אהבה בבחינת לה' האהבה
אהבה וגילוי ממש). אביו אצל כשנמצא לאביו
וכנ"ל, "בינה", ידי על הוא האדם בלב לה' בתענוגים

(עולם עתיק בבינה".התענוגד"התגלות הוא (

ד הענין שנתבאר תהי'"[לאחרי עצרת השמיני ביום

ניסוך"לכם (ענין לה' הביטול דבחינת הקליטה הוא שאז ,

מ לבאר ישוב - הסוכות) דחג ""המים מיםש ושאבתם

הישועה ממעיני הסוכות"בששון בחג ששואבים שהמים ,

מעומק הנובעים מים היינו מעין, מי להיות צריכים

" - גופא [ובזה לעפר, מתחת רבים,מעינותהאדמה לשון "

מעיינות]. תרי

ד - הענין עניןמעיין"ונקודת על יותר עוד מורה "

כנהביטול המים, דניסוך העבודה תוכן ל):]"(שזהו

      
      

      
"מקור נקרא והקב"ה חיים", "מים הם מעיין מי
המים לניסוך ששואבים המים זה, ומטעם חיים", מים
מי להיות צריכים כנ"ל), לה', הביטול - (שענינם
("מקור להקב"ה הביטול ענין מודגש שבזה מעיין,

חיים"). מים

ד הקשר מעיין"[וביאור הביטול:]מי לענין "

       
       

    
שמקור בכך מתבטא מעיין שבמי הביטול ענין
כי אליו להגיע אפשר ואי האדמה בעומק הוא המעיין

חפירה. ע"י אם

      
       
      

  
- ממקורם מעיין מי ששאיבת האדם, בעבודת וכך
היא - חיים") מים ("מקור הקב"ה אל דביטול העבודה
ד"ונפשי העבודה היינו לעפר, מתחת החפירה ע"י

והכנעה. ביטול תהי'", לכל כעפר

ד שהביטול לעיל, הוסבר בנפשמים"[והנה נקבע "

נאמר זה על וגם - התורה עסק ידי על רק האדם

הישועה" ממעייני גו' ממקורו"ושאבתם (שנובע דמעיין ,

ושאיבת למטה, התורה ירידת על מורה לאדמה) שמתחת

" הישועההמים התורהממעייני בהלכות העסק על קאי "

האדם). בנפש הביטול נקלט ידו (שעל

ומבאר:] שהולך וכפי

      
     

    
התורה. בהלכות העסק על מורה מעיין דמי הענין

"מי בחינת והיא למים, נמשלה התורה לפימעייןכי ,"
עילאה", "חכמה בחינת יתברך, חכמתו היא שהתורה
(שהרי כולן המדריגות כל ראשית היא שחכמה ולפי
הקדושות), ספירות מעשר הראשונה הספירה היא
הוא עילאה) (חכמה התורה של שמקורה נמצא,

חיים". מים "מקור עצמו, בהקב"ה

      
      

לעפר מתחת עמוק עמוק נמצא שהמעיין כשם
שנתלבשה עד למטה מעיין) (מי התורה ירדה כך כנ"ל,
כנ"ל), ומועד זרעים עניני (כמו גשמיים בענינים
גשמי היותר היסוד (שהוא "עפר" בשם הנקראים

עפר). מים רוח אש היסודות מד' וחומרי

     
שנתלבשו כפי התורה בהלכות העסק ע"י דוקא אך
עם האדם ומתחבר מתאחד ("עפר"), גשמיים בענינים
ענין שזהו חיים), מים (מקור ובעצמו בכבודו הקב"ה

הישועה". "מעייני

       
      

 
מעיינות, שתי רבים, לשון (הישועה)" "מעייני
העפר בעניין המרומזים הנ"ל הענינים שני על מורה
(ונפשי דביטול העבודה (א) - המעיין) נמצא (שבו
(שבהם גשמיים תחתונים דברים (ב) תהי'), לכל כעפר

התורה). נתלבשה

 (הארץ לעפר מתחת נובעים (שהמים
  אשר המים כי דוקא, מעיין מי (שהם

חיים) מים נקראים אינם הארץ פני על
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קעד   


        

 

דקדושה(ו) אדם בציור ההשתלשלות אופן לפי
וזמן דור בכל הנה בכלל הנשמה כל שכולל
בסוד האחרון דור עד בו הנאחזים דקליפ' מהיכלות מתברר
העקביי' בחי' גם שמתברר משיחא בעקבות השכינה גלות
האדם שלט אשר עת וכתיב כו' רגליו ועמדו נא' ואז דיעקב
הניצוצות כל בשליטתו ממנו שלוקחים לו לרע באדם
כו' זלעו"ז דאת לרגלו מראשו קומתו בציור בו שנפלו
וכתיב יאמץ מלאום ולאום כמ"ש נופל זה קם וכשזה
בעשו שנפלו הניצוצות בירור שהי' מזה ויובן כו' אמלאה
רישא בנבוכדנצר עד פרעה כמו שבו וחו"ב בכתר תחלה
שנא' וזהו דעשו עקביי' בחי' שזהו האחרון דור ועד דדהבא

יוצ ראשון (דנכנס עשו בעקב אוחזת ויעקבוידו אחרון א
אחיו את עקב בבטן אך אחרון ויצא ביצירה ראשון הי'
ואתה ומ"ש לבררו ג"כ עשו בעקב אוחזת שידו עד שביררו
מדבר שזה אלא אמת שניהם כו' קטיר דחויא עקב תשופנו
הוא ולכאורה וד"ל). שלו העקביי' עד לעשו דיעקב בבירור
א' הכל אך דיעקב בעקב החיצונים אחיזת ענין היפוך
לרע לברר בעקביים למטה עד נמשך דחכמ' יו"ד דכאשר
בעקב אוחזת דיעקב שידו הוא נהפוך אז שם הנדבק גמור
יו"ד אותיו' ידו זהו החכ' שהוא דיעקב יוד פי' כי עשו
ביותר גבוה הגבוה שכל גדול כלל שזהו אתברירו דבחכמ'
שמתפשטת גדול' יד כמו ביותר מטה למטה להתפשט יוכל
דיו"ד מ"ה כ"ח תגבורת והוא ביותר לנמוך מטה למטה עד

להכניעו דקליפה עשו לעקב ג"כ לברר שמתפשטת דיעקב
בשרירות ההילוך הוא עשו עקבי וענין הקדושה אל ולבטלו
(דנעוץ רע עומק שנק' זרות ורצונו' תאו' כל למלאות לבו
אוחזת דיעקב וידו דקליפה) מחו"ב (שלמעלה כו') תב"ס
ברע ויתפשט ילך לבלתי עשו בעקב גדולה וגבורה בכח
אל בתכלית בהכנעה ברשותו הרע לבו יהיה אדרבה אלא
ותוקף כו') רוכבו ויפול סוס עקבי הנושך (וכמ"ש הקדושה
דוקא הימין היד כח מתוקף בא הוא עשו בעקבי זאת אחיזה
אליו ומכניעו ומעמידו בחלש אוחז ידו שבכח הגבור וכמו
בצדקה דכתיב עושין שכנ"י וחסד צדקה בבחי' והיינו
בכח לאחוז ביותר כחה גדולה ימין שביד החסד כי תכונני
בעמ"ר לילך כח בו יהי' שלא ולהכניעו לבררו עשו בעקב
אויב ותרעץ בכח שנאדרי ה' ימין היינו (ולמעלה וכו'
מטה שלמטה כו' לרפ"ח לברר חיל עושה ה' ימין וכתיב
כו' למטה שמתפשט שבחכמ' דחסד יו"ד וידו וזהו כו')
רק שנק' וחסד הצדקה שבמעשה אחרון היותר בירור והוא
רעות תאות כל אחר עשו דעקב להילוך לברר בפ"מ הילוך
וזהו האלהי' בקדושה הם גם ויוכללו בתכלית שיכנעו
ברורה שפה עמים אל אהפוך אז כי נא' המשיח שבימות
אז יהיה כי כו' הגוים כל אליו ונהרו וכתיב כו' לעבדו כו'
גם להאיר דיעקב נפש דע' נרות ז' בכל דחכמ' אור המשכת
וזהו תחתיהן בגלות מלובשים הן כנ"י שעתה עשו בעקבות

וד"ל: במ"א כמ"ש זכרי' מנורת ענין
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מישראלג) א' כל שצריך והיסודות העיקרים
הם הש"י במציאות נאמנה ולידע להאמין
הרמב"ם שהביא עיקרים שבי"ג הראשונים עיקרים חמשה
שהוא הראשון העיקר ביאור הם שהד' דסנהדרין פ"י
ואמר א' בעיקר העיקרים בעל מנאם (ולכן הש"י מציאות
והרמב"ם הראשון מעיקר מסתעפים שרשים הם שהד'
לעיקר קרא ומ"מ עמו ונימוקו מיוחדים לעיקרים חלקם
הר"י וכמ"ש דעיקר עיקר הוא כי היסודות יסוד הראשון
א' כל שצריך עיקרים השמנה ושאר שם) אברבנאל
שכר וענין השמים מן תורה ענין ביאור הם לידע מישראל
המציאות מחוייב ית' שהוא א' אלו, וחמשה יעו"ש, ועונש

שקדמה עלה מאיזו עלול ואינו מעצמותו שמציאותו דהיינו
כח ולא גוף שאינו ג' האמת, אחד ית' שהוא ב' ח"ו, לו
יכולת לו יש ית' שהוא ה' בזמן, התלות לו שאין ד' בגוף,
בעצמו העולם ומנהיג ברצון ושפועל תכלית בעל בלתי
זה ובכלל פ"ז אמנה בראש ע"ש לעבדו הראוי הוא ולכן
החסרונות מן מסולק ית' שהוא העיקרים בעל שהביא מה
השלימות שהוא ותכלית בע"ג בלתי בכלל הוא זה כי
בביאור והנה ח"ו: חסרון משום שמסולק וממילא האמיתי
ח"ו כחניות משום מורכב שאינו היינו האמת אחד ענין
להפלסופי' הוקשה ולזאת הפשיטות, בתכלית פשוט אלא
חכם בשהוא כגון הש"י לתאר המוכרחים התוארים בענין
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היא החכמה הרי שא"כ בתורה כתוב שנמצא וכמו ויודע
פ"ב הרמב"ם אמר זה ולתרץ עצמותו על נוסף דבר
אותה ויודע אמתו מכיר הקב"ה וז"ל התורה יסודי מהלכות
יודעי', שאנו כמו ממנו שחוץ בדיעה יודע ואינו שהיא כמו
ודעתו הוא יתברך הבורא אבל אחד, ודעתינו אנו שאין
שאלמלא יחוד דרך ובכל פינה ומכל צד מכל אחד וחייו
אלוהות שם היה ממנו חוץ בדיעה ויודע בחיים חי הי'
צד מכל אחד אלא כן הדבר ואין ודעתו וחייו הוא הרבה
היודע הוא אומר אתה נמצאת יחוד, דרך ובכל פינה ומכל
אין זה ודבר אחד, הכל עצמה הדיעה והוא הידוע והוא
להכירו האדם בלב ולא לשמעו באוזן ולא לאומרו בפה כח
כמ"ש בזה ג"כ הקבלה חכמי לו והודו עכ"ל, בוריו על
מילתא יציבא האריז"ל קבלת לפי וגם מהרמ"ק בפרד"ס
בכלים רבים צמצומים ידי על ב"ה אא"ס התלבשות בסוד
במ"א וכמ"ש מהאצילות למעלה לא אך דאצילות דחב"ד
מעלה למעלה קץ אין רוממות ומתנשא מרומם ב"ה שא"ס
נחשבת חב"ד ובחי' שמהות עד חב"ד ובחי' ממהות
(תלים עשית בחכמה כולם כמ"ש ית' אצלו גופנית כעשיה
שם בזה והאריך פ"ב ח"א בלק"א בהג"ה עכ"ל כ"ד) ק"ד
למעלה לא אך מ"ש להבין הענין וביאור יעו"ש: פ"ט ח"ב
היודע הוא אפי' לומר יתכן לא ששם דהיינו מהאצילות
המקובל הגאון הנה כו', הוא איך ואלא כו' הדיעה והוא
התיו"ט של רבו מפראג בצלאל ב"ר ליואי יהודה ר'
האומרים דעת על מאד השיג ה' גבורת לספרו בהקדמתו
והרבה כו' הדיעה והוא היודע שהוא אותו ומתארים
אומרים שהם ראה וז"ל ואמר וכל, מכל עליהם להשיב
הדבר שיודע הוא שכל וכל מופשט שכל שעצמותו עליו
נסמך ית' הוא יהיה וא"כ לנפשו חוץ שהוא כמו בנפשו
ואם העלה, קודם העלול ויהיה ממנו עלולים אשר אל
אשר נבראים לאלו סבה שהוא עצמו משיג שהוא יאמרו
(ר"ל והמושכל והמשכיל שהשכל ויאמרו נמצאו ממנו
כמו אחד דבר והידוע) והיודע הדיעה הרמב"ם מ"ש
שהוא עצמו שמשיג מה ויהיה האלה בדברים שהאריכו
כל אחר הנה והמושכל המושג בעצמו הוא לנמצאים סבה
כי וזהו ומבוטל, בטל הדבר אמרו אשר הדברים אלו
השכל ענין כי אומר שאתה כמו בדבר מיוחד הוא השכל
גדר יתברך השם אל ואין שהוא כמו הדבר ידיעת הוא
אתה בזה הרי שכל שעצמותו אומר אתה ואם שיוגדר, כלל
בדבר מתייחד יתברך שהוא לומר אין לכך גדר לו נותן
סכלו ולפיכך כו' מיוחד זה דבר שהוא עליו לומר
דבר לומר תוכל לא ית' הוא אבל שכל שעצמותו האומרים
יוגדר לא פשוטה הויה שעצמותו אומרים אנו אבל מיוחד
ומהותו, הוויתו יודעים אנו ואין שכל זה ענין ואין במה

עליו לומר ח"ו וגשם שכל עצמותו אין אם יאמרו ואולי
יוכל האדם שבגוף הנשמה וכי להם נשוב יתברך מהו א"כ
שאין הכל בורא שכן וכל שכן כל אמתתה על לעמוד
(שמות וחי האדם יראני לא כי זאת קושיא עליו לשאול
כי הקדושים משמותיו ללמוד תוכל הדברים וכל כ') ל"ג
אבל עצמותו זהו כי ללמוד הויה בלשון בא העצם שם
עכ"ל מאד הדברים אלו ותבין בלבד הויה זה אין שכל
נקרא ולא הוא ברוך הקדוש רז"ל קראו שלכן עוד ואמר
מכל נבדל שהוא רק נודע לא עצמו אמיתת כי ב"ה השכל
הוא ברוך קדוש נאמר וע"ז הנמצאים ומכל וגוף גשם
פשוט ית' הוא כי נבדל שהוא מי על נאמר קדוש שענין
בתכלית פשוט שהוא בעצמו ומזה הפשיטות בתכלית
גדר לו שיש הדבר כי ממנו נבדל דבר אין הפשיטות
שאינו דבר ממנו נבדל גדר אותו בשביל מה, בדבר ומיוחד
אין כלל גדר לו ואין פשוט ית' הוא כי מפני אבל בגדרו
הכל יכול והוא הכל יודע הוא כן ואם ממנו נבדל דבר
זה ובשביל מיוחד בדבר יוגדר גדר לו שאין מפני וכ"ז
מאד ומה עכ"ל. שיתבאר כמו כן גם מאתו נמצא הכל
אלא ח"ו כלל מדע בגדר אינו עצמותו כי בזה דבריו צדקו
אין זה שדבר ובאמת קץ, אין עד רב עילוי מעלה למעלה
בשכלו מצייר האדם כי בוריו על להכירו האדם בלב כח
מהות או הרצון מהות בשכלו ויצייר בו שהן הדברים כל
ורחמים חסד מדת מהות או דעת או בינה או חכמה
אותן יצייר לא זאת גם ואף בו נמצאים שהן בהן וכיוצא
אצל הראשונה ומדריגה והמעלה בו, שהן כמות אלא
ראשית כמ"ש ראשית נקראת שלכן החכמה היא הנבראים
שיהי' ית' מהותו לצייר כשירצה ולכן ז'), ד' (משלי חכמה
והיא להצטייר שיכול במהות זולת א"א בדעתו מצוייר
אינו זה וגם הידוע והוא המדע שהוא שיאמר אלא החכמה
החכמה יצייר לא האדם כי האדם בדעת להצטייר יכול
דעתו כפי גם הרמב"ם כתב ולכן בו שהיא כמו אלא
כו' להכירו האדם בלב כח אין זה שדבר הבורא במהות
לגבי ממש גופנית כעשייה היא החכמה מדריג' באמת אבל
הפשיטות בתכלית ופשוט ומובדל קדוש שהוא הקב"ה
דבר שהוא לפי חי כשהוא האדם בדעת מהצטייר ונמנע
אמונה לשון שנופל הוא זה ענין על והנה כנ"ל בו שאין
אין מדריגות רבבות ונשא רם שהוא ית' במהותו להאמין
בנבראים הראשונה המעלה שהיא חכמה גדר מבחי' קץ
אמונה להאמין אלא בדעתו זה מהות לצייר יוכל שלא הגם
הוי' אנכי וז"ש הוא שכן בלב וחלוטה קבועה שלימה
מהותו שהוא שאנכי מי אנכי ב') כ' (שמות אלקיך
הוא אלא מהו להכיר בי' תפיסא מחשבה דלית ועצמותו

ההאמנה: בציווי הנרצה היא והיא וד"ל בלבד
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קעה    

היא החכמה הרי שא"כ בתורה כתוב שנמצא וכמו ויודע
פ"ב הרמב"ם אמר זה ולתרץ עצמותו על נוסף דבר
אותה ויודע אמתו מכיר הקב"ה וז"ל התורה יסודי מהלכות
יודעי', שאנו כמו ממנו שחוץ בדיעה יודע ואינו שהיא כמו
ודעתו הוא יתברך הבורא אבל אחד, ודעתינו אנו שאין
שאלמלא יחוד דרך ובכל פינה ומכל צד מכל אחד וחייו
אלוהות שם היה ממנו חוץ בדיעה ויודע בחיים חי הי'
צד מכל אחד אלא כן הדבר ואין ודעתו וחייו הוא הרבה
היודע הוא אומר אתה נמצאת יחוד, דרך ובכל פינה ומכל
אין זה ודבר אחד, הכל עצמה הדיעה והוא הידוע והוא
להכירו האדם בלב ולא לשמעו באוזן ולא לאומרו בפה כח
כמ"ש בזה ג"כ הקבלה חכמי לו והודו עכ"ל, בוריו על
מילתא יציבא האריז"ל קבלת לפי וגם מהרמ"ק בפרד"ס
בכלים רבים צמצומים ידי על ב"ה אא"ס התלבשות בסוד
במ"א וכמ"ש מהאצילות למעלה לא אך דאצילות דחב"ד
מעלה למעלה קץ אין רוממות ומתנשא מרומם ב"ה שא"ס
נחשבת חב"ד ובחי' שמהות עד חב"ד ובחי' ממהות
(תלים עשית בחכמה כולם כמ"ש ית' אצלו גופנית כעשיה
שם בזה והאריך פ"ב ח"א בלק"א בהג"ה עכ"ל כ"ד) ק"ד
למעלה לא אך מ"ש להבין הענין וביאור יעו"ש: פ"ט ח"ב
היודע הוא אפי' לומר יתכן לא ששם דהיינו מהאצילות
המקובל הגאון הנה כו', הוא איך ואלא כו' הדיעה והוא
התיו"ט של רבו מפראג בצלאל ב"ר ליואי יהודה ר'
האומרים דעת על מאד השיג ה' גבורת לספרו בהקדמתו
והרבה כו' הדיעה והוא היודע שהוא אותו ומתארים
אומרים שהם ראה וז"ל ואמר וכל, מכל עליהם להשיב
הדבר שיודע הוא שכל וכל מופשט שכל שעצמותו עליו
נסמך ית' הוא יהיה וא"כ לנפשו חוץ שהוא כמו בנפשו
ואם העלה, קודם העלול ויהיה ממנו עלולים אשר אל
אשר נבראים לאלו סבה שהוא עצמו משיג שהוא יאמרו
(ר"ל והמושכל והמשכיל שהשכל ויאמרו נמצאו ממנו
כמו אחד דבר והידוע) והיודע הדיעה הרמב"ם מ"ש
שהוא עצמו שמשיג מה ויהיה האלה בדברים שהאריכו
כל אחר הנה והמושכל המושג בעצמו הוא לנמצאים סבה
כי וזהו ומבוטל, בטל הדבר אמרו אשר הדברים אלו
השכל ענין כי אומר שאתה כמו בדבר מיוחד הוא השכל
גדר יתברך השם אל ואין שהוא כמו הדבר ידיעת הוא
אתה בזה הרי שכל שעצמותו אומר אתה ואם שיוגדר, כלל
בדבר מתייחד יתברך שהוא לומר אין לכך גדר לו נותן
סכלו ולפיכך כו' מיוחד זה דבר שהוא עליו לומר
דבר לומר תוכל לא ית' הוא אבל שכל שעצמותו האומרים
יוגדר לא פשוטה הויה שעצמותו אומרים אנו אבל מיוחד
ומהותו, הוויתו יודעים אנו ואין שכל זה ענין ואין במה

עליו לומר ח"ו וגשם שכל עצמותו אין אם יאמרו ואולי
יוכל האדם שבגוף הנשמה וכי להם נשוב יתברך מהו א"כ
שאין הכל בורא שכן וכל שכן כל אמתתה על לעמוד
(שמות וחי האדם יראני לא כי זאת קושיא עליו לשאול
כי הקדושים משמותיו ללמוד תוכל הדברים וכל כ') ל"ג
אבל עצמותו זהו כי ללמוד הויה בלשון בא העצם שם
עכ"ל מאד הדברים אלו ותבין בלבד הויה זה אין שכל
נקרא ולא הוא ברוך הקדוש רז"ל קראו שלכן עוד ואמר
מכל נבדל שהוא רק נודע לא עצמו אמיתת כי ב"ה השכל
הוא ברוך קדוש נאמר וע"ז הנמצאים ומכל וגוף גשם
פשוט ית' הוא כי נבדל שהוא מי על נאמר קדוש שענין
בתכלית פשוט שהוא בעצמו ומזה הפשיטות בתכלית
גדר לו שיש הדבר כי ממנו נבדל דבר אין הפשיטות
שאינו דבר ממנו נבדל גדר אותו בשביל מה, בדבר ומיוחד
אין כלל גדר לו ואין פשוט ית' הוא כי מפני אבל בגדרו
הכל יכול והוא הכל יודע הוא כן ואם ממנו נבדל דבר
זה ובשביל מיוחד בדבר יוגדר גדר לו שאין מפני וכ"ז
מאד ומה עכ"ל. שיתבאר כמו כן גם מאתו נמצא הכל
אלא ח"ו כלל מדע בגדר אינו עצמותו כי בזה דבריו צדקו
אין זה שדבר ובאמת קץ, אין עד רב עילוי מעלה למעלה
בשכלו מצייר האדם כי בוריו על להכירו האדם בלב כח
מהות או הרצון מהות בשכלו ויצייר בו שהן הדברים כל
ורחמים חסד מדת מהות או דעת או בינה או חכמה
אותן יצייר לא זאת גם ואף בו נמצאים שהן בהן וכיוצא
אצל הראשונה ומדריגה והמעלה בו, שהן כמות אלא
ראשית כמ"ש ראשית נקראת שלכן החכמה היא הנבראים
שיהי' ית' מהותו לצייר כשירצה ולכן ז'), ד' (משלי חכמה
והיא להצטייר שיכול במהות זולת א"א בדעתו מצוייר
אינו זה וגם הידוע והוא המדע שהוא שיאמר אלא החכמה
החכמה יצייר לא האדם כי האדם בדעת להצטייר יכול
דעתו כפי גם הרמב"ם כתב ולכן בו שהיא כמו אלא
כו' להכירו האדם בלב כח אין זה שדבר הבורא במהות
לגבי ממש גופנית כעשייה היא החכמה מדריג' באמת אבל
הפשיטות בתכלית ופשוט ומובדל קדוש שהוא הקב"ה
דבר שהוא לפי חי כשהוא האדם בדעת מהצטייר ונמנע
אמונה לשון שנופל הוא זה ענין על והנה כנ"ל בו שאין
אין מדריגות רבבות ונשא רם שהוא ית' במהותו להאמין
בנבראים הראשונה המעלה שהיא חכמה גדר מבחי' קץ
אמונה להאמין אלא בדעתו זה מהות לצייר יוכל שלא הגם
הוי' אנכי וז"ש הוא שכן בלב וחלוטה קבועה שלימה
מהותו שהוא שאנכי מי אנכי ב') כ' (שמות אלקיך
הוא אלא מהו להכיר בי' תפיסא מחשבה דלית ועצמותו

ההאמנה: בציווי הנרצה היא והיא וד"ל בלבד
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Â'ממשיכי בנש"י בעבודה אלו מראות בחי' ע"י
ואראה כמ"ש אלקי' מראות בחי' ג"כ מלמעלה
אספקלריא מראה בחי' ב' רבים, ל' אלקים מראות
השקיפה כתי' דהנה מאירה. שאינה ואספקלריא המאירה,
צ"ל דלכאו' ישראל עמך את וברך השמי' מן קדשך ממעון
נמשך אז השמי' מן הוא כשההשקפה דוקא מה מפני
כל על רם כתי' דהנה דוקא. ישראל עמך את וברך להיות
ע"ד כו' רוממות מבחי' חיות מקבלי' שאו"ה הוי' גוים
כו' לעילא קוב"ה סליק כד וזהו כו', תתפש בידים שממית
עורה נא' ע"ז אמנם שינה, מבחי' נמשך העולמות והנהגת
וחסד חכמה בבחי' אוא"ס גילוי שיהי' והיינו ה' תישן למה
המשכת ע"י והיינו רצונו, פנימיות בבחי' פניו ויאר
קדשך ממעון השקיפה וראה משמי' הבט וזהו התומ"צ,
שנמשלה תורה בחי' היא מים שם שמים פי' השמי' מן
אנחנו נהי' זו בחי' ע"י כי ישראל עמך את וברך ואזי למים
ההשגה עיקר שכל חשוב לדבר לפניו נתראים בנ"י עם
בהתגלות, אצלינו היא והתורה התורה, ע"י הוא והגילוי
אספקלריא בחי' אלקי' מראות ואראה השמי' נפתחו וזהו
כאילו כבי' לפניו מתראה הנה שמים בחי' שע"י המאירה
שע"י זכוכית מכלי שהיא המאירה במראה רואה עד"מ
ומשובח יותר גדול לדבר בה שרואי' הדבר נראה המראה
הבטה ע"י כך מראה, בלא אותה שרואי' ממה יותר
שהם ישראל ית' לפניו נראי' שם התורה בבחי' והשקפה
כעמך ומי וזהו וגדולה, שבח בבחי' התומ"צ מקיימי'
בארץ אפי' אחד בחי' שממשיכי' בארץ אחד גוי כישראל
הנה"ב בירור וז"ע בשבה"כ, שנפלה דפרודא טורי בחי'

מאירה. שאינה אספקלריא בחי' שזהו
Âאלו מראות בחי' ב' שייך כבי' למעלה גם כי

מאירה, שאינה ואספקלריא המאירה אספקלריא
השגחה בחי' הא' השגחה, בחי' שני שיש ע"ד והיינו
יחו"ת בחי' הוא והב' אין, ולמטה היש שלמעלה דיחו"ע

דיעות ב' דיעות אל כי שז"ע מאין, ונברא היש שלמטה
הוא המאירה אספקלריא בחי' ע"י ולכן ויחו"ע, דיחו"ת

מ נמשך שיהי' ממשיכי' עי"ז המצוות קיום למעלהבחי'
אספקלריא וע"י יחו"ע, בחי' המאירה אספקלריא בחי' ג"כ
שבא הנה"ב בירור בחי' שהוא מלמטלמ"ע מאירה שאינה
בחי' ג"כ מלמעלה ממשיכי' מאדך בכל דבחי' או"ח בבחי'
שגם והיינו יחו"ת, בחי' שהוא מאירה שאינה אספקלריא
יחו"ע, ע"ד אלקות גילוי נמשך יהי' יחו"ת בבחי'
רצונו עושי' שישראל בזמן שה"ש סוף [במד"ר] וכמארז"ל
בביאור בלק"ת שפי' עיניו בשתי עליהם מביט הקב"ה של
השגחות ב' יחוד שז"ע בהג"ה ראה בפ' בקול תשמע כי
נמשך ושזה יחו"ע ע"ד יהי' ביחו"ת שגם ויחו"ת דיחו"ע
יובן ועד"ז יעו"ש. יחו"ע מבחי' גם גבוה היותר מבחי'
שעי"ז האדם שבנפש בעבודה מראות בחי' ב' בענין
הוא עיניו בשתי עלינו מביט להיות מלמעלה ממשיכי'
גילוי נמשך יהי' ביחו"ת שגם ויחו"ת, יחו"ע יחוד בחי'
כו'. משניהם הגבוה מבחי' שזהו ביחו"ע כמו ית' אלקותו

Ê"ÙÚÂהמזבח ובין אוה"מ בין הכיור את וישם ענין יובן
הנה האלו המראות כי והיינו לפרוכת, מחוץ שהוא
הנה"ב, בירור שהוא דוקא שמחוץ הבירור מבחי' באי' הם
נחושת והיותם גשמי'. בדברי' ג"כ נתלבשו המצות ומעשה
בן יהודה מאמר ע"ד פי' כנחושה ומצחך כמ"ש היינו
לעשות כארי וגבור כצבי ורץ כנשר וקל כנמר עז הוי תימא
ה' בעבודת ולהתחזק להתגבר והיינו שבשמי' אביך רצון
מבית מונע כל נגד ולעמוד נה"ב ובירור התומ"צ בקיום
מצחך צ"ל שע"ז המלעיגי' מפני יבוש ולא ומבחוץ,
כו' ותושי' עוז שנק' התורה בחי' הוא ע"ז והכח כנחושה,
שלמעלה חכ' נובלות ר"ת שהוא נחש"ת בתי' ג"כ ומרומז
ובירור התומ"צ בקיום מלמעלה כח הנותנת שהיא תורה
סיוע ע"י כ"א לו יכול הי' לא עוזרו אלמלא כי נה"ב

כו'. התורה בחי' שהוא מלמעלה
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שעושהÂז. מה שהוא שבחכמה בההתחלקות הוא כן
התגלותו שבתחלת מושכל דבר בכל ההתחלקות
(וממילא פרטים התחלקות שום בלי כללית כנקודה הוא

מושכל מדבר להיפך שנראה אחר מושכל מענין הפכי הוא
הדבר את מחלק הוא הרי והשכל החכמה כח ידי ועל זה)
הפכים דברים בכמה גם שבו ופרטים חלקים לריבוי מושכל

1

2

3

4

5

6

   

דבר בכל יש העצמות שמצד לעיל שנתבאר וכמו ומנגדים
שיהיה בהכרח שכלי ענין בכל כן וכמו היפוכו. התכללות
השכל את וכשמחלק מזה זה והפכים שונים ענינים כמה בו
בפרט שכלי ענין כל שיבוא בהכרח שבו בהפרטים בטוב
שיש אלא מזה. זה שונים בענינים שונות תנועות בכמה
והשכל הטעם שזה או ואחד אחד לכל וסברא ושכל טעם
לזה זה מנגדים אינם שאז והיפוכו הדבר מחייב האחד
דוקא זה ידי ועל כו'. לזה זה ומסייעים מחזקים הם אדרבה
ותופס קלאר) און ריין (זייער מאד בטוב הענין אצלו נתפס
להתחבר יכול וממילא כו'. שבו ופנה צד מכל אותו
מזה זה הפכים שאינם אחר מושכל דבר עם ולהתכלל
כל לחלק במוחין הזה והכח כו'. לזה זה מסייעים אדרבה
כמה יחד ויתחברו שיתאחדו באופן חלקים לריבוי דבר
רבותינו מאמר דרך ועל שבהם. הביטול מצד זהו הפכים

ל דדברז"ל כארז. קשה יהא ואל כקנה רך אדם יהא עולם
צד. לשום נטיה בו אין שבו והישות העביות מצד הקשה
צד לכל לנטות יכול בעצם שבו הרכות מצד הרך דבר אבל
הביטול שמצד המוחין בבחינת יובן כזאת ובדוגמא כו'.
אור גילוי וכל מושכל דבר כל מחלקים הם הרי שבהם
גם צד לכל הנטיה ענין שהוא רבים ופרטים חלקים לריבוי
ומתחברים מתכללים זה ידי ועל מזה זה הפכים בחילוקים

אמיתית שזהו וידוע כו'. אחד להיות ההפכים כל
זה מתאחדים פרטים ריבוי כאשר וההתאחדות ההתכללות
וסוף ראש ימצא אשר מבלי עד לזה זה ומסייעים זה עם
מזה זה שמקבלים מה שזהו לזה זה מסייעים הם שהרי כו'.
האחדות אמיתית והוא כו'. השני את מכריח האחד שהענין
הוא זאת התאחדות ולזאת כו'. כלל הפכים כאן שאין
בהעצם כלולים שהן כמו הכחות מהתאחדות יותר הרבה
אבל במציאות ניכרים שאינם מפני הוא בהם שההתכללות
זה עם זה והתחברות התאחדות שום להם אין בעצם
לזה זה מנגדים יהיו יתגלו ואם מזה זה הפכים הם אדרבה
כאן שאין עד זה עם זה מתאחדים הם בכאן אבל כנ"ל. כו'
לזה. זה ומסייעים מחזקים הם אדרבה כלל ומנגדים הפכים
ונמצא כו'. האמיתית האחדות הוא שבכאן הרי
הרי שוות דעותיהן שאין מה המוחין שמצד דההתחלקות
כן אם שיתבאר. כמו זה עם זה שמתאחדין הוא בקדושה
מתאחדים פרטים שריבוי מה מעלה יתרון בזה יש אדרבה
שיתאחדו הוי' דשם היחוד ענין והוא כו'. אחד דבר ונעשים
שיתבאר. וכמו כנ"ל כו' ממש אחד להיות פרטים הריבוי

מצד ובאה התכללות גורמת דמוחין התחלקות
אינם כשהפרטים ההתכללות אמיתת הביטול.

לזה. זה מסייעים ואדרבה מנגדים

    

•

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


         

  

ו ותמ שו ה  מוה ההתשות  ו פ  המות התפשטות
ושתמ  מות פ מו ו ומ וה ו ומ המ ת תשמ



הריה) ׁשּלמעלה, הּמלּוכה ּבחינת להמׁשי ּבכדי »¿»ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ
ּדהּנה למלּוכה, הרצֹון ּתחּלה לעֹורר ְְְְְִִִִִֵֵָָָָצריכים
ּתלּוי התּפּׁשטּותן הּנה הּמּדֹות ּדכל רֹואין אנּו הּנפׁש ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבכחֹות
הּנה הּטֹוב, מּדת ּכמֹו ּבהם, המלּבׁש והּתענּוג הרצֹון ּפי ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֻעל
הּטֹוב וטבע טֹובה ּבהתּגּלּות אצלֹו היא זֹו ׁשּמּדה מי ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָּגם
ּתלּוי וחסּדֹו טּובֹו התּפּׁשטּות עּקר הרי זה ּבכל חסּדֹו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָלהיטיב
ּבהטבת מסּכים רצֹונֹו אין ּדאם והּתענּוג, הרצֹון ּפי על ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָרק
ּבכל הּוא וכן ּכלל, מטיב אינֹו לרצֹונֹו הּכמּוס מּטעם זה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָחסד
הארת ער לפי ּתלּוי והתּפּׁשטּותם התּגּלּותם ּדאפן ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּמּדֹות,
ּבמּדת ּגם הּוא וכן ּבהתרחבּות, אֹו ּבמעּוט אם ּבהם ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָהרצֹון
אם ּברצֹון, ּתלּוי זּולתֹו על התנּׂשאּות ענין ׁשהּוא ְְְְִִִֶַַַַָָָָָהּמלּוכה
זֹו מּדה אין לאו ואם ּתתּפּׁשט אזי זֹו ּבמּדה מתלּבׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָרצֹונֹו
ׁשּירצה הרצֹון לעֹורר צריכים ּדתחּלה והינּו ּכלל, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמתּפּׁשטת

מּדת ּדהּנה ּבנפׁשֹו, הּכלּולה הּמלּוכה עצם ּכח ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹּבהתּפּׁשטּות
חלּוק זה ּדכח ּכׁשם הּנה ההתנּׂשאּות, ּכח ׁשהיא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹהּמלכּות
ּבאים הם הּכחֹות ּדׁשארי ּבענינם, והּדֹומה ּדחסד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמהּכחֹות
ּגם חלּוקים הם ּכן הּנה ּדוקא, ּברחּוק ההתנּׂשאּות וכח ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹּבקרּוב
נמצאים הם הּנה הּכחֹות ּדכל ּבהעלמם, ׁשהם ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבעניניהם
אמנם הּגחלת, ּבתֹו הּׁשלהבת ּכמֹו ּבמציאּות ׁשּיׁשנֹו ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבהעלם
האׁש ּכמֹו ּבמציאּות, ׁשאינֹו ּבהעלם הּוא הּנה ההתנּׂשאּות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹּכח
מּדת ׁשהּוא ההתנּׂשאּות ּכח ּגּלּוי הּנה ולזאת החּלמיׁש, ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹּבצּור
ּכח ּבהתּפּׁשטּות ׁשּירצה הרצֹון, ּבהתעֹוררּות ּתלּוי ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹהּמלכּות

ּבנפׁשֹו, הּכלּולה הּמלּוכה עלעצם ּבא זה רצֹון והתעֹוררּות ְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָ
את ּׁשּמכּתירים מה ההכּתרה ענין ּדזהּו מלכּותֹו, קּבלת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָידי
אליו, ּבּטּולם מראים ּׁשהעם מה והּוא מלכּות, ּבכתר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּמל
ּבחפץ מלכּותֹו ׁשּמקּבלים ּבפנימּיּותם נפׁשם עצם ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבהתּגּלּות
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קעז    

דבר בכל יש העצמות שמצד לעיל שנתבאר וכמו ומנגדים
שיהיה בהכרח שכלי ענין בכל כן וכמו היפוכו. התכללות
השכל את וכשמחלק מזה זה והפכים שונים ענינים כמה בו
בפרט שכלי ענין כל שיבוא בהכרח שבו בהפרטים בטוב
שיש אלא מזה. זה שונים בענינים שונות תנועות בכמה
והשכל הטעם שזה או ואחד אחד לכל וסברא ושכל טעם
לזה זה מנגדים אינם שאז והיפוכו הדבר מחייב האחד
דוקא זה ידי ועל כו'. לזה זה ומסייעים מחזקים הם אדרבה
ותופס קלאר) און ריין (זייער מאד בטוב הענין אצלו נתפס
להתחבר יכול וממילא כו'. שבו ופנה צד מכל אותו
מזה זה הפכים שאינם אחר מושכל דבר עם ולהתכלל
כל לחלק במוחין הזה והכח כו'. לזה זה מסייעים אדרבה
כמה יחד ויתחברו שיתאחדו באופן חלקים לריבוי דבר
רבותינו מאמר דרך ועל שבהם. הביטול מצד זהו הפכים

ל דדברז"ל כארז. קשה יהא ואל כקנה רך אדם יהא עולם
צד. לשום נטיה בו אין שבו והישות העביות מצד הקשה
צד לכל לנטות יכול בעצם שבו הרכות מצד הרך דבר אבל
הביטול שמצד המוחין בבחינת יובן כזאת ובדוגמא כו'.
אור גילוי וכל מושכל דבר כל מחלקים הם הרי שבהם
גם צד לכל הנטיה ענין שהוא רבים ופרטים חלקים לריבוי
ומתחברים מתכללים זה ידי ועל מזה זה הפכים בחילוקים

אמיתית שזהו וידוע כו'. אחד להיות ההפכים כל
זה מתאחדים פרטים ריבוי כאשר וההתאחדות ההתכללות
וסוף ראש ימצא אשר מבלי עד לזה זה ומסייעים זה עם
מזה זה שמקבלים מה שזהו לזה זה מסייעים הם שהרי כו'.
האחדות אמיתית והוא כו'. השני את מכריח האחד שהענין
הוא זאת התאחדות ולזאת כו'. כלל הפכים כאן שאין
בהעצם כלולים שהן כמו הכחות מהתאחדות יותר הרבה
אבל במציאות ניכרים שאינם מפני הוא בהם שההתכללות
זה עם זה והתחברות התאחדות שום להם אין בעצם
לזה זה מנגדים יהיו יתגלו ואם מזה זה הפכים הם אדרבה
כאן שאין עד זה עם זה מתאחדים הם בכאן אבל כנ"ל. כו'
לזה. זה ומסייעים מחזקים הם אדרבה כלל ומנגדים הפכים
ונמצא כו'. האמיתית האחדות הוא שבכאן הרי
הרי שוות דעותיהן שאין מה המוחין שמצד דההתחלקות
כן אם שיתבאר. כמו זה עם זה שמתאחדין הוא בקדושה
מתאחדים פרטים שריבוי מה מעלה יתרון בזה יש אדרבה
שיתאחדו הוי' דשם היחוד ענין והוא כו'. אחד דבר ונעשים
שיתבאר. וכמו כנ"ל כו' ממש אחד להיות פרטים הריבוי

מצד ובאה התכללות גורמת דמוחין התחלקות
אינם כשהפרטים ההתכללות אמיתת הביטול.

לזה. זה מסייעים ואדרבה מנגדים
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ו ותמ שו ה  מוה ההתשות  ו פ  המות התפשטות
ושתמ  מות פ מו ו ומ וה ו ומ המ ת תשמ



הריה) ׁשּלמעלה, הּמלּוכה ּבחינת להמׁשי ּבכדי »¿»ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָ
ּדהּנה למלּוכה, הרצֹון ּתחּלה לעֹורר ְְְְְִִִִִֵֵָָָָצריכים
ּתלּוי התּפּׁשטּותן הּנה הּמּדֹות ּדכל רֹואין אנּו הּנפׁש ְְְְִִִִֵֶֶַַַָָָָֹּבכחֹות
הּנה הּטֹוב, מּדת ּכמֹו ּבהם, המלּבׁש והּתענּוג הרצֹון ּפי ְְְֲִִִֵֶַַַַַַָָָָֻעל
הּטֹוב וטבע טֹובה ּבהתּגּלּות אצלֹו היא זֹו ׁשּמּדה מי ְְְְִִִִֶֶֶַַַַָָּגם
ּתלּוי וחסּדֹו טּובֹו התּפּׁשטּות עּקר הרי זה ּבכל חסּדֹו, ְְְְְְְֲִִִֵֵֶַַַַָָלהיטיב
ּבהטבת מסּכים רצֹונֹו אין ּדאם והּתענּוג, הרצֹון ּפי על ְְְְֲֲִִִֵַַַַַַַָָָרק
ּבכל הּוא וכן ּכלל, מטיב אינֹו לרצֹונֹו הּכמּוס מּטעם זה ְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָחסד
הארת ער לפי ּתלּוי והתּפּׁשטּותם התּגּלּותם ּדאפן ְְְְְְִִִִֶֶֶֶַַַַָָָָֹהּמּדֹות,
ּבמּדת ּגם הּוא וכן ּבהתרחבּות, אֹו ּבמעּוט אם ּבהם ְְְְְֲִִִִֵֶַַַָָָהרצֹון
אם ּברצֹון, ּתלּוי זּולתֹו על התנּׂשאּות ענין ׁשהּוא ְְְְִִִֶַַַַָָָָָהּמלּוכה
זֹו מּדה אין לאו ואם ּתתּפּׁשט אזי זֹו ּבמּדה מתלּבׁש ְְְְְֲִִִִִֵֵֵַַַָָָרצֹונֹו
ׁשּירצה הרצֹון לעֹורר צריכים ּדתחּלה והינּו ּכלל, ְְְְְְְְִִִִִִֵֶֶֶֶַַָָָָמתּפּׁשטת

מּדת ּדהּנה ּבנפׁשֹו, הּכלּולה הּמלּוכה עצם ּכח ְְְְְְְְִִִֵֶֶַַַַַַָָֹּבהתּפּׁשטּות
חלּוק זה ּדכח ּכׁשם הּנה ההתנּׂשאּות, ּכח ׁשהיא ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַָֹֹהּמלכּות
ּבאים הם הּכחֹות ּדׁשארי ּבענינם, והּדֹומה ּדחסד ְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַָָָָֹֹמהּכחֹות
ּגם חלּוקים הם ּכן הּנה ּדוקא, ּברחּוק ההתנּׂשאּות וכח ְְְְְְֲִִִִֵֵֵֵַַַַַָֹּבקרּוב
נמצאים הם הּנה הּכחֹות ּדכל ּבהעלמם, ׁשהם ּכמֹו ְְְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶַָָָֹּבעניניהם
אמנם הּגחלת, ּבתֹו הּׁשלהבת ּכמֹו ּבמציאּות ׁשּיׁשנֹו ְְְְְְְְִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָּבהעלם
האׁש ּכמֹו ּבמציאּות, ׁשאינֹו ּבהעלם הּוא הּנה ההתנּׂשאּות ְְְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶַַַָֹּכח
מּדת ׁשהּוא ההתנּׂשאּות ּכח ּגּלּוי הּנה ולזאת החּלמיׁש, ְְְְִִִִִֵֶַַַַַַָָֹֹּבצּור
ּכח ּבהתּפּׁשטּות ׁשּירצה הרצֹון, ּבהתעֹוררּות ּתלּוי ְְְְְְְְִִִֶֶַַַַָָָֹהּמלכּות

ּבנפׁשֹו, הּכלּולה הּמלּוכה עלעצם ּבא זה רצֹון והתעֹוררּות ְְְְְְְִֶֶֶַַַַָָָָ
את ּׁשּמכּתירים מה ההכּתרה ענין ּדזהּו מלכּותֹו, קּבלת ְְְְְְִִִֵֶֶֶַַַַַַַַָָָידי
אליו, ּבּטּולם מראים ּׁשהעם מה והּוא מלכּות, ּבכתר ְְְְִִֵֶֶֶֶֶַַַַָָָָהּמל
ּבחפץ מלכּותֹו ׁשּמקּבלים ּבפנימּיּותם נפׁשם עצם ְְְְְְְְִִִִִֵֶֶֶֶַַַַָָּבהתּגּלּות
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קעח   

הרצֹון אצלֹו מעֹוררים זה ידי על הּנה נפׁשם, ְְְְְְִִֵֵֶֶַַָָָּורצֹון
ּבמלכּותא למעלה יּובן מּזה והּדגמא הּמלּוכה. ְְְְְְְְְְִִֶַַַַַָָָָָֻּבהתּפּׁשטּות
מּמּדֹותיו אחת מּדה היא הּנה הּמלכּות ּדספירת ְְְִִִִִִִִֵַַַַַַָָָּדרקיע,
רצֹון ּדאם ּברצֹון, ּתלּוי והתּפּׁשטּותּה ּדהתּגּלּותּה ְְְְְְְְִִִִֵַַָָָָָָיתּבר

מּדת מתּפּׁשטת אז ּבּה, מאיר עליֹון" "ּכתר ׁשּנקרא ְְְֲִִִִִֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָהּמאציל
"אמרּו וזהּו ּבהרצֹון, ּתלּוי ׁשהעּקר לפי לפני10הּמלכּות, ְְְְְְִִִֶֶַַַָָָָָָ

להיֹות ּכתר ּבחינת העליֹון רצֹון לעֹורר הינּו ְְְְְְִִֵֶֶֶַַַָָֻמלכּיֹות",
ספירֹות, ּבעׂשר הּמלכּות ספירת ְְְְְְִִִֶֶַַַַהתּפּׁשטּות
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ראש שהיה מי משה, ר' של נכדתו לאה, ודבורה משריי, העילוי יצחק, יוסף ר' והכלה, החתן
במקום אצלו היו וגדולה שתורה זה יהודי מנהיג על פרטים לדעת מאד מעוניינים היו פוזנא, קהלת
באישיותו מקופל היה יהודית היסטוריה של שלם פרק במינסק. לגור עבר זקנתו לעת אשר אחד,

משפחתו. אבות ושל משה ר' של ותולדותיו
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של היהודי העולם כל מפראג. מהר"ל של נכדֿנכדו היותו על נוסף עצמי, יחוס משה לר' לו היה
שמים. שם שקידש כמי הרבות זכויותיו את הכיר זמן אותו

אלו צרות צרורות. צרות הקתוליות בארצות היהודים סבלו כן, לפני ואף המהר"ל, מתקופת עוד
במדינות, המקומיים, ובכמרים במושלים רבה במידה גם היו וקשורות ברומא, מהאפיפיורים נבעו

יהודים. היו שבהם ובעיירות בערים

לעזוב מכן לאחר נאלץ ומדוע פנאטיים, קתולים מאותם משה ר' של סבלו על מושג לקבל כדי
נתונים שהיו היהודים של הכללי המצב את ולהכיר קודם דורות כמה לחזור אנו צריכים פוזנא, את

בפעם. פעם מידי עליהם גוזרים ברומא האפיפיורים שהיו לגזירות

רק חסותו. שבמדינות היהודים כל על גירוש גזירת החמישי פיוס האפיפיור גזר שכ"ט בשנת
להישאר. יהודים הורשו ובאנקונה ברומא

למקומות לחזור ליהודים הרשה הוא לאפיפיור, ה-13 גריגורי נתמנה של"ב בשנת מותו לאחר
היתה במיוחד המצוות. ושמירת התורה לימוד בתחום כבידות גזירות גזר לכן אך הקודמים, מגוריהם
שנועדו מיוחדים במקומות הכמרים נאומי את לשמוע וחגים בשבתות לבוא היהודים שעל הגזירה קשה

לכך.

להאזין יהודים לאלץ כדי שונות תחבולות המציא כיסאו, על גריגורי ישב בהן השנים 12 במשך
היהודים בשביל במיוחד קשה היה הדבר להתנצר. לשכנעם יקל זו בדרך כי תקוה מתוך לכמרים,

הכמרים. מן להתחמק יכלו לא המספרי מיעוטם שמחמת והכפרים, הקטנות בעיירות

ולהאזין לבוא היהודים שעל הגזירה ביצוע על כלֿכך עמדו לא גריגורי לאחר שבאו האפיפיורים
להם ולספר היהודים בין אל לבוא חופשית יד לכמרים נתנו מאידך אך הכמרים, הנוצרילהטפות על

הנוצרים. של אידיהם בימי בנאומיֿשמד מרבים היו במיוחד ונפלאותיו,

לפעם מפעם לארגן המדינות בכל הכמרים בכירי על לפיה חדשה, פקודה מהוותיקן הגיעה לפתע
ליהודים, גדולה בסכנה כרוכים היו אלה ויכוחים היהודים. לבין הכנסייה נציגי בין פומביים ויכוחים

ממש. נפשות בסכנת אף קרובות ולעיתים

המושלים ובטיב באופי תלוי היה זה כל היהודים. את לענות כדי אלו ויכוחים ניצלו הכמרים
השונים. והכמרים

- כראשֿהקהל משה ר' כיהן בה בתקופה - פוזנא בגלילות הקתולית הכנסייה של הראשי הכומר
החיים. את משה לר' ממרר והיה כמשמעו, פשוטו צוררֿיהודים, היה

איזור. אותו על שמשל מקסימיליאן הנסיך של הכוונתו לפי היו בפוזנא שאורגנו הויכוחים
מעמד, להחזיק יוכל לא משה שר' כך לידי שהביאו והסתות, מרושעות לעלילות עילה שימשו הויכוחים

בקהילה. מתפקידו להתפטר נאלץ והוא

למדנים. יהיו שבניהם והתאמצו שאפו יהודיה וכל בלמדניה, זמן באותו השתבחה פוזנא

טובי ביד משה, בנו, את חינך העיר, כראב"ד שכיהן משה, ר' של אביו לייב, יהודה רבי הגאון גם
שבהם. הגדולים הישיבות לראשי דווקא מסרו לישיבה, הכניסו וכאשר המלמדים,

גילו. בני כל על ועלה בלימודיו מאד משה ר' הצליח המצוינים בכישרונותיו
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של היהודי העולם כל מפראג. מהר"ל של נכדֿנכדו היותו על נוסף עצמי, יחוס משה לר' לו היה
שמים. שם שקידש כמי הרבות זכויותיו את הכיר זמן אותו

אלו צרות צרורות. צרות הקתוליות בארצות היהודים סבלו כן, לפני ואף המהר"ל, מתקופת עוד
במדינות, המקומיים, ובכמרים במושלים רבה במידה גם היו וקשורות ברומא, מהאפיפיורים נבעו

יהודים. היו שבהם ובעיירות בערים

לעזוב מכן לאחר נאלץ ומדוע פנאטיים, קתולים מאותם משה ר' של סבלו על מושג לקבל כדי
נתונים שהיו היהודים של הכללי המצב את ולהכיר קודם דורות כמה לחזור אנו צריכים פוזנא, את

בפעם. פעם מידי עליהם גוזרים ברומא האפיפיורים שהיו לגזירות

רק חסותו. שבמדינות היהודים כל על גירוש גזירת החמישי פיוס האפיפיור גזר שכ"ט בשנת
להישאר. יהודים הורשו ובאנקונה ברומא

למקומות לחזור ליהודים הרשה הוא לאפיפיור, ה-13 גריגורי נתמנה של"ב בשנת מותו לאחר
היתה במיוחד המצוות. ושמירת התורה לימוד בתחום כבידות גזירות גזר לכן אך הקודמים, מגוריהם
שנועדו מיוחדים במקומות הכמרים נאומי את לשמוע וחגים בשבתות לבוא היהודים שעל הגזירה קשה

לכך.

להאזין יהודים לאלץ כדי שונות תחבולות המציא כיסאו, על גריגורי ישב בהן השנים 12 במשך
היהודים בשביל במיוחד קשה היה הדבר להתנצר. לשכנעם יקל זו בדרך כי תקוה מתוך לכמרים,

הכמרים. מן להתחמק יכלו לא המספרי מיעוטם שמחמת והכפרים, הקטנות בעיירות

ולהאזין לבוא היהודים שעל הגזירה ביצוע על כלֿכך עמדו לא גריגורי לאחר שבאו האפיפיורים
להם ולספר היהודים בין אל לבוא חופשית יד לכמרים נתנו מאידך אך הכמרים, הנוצרילהטפות על

הנוצרים. של אידיהם בימי בנאומיֿשמד מרבים היו במיוחד ונפלאותיו,

לפעם מפעם לארגן המדינות בכל הכמרים בכירי על לפיה חדשה, פקודה מהוותיקן הגיעה לפתע
ליהודים, גדולה בסכנה כרוכים היו אלה ויכוחים היהודים. לבין הכנסייה נציגי בין פומביים ויכוחים

ממש. נפשות בסכנת אף קרובות ולעיתים

המושלים ובטיב באופי תלוי היה זה כל היהודים. את לענות כדי אלו ויכוחים ניצלו הכמרים
השונים. והכמרים

- כראשֿהקהל משה ר' כיהן בה בתקופה - פוזנא בגלילות הקתולית הכנסייה של הראשי הכומר
החיים. את משה לר' ממרר והיה כמשמעו, פשוטו צוררֿיהודים, היה

איזור. אותו על שמשל מקסימיליאן הנסיך של הכוונתו לפי היו בפוזנא שאורגנו הויכוחים
מעמד, להחזיק יוכל לא משה שר' כך לידי שהביאו והסתות, מרושעות לעלילות עילה שימשו הויכוחים

בקהילה. מתפקידו להתפטר נאלץ והוא

למדנים. יהיו שבניהם והתאמצו שאפו יהודיה וכל בלמדניה, זמן באותו השתבחה פוזנא

טובי ביד משה, בנו, את חינך העיר, כראב"ד שכיהן משה, ר' של אביו לייב, יהודה רבי הגאון גם
שבהם. הגדולים הישיבות לראשי דווקא מסרו לישיבה, הכניסו וכאשר המלמדים,

גילו. בני כל על ועלה בלימודיו מאד משה ר' הצליח המצוינים בכישרונותיו
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הדעת. וישוב מתינות בפקחות, רבות, במעלות משה ר' ניחן בכלל

נפצע כאשר אפילו בכה. לא ומעולם התרגז, לא מעולם מבוגר, כאדם התנהג רך ילד בהיותו עוד
על תכופות להתלונן נהג לא גם הוא ילדים. של כדרכם ולהתלונן לבכות בא לא משחקיו כדי תוך

לב. תשומת דרש ולא בטן כאבי או ראש כאבי

שהיתה שבאיטליה, לפדובה נשלח בתורה כרסו ומילא בגר כאשר ל"חדר". נשלח שלש בן בהיותו
עסוק היה הוא אחד, רגע אפילו ביטל לא הזמן כל משך כלליים. לימודים של וגם תורה של מרכז

חול. בלימודי להבדיל, או, קודש בלימודי תמיד

שונים. מדעים וכן תורה, ללמוד הפסיק לא במסחר, לעסוק החל כאשר נישואיו, לאחר גם

באופן ולקרוא לדבר ידע כן ההיסטוריה. לימוד את וכן הטבע מדעי את משה ר' חיבב במיוחד
של נכדו שמואל, ר' מסבו, ולטינית. יוונית גרמנית, איטלקית, צרפתית, - ביניהן רבות, שפות שוטף

זהב. ובצורפות בתכשיטים ומומחיות הבחנה חוש ירש מהר"ל,

שונו לארצות נסיעות משה ר' ערך מסחרו בספריותלצורך ביקר הגיע שאליו מקום בכל ת.
מקום בכל לקשור הצליח שלו השפות ידיעת בגלל בהן. שהיו עתיקים כתביֿיד על ועבר המקומיות,

טובים. קשרים

הזמן כל לקנות נהג עצמו והוא כלליים. וספרים תורניים ספרים הרבה משה ר' ירש וסבו מאביו
והעשירות. הגדולות לאחת ספרייתו הפכה כך חדשים, ספרים

פוזנא, יהודי על שלהם והדיכוי הלחץ פעולות את הגבירו הקתוליים שהכמרים לאחר תע"ה, בשנת
החליט משפחתו, בני עם התייעצות לאחר יותר, ומאוחר הקהילה, כראש ממשרתו כזכור, התפטר,

מפוזנא. לגמרי לעקור

משה ר' כי נאמר המקום. את לעזוב מתכונן הוא כי איש של דעתו על יעלה שלא נזהר משה ר'
אחרת, למדינה רכושו את בהדרגה להעביר התכוון למעשה אך מסחר, בענייני חדשה לנסיעה יוצא

אחריו. יבואו משפחתו בני כאשר משפחתו. כל עבור קבוע מנוחה מקום לחפש ואז

גדול סכום על נוסף רב, ערך בעלי עתיקות דברי יהלומים, זהב, חפצי כלל משה ר' של רכושו
רבות. שנים סחר שעימם פריצים של חוב שטרי וכן במזומנים

לחו"ל. מפוזנא וספריו רכושו את להעביר משה ר' הצליח שנה מחצי יותר של תקופה במשך
המהר"ל. צאצאי מקרוביו, רבים התגוררו שם לפראג, נסע תחלה

לגור עברו ואז משפחתו בני אחריו באו יותר מאוחר שונות, למדינות בנסיעות מתעסק היה מפראג
במינסק. השתקעו דבר של ובסופו בפולין,

בתורה נעוריו ימי את בילה שם אשר איטליה, בפדובה, משה ר' ביקר פראג את עזב כאשר
לויכוחים ניצל זמנו רוב את הרי מסחר, ענייני לצורך בפדובה כעת היותו למרות כלליים. ולימודים

בלימוד. שם והתפלפל השונות בישיבותיה

לימוד איטליה של היהודים למדניה בקרב להתפשט החל בפדובה, שהה עת נערותו ימי מאז
הקבלה. ללימוד חריף מתנגד היה משה ר' לכך, הסכים לא משה ר' בעוד הקבלה.

זמן לעצמו הקדיש שם לרומא, שהגיע עד באיטליה, אחרות בערים לבקר משה ר' נסע מפדובה
היד. וכתבי הספרים עשירת הוותיקן, בספריית ביקורים גם לערוך
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מלומד, בעצמו היה אשר הספריה מנהל על עז רושם משה ר' השאיר הספריה מנהל עם בהיכרותו
יותר. עוד אותו הרשימה יהודי הינו משה שר' העובדה

המופלא, היהודי את להכיר חפצם הביעו מהם וכמה משה, ר' על לקרדינלים בהתפעלות סיפר הלה
כלליים. בלימודים והן התורה בלימוד הן גדול ידען שהינו שמעו אודותיו אשר

ויכוח איתם לקיים שיסכים בקשתם את הקרדינלים הביעו משה ר' עם היכרות שיחות כמה לאחר
ענדו וכן בצלמים, מכוסים קירותיו אשר באולם להתקיים אמור היה והויכוח היות אך פומבי.
הויכוח אמור בו האולם שמכתלי והוא ראשון תנאי משה ר' הציב ליבם, על צלמים הם גם הקרדינלים
שיתנהל בזמן הצלבים, את עצמם מעל לחלוץ הקרדינלים על כן והפסלים. האיקונין יוסרו להתקיים

ביניהם. הויכוח

זה הרי חוצפה? כזו זה ליהודי יש מאין הייתכן? הקרדינלים, של חמתם את העלתה זו דרישה
ואישיה. הכנסייה עלבון

שלו. על עמד והוא משה ר' על רושם שום עשו לא אלו אך משה, ר' כלפי נשלחו שונים איומים

ויכוח לנהל יוכל לא ולכן והצלבים, הפסלים את לכבד לו אסור ההלכה לפי כי להם, הסביר הוא
עיניו. נגד הם אלו צלמים כאשר חפשי

משה. ר' לתנאי הסכמתם את הקרדינלים הביעו חמתם ועל אפם על
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בניקאל' היושבים היקרים התלמידים אל

יחיו עליהם ד'

וברכה שלום

ליב ארי' מר תלמידינו ע"י הנכתב שופטים מד' מכתבם

בין בימי הגיעני וגם הילוכו, בדרך התאחר איידילנאנט, שי'

לכאו"א הם קדושים הללו עתים אשר בערך, לעשור כסא

מצא מבלי פנימית בעבודה שבלב, לעבודה ומוקדשי' מישראל

היום. עד הדבר נשאר ובכן רעהו, את איש דבר לדבר מקום

וחוזרים ולומדים ניקאל' בעיר שהתיישבו הדבר ונכון טוב

וחיינו, חייכם היא כי כוכחם בכל התורה על שקדו דא"ח.

נורא הקדשים קדש אור כי מרובה, בהצלחה תצליחו ובזה

הוד ע"י שמים רחמי בהתעוררות ועלינו עליכם חופף עילאה

הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד רבינו אבינו נשיאינו כ"ק

בהיותו עלינו האצולה נפשו מסר אשר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

הקדשים קדש בהיכל העומד עתה גם ומה בגוף, יחד פה אתנו

תלמידיו מרעיתו צאן הקדש עם בעד רחמים ומבקש מתחנן

יחיו. עליהם ד' תלמידיו ותלמידי

עלינו שפכה אלקים נחלת כי דעו יחיו, יקרים תמימים

אם מאתנו, ואחד אחד כל ומזהיר. עולה מבהיק, זוהר אור

הוי', ברכו אשר משדה אבל השדה, עשבי אנחנו, קיר אזובי כי

ויתעלה ית' דברו עושי אנחנו כאשר ת"ל אנחנו, גבורים

אנחנו מוסרים וכאשר בתפלה, וההתעסקות תורתו בלימוד

הק' רבותינו אבותינו כ"ק המה הן הוי' לעבדי עצמינו

רוחינו נפשינו תאיר מאורם אשר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

משמרת משמרתו על חזק יעמוד מאתנו איש איש ונשמתינו,

בתורה לשקוד משמרתו על יעמוד דעת ובהדר נפש בעוז הקדש

המוח. את ולשעבד וחלאה, סיג מכל לנקותה הלב את לפאר

אלקי באור להאירה לפנינו פרוסה ושמלה כאדרת העולם

החלש זצוקללה"ה, הקדושים רבותינו הוד הנחילונו אשר

אדמות. עלי תעודתי וזאת אני, גבור יאמר

בעולמינו לנו אין לפניכם, אשר את דעו יקרים תמימים

לפניו. אשר את ידע מכם איש איש והעבודה, התורה אלא

בענקים הגדול האדם תלמיד[י] כולכם והתאחדו התרועעו

הוציאו לבבכם, סגור פתחו עליכם. נסך קדושתו מרוח אשר

את ועבדו והעבודה, התורה אל אהבתכם שלהבת להבת זיקי

אלקי אל לנו נתן חדשה שנה נפשכם. ובכל לבבכם בכל הוי'

וישועה אורה בשנת והאירו, התחזקו ולברכה, לטובה ישראל

וחיבת באהבה ובמצות בתורה עבודתינו ע"י לנו קרובה

הקדש.

ומאופן הטוב שלומכם מנועם בכ"ע להודיעיני ובבקשה

עמכם להיות בחיים חלקי זה כי ובגשמיות, ברוחניות חייכם

לבבינו כי המקום, ריחוק עם התחשב מבלי שם, שאתם בכ"מ

תדע. לא וריחוק היא, אחת

מו"ר. ובן כאו"נ ברו"ג ברכה היו
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קפי    

מלומד, בעצמו היה אשר הספריה מנהל על עז רושם משה ר' השאיר הספריה מנהל עם בהיכרותו
יותר. עוד אותו הרשימה יהודי הינו משה שר' העובדה

המופלא, היהודי את להכיר חפצם הביעו מהם וכמה משה, ר' על לקרדינלים בהתפעלות סיפר הלה
כלליים. בלימודים והן התורה בלימוד הן גדול ידען שהינו שמעו אודותיו אשר

ויכוח איתם לקיים שיסכים בקשתם את הקרדינלים הביעו משה ר' עם היכרות שיחות כמה לאחר
ענדו וכן בצלמים, מכוסים קירותיו אשר באולם להתקיים אמור היה והויכוח היות אך פומבי.
הויכוח אמור בו האולם שמכתלי והוא ראשון תנאי משה ר' הציב ליבם, על צלמים הם גם הקרדינלים
שיתנהל בזמן הצלבים, את עצמם מעל לחלוץ הקרדינלים על כן והפסלים. האיקונין יוסרו להתקיים

ביניהם. הויכוח

זה הרי חוצפה? כזו זה ליהודי יש מאין הייתכן? הקרדינלים, של חמתם את העלתה זו דרישה
ואישיה. הכנסייה עלבון

שלו. על עמד והוא משה ר' על רושם שום עשו לא אלו אך משה, ר' כלפי נשלחו שונים איומים

ויכוח לנהל יוכל לא ולכן והצלבים, הפסלים את לכבד לו אסור ההלכה לפי כי להם, הסביר הוא
עיניו. נגד הם אלו צלמים כאשר חפשי

משה. ר' לתנאי הסכמתם את הקרדינלים הביעו חמתם ועל אפם על
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בניקאל' היושבים היקרים התלמידים אל

יחיו עליהם ד'

וברכה שלום

ליב ארי' מר תלמידינו ע"י הנכתב שופטים מד' מכתבם

בין בימי הגיעני וגם הילוכו, בדרך התאחר איידילנאנט, שי'

לכאו"א הם קדושים הללו עתים אשר בערך, לעשור כסא

מצא מבלי פנימית בעבודה שבלב, לעבודה ומוקדשי' מישראל

היום. עד הדבר נשאר ובכן רעהו, את איש דבר לדבר מקום

וחוזרים ולומדים ניקאל' בעיר שהתיישבו הדבר ונכון טוב

וחיינו, חייכם היא כי כוכחם בכל התורה על שקדו דא"ח.

נורא הקדשים קדש אור כי מרובה, בהצלחה תצליחו ובזה

הוד ע"י שמים רחמי בהתעוררות ועלינו עליכם חופף עילאה

הרה"ק אאמו"ר כ"ק הוד רבינו אבינו נשיאינו כ"ק

בהיותו עלינו האצולה נפשו מסר אשר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

הקדשים קדש בהיכל העומד עתה גם ומה בגוף, יחד פה אתנו

תלמידיו מרעיתו צאן הקדש עם בעד רחמים ומבקש מתחנן

יחיו. עליהם ד' תלמידיו ותלמידי

עלינו שפכה אלקים נחלת כי דעו יחיו, יקרים תמימים

אם מאתנו, ואחד אחד כל ומזהיר. עולה מבהיק, זוהר אור

הוי', ברכו אשר משדה אבל השדה, עשבי אנחנו, קיר אזובי כי

ויתעלה ית' דברו עושי אנחנו כאשר ת"ל אנחנו, גבורים

אנחנו מוסרים וכאשר בתפלה, וההתעסקות תורתו בלימוד

הק' רבותינו אבותינו כ"ק המה הן הוי' לעבדי עצמינו

רוחינו נפשינו תאיר מאורם אשר זי"ע נבג"מ זצוקללה"ה

משמרת משמרתו על חזק יעמוד מאתנו איש איש ונשמתינו,

בתורה לשקוד משמרתו על יעמוד דעת ובהדר נפש בעוז הקדש

המוח. את ולשעבד וחלאה, סיג מכל לנקותה הלב את לפאר

אלקי באור להאירה לפנינו פרוסה ושמלה כאדרת העולם

החלש זצוקללה"ה, הקדושים רבותינו הוד הנחילונו אשר

אדמות. עלי תעודתי וזאת אני, גבור יאמר

בעולמינו לנו אין לפניכם, אשר את דעו יקרים תמימים

לפניו. אשר את ידע מכם איש איש והעבודה, התורה אלא

בענקים הגדול האדם תלמיד[י] כולכם והתאחדו התרועעו

הוציאו לבבכם, סגור פתחו עליכם. נסך קדושתו מרוח אשר

את ועבדו והעבודה, התורה אל אהבתכם שלהבת להבת זיקי

אלקי אל לנו נתן חדשה שנה נפשכם. ובכל לבבכם בכל הוי'

וישועה אורה בשנת והאירו, התחזקו ולברכה, לטובה ישראל

וחיבת באהבה ובמצות בתורה עבודתינו ע"י לנו קרובה

הקדש.

ומאופן הטוב שלומכם מנועם בכ"ע להודיעיני ובבקשה

עמכם להיות בחיים חלקי זה כי ובגשמיות, ברוחניות חייכם

לבבינו כי המקום, ריחוק עם התחשב מבלי שם, שאתם בכ"מ

תדע. לא וריחוק היא, אחת

מו"ר. ובן כאו"נ ברו"ג ברכה היו
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לֹומר, ויׁש הּדעת. עץ חטא היה הרי הּׁשּׁשי ּבּיֹום ְְְֲִִִֵֵֵֵַַַַַַָָָלכאֹורה,

יצר זה מאד טֹוב טֹוב, יצר זה טֹוב רז"ל מאמר ּדר על ְֲֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַַֹׁשהּוא

האדם את מביא הרע ׁשהּיצר זה ידי ׁשעל ּבחסידּות, ּומבאר ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶַַַַַָָָָָָֹהרע.

זדֹונֹות ׁשהֹופכת הּתׁשּובה, למעלת ּכ אחר מּגיע הּוא ְְְֲֲִֶֶֶַַַַַַַַָָֹלחטא,

יכֹול אינֹו ּגמּור צּדיק עֹומד, ּתׁשּובה ׁשּבעל ּובמקֹום ְְְִִֵֵֶַַַָָָָֻלזכּיֹות,

הרע). יצר ּבריאת ּתכלית (וזֹוהי הּצּדיק.לעמד עבֹודת – ְְְֲֲִִִִֵֶַַַַַַַָֹ

 .ּתׁשּובה הּבעל עבֹודת – ¿…ְֲַַַַָ
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‡ BÏ ‡Â(ט (ג, «…∆«∆»
ׁשאלה ּפׁשר מה אֹותֹו: ׁשאלּו ּבמאסר, היה הּזקן רּבנּו ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכאׁשר

האם אּתה? היכן - אדם ּכל אצל ׁשֹואל הקּב"ה הרּבי: הׁשיב ִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָזֹו.

ּומה לעׂשֹות, צרי הּנ מה ּבעֹולם, ּבריאת מּטרת מה יֹודע ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּנ

אמר, אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד והּנה ? . . ּבפעל ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹעׂשית

לֹו ׁשהיתה הּנפׁש, מּכלֹות הּזקן אדמֹו"ר את הּציל זה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמענה

הקּב"ה ואכן, חסידּות. על נפׁשֹו למסר ׁשּזכה ותענּוג ׂשמחה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹמרב

ּכח): נתינת ּגם היא זֹו (ּוׁשאלה 'איּכה' אחד ּכל את ּתמיד ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשֹואל

ּגֹורמת ׁשהּׁשאלה מי ויׁש הּנפׁש, מּכלֹות מּצילתֹו ׁשהּׁשאלה מי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָיׁש

ה'. ּבעבֹודת להתחּזק אּלא ּבתאוֹות ׁשקּוע להיֹות לא ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֹלֹו
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ÌÏBÚÏ ÈÁÂ ÏÎ‡Â(כב (ג, ¿»«»«¿»

נברא האדם והרי לעֹולם, יחיה אם ּבכ מה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָלכאֹורה,

הּדעת. מעץ לאכל לא נצטּוה ׁשּלכן לעֹולם, ׁשּיחיה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמּלכּתחּלה

ידי ועל מהּטֹוב, מבּדל הרע היה החטא ׁשּקדם ּבחסידּות, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻּומבאר

ּבלא רע ואין רע ּבלא טֹוב ׁשאין והרע, הּטֹוב התערבּו ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹהחטא

זה לפי לעֹולם. יתקּים ׁשּבֹו הרע ּגם לעֹולם, יחיה ואם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָטֹוב;

ּובעמק לרע. קּיּום יהיה ׁשּלא ּכדי לעֹולם ּבאה ׁשּמיתה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹנמצא,

הּוא חטא ׁשּכן, מהחטא. ּתֹוצאה היא ׁשהּמיתה לֹומר, יׁש ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָיֹותר

הם וטמאה רע ואּלּו ּדוקא, ּבקדּׁשה היא חּיּות (ּכי רּוחני ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻֻמות

ּגׁשמית. מיתה ּגם הביא רּוחני ּומות ְִִִִֵֶֶַַָָָָמות),
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ׁשּבזמּנֹו אנֹוׁש, ׁשל ּבגנּותֹו הּתֹורה מדּברת מּדּוע לׁשאל, ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹיׁש

ׁשאדם לנּו רֹומזת ׁשהּתֹורה לֹומר, ויׁש זרה. עבֹודה לעבד ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹהתחילּו

לׁשֹון אנֹוׁש, ּבבחינת הּוא ּכאׁשר רק זרה עבֹודה לעבד ְְֱֲֲֲִִֶַַַַָָָָֹיכֹול

האדם ׁשעניני הינּו הּוא), ואנּוׁש מּכל הּלב עקֹוב (ּכּכתּוב ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹחליׁשּות

יתרֹון ּכאׁשר ואּלּו ּבחליׁשּות. הם הּבהמה, על האדם יתרֹון ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּבֹו,

ׁשהיא זרה, עבֹודה ׁשּייכת לא ּבהתּגּברּות, הּוא הּבהמה על ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהאדם

נקרא ׁשּמנהיגֹו ּבּדֹור הּפׁשּוט. הּׂשכל מּצד ּגם לגמרי מפר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻּדבר

יעבדּו הּדֹור ׁשּבני אפׁשרּות יׁש - ּדֹורֹו) ּתכּונת (לפי ְְְְְֱִֵֵֶֶַַַַָ'אנֹוׁש'

זרה. ֲָָָעבֹודה
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ּונקבה זכר ׁשל הענין ּכׁשּיׁשנֹו מּלמעלה ּבאה האמּתית ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָהּברכה

ונּוקבא ּדכר ּדאׁשּתכח ּבאתר אּלא אׁשּתּכחּו לא ּברכאן (זח"א- ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹ

ב) אמרּונה, ּובּגמרא ב). סב, ׁשרּוי(יבמות אּׁשה, לֹו ׁשאין אדם ּכל ְְִֵֶַָָָָָָָָ

נׁשים): (מערכת להחיד"א קדמֹות מדּבר ּבספר וכתב ּברכה. ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבלא

. . אׁשּתֹו ּבׁשביל אּלא אדם ׁשל ּביתֹו ּבתֹו מצּויה הּברכה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָאין

ידי ּדעל ונמצא, ּביניהם, י"ה ׁשּזכּו ואּׁשה ּדאיׁש ּדהּטעם, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָואפׁשר

ה' צּוה ׁשם ּכי יׁשּתלׁשל ּומּׁשם עליֹון, יחּוד ּגֹורם אׁשּתֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָצרּוף

הּברכה. ְֶַָָאת
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ׁשאלה ּפׁשר מה אֹותֹו: ׁשאלּו ּבמאסר, היה הּזקן רּבנּו ְְֲֲֲֵֵֵֶֶֶַַַַַָָָָָָּכאׁשר

האם אּתה? היכן - אדם ּכל אצל ׁשֹואל הקּב"ה הרּבי: הׁשיב ִִִֵֵֵֵֶַַַַָָָָָָָָזֹו.

ּומה לעׂשֹות, צרי הּנ מה ּבעֹולם, ּבריאת מּטרת מה יֹודע ְְְְְֲִִִִֵֶַַַַַַָָָָהּנ

אמר, אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדּוׁשת ּכבֹוד והּנה ? . . ּבפעל ְְְְְְִִִִֵַַַַָָָָֹעׂשית

לֹו ׁשהיתה הּנפׁש, מּכלֹות הּזקן אדמֹו"ר את הּציל זה ְְְֲִִִֵֶֶֶֶֶֶֶַַַַָָָׁשּמענה

הקּב"ה ואכן, חסידּות. על נפׁשֹו למסר ׁשּזכה ותענּוג ׂשמחה ְְְְְֲֲִִִֵֵֶַַַַָָָָָָֹֹמרב

ּכח): נתינת ּגם היא זֹו (ּוׁשאלה 'איּכה' אחד ּכל את ּתמיד ְְִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹׁשֹואל

ּגֹורמת ׁשהּׁשאלה מי ויׁש הּנפׁש, מּכלֹות מּצילתֹו ׁשהּׁשאלה מי ְְְְִִִִֵֵֵֵֶֶֶֶֶֶַַַַָָָיׁש

ה'. ּבעבֹודת להתחּזק אּלא ּבתאוֹות ׁשקּוע להיֹות לא ְְְְֲֲִִֵֶַַַַַָָֹלֹו
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ÌÏBÚÏ ÈÁÂ ÏÎ‡Â(כב (ג, ¿»«»«¿»

נברא האדם והרי לעֹולם, יחיה אם ּבכ מה ְְְְְֲִִִִֵֶַַָָָָָָָלכאֹורה,

הּדעת. מעץ לאכל לא נצטּוה ׁשּלכן לעֹולם, ׁשּיחיה ְְְְְֱִִִִֵֵֵֶֶֶֶַַַַַָָָָֹֹמּלכּתחּלה

ידי ועל מהּטֹוב, מבּדל הרע היה החטא ׁשּקדם ּבחסידּות, ְְְְְֲִֵֵֵֶֶַַַַַָָָָָֹֹֻּומבאר

ּבלא רע ואין רע ּבלא טֹוב ׁשאין והרע, הּטֹוב התערבּו ְְְְְְְִֵֵֵֶַַַַַָָֹֹהחטא

זה לפי לעֹולם. יתקּים ׁשּבֹו הרע ּגם לעֹולם, יחיה ואם ְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַָָָטֹוב;

ּובעמק לרע. קּיּום יהיה ׁשּלא ּכדי לעֹולם ּבאה ׁשּמיתה ְְְְִִִִֵֶֶֶֶַָָָָָָָֹֹנמצא,

הּוא חטא ׁשּכן, מהחטא. ּתֹוצאה היא ׁשהּמיתה לֹומר, יׁש ְְִִֵֵֵֵֵֵֶֶַַַָָָיֹותר

הם וטמאה רע ואּלּו ּדוקא, ּבקדּׁשה היא חּיּות (ּכי רּוחני ְְְְְִִִִִֵֶַַַָָָָָֻֻמות

ּגׁשמית. מיתה ּגם הביא רּוחני ּומות ְִִִִֵֶֶַַָָָָמות),
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ׁשּבזמּנֹו אנֹוׁש, ׁשל ּבגנּותֹו הּתֹורה מדּברת מּדּוע לׁשאל, ְְְְֱִִִֵֶֶֶֶַַַַַָֹיׁש

ׁשאדם לנּו רֹומזת ׁשהּתֹורה לֹומר, ויׁש זרה. עבֹודה לעבד ְְֲֲִִֵֶֶֶֶַַַָָָָָָָֹהתחילּו

לׁשֹון אנֹוׁש, ּבבחינת הּוא ּכאׁשר רק זרה עבֹודה לעבד ְְֱֲֲֲִִֶַַַַָָָָֹיכֹול

האדם ׁשעניני הינּו הּוא), ואנּוׁש מּכל הּלב עקֹוב (ּכּכתּוב ְְְְֲִִִֵֵֶַַַָָָָָָֹחליׁשּות

יתרֹון ּכאׁשר ואּלּו ּבחליׁשּות. הם הּבהמה, על האדם יתרֹון ְְְְֲֲִִִִֵֵֶֶַַַַָָָָׁשּבֹו,

ׁשהיא זרה, עבֹודה ׁשּייכת לא ּבהתּגּברּות, הּוא הּבהמה על ְְְְֲִִֵֶֶֶַַַַָָָָָָָֹהאדם

נקרא ׁשּמנהיגֹו ּבּדֹור הּפׁשּוט. הּׂשכל מּצד ּגם לגמרי מפר ְְְְְִִִֵֵֶֶַַַַַַַָָָָָֻּדבר
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ּונקבה זכר ׁשל הענין ּכׁשּיׁשנֹו מּלמעלה ּבאה האמּתית ְְְְְְְֲִִִִֵֶֶֶַַָָָָָָָָָָָהּברכה

ונּוקבא ּדכר ּדאׁשּתכח ּבאתר אּלא אׁשּתּכחּו לא ּברכאן (זח"א- ְְְְְְְֲִִִֶַַַַַַָָָָָֹ

ב) אמרּונה, ּובּגמרא ב). סב, ׁשרּוי(יבמות אּׁשה, לֹו ׁשאין אדם ּכל ְְִֵֶַָָָָָָָָ

נׁשים): (מערכת להחיד"א קדמֹות מדּבר ּבספר וכתב ּברכה. ְְְְְְְֲִִִֵֵֶֶֶַַַַָָָָָֹּבלא

. . אׁשּתֹו ּבׁשביל אּלא אדם ׁשל ּביתֹו ּבתֹו מצּויה הּברכה ְְְְְִִִֵֵֶֶַָָָָָָאין

ידי ּדעל ונמצא, ּביניהם, י"ה ׁשּזכּו ואּׁשה ּדאיׁש ּדהּטעם, ְְְְְְְְְִִִֵֵֵֶֶֶַַַַָָָָואפׁשר

ה' צּוה ׁשם ּכי יׁשּתלׁשל ּומּׁשם עליֹון, יחּוד ּגֹורם אׁשּתֹו ְְְְִִִִִִֵֵֵֶַָָָצרּוף
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      (לא (ה, «¿ƒ»¿≈∆∆∆«¿ƒ¿ƒ»»
היא ׁשּבראׁשית אמר, אדמֹו"ר וחמי מֹורי קדּוׁשת ְְְְְִִִִֵֶַַַָָּכבֹוד

וחמׁש מאלף יֹותר ׁשל זמן מׁש ּכֹוללת היא ּכי ּגדֹולה', ְְֲִִֵֵֵֶֶֶֶֶֶֶַַָָָָ'ּפרׁשה

סּיּום (ׁשהרי ּביחד ׁשּבחּמׁש הּפרׁשּיֹות מּכל יֹותר - ׁשנה ְֲִִִֵֵֵֶֶַַַַָָָָָָֻמאֹות

מדּברת "הּתֹורה והּנה, תפ"ח). אלפים ב' ּבׁשנת הּוא ְְְֲִִִֵֶֶַַַַָָָֻהחּמׁש

ענין ׁשּכל הינּו ּבּתחּתֹונים", ּבׁשנּיּות ורֹומזת ּבעליֹונים ְְְְְְְִִִִִֶֶֶֶֶֶַַַָָָּבעצם

למּטה. 'רמז' ונׁשּתלׁשל נמׁש ּומּמּנּו למעלה, הּוא עּקרֹו ְְְְְְְִִִִֵֶֶֶַַַַָָָָָּבּתֹורה

ּומּזה 'ּבעליֹונים', רּבים, ענינים מכילה ּפרׁשתנּו ּכאן: ְְְְִִִִִִֵֶֶַַָָָָָָָואף

'ּבתחּתֹונים'. רּבֹות, ׁשנים מּקיפה ׁשהיא ְְְְִִִִִֵֶַַַַָָנׁשּתלׁשל
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לוח זמנים לשבוע פרשת בראשית בערים שונות בעולם 
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6:246:348:528:569:239:2710:2410:2718:2918:1519:0118:4718:0018:51פולין ורשא )ק(

5:535:498:218:188:548:519:569:5318:0618:0618:2718:2717:4818:31פרו לימה )ח(

7:297:369:569:5910:2810:3111:2911:3019:3419:2320:0319:5119:0720:03צרפת ליאון )ק(

7:397:4810:0610:1010:3810:4211:3911:4119:4419:3120:1420:0119:1520:15צרפת פריז )ק(

5:375:368:108:098:408:399:439:4117:5817:5518:1918:1617:3818:20קולומביה בוגוטה )ח(

7:057:129:339:3510:0510:0711:0611:0719:1119:0019:3919:2818:4419:39קנדה טורונטו )ק(

6:436:509:109:139:429:4510:4310:4418:4718:3619:1519:0418:2019:16קנדה מונטריאול )ק(

6:356:409:009:029:349:3510:3510:3518:3818:2919:0318:5418:1318:58קפריסין לרנקה )ק(

7:177:299:459:5010:1710:2111:1811:2019:2319:0819:5819:4218:5219:58רוסיה מוסקבה )ק(

7:107:189:379:4010:0910:1211:1011:1219:1419:0219:4319:3118:4619:35רוסיה רוסטוב נא דונו )ק(

7:137:219:419:4410:1310:1611:1411:1519:2019:0819:4919:3718:5219:49שוייץ ציריך )ק(

6:056:058:328:319:059:0410:0610:0518:1418:1018:3518:3117:5218:35תאילנד בנגקוק )ח(

בלוח זה, הזמנים חושבו על פי “סדר הכנסת שבת” ופסקי אדמוה”ז בסידורו. )פרט לסוף זמן קריאת שמע לשיטת המג”א(.
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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 חלק מהחלה המיועדת לאכילה בשבת וגם תבשיל חשוב עמו, כגון בשר או דג ויתן ביד אחר לזכות על 

ידו לכל הקהל ואומר: 



קצי          

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
שמחת במוצאי הבדלה לאחרי עד שם שתישאר במקום ההדלקה] [=לפני לכתחילה להניחה צריכים ולכן ההדלקה,

קודש. שבת במוצאי ההבדלה לאחרי עד ובחו"ל תורה,

       

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

תורה. שמחת של השני בלילה הנרות הדלקת לצור חג מרב שנדלקה לאש הזקוקי בחו"ל,
להדליק אפשר שיהיה כדי הדולק), (מהנר נוס נשמה נר צרת שמיני של הראשו היו סו לקראת להדליק כדאי בחו"ל

חדשה. אש להביר אסור קודש. השבת נרות את קודש, שבת ברב השני, היו בסו
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

.לאר בחו ג זה, זמ
מברכי כ ואחרי דולק מנר הברה ידי ל הנרות את מדליקי בחו"ל

            
 

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
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